بسم اهلل الرمحن الرحيم
{وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها}.
[األعراف :آية]56/
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قال تعاىل:

{فأما الزبد فيذهب جُفا ًء وأما ما ينفع الناس
فيمكث يف األرض}
[الرعد :آية]17/
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بىسم اهلل الرمحىن الرحىيم
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله
إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  ،يا أيها الذين آفنوا اتموا اهلل حق
تماته وال متوتن إال وانتم فس مون [ آل عمران ،آية  ،]102 :يا أيها الناس اتموا ربكم الذي
خ مكم فن نفسٍ واحدة وخ ق فنها زوجها وبث فنهما رجاالا كثرياا ونساءً واتموا اهلل الذي تسائ ون
به واألرحام إن اهلل كان ع يكم رقيبا [ النساء ،آية  ]1:يا أيها الذين آفنوا اتموا اهلل وقولوا قوالا
ديداا  يص ح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وفن يطع اهلل ور وله فمد فاز فوزاا
عظيماا [ األحزاب ،آية.]72،71:
ي و بعع ...

فقد ظهرت عدة كتب في اآلونة األخيرة للدكتور عمر بن عبد هللا كامل تبحث

فثثي مواثثوعات شثثتي مثثا كثثان بيثثت ل فيهثثا مثثن بث بثل ،ول ثثن ه ث ا ممثثا ظهثثر م ث الفثثتن
المتتاليثثة التثثي أدت إلثثي سثثقو النظثثاف فثثي بغثثداد ومثثا يلثثي ذلثثك مثثن اثثغو سياسثثية
وف رية علثي ن
الم طنققثة ،وكثان مثن الوالثب علثي العلمثاء والمف ثرين مثن أهثل هث ه الثبالد

المبارك ث ثثة أن ي ث ثثت ال ث ثثتالح بي ث ثثنه ا ث ثثد الواف ث ثثدات والث ث ثواردات الدخيل ث ثثة عل ث ثثي عقي ث ثثدتنا

ومجتمعنثثا ،السثثيما أن الثثنا الققعثثي بـيديثثنا ثثال تعثثالي  :ولىىن ترضىىق عنىىي اليهىىود وال
النصارى حتق تتبع ف تهم[لبقرة :آية. ]120:
إن مثثن الوالثثب فثثي خض ث الفثثتن أن يلتجث الم ث من إلثثي ر ثثه وأال يمثثو

مث

ثيد األولثثين واآلخثرين  يسثثـل
المائضثثين ،وأن يسثثـل ر ث بثه الهدايثثة والرشثثاد كمثثا كثثان سث ب
ر ثثه (( :اللهث ث رب لبري ثثل وميكائي ثثل وإسث ثرافيل ف ثثا ر الس ثثماو ن
ات واألر ن ع ثثال الغي ث ن
ثب

ثهادة ،أنثثت تحكث بثثين عبث ن
والشث ن
ثادك فيمثثا كثثانوا فيثثه يمتلفثثون اهثثدني لمثثا اب طختبلنث
ب
الحق ن
ن
بإذنك نإنك تهدي من تشاء إلي ص ار مستقي )) (. )1

فيثثه مثثن

( )1أخرله مسل في كتاب المسافرين ،باب :الدعاء في صالة الليل وقيامه-534/1( ،ح.)770
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بر ثة ،وتحثت
لقد سود الدكتور الصحائ بـلوان من الفثتن ل طثن تحثت شثعارات ا
اس ث ن لم ث ن األمث نثة وكـنثثه ال يثثدري أو يتناسثثي أن مثثا يسثثقره هثثو تفريثثق وتشثثتيت لألمثثة،
فثثإن االلتمثثاي ال يكثثون إال علثثي الحثثق وهثثو ال تثثاب والسثثنة ،وأن كثثل مثثن تحثثزب علثثي

بمجتم أو اعتقاد يمال ب ال تاب والسنة فهو بم طبقل أيا كان وبل به ونيتب به.
و ثثد أري ثثت كت ثثاب ال ثثدكتور عم ثثر ((كث ثثفي تفريقث ثاً لألم ثثة باسث ث الس ثثل

))

م ثثن تلث ثثك

المجموعة ،وهو من لنس ال تب التي تقل بـعنا ها إلذكاء الفتنة ،فهث ا ال تثاب الث ي

وسمثثه ب ث ((منا شثثة علميثثة ل تثثاب الثثدكتور سثثفر الحثوالي لمثثنهع األشثثاعرة فثثي العقيثثدة

))

واثثعه الثثدكتور عمثثر للثثرد علثثي الثثدكتور سثثفر الح ثوالي فثثي كت ثثابه ال ث ي صثثدر عثثاف
1407ه ث ،أي أنثه بعثد صثثدور ال تثاب بسثب عشثرة سن ث ًة يظهثر للثدكتور عمثر أن الثثرد
الزف حتي ال تتفرق األمة !! .
ثت علثثي ال تثثاب لعلثثي ألثثد فيثثه رداً علمي ثاً كمثثا وصثثفه م بلف ثه ل نثثي
لقثثد ا لعث ب
ولدت مفثازة الثرند العلمثي فيثه ت ثل عنهثا المقايثا ولقثد كثان للثدكتور عمثر عثن امتقثاء
ب
ثثثبع ه ث ا مندوحثثة ،وشثثيمة عنثثد ذوي النهثثي سثثنية مندوحثثة إذ أن ه ث ا التحصثثيل ايتبث به
التعقيل ،ف ل من ب نقثي لديثه مثن محث ن الفقثرنة أثثارة ،أبلقثي فثي بالثه ألقث ب إشثارة ،أن
ب
ال تثاب لثثيس رداً علميثاً وال يظهثر أن مقصثثود صثثاحبه لمث األمثة وال لث الشث ن
ثمل ،فثثاهلل
ب
المسثثتعان عل ثي هفثثوة ،مكشث ن
ثوفة الس ثو نأة ،ل ث ينزلثثر عثثن التعثثامي عنهثثا لماعثثة المقلثثدة

ن
المضث ثلين ،ف ثثال ل ثثرف لق ثثد اتسث ث الم ثثر بق عل ثثي ال ار ث ث ن  ،وتش ثثعبت ثثر بق اإلدالل
وأفث ث ار ب
بمقابقة الوا وأتثي الثدكتور عمثر فثي كتابثه بمثا يمثال الشثرائ فلث يكثن إال مباح ث

((صثثحافي ًة)) وردوداً منقول ث ًة عثثن ي ثره بغيثثر اربثثه يجمعهثثا وال أسثثس شثثرعية تشثثد م ثثن
ن
أزرهثثا ،وفثثرح الم لث بتقثثدمتين لل تثثاب سثثاري نإ طثرهمثا بثثـن واث علثثي الفثثه (( ثثدف لثثه

ن
مجموعة من العلماء)) ،إحدى التقدمثتين ابتدأها صثاحبها بحمثد هللا تعثالي ((أن يحصثرهب
زمثثان أو يحثثدهب مكثثان ...أشثثرك بثثه مثثن ألثثرى عليثثه أوصثثا المملو ثثات الفانيثثة مثثن
ثزول والتحث ثثو نل والجهث ث نثة والحلث ث ن
الصث ثثعوند والنث ث ن
ثول)) ...إلث ثثي آخث ثثر ه ث ث ه األلفث ثثا ن المجملث ث نثة

ن
ن
ن
ن
ن
المحتملة العارية عن األدلة من ال تاب والسنة .ثث تقدمثة أخثرى لثيس فيهثا إال التشثني ب
بممالفث نثة األزهث نثر ،وكثثـن األزهثثر م طجم ث ب ال تثثاب والسثثنة ،علم ثاً أن علم ثاء األزهثثر ليس ثوا
التهويل والقعقع بة والشنشثن بة لثيس نإال ،فثإذا تصثفحنا
كله أشاعرة ،أو ماتبريدية ،ل ن هو
ب
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ال تثثاب بصثثفحاته الباقيث نثة التثثي تر ثثو بقليثثل علثثي المائث نثة والممسثثين صثثفح ًة ال نجث بثد إال
ثول
مقتقفات ير منسقة ،وردوداً ير بمنضثدة ،وتعليقثات يثر سثديدة ،كمثا سثيـتي الق ب
عليها في ثنايا الردوند علي ه ا ال ن
إن شاء هللا تعالي .
تاب ط

ولما عر الم ل ب أو الناشر بال ن
تاب فثي الغثال ن الثثاني أبثان عثن عثد نف العلث ن
ب
ثان رأي المث ث ن
بقول ث نثه ((ال ثثدكتور س ثثفر ال يعتم ثثد ف ثثي بي ث ن
اهب األر ع ث نثة ف ثثي األش ثثاعرنة عل ثثي
العلم ث ن
ثاء المعتم ثثدين)) وال ن ثثدري ه ثثل يقصث ثثد بعلم ثثاء المث ث ن
اهب األر ع ث نثة أي الفقهيث ثثة ،أو
م اهب أر عة ن
عقدية ال يعربفها إال هو ،فإن كان المقصثود علمثاء المث اهب الفقهيثة فمثا
عال ثثة ذل ثثك ب ثثالقول ف ثثي االعتق ثثاد ،وه ثثل إذا ك ثثان كثي ثثر م ثثن متقل ثثدي المث ث ن
هب الحنف ث نثي

معتزلث ًة وكثيثثر مثثن متثثـخريه مثثا تريديث ًة ،فمثثاذا يعنثثي هث ا فثثي رأي الثثدكتور عمثثر فثثـني
السمندل بلي طجلب.
قلب وأين
العنقاء لنتب ط
ب
ب
ث ي كر أن بال تاب عشر ن
ن
النقول عن األئمة في العلو الحسثي ،وال بي طثدري مثا
ات
هثثو العلثثو الحسثثي ال ث ي تريثثد أو ترمثثي إليثثه يثثا دكتثثور ،ومثثن ذكثثر أن بعبلثثو هللان كعلث نثو
ثات مثثن المتمس ث ن
المملو ث ن
لفة كمثثا ذكثثرت فثثإن ذلثثك دونثثه خثثر ب القتثثاد ،وإن كثثان الم ثراد

ات النقثثول التثثي ت ث كرها مثثن عش ثر ن
العلثثو الالئثثق بجاللثثه؛ فمثثا قيمثثة عش ثر ن
ات بثثل مئثثا نت
ب
النصوص و ن
األدلة علي ثببوتهثا ،ومئ ن
ن
ثات النقثول عثن علمثاء األمثة علثي ذلثك ،ومثن حثق

ن
ن
ص ث بم به علثثي صثثحته ،أو بحجثثة ثثاهرة ت ث ذن بثثـن دفعهثثا
الباح ث أن بي ث طدلي بمثثا بيث ثو ب
افق خ ط
ن
بمعاراتها صور أو االل .
والتمسك

ثمعه بتحث ير بمضثمن فثي ولثه
الهثدى فثإني أ ثري س ب
إن من استحب العثمي علي ب
تعثالي :ولى ن أتيى الىذين أوتىوا الكتىب بكى آيىةٍ [ لبقثرة :آيثة .]145:وكثيثر ممثن يصثثن
ثت إلثي ذك نن
ثره ،وال بينظ بثر إلثي مثا كتبثه ،ويقثال فيثه
ويكتب ويجم هو حا بب ليثل ال بيلتف ب
ما ال األول:
َف َع ْع مْ ك ِ
ِن َس َّلْد َت َو ْج َه َك ِبوا ِ َع ِد
ست ِ ْ َهو *** َوإ ْ
الدوب َ َا َ
َ َ
والعج ثثب ك ثثل العجث ثثب أن ال ثثدكتور عمث ثثر كت ثثب مث ثثا ظ ثثاهره (( الث ثثرد عل ثثي سث ثثفر
الح ثوالي)) و ا نثثه الثثرد علثثي علمثثاء أهثثل السثثنة والحثثدي  ،والسثثيما شثثيس اإلسثثالف ابثثن
تيمية ،ولث ا حشثد عثدة مباحث فثي الثرند علثي ابثن تيميثة لثيس لهثا نذ طكثر فثي ثنايثا كتثاب

الدكتور سفر ،وه ا ممثا ي ك بثد أن ال تثاب لثيس المثرباد منثه مثا زعث  ،وأن ثمثثة أيثد خييث ًة
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ونيات مستترًة خطل ه ا ال تاب هللا أعل بهثا ،السثيما أنثه ثد تث ازمن ذلثك مث منا شثات
ثاء ال ثثدعونة الس ث ن
ف ثثي بعث ث الفض ثثائيات آلراء اب ثثن تيمي ثثة و يث ثره م ثثن علم ث ن
ثليية المبارك ث نثة،

ولسثثنا فثثي ردنثثا هث ا نقصثثد الث ب عثثن ابثثن تيميثثة وال عثثن سثفر ،ف ثثل ذلثثك دون الغايثثة
العظمي وإنمثا الهثد األسثمي هثو الث ب عثن عقيث ن
ثدة السثل ن  ،ولثيس كثل مثا ذهثب إليثه
ب

ثنهع
هب إليثثه ،بثثل نحثثن ممثثالفون لثثه فثثي أمثثور كثي ثرة فثثي المث ن
الثثدكتور سثثفر الحثوالي ن ث ب
و ي نره ،ول نا نتولي لمي المسثلمين ونقثول :لثزى هللا خيث اًر الثدكتور سثفر الحثوالي فيمثا
كتثب وأبان من ز ن
يف األشاعرنة وااللنه فيما خالفوا فيه ال تاب والسنة .
ومثثن العجثثب أيضثاً أن الثثدكتور عمثثر فثثي كثيثثر مثثن مباحث ال تثثاب لث ي طع ث نر ط
ن
صاصات التي وصثلت إليثه عثن المث هب
م هب األشاعرة !! ول يحقطق به أو ر ما أن البق
ثاق مثن لهثة الشثري،
ليس فيها ذلك !! فقد زع أن األشثاعرة يجيثزون ت ليثف مثا ال يق ب

وليتثثه ذكثثر أن ثمثثة خالفثاً عنثثده  ،وليتثثه عثثر األصثثل الث ي تببنثثي عليثثه هث ه القضثثية

السثثيما والمفتثثر أن رل ثالً درس أصثثول الفقثثه مثلث بثه لث بثه إلمثثاف بشثثيء مثثن ذلثثك ،فليتثثه
حقثثق م ث هبه فثثي كثثون ((القثثدرة م ث الفعثثل ال بلثثه)) لينظثثر ابت ثثناء مسث ن
ثـلة ت ليث ث ن مثثا ال
بيقاق عليها ،و ل مثل ذلك في التحسين والتقبيح والتـويل و ير ذلك.
ث ث مثثن بثثاب رمتنثثي بثثدائها وانسل ثثت يثثزع أن الثثدكتور سثثفر أخقثثـ فثثي حكايثثة

م هثب ((السادة األشاعرة)) ،وهيهات هيهثات يثا دكتثور /عمثر لعلثك بعثد ثراءة سثقوري
ن
أن المقثثـ عنثثد يثثر الثثدكتور سثثفر فثثي فه ث أو نقثثل م ث هب ((السثثادة))
هث ه بكلهثثا تعثثر ب
ن
أهل الحدي  ،ال خصومه من فر ة ((األشاعرة)) .
وأ ثثول فثثي ختثثاف ه ث ه المقدمثثة  :نع ث كفثثي تفريق ثاً لألمثثة ،ل ثثن التفريثثق ال يكثثون
ألن مثثنهع السثثل

باس ث السثثل
والسث ن
ثنة فه ث ال يتجثثاوزون الق ثرآن والحثثدي
كف ثثي تفريقث ثاً لألم ثثة باسث ث الع ثثر

ال يح ثثتا فثثي نقلثثه أكثثثر مثثن نقثثل نصثثوص ال تثثاب
فثثي م ث هبه ومعتقثثده ومثثنهجه  ،بثثل نقثثول

والج ثثوهر والتسلس ثثل والج ثثزء الث ث ي ال يتجث ث أز والجسث ث

واألكوان األر عة و و و . ...

ثاب والسث ن
ثنهع التلقثثي عثثن ال تث ن
ثنة واإلحالثثة إلثثي بش ثبه
كفثثي تفريق ثاً لألمثثة بهثثد نف مث ن

عقلية عقيمة أفرزتها ز الة عقول المت لمين علي مر العصور .
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كفثثي تفريقثاً لألمثثة بقعثثن األمثثة فثثي عقيثثدتها وتصثثوراتها و ثثد كثثان ابثثن الجثثوزي

يمتقي المنبر ث يقول:

ن
ن
ق
ثالف هللان وال ف ثثي القب ث نثر نب ثثي)) ،ي ثثا
((ل ثثيس ف ثثو الع ثثر إل ثثه وال ف ثثي المص ثثح ك ث ب
ثالث عورات ل .
معشر األشاعرنة ب
ه ثثال سثثترت عثثورنات معشثثر األشثثاعرة وستث ثرت تاريم ثاً مليئ ثاً بممالفثثات لل ت ث ن
ثاب

القدماء من الفالس ن
والس ن
ن
الزئ ث  ،ثال هللا
ثفة والمت ثثلمين مثن هث ا الز ثد ا
مناهع
ثاي
ن
نة ،واتب ن
تعالي  :فأفا الزبد فيذهب جفاءً وأفا فا ينفع الناس فيمكث يف األرض [ لرعد :آية. ]17:
وآخع دمل نو ين اح ع هلل ر اعوا ين.

ِ
ِِ
َج َ ِع ْين،،،
م َمَي ْى َسِيعَن ْو ُ َح َّ ٍع َو َمَي ْى آْاا َو َص ْح ِبا ي ْ
َو َصَي ْى ُ
كدبا اع ع افقيدع إاى مفل با
د/م ع م بن حسين ا لجون
ص.ر 9075 :جعة 21413
اسعلدي – هوتف6511648 /

 وسائل العلم:

بث ثثدأ الث ثثدكتور عمث ثثر كتابث ثثه بمقدمث ثثة ذكث ثثر فيهث ثثا وسث ثثائل العل ث ث ((السث ثثم والبصث ثثر
واألفئ ثثدة)) وراف م ثثن خ ثثالل ذل ثثك حس ثثب تسلس ثثل ص ثثفحات المقدم ثثة أن يق ثثول إن العق ثثل
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العقثثل والنقثثل وأن فثثي حالثثة التعثثار

محمثثود مقلقثاً ثث تثثدر إلثثي عثثدف ثبثثوت تعثثار
بيقد بف الققعي ،وإن كانا ظنيين يقدف األ وى مقلقاً ،ث خلا إلي أن الظنثي مثن النقلثي

ثبوتاً هو أحادي

اآلحاد ،وأما الظني داللة فما احتمل أكثر من معنثي ،ثث تقثرق إلثي

ثنهع
((أبي الحسن األشثعري)) وأنثه بظهثوره وردوده علثي المعتزلثة صثار هنثاك تيثاران :م ب
علماء الحدي  ،ومو لديد معار للمعتزلة وهو مو ب األشاعرة.
ث حمل علي شيس اإلسالف ابن تيمية عندما أخر األشاعرة مثن مصثقلح أهثل
السث ثثنة والجماعث ثثة ،ث ث ث عث ثثر

لمث ثثز الث ثثدكتور سث ثثفر الح ث ثوالي فث ثثي تسث ثثميته أهث ثثل الس ث ثنة

والجماعثثة بمصثثقلح ممتثثري وهثثو أهثثل السثثنة واالتبثثاي ظنثاً أن أئمثثة االتبثثاي هث األئمثثة

أصحاب الم اهب الفقهية.
األر عة
ب
ثـنه فثثي بقيثثة كتابثثه))
وهث ه المقدمثثة خلثثه فيهثثا الثثدكتور عمثثر ((شثثـنه فثثي ذلثثك شث ب ب
ب ثثين الحث ثثق والبا ث ثثل ،فمناف ث ث العلث ث التث ثثي هث ثثي ((السث ثثم والبص ثثر والف ث ث اد)) هث ثثي مناف ث ث
صثحيحة ،بثنا ال تثثاب ،أمثا تسثميته لهثثا بالوسثائل فهثثو محثل نظثر ،ألنثثه ثد يهثثب هللا
سبحانه وتعالي علومثاً لثبع

عبيثده لثيس مثن خثالل هث ه المنافث فقثد ت لث عيسثي فثي

المهد بمعجزة من هللا ،وال نثزال نثرى ابثات وعلومثاً مثن هللا تعثالي لمثن يشثاء مثن خلقثه
دون تو ن ذلك علي ه ه المناف ن  ،فاألصح أن يقال إن ه ه مثن وسثائل التعلثي ال نم طثن
وس ثثائل العلث ث  ،وعل ثثي ك ثثل فالنتيج ثثة الت ثثي وص ثثل إليه ثثا ال ثثدكتور عم ثثر وه ثثي أن العق ثثل
محمثثود مقلقثاً يحتثثا معهثثا إلثثي معرفثثة تعريفثثه للعقثثل ،و ثثد ذكثثر فثثي مواث آخثثر مثثن

كتابثثه ((ص ،83ص ))84أن العقثثل آلثثة لمعرفثثة الولثثوب الثابثثت هلل تعثثالي ،فثثإن كثثان

مث ثراده كث ث لك ،فه ثثو أش ثثبه بم ثثن يق ثثول :إن الع ثثين محم ثثودة مقلقث ثاً ،وإن األذن محم ثثودة

مقلقاً ،وهو تحصيل حاصل ألن هللا تعالي خلق اإلنسان في أحسثن تقثوي  ،وكثرف بنثي
ثان عثثن الحي ثو ن
ان ،فليسثثت
آدف ،فالعقثثل به ث ا االعتبثثار هثثو الغري ثزة التثثي بيميث بثز بهثثا اإلنسث ب
مث النقثل كمثا زعث  ،بثل هثي شثر فثي كثل

ه ه الغريزةب علماً حتي بيتصور لها تعار
علث عقلثثي أو سثثمعي كشثر الحيثثاة ،والشثثر يمتنث أن ينثافي المشثثرو فيثثه ،وإن أريثثد
ثوف الحاص ثثلة بالعق ثثل ،فه ثثي كثيث ثرة ل ثثداً ،وليس ثثت كله ثثا
بالعق ثثل المع ثثار ب العقليث ثةب ،والعل ث ب
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محمثثودة مقلقثاً ،بثثل فيهثثا المحمثثود وفيهثثا المث موف ف ن
صثثح بة بعث
ً
ب
ن
صح بة كل العقليات(.)2
أمثثا مسثثـلة ((تعثثار

ثزف منثثه
العقليثثات ال يلث ب

العقثثل والنقثثل)) فالصثثحيح أنثثه ال يتعثثار

معقثثول ص ثريح

م منقول صحيح ،ألنهما إن كانثا قعيثين فتعاراثهما لمث بثين النقيضثين ،وكثل مثا
زعمثثوه مثثن ه ث ا البثثاب فيثثه خلثثل فثثي حكمه ث علثثي أحثثدهما بـنثثه قعثثي ألنثثه ل ث يثثـت
الرسثثل بمحثثاالت العقثثل ،وإن كثثان فثثي بعث
ل ن ال تقق بـنه محال ،وأما تعار

مثثا لثثاء بثثه الرسثثل مثثا تحثثار فيثثه العقثثول

الققعثي الشثرعي مث الظنثي العقلثي فإننثا نجثزف

عندئ بتمقئة الظني العقلي ،فآدف أبو البشثر فمثن ظثن أن اإلنسثان أصثله (( ثرد)) فهث ا
آث مك ب بالشري ،فإن توه ثمة تعار

بين ظني شثرعي و قعثي عقلثي فإننثا نحمثل

الظنثثي الشثثرعي علثثي الولثثه ال ث ي يوافثثق الققعثثي العقلثثي ،وأمثثا إن تعثثار

الظنيثثان

وننسب العقلي ألهله وال ننييه
فنميل للشرعي
ب
وعليه فإن كان النقل صحيحاً ،ف لك ال ي يدعي أنه معقثول إنمثا هثو مجهثول،
()3

.

