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 رب يسر وأعن يا كريم

 

 

 املقدمة

 

 

ره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغف

وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 

 ا عبده ورسوله.وأشهد أن محمد   ،ال إله إال اهلل وحده ال شريك له

 .[٢٠١]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[٢]النساء:  ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[٠٢ ،٠٠]األحزاب:  ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

، وشر ن أصدق الحديث كتاب اهلل، وأحسن الهدي هدي محمد  إف د؛أما بع

 مور محدثاهتا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.األ

ذهبه يف نصرة عقيدة عي وتالميذه وأئمة مجهود اإلمام الشاففهذا كتابي )

 :اليعلم من وقف عليه أمور  ؛ (السلف الصالح
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الصالح  أن اإلمام الشافعي وتالميذه كانوا سائرين على عقيدة السلف (1

 .رضوان اهلل عليهم أجمعين

ا يعسر حصرهم كانوا على تلك العقيدة الصحيحة المبنية ا كبير  أن عدد   (2

 .ملسو هيلع هللا ىلص على كتاب اهلل وسنة رسوله

ألن  ؛ع اختالف أعصارهم وأمصارهم واحدةم أن عقيدة أهل الحق (3

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ ،ملسو هيلع هللا ىلص، وهو كتاب اهلل وسنة رسوله مشرهبم واحد

 .[٢١]النساء:  ﴾ڈ ڎ

ا، ر بعضهم بعض  ا ويكف  ض  ع بعضهم بعبدع واألهواء الذين يبد  بخالف أهل ال

 .لفون يف الكتابخالفون للكتاب مختوهذا من عالمة أهل الباطل، فهم م

من زعم أن العقيدة السلفية هي عقيدة شيخ اإلسالم ابن  بطالن دعوى (4

، بل هؤالء من جملة علماء ميذه والشيخ محمد بن عبد الوهابتيمية وبعض تال

والتابعين  ،المسلمين الذين ساروا على ما سار عليه أئمة اإلسالم من الصحابة

المبارك وابن عيينة والثوري  لهم بإحسان، ومنهم األئمة األربعة وابن

 .وغيرهم من أئمة اإلسالم ،بن عياض واألوزاعي والفضيل

أن الذين بنوا عقيدهتم على علم الكالم ضلوا وأضلوا، ولم يجنوا إال  (5

الحيرة والتناقض والندم، وذلك جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 

 .[٠٠]النور:  ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿الكالم 

ا كم ،ومات على عقيدة جدته وأمه عمرهق منهم من تاب يف آخر ف  والمو

 . سيأيت بيانه إن شاء اهلل تعالى

وقد  ،تناقض من انتسب إلى أئمة اإلسالم يف الفقه وخالفهم يف العقيدة (6
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 .استنكر هذا علماء اإلسالم

 «االنتصار ألصحاب الحديث»ابه يف كت فقد قال اإلمام السمعاين 

يف السنة وذم   من كالم اإلمام الشافعي أن ذكر جمال  ( بعد ٢٠ -9)ص 

ي ة، وهو اإلمام الذن  فهذا كالم الشافعي يف ذم الكالم والحث على الس   :الكالم

، فلو جاز الرجوع إليه وطلب الدين من ال يجارى والفحل الذي ال يقاوم

النهي  لكان بالرتغيب فيه أولى من الزجر عنه، وبالندب إليه أولى من ؛طريقه

روع ثم يرغب عن طريقته يف فال ينبغي ألحد أن ينصر مذهبه يف الف ،عنه

 .. انتهىاألصول

ولم يزل األئمة الشافعية يأنفون  :يالكرجال اإلمام أبو الحسن وق

ون مما بنى األشعري مذهبه عليه، ءويستنكفون أن ينسبوا إلى األشعري، ويترب

درء تعارض العقل » ىانته. هواليوينهون أصحاهبم وأحباهبم عن الحوم ح

 .(99/ ١) «والنقل

فمن قال: أنا  :(111/ 4) «مجموع الفتاوى»يف  كماوقال اإلمام الكرجي 

ال بل من  ،قلنا له: هذا من األضداد ؛شافعي الشرع، أشعري االعتقاد

إذ لم يكن الشافعي أشعري االعتقاد، ومن قال: أنا حنبلي يف  ؛(1)االرتداد

 ؛ا عن سواء السبيل فيما تزعمهقلنا: قد ضللت إذ   ؛ األصولالفروع، معتزلي يف

 .. انتهىالدين واالجتهادإذ لم يكن أحمد معتزلي 

واهلل ما نرتك أمير المؤمنين علي بن أبي  :بن هبيرة اوقال الوزير 
                                                                                       

فاالرتداد يف اللغة يأيت بمعنى  ؛بل المراد: المخالفة بعد المتابعة ،ليس المراد به االرتداد عن الدين(1)

 .الرجوع والتحول
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ألنه منا ونحن منه، وال نرتك الشافعي مع  ؛نحن أحق به منهم ،طالب مع الرافضة

ابن رجب  للحافظ «الحنابلةذيل طبقات »ق به منهم. انتهى فإنا أح ؛األشعرية

(٢/ ١59.) 

 ثمانيف حوادث سنة  «المنتظم»يف   وقال العالمة ابن الجوزي

 (:1٢/ ٢٢مائة )وثالثين وخمس 

قدم مع السلطان فقيه كبير القدر اسمه الحسن بن أبي بكر النيسابوري، 

وفهم جيد يف  ،ة باللغةوكان من أصحاب أبي حنيفة، وكانت له معرفة حسن

فجلس بجامع القصر، وجامع  ؛اوسمعت مجالسه كثير   ،وجالسته مدة ،المناظرة

ا ا، وكن حنفي  ا وال تكن أشعري  وكان يقول: كن شافعي   ة...وأظهر السن   ،المنصور

ولكن ما رأيت أعجب من  ،اه  ا وال تكن مشب  ا، وكن حنبلي  وال تكن معتزلي  

 .كون األصل ويتعلقون بالفرع. انتهىأصحاب الشافعي يرت

بيان فضل علم السلف على علم )يف  وقال الحافظ ابن رجب 

 (:9)ص  (الخلف

ن كتابة كالم أئمة السلف المقتدى هبم إلى زمن الشافعي ويف زماننا يتعي  

فإنه  ؛وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن اإلنسان على حذر مما حدث بعدهم

وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من  ،رةحدث بعدهم حوادث كثي

وانفراده عنهم  ،لشذوذه عن األئمة ؛لها الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة  

 لم يأخذ به األئمة من قبله. ما يأخذأو  ،بفهم يفهمه

ل وق   ،محض فشر   ؛فأما الدخول مع ذلك يف كالم المتكلمين أو الفالسفة

ال  :كما قال أحمد ،خ ببعض أوضارهموتلط  من دخل يف شيء من ذلك إال 
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وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون  .يخلو من نظر يف الكالم من أن يتجهم

 .ن ذبوا عن السنة. انتهىإمن أهل الكالم و

لعدد من أئمة الشافعية الذين زلت أقدامهم وابتلوا بعلم  ترجمت   (1

إلى عقيدة السلف الصالح التي  اهلل عليهم يف آخر أمرهم ورجعوا ن  ثم م   ،الكالم

كالم ال يورث إال الحيرة وأقروا أن علم ال ،كان عليها اإلمام الشافعي 

 .والندم، وأن الجهل خير منه

 .عوامهم أشاعرةة وكثر علماء األم  إن أ :على شبهة من يقول أجبت   (8

اعتقاد السلف يف الحرف  فيه ذكرجزء »أنه ال تصح نسبة كتاب  نت  بي   (9

 .لإلمام النووي  «والصوت

ا ، نافع  ا لوجهه الكريمالرب الرحيم أن يجعله خالص   عظيم الكريمأسأل اهلل ال

وصلى اهلل وسلم  ،ذلك والقادر عليه يإنه ول ،الدين ملي ولعباده يف الدنيا ويو

 .ه ومن اهتدى هبديه إلى يوم الدينوعلى آله وصحب ،وبارك على نبينا محمد
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 ؟عتقادمن أين يؤخذ اال

 

 :(203/ 3) «مجموع الفتاوى»كما يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 بل االعتقاد يؤخذ عن اهلل  ،ليس االعتقاد لي وال لمن هو أكرب مني
 وما أجمع عليه سلف األمة. ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

يؤخذ من كتاب اهلل تعالى، ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من 

 .ن سلف األمة. انتهىوما ثبت ع ،األحاديث المعروفة

 .ومن ختلف عنها هلك ،من ركبها جنا ؛ة كسفينة نوحنَّالسُّ

 :(623/ 11) «مجموع الفتاوى»كما يف   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ،من ركبها نجا ؛ة كسفينة نوحن  الس   :يقولون -كمالك وغيره  -وكان السلف 

 .ومن تخلف عنها غرق

 ة نجاة.ن  مائنا يقولون: االعتصام بالس  كان من مضى من عل وقال الزهري:

 ،ويرشد به الغاوين ،ما يهدي اهلل به الضالين إذا عرف هذا فمعلوم أن

ال بد أن يكون فيما بعث اهلل به رسوله من الكتاب  ؛ويتوب به على العاصين

لكان دين  ؛ال يكفي يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوإال فإنه لو كان ما بعث اهلل به الرسول  ،والسنة

 .ا تتمة. انتهىا محتاج  اقص  الرسول ن

 .إمنا عال قدر أئمة اإلسالم باتباعهم للسنة واحلديث

 :(11/ 4) «مجموع الفتاوى»كما يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا يف اإلسالم باتباع أهل الحديث 
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كذلك مالك واألوزاعي و ،ة. وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلكوالسن  

هم لما وافقوا فيه ل قولب  والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا يف عموم األمة وق  

 .ة. انتهىوالسن  الحديث 

 .حيفظ دينه مبن يشاء اهلل 

 :(215/ 1) «منهاج السنة النبوية»يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ن شيء، وكانت تلك نقص من الديخلق البخاري ومسلم لم ي  ولو لم ي  

 .األحاديث موجودة بأسانيد يحصل هبا المقصود وفوق المقصود. انتهى

 ،ال عيب على األئمة وأتباعهم يف االنتساب إىل مذهب السلف الصاحل

 .ىل مذاهب اخللفإوإمنا العيب يف االنتساب 

 :(149/ 4) «مجموع الفتاوى»كما يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

واعتزى إليه، بل يجب  ،وانتسب إليه ،أظهر مذهب السلف ال عيب على من

 .ا. انتهىفإن مذهب السلف ال يكون إال حق   ؛قبول ذلك منه باالتفاق

 .شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف

 :(155/ 4) «مجموع الفتاوى»كما يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

م أحمد ع السلف، ولهذا قال اإلمافعلم أن شعار أهل البدع: هو ترك انتحال اتبا

السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب  مالك: أصوليف رسالة عبدوس بن 

 .. انتهىملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .لعقيدة السلف نصرة اإلمام الشافعي 

 ؛هذا الباب وما رواه عنه تالميذه يف ،يف كالم اإلمام الشافعي يف كتبه لالمتأم

 :يالحظ ما يلي
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وأهنما منهج التلقي واالستدالل  ،افعي للكتاب والسنةتعظيم اإلمام الش  (٢

ما جاء عن الربيع بن  :ومن أحسن كالمه المنسوب إليه يف هذا الباب ،عنده

 :فقال ،عن صفات من صفات اهلل تعالى سألت الشافعي  :سليمان قال

ل اهلل تعالى، وعلى األوهام أن تحده، وعلى الظنون أن حرام على العقول أن تمث  

 طع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط،تق

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصه ه يف كتابه أو على لسان نبي  وعلى العقول أن تعقل إال ما وصف به نفس  

ألصل ال يقال له: ثم قرر أن ا ،جعل الكتاب والسنة األصل يف هذا الباب (١

 ؟كيف :؟ واللم  

ا، سواء كانت مبينة ولو كانت آحاد   ،ة إذا صحتاألخذ بالسن   قرر وجوب   (1

 .ن، أو موافقة له، أو زائدة عليهللقرآ

 .اويف أبواب االعتقاد خصوص   ،اذمه الشديد للبدع والمحدثات عموم   (٠

ن المضلة يف لعلمه بما أحدثه الكالم من الفت ؛ذمه الشديد للكالم وأهله (5

 .هذا الباب

 .ض مع أهل األهواء يف خصومات وجدلذمه للخو (9

 .شدة محبته لهم والسير على طريقهمو ،يمه للصحابة والقرابةتعظ (٠

مام عقيدة اإل) :يف كتابي - وهلل الحمد والمنة -ره وقد بينت هذا كله وغي

 .(ها يف كتبه أو رواها عنه تالميذهكما دون الشافعي 

ا من نصرة تالميذه وكثير من أئمة مذهبه لعقيدة ا مشرق  ن جانب  وها أنا ذا أبي  

                                                                                       

.١1ص  ،لإلمام ابن قدامة  «ذم التأويل» (1)
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 .الصالح رضوان اهلل عليهم أجمعين سلفنا

 تراجم مختصرة لبعض كبار علماء الشافعية

 وتالميذ تالميذه, وأئمة مذهبه من تالميذ اإلمام الشافعي 

 .(1)االسائرين على عقيدة السلف الصالح المناصرين له

 .تراجمهم من كتب علماء الشافعية وسأحرص على نقل شيء من

 ،كر عبد اهلل بن الزبير القرشي الحميدي ب اإلمام الكبير أبو :األول

 .هـ ١٢9المتوىف سنة 

نصر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة يف  ،)السنة( العقيدة بعنوانله كتاب يف 

، وهذه ن واإليمان والصحابة وغير ذلكباب الصفات والرؤية والقدر والقرآ

، وقد لمسندآخر كتابه الكبير المشهور االرسالة جعلها اإلمام الحميدي يف 

 .اا وحديث  اشتهرت بين العلماء قديم  

 :(139/ 1) «طبقات الشافعيين»يف  قال عنه الحافظ ابن كثير 

صاحب الشافعي ورفيقه يف الرحلة إلى الديار المصرية، ونزيله وتلميذه بعد أن 

... ورحل مع الشافعي إلى مصر، ولزمه ا عليه، فمال إليه واستفاد منهكان منحرف  

الشافعي، ثم رجع إلى مكة، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: ما  حتى مات

 .رأيت أنصح لإلسالم وأهله من الحميدي. انتهى

 :(616/ 10) «سير أعالم النبالء»يف  وقال عنه الحافظ الذهبي 

اإلمام، الحافظ، الفقيه، شيخ الحرم، أبو بكر القرشي، األسدي، الحميدي، 
                                                                                       

ليعلم القارئ الكريم أهنم على  ؛لفقهذكرت يف تراجمهم أهم الكتب التي ألفوها يف باب االعتقاد وا (1)

 ا.ا وفقه  طريقة السلف اعتقاد  
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  .المكي، صاحب المسند

 عياض، وسفيان بن عيينة فأكثر عنهإبراهيم بن سعد، وفضيل بن  حدث عن:

د  ..... ووكيع، والشافعي، وليس هو بالمكثر، ولكن له جاللة يف اإلسالم.وجو 

حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح لإلسالم وأهله  وقال يعقوب الفسوي:

 .منه. انتهى

أبو بكر  اإلمام :(66/ 1) «طبقات الشافعية»يف  وقال ابن قاضي شهبة

وقد  ،الحميدي المكي صاحب الشافعي ورفيقه يف الرحلة إلى الديار المصرية

ما رأيت أنصح لإلسالم  :وقال يعقوب بن سفيان ،أخذ عن شيوخ الشافعي

 .وأهله منه

 ،الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم ألهل الحجاز يف السنة :وقال الحاكم

 .. انتهىنبل ألهل العراقكأحمد بن ح

أعلم  ،اإلمام الجليل أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي :الثاين

ا عن القول ا يف بغداد ممتنع  تويف مسجون   ،تالميذ الشافعي وخليفته يف حلقته

 .هـ ١1٢بخلق القرآن سنة 

 :(59 -58/ 12) «سير أعالم النبالء»يف   قال عنه الحافظ الذهبي

عقوب بن يحيى المصري، البويطي، اإلمام، العالمة، سيد الفقهاء، يوسف أبو ي

ا يف .. وكان إمام  اق األقران.ف  مه مدة، وتخرج به، و  صاحب اإلمام الشافعي، الز

 ا، دائم الذكر والعكوف على الفقه.ا، متهجد  ا رباني  العلم، قدوة يف العمل، زاهد  

 ليس يف أصحابي أحد أعلم من البويطي. بلغنا أن الشافعي قال:

ا يحرك شفتيه بذكر اهلل، وما كان البويطي أبد   ليمان:وقال الربيع بن س
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ل، يف غ  ولقد رأيته على ب   ة من كتاب اهلل من البويطي!ج  ا أنزع بح  أحد   أبصرت  

، نة وزهنا أربعون رطال  ب  ل، ويف رجليه قيد، وبينه وبين الغل سلسلة فيها ل  عنقه غ  

لق ا خ  مخلوق   أن  مخلوقة، فك   ، فإذا كانت)كن(لق بـق اهلل الخ  ل  وهو يقول: إنما خ  

ن يف حديدي هذا وألموت   - يعني الواثق -ه ن  ق  عليه ألصد   دخلت  بمخلوق، ولئن أ  

 .حتى يأيت قوم يعلمون أنه قد مات يف هذا الشأن قوم يف حديدهم. انتهى

طبقات الفقهاء »يف   عمرو بن الصالح الحافظ أبواإلمام وقال فيه 

مل ا، ح  كان متقشف   «:كتابه»ل أبو سعيد حفيد يونس يف قا :(681/ 2) «الشافعية

من مصر يف أيام الفتنة والمحنة بالقرآن إلى العراق مع من حمل من مشايخ أهل 

ا إلى أن وكان مسجون   ،جن ببغداد، وقيدمصر، فأرادوه على الفتنة فامتنع، فس  

 .ا. انتهىا كثير  تويف يف السجن والقيد ببغداد، وقد كتب شيئ  

من  أحد األعالم :(11/ 1) «طبقات الشافعية»شهبة يف  ل عنه ابن قاضيوقا

، وكان وكان له من الشافعي منزلة :، قال الربيعأصحاب الشافعي وأئمة اإلسالم

فيقول  ،خربهأإذا أجاب ف .سل أبا يعقوب :الرجل ربما يسأله عن المسألة فيقول

 هو كما قال.

فيوجه الشافعي أبا يعقوب  ،طةوربما جاء إلى الشافعي رسول صاحب الشر

ليس  :قال الشافعي وخلف الشافعي يف حلقته بعده، .هذا لساين :البويطي ويقول

 .. انتهىوليس أحد من أصحابي أعلم منه ،قوبأحد أحق بمجلسي من أبي يع

ا كان إمام   :(162/ 2) «طبقات الشافعية الكبرى» يف وقال السبكي 

غالب  ، من جبال العلم والدينجبال   ،اا مناظر  يم  ا عظا فقيه  ا زاهد   عابد  جليال  

تفقه ، سريع الدمعة ،يله التهجد والتالوةغالب ل ،أوقاته الذكر والتشاغل بالعلم
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 .. انتهىعلى الشافعي واختص بصحبته

المتوىف سنة  ،اإلمام أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي :الثالث

 .هـ١٠٠

 :( بقوله9٢/ ٢) «طبقات الشافعيين» يف ترجم له الحافظ ابن كثير 

بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه اإلمام  أبو ثور: إبراهيم

 .العالمة

... وأثنى عليه غير قتهمابالشافعي، وأحمد بن حنبل، وطأخذ الفقه عن 

 واحد من األئمة.

يف مسالخ  أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، وهو عندي قال اإلمام أحمد:

 .سفيان الثوري

سل الفقهاء، سل  ،سل عافاك اهلل غيرنا فقال للسائل: ئل أحمد عن مسألة  وس  

 .أبا ثور

 أحد الفقهاء. ،مأمون ،ثقة وقال النسائي:

، وديانة، ا، وفضال  ا، وورع  ا وعلم  كان أحد أئمة الدنيا فقه   وقال ابن حبان:

عن حريمها وقمع  ذب  ا، ممن صنف الكتب وفرع على المسائل، ووخير  

 مخالفيها.

كان أحد الثقات المأمونين، ومن األئمة  :وقال الحافظ أبو بكر البغدادي

وله كتب مصنفة يف األحكام، جمع فيها بين الحديث والفقه.  ،األعالم يف الدين

 .انتهى

اإلمام،  :( بقوله12/ 12) «ير أعالم النبالءس» يف وترجم له الحافظ الذهبي
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حجة، المجتهد، مفتي العراق، أبو ثور الكلبي، البغدادي، الفقيه. الحافظ، ال

 .انتهى

 :( بقوله14/ 2) «ت الشافعية الكبرىطبقا»يف  وترجم له السبكي 

. ولقبه أبو ثور ،نيته أبو عبد اهللك: قيل ،اإلمام الجليل أحد أصحابنا البغداديين

 .انتهى

ناصر مذهب  ،المزين المصرياإلمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى  :الرابع

صاحب الكتاب العظيم )شرح  ،هـ١9٠الشافعي وبدر سمائه، المتوىف سنة 

 .اا مؤزر  السلف نصر   السنة( الذي نصر فيه عقيدة  

 -492/ 12) «ير أعالم النبالءس»يف  قال عنه الحافظ الذهبي 

ماعيل بن يحيى م الزهاد، أبو إبراهيم، إسل  إلمام، العالمة، فقيه الملة، ع  ا (:495

، المصري، تلميذ الشافعي... أخذ عنه إسماعيل بن عمرو بن مسلم، المزينبن 

 ..خلق من العلماء، وبه انتشر مذهب اإلمام الشافعي يف اآلفاق.

ه عدة من الكبار، بحيث يقال: ح  ر  )مختصره( يف الفقه، وش  ـوامتألت البالد ب

 مزين...كانت البكر يكون يف جهازها نسخة بـ)مختصر( ال

ا على المعاين الدقيقة، صنف ا، غواص  ا، محجاج  ا، مناظر  ا، عالم  وكان زاهد  

و)المسائل  ،و)المنثور( (،و)الجامع الصغير (،ا كثيرة: )الجامع الكبيركتب  

 ...الوثائق(وكتاب ) (،و)الرتغيب يف العلم ،المعتربة(

شرين ا وعكان إذا فاتته صالة الجماعة صلى تلك الصالة خمس   يقال:
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الموتى ا، وهو القائل: تعانيت غسل ا واحتساب  ل الموتى تعبد  ، وكان يغس  (1)مرة

 .. انتهىل الشافعي س  وهو الذي غ   .ليرق قلبي، فصار لي عادة

ناصر  :(93/ 2) «طبقات الشافعية الكبرى»يف  وقال عنه السبكي 

... ان لغلبهلو ناظره الشيط :يف وصفه قال الشافعي  ...المذهب وبدر سمائه

وكان إذا فاتته صالة يف  مجاب الدعوة،  من الدنيا،ا متقلال  ورع   اوكان زاهد  

 :ا، ويقولا واحتساب  ل الموتى تعبد  ، ويغس  ا وعشرين مرةجماعة صالها خمس  

 .أفعله ليرق قلبي

 .. انتهىكان المزين والربيع رضيعين :لسندي قال أبو الفوارس ا

اإلمام صاحب  :(58/ 1) «طبقات الشافعية» يف وقال عنه ابن قاضي شهبة

ذكره  ،أنا خلق من أخالق الشافعي :، وكان يقولفعيأخذ عن الشا ،التصانيف

ا ا مجتهد  ا عالم  كان زاهد   :الشيخ أبو إسحاق أول أصحاب الشافعي، وقال

 ة.ا كثيرصنف كتب   ،ا على المعاين الدقيقةا غواص  ا محجاج  مناظر  

 .. انتهىناصر مذهبيالمزين  قال الشافعي:

المتوىف بين سنة  ،اإلمام الكبير المحدث عثمان بن سعيد الدارمي :الخامس

و)الرد على بشر  ،لجهمية()الرد على ا :صاحب الكتاب العظيم ،هـ١٢٠ -١٠٢

 .(المريسي

محدث  :(515 -514/ 6) «تاريخ اإلسالم»يف قال عنه الحافظ الذهبي 

الرد على »رمي كتاب يف ... وللداليمف األقاهراة، وأحد األعالم، طو  

                                                                                       

 .واهلل أعلم .شرع تكرار المقضيةوإال فال ي   ،ا لنفسهفعل هذا تأديب   (1)
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 ، سمعناه.«ر المريسيالرد على بش»، سمعناه، وكتاب يف «الجهمية

ا، وهو الذي قام على ا كبير  ف مسند  ا يف أعين المبتدعين، وصن  وكان جذع  

 محمد بن كرام، وطرده من هراة، فيما قيل...

أبا بكر سمعت  ،سمعت أبا الطيب محمد بن أحمد الوراق قال الحاكم:

سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قال لي رجل ممن يحسدين:  ،الفسوي

 ؟كنت لوال العلم ماذا

سمعت أبا  :، سمعت نعيم بن حماد يقولأردت شين ا فصار زين ا فقلت:

ا . وأنا لوال العلم لكنت بزاز  معاوية يقول: قال األعمش: لوال العلم لكنت بقاال  

 .من بزازي سجستان. انتهى

 :(319/ 13) «سير أعالم النبالء»وقال عنه يف 

اإلمام، العالمة، الحافظ، الناقد، شيخ تلك الديار، أبو سعيد التميمي، 

 .انتهى الدارمي، السجستاين، صاحب )المسند( الكبير والتصانيف.

 -111/ 1) «طبقات الشافعيين»يف   وقال عنه الحافظ ابن كثير

أخذ الفقه عن أبي يعقوب  ألعالم،محدث هراة، أحد الحفاظ وا :(118

 ...البويطي

لما أردت الخروج إلى عثمان بن سعيد  وقال ابن عبدوس الطرائفي:

الدارمي، كتب لي ابن خزيمة إليه، ودخلت هراة يف ربيع األول سنة ثمانين 

ومائتين، فقرأ الكتاب، ورحب بي، وسأل عن ابن خزيمة، ثم قال: يا فتى، متى 

 قدمت؟

قال: يا بني فارجع اليوم، فإنك لم تقدم بعد، أو قال: فإنك بعد ا، غد   قلت:
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 يف الطريق.

وللدارمي كتاب يف الرد على الجهمية  وقال شيخنا أبو عبد اهلل الذهبي:

قلت: ووقع لي سماعهما  .سمعناه، وكتاب يف الرد على بشر المريسي سمعناه

 ا، وهلل الحمد والمنة.أيض  

ا، وهو ا كبير  أعين المبتدعين، وصنف مسند  ا يف وكان جذع   قال الذهبي:

 .انتهى فيما قيل. ،وطرده من هراة ،الذي قام على محمد بن كرام

 (:302/ 2) «طبقات الشافعية الكبرى»وقال السبكي يف 

 ي.الحافظ أبو سعيد الدارم عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستاين

 :الطبقات قائال   يف يعبادومن ذكره ال ،وأحد األعالم الثقات ،محدث هراة

 ي،والفقه عن البويط ي،أخذ األدب عن ابن األعراب ،الحديث والفقه يف اإلمام

 والحديث عن يحيى بن معين.

 .. انتهىالكبار يطوف األقاليم ولق ،واسع الرحلة يكان الدارم :قلت

 ،اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم أبو عبد اهلل محمد بن نصر المروزي :السادس

 ،(وكتاب )تعظيم قدر الصالة ،صاحب كتاب )السنة( ،هـ١9٠وىف سنة تالم

 .وغيرها

 فقال: (40 -33/ 14) «سير أعالم النبالء»ترجم له الحافظ الذهبي يف 

خ اإلسالم، أبو اإلمام، شي ،أبو عبد اهلل ،بن الحجاج المروزي محمد بن نصر

ا ا مجتهد  كان إمام  كتب الكثير، وبرع يف علوم اإلسالم، و ..عبد اهلل الحافظ.

ل أن ترى العيون عالمة، من أعلم أهل زمانه باختالف الصحابة والتابعين، ق  

 مثله.
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ى جماعة وقال: ثم سم   ،حدث عن عبدان بن عثمان :قال أبو بكر الخطيب

 كان من أعلم الناس باختالف الصحابة ومن بعدهم يف األحكام.

وقال أبو  علماء على اإلطالق...يقال: إنه كان أعلم األئمة باختالف ال قلت:

بكر الصبغي: أدركت إمامين لم أرزق السماع منهما: أبو حاتم الرازي، ومحمد 

منه، لقد بلغني أن  فأما ابن نصر فما رأيت أحسن صالة   ؛بن نصر المروزي

 ا قعد على جبهته، فسال الدم على وجهه ولم يتحرك.زنبور  

ت أحسن صالة من محمد بن ما رأي وقال محمد بن يعقوب بن األخرم:

فيسيل الدم، وال يذبه عن نفسه، ولقد كنا  ،نصر، كان الذباب يقع على أذنه

نتعجب من حسن صالته وخشوعه وهيئته للصالة، كان يضع ذقنه على صدره، 

 فينتصب كأنه خشبة منصوبة.

، وعلى ا، كأنما فقئ يف وجهه حب الرمانلق  وكان من أحسن الناس خ   قال:

 رد، ولحيته بيضاء.خديه كالو

صرح محمد بن نصر يف  يف مسألة اإليمان: هقال الحافظ أبو عبد اهلل بن مند

وقراءة القرآن  ،والشهادة ،كتاب )اإليمان( بأن اإليمان مخلوق، وأن اإلقرار

 مخلوق. ؛بلفظه

 وهجره على ذلك علماء وقته، وخالفه أئمة خراسان والعراق. ثم قال:

جوز، وكذلك ال يجوز أن يقال: اإليمان، الخوض يف ذلك ال ي قلت:

وأعمالهم،  فإن اهلل خلق العباد   ؛واإلقرار، والقراءة، والتلفظ بالقرآن غير مخلوق

واإليمان: فقول وعمل، والقراءة والتلفظ: من كسب القارئ، والمقروء 

الملفوظ: هو كالم اهلل ووحيه وتنزيله، وهو غير مخلوق، وكذلك كلمة اإليمان، 
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)ال إله إال اهلل، محمد رسول اهلل( داخلة يف القرآن، وما كان من  :لوهي قو

ولو أنا كلما  .القرآن فليس بمخلوق، والتكلم هبا من فعلنا، وأفعالنا مخلوقة

قمنا عليه وبدعناه  ،ا لهمغفور   أخطأ إمام يف اجتهاده يف آحاد المسائل خطأ  

وال من هو أكرب منهما، واهلل  ،هلما سلم معنا ال ابن نصر، وال ابن مند ؛وهجرناه

فنعوذ باهلل من الهوى  ،هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين

 والفظاظة.

أعلم الناس من كان أجمعهم  قال أبو محمد بن حزم يف بعض تواليفه:

للسنن، وأضبطهم لها، وأذكرهم لمعانيها، وأدراهم بصحتها، وبما أجمع الناس 

 عليه مما اختلفوا فيه.

أتم منها يف محمد بن نصر  -بعد الصحابة  -وما نعلم هذه الصفة  قال:

حديث وال ألصحابه إال وهو عند  ملسو هيلع هللا ىلصالمروزي، فلو قال قائل: ليس لرسول اهلل 

 أبعد عن الصدق. الم ؛محمد بن نصر

هذه السعة واإلحاطة ما ادعاها ابن حزم البن نصر إال بعد إمعان  قلت:

نصر، ويمكن ادعاء ذلك لمثل أحمد بن حنبل  النظر يف جماعة تصانيف البن

 .ونظرائه، واهلل أعلم. انتهى

وقال السليماين: محمد بن  :(1048/ 6) «تاريخ اإلسالم» يف وقال 

 .. انتهىالموفق من السماء، سكن سمرقند ،األئمةنصر إمام 

/ 1) «طبقات الفقهاء الشافعية»يف   وترجم له الحافظ ابن الصالح

أبو عبد اهلل اإلمام المروزي، صاحب التصانيف الجمة، أحد من : ( بقوله211

 استبحر يف علمي الفقه والحديث، وجمع بين فضيلتي اإلمامة والديانة.
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وهو صاحب اختيار، وربما تذرع متذرع بكثرة اختياراته المخالفة لمذهب 

 ؛لكين له يف أصحابنا، وليس األمر كذالشافعي إلى اإلنكار على الجماعة العاد  

فلقد كثرت ؛ ألنه يف هذا بمنزلة ابن خزيمة، والمزين، وأبي ثور قبله، وغيرهم

اختياراهتم المخالفة لمذهب الشافعي، ثم لم يخرجهم ذلك عن أن يكونوا يف 

 .قبيل أصحاب الشافعي معدودين، وبوصف االعتزاء إليه موصوفين. انتهى

( 184/ 1) «طبقات الشافعيين» يف  وترجم له الحافظ ابن كثير

 :بقوله

 ...األئمة األعالم أحد ،اهلل المروزيمحمد بن نصر اإلمام أبو عبد 

قال أبو عبد اهلل بن منده يف مسألة اإليمان: صرح  :(186)ص  وقال 

محمد بن نصر يف كتاب اإليمان بأن اإليمان مخلوق، وأن اإلقرار، والشهادة، 

وخالفه أئمة  ،قتهلماء ومخلوقة، وهجره على ذلك ع ؛وقراءة القرآن بلفظه

 .خراسان والعراق

 ؛د بالقرآن مخلوقوهذا الذي صرح به محمد بن نصر، يف أن لفظ العب قلت:

زينوا القرآن : »ملسو هيلع هللا ىلصمحتجين بقوله  ،وغيره من األئمة صرح به البخاري

، والصوت صوت القارئ، وإنما كان اإلمام الباريكالم فالكالم  ؛«بأصواتكم

سم مادة القول بخلق القرآن، وتبعه على ذلك يشدد يف هذا لح أحمد 

 .جماعة من أئمة الحديث، واهلل أعلم. انتهى

محمد بن نصر  :(241 -246/ 2) «طبقات الشافعية»يف  وقال عنه السبكي

.. قال .حد أعالم األمة وعقالئها وعبادهاأ ،اإلمام الجليل أبو عبد اهلل يالمروز

 .عصره بال مدافعة يف ام أهل الحديثإم ،هو الفقيه العابد العالم :الحاكم
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 يف كان من أعلم الناس باختالف الصحابة ومن بعدهم :وقال الخطيب

 .األحكام

 ،أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن :بعض تآليفه يف وقال ابن حزم

وأدراهم بصحتها وبما أجمع الناس عليه مما  ،وأذكرهم لمعانيها ،وأضبطهم لها

محمد بن نصر  يف هذه الصفة بعد الصحابة أتم منهاوما نعلم  ،اختلفوا فيه

حديث وال ألصحابه إال وهو عند  ملسو هيلع هللا ىلصليس لرسول اهلل  :فلو قال قائل ي،المروز

 .د عن الصدقع  لما ب   ؛محمد بن نصر

كان الصدر األول من  ي:وقال أبو ذر محمد بن محمد بن يوسف القاض

 ،ويحيى بن يحيى ،ابن المبارك :رجال خراسان أربعة :مشايخنا يقولون

 ي.ومحمد بن نصر المروز ،وإسحاق بن راهويه

لكان من  (القسامة)إال كتاب  يف المروزلو لم يصن   :وقال أبو بكر الصيريف

 .ا سواهاف كتب  فكيف وقد صن   ،أفقه الناس

ا ضمنها اآلثار ف محمد هذا كتب  صن   ي:وقال الشيخ أبو إسحاق الشيراز 

 .األحكام يف س باختالف الصحابة ومن بعدهموكان من أعلم النا ،والفقه

 .انتهى

 ،العباس ابن سريج أحمد بن عمر البغدادي اإلمام العالمة أبو :السابع

 .هـ 1٠9تويف سنة  ،الملقب بالباز األشهب

اع اجتم»ساقها العالمة ابن القيم يف كتابه  ،له رسالة عظيمة يف السنة

 .(٢٠٠ -٢٠٠/ ١) «الجيوش اإلسالمية

 -201/ 14) «سير أعالم النبالء»يف   ه الحافظ الذهبيقال عن
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، أبو العباس أحمد بن عمر بن ام، شيخ اإلسالم، فقيه العراقيناإلم :(203

سريج البغدادي، القاضي الشافعي، صاحب المصنفات... صاحب المزين، وبه 

 انتشر مذهب الشافعي ببغداد، وتخرج به األصحاب...

ل ما رأيت من المتفقهة معت ابن سريج يقول: ق  س وقال أبو الوليد الفقيه:

 .من اشتغل بالكالم فأفلح، يفوته الفقه وال يصل إلى معرفة الكالم. انتهى

 :(193/ 1) «طبقات الشافعيين»يف  وقال عنه الحافظ ابن كثير 

حامل لواء الشافعية يف زمانه، وناشر مذهب الشافعي، كان يقال له: الباز 

القاسم األنماطي، وأخذ عنه الفقه خلق كثير من األئمة، األشهب، تفقه بأبي 

ه، ويقال: إن فهرست كتبه تشتمل على أربع مائة ص  وصنف يف المذهب ولخ  

مذهب السلف، وتولى القضاء مصنف، ورد على من خالف السنن، وكان على 

 .. انتهىبشيراز

الباز  :(21/ 3) «طبقات الشافعية الكبرى»يف  وقال عنه السبكي 

 ،شيخ المذهب وحامل لوائه ،ضاري على خصوم المذهبواألسد ال ،األشهب

، ليس من األصحاب إال من والبدر المشرق يف سمائه، والغيث المغدق بروائه

، انتهت إليه الرحلة فضربت هائم من جوهر بحره بثمينه ،عينههو حائم على م

ال تعرف إال  الطلبةاإلبل نحوه آباطها، وعلقت به العزائم مناطها، وأتته أفواج 

 .. انتهىنمارق البيد بساطها

اإلمام الحافظ زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي البصري  :الثامن

 .هـ1٠٠سنة  المتوىف ،الشافعي

 .وأخذ عنه عقيدة السلف يف الصفات ،تأثر به اإلمام أبو الحسن األشعري
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اإلمام  :( بقوله121/ 11) «ر أعالم النبالءسي»ترجم له الحافظ الذهبي يف و

الثبت الحافظ، محدث البصرة وشيخها ومفتيها، أبو يحيى زكريا بن يحيى بن 

عبد الرحمن بن بحر بن عدي بن عبد الرحمن بن أبيض بن الديلم بن باسل بن 

أخذ عنه أبو الحسن  ،.. وكان من أئمة الحديثالبصري، الشافعي.ضبة الضبي، 

 عتمد عليها أبو الحسن يف عدة تآليف.األشعري مقالة السلف يف الصفات، وا

ومنهم زكريا بن يحيى  :«طبقات الشافعية»يف  وقال الشيخ أبو إسحاق

علل »، وكتاب «اختالف العلماء»الساجي، أخذ عن الربيع والمزين، وله كتاب 

 .«الحديث

 وللساجي مصنف جليل يف علل الحديث يدل على تبحره وحفظه، قلت:

 .. انتهى النفسولم تبلغنا أخباره كما يف

سمع منه األشعري وأخذ عنه  :(210/ 23) «تاريخ اإلسالم»وقال يف 

 .مذهب أهل الحديث. انتهى

أحد  :(203/ 1) «طبقات الشافعيين»يف   وترجم له الحافظ ابن كثير

األئمة الثقات، سمع الحديث من عبيد اهلل بن معاذ العنربي، ومحمد بن بشار، 

منهم:  ،هدبة بن خالد، وخلق، وروى عنه جماعةومحمد بن موسى الحرشي، و

الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري، وأخذ عنه مذهب أهل السنة من 

المحدثين، والحافظ أبو أحمد بن عدي، واإلمام أبو بكر اإلسماعيلي، وأبو 

فقال: أخذ عن الربيع  «طبقات الشافعية»إسحاق يف وعمرو بن حمدان. 

 «اختالف الفقهاء»بصرة سنة سبع وثالث مائة، وله كتاب والمزين، ومات بال

 .. انتهى«علل الحديث»وكتاب 
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ونقل قول شيخه  ،(١99/ 1) «ةطبقات الشافعي»وترجم له السبكي يف 

 : سمع منه األشعري وأخذ عنه مذهب أهل الحديث.الحافظ الذهبي

على  قبفع ،، وغلبت عليه الحمية األشعريةثم أخذت السبكي العزة باإلثم

 :ا بقولهشيخه الذهبي مكابر  

 ويف ،هنا تجعل األشعري على مذهب أهل الحديث !سبحان اهلل :قلت

، وما كان أبو ة لصرحت بأنه جهميمكان آخر لوال خشيتك سهام األشاعر

وما  ،ة وناصر الحديث وقامع المعتزلة والمجسمة وغيرهمالحسن إال شيخ السن  

 .. انتهىملسو هيلع هللا ىلصيث رسول اهلل حد المجسمة إال أعداء دين اهلل وأهل

السبكي يعني بالمجسمة الذين وصفهم بأهنم أعداء دين اهلل وأهل  :قلت

الذين يثبتون  ،ة والجماعة أتباع السلف الصالح: أهل السن  ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسول اهلل 

 ؛من الصفات الذاتية المعنوية والخربية ملسو هيلع هللا ىلصهلل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله 

 ،كاالستواء على العرش ؛والصفات الفعلية ،ن والعينينكالعلو والوجه واليدي

 ،والرضا والغضب ،والنزول إلى السماء الدنيا يف الثلث األخير من الليل

 ٿٿ ٿ ٺ﴿على الوجه الالئق بعظمة اهلل وجالله  ،وغيرها ،والمجيء

ألن السبكي وأمثاله ينفون الصفات  ؛[٢٢]الشورى:  ﴾ٹ ٹ ٿ

أيدينا مخلوق كما تقوله بأن القرآن الموجود بين  ويقولون ،المذكورة وأمثالها

 ؛القائم باهلل ي هو المعنى النفس، وأن كالم اهللهلل، وأنه عبارة عن كالم االمعتزلة

وإن عرب عنه  ،ن عرب عنه بالسريانية كان إنجيال  ، وإإن عرب عنه بالعربية كان توراة

 ،رى من فوقفال ي   ؛إلى جهةال  رى يوم القيامة لكنوأن اهلل ي   .بالعربية كان قرآن ا

ا ، وليس مستوي   ليس يف السماء، وأن اهللوال يمين وال شمال ،وال أمام وال خلف
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وال بالرحمة وال بالحكمة، وليس له  بالرضا ا حقيقة  ، وليس موصوف  على العرش

، فيا ترى من هو الذي وصف اهلل بالنقائص والعيوب وخالف وجه وال يد

 ؟!، وما كان عليه المحدثون واألئمةأجمع عليه سلف األمةوالسنة وما  الكتاب

 .[٢٢٢]البقرة:  ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿

 .[٢٠]اإلسراء:  ﴾ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

  .وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

المتوىف سنة  ،إمام األئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة :التاسع

 .(وحيدين وصاحب الكتاب العظيم )التالمز تلميذ ،هـ1٢٢

 :(225/ 11) «سير أعالم النبالء»يف كتابه   قال عنه الحافظ الذهبي

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكر، الحافظ، الحجة، الفقيه، شيخ 

اإلسالم، إمام األئمة، أبو بكر السلمي النيسابوري، الشافعي، صاحب 

ب به المثل يف ضر  وعني يف حداثته بالحديث والفقه، حتى صار ي  .. التصانيف.

 .انتهى سعة العلم واإلتقان.