ولو حقق النظر لظهر ذلك ،وإن كان النقثل يثر صثحيح ،فثال يصثلح للمعاراثة ،فثال

يتصثثور أن يتعثثار عقثثل ص ثريح ونقثثل صثثحيح أبثثداً ،ولثثو بفث نثر ه ث ا التعثثار ب فثثإن
تقثثدي النقث نثل أولثثي ،ألنهمثثا مث فثثر التعثثار ال يمكثثن الجمث بينهمثثا ألنثثه لمث بثثين
ورفع بهمثثا رف ث للنقيضثثين وكالهمثثا ممتن ث  ،ث ث إن تقثثدي العقث نثل ممتن ث ألن
النقيضثثين ،ب
ن
صحة السثم ن  ،وولثوب بثول مثا أخبثر بثه الرسثول  فلثو أبقلنثا النقثل
العقل دل علي

ل نا د أبقلنا داللة العقل ،ولو أبقلنا داللة العقل ل يصثلح أن يكثون معاراثاً للنقثل،
ألن مثثا لثثيس بثثدليل ال يصثثلح لمعاراثثة شثثيء مثثن األشثثياء ،ف ثثان تقثثدي ب العقث نثل مولب ثاً
تقديم به ،وه ا بنين وااح ،فإن العقل هثو الث ي دل علثي صثدق
عدف تقديمه ،فال يجوز
ب
السثثم وصثثحته ،وأن خب ثره مقثثابق لممب ثره فثثإن لثثاز أن ت ثثون الدالل ث بة با ل ث ًة لثثبقالن

( )2للمزي ث ثثد م ث ثثن ذل ث ثثك انظ ث ثثر :درء تع ث ثثار

العق ث ثثل والنق ث ثثل ،)90-89/1( ،ممتص ث ثثر الصث ث ثواعق،

(.)131،132/1

( )3انظثثر :فثثي ذلثثك العقثثل والنقثثل ،)79،80/1( ،ممتصثثر الص ثواعق ،)129/1( ،تقريثثب وترتيثثب
القحاوية (.)871/2
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النقثثل لثثزف أن ال يكثثون العقث بثل صثثحيحاً ،وإذا ل ث يكثثن دلثثيالً صثثحيحاً ل ث يجثثز أن يتب ث
بحال ،فضالً ع طن أن يقدف ،فصار تقدي العقل علي النقل دحاً في العقل(.)4

وأما ظهثور تيثارين مث مجثيء أبثي الحسثن األشثعري فثي أهثل السثنة ،فهثو وهث

مثثن الثثدكتور عمثثر ألن أهثثل السثثنة والجماعثثة لثثيس مصثثقلحاً حادث ثاً لثثاء بعثثد ظهثثور
األشثثعرية كمثثا أوهمثثت عبارتثثه( ،)5بثثل ه ثثو سثثابق علثثي ظهثثور األشثثعري بنحثثو ثالث ثثة
رون ،ففي تفسير وله تعالي{ :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه}[آل عمران :آية ،]10:ال ابن
عباس" :تبي

ولوه أهل السنة والجماعة وتسود ولثوه أهثل البثدي والضثاللة"( ،)6فهث ا

بل مولثد األشثعري بقثرون يثا د .عمثر ،فمثن لث يكثن علثي مثنهع أهثل السثنة الث ين هث

الص ثثحاب بة فإخ ارلث ثه م ثثن هث ث ا المص ثثقلح أم ثثر ح ثثت  ،ب ثثل األش ثثعرية إنم ثثا انتس ثثبوا للس ثثنة
بنصره لألحادي واآلثار في مواا  ،ل ن الملل في با ي معتقثده منث مثن إ ثالق
االس الشريف عليه كما سيـتي تقريره بعد.
أمثثا مصثثقلح ((أهثثل السثثنة واالتبثثاي)) فهثثو أيض ثاً ورد فثثي بع ث

اآلثثثار ،ول ثثن

ثدكتور عمث بثر بهث ا الفهث العجيثثب ،ألن االتبثثاي لثثيس ممتصثاً بـئمثثة
الغريثثب أن يفهمثثه الث ب
الم اهب األر عة ،بل أمر هللاب تعالي باالتباي في كتابه لما أنزله{ ،اتبعىوا أحسىن فىا أنىز
إليكم فن ربكم} [الزمر ،آية ،]55:وأمر باتباي سبيل المنيبين إليثه { ،واتبع ىبي

فىىىن أنىىىا إ }[لقمثثان ،آيثثة ،]15 :وأمثثر باتبثثاي سثثبيل الم ث منين لملثثة وح ث ر مثثن ممالفث نثة

( )4العقل والنقل ،)171 ،170/1( ،شرح القحاوية ،ص.217 ،216:
( )5ال د .عمر :فثي ص(( )18( :فثإذا كثان أهثل السثنة والجماعثة هث م طثن سثم طوا أنفسثه بثه وألمث
العلمثثاء علثثي ذلثثك فبثثـي حثثق يثثـتي اليثثوف مث طثن يمثثرله مثثن ه ث ه الفر ثثة)) أهث ث ووااثثح أنثثه يشثثير
لألشعرية.
( )6أخرلثثه ابثثن أبثثي حثثات وأبثثو نصثثر فثثي اإلبانثثة والمقيثثب فثثي التثثاريس ،والالل ثثائي فثثي السثثنة كمثثا
بالدر( ،)291/2وانظره ك لك في ابن كثير )390/2( ،والبغوي ( )87/2في تفسير اآلية ،و ثد

برنوى مرفوعاً للنبي صلي هللا عليه وسل من حدي
والديلمي ،ومن حدي أبي سعيد أخرله أبو نصر السجزي كمثا بالثدر المواث السثابق ،وانظثر
ابن عمر ،أخرله المقيب في رواية مالثك،

الفتاوى (.)215/19
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اتباعه وه ه األوصا

في هث ه اآليثات كلهثا تثدل علثي اتبثاي ال تثاب والسثنة والسثل

الصالح ،وليس ه ا ممتصاً باألئمة األر عة يا د .عمر.

وكلمثثة أخي ثرة يثثا د .عمثثر :إن عقيثثدتنا مسثثندة إلثثي النبثثي صثثلي هللا عليثثه وسثثل

والص ثثحابة والت ثثابعين لهث ث بمي ثثر ،باألس ثثانيد الموثق ثثة ب ثثل مول ثثد اب ثثن تيمي ثثة و ب ثثل مول ثثد
ن
السنة شاهدة ب لك.
وكتب
األشعري،
ب
و اح ع هلل ا م ب ع دا تدل اصواحوت.

 بيان من هم أهل السنة:
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افتتح د .عمثر هث ا المبحث
ولعثثل أهثثل السثثنة ثثثالث وائ ث

بكثالف السثبكي األشثعري شثارحاً عقيثدة ابثن الحالثب

[أهثثل الحثثدي – أهثثل النظثثر العقلثثي -أهثثل الولثثدان

وال شث ] ثث نقثثل كثثالف ابثن رشثثد والسثثفاريني ،وكثثل هث الء مثثن المت لمثثين مثثن األشثثاعرة
أو من وافقه .

ونقول له يا د .عمر أهك ا يكون استداللك علي مسمي أهل السثنة ،أتعلث لثو أن

معتزلياً أراد أن يثبت أن المعتزلة هث أه بثل الحثق ،وأورد كالمثاً ألئمثة المعتزلثة ،ولثو أن
شثثياياً رافضثثياً أراد إثبثثات أن الشثثيعة أهث بثل الحثثق وأن التشثثي هثثو الصثواب فثثـورد كالمثاً
ألئمة الرافضة ،ولو  ....ولو ....أكان ه ا مقبوالً عندك يا د .عمر..
ماذا تنتظر من التا السبكي وهثو يقثرر م طثن هث أهثل السثنة ،أتثرى يثراه لهميث ًة
أو رافض ًة ،أو حشوي ًة -علي ولك -نابتة
إن مثثثل ه ث ا ال يثثرو إال علثثي ن
صثثغار العقثثول ،إن أردت أن تتعثثر علثثي أهثثل
ن
ن
ال سل ن
األدلة وأ و ن
األمة ،ال أئمة األشعرية فحدي
السنة فانظر إلي

((الفر ة الناليثة

))

وال ي تجهرمت فضثعفته فثي آخثر كتابثك إنمثا يثدل علثي أن أهثل الحثق مثن كثان علثي
مثثثل مثثا كثثان عليثثه النبثثي  وأصثثحابه وإن ل ث نسثثتدل بالحثثدي
{يوم تبيض وجوه وتسود وجىوه}[آل عمثران ،آيثة ،]106:كثا

فثثإن ثثول هللا تعثثالي:

فثي ذلثك فقثد فسثر ابثن عبثاس

اآلية بـنه تبي ولوهب أهل السنة والجماعة ،وتسود ولوهب أهل البدعة والفر ة(.)7
ولقد لم المقيب البغثدادي فثي ((شثر أهثل الحثدي )) اآلثثار عثن كبثار علمثاء
السل أحمد وإسحق وابن المبارك و يره وهي تدور حول أن الفر ة النالية والظاهرة
علثثي الحثثق ه ث أهثثل الحثثدي  ،ومثثنه مثثن يقثثول :إن ل ث يكونثوا أهثثل الحثثدي ن فثثال أدري
من ه (.)8
فهث ث الء بهث ث ط الفر ثثة النالي ثثة ف ثثي ح ثثين لث ث يك ثثن األش ثثعري وال الماتري ثثدي وال أه ثثل
ال ش د ولدوا بعد( ،)9ف يف تنقق السلسلة هك ا يا أهل الحجثا ،إن أهثل السثنة مثن
لدن النبي  وحتي يومنا ه ا علي اتصال ل يحثوله هللا إلثي مث اهب مبتدعثة اثالة
( )7تفسير ابن كثير.)390/1( ،
( )8انظر :شر أصحاب الحدي

للمقيب.

( )9تثثوفي األشثثعري سثثنة 324ه ثث ،وتثثوفي الماتريثثدي 326هث ث بينمثثا تثثوفي ابثثن المبثثارك سثثنة181ه ثث،
وتوفي إسحق سنة236هث ،وأحمد سنة 241هث.

12

تواح له المناهع ،وإنه في كل زمان يتصلون بـسانيده إلي القثرون المفضثلة بثل
ظهور أحداث اليونان وأف ار الرومان ببدعه ال المية.
ن
يل القثارل إلثي كتثب
وحي إنني التزمت االختصار ما أمكن في ردي هث ا فسثـبح ب
((السث ثثنة)) البث ثثن أبث ثثي عاص ث ث وعبث ثثد هللا بث ثثن أحمث ثثد والمث ثثروزي وإلث ثثي ((شث ثثر أصث ثثحاب
الحدي

))

للمقيب و((شرح أصثول االعتقثاد)) لالل ثائي و يرهثا ليثرى عشثرات بثل مئثات

النقول عن القرون المفضلة وأئمة الدين والدنيا ليعر الفريقين ،ويرى من أي النوعين

يكون ه الء وه الء.

بثثل إن األشثثعرية واألشثثعري ل ث بي طمثثد بحوا ثثه إال فيمثثا وافق ثوا فيثثه ال تثثاب والسثثنة،
وكثثل مثثن مثثدحه مثثن العلمثثاء إنمثثا مثثدحه ل ث لك بثثل المصثثنفون مثثنه عنثثدما يت لمثثون
عن الفر ة النالية ويزعمون أنه األشثاعرة يعللثون ذلثك بمتابعثة األحاديث

الصثحيحة،

ولث لك لمثثا ثثال العضثثد اإليجثثي بثثـن األشثثاعرة هث الفر ثثة الناليثثة ،أ طورد الشثثارح الجثثالل
الدواني س االً فقال(( :فثإن لثت كيثف ح ث بثـن الفر ثة الناليثة هث األشثاعرة وكثل فر ثة
تثثزع أنهثثا ناليثثة ،لثثت سثثياق الحثثدي

مشثثعر بثثـنه المعتقثثدون بمثثا روي عثثن النبثثي 

وأصثثحابه وذلثثك إنمثثا ينقبثثق علثثي األشثثاعرة بثثـنه يتمسثثكون فثثي عقائثثده باألحادي ث

الصث ثثحيحة المنقولث ثثة عث ثثن النبث ثثي  وعث ثثن أصث ثثحابه وال يتجث ثثاوزون عث ثثن ظواهرهث ثثا إال
بضرورة

()10

وال يسترسلون م عقوله كالمعتزلة))(.)11

و ثثد شثثرحه ال لنبثثوي فقثثال(( :أمثثا كثثون الفر ثثة الناليثثة ه ث األشثثاعرة ،فثثألن الفر ثثة

النالية ه المعتقدون بما روى عثن النبثي  وأصثحابه ،وكثل فر ثة معتقثدون بث لك هث
األشاعرة))( ،)12ينتع من الشكل األول أن الفر ة النالية ه األشاعرة .أهث(.)13

( )10وهثثل نفثثي علثثو هللا واسثثتوائه علثثي عرشثثه اثثرورة ،وهثثل نفثثي صثثفات األفعثثال اثثرورة ،أو أكثثد
القول بـنه ال داخثل وال خثار العثال  ،إنمثا المثراد ههنثا إثبثات محاولثة األشثاعرة إلصثاق أنفسثه
بـهل الحدي

لما علموا أنه ال سبيل للفر ة النالية إال باتباي الحدي

واألثر.

( )11شرح العقائد العضدية – )40-38( ،مقبوي م حاشية ال لبنوي والملمالي.
( )12وه ا تحك فليس أهل الحدي

أشاعرة وه معتقدون بما روى عن النبي .

( )13حاشية ال لبنوي  ،39/1و نحوه ال الملمالي في حاشيته .38/1
13

ضثثل له ث ل ث يكثثن
ولثثيس المثثراد ههنثثا إال إثبثثات أن األشثثاعرة لمثثا أرادوا إثبثثات ف ط
ذلك إال بانتسابه إلي السثنة واألثثر ،فثـين هث ا مثن الجثوهر والعثر  ،والجثزء الث ي ال

يتج أز ،ونطف ني أن يكون الثرب داخثل العثال ن أو خارلث به و يثر ذلثك مثن الترهثات التثي بنثوا
عليهثثا اعتقثثاده كثثامالً موافقثثة لنطلعثثال ن فثثي نظريث نثة الجثثوهر الفثثرذ وعليثثه فثثال ننشثثغل
ثبكي وابث نثن رشثثد والسثثفاريني ،ول ث طثن
بمنا شثثة مثثا أورده الثثدكتور عمثثر نمث طثن بنبقثثول عثثن السث ن
أنثثوه ههن ثثا نب ثثـن هث ث الء و يثثره يس ثثلمون أن أه ثثل الح ثثدي ه ث أه ثثل الس ثثنة ،ومم ثثالفوه
يق ثثرون بث ث لك أيضث ثاً وين ثثازعونه ف ثثي دخ ثثول األش ثثعرية والماتريدي ثثة و ي ثثره م ثثن الف ثثرق
دوع
ال الميثثة فثثي هث ا المسثثمي فصثثار دخثثول أهثثل الحثثدي ((فثثي أهثثل السثثنة)) حد َّ إج د ٍ
ن ن
ثق والممثثال ب .
حتثثي مثثن األشثثعرية أنفسثثه وكفثثي ب ث لك شثثرفاً أن يشثثهد بالفضثثل الموافث ب

كيف و د ال ((:ال تزال ائفة من أمتي ظاهرين ال يضره من خ له )) (.)14

 هل مذهب األشاعرة مذهب مجهور األمة:

ع طنثثون الثثدكتور عمثثر بث ث [اعت ث ار
لمهثثور األمثثة] وإذا ثرأت كثثالف الثثدكتور سثثفر ل ث تجثثد شثثيئاً مثثن ذلثثك ،فالثثدكتور سثثفر
يث كر عثن المث هب األشثعري أنثه ((مث هب نب طثد نع لي لثه ولثوده الثوا عي الضثم فثي الف ثثر
اإلس ثثالمي)) ولث ث يث ث كر لمه ثثور األم ثثة م ثثن ري ثثب وال بعي ثثد ،أف ثثإن ل ثثاء رل ثثل و ثثال إن
الثثدكتور سثثفر أن م ث هب األشثثاعرة هثثو م ث هب

( )14أخرلثثه البمثثاري فثثي آخثثر بثثاب فثثي كتثثاب المنا ثثب (-632/6ح ،)3640وأخرلثثه مسثثل فثثي

اإلمارة باب ول النبي صلي هللا عليثه وسثل (( :ال تثزال ائفثة مثن أمتثي ظثاهرين علثي الحثق))،

(-1023/3ح )1921م ثثن ح ثثدي
وأخرلثثه مسثثل مثثن حثثدي

المغي ثثرة ب ثثن ش ثثابة وه ثثو فيهم ثثا م ثثن ح ثثدي

معاوي ثثة أيضث ثاً،

ثو ثثان ولثثابر بثثن سثثمرة و يثثره وهثثو مثثروي عثثن لمث مثثن الصثثحابة

أيضاً في ير الصحيحين.
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لثثه ولثثوده ال ثوا عي الضثثم فثثي الف ثثر اإلسثثالمي فهثثل ه ث ا

الرافضثثة وم ث هبه المبي ث
ن
األمة من الرافضة!!
يعني أن لمهور

أي مثا ذهبثت إليثه ،مثن أن لمهثور األم نثة مثن األشثعرية
يا دكتور عمثر :لثيس الثر ب
وانظث ثثر حولث ثثك فث ثثي محيقث ثثك ال ث ث ي تاث ثثيو فيث ثثه ،هث ثثل ع ث ثواف األمث ثثة يعرفث ثثون األشث ثثعري

والماتريدي ،ومثاذا يقولثون فثي علثو هللا تبثارك وتعثالي علثي عرشثه ،ومثاذا يعتقثد العثواف

في ((اإلسراء والمع ار )) ،حتي م طن يقول منه إن هللا في كل مكان فإذا باحثتثه لث يكثن
يريد إال السلقان والعل والجبروت وما أشبه ذلك مثن المعثاني الصثحيحة ولث بي نثرطد أحثد

م ثثنه الحل ثثول أو االتح ثثاد ثثه ،وال خق ثثر بقل ثثب أح ثثده ((ال خ ثثار الع ثثال وال داخل ث بثه
وك لك ب طل في أفعال الاباد ،ف ل العواف يثبتون عموف اإلرادة والملق ،ف ل شيء بثإرادة
هللا وخلقثثه ،ويثبتثثون م ث ذلثثك اكتسثثاب العبث نثد ألفعالثثه ،فثثاهلل خثثالق مريثثد حقيق ث ًة ،والعبث بثد
فاعثثل حقيق ث ًة وال تنث ن
ثافي فثثي شثثيء مثثن ذلثثك عنثثده وال ينا ضثثون بثثين ه ث ا وه ث ا ،وال
))

يقولثون بجبثر أو كسثثب أو نحثو ذلثثك ،كمثا ال يتو ث

أحثد مثثن العثواف عثثن إثبثات شثثيء

من صفات هللا تعالي علي ما يليق به ،ال يمنعه ((حلثول حثوادث)) وال ((حثوادث ال أول
لها)) عن ذلك ،وس طل يا دكتور عمر أي عامي هل ر نا سبحانه بيوصث ب برحمثة وراثا
و ضب ،أف المراد ((إرادة الثثواب وإرادة العقثاب)) وأن الرحمثة خثور والغضثب ليثان...
الس من التـويالت األشعرية الغريبة البعيدة.
ف ل ه الء ليسوا من األشاعرة ،وإثباته ليس متلقي عثن أحثد بثل بفقثرته النقيثة
ً
التي ل تتلوث بترهات عل ال الف ال ي رسه المت لمون ومثنه األشثاعرة ،وهث الء هث

لمهث ث ث ث ثثور األمث ث ث ث ثثة بث ث ث ث ثثل ((القث ث ث ث ثثرن السث ث ث ث ثثاب
يثثا دكتثثور .عمثثر ((القثثرن السثثاب
الساب .
أما المال

))

))

و عث ث ث ث ثثده ،وال نث ث ث ث ثثدري لمث ث ث ث ثثاذا خصصث ث ث ث ثثت

علمثاً أن ((ابثثن تيميثثة)) ثثد تثثوفي فثثي القثثرن الثثثامن ال

بين الماتريدية واألشعرية وال ي أشثرت إليثه فثي آخثر كالمثك هنثا يثا

د .عمر فهو في مسائل في األصول ال الفروي ،وكونك تنفي ه ا فهو من عثدف علمثك
بثثه ،وإال فهثثال سثثـلت و حثثثت عثثن مسثثـلة ((الت ثثوين)) هثثل يقثثوف بثثالرب تعثثالي ((فعثثل)) أ طو
ال فاألشث ثثعرية ينفونث ثثه ،والماتريديث ثثة يثبتونث ثثه ث ثثديماً ويحتملث ثثون لوازمث ثثه ،ويث ثثردون علث ثثي
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األشاعرة بإلزامه باإلرادة  ...الس ،أليست ه ه من مسائل األصول ،وإال فما األصثول
عندك يا د .عمر ،وما الفروي  ..نبئنا!! .

 األشاعرة وأئمة املذاهب الفقهية:

إن مثثن العجثثب الثثر ه بثثين األشثثعر ن
ية و ثثين الم ث ن
اهب الفقهيث نثة؛ فم ث هب األشثثعري

ثاس فثي م ابثه الفقهثي
م هب عقدي ،ونفس الرلل وهو أبو الحسن األشعري تنثازي الن ب
ن
أصحاب م هب يترلمون له في بقاته .
ماذا كان وكل
وعلثثي كثثل فالم ث هب العقثثدي ال يعنثثي بالضثثرورة انتمثثاء صثثاحبه لم ث هب فقهثثي
معثثين ،وإن كثثان بع ث

ثحاب الم ث ن
العلمثثاء ي ث كرون أ ثوال أصث ن
اهب األر عثثة فثثي أب ثواب
16

االعتقث ثثاد ،فث ثثإن الظث ثثاهر أن الم ث ثراد منث ثثه اسث ثثتمال بة لث ث ن
ثوب النث ث ن
ثاس ال ث ث ين ال يعلمث ثثون إال
الم اهب الفقهية ويثقون بـئمتها.
ول ا فليس من المناسب الدخول فثي بحث ن آر ناء األئم نثة الفقه ن
ثاء فثي مث هب ون طحلثة
ب
عقدية.
 س ب ند و ا هب ألشععم:

والثثدكتور عمثثر سثثود صثثفحات كثي ثرة فثثي التعليثثق علثثي كثثالف د .سثثفر فثثي ه ث ا ،
ول يتعر للداف ال ي دف د .سثفر ل تاب نثة ذلثك ،وهثو بيثان أن المث هب األشثعري لث

ينتشثثر إال فثثي القثثرن المثثامس إثثثر انتشثثار كتثثب البثثا الني ،كمثثا أن دخثثول كثيثثر مثثن

األم ثراء فثثي ه ث ا الم ث هب سثثاعد علثثي انتشثثاره ،كثثالوزير نظثثاف الملثثك السثثلجو ي ،فإنثثه
عظيمثثة فثثي القضثثاء علثثي مثثا يعثثر فثثي

تثثولي الثثو ازرة ثالثثثين سثثنة ،وكثثان لثثه موا ث

التثثاريس بفتنثثة البساسثثيري ،المبتثثدي الث ي أرادهثثا رافضثثية فثثي بغثثداد ،وتغلثثب علثثي ذلثثك
الناس به من كونه أنصار الس ن
ن
ن
ثنة
الساللقة عليه ر ه لوب
فقضاء
مدة سنة كاملة،
ب
ن
ثدي الرافضث نثة ،كمثثا كانثثت لنظثثاف الملثثك لهثثود كبيثرة فثثي محار ث نثة البا نيث نثة كث لك،
اثثد بث ن
ولث يكثثن هث ا فحسثثب بثثل أنشثثـ المثثدارس النظاميثثة فثثي كبثثرى بلث ن
ثدان المالفث نثة آنث اك فثثي

بغثداد والبصثرة وأصثفهان والموصثثل و يرهثثا ،وأوكثل التثثدريس فيهثا لألشثثاعرة والصثثوفية
كالجويني والقشيري ف ان ل لك أثر عظي في انتشار الم هب(.)15

ومثثن الجثثدير بال ث كر أن ه ث ه المثثدارس كانثثت كلهثثا ((شثثافاية المثث هب الفقهثثي

))

وأو

نظاف الملك عليها أو افاً علي أصحاب الشافعي أصالً وفرعاً( ،)16فالظاهر أنثه

انتشر الر ه عند ال ثيرين بين ((الشافاية واألشعرية)) من ذاك الزمان.