  (11 /228:)وقال 

سمعت ابن خزيمة وسئل: من  ،أخربنا أبو بكر محمد بن جعفر قال الحاكم:

وإين لما  ،«ماء زمزم لما شرب له»: ملسو هيلع هللا ىلصأين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول اهلل 

 .انتهى ا.ا نافع  شربت سألت اهلل علم  

وقال  :(221/ 1) «طبقات الشافعيين» يف وقال الحافظ ابن كثير 

الحاكم النيسابوري: سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ، سمعت 

ابن خزيمة يقول: القرآن كالم اهلل، ووحيه، وتنزيله، غير مخلوق، ومن قال: إن 



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

27 

ا من وحيه وتنزيله مخلوق، أو يقول: إن أفعاله تعالى مخلوقة، أو يقول: إن شيئ  

  ؛دثالقرآن مح
 
بة فيما ذ  ، وقال: من نظر يف كتبي بان له أن الكالبية ك  فهو جهمي

ر وأصول د  والق  ف أحد يف التوحيد لق أنه لم يصن  يحكون عني، فقد عرف الخ  

 .. انتهىتصنيفي العلم مثل  

 :(109/ 3) «طبقات الشافعية الكبرى»يف  وقال فيه السبكي 

ير يف الحجى وال يناظر يف ال يخا يلذوالحرب ا ،المجتهد المطلق البحر العجاج

، مقداره فتقاصرت عنه طوالع النجوموارتفع  أشتات العلومع م  ، ج  الحجاج

رفع العلم  يالذ، وفردها ابور، إمامها حيث الضراغم مزدحمةوأقام بمدينة نيس

، والفتاوى ال يتجنبه منهم إال األشقى ،ربعه ، والوفود تفد علىبين األفراد علمه

يف كل سوداء  يه تسير فتهد، وعلوماوتشق األرض شق   ،اا وبحر  ه بر  تحمل عن

 .وكيف ال وهو إمام األئمة ،هداة بها تأتم العلم   ي، وتمضمدلهمة

ا   )كاااالبحر يقاااذي للقرياااب جاااواهر 

 

 
ااااا ويبعااااث للغريااااب سااااحائب    ا(كرم 

 .انتهى 

 :(99/ 1) «الشافعية طبقات»يف   ةوقال ابن قاضي شهب

أبو بكر السلمي  ،بن خزيمة بن المغيرة بن صالح محمد بن إسحاق

 :وقال فيه الربيع ،أخذ عن المزين والربيع ،إمام األئمة ،النيسابوري الحافظ

كان ابن خزيمة يحفظ  :قال أبو علي الحافظ ،استفدنا منه أكثر مما استفاد منا

ى ما رأيت عل :وقال ابن حبان ،الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة

وجه األرض من يحسن السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداهتا حتى كأهنا 
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ا ا ثبت  كان إمام   :وقال الدارقطني ،بين عينيه إال محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط

كان ابن خزيمة يستخرج النكت من حديث  :وقال ابن سريج ،معدوم النظير

ا لى مائة وأربعين كتاب  ومصنفاته تزيد ع :وقال الحاكم ،بالمنقاش ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

وله فقه حديث بريرة يف  ،والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء ،سوى المسائل

 ،إمام األئمة :كان يقال له :وقال الشيخ أبو إسحاق يف الطبقات ،ثالثة أجزاء

 .بين الفقه والحديث. انتهى وجمع

حب صا ،هـ1١٠المتوىف سنة  ،اإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتم :العاشر

: عالمة أهل البدع وصاحب المقولة الشهيرة ،«الرد على الجهمية»كتاب 

 األثر.الوقيعة يف أهل 

 «رض العقل والنقلدرء تعا»يف  ونقل عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يعني يف  -سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة  :( أنه قال١5٠/ 9)

العلماء  فقالوا: أدركنا، ميع األمصاروما أدركا عليه العلماء يف ج - أصول الدين

ا، ويمن ا ا، وشام  ا، ومصر  ا، وعراق  ، فكان من مذاهبهم يف جميع األمصار: حجاز 

أن اإليمان قول وعمل، يزيد وينقص، والقرآن كالم اهلل غير مخلوق بجميع 

إلى أن قال: وأن اهلل على عرشه، بائن من خلقه، كما وصف نفسه يف  ؛جهاته

اوله، بال كيف  لسان رس كتابه، وعلى  .. انتهى، أحاط بكل شيء علم 

 (536 -533/ 1) «تاريخ اإلسالم»يف   ترجم له الحافظ الذهبي

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران،  :فقال

 .هـ 1١٠أبو محمد التميمي الحنظلي، المتوىف 

رب حنظلة بالري، كان يسكنه نسبة إلى د ي، وهبل الحنظلي فقط وقيل:
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 والده.

ا رحل مع أبيه صغير  حافظ الري وابن حافظها،  ،ن اإلمامهو اإلمام اب

فسمع: أباه، وابن وارة، وأبا زرعة، والحسن بن عرفة، وأحمد بن  ا،وبنفسه كبير  

سنان القطان، وأبا سعيد األشج، وعلي بن المنذر الطريقي، ويونس بن عبد 

 والجبال،ا بالحجاز، والشام، ومصر، والعراق، ر  ا كثياألعلى، وخلق  

 …والجزيرة

ا يف العلوم أخذ علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحر   قال أبو يعلى الخليلي:

 ومعرفة الرجال.

 ف يف الفقه واختالف الصحابة والتابعين وعلماء األمصار.ن  ص  

 ا يعد من األبدال.وكان زاهد   قال:

يف ألف جزء، وكتاب « المسند»ن أبي حاتم ف ابن  ص   وقال يحيى بن منده:

، وكتاب «فوائد الرازيين»، و«الفوائد الكبير»، و«الكنى»، وكتاب «الزهد»

 ، وأشياء.«تقدمة الجرح والتعديل»

يف عدة مجلدات يدل على سعة  «الجرح والتعديل»وله كتاب يف  قلت:

كبير يدل على يف مجلد  «الرد على الجهمية»فظ الرجل وإمامته. وله كتاب يف ح

ل أن ة. وله تفسير كبير سائره آثار مسنده يف أربع مجلدات كبار، ق  يف السن  تبحره 

 مثله.يوجد 

وقد صنف أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي الخطيب المجاور بمكة 

قال فيها: سمعت علي بن الحسن المصري ونحن يف جنازة  ،ألبي محمد ترجمة

وما هو بعجب، رجل منذ  ،د الرحمن من السماءابن أبي حاتم يقول: قلنسوة عب
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 ثمانين سنة على وتيرة واحدة، لم ينحرف عن الطريق.

ا ممن عرف عبد ما رأيت أحد   وسمعت علي بن أحمد الفرضي يقول:

 الرحمن بن أبي حاتم ذكر عنه جهالة قط.

بلغني أن أبا حاتم قال: ومن يقوى على  وسمعت عباس بن أحمد يقول:

 ا.رحمن، ال أعرف لعبد الرحمن ذنب  عبادة عبد ال

ا يسر به من نظر ونور   وكان عبد الرحمن قد كساه اهلل هباء   قال أبو الحسن:

سنة خمس وخمسين  - يعني رحل بي - إليه. سمعته يقول: أخرجني أبي

ومائتين وما احتلمت بعد، فلما أن بلغنا الليلة التي خرجنا فيها من المدينة نريد 

، وحمد اهلل حيث فحكيت ألبي، فسر بذلك  ،لمتاحت ؛ذا الحليفة

 أدركت حجة اإلسالم.

سمعت أبا بكر محمد بن مهرويه  وقال أبو الربيع محمد بن الفضل البلخي:

الرازي يقول: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: سمعت يحيى بن معين 

من مائتي يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم يف الجنة منذ أكثر 

 سنة...

حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب  فدخلت على ابن أبي قال ابن مهرويه:

 فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب. ؛فحدثته هبذا ،«الجرح والتعديل»

 .وجعل يبكي ويستعيدين الحكاية. انتهى

 -254/ 1)« طبقات الشافعيين»يف  وقال عنه الحافظ ابن كثير 

255): 

الصالح، والديانة، الحديث، والتفسير، والعبادة، والزهادة، و أحد األئمة يف
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، وكتاب )المقدار(مهمة: كالتفسير الجليل ... وصنف الكتب الحافظ ابن حافظ

، وكتاب )العلل( المبوب على أبواب الفقه، وغير ذلك، وله )الجرح والتعديل(

نه صلى، وقد رأيت يف بعض التعاليق: أ ، كتاب يف مناقب اإلمام الشافعي

م قال له: يا أبا محمد، إنك أطلت السجود، وإين وصلى وراءه النسائي، فلما سل  

وذكروا  .اح إال ثالث  سبحت يف سجودي وراءك سبعين مرة، فقال: لكني لم أسب  

أنه لما اهندم بعض سور طرسوس احتيج يف بنائه إلى ألف دينار، فقال أبو محمد 

من  ىوهليهم التفسير: من رجل يبني ما هذا ألهل مجلسه الذين كان يلقي ع

ا يف الجنة؟ فقام إليه رجل من العجم، هذا السور، وأنا ضامن له عند اهلل قصر  

فكتب له رقعة بذلك، وبنى  .فقال: هذه ألف دينار، واكتب لي خطك بالضمان

فن السور، وكان مهما يف مقابلة العدو، وقدر موت ذلك العجمي، فلما د  ذلك 

ك الرقعة، فجاءت ريح فحملتها فوضعتها يف حجر ابن أبي حاتم، معه تلدفنت 

 .تب يف ظهرها: قد وفينا ما ضمنته وال تعد إلى ذلك. انتهىوقد ك  

اإلمام  :(324/ 3) «طبقات الشافعية الكبرى»يف  وقال عنه السبكي 

العلم وله المصنفات  يف اكان بحر   ،وابن حافظها يحافظ الر ،ابن اإلمام

 .. انتهىاا وبنفسه كبير  رحل مع أبيه صغير   ،المشهورة

اإلمام الحافظ الكبير أبو بكر اإلسماعيلي أحمد بن إبراهيم  :الحادي عشر

المتوىف  ،(صاحب كتاب )اعتقاد أئمة الحديث ،يالفقيه الشافع ،بن إسماعيل

 .هـ1٠٢سنة 

 :(295 -292/ 16) «سير أعالم النبالء»قال عنه الحافظ الذهبي يف 

، الحافظ، الحجة، الفقيه، شيخ اإلسالم، أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن اإلمام
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، سماعيلي الشافعي، صاحب )الصحيح(إسماعيل بن العباس الجرجاين اإل

 وشيخ الشافعية...

أخربنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن الفراء، أخربنا الشيخ موفق الدين عبد 

د بن سيار، أخربنا علي بن اهلل، أخربنا مسعود بن عبد الواحد، أخربنا صاع

أخربنا أبو بكر اإلسماعيلي، قال: محمد الجرجاين، أخربنا حمزة بن يوسف، 

اإلقرار باهلل ومالئكته وكتبه  :أن مذاهب أهل الحديث -رحمكم اهلل  -اعلموا 

، ال ملسو هيلع هللا ىلصورسله، وقبول ما نطق به كتاب اهلل، وما صحت به الرواية عن رسول اهلل 

 معدل عن ذلك.

ف ص  ون بأن اهلل مدعو بأسمائه الحسنى، وموصوف بصفاته التي و  ويعتقد

ه، ووصفه هبا نبيه، خلق آدم بيديه، ويداه مبسوطتان بال اعتقاد كيف، هبا نفس  

 .وذكر سائر االعتقاد. انتهى .واستوى على العرش بال كيف

 :(305/ 1) «طبقات الشافعيين»يف  وقال عنه الحافظ ابن كثير 

 .. انتهىاا، وتصنيف  ا، وحديث  الحافظ، أحد كرباء الشافعية فقه  اإلمام الفقيه 

الحسن الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن  الحافظ أبواإلمام  :الثاين عشر

 كتاب صاحب ،هـ1٢5المتوىف سنة  ،الدارقطني البغدادي ،مهدي بن مسعود

 .وغيرهما ،)السنن( العلل( وكتاب)

وكان فريد عصره،  :(481/ 13) «خ بغدادتاري»قال عنه الخطيب البغدادي يف 

وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم األثر، والمعرفة بعلل  اوقريع دهره، ونسيج  

الحديث، وأسماء الرجال، وأحوال الرواة، مع الصدق واألمانة، والثقة 
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والعدالة، وقبول الشهادة، وصحة االعتقاد، وسالمة المذهب، واالضطالع 

ا، ا موجز  ا مختصر  فإن له فيها كتاب   ؛منها: القراءات ،ديثبعلوم سوى علم الح

 جمع األصول يف أبواب عقدها أول الكتاب.

وسمعت بعض من يعتنى بعلوم القرآن يقول: لم يسبق أبو الحسن إلى 

طريقته التي سلكها يف عقد األبواب يف أول القراءات، وصار القراء بعده 

 ذوه.يسلكون طريقته يف تصانيفهم، ويحذون ح

الذي صنفه يدل على  «السنن»فإن كتاب  ،معرفة بمذاهب الفقهاءال ومنها:

أنه كان ممن اعتنى بالفقه؛ ألنه ال يقدر على جمع ما تضمن ذلك الكتاب إال من 

 تقدمت معرفته باالختالف يف األحكام.

صطخري، وقيل: بل درس وبلغني أنه درس فقه الشافعي على أبي سعيد اإل

منها و ،د، وكتب الحديث عن أبي سعيد نفسهألبي سعي الفقه على صاحب

 ...المعرفة باألدب والشعر :اأيض  

سألت الربقاين، قلت له: هل كان أبو الحسن الدارقطني  :(481ص )وقال 

، «العلل»جمع  ثم شرح لي قصة   .من حفظه؟ فقال: نعم «العلل»عليك  ييمل

، فكان يدفع ا معلال  ند  فقال: كان أبو منصور ابن الكرخي يريد أن يصنف مس

أصوله إلى الدارقطني، فيعلم له على األحاديث المعللة، ثم يدفعها أبو منصور 

إلى الوراقين، فينقلون كل حديث منها يف رقعة، فإذا أردت تعليق كالم 

 
 
الكالم من حفظه،  الدارقطني على األحاديث نظر فيها أبو الحسن، ثم أملى علي

أبي وائل، عن عبد اهلل بن مسعود الحديث الفالين، فيقول: حديث األعمش، عن 
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ويذكر جميع ما يف ذلك  .اتفق فالن وفالن على روايته، وخالفهما فالن

تنظر قبل إمالئك  الحديث، فاكتب كالمه يف رقعة مفردة، وكنت أقول له: لم  

ثم مات أبو منصور  .الكالم يف األحاديث؟ فقال: أتذكر ما يف حفظي بنظري

إين قد عزمت أن أنقل  :الرقاع، فقلت ألبي الحسن بعد سنين من موته والعلل يف

فأذن لي يف ذلك، وقرأهتا عليه من  .الرقاع إلى األجزاء وأرتبها على المسند

 كتابي، ونقلها الناس من نسختي.

حدثني أبو نصر علي بن هبة اهلل بن علي بن جعفر بن  :(481ص )ل وقا

لة من ليالي شهر رمضان كأين أسأل عن حال أبي ماكوال، قال: رأيت يف المنام لي

 :الحسن الدارقطني يف اآلخرة، وما آل إليه أمره، فقيل لي: ذاك يدعى يف الجنة

 .اإلمام. انتهى

( 461 -449/ 16) «نبالءسير أعالم ال»وترجم له الحافظ الذهبي يف 

حسن علي اإلمام، الحافظ، المجود، شيخ اإلسالم، علم الجهابذة، أبو ال بقوله:

بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد اهلل 

وكان من  البغدادي، المقرئ، المحدث، من أهل محلة دار القطن ببغداد...

بحور العلم، ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، 

الفقه، واالختالف،  مع التقدم يف القراءات وطرقها، وقوة المشاركة يف

والمغازي، وأيام الناس، وغير ذلك... صنف التصانيف، وسار ذكره يف الدنيا، 

 ا قبل فرش الحروف...وهو أول من صنف القراءات، وعقد لها أبواب  

  وقال أبو بكر البرقاين:
 
 )العلل( من حفظه. كان الدارقطني يملي علي

الدارقطني من حفظه كما إن كان كتاب )العلل( الموجود قد أماله  قلت:
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فهذا أمر عظيم، يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل  ؛دلت عليه هذه الحكاية

 ه من حفظه فهذا ممكن، وقد جمع قبله كتاب  الدنيا، وإن كان قد أملى بعض  

)العلل( علي بن المديني حافظ زمانه... وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء 

 
 
  من علم الكالم. أبغض إلي

ا يف علم الكالم وال الجدال، وال خاض يف ذلك، لم يدخل الرجل أبد   لت:ق

 ا، سمع هذا القول منه أبو عبد الرحمن السلمي.بل كان سلفي  

اختلف قوم من أهل بغداد، فقال قوم: عثمان أفضل، وقال  وقال الدارقطني:

 قوم: علي أفضل.

 
 
 ، فأمسكت، وقلت: اإلمساك خير.فتحاكموا إلي

لديني السكوت، وقلت للذي استفتاين: ارجع إليهم، وقل لهم: أبو  ثم لم أر  

 
 
، ملسو هيلع هللا ىلصباتفاق جماعة أصحاب رسول اهلل  الحسن يقول: عثمان أفضل من علي

 هذا قول أهل السنة، وهو أول عقد يحل يف الرفض.

  قلت:
 
برفض، وال هو ببدعة، بل قد ذهب إليه خلق من  ليس تفضيل علي

 الصحابة والتابعين، فكل 
 
ذو فضل وسابقة وجهاد، وهما  من عثمان وعلي

متقاربان يف العلم والجاللة، ولعلهما يف اآلخرة متساويان يف الدرجة، وهما من 

 ، ولكن جمهور األم   سادة الشهداء
 
، ة على ترجيح عثمان على اإلمام علي

 وإليه نذهب.

الف بكر وعمر، من خ شك أبو منهما بالوالخطب يف ذلك يسير، واألفضل 

يف ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي 

و من غالة الرافضة ى فهمقيت، ومن سبهما واعتقد أهنما ليسا بإمامي هد  
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 ..أبعدهم اهلل.

الحسن يملي عليك )العلل( من : هل كان أبو سألت الربقاين ال الخطيب:ق

 ؟حفظه

 .انتهىالناس من نسختي.  ي جمعتها، وقرأهانعم، أنا الذ قال:

قال الحاكم: صار الدارقطني  :(511/ 8) «تاريخ اإلسالم»يف  وقال 

 ا يف القراء والنحويين.أوحد عصره يف الحفظ والفهم والورع، وإمام  

ويف سنة سبع وستين أقمت ببغداد أربعة أشهر، وكثر اجتماعنا بالليل 

علل والشيوخ، وله مصنفات والنهار، فصادفته فوق ما وصف لي، وسألته عن ال

 .يطول ذكرها، وأشهد أنه لم يخلف على أديم األرض مثله. انتهى

وقال األزهري: رأيت الدارقطني أجاب ابن أبي  :(518) ص وقال 

ليس بين الشرق  ،الفوارس عن علة حديث أو اسم، ثم قال له: يا أبا الفتح

 والغرب من يعرف هذا غيري.

 كان الدار رقاين:وقال الب
 
 من حفظه. «العلل» قطني يملي علي

أن من حفظه، فمن أراد  «العلل»وهذا شيء مدهش كونه كان يملي  قلت:

. قطني، ليعرف كيف كان الحفاظللدار «العلل»يعرف قدر ذلك فليطالع كتاب 

 .انتهى

 ( بقوله:323/ 1) «طبقات الشافعيين»وترجم له الحافظ ابن كثير يف 

 «السنن»المصنفات المفيدة، منها: كتاب  الحافظ الكبير الشهير صاحب

الذي لم ير مثله يف فنه، روى عن أمم ال يحصون كثرة  «العلل»المشهور، وكتاب 

ري، وروى عنه خلق كثير، من أهل األقاليم واآلفاق، وتفقه بأبي سعيد اإلصطخ
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 .. انتهىوجم غفير

الجليل اإلمام  :( بقوله462/ 3) «طبقات الشافعية»وترجم له السبكي يف 

 ،صاحب المصنفات ،المشهور االسمالحافظ  ،الدارقطني البغداديلحسن أبو ا

 .. انتهىه وسيد أهل عصره وشيخ أهل الحديثإمام زمان

 .وغيرهم ،(٢9٢/ ٢) «طبقات الشافعية»وترجم له ابن قاضي شهبة يف 

اإلمام الكبير أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم  :الثالث عشر

 .(الغنية عن الكالم وأهله)ب كتاب صاح ،هـ1٢٢سنة المتوىف  ،تيالبس

اإلمام  :( بقوله23/ 11) «سير أعالم النبالء»ترجم له الحافظ الذهبي يف 

 .. انتهىللغويالعالمة الحافظ ا

معالم »مصنف كتاب  ( بقوله:632/ 8) «تاريخ اإلسالم»يف وترجم له 

ن ىشر»، وكتاب «غريب الحديث»، وكتاب «السنن س  وكتاب  ،«ح أسماء اهلل الح 

 .، وغير ذلك من التصانيف. انتهى«العزلة»، وكتاب «الغنية عن الكالم وأهله»

 :(301/ 1) «طبقات الشافعيين»يف  وقال عنه الحافظ ابن كثير 

ا يف علم العربية، والفقه، واألدب، وغير ذلك، أخذ الفقه عن أبي كان رأس  

 .هريرة، وغيرهما بكر القفال، وأبي علي بن أبي

 ومن شعره: (:308ص )وقال 

 وماااا ةرباااة اإلنساااان يف شاااقة الناااوى 

 

 
 ولكنهااااااا واهلل يف عاااااادم الشااااااكل 

 وإين ةريااااب بااااين بساااات وأهلهااااا  

 

 
 وإن كاااان فيهاااا أسااارتي وبهاااا أهلاااي 

 ا:وله أيض   
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 تسااااامح وت تسااااتوي حقاااا  كلااااه 

 

 
 وأباااام فلاااام يسااااتوي قاااا  كااااريم 

 د وت تغاال يف شاايء ماان األماار واقتصاا 

 

 
 كااااال طااااريف قصااااد األمااااور ذماااايم

 .انتهى 

وله كتاب  ،ا لهاا عنها ومناصر  على عقيدة السلف منافح   وقد كان 

 .«الم وأهلهالغنية عن الك»عظيم بعنوان 

فأما ما سألت عنه من الصفات، وما جاء منها يف الكتاب  ومما قاله فيه:

، ونفي الكيفية فإن مذهب السلف إثباهتا وإجراؤها على ظواهرها ؛والسنة

والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اهلل، وحققها قوم من المثبتين 

فخرجوا يف ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد يف سلوك 

ودين اهلل تعالى بين الغالي فيه والجايف  ،الطريقة المستقيمة بين األمرين

كالم يف الصفات فرع على الكالم يف والمقصر عنه. واألصل يف هذا: أن ال

أن إثبات الباري  االذات، ويحتذى يف ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوم  

سبحانه إنما هو إثبات وجود ال إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو 

وما  ،وسمع، وبصر ،يد :إثبات وجود ال إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا

ثبتها اهلل لنفسه، ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو فإنما هي صفات أ ؛أشبهها

 .(1)[(59 -5٢/ 5مجموع الفتاوى )]النعمة. انتهى 

                                                                                       

ويف سير أعالم النبالء  ،(٢٠5 /1٢يف تاريخ اإلسالم )  الحافظ الذهبيوالفقرة السابقة نسبها  (1)

 ،والخطابي متقدم على الخطيب ،( للخطيب البغدادي مسندة١١5 /1وتذكرة الحفاظ ) ،(٠١5 /٢1)

 ،وشيخ اإلسالم قد عزا الكالم للخطابي يف كتابه )الغنية عن الكالم وأهله( ،فلعل الخطيب أخذ ذلك عنه

ووقف عليه الخطيب وحفظه لنفاسته  ،قاله الخطابي وعلى كل حال فلعل الكالم ابتداء   ،والكتاب مفقود
= 
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عصمنا اهلل وإياك من األهواء المضلة، واآلراء المغوية،  :وقال 

ك هبا، ولزوم الطريقة ة والتمس  والفتن المحيرة، ورزقنا وإياك الثبات على السن  

ليها السلف، وانتهجها بعدهم صالحو الخلف، وجنبنا المستقيمة التي درج ع

وإياك مداحض البدع، وبنيات طرقها العادلة عن هنج الحق وسواء الواضحة، 

وأعاذنا وإياك عن حيرة الجهل وتعاطي الباطل، والقول بما ليس لنا به علم، 

ا والتكلف لما قد كفينا الخوض فيه وهنينا عنه، ونفعن ،والدخول فيما ال يعنينا

  علينا برحمته.ا لنجاتنا، وال جعله وباال  وإياك بما علمنا، وجعله سبب  

ه من أمر ناحيتك، وظهور ما ظهر هبا من على مقالتك، وما وصفت   وقفت  

مقاالت أهل الكالم، وخوض الخائضين فيها، وميل بعض منتحلي السنة إليها 

ة لها يذب به ن  ة، وج  واغرتارهم هبا، واعتذارهم يف ذلك بأن الكالم وقاية للسن  

من ضيق صدرك  ما ذكرت   عنها، ويذاد بسالحه عن حريمها، وفهمت  

م لهم ما ك بين أن تسل  ألن موقف   ؛بمجالستهم، وتعذر األمر عليك يف مفارقتهم

يدعونه من ذلك فتقبله، وبين أن تقابلهم على ما يزعمونه فرتده وتنكره، وكال 

ألن الدين يمنعك منه، ودالئل الكتاب أما القبول ف ؛األمرين يصعب عليك

والسنة تحول بينك وبينه، وأما الرد والمقابلة فألهنم يطالبونك بأدلة العقول، 

ويؤاخذونك بقوانين الجدل، وال يقنعون منك بظواهر األمور، وسألتني أن 

أمدك بما يحضرين يف نصرة الحق من علم وبيان، ويف رد مقالة أولئك من حجة 

أسلك يف ذلك طريقة ال يمكنهم ردها، وال يسوغ لهم من جهة وبرهان، وأن 

                                                                                       
= 

 .واهلل أعلم .فحفظ عنه ونسب إليه ؛رره لتالميذهفق ،ا صحتهمعتقد  
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ا يف حق الدين، وواجب النصيحة المعقول إنكارها، فرأيت إسعافك به الزم  

لجماعة المسلمين، وأنا أسأل اهلل أن يوفق لما ضمنت لك منه، وأن يعصم من 

يف ت اليوم، وشملت وشاعت واعلم يا أخي أن هذه الفتنة قد عم   .الزلل فيه

البالد واستفاضت، وال يكاد يسلم من رهج غبارها إال من عصمه اهلل، وذلك 

فطوبى  ,ا وسيعود كما بدأإن الدين بدأ ةريب  : »ملسو هيلع هللا ىلصمصداق قول رسول اهلل 

 .«للغرباء

فال تنكر ما تشاهده منه، وسل  ،فنحن اليوم يف ذلك الزمان وبين أهله قال:

ب لك من السالمة، ثم إين تدبرت هذا اهلل العافية من البالء، واحمده على ما وه

ل لكل من الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار بلطيف حيلته يسو  

أحس من نفسه بفضل ذكاء وذهن، يوهمه أنه إن رضي يف علمه ومذهبه بظاهر 

ا من وعد واحد   ،كان أسوة العامة ؛من السنة، واقتصر على واضح بيان منها

فحركهم بذلك  ؛واضمحل لفظه وذهنه ،قد ضل فهمه فإنه ،الجمهور والكافة

على التنطع يف النظر، والتبدع بمخالفة السنة واألثر، ليبينوا بذلك عن طبقة 

الدهماء، ويتميزوا يف الرتبة عمن يرونه دوهنم يف الفهم والذكاء، واختدعهم هبذه 

ة، وأورطهم يف شبهات تعلقوا ج  المقدمة حتى استزلهم عن واضح المح  

زخارفها، وتاهوا عن حقائقها، ولم يخلصوا منها إلى شفاء نفس، وال قبلوها ب

ا رأوا كتاب اهلل تعالى ينطق بخالف ما انتحلوه، ويشهد عليهم ولم   .بيقين علم

وتأولوها على ما سنح لهم يف  ،ضربوا بعض آياته ببعض ؛بباطل ما اعتقدوه

نصبوا العداوة ألخبار عقولهم، واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهم، و

وأساءوا يف نقلتها  ،ولسننه المأثورة عنه، وردوها على وجوهها ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
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القالة، ووجهوا عليهم الظنون، ورموهم بالتزندق، ونسبوهم إلى ضعف المنة، 

ولو سلكوا سبيل  .وسوء المعرفة بمعاين ما يروونه من الحديث، والجهل بتأويله

لوجدوا برد اليقين وروح القلوب،  ؛هبم التوقيف القصد ووقفوا عندما انتهى

ولكثرت الربكة وتضاعف النماء، وانشرحت الصدور، وألضاءت فيها مصابيح 

 النور، واهلل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

واعلم أن األئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يرتكوا هذا النمط من 

ا دونه، وقد كانوا ذوي عقول ال انقطاع  ا عنه والكالم، وهذا النوع من النظر عجز  

ه واآلراء، وهذه النحل واألهواء، ب  وافرة، وأفهام ثاقبة، وكان يف زماهنم هذه الش  

وإنما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنتها، وحذروه من سوء 

م اهلل له نة من أمرهم، وعلى بصيرة من دينهم لما هداهمغبتها، وقد كانوا على بي  

من توفيقه، وشرح به صدورهم من نور معرفته، ورأوا أن فيما عندهم من علم 

ة ج  ى ومندوحة عما سواهما، وأن الح  ة وبياهنا غن  الكتاب وحكمته وتوقيف السن  

قد وقعت هبما، والعلة أزيحت بمكاهنما، فلما تأخر الزمان بأهله وفرتت 

ة، وقلت عنايتهم هبا، واعرتضهم ن  عزائمهم يف طلب حقائق علوم الكتاب والس

حسبوا أهنم إن لم يردوهم عن  ؛الملحدون بشبههم، والمتحذلقون بجدلهم

لم يقووا  ؛أنفسهم هبذا النمط من الكالم، ولم يدافعوهم هبذا النوع من الجدل

ا فيه وخدعة من فكان ذلك ضلة من الرأي، وغبن   ؛ولم يظهروا يف الحجاج عليهم

 لمستعان.واهلل ا ،الشيطان

فإنكم قد أنكرتم الكالم، ومنعتم استعمال أدلة  :فإن قال هؤالء القوم

ومن أي طريق تتوصلون  ؟العقول، فما الذي تعتمدون يف صحة أصول دينكم
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إلى معرفة حقائقها، وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه، والنبي لم يثبت صدقه 

ال ننكر أدلة العقول، والتوصل هبا  قلنا: إنا ؟إال بأدلة العقول، وأنتم قد نفيتموها

إلى المعارف، ولكنا ال نذهب يف استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها يف 

وانقالهبا فيها على حدوث العالم،  ،االستدالل باألعراض، وتعلقها بالجواهر

ا، وإنما هو ا، وأصح برهان  وإثبات الصانع، ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيان  

ألهنم ال  ؛عن الفالسفة، وإنما سلكت الفالسفة هذه الطريقة شيء أخذتموه

، فكان أقوى شيء عندهم يف الداللة على يثبتون النبوات، وال يرون لها حقيقة  

 إثبات هذه األمور ما تعلقوا به من االستدالل هبذه األشياء.

عن ذلك، وكفاهم كلفة المؤنة يف  فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم اهلل 

 ن العنت على راكبها، واإلبداعهذه الطريقة المنعرجة التي ال يؤم   ركوب

 واالنقطاع على سالكها.

يف  - رحمة اهلل عليهم -وبيان ما ذهب إليه السلف من أئمة المسلمين 

االستدالل على معرفة الصانع، وإثبات توحيده وصفاته، وسائر ما ادعى أهل 

هو أن اهلل سبحانه لما  :لذي يزعمونهالكالم أنه ال يتوصل إليه إال من الوجه ا

ا ا وداعي  ا ونذير  إليهم بشير   ملسو هيلع هللا ىلصا بعث رسوله محمد   ؛أراد إكرام من هداه لمعرفته

 ا.ا منير  إلى اهلل بإذنه وسراج  

 ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ وقال له:

 .[9٠]المائدة: 

به يف خطبة الوداع ويف مقامات له شتى، وبحضرته عامة أصحا ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

، وكان ما أنزل اهلل وأمر بتبليغه هو كمال «؟أت هل بلغت»رضوان اهلل عليهم: 
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 .[1]المائدة:  ﴾ڇ چ چ چ﴿لقوله:  ؛الدين وتمامه

ا من أمور الدين، قواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إال شيئ   ملسو هيلع هللا ىلصفلم يرتك 

إذ ال  ؛ه على كماله وتمامه، ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليهغ  وبل   ،هن  بي  

 ة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز بحال.ق األم  ر  خالف بين ف  

ا يف ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع ال تربح فيهما الحاجة راهنة أبد  

 كل وقت وزمان، ولو أخر فيهما البيان لكان قد كلفهم ما ال سبيل لهم إليه.

لم يدعهم يف هذه األمور  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فقد علمنا أن ،وإذا كان األمر على ما قلنا

ا من إذ ال يمكن أحد   ؛إلى االستدالل باألعراض، وتعلقها بالجواهر، وانقالهبا

ا من أصحابه من هذا النمط حرف   الناس أن يروي يف ذلك عنه، وال عن واحد  

علم أهنم قد ذهبوا خالف مذاهب  ؛ا فما فوقه، ال من طريق تواتر وال آحادواحد  

 -1٠٢/ ٢) «الحجة يف بيان المحجة»كوا غير طريقتهم. انتهى هؤالء، وسل

1٠9). 

 ،بن أبي طاهر اإلسفراييني أحمداإلمام الجليل أبو حامد  :الرابع عشر

 .هـ٠٠9المتوىف سنة 

 :(193/ 11) «سير أعالم النبالء»يف  قال عنه الحافظ الذهبي 

اهر محمد بن أحمد األستاذ، العالمة، شيخ اإلسالم، أبو حامد أحمد بن أبي ط

أقضى القضاة أبو  :حدث عنه: تالمذته ..ة ببغداد.اإلسفراييني، شيخ الشافعي

علي السنجي، وأبو الحسن ، والفقيه سليم الرازي، وأبو الحسن الماوردي

 ، وآخرون.المحاملي

انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا  :يف )الطبقات( قال الشيخ أبو إسحاق
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، وجمع يق يف شرح المزين، وطبق األرض باألصحابببغداد، وعلق عنه تعال

 .. انتهىمجلسه ثالث مائة متفقه

شيخ  :(345/ 1) «طبقات الشافعيين» يف  وقال عنه الحافظ ابن كثير

ا، ... وشرح المختصر يف تعليقته، التي هي يف خمسين مجلد  الشافعية بال مدافعة

راهتم، حتى كان يقال له: ذكر فيها خالف العلماء، وأقوالهم، ومآخذهم، ومناظ

 .. انتهىعي الثاينالشاف

/ 2) «ء تعارض العقل والنقلدر»يف   قال شيخ اإلسالم ابن تيميةو

: )وكان الشيخ أبو -الكرجي الشافعي  -يخ أبو الحسن قال الش :(99 -96

 .ار على الباقالين وأصحاب الكالم(حامد اإلسفرايني شديد اإلنك

افعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى األشعري، )ولم يزل األئمة الش قال:

ون مما بنى األشعري مذهبه عليه، وينهون أصحاهبم وأحباهبم عن الحوم ءويترب

منهم الحافظ المؤتمن بن  - حواليه، على ما سمعت عدة من المشايخ واألئمة

يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات، قالوا:  -أحمد بن علي الساجي 

مام األئمة الذي طبق ني إيلشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر اإلسفراكان ا

ا وأصحاب ا إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع  األرض علم 

يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع، ويقبل على من  ؛المنصور

 
 
له اإلمام بأن القرآن كالم اهلل غير مخلوق، كما قا حضر، ويقول: اشهدوا علي

لك منه جمعات، فقيل له يف ذلك، ذوتكرر  .ابن حنبل، ال كما يقوله الباقالين

فقال: حتى ينتشر يف الناس ويف أهل الصلح، ويشيع الخرب يف أهل البالد: أين 

 ؛وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقالين -يعني األشعرية  -بريء مما هم عليه 



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

45 

 ،ون عليهءفية ويقرلون على الباقالين خفإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخ

 فيظن ظان   ؛فإذا رجعوا إلى بالدهم أظهروا بدعتهم ال محالة ،فيفتنون بمذهبه

 .بريء من مذهب الباقالين وعقيدته(، وأنا ما قلته، وأنا قبلأهنم مني تعلموه 

)وسمعت شيخي اإلمام أبا منصور الفقيه  قال الشيخ أبو الحسن الكرجي:

يقول: سمعت شيخنا اإلمام أبا بكر الزاذقاين يقول: كنت يف درس  األصبهاين

ول أصحابه عن الكالم، وعن الدخ ىينهالشيخ أبي حامد اإلسفرايني، وكان 

لقراءة الكالم، فظن  من أصحابه يدخلون عليه خفية   افبلغه أن نفر   ؛على الباقالين

حامد قال لي: يا بني، قال يف آخرها: إن الشيخ أبا  أين معهم ومنهم، وذكر قصة  

فإنه مبتدع  ؛فإياك وإياه -يعني الباقالين  -قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل 

يدعو الناس إلى الضاللة، وإال فال تحضر مجلسي، فقلت: أنا عائذ باهلل مما 

 شهدوا علا، وقيل، وتائب إليه
 
 .أين ال أدخل إليه( ي

م أبا منصور سعد بن علي )وسمعت الفقيه اإلما قال الشيخ أبو الحسن:

أظن الشيخ أبا  -العجلي يقول: سمعت عدة من المشايخ واألئمة ببغداد 

باقالين يخرج إلى الحمام قالوا: كان أبو بكر ال -إسحاق الشيرازي أحدهم 

ا  .من الشيخ أبي حامد اإلسفرايني( ا، خوف  متربقع 

م، حتى )ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكال الحسن: قال أبو

 وعلقه عنه أبو بكر الزاذقاين. ،ميز أصول فقه الشافعي من أصول األشعري

 «اللمع»وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يف كتابيه 

زه وقال: هو قول ا ألصحابنا مي  حتى لو وافق قول األشعري وجه   ،«التبصرة»و

 ،حاب الشافعيولم يعدهم من أص .بعض أصحابنا، وبه قالت األشعرية
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 .عن أصول الدين( صول الفقه، فضال  منهم ومن مذهبهم يف أا استنكاف  

هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي،  قلت:

 معروف يف كتبهم المصنفة يف أصول الفقه وغيرها. ؛أصحاب الوجوه

الشيرازي  وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وأبو إسحاق

بينوا مخالفة الشافعي وغيره من األئمة لقول ابن كالب ووغير واحد، 

ابن كالب واألشعري عن غيرهما،   مسألة الكالم التي امتاز هباواألشعري يف

قاله  وإال فسائر المسائل ليس البن كالب واألشعري هبا اختصاص، بل ما قااله

اله ابن كالب رهم، بخالف ما قإما من أهل السنة والحديث وإما من غي ؛غيرهما

حد، أفإنه لم يسبق ابن كالب إلى ذلك  ؛تبعه عليه األشعرييف مسألة الكالم، وا

، وأصله يف ذلك مسألة الصفات أحد وال وافقه عليه من رؤوس الطوائف

االختيارية، ونحوها من األمور المتعلقة بمشيئته وقدرته تعالى: هل تقوم بذاته 

، ااألئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات واألفعال مطلق  أم ال؟ فكان السلف و

، فوافق ابن كالب السلف اوالجهمية من المعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلق  

واألئمة يف إثبات الصفات، ووافق الجهمية يف نفي قيام األفعال به تعالى وما 

 يتعلق بمشيئته وقدرته.

 :لقالنسي واألشعري ونحوهماا :ولهذا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه كـ

بأن يف أقوالهم بقايا من االعتزال، وهذه البقايا أصلها هو االستدالل على 

فإن هذا األصل هو الذي أوقع المعتزلة يف نفي  ؛حدوث العالم بطريقة الحركات

 الصفات واألفعال.

وقد ذكر األشعري يف رسالته إلى أهل الثغر بباب األبواب أنه طريق مبتدع 



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

47 

الخطابي وأمثاله،  :ين الرسل، محرم عندهم، وكذلك غير األشعري، كـيف د

ب ال يرى بطالن هذه الطريقة يذكرون ذلك، لكن مع هذا من وافق ابن كال

لزمه: إما  ؛فلما رأى من رأى صحتها .، وإن لم يقل: إن الدين محتاج إليهاعقال  

 قول ابن كالب، أو ما يضاهيه.

 أبي حامد وغيره على القاضي أبي بكرمن إنكار  -وهذا الذي نقلوه 

هو بسبب هذا األصل، وجرى له بسبب ذلك أمور أخرى، وقام عليه  -الباقالين 

وغيرهما من العلماء من أهل  ،الشيخ أبو حامد والشيخ أبو عبد اهلل بن حامد

العراق وخراسان والشام، وأهل الحجاز ومصر، مع ما كان فيه من الفضائل 

حتى  ؛والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع ،الكثيرةالعظيمة والمحاسن 

واألشعري أجل منه وال أحسن كتب ا  إنه لم يكن يف المنتسبين إلى ابن كالب

ا إلى اإلمام أحمد وأهل السنة  ا، وبسببه انتشر هذا القول، وكان منتسب  وتصنيف 

 .األئمة مالك والشافعي وغيرهما منوأهل الحديث والسلف، مع انتسابه إلى 

 .انتهى

اإلمام الكبير الشهير أبو القاسم هبة اهلل بن الحسن بن  الخامس عشر:

 .هـ٠٢٢المتوىف سنة  ،بالاللكائي المعروف ،منصور الرازي

( الذي يعد من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة صاحب كتاب )شرح

 . بيان عقيدة أهل السنة والجماعةأوسع وأجمع وأنفع الكتب يف

 :( بقوله266 -265/ 28) «تاريخ اإلسالم»ه الحافظ الذهبي يف ترجم ل

الفقيه  ،الحافظ أبو القاسم الرازي الطربي األصل، المعروف بالاللكائي

نزيل بغداد. تفقه على: الشيخ أبي حامد... قال الخطيب: كان يفهم  ،الشافعي
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 .السننا يف ، وكتاب  «رجال الصحيحين»ا يف السنة، وكتاب ويحفظ. وصنف كتاب  

 وعاجلته المنية.

وخرج إلى الدينور فمات هبا يف رمضان. حدثني علي بن الحسين بن جداء 

قال: رأيت هبة اهلل الطربي يف المنام، فقلت: ما فعل اهلل بك؟ قال:  ،العكربي

 غفر لي.

 .. انتهىةكلمة خفية: بالسن   قال بماذا؟ :تقل

اإلمام، الحافظ،  :وله( بق419/ 11) «أعالم النبالء سير»وترجم له يف 

المجود، المفتي، أبو القاسم هبة اهلل بن الحسن بن منصور الطربي، الرازي، 

 .الشافعي، الاللكائي، مفيد بغداد يف وقته. انتهى

( 1٠٢/ ٢) «طبقات الشافعيين»يف  وترجم له الحافظ ابن كثير 

 .. انتهىغدادشيخ أبي حامد اإلسفراييني ببالفقيه الشافعي، تفقه على ال :بقوله

عبد اهلل بن يوسف  أبو محمد الجويني اإلمام العالمة الكبير السادس عشر:

والد أبي المعالي الجويني  ،بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني

 .إمام الحرمين

 (:611/ 11) «سير أعالم النبالء»يف  قال عنه الحافظ الذهبي 

 .ا. انتهىا، مفسر  ا، نحوي  ، محقق  اا، مدقق  كان فقيه   ،شيخ الشافعية

 (:514/ 9) «تاريخ اإلسالم»وقال عنه يف 

ا يف مذهب الش   ا، بارع  ا فقيه   وكان إمام 
 
ا أديب ا، تفق  افعي ي  و  ا ن ح  ر  ه ، مفس 

ل وك  ي  بن ي سابور على أبي الط   ع   ب الص 
 
و، وتفق   ، ثم  ي ر  ه على أبي بكر خرج إلى م 

ا وخالف ا، وعاد  إلى ن ي س  ال وتخر  القف   ه  ق 
ب ع  وأربع مائة، وقعد ابور سنة س  ج به ف 
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ى.للت   ت و   دريس والف 

يب ا بين الت   ه  ا يف العبادة، م  ق   المذة، صاحب جد  وكان مجتهد  صنف  ار،وو 

 .. انتهى«التعليق»، و«التفسير الكبير»، و«التذكرة»يف الفقه، وصنف  «التبصرة»

 -391 )ص: «طبقات الشافعيين»يف  ابن كثير وقال عنه الحافظ 

392): 

الشيخ أبو  ،عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد بن حيويه

 .محمد الجويني

ا، ر  ا يف المذهب، مفس  ا بارع  قبيلة من العرب، كان إمام   ،وأصله من سنبس

ج إلى مرو على ا، تفقه بنيسابور على أبي الطيب الصعلوكي، ثم خرا، أديب  نحوي  

أبي بكر القفال، وعاد إلى نيسابور سنة سبع وأربع مائة، وقعد للتدريس 

ار، ق  وو   صاحب جد   ا بين التالمذة، ا يف العبادة، مهيب  والفتوى، وكان مجتهد  

، روى «التعليق»، و«التفسير الكبير»، و«التذكرة»يف الفقه، و «التبصرة»ف ن  ص  

وعدنان بن محمد الضبي، وأبي نعيم عبد الملك الحديث عن: أبي بكر القفال، 

ابنه إمام وعنه:  ،بن محمش، وببغداد من: أبي الحسين بن بشران، وجماعة

ا: سهل بن إبراهيم الحرمين، وبه تفقه، وبعده بالقاضي حسين، وروى عنه أيض  

قال أبو عثمان الصابوين: لو كان الشيخ  ؛بن أحمد المديني المسجدي، وعلي

تويف بنيسابور يف ذي  .لنقل إلينا شمائله، وافتخروا به ؛ بني إسرائيلأبو محمد يف

 القعدة سنة ثمان وثالثين وأربع مائة.