كمث ثثا سث ثثاعد علث ثثي انتشث ثثار الم ث ث هب األشث ثثعري أن الث ثثدولتين :النوريث ثثة فث ثثي الشث ثثاف

والصالحية في مصر ((الدولثة األيو يثة)) ،كثان أمراههثا علثي هث ا المث هب ،فنثور الثدين
محمثثود بثثن زن ث نثي القائثثد العظثثي ن فثثي تثثاريس الصثثليبيين كثثان ثثد بنثثي المثثدارس والثثدور
العلمية ،وأ طوكثل مشثيمة دار الحثدي ن فثي دمشثق إلثي الحثافس ابثن عسثاكر المثداف عثن
( )15انظ ث ثثر ف ث ثثي ذل ث ثثك ت ث ثثاريس دول ث ثثة آل س ث ثثلجوق (ص ،)20-16المن ث ثثتظ ( ،)66-65/9ال ام ث ثثل
( )650-640/9حي

( )16المنتظ .65/9

أر لفتنة البساسيري كاملة.
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ثب ال ث ن
ثدين
األش ثثعري ،كم ثثا ت ثثولي الت ثثدريس ف ثثي المدرس ثثة النوري ثثة النظري ثثة ف ثثي حل ثثب ق ث ب
مسثثعود النيسثثابوري ،وهثثو ال ث ي وا ث لصثثالح الثثدين األيثثو ي فيمثثا بعث بثد العقيثثدة التثثي
التزمهثثا ودرسثثها ألبنائثثه وحمثثل النثثاس بمضثثمونها علثثي الم ث ن
هب األشثثعري فثثي الدولثثة

األيو ي ثثة( ،)17كم ثثا تو ثثدت الص ثثل بة ب ثثين الث ثرازي إم ثثا نف األش ثثاعرنة ف ثثي و ت ثثه و ثثين المل ث نثك
ن
ن
محمد بن أيوب أخي صالح الدين (ت615هثث) فثـل لثه الثرازي كتثاب ((أسثاس
العادل
التقثثديس)) ( ،)18والث ي نقضثثه شثثيس اإلسثثالف ابثثن تيميثثة فيمثثا بعثثد بموسثثوعته الرائعثثة فثثي
((نق

أساس التقديس)).

فه ا انتشار الم هب األشعري وهو انتشار سياسي أكثر منه انتشا اًر ف رياً.
أا ث

إلثثي ذلثثك ولثثود كبثثار مثثن العلمثثاء نصثثروا هث ا المث هب ف ثثان لهث التثثـثير

فثثي انتشثثاره وعلثثي أرسثثه بحفثثا كثثالبيهقي وابثثن عسثثاكر ،وك ث لك فقهثثاء مبثثرزون كثثابن
فثثورك واالسثثفرايني والشثثيرازي والجثثويني والغ ازلثثي والعثثز بثثن عبثثد السثثالف والسثثبكي وابثن
المشثته نرين بالتقثدف فثي األصثول والمنثاظرة
العر ي المال ي ،وك لك لماعة مثن العلمثاء ط

كالرازي واآلمدي و يره وكله كانوا دعثاة لهث ا المث هب و عضثه كثان متعصثباً لث لك

تعصباً شديداً كالسبكي تا الدين.

إن العال اإلسالمي بعد محنثة األئمثة مثن نبثل االعتثزال وأهلثه فثي عهثد المثـمون

ومن لاء بعده كثان متشثوفاً لرفث هث ه المحنثة ،و ثد قثي
الصديق الثاني أحمد بن حنبثل فو ث

هللا سثبحانه إمثاف أهثل السثنة

ثوداً شثامماً أمثاف هث الء حتثي زال أمثره وثبثت

الناس علي السنة ،و عثد وفاتثه كانثت المعتزلثة ثد بثدأت تجمث شثتاتها مثن خثالل كبثار

مف ريهثثا ،وكثثان أبثثو الحسثثن األشثثعري مثثن كبثثار تالم ث ة أبثثي علثثي الجبثثائي المعتزلثثي
وكثثان بينظثثر له ث مثثا ل ث يحسثثنوا مثلثثه ال بلثثه وال بعثثده ،فلمثثا انقلثثب أبثثو الحسثثن علثثي
الف ر االعتزالي ونصر م اهب أهل الحدي في الجملة ،اتجثه النثاس بقلثو ه إلثي هث ا
الف ثثر الجدي ثثد و بل ثثوه ل ثث ثرة الح ثثق الث ث ي يظه ثثر في ثثه م ثثن خ ثثالل ظه ثثور اآلث ثثار النبوي ثثة
عنده  ،ولتصريح صاحبه فثي مقدمثة اإلبانثة علثي أنثه علثي مث هب اإلمثاف أحمثد ،ممثا
ساعد في بول ه ا الف ر والتغااي عن أصول عظيمة بقيت فيثه مثن كثالف االعتثزال
( )17انظر في ذلك :التاريس السياسي والف ري للم هب السني ص ،261المقه للمقريزي.343/2
( )18أساس التقديس ص ،3:سير أعالف النبالء.)120/22( ،
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أهل الس ن
ل يفهمها ال ثيرون وظنوا أنها مناورات ف رية ال تبنا ن أصول ن
ثنة والجماع نثة،
ب
أن
ا ط إلي ذلك احتجا تالمث نة األشثعرني بعثد ذلثك باآلثثار والسثيما محثدثيه كثالبيهقي

وابن عساكر.

ول ث لك فق ثثد واث ث ش ثثيس اإلسثثالف اب ثثن تيمي ثثة الميث ثزان الصثثحيح ف ثثي الحكث ث عل ثثي

األشثثعري حيث ثثال(((:)19ال ريثثب أن ثثول ابثثن كثثالب واألشثثعري ونحوهمثثا مثثن المثبتثثة
الجهمية بل وال المعتز ن
ن
لة ،بل ه الء له مصنفات في الرد علثي
للصفات ليس هو ول

الجهميثثة والمعتزلثثة و يثثان تضثثليل مث طثن نفاهثثا ،بثثل ه ث تثثارة يكفثثرون الجهميثثة والمعتزلثثة
ثرب
أكثر ممالف ًة لجهث وأ ب
وتارًة يضللونه " ...إلي أن ال":وابن كالب إماف األشعرية ب
إلثثي السثثل مثثن األشثثعري نفسثثه ،واألشثثعري أ ثثرب إلثثي السثثل مثثن القااثثي أبثثي بكثثر
البا الني ،والقااي أبو بكثر وأمثالبثه أ ثرب إلثي السثل مثن أبثي المعثالي و ن
أتباع نثه ..ثث
ب ب
ذكثثر أدلثثة ذلثثك ثث ذكثثر أن األشثثعري انتصثثر للمسثثائل المشثثهورة عنثثد أهثثل السثثنة التثثي
ثات الصث ن
خثثالفه فيهثثا المعتزلث بة كمسثثـلة الرهيثثة وال ثثالف وإثبث ن
ثفات ون طحث نثو ذلثثك ،ل ثثن كانثثت
خبرتبث بثه بثثال الف خب ثرًة مفصثثل ًة وخبرتبث بثه بالسثثنة خب ثرًة مجمل ث ًة ،فل ث لك وافثثق المعتزلثثة فثثي

بعث

السثثنة ،واعتقثثد أنثثه يمكنثثه الجمث بثثين تلثثك

أصثثوله التثثي التزمثوا ألللهثثا خثثال

األصول ،و ين االنتصار للسنة كما فعثل فثي مسثـلة الرهيثة وال ثالف والصثفات المبريثة
و يث نثر ذلثثك ،والممثثالفون لثثه مثثن أهثثل السثثنة والحثثدي

ومثثن المعتزلثثة والفالسثثفة يقولثثون:

إنثثه متنثثا  ،وإن مثثا وافثثق فيثثه المعتزلثثة ينثثا ب مثثا وافثثق فيثثه أهثثل السثثنة ،كمثثا أن
المعتزلثثة يتنا ضثثون فيمثثا نصثثروا فيثثه ديثثن اإلسثثالف فثثإنه بن ثوا كثي ث اًر مثثن الحجثثع علثثي
ثور الممثثالفين لألشثثعري مثثن المثبتثثة
أصثثول تبنثثا ب كثي ث اًر مثثن ديثثن اإلسثثالف ،بثثل لمهث ب
ثاة يقولثثون :إن مثثا الثثه فثثي مسثثـلة الرهيثثة وال ثثالف معلثثوف الفسث ن
والنفث ن
ثاد بضثثرورنة العقث نثل،
ب
أتباعث بثه :إنثثه ل ث يوافقنثثا أحثثد مثثن القوائ ث علثثي ولنثثا فثثي مسثثـلة الرهيثثة
وله ث ا يقثثول
ب
ثول :إن
وال الف فلما كان في كالمه ش طثوب مثن هث ا وش طثوب مثن هث ا صثار يبق بثول م طثن يبق ب
ول له فقد ال البا ثل ،ومثن ثال :إنثه
فيه نوعاً م طن التجه  ،وأما م طن ال :إن وله ب
ليس فيه شيء من ن
ول لهث فقثد ثال البا ثل ،حهللا يحثب ال ثالف بعلث وعثدل ،وإعقثاء

( )19مجموي الفتاوى. )202/12( ،
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كثثل ذي حثثق حقثثه وتنزيثثل النثثاس منثثازله

))

أ هث ث ،كثثالف شثثيس اإلسثثالف وهثثو كثثالف متثثين

ص نثر كثيثر مثن العلمثاء م ط اب بثه لمثا اشثتمل
رصين يبين الحثق بعلث وعثدل ويبثين سثبب ن ط
السنة مقارن ًة بالمعتز ن
ن
ن
لة.
ألدلة
عليه من حق وظهور
وأحسثثب أن األشثثعري فثثي آخثثر حياتثثه كثثان أكثثثر الت ازمثاً بثثـ وال السثثل

وفثثي تلثثك

الفتثرنة رلث عثن االعتثزال ،وذلثك لتعلمثثه مث هب السثل
الحدي و رق استدالله فعنل ما ل يكن لديه عل به و ت تحوله عن االعتزال.

وعلمثه بمثنهع ومآخث أصثثحاب

وا عع اقض

ا هب افقه :

سثثبق أن الثثدكتور سثثفر ذكثثر أ ثوال أصثثحاب الم ث اهب الفقهيثثة اسثثتقراداً ولثثيس

أصال ًة ،فماذا فعل د .عمر هداه هللا.
أوالً حك ث علثثي د .سثثفر بالتثثدليس ألن األشثثعري ولثثد بعثثد وفثثاة آخثثر األئمثثة موت ثاً
ودعاه إلي أ طن ال بيثدلنس علثي النثاس ،ولثيس فثي األمثر تثدليس ألبتثة ،بثل عثد بف فهث مثن
ال ثثدكتور عم ثثر لاب ثثارات الحث ثوالي ،فال ثثدكتور س ثثفر ثثال(( :أئم ثثة المث ث اهب األر ع ثثة م ثثن
الفقهاء)) ول يقل أئمثة المث اهب المتبثوعين ،فقولثه ((مثن الفقهثاء)) بثين مثراده وهثو فقهثاء
المث اهب األر عثثة ال مثثن انتسثثب لهث  ،وهث ا لث

لثثاء بعثثده نشثره ،فهثثو لثثيس تدليسثاً بثثل

عدف فه من الدكتور عمر فحسب ،فرمي الناس بما ه منه براء!!.

ث ث ث حث ثثاول الث ثثدكتور عمث ثثر أن يقعث ثثن فث ثثي ((ابث ثثن خث ثثويز منث ثثداد)) و ((ال رلث ثثي)) و

((الهروي)) و ((ابن أبي العز)) ،حتي يحقق أن ((كل)) المال ية و((كثل)) الشثافاية أشثاعرة
إل ثثي ي ثثر ذل ثثك م ثثن ال لي ثثات المتوهم ث نثة ،وال ن ثثدري لم ثثاذا لث ث ي ثثت ل ع ثثن ((أب ثثي حام ثثد
االسفرايني)) ومون نف نه من األشاعرة والبا الني م أن د .سفر ذكره كما ذكر يره.

وكالف د .عمر في ذلك كلنه يحمل خبقثاً وعثدف واثوح فثي الرهيثة والفهث  ،فمثثالً

ينق ثثل ك ثثالف الت ثثا الس ثثبكي ف ثثي ال رل ثثي ،وم ثثاذا عس ثثاه أن يق ثثول الس ثثبكي وه ثثو ش ثثديد
التعصثثب لألشثثاعرة ،أاث

ذلثثك إلثثي أن كالمثثه اثثايف فثثي رد (( صثثيدة)) لل رلثثي إذ

ن
االحتمال و ن
الظن ال ير.
هو مبني علي

وذكثثر د .عمثثر اإلمثثاف شثثيس اإلسثثالف الهثثروي األنصثثاري ،ث ث نقثثل كثثالف السثثبكي

عثثن الث هبي أن ابثثن تيميثثة كثثان يقثثول عثثن كتابثثه ((المنثثازل)) إنثثه مشثثتمل علثثي االتحثثاد،
ففهث د .عمثثر أن ابثثن تيميثثة يقثثول علثثي الهثثروي إنثثه ((اتحثثادي)) ،وهث ا كمثثن يث كر عثثن
20

أبثثي الحسثثن األشثثعري أن كالمثثه فثثي إثبثثات ولثثود الثثرب أو مثثا يسثثمي بثثدليل الج ثواهر

واألع ث ث ار أنث ثثه مشث ثثتمل علث ثثي االعت ث ثزال ،فث ثثيطفه ب أمثث ثثال الث ثثدكتور عمث ثثر أن األشث ثثعري
معتزلثثي!! ،وكمثثن يقثثول إن كثثالف الحثثاك أبثثي عبثثد هللا مشثثتمل علثثي تشثثي  ،فيثثـتي مث طثن

ثي( ،)20أو يث كر أن كثثالف حمثاد بثن أبثثي سثليمان وابثثن أبثي ليلثثي
يقثول إن الحثاك رافضث ل
وأبي حنيفة مشتمل علي إرلاء فينسب ه الء إلي المرلئة!!(.)21

ير أن كالف الهروي محتمل ول يقثل ابثن القثي فثي المثدار أنثه كثالف االتحاديثة

شـن كالف الغزالي في اإلحياء حيث
بل هو مجمل بمو نه ب
شـن به ب
والتوكل ما نصه(( :فإن لت :كيف يتصور أن ال يشاهد إال واحداً وهو يشاهد السثماء
ذكثر فثي كتثاب التوحيثد

واألر وسائر األلساف المحسوسة وهي كثيرة ،ف يثف يكثون ال ثيثر واحثداً فثاعل أن
ه ه ايث بة علثو نف المكاش ن
ثفات .وأسثربار هث ا العلث ال يجثوز أن تبسثقر فثي كتثاب فقثد ثال
العثثارفون إف دوَ ُء س د ِع اعبلب د ِ فددع  ..ثث شثثبه ذلثثك باإلنسثثان وروحثثه ولسثثده ثث ثثال

ثر ك ثثالبرق
ق ث أب
ثدوف وت ثثارة ت ط
وهث ث ه المش ثثاهدة الت ثثي ال يظه ثثر فيه ثثا إال الواح ثثد الح ثثق ت ثثارًة ت ث ب
وهثثو األكثثثر  ...ث ث ذكثثر كثثالف الحثثال فثثي الفنثثاء فثثي التوحيثثد ( ،)22ث ث ذكثثر
المثثا
االتحثثاد فثثي الفعثثل و ثثال :وهك ث ا كثثان توحيثثد السثثال ين لقريثثق السثثال ين التوحيثثد فثثي
الفعل ،أعني من ان ش

له أن الفاعل واحد

()23

أ هث.

وهث ث ث ه المث ث ثوا ن و يره ث ثثا م ث ثثن المش ث ثثكالت عل ث ثثي األحي ث ثثاء ،و ث ثثد نق ث ثثل الز ي ث ثثدي
االعت اراث ن
ثات ومحاولثثة الثثرند عليهثثا فثثي شثثرحه ،وعلثثي كثثل فهثثي ألفثثا مجملثثة بمو نهمثثة
اء بسثواء كمثا
ل نها تصلح علي م هب د .عمر أن يوص الغ ازلثي عنثده باالتحثاد سثو ً

فهث هثثو مثن عبثثارة الث هبي عثن ثثول شثثيس اإلسثالف فثثي بعث

كثالف الهثثروي  ،ولشثثارح

( )20ذكثثر العلمثثاء عثثن عبثثد الثثرزاق بثثن همثثاف الصثثنعاني والنسثثائي صثثاحب السثثنن والحثثاك ونح ثوه
أنه من متشيعة أهل السنة ل ن ل ينسبوه إلي الرف

!!.

( )21ي كر العلماء هث ا المث هب باسث ((مرلئثة أهثل السثنة)) وليسثوا بالمرلئثة التفثا ه علثي أن العمثل
مقلثثوب يتو ث

عليثثه اإليمثثان ل ثثن ال يثثدخل فثثي مسثثماه ،وكثيثثر مثثن ه ث ا المثثال

معنوي فيما بينه و ين سائر أهل السنة.
عض به
ل
و ب
( )22إحياء علوف الدين(( ،م شرحه للز يدي)) .22-19/12
( )23السابق/12 ،ص.53 ، 52
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ثي
هثثو لفظث ل

ظث ن الهثروي فثي المنثازل بعثد وصثفه لثه
نط

القحاوية كثالف لقيثف فثي هث ا إذ نقثل بعث

بشثثيس اإلسثثالف ث ث ثثال(( :وإن كثثان ائلثثه –رحمثثه هللا -ل ث يثثرد بثثه االتحثثاد  ،ل ثثن ذكثثر
لفظاً مجمالً محتمالً ل به به االتحادي إليه وأ س باهلل لهد ن
أيمان نثه أنثه معثه ولثو سثلك
ط
األلفا الشرعية التي ال إلمالي فيها كان أحق))(.)24
 شو ح اطحووي و اح ف :

وأمثثا ((شثثارح القحاويثثة)) ابثثن أبثثي العثثز الحنفثثي ،فهثثو سثثلفي االعتقثثاد ،ول ث يث بثر طق
ذلثثك لألشثثاعرة والماتريديثثة ف ثثالوا لثثه االتهامث ن
ثات ،ونقثثل د .عمثثر شثثيئاً منهثثا ،فنقثثل ع ثن
ابثثن حجثثر أن الحنييثثة فثثي الثثديار المص ثرية أن ثثروا عليثثه ،فعثثد د .عمثثر هث ا كافي ثاً فثثي
هدف ه ا العال حي إن هث ا كثالف األئمثة فيثه ،ليثوه القثارل أن ذلثك طثدح فثي الرحثل،

ولثثو أخث نا كثثالف األئمثثة فثثي معاصثريه يثثا د .عمثثر لث يبثثق لنثثا أحثثد فهثثاك مثثا الثثه ابث بثن
أبثثي ذئثثب فثثي مالثثك ،ومثثا الثثه ابثثن بعي طينثثة فثثي الشثثافعي ،ومثثا الثثه الثثثوري فيمثثا نقلث بثه
ثب فثثي أبثثي حنيفثثة وهل ث ل ثرا ،والسثثيما إن كثثان األمثثر يتعلثثق بالعقيثثدة ،فثثالمراد
المقيث ب
حينئ ال إلي ول فالن وعالن ،بل إلي النصوص واألدلة وهي ليست في لانبك كمثا

تعل وتتظاهر بمالفه.
وأما ما نقلته يا د .عمر عن أن مما استشن علي ابن أبي العثز أنثه ثال (( :ولثه
ي ث ثثا خي ث ثثر خل ث ثثق هللا :الث ث ثرالح تفض ث ثثيل المالئ ث ثثة ،))...فهث ث ث ا بت ث ثثر لل ث ثثنا ش ث ثثـنك ش ث ثثـن
أنثه فهث مثن كثالف ابثن أبثي العثز أنثه ثدح

السقا ( ،)25ولعلك منه نقلت ،وزاد السقا

فثثي عصثثمة النبثثي  ،علم ثاً أن كثثالف ابثثن أبثثي العثثز كثثان علثثي صثثيدة ((ابثثن أيبثثك

))

والتثي ذكثر فيهثثا النبثي  بقولثثه ((يثا خيثثر خلثق هللا)) إلثي آخثثر مثا ذكثره ،فثاعتر

ابثثن

أبي العز علي موا ن فيها منها وله حسبي رسثول هللا فقثال :ال يقثال هث ا إال عثن هللا
تعالي ،و وله ((اشف لي)) فقثال(( :ال تقلثب منثه الشثفاعة)) و ولثه ((المعصثوف نم طثن زل ن
ثل))
فقثثال :إال زلثثة العتثثاب ،و ولثثه(( :يثثا خيثثر خلثثق هللا)) ف ث كر المثثال فثثي تفضثثيل الملثثك
( )24شرح القحاوية ،ص98

المكتب اإلسالمي.

( )25فإن هث ا هثو نفثس مثا ذكثره حسثن السثقا

فثي رسثالة أسثماها(( :تهنئثة الصثديق المحبثوب ونيثل

السرور المقلوب بمغازلة سفر المغلوب)) ،وهي مقبوعة عاف 1414هث ،وهناك تشابه كبير فثي
النقوالت بها وما نقله د .عمر السيما في ه ا الموا فتـمل!!.
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و يثثر ذلثثك ،نمث طثن م طنث ن إ ث ن
ثالق لفثثس العشثثق فثثي حقثثه  -صثثلي هللا عليثثه وسثثل  -والحلث
بغير هللا أمور أبخر(.)26
ن
ن
أردت إال
ثالس لمحاكمتثثه فثي ذلثك و بسثئل عمثثا أراد بهثا فقثال(( :مثثا ب
و ثد بعقثد طت مج ب
تعظ ثثي لن ثثاب النب ثثي  ،))وك ثثل م ثثا ذكث ثره اب ثثن أب ثثي الع ثثز ف ثثي المس ثثائل الس ثثابقة فه ثثو
ح ثثق( ،)27ومقابل ثثه با ثثل ،إال الم ثثال

المع ثثرو

ف ثثي مس ثثـلة التفض ثثيل ب ثثين المالئ ثثة

وصثثالحي البشثثر و ثثد رلثثح فثثي شثثرحه للقحاويثثة الو ث  ،فمثثا المستشثثن فثثي هث ا يثثا د.
عمر والمسـلة خالفية ديماً وحديثاً!!
السقا

أما ما لثاء فثي الفقثه األكبثر ،فقثد نقثل د .عمثر كالمثاً يكثاد يتقثابق مث مثا ذكثره

والسثيما فثي القعثن علثي أبثي مقيث البلمثي ،وفيثه تثدليس فيمثا ترلمثه ،فمثثالً

ذكر د .عمر(( :و بله السثقا )) ،أن الث هبي ثال عنثه فثي الميث ازن ثال اإلمثاف أحمثد ال

ينبغثثي أن بيثثروى عنثثه ،وعثثن يحيثثي بثثن معثثين لثثيس بشثثيء وذلثثك فثثي ( )574/1مثثن
الميزان والعجثب أنثك إن صثدت نفثس الصثفحة ولثدت فيهثا أيضثاً عنثه(( :كثان بصثي اًر
بثثالرأي ،عالم ث ًة كبيثثر الشثثـن ،ول نثثه واه فثثي اث ن
ثبه األثث نثر ،وكثثان ابثثن المبثثارك يعظمثثه
وبي نجل به لدينن نه و نعطل نم نه)) أ هث.
وأبثثو مقي ث مصثثدق عنثثد الحنييثثة فيمثثا ينقبلث بثه نمث طثن مسثثائل فقهيثثة عثثن أبثثي حنيفثثة،
وحكايتبه في نطقل ن
إثبات العلو عنه نقلها ال هبي( )28وعزاها إلي كتاب الفاروق عثن أبثي
ب
مقي البلمي باإلسناد وفيها أنه سـل أبثا حنيفثة عمثن ثال :ال أعثر ر ثي فثي السثماء

أف فثثي األر

ثول { :الىىرمحن ع ىىق العىىرى ا ىىتوى}[ ثثه ،آيثثة،]5:
فقثثال :ثثد كفثثر ألن هللا يقث ب

وعرش ثثه ف ثثوق س ثثب س ثثماوات ل ثثت ف ثثإن ثثال :إن ثثه عل ثثي الع ثثر ول ثثن يق ثثول :ال أدري
العثثر فثثي السثثماء أف فثثي األر

ثثال :هثثو كثثافر ألنثثه أن ثثر أنثثه فثثي السثثماء ،فمثثن

أن ر أنه في السماء فقد كفر .أ هث.