لته ولففته يف األكفان، رأيت يده لما غس   قال الحافظ أبو صالح المؤذن:

اليمنى إلى اإلبط زاهرة منيرة كلون القمر، فتحيرت، وقلت: هذا بركات فتاويه، 
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قي الدين بن الصالح أن الشيخ أبا محمد أخرج الزكاة مرتين يف وذكر الشيخ ت

 ا من نسيان النية، أو دفع الزكاة إلى غير مستحق.حذر   ؛السنة

وذكر الشيخ محيي الدين النووي أنه كان له تفسير كبير، يشتمل على عشرة 

 عن أبي سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري أنه 
 
ك ي أنواع يف كل آية، ح 

قال: كان أئمتنا يف عصره، والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال، 

ا يف عصره لما كان إال أنه لو جاز أن يبعث اهلل نبي   :والفضل، والخصال الحميدة

 .انتهى هو، من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته يف كمال فضله.

الجماعة عقيدة ثم رجع إلى عقيدة أهل السنة و ،كان على عقيدة األشاعرة

 وكتب يف ذلك رسالة قيمة عظيمة بعنوان: ،السلف الصالح

 ،طبعت منفردة ،«رسالة يف إثبات االستواء والفوقية ومسألة الصوت»

 .طبعت ضمن مجموعة الرسائل المنيريةو

ن فيها السبب يف بقاء مشايخه على وبي   ،وانهخإله فيها نصيحة ثمينة وقد وج  

 تها:قال بعد مقدم ،التمشعر

وبعد، فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواين يف اهلل أهل الصدق والصفاء 

 لما تعي   ،واإلخالص والوفاء
 
من محبتهم يف اهلل ونصيحتهم يف صفات اهلل  ن علي

فإن المرء ال يكمل إيمانه حتى يحب ألخيه ما يحبه لنفسه. ويف الصحيح  ؛

على إقام الصالة  - ملسو هيلع هللا ىلص - عن جرير بن عبد اهلل البجلي قال: بايعت رسول اهلل

 وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

: لمن؟ ناا، قلثالث  « الدين النصيحة» قال: - ملسو هيلع هللا ىلص -وعن تميم الداري أن النبي 

أيدهم اهلل  -أعرفهم «. هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم»قال: 
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ا يف ر متحير  أنني كنت برهة من الده - ووفقهم لطاعته ومزيده ،تعالى بتأييده

ثالث مسائل: مسألة الصفات، ومسألة الفوقية، ومسألة الحرف والصوت يف 

ا يف األقوال المختلفة الموجودة يف كتب أهل القرآن المجيد، وكنت متحير  

 ،أو إمرارها والوقوف فيها ،العصر يف جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها

فأجد النصوص يف كتاب اهلل  ؛وال تمثيلأو إثباهتا بال تأويل وال تعطيل وال تشبيه 

وكذلك يف إثبات  ،ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات - ملسو هيلع هللا ىلص -تعالى وسنة رسوله 

 وكذلك يف الحرف والصوت. ،العلو والفوقية

ل االستواء بالقهر منهم من يؤو   :ثم أجد المتأخرين من المتكلمين يف كتبهم

 ،ل اليدين بالقدرتين أو النعمتينيؤو  و ،ل النزول بنزول األمرويؤو   ،واالستيالء

ثم أجدهم مع ذلك يجعلون  ،وأمثال ذلك ،ل القدم بقدم صدق عند رهبمويؤو  

ويجعلون هذه  ،ا بالذات بال حرف وال صوتى قائم  كالم اهلل تعالى معن  

 الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم.

مثل طائفة  ،لةوممن ذهب إلى هذه األقوال وبعضها قوم لهم يف صدري منز

 رضي اهلل تعالى عنه -ألين على مذهب الشافعي  ؛من فقهاء األشعرية الشافعيين

فأجد مثل هؤالء الشيوخ األجلة يذهبون إلى  ،عرفت فرائض ديني وأحكامه -

ثم  ،لفضلهم وعلمهم ؛مثل هذه األقوال، وهم شيوخي ولي فيهم االعتقاد التام

تأويالت حزازات ال يطمئن قلبي إليها، إنني مع ذلك أجد يف قلبي من هذه ال

فكنت  ؛ا هباوأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرون   ،وأجد الكدر والظلمة منها

 ره.به وتغي  المتململ من قلبه يف تقل   ،رهكالمتحير المضطرب يف تحي  

وكنت أخاف من إطالق القول بإثبات العلو واالستواء والنزول مخافة 
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ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة يف كتاب اهلل وسنة ومع  ،الحصر والتشبيه

 -وأجد الرسول  ،ا تشير إلى حقائق هذه المعاينأجدها نصوص   - ملسو هيلع هللا ىلص -رسوله 

 - ملسو هيلع هللا ىلص -ا له هبا، وأعلم باالضطرار أنه ا عن ربه واصف  ر  قد صرح هبا مخب   - ملسو هيلع هللا ىلص

الشريف والعالم والجاهل والذكي والبليد واألعرابي  :كان يحضر يف مجلسه

ا ا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه هبا ال نص  جايف، ثم ال أجد شيئ  وال

لها كما تأولها هؤالء مشايخي الفقهاء ويؤو   ،ا مما يصرفها عن حقائقهاوال ظاهر  

 ،وغير ذلك ،ونزول األمر للنزول ،المتكلمين، مثل تأويلهم االستيالء باالستواء

ن اإليمان بما يظهر من كالمه يف أنه كان يحذر الناس م - ملسو هيلع هللا ىلص -ولم أجد عنه 

صفته لديه من الفوقية واليدين وغيرها، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه 

ويد  ،المرئيةمثل فوقية  ،الصفات معاين أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها

ڈ ژ ژ ڑ ﴿يقول:  وغير ذلك. وأجد اهلل  ،النعمة والقدرة

 ثم قال: ،تواء وأحاديثه... ثم ذكر آيات االس[5]طه:  ﴾ڑ

 ،وعماوة التعطيل ،ه التأويلب  تخلصنا من ش   ؛إذا علمنا ذلك واعتقدناه فصل:

وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه  ،وحماقة التشبيه والتمثيل

فإن  ؛والصدور تنشرح له ،والحق واضح يف ذلك ،كما يليق بجالله وعظمته

مثل تحريف االستواء باالستيالء وغيره،  ،لصحيحةالتحريف تأباه العقول ا

ه هبذه الرب تعالى وصف لنا نفس  كون أن مع  ،يوالوقوف يف ذلك جهل وع  

فوقوفنا عن إثباهتا ونفيها عدول عن المقصود منه يف تعريفنا  ،الصفات لنعرفه هبا

 ،لكوال نقف يف ذ ،فما وصف لنا نفسه هبا إال لنثبت ما وصف به نفسه لنا ،إياها

فمن وفقه اهلل تعالى لإلثبات بال  ؛وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

53 

تحريف وال تكييف وال وقوف فقد وقع على األمر المطلوب منه إن شاء اهلل 

  تعالى.

والذي شرح اهلل صدري يف حال هؤالء الشيوخ الذين أولوا  فصل: :ثم قال 

هو  ؛واليدين بالنعمتين والقدرتين ،االستواء باالستيالء، والنزول بنزول األمر

علمي بأهنم ما فهموا يف صفات الرب تعالى إال ما يليق بالمخلوقين، فما فهموا 

وال يدين تليق بعظمته بال تكييف وال  ، يليق بهوال نزوال   ،يليق به عن اهلل استواء  

ه به. وعطلوا ما وصف اهلل تعالى نفس   ،فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه ؛تشبيه

 .انتهى

أبو عثمان الصابوين إسماعيل  :اإلمام الملقب بشيخ اإلسالم :عشر بعالسا

المتوىف سنة  ،بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوين النيسابوري

 .هـ٠٠9

الذي نصر فيه  ،حديث(صاحب الكتاب العظيم )عقيدة السلف أصحاب ال

 .ة وأهلهاالسن  

 :( بقوله134/ 9) «اإلسالم تاريخ» يف ترجم له الحافظ الذهبي 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر، 

 ..وري الواعظ المفسر، شيخ اإلسالم.أبو عثمان الصابوين النيساب

أبو عثمان  :اا، وشيخ اإلسالم صدق  أخربنا إمام المسلمين حق   قال البيهقي:

 ثم ذكر حكاية. .الصابوين

أبو عثمان الصابوين ممن شهدت له أعيان  :بو عبد اهلل المالكيوقال أ

 الرجال بالكمال يف الحفظ، والتفسير، وغيرهما.
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إسماعيل الصابوين األستاذ،  :«سياق تاريخ نيسابور»وقال عبد الغافر يف 

الواعظ، المحدث، أوحد وقته يف  ،المفسر ،أبو عثمان الخطيب ،شيخ اإلسالم

ا من سبعين سنة، وخطب وصلى يف الجامع نحو   طريقه، وعظ المسلمين

زق .. ور  ا على العلم.سماع والتصنيف، حريص  ا كثير العشرين سنة، وكان حافظ  

 عند الموافق  للبلد، مقبوال  العز والجاه يف الدين والدنيا، وكان جماال  

... ر، وسيف السنة، ودامغ أهل البدعةوالمخالف، مجمع على أنه عديم النظي

فرحمه اهلل  ،ثمان مصنف يف السنة واعتقاد السلف، أفصح فيه بالحقوألبي ع

 .ورضي عنه. انتهى

مفسر اإلمام العالمة القدوة ال (:299/ 13) «سير أعالم النبالء»يف  وقال

له مصنف يف السنة  ،... ولقد كان من أئمة األثرالمذكر المحدث شيخ اإلسالم

 .. انتهىما رآه منصف إال واعرتف له ،واعتقاد السلف

 .(٠٠٠/ ٢) «طبقات الشافعيين» يف ترجم له الحافظ ابن كثير 

 ( بقوله:211/ 4) «طبقات الشافعية»يف  وترجم له السبكي 

 ،ن عامر بن عابدبإسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

 ،الفقيه المحدث المفسر الخطيب الواعظ ،شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين

ة يف بالد خراسان فال لقبه أهل السن   ،الملقب بشيخ اإلسالم ،المشهور االسم

 .. انتهىاللفظة غيرهيعنون عند إطالقهم هذه 

بكر الخطيب  اإلمام العالمة المؤرخ حافظ المشرق أبو :عشر ثامنال

 .هـ٠91المتوىف سنة  ،البغدادي الشافعي

 .وغيرها ،(و)شرف أصحاب الحديث ،بغداد(ريخ صاحب كتاب )تا
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 :( بقوله210/ 18) «ير أعالم النبالءس»يف   ترجم له الحافظ الذهبي

اإلمام األوحد، العالمة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت أبو بكر أحمد بن 

علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، صاحب التصانيف، وخاتمة 

 الحفاظ.

ه على أبي الحسن بن تفقوكان من كبار الشافعية،  :(214 ص)وقال 

 ، والقاضي أبي الطيب الطربي.المحاملي

 ملسو هيلع هللا ىلصا ادعى أنه كتاب رسول اهلل وأظهر بعض اليهود كتاب   (:280 صوقال )

 بإسقاط الجزية عن أهل خيرب، وفيه شهادة الصحابة، وذكروا أن خط علي 
 فيه.

وحمل الكتاب إلى رئيس الرؤساء، فعرضه على الخطيب، فتأمله وقال: 

 زور، قيل: من أين قلت؟هذا م

فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح، وفتحت خيرب سنة سبع، وفيه  قال:

فاستحسن ذلك  .قبل خيرب بسنتينشهادة سعد بن معاذ ومات يوم بني قريظة 

 .. انتهىمنه

أخربنا أبو علي بن الخالل، أخربنا أبو الفضل الهمداين،  :(283 صوقال )

 الحافظ أبو، أخربنا محمد بن مرزوق الزعفراين، حدثنا أخربنا أبو طاهر السلفي

 أما الكالم يف الصفات فإن ما روي منها يف السنن الصحاح الخطيب قال: بكر

السلف إثباهتا وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها،  مذهب  

يف ذلك إلى  وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اهلل، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا

ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين 
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 األمرين، ودين اهلل تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه.

واألصل يف هذا أن الكالم يف الصفات فرع الكالم يف الذات، ويحتذى يف 

هو إثبات وجود ا أن إثبات رب العالمين إنما ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوم  

ال إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود ال إثبات تحديد 

 وتكييف.

فإنما هي صفات أثبتها اهلل لنفسه، وال نقول:  ؛هلل يد وسمع وبصر فإذا قلنا:

القدرة، وال إن معنى السمع والبصر: العلم، وال نقول: إهنا  :إن معنى اليد

 جوارح.

ي واألسماع واألبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، وال نشبهها باأليد

ونقول: إنما وجب إثباهتا ألن التوقيف ورد هبا، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله: 

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ،[٢٢]الشورى:  ﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿

 .. انتهى[٠]اإلخالص: 

: سمعت الحسين وقال ابن عساكر (:95/ 31) «تاريخ اإلسالم»قال يف و

أن أبا بكر الخطيب ذكر  :أبي الفضل ابن خيرون أو غيرهبن محمد يحكي عن 

أنه لما حج شرب من ماء زمزم ثالث شربات، وسأل اهلل تعالى ثالث حاجات، 

 «.ماء زمزم لما شرب له: »ملسو هيلع هللا ىلصا بقول رسول اهلل أخذ  

ببغداد، والثانية أن يملي « تاريخ بغداد»بـث فالحاجة األولى أن يحد  

فقضى اهلل  ؛يفدفن عند بشر الحاثالثة أن ي  الحديث بجامع المنصور، وال

 .. انتهىالحاجات الثالث له

( 441/ 1) «طبقات الشافعيين» يف  وترجم له الحافظ ابن كثير
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بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب  أحمد :بقوله

 أحد حفاظ الحديث وضابطيه المتقنين المتفننين، ومن المتعصبين ،البغدادي

المصنفين يف نصرته، تفقه على القاضي أبي  ،لمذهب الشافعي الذابين عنه

واستفاد من الشيخ أبي إسحاق  ،الطيب الطربي، وأبي الحسن ابن المحاملي

 .الشيرازي، وأبي نصر ابن الصباغ، وغيرهما 
وشهرته يف الحديث مغنية عن اإلطناب يف ذكر مشايخه فيه، وتعداد البلدان 

 ،افإهنا ستة وخمسون مصنف   ؛ا وسمع فيها، وذكر مصنفاته يف ذلكالتي رحل إليه

. ، وقد أثنى عليه األئمة والعلماءعلى قاعدة المذهب ،الجهر بالبسملة :منها

 .انتهى

المتوىف  ،اإلمام أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاين :عشر تاسعال

 .هـ٠٠٢سنة 

)القصيدة  ـالمشهورة ب ،ةصاحب القصيدة العظيمة العصماء يف بيان السن  

 .الرائية يف السنة(

 -385/ 18) «م النبالءسير أعال»يف   ترجم له الحافظ الذهبي

... قال أبو حافظ، القدوة، العابد، شيخ الحرماإلمام، العالمة، ال :( بقوله386

ا، كثير العبادة، صاحب كرامات ا، ثقة، ورع  ا متقن  سعد: كان سعد حافظ  

 وآيات...

ما رأيت مثله، وسمعت أبا إسحاق الحبال يقول: لم يكن  ابن طاهر:وقال 

يف الدنيا مثل سعد بن علي يف الفضل، كان يحضر معنا المجالس، ويقرأ بين يديه 

 .خطأ فال يرد، إال أن يسأل فيجيبال
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وسمعت الفقيه هياج بن عبيد إمام الحرم ومفتيه يقول: يوم  قال ابن طاهر:

 .رم  وكان هياج يعتمر يف اليوم ثالث ع   .اعتد أين عملت خير  ا ال أال أرى فيه سعد  

 .انتهى

من دعاة السنة وأعداء  كان  :نه يف كتابه )العلو للعلي الغفار(وقال ع

 .. انتهىالبدعة

 .(1٢1/ ٠) «طبقات الشافعية»لسبكي يف وترجم له ا

 :وهذا نص قصيدته الرائية

 تااااادبر كاااااالم اهلل واعتماااااد الخبااااار

 

 
اااااودع عنااااا  ر   ا ت يالئماااااه أثااااارأي 

 باااأللى قتااد  ونهااا الهاادى فالزمااه وا 

 

 
 هااام شاااهدوا التنزيااال علااا  تنجبااار

ااااوكاااان موقن اااا   ا وكاااال مكلاااافا أن 

 

 
 رناااا بقفاااو الحااام واألخاااذ بالحاااذرم  أ  

 وحّكاااام فيمااااا بيننااااا قااااول مالاااا  

 

 
 قاااديم حلااايم عاااالم الغياااب مقتااادر 

 سااااااميع بصااااااير واحااااااد مااااااتكلم  

 

 
 رمريد لمن يجاري علاى الحام مان قاد

 وقاااول رساااول قاااد تحقااام صااادقه 

 

 
 بماااا جااااءه مااان معجاااز قااااهر  هااار

 فقيااااال لناااااا ردوا إلاااااى اهلل أماااااركم 

 

 
 إذا مااااا تنااااازعتم لتنجااااوا ماااان الغاااارر

 تبعااااوا مااااا سااااّن فيااااه محمااااد أو ا 

 

 
 فطاعتاااه ترضاااي الاااذي أنااازل الزبااار 

 فماان خااالف الااوحي المبااين بعقلااه 

 

 
ااماار  افااذا    ا وقااد خساارقااد خاااب حق 

 المصاااطفى فتناااة  فاااذرويف تااار  أمااار  

 

 
 رتباااعوتاال خااالي الااذي قااد قالااه وا 

 جتمعاات فيااه الصااحابة حجاااةومااا ا 

 

 
 وتلااا  سااابيل الماااؤمنين لمااان سااابر
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ااا  اوماااا لااام يكااان يف عصااارهم متعارف 

 

 
 وجااااء باااه مااان بعااادهم رّد بااال زجااار 

 ففااي األخااذ باإلجماااع فاااعلم سااعادة   

 

 
 كمااا يف شااذوذ القااول نااوع  ماان الخطاار 

 م فينااااا طريقااااةمثاااال أهاااال العلااااوأ 

 

 
ااا  ا مقااايم  علاااى األثاااروأةااازرهم علم 

 وأجهل من تلقاى مان النااس معجاب   

 

 
 بخااااطره يصاااغي إلاااى كااال مااان هااادر

 فاادع عناا  قااول الناااس فيمااا كفيتااه 

 

 
 فما يف استماع الزيغ شيء سوى الضرر

 لقاااااد أوضاااااح اهلل الكاااااريم بلطفاااااه 

 

 
 لنااا األماار يف القاارآن فااانهض بمااا أماار 

 تاااادي بهاااااوخلااااف فينااااا ساااانة نق 

 

 
اااا إلاااى البشااار   محماااد المبعاااوث ةوث 

 علااااى المااااأمور بالعقاااال آلااااة وماااان   

 

 
 بهااا يعااري المتلااى ماان القااول والعباار 

 ا تااازون عااان الهااادىفاااال تااا  بااادعي   

 

 
 وتحاادث فاإلحااداث ياادين إلااى سااقر 

 وت تجلسااان عناااد المجاااادل سااااعة 

 

 
 فعناااه رساااول اهلل مااان قبااال قاااد زجااار

 اأخبااااااار النباااااي مقاااااادم   ومااااان رد   

 

 
 بصاااار لااااه ماااار  ماااااالخاااااطره ذا   

 نااااهوت تساااامعن داعااااي الكااااالم فإ 

 

 
 عااادو لهاااذا الااادين عااان حملاااه حسااار

 عااااواط  وتنأباااادعوا وأصااااحابه قااااد  

 

 
 واألشااروجااازوا حاادود الحاام باإلفاا  

 وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إناه 

 

 
 شااااديد علاااايهم للااااذي ماااانهم خباااار

ا نبيناااااوقااااد عااااد     هم ساااابعين صاااانف 

 

 
 دث زائاااغ ذعااارمحااا وصااانفين كااال  

 عادت   الرفض منسوب إلى الشر  فذو 

 

 
 عاان الحاام ذو بهاات علااى اهلل والنااذر 

 وعقاادي صااحيح يف الخااوارج أنهاام 

 

 
اااعر   كاااالب  تعااااوى يف ضاااالل ويف س 

 وياااوردهم ماااا أحااادثوا مااان مقاااالهم 

 

 
اااات ب  ى ذات لهااااب ت ظ اااال   ي وت تااااذرق 

 



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل 

 

61 

اااا  وأبااارأ مااان صااانفين قاااد لعناااا مع 

 

 
 وذا أنكااار القااادرفاااذا أ هااار اإلرجاااا  

 ومااااا قالااااه جهاااام  فحاااام ضاااااللة 

 

 
 نتشااار قاااد اوبشااار فماااا أباااداه جهاااال   

 وجعاااااد  فقاااااد أرداه خباااااث مقالاااااه 

 

 
 ب فاااأقبح بماااا ذكاااروأماااا ابااان كاااال  

اااام به  بااان كااار  اوجااااء    ر ولااام يكااانج 

 

 
 لاااااه قااااادم  يف العلااااام لكناااااه جسااااار 

 وسااااقف هااااذا األشااااعري كالمااااه 

 

 
ااوأربااى علااى    قبلااه ماان ذوي الاادبرن م 

ا   فماااا قالاااه قاااد باااان للحااام  ااااهر 

 

 
اا  ا لماان ماااز وا ىدومااا يف اله  ااد  عمااد   رك 

اااااا   ر هااااااذا ذا  فيمااااااا يقولااااااهيكف 

 

 
 كاااارويااااذكر ذا عنااااه الااااذي عنااااده ذ   

 وبالعقاااال فيمااااا يزعمااااون تباااااينوا 

 

 
 وكلهااام قاااد فاااارق العقااال لاااو شاااعر 

 فاادع عناا  مااا قااد أباادعوا وتنطعااوا 

 

 
 وتزم طرياام الحاام والاانص واصااطبر

 مقتضى اآلثار والاوحي يف الاذي وخذ 

 

 
اااتناااازع فياااه النااااس مااان هاااذه الف    رق 

 فمااا لااذوي التحصاايل عااذر بتاار  مااا 

 

 
ناااازل السااااور  أتاااااه بااااه جبرياااال يف م 

 ن فحااااااواه النبااااااي بشاااااارحهوبااااااي   

 

 
 وأدى إلى األصحاب ما عناه قاد ساطر 

 فباااااااهلل تااااااوفيقي وآماااااال عفااااااوه 

 

 
 ا يقينااااي ماااان الغيااااروأسااااأله حفظ اااا 

 المباااااين مساااااابق ا ألساااااعد باااااالفوز 

 

 
 إلااى جنااة الفااردوس يف صااالح الزماار 

 :(1٢٠/ ٢٢) «سير أعالم النبالء»يف  وقد قال الحافظ الذهبي   

 .منها اثم ذكر جزء   .قلت: لسعد قصيدة يف قواعد أهل السنة

اإلمام الكبير أبو المظفر السمعاين منصور بن محمد بن عبد  :عشرونال

 .هـ٠٢9المتوىف سنة  ،الجبار

: ينقل منه تلميذه ،وهو مفقود ،حديث()االنتصار ألهل ال صاحب كتاب:
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وشيخ  ،قوام السنة إسماعيل التيمي صاحب كتاب )الحجة يف بيان المحجة(

 .مية وتلميذه ابن القيم اإلسالم ابن تي

 (:116 -114/ 19) «ير أعالم النبالءس»ترجم له الحافظ الذهبي يف 

، شيخ الشافعية، أبو المظفر منصور بن محمد بن اإلمام، العالمة، مفتي خراسان

عبد الجبار بن أحمد التميمي، السمعاين، المروزي، الحنفي كان ثم الشافعي... 

ا يف أعين المخالفين، ب ألهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوك  تعص  

 .ة. انتهىة ألهل السن  ج  وح  

 :( بقوله335/ 5) «ت الشافعية الكبرىطبقا»يف   وترجم له السبكي

منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد 

 ،اإلمام الجليل العلم ،الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد اهلل التميمي

 ،ن اإلمام أبي منصور ابن السمعاينباأبو المظفر  :أحد أئمة الدنيا ،الزاهد الورع

 ،األرض ذكره أحد من طبق ،المشهور الذكر ،المحل العظيم ،الرفيع القدر

 .انتهىوعبق الكون نشره. 

محيي  ،شيخ اإلسالم ،اإلمام البغوي المحدث المفسر :العشرونالحادي و

 .هـ5٢9 سنة المتوىف ،الفراءن بن مسعود بن محمد محمد الحسي السنة أبو

 ک ک ک﴿ :(306/ 2) «معالم التنزيل»االمسمى ب يف تفسيره قال 

استقر. وقال أبو عبيدة: صعد،  قال الكلبي ومقاتل: .[5٠]األعراف:  ﴾گ

: االستواء على نفيقولوة وأولت المعتزلة االستواء باالستيالء، فأما أهل السن  

ويكل العلم فيه العرش صفة اهلل تعالى بال كيف، يجب على الرجل اإليمان به 

 .إلى اهلل 
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 :[5]طه:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ عن قوله: وسأل رجل مال  بن أنس  

كيف استوى؟ قال: االستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، واإليمان به 

 .. انتهىثم أمر به فأخرج .أظنك إال ضاال   واجب، والسؤال عنه بدعة، وما

 -439/ 19) «سير أعالم النبالء»يف   ترجم له الحافظ الذهبي

حافظ، شيخ اإلسالم، محيي الشيخ، اإلمام، العالمة، القدوة، ال :( بقوله441

ة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، الشافعي، السن  

 ،و)معالم التنزيل( ،)شرح السنة( :كـ ،ر، صاحب التصانيفالمفس  

المذهب، و)الجمع بين الصحيحين(،  يف (و)المصابيح(، وكتاب )التهذيب

 ، وأشياء.و)األربعين حديث ا(

وذي صاحب افعية القاضي حسين بن محمد المرالش تفقه على شيخ

وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن  )التعليقة( قبل الستين وأربع مائة...

ا باليسير، كان يأكل الخبز ا قانع  ا عالمة، زاهد  ا، عالم  ا إمام  الدين، وكان سيد  

ورك ب   .فعذل يف ذلك فصار يأتدم بزيت، وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعها ؛وحده

لحسن قصده، وصدق نيته، وتنافس  ؛زق فيها القبول التامله يف تصانيفه، ور  

ا يف العلماء يف تحصيلها، وكان ال يلقي الدرس إال على طهارة، وكان مقتصد  

ا، وله القدم  وعقد  وعمامة صغيرة على منهاج السلف حاال   ،لباسه، له ثوب خام

 .. انتهى لفقهلباع المديد يف االراسخ يف التفسير، وا

( 548/ 1) «طبقات الشافعيين»يف   وترجم له الحافظ ابن كثير

 ،أبو محمد البغوي ،العالمة محيي السنة ،الحسين بن مسعود بن محمد :بقوله

أحد أئمة المذهب يف التفسير والحديث  ،الفقيه الشافعي ،ويعرف بابن الفراء
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الجمع بين »، و«التهذيب»و، «شرح السنة»و، «معالم التنزيل» :صاحب ،والفقه

ه وغير ذلك من المصنفات المفيدة المشهورة، تفق   ،«المصابيح»، و«الصحيحين

ا، يأكل ا باليسير ورع  على القاضي حسين بن محمد صاحب التعليقة، وكان قانع  

 على ا عامال  ا عالم  فعذل يف ذلك فصار يأكله بالزيت، وكان دين   ؛الخبز وحده

 .. انتهىكان ال يلقي الدرس إال على طهارة، وطريقة السلف ومنهجهم

 «اجتماع الجيوش اإلسالمية»يف  وقال العالمة الحافظ ابن القيم 

ى يف حلوق الجهمية هو شج  : ( عن تفسيره )معالم التنزيل(٢99/ ١)

 .. انتهىوالمعطلة

 :( بقوله15/ 1) «ت الشافعية الكبرىطبقا»يف   وترجم له السبكي

الملقب  ،صاحب التهذيب ،يالشيخ أبو محمد البغو ،الفراء الحسين بن مسعود

والتفسير المسمى  ،«المصابيح»و ،«شرح السنة» :من مصنفاته ،السنة يمحيب

القاضي الحسين التي وله فتاوى مشهورة لنفسه غير فتاوى  ،«معالم التنزيل»

ا بين العلم جامع   ،اا مفسر  ا محدث  فقيه   اا زاهد   ورع  ا جليال  كان إمام   ،علقها هو عنه

لقاضي تفقه على ا ،له يف الفقه اليد الباسطة ،ا سبيل السلفسالك   ،والعمل

 .. انتهىالحسين وهو أخص تالمذته به

اإلمام أبو نعيم األصبهاين عبيد اهلل بن الحسن بن أحمد  :والعشرونثاين ال

 .هـ5٢٠المتوىف سنة  ،األصبهاين المعروف بابن الحداد

كتابه يف  نقل عنه العالمة ابن القيم  ،فع يف العقيدةله مؤلف مختصر نا

قال يف عقيدته: وأن  ا منه فقال:( جزء  ١٠9/ ١) «اجتماع الجيوش اإلسالمية»

 ،ويسخط ويضحك ويعجب ،يتكلم ويرضى ،اهلل سميع بصير عليم خبير
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وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء  ،اويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحك  

هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب »ول: فيق

حتى يطلع الفجر، ونزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا بال كيف  «فأتوب عليه؟

فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة  ؛وال تشبيه وال تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول

 العارفين على هذا.

فاالستواء  ؛ال كيف وال تشبيه وال تأويلوأن اهلل استوى على عرشه ب ثم قال:

وأنه سبحانه بائن من خلقه، وخلقه بائنون منه بال  ،معقول والكيف مجهول

 ،ألنه الفرد البائن من الخلق ؛ال ممازجة وال اختالط وال مالصقةحلول و

 والواحد الغني عن الخلق.

 .األمةطريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع  ا:وقال أيض  

 . سمائه دون أرضهوساق ذكر اعتقادهم ثم قال: وأن مما اعتقدوه أن اهلل يف

 ... انتهىوساق بقيته.

 :( بقوله486/ 19) «ر أعالم النبالءسي»يف   ترجم له الحافظ الذهبي

أبو نعيم عبيد اهلل ابن الشيخ أبي علي  :اإلمام، الحافظ المتقن، الثقة العابد الخير

 .ن الحسن األصبهاين، الحداد، مفيد أصبهان يف زمانه. انتهىالحسن بن أحمد ب

القاسم إسماعيل بن محمد  اإلسالم أبوقوام السنة شيخ  :والعشرون الثالث

الكتاب العظيم  صاحب ،هـ515سنة المتوىف  ،بن الفضل بن علي األصبهاين

 .)الحجة يف بيان المحجة(

 :( بقوله469/ 14) «ءسير أعالم النبال»يف   ترجم له الحافظ الذهبي

اإلمام العالمة الحافظ، شيخ اإلسالم، أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
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بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي، التيمي، ثم الطلحي، األصبهاين، الملقب: 

.. قال أبو موسى المديني: أبو «.الرتغيب والرتهيب»بقوام السنة، مصنف كتاب 

ة أهل السنة ام أئمة وقته، وأستاذ علماء عصره، وقدوالقاسم إسماعيل الحافظ إم

، وال عانده  وال فعال  ا عاب عليه قوال  وقال أبو موسى: وال أعلم أحد   ...يف زمانه

أحد إال ونصره اهلل، وكان نزه النفس عن المطامع، ال يدخل على السالطين، 

ذات يده،  ا من ملكه ألهل العلم مع خفةوال على من اتصل هبم، قد أخلى دار  

ولو أعطاه الرجل الدنيا بأسرها لم يرتفع عنده، أملى ثالثة آالف وخمس مائة 

 مجلس، وكان يملي على البديهة.

كان أبو القاسم حسن االعتقاد، جميل  :وقال الحافظ يحيى بن منده

 ه...الطريقة، قليل الكالم، ليس يف وقته مثل

( 591/ 1) «ينطبقات الشافعي»يف  وترجم له الحافظ ابن كثير 

... الشافعية وجهابذة الحديث ونقادهمالملقب بقوام السنة، أحد أئمة  ...:بقوله

ل وأسماء الرجال، وتكلم يف الجرح والتعدي ،ورحل وطوف وجال وصنف

 .. انتهىوجاور بمكة سنة

اإلمام الكبير أبو الحسن الكرجي محمد بن عبد الملك  :والعشرون رابعال

 .هـ51١وىف سنة المت ،بن محمد بن عمر

 :السلف أهل السنة والجماعة بعنوانله كتاب عظيم يف نصرة عقيدة 

، وهذا «ا لذوي البدع والفضولالفصول يف األصول عن األئمة الفحول إلزام  »

عنه العلماء  وينقل ،وهو مذكور يف ترجمته ومنسوب إليه ،الكتاب مفقود

 نقل الحافظ الذهبي  ،، وله منظومة عظيمة يف العقيدةالمتقدمون يف كتبهم



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل 

 

66 

قال العالمة أبو  :حيث قال ،(١9١ص ) «لو للعلي الغفارالع»ا منها يف كتابه طرف  

الهروي يف عقيدته الشهيرة  الحسن الكرجي الشافعي صاحب شيخ اإلسالم

 :أولها

 محاسااان جسااامي بااادلت بالمعائاااب 

 

 
 وشيب فودي شوب وصال الحبائاب 

 وأفضاااااااال زاد للمعاااااااااد عقياااااااادة  

 

 
 نها يف الصدق والصبر تحبعلى م 

 عقيدة أصحاب الحاديث فقاد سامت  

 

 
 بأرباااااب دياااان اهلل أساااانى المراتااااب 

 عقائااااااااادهم أن اإللاااااااااه بذاتاااااااااه  

 

 
 علاااى عرشاااه ماااع علماااه بالغوائاااب 

 وأن اسااااتواء الاااارب يعقاااال كونااااه 

 

 
 ويجهل فياه الكياف جهال الشاهارب 

رجي من كبار وكان ناظمها الك ،القصيدة طويلة أزيد من مائتي بيتوهذه  

 .. انتهىين وثالثين وخمسمائةتثنامات سنة  ،الفقهاء الشافعية

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العالمة تقي الدين بن  (:236ص )وقال 

 .. انتهىه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديثهذ :الصالح

( 296 -295/ 36) «تاريخ اإلسالم»يف   وترجم له الحافظ الذهبي

قال ابن السمعاين: رأيته عي... ، الفقيه الشافبو الحسن الكرجيإلمام أا :بقوله

 بالكرج، إمام، ورع، فقيه، مفت، محدث خير، أديب، شاعر.

 أفنى عمره يف جمع العلم ونشره.

قال الشافعي: إذا صح الحديث فاتركوا  وكان ت يقنت يف الفجر ويقول:

يف صالة ترك القنوت  ملسو هيلع هللا ىلصوصح عندي أن النبي  قولي وخذوا بالحديث.

 .بحالص
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وله القصيدة المشهورة يف السنة، نحو مائتي بيت، شرح فيها عقيدة السلف، 

 وله تصانيف يف مذهب التفسير.

 كتبت عنه الكثير، وتويف يف شعبان.

 أول قصيدته: قلت:

 محاسااان جسااامي بااادلت بالمعاياااب 

 

 
 وشيب فودي شوب وصال الحبائاب 

 منها: 

 عقائااااااااادهم أن اإللاااااااااه بذاتاااااااااه

 

 
 شاااه ماااع علماااه بالغوائااابعلاااى عر 

 ومنها: 

ااا  واهلل مااان خاااوي أهلهاااا  جر  ففاااي ك 

 

 
 ياااذوب بهاااا البااادعي بأشااار ذائاااب 

 يماااوت وت يقاااوى إل هاااار بدعاااة   

 

 
 مخافااة حااز الاارأس ماان كاال جانااب

 .انتهى 

 -606/ 2) «ات الشافعيينطبق»يف   وترجم له الحافظ ابن كثير

اإلمام أبو الحسن  محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر :( بقوله601

... وروى عنه تلميذ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، الكرجي الفقيه الشافعي

الحافظ أبو موسى المديني، وأبو سعد ابن السمعاين، وقال:  :منهم ،جماعة

شاعر، أفنى  ،أديب ،محدث خير ،مفت ،فقيه ،رأيته بالكرج، وهو إمام ورع

 الفجر ويقول: قال الشافعي: إذا عمره يف جمع العلم ونشره، وكان ال يقنت يف

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح عندي أن النبي  .صح الحديث فاتركوا قولي وخذوا بالحديث

قال: وله القصيدة المشهورة يف السنة نحو مائتي  .ترك القنوت يف صالة الصبح
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كتبت عنه  ،شرح فيها عقيدة السلف، وله تصانيف يف المذهب والتفسير ،بيت

 ة اثنتين وثالثين وخمس مائة.الكثير، وتويف يف شعبان سن

، حكى فيه عن أئمة «الفصول يف اعتقاد األئمة الفحول»وله كتاب  قلت:

وسفيان الثوري،  ،مالك، وأبي حنيفة، والليث، واألوزاعي :عشرة من السلف

أقوالهم يف  :وابن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه

ا مة أصحابنا باألسانيد أشياء مليحة وطرف  أصول العقائد، ويحكي فيه عن أئ

 ، ومن شعره:وغرائب 

 والعلااام ماااا كاااان فياااه قاااال حااادثنا 

 

 
 ومااااااا سااااااواه أةااااااالي  وأ ااااااالم 

 دعاااااااائم الااااااادين آياااااااات مبيناااااااة  

 

 
 وبيناااااات مااااان األخباااااار أعاااااالم 

 قااول اإللااه وقااول المصااطفى وهمااا  

 

 
 لكاااااال مبتاااااادع قهاااااار وإرةااااااام 

 ا:وله أيض   

 مشاااغلة  كااال العلاااوم ساااوى القااارآن

 

 
 إت الحااااديث وإت الفقااااه يف الاااادين 

 العلاااام مااااا كااااان فيااااه قااااال حاااادثنا  

 

 
 ومااا سااوى ذا  وسااواس الشااياطين 

 .انتهى 

بن إبراهيم بن أحمد  السلماسي يحيىاإلمام أبو بكر  :والعشرونخامس ال

 .هـ55٠تويف سنة  ،بن محمد بن أبي طاهر األزدي الواعظ

 ،(٠5/ 9٠) «تاريخ دمشق»يف  كر الحافظ ابن عسا له تلميذهترجم 

أبي  :ووقعت له على كتاب صنفه يف فضل األئمة األربعة :وقال يف أثناء ترجمته

وكان ذا  ،وكان له نظم ونثر ،ما به بأس ؛وأحمد ،والشافعي ،ومالك ،حنيفة
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وكان معه علمان أسودان من أعالم الخليفة ينصبها على كرسيه وقت  ،ثروة

وينتحل مذهب  ،لب أحمد بن حنبل يف األصووكان يذهب مذه ،وعظه

 .. انتهىالشافعي يف الفروع

ترجم فيه لألئمة  ،وله كتاب عظيم نافع بعنوان )منازل األئمة األربعة(

وكان  ،وأبان اتفاقهم يف أصول العقيدة التي دل عليها الكتاب والسنة ،األربعة

ة كتابه أن الحامل له ن يف مقدم، وبي  رضوان اهلل عليهم أجمعين الصحابةعليها 

 ،ا يف العقائدعلى جمعه الرد على الذين يروجون بين العامة أن بين األئمة اختالف  

لك والشافعي منازل األئمة األربعة أبي حنيفة وما»يف مقدمة كتابه  فقال 

ويوقعون الخالف بين  ،ثم يثيرون الفتن بين العوام :(55 - 5٠ص )« وأحمد

أرباب المذاهب وأصحاب المناصب، ويخيلون إليهم األنام، بتحريف مقاالت 

ا يف المعتقد واألصول، يطلبون بذلك إثارة ة خالف  ة وفقهاء األم  أن بين األئم  

ا على ازدحام للفهم والكياسة، وتنافس   ا للتقدم والرئاسة، وادعاء  طلب   ؛الفضول

ا عندهم الجتذاب ما لديهم، حتى تشوشت قلوب الجهال عليهم، وتسوق  

العوام، ووقع بينهم الخالف بل القتال بما يوردونه من زخرف الكالم، وصارت 

طوائف األنام من المتبعين يف الفروع مذاهب األئمة األعالم الفقهاء السادة 

 ،الصاحبه عداوة وبغض   واحد   ويبدي كل   ،االكرام يلعن يف االعتقاد بعضهم بعض  

لقلة معرفتهم  ؛تالفهم يف الفروعا منهم أهنم اختلفوا يف األصول حسب اخظن  

وا العلم على انتقاد، ولم ءبأحوالهم، وعدم الوقوف على أقوالهم، لم يقر

يطالعوا تصانيف الجهابذة العارفين باالنتقاد، بل تلقفوا من أفواه بعض المبتدعة 

، وطالعوا من تصانيفهم ما يصير اإلنسان به عن الصراط السوي ا وباطال  كذب  
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يعلموا أن الخالف يف التوحيد يؤدي إلى الكفر والتلحيد، إنما ، ولم عادال  

يف فروع الشرع وفصوله، ال يف قواعد أحكامه وأصوله،  الخالف المحمود

والفقهاء األئمة الذين اشتهر عنهم يف الفروع االختيار، وظهر لهم االجتهاد 

ع، وتعطر واالختبار، وكثر لهم األتباع واألشياع، وحق على العوام لهم االتبا

بذكرهم األقطار واألصقاع، وبرز يف تمهيد أقوالهم األصحاب من الحواضر 

حنيفة بالكوفة،  أبو :أربعة ؛والبوادي، وانعمرت بمناظرهتم المجالس والنوادي

  ،ومالك بدار الهجرة، والشافعي بمكة حرم اهلل، وأحمد بمدينة السالم
 وجعل الجنة منقلبهم ومقتضاهم. ،وأرضاهم

إن اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم االعتقادات، كل واحد فهم و

منهم مزكي األمة وإمام األئمة، محكم تعديله وجرحه، مسلم قبوله وطرحه، ال 

ه إال يف فرع مختلف فيه، ال يفسقه وال يغويه، مثل لقطة هم صاحب  يخالف أحد  

 الحرام وتوريث ذوي األرحام.

واإلكرام، وما يتعلق بأسمائه الحسنى  فأما الكالم يف صفات ذي الجالل

فال خالف يف ذلك بينهم، وال يؤثر تفرق عنهم  ؛وصفاته المباينة لصفات األنام

يوجب كذهبم ومينهم، بل كلمتهم فيها متفقة وأقوالهم متسقة، سلكوا سبيل 

ورووا،    وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصاالتباع دون االبتداع فيما نقلوا عن رسول اهلل 

]البقرة:  ﴾… ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿عالى: وتمسكوا بقوله ت

٢1٠]. 

، وأورد من ذلك فرأيت من الواجب أن أذكر من اتفاقهم يف المعتقد فصوال  

ا من طرف مطارفهم، ا، وأنثر طرف  ا وخصوص  ن عموم  ا، وأبي  ا ونصوص  فصوص  
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 لينتهي الناس عن ذكرهم بما ليس ؛ا من تحف مآثرهم ومعارفهموأذكر نتف  

 .انتهىفيهم. 

أبو الخير  ،ة الكبير ابن أبي الخير العمرايناإلمام العالم والعشرون: سادسال

فقيه الشافعية يف البالد  ،يحيى بن أبي الخير سالم بن أسعد بن يحيى العمراين

 .هـ55٢المتوىف سنة  ،اليمنية

 .«االنتصار يف الرد على المعتزلة األشرار»وكتاب  ،«لبيانا»كتاب صاحب 

( 218/ 2) «األسماء واللغات تهذيب»يف   النوويترجم له اإلمام 

الخير سالم بن أسعد بن يحيى  ي: هو أبو الخير يحيى بن أبصاحب البيان :بقوله

من قرية من اليمن يقال لها: مصنعة سير، كان يحفظ  ،بن عمران العمراين

المهذب، ويقوم به ليله، وشرحه بالبيان، نشر العلم ببالد اليمن، ورحل إليه، 

سنة ثمان وخمسين  وغير ذلك. تويف ي،صنف البيان، وغرائب الوسيط للغزالو

 .وخمسمائة. انتهى

يحيى بن  :( بقوله211/ 38) «تاريخ اإلسالم»الحافظ الذهبي يف وترجم له 

 الفقيه، أبو الخير بن أبي الخير العمراين، الشافعي.سعد بن يحيى، أ سالم بن

 يف المذهب.« البيان»مصنف كتاب 

ه يف ليلة ؤألبي إسحاق، فكان يقر «المهذب»إنه كان يكرر على  :قيل

نشر العلم  للغزالي،« غريب كتاب الوسيط»نها: م ،واحدة، وله مصنفات مفيدة

 .. انتهى، ورحل الناس إليه، وتفقهوا عليهباليمن

( 654/ 1) «طبقات الشافعيين»يف   وترجم له الحافظ ابن كثير

ا، كتابه يدل على فضائله صاحب البيان وزوائد  :بقوله ا بارع  المهذب، كان إمام 
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الجمة، وفوائده المهمة، وعلومه الغزيرة، وفنونه الكثيرة، تويف سنة ثمان 

 .تعالى. انتهى وخمس مائة وخمسين 

 :( بقوله336/ 1) «الشافعية الكبرى طبقات»يف   وترجم له السبكي

بن محمد بن موسى بن عمران  يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد اهلل

 ،شيخ الشافعيين بإقليم اليمن الشيخ الجليل أبو الحسين ،العمراين اليماين

ا ا عالم  ا ورع  ا زاهد  وكان إمام   لبيان وغيره من المصنفات الشهيرة...اصاحب 

، والنحوا بالفقه واألصول والكالم ، عارف  بعيد الصيت ،مشهور االسم ،اخير  

شيرازي يف الفقه واألصول صانيف أبي إسحاق الأعرف أهل األرض بت

 .كان يقرؤه يف ليلة واحدة :وقيل ،، يحفظ المهذب عن ظهر قلبوالخالف

مائة ركعة بسبع من القرآن وكان ورده يف الليلة أكثر من  :قال ابن سمرة

كان يقرر للطالب الفصل من  :قيل ،اوكان من أحسن العلماء تعليم   ...العظيم

ثم ينبهه على خالف مالك وأبي  ،اعيده هو على الطالب حفظ  ثم ي «المهذب»

ثم يذكر  ،«المهذب»ثم يذكر احرتازات  ،وقد يذكر معهما غيرهما ،حنيفة خاصة

ختلفة إلى أن ترسخ يف ويكررها بعبارات م ،األدلة ويقرر األقيسة بأوضح عبارة

 .. انتهىذهن الطالب

( 309/ 6) «بار من ذهبشذرات الذهب يف أخ»وترجم له ابن العماد يف 

ولد سنة تسع  ،«البيان»بن سالم اليماين، صاحب  يحيى بن أبي الخير :بقوله

، وكان شيخ قه على جماعات، منهم زيد اليفاعيوثمانين وأربعمائة، وتف

ا، مشهور االسم، بعيد ا خير  ا عالم  ا ورع  ا زاهد  الشافعية ببالد اليمن، وكان إمام  

صوله، والكالم والنحو، من أعرف أهل األرض ا بالفقه وأالصيت، عارف  
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عن ظهر قلب، « المهذب»بتصانيف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ويحفظ 

وقيل: إنه كان يقرؤه يف كل ليلة، وكان ورده يف كل ليلة أكثر من مائة ركعة بسبع 

يف نحو عشر « البيان»القرآن العظيم، ورحل إليه الطلبة من البالد، ومن تصانيفه 

 ات، وهو كاسمه، وفيه قيل:مجلد

 هلل شااااااايخ مااااااان بناااااااي عماااااااران 

 

 
 قااااد شاااااد قصاااار العلاااام باألركااااان 

ااااا    يحياااى لقاااد أحيااااا الشاااريعة هادي 

 

 
 بزوائاااااااااد وةرائاااااااااب وبياااااااااان 

 هااااو درة الاااايمن الااااذي مااااا مثلااااه  

 

 
 ثااااااااان ماااااااان أول يف عصاااااااارنا أو 

كاآلجري ، شافعي الفروع، كما قال ابن األهدل (1)وكان حنبلي العقيدة 

 .«الشريعة»اب كت صاحب

االنتصار يف الرد على »وله يف علم الكالم كتاب  :شهبة وةيرهقال ابن 

واختصر  ،وتحامل فيه على األشاعرة ،ينصر فيه عقيدته« القدرية األشرار

وانتقل يف آخر  ،«اإلشكالالسؤال عما يف المهذب من »وله كتاب  ،«اإلحياء»

يف جملة  ا، وما ترك فريضة  ا شهيد  ون  أمره من سير إلى ذي سفال، ثم مات هبا مبط

وهو يسأل عن أوقات الصالة، ومحاسنه ومصنفاته كثيرة،  مرضه، ونازع ليلتين

 تعالى. انتهى. 

اإلمام الحافظ الكبير المعمر أبو طاهر السلفي أحمد بن  :والعشرون بعالسا

 .عاش مئة وست سنين ،هـ5٠9المتوىف سنة  ،محمد بن أحمد األصبهاين

                                                                                       

وهي عقيدة الصحابة والتابعين لهم بإحسان المبنية على  ،بل هي عقيدة الشافعي وسائر أئمة اإلسالم (1)

.ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهلل وسنة رسول اهلل 
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اإلمام،  :(5/ 21) «سير أعالم النبالء»يف  له الحافظ الذهبي ترجم 

العالمة، المحدث، الحافظ، المفتي، شيخ اإلسالم، شرف المعمرين، أبو طاهر 

 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم األصبهاين، الجرواين...

ت شيخنا علم الدين السخاوي : سمعقال اإلمام أبو شامة :(1ص )وقال 

 :اا أبا طاهر السلفي ينشد لنفسه ما قاله قديم  سمعت يوم  ل: يقو

 أناااااااااا مااااااااان أهااااااااال الحدياااااااااا 

 

 
 ااااااااااث وهااااااااام خيااااااااار فئاااااااااة   

 جااااااااااااااااازت تساااااااااااااااااعين وأر  

 

 
 جااااااااااو أن أجااااااااااوزن المئاااااااااااة  

فعلمت أنه قد جاز المائة، وذلك يف سنة  ؛قال: فقيل له: قد حقق اهلل رجاءك 

 اثنتين وسبعين وخمس مائة.

ي ممن نيف على المائة عام، حتى إن تلميذه أن السلف وقد ذكر ةير واحد:

 : مات وله مائة وست سنين.عيسى قالالوجيه عبد العزيز بن 

ا، وال سيما لما زالت دولة ارتحل إليه خلق كثير جد   :(11ص )وقال 

الرفض عن إقليم مصر وتملكها عسكر الشام، فارتحل إليه السلطان صالح 

 الدين وإخوته وأمراؤه، فسمعوا منه.

: سمعت أبا طاهر السلفي يقول: لي قال أبو علي األوقي :(22ص ) قالو

وأشار إلى غرفة  .ستون سنة باإلسكندرية ما رأيت منارهتا إال من هذه الطاقة

 يجلس فيها.

قال عبد القادر الحافظ: وكان أبو طاهر ال تبدو منه جفوة  :(24ص )وقال 

ال يتورك، وال تبدو له ، وال يبزق، وألحد، ويجلس للحديث فال يشرب ماء  
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 قدم، وقد جاز المائة.

بلغني أن سلطان مصر حضر عنده للسماع، فجعل يتحدث مع أخيه، 

 .انتهى ن نقرأ الحديث وأنتما تتحدثان؟!هذا؟ نحأيش فزبرهما، وقال: 

يف مدح أهل الحديث وبيان  قصيدة   ثم ساق له الحافظ الذهبي 

 ومنها قوله: ،معتقده الصحيح بطولها

 ا أنااااا شااااارع يف شاااارح دينااااي وهاااا

 

 
 ووصاااف عقيااادتي وخفاااي حاااالي 

 وأجهااااد يف البيااااان بقاااادر وسااااعي  

 

 
 وتخلاااايص العقااااول ماااان العقااااال 

 بشااااااعر ت كشااااااعر باااااال كسااااااحر  

 

 
 ولفاااااظ كالشااااامول بااااال الشااااامال

 فلساااااات الاااااادهر إمعااااااة ومااااااا إن 

 

 
 أزل وت أزول لاااااااااااذي النااااااااااازال 

 فاااال تصاااحب ساااوى الساااني دين اااا  

 

 
 لماااااآللتحمااااد ماااااا نصااااحت  يف ا 

 وجاناااااااب كااااااال مبتااااااادع تاااااااراه  

 

 
 فماااااا إن عنااااادهم ةيااااار المحاااااال 

ااااااااا    ودع آراء أهاااااااال الزيااااااااغ رأس 

 

 
 وت تغااااااارر  حذلقاااااااة الااااااارذال 

 فلاااااااايس ياااااااادوم للباااااااادعي رأي 

 

 
 وماااان أياااان المقاااار لااااذي ارتحااااال 

 ا يف كااااااال حاااااااال ياااااااوا  حاااااااائر   

 

 
 عتااااادالوقاااااد خلاااااى طريااااام ات 

ااااااااويتاااااااار  دائب اااااااا   ا لاااااااارأي ا رأي 

 

 
 نتقااااااالتومنااااااه كااااااذا سااااااريع ا 

 ا وعمااااادة ماااااا يااااادين باااااه سااااافاه   

 

 
 باااااواب الجااااادالافإحاااااداث مااااان  

 وقااااااول أئمااااااة الزيااااااغ الااااااذي ت  

 

 
 يشاااااابهه ساااااوى الاااااداء العضاااااال

 ل يف هااااااااواه المضاااااااال   كمعبااااااااد   

 

 
 وواصاااااال أو كغاااااايالن المحااااااال 
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 وجعااااد ثاااام جهاااام واباااان حاااارب

 

 
 حميااااااار يساااااااتحقون المخاااااااالي 

 وثااااور كاساااامه أو شاااائت فاقلااااب  

 

 
 رد ذي افتعااااالوحفااااص الفاااارد قاااا 

 وبشاااااااار ت أرى بشاااااااارى فمنااااااااه  

 

 
 تولاااااااد كااااااال شااااااار واخاااااااتالل

 وأتباااااااع اباااااان كااااااالب كااااااالب  

 

 
 علااااى التحقياااام هاااام ماااان شاااار آل 

 ى كااااذا  أبااااو الهااااذيل وكااااان مااااول   

 

 
 لعبااااد القاااايس قااااد شااااان المااااوالي 

 وت تاااانس اباااان أشاااارس المكنااااى  

 

 
 أباااااا معااااان ثماماااااة فهاااااو ةاااااالي 

  اوت ابااان الحاااارث البصاااري ذا  الااا 

 

 
 مضااااال علاااااى اجتهااااااد واحتفاااااال 

  اوت الكااااااويف أعنيااااااه ضاااااارار باااااا 

 

 
 ن عمااااارو فهاااااو للبصاااااري تاااااالي 

 وماااان قفاااااه  كااااذا  اباااان األصاااام 

 

 
 مااااان اوباااااا  البهاشااااامة النغاااااال 

 وعماااارو هكااااذا أعنااااي اباااان بحاااار 

 

 
 وةياااارهم ماااان أصااااحاب الشاااامال 

 فااااارأي أوتء لااااايس يفياااااد شااااايئ ا  

 

 
 سااااوى الهااااذيان ماااان قياااال وقااااال 

 دثاااااة ضاااااالل ى ومحوكااااال هاااااو   

 

 
 ضااااااعيف يف الحقيقااااااة كالخيااااااال

 فهااااااذا مااااااا أدياااااان بااااااه إلهااااااي  

 

 
 تعاااااااالى عااااااان شااااااابيه أو مثاااااااال

 ومااااااا نافاااااااه ماااااان خاااااادع وزور  

 

 
 ومااااان بااااادع فلااااام يخطااااار بباااااالي

من وأجاد، فألن يعيش المسلم أخرس أبكم خير له  صدق الناظم  

 .. انتهىا وفلسفةأن يمتلئ باطنه كالم  

يه الدين عبد العزيز بن عيسى اللخمي قال المحدث وج :(39ص )وقال 

تويف الحافظ يف صبيحة يوم الجمعة، خامس شهر ربيع  قارئ الحافظ السلفي:

كذا قال يف  .خمس مائة، وله مائة سنة وست سنيناآلخر، سنة ست وسبعين و
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 سنه، فوهم الوجيه.

ولم يزل يقرأ عليه الحديث يوم الخميس إلى أن غربت الشمس من  ثم قال:

وفاته، وهو يرد على القارئ اللحن الخفي، وصلى يوم الجمعة الصبح عند ليلة 

 انفجار الفجر، وتويف بعدها فجاءة.

وقربه معروف بظاهر  ،- وغفر له  - وكذا أرخ موته غير واحد قلت:

اإلسكندرية، وكان يطأ أهله ويتمتع وإلى قريب وفاته، وإنما تزوج وقد أسن بعد 

 .هىسنة خمسين وخمس مائة. انت

ا ا، ومحدث  ا مجود  ا مقرئ  وكان إمام   :(512/ 12) «تاريخ اإلسالم»وقال يف 

ا، ثقة فيما ينقله، حجة، ا محقق  ا، ولغوي  ا ماهر  ا، ونحوي  ا متقن  ا، وفقيه  ا جهبذ  حافظ  

ا لباقي البلدان التي ا ثالث  ا، انتهى إليه علو اإلسناد يف البالد، وقد جمع معجم  ثبت  

ا يف وال أعلم أحد   ..ا.فإن لكل واحدة معجم   ؛وبغداد ،صبهانسمع هبا، سوى أ

 .ا وثمانين سنة سوى السلفي. انتهىالدنيا حدث نيف  

 ( فقال:683/ 1) «طبقات الشافعيين»وترجم له الحافظ ابن كثير يف 

... أحمد بن سلفة األصبهاين الجرواينالحافظ الكبير الشهير أبو طالب بن 

إلكيا الهراسي، وأبي بكر الشاشي، وأبي القاسم  وأتقن مذهب الشافعي على

 .انتهى .يوسف بن علي الزنجاين

ومما ذكر  ,(39 -32 /6) «برىطبقات الشافعية الك»وترجم له السبكي يف 

 :يف ترجمته

فكتب  ،ويحكى عن السلفي أنه كان إذا اشتد الطلق بامرأة جاء أهلها إليه

ثم كشف  ،وال يعلم ما يكتب فيها ،لىلهم ورقة تعلق عليها فتخلص بإذن اهلل تعا
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ب بنا وال تكذ  ا فال تخي  ا خير  اللهم إهنم ظنوا بن :عن ذلك فإذا هو يكتب فيها

 .ظنهم

سيما  وكتب بخطه ال ،حصل منها الكثير ،بجمع الكتب ىمغر  وكان السلفي 

 .. انتهىمن األجزاء ما ال يعد كثرة

عمرو بن الصالح عثمان بن اإلمام مفتي اإلسالم أبو  :والعشرون ثامنال

 .هـ9٠1المتوىف سنة  ،عبد الرحمن الشهرزوري الشافعي

 :( بقوله140/ 23) «ر أعالم النبالءسي»يف   ترجم له الحافظ الذهبي

اإلمام، الحافظ، العالمة، شيخ اإلسالم، تقي الدين، أبو عمرو عثمان ابن 

الشهرزوري، عثمان بن موسى الكردي،  نالمفتي صالح الدين عبد الرحم

كان ذا جاللة عجيبة، ووقار  الحديث( ...الشافعي، صاحب )علوم الموصلي، 

وهيبة، وفصاحة، وعلم نافع، وكان متين الديانة، سلفي الجملة، صحيح النحلة، 

ا باهلل وبما جاء عن اهلل من أسمائه ا عن الخوض يف مزالت األقدام، مؤمن  كاف  

 .. انتهىا عند السلطانعظم  وافر الحرمة، م ونعوته، حسن البزة،

اإلمام مفتي اإلسالم تقي  :( بقوله455/ 14) «تاريخ اإلسالم»وترجم له يف 

صري، الكردي، الدين أبو عمرو ابن اإلمام البارع أبي القاسم صالح الدين الن

 ... وكان حسن االعتقاد على مذهب السلف، يرى الكف  الشهرزوري، الشافعي

اء عن اهلل ورسوله على مرادهما، وال يخوض وال عن التأويل، ويؤمن بما ج

يتعمق، ويف فتاويه: سئل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة؟ فأجاب: الفلسفة أس 

السفه واالنحالل، ومادة الحيرة والضالل، ومثار الزيغ والزندقة. ومن تفلسف 

عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالرباهين. ومن تلبس هبا قارنه 



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

79 

. ملسو هيلع هللا ىلصن والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأظلم قلبه عن نبوة محمد الخذال

إلى أن قال: واستعمال االصطالحات المنطقية يف مباحث األحكام الشرعية من 

وهلل  -المنكرات المستبشعة، والرقاعات المستحدثة، وليس باألحكام الشرعية 

عنها كل صحيح  ، وهو قعاقع قد أغنى اهللافتقار إلى المنطق أصال   -الحمد 

أن يدفع عن المسلمين شر هؤالء  -أعزه اهلل  -الذهن، فالواجب على السلطان 

 .المشائيم، ويخرجهم من المدارس ويبعدهم. انتهى

 :(851/ 1) «طبقات الشافعيين»يف  وقال عنه الحافظ ابن كثير 

 ،اإلمام العالمة ،عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر

ابن اإلمام البارع أبي القاسم صالح الدين  وتقي الدين أبو عمر ،اإلسالم مفتي

 النصري الكردي الشهرزوري الشافعي.

تفقه على والده، وكان والده شيخ تلك الناحية، وجمع بين طريف المذهب 

قبل أن يخضر شاربه، وساد وتفقه ثم ارتحل إلى الموصل، فتفقه على العماد بن 

ودخل إلى بغداد وطاف البالد، وسمع من خلق  ،اد لهيونس والزمه حتى أع

وجم غفير ببغداد والموصل وهمذان ونيسابور ومرو وحران وغير ذلك،  ،كثير

فالمرة الثانية سنة ثالثين، وولي تدريس دار الحديث، وهو  ،ودخل الشام مرتين

ا ح   ،أول من درس هبا ا بارع  ة ج  ثم ولي تدريس الشامية الجوانية، وكان إمام 

ا بالمذهب وأصوله وفروعه، له يد طولى يف  ا يف العلوم الدينية، بصير  متبحر 

مع عبادة وهتجد وورع ونسك وتعبد ومالزمة  ،العربية والحديث والتفسير

يغض منها  ،على طريق السلف يف االعتقاد، يكره طرائق الفلسفة والمنطق للخير

لك، له فتاوى سديدة وآراء وال يمكن من قراءهتا بالبلد، والملوك تطيعه يف ذ
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ما عدا فتياه الثانية يف استحباب صالة الرغائب، وله إشكاالت على  ،رشيدة

وعلوم الحديث الذي  ،الوسيط ومؤاخذات حسنة، وفوائد جمة وتعاليق حسنة

اقتبسه من علوم الحديث للحاكم وزاد عليه، وله كتاب يف طبقات الشافعية 

 .. انتهىرحمهما اهلل اختصره الشيخ محيي الدين النووي

من  :(1/ 9) «مجموع الفتاوى»كما يف  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الحكايات المشهورة التي بلغتنا: أن الشيخ أبا عمرو بن الصالح أمر بانتزاع 

 ،وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا ،مدرسة معروفة من أبي الحسن اآلمدي

، لوم الكالمية والفلسفية منها يف العثر تبحر  مع أن اآلمدي لم يكن أحد يف وقته أك

 .ا. انتهىا وأمثلهم اعتقاد  وكان من أحسنهم إسالم  

القاضي العالمة عبد القاهر بن عبد الواحد بن محمد  :والعشرون تاسعال

 .هـ٠٠٠تويف سنة  ،التربيزي الشافعي

/ ٢) «الشيوخ الكبيرمعجم »يف  ترجم له تلميذه الحافظ الذهبي 

 ،الخطيب البليغ ،عبد القاهر بن عبد الواحد بن محمد :( فقال٠٢٠ -٠٠٢

ي ثم الحراين ثم الدمشقي أبو محمد التربيز ،جمال الدين ،أقضى القضاة

 أصله من بخارى، ومولده بحران، ومنشؤه واشتغاله بدمشق. ،الشافعي

ولد سنة ثمان وأربعين وست مائة، ولي قضاء عجلون، وقضاء صفد، 

 ا بديعة، وله نظم رائق، وشكل مهيب.وأنشأ خطب  وقضاء سلمية، 

 أنشدنا القاضي عبد القاهر لنفسه سنة أربع وسبع مائة:

اااع   ل  ل ع   و 
اااة  ام  ر  ع  و  ااار   األ ج 

ااام  ب اااي ن  ب اااان   ك 

 

 
اد  ت   ج  ان  و  ر  اك  اع  س  وج  بٍّ م  ل ب  ص  ن  ق 
 ي ع ايم 
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ا ق   ال م 
اي اي  ار يح  أ س  ال  ج  ل  ا ب اي ن  ال ح  اه  م   ل  ت ر 

 

 
اااي ع    ض   ال م 

ب ااه  ل  ااان  ق  اال  ع  ت ت س   و 
ف م  ب اااه  ااار   ف 

اا  ص  ح  ص  اد  ح  ه  ق  قُّ ا إ ذ  ح  ل ص  أ خ  ى ف  م 
د  ال ح   و 

 

 
اع    ض  ايض  األ و  ض  ان  ال ح 

اا م  ل ص  ن  ي خ 
ه  أ  دُّ او   ف 

ل ااي   ااس  ال ح  ااد  األ ن  ع ه  م   و 
ل  ااام  األ و  ق   إ ل ااى ال م 

 

 
ا  ب ع  الس  ر  ال م  ب اع  و  ر  ان  م 

ي ا ل اه  م  اق  اي س 
ل  ي ال ع 

 م 

ي   ي اار 
ت  اا ت ب اخ  ض  ن  ذ ا   ال ف  ل ت  ع  ح  اار  ض  الر    و 

 

 
ع    ج  اار  ااض  ف  ااد  م  اى إ ن  ع  ض  اد  م  اا ق  ان  م  ي ا ز   ف 

اا   ج  ر   و 
ي  و  ك وع  خ  ى ر  ا الل ي ل  د ج  ك ع  إ ذ  ار   و 

 

 
اا إ ل اى ال ف    ن  الن ج  ف  ي س 

د  ف  ع  اع  و  س   األ و 
ااء   ض 

يال    اااو  ااام  ط  ق   و 
اااد  جُّ ي ااا   ب الت ه  ل  د  ع  اااج  اس    و 

 

 
اع    ئ اوس  األ د م  ب  ك  ر  اش   و 

د  ق  ر  يم  ال ف 
ب ت  ن د   و 

ا   ي ر  م  ن  ة 
ف  م  ح  ص  م  ال م  ك  ن د  ح 

ي  ق ف  ع  ارُّ  ت ح 

 

 
ع    ال  ال ب اد   أ ه 

ال  او  اي أ ق 
ات  ف  ع  ق  ض  و  إن ت خ   و 

اااااه    إ ن  اااااه  ف  ظ ام 
ى ن  ر  ي اااااا ال اااااو  اااااه  أ ع   ك الم 

 

 
اااي ع    ياااع  الش 

م  ااارُّ ج  اااه  ال غ  ام  ك  ت  أ ح  ااار  ب ه   و 

اااد   
ت ض  ع   م 

ااان  ب اااه  ا ف ك  ااااء  ب اااد  اااا ج  ن اااه  ك م 
 ا م 

 

 
ع   ااااد  ت  ار   و 

ااااة  ااااي آي 
ا ف  ااااد  ل  أ ح 

اااااد  ت ت ج   و 

ااااد    ي  ع  و  اااام  اااان  س 
د  هلل  م  ر  ااااا و  ل  م  ااااأ و  ت ت   و 

 

 
ااا  ااال  ه  ق  ت ب اااع  و  ااار ع  م  ل  ام  اااو  اااد  ق   و  اهلل  أ ح 

اال    ج  ااز  و  ااه  ع  إ ن  اال   و  ج  ا ال و  ااى ذ  وس  اام  م  ل   ك 

 

 
ع    اام  س  ااا م  ا ك الم  اار  ه  ب اال  ج  ل ج 

ااى ل  ل  ااا ت ج   ل م 

ا   ع 
ااام  اااا س   م 

ن اااه  ى ب أ ذ  ع  اااو   ف 
اااغ ى إ ل ي اااه   أ ص 

 

 
ع    و   أ ر 

ب ااات  اب  ث  اااو  ا ج  ااار ع  س  ااااب  م  ااام  أ ج   ث 

ى   ااو  ا ال ق  اال  ب ااأ ن  ذ  ق  ى و  ااو  اان  ة  اام  م 
اف  ت ت و   و 

 

 
ع    ام  اد  ف اس  اا أ ر  ى ك م  ت و  ل ى ال ع ر    اس  ق ا ع   ح 

ااا  ي ن م 
ن ااا أ  ع  م   و 

ااال  ا ع  اام  ااي الس 
ااال ى ف  ااو  ت ع  ه   و 

 

 
 ت   

ي ااااف  ي اااار  ك  ع  ب غ  ب ت ااااد  ل م 
ط اااار  ل  ااااا ي خ    ك م 

اار    اان  ال ب ش 
ااه  م  اان  ق اس  اار  م  ف  ااد  ك  ق   ف 

ااه  ل ق   ب خ 

 

 
ت ب اااع    ى ال م  اااو  ااار  ال ه  ااار  أ م  ن ص  ااااع  و  اااد  أ ط  ق   و 

ي ال    ال  و  ش  ي و 
اد  ه  ن  ار  ب ح  ال  و   ال ع م 

ن  ز  ن  و 
 ه  م 

 

 
ن ب اع    اي م 

ى ف  ار  اا ت  ال  ف م  ق   و 
ياه  ااض  ط ام  د  ة   ق 

ااااط ر م    ااااا ت ض  ه  ن ار  اااان م  و  ه  اااات  ج  ض  ت ر  اع   و 

 

 
ااب    ك  اايو  ااار  اب ل ع  ااا ن  ياال  ي 

ق  اار م  و  ج  ااا ال م  يه 
 ف 

ب ااد    اان  ع  م 
اات  ل  ف  ر  خ  ااد  ت ز  س  ق  د و  اار 

ن ااة  ال ف  ج   و 

 

 
اااام  ل اااي ال    ق  اااع  و  ق  ر   ال م 

ااار ه  م 
د  ف اااي ط  اااج  س    و 
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ااااا  ه  ار  د ت  أ ن ه  اااار  اط  ااااا و  ه  ار  ت  أ ب ك  ااااد  ن ه   و 

 

 
اان    ص  اال  ة  ااا ف ااي ك  ه  ي ار  د ت  أ ط  اار  ة  ون ااع   و   م 

ااال  ل ي ااال  أ ل ي ااال    اااي ك 
ب تُّل اااي ف  ااان  ل اااه  ت  اااا م   ي 

 

 
ع    اااز  ف  م  ى و  ر  ي د ون  ال اااو 

ئ ل  اااو   م 
ااان  إ ل ي اااه  م   و 

ار    ذ ك  ال  أ ن ث اى و  ان  ك 
ر  م  ي ر  ال ب ش  ل ى خ  ل  ع   ص 

 

 
ن ااع    م  ان ااب  ال م  اار  ذ ي ال ج   ال ق م 

ااه  ج   و 
ااد  م  ح   م 

  .انتهى 

الحافظ الكبير والناقد البصير مؤرخ اإلسالم شمس الدين محمد  :ثالثونال

 صاحب ،هـ٠٠٢سنة  المتوىف ،الشافعيبن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 

 .وغيرها ،«سير أعالم النبالء»، و«المتاريخ اإلس»، و«العلو للعلي الغفار»كتاب 

( 243/ 14) «لبداية والنهايةا»يف   ترجم له تلميذه الحافظ ابن كثير

مؤرخ اإلسالم، وشيخ المحدثين شمس الدين أبو عبد  ،الشيخ الحافظ الكبير :بقوله

 .. انتهىوقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه  ،اهلل محمد بن عثمان الذهبي

 بعدها وما (95ص ) - «الرد الوافر»يف  وقال ابن ناصر الدين الدمشقي 

م ومؤرخ اإلسالم، ناقد المحدثين مفيد الشا ،الشيخ اإلمام الحافظ الهمام :-

وإمام المعدلين والمجرحين، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن 

... ارقي الدمشقي ابن الذهبي الشافعيعثمان بن قايماز بن عبد اهلل الرتكماين الف

ا بالتفريع والتأصيل، كان آية يف نقد الرجال، عمدة يف الجرح والتعديل، عالم  

ا يف النظريات، له دربة بمذاهب األئمة وأرباب لقراءات، فقيه  ا يف اإمام  

وله المصنفات  ،ا بين الخلف بنشر السنة ومذهب السلفالمقاالت، قائم  

 .. انتهىلحسنة، والمصنفات السديدةاصرات المفيدة، والمخت

 -341ص ) «ه على تذكرة الحفاظذيل»يف   وقال الحافظ السيوطي

وفرد  ،ومؤرخ اإلسالم ،دث العصر وخاتمة الحفاظمح ،اإلمام الحافظ :(348
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شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن  ،الدهر، والقائم بأعباء هذه الصناعة

 .انتهى .ثم الدمشقي المقرئ ،عثمان بن قايماز الرتكماين

عن شيخ اإلسالم أبي الفضل ابن حجر أنه قال:  يحك (:231ص )وقال 

 .انتهى .تبة الذهبي يف الحفظشربت ماء زمزم ألصل إلى مر

 «شافعية الكربىطبقات ال»يف  وترجم له تلميذه تاج الدين السبكي 

شيخنا وأستاذنا اإلمام الحافظ شمس الدين أبو عبد فقال:  ،(٢٠١ -٢٠٠/ 9)

، نا أبو عبد اهلل فبصر ال نظير له... وأما أستاذهلل الرتكماين الذهبي محدث العصرا

ى العصر معن   وذهب   ،اإمام الوجود حفظ   ،نزلت المعضلةإذا  وكنز هو الملجأ

كأنما جمعت  ،، ورجل الرجال يف كل سبيلولفظ ا، وشيخ الجرح والتعديل

، وكان محط ثم أخذ يخرب عنها إخبار من حضرهايف صعيد واحد فنظرها ة األم  

، تعمل المطي إلى جواره وتضرب ومنتهى رغبات من تغيبت ،حال تغيبتر

 .بادها فال تربح أو تنبل نحو دارههاري أكالبزل الم

جزاه اهلل عنا  ،جماعةوأدخلنا يف عداد ال ،وهو الذي خرجنا يف هذه الصناعة

ا ا طالع  وسعده بدر   ،ه من غرفات الجنان موفر األجزاء، وجعل حظ  أفضل الجزاء

والعالي والنازل من  ،لكتبيف سماء العلوم يذعن له الكبير والصغير من ا

، وتناديه السؤاالت من كل بدمشق يرحل إليه من سائر البالد وأقام ...ءاألجزا

 ،، وشرف تفتخر وتزهى به الدنيا وما فيهااد، وهو بين أكنافها كنف ألهليهان

، وتارة تلبس ثوب الوقار عن تبسم أزهارها وقهقهة عذراهنا ا تراها ضاحكةطور  

 .اهناليه من إمامها المعدود يف سكوالفخار بما اشتملت ع

 - لى ما آثره ذو السبيلوالصدق أو ،والحق أحق ما قيل -وكان شيخنا 
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روا كان ن إذا حضالذي ،(1)، كثير اإلزراء بأهل السنةشديد الميل إلى آراء الحنابلة

، وال الحسن األشعري فيهم مقدم القافلة، فلذلك ال ينصفهم يف الرتاجمأبو 

 .. انتهى(2)يصفهم بخير إال وقد رغم منه أنف الراغم

 :وإلي  بعض المقوتت الذهبية لمؤرخ اإلسالم الحافظ الذهبي 

ترجمة أبي عبيد القاسم ( يف 5٠9 -5٠5/ ٢٠) «سير أعالم النبالء»قال يف 

أخربنا أبو محمد بن علوان، أخربنا عبد الرحمن بن إبراهيم، أخربنا بن سالم: 

محمد بن علي العشاري،  عبد المغيث بن زهير، حدثنا أحمد بن عبيد اهلل، حدثنا

أخربنا أبو الحسن الدارقطني، أخربنا محمد بن مخلد، أخربنا العباس الدوري، 

يه الرؤية، والكرسي وذكر الباب الذي يروى ف .سمعت أبا عبيد القاسم بن سالم

 فقال: ،، وضحك ربنا، وأين كان ربناموضع القدمين
                                                                                       

 .أهل السنة: األشاعرة :السبكي يعني بقوله (1)

ة عقيدة السلف الصالح من خيار علماء أشعري متعصب شديد الحنق على حمل السبكي  (2)

وهي عقيدة المسلمين الصافية  ،ه بميله إلى ما يسميه بآراء الحنابلة يف أبواب الصفاتر شيخ  فهو يعي   ،الملة

 ؛وهي عقيدة الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين أجمعين ،ملسو هيلع هللا ىلصالنقية المبنية على كتاب اهلل وسنة نبيه 

  ولسان حال الحافظ الذهبي كما قيل: ،وغيرهم ،وابن المبارك ،فيانينوالس ،كالشافعي ومالك وأحمد

  يعيااااااارين الواشاااااااون أين أحبهاااااااا 

 

 وذلاااا  ذنااااب لساااات منااااه أتااااوب  

 ،وينكر على شيخه نقده لألشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة السلف الصالح المبنية على الوحي المنزل 

ا هلل نصح   ؛وأن ال يصيحوا إال بأهلها ،إال المحدثات وحاشا أئمتنا أن ينكروا ،ويسميهم السبكي أهل السنة

والسبكي شديد المحاماة عن عقيدة الخلف األشعرية  .ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم

ويغمطهم  ،يصفهم يف طبقاته بالمجسمة والحشوية ،شديد الطعن يف العقيدة السلفية وأهلها ،وأهلها

فأين منزلة السبكي وكتبه من منزلة شيخه الحافظ  ؛راجمهمتيف ويطفف المكيال  ،ويبخسهم ،حقهم

 .وال حول وال قوة إال باهلل ،وعند اهلل تجتمع الخصوم ؟!الذهبي وكتبه
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عضهم عن ، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بهذه أحاديث صحاح

ال نشك فيها، ولكن إذا قيل: كيف يضحك؟ وكيف  بعض، وهي عندنا حق  

 ا يفسره.ر هذا، وال سمعنا أحد  وضع قدمه؟ قلنا: ال نفس  

قد فسر علماء السلف المهم من األلفاظ وغير المهم، وما أبقوا  قلت:

ين، ، وهي أهم الدا، وآيات الصفات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصال  ممكن  

ا أن قراءهتا وإمرارها على لم قطع  فع   ؛ا لبادروا إليها أو حتم  فلو كان تأويلها سائغ  

 فنؤمن بذلك، ونسكت اقتداء   ؛ما جاءت هو الحق، ال تفسير لها غير ذلك

بالسلف، معتقدين أهنا صفات هلل تعالى استأثر اهلل بعلم حقائقها، وأهنا ال تشبه 

فالكتاب  ؛لمقدسة ال تماثل ذوات المخلوقينصفات المخلوقين، كما أن ذاته ا

قال: بلغ وما تعرض لتأويل، مع كون الباري  ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة نطق هبا، والرسول 

 .[٠٠]النحل:  ﴾ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ﴿

فعلينا اإليمان والتسليم للنصوص، واهلل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

 .انتهى

 :مة نعيم بن حماد( يف ترج9٢٢ -9٢٠/ ٢٠) «سير أعالم النبالء»وقال يف 

أخربنا أبو علي الحسن بن أحمد، أخربنا أبو سهل بن زياد القطان، أخربنا محمد 

ه اهلل بخلقه فقد كفر، من شب   بن إسماعيل الرتمذي، سمعت نعيم بن حماد يقول:

ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف اهلل به نفسه وال رسوله 

 تشبيه.

حق، نعوذ باهلل من التشبيه، ومن إنكار أحاديث الصفات، هذا الكالم  قلت:

 اإليمان هبا هنا مقامان مذمومان:فما ينكر الثابت منها من فقه، وإنما بعد 
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ا السلف، وال له  فما أو   ؛تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب المقام األول:

 وها كما جاءت.ر  فوا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا هبا، وأم  ر  ح  

المبالغة يف إثباهتا، وتصورها من جنس صفات البشر،  المقام الثاين:

وإنما الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان  .فهذا جهل وضالل ؛وتشكلها يف الذهن

لنا يف تنزيله:  مع قوله ،لم نره، وال أخربنا أحد أنه عاينه -  -الموصوف 

فكيف بقي ألذهاننا  ؛[٢٢]الشورى:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿

فكذلك صفاته المقدسة،  -تعالى اهلل عن ذلك  -يف إثبات كيفية البارئ  مجال

 . وال نتشكلها. انتهىنقر هبا ونعتقد أهنا حق، وال نمثلها أصال  

 يف ترجمة إسحاق بن راهويه: (316/ 11) «سير أعالم النبالء»وقال يف 

إلى ينزل من سماء  برب   وورد عن إسحاق: أن بعض المتكلمين قال له: كفرت  

 سماء.

 يفعل ما يشاء. برب   آمنت   فقال:

هذه الصفات من االستواء واإلتيان والنزول قد صحت هبا النصوص،  قلت:

وال تأويل، بل أنكروا على من  ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرضوا لها برد  

على أهنا ال تشبه نعوت المخلوقين، وأن اهلل ليس كمثله  تأولها مع إصفاقهم

فإن يف ذلك محاولة للرد على اهلل  ؛ تنبغي المناظرة وال التنازع فيهاشيء، وال

 .ا على التكييف أو التعطيل. انتهىورسوله، أو حوم  

كان أئمة السلف ال يرون  (:120/ 12) «سير أعالم النبالء»يف  وقال

الدخول يف الكالم، وال الجدال، بل يستفرغون وسعهم يف الكتاب والسنة 

 .ويتبعون، وال يتنطعون. انتهى والتفقه فيهما،
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قال أحمد بن كامل القاضي:  (:418/ 12) «سير أعالم النبالء»وقال يف 

كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعدل، والحارث بن مسكين، 

ا، سري  ف  .ا، وكان يقف يف القرآنقيه 

أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور، وقد وقف علي بن الجعد،  قلت:

 مصعب الزبيري، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وجماعة.و

وخالفهم نحو من ألف إمام، بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي 

 .الخليقة عن القرآن، وتكفير الجهمية، نسأل اهلل السالمة يف الدين. انتهى

  (:630/ 12) «سير أعالم النبالء»يف  وقال
 
 كتاب   قال المروذي: ورد علي

 قال بناحيتهم: إن اإليمان مخلوق. فضلكأن  من ناحية شيراز

 فبلغني أهنم أخرجوه من البلد بأعوان.

هذه من مسائل الفضول، والسكوت أولى، والذي صح عن السلف  قلت:

لقوله  ؛وعلماء األثر أن اإليمان قول وعمل، وبال ريب أن أعمالنا مخلوقة

 .[99]الصافات:  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿تعالى: 

فتلفظنا  ؛لوق، وقولنا: ال إله إال اهلل، فمن إيماننافصح أن بعض اإليمان مخ

 ا من أعمالنا.هبا أيض  

أعاذنا اهلل  ،نفهي غير مخلوقة، ألهنا من القرآ ؛وأما ماهية الكلمة الملفوظة

 .. انتهىمن الفتن والهوى

 «المعجم المختص بالمحدثين»وقد ترجم لنفسه ترجمة مختصرة يف كتابه 

، والجماعة يتفضلون ويثنون مفيدة :اليف، يقالوجمع تو :ثم قال ،(9٠ص )

عليه، وهو أخرب بنفسه يف العلم، واهلل المستعان وال قوة إال به، وإذا سلم لي 
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 .إيماين فيا فوزي. انتهى

محمد بن أحمد بن  ( فقال:56/ 1) «ذيل ديوان الضعفاء» وترجم لنفسه يف

سامحه اهلل تعالى.  ليس بالمتقن وال بالمتقي. ،الحفظ ئسي ،عثمان الفارقي

 .انتهى

واهلل ما  :دستوائي( قول هشام ال510/ 6) «سير أعالم النبالء»وذكر يف 

 .ا قط أطلب الحديث أريد به وجه اهلل أستطيع أن أقول: إين ذهبت يوم  

 .انتهى قلت: واهلل وال أنا. ثم قال:

 .علمواهلل أ .ا عند كل مجلس علمدوا استحضار النية مجدد  العلهم أر :قلت

وعلو  ، عند هذا التواضع الكبير مع غزارة علمهموعلينا أن نقف طويال  

 .وعظيم آثارهم ونفعهم ،بتهمرت

 ومااااااان جهلااااااات نفساااااااه قااااااادره 

 

 
 رأى ةيااااااره منااااااه مااااااا ت ياااااارى 

اإلمام الحافظ المفسر المؤرخ الكبير عماد الدين أبو  :الثالثونالحادي و 

 .هـ ٠٠٠المتوىف سنة  ،الشهير بابن كثير  ،الفداء إسماعيل بن عمر

، «الشافعيين طبقات»، و«البداية والنهاية»، و«تفسير القرآن العظيم»صاحب 

 .وغيرها

 «م المختص بالمحدثينالمعج»يف  ترجم له شيخه الحافظ الذهبي 

إسماعيل بن عمر بن كثير، اإلمام الفقيه المحدث األوحد  :( بقوله٠٠/ ٢)

 ي.البارع عماد الدين البصروي الشافع

يدري الفقه  ،، وله تصانيف مفيدةقيه متقن، ومحدث متقن، ومفسر نقادف
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ويفهم العربية واألصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير، والرجال 

 وأحوالهم.

وله حفظ ومعرفة، يدمج قراءته، مولده يف سنة نيف  سمع مني،أذكر اإلسناد 

 .وسبع مائة. انتهى

( 1٢)ص « ذيل تذكرة الحفاظ»ن الدمشقي يف سوترجم له تلميذه أبو المحا

المفيد البارع عماد الدين أبو  ،العالم الحافظ ،ابن كثير الشيخ اإلمام :بقوله

 ،البصروي األصل ،الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ذرع

الدمشقي الشافعي، ولد بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرى يف سنة إحدى 

 ،ثم انتقل إلى دمشق يف سنة ست وسبعمائة ،ا هباإذ كان أبوه خطيب   ،وسبعمائة

وسمع ابن السويدي والقاسم بن  ،وتفقه بالشيخ برهان الدين الفزاري وغيره

، لمزي فأكثر عنه وأفتى ودرس وناظرا، وصاهر شيخنا الحافظ اعساكر وخلق  

وولي مشيخة  ،للوبرع يف الفقه والتفسير والنحو، وأمعن النظر يف الرجال والع

 .أم الصالح والتنكزية بعد الذهبي، ذكره الذهبي يف مسودة طبقات الحفاظ

 ،ومفسر نقاد ،حققومحدث م ،هو فقيه متقن :«المعجم المختص»وقال يف 

 .. انتهىوله تصانيف مفيدة

 ،ار  ا مؤزوقد نصر عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة يف كتبه نصر  

 چ چ چ﴿وأما قوله تعالى: (: ٠١9/ 1تفسيره )يف   ذلك قولهومن 

ا، ليس هذا موضع فللناس يف هذا المقام مقاالت كثيرة جد   ؛[٠]السجدة:  ﴾چڇ

بسطها، وإنما يسلك يف هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، واألوزاعي، 

 ،والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه
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ا، وهو إمرارها كما جاءت من غير ا وحديث  أئمة المسلمين قديم   وغيرهم من

  ،تكييف وال تشبيه وال تعطيل
 
عن  والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي

 ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿فإن اهلل ال يشبهه شيء من خلقه، و ؛اهلل

منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ  -بل األمر كما قال األئمة  ،[٢٢]الشورى: 

ه اهلل بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف اهلل به نفسه فقد من شب  »: -لبخاري ا

، فمن أثبت هلل تعالى ما «وليس فيما وصف اهلل به نفسه وال رسوله تشبيه ،«كفر

وردت به اآليات الصريحة واألخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجالل 

 .سلك سبيل الهدى. انتهىفقد  ؛اهلل تعالى، ونفى عن اهلل تعالى النقائص

]طه:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ :وقوله :(213/ 5يف تفسيره ) وقال 

5]. 