( )26انظر تاريس ابن ااي شهبة ص 89 :حوادث سنة784هث.
( )27انظ ث ث ثثر تفص ث ث ثثيل ذل ث ث ثثك ف ث ث ثثي ترلمت ث ث ثثه ف ث ث ثثي مقدم ث ث ثثة تحقي ث ث ثثق الترك ث ث ثثي واألرن ث ث ثثاهو للقحاوي ث ث ثثة
ص.107 ،88:

( )28العلو (ص.)103 :
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ثت إلثثي مثثن أن ثثر ذلثثك
و ثد علثثق ابث بثن أبثثي العثثز علثثي ه ث ا النقث نثل بقولثثه(( :وال بيطلتفث ب
ممن ينتسب إلي م هب أبي حنيفثة ،فقثد انتسثب إليثه وائث ب معتزلثة و يثره ممثالفون
ن
ثب إلثثي مالثثك والشثثافعي وأحمثثد مث طثن يمثثالفه فثثي
لثثه فثثي كثيثثر مث طثن اعتقاداتثثه ،و ثثد بي طنسث ب
ثاداته  ،و صثثة أبثثي يوسث فثثي اسث ن
بعث ن اعتقث ن
ثتتابت نه لبشثثر المريسثثي لمثثا أن ثثر أن يكثثون
ن
بن أبي حات و يره))(.)29
عبد
هللا فوق العر مشهورة رواها ب
الرحمن ب
وأمثثا مثثا نقلتثثه يثثا د .عمثثر عثثن شثثارح الفقثثه األكبثثر أنثثه ثثال(( :ومبتدع ثةب الحنابلث نثة
عضه لهالً حتثي ثال الجل بثد
تقوف ب اته وهو دي و الغ ب ب
الوا ب
كالم به حرو وأصوات ب
اس ثديمان..الس)) فـحثب أن تث كر لثي اسثماً نمم طثن يقثول بهث ا مثن الحنابلثة يثا د.
والقر ب
عمثثر علمثاً أن ابثثن تيميثثة وابثثن القثثي لث يقثوال شثثيئاً مثثن ذلثثك ،ولعلمثثك يثثا د .عمثثر فقثثد
كان مال علي القاري مع نظمثاً لهمثا وممثا الثه(( :وم طثن ثال شثرح من ن
ثازل السثائرين تبثين
ب
ب
()30
ن
ن
أكابر ن
له أنهما من ن
أهل السنة والجماعة و نم طن أولياء ه ه األمة)) .
 ابخو م و بن الر:

وأما ما يتعلق بث((ابن كالب)) فقد استدل د .عمثر بكثالف الث هبي فثي ترلمتثه و مثا

ذكثره ابثثن حجثثر كث لك ،علثثي كونثثه مثثن أهثثل السثثنة وال نثثدري كيثثف فهث د .عمثثر ذلثثك،
ثدكتور عن ثثه أن ثثه ثثال ف ثثي نس ثثي نر أع ثثالف الن ثثبالء (:)175/11
فـم ثثا الث ث هبي فق ثثد نق ثثل ال ث ب
رب المت لمين إلي السنة بل هثو فثي منثاظريه )) ،وهث ا وااثح فثي أنثه لثيس
الرلل أ ب
((و ب
رب إليه يعني بمقارن ًة بالمعتزلثة والجهميثة ون طح نثو هث الء ،وأنثه كثان
من أهل السنة بل أ ب
ين ثثاظر عل ثثي الس ثثنة وأم ثثا م ثثا ذكث ثره اب ثثن حج ثثر نم ث طثن أن البم ثثاري ك ثثان يس ثثتمد مباحث ثثه
ال الميثثة مثثن ابثثن كثثالب وال رابيسثثي ومثثا اسثثتدل بثثه د .عمثثر علثثي ذلثثك مثثن مسثثـلة

اللفس ،فهو من العجب أيضاً.

فددالو ::لث نثثدر أيثثن المسثثائل ال الميثثة فثثي كثثالف البمثثاري ،إال أن يثراد بهثثا كثثل مثا

يتعلق باالعتقاد أو مسائل ((كالف هللا)).

وكون و :أن يقال :ال شك أن ابن كالب وال رابيسي واألشثعري لهث أ ثوال محمثودة

في الدفاي عن بع

معتقد أهل الحدي  ،فإذا اسثتمد أحثد مثنه  -البمثاري أو يثره –

ذلك منه فهل يعني ه ا أن البماري كالبي !! ما ه ا الفه السقي
( )29شرح القحاوية ،تحقيق التركي واألرناهو ص.387

( )30مر اة المفاتيح 252-251/8 ،و لالستزادة لالء العينين ص 42وما بعدها.
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وكواثدو :صثثدر البمثثاري بثثاب ((وكثثان عرشثثه علثي المثثاء)) مثثن كتثثاب التوحيثثد بثثـثر

أبثثي العاليثثة :اسثثتوى إلثثي السثثماء ارتف ث ( ،)31وه ث ا لثثيس م ث هب ابثثن كثثالب ،و ثثال فثثي
ثالق
باب ((مثا لثاء فثي تمليثق السثموات واألر  :فثالرب بصثفاته وفعلثه وأمثره وهثو الم ب
وتمليق ث نثه وت ن
ن
المك ثثو بن ي ثثر ممل ثثوق ،وم ثثا ك ثثان بفعلن ث نثه وأم ث نن
وين ث نثه فه ثثو مفع ثثول ممل ثثوق
ثره
مكثثون ،وه ث ا أيض ثاً يمثثال كثثالف ابثثن كثثالب)) ( ،)32وفثثي خلثثق أفعثثال الابثثاد ذكثثر أن:
(( نحثثدث هللان لثثيس ن
كح ثثد نث المملثثو ين))( ،)33وهث ث ا أيض ثاً مم ثثال لمثثا يقول ثثه ابثثن ك ثثالب
ف يف يد نعي علي البماري أنه كالبي أو علثي م ابثه أو كثان يسثتمد مباحثثه ال الميثة

منه ،وه ه األصول كلها اد م هب ال البية.

و بعددو :أن مسثثـلة ((اللفثثس)) لثثيس فيهثثا ممالفثثة علثثي التحقيثثق بثثين البمثثاري ومسثثل

و ثثين اإلم ثثاف أحم ثثد ،والعج ثثب أن د .عم ثثر ذك ثثر أوالً أن البم ثثاري ومس ثثلماً كان ثثا عل ثثي

خثثال

اختلث

نطفسث بثه فقثثال :ال ممالفثثة علثثي التحقيثثق ،وعلثثي كثثل فقثثد
لامثثاف أحمثثد ،ثث نثثا
النثاس بعثد مثوت اإلمثثاف أحمثد حثول مسثـلة اللفثس والبمثثاري ذكثر فثي كتابثه فثثي

((خل ثثق األفع ثثال)) أن كلت ثثا الق ثثائفتين ال تطفهث ث ب ك ثثالف أحم ثثد ،م ثثن ثثال (( :لفظ ثثي ب ثثالقرآن
مملثثوق)) ،ومثثن ثثال (( :يثثر مملثثوق)) واألشثثعري والبثثا الني وأبثثو يعلثثي يوافقثثون أحمثثد

س ألن اللفثثس
علثثي االن ثثار علثثي القثثائفتين ،ويجعلثثون سثبب ال ارهثثة كثثون القثرآن ال بيطلفث ب
الق ثثرح والرم ثثي ،وهث ث ا ي ثثر ص ثثحيح ثثال تع ثثالي{ :فىىىىا ي فىىىى فىىىىن قىىىىو إال لديىىىىه رقيىىىىب
عتيىىد}[ق،آيثثة ،]18:ول ثثن اإلمثثاف أحمثثد و ي ثره مثثن أئمثثة السثثنة ثثالوا :مثثن ثثال :لفظثثي

بثثالقرآن وتالوتثثي أو راءتثثي مملو ثثة فهثثو لهمثثي ،ومثثن ثثال :إنثثه يثثر مملثثوق فه ثو
ثر يطقث أب
ثر
س لطفظ ثاً ،ومصثثدر ث أ
مبتثثدي ألن اللفثثس والثثتالوة والق ثراءة ي ثراد بثثه مصثثدر لفثثس يطل نف ث ب

ن
الوة ،ويراد بالمصدر فعل العبد وحركاتثه فهث ا المعنثي لثيس هثو ثدي
راءة ،وتال يتلو ت ً
باتفثثاق سثثل األمثثة وأئمتهثثا ..والسثثل واألئمثثة أن ثثروا علثثي مثثن ثثال :إن أ ثوال الابثثاد
وأفعثثاله

يثثر مملو ثثة ،و ثثد ي ثراد بثثالتالوة والق ثراءة واللفثثس نفثثس الق ثرآن ال ث ي أنزلثثه هللا

( )31صحيح البماري م الفتح.)403/13( ،
( )32ونا ذلك ابن حجر.)440/13( ،
( )33خلق أفعال الاباد ،ص . ...
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علثثي نبيثثه محمثثد – صثثلي هللا عليثثه وسثثل  -ال ث ي هثثو كثثالف هللا(( ،أي اس ث المفعثثول

))

ومثثن ثثال إن كثثالف هللا ال ث ي أنزلثثه علثثي نبيثثه مملثثوق فهثثو لهمثثي ،وله ث ا ثثال أحمثثد
و يره من السل  :القرآن كالف هللا حي

ير مملوق ول يقل أحد مثن السثل

تصر

واألئمة إن أصوات الاباد بالقرآن يثر مملو ثة أو ديمثة ،وال ثال أيضثاً أحثد مثنه إن
المثثداد ال ث ي يكتثثب بثثه الق ثرآن ثثدي أو يث بثر مملثثوق ،فمثثن ثثال :إن شثثيئاً مثثن أص ثوات

الاب ثثاد أو أفع ثثاله أو حرك ثثاته أو م ثثداده ثثدي أو ي ثثر ممل ثثوق فه ثثو مبت ثثدي ا ثثال
إللماي السل ن و ن
األئمة(.)34
ممال
ن
وفث ه

أل ع يقلل بن اق ل فث ا لن :

وتث ث ث ث ث ث ث ث ثثالوة الق ث ث ث ث ث ث ث ث ثرآن فث ث ث ث ث ث ث ث ثثي تعريفهث ث ث ث ث ث ث ث ثثا

ب ث ث ث ث ث ثثالالف ث ث ث ث ث ثثد بي طعن ث ث ث ث ث ثثيا به ث ث ث ث ث ثثا ش ث ث ث ث ث ثثيئان

ه ث ث ث ث ا ال ث ث ث ث ي نصث ث ث ثثت عليث ث ث ثثه أئم ث ث ث ث بة ال ث ث ث ث ث

إس ث ث ث ث ث ث ث ثثالف أه ث ث ث ث ث ث ث ث بثل العلث ث ث ث ث ث ث ث ث والعرف ث ث ث ث ث ث ث ثثان
ل ث ث ث ث ث ث ثثن تقاصث ث ث ث ث ث ثثر اصث ث ث ث ث ث ث بثر األذهث ث ث ث ث ث ثثان

ه ث ث ث ثثو ي ث ث ث ث بثر ممل ث ث ث ثثوق كث ث ث ث ث ي األكث ث ث ث ثو ن
ان
وأدائه ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث وكالهمث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا خطلقث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان

ا
كالمث ث ث ث ث ث بثه
بي طعن ث ث ث ث ثثي بهث ث ث ث ث ثثا ط
المتبل ث ث ث ث ثثو فهث ث ث ث ث ثثو ب
ثال الاب ث ث ث ث ث ث ثثاد كص ث ث ث ث ث ث ثثوته
وبيث ث ث ث ث ث ث ثرباد أفع ث ث ث ث ث ث ث ب

وهث ث ث ثثو ال ث ث ث ث ي صث ث ث ثثد البمث ث ث ثثاري الراث ث ث ثثا
كتقاص ث ث ث ث نثر األفه ث ث ث ثثا نف ع ث ث ث ثثن
ع ث ث ث ثثن فهم ث ث ث ثثه
ب
فث ثثي اللفث ثثس لمث ثثا أن نفث ثثي الضث ثثدين عنث ثثه

ث ث ث ث ث ثثول اإلم ث ث ث ث ث ثثا نف األعظث ث ث ث ث ث ث ن الش ث ث ث ث ث ثثيباني

واهتث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثدى للنفث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي ذو عرفث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان

ف ث ث ث ثثاللفس يص ث ث ث ثثلح مص ث ث ث ثثد اًر ه ث ث ث ثثو نف طعلبن ث ث ث ثثا

ك ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثتلفس ب ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثتالوة القث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثرآن
ان ف ث ث ث ث ث ث ث ث ان محث ث ث ث ث ث ث ثثتمالن
وهث ث ث ث ث ث ث ثثو البق ث ث ث ث ث ث ث ثر ب
نف ث ث ث ث ث ث ثثي وإثبث ث ث ث ث ث ث ثثات بث ث ث ث ث ث ث ثثال بف طر ث ث ث ث ث ث ث ثثان(.)35

وك ث ث ث ث ث اك يصث ث ث ث ثثلح نفث ث ث ث ثثس ملفث ث ث ث ثثو بث ث ث ث ثثه
فلث ث ث ث ث اك أن ث ث ث ثثر أحم ث ث ث ث بثد اإل ث ث ث ثثالق ف ث ث ث ثثي
 إل و يح ع:

تجهث ثثرف د .عمث ثثر علث ثثي اإلمث ثثاف أحمث ثثد فقث ثثال :كث ثثان اإلمث ثثاف أحمث ثثد بي ث ث نو بل بع ث ث
النصوص في الصفات التي يفيد ظاهرها التجسي والتشثبيه ،ثال ابثن كثيثر فثي البدايثة

والنهاية ((روى البيهقي عن الحاك عن أبي عمرو بن السماك عثن حنبثل أن أحمثد بثن
حنبثثل تثثـول ثثول هللا تعثثالي {وجىىىاء ربىىىي}[الفجثثر ،آيثثة ،]22 :أنثثه لثثاء ثو بابث بثه ث ث ثثال
( )34مجموي الفتاوى )211-209/12( ،بتصر .

( )35نونية ابن القي بشرح ابن عيسي.)325/1( ،
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البيهقثي :وهث ا إسثثناد ال بثار عليثثه ،ثث ثثال ابثن كثيثثر(( :وكالمثه أي اإلمثثاف أحمثد فثثي
ن
التشبيه ن
وترك المو فثي ال ثالف والتمسثك بمثا ورد فثي ال تثاب والسثنة عثن النبثي
نفي
ن

 وعن أصحابه.))...

هكث ا أورد د .عمثثر هث ا ال ثثالف ،و ثثالرلوي إلثثي البدايثثة والنهايثثة

()36

تبثثين أن ه ث ا

النقثثل عثثن البيهقثثي مثثن زيثثادة النسثثا ولثثيس مثثن أصثثل كثثالف ابثثن كثيثثر ،والنسثثمة التثثي
بها الزيادة بها كثير من النقول استدركها الناسس علثي ابثن كثيثر كإع ن
ثادة تثرال ن الحس نثن
ب
ب
وابثن سثثيرين و يرهمثثا ،و ثثد اخثثتله كثثالف الناسثثس بكثالف ابثثن كثيثثر فثثي كثيثثر مثثن مثوا نن
ن
النسمة كالموا ن المشار إليه في إعادة ترلمتي الحس نن و ن
ابن سيرين.
هه
ط
ن
األول ،ول ثن
والنقل الثاني ال ي أورده د .عمر هو في األصل متقدف علي النق نثل
الدكتور عمر ل يرال ما ورد إليه من صاصات علثي أصثولها ،ثث إن ال ثالف مبتثور
ال يثدرى مثا آخثره  ،وأمثا روايثثة ((حنبثل)) هث ه فلث ي طنبق طثل هث ا عثن أحمثد ي بثر حنبثل نممث طثن
نقثثل مناظرتث بثه فثثي المحنث نثة كعبثثد هللا بثثن أحمثثد ،وصثثالح بثثن أحمثثد ،والمثثروزني و يث نثره ،
ثحاب أحمثثد فثثي ذلثثك ،فمثثنه مثثن ثثال :لثثه حنبثثل ،ل ث يقثثل أحمثثد ه ث ا،
فثثاختل أصث ب
و الوا :حنبل له لقات وه ا منها وه ه ريق بة أبي إسحق ن
بن شا ال ،ومنه من ثال:
ن
ثالمجيء
بثثل أحمثثد ثثال ذلثثك علثثي سثثبيل اإللثزاف لهث  ،يقثثول :إذا كثثان أخبثثر عثثن نفسثثه بث
واإلتيان ول يكن ذلك دليالً علي أنه مملوق بل تـولت ذلك علي أنه لثاء أمثره ،فلث لك
ولوا :ثواب القرآن ال أنه هو نفسه الجثائي( ، )37فثإن التـويثل هنثا ألثزف ،فثإن المثراد هنثا

األخبار بثو ن
اب ارنل القر ن
آن وثواب عمل له ل يقصد به اإلخبار عن نفس القثرآن ،فثإذا
ب
كان الرب د أخبر بمجثيء نفسثه ثث تثـولت ذلثك بثـمره فثإذا أخبثر بمجثيء ثراءة القثرآن

األحثثرىا وإنذا الثثه له ث علثثي س ثثبيل
فثثألن تتثثـولوا ذلثثك بمجثثيء ثوابثثه بقري ثثق األ طولثثي و ط
اإللثزاف لث يلثثزف أن يكثثون موافق ثاً لهث عليثثه وهثثو ال يحتثثا إلثثي أ طن يطلتث نثزف هث ا ،فثثإن ه ث ا
ثاد ،والم ثراد مجثثيء ثر ن
الحثثدي لثثه نظثثائر كثي ثرة فثثي مجثثيء أعمثثال الابث ن
اءة القثثارنل التثثي
ب
ب
( )36البداية والنهاية تحقيق الملح وآخرين.)342 ،341/10( ،
( )37يعنثثي فثثي حثثدي (( :تجثثيء البق ثرة وآل عم ثران كـنهمثثا مامتثثان أو يايتثثان أو فر ثثان مثثن يثثر
صثوا )) ،وهثثو فثثي مسثثل (،ح ،)804وكثثان ال ثثالف عليثثه آنث اك فثثي المحنثثة احتجثثت بثه المعتزلثثة
علي خلق القرآن ،وهو احتجا با ل ،بل المراد (( راءة)) ن
العبد للبق نرة ن
وآل عمران.
ب
ب
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هثثي عمبلثثه ،وأعمثثال الابث ن
ثاد مملو ثثة ،وثو بابهثثا مملثثوق ولهث ا ثثال أحمث بثد و يثره إنثثه يجثثيء
ب
ب
ن ن ()38
ن
ن
ن
صفات ن
الرب وأفعاله .
الاباد ال علي
أعمال
اب يق علي
اب القرآن والثو ب
ثو ب
فال حجة لمثن لعثل هث ا التـويثل روايث ًة عثن أحمثد كثابن عقيثل وابثن الجثوزي فثإن
ثيء
المنقثثول المتثواتر عثثن أحمثثد ينثثا ب هث ه الروايثثة ،ويبث ب
ثين أنثثه ال يقثثول :إن الثثرب يجث ب

وينزل أمره بل هو من ر علي من يقول ذلك(.)39
ويـتي
ب

 حتقيق مذهب األشاعرة يف التفويض والتأويل وغريهما:

إن م هب األشثاعرة والماتريديثة نا طنبنثيا فثي حقيق نثة أمث نره علثي التلقثي مثن العقثل ال
ثاحب المسثثامرنة حقيقثثة ذلثثك
السثثم شثثاء ذلثثك الثثدكتور عمثثر أو لث يشثثـ ،و ثثد أواثثح صث ب
نبثثـن ((الشثثري إنمثثا يثبثثت بالعقثثل ،فثثإن ثبوتثثه يتو ث علثثي داللث نثة المعج ثزنة علثثي ن
صث طثد نق
ن
ن
المبلث نثغ ،وإنمثا ثبتثثت هث ه الداللثةب بالعقثثل ،فلثثو أتثثي الشثثريب بمثثا بي ث بب العقثثل وهثثو شث ب
ثاهدهب
ن ()41

العقل معاً))()40وعلي ه ا بني الرازي دليل بثه ال لثي فثي أس ن
ثاس التقثديس
لبقل الشريب و ب
وسار عليه األشعريةب والماتريديةب و وائ ب كثيرة.

والث ث ي أح ثثب أن أوا ثثحه ههن ثثا أن هث ث ا األص ثثل ف ثثي مص ثثدر التلق ثثي تف ثثري عن ثثه

األصثثول األخثثرى التثثي منهثثا التفثثوي ب والتـويث بثل و بيرهمثثا مثثن الممثثار التثثي يهثثرب بهثثا
المت لمون من نصوص الشري.
فثثإذا كانثثت األدل ث بة العقلي ث بة هثثي األصث بثل ،و ثثد تقثثرر بمولبهثثا ك ث ا وك ث ا فثثـي نثثا
التعامل معه بحي ال يمال ما رره العقل عنده وذلك:
يمال ذلك فال بد أن يت
ب
ثب األلفثا ووحش نثي ال لم ن
 إما بتـويله بغري نثات وإخ ارلثه عثن مثراد ائلثه وإبعثاده
عن أن يتلقي منه الهدى والحق.

( )38مجم ث ث ث ث ثثوي الفت ث ث ث ث ثثاوى ،)409/16( ،)398/5(،د طربء التع ث ث ث ث ثثار ن ( ،)150-149/7االس ث ث ث ث ثثتقامة
(.)76-75/1
( )39مجمثثوي الفتثثاوى ،)401/5( ،وأمثثا مثثا نقلثثه د .عمثثر عثثن اإلمثثاف أحمثثد فثثي ((التجسثثي
بحثه في المراد من التجسي والتشبيه إن شاء هللا تعالي.

( )40المسامرة شرح المسايرة البن الهماف ،ص.32 ، 31
( )41أساس التقديس (ص.)173 ، 172:
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))

فسثثيـتي

 وإمثثا بثثرده بحجثثة كونثثه مثثن أخبثثار اآلحثثاد التثثي ال تثبثثت بهثثا الحقثثائق وإنمثثاتثبت الحقائق بالمقاييس العقلية التي أصلها من لاء بعد القرون المفضلة.

ثا وح ث نثر ط ب ثثال
 وإمث ثا الق ثثول ب ثثـن هث ث ه النص ثثوص م ثثن ((المج ثثاز)) ونزطد وانبق ث طبح طسبان ف لها مجازات بغير النظر إلي سياق أو داللة.
 وإمث ثثا القث ثثول بث ثثـن ه ث ث ه النصث ثثوص ((دالالت لفظيث ثثة)) ال برهث ثثان تحتهث ثثا وإنمث ثثاالبرهان فيما دلت عليه العقول ال ير.