ا، وأن تقدم الكالم على ذلك يف سورة األعراف، بما أغنى عن إعادته أيض  

إمرار ما جاء يف ذلك من الكتاب والسنة  :المسلك األسلم يف ذلك طريقة السلف

 .يل، وال تمثيل. انتهىمن غير تكييف وال تحريف، وال تشبيه، وال تعط

 ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿وقوله:  :(351/ 8ه )يف تفسير وقال 

 أي: لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع، [٢5]المطففين: 

قال اإلمام أبو عبد اهلل الشافعي: هذه لك محجوبون عن رؤية رهبم وخالقهم، ذ

 يومئذ. اآلية دليل على أن المؤمنين يرونه 

يف غاية الحسن، وهو استدالل   فعيوهذا الذي قاله اإلمام الشا

 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿بمفهوم هذه اآلية، كما دل عليه منطوق قوله: 

 .[١1، ١١]القيامة: 
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وكما دلت على ذلك األحاديث الصحاح المتواترة يف رؤية المؤمنين رهبم 

  روضات الجنان يف الدار اآلخرة رؤية باألبصار يف عرصات القيامة، ويف

 .الفاخرة. انتهى

العالمة المؤرخ تقي الدين المقريزي أحمد بن علي بن عبد  :والثالثون ثاينال

 .هـ٢٠5 المتوىف سنة ،القادر

تكلم فيه عن  ،وهو كتاب عظيم ،(صاحب كتاب )تجريد التوحيد المفيد

 .وما يضاد ذلك ،ة واألسماء والصفاتتوحيد األلوهية والربوبي

 المنهل الصايف والمستوىف»يوسف بن تغري بردي يف كتابه  يذهله تلمترجم 

أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن  :( فقال٠٢٠ -٠٢5/ ٢) «بعد الوايف

إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد، الشيخ اإلمام البارع، عمدة 

المؤرخين، وعين المحدثين تقي الدين المقريزي، البعلبكي األصل، المصري 

 المولد والدار والوفاة.

مولده بعد سنة ستين وسبعمائة بسنيات، ونشأ بالقاهرة، وتفقه على مذهب 

وهو مذهب جده العالمة شمس الدين محمد بن الصائغ، ثم تحول  ،الحنفية

، وسمع الكثير من الشيخ ة طويلة لسبب من األسباب ذكره ليا بعد مدشافعي  

الواحد الشامي، ومن ناصر الدين محمد  برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد

بن علي الحراوي، والشيخ برهان الدين اآلمدي، وشيخ اإلسالم سراج الدين 

وسمع بمكة من ابن عمر البلقيني، والحافظ زين الدين العراقي، والهيثمي، 

وغيرهما، وله إجازة من الشيخ شهاب الدين األذرعي،  سكر والنشاوري

وتفقه  .لبقاء، والشيخ جمال الدين األسنوي، وغيرهموالشيخ هباء الدين أبي ا
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ا وبرع، وصنف التصانيف المفيدة النافعة الجامعة لكل علم، وكان ضابط  

 ..ا يف الدول.ا، معظم  ا، محدث  ا، مفنن  مؤرخ  

ا، كتب الكثير بخطه، وانتقى أشياء، وحصل الفوائد، واشتهر ا مفنن  وكان إمام  

لتاريخ وغيره، حتى صار به يضرب المثل، وكان له ذكره يف حياته وبعد موته يف ا

ال سيما يف ذكر السلف من العلماء  ،محاسن شتى، ومحاضرة جيدة إلى الغاية

ل أن يرتدد ا للعبادة والخلوة، ق  ا يف داره، مالزم  والملوك وغير ذلك، وكان منقطع  

غيرهم إال لضرورة، إال أنه كان كثير التعصب على السادة الحنفية و إلى أحد  

 ،ا كثيرةلميله إلى مذهب الظاهر... وكان كثير الكتابة والتصنيف، وصنف كتب  

يف ست  «من الحفدة والمتاع ملسو هيلع هللا ىلصإمتاع األسماع فيما للنبي »من ذلك: 

... وله يف عدة مجلدات «عرفة دول الملوكالسلوك يف م»... وكتاب مجلدات

... وكتاب «ها تراجم أهل مصر والواردين إليالمقفى يف»تاريخه الكبير 

يف عدة مجلدات، وهو يف غاية  «المواعظ واالعتبار يف ذكر الخطط واآلثار»

مجمع »، وكتاب «تجريد التوحيد»، وكتاب «نحل عرب النحل»الحسن، وكتاب 

 .. انتهىا، كمل منه نحو الثمانين مجلد  «الفرائد ومنبع الفوائد

 (:191/ 4) «ديوان اإلسالم»يف كتابه وقال عنه شمس الدين الغزي 

 الشيخ تقياإلمام المؤرخ اإلخباري  ،المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر

 ،كالخطط ؛صاحب المؤلفات الحافلة ،الدين أبو العباس القاهري الشافعي

حيث زادت مؤلفاته ب ،وغيرها ،ودرر العقود، ومجمع الفوائد، وإيقاظ الحنفاء

 .. انتهى٢٠5 تويف سنة ،على مائتي مجلد
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 عض أئمة الشافعية الذين كانوا على خالف ب

 :عقيدة السلف الصاحل ثم رجعوا إليها يف آخر أمرهم

 

 

المتكلمين العالمة أبو الحسن األشعري علي بن إسماعيل بن  إمام األول:

أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موسى بن بالل بن أبي 

المتوىف سنة  ،األشعري أبو الحسن البصري بردة بن أبي موسى عبد اهلل بن قيس

 .هـ1١٠

 :وصاف اليت وصفه بها املرتمجون لهاأل

 ،المتكلم :(154/ 24) «تاريخ اإلسالم»قال عنه الحافظ الذهبي يف 

 .صاحب التصانيف يف الكالم واألصول والملل والنحل. انتهى

 .. انتهىينالعالمة إمام المتكلم :(392/ 11) «سير أعالم النبالء»يف  وقال

، عامته «اإلبانة»وله كتاب  :(151/ 24) «تاريخ اإلسالم»يف  وقال 

، «اللمع»، وكتاب «جمل المقاالت»وهو مشهور، وكتاب يف عقود أهل السنة، 

. ومن نظر يف «فرق اإلسالميين واختالف المصلين»، وكتاب «الموجز»وكتاب 

 هذه الكتب عرف محله.

تبيين كذب »ألشعري فليطالع كتاب ومن أراد أن يتبحر يف معرفة ا

ة، ة وأدخلنا الجن  تأليف أبي القاسم بن عساكر. اللهم توفنا على السن   ،«المفرتي
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ة، نحب فيك أولياءك ونبغض فيك أعداءك، ونستغفر واجعل أنفسنا بك مطمئن  

للعصاة من عبادك، ونعمل بمحكم كتابك ونؤمن بمتشاهبه. ونصفك بما 

إنك سميع الدعاء، آمين.  ،ق بما جاء به رسولكوصفت به نفسك، ونصد

 .انتهى

ناقبه فوائد وجمع أبو القاسم يف م :(394/ 11) «سير أعالم النبالء»يف  وقال

ا غير صحيح  .. انتهىبعضها أيض 

كعادة السبكي لم يرق له كالم شيخه الذهبي اإلمام الحافظ مؤرخ اإلسالم 

 يف قال، أنقله دون تعليق ،هلل عنها سيسأله افكتب كالم   ،يف ترجمته لألشعري

إن الذهبي  :مرة وأنا قد قلت غير   :(151/ 1) «طبقات الشافعية الكربى»

 ويجب عل ،عب  يت   إال أن الحق أحق أن ،أستاذي وبه تخرجت يف علم الحديث
 
 ي

: أما حوالتك على تبيين كذب المفرتي وتقصيرك يف مدح تبيين الحق فأقول

اهلل بخلقه إال  ها يشب  مع كونك لم ترتجم مجسم   فكيف يسعك ذلك ،الشيخ

حتى إن كتابك مشتمل على ذكر جماعة من أصاغر  ،واستوفيت ترجمته

قد ترجمت كل واحد منهم بأوراق  ،المتأخرين من الحنابلة الذين ال يؤبه إليهم

وترتجمه كما ترجمت  ؟ترجمة هذا الشيخ حقها يفهل عجزت أن تعط ،عديدة

وأقسم  !؟فأي غرض وهوى نفس أبلغ من هذا !؟ف ألف طبقةمن هو دونه بأل

وال تقدر يف بالد ، إال أنك ال تحب شياع اسمه بالخيرا برة ما بك باهلل يمين  

 ؛وما تضمره من الغض منهلى أن تفصح فيه بما عندك من أمره، المسلمين ع

فهل هذا  ،وأما دعاؤك بما دعوت به ،فإنك لو أظهرت ذلك لتناولتك سيوف اهلل

ونبغض أعداءك إلى أن الشيخ من  :وأما إشارتك بقولك !؟مكانه يا مسكين
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اهلل تعالى يوم يأيت وبين يديه  يفسوف تقف معه بين يد ،أعداء اهلل وأنك تبغضه

والجهابذة  ،والصالحين من الصوفية ،طوائف العلماء من المذاهب األربعة

أنك  يتدعي التجسيم الذ أنت تتكسع يف ظلم وتأيت ،الحفاظ من المحدثين

وتزعم أنك تعرف هذا الفن وأنت ال  ،وأنت من أعظم الدعاة إليه ،منه يءبر

 ،يصف اهلل بما وصف به نفسه يمن الذ يوليت شعر ،اا وال قطمير  تفهم فيه نقير  

]الشورى:  ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ :أم من قال ؟من شبهه بخلقه

٢٢]. 

 ،الم يف هذا المقام فقد أبلغتواألولى بي على الخصوص إمساك عنان الك

عرفناك أن األوراق ال تنهض برتجمة  وقد ،وأمسكثم أحفظ لشيخنا حقه 

إذ نحن نحيل إحالة طالب  ؛الشيخ وأحلناك على كتاب التبيين ال كإحالة الذهبي

سئم وتربم بذكر محرض على االزدياد من عظمته وذاك يحيل إحالة مجهل قد 

 .. انتهىقال وافرتى، وبئس ما محامد من ال يحبه

أحد  :(208/ 1) «طبقات الشافعيين»يف  الحافظ ابن كثير  هوقال عن

كالموجز،  ؛والملل والنحل صاحب التصانيف يف األصول ،متكلمينأئمة ال

ومقاالت اإلسالميين، واإلبانة، والتفسير الكبير، وغير ذلك من الكتب النفيسة، 

ن األشعري خمسة وخمسون قال أبو محمد بن حزم: ومصنفات أبي الحس

 .. انتهىامصنف  

شديد الوقيعة يف أهل  ،وأما عبد الوهاب السبكي المحرتق يف التمشعر

شيخنا وقدوتنا إلى (: 1٠٠/ 1) «طبقات الشافعية الكربى»فرتجم له يف  ؛ةالسن  

شيخ طريقة أهل السنة  ،يالبصر يالشيخ أبو الحسن األشعر اهلل تعالى
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 ،، والذاب عن الدينوناصر سنة سيد المرسلين ،كلمينمت، وإمام الوالجماعة

 إلى يوم يقوم الناس لرب  أثره  ىا يبقحفظ عقائد المسلمين سعي   يف يوالساع

 .العالمين

 إمام حرب، وتق
 
 يف ، وقامى جناب الشرع من الحديث المفرتى، حمبر ي

 .اا مؤزر  ملة اإلسالم فنصرها نصر   ةنصر

 الثرياااااا إثااااار أخمصاااااها )بهماااااة يف

 

 
 وعزماااة لااايس مااان عاداتهاااا الساااأم( 

 هب  ، حتى نقى الصدور من الش  وما برح يدلج ويسير، وينهض بساعد التشمير 

ورطات  يف ، ووقى بأنوار اليقين من الوقوعقى الثوب األبيض من الدنسن  كما ي  

والحق يدفع ترهات  ،ألباطيل، وأزاح ا لقائللتبس، وقال فلم يرتك مقاال  ما ا

 .هىالباطل. انت

 .( فال يعني هبم إال األشاعرةسنة)أهل ال :السبكي إذا قال

ما فهمها الصحابة ك هبا وفهمها كر إال بالتمس  نص  ال ت  ة سيد المرسلين ن  وس  

، وأما نصرها ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،رضوان اهلل عليهم أجمعين

 ،ونصر ألعدائها ،اومعاداة ألهله ،بعلم الكالم كما يريد السبكي فهو هدم لها

 .[١٢]يوسف:  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿
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 املراحل الثالث اليت مر بها أبو احلسن األشعري

 

 

ذكروا  :(210/ 1) «طبقات الشافعيين»يف  قال الحافظ ابن كثير 

 :ثالثة أحوال  للشيخ أبي الحسن األشعري

 .حال االعتزال، التي رجع عنها ال محالة أولها:

إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي: الحياة، والعلم،  ثاين:الحال ال

كالوجه،  :والقدرة، واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم، وتأويل الخربية

 .واليدين، والقدم، والساق، ونحو ذلك

ا على منوال إثبات ذلك كله من غير تكييف وال تشبيه، جري   الحال الثالثة:

القاضي الباقالين،  اا، وشرحهالتي صنفها آخر   «ةاإلبان»السلف، وهي طريقته يف 

ونقلها أبو القاسم ابن عساكر، وهي التي مال إليها الباقالين، وإمام الحرمين، 

 .وغيرهما من أئمة األصحاب المتقدمين يف أواخر أقوالهم، واهلل أعلم. انتهى

وكان  :(154/ 24) «تاريخ اإلسالم»يف  وقال الحافظ الذهبي 

ا بجامع البصرة ونادى ، ثم تاب من االعتزال، وصعد يوم الجمعة كرسي  امعتزلي  

بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فالن بن فالن، كنت 

رى باألبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا أقول بخلق القرآن، وأن اهلل ال ي  

 تائب معتقد الرد على المعتزلة، مبين لفضائحهم.
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سمعت أبا عبد اهلل الجمراين يقول: لم نشعر يوم الجمعة  قال األهوازي:

وإذا باألشعري قد طلع على منرب الجامع بالبصرة بعد الصالة ومعه شريط، 

 
 
 ،أين كنت على غير دين اإلسالم فشده إلى وسطه ثم قطعه وقال: اشهدوا علي

 وإين أسلمت الساعة، وإين تائب من االعتزال. ثم نزل.

سمعت أبا سهل الصعلوكي يقول: حضرنا مع  أبو عمرو الزجاجي: قال

ا، حتى األشعري مجلس علوي بالبصرة، فناظر أبو الحسن المعتزلة، وكانوا كثير  

فعدنا يف  ؛أتى على الكل فهزمهم، كل ما انقطع واحد أخذ اآلخر حتى انقطعوا

كتب على الباب: فقال بين يدي العلوي: يا غالم ا ،المجلس الثاين، فما عاد أحد

 فروا.

سمعت أبا بكر بن  وقال أبو الحسن علي بن محمد بن يزيد الحلبي:

األشعري  الصيريف يقول: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر اهلل

 .. انتهىفحجرهم يف أقماع السمسم

أقام على  :يقال (:341/ 3) «طبقات الشافعية الكبرى»وقال السبكي يف 

فلما أراده اهلل لنصر دينه وشرح  ،اسنة حتى صار للمعتزلة إمام   االعتزال أربعين

ثم خرج إلى  ،ابيته خمسة عشر يوم   يف غاب عن الناس ؛صدره التباع الحق

 معاشر الناس إنما تغيبت عنكم هذه المدة ألين :وقال ،الجامع وصعد المنرب

يت فاستهد ،شيء على شيء عندي حولم يرتج ،األدلة يكافأت عندنظرت فت

وانخلعت من جميع ما كنت  ،لى اعتقاد ما أودعته يف كتبي هذهإاهلل تعالى فهداين 

ودفع  ،وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به .أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا

 .. انتهىا على مذاهب أهل السنة إلى الناسألفه يالكتب الت
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بي رأيت أل :(392/ 11) «سير أعالم النبالء»يف   الذهبي وقال

يذكر فيها قواعد مذهب السلف يف الصفات،  ،الحسن أربعة تواليف يف األصول

 .وقال فيها: تمر كما جاءت. ثم قال: وبذلك أقول، وبه أدين، وال تؤول. انتهى

رأيت لألشعري كلمة  :(393/ 11) «سير أعالم النبالء»يف  وقال 

ي، سمعت زاهر بن سمعت أبا حازم العبدو ؛وهي ثابتة رواها البيهقي ،أعجبتني

أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن األشعري يف داري 

 
 
ألن الكل  ؛ا من أهل القبلةر أحد  أين ال أكف   ببغداد، دعاين فأتيته، فقال: اشهد علي

 يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختالف العبارات.

يمية يف أواخر أيامه يقول: أنا وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن ت قلت:

ت يحافظ على الوضوء إت »: ملسو هيلع هللا ىلصة، ويقول: قال النبي ا من األم  ر أحد  ال أكف  

 .. انتهىالزم الصلوات بوضوء فهو مسلم فمن ،«مؤمن
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 مناظرته الشهرية مع شيخه أبي علي اجلبائي

 

 

ه ول :(394/ 11) «سير أعالم النبالء»يف  قال الحافظ الذهبي 

المناظرة المشهورة مع الجبائي يف قولهم: يجب على اهلل أن يفعل األصلح، 

فقال األشعري: بل يفعل ما يشاء، فما تقول يف ثالثة صغار: مات أحدهم وكرب 

اثنان، فآمن أحدهم، وكفر اآلخر، فما العلة يف اخرتام الطفل؟ قال: ألنه تعالى 

 علم أنه لو بلغ لكفر، فكان اخرتامه أصلح له.

فقد أحيا أحدهما فكفر. قال: إنما أحياه ليعرضه أعلى  قال األشعري:

 المراتب.

 فلم ال أحيا الطفل ليعرضه ألعلى المراتب؟ قال األشعري:

 .وسوست. قال: ال واهلل، ولكن وقف حمار الشيخ. انتهى قال الجبائي:

إلى مذهب أهل السنة والجماعة  ولما رجع أبو الحسن األشعري 

 :منها ،قرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ،ا عظيمة نافعةف كتب  أل  

مقاالت اإلسالميين واختالف »وكتاب  ،«رسالة إلى أهل الثغر»كتاب 

وقد صرح فيه أنه  ،وهو أشهرها ،«اإلبانة عن أصول الديانة» ، وكتاب«المصلين

 .على عقيدة اإلمام أحمد بن حنبل 

قيل:  :(395/ 11) «م النبالءسير أعال»يف  وقد قال الحافظ الذهبي 
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إن األشعري لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمد الربهباري، فجعل يقول: رددت 

 على الجبائي، رددت على المجوس، وعلى النصارى.

ال أدري ما تقول، وال نعرف إال ما قاله اإلمام أحمد.  فقال أبو محمد:

 .انتهى «.اإلبانة»فخرج وصنف 
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 كتاب اإلبانة

 

 

 :فإن قال قائل (:24 -20)ص « ةاإلبان»قال أبو الحسن األشعري يف كتابه 

 ؛قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة

قولنا الذي به  :قيل له .ا تدينونوديانتكم التي هب ،فعرفونا قولكم الذي به تقولون

 :وديانتنا التي ندين هبا ،قولن

وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة  ،ملسو هيلع هللا ىلصه بكتاب اهلل وسنة نبي  ك التمس  

نضر اهلل  -وبما كان عليه أحمد بن حنبل  ،ونحن بذلك معتصمون ،الحديث

ألنه  ؛ولمن خالف قوله مجانبون ،قائلون - وأجزل مثوبته ،ورفع درجته ،وجهه

 ،ور الضاللالذي أبان اهلل به الحق عند ظه ،والرئيس الكامل ،اإلمام الفاضل

 ؛وشك الشاكين ،وزيغ الزائغين ،وقمع به بدع المبتدعين ،وأوضح به المنهاج

 .وعلى جميع أئمة المسلمين ،فرحمة اهلل عليه من إمام مقدم وكبير مفهم

وما  ،وما جاء من عند اهلل ،وجملة قولنا أن نقر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله

وأن اهلل إله واحد صمد ال  ،اذلك شيئ  ال نرد من  ،ملسو هيلع هللا ىلصرواه الثقات عن رسول اهلل 

وأن الجنة والنار  ،ا عبده ورسولهوأن محمد   ،الم يتخذ صاحبة وال ولد   ،إله غيره

وأن اهلل استوى  ،وأن اهلل يبعث من يف القبور ،وأن الساعة آتية ال ريب فيها ،حق

 .[5]طه:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ :على عرشه كما قال
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 .[١٠]الرحمن:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :ا كما قالوأن له وجه  

 ٴۇ ۈ﴿ :وقال ،[9٠]المائدة:  ﴾ۇئ ۇئ وئ﴿ :وأن له يدين كما قال

 .[٠5]ص:  ﴾ ائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[٢٠]القمر:  ﴾ ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ :وأن له عينين بال كيف كما قال

 .وأن من زعم أن اسم اهلل غيره كان ضاال  

 حب جب ﴿ :ولهوق ،[٢99]النساء:  ﴾ڳڳ ڳ﴿ :ا كما قالوأن هلل علم   

 .[٢٢]فاطر:  ﴾حتخت جت يب ىب مب خب

]فصلت:  ﴾ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :كما قال ةوقونثبت هلل 

٢5]. 

وال ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية  ،ونثبت هلل السمع والبصر

: ا إال وقد قال لهوأنه لم يخلق شيئ   ،إن كالم اهلل غير مخلوق :قولون ،والخوارج

  .[٢١]يس:  ﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ :كما قال ،كن فيكون

وأن األشياء  ،من خير وشر إال ما شاء اهلل وأنه ال يكون يف األرض شيء  

وال  ،ا قبل أن يفعله اهللا ال يستطيع أن يفعل شيئ  وأن أحد   ،تكون بمشيئة اهلل

وإن  ،خالق إال اهلل وأنه ال ،وال نقدر على الخروج من علم اهلل ،نستغني عن اهلل

]الصافات:  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ :مخلوقة هلل مقدورة له كما قال العبادأعمال 

99]. 

 ىئ ىئ ېئ﴿ :كما قال ،قونخل  ا وهم ي  وأن العباد ال يقدرون أن يخلقوا شيئ  

وكما  ،[١٠]النحل:  ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :وكما قال ،[1]فاطر:  ﴾ی ىئ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :وكما قال، [٢٠]النحل:  ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :قال
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 .[15]الطور:  ﴾ ڦ

 ونظر ،ولطف هبم ،ق المؤمنين لطاعتهف  وأن اهلل و   ،وهذا يف كتاب اهلل كثير

الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف هبم باإليمان  ل  وأض   ،لهم وأصلحهم وهداهم

ولو  ،ولو لطف هبم وأصلحهم كانوا صالحين ،كما زعم أهل الزيغ والطغيان

 ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ :كما قال تبارك وتعالى ،هداهم كانوا مهتدين

 .[٢٠٢]األعراف:  ﴾جئ ی ی ی

ولكنه  ،م حتى يكونوا مؤمنين يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف هبوأن اهلل

وأن الخير  ،وطبع على قلوهبم ،وأنه خذلهم ،أراد أن يكونوا كافرين كما علم

 .والشر بقضاء اهلل وقدره

ما أصابنا ونعلم أن  ،خيره وشره وحلوه ومره ،نؤمن بقضاء اهلل وقدره اوأن  

ا وال ا ال نملك ألنفسنا نفع  وأن   ،وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ،لم يكن ليخطئنا

 .ا إال ما شاء اهللر  ض

 :ونقول ،ونثبت الحاجة والفقر يف كل وقت إليه ،وإنا نلجئ أمورنا إلى اهلل

 .اوأن من قال بخلق القرآن كان كافر   ،إن القرآن كالم اهلل غير مخلوق

يراه  ،رى القمر ليلة البدررى باألبصار يوم القيامة كما ي   ي  وندين أن اهلل

إن الكافرين إذا رآه  :ونقول، ملسو هيلع هللا ىلصكما جاءت الروايات عن رسول اهلل  ،المؤمنون

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :كما قال اهلل  ،المؤمنون عنه محجوبون

 .[٢5]المطففين: 

 ،افجعله دك  للجبل   الرؤية يف الدنيا، وإن اهلل تجلىوإن موسى سأل اهلل

 .وأعلم بذلك موسى أنه ال يراه يف الدنيا
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ا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرق وشرب ر أحد  ونرى أن ال نكف  

إن من  :ونقول .وزعموا أهنم بذلك كافرون ،كما دانت بذلك الخوارج ،الخمر

ر معتقد ا إذا كان غيكان كافر   ؛ لهاعمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحال  

 .تحريمها

 .وليس كل اإلسالم بإيمان ،اإليمانإن اإلسالم أوسع من  :ونقول

وندين بأن  ،أصبعين من أصابعهب القلوب وأن القلوب بين وندين بأنه يقل  

ا إال من شهد له ا من الموحدين المستمسكين باإليمان جنة وال نار  ال ننزل أحد  

ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار  ،ينونرجو الجنة للمذنب ،بالجنة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

، ملسو هيلع هللا ىلصما امتحشوا بشفاعة محمد  ا بعدإن اهلل يخرج من النار قوم   :ونقول ،معذبين

والبعث  ،والصراط حق ،إن الحوض والميزان حق :ونقول ،ونؤمن بعذاب القرب

وأن  ،ويحاسب المؤمنين ،وأن اهلل يوقف العباد بالموقف ،بعد الموت حق

ونسلم للروايات الصحيحة يف ذلك عن  ،زيد وينقصاإليمان قول وعمل ي

عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول  التي رواها الثقات عدال   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ونثني عليهم بما أثنى  ،لصحبة نبيه وندين بحب السلف الذين اختارهم، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وأن  ،بكر  أبو ملسو هيلع هللا ىلصإن اإلمام بعد رسول اهلل  :ونقول ،ونتوالهم ،اهلل عليهم

وقدمه المسلمون لإلمامة كما  ،وأظهره على المرتدين ،هلل تعالى أعز به الدينا

ثم عثمان نضر اهلل  ،ثم عمر بن الخطاب  ،للصالة ملسو هيلع هللا ىلصقدمه رسول اهلل 

 .ثم علي بن أبي طالب  ،اا وعدوان  قتله قاتلوه ظلم   ،وجهه
 ونشهد للعشرة ،وخالفتهم خالفة النبوة ملسو هيلع هللا ىلصفهؤالء األئمة بعد رسول اهلل 

ونكف ، ملسو هيلع هللا ىلصونتولى سائر أصحاب النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصبالجنة الذين شهد لهم رسول اهلل 
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ال  ،وندين اهلل أن األئمة األربعة راشدون مهديون فضالء ،عما شجر بينهم

ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من  ،يوازيهم يف الفضل غيرهم

 ؟هل من مستغفر ؟هل من سائل :وأن الرب يقول ،النزول إلى السماء الدنيا

ونعول فيما اختلفنا  ،ا لما قاله أهل الزيغ والتضليلوسائر ما نقلوه وأثبتوه خالف  

وال نبتدع  ،وإجماع المسلمين وما كان يف معناه، ملسو هيلع هللا ىلصفيه على كتاب اهلل وسنة نبيه 

 .وال نقول على اهلل ما ال نعلم ،يف دين اهلل بدعة لم يأذن اهلل هبا

 ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ :يجيء يوم القيامة كما قالإن اهلل تعالى  :ونقول 

 .[١١]الفجر:  ﴾

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :وأن اهلل تعالى يقرب من عباده كيف يشاء كما قال

 ،٢]النجم:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :وكما قال ،[٢9]ق:  ﴾ٺ

9]. 

 ،وفاجر خلف كل بر   وسائر الصلوات ي الجمعة واألعيادومن ديننا أن نصل  

  .اجج  الح  بن عمر أنه كان يصلي خلف  كما روي عن عبد اهلل

ونرى  ،ا لمن أنكر ذلكيف الحضر والسفر خالف   وأن المسح على الخفين

من رأى الخروج  لوتضلي ،واإلقرار بإمامتهم ،الدعاء ألئمة المسلمين بالصالح

 ،وندين بإنكار الخروج عليهم بالسيف ،عليهم إذا ظهر منهم ترك االستقامة

 .فتنةوترك القتال يف ال

ونؤمن  ،ملسو هيلع هللا ىلصونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول اهلل  

ق بحديث ونصد   ،بعذاب القرب ومنكر ونكير ومساءلتهم المدفونين يف قبورهم

ونرى  .اإن لذلك تفسير   :ونقول ،ا من الرؤيا يف المنامح كثير  ونصح   ،المعراج
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ونصدق  ،اهلل ينفعهم بذلك ونؤمن أن ،والدعاء لهم ،الصدقة عن موتى المؤمنين

وندين بالصالة على من  ،وأن السحر كائن موجود يف الدنيا ،ابأن يف الدنيا سحر  

 ،ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان ،مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم

يرزقها  وأن األرزاق من قبل اهلل  ،وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل

ا خبطه خالف  توأن الشيطان يوسوس لإلنسان ويشككه وي ،ارام   وحعباده حالال  

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :لقول المعتزلة والجهمية كما قال اهلل 

 ڑ ژ﴿ :وكما قال ،[١٠5]البقرة:  ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[9 - ٠]الناس:  ﴾ڳ

لنا وقو ،إن الصالحين يجوز أن يخصهم اهلل بآيات ويظهرها عليهم :ونقول

 :ا يف اآلخرة ثم يقوليؤجج لهم نار   أن اهلل  :يف أطفال المشركين

وندين بأن اهلل تعالى يعلم ما العباد  .كما جاءت الرواية بذلك ،«اقتحموها»

، وما ال يكون أن لو كان كيف يكون وما يكون ،وإلى ما هم صائرون ،عاملون

ة لبدعة ومجانبة أهل ونرى مفارقة كل داعي ،وبطاعة األئمة ونصيحة المسلمين

ا وشيئ ا ا باب  ا لم نذكره باب  وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه وم ،األهواء

 .. انتهىشيئ ا

 ؛يقر بنسبته إلى أبي الحسن األشعري كبار األشاعرة «اإلبانة»كتاب  :أقول

بل ساق كالمه  ،«تبيين كذب المفرتي»ا يف كتابه فقد ذكره مرار   ،كابن عساكر

 -فتأملوا  :ثم قال (،٢91 -٢5٠ص ) سابق يف بيان مسائل االعتقاد كامال  ال

م واعرتفوا بفضل هذا اإلمام العال   ،هذا االعتقاد ما أوضحه وأبينه - رحمكم اهلل
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قال  وكونوا ممن ،ظه فما أفصحه وأحسنهوانظروا سهولة لف ،هن  حه وبي  ر  الذي ش  

 .[٢٢]الزمر:  ﴾ھے  ھ ھ ھ ہ﴿ :اهلل فيهم

واسمعوا وصفه ألحمد بالفضل  ،تبينوا فضل أبي الحسن واعرفوا إنصافهو

ل الدين ومذهب السنة ويف أصو ،لتعلموا أهنما كانا يف االعتقاد متفقين ؛واعرتافه

 .. انتهىغير مفرتقين

ونسبه لألشعري السبكي المتعصب يف طبقاته يف  «اإلبانة»وذكر كتاب 

هذا الكتاب وأمثاله حجة على األشاعرة ا، ووغيرهم كثير جد   ،ترجمة األشعري

وهم يف  ،ألهنم يدعون أهنم على عقيدته ؛إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها

 .واهلل المستعان ،الحقيقة على خالفها

 .هـ٠٠٢المتوىف سنة  ،اإلمام أبو المعالي الجويني :الثاين

عبد  عبد الملك بن :(424/ 10) «تاريخ اإلسالم»هبي يف قال الحافظ الذ

اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد بن حيويه، إمام الحرمين أبو 

المعالي ابن اإلمام أبي محمد الجويني، الفقيه الملقب ضياء الدين، رئيس 

 الشافعية بنيسابور.

كان إمام األئمة على اإلطالق، المجمع على إمامته  قال أبو سعد السمعاين:

 مثله.ا، لم تر العيون ا وغرب  شرق  

قال السمعاين: قرأت بخط  :(425/ 10) «تاريخ اإلسالم»يف  وقال 

أبي جعفر محمد بن أبي علي الهمذاين: سمعت أبا إسحاق الفيروزآبادي يقول: 

 تمتعوا هبذا اإلمام، فإنه نزهة هذا الزمان، يعني أبا المعالي الجويني.

قرأت  ا: سمعت أبا المعالي يقول:وقرأت بخط أبي جعفر أيض   قال:
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ا، ثم خليت أهل اإلسالم بإسالمهم فيها وعلومهم ا يف خمسين ألف  خمسين ألف  

الظاهرة، وركبت البحر الخضم العظيم، وغصت يف الذي هني أهل اإلسالم 

كل ذلك يف طلب الحق، وكنت أهرب يف سالف الدهر من التقليد، واآلن  ؛منها

فإن لم يدركني الحق  ،عليكم بدين العجائز ؛رجعت من الكل إلى كلمة الحق

ه فأموت على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على برهة بلطيف بر  

يريد نفسه  -فالويل البن الجويني  ؛أهل الحق، وكلمة اإلخالص: ال إله إال اهلل

-. 

وكان أبو المعالي مع تبحره يف الفقه وأصوله ال يدري الحديث، ذكر يف 

ذ يف القياس، فقال: هو مدون يف الصحاح، متفق حديث معا «الربهان»كتاب 

ومداره على الحارث بن عمرو،  ؟!وأنى له الصحة ،على صحته. كذا قال

 مجهول، عن رجال من أهل حمص ال يدري من هم، عن معاذ.

تعالى يعلم الكليات ال إن اهلل  يف قوله: «شرح البرهان»يف  وقال المازري

 : وددت لو محوهتا بدمي.الجزئيات

قال ابن دحية: هي كلمة مكذبة للكتاب والسنة،  .هذه لفظة ملعونة لت:ق

في بسببها ون   ،اره عليها جماعة، وحلف القشيري ال يكلمه أبد  ج  مكفر هبا، ه  

 مدة، فجاور وتاب.

يقول:  وسمعت أبا روح الفرج بن أبي بكر األرموي مذاكرة   قال السمعاين:

اإلمام أبا المعالي الجويني  سمعت أستاذي غانم الموشيلي يقول: سمعت

 يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكالم.

اختلفت مسالك  :«الرسالة النظامية»وقال أبو المعالي الجويني يف كتاب 
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العلماء يف الظواهر التي وردت يف الكتاب والسنة، وامتنع على أهل الحق اعتقاد 

ذلك يف آي الكتاب وما يصح من السنن،  فرأى بعضهم تأويلها والتزم ؛فحواها

وذهب أئمة السلف إلى االنكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، 

اتباع  :اوندين اهلل به عقد   ،اوتفويض معانيها إلى الرب تعالى، والذي نرتضيه رأي  

أن ة؛ فاألولى االتباع وترك االبتداع، والدليل السمعي القاطع يف ذلك سلف األم  

 وهو مستند معظم الشريعة. ،ة متبعةج  ة ح  إجماع األم  

على ترك التعريض لمعانيها، ودرك ما فيها،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد درج صحب الرسول 

ا يف ضبط وهم صفوة اإلسالم المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا ال يألون جهد  

كان  قواعد الملة، والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو

ا ألوشك أن يكون اهتمامهم هبا فوق ا أو محتوم  تأويل هذه الظواهر مسوغ  

اهتمامهم بفروع الشريعة، فإذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على اإلضراب 

ا بأنه الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد كان ذلك قاطع   ؛عن التأويل

ل المشكالت، ويكل تنزه الباري عن صفات المحدثين، وال يخوض يف تأوي

]ص:  ﴾ېې ۉ ۉ﴿فليجر آية االستواء والمجيء، وقوله:  ؛معناها إلى الرب

 ک ک ڑ ڑ ژ﴿، و[١٠]الرحمن:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ ،[٠5

على ما  ؛وما صح من أخبار الرسول كخرب النزول وغيره ،[٢٠]القمر:  ﴾ک

 ذكرنا.

 سمعت أبا الحسن القيرواين األديب وقال محمد بن طاهر الحافظ:

بنيسابور، وكان يسمع معنا الحديث، وكان يختلف إلى درس األستاذ أبي 

المعالي الجويني، يقرأ عليه الكالم، يقول: سمعت األستاذ أبا المعالي اليوم 



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

000 

يقول: يا أصحابنا، ال تشتغلوا بالكالم، فلو عرفت أن الكالم يبلغ بي إلى ما بلغ 

 ما اشتغلت به.

صبهان، قال: حكى أعباس الرستمي فقيه وحكى أبو عبد اهلل الحسن بن ال

على أبي المعالي يف مرضه، فقال:  قال: دخلت   ،أبو الفتح الطربي الفقيهلنا 

 
 
أين قد رجعت عن كل مقالة تخالف السلف، وأين أموت على ما  اشهدوا علي

 تموت عليه عجائز نيسابور.

 وذكر محمد بن طاهر أن المحدث أبا جعفر الهمذاين حضر مجلس وعظ

 أبي المعالي، فقال: كان اهلل وال عرش، وهو اآلن على ما كان عليه.

رة التي نجدها، ما قال عارف أخربنا يا أستاذ عن هذه الضرو فقال أبو جعفر:

يا اهلل؛ إال وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، ال نلتفت يمنة وال يسرة، قط: 

ن دواء لدفع هذه أو قال: فهل عندك م ؟فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا

الضرورة التي نجدها؟ فقال: يا حبيبي، ما ثم إال الحيرة. ولطم على رأسه ونزل، 

 وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد: حيرين الهمذاين.

وقد أخربنا يحيى بن أبي  :(428/ 10)« تاريخ اإلسالم» يف  وقال

ن الحافظ أبا أ :منصور الفقيه وغيره يف كتاهبم عن الحافظ عبد القادر الرهاوي

العالء الهمذاين أخربه قال: أخربين أبو جعفر الهمذاين الحافظ قال: سمعت أبا 

 ،[5]طه:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى: 

فقال: كان اهلل وال عرش، وجعل يتخبط يف الكالم، فقلت: قد علمنا ما أشرت 

ريد هبذا القول وما تعني هبذه إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما ت

إال قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه  ؛اإلشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط: يا رباه
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فهل لهذا القصد الضروري عندك  ؛قصد، ال يلتفت يمنة وال يسرة، يقصد الفوق

وبكيت، وبكى الخلق، فضرب  .فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت ؟من حيلة

اح بالحيرة. وخرق ما كان عليه، وصارت قيامة يف بكمه على السرير، وص

المسجد، ونزل ولم يجبني إال: بيا حبيبي، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة! 

 فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرين الهمذاين.

وقد تويف أبو المعالي يف الخامس والعشرين من ربيع اآلخر، ودفن يف داره، 

وكسر منربه يف  ،إلى مقربة الحسين، فدفن إلى جانب والده ثم نقل بعد سنين

الجامع، وأغلقت األسواق، ورثوه بقصائد. وكان له نحو من أربعمائة تلميذ، 

. وهذا من فعل الجاهلية فكسروا محابرهم وأقالمهم، وأقاموا على ذلك حوال  

 تباع.ة واالألعاجم، ال من فعل أهل السن  وا

إمام الحرمين أبو  :( بقوله468/ 18) «النبالء ر أعالمسي»وترجم له يف 

اإلمام الكبير، شيخ ملك بن عبد اهلل بن يوسف الجويني، المعالي عبد ال

الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك ابن اإلمام أبي محمد عبد اهلل 

ويني، ثم النيسابوري، بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد بن حيويه الج

 ، الشافعي، صاحب التصانيف.اء الدينضي

ويف )فنون( ابن عقيل: قال عميد الملك: قدم أبو  :(469/ 18) وقال

 المعالي، فكلم أبا القاسم بن برهان يف العباد، هل لهم أفعال؟

 چ ڃ﴿ :فتال ،إن وجدت آية تقتضي ذا فالحجة لك فقال أبو المعالي:

 ڇ ڇ﴿، وكرر ومد هبا صوته .[91]المؤمنون:  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿، وقوله: ﴾ڇ



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

003 

 كانوا مستطيعين. :أي .[٠١]التوبة:  ﴾ڃ

فأخذ أبو المعالي يسرتوح إلى التأويل، فقال: واهلل إنك بارد تتأول صريح 

كالم اهلل لتصحح بتأويلك كالم األشعري، وأكله ابن برهان بالحجة، فبهت. 