 وإمثثا القثثول نبثثـن هث ا ظثثاهر وهنثثاك بثثا ن ،والظثثاهر ال ي نحثثل تـويلبثثه ل نثه حثثلل ث ي العرفثثان وصثثاحب الفلسثثفة والبرهثثان ،وإنمثثا لثثاء اللفثثس هك ث ا لمصثثلحة
الجمهور وأشار فيه إلي الحق إشارات خيية.
 وإمثا أ طن بيقثال هثثو لفثس لثاء بغيثثر معنثي وإنمثا لثثاء هكث ا لالمتحثان بقبولثثه أورده فيجب ((تفويضه)) دون االعتماد عليه في معرفة حق أو رد با ل.
و ير ذلك من الممار التي بيطل نقيها المت لمون ويابـون بها في كتبه .
ن
وتقديسث نثه ورند كث نثل
ثنهع تقثثدي ن العقث نثل
فالمسثثـلة ليسثثت تفويضثاً وال تثثـويالً ،بثثل هثثو مث ب

ما يمالفه.

بن دره أصرح في الثرد ،فقثال(( :مثا اتمث هللاب إبثرااي خلثيالً وال كلث
وكان الج طع بد ب
موسي ت ليماً)) ،ف انت نهايتبه بسبب ذلك ،أن تله خالد بن ن
عبدهللان القسثري وذبحثه فثي
ط ب ب ب
ب
أصل المنبر يوف العيد.
يقلل بن اق ل:

وأللث ث ث ث ثثل ذا اث ث ث ث ثثحي بجعث ث ث ث ثثد خالث ث ث ث ث بثد
إذ ث ث ث ث ث ثثال إبث ث ث ث ث ث ثرااي ب ل ث ث ث ث ث ثثيس خليل ث ث ث ث ث ث بثه
شث ث ثكر الض ث ثثحية ك ث ثثل ص ث ثثاحب س ث ثثنة

القس ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثري يث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثوف ذب ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثائح القر ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان
كث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثال وال موسث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي ال لث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي الث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثدان
هلل درك م ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثن أخ ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي ر ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان(.)42

( )42نوني ثثة اب ثثن الق ثثي ((بش ثثرح اب ثثن عيس ثثي)) ،ص ،51 ،50و ثثد روى هث ث ه القص ثثة اب ثثن أب ثثي ح ثثات

والبماري في خلق أفعال الاباد وابن أبثي عاصث وعبثد هللا بثن أحمثد والقب ارنثي و يثر واحثد كمثا
بالشرح الم كور.
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ول ث ث يجث ثثره أحث ثثد ه ث ث الء المت لمث ثثين بعث ثثد ((الجعث ثثد)) ،أن يفصث ثثح بالممالفث ثثة والث ثثرد

الصث ث ثريح لنص ث ثثوص ال ت ث ثثاب والس ث ثثنة ،فتس ث ثثتروا وراء التـوي ث ثثل والتف ث ثثوي

ورد اآلح ث ثثاد

والظ ثواهر اللفظيثثة والبثثا ن  ...إلثثس وإال فالمحصثثل فثثي األخيثثر واحثثد وهثثو رد دالالت
ال تاب والسنة التي تمال ما أصبلوهب.
والدكتور عمر لث يفتثرق عثن هث الء ،فهثو يثزع أن مث هب أهثل السثنة كث ا وكث ا،
فيثثدخل فيثثه أمثثو اًر عقليثثة ،مصثثادم ًة للنصثثوص ،فهثثو فثثي (ص )41يقثثول ((ألن االس ث
ب
والصورة وال يف منتييان عن هللا تعالي)) ،وكـنه ما دري أن ه ا ال ثالف مجمثل يشثتمل
ثق ،ألنثثه ورد فثثي النصثثوص لفثثس ((الصثثورة)) كمثثا فثثي
علثثي با ثثل مثثن حيث ب ظثثن أنثثه حث ل
الصحيحين ((فيـتيه الرب في صثورته التثي يعرفثون)) ( .)43وفثي حثدي (( :إن هللا خلثق
آدف علي صورته)) ( ،)44وحدي (( :رأيت ر ي في أحسن صثورة)) ( ،)45وكث لك فثإن نفثي
ال يف هو نفي للشيء ،وإنما نفثي السثل نعطلمهث بثال يف ال نطفثي ال يثف فثي ح نثد ن
ذات نثه
ب
بط

ول لك الوا ال يف مجهول

()46

أي ير معلوف لنا كما سيـتي تفصيله.

وك لك نفي الدكتور عمر تـصيالً كل ما أ طسماهب ((الزف األلساف)) مثل :ال ون فثي
األمكنة والحركة والحيز وال يف والتركيب و يثر ذلثك ،وهث ه كلهثا ألفثا مجملثة توسثلوا
بهثثا إلثثي نفث نثي بعبلث نثو هللان تعثثالي علثثي عرشثثه وأفعالثثه االختياريثثة ومئثثات النصثثوص الدالثثة
علي ذلك.

فالدكتور عمر لث يمثر عثن هث ا المنقثق الفاسثد مثن تـص ن
ثيل أمثور عقليثة ثث رد

وتحريثثف نصثثوص ال تثثاب والسثثنة الممالفثثة له ث ا علثثي أن الممثثالفين لل تثثاب والسثثنة
( )43وذل ث ثثك ف ث ثثي ح ث ثثدي

الش ث ثثفاعة ،أخرل ث ثثه البم ث ثثاري ف ث ثثي التوحي ث ثثد ،ب ث ثثاب ((ول ث ثثوه يومئث ث ث نااث ث ثرة

))

( -419/13ح ،)7439وأخرلثثه مسثثل فثثي اإليمثثان ،بثثاب
من حدي

أبي سعيد المدري.

((

ريثثق الرهيثثة)) (-167/1ح)183

( )44أخرله البماري في االستئ ان باب رد السالف (-3/11ح ،)6227ومسل في البر باب ((النهي
عن ارب الوله)) (-2017/4ح.)2612

( )45أخرله اإلماف أحمد  ،378/343/5وأخرله الثدارمي فثي الرهيثا بثاب ((فثي رهيثة هللا تعثالي فثي
النوف)) (-170/2ح .)2149

( )46وهي مقول بة اإلما نف مالك ور يعة وأب نف سلمة – راي هللا عنه . -
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وسل األمة – من المتـولين لهث ا البثاب -فثي أمثر م نثريع ،فثإن م طثن أن ثر الرهيثة يثزع
أن العقل بي نحيلبها ،وأنثه مضثقر فيهثا إلثي التـويثل ،ومثن يحيثل أن يكثون هلل نعطلث و ثدرة،
ويزع أن كالمه مملوق ونحو ذلثك يقثول :إن العقثل أحثال ذلثك فااثقر إلثي التـويثل؛
ن
األلساد واألكل والشرب الحقيقي في الجنثة :يثزع أن العقثل
بل من ين ر حقيقة ح طش نر
أحثثال ذلثثك وأنثثه مضثثقر إلثثي التـويثثل ،ومثثن يث طثزبع ب أن هللا لثثيس فثثوق العثثر  :يثثزع ب أن
العقل أحال ذلك وأنه مضقر إلي التـويل.
ويكييثثك دلثثيالً علثثي فسثثاد ثثول هث الء :أنثثه لثثيس لواحثثد مثثنه اعثثدة مسثثتمرة فيمثثا

بيحيلبث بثه العقث بثل ،بثثل مثثنه مثثن يثثزع أن العقثثل لثثوز و أولثثب مثثا يثثدعي اآلخثثر أن العقثثل
أحاله.

فيثثا ليثثت شثثعري بثثـي عقثثل يثثوزن ال تثثاب والسثثنة! فراثثي هللا عثثن اإلمثثاف مالثثك

دل مثن رلثل تركنثا مثا لثاء بثه لبريثل إلثي
ابن أنس حي ال(( :أوكلما لاءنا رلل أ طل ب
محمد  لجدل ه الء)).
وكل من ه الء ممصوف بما خص به اآلخر و يانه من ولوه:

((أحدها)) :بيان أن العقل ال يحيل ذلك.
و(( اثونث)) :أن النصوص الواردة ال تحتمل التـويل.
و(( اثواد )) :أن عامثة هث ه األمثور ثد علث أن الرسثول  لثاء بهثا باالاثقرار،

كما أنه لاء بالصلوات الممس ،وصوف شهر رمضان؛ فالتـويل ال ي يحيلهثا عثن هث ا
بمنزلثثة تـويثثل القرامقثثة والبا نيثثة ،فثثي الحثثع والصثثالة والصثثوف وسثثائر مثثا لثثاءت بثثه
ات.
النبو ب

(( اعبد )) :أن يبثثين أن العقثثل الصثريح يوافثثق مثثا لثثاءت بثثه النصثثوص؛ وإن كثثان
في النصوص من التفصيل ما يع نج بز العقل عن در نك تطف ن
صيلن نه ،وإنما يعلمه مجمالً إلثي
ط
ط
يثثر ذلثثك مثثن الولثثوه .علثثي أن األسثثا ين مثثن هث الء الفحثثول :معترفثثون بثثـن العقثثل ال
ن
عامة المقالب االلهية.
سبيل له إلي اليقين في
وإذا كثثان هك ث ا فالوالثثب تل نقثثي عل ث ن ذلثثك مثثن النب ثو ن
ات .علثثي مثثا هثثو عليثثه ،ومثثن

المعل ثثوف للمث ث منين أن هللا تع ثثالي بعث ث

محم ثثداً  باله ثثدى ودي ث نثن الح ث ن
ثق؛ ليظهث ثره عل ثثي
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الثثدين كلثثه وكفثثي بثثاهلل شثثهيداً ،وأنثثه بثثين للنثثاس مثثا أخبثثره نبث نثه مثثن أمثثور اإليمثثان بثثاهلل

واليوف اآلخر.

واإليم ثثان ب ثثاهلل والي ثثوف اآلخ ثثر :يتض ثثمن اإليم ثثان بالمب ث ن
ثدأ والمع ث ن
ثاد .وه ثثو اإليمث ثان

بث ثثالملق والبع ث ث  .كمث ثثا لم ث ث بينهمث ثثا فث ثثي ولث ثثه تعث ثثالي { :وفىىىىىن النىىىىىاس فىىىىىن يمىىىىىو آفنىىىىىا
باهلل وباليوم اآلخر وفا هم مبؤفنني}[البقرة ،آية ،]8:و ال تعالي{ :فا خ مكم وال بعثكم
إال كىىىىىىىىىىىىنفس واحىىىىىىىىىىىىدة}[لقمث ث ث ث ث ثثان ،آيث ث ث ث ث ثثة ،]28:و ث ث ث ث ث ثثال تعث ث ث ث ث ثثالي {:وهىىىىىىىىىىىىو الىىىىىىىىىىىىذي
يبدأ اخل ق ثم يعيده}[الروف ،آية ،]27:و د بين هللا علي لسثان رسثوله  مثن أمثر اإليمثان
باهلل واليوف اآلخر ما هدى هللاب به عبادهب ،وكش به مرادهب.
ومعل ثثوف للمث ث منين :أن رس ثثول هللا  أعلث ث ب نم ث طثن يث ثره بث ث لك ،وأنص ثثح م ثثن يث ثره
لألمة ،وأفصح مثن يثره عبثارة و يانثاً بثل هثو أعلث الملثق بث لك وأنصثح الملثق لألمثة،
وأفصحه فقد التم في حقه كمال العل والقدر واإلرادة.

ومعل ثثوف أن الم ثثت ل  ،أو الفاع ثثل ،إذا كم ثثل علم ثثه و درت ثثه وإرادت ثثه :كم ثثل كالم ثثه
وفعله ،وإنما يدخل النقا إما من نقثا علمثه ،وأمثا مثن عج نن
ثزه عثن بي ن
ثان نعطل نم نثه ،وإمثا
لعدف إرادته البيان.

ثال إر ن
والرسثثول  هثثو الغاي ث بة فثثي كمثثال العل ث  ،والغاي ث بة فثثي كمث ن
ادة الثثبال ن المبثثين
والغايثثة فثثي درتثثه علثثي الثثبال المبثثين -وم ث ولثثود القثثدرة التامثثة ،واإلرادة الجازمثثة؛
يجب ولود المراد؛ فعل قعاً أن مثا بينثه مثن أمثر اإليمثان بثاهلل واليثوف اآلخثر :حصثل
ب ثثه مث ثراده م ثثن البي ثثان ،وم ثثا أراده م ثثن البي ثثان فه ثثو مق ثثابق لعلم ثثه ،وعلم ثثه بث ث لك أكم ثثل

رص
العلثثوف .ف ثثل مث طثن ظثثن أن يثثر الرسثثول أعلث ب بهث ا منثثه ،أو أكمث بثل بيانثاً منثه أو أحث ب
علي هدى الملق منه :فهو من الملحدين ال ن
من الم منين.
والصحابة والتابعون لهث بإحسثان ومثن سثلك سثبيله فثي هث ا البثاب :علثي س ن
ثبيل
ن
االستقامة(.)47

( )47مجموي الفتاوى (. )31-28/5
32

 رجوع الرازي واجلويني وموقف النووي وابن حجر:

حشثثد د .عمثثر خيلثثه ورللثثه فثثي مسثثـلة رلثثوي ال ثرازي والجثثويني وصثثدر كالمثثه
بالنقثثل عثثن د .سثثفر فثثي حي ثرنة وتو ث نثة ورلثثوني الجثثويني وال ثرازي والغ ازلثثي ،فقثثاف الثثدكتور
عمر بترديد ما اله بعضه من أن الرازي والجويني رلعثوا إلثي التفثوي

عواثاً عثن

التـويل ول يت ل عن الغ ازلثي .علمثاً أن سث ال الثدكتور سثفر والث ي أورده د .عمثر فثي

كتابثه ال يثثزال لث عاً ((إذا كثثانوا مثن أصثثله علثثي عقيثثدة أهثل السثثنة والجماعثثة فعثثن أي
شيء رلعوا ولماذا رلعوا وإلي أي عقيدة رلعوا )).

وإ طذ ل ط بيرد عليه الدكتور عمر فـ لب الظن أنه ل يفهمثه ،فـحثاول اآلن أن أبينثه
لك يا د .عمر:
هثو إمثا التـويثل وإمثا التفثوي

إن كنت كـسالفك تزع أن م هب السثل
م طثن أخث بـحث نثدهما – علثي ز طع نمثثك -يكثون علثثي الح ن
ثق ،فلث كانثت حيثرةب هث الء وت بث به
!!
السل

فثثإن زعمثثت أنه ث اختثثاروا التـويثثل أوالً ثث رلعثوا إلثثي التفثثوي
فه ا ينق

أصلك بـن بكالً من التفوي

 ،فعليثه

ال ث ي هثثو م ث هب

والتـويل حق.

وإن زعمثثت أنثثه تثثرليح مثثنه ألحثثد األمثرين وأنثثه كثثان البثثد مثثن التـويثثل أوالً ألنثثه

((اآللة التي ت بح بها خ ار
((التفوي

))

البا ل)) ،علي حد تعبيرك ،ث لما حانثت الوفثاة عثدل إلثي
اثمني بمفهثوف الممالفثة أن المث ول لثيس

ألنثه هثو السثالمة ،فهثو اعتث ار

علي السالمة ،ف يف يكون
هب السل .
التـويل هو م ب
ب
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ثث ألث تتثثـول الم ن
الحثثدةب نصثثوص الشثريعة والمعثثاد واليثثوف اآلخثثر بهث ه اآللثثة التثثي
ط
ت ث بح بهثثا خ ث ار البا ثثل مثثاذا لنثثي التـويثثل علثثي األمثثة أل ث يقتثثل عثمثثان بالتـويثثل

الفاسثثد أل ث تث طثربف ط الرافض ث بة وت طمث بثرط الم ثوارب بالتـويثثل الفاسثثد أل ث ي طجث نثن التـويث بثل علثثي
األمث ثثة مث ثثا لنث ثثي ف ث ثي الفث ثثتن كلهث ثثا مث ثثن مقتث ثثل علث ثثي  ث ث ث كث ثثر الء والحث ثثرة و يرهث ثثا
ماذا استفدنا من التـويل يا د .عمر !
إن الصواب أن يقال في التـويل :إنه السثكين الث ي تث بح بثه الحقيقث بة ،وهثو اآللث بة
أصل الدين ن
فاتق هللا يا د .عمر.
التي بي طهد بف بها
ب
وحيعت ُا:
ي و اجلي ث
ُ
فهث ا مشثثهور ،وتعظيمثثه لقريقثثة السثثل

ظهثثرت فثثي كتثثاب ((الغيثثاثي)) ،وهثثو مثثن

أواخر كتبه ،بل ألفه بعد النظامية ألنه أحال فيه عليها ،و د أوصي فيثه مغيث

الدولثة

((نظثثاف الملثثك)) ثثائالً(( :والث ي أذكثره اآلن الئقثاً بمقصثثود هث ا ال تثثاب أن الث ي يحثثرص
اإلماف عليه لمث عامثة الملثق علثي مث اهب السثل

و از ثثت اآلراء ،وك ثثانوا  ينه ثثون ع ثثن التع ثثر

السثابقين ،بثل أن نبغثت األهثواء،

للغث ثوام

والتعم ثثق ف ثثي المش ثثكالت،

واإلمعان في مالبسة المعضالت ،واالعتنثاء بجمث الشثبهات ،وت لث

األلو ثة عمثا لث

يقث مثثن السث االت ،ويثثرون صثثر العنايثثة إلثثي االسثثتحثاث علثثي البثثر والتقثثوى ،وكثثف
األذى ،والقي ثثاف بالقاع ثثة حس ثثب االس ثثتقاعة ،وم ثثا ك ثثانوا ين ف ثثون  عم ثثا تع ثثر
المت ثثـخرون ع ث طثن نع ثثي وحص ثثر ،وتلب ثثد ف ثثي القث ثرائح ،هيه ثثات ،ثثد ك ثثانوا أذك ثثي المالئ ثثق
أذهاناً ،وأرلح به ط بياناً.)48( ))...
ل ثثه

ولمثثا دخثثل عليثثه الهم ث اني وهثثو بيقث نثربر نطفثثي العلث نثو ف ث كر لثثه الضثثرورة التثثي فثثي
النفثثوس فثثي ل ثثب العلثثو ال يمن ثثة وال يس ثرة ،بكثثي حت ثثي أ طخضثثل لنحيت ثثه ثثائالً :حيرن ثثي
الهم اني وهي صة مشهورة صحيحة(.)49

( )48ياث األم في التياث الظل (ص.)191-190
( )49العلث ث ث ثثو لل ث ث ث ث هبي ص ،188سث ث ث ثثير أعث ث ث ثثالف النث ث ث ثثبالء( ،)477 ، 475-474/18و ث ث ث ثثال عنهث ث ث ثثا
األلباني:إسناد ه ه القضية صحيح مسلسل بالحفا  ،كما في ممتصر العلو ص.277
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وحكثثي أبثثو الفثثتح القبثثري أنثثه دخثثل علثثي أبثثي المعثثالي فثثي مراثثه فقثثال :اشثثهدوا
علثثي أنثثي ثثد رلعثثت عثثن كثثل مقالثثة تمثثال

السثثنة وأنثثي أمثثوت علثثي مثثا يمثثوت عليثثه

عجائز نيسابور(.)50
فهل كانت مقالتثه بالتـويثل بثل ذلثك ((تبمثال ب السثنة)) ،يثا د .عمثر ،وإال فعثن أي
شثثيء رلث ال ي ثزال سث ال د .سثثفر ل ث عاً ،وأصثثرح منثثه مثثا الثثه كمثثا بالسثثير (( :ثرأت

خمسين ألفاً في خمسين ألفاً ،ث خليت أهل اإلسالف بإسثالمه فيهثا وعلثومه الظثاهرة،
وركبت البحر المض  ،و صت فثي الث ي نهثي ع طن بثه أهثل اإلسثالف ،كثل ذلثك فثي لثب
الحق ،وكنت أهرب في سال الدهر من التقليد ،واآلن فقد رلعت إلثي كي د احدب ،

علثثيك بثثدين العجثثائز ،فثثإن لث يثثدركني الحثثق بلقيثثف بثره ،فثثـموت علثثي ديثثن العجثثائز،

ويمثثت عاقبثثة أمثثري عنثثد الرحيثثل علثثي كلمثثة اإلخثثالص :ال إلثثه إال هللا ،فالويثثل البثثن
الجويني)) (.)51
فإذا كان رلوعه إلي كلمة الحق ،فما ال ي كثان عليثه بثل ذلثك ،ومثا الث ي نهثي
أهل اإلسالف عنه مما دخل فيه يا د .عمر وال يزال س ال د .سفر ل عاً !!!

ووصثثيته تبقثثي ألمثثثال  :ثثال أبثثو الحسثثن القيروانثثي األديثثب -وهثثو مثثن تالمي ث

ثت أن
الجثثويني -سثثمعت أبثا المعثثالي يقثثول(( :يثثا أصثثحابنا ال تشثثتغلوا بثثال الف ،فلثثو عرفث ب
ال الف يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به)) (.)52
الف حقاً فما ال ي بلغ به الجويني ما بلغ عند االشثتغال بثه ولنث نهثي
فإذا كان ال ب
أصحابه عنه.
وم كل ه ا ينفي حيرة رلوني الجويني ويقالب بالبرهان.

وأاثثيف إلثي ذلثثك أيضثاً يثثا د .عمثثر أن الجثثويني رلث فثثي النظاميثثة فثثي مسثثائل

أشهرها مسـلتان:

أ -سالا اقع ة احودك و لاا :إنها م ثرة بعد أن كان يرى أنها ير م ثرة.

( )50السير.)474/18( ،
( )51السير.)474/18( ،
( )52سير أعالف النبالء ،)474/18( ،المنتظ البن الجوزي.)19/9( ،
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ثالك العلمثثاء فثثي الظثواهر
ب -سددالا اصددفوت اخ عي د  ،فإنثثه ثثال(( :اختلفثثت مسث ب
التث ثثي وردت فث ثثي ال تث ثثاب والسث ثثنة ،وامتن ث ث علث ثثي أهث ثثل الحث ثثق اعتقث ثثاد فحواهث ثثا
وإلراههثثا علثثي مولثثب مثثا تبتثثدره أفهثثاف أر ثثاب اللسثثان منهثثا ،ف ثرأى بعضثثه
تـويلهثثا والتثثزف هث ا المثثنهع فثثي آي ال تثثاب ومثثا يصثثح مثثن سثثنن الرسثثول،
وذهب أئمة السل

إلي االن فا

عن التـويثل وإلثراء الظثواهر علثي مواردهثا

وتفثوي معانيهثثا إلثثي الثرب تعثثالي ،والث ي نرتضثثيه أريثاً ،ونثثدين هللا بثثه عقثالً
ن
نن
ن
ثرك االبتثثداي ،والثثدليل السثثمعي القثثا
اتبثثايب سثثل األمثثة ،فثثاأل طولي االتبثثايب وتث ب
ف ثثي ذل ثثك :أن إلم ثثاي األم ثثة متبع ثثة ،وه ثثو مس ثثتند معظث ث الشث ثريعة .و ثثد در

أص ثثحاب رس ثثول هللا  ورا ثثي ع ثثنه عل ثثي ت ثثرك التع ثثر

لمعانيه ثثا

ودرك ما فيها ،وه صفوة اإلسثالف ،والمسثتقلون بـعبثاء الشثريعة،)53( )) ...

ورلثثوي الجثثويني فثثي النظاميثثة لث يكثثن رلوعثاً كثثامالً إلثثي مث هب السثثل

فثثي

لمي مسائل العقيدة وعل ال الف ،والدليل علي ذلك:

 -1أن رلوعث ثثه بالنسث ثثبة للصث ثثفات كث ثثان إلث ثثي التفث ثثوي
السل

((تفوي

 ،ولث ثثيس ه ث ث ا م ث ث هب

المعاني)).
المسثثائل وعرا ثثها كمثثا ه ثثي فثثي م اب ثثه

 -2أن الجثثويني أبق ثثي علثثي بعث ث

األول ،ومنهثثا مسثثـلة حثثدوث األلسثثاف ،وكثثالف هللا ،ومن ث حلثثول الح ثوادث
التثثي هثثي مسثثـلة الصثثفات االختياريثثة ،والرهيثثة بثثال مقابلثثة ،كمثثا أنثثه أول
بع ث

الصثثفات مثثثل المحبثثة أولهثثا بثثاإلرادة ،وفثثي اإليمثثان ذكثثر أوالً أنثثه

التصديق ،ث ذكر عند ال الف علي زيادة اإليمثان ونقصثانه ثول السثل :

إنثثه معرفثثة بالجنثثان وإ ثرار باللسثثان ،وعمثثل باألركثثان ،و ثثال(( :ه ث ا يث بثر
بعد القول اآلخر؛ أنه التصديق ،ولث يثرلح
بعيد في التسمية)) ،ل نه ذكر ب

بينهما(.)54
 الرازي ورجوعه:

( )53النظامية ،ص.33-32
( )54مو ابن تيمية من األشاعرة للمحمود.621/2 ،
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إن المقث ث ثثال ل تث ث ثثب الث ث ث ثرازي ((المقالث ث ثثب العاليث ث ثثة)) ،و((أ س ث ث ثثاف الل ث ث ث ات)) ،وكث ث ث ث ا

((وصثثيته)) ،يعلث تمثثاف العلث أن الثرازي لث يكثثن رلوعثثه ثثه إلثثي اختيثثار التفثثوي

علثثي

التـويثثل بثثل رلثثوي عثثن منثثاهع الفالسثثفة المسثثمون عنثثد مثثن يعظمه ث بث ث((الحكمثثاء)) ث ث

رلوعثثه عثثن م ث هب المت لمثثين ،والظثثاهر أن ه ث ا الرلثثوي كثثان تثثدريجياً،فهو كثثان يثثرى
صحة ه ا الم هب ،ث رأى أن ريقة القرآن أ رب وأصثوب ،ثث رآهثا األصثلح وصثرح

بالندف علي التو ل في القرق ال المية والفلسيية ،بل وتمني أنه ل يولد أصالً.

ففي المقالب العالية لما ذكر أدلة ولود هللا رلح ريقة القرآن ثث ثال(( :ونمثت

ه ه الفصول بماتمثة عظيمثة النفث  ،وهثي أن الثدالئل التثي ذكرهثا الحكمثاء والمت لمثون
وإن كانت كاملة ويثة ،إال أن هث ه القريقثة المث كورة فثي القثرآن عنثدي أنهثا أ ثرب إلثي
الحق والصواب ،وذلك ألن تلك الدالئل دقيقة ولسبب ما فيها من الد ة انفتحت أبثواب
الشثثبهات وكثثثرت السث االت ،وأمثثا القريثثق الثوارد فثثي القثرآن فحاصثثله ارلث إلثثي ريثثق
واحثثد ،وهثثو المن ث مثثن التعمثثق ،واالحت ثراز عثثن فثثتح بثثاب القيثثل والقثثال ،وحمثثل الفه ث
والعقل علي االسثت ثار مثن دالئثل العثال األعلثي واألسثفل ،ومثن تثرك التعصثب ولثرب
مثل تجر تي عنل أن الحق ما ذكرتب به)) (.)55
وفث ثثي وصث ثثيته المشث ثثهورة ث ثثال فيهث ثثا(( :لقث ثثد اختبث ثثرت القث ثثرق ال الميث ثثة والمنث ثثاهع
الفلسيية فما رأيت فيهثا فائثدة تسثاوي الفائثدة التثي ولثدتها فثي القثرآن)) ،ثث ثال(( :دينثي

آن العظث ث ثثي ب وتعث ث ثثويلي فث ث ثثي لث ث ثثب الث ث ثثدين
متابع ث ث ث بة الرسث ث ثثول محمث ث ثثد  ،وكتث ث ثثابي الق ث ث ثر ب
عليهما))(.)56
وفي أ ساف الل ات -آخر كتبه -ال(( :وأما الل ة العقلية فثال سثبيل إلثي الوصثول
إليهثثا والتعلثثق بهثثا ،فلهث ا السثثبب نقثثول يثثا ليتنثثا بقينثثا علثثي العثثدف األول وليتنثثا مثثا شثثهدنا
ه ا العال  ،وليت النفس ل تتعلق به ا البدن ،وفي ه ا المعني لت:

ِ
دددددددددول
نهويددددددددد ُ إ ددددددددددع ِ اعقدددددددددلل مقد ُ
وي و ُح دددو فدددث وح ددد دددن جسدددل و

دددددددالل
وغدددددددددوي ُ َسدددددددد ْع ِى اعددددددددوا ين د
ُ
ددددددددددددول
وحوصددددددددددددد ُ دن وندددددددددددددو ي ووبد
ُ

ج

( )55المقالثثب العاليثثة ع ثثن ((فمثثر ال ثثدين ال ثرازي وآراهه الف ري ثثة والفلسثثيية)) لمحم ثثد صثثالح الزرك ثثاني
[ .دار الف ر] ص .198
( )56تاريس اإلسالف لل هبي.)243-242/18( ،
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ِ
َن ج ع دددددو ي دددددا يددددد َ و دددددوال
ددددل ي ْ
سد َ
يبددددددددودو ج عددددددددو سددددددددعمين وااددددددددل

دلل َم ْ ِعنددو
واددل نسد ْ
ددفع ددن بحث ددو لد َ
ددددول ودواددددد ٍ
فلدددددل دددددع يل دددددو دددددن جد ٍ
ِ
شدددعفوتهو
و دددل دددن جبدددول دددع ميدددت

ِ َجدددددددول فاادددددددل و اجبدددددددول جبدددددددول(.)57
ث ال(( -واعل أن بعد التو ل في ه ه المضائق ،والتعمق في االست شا عثن

أس ثرار ه ث ه الحقثثائق أريثثت األصثثوب واألصثثلح فثثي ه ث ا البثثاب ريقثثة الق ثرآن العظثثي
والفر ان ال ري  ،وهو ترك التعمق واالسثتدالل بـ سثاف ألسثاف السثموات واألراثين علثي
ولود رب العالمين ،ث المبالغة في التعظي من ير خو

في التفاصيل.)58( ))...

و ال(( :لقد تـملت القرق ال المية والمناهع الفلسيية ،فما رأيتها تشفي علثيالً وال

تروي ليالً ،ورأيت أ رب القرق ريقة القرآن ،أ أر في اإلثبات)){ :الرمحن ع ق العرى
ا ىىتوى} [ ثثه ،آيثثة ،]5:و {إليىىه يصىىعد الك ىىم الطيىىب} [فا ر،آيثثة ،] 10:وأ ث أر فثثي النفثثي
{ليس كمث ه شيء} [الشورى،آية{ ،]11:وال حييطون به ع ما} [ ه،آية ،]110:ثث ثال مثن
لرب نم طثل تجر تي عر نم طثل معرفتي

()59

))

أ هث.

وحتي من ت ل عن الرازي ذكر حيرته وااقرابه ورلوعه.

فقثثد تثثرل لثثه ال ث هبي فثثي المي ثزان فقثثال :رأس فثثي ال ث كاء والعقليثثات ،ل نثثه عثثري

عن اآلثار ،وله تشكيكات علثي مسثائل دعثائ الثدين تثورث الحيثرة ،نسثـل هللا أن يثبثت
اإليمان في لو نا ،وله كتاب السثر المكتثوف فثي مما بثة النجثوف ،سثحر صثريح ،فلعلثه
تاب من تـليفه إن شاء هللا تعالي(.)60

( )57تاريس اإلسالف لل هبي )243-242/18( ،وتقي الدين في بقات السبكي( )90/8والزركاني،
(ص ،)638سير أعالف النبالء.500/21
( )58التماي الجيو اإلسالمية البن القي ( ،ص.)195-194
( )59سثثير أعثثالف النثثبالء ( ،)500/21شثثرح القحاويثثة ص ،228مجمثثوي الفتثثاوى،)73-72/4( ،
( ،)562/5العقل والنقل ( ،)160-159/1البداية والنهاية (.)62 ، 61/13
( )60ميزان االعتدال ،)340/3( ،في ترلمته في حر الفاء [الفمر الرازي].
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و ثثال فثثي سثثير أعثثالف النثثبالء عنثثه(( :و ثثد ثبثثت فثثي تواليفثثه باليثثا وعظثثائ وسثثحر
وانح ارفث ثثات عث ثثن السث ثثنة حهللا يعفث ثثو عنث ثثه فإنث ثثه تث ثثوفي علث ثثي ريقث ثثة حميث ثثدة حهللا يتث ثثولي
السرائر)) ،وساق ال هبي كالمه في وصيته المتقدمة(.)61

وترلمثثه الشثثهرزوري (ت687هثث) فقثثال عنثثه(( :لثثه مصثثنفات فثثي أكثثثر العلثثوف إال

أنه ال ي كر فثي زمثرة الحكمثاء المحققثين وال يعثد فثي الرعيثل األول مثن المثد قين ،أورد
علثثي الحكمثثاء شثثكوكاً وشثثبهاً كثي ثرة ومثثا ثثدر أن يثثتملا منهثثا ،وأكثثثر مثثن لثثاء بعثثده
ال بسببها ،وما در علي التملا منهثا))  ...و ثال عنثه ((هثو شثيس مسثكين ،متحيثر

في م اابه التي يمبه فيها خبه عشواء))(.)62
وترلمثه ابثثن كثيثر فثثي البدايثثة فقثال عنثثه(( :وكثثان مث

ث ازرة علمثثه فثي فثثن ال ثثالف

يقول :من لزف م هب العجائز كان هو الفائز ،و د ذكرت وصيته عنثد موتثه وأنثه رلث
عثثن م ث هب ال ثثالف فيهثثا إلثثي ريقثثة السثثل

وتسثثلي مثثا ورد علثثي ولثثه الم ثراد الالئثثق

بجثثالل هللا سثثبحانه ث ث نقثثل عثثن أبثثي شثثامة أنثثه امثثت عليثثه شثثناعات عظيمثثة بسثثبب
كلمثات كثثان يقولهثا مثثثل ولثه :ثثال محمثثد البثادي يعنثثي العر ثي يريثثد بثه النبثثي نسثثبة

إلثثي الباديثثة ،و ثثال محم ثد ال ثرازي يعنثثي نفسثثه ،ومنهثثا أنثثه كثثان يقثثرر الشثثبهة بثثين لهثثة
المصثوف بابثثارات كثيثرة ،ويجيثثب عثن ذلثثك بثثـمر فثثي إشثارة و يثثر ذلثثك))( ،)63وفثثي هث ا
األخيثثر ينقثثل ابثثن حجثثر فثثي اللسثثان عثثن بع ث

ويحلها نسيئة))(.)64

المغار ثثة أن ال ثرازي ((يثثورد الشثثبه نقثثداً

ولو أردنا أن ننقل الحيرة واالاقراب والتنا

في كالف الرازي لقال المقاف بنثا

لداً()65وفيما سبق إشارات ت كد أن د .عمر ل يقل علي كالف الرازي وال علثي كتبثه،
وكتثثاب المقالثثب العاليثثة التثثي ينقثثل منثثه د .عمثثر ((دون بيثثان الموا ث )) ،ذكثثر ال ثرازي
فيه االعتماد علي السحر والتنجثي وذكثر مثن أدلثة صثحة هث ا :إ بثاق العثال مثن ثدي
()61
()62
()63
()64

سير أعالف النبالء (.)500/21
نزهة األرواح (.)146-144/2
البداية والنهاية ،)61/13( ،حوادث 606هث ،وانظر ذيل الرواتين ص.68
لسان الميزان .427/4

( )65انظر مو

ابن تيمية من األشاعرة ( )678-654/2لترى شيئاً من ذلك مما نقله المحمود عنه.
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الدهر علي التمسك بعل النجوف ث ذكر ولوب ذلك في كالف ريثب( ،)66وذكثر اتمثاذ
الق ثرابين وإ ار ثثة ال ثثدماء لغيثثر هللا و ثثال ((إن ثثه لمثثا دلثثت التج ثثارب عليهثثا ولثثب المص ثثير
إليها)) (.)67
وصرح ك لك فثي المباحث

المشثرقية بثالجبر فقثال(( :فثبثت بهث ا أن أفعثال الابثاد

بقضاء هللا و دره وأن اإلنسان مضقر باختيار ،وأنثه لثيس فثي الولثود إال الجبثر))(،)68
و ال في المحصول بلزوف الجبر أيضاً(.)69

فثثإذا كثثان ت ارل ث ال ثرازي عثثن م ابثثه ك ث ب علثثي أهثثل الحثثق فمثثاذا يبقثثي لنثثا مثثن

كالمثثه :تـكيثثد للفلسثثفة وتحسثثين لهثثا( ،)70و ثثول بالسث ن
ثي
ثحر والتنجثثي ن والجبث نثر ،و ثثانون كلث ل
في نطق ن ن
أدلة السم ن و ير ذلك.
يثثا د .عمثثر ارفثثق بثثالرازي فثثإن القثثول برلوعثثه عثثن الضثثالالت أيسثثر مثثن القثثول

ببقائه علي ه ه القامات.

()66
()67
()68
()69
()70

المقالب العالية (ص )216 ،210لزء النبرات وانظر (ص )223-219منه.
المقالب العالية (ص ،)243وانظر المحمود (.)667/2
المباح المشرفية .517/2
المحصول (.)380/2/1
والسيما في شرحه لاشارات (.)144/2
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 الغزايل والنووي وابن حجر:

ل يتعر

د .عمر للغزالي ،ول ا فلن أ يل فثي ال ثالف علثي رلوعثه ،وذلثك ألن

النقثل الث ي نقلثثه د .عمثر عثن د .سثثفر الحثوالي (ص )40:كثان يشثثمل الغ ازلثي إاثثافة
للجثويني والثرازي و ثد نقثل الغ ازلثي فثي إحيثثاء علثوف الثدين كالمثاً ثويالً عثن ذف السثثل

ألهثثل ال ثثالف ،و ثثد ذكثثر أوالً المثثال

فيثثه وأن مثثن النثثاس مثثن ثثال(( :إنثثه بدعثثة محثثرف،

ومنه من ال :إنه والب علي ال فاية ،واألعيان ،ال(( :وإلي التحري ذهثب الشثافعي
ومالك وأحمد بن حنبل وسييان ولمي أهل الحدي

من السل .)71())..

ثدة مثثن أ ثواله فثثي ذمثثه ،و عثثد أن ذكثثر رأي القائفثثة األخثثرى
ثث ذكثثر نمثثاذ عديث ً
المجوزة وحججها( ،)72ال(( :فثإن لثت فمثا الممتثار عنثدك فيثه فثاعل أن الحثق فيثه أن
األبع بثد عثن
إ الق القول ب مه في كل حال أو بحمده في كثل حثال خقثـ  ...فثاأل طولي و ط
االلتبثثاس أن بيفصثثل ،فنعثثود إلثثي عل ث ال ثثالف ونقثثول :إن فيثثه منفعثثة وفيثثه مض ثرة ،فهثثو
باعتبار مضرته في و ت االستضرار ومحله حراف.

( )71إحي ثثاء عل ثثوف ال ثثدين ،)95-94/1( ،ودرء تع ثثار
.)266

( )72إحياء علوف الدين.)95-94/1( ،
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العق ثثل والنق ثثل لش ثثيس اإلس ثثالف-146/7( ،

يك العقائد وإزالتبها عثن الجثزنف والتصثمي ن ،فث لك
ي و ضعتا :فإثارةب الشبهات وتحر ب
ثماص،
ممثثا يحصثثل فثثي االبتثثداء ،ورلوعهثثا بالثثدليل مشثثكوك فيثثه ،ويمتل ث فيثثه األشث ب
فه ث ا اثثرره فثثي اعتقثثاد الحثثق ،ولث بثه اثثرر آخثثر فثثي تـكيثثد اعتقثثاد المبتدعث نثة للبدعث نثة،
وتثبيته في صدوره  ،بحي تنبع دواعيه  ،ويشتد حرصه علي اإلصرار عليها.

كشث ب الحقث ن
ثائق ومعرفتبهثثا علثثي مثثا هثثي عليثثه،
وي ددو فعدددا :فقثثد بيظثثن أن فائدتث بثه ط
وهيهثثات ،فلثثيس فثثي ال ثثالف وفثثاء بهث ا المقلثثب الشثريف ،ولعثثل التمبثثيه والتضثثليل فيثثه
أكثر من ال شث ن والتعري ن
ثف ،وهث ا إذا سثمعته مثن بمحثدث أو ح طشثوى ر مثا خقثر ببالثك
ب
أن النثثاس أعثثداء مثثا لهلثوا ،فاسثثم هث ا ممثثن خبثثر ال ثثالف ثث ثثاله بعثثد ح نقيقث نثة ن
الم طبثثرنة،
ب ط
ب
و عد التغطل بغ نل فيه إلي منتهي درلة المت لمين ،ولاوز ذلك إلثي التعمثق فثي علثوف أخثر
تناسثثب نثثوي ال ثثالف ،وتحقثثق أن القريثثق إلثثي حقثثائق المعرفثثة مثثن ه ث ا الولثثه مسثثدود،
ولعم ثثري ال ينف ثثك ال ثثالف ع ثثن كشث ث

وتعري ثثف وإيض ثثاح ل ثثبع

األم ثثور ول ث ثن عل ثثي

الندور))(.)73
و ثد علثثق علثثي ذلثثك صثثاحب شثثرح القحاويثثة فقثثال(( :وكثثالف مثلثثه فثثي ذلثثك حجثثة
بالفقث ثثه ،والسث ثثل

ل ث ث يكرهث ثثوه لمجث ثثرد كونث ثثه اصث ثثقالحاً لديث ثثداً علث ثثي معث ثثان صث ثثحيحة

كاالصث ثثقالح علث ثثي ألفث ثثا العلث ثثوف الصث ثثحيحة ،وال كره ث ثوا أيض ث ثاً الداللث ثثة علث ثثي الحث ثثق

والمحالثثة ألهثثل البا ثثل ،بثثل كرهثثوه الشثثتماله علثثي أمثثور كاذبثثة ممالفثثة للحثثق ،ومثثن
ذل ثثك :ممالفتهث ثثا لل ت ثثاب والسث ثثنة وم ثثا فيث ثثه عل ثثوف صث ثثحيحة ،فق ثثد وعث ثثروا القري ثثق إلث ثثي
تحصثثيلها ،وأ ثثالوا ال ثثالف فثثي إثباتهثثا م ث

لثثة نفعهثثا ،فهثثي لح ث لمثثل ث

علثثي رأس

فينتقثي ،وأحس بثن مثا عنثده فهثو فثي القثرآن أصثح
لبل وعر ،ال سهل ف بي طرتقثي والسثمين ب
التعقيد كما يل:
أحسن تفسي اًر ،فليس عنده إال الت ل ب و
التقويل و ب
تقري اًر ،و ب
ب
ل ثوال التنثثافس فثثي الثثدنيا لمثثا واثثعت

كتث ثثب التنث ثثاظر ال المغنث ثثي وال العمث ثثد

يحلل ث ث ث ث ث ث ثثون ب ث ث ث ث ث ث ثثزع م ث ث ث ث ث ث ثثنه عق ث ث ث ث ث ث ثثداً

و ال ث ث ث ث ث ث ث ي واث ث ث ث ث ث ثثعوه زادت العقث ث ث ث ث ث ثثد

( )73اإلحياء ،)97-96/1( ،دري التعار .)164-162/7( ،
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فهث يزعمثثون أنهث يثدفعون بالث ي وصثثفوه الشثثبه والشثكوك ،والفااثثل الث كي يعلث
أن الشبه والشكوك زادت ب لك))(.)74
* النووي وابن حجر:

يثا ليتثك يثا دكتثثور عمثر ثرأت مثثا كتبثه د .سثفر فثي هث ا الجانثب حتثي ال ت لفنثثي

عناء أن أنقله لك حي

ال:

((علثثي أن المواثثوي ال ث ي يجثثب التنبثثه لثثه هثثو التفريثثق بثثين مت لمثثي األشثثاعرة

كثثالرازي واآلمثثدي والشهرسثثتاني والبغثثدادي واإليجثثي ونحثثوه  ،و ثثين مثثن تثثـثر بم ث هبه
عثثن حسثثن نيثثة والتهثثاد ،أو متابعثثة خا ئثثة ،أو لهثثل بعلث ال ثثالف ،أو العتقث ن
ثادنه أنثثه ال
تعار

بين مآخ ه و ين النصوص.
وم ثثن هث ث ا القسث ث أكث ثثر األفاا ثثل الث ث ين يح ثثتع بث ث كره الص ثثابوني و يث ثره وعل ثثي

رأسه الحافس ابن حجر -رحمه هللا. -
ولسثثت أشثثك أن الموا ثثوي يحتثثا لبس ثثه وإيضثثاح ومث ث ه ث ا ف ثثإنني أ ثثدف للقث ثراء
ابن حجر من األشاعرة:

لمح ًة مولزة عن مو
مثثن المعلثثوف أن إمثثاف األشثثعرية المتثثـخر ال ث ي اثثبه الم ث هب و عثثد أصثثول به هثثو
الفمر الرازي (606هث) ث خلفثه اآلمثدي (631هثث) واألرمثوي (655هثث) فنشث ار ف ثره فثي
الشاف ومصر واستوفيا بع القضايا في الم هب.
ونطقث بثد نف ط ث نثر ه ث الء الثالثث نثة هثثو المواثثويب ال ثرئيس فثثي كتث ن
ثاب د طرء التعثثار
ب
اإلسالف.

لشثثيس

وأعق ثثبه اإليج ثثي ص ثثاحب الموا ث ث  -الث ث ي ك ثثان معاصث ث اًر لش ثثيس اإلس ثثالف اب ثثن

تيميثثة -فثثـل

"الموا ث " الث ي هثثو تقنثثين وتنظثثي لف ثثر الثثرازي ومدرسثثته ،وهث ا ال تثثاب

هو عمدةب الم هب ديماً وحديثاً.
و د تثرل الحثافس الث هبي  -رحمثه هللا  -فثي الميثزان و يثره للثرازي واآلمثدي بمثا

ه أهبل به ،ث لاء ابن السبكي -ذلك األشعري المتعصب – فتعقبه وعن

( )74شرح القحاوية ص ،224والمغني والعمد للقااي عبد الجبار في ال الف.
43

عليه ظلماً.

لسان الميزان فترل لهمثا بقبيعثة الحثال-

ث لاء ابن حجر – رحمه هللا -فـل

نثثا الً كثثالف ابثثن السثثبكي ونقثثده للث هبي -ولث يكثثن يمفثثيا عليثثه مكانتهمثثا وإمامتهمثثا فثي
الم هب كما ذكر رفاً من شنائ األرموي امن ترلمة الرازي.
فمثثاذا كثثان مو ث

القوف أو عدمه

ابثثن حجثثر ألن مو فثثه هثثو ال ث ي يحثثدد انتمثثاءهب لف ثثر ه ث الء

إن الث ث ي يقث ث أر ترلمتيهم ثثا ف ثثي اللس ثثان ال يمك ثثن أن يق ثثول :إن اب ثثن حج ثثر عل ثثي
م هبهما أبداً ،كيف و د أورد نقوالً كثيرة بموثق ًة عن اثاللهما وشثنائعهما التثي ال يقرهثا
أي مسل فضالً عمن هو في نعطل ن الحافس وفضلن نه.

علثثي أنثثه ثثال فثثي آخثثر ترلمتثثه لل ثرازي" :أ طوصثثي بوصثثية تثثدل علثثي أنثثه حسثثن

اعتقاده".