 .انتهى

 من رجوع اإلمام الجويني عن ،وبعد ما سبق إيضاحه، وشرحه واتضاحه

، ه الشديد من مغبته وآثاره، وخوفويالته، وتحذيره منه ومن آفاتهالكالم و

إال أننا وجدنا  ،ابور أقوم منه قيال  وأهدى سبيال  وإقراره بأن عقائد عجائز نيس

يف ترجمة أبي المعالي قد بالغ يف  «طبقات الشافعية»عبد الوهاب السبكي يف 

، لم يبق إال رتبة الصحبة والنبوة، وجه أهل االعتدال واإلنصافبما يم إطرائه

كالم شيخه الحافظ مؤرخ اإلسالم الذي نقله باألسانيد من ندمه  وبالغ يف رد  

م ف يف رد نقد اإلما، وتكلف وتعس  الكالم المهلكةج علم ج  على خوضه يف ل  

وأظهر  ،لجزئياتاهلل يعلم الكليات ال ا : إنالمازري لزلته العظيمة حين قال

من فسدت  :ل، وصدق من قافبدع وجدع، ولعن وشنع ؛حمية ألشعريته جاهلية

، ويكدر ماء شمس الحق ببالي غرباله يحجبوظن أنه  ،عقيدته ساءت أخالقه

 .وهيهات ،حر بما يف دلوه من أزبالهالب

 بهلئال يغرت  ؛فتح اهلل بهثم أعقب عليه بما ي ،وسأورد كالم السبكي فقرة فقرة

هو  ،وال حول وال قوة إال باهلل ،اومسرور   ا، ويكون به صاحب الحق فرح  مغرور

 .حسبنا ونعم الوكيل

 : وعلى اهلل أتوكل وبه أصول وأجول فأقول

 - غفر اهلل له -وأما شيخنا الذهبي  :(٢٢١/ 5قال السبكي يف طبقاته ) :أوت  
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ة سن هذه األم  الذي هو من محا ،فإنه حار كيف يصنع يف ترجمة هذا اإلمام

وقد ذكره عبد الغافر  :ثم قال ،فقرطم ما أمكنه ،وكيف يمزقها ،المحمدية

وساق نحو ثالثة أسطر من  ،اوكان يذكر دروس   :إلى أن قال .فأسهب وأطنب

ألن مثله مثل محمول على تقريظ  ثم كأنه سئم ومل   ،أخريات كالم عبد الغافر

وذكر  ،ور الثالثة التي حكاها ما نصهفقال بعد أن انتهى من ذكر السط ،عدو له

 .. انتهىالرتجمة بطولها

 فإنه أولى من خرافات ،هال زينت كتابك هبا وطرزته بمحاسنها :فيقال له

 .. انتهىتحكيها ألقوام ال يعبأ اهلل هبم

 :والجواب من وجوه

، مؤرخ اإلسالم ما قرطم وال تلعثم، بل أجاد حق اإلجادة أن شيخه :أحدها

نال  «وسير أعالم النبالء» ،«تاريخ اإلسالم»وزيادة، ومن رجع إلى  ووفاه حقه

ا كافي ا من ذلك يكفي عما هنالكا ط، وقد نقلت سابق  بغيته ومراده  .رف 

 فإنه أولى من خرافات ،هال زينت كتابك هبا وطرزته بمحاسنها :قوله :ثانيها

 .تحكيها ألقوام ال يعبأ اهلل هبم

ه ما يفرح به أهل السنة واإليمان، من ذمه ته ونقلقد زان كتابه برتجم :فأقول

 .ك الشعاب المهلكة والوديانوندمه على ما ضاع من عمره يف تل ،للكالم

زم مؤرخ اإلسالم خرافاهتم ممن جومن هم الذين حكى شيخه الذهبي 

 !؟اهلل ال يعبأ هبم السبكي بأن

وأثبته له  ،ه يف كتابه، الذين أثبتوا هلل ما أثبته لنفسإهنم أئمة السنة والحديث

، والغضب والرضوان ،لنزول، واوالكالم ،من االستواء على العرش ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 
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، مع إثبات سائر قية وهو فوق عباده يف دار السالمحقي رى باألبصار رؤية  وأنه ي  

ا بال كرام إثبات  صفاته الذاتية والفعلية على الوجه الذي يليق بذي اإلجالل واإل

 ٿ ٺ﴿ :ا لربنا سبحانه دون تحريف أو تعطيلتنزيه  و ،تكييف أو تمثيل

، وعند قاله وسيسأل اهلل السبكي عما، [٢٢]الشورى:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 .اهلل تجتمع الخصوم

وقد حكى شيخنا الذهبي كسر المنرب  :(٢٢٠/ 5قال يف طبقاته ) ثاني ا:

، ثم قال ،محابرواألقالم وال : وهذا من فعل وأهنم أقاموا على ذلك حوال 

 .تباعالجم ال من فعل أهل السنة واجاهلية واألعاال

وهذا لم يفعله  ،لرجل ما الذي يؤذي به هذا اإلماموقد حار هذا ا :قلت

وإنما حكاه الحاكون  ،ا منهحتى يكون غض   ،وال أوصى به أن يفعل، اإلمام

، وأنه حصل ألهل العلم على كثرهتم فقد عند أهل عصرها لعظمة اإلمام إظهار  

، الفعلبل أداهم إلى هذا  ،حو أربعمائة تلميذ ما لم يتمالكوا معه الصربكانوا ن

ة أقصى الغايات لما وقعوا يف وال يخفى أنه لو لم تكن المصيبة عندهم بالغ

، وكيف كان لى حال هذا اإلمام ه اهلل عق  ، ويف هذا أوضح داللة لمن وف  ذلك

 .. انتهىلعلماء والزهادالعصر المشحون با شأنه فيما بين أهل العلم يف ذلك

: جعل السبكي إنكار ذلك المنكر الذي هو من أوال   :فأقول وباهلل التوفيم

ذلك اإلمام، لبه مؤرخ اإلسالم أذية  قصدهفعل أهل الجاهلية واألعاجم مما 

ولم يتعرض  ،لطالبفالحافظ الذهبي أنكر فعل ا ؛وهذا أشبه ما يكون بالهذيان

 يخفي حنقه على شيخه الذهبي بسبب نقده فالسبكي ال ؛لشيخهم واألستاذ

 .منكراتللبدع وال
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 .لخإ... قوله: إنما حكاه الحاكون :ثاني ا

الجاهلية مما يعظم  ، ومتى كانت البدع وأمورفما هكذا تورد يا سعد اإلبل

 !؟به أهل العلم

مثل هذا عند موت خليل الرحمن وسيد ولد عدنان  هل فعل الصحابة 

 !؟ألنبياء وأنزل عليه الفرقانبه ا الذي ختم اهلل

 !؟فعلوه لما مات الخلفاء الراشدون وهل

أو سعيد بن المسيب أو  ،وهل فعله التابعون لما مات عمر بن عبد العزيز

 !؟ن المبارك أو الزهري أو األوزاعيالحسن البصري أو اب

ا وهم أجل قدر   ،وهل فعله تالميذ مالك أو أحمد أو الشافعي عند موهتم

 !؟انزلة وذكر  وأعلى م

يلبس فلماذا يحمر أنف السبكي وتنتفخ أوداجه يف الدفاع عن المبطلين و

 !؟المحدثات لباس السنة والدين

وعن إمام الحرمين: ما تكلمت يف علم الكالم  :(185ص ثم قال السبكي )

 ،ألف ورقة كلمة حتى حفظت من كالم القاضي أبي بكر وحده اثني عشر

 .ذلكسمعت الشيخ اإلمام يحكي 

ن كالم انظر هذا األمر العظيم وهذه المجلدات الكثيرة التي حفظها م :قلت

كالم غيره والعلوم األخر التي له فيها اليد  فبقي ،شخص واحد يف علم واحد

ا وأصوال  وغيرهماالباسطة والتصاني  .. انتهىف المستكثرة فقه 

و حفظ مكاهنا ، ولال بركة فيما حفظه من علم الكالم :أقول وباهلل التوفيم

ا له أحاديث رسول اهلل وكالم علماء اإلسالم  .يف التوحيد والفقه لكان خير 
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، وأقر الذم على تلك المحفوظات الكالميةوقد عاد الجويني يف آخر أيامه ب

 .بأن عقائد العجائز خير منها وصرح ،بضررها وعدم نفعها

لكالم إلى ثم نقل السبكي ما ثبت عن أبي المعالي من رجوعه عن علم ا

وخوفه الشديد من عاقبة خوضه يف لجج مهالك علم  ،عقائد عجائز نيسابور

ما ف وبالغ وأسرف يف تأويل كالم الجويني بثم تكلف وتعس   ،الكالم المتالطمة

وذكر ابن السمعاين أبو سعد يف الذيل  :(٢٢9 -٢٢5ص فقال ) ،يخالف ظاهره

سمعت  :مد الهمذاين الحافظأنه قرأ بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي بن مح

ثم خليت  ،اا يف خمسين ألف  لقد قرأت خمسين ألف   :أبا المعالي الجويني يقول

وغصت  ،وركبت البحر الخضم ،أهل اإلسالم بإسالمهم فيها وعلومهم الظاهرة

وكنت أهرب يف  ،كل ذلك يف طلب الحق ؛أهل اإلسالم عنها ييف الذي هن

عليكم  ؛د رجعت عن الكل إلى كلمة الحقواآلن ق ،الدهر من التقليدسالف 

 ،ه فأموت على دين العجائزبلطف بر   فإن لم يدركني الحق   ،بدين العجائز

ال إله  :وكلمة اإلخالص ،هة أهل الحقختم عاقبة أمري عند الرحيل على بروت

 .- يريد نفسه -فالويل البن الجويني  ؛إال اهلل

، وأنه خلى عنده البشاعة ية عند من ال تحقيقظاهر هذه الحكا :قلت

، بل مراده أنه أنزل المذاهب كلها يف منزلة اإلسالم وأهله، وليس هذا معناها

بحيث ال يكون عنده ميل يقوده إلى  ،النظر واالعتبار غير متعصب لواحد منها

على هذه  فكان ،ثم توضح له الحق وأنه اإلسالم ،مذهب معين من غير برهان

وال يخفى أن هذا مقام عظيم ال يتهيأ إال  ،ال عن تقليد ،الملة عن اجتهاد وبصيرة

فإن غائلته تخشى إال على من برز  ؛به لكل أحد لمثل هذا اإلمام وليس يسمح
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فأرشد إلى أن الذي  ،يف العلوم وبلغ يف صحة الذهن مبلغ هذا الرجل العظيم

 .ينبغي عدم الخوض يف هذا واستعمال دين العجائز

وأخذه الحق عن االجتهاد والبصيرة  ،لوغه هذا المبلغثم أشار إلى أنه مع ب

بل يعتقد أن الحق إن لم يدركه بلطفه ويختم له بكلمة  ،ال يأمن مكر اهلل

 .د البحرااك علومه وإن كانت مثل مدوال ينفعه إذ ذ ،فالويل له ؛اإلخالص

، وتسليمه لربه سنها وأدلها على عظمة هذا اإلمامفانظر هذه الحكاية ما أح

ثم تعجب بعدها من جاهل  ،وعدم اتكاله على علومه ،الى وتفويضه األمر إليهتع

 .. انتهىغير المراد، ثم يخبط خبط عشواء يفهم منها

المكابر من فهم منها خالف ، والحائر الجاهل المعاند :أقول وباهلل التوفيم

 ،ا ومفهومها، وخالف منطوقهف يف تطويلهاف يف تأويلها وتعس  كل  ، وتظاهرها

 :مع أنه يقول ،المذاهب منزلة النظر: أنه أنزل فكيف يكون معنى كالمه

وركبت البحر  ،ثم خليت أهل اإلسالم بإسالمهم فيها وعلومهم الظاهرة

ن قد رجعت واآل ،... التقليدأهل اإلسالم عنها يصت يف الذي هنوغ ،الخضم

 !؟عن الكل إلى كلمة الحق

 .عليكم بدين العجائز ثم قال:

وتختم  ،ه فأموت على دين العجائزبلطف بر   فإن لم يدركني الحق   :ثم قال

 ؛ال إله إال اهلل :وكلمة اإلخالص ،عاقبة أمري عند الرحيل على نزهة أهل الحق

 .- يريد نفسه -فالويل البن الجويني 

بتلي به السبكي من وسل اهلل العافية مما ا ،ما سبق فتأمل أخي القارئ الكريم

الم ، والمحاماة عن علم الكوتحريف الكلم عن مواضعه التعصب المقيت،
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 .الذي تقيأه أصحابه قبل موهتم

وذكر  :(181 -186ص )فيقول جازفة والمكابرة ويستمر السبكي يف الم

ا أنه سمع أبا العالء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ السمعاين أيض  ابن 

معت أبا الحسن س :ذكر عن محمد بن طاهر المقدسي الحافظ قال ،بأصبهان

أنه  - وكان ممن يختلف إلى درس إمام الحرمين -القيرواين األديب بنيسابور 

فلو عرفت أن الكالم يبلغ  ،ال تشتغلوا بالكالم :سمعت أبا المعالي يقول :قال

 .بي ما بلغ ما اشتغلت به

وابن طاهر عنده تحامل على  ،يشبه أن تكون هذه الحكاية مكذوبة :قلت أنا

ثم هذا اإلمام العظيم الذي  ،والقيرواين المشار إليه رجل مجهول ،مينإمام الحر

وال تعرف  ،مألت تالمذته األرض ال ينقل هذه الحكاية عنه غير رجل مجهول

وأغلب ظني أهنا كذبة افتعلها من ال  ،إن هذا لعجيب ؛من غير طريق ابن طاهر

هلل به الحق أليس قد أعز ا الكالم؟علم  -  -وما الذي بلغ به  ،يستحي

 ؟ة وأمات به البدعةوأظهر به السن  

فال يندم على  ؛إن كان علم الكالم بلغ به الحق :ثم نقول لهذا الذي ت يفهم

وإن بلغ به الباطل فإن لم يعرف أنه على الباطل وظن أنه على  ،االشتغال به

 جبةوإن عرف أنه على باطل فمعرفته بأنه على باطل مو ،فكذلك ال يندم ؛الحق

 .. انتهىم ما ينتقدفليس ث   ،لرجوعه عنه

 :فأقول وباهلل التوفيم

فهذه دعوى لم يربهن  ؛م الحرمينوابن طاهر عنده تحامل على إما :قوله

 .ولو كان عنده شيء لبادر بإظهاره ،عليها
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فقد  ؛: ليس بمجهول  القيرواين المشار إليه رجل مجهول، فأقولو :وقوله

إمام النحو،  :(5٠/ ٢٠) «سير أعالم النبالء» م يفقال فيه شيخك مؤرخ اإلسال

واين، التميمي، أبو الحسن، علي بن فضال بن علي بن غالب، المجاشعي، القير

اإلكسير يف »طوف الدنيا، واتصل بنظام الملك، وصنف الفرزدقي، المفسر، 

ا يف النحو يف عدة مجلدات، ا، ومؤلف  يف خمسة وثالثين مجلد   «التفسير

 .ا. انتهى التفسير يف عشرين مجلد  يف «الربهان»و

ا يف كان إمام   :(82/ 1) «طبقات المفسرين»سيوطي يف وقال عنه الحافظ ال

ولد هبجر، وطوف األرض، وأقرأ النحو، واألدب، والتفسير، والسير، اللغة، و

 ببغداد مدة.

ا «العميديبرهان » :وله من التصانيف اإلكسير »، يف التفسير، عشرون مجلد 

ا،  «التفسير علم يف ، «كسير الذهب يف صناعة األدبإ»خمسة وثالثون مجلد 

 وغير ذلك. ،«شرح عنوان اإلعراب»، «معاين الحروف»، «النكت يف القرآن»

 ربيع األول سنة تسع وسبعين وأربعمائة. مات يف ثاين عشر

 ومن شعره:

ااااااااا   وإخااااااااوان حساااااااابتهم دروع 

 

 
 فكانوهااااااااا ولكاااااااان ل عااااااااادي

ا صااااااااائبا   ت وخلااااااااتهم سااااااااهام 

 

 
 فكانوهااااااااا ولكاااااااان يف فااااااااؤادي 

 وقااااالوا قااااد صاااافت منااااا قلااااوب  

 

 
 لقااااد صاااادقوا ولكاااان عاااان ودادي 

 .انتهى 

 أليس قد أعز اهلل به الحق ؟علم الكالم وما الذي بلغ به  :وقول السبكي



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

020 

 ؟وأظهر به السنة وأمات به البدعة

ظهرت به  وال ،ما أعز اهلل اإلسالم وال أهله بعلم الكالم :أقول وباهلل التوفيم

 ،بل ظهرت بسببه البدع العظام والمنكرات واآلثام ،سنة وال انقمعت به بدعة

فيما صح عنه: ما ارتدى أحد بالكالم  م الشافعي وحسبك به ما قاله اإلما

 .فأفلح

له من  خير   هنى اهلل عنه ما خال الشرك ألن يبتلى العبد بكل ما :وقال 

 .أن يبتلى بعلم الكالم

ويحملوا  ،بوا بالجريد والنعالضر  يف أهل الكالم أن ي   حكمي :وقال 

تاب هذا جزاء من ترك الك :ويقال ،ويطاف هبم يف العشائر والقبائل ،على اإلبل

 .والسنة وأقبل على علم الكالم

ن العجائز خير منه، وصدق ويقر بأن دي ،الجويني ينهى أصحابه عنه وه وها

 :من قال

 يقضاااى علاااى المااارء يف أياااام علتاااه 

 

 
 ا مااا لاايس بالحساانحتااى ياارى حساان   

 : وكما قال اآلخر 

 ومااااان يااااا  ذا فااااام مااااار ماااااريض 

 

 
 ا بااااه العااااذب الاااازتت  يجااااد ماااار   

فقد  ،: ال فخر وال منقبة يف وصف الجويني بالتبحر يف علم الكالمثم أقول  

: غاية ما تمدحون به أبا (111/ ٢) «تبيين كذب المفرتي»اكر يف قال ابن عس

توا أنه متكلم، وتدلونا على أنه بالمعرفة برسوم الجدل متوسم، الحسن أن تثب

ألهنم يرون أن من  ؛وال فخر يف ذلك عند العلماء من ذوي التسنن واالتباع
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تشاغل بذلك من أهل االبتداع، فقد حفظ عن غير واحد من علماء اإلسالم 

نه قد فإ ؛عيب المتكلمين، وذم أهل الكالم، ولو لم يذمهم غير الشافعي لكفى

بالغ يف ذمهم وأوضح حالهم وشفى، وأنتم تنتسبون إلى مذاهبه، فهال اقتديتم يف 

 .بهذلك 

سمعت أبا  ،حدثني بشر بن الوليد :ثم روى ابن عساكر بإسناده عن الفريابي

يوسف يقول: من طلب الدين بالكالم تزندق، ومن طلب غريب الحديث 

 .كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. انتهى

قد قدمنا لك من تحامل الذهبي عليه يف تمزيقه كالم عبد  :ثم قال السبكي

وأنت إذا عرفت حال الذهبي لم  ،وإنكاره ما فعل تالمذة اإلمام عند موته ،الغافر

 .. انتهىدليل يدل على أنه قد تحامل عليه تحتج إلى

 ،يف إنكاره على تالميذهوأصاب  ،لم يتحامل عليه مؤرخ اإلسالم :أقول

 ؟ان ماذافك

 : ولكن األمر كما قيل

 قد تنكر العين ضوء الشمس مان رماد 

 

 
 وينكاار الفاام طعاام الماااء ماان سااقم 

 :ثم قال السبكي 

 ولاااايس يصااااح يف األذهااااان شاااايء 

 

 
 إذا احتاااااااج النهااااااار إلااااااى دلياااااال 

 ؟أقول: صدقت ومن لي بأن تعلم 

 :ومن قبيح كالمه قال :(188ص كي عن شيخه مؤرخ اإلسالم )ثم قال السب

 :«الجزئياتإن اهلل يعلم الكليات ال »: يف قوله «شرح الربهان»المازري يف  وقال



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

023 

 .لو محوهتا بدمي وددت

ة لسن  هي كلمة مكذبة للكتاب وا :قال ابن دحية .هذه لفظة ملعونة :قلت

فجاور  ،ال يكلمه بسببها مدة ، وحلف القشيريره عليها جماعةج  يكفر هبا، ه  

 .انتهى .وتاب

 على قائله مستحال   ، على الكذب الصراح وقلة الحق مشتمال  فصال  ما أقبحه 

وقد كان الذهبي ال يدري شرح الربهان وال هذه  ،بالجهل بالعلم والعلماء

ا ويودعها لة فيعتقدها حق  ولكنه يسمع خرافات من طلبة الحناب ،الصناعة

 .تصانيفه

 فأقول وباهلل التوفيم:

خه مؤرخ اإلسالم وإساءة سبكي على شييكفي أن يقال يف جرأة ال :أوت  

 .أدبه معه: من ساءت عقيدته ساءت أخالقه

 . على الكذب الصراح وقلة الحق مشتمال  : ما أقبحه فصال  قوله ثاني ا:

سه بذلك يف وقد أقر السبكي نف ،فقد قاله أبو المعالي ،افليس الكالم كذب  

ويليه  ،ول عن أبي المعالي، وليس هناك شيء قبيح إال المنقهناية مناقشته للكالم

ه ودفاع ،يف القبح تطاول السبكي على اإلمامين الجليلين الذهبي والمازري

 .بالباطل عن أبي المعالي

فإنه متهم بالوضع  ،وابن دحية ال تقبل روايته :(189ص ) ثم قال السبكي

 .انتهى .فما ظنك بالوضع على غيره ،ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهلل 

 !؟أين الوضع هنا :فأقول

وأهنا مكذبة للكتاب  ،ابن دحية إنما استنكر مقولة الجويني الكفرية الباطلةف
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 ؟!فكيف بمسلم ،و نصراين لقبلناه منهلو قاله يهودي أ ، وهذا حق  ةوالسن  

ا )يعني شيخه الحافظ ه أيض  ومن كالم :(190ص )ثم قال السبكي 

ن الحافظ عبد أخربنا يحيى بن أبي منصور الفقيه وغيره من كتاهبم ع :(الذهبي

أخربين أبو جعفر  :أخربه قال ،عن أبي العالء الحافظ الهمذاين ،القادر الرهاوي

تعالى: ي الجويني وقد سئل عن قوله سمعت أبا المعال :قال ،الهمذاين الحافظ

 .[5]طه:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿

 .وجعل يتخبط يف الكالم ،كان اهلل وال عرش :فقال

ما  :فقال ؟ند الضرورات من حيلةفهل ع ،قد علمنا ما أشرت إليه :فقلت

إال قبل  ؛يا رباه :ما قال عارف قط :قلت ؟تريد هبذا القول وما تعني هبذه اإلشارة

 ،يقصد الفوقية ،ال يلتفت يمنة وال يسرة ،أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد

 .نها نتخلص من الفوق والتحتفبي   ؟فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة

وخرق ما كان  ،فضرب بيده على السرير وصاح بالحيرة ،ى الخلقوبكيت وبك

 ،فنزل وال يجبني إال بتأفيف الدهشة والحيرة ،وصارت قيامة يف المسجد ،عليه

 .. انتهىحيرين الهمذاين :سمعناه يقول :ولونوسمعت بعد هذا أصحابه يق

مع ما يف  ،قد تكلف لهذه الحكاية وأسندها بإجازة على إجازة :قلت

 .وعدم معرفته بعلم الكالم شعري،على األ ممن ال يخفى محاطةادها إسن

إنه يتخبط عند سؤال سأله  :أيقال عن اإلمام !يا هلل ويا للمسلمين :ثم أقول

 ؟!أستاذ المناظرين وعلم المتكلمين وهو ،إياه هذا المحدث

ا يف : لو كان يف إسناد الحكاية مطعن لما ادخر السبكي وسع  أوال   :فأقول

 .من الطعن واللعن الذي سيأيت ذكرهوالسرتاح  ،ها بهرد
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... إنه يتخبط :امأيقال عن اإلم !يا هلل ويا للمسلمين :ا عقيرتهقوله رافع   :ثاني ا

 .لخإ

 ؟!على باطل وضالل بإقراره على نفسهوما المانع أن يتخبط من كان  :أقول

ضطراب عند جدير بالتخبط والحيرة واال فهو ؛فمن كان مستنده علم الكالم

 .من برهان الفطرة الموافق للشريعة، سماع ما ال قبل له بدفعه، وال طاقة له برفعه

السبكي الذي يرفع عقيرته هنا ويستعظم التخبط والتلجلج على إمام  :الث  ثا

ص )فقال  ،قد حكى عنه هو أنه تلجلج فيما هو دون هذا بمراحل ؛الحرمين

ما هذا الذي  ،يا إمام :فقيل له، اظرةأنه تلجلج مرة يف مجلس من : يحكى(٢9٢

 .ما أراها إال آثار بقايا المصة :فقال ؟لم يعهد منك

إن أمي اشتغلت يف طعام تطبخه ألبي وأنا  :قال ؟وما نبأ هذه المصة :قيل

فأرضعتني مصة أو  ،وكانت عندنا جارية مرضعة لجيراننا ،فبكيت ،رضيع

وليس  ،ا لنالجارية ليست ملك  هذه ا :وقال ،ودخل والدي فأنكر ذلك ،مصتين

وقلبني وفوعني حتى لم  ،وأصحاهبا لم يأذنوا يف ذلك ،لها أن تتصرف يف لبنها

 .. انتهىذه اللجلجة من بقايا تلك اآلثاروه ،ا إال أخرجهيدع يف باطني شيئ  

تلجلج واضطرب  إن أبا المعالي :اكان يسع السبكي هنا أن يقول أيض   :أقول

وكان هذا الجواب مع ما فيه من تكلف وتعسف ومكابرة  ،من آثار تلك المصة

 . مما قاله هناأحسن حاال  

 :ا عن أن يقول لهأوكان اإلمام عاجز    :-وبئس ما قال  -ثم قال السبكي 

وال يحدد ذلك  ،فإن العارف ال يحدث نفسه بفوقية الجسمية ؛كذبت يا ملعون

إال وقد غابت عنه  ؛رباه يا :ال يقول عارف :بل نقول ،إال جاهل يعتقد الجهة
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إليها وشدد ولو كانت جهة فوق مطلوبة لما منع المصلي من النظر  ،الجهات

 .انتهى .عليه يف الوعيد عليها

 .ا أن يقول: كذبت يا ملعون: أوكان عاجز  : قولهأوال   :فأقول

، وسيأيت لهذا نظائر من كالمه ،لمينهكذا يلعن السبكي أهل الحق من المس

يب على أهل األهواء المبتدعين العاجزين عن دفع حجج أهل وهذا ليس بغر

فعن أبي  ويكفي أن نتذكر هنا أن اللعن بغير حق مردود على قائله، ،الحق

ا صعدت اللعنة إلى ن العبد إذا لعن شيئ  إ»: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل الدرداء 

 ها دونها,فتغلم أبواب ثم تهب  إلى األرض, السماء, فتغلم أبواب السماء دونها,

فإن كان لذل   ا رجعت إلى الذي لعن,فإذا لم تجد مساة   ,ا وشمات  ثم تأخذ يمين  

وصححه العالمة  ،أخرجه أبو داود وغيره .«, وإت رجعت إلى قائلهاأهال  

 .األلباين 

 .لخإ... ارف ال يحدث نفسه بفوقية الجسمية: فإن العوأما قوله :ثاني ا

، وأما العارف بنصوص ع من علم الكالمارف للبدع المتضلفهذا هو الع

 فإنه يشهد بأن اهلل عال   ؛وإجماع األئمة ،وأقوال سلف األمة ،الكتاب والسنة

 .يليق بجالله على عرشه استواء   تو  مس ،بذاته على خلقه

: إن لفظ الجسم لم يرد إثباته فأهل السنة يقولون ؛فوقية الجسمية :وأما قوله

ستفصلون فهم يتوقفون يف لفظه وي ؛وال نفيه ،يف السنةيف حق اهلل يف الكتاب وال 

وقد  ،فهذا حق ؛: فوقية اهلل بذاته على جميع مخلوقاتهفإن كان المراد ،يف معناه

وخالفهم أهل البدع والضالل الذين أشربت قلوهبم علم  ،أجمع عليه السلف

اإن اهلل بذاته يف كل م :فقالوا ،الكالم ا عياذ   .باهلل كان حلوال  أو اتحاد 
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لنظر إليها وشدد ولو كانت جهة فوق مطلوبة لما منع المصلي من ا :وقوله

 .يف الوعيد عليها

ا سبق السبكي إلى االستدالل : ال أعلم أحد  أوال   :فأقول وباهلل التوفيم

 .نظر إلى السماء على نفي علو اهللبحديث النهي عن ال

لم  إذا :للسبكي وأمثاله ، ونقوللحديث ال يدل على نفي العلو بحالا :ثاني ا

 ؟يكن اهلل يف العلو فأين يكون

 ؟ما المراد بلفظ الجهة ا:ثالث  

، فوجب التوقف يف لفظه ؛نة وال نفيهفهو مما لم يرد إثباته يف الكتاب والس

، وإن كان فهذا باطل ومردود ؛وقة تحيط باهللوأما المراد به فإن كان جهة مخل

فكان  ،فهذا حق ؛مطلق على خلقهله العلو الالمراد جهة عدمية بمعنى أن اهلل 

 ؟ماذا

ا بدالالهتا الثالث ة والسن   قد دل على علو اهلل تعالى على خلقه الكتاب   :رابع 

مجموع »كما يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،واإلجماع والعقل والفطرة

 رسولهه يف كتابه وعلى لسان قد وصف اهلل تعالى نفس   :(٢١٢/ 5) «الفتاوى

حتى قال بعض  ،كتابه يف آيات كثيرة يف« والفوقيةبالعلو واالستواء على العرش »

أو أزيد تدل على أن اهلل تعالى  «ألف دليل»أكابر أصحاب الشافعي: يف القرآن 

دليل تدل على « ثالثمائة»على الخلق وأنه فوق عباده. وقال غيره: فيه  عال  

 .. انتهىذلك

فالسلف واألئمة  :(291/ 2) «ىمجموع الفتاو»كما يف  وقال 

كما دل على  ،بائن من خلقه ،على عرشه مستو   ،يقولون: إن اهلل فوق سمواته
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وكما علم المباينة والعلو بالمعقول  ،ةة وإجماع سلف األم  ذلك الكتاب والسن  

وكما فطر اهلل على ذلك خلقه؛ من إقرارهم  ،الصريح الموافق للمنقول الصحيح

 .. انتهىبه وقصدهم إياه 

إن القرآن والسنن  :(164/ 5) «مجموع الفتاوى»كما يف  وقال 

والتابعين وسائر القرون  وكالم السابقين ،المستفيضة المتواترة وغير المتواترة

 ،مملوء بما فيه إثبات العلو هلل تعالى على عرشه بأنواع من الدالالت ؛الثالثة

 السمواتيخرب أنه خلق  تارة :وأصناف من العبارات ،ووجوه من الصفات

واألرض يف ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر االستواء على العرش يف 

 سبعة مواضع. 

 ڳ﴿كقوله تعالى:  ،وتارة يخرب بعروج األشياء وصعودها وارتفاعها إليه

 ې﴿ ،[55]آل عمران:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ ،[٢5٢]النساء:  ﴾ڳ ڳ ڳ

 ى ى ې ې﴿ :وقوله تعالى .[٠]المعارج:  ﴾ې ې ې

 .[٢٠]فاطر:  ﴾ەئەئ ائ ائ

 ڱ ڱ ڱ﴿ وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى:

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ ،[٢٢٠]األنعام:  ﴾ڻۀ  ڻ ڻ ڻ ں ں

 ٿ﴿، [١ ،٢]فصلت:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ،[٢٠١]النحل:  ﴾ېئ

 .[١ ،٢]غافر:  ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

]األعلى:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿ كقوله تعالى: «بأنه العلي األعلى» وتارة يخبر

 .[١55]البقرة:  ﴾ی ی ىئ﴿وقوله:  ،[٢

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ كقوله تعالى: «السماء»وتارة يخبر بأنه يف 
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 ﴾ڈڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿، [٢9]الملك:  ﴾ڇ چ چ چ

 .[٢٠]الملك: 

كما ذكر يف  ،فذكر السماء دون األرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها

]الزخرف:  ﴾ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :قوله تعالى

 .[1]األنعام:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :وقال تعالى ،[٢٠

وقال ، «أت تأمنوين وأنا أمين من يف السماء؟» :ملسو هيلع هللا ىلصوكذل  قال النبي 

 .. انتهى«أعتقها فإنها مؤمنة»قال:  ،يف السماء :قالت «؟أين اهلل»للجارية: 

مختصر الصواعق المرسلة »كما يف  وقال تلميذه العالمة ابن القيم 

حتى قيل: إن اآليات واألخبار الدالة على  :(59) ص «الجهمية والمعطلة على

عليها  علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب األلوف، وقد أجمعت

 .. انتهىالرسل من أولهم إلى آخرهم

ا ال يدري ما إن كان اإلمام متحير   :ثم أقول :(191ص)ثم قال السبكي 

 ؛مسلمين من سنة ثمان وسبعين وأربعمائة إلى اليوما على أئمة الاه  و  ف   ،يعتقد

ماذا  فياهلل ،وال أعرف منه ،فإن األرض لم تخرج من لدن عهده أعرف منه باهلل

 .إن هذا لخزي عظيم !؟ايكون حال الذهبي وأمثاله إذا كان مثل اإلمام متحير  

ومن هو من  ،ثم ليت شعري من أبو جعفر الهمذاين يف أئمة النظر والكالم

 .. انتهىمن علماء المسلمينذوي التحقيق 

، بل يف هذا الباب من الجويني والسبكياين أعرف باهلل دكان الهم :أقول

 عن علماء فضال   ،بشهادته على نفسه الجويني عجائز نيسابور أعرف باهلل من

ولكن عين  ،اإلسالم الذين عافاهم اهلل مما ابتلى به الجويني يف زمنه وبعده
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 .عمياء بلعوراء الهوى 

لألشاعرة قوالن مشهوران يف إثبات  :ثم أقول :(192 -191ص )ثم قال 

 ؟لاهرها مع اعتقاد التنزيه أو تؤو  ر على ظم  هل ت   :الصفات

وهو اختيار اإلمام  ،والقول باإلمرار مع اعتقاد التنزيه هو المعزو إلى السلف

الرجوع عن التأويل  فرجوعه معناه ،ويف مواضع من كالمه «الرسالة النظامية»يف 

أعني مسألة  ،فإهنا مسألة اجتهادية ؛وال إنكار يف هذا وال يف مقابله ،إلى التفويض

 .. انتهىيل أو التفويض مع اعتقاد التنزيهالتأو

اعتقاد  : إن القول بإمرار نصوص الصفات معقوله :فأقول وباهلل التوفيم

ت اهلل الذاتية والفعلية إن كان المراد إثبات صفا :التنزيه هو المعزو للسلف

مع  ،وإمرارها كما جاءت دون تعرض لتحريفها الذي يسمونه تأويال   ،حقيقة  

 ق  فهذا هو الح   ؛وتفويض علم كيفيتها إلى اهلل ،تنزيه اهلل عن مماثلة المخلوقين

من وعليه أئمة السلف  ،وهو ما دل عليه الكتاب والسنة ،الذي ال يجوز غيره

 .لهم بإحسانالصحابة والتابعين 

، وقراءة وتفويض العلم بمعناها ،ى ظاهرهاوإن كان المراد إمرارها عل

ا ال يدري ما ا أعجمي  بمنزلة من يقرأ كالم   ،ألفاظها مع اعتقاد أننا ال نفهم معناها

فنسبة هذا  ؛اوما سيأيت قريب   ،نه سياق كالمهوهذا هو مراد السبكي كما يبي   ،معناه

ذئب من دم ء منه براءة الآ، والسلف برنكر من القول وزوراد إلى السلف ماالعتق

وال ينسبه للسلف إال من يجهل  ،أقوال أهل البدع ، وهذا شر  ابن يعقوب

 عقيدهتم أو يناهضها ويعاديها.

يل أو التفويض مع اعتقاد أعني مسألة التأو ،: فإهنا مسألة اجتهاديةقوله ا:ثاني  
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 .التنزيه

فالتعطيل الذي  ؛لل هبما المخالف بعد البيانان يضبل هما مسألت :أقول

بدع واالنتقاص هلل من أقبح أقوال أهل ال ؛والتفويض ،يسمونه تأويال  

. 
ولون الصفات الخربية، بل ولم يكن أبو الحسن األشعري وكبار أصحابه يؤ

رجع عن تأويلها وقال بتحريم  ، ثمول من اشتهر عنه تأويلها الجويني، وأيثبتوهنا

 .ذلك

/ ١) «درء تعارض العقل والنقل»يف  ل شيخ اإلسالم ابن تيمية قا

٢٠): 

وأبي عبد اهلل بن  ،أبي الحسن الطربي :كـ - واألشعري وأئمة أصحابه

متفقون على إثبات الصفات الخربية التي   - والقاضي أبي بكر ،مجاهد الباهلي

س له يف ذلك يلها، وليكاالستواء والوجه واليد، وإبطال تأو ؛ذكرت يف القرآن

ن م   ، بل جميع  حد عن األشعري يف ذلك قولين أصال  ، ولم يذكر أقوالن أصال  

يحكي المقاالت من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك قوله، ولكن ألتباعه يف ذلك 

 قوالن.

 ،فإنه نفى الصفات الخربية ؛وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني

مية( رجع عن ا، ثم إنه يف )الرسالة النظاه  ل  رشاد أو  ، ففي اإلقوالن وله يف تأويلها

 ن إجماع السلف على تحريم التأويل.ي  ، وب  م التأويلر  وح   ،ذلك

فصار  ،واستدل بإجماعهم على أن التأويل محرم، ليس بواجب وال جائز

ولهم يف التأويل قوالن، وأما األشعري  ،من سلك طريقته ينفي الصفات الخربية
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عمن  قف فيها، فضال  ابه فإهنم مثبتون لها، يردون على من ينفيها أو يوأئمة أصح

 يتأولها.

إنما المصيبة الكربى  :عقب الكالم السابم( 192ص )ل السبكي ثم قا

وأنه ال يستحيل  ،واالعتقاد أنه المراد ،اإلمرار على الظاهر :والداهية الدهياء

يحملهم  ،يف قلوهبم زيغفذلك قول المجسمة عباد الوثن الذين  ؛على الباري

 ،عليهم لعائن اهلل ترتى واحدة بعد أخرى ،الزيغ على اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة

 .. انتهىهم على الكذب وأقل فهمهم للحقائقما أجرأ

إجراء نصوص الصفات على ظاهرها مع نفي  :أقول وباهلل التوفيم والسداد

ابة والتابعين واألئمة حالكيفية والتمثيل هو مذهب السلف الصالح من الص

 .المتبوعين

 -5٠٠/ ٢١) «مجموع الفتاوى»يف كما  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وأما ما ذكروه من آيات الصفات وأحاديثها: فمذهب سلف األمة من  :(5٠5

 الصحابة والتابعين وسائر األئمة المتبوعين اإلقرار واإلمرار.

مذهب السلف يف آيات  ب:قال أبو سليمان الخطابي وأبو بكر الخطي

الصفات وأحاديث الصفات إجراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 

يحتذى  ،عنها. وقاال يف ذلك: إن الكالم يف الصفات فرع على الكالم يف الذات

 ؛فإذا كان إثبات ذاته إثبات وجود ال إثبات كيفية ،فيه حذوه ويتبع فيه مثاله

 :فال نقول: إن معنى اليد ،جود ال إثبات كيفيةفكذلك إثبات صفاته إثبات و

 هذا كالمهما. ؛العلم :وال إن معنى السمع ،القدرة

إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ فقل له:  وقال بعضهم:
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كيف هو يف نفسه؟ فإن قال: نحن ال نعلم كيفية ذاته. فقل: ونحن ال نعلم كيفية 

ومن فهم من  ؟!وال نعلم كيفية موصوفهاوكيف نعلم كيفية صفة  ،صفاته

ثم أراد  ،صفات اهلل تعالى ما هو مستلزم للحدوث مجانس لصفات المخلوقين

ف اهلل إال بما وصف وص  ي   أالفقد شبه وعطل؛ بل الواجب  ،أن ينفي ذلك عن اهلل

 ال نتجاوز القرآن والحديث. ،به نفسه أو وصفه به رسوله

ال يف نفسه وال يف أوصافه  ،ى ليس كمثله شيءوأن نعلم مع ذلك أن اهلل تعال

وال تقدر ألسنتهم على  ،وأن الخلق ال تطيق عقولهم كنه معرفته ،وال يف أفعاله

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ ،بلوغ صفته

وصلى اهلل على محمد وعلى آله  .[٢٢١ - ٢٢٠]الصافات:  ﴾ مب خب حب

 .وصحبه وسلم. انتهى

وأما  ...:(111 -115/ 33) «مجموع الفتاوى»يف  كما وقال 

على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس  [5]طه:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ حلفه: أن

ر السليمة ط  قد صارت مشرتكة؛ فإن الظاهر يف الف   «الظاهر»فلفظة  :من ظاهره

الظاهر يف عرف كثير من  واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير  

ا من المعاين التي هي من خصائص هر شيئ  المتأخرين. فإن أراد الحالف بالظا

المحدثين أو ما يقتضي نوع نقص: بأن يتوهم أن االستواء مثل استواء األجسام 

 ؛أو كاستواء األرواح إن كانت ال تدخل عنده يف اسم األجسام ،على األجسام

إال ما يروى عن مثل داود  ،ا يقول ذلكوما أعلم أحد   ،فقد حنث يف ذلك وكذب

 ،اين وهشام بن الحكم الرافضيالبصري ومقاتل بن سليمان الخراسالجواربي 

ال يف  ،فإنه يجب القطع بأن اهلل ليس كمثله شيء ؛إن صح النقل عنهم ،ونحوهم
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وإن مباينته للمخلوقين وتنزهه عن مشاركتهم  ،نفسه وال يف صفاته وال يف أفعاله

ن. وإن كل صفة أكرب وأعظم مما يعرفه العارفون من خليقته ويصفه الواصفو

 ا غير الحدوث فيجب نفيها عنه.ا أو نقص  تستلزم حدوث  

فهو إما  ومن حكى عن أحد من أهل السنة أنه قاس صفاته بصفات خلقه:

 أو مخطئ. ،كاذب

ر المسلمين قبل ظهور األهواء ط  وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر يف ف  

كما أن هذا هو  ،وهو الظاهر الذي يليق بجالله  ،وتشتت اآلراء

كالحياة والعلم  ؛الظاهر يف سائر ما يطلق عليه سبحانه من أسمائه وصفاته

 ،والغضب والرضا ،واإلرادة والمحبة ،والكالم ،والسمع والبصر ،والقدرة

ينزل ربنا إلى سماء الدنيا »و ،[٠5]ص:  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿كقوله: 

ذا أطلقت علينا أن تكون فإن ظاهر هذه األلفاظ إ ؛إلى غير ذلك ،«كل ليلة

وليس ظاهرها إذا أطلقت على اهلل  ،ا؛ ألن ذواتنا كذلكا أو أجسام  أعراض  

 إال ما يليق بجالله ويناسب نفسه الكريمة. 

وهو  ،تطلق على اهلل وعلى عباده «حقيقة»و «وجود»و« ذات»فكما أن لفظ  

ا لظاهره  مساوي  مع القطع بأنه ليس ظاهره يف حق اهلل ،على ظاهره يف اإلطالقين

سواء جعلت هذه األلفاظ  ،اا أو حدوث  فيما يوجب نقص   ا لهوال مشارك  ، يف حقنا

 ،[٢99]النساء:  ﴾ڳڳ ڳ﴿كذلك قوله:  ؛متواطئة أو مشرتكة أو مشككة

 ژ ڈ﴿ ،﴾ېې ۉ ۉ﴿ ،[5٢]الذاريات:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿و

 .[5]طه:  ﴾ڑ ژ

ينكرون جميع الصفات هلل  «الجهمية»الباب يف الجميع واحد. وكان قدماء 
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أو أجسام: كاليد والوجه. وحدثاؤهم  ،كالعلم والقدرة :التي هي فينا أعراض

وأنكروا بعضها  ،أقروا بكثير من الصفات التي هي فينا أعراض: كالعلم والقدرة

والصفات التي هي فينا أجسام. وفيهم من أقر ببعض الصفات التي هي فينا 

 أجسام كاليد.

 فعلى ما حكاه الخطابي وأبو بكر الخطيب وةيرهما قالوا: «وأما السلفية»

مع نفي  ،مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها

 :وال إن معنى السمع ،القدرة :الكيفية والتشبيه عنها؛ فال نقول: إن معنى اليد

 العلم.

ه حذوه يحتذى في ،وذلك أن الكالم يف الصفات فرع على الكالم يف الذات

فكذلك  ،فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود ال إثبات كيفية ،ويتبع فيه مثاله

 -إثبات الصفات إثبات وجود ال إثبات كيفية. فقد أخربك الخطابي والخطيب 

وعلم الخطابي  ،وهما إمامان من أصحاب الشافعي متفق على علمهما بالنقل

مع نفي الكيفية والتشبيه أن مذهب السلف إجراؤها على ظاهرها  -بالمعاين 

ا عنها. واهلل يعلم أين قد بالغت يف البحث عن مذاهب السلف فما علمت أحد  

منهم خالف ذلك. ومن قال من المتأخرين: إن مذهب السلف أن الظاهر غير 

الذي يليق  :«الظاهر» :فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معنى قوله ؛مراد

فهو بعد  ؛ومن قال: إنه مراد ،أن هذا غير مرادبالمخلوق ال بالخالق. وال شك 

 ة عليه كافر.ج  قيام الح  

 ڈ﴿لفظي ومعنوي. أما المعنوي: فاألقسام ثالثة يف قوله:  :«بحثان»فهنا 

ر أو يفس   ،مخلوق ونحوه أن يقال: استواء كاستواء ،[5]طه:  ﴾ڑ ژ ژ
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ل المشبهة ال  عن الض   فهذا الذي يحكى ؛اا أو نقص  باستواء مستلزم حدوث  

 م استواء  ا بالقرآن وبالعقل. وإما أن يقال: ما ث  وهو باطل قطع   ،والمجسمة

فهذا مذهب  ؛رب السمواتوال فوق  ،وال على العرش إله ،حقيقي أصال  

ا بما علم باالضطرار من دين اإلسالم وهو باطل قطع   ،الضالة الجهمية المعطلة

فطر اهلل عليه خليقته من اإلقرار بأنه فوق وبما  ،لمن أمعن النظر يف العلوم النبوية

 خلقه كإقرارهم بأنه رهبم. 

قال ابن قتيبة: ما زالت األمم عرهبا وعجمها يف جاهليتها وإسالمها معرتفة 

 أي على السماء. ،بأن اهلل يف السماء

أو يقال: بل استوى سبحانه على العرش على الوجه الذي يليق بجالله  

مع أنه سبحانه  ،فوق سمواته على عرشه بائن من خلقهوأنه  ،ويناسب كربياءه

 ،ن االستواء معلوم والكيف مجهولأو ،هو حامل للعرش ولحملة العرش

كما قالته أم سلمة وربيعة بن أبي عبد  ،والسؤال عنه بدعة ،واإليمان به واجب

 فهذا مذهب المسلمين. ؛الرحمن ومالك بن أنس

المسلمين الباقين على الفطر  عند عامة «استوى»وهو الظاهر من لفظ 

 السليمة التي لم تنحرف إلى تعطيل وال إلى تمثيل.

هذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته وجاللته 

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ : من زعم أنوهو من أتباع التابعين حيث قال ،وفضله

ره اهلل يف فطر فإن الذي أق ،فهو جهمي ؛خالف ما يقر يف نفوس العامة [5]طه: 

 .. انتهىأن رهبم فوق سمواته :وجبلهم عليهعباده 

الذين يف قلوهبم  :وبيانه من هو األحم بقول السبكيوبعد ما سبم إيضاحه 
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عليهم لعائن اهلل ترتى  ،يحملهم الزيغ على اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة ،زيغ

 ؟م على الكذب وأقل فهمهم للحقائقما أجرأه ،واحدة بعد أخرى

حول ثمرة االعتصام  وأختم هنا بكالم عظيم للعالمة ابن القيم 

وكيف  ،واالهتداء بما فيها من هدى اهلل لعباده ،ةبظواهر نصوص الكتاب والسن  

يف  حيث قال  ،كان حال من أعرض عن ذلك من الحيرة والشك

اعرتاف  :(999/ ١) «د على الجهمية والمعطلةلصواعق المرسلة يف الرا»

ومن  ،الفضالء يف آخر سيرهم بما أفادهتم األدلة العقلية من ضد اليقين هؤالء

فمن الذي شكا من القرآن والسنة واألدلة اللفظية هذه  ،الحيرة والشك

أو ليس هبا هدى اهلل أنبياءه  ،ومن الذي ذكر أهنا حيرته ولم هتده ؟!الشكاية

 ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :قال تعالى ألكمل خلقه وأوفرهم عقال   ؟!ورسله وخير خلقه

 .[5٠]سبأ:  ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 ، يخرب أن اهتداءه باألدلة اللفظية التي أوحاها اهلل إليهفهذا أكمل الخلق عقال  

 ،ىا وال هد  ا وال علم  ال تفيد يقين   إهنا :وهؤالء المتهوكون المتحيرون يقولون

 .. انتهى«رمتني بدائها وانسلت» :وهذا موضع المثل المشهور

المتوىف سنة  ،أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي :الثالث

 .هـ5٠5

محمد بن  :(533/ 1) «طبقات الشافعيين»يف  قال الحافظ ابن كثير 

ويلقب بزين الدين  ،محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي الطوسي

تعبير قريب والأئمة الشافعية يف التصنيف والرتتيب والت أحد   ،وبحجة اإلسالم

  .والتحرير. انتهىوالتحقيق 
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قال أبو  :(123/ 35) «تاريخ اإلسالم»يف  قال الحافظ الذهبي و

عمرو بن الصالح: فصل لبيان أشياء مهمة أنكرت على الغزالي يف مصنفاته، 

ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ يف تصرفاته، منها قوله يف المنطق: 

 ؛، وهذا مردودال يحيط به فال ثقة له بعلومه أصال  هو مقدمة العلوم كلها، ومن 

فكل صحيح الذهن منطقي بالطبع، وكيف غفل الشيخ أبو حامد عن حال 

ا مشايخه من  .. انتهىاألئمة، وما رفعوا بالمنطق رأس 

وقال أبو بكر الطرطوشي:  :(124/ 35) «تاريخ اإلسالم»يف  وقال 

، فال رسول اهلل  بالكذب على« اإلحياء»شحن الغزالي كتابه 

 ا على رسول اهلل منه.ا على بسطة األرض أكثر كذب  أعلم كتاب  

وهم قوم يرون  ،ثم شبكه بمذاهب الفالسفة، ومعاين رسائل إخوان الصفاء

من شخص فاضل، تخلق بمحاسن  نبي يف زعمهم أكثرالا. فليس النبوة اكتساب  

فال تغلبه شهواته،  ؛األخالق، وجانب سفاسفها، وساس نفسه، حتى ملك قيادها

وزعموا أن المعجزات  وال يقهره سوء أخالقه، ثم ساس الخلق بتلك األخالق.

 .. انتهىحيل ومخاريق

لط كثير، قلت: للغزالي غ :(128/ 35) «تاريخ اإلسالم»يف  وقال 

 ، ودخول يف الفلسفة، وشكوك.وتناقض يف تواليفه

ي البضاعة من اآلثار، على ه العقلية رأى العجائب. وكان مزجومن تأمل كتب  

 .سعة علومه، وجاللة قدره، وعظمته. انتهى

قال أبو بكر بن العربي:  :(321/ 19) «سير أعالم النبالء»يف  وقال 

 .. انتهىفما استطاعشيخنا أبو حامد بلع الفالسفة، وأراد أن يتقيأهم 
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ل يف ذم قلت: قد ألف الرج :(328/ 19) «سير أعالم النبالء»ل يف وقا

ا منه أن ، وكشف عوارهم، ووافقهم يف مواضع ظن  )التهافت( الفالسفة كتاب  

ذلك حق، أو موافق للملة، ولم يكن له علم باآلثار وال خربة بالسنن النبوية 

 ،القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر يف كتاب )رسائل إخوان الصفا(

حامد من كبار األذكياء،  وهو داء عضال، وجرب مرد، وسم قتال، ولوال أن أبا

واهربوا بدينكم من  !فالحذار الحذار من هذه الكتب ؛لتلف ؛وخيار المخلصين

ه األوائل، وإال وقعتم يف الحيرة، فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، ب  ش  

وليدمن االستغاثة باهلل، وليبتهل إلى مواله يف الثبات على اإلسالم وأن يتوىف 

م يغفر له لعال  حابة، وسادة التابعين، واهلل الموفق، فبحسن قصد اعلى إيمان الص

  .. انتهىوينجو إن شاء اهلل

ففيه من  قلت: أما )اإلحياء( :(339/ 19) «سير أعالم النبالء»وقال يف 

لوال ما فيه من آداب ورسوم وزهد من  ،، وفيه خير كثيراألحاديث الباطلة جملة

ا، تدري ما العلم النافع؟ ا نافع  ، نسأل اهلل علم  طرائق الحكماء ومنحريف الصوفية

عنه، قال  ، ولم يأت هني وفعال  قوال   ملسو هيلع هللا ىلصهو ما نزل به القرآن، وفسره الرسول 

« :من رةب عن سنتي فليس مني.» 

ر يف )الصحيحين( و)سنن فعليك يا أخي بتدبر كتاب اهلل، وبإدمان النظ

اد ب  جح، وإياك وآراء ع  تفلح وتن ؛)رياض النواوي( وأذكارهالنسائي(، و

الفالسفة، ووظائف أهل الرياضات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤوس 

اللهم  ،فكل الخير يف متابعة الحنيفية السمحة، فواغوثاه باهلل ؛أصحاب الخلوات

  .اهدنا إلى صراطك المستقيم. انتهى
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ولما كان  :(536/ 1) «طبقات الشافعيين»يف  وقال الحافظ ابن كثير 

قد أوغل يف علوم كثيرة، وصنف يف كثير منها واشتهرت، فصار  لغزالي ا

ا ال من نظر يف شيء منها يعتقد أنه كان يقول بذلك، وإنما قاله واهلل أعلم آثر  

 ملسو هيلع هللا ىلصا، وقد رجع عن ذلك كله يف آخر عمره إلى حديث الرسول معتقد  

د كثر وق .واالشتغال بصحيح البخاري، حتى يقال: إنه مات وهو على صدره

القيل والقال يف بعض مصنفاته واالستدراك عليه يف الفروع وذلك سهل، 

واألصول وهو أشده، واشتد إنكار جماعة من علماء المغرب لبعضها، حتى 

 «إحياء علوم الدين»ا منها ببالدهم، وتكلموا على ما اعتمده يف م أحرقوا كثير  هنإ

وتكلم على  ،المنكر أنكر من إيراد أحاديث كثيرة منكرة، وال شك يف عذر من

المازري،  يهذا الكتاب القاضي أبو بكر بن العربي، وأبو عبد اهلل محمد بن عل

ا وأبو بكر محمد بن الوليد الطرطوسي وغيرهم، وأفردوا يف ذلك ردود  

كل بحسب ما رأى، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصالح يف  ،ومؤاخذات

ه ، وأنكر هو عليه إدخال  د يف ذلك فصال  ا من ذلك، وعقترجمته يف الطبقات طرف  

مقدمة المنطق يف أول المستصفى، وخلطه المنطق بأصول الفقه، قال: وذلك 

بدعة عظيمة شؤمها على المتفقهة، حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة، واهلل 

  المستعان.

 ا، ومن ال يحيط هبا فال ثقة لههذه مقدمة العلوم كله :وأنكر قوله يف المقدمة

، قال: وقد سمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف أصال   هعلومب

الدمشقي بمدرسة نظامية بغداد، وكان من النظار المعروفين: أنه كان ينكر هذا 

 - يعدد أولئك السادة - الكالم، ويقول: فأبو بكر وعمر وفالن وفالن وفالن
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. ة وأشباههالم يحيطوا هبذه المقدمعظمت حظوظهم من البلج واليقين، و

 .انتهى

قال أبو حامد  (:28/ 4) «مجموع الفتاوى»قال شيخ اإلسالم كما يف 

 .. انتهىا عند الموت أهل الكالمالناس شك  أكثر  :الغزالي

وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط  :(12/ 4) «اوىمجموع الفت»وقال كما يف 

د والرياضة وسلوكه طريق الزه ،ذكائه وتألهه ومعرفته بالكالم والفلسفة

ويحيل يف آخر أمره على  ،ينتهي يف هذه المسائل إلى الوقف والحيرة ؛والتصوف

ف ن  وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وص   ،طريقة أهل الكشف

 .. انتهى«علم الكالم إلجام العوام عن»

بو حامد الغزالي يف أوقد قال  :(80/ 1) «اتستقامة»يف   وقال

 :: فإن قلتقال ،كتبه ل  وهو من أج   ،«علوم الدين حياءإ»سماه الكتاب الذي 

أو  ؟أو هو مباح كتعلم الطب ؟تعلم الجدل والكالم مذموم كتعلم النجوم

 :ا يف أطرافا وإسراف  فاعلم أن للناس يف هذا غلو   ؟مندوب إليه

وإن العبد أن يلقى اهلل بكل ذنب ما خال الشرك  ،إنه بدعة وحرام :فمن قائل

إنه واجب وفرض إما على الكفاية وإما  :ومن قائل ،ر له من أن يلقاه بالكالمخي

لعلم التوحيد  فإنه تحقيق ؛وإنه أفضل األعمال وأعلى القربات ،على األعيان

 .ونضال عن دين اهلل

وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل  :قال

 .ا عن هؤالءاق ألفاظ  وس .وجميع أئمة السلف ي،وسفيان الثور

وال ينحصر ما نقل عنهم من  ،واتفق أهل الحديث من السلف على هذا :قال
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ما سكت عنه الصحابة مع أهنم أعرف بالحقائق وأفصح  :وقالوا ،التشديدات فيه

 .. انتهىعلمهم بما يتولد منه من الشربرتتيب األلفاظ من غيرهم إال ل

ذكر أبو حامد الغزالي يف  :(493/ 3) «الفتاوى الكبرى»يف  وقال 

، قال: ظاهر مذهبهم «فضائل المستظهرية وفضائح الباطنية»كتابه الذي سماه 

 .الرفض، وباطنه الكفر المحض. انتهى

 «ن رب العالمينإعالم الموقعين ع»يف  وقال العالمة ابن القيم 

وقال أبو حامد الغزالي: الصواب للخلف سلوك مسلك السلف يف  :(٠/٢9٠)

 يمان المرسل والتصديق المجمل، وما قاله اهلل ورسوله، بال بحث وتفتيش.اإل

ا، والحذر الحق االتباع والكف عن تغيير الظاهر رأس   وقال يف كتاب التفرقة:

ا، والزجر عن اتباع تأويالت لم يصرح هبا الصحابة، وحسم باب السؤال رأس  

ن يبادر إلى التأويل إلى أن قال: ومن الناس م .عن الخوض يف الكالم والبحث

ا، فإن كان فتح هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب ا ال قطع  ظن  

ه وما يتعلق من هذا الجنس ع صاحبه، وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكر  د  ب   ؛العوام

 ر الظواهر بغير برهان قاطع.فيجب تكفير من يغي   ؛بأصول العقائد المهمة

ولم يتصور أن  ،تمل التأويل يف نفسه وتواتر نقلهكل ما لم يح ا:وقال أيض  

فمخالفته تكذيب محض، وما تطرق إليه احتمال تأويل  ؛يقوم على خالفه برهان

به، وإن كان الربهان يفيد  ا وجب القولفإن كان برهانه قاطع   ؛ولو بمجاز بعيد

فهو  فهو بدعة، وإن عظم ضرره يف الدين ؛ا وال يعظم ضرره يف الدينا غالب  ظن  

 كفر.

على من  ولم تجر عادة السلف هبذه المجادالت، بل شددوا القول قال:
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 يخوض يف الكالم، ويشتغل بالبحث والسؤال.

اإليمان المستفاد من الكالم ضعيف، واإليمان الراسخ إيمان  ا:وقال أيض  

وبعد البلوغ بقرائن يتعذر  ،العوام الحاصل يف قلوهبم يف الصبا بتواتر السماع

 ير عنها.التعب

وقال شيخنا أبو المعالي: يحرص اإلمام ما أمكنه على جمع عامة  قال:

  انتهى. .الخلق على سلوك سبيل السلف يف ذلك

العالمة فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن  :الرابع

 .هـ9٠9المتوىف سنة  ،الطربستاين المعروف بابن خطيب الري

العالمة  :( بقوله52/ 16) «ير أعالم النبالءس» ترجم له الحافظ الذهبي يف

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري  ،الكبير ذو الفنون

 الطربستاين، األصولي، المفسر، كبير األذكياء والحكماء والمصنفين.

اشتغل على أبيه اإلمام ضياء الدين خطيب الري، وانتشرت تواليفه يف البالد 

تاريخ »، وقد سقت ترجمته على الوجه يف وكان يتوقد ذكاء  ا، ا وغرب  شرق  

 .«اإلسالم

وقد بدت منه يف تواليفه باليا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، واهلل 

 فإنه تويف على طريقة حميدة، واهلل يتولى السرائر. ؛يعفو عنه

مات هبراة، يوم عيد الفطر، سنة ست وست مائة، وله بضع وستون سنة، 

لقد تأملت الطرق الكالمية، والمناهج  رتف يف آخر عمره حيث يقول:وقد اع

الطرق طريقة  ، ورأيت أقرب، وال تروي غليال  الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليال  

 ى ې ې﴿، [5]طه:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿القرآن، أقرأ يف اإلثبات: 
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، ومن [٢٢]الشورى:  ﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿، وأقرأ يف النفي: [٢٠]فاطر:  ﴾ى

 .تي عرف مثل معرفتي. انتهىجرب مثل تجرب

قال أبو المظفر سبط ابن  :(145 -131/ 13) «تاريخ اإلسالم» وقال يف

 الجوزي، وأبو شامة: اعتنى الفخر الرازي بكتب ابن سيناء وشرحها.

ا، وقيل: إهنم وضعوا ا وتكفير  وكان يعظ وينال من الكرامية، وينالون منه سب  

 مونه بالكبائر. عليه من سقاه السم فمات، وكانوا ير

وال كالم يف فضله، وإنما الشناعات قائمة عليه بأشياء؛ منها أنه قال: قال 

 ونفسه، والتازي: هو العربي. ملسو هيلع هللا ىلصمحمد التازي وقال محمد الرازي، يعني النبي 

أنه كان يقرر مسائل الخصوم وشبههم بأتم عبارة، فإذا جاء باألجوبة  :ومنها

 ز، ولكن أين الحقيقة من المجاز.قنع باإلشارة. ولعله قصد اإليجا

 ومن شعره:  :قال

 نهايااااااة إقاااااادام العقااااااول عقااااااال 

 

 
 وأكثاااار سااااعي العااااالمين ضااااالل 

 وأرواحناااا يف وحشاااة مااان جساااومنا  

 

 
 ى ووباااااااال وحاصااااااال دنياناااااااا أذ  

 ولاام نسااتفد ماان بحثنااا طااول عمرنااا  

 

 
 ساااوى أن جمعناااا فياااه قيااال وقاااالوا 

 وكااام قاااد رأيناااا مااان رجاااال ودولاااة  

 

 
اااافبااااادو  ا مساااارعين وزالااااواا جميع 

 وكاام ماان جبااال قااد علاات شاارفاتها  

 

 
 رجاااااال فزالاااااوا والجباااااال جباااااال 

 ومن كالم فخر الدين قال: ... 

رأيت األصلح واألصوب طريقة القرآن، وهو ترك التعمق واالستدالالت 

ثم ترك التعمق، ثم  ،بأقسام أجسام السموات واألرضين على وجود الرب
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 ۇئ ﴿من غير خوض يف التفاصيل، فأقرأ يف التنزيه قوله: المبالغة يف التعظيم 

 ،[٢٢]الشورى:  ﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿وقوله: ، [1٢]محمد:  ﴾ۈئۈئ ۆئ ۆئ

 ژ ژ ڈ﴿، وأقرأ يف اإلثبات: [٠ -٢]اإلخالص:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿و

 ى ې ې﴿، و[5٠]النحل:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿و، [5]طه:  ﴾ڑ

]النساء:  ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿، وأقرأ يف أن الكل من اهلل قوله: [٢٠]فاطر:  ﴾ى

 ﴾جثمث يت ىت مت خت حت يبجت ىب مب خب حب جب﴿، ويف تنزيهه عما ال ينبغي: [٠٢

 .[٠9]النساء: 

 وعلى هذا القانون فقس.

إين مقر بأن كل ما هو األكمل  وأقول من صميم القلب من داخل الروح:

 فأنت منزه عنه. ؛فهو لك، وكل ما فيه عيب ونقص ؛ل  األفضل األعظم األج  

اصر عن الوصول إلى كنه صفة ذرة من إن عقلي وفهمي ق وأقول:

 مخلوقاتك.

أنه سمع  ،حدثني القطب الطوغاين مرتين قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح:

 وبكى. .الفخر الرازي يقول: ليتني لم أشتغل بالكالم

فقال: يا  ،عند السلطان شهاب الدين إن الفخر الرازي وعظ مرة   وقيل:

 ﴾چ چ چ ڃ﴿ ،تلبيس الرازي يبقى ال سلطانك يبقى، وال ،سلطان العالم

 فأبكى السلطان. .[٠1]غافر: 

ا ا فأنا ذاك، وإن كنت ترى معيوب  إن كنت ترحم فقير   ومن كالم فخر الدين:

ا فأنا الغريق يف بحر الذنوب، وإن فأنا ذاك المعيوب، وإن كنت تخلص غريق  

 ليس غير النقص والحرمان والذل والهوان. ،كنت أنت أنت فأنا أنا
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 :صيته و

يقول  أوصى بهذه الوصية لما احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر األصبهاين:

العبد الراجي رحمة ربه، الواثق بكرم مواله، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، 

وهو أول عهده باآلخرة، وآخر عهده بالدنيا، وهو الوقت الذي يلين فيه كل 

 تعالى بالمحامد التي ذكرها أعظم قاس، ويتوجه إلى مواله كل آبق: أحمد اهلل

مالئكته يف أشرف أوقات معارجهم، ونطق هبا أعظم أنبيائه يف أكمل أوقات 

شهاداهتم، وأحمده بالمحامد التي يستحقها، عرفتها أو لم أعرفها؛ ألنه ال 

وصالته على المالئكة المقربين، واألنبياء  .األرباب مناسبة للرتاب مع رب  

 عباد اهلل الصالحين. والمرسلين، وجميع

أن الناس يقولون: إن  :ثم اعلموا إخواين يف الدين وأخالئي يف طلب اليقين

 اإلنسان إذا مات انقطع عمله، وتعلقه عن الخلق، وهذا مخصص من وجهين:

ا للدعاء، والدعاء له عند منه عمل صالح صار ذلك سبب   يأنه إن بق األول:

 اهلل أثر.

 د، وأداء الجنايات.ما يتعلق باألوال الثاين:

ا للعلم، فكنت أكتب يف كل شيء  محب  فاعلموا أنني كنت رجال   أما األول:

، إال أن الذي نظرته يف ا أو باطال  ا ألقف على كميته وكيفيته، سواء كان حق  شيئ  

الكتب المعتربة أن العالم المخصوص تحت تدبير مدبر منزه عن مماثلة 

 ة والعلم والرحمة.المتحيزات، موصوف بكمال القدر

ولقد اختربت الطرق الكالمية، والمناهج الفلسفية؛ فما رأيت فيها فائدة 

تساوي الفائدة التي وجدهتا يف القرآن؛ ألنه يسعى يف تسليم العظمة والجاللة هلل، 
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ويمنع عن التعمق يف إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إال للعلم بأن 

 .تلك المضايق العميقة، والمناهج الخفيةالعقول البشرية تتالشى يف 

من وجوب وجوده، ووحدته،  ،كل ما ثبت بالدالئل الظاهرة فلهذا أقول:

فذلك هو الذي  ؛وبراءته عن الشركاء يف القدم، واألزلية، والتدبير، والفعالية

 أقول به، وألقى اهلل به.

لقرآن وأما ما انتهى األمر فيه إلى الدقة والغموض، وكل ما ورد يف ا

فهو كما هو، والذي لم يكن كذلك أقول:  ؛والصحاح، المتعين للمعنى الواحد

يا إله العالمين، إين أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم األكرمين، وأرحم 

 .دشه  فاست  فلك ما مد به قلمي، أو خطر ببالي  ؛الراحمين

بي فافعل  ؛إن علمت مني أين أردت به تحقيق باطل، أو إبطال حق وأقول:

ما أنا أهله، وإن علمت مني أين ما سعيت إال يف تقرير اعتقدت أنه الحق، 

فذاك جهد  ؛فلتكن رحمتك مع قصدي ال مع حاصلي ؛وتصورت أنه الصدق

فأغثني، وارحمني،  ؛المقل، وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع يف زلة

 ه، وال ينقص ملكواسرت زلتي، وامح حوبتي، يا من ال يزيد ملكه عرفان العارفين

 بخطأ المجرمين.

وتعويلي يف  ،، وكتابي القرآن العظيمملسو هيلع هللا ىلصديني متابعة الرسول محمد  وأقول:

طلب الدين عليهما، اللهم يا سامع األصوات، ويا مجيب الدعوات، ويا مقيل 

أنا »العثرات، أنا كنت حسن الظن بك، عظيم الرجاء يف رحمتك، وأنت قلت: 

فهب  ؛[9١]النمل:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿لت: وأنت ق ،«عند  ن عبدي بي

ب رجائي، فال تخي   ؛أين ما جئت بشيء، فأنت الغني الكريم، وأنا المحتاج اللئيم
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ا من عذابك قبل الموت، وبعد الموت، وعند وال ترد دعائي، واجعلني آمن  

 الموت، وسه  
 
 فإنك أرحم الراحمين. ؛سكرات الموت ل علي

فليذكرين من  ؛ثرت فيها من إيراد السؤاالتوأما الكتب التي صنفتها، واستك

نظر فيها بصالح دعائه، على سبيل التفضل واإلنعام، وإال فليحذف القول 

السيئ؛ فإين ما أردت إال تكثير البحث، وشحذ الخاطر، واالعتماد يف الكل على 

 اهلل.

 وهو إصالح أمر األطفال، واالعتماد فيه على اهلل. الثاين:

وأمرت تالمذيت، ومن لي عليه حق  يف ذل  إلى أن قال:ثم إنه سرد وصيته 

وا ءإذا أنا مت يبالغون يف إخفاء مويت، ويدفنوين على شرط الشرع، فإذا دفنوين قر

 
 
ما قدروا عليه من القرآن، ثم يقولون: يا كريم، جاءك الفقير المحتاج،  علي

 فأحسن إليه.

المراغي، قال: سمعت وصيته كلها من الكمال عمر بن إلياس بن يونس 

أخربنا التقي يوسف بن أبي بكر النسائي بمصر، قال: أخربنا الكمال محمود بن 

عمر الرازي، قال: سمعت اإلمام فخر الدين يوصي تلميذه إبراهيم بن أبي بكر، 

 فذكرها.

 .تويف يوم عيد الفطر هبراة. انتهى قلت:

 :(1١٢/ ٢) «الرد على المنطقيين»يف  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

: لقد تأملت الطرق «أقسام اللذات»خر عمره يف كتابه آقال أبو عبد اهلل الرازي يف 

ورأيت  ،غليال   ي وال تروفما رأيتها تشفي عليال   ؛الكالمية والمناهج الفلسفية

 ،[5]طه:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿قرأ يف اإلثبات: أ ،نآأقرب الطرق طريقة القر
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 ﴾ٿٿ  ٿ ٺ ﴿ي: وأقرأ يف النف ،[٢٠]فاطر:  ﴾ى ى ې ې﴿

ن جرب مثل تجربتي عرف وم ،[٢٢٠]طه:  ﴾ى  ى ې ې﴿ ،[٢٢]الشورى: 

 .. انتهىمثل معرفتي

اب الرازي أن كت :(1٠5ص ) «النبوات»وقد ذكر شيخ اإلسالم يف كتابه 

 .)أقسام اللذات( هو آخر مصنفاته

والسبكي  ،(٠٠٢/ ٢) «طبقات الشافعيين»يف  وترجم له الحافظ ابن كثير

 .وغيرهما ،(٢٢/ ٢) «قات الشافعيةطب»يف 

وهؤالء  (:111ص ) «إرشاد الفحول»تعالى يف   قال اإلمام الشوكاين

 ،هم الذين وسعوا دائرة التأويل - أعني الجويني والغزالي والرازي -الثالثة 

ا إلى مذهب السلف كم ،وطولوا ذيوله فلله الحمد كما  ،ا عرفوقد رجعوا آخر 

  .انتهىهو له أهل. 
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 أو أنه شافعي يف الفروع  إنه شافعي يف الفقه وأشعري يف العقيدة, :على من يقول الرد

  ورمبا نسب بعضهم تلك العقيدة إىل اإلمام الشافعي ,أشعري يف األصول

 

 

 ،فهذا باطل ؛كان كذلك إن كان يعني أن اإلمام الشافعي  :أوت  

تويف أبو  بينما ،هـ١٠٠ي سنة فقد تويف الشافع ،فاألشعري جاء بعد الشافعي

 .سنة ٢١٠أي أن الفرق بين وفاتيهما  ،هـ1١٠الحسن األشعري سنة 

يكاد أن يجمع المرتجمون ألبي الحسن األشعري أنه كان من أئمة  :ثاني ا

كان من أئمة أهل السنة  بينما أجمع المرتجمون لإلمام الشافعي أنه ،الكالم

ما ارتدى »فهو القائل:  ،ا للكالم وأهلهم  س ذ، وأنه كان من أشد الناوالجماعة

 .«أحد بالكالم فأفلح

خير له من  خال الشرك ألن يبتلى العبد بكل ما هنى اهلل عنه» :وهو القائل

ا يقول على شيء ما ظننت مسلم   ولقد اطلعت من أصحاب الكالم ،الكالم

 .«ذلك

وا على بوا بالجريد ويحملضر  حكمي يف أهل الكالم أن ي  » وهو القائل:

الكتاب  ، ويطاف هبم يف القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من تركاإلبل

 .«والسنة وأقبل على الكالم

أن اإلمام الشافعي كان يسير على طريقة من سلفه من الصحابة  :ثالث ا
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 ؛ملسو هيلع هللا ىلص بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل عمال   ،والتابعين لهم بإحسان يف أبواب المعتقد

حرف واحد بخالف  هولم يثبت عن ،صفات الذاتية والفعلية سائر الفيثبت هلل

، وعلى هذا سار تالميذه ذلك، وهكذا يف أبواب القدر، واإليمان، وغير ذلك

، ا عليه األشاعرة يف أبواب الصفات، بخالف مثير من أئمة مذهبهوتالميذهم وك

 .وغيرها ،والقدر، واإليمان

ا وكذلك بقية  ،من خالف عقيدتهأنه قد انتسب إلى اإلمام الشافعي  :رابع 

 .األئمة األربعة

: (١9٢/ 5) «مجموع الفتاوى»كما يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فهو من  ؛ومن يتكلم يف اهلل وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة

الخائضين يف آيات اهلل بالباطل. وكثير من هؤالء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم 

من  وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة بون إلى الشافعييقولوه؛ فينس

االعتقادات ما لم يقولوا. ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد اإلمام الفالين؛ فإذا 

 .. انتهىنقل الصحيح عن األئمة تبين كذهبمطولبوا بال

ما من إمام إال وقد  :(185/ 3) «مجموع الفتاوى»كما يف   لوقا

 ،قد انتسب إلى مالك أناس مالك بريء منهمف ،منهم بريءانتسب إليه أقوام هو 

وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو  ،وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهم

بريء منهم، وقد انتسب إلى موسى عليه السالم أناس هو منهم بريء، وانتسب 

إلى عيسى عليه السالم أناس هو منهم بريء، وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب 

أناس هو بريء منهم، ونبينا قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من 

 .أصناف المالحدة والمنافقين من هو بريء منهم. انتهى
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وكذلك أهل المذاهب األربعة  :(261/ 5) «منهاج السنة النبوية»وقال يف 

وغيرها، ال سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقاالت األصولية، وخلط هذا 

فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد  ؛هبذا

ويضيفه إلى مذهب مالك  ،ا من أصول األشعرية والسالمية وغير ذلكشيئ  

ا من أصول والشافعي وأحمد. وكذلك الحنفي يخلط بمذاهب أبي حنيفة شيئ  

 .المعتزلة والكرامية والكالبية، ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة. انتهى

ا أن من خالف الشافعي يف عقيدته وأخذ بعقيدة األشاعرة المبنية  :خامس 

د تلك  عنده ألنه ال يعتقفإما أن يكون اإلمام الشافعي ضاال   ؛على العقل والكالم

 .كان يذم الكالم وأهله أشد الذم عند اإلمام الشافعي الذي ، أو أنه ضال  العقيدة

/ ٠) «مجموع الفتاوى»ما يف ك ولذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

٢١٠): 

ولهذا صار من يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن يف كثير 

 وهؤالء فالسفة ،اا وال مرجئ  يقولون: الشافعي لم يكن فيلسوف   ،ممن ينتسب إليه

 .. انتهىوغرضهم ذم اإلرجاء، أشعرية مرجئة
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 أقوال بعض علماء الشافعية

 يف الفروع وخيالفه يف األصول ى من ينتسب لإلمام الشافعي يف الرد عل

 

 

لقد انتدب جماعة من كبار علماء الشافعية للرد على من ينتسب لإلمام 

 :ومنهم ،يف الفروع دون األصول الشافعي 

 :ها489اإلمام أبو المظفر السمعاين المتو  سنة  -1

 ( بعد أن ذكر جمال  ٢٠ -9ص ) «االنتصار ألهل الحديث»فقد قال يف كتابه 

فهذا كالم الشافعي يف ذم  :يف السنة وذم الكالم من كالم اإلمام الشافعي 

، ي ال يجارى والفحل الذي ال يقاوموهو اإلمام الذ ،الكالم والحث على السنة

لكان بالرتغيب فيه أولى من  ؛فلو جاز الرجوع إليه وطلب الدين من طريقه

فال ينبغي ألحد أن ينصر مذهبه يف  ؛لى من النهي عنهوبالندب إليه أو ،الزجر عنه

 .. انتهىروع ثم يرغب عن طريقته يف األصولالف

 :ها532اإلمام أبو الحسن محمد بن عبد المل  الكرجي المتو  سنة  -2

بعنوان )الفصول يف األصول  -مفقود  -فله كتاب عظيم نافع يف االعتقاد  

ا لذويفحول عن األئمة ال  .دع والفضول(الب إلزام 

 -115/ 4) «مجموع الفتاوى»كما يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أبو الحسن محمد بن عبد الملك  ومن ذلك: ما ذكره شيخ الحرمين :(116
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ا الفصول يف األصول عن األئمة الفحول إلزام  »الكرجي يف كتابه الذي سماه 

يه من كالم الشافعي ذكر ف -وكان من أئمة الشافعية  - «لذوي البدع والفضول

وسفيان بن  -صاحب الصحيح  -والبخاري  ،ومالك والثوري وأحمد بن حنبل

واألوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه يف  ،وعبد اهلل بن المبارك ،عيينة

 أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم.

نه أوذكر  ،تبهم ومكانتهم يف اإلسالموذكر يف تراجمهم ما فيه تنبيه على مرا

ا ألهنم هم المقتدى هبم والمرجوع شرق   -دون غيرهم  -اقتصر يف النقل عنهم 

وأكثر  ،وألهنم أجمع لشرائط القدوة واإلمامة من غيرهم ،ا إلى مذاهبهموغرب  

لتحصيل أسباهبا وأدواهتا: من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة والمعرفة 

ولغات العرب  ،بالكتاب والسنة واإلجماع والسند والرجال واألحوال

والصحيح  ،والمنقول والمعقول ،والناسخ والمنسوخ ،والتاريخ ،ومواضعها

 .من سواهمم والصالبة وظهور األمانة والديانةوالمدخول يف الصدق 

عصره من  ه قرب  جرب تقصير   ؛قصر واحد منهم يف سبب منها وإن قال:

 .. انتهىمن سواهمينوا هؤالء هبذا المعنى با ،الصحابة والتابعين لهم بإحسان

ا آخر لسبب اقتصاره يف باب االعتقاد وجه   ن اإلمام الكرجي ثم بي  

فيما نقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية كما  فقال  ،على ذكر األئمة األربعة

ووجه ثالث ال بد من أن نبين فيه قال:  :(٢٠٠ -٢٠9/ ٠) «مجموع الفتاوى»يف 

ا للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام فنقول: إن يف النقل عن هؤالء إلزام  

 ،ل صاحبه أو يبدعه أو يكفرهفإن أحدهما ال محالة يضل   ؛يخالفه يف العقيدة

فمن قال: أنا  ،اا وطبع  مستنكر واهلل شرع   هبه مع مخالفته له يف العقيدةفانتحال مذ
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إذ  ؛ال بل من االرتداد ،قلنا له: هذا من األضداد ؛شافعي الشرع أشعري االعتقاد

لم يكن الشافعي أشعري االعتقاد. ومن قال: أنا حنبلي يف الفروع معتزلي يف 

كن أحمد إذ لم ي ؛ا عن سواء السبيل فيما تزعمهقلنا: قد ضللت إذ   ؛األصول

 .معتزلي الدين واالجتهاد

وهذه واهلل سبة  ،ا خلق من المالكية بمذاهب األشعريةوقد افتتن أيض   قال:

منتحل مذاهب هؤالء األئمة ال والنكال وسوء الدار على وعار وفلتة تعود بالوب

 .. انتهىالكبار

ولم يزل األئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى  :وقال 

صحاهبم وأحباهبم األشعري، ويتربءون مما بنى األشعري مذهبه عليه، وينهون أ

عارض العقل درء ت»و ،(9٠٠/ 9) «الفتاوى الكربى». انتهى عن الحوم حواليه

 .(99/ ١) «والنقل

الشيخ العالمة أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي المتو  سنة  -3

 :ها550

ذكر فيه عقائد  ،(ا سماه )منازل األئمة األربعةا نافع  ا عظيم  فقد ألف كتاب  

، وقد وسرد المسائل يف ذلك ،ول االعتقادن اتفاقهم يف أصوبي   ،األئمة األربعة

الذين يزعمون أن بين  على د  مة كتابه أن سبب جمعه لذلك هو الر  يف مقد نص  

ثم يثيرون الفتن بين  ...:(5٠ص) فقال  ،العقيدة ا يفهؤالء األئمة خالف  

ويوقعون الخالف بين األنام، بتحريف مقاالت أرباب المذاهب  ،العوام

ا يف وأصحاب المناصب، ويخيلون إليهم أن بين األئمة وفقهاء األمة خالف  

 ا للتقدم والرئاسة، وادعاء  طلب   ؛المعتقد واألصول، يطلبون بذلك إثارة الفضول
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ا عندهم الجتذاب ا على ازدحام الجهال عليهم، وتسوق  للفهم والكياسة، وتنافس  

ما لديهم، حتى تشوشت قلوب العوام، ووقع بينهم الخالف بل القتال بما 

ام من المتبعين يف الفروع يوردونه من زخرف الكالم، وصارت طوائف األن

 ،امذاهب األئمة األعالم الفقهاء السادة الكرام يلعن يف االعتقاد بعضهم بعض  

ا منهم أهنم اختلفوا يف األصول ا، ظن  لصاحبه عداوة وبغض   واحد   ويبدي كل  

لقلة معرفتهم بأحوالهم، وعدم الوقوف على  ؛حسب اختالفهم يف الفروع

م على انتقاد، ولم يطالعوا تصانيف الجهابذة العارفين ا العلءوأقوالهم، لم يقر

، وطالعوا من ا وباطال  باالنتقاد، بل تلقفوا من أفواه بعض المبتدعة كذب  

، ولم يعلموا أن تصانيفهم ما يصير اإلنسان به عن الصراط السوي عادال  

 الخالف يف التوحيد يؤدي إلى الكفر والتلحيد، إنما الخالف المحمود يف فروع

والفقهاء األئمة الذين اشتهر  .الشرع وفصوله، ال يف قواعد أحكامه وأصوله

عنهم يف الفروع االختيار، وظهر لهم االجتهاد واالختبار، وكثر لهم األتباع 

واألشياع، وحق على العوام لهم االتباع، وتعطر بذكرهم األقطار واألصقاع، 

ادي، وانعمرت بمناظرهتم وبرز يف تمهيد أقوالهم األصحاب من الحواضر والبو

حنيفة بالكوفة، ومالك بدار الهجرة، والشافعي  أبو :أربعة ؛المجالس والنوادي

وأرضاهم، وجعل الجنة منقلبهم   ،بمكة حرم اهلل، وأحمد بمدينة السالم

 ومقتضاهم.

فهم وإن اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم االعتقادات، كل واحد 

األئمة، محكم تعديله وجرحه، مسلم قبوله وطرحه، ال  منهم مزكي األمة وإمام

يخالف أحدهم صاحبه إال يف فرع مختلف فيه، ال يفسقه وال يغويه، مثل لقطة 
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 الحرام وتوريث ذوي األرحام.

فأما الكالم يف صفات ذي الجالل واإلكرام، وما يتعلق بأسمائه الحسنى 

بينهم، وال يؤثر تفرق عنهم فال خالف يف ذلك  ؛وصفاته المباينة لصفات األنام

يوجب كذهبم ومينهم، بل كلمتهم فيها متفقة وأقوالهم متسقة، سلكوا سبيل 

ورووا،  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصاالتباع دون االبتداع فيما نقلوا عن رسول اهلل 

. [٢1٠]البقرة:  ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿وتمسكوا بقوله تعالى: 

 .انتهى
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  «اعتقاد السلف يف احلروف والصوت رجزء فيه ذك»هل يصح نسبة كتاب 

 وأنه كتبه قبل وفاته بأشهر ورجع فيه إىل  ,إىل اإلمام النووي 

 ؟دة السلف الصاحل ورجع عن التأويلعقي

 

 

وقفت على كتاب منسوب إلى اإلمام  :أقول وت حول وت قوة إت باهلل

 بتحقيق( اعتقاد السلف يف الحروف واألصواتالنووي بعنوان )جزء فيه ذكر 

ى ن لي بعد البحث والتمحيص أن الكتاب ال تصح نسبته إلوتبي  ، علي الدمياطي

 :ألمور اإلمام النووي 

فليس له  ؛م النوويال يوجد ما يثبت صحة نسبة ذلك الكتاب إلى اإلما :أوت  

 . حسب علمي ممن ترجم لإلمام النووي، ولم يذكره أحد إسناد

من المعتنين بعقيدة السلف وأئمة اإلسالم يف لم أقف على كالم ألحد  :ثاني ا

ا الكتاب أو نسبته لإلمام كتب العقائد والردود على المخالفين فيه تسمية لهذ

 .النووي

 :لإلمام النووي ما يلي يف مقدمة الكتاب المنسوب :ثالث ا

 مشتملة على فنون من القواعد ونفائس من )وقسمته بحمد اهلل فصوال  

 ومما أودعته من كتابنا المعروف بكتاب ،من كتب العلوم مما جمعته ،العقائد

وإليه تفويضي  ،وعلى اهلل اعتمادي ،وغير ذلك «التبيان يف آداب حملة القرآن»
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ال حول وال قوة إال باهلل العلي  ،توكلت على اهلل ،واستنادي، اعتصمت باهلل

 العظيم.