وه ث ه الابثثارة التثثي ثثد يفه ث منهثثا أنهثثا متعا فثثة م ث ال ثرازي اثثد مهالميثثه هثثي

شاهد لما نقول نحن هنا ،فإن وصية الرازي التي نقلها ابن السثبكي نفسثه صثريحة فثي
رلوعه إلي م هب السل .
يبعع ه نسالل:

أكثثان ابثثن حجثثر يعتقثثد أو ي يثثد عقيثثدة الثرازي التثثي فثثي كتبثثه أف عقيدتثثه التثثي فثثي

وصيته اإللابة وااحة من عبارته نفسها.
ه ث ه واحثثدة ،واألخثثرى :أن الحثثافس فثثي الفثثتح ثثد نقثثد األشثثاعرة باسثثمه الص ثريح
وخالفه فيما هو من خصائا م هبه فمثالً:

خالفه في اإليمان ،وإن كان تقريره لم هب السل

فيه يحتا لتحرير.

ونقده في مسـلة المعرفة وأول والب علي المكل

في أول كتابه وآخره.

كما أنه نقد شيمه في التـويل "ابن فورك" في تـويالته التي نقلها عنثه فثي شثرح

كتاب التوحيد من الفتح ،وذف التـويل والمنقق مرلحاً منهع الثالثة القرون األولي.
كمثثا أنثثه يمثثالفه فثثي االحتجثثا بحثثدي

اآلحثثاد فثثي العقيثثدة و يرهثثا مثثن األمثثور

التي ال مجال لتفصيلها هنا.

وال ث ي أراه أن الحثثافس – رحم ثثه هللا -أ ثثرب شثثيء إل ثثي عقيثثدة بمف نواث نثة الحنابل ثثة

كـبي يعلثي ونحثوه ممثن ذكثره شثيس اإلسثالف فثي درء تعثار
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العقثل والنقثل ،ووصثفه

أص ثثول المت لم ثثين وت ثثابعوه ظ ثثانين

بمحب ثثة اآلث ثثار والتمس ثثك به ثثا ل ثثنه وافقث ثوا بعث ث
صحتها عن حسن نية.

و د كان من الحنابلة من ذهب إلي أبعد من ه ا كثابن الجثوزي وابثن عقيثل وابثن

ال از ثثوني ،وم ث ذلثثك فه ث الء كثثانوا أعثثداء ألثثداء لألشثثاعرة وال يجثثوز بحثثال أن يعتبثثروا
أشاعرة فما بالك بـولئك!!
والظاهر أن سبب ه ا االشتباه فثي نسثبة بعث

العلمثاء لألشثاعرة أو أهثل السثنة

والجماعة هو أن األشاعرة فر ثة كالميثة انشثقت عثن أصثلها "المعتزلثة" ووافقثت السثل
فثثي بع ث القضثثايا وتثثـثرت بمثثنهع الثثوحي ،فثثي حثثين أن بع ث مث طثن ه ث علثثي م ث هب
أهثثل السثثنة والجماعثثة فثثي األصثثل تثثـثروا بسثثبب مثثن األسثثباب بـهثثل ال ثثالف فثثي بع ث
القضايا وخالفوا فيها م هب السل .
فإذا نظر النثاظر إلثي الموااث التثي يتفثق فيهثا هث الء وهث الء ظثن أن القثائفتين
علي م هب واحد ،فه ا التداخل بينهما هو مصدر اللبس.
وكثي ث اًر مثثا تجثثد فثثي كتثثب الجثثرح والتعثثديل – ومنهثثا لسثثان المي ثزان للحثثافس ابثثن

حجر -وله عن الرلل :إنه وافق المعتزلة فثي أشثياء مثن مصثنفاته أو وافثق المثوار

في بع أ واله وهك ا ،وم ه ا ال يعتبرونه معتزلياً أو خارلياً.
ثاره
وهث ا المثثنهع إذا بقنثثاه علثثي الحثثافس وعلثثي النثثووي وأمثالهمثثا لث يصثثح اعتبث ب
أشاعرًة؛ وإنما يقال وافقوا األشاعرة في أشياء م ارورة بيان ه ه األشثياء واسثتدراكها
عليه حتي يمكن االستفادة من كتبه بال تولس في مواوعات العقيدة))(.)75

يثثا د .عمثثر لثثيس كثثل مثثن وافثثق الرافضثثة فثثي أمثثر يكثثون رافضثثياً ،وكث ا لثثيس كثثل
من وافق الجهمية في أمر يكون لهمياً وهك ا دواليك.
وإال فقد نقل البماري عن محمد بن يوس

الفريابي أنه ذكثر ((محمثد بثن الحسثن

الشثيباني)) بثثالتجه أللثل ولثثه فثي القثرآن ،وعلثي هث ا النحثو لماعثثة مثن األعثثالف كثثان
به تشي يسثير كالحثاك أبثي عبثد هللا والنسثائي وعبثد الثرزاق الصثنعاني ،ومثا يثل فثي
عكرم ثثة نم ث طثن ول ثثه بالس ثثيف ،وف ثثي لماع ثثة م ثثن أه ثثل البصث ثرة بق ثثول ف ثثي الق ثثدر كقت ثثادة
( )75منهع األشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي ص-14ص.17
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ا ن
والدستوائي .وبن نسب ل ن
رلاء أبو حنيفة وابن أبي ليلي وحماد بن أبي سثليمان ولماعثة،
وه ا كله يكون موافقه في مسـلة وليس في لملة األ وال(.)76
ثثال ابثثن حثثزف فثثي الملثثل والنحثثل(( :فـمثثا المرلئثثة ،فعمثثدته ال ثثالف فثثي اإليمثثان
وال فر ،فمن ال إن الابادة من اإليمان ،وأنه يزيثد ويثنقا وال يكفثر م منثاً بث نب ،وال
يقثثول إنثثه يملثثد فثثي النثثار ،فلثثيس مرلئثاً ،ولثثو وافقهث فثثي بقيثثة مقثثاالته  ،وأمثثا المعتزلثثة
فعمدته ال الف في الوعد والوعيد والقثدر ،فمثن ثال القثرآن مملثوق وأثبثت القثدر ورهيثة
هللا تعالي في القيامة وأثبت ص ن
ثفاته الثواردة فثي ال تثاب والسثنة وأن صثاحب ال بثائر ال

يمثثر ب ث لك عثثن اإليمثثان فلثثيس بمعتزلثثي وإن وافقه ث فثثي سثثائر مقثثاالته وسثثاق بقيثثة
ذلك))(.)77

كثيثرة وأئمثثة فثثي العلث والثثدين ال يكونثثون ثثائمين

فهث ا أمثثر بمتثثيقن بثثه فثثي وائث
بجملة تلك البدعة ،بل يفري منهثا ،ولهث ا انتحثل أهثل هث ه األهثواء لقوائث

مثن السثل

المشاهير(.)78

وأم ثثا كالم ثثك عل ثثي الن ثثووي بـن ثثه ك ثثان أش ثثعرياً ،وأردت ي ثثا د .عم ثثر إثب ثثات ذل ثثك
بمواا من التـويل ،فهثو خثبه ،ألن ابثن الجثوزي وابثن عقيثل وأمثالهمثا كثانوا يتثـولون
ولث يكونثوا أشثثاعرة بثثل حثثه ابثثن الجثثوزي علثثي األشثثاعرة مشثثهور و ثثد ذكثثرت ذلثثك أنثثت
أيضاً( ،)79ف يف تثبت أشعريته من ذلك يا د .عمر!!

وصث ب التثثا السثثبكي للنثثووي باألشثثعرية ،فهثثو انتحثثال ،كمثثا تقثثدف ،فثثإن أهثثل
وأمثثا ط
األهواء ينتحلون الصفة التي هي عليها لقائفة من المشاهير فال بيعو بل عليه.
وأما ول النووي ((أصحابنا المت لمثون)) فوااثح ،ل ثن بع نمثي عليثك وعلثي سثق نافك
نمث طثن نبث نثل ف طهث ن ذلثثك ،فمثراد النثثووي أي ((الشثثافاية المت لمثثون)) ولث يثثرد ((األشثثاعرة)) مثثن
يثثر الشثثافاية ألبتثثة ثثه أبثثداً ،أي م ثراده :ثثال ب ث لك الشثثافاية أصثثحابنا ممثثن اشثثتغل

( )76تقريب وترتيب القحاوية  20ص.277

( )77في أول الفصل ونقله الحافس مستحسناً له في الفتح.)346/13( ،
( )78شرح القحاوية  ،ص .358

( )79الظاهر أنك تابعت ((السقا )) في ه ا أيضاً فالنقول واحدة وت اد ت ون الابارات ك لك فسثبحان
هللا!!.
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بال الف كاإلسفرايني مثالً ،ويكون ال الف في ضية ف طرعية متعلقة بالتوحيد كالنقل الث ي
ذكرته يا د .عمر.

ي ث ثثا د .عم ث ثثر أي ث ثثن ث ثثال الن ث ثثووي ب ث ثثالجزء الث ث ث ي ال يتجث ث ثزأ ،و ث ثثالجبر  ،و ث ثثـن هللا
ال داخل العال وال خار العال صراح ًة ،و المن نم طثن صثفات األفعثال ألن إثباتهثا يمنث
إثبات حدوث العال  ،وأين ال برد األحادي للقانون ال لي ..إلس.
تب م يو د دل م ع

ين ت ع ُسلَء و د َد ُا ميى ا وس.

 التشبيه والتجسيم :
 التشبيه:

أوالً للتش ثثبيه

عق ثثد د .عم ثثر مقلبث ثاً لبي ثثان المقص ثثود بالتش ثثبيه والتجس ثثي  ،فع ثثر
وذكثثر المعنثثي اللغثثوي ثث بنثثي عليثثه المعنثثي االصثثقالحي ،و ثثادل ذي بثثدء فثثال عال ثثة
ب ثثين م ثثا ذكث ثره لغ ثثة واص ثثقالحاً ،فق ثثد ذك ثثر م ثثن مع ثثاني التش ثثبيه لغ ثثة(( :المث ثثل والتماث ثثل

والتمثيثثل ...الثثس)) ثث ثثال وعلثثي هث ا فالتشثثبيه :هثثو إثبثثات المماثلثثة بثثين هللا تعثثالي و ثثين
شثثيء مثثن خلقثثه بلجددا ددن الجددل  ،ثث ذكثثر سثثبب التقييثثد بولثثه مثثن الولثثوه حث اًر مثثن
التشبيه في صفة واحدة (ص.)52

وإنثثا لنعجثثب مثثثل الثثدكتور عمثثر وهثثو الث ي درس وعلث شثثق اًر مثثن حياتثثه أصثثول

الفقثثه ،ومثثا فيثثه مثثن حثثدود وتعثثاريف كيثثف صثثر فثثي ذلثثك ،حتثثي إنثثه ل ث ينسثثب ه ث ا
وحث ثثق لث ثثه ذلث ثثك ،فمث ثثن ذا ال ث ث ي يعث ثثر به ث ث ا التعريث ثثف
التعريث ثثف االصث ثثقالحي ألحث ثثد ب
المتهرل!!
ي ثثا دكت ثثور عم ثثر :إن ول ثثك ((بول ثثه م ثثن الول ثثوه)) ي ثثدخل في ثثه التماث ثثل ف ثثي اللف ثثس
والمعنثثي العثثاف ال لثثي ال ث ي ال يمكثثن االحت ثراز منثثه ،فثثاهلل سثثبحانه وص ث
سمي بصير ،ووص

نفسثثه بـنثثه

اإلنسان ب لك {إنا خ منا اإلنسان فن نطفة أفشىا نبت يىه فلع نىاه ايعىاا
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بصىىىىريا}[اإلنسثثثان ،آيث ثثة ،]2:ول ثثيس الس ثثمي كالس ثثمي  ،وال البص ثثير كالبص ثثير وإن كان ثثت
المشابه بة وا ع ًة في اللفس ومادته ،وفي المعني العاف ال لثي ،فالسثم متعلثق باألصثوات
والبص ثثر متعلث ثثق بالمرئي ثثات ،ول ث ثثن حقيق ثثة سث ثثم هللا و صث ثره ال تماثلهث ثثا حقيقث ث بة سث ثثم ن
ن
اإلنسان و صره ،فل ل ما يمصه بعد ن
اإلاافة .
القيد و
ط
نفي ولثوند هللان
ن
وقيام نثه
فإذا نفينا المشابهة ههنا و عنا في إشكال عظي ي دي إلي ن
ب ن
ثالنفس ،ألن المملثوق مولثثود ثائ بثثالنفس  ...إلثس ،وهث ا كلثه يثثدخل تحثت تعريثثف د.
عمثثر المبتثثدي ((بولثثه مثثن الولثثوه)) ل ث لك نثثا أئم ثةب اإلسثثالف أن مجثثرد االعتمثثاد فيمثثا
ينفي علي مجرد نفي التشبيه ال يفيد؛ إذ ما من شثيئين إال يشثتبهان مثن ولثه ويفتر ثان
مثثن ولثثه ،بمثثال االعتمثثاد علثثي نفثثي الثثنقا والعيثثب ونحثثو ذلثثك ممثثا هثثو سثثبحانه
مقدس عنه ،فإن ه ه ريقة صحيحة(.)80
ول لك فإن ح اق المت لمين لمثا ذكثروا التماثثل الممتنث ذكثروا أنثه الث ي يلثزف منثه

أن يكون د لاز علي الرب ما يجثوز علثي المملثوق ،وولثب لثه مثا ولثب لثه ،وامتنث

عليثثه مثثا امتن ث عليثثه ،وإذا لنثثا إن األمثثر ك ث لك ،فثثإن ه ث ا القثثدر المشثثترك فثثي اللفثثس
والمعن ثثي الع ثثاف ال ل ثثي ال يس ثثتلزف إثب ثثات م ثثا يمتنث ث عل ثثي ال ثثرب س ثثبحانه ،وال ينف ثثي م ثثا
يستحقه.
فث ثثإذا يث ثثل إنث ثثه سث ثثبحانه مولث ثثود حث ثثي علث ثثي سث ثثمي بصث ثثير ،و ث ثثد سث ثثمي بع ث ث
المملو ات حياً سميعاً بصثي اًر فثإن ذلثك ال يقتضثي حثدوثاً وال إمكانثاً وال نقصثاً وال شثيئاً

ممثا ينثافي صثفات الر و يثة ،وذلثك أن القثثدر المشثترك هثو مسثمي الولثود أو المولثثود،

أو الحي ثثاة أو الح ثثي أو العلث ث أو العل ثثي أو الس ثثم أو البص ثثر أو الس ثثمي أو البص ثثيرأو
القدرة أو القدير ،والقدر المشثترك مقلثق كلثي ال يمثتا بـحثدهما دون اآلخثر فلث يقث

بينهما اشتراك ال فيما يمتا بالممكن المحدث ،وال فيما يمتا بالوالب القثدي  ،فثإن
ما يمتا به أحدهما يمتن اشتراكهما فيه.
ثترك الث ي اشثثتركا فيثثه صثثفة كمثثال ،كثثالولود والحيثثاة والعلث
ثدر المشث ب
فثثإذا كثثان القث ب
والقدرة ،ول يكن في ذلك شيء مما يدل علي خصائا المملو ين ،كمثا ال يثدل علثي
ثات هث ا مثن
شيء من خصائا المالق ل يكن فثي إثبثات هث ا محث ور أصثالً ،بثل إثب ب
( )80انظر في ذلك :الرسالة التدمرية امن مجموي الفتاوى.)74/3( ،
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ل ثوازف الولثثود ،ف ثثل مولثثودين البثثد بينهمثثا مثثن مثثثل ه ث ا ،ومثثن نفثثي ه ث ا لزمثثه تعقيثثل
ولثثوند كث نثل مولثثود ،وله ث ا لمثثا ا ل ث األئم ث بة علثثي أن ه ث ا حقيق ث بة ث ن
ثول الجهميث نثة سثثموه
ب

معقلة  ...فإن نطفي القدر المشترك مقلقاً يلزف منه التعقيل العاف(.)81
وكثيثثر مثثن نصثثوص السثثل فثثي نفثثي التشثثبيه ت ثثون مقرونثثة باإلثبثثات كمثثا ثثال
ناي ابن حماد ((من شثبه هللا بشثيء مثن خلقثه كفثر ومثن أن ثر مثا وصث

هللا بثه نفسثه

فقثثد كف ثثر ،ول ثثيس فيم ثثا وصث ث هللا ب ثثه نفس ثثه وال رس ثثوله تش ثثبيه)) وكم ثثا ثثال إس ثثحق ب ثثن
ن
ن
بصفات أحد من خطل نق هللا فهو كافر بثاهلل العظثي ،
صفاته
راهويه :من وص هللا فشبه

و ثثال عالمثثة له ث وأصثثحابه :دع ثواه علثثي أهثثل السثثنة والجماعثثة مثثا أبولع ثوا بثثه مثثن
ال ب أنه مشبهة ،بل ه المعقلة(.)82
فالمشثهور مثن اسثثتعمال هث ا اللفثثس ((نفثي التشثثبيه)) عنثد علمثثاء السثنة المشثثهورين

أنه ال يريدون بنفي التشبيه نفي الصثفات ،وال يصثفون بثه كثل مثن أثبثت الصثفات بثل

مراده أنه ال يشبه المملوق في أسمائه وصفاته وأفعاله علي النحو المتقدف.
وعليه يمكن فه لم النصوص الواردة عن السل

في ذلك.

ومثثن ذلثثك مثثا نقلثثه د .عمثثر عثثن البيهقثثي بإسثثناده عثثن األو ازعثثي ومالثثك وسثثييان
واللي

بإمرار النصوص كما لاءت بال كييية فه ا يقتضي اإلثبات ال النفي كما تقثدف

وسيـتي زيادة بيان له(.)83

وك ث لك مثثا نقلثثه عثثن بكثثر بثثن عبثثد هللا المزنثثي ،فإنثثه نفثثي نثثزول المملثثوق وأثبثثت

نزول هللا ث ال((:لل هللا تعالي عما تقول المعقلة لصفاته والمشبهة علوا كبي اًر)).

وأما ما نقله من المقابي ((وهو متثـثر بالمث هب األشثعري)) فإنمثا نفثي فيثه نثزول

المملوق وه ا ال ينفي صفة النزول هلل تعالي فال حالة للتـويل ههنا بل تـويثل النثزول
بالرحمة والمغفرة هو من لنس تـويالت الجهمية.
و ناء علي ما تقدف يتبين االل اللقاني في لوهرته حي

يقول:

( )81الرسالة التدمرية امن مجموي الفتاوى ( )75-74/3بتصر يسير.
( )82شرح العقيدة القحاوية ص ،121-120وانظر ابن كثير . 220/2
( )83في مبح التـويل ألن نفثي العلث بال يييثة ال يجثام ب التفثوي
ل طن سبحان هللا.
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المقلثق وهث ا وااثح لمثن تـملثه

((وكل نا أوه ث التشبيهثا **

أوله أو فو

و رف تنزيهث ثا

))

فإن السل ل يتثـولوا ولث يفواثوا المعنثي ،بثل أثبتثوه وأمثروه كمثا لثاء فإنثه لثاء
بمعنثي معثرو فثثي اللغثة ولث يجثيء بغيثثر معنثي ،هث ا باإلاثثافة إلثي مثثا تقثدف نمث طثن أن
التشثبيه المحث ور هثو مثا يقتضثي الثنقا ال مقلثق هث ا اللفثس وأن اسثتعمال السثل لثه
ليس كاستعمال اللقاني وأارابه.
وأمث ثثا ث ثثول الث ثثدكتور عمث ثثر (ص(( )55 :إذا عل ث ث ه ث ث ا تبث ثثين لث ثثه مث ثثن ث ثثال :إن
التفثوي الث ي عليثثه السثثل هثثو نعطلث المعنثي وتفثثوي ال يث ن
ثف ألن الث ي علنث المعنثثي
ب
ب
ال يقثثال لثثه فثثو  ،وكيثثف يفثثو شثثيئاً علنث معنثثاه فهث ا تنثثا
يضثثا إليثثه ممالفثةب
السل في ن
إثبات ال ن
يف هلل تعالي))أ هث.
فهث ث ا ي ثثدل عل ثثي الجه ثثل الت ثثاف بك ثثالف الس ثثل
المعن ثثي فالتن ثثا

ألن ثثا نقث ثول إن الس ثثل

ف ثثي فهم ثثك ي ثثا د .عم ثثر ،ب ثثل نق ثثول إن الس ثثل

يفواوها ،هل سمعت من يقول(( :الله ا فثر لثي إنثك أنثت المنثتق

لث ث يفواث ثوا

فهمث ثوا المع ثثاني ولث ث
))

!! أو إنمثا يقثول:

((الله ا فر لي إنك أنثت الغفثور الثرحي )) ألثيس هث ا إثباتثاً للمعنثي وفهمثاً لثه ،فلثو كثان
التفوي للمعاني أيضاً لما الوا ذلك أو الستوى األمران عنده .
وأ ث نمث طثن ذلثثك مثثا ذكثره د .عمثثر بعثثد ذلثثك حيث ثثال (ص(( :)56نثثرى اطل بمشثنبهة
يثبتثثون هلل تعثثالي كيف ثاً يفواثثون معرفتثثه هلل)) ويسثثتدل علثثي ذلثثك بمثثا ورد عثثن السثثل
((بثال كيييثثة)) وهثو فهث عقثي  ،فثثإن المثراد نطفثي العلث بثال يف ،ولث لك لثاء فثثي الروايثثات
ب
الص ثثحيحة الصث ثريحة ع ثثن مال ثثك ((االس ثثتواء معل ثثوف وال ي ثثف مجه ثثول)) فـثب ثثت الجهال ثثة
بال يف ،وحتي ما نقله د .عمثر عثن الحثافس ((بإحالتثه إلثي صثفحة لثه كالعثادة))(،)84
فليس فيه ه ا الفه العقي فإن عبارة "ال يف يثر معقثول" هثو إثبثات لل يثف مث عثدف
عطقلنث نثه أي ف طه نمث نثه لقصثثورنا عثثن ذلثثك ،فثثإن ال يثثف فثثي اللغثثة لالسثثتفهاف عثثن الحثثال(،)85
ثال بالنس ث ن
وذات هللا وص ثثفاته ي ثثر معقول ث نثة الح ث ن
ثبة لن ثثا ،ف م ثثا أنن ثثا نثب ثثت ذات هللا إثب ثثات
ب
ن
ن
ولود وعل ف لك صثفاتب به ،فثنحن نعلث هللا وال نحثيه بثه علمثاً ،ونعلث صثفاته وال نحثيه
( )84ذكثثر أنثثه فثثي ( )342/13وإنمثثا هثثو فثثي ( )403/13ومثثا بعثثدها و ثثد يكثثون فثثي بعثثة يثثر
معلومة لنا!! علي أنه أحال علي بعتنا ير مرة.

( )85معج مقاييس اللغة )430/2( ،مادة :كيف ،ممتار الصحاح ص ،515مادة :كيف.
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بها علماً ،وال يعلث كيثف هثو إال هثو سثبحانه ،و نحثو ذلثك لثاءت النقثول عثن السثل ،
ول لك الوا :يت ل إذا شاء كيف شاء ،وينزل كيف شاء وكما شاء.
ثثال إسثثحق بثثن راهويثثه :ينثثزل هللا كثثل ليلثثة إلثثي السثثماء الثثدنيا كمثثا شثثاء و ددد
شثثاء( ،)86و ثثال حثثرب عثثن م ث هب أئمثثة العل ث وأصثثحاب الحثثدي واألثثثر وأهثثل السثثنة
المعروفين بها وهثو مث هب أحمثد بثن حنبثل وإسثحق بثن راهويثه والحميثدي و يثره كثان
شوء و و شوء وعثن ابثن المبثارك

وله  :إن هللا ينزل كل ليلة إلي السماء الدنيا ك
نم طثلبه(.)87
و ثال أحمثد وابثثن المب ن
ثارك والبمثاري و طيث بثر واحثد نإن هللا يثت ل إذا شثثاء ك د
ب ب
متي شاء(.)88
ف ل ه ه النصوص عن السل

شثثاء

تبين أن مراده ((بال كيثف)) أي بثال كيثف نعلمثه

خالفاً للفه العقي ال ي أتحفنا به د .عمر ول ي كر لنا سلفه في ذلك(.)89

( )86مجموعه الفتاوى.)386/5( ،

( )87ه ه اآلثار رواها ابن منده كما بمجموي الفتاوى.)392/5( ،
( )88منها السنة ،)362/2( ،مجموي الفتاوى.)166/17( ،

( )89إال أن يكون سلفه هو السقا  ،فهو م طن أذاي ذلك ونشره فثي كتثاب فثي رده علثي د .سثفر وفثي
كتابه ال ي أسثماه زو اًر ((صثحيح شثرح العقيثدة القحاويثة)) ،وتبعثه علثي ذلثك شثراذف ،والعجثب أن
النقول التثي يوردهثا هث ا السثقا

بترتيبهثا أو ريثب منثه تجثدها فثي كثالف د .عمثر ولث يشثر إلثي

أنه اعتمد نقلها عنه ،فإن ل يكن في األمر ((سر ة علمية)) فهو تشابه عجيب ((تشثابهت لثو ه
وعلي كل فهي شبهة أشباه الدخان ير ي إلي السماء ث يهوي إلي الحضي
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.