 ويشتمل هذا المختصر على قسمين:

ننقله عن الشيخ الجليل اإلمام المتقن الحافظ يف ذكر ما  القسم األول:

األوحد فخر الدين أبي العباس أحمد بن الحسن بن عثمان بن األرموي 

 .«غاية المرام يف مسألة الكالم»بـ فيما صنفه يف كتابه الموسوم الشافعي 

 .. انتهى«(التبيان»وضعته يف كتابنا الموسوم بكتاب  فيما والقسم الثاين:

 :يويالحظ ما يل

إلى   مشتملة على فنون من العقائد...وقسمته بحمد اهلل فصوال   :قوله -٢

. الناظر يف الكتاب يجد أن جميع المنقوالت من الفصول يف العلي العظيم :قوله

وال ذكر  ،فقط «غاية المرام»إنما هي من كتاب  - وهو األكرب -القسم األول 

 .فيه «التبيان»لكتابه 

إذ ذلك  ؛تمل على فنون القواعد ونفائس العقائدكتاب التبيان غير مش -١

 .سير يتعلق بأن القرآن كالم اهللوفيه شيء ي ،ليس هو موضوع الكتاب

القسم األول: يف ذكر ما ننقله عن الشيخ الجليل اإلمام المتقن  :قوله -1

الحافظ األوحد فخر الدين أبي العباس أحمد بن الحسن بن عثمان بن األرموي 

 .«غاية المرام يف مسألة الكالم»بـ تابه الموسومالشافعي يف ك

لم أقف على  ؛وبعد البحث والتحري والتمحيص وتنويع طرق البحث

مع أن كتب الرتاجم والتواريخ والطبقات تعتني بمن هو  ،شخص هبذا االسم

إلمام المتقن الحافظ فكيف بمن وصف با ،دون هذا الوصف بمراحل
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 !؟األوحد

فال وجود  ،«غاية المرام يف مسألة الكالم»كتاب لم أقف على من ذكر  -٠

ولم أقف على أحد من  ،لهذا الكتاب حسب ما توصلت إليه من البحث عنه

 .ا هبذا االسمء اإلسالم يذكر كتاب  علما

لعلي  ،بحثت عن فقرات مما ورد يف ذلك الكتاب يف المكتبة الشاملة -5

 .ن جدوىلكن دو ،ذه الطريقة إلى شيءأصل من خالل البحث هب

يكاد أن  يف الكتابة هوأسلوب من له خربة يف كالم اإلمام النووي  -9

ه ما يكون أشب   هو من جهةف ؛يجزم بعدم صحة ذلك الكتاب لإلمام النووي

أي  ، ومن جهة أخرى ال نجد لإلمام النووي بطريقة القص واللصق

، ولو و بعضهاينقلها من كالم األرموي أأو شرح للفقرات التي  تعليق أو إضافة

عقيدة السلف وبطالن ما كان  ةقد بان له بالفعل صح كان اإلمام النووي 

ولجاء بما يثلج الصدور ويشفي  ،لسال قلمه يف هذا ؛عليه يف باب الصفات

كعادته يف كتبه يف المسائل التي يوردها ويرى الصواب يف  ،العليل ويروي الغليل

، ومن خالل ل، وهلل يف هذا حكمهمما هو دون هذه المسائل بمراح ،اخالفه

فأكاد  ؛معرفة سيرة اإلمام النووي وما كان عليه من الدين والرغبة فيما عند اهلل

ا تردد يف تركه وتزييفه، ن عليه لم  ن له بطالن ما كان يبي  ق له م  ف  أجزم أنه لو و  

، وإعالن رجوعه عنه، ونصرته للحق وأهله، والرجل قد قدم على ما قدم

 الثبات وسؤال اهلل ،والدعوة إليهاة حالصحيب علينا التمسك بالعقيدة والواج

 حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿، وعلى ذلك حتى نلقى اهلل

 .[٢1٠]البقرة:  ﴾يئ ىئ مئ
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حتى كان  ،وله فيه مزية ،العطار لزم اإلمام النووي نحو ست سنوات ابن -٠

أن اإلمام النووي ، وذكر بين يديه «التنبيه»وحفظ  ،صر النووييلقب بمخت

 ا هبذا العنوان لذكره ، فلو كان يعلم لشيخه كتاب  أمره بغسل عدد من كتبه

ه يف المعتقد بعنوان )االعتقاد الخالص من الشك ف  أو أشار إليه يف كتابه الذي أل  

لم يخرج عن أصول  - أعني ابن العطار -مع أنه يف ذلك الكتاب  ،واالنتقاد(

 .واهلل أعلم ،ؤكد صحة ما ذهبت إليها مما يهذ فكل ؛األشاعرةعقيدة 
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 نقله عنه احلافظ  كالم عظيم لإلمام السمعاني 

 قال فيه ,(705/ 31) بارييف فتح ال ابن حجر 

 

 

ا من فلم يرتك شيئ   ،بل هو أصل ما أمر به ،بتبليغه التوحيد ملسو هيلع هللا ىلصوكان مما أمر 

لم يدع إلى االستدالل بما  ثم ،أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إال بلغه

وال يوجد عنه وال عن أحد من أصحابه من  ،تمسكوا به من الجوهر والعرض

وسلكوا  ،فعرف بذلك أهنم ذهبوا خالف مذهبهم ،ذلك حرف واحد فما فوقه

وال أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصبطريق محدث مخرتع لم يكن عليه رسول اهلل  ،غير سبيلهم

، ونسبتهم إلى قلة  ،طعن والقدحويلزم من سلوكه العود على السلف بال

 ؛فالحذر من االشتغال بكالمهم واالكرتاث بمقاالهتم ،المعرفة واشتباه الطرق

وما من كالم تسمعه لفرقة منهم إال وتجد  ،فإهنا سريعة التهافت كثيرة التناقض

ببعض  وبعض   ،لبكل مقاب   فكل   ؛ا يوازنه أو يقاربهلخصومهم عليه كالم  

ا إذا جرينا على ما قالوه قبيح ما يلزم من طريقتهم أن  وحسبك من  ،ضمعار  

ا ألهنم ال يعرفون إال لزم من ذلك تكفير العوام جميع   ؛وألزمنا الناس بما ذكروه

 عن أن ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضال   ،االتباع المجرد

أئمتهم يف  وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه ،يصير منهم صاحب نظر

 ،والمواظبة على وظائف العبادات ،والعض عليها بالنواجذ ،عقائد الدين
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فرتاهم ال يحيدون  ،ه والشكوكب  ومالزمة األذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الش  

وطوبى لهم هذه  ،ا لهم هذا اليقينفهنيئ   ؛اا إرب  عوا إرب  ط  عما اعتقدوه ولو ق  

 اد األعظم وجمهور األم  فإذا كفر هؤالء وهم السو ،السالمة
 
 ة فما هذا إال طي

  .. انتهىواهلل المستعان ،وهدم منار الدين بساط اإلسالم
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 شبهة أن األشاعرة هم أكثر علماء األمة

 

 

يف كتابه  هو ابن عساكر  - فيما أعلم - هذه الشبهة أول من روج لها

 :(٢٠٠ص عري قال )شألبي الحسن األفبعد أن ترجم  ،«تبيين كذب المفرتي»

المقتدي يدل على  إذ كان فضل ؛باب ذكر جماعة من أعيان مشاهير أصحابه

وقد قسمتهم خمس طبقات وجدهتا على تصحيح قوله  ،فضل المقتدى به

أدركه ممن قال فالطبقة األولى هم أصحابه الذين أخذوا عنه ومن  ؛متفقات

 .ا منهم... فذكر جمع  بقوله أو تعلم منه

فهذا  :- (330) ص -ذكرهم وأطنب يف مدحهم  أن أطال يف ثم قال بعد

ه ممن اشتهر من العلماء من أصحابه وشرحت لي ذكر   ر اهلل آخر ما يس  

والمقصود منه إظهار فضله بفضل  ،ومن لم أذكر منهم أكثر ممن ذكرت ،أمره

ولوال خويف من اإلمالل لإلسهاب وإيثاري االختصار لهذا  ،أصحابه كما أشرت

 ،لتتبعت ذكر جميع األصحاب وأطنبت يف مدحهم غاية اإلطناب ؛تابالك

ومن تقصيري باإلخالل بذكر كثير  ،اوكنت أكون بعد بذل الجهد فيه مقصر  

فكما ال يمكنني إحصاء نجوم السماء كذلك ال أتمكن من  ،امنهم معتذر  

يف  وكثرة المشتهرين ،عصارالعلماء مع تقادم األزمان واألاستقصاء ذكر جميع 

وانتشارهم يف األقطار واآلفاق من المغرب والشام وخراسان  ،البلدان واألمصار
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 م  واعرفوا فضل من لم يس   ،فص  ي وو  م  فاقنعوا من ذكر حزبه بمن س   ؛والعراق

 م   نأوال تسأموا  ،رفي وع  م  لكم بمن س  
فعند ذكر  ؛ةض األئمر  ح األعيان وق  د 

 .. انتهىالصالحين تنزل الرحمة

 :واب على هذه الشبهة من وجوهوالج

أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ممن تبعهم بإحسان إلى عصر  :أوت  

وال خاضوا يف باب القدر  ،الصفاتلم يكونوا يؤولون  ؛أبي الحسن األشعري

ولم يكونوا يبنون عقيدهتم على علم الكالم الذي  ،واإليمان وغيرهما بالباطل

 .وأعداد هؤالء ألوف مؤلفة ،مفضلةن اللم يعرف إال بعد القرو

أن أبا الحسن األشعري قد رجع يف آخر أمره إلى عقيدة السلف التي  :ثاني ا

 .كما سبق بيانه يف ترجمته ،ام أحمدكان عليها اإلم

بكل من ذكر أهنم على طريقة أهل الكالم  م البن عساكر ال نسل   :ثالث ا

 أنه بقي على تلك العقيدة لو سلمنا جدال   -التي كان عليها أبو الحسن األشعري 

فقد ذكر العالمة جمال الدين الصالحي  ،-ولم يرجع عنها كما سبق بيانه 

ع الجيوش جم»يف كتابه العظيم  (هـ9٠9توىف سنة الم)يوسف بن عبد الهادي 

وأهنم لم  ،ا ممن ذكرهم ابن عساكرا كبير  عدد   «والدساكر على ابن عساكر

 .ا ذامين لها مخالفين لها وألهلهابل كانو ،األشاعرةيكونوا على عقيدة 

على غير  - وهم ألوف -أن أكثر علماء األمة الربانيين المعروفين  ا:رابع  

جمع »يف  فقد عد الصالحي ،تي رجع عنهاعقيدة أبي الحسن األشعري ال

بدأهم باإلمام  ،عد ابن عساكر أضعاف ما منهم أضعاف   «والدساكرالجيوش 

ص ثم قال ) ،«اإلنصاف»تاب وختمهم بالعالمة المرداوي صاحب ك ،الربهباري
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وقد رأينا يف أصحابنا ورفقائنا ومن اشتغل معنا أكثر من ألف واحد على  :(٢5٢

فهذه  ؛ممن ذكرنا مجانبتهم ومفارقتهم، والوقوع فيهم، وما تركنا ممن تقدم أكثر  

 ،بالصدق والكذب عسكر الملفق الذي لفقه ابن عساكرال ال ،لعمرك الدساكر

ولو نطول تراجم هؤالء كما  ،ا بمن قد كذب عليهمالذين ال يبلغون خمسين نفس  

ا م  قد أطال يف أولئك لكان هذا الكتاب أكثر من عشر مجلدات، وواهلل ثم واهلل ل  

ى من جانبهم من يومهم إل ل  ممن ذكرنا، ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع ك   تركنا أكثر  

 .. انتهىرة آالف نفساآلن لزادوا على عش

يف  قد اعرتف ابن عساكر نفسه بأن الجم الغفير والسواد األعظم :اخامس  

فقد  ،وال يرون مذهبه ،ن بهسائر األزمان وجميع البلدان بعد األشعري ال يقتدو

إن الجم الغفير يف  :فإن قيل :(11٢)ص  «تبيين كذب المفرتي»ابه كتقال يف 

 ،جميع البلدان ال يقتدون باألشعري وال يقلدونه سائر األزمان وأكثر العامة يف

 ؛وهم السواد األعظم وسبيلهم السبيل األقوم ،وال يرون مذهبه وال يعتقدونه

وإنما االعتبار بأرباب  ،الغتاموال التفات إلى الجهال  ،ال عربة بكثرة العوام :قيل

ممن  وأولئك يف أصحابه أكثر ،واالقتداء بأصحاب البصيرة والفهم ،العلم

 ڌ﴿ :قال ن اهلل أعلى  ،ولهم الفضل والتقدم على من عداهم ،سواهم

 .[٠٠]هود:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ

 .[٢1]سبأ:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ :وقال عز من قائل

ما أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر فيما  وقد قال الفضيل بن عياض 

بد اهلل أخربنا أبو ع :قال ،قرأته عليه عن أبي بكر أحمد بن الحسين الحافظ

حدثني أبو  :ق المزكي يقولاسحإسمعت أبا  :قال ،محمد بن عبد اهلل الحافظ
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حدثنا محمد بن أبي  :قال ،القاسم عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الواعظ

 د كلمةزيابن  قال الحسن :قال ،عن أحمد بن أيوب المطوعي ،حمزة المرزوي

 طرق الهدى لقلة ال تستوحش :، قال الفضيلسمعتها من الفضيل بن عياض

فمن ذم بعد وقوفه على كتابي هذا حزب  .وال تغرتن بكثرة الهالكين ،أهلها

 .. انتهىعليه ما على المفرتي ،و مفرت كذابفه ؛األشعري

 : توفيمأقول وباهلل ال

ا من ذم حزب األشعري الذين خالفوا األشعري ا مفرتي  كيف يكون كذاب   -٢

 !؟السلف الصالح عقيدة إليهاي رجع يف عقيدته الصحيحة الت

ا من ذم أهل البدع واألهواء الذين قالوا يف اهلل ا مفرتي  كيف يكون كذاب   -١

ة وما كان ، وتركوا الكتاب والسن  وعطلوا أكثر صفات اهلل ،خالف الحقويف دينه 

أهله الشك والحيرة وأخذوا بعلم الكالم الذي أورث  ،عليه السلف الصالح

 !؟والجهل والندم

ا من أقام الرباهين على أن أهل السنة والجماعة ا مفرتي  يكون كذاب   كيف -1

وقد رجع  ،بالمنقول والمعقول د  بإحسان أسع  المتبعين للصحابة والتابعين لهم 

علماء األمة  ا كبار، ومعهم أيض  سن األشعري يف آخر أمرهإلى ما هم عليه أبو الح

 !؟الراسخين الربانيين

 ؛ر العلماء على طريقة األشعري التي رجع عنها أن أكثلو سلمنا جدال   -٠

 .اهلل للكثرة حين تكون على الباطلفجوابنا ما أجاب به ابن عساكر من ذم 

ا:ونقول  ، وإن الرجال بالحق عرفوإنما ي   ،عرف بالرجالالحق ال ي   إن أيض 

ولو كنت وحدك وخالفك أهل  ق  ة والسواد األعظم ما وافق الح  ج  اإلجماع والح  
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  .رضاأل

ن عن إعالم الموقعي»يف كتابه  قال العالمة المحقق الكبير ابن القيم 

وال يوحشنك من قد أقر على نفسه هو  :(1٠٢ -1٠٠/ 1) «رب العالمين

وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم، فإذا ظفرت برجل واحد من أولي 

 ؛ع من كانمتبع للحق حيث كان وأين كان وم ،محكم له ،العلم طالب للدليل

وحصلت األلفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل  ،زالت الوحشة

ة، وذنبك رغبتك عن ج  عك بال ح  رك أو يبد  ويكف   ،ةج  الظالم يخالفك بال ح  

فإن اآلالف ؛ فال تغرت بكثرة هذا الضرب ،طريقته الوخيمة، وسيرته الذميمة

العلم، والواحد من أهل العلم  المؤلفة منهم ال يعدلون بشخص واحد من أهل

 يعدل بملء األرض منهم.

صاحب الحق، وإن  م  واعلم أن اإلجماع والحجة والسواد األعظم هو العال  

كان وحده، وإن خالفه أهل األرض، قال عمرو بن ميمون األودي: صحبت 

ا باليمن، فما فارقته حتى واريته يف الرتاب بالشام، ثم صحبت من بعده أفقه معاذ  

فإن يد اهلل مع  ،فسمعته يقول: عليكم بالجماعة ،لناس عبد اهلل بن مسعودا

رون ا من األيام وهو يقول: سيولى عليكم والة يؤخ  ثم سمعته يوم   .الجماعة

الصالة عن مواقيتها، فصلوا الصالة لميقاهتا؛ فهي الفريضة، وصلوا معهم فإهنا 

تحدثون، قال: وما ذاك؟  يا أصحاب محمد ما أدري ما :قال: قلت .لكم نافلة

الصالة وحدك وهي  ثم تقول لي: صل   ،قلت: تأمرين بالجماعة وتحضني عليها

قد كنت  ،قال: يا عمرو بن ميمون ؟مع الجماعة وهي نافلة الفريضة، وصل  

أظنك من أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ قلت: ال، قال: إن جمهور 
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وإن كنت وحدك،  ق  اعة، الجماعة ما وافق الح  الجماعة هم الذين فارقوا الجم

ويف لفظ آخر: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا 

 الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة اهلل تعالى.

إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة  وقال نعيم بن حماد:

ذكرها البيهقي  .ة حينئذقبل أن تفسد، وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماع

 وغيره.

وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد األعظم، فقال: أتدري ما 

 السواد األعظم؟

 هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه.

ة والجماعة هم ج  المختلفون الذين جعلوا السواد األعظم والح   خس  فم  

؛ ا، والمعروف منكر  بدعة  ة ة، وجعلوا السن  ا على السن  وجعلوهم عيار   ،الجمهور

 .لقلة أهله وتفردهم يف األعصار واألمصار، وقالوا: من شذ شذ اهلل به يف النار

وإن كان الناس كلهم عليه إال  ،وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق

 ا منهم فهم الشاذون.واحد  

ا؛ فكانوا هم ا يسير  وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إال نفر  

لجماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، ا

وكان اإلمام أحمد وحده هو الجماعة، ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا 

أتكون أنت وقضاتك ووالتك والفقهاء والمفتون  ،للخليفة: يا أمير المؤمنين

علمه لذلك؛ فأخذه  كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع

بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل؛ فال إله إال اهلل، ما أشبه الليلة بالبارحة، 
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وهي السبيل المهيع ألهل السنة والجماعة حتى يلقوا رهبم، مضى عليها 

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿سلفهم، وينتظرها خلفهم: 

 باهلل وال حول وال قوة إال .[١1]األحزاب:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

  .العلي العظيم. انتهى

 يف قال فقد  ،ما سبق عظيم حول كالم وللعالمة ابن عثيمين 

إذا قال  :(91 -٠9) ص «اهلل وأسمائه الحسنى القواعد المثلى يف صفات» كتابه

قائل: قد عرفنا بطالن مذهب أهل التأويل يف باب الصفات، ومن المعلوم أن 

 : وقد قيلالصفات، فكيف يكون مذهبهم باطال  األشاعرة من أهل التأويل ألكثر 

 !إهنم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين؟

 !؟قدوهتم يف ذلك أبو الحسن األشعري ووكيف يكون باطال  

 وفيهم فالن وفالن من العلماء المعروفين بالنصيحة هلل وكيف يكون باطال  

 !وألئمة المسلمين وعامتهم؟ ملسو هيلع هللا ىلصولكتابه ولرسوله 

الجواب عن السؤال األول: أننا ال نسلم أن تكون نسبة األشاعرة هبذا  قلنا:

فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق  ؛القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين

 اإلحصاء الدقيق.

ألن  ؛ا أهنم هبذا القدر أو أكثر فإنه ال يقتضي عصمتهم من الخطأمن  ثم لو سل  

 ال يف األكثر. العصمة يف إجماع المسلمين

ا ثابت على خالف ما كان عليه أهل إن إجماع المسلمين قديم   ثم نقول:

الصالح من صدر هذه األمة، وهم الصحابة الذين هم خير  فإن السلف ؛التأويل

كانوا مجمعين على  ؛وأئمة الهدى من بعدهم ،والتابعون لهم بإحسان ،القرون



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

070 

من األسماء والصفات، وإجراء  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله إثبات ما أثبته اهلل لنفسه، أو أثبته له 

النصوص على ظاهرها الالئق باهلل تعالى، من غير تحريف، وال تعطيل، وال 

 تكييف، وال تمثيل.

ألنه مقتضى  ؛ة ملزمةج  ، وإجماعهم ح  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  وهم خير القرون بنص  

الكتاب والسنة، وقد سبق نقل اإلجماع عنهم يف القاعدة الرابعة من قواعد 

 ص الصفات.نصو

أن أبا الحسن األشعري وغيره من أئمة  والجواب عن السؤال الثاين:

المسلمين ال يدعون ألنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا اإلمامة يف الدين 

إال حين عرفوا قدر أنفسهم، ونزلوها منزلتها، وكان يف قلوهبم من تعظيم الكتاب 

 چ چ چ﴿ال اهلل تعالى: والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة، ق

 .[١٠]السجدة:  ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ وقال عن إبراهيم:

 .[٢١٢ ،٢١٠]النحل:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

قتداء الذي ينبغي ين ينتسبون إليه لم يقتدوا به االثم إن هؤالء المتأخرين الذ

 يف العقيدة:أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثالث 

 مرحلة االعتزال. المرحلة األولى:

 ،ا، يقرره، ويناظر عليه، ثم رجع عنهاعتنق مذهب المعتزلة أربعين عام  

 .وصرح بتضليل المعتزلة، وبالغ يف الرد عليهم

 مرحلة بين االعتزال المحض والسنة المحضة. المرحلة الثانية:

، قال شيخ اإلسالم بمحمد عبد اهلل بن سعيد بن كال سلك فيها طريق أبي
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البن « مجموع الفتاوى»( من المجلد السادس عشر من ٠٠٢ )ص ةابن تيمي

ا واألشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤالء كالم   :قاسم

 .ـاه . عقلية ظنوها صحيحة، وهي فاسدةا، ومن هؤالء أصوال  صحيح  

 والحديث. مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة المرحلة الثالثة:

اإلبانة عن أصول »، كما قرره يف كتابه: ا باإلمام أحمد بن حنبل مقتدي  

 ، وهو من آخر كتبه أو آخرها.«الديانة

بكتاب عزيز، ال يأتيه الباطل من  - ملسو هيلع هللا ىلصيعني النبي  -جاءنا » قال يف مقدمته:

من حكيم حميد، جمع فيه علم األولين، وأكمل به  بين يديه وال من خلفه تنزيل

فهو صراط اهلل المستقيم، وحبله المتين، من تمسك به نجا،  ؛لفرائض والدينا

 ومن خالفه ضل وغوى، ويف الجهل تردى.

 ڻ ڻ﴿: ، فقال ملسو هيلع هللا ىلصوحث اهلل يف كتابه على التمسك بسنة رسوله 

فأمرهم بطاعة إلى أن قال:  .[٠]الحشر:  ﴾ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

كما أمرهم  ملسو هيلع هللا ىلصبسنة نبيه كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

نبي  فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن   ؛بالعمل بكتابه

وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسالف لهم قلدوهم بدينهم، ودانوا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

، ورفضوها، وأنكروها وجحدوها ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل بديانتهم، وأبطلوا سنن  

 .[٢٠٠]األنعام:  ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ﴿

ن إف ثم قال: ، من أصول المبتدعة وأشار إلى بطالهناأصوال    ذكر ثم

 ؛قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة

 فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي هبا تدينون.
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ربنا ك بكتاب قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين هبا: التمس   قيل له:

  عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن  ي، وما روملسو هيلع هللا ىلصة نبينا ، وبسن

 -بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل 

قائلون، ولمن خالف قوله  - نضر اهلل وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته

ى عليه بما أظهر اهلل على ثم أثن .ألنه اإلمام الفاضل، والرئيس الكامل ؛مجانبون

يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات، ومسائل يف القدر والشفاعة، وبعض 

 السمعيات، وقرر ذلك باألدلة النقلية والعقلية.

والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، 

لصفات السبع المذكورة والتزموا طريق التأويل يف عامة الصفات، ولم يثبتوا إال ا

 يف هذا البيت:

 حااااي علااااايم قااااادير والكاااااالم لاااااه 

 

 
 إرادة وكااااااذا  الساااااامع والبصاااااار 

 على خالف بينهم وبين أهل السنة يف كيفية إثباهتا. 

( من 159)ص  -ما قيل يف شأن األشعرية  ةولما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمي

مرادهم األشعرية وقال:  - البن قاسم« مجموع الفتاوى»المجلد السادس من 

 هالذي صنف «اإلبانة»الذين ينفون الصفات الخربية، وأما من قال منهم بكتاب 

 .ةفهذا يعد من أهل السن   ؛ناقض ذلكت األشعري يف آخر عمره، ولم يظهر مقالة  

وأما األشعرية فعكس هؤالء، وقولهم  (:310 وقال قبل ذل  يف )ص

ى واحد، ومعنى  خارجه، وكالمه معن  يستلزم التعطيل، وأنه ال داخل العالم وال

 .الدين والتوراة واإلنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة ةالكرسي وآي ةآي
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 اهـ.

. ط، ( من شرح الهراس1٢١) ص ،«النونية»وقال تلميذه ابن القيم يف 

 :اإلمام

 واعلاااام بااااأن طااااريقهم عكااااس الااااا 

 

 
 ااااطريم المساااتقيم لمااان لاااه عيناااان 

 إلى أن قال: 

 عجاااب لعمياااان البصاااائر أبصاااروا فا

 

 
 كااااون المقلااااد صاااااحب البرهااااان 

 ورأوه بالتقلياااااد أولاااااى مااااان ساااااوا  

 

 
 ه بغياااااار مااااااا بصاااااار وت برهااااااان 

 وعمااوا عاان الااوحيين إذ لاام يفهمااوا  

 

 
 ا لااااذي الحرمااااانومعناهمااااا عجب اااا

، 1٢9)ص  «أضواء البيان»وقال الشيخ محمد األمين الشنقيطي يف تفسيره  

ية استواء اهلل تعالى على عرشه، التي يف سورة األعراف: ( على تفسير آ١ج 

)اعلم أنه غلط يف هذا خلق ال يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر 

لقرآنية هو  يف اآليات االمتبادر السابق إلى الفهم من معنى االستواء واليد مثال  

 ،ا(إجماع  وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره مشاهبة صفات الحوادث. 

وال يخفي على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول: أن اهلل وصف نفسه قال: 

يف كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر باهلل تعالى، والقول فيه 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿الذي قيل له:  ملسو هيلع هللا ىلصبما ال يليق به عز وعال. والنبي 

ا من ذلك، مع إجماع من يعتد به ا واحد  ن حرف  لم يبي   [٠٠]النحل:  ﴾ڤ  ڤ ڤ

ه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، ال يجوز يف حق   - ملسو هيلع هللا ىلص -من العلماء على أنه 

وأحرى يف العقائد، ال سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضالل المبين، حتى 
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جاء هؤالء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن اهلل أطلق على نفسه الوصف بما 

كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضالل  ملسو هيلع هللا ىلصلمتبادر منه ال يليق، والنبي ظاهره ا

يجب صرف اللفظ عنه. وكل هذا من تلقاء أنفسهم، من غير اعتماد على كتاب 

 !سبحانك هذا هبتان عظيم ،ةن  أو س  

وال يخفي أن هذا القول من أكرب الضالل، ومن أعظم االفرتاء على اهلل 

  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله. 

ه، أو ف اهلل به نفس  ص  و   وصف   ال يشك فيه أدنى عاقل أن كل  والحق الذي 

ن يف قلبه شيء من فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم م   ؛ملسو هيلع هللا ىلصه به رسوله ف  وص  

وهل ينكر اهبة شيء من صفات الحوادث، قال: هو التنزيه التام عن مش :اإليمان

الخالق للمخلوق يف  ة  لكل عاقل هو منافا إلى الفهم المتبادر   عاقل أن السابق  

 ذاته وجميع صفاته؟ ال، واهلل ال ينكر ذلك إال مكابر.

والجاهل المفرتي الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات ال يليق باهلل ألنه كفر 

 ؛إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق ر  إنما ج   ،وتشبيه

 وعدم اإليمان هبا، مع أنه جل فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات اهلل جل وعال

 ؛ا ثاني  ، ومعطال  ا أوال  فكان هذا الجاهل مشبه   ؛هف هبا نفس  ص  وعال هو الذي و  

ا ا باهلل كما ينبغي، معظم  ، ولو كان قلبه عارف  وانتهاء   فارتكب ما ال يليق باهلل ابتداء  

ق إلى فهمه أن لكان المتبادر عنده الساب ؛ا من أقذار التشبيههلل كما ينبغي، طاهر  

عالئق المشاهبة بينه  وصف اهلل تعالى بالغ من الكمال والجالل ما يقطع أوهام  

ا لإليمان بصفات الكمال والجالل فيكون قلبه مستعد   ،وبين صفات المخلوقين

الثابتة هلل يف القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشاهبة صفات الخلق، 



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل 

 

076 

انتهى  .[٢٢]الشورى:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿على نحو قوله: 

 .كالمه 

كان يف آخر عمره على مذهب أهل السنة  واألشعري أبو الحسن 

والحديث، وهو إثبات ما أثبته اهلل تعالى لنفسه يف كتابه أو على لسان رسوله 

 ، من غير تحريف وال تعطيل وال تكييف وال تمثيل.ملسو هيلع هللا ىلص

ه فيه، كما هي الحال يف ا إذا صرح بحصر قولومذهب اإلنسان ما قاله أخير  

 .«اإلبانة»أبي الحسن، كما يعلم من كالمه يف 

ا، وهو التزام مذهب أهل فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخير   وعلى هذا:

ألنه المذهب الصحيح الواجب االتباع، الذي التزم به أبو  ؛ةالحديث والسن  

 الحسن نفسه.

 والجواب عن السؤال الثالث من وجهين:

أن الحق ال يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. هذا هو  ل:األو

الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر يف قبول أقوالهم، كما 

العدل، ونتوقف يف خرب الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان يف كل  نقبل خرب

ته، فقد يكون فإن اإلنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفو ؛حال

ا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الرجل دين  

الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق 

معين، أو مذهب معين، ال يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه، 

 ونحو ذلك.

لى طريق األشاعرة بالرجال الذين هم أننا إذا قابلنا الرجال الذين ع الثاين:
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وأعظم وأهدى وأقوم  ل  وجدنا يف هذه الطريق من هم أج   ؛على طريق السلف

هب المتبوعة افاألئمة األربعة أصحاب المذ ؛من الذين على طريق األشاعرة

 ليسوا على طريق األشاعرة.

 .وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق األشاعرة

لم تجد فيهم  ؛وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء األربعة الراشدين

من حذا حذو األشاعرة يف أسماء اهلل تعالى وصفاته، وغيرهما مما خرج به 

 األشاعرة عن طريق السلف.

ونحن ال ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى األشعري قدم صدق يف 

، ودراية   رواية   ملسو هيلع هللا ىلصهلل تعالى وبسنة رسوله اإلسالم، والذب عنه، والعناية بكتاب ا

والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا ال يستلزم عصمتهم من 

قولهم يف كل ما قالوه، وال يمنع من بيان  الخطأ فيما أخطئوا فيه، وال قبول

 لما يف ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ؛خطئهم ورده

فيه،  ا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحقسن  ا حا أن لبعضهم قصد  وال ننكر أيض  

ا لشريعة ولكن ال يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل ال بد أن يكون موافق  

لقول النبي  ؛ا من كانا لها وجب رده على قائله كائن  ، فإن كان مخالف  اهلل 

 .«د ليس عليه أمرنا فهو رمن عمل عمال  »: ملسو هيلع هللا ىلص

اعتذر عنه يف  ؛والصدق يف طلب الحق ا بالنصيحةثم إن كان قائله معروف  

 هذه المخالفة، وإال عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.

 هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقوهنم؟ فإن قال قائل:

الحكم بالتفكير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى اهلل تعالى ورسوله  قلنا:
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 ت  السنة، فيجب التثب  فهو من األحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب و ؛ملسو هيلع هللا ىلص

فال يكفر وال يفسق إال من دل الكتاب والسنة على كفره أو  ؛فيه غاية التثبت

 فسقه.

العدالة بقاء إسالمه وبقاء عدالته، حتى يتحقق  واألصل يف المسلم الظاهر  

زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، وال يجوز التساهل يف تكفيره أو 

 رين عظيمين:ألن يف ذلك محذو ؛تفسيقه

وعلى المحكوم عليه يف  ،افرتاء الكذب على اهلل تعالى يف الحكم أحدهما:

 الوصف الذي نبزه به.

عن  «صحيح مسلم»ا منه، ففي الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالم   الثاين:

ر الرجل أخاه فقد باء بها ف  إذا ك  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ،ر عبد اهلل بن عم

 ، وفيه عن أبي ذر «إن كان كما قال وإت رجعت عليه»ة: ، ويف رواي«أحدهما
إت حار  ؛عدو اهلل, وليس كذل  : بالكفر, أو قالومن دعا رجال  »: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 .«عليه

 وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر يف أمرين:

ب للكفر داللة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موج أحدهما:

 أو الفسق.

انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم  الثاين:

 شروط التكفير أو التفسيق يف حقه، وتنتفي الموانع.

ا أو ا بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافر  أن يكون عالم   ومن أهم الشروط:

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿لقوله تعالى:  ؛افاسق  
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 ک﴿وقوله:  ،[٢٢5]النساء:  ﴾ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .[٢٢9 ،٢٢5]التوبة:  ﴾ۇ

ال يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسالم  ولهذا قال أهل العلم:

 حتى يبين له.

ولذلك  ،ير إرادة منهأن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغ ومن الموانع:

 صور:

ا به، فال يكفر ه على ذلك، فيفعله لداعي اإلكراه ال اطمئنان  كر  أن ي   منها:

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿لقوله تعالى:  ؛حينئذ

 ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[٢٠9]النحل: 

لشدة فرح أو حزن أو خوف  ؛أن يغلق عليه فكره فال يدري ما يقول ومنها:

 ك.أو نحو ذل

قال رسول  قال: عن أنس بن مال   «صحيح مسلم»ودليله ما ثبت يف 

ا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم, كان على راحلته هلل أشد فرح  »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

بأرض فالة, فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه, فأيس منها, فأتى شجرة 

بها قائمة عنده,  فاضطجع يف  لها, قد أيس من راحلته, فبينما هو كذل  إذا هو

فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا رب , أخطأ من 

 .«شدة الفرح
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 «مجموع الفتاوى»( ٢١، ج ٢٢٠)ص   ةقال شيخ اإلسالم ابن تيمي

وقصد  ملسو هيلع هللا ىلصفالصواب: أن من اجتهد من أمة محمد  ،وأما التكفير»: البن قاسم

، ملسو هيلع هللا ىلصن له ما جاء به الرسول ، ومن تبي  لم يكفر، بل يغفر له خطؤه ؛الحق فأخطأ

فهو كافر.  ؛ن له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنينفشاق الرسول من بعد ما تبي  

فهو عاص مذنب. ثم قد  ؛ر يف طلب الحق، وتكلم بال علمومن اتبع هواه، وقص  

 اهـ. «ا، وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاتهيكون فاسق  

المجموع المذكور يف كالم له: هذا مع أين  ( من1، ج ١١9وقال يف )ص 

ا عن أن ينسب أين من أعظم الناس هني   - ومن جالسني يعلم ذلك مني -ا دائم  

معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إال إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 

ن ا أخرى، وأين أقرر: أا أخرى، وعاصي  ا تارة، وفاسق  التي من خالفها كان كافر  

وذلك يعم الخطأ يف المسائل الخربية القولية، اهلل قد غفر لهذه األمة خطأها، 

والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون يف كثير من هذه المسائل، ولم 

وذكر أمثلة، ثم قال:  .يشهد أحد منهم على أحد ال بكفر وال بفسق وال بمعصية

إطالق القول بتكفير من يقول كذا  ن أن ما نقل عن السلف واألئمة منوكنت أبي  

ا حق، لكن يجب التفريق بين اإلطالق والتعيين ؛وكذا إلى أن قال:  .فهو أيض 

، لكن ملسو هيلع هللا ىلصا لما قاله الرسول والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيب  

قد يكون الرجل حديث عهد بإسالم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا ال يكفر 

ة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك ج  ه حتى تقوم عليه الح  بجحد ما يجحد

النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب 

 ا.تأويلها، وإن كان مخطئ  
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إذا أنا » ا أذكر الحديث الذي يف الصحيحين يف الرجل الذي قال:وكنت دائم  

 لئن قدر اهلل علي ليعذبني مت فأحرقوين, ثم اسحقوين, ثم ذروين يف اليم, فواهلل

ا من العالمين.عذاب   ففعلوا به ذل , فقال اهلل: ما حمل  على ما  ا ما عذبه أحد 

 «.خشيت . فغفر له :فعلت؟ قال

فهذا رجل شك يف قدرة اهلل ويف إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه ال يعاد، وهذا 

مؤمن ا يخاف اهلل أن  كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهال  ال يعلم ذلك، وكان

 فغفر له بذلك. ؛يعاقبه

أولى  ملسو هيلع هللا ىلصوالمتأول من أهل االجتهاد الحريص على متابعة الرسول 

 بالمغفرة من مثل هذا. اهـ.

قول أو  وهبذا علم الفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كل

 .ا يحكم على قائله أو فاعله بذلككفر   ا أوفعل يكون فسق  

: «مجموع الفتاوى»( 15، ج ٢95)ص   ةخ اإلسالم ابن تيميقال شي

هي كفر  :وأصل ذلك: أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة واإلجماع يقال

فإن اإليمان من األحكام  ؛ يطلق، كما دل على ذلك الدالئل الشرعيةقوال  

، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنوهنم ملسو هيلع هللا ىلصالمتلقاة عن اهلل ورسوله 

ائهم، وال يجب أن يحكم يف كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت يف وأهو

 ؛حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال: إن الخمر أو الربا حالل

ا أنكره ولم يعتقد لقرب عهده باإلسالم، أو لنشوئه يف بادية بعيدة، أو سمع كالم  

كان بعض السلف ينكر ، كما ملسو هيلع هللا ىلصأنه من القرآن، وال أنه من أحاديث رسول اهلل 

إلى أن قال: فإن هؤالء ال يكفرون  ،قالها ملسو هيلع هللا ىلص أشياء حتى يثبت عنده أن النبي
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 ڇ ڇ ڇ﴿ة بالرسالة، كما قال اهلل تعالى: ج  حتى تقوم عليهم الح  

ة عن وقد عفا اهلل لهذه األم   .[٢95]النساء:  ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 كالمه. ـاه .والنسيانالخطأ 

ا، وال يلزم من ذلك أن ا أو فسق  قالة أو الفعلة قد تكون كفر  لم أن الموهبذا ع  

أو وجود  ،إما النتفاء شرط التكفير أو التفسيق ؛اا أو فاسق  يكون القائم هبا كافر  

 مانع شرعي يمنع منه.

ا العتقاد كان يعتقده، أو متبوع على مخالفته تبع   ر  ن له الحق فأص  ومن تبي  

فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو  ؛رهاكان يعظمه، أو دنيا كان يؤث

 فسوق.

 ملسو هيلع هللا ىلصفعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله 

فإن ذلك هو  ؛ا له، يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهمافيجعلهما إمام  

 چ چ چ چ﴿ الصراط المستقيم الذي أمر اهلل تعالى به يف قوله:

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 .[٢51]األنعام: 

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب 

معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خالفه حاول صرف هذه 

النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب 

ا، وهذه طريق من طرق ا ال تابع  والسنة تابعين ال متبوعين، وما سواهما إمام  

 ې ې ۉ﴿أصحاب الهوى ال أتباع الهدى، وقد ذم اهلل هذه الطريق يف قوله: 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې
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 .[٠٢]المؤمنون:  ﴾ۆئ

والناظر يف مسالك الناس يف هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة 

على الحق، واالستعاذة من افتقاره إلى اللجوء إلى ربه يف سؤال الهداية والثبات 

 الضالل واالنحراف.

ا بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ومن سأل اهلل تعالى بصدق وافتقار إليه، عالم  

 ائ ى﴿ه، يقول اهلل تعالى: أن يستجيب اهلل تعالى سؤل   فهو حري   ؛ربه

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ

 .[٢٢9]البقرة:  ﴾ىئ

 ا واتبعه، ورأى الباطل باطال  ممن رأى الحق حق  فنسأل اهلل تعالى أن يجعلنا 

يزيغ قلوبنا بعد إذ  وأالواجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلحاء مصلحين، 

 إنه هو الوهاب. هدانا، ويهب لنا منه رحمة  

 والحمد هلل رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.

صراط العزيز الحميد والصالة والسالم على نبي الرحمة، وهادي األمة إلى 

 .بإذن رهبم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى

 يأب ،محدث واسط ،وأختم هذا الكتاب بأبيات عظيمة لإلمام الحافظ

المتوىف  ،الكرم خميس بن علي بن أحمد بن علي بن الحسن الواسطي الحوزي

 .هـ5٢٠سنة 

 «تاريخ اإلسالم»يف  بي كما نقل ذلك عنه الحافظ الذه قال 

(٢/ ٢٢15): 
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 إذا ماااااااااا تعلااااااااام باألشاااااااااعري

 

 
 أنااااااس, وقاااااالوا: وثيااااام العااااارى 

 وطائفااااااااااااااة رأت اتعتاااااااااااااازال  

 

 
 صاااااواب ا, وماااااا هاااااو فيماااااا تااااارى 

 وأخاااااارى روافااااااض ت تسااااااتحم  

 

 
 إذا ذكاااااااار الناااااااااس أن تااااااااذكرا  

 فااااانحن معاشااااار أهااااال الحاااااديث  

 

 
 علقنااااااا بأذيااااااال خياااااار الااااااورى 

 بنااااااا فماااااان لاااااام يكاااااان دأبااااااه دأ 

 

 
 فااااااانحن وأحماااااااد مناااااااه بااااااارا 

 .انتهى 

 ڤ ڤ ڤ﴿وهبذا أكون قد انتهيت من هذا الكتاب الذي أرجو ذخره وثوابه 

  .[٢9 ،٢٢]الشعراء:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 تااااام الكتااااااب وربناااااا المحماااااود 

 

 
 والجاااااود ولاااااه المكاااااارم والعاااااال

 ثاااام الصااااالة علااااى النبااااي محمااااد   

 

 
 مااااااا ناااااااح قمااااااري وأورق عااااااود

 هـ1441يف السابع والعشرين من شهر ربيع اآلخر لسنة  هفرغ من 

 اليمن السعيد -إب  -دار احلديث ببعدان 
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 الفهرس

 

 

  ........................................................................ المقدمة

  ........................................................ من أين يؤخذ االعتقاد؟

  ...................... ومن تخلف عنها هلك ،من ركبها نجا ؛ة كسفينة نوحن  الس  

  ........................... إنما عال قدر أئمة اإلسالم باتباعهم للسنة والحديث

  .......................................... نه بمن يشاءيحفظ دي اهلل 

بل  ،االنتساب إلى مذهب السلف الصالحيف ال عيب على األئمة وأتباعهم 

وإنما العيب يف االنتساب إلى مذاهب  ،يجب قبول ذلك باتفاق أهل العلم

  ........................................................................ الخلف

  .................................... شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف

  ................................... لعقيدة السلف نصرة اإلمام الشافعي 

 افعية من تالميذ اإلمام الشافعي تراجم مختصرة لبعض كبار علماء الش

وتالميذ تالميذه وأئمة مذهبه السائرين على عقيدة السلف الصالح المناصرين 

  ............................................................................. لها

  ............... األول: اإلمام الكبير أبو بكر عبد اهلل بن الزبير القرشي الحميدي

  ............. القرشي البويطي ىيحيالثاين: اإلمام الجليل أبو يعقوب يوسف بن 
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  ....................... إبراهيم بن خالد الكلبي البغداديالثالث: اإلمام أبو ثور 

  .................. المزين المصري ىالرابع: اإلمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي

  ..................... الخامس: اإلمام الكبير المحدث عثمان بن سعيد الدارمي

  .... السادس: اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم أبو عبد اهلل محمد بن نصر المروزي

الملقب  ،مد بن عمر البغداديالسابع: اإلمام العالمة أبو العباس ابن سريج أح

  .......................................................................... بالباز

  ........ بن عبد الرحمن الساجي البصري ىالثامن: اإلمام الحافظ زكريا بن يحي

  ......... تلميذ المزين ،التاسع: إمام األئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة

  ....................................... العاشر: اإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتم

أحمد بن إبراهيم بن  الحادي عشر: اإلمام الحافظ الكبير أبو بكر اإلسماعيلي

  ...................................................... الفقيه الشافعي ،إسماعيل

الثاين عشر: اإلمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن 

  ........................................ الدارقطني البغدادي ،مهدي بن مسعود

محمد بن إبراهيم  نالثالث عشر: اإلمام الكبير أبو سليمان الخطابي حمد ب

  ......................................................................... البستي

  ........... يني أحمد بن أبي طاهريمد اإلسفراالرابع عشر: اإلمام الجليل أبو حا

الخامس عشر: اإلمام الكبير الشهير أبو القاسم هبة اهلل بن الحسن بن منصور 

  .................................................. المعروف بالاللكائي ،الرازي

  ................................ محمد الجويني والسادس عشر: اإلمام الكبير أب

إسماعيل بن  :السابع عشر: اإلمام الملقب بشيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين



 جهود اإلمام الشافعي يف نصرة عقيدة السلف الصاحل

 

087 

  ...................... بن أحمد بن إسماعيل الصابوين النيسابوري عبد الرحمن

  . بو بكر الخطيب البغداديأالثامن عشر: اإلمام العالمة المؤرخ حافظ المشرق 

  ............... التاسع عشر: اإلمام أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاين 

  .. العشرون: اإلمام الكبير أبو المظفر السمعاين منصور بن محمد بن عبد الجبار

 يمحي ،شيخ اإلسالم ،رون: اإلمام البغوي المحدث المفسرالحادي والعش

  ........................... السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء

اهلل بن الحسن بن أحمد  عبدالثاين والعشرون: اإلمام أبو نعيم األصبهاين 

  ..................................................................... األصبهاين

الثالث والعشرون: قوام السنة شيخ اإلسالم أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن 

  ..................................................... ن علي األصبهاينالفضل ب

الرابع والعشرون: اإلمام الكبير أبو الحسن الكرجي محمد بن عبد الملك بن 

  ................................................................. محمد بن عمر

بن إبراهيم بن أحمد بن  ىالخامس والعشرون: اإلمام أبو بكر السلماسي يحي

  ............................................ محمد بن أبي طاهر األزدي الواعظ

أبو الخير  ،راينالسادس والعشرون: اإلمام العالمة الكبير ابن أبي الخير العم

  ........................... العمراين ىبن أبي الخير سالم بن أسعد بن يحي ىيحي

السابع والعشرون: اإلمام الحافظ الكبير المعمر أبو طاهر السلفي أحمد بن 

  ..................................................... محمد بن أحمد األصبهاين

الثامن والعشرون: اإلمام مفتي اإلسالم أبو عمرو بن الصالح عثمان بن عبد 

  .......................................................... يروزالشهرالرحمن 
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شرون: القاضي العالمة عبد القاهر بن عبد الواحد بن محمد التاسع والع

  ....................................................................... التربيزي

الثالثون: الحافظ الكبير والناقد البصير مؤرخ اإلسالم شمس الدين محمد بن 

  .............................................. أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي

  ....................... بعض المقوالت الذهبية لمؤرخ اإلسالم الحافظ الذهبي

لمؤرخ الكبير عماد الدين أبو الفداء الحادي والثالثون: اإلمام الحافظ المفسر ا

  ............................................ الشهير بابن كثير ،إسماعيل بن عمر

الثاين والثالثون: العالمة المؤرخ تقي الدين المقريزي أحمد بن علي بن عبد 

  .......................................................................... القادر

بعض أئمة الشافعية الذين كانوا على خالي عقيدة السلف الصالح ثم رجعوا * 

  ........................................................... إليها يف آخر أمرهم

ين العالمة أبو الحسن األشعري علي بن إسماعيل بن أبي األول: إمام المتكلم

بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موسى بن بالل بن أبي بردة بن 

  .......................................... أبي موسى عبد اهلل بن قيس األشعري

  .............................. المراحل الثالث التي مر هبا أبو الحسن األشعري

  .................................... مناظرته الشهيرة مع شيخه أبي علي الجبائي

  .............................................. ام أبو المعالي الجوينيالثاين: اإلم

  ............................ الثالث: أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسي

الرابع: العالمة فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن 

  ........................................ الطربستاين المعروف بابن خطيب الري
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أو أنه شافعي يف  ،إنه شافعي يف الفقه وأشعري يف العقيدة :الرد على من يقول

وربما نسب بعضهم تلك العقيدة إلى اإلمام  ،األصول الفروع أشعري يف

  ....................................................................... الشافعي

يف   أقوال بعض علماء الشافعية يف الرد على من ينتسب لإلمام الشافعي* 

  .................................................... الفروع ويخالفه يف األصول

  ................................................ اإلمام أبو المظفر السمعاين -٢

  .......................... اإلمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي -١

  ...................... راهيم السلماسيالشيخ العالمة أبو زكريا يحيى بن إب -1

إلى  «جزء فيه ذكر اعتقاد السلف يف الحروف والصوت»هل يصح نسبة كتاب 

وأنه كتبه قبل وفاته بأشهر ورجع فيه إلى عقيدة السلف  ،اإلمام النووي 

  ..................................................... الصالح ورجع عن التأويل

يف فتح   ابن حجرنقله عنه الحافظ  كالم عظيم لإلمام السمعاين 

  ......................................................................... الباري

  ......................................... رة هم أكثر علماء األمةشبهة أن األشاع

  ....................................................................... الفهرس

 

 

 