))

 التجسيم وبيان عقيدة اإلمام أمحد:

بث ثثدأ الث ثثدكتور عمث ثثر ه ث ث ا المبح ث ث

بتعريث ثثف التجسث ثثي لغث ثثة بـنث ثثه لماعث ثثة البث ثثدن

واألعضثثاء مثثن النثثاس واإلبثثل مثثن األن ثواي عظيمثثة الملثثق أي ((الجسثثامة)) ،ث ث بعثثد أن
عرفه فثي اصثقالحه بـنثه ((نسثبته تعثالي إلثي الجسثمية والتحيثز والحثد)) ثال بعثد ذلثك
إنث ثثه يث ثثدخل فث ثثي التجسث ثثي إثبث ثثات الحث ثثد هلل تعث ثثالي وإثبث ثثات ظ ث ثواهر آيث ثثات الصث ثثفات أو

اإلاافات وحملها علي المعني اللغوي والمعقول علي المملوق مث عثدف نفثي المماثلثة

والجسمية ونحو ذلك.
وعليثثه فالتجسثثي ال ث ي ذك ثره د .عمثثر هثثو شثثيء انقثثدح فثثي عقلثثه هثثو ،ث ث صثثار
يرمي الناس إذا خالفوا اصقالحه ،شـنه في ذلك شـن أهل البدي والضالل.
وحي

إن الدكتور عمر يعر أنه ال مشاحة فثي االصثقالح ،فمثاذا تقثول يثا د.

عمر في من زع أن الجس هو المولود أو القثائ بنفسثه ،فهثل يصثح نييثه حينئث عثن
هللا عندك يا د .عمر ،وهو نفي لولوده أو قيامه بنفسه!!.
وعليه فإثبات المعني أو نييه يتو

علي معرفة معاني األلفا الحادثة والسثل

لث يثبتثوا ثثه ((الجسث )) صثثف ًة هلل ،وال نفثوا ثثه ((الجسث
وح نِلري نبمث طثن ب طعثثد به ط أن يكون ثوا ك ث لك إال أنثثه إن أثبثثت أو نفثثي أحثثده ذلثثك ف بي طستطفصث بثل
))
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إذ لث يت لمثوا فثثي ذلثثك أصثالً،

ويستفس ثثر من ثثه ع ثثن مث ثراده بالجسث ث ه ثثل يث ثراد ب ثثه المول ثثود أو الق ثثائ بنفس ثثه أو الجث ثثة
أوأعضاء المملو ات أو  ...أو  ...أو . ...
أما التجاسر علي اإلثبات والنفي لأللفا الحادثثة المواثوعة علثي اصثقالحات

متباينة فهو االل بين ،وننصحك أال ت ون يا د .عمر علي ه ا النحو.

ومثثا ذك ثره د .عمثثر عثثن اإلمثثاف أحمثثد فلثثيس بصثثحيح عنثثه ألبتثثة ،ومحنثثة اإلمثثاف
أحمد معروفة وكان ال يت ل في ه ا م مناظريه ،فقد كثان الث ين امتحنثوا أحمثد و يثره
من هث الء الجثاهلين فابتثدعوا كالمثاً متشثابها نفثوا بثه الحثق ،فـلثابه أحمثد لمثا نثاظروه

في المحنة وذكروا الجس ونحو ذلك ،بـني أ ثول كمثا ثال هللا تعثالي{ :قى هىو اهلل أحىد
اهلل الصمد}[اإلخالص ،آية ،]1،2:أي أن لفس الجس لفس مبتدي محدث ،لثيس علثي أحثد،

أن يت ل به ألبتة ،والمعنثي الث ي يثراد بثه مجمثل ،ولث تبينثوا مثرادك حتثي نثوافق

علثي

المعني الصحيح ،فقال ما أدري ما تقولون ل ن أ ثول{ :اهلل أحد ،اهلل الصمد ،مل ي د ومل يولد،
ومل يكن له كفواا أحد}[سورة اإلخالص].
ف ـنثثه يقول:مثثا أدري م ثثا تعنثثون بلفثثس الجسث ث  ،فـنثثا ال أوافق ث عل ثثي إثبثثات لف ثثس

ونييه ،إذا ل يرد ال تاب والسنة بإثباته وال نييه ،إن لث ن طثد نر معنثاه الث ي عنثاه المثت ل ،
ثإن عنثثي فثثي النفثثي واإلثبثثات مثثا يوافثثق ال تثثاب والسثثنة وافقنثثاه ،وإن عنثثي مثثا يمثثال
فث ط
ال تاب والسنة في النفي واإلثبات ل نوافقه.
ولفثثس ((الجسث

))

و ((الجثثوهر)) ونحوهمثثا لث يثثـت فثثي كتثثاب هللا وال سثثنة رسثثوله وال

كالف أحد من الصحابة والتثابعين لهث بإحسثان إلثي يثوف الثدين وسثائر أئمثة المسثلمين-
الثثت ل بهثثا فثثي حثثق هللا تعثثالي ،ال بنفثثي وال إثبثثات ،وله ث ا ثثال أحمثثد فثثي رسثثالته إلثثي
المتوكل :ال أحب ال ثالف فثي شثيء مثن ذلثك إال مثا كثان فثي كتثاب هللا ،أو فثي حثدي
ع ثثن رس ثثول هللا  أو ع ثثن الص ثثحابة أو الت ثثابعين لهث ث بإحس ثثان ،وأم ثثا ي ثثر ذل ثثك ف ثثإن
ال الف فيه ير محمود.

وذكر أيضاً فيما حكاه عن الجهمية أنه يقولثون :لثيس فيثه كث ا وال كث ا وال كث ا،

وهثثو كمثثا ثثال ،فثثإن لفثثس الجس ث لثثه فثثي اللغثثة التثثي نثثزل بهثثا الق ثرآن معنثثي ،كمثثا ثثال
تعالي{ :وإذا رأيىتهم تعلبىي أجسىافهم ،وإن يمولىوا تسىمع لمىو م}[المنثافقون ،آيثة ،]4 :و ثال
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تع ثثالي{ :وزاده بسىىىطة يف الع ىىىم وا سىىىم}[البقث ثرة ،آي ثثة ،]247 :ثثال اب ثثن عب ثثاس :ك ثثان
ثالوت أعلث ث ث بن ث ثثي إسث ث ثرائيل ب ث ثثالحرب وك ث ثثان يف ث ثثوق الن ث ثثاس بمن بي ث ثثه وعنق ث ثثه و أرس ث ثثه،
ثث ب
و((البسثثقة)) السثثعة ،ثثال ابثثن تيبثثة :هثثو مثثن ولثثك بسثثقت الشثثيء إذا كثثان مجموع ثاً
ففتحته ووسعته ال بعضه  :والمراد بتعظي الجس فضل القوة ،إذ العثادة أن مثن كثان

أعظ لسماً كان أكثر وة.

فه ا لفس الجس في لغة العرب التي نزل بها القرآن .ال الجوهري :ال أبو زيثد

األنصثثاري :الجس ث  :الجسثثد ،والجسثثمان والجثمثثان ،و ثثال األصثثمعي :الجس ث والجسثثد،
والجثمان :الشما ،و ال لماعة :لس اإلنسثان يقثال لثه الجثمثان ،و ثد لسث الشثيء
ظ  ،فهو لسي ولسثاف ،وال نجسثاف :بال سثر لمث لسثي  .ثال أبثو عبيثدة تجسث طم بت
أي ع ب
فالنا مثن بثين القثوف  .أي اخترتثه كـنثك صثدت لسثمه .كمثا تقثول :تـتيتثه أي صثدت

أ طتي به وشمص به وأنشد أبو عبيدة.

تجسمته من بينهن بمره

وتجسث ثثمت األر إذا أخ ث ث ط ت نحوهث ثثا تريث ث بثدها ،وتجس ث ث مث ثثن الجس ث ث و ث ثثال ابث ثثن
بلسثثمه ،ولسثثيمه أي معظمثثه ،ثثال :واأللس ث :
السثثكيت :تجسثثمت األمثثر :أي ركبثثت أ ط
األام ال عامر بن القفيل:

ب ث ث ث ثثـن لن ث ث ث ثثا الث ث ث ث ث روة األلس ث ث ث ثثما

لقث ثثد عل ث ث الحث ثثي مث ثثن عث ثثامر

فه ا الجس في لغة العرب ،وعلي هث ا فثال يقثال للهثواء لسث  ،وال للثنف ن
س المثار
مثثن اإلنسثثان لس ث  ،وال لروحثثه المنفوخثثة فيثثه لس ث  ،ومعلثثوف أن هللا سثثبحانه ال يماثثثل
شيئاً من ذلك ،ال بدن اإلنسان وال يثره ،فثال يوصث

هللا تعثالي بشثيء مثن خصثائا

المملو ين ،وال يقلق عليه من األسثماء مثا يمثتا بصثفات المملثو ين ،فثال يجثوز أن

يقال :هو لس  ،وال لسد.

((وي دددو يهددد الدددال ))؛ فالجسث ث عن ثثده أعث ث م ثثن هث ث ا ،وهث ث ممتلف ثثون ف ثثي معن ثثاه

اختالفثاً كثيث اًر عقليثاً ،واختالفثاً لفظيثاً اصثثقالحياً ،فهث يقولثثون كثثل مثثا يشثثار إليثثه إشثثارة

حسية فهو لس  ،ث اختلفثوا بعثد هث ا فقثال كثيثر مثنه  :كثل مثا كثان كث لك فهثو مركثب
مثثن الجثواهر الفثثردة ،ثث مثثنه مثثن ثثال :الجسث أ ثثل مثثا يكثثون لثثوه اًر ،بشثثر أن ينضث
إلي يره.
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و ال آخرون من أهل الفلسثفة :كثل األلسثاف مركبثة مثن الهيثولي والصثورة ال مثن
الجواهر الف طرد نة.
و ال كثير من أهل ال الف و ير أهل ال الف :ليست مركبة مثن هث ا وال مثن هث ا،

وال من ه ا ،وال من ه ا ،وآخرون يد بعون إلماي المسلمين علي إثبثات الجثوهر الفثرد،
كمثثا ثثال أبثثو المعثثالي و ي ثره :اتفثثق المسثثلمون علثثي أن األلسثثاف تتنثثاهي فثثي تجزئهثثا
وانقسامها حتي تصير أفراداً ،وم ه ا فقد شك هو فيثه ،وكث لك شثك فيثه أبثو الحسثين
البصري .وأبو عبيد هللا الرازي.

ومعلثثوف أن هث ا القثثول لث يقلثثه أحثثد مثثن أئمثثة المسثثلمين ال مثثن الصثثحابة وال مثثن
التابعين له بإحسان ،وال أحد من أئمة العل المشثهورين مثن المسثلمين ،وأول مثن ثال
ذلثثك فثثي اإلسثثالف ،ائفثثة مثثن الجهميثثة والمعتزلثثة وه ث ا مثثن ال ثثالف ال ث ي ذمثثه السثثل
وعثثابوه ،ول ثثن ح ثثي ه ث ا اإللمثثاي مث طثن ل ث يعثثر نمث طثن أصثثول الثثدين إال مثثا فثثي كتثثب
فاعتقد ه ا إلماي المسثلمين ،والقثول بثالجوهر الفثرد
ال الف ول يجد إال من يقول ب لك ط

با ل ،والقول بالهيولي والصورة با ل.

و ثثال آخثثرون :الجسث هثثو القثثائ بنفسثثه ،وكثثل ثثائ بنفسثثه لسث  ،وكثثل لسث فهثثو

ائ بنفسه ،وهو مشار إليه ،واختلفوا في األلسثاف هثل هثي متماثلثة أف ال علثي ثولين
مشهورين.
وإذا عثثر ذلثثك فمثثن ثثال :إنثثه لس ث  ،وأراد أنثثه مركثثب مثثن األل ثزاء فه ث ا ولثثه
با ثثل ،وكث لك إن أراد أنثثه يماثثثل يثره مثثن المملو ثثات فقثثد علث بالشثثري والعقثثل أن هللا
{لىىيس كمث ىىه شىىيء}[سثثورة الشثثورى ،آيثثة ،]11:فثثي شثثيء مثثن صثثفاته ،فمثثن أثبثثت هلل
نمث طثالً فثثي شثثيء مثثن صثثفاته فهثثو بم طب نقثثل ،ومثثن ثثال إنثثه لسث بهث ا المعنثثي فهثثو مبقثثل،

ومثثن ثثال إنثثه لثثيس بجسث بمعنثثي أنثثه ال بيثثرى فثثي اآلخثرة ،وال يثثت ل بثثالقرآن و يثره مثثن
ال ثثالف ،وال يق ثثوف ب ثثه العلث ث والق ثثدرة و بيرهم ثثا م ثثن الص ثثفات ،وال تبطرفث ث األي ثثدي إلي ثثه ف ثثي
صثثع بد إليثثه ال ل ث القيثثب وال ت طعث بثرب المالئ ثثة
الثثدعاء ،وال بعث نثر بالرسثثول  إليثثه ،وال بي ط
والروح إليه ،فه ا وله با ل .وكث لك كثل مثن نفثي مثا أثبتثه هللا ورسثوله ،و ثال إن هث ا

تجسثثي فنييثثه با ثثل ،وتسثثمية ذلثثك تجسثثيماً تلبثثيس منثثه ،فإنثثه إن أراد أن هث ا فثثي اللغثثة
يسثمي لسثماً فقثد أبقثل ،وإن أراد أن هث ا يقتضثي أن يكثون لسثماً مركبثاً مثن الجثواهر
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الفردة أو من المادة والصورة ،أو أن هث ا يقتضثي أن يكثون لسثماً ،واأللسثاف متماثلثة،
يثثل لثثه أكثثثر العقثثالء يمالفونثثك فثثي تماثثثل األلسثثاف المملو ثثة ،وفثثي أنهثثا مركبثثة ،فثثال

يقولون :نإن الهواء مثل الماء.

وأما ما لاء فثي الشثري فعليثه أن يبينثه باأللفثا الشثرعية ،وإن ثدر أن الشثري لث
ثدعو النثاس
يدل عليه ل يكثن ممثا يجثب علثي النثاس اعتقثاده ،وحينئث فلثيس ألحثد أن ي ب
إليه ،وإن در أنه في نفسه حق(.)90
هث ث ا ه ثثو التجس ثثي ي ثثا د .عم ثثر ،لف ثثس مبت ثثدي ت ثثدعون الن ثثاس إل ثثي الث ثوالء والبث ثراء

بمقتضث ثثاه ،وت ولث ثثون مئث ثثات النصث ثثوص بحجث ثثة التجسث ثثي وإذا بحثث ثثت فث ثثي أصث ثثله تجث ثثد
((أسثثقورة)) الجثثوهر الفثثرد ،والتثثي ارلثثت علثثي عقثثول مريضثثة سثثابقاً ،ول ثثن كيثثف ارلثثت
عليك وأمثالك يا د .عمر في ه ا العصر ال ي تبين فيه عدف ولثود هث ا ((الجثزء الث ي

ال يتج أز)) بعد انشقار ال رة ومعرفة مكوناتهثا وحسثاب أوزان كثل مكوناتهثا ومسثتحقاتها
بقرق دقيقة ....الس.
أخلث

هللا علثثيك معشثثر األشثثاعرة عقثوالً ،وأخلث

علثثيك معتقثثداً صثثحيحاً تثثدينون

هللا بثثه بعثثد سثثقو ه ث ه األسثثا ير والم ارفثثات التثثي بنيثثت عليهثثا أصثثل معتقثثدك فثثي هللا
وصفاته.
وأمثثا مثثا نقلتثثه يثثا د .عمثثر عثثن ((عقيثثدة اإلمثثاف أحمثثد)) ،فلقثثد و عثثت فثثي أخقثثاء
عظيمة في ه ا و يان ذلك من ولوه:
يو ::خقث ثثـ بالنسث ثثبة لل تث ثثاب حي ث ث

ذكث ثثرت فث ثثي [ص ]59أنث ثثه ورد فث ثثي

((

بقث ثثات

الحنابلثثة)) ،وفثثي [ص ]60لثثت ((وفددث لبقددوت اح وبي د ألبددث يعيددث)) ،وهث ا كلثثه يثثر
صثثحيح وكـنثثك تابعثثت ((السثثقا

))

علثثي هث ا المقثثـ ،و يانثثه أن هث ه النقثثول ليسثثت فثثي

بقات الحنابلة وليست ألبي يعلي وإنما هي في رسالة في االعتقاد ألبي الفضل عبثد
الواحد التميمي ،وإنما لاء الوه ألنها بعت في آخر بقات ابن أبي يعلي(.)91

( )90مجموي الفتاوى )319-313/17( ،بتصر  ،وانظر ك لك )220-210/5( :منه.

( )91وحتثثي القبقثثات ليسثثت ألبثثي يعلثثي كمثثا ثثال د .عمثثر بثثل للقااثثي أبثثي الحسثثين محمثثد بثثن أبثثي
يعلي فتنبه.
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كون و :ه ه الرسالة لم فيها أبو الفضل التميمي لملة اعتقاد أحمد علثي حسثب

ما فهمه هو ول ينقل ألفا أحمد ،أو يره من العلمثاء الحنابلثة ،بثل و يثره منثازعون

له في كون ذلك معتقداً لاماف أحمد.

يقثثول شثثيس اإلسثثالف ابثثن تيميثثة عنثثه(( :ولهث ا اعتمثثد الحثثافس أبثثو بكثثر البيهقثثي فثثي

كتابه ال ي صنفه في منا ب اإلماف أحمد – لما ذكر اعتقاده -اعتمد علي ما نقله مثن
كثثالف أبثثي الفضثثل عبثثد الواحثثد بثثن أبثثي الحسثثن التميمثثي .ولثثه فثثي ه ث ا البثثاب مصثثن
ذكثثر فيثثه نمثثن اعتقثثاد أحمثثد مثثا فهمثثه؛ ولث يث كر فيثثه ألفاظثثه ،وإنمثثا ذكثثر لمثثل االعتقثثاد
بلفس نفسه ،ولعل يقول" :وكان أبثو عبثد هللا" .وهثو بمنزلثة مثن يصثن
علي أري بع

األئمة ،وي ع

كتابثاً فثي الفقثه

هبا بحسب دو فه دا و آ  ،وإن كثان يثره بمث هب

ذلثثك اإلمثثاف أعل ث منثثه بـلفاظثثه وأفه ث لمقاصثثد؛ فثثإن النثثاس فثثي نقثثل م ث اهب األئمثثة ثثد

يكونون بمنزلته في نقل الشريعة .ومن المعلوف :أن أحثده يقثول :حكث هللا كث ا وكث ا،
أو بح ط ب الشريعة ك ا بحسب ما اعتقده عن صثاحب الشثريعة ،بحسثب مثا بلغثه وفهمثه،
وإن كان يره أعل بـ وال صاحب الشريعة وأعماله وأفه لمراده.
فه ا أيضاً من األمور التي يكثر ولودها فثي بنثي آدف .ولهث ا ثد تمتلث

في النقل عن األئمة ،كما يمتل

بعث

[أهثل] الحثدي

الروايثة

فثي النقثل عثن النبثي ،ول ثن

النبي  معصوف .فال يجوز أن يصدر عنثه خبثران متنا ضثان فثي الحقيقثة .وال أمثران
متنا ضثثان فثثي الحقيقثثة إال وأحثثدهما ناسثثس واآلخثثر منسثثو  ،وأمثثا يث بثر النبثثي  فلثثيس
بمعصثثوف فيجثثوز أن يكثثون ثثد ثثال خب ثرين متنا ضثثين  .وأم ثرين متنا ضثثين ول ث يشثثعر
بالتنا

.

ل ث طثن إذا ك ثثان ف ثثي المنق ثثول ع ثثن النب ثثي  م ثثا يحت ثثا إل ثثي تميي ثثز ومعرف ثثة -و ثثد
تمتلث الروايثثات حتثثي يكثثون بعضثثها أرلثثح مثثن بعث والنثثا لون لش ثريعته باالسثثتدالل
بينه اختال

كثيثر – لث يسثتن ر و ثوي نحثو مثن هث ا فثي يثره؛ بثل هثو أولثي بث لك .

ألن هللا د امن حفس ال كر ال ي أنزله علثي رسثوله ،ولث يضثمن حقثس مثا بيث ط ث بر عثن
يره .ألن ما بع هللا به رسوله من ال تاب والحكمة هو هدى هللا ال ي لاء من عنثد
هللا ،و ثثه بي طعثثر ب سثثبيبل به وهثثو حجتبث بثه علثثي عبثثاده فلثثو و ث فيثثه اثثالل ل ث بيبثثي طن لسثثققت
حجثثة هللا فثثي ذلثثك ،وذهثثب هثثداه ،وعميثثت سثثبيبل به؛ نإ طذ لثثيس بعثثد ه ث ا النبثثي نبثثي آخثثر
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ينتظثثر ليبثثين للنثثاس مثثا اختلفثوا فيثثه؛ بثثل هث ا الرسثثول آخثثر الرسثثل .وأمتثثه خيثثر األمث .
وله ث ا ال ي ثزال فيهثثا ائفثثة ائمثثة علثثي الحثثق بثثإذن هللا .ال يضثثرها مثثن خالفهثثا وال مثثن
خ لها .حتي تقوف الساعة))(.)92

كواثددو :لقثثد نقلثثت يثثا د .عمثثر عثثن ابثثن عسثثاكر العال ثثة الو يثثدة التثثي كانثثت بثثين
البثثا الني والتميميثثين مثثن الحنابلثثة وذلثثك فثثي [ص ،66ص ،]76وذلثثك ألن أبثثا الحسثثن
وأبثثا الفضثثل التميميث طثي نن كانثثا علثثي ثثرب مثثن معتقثثد البثثا الني وعلثثي ريقثثة ابثثن كثثالب،
فإذا وا أبو الفضل اعتقاد أحمثد ،وكثان علثي ريقثة ابثن كثالب ويظنهثا حقثاً ،فمثاذا
تنتظر بعد ذلك !
يقثول شثيس اإلسثالف ابثثن تيميثة(( :ولهث ا تولثد أ ثوال التميميثين مقار ث ًة أل والثثه [أي
البثثا الني] وأ ثوال أمثالثثه المتبعثثين لقريقثثة ابثثن كثثالب ،وعلثثي العقيثثدة التثثي صثثنفها أبثثو

الفضثثل التميمثثي اعتمثثد أبثثو بكثثر البيهقثثي فثثي ال تثثاب ال ث ي صثثنفه فثثي منا ثثب اإلمثثاف
أحمثثد لمثثا أراد أن يث كر عقيدتثثه ،وهث ا بمثثال

أبثثي بكثثر عبثثد العزيثثز وأبثثي عبثثدهللا بثثن

بقة وأبي عبد هللا بن حامد ،فإنه ممالفون ألصل ول ال البية))(.)93
و ثثال أيض ثاً فثثي مكثثان آخثثر(( :ولمثثا صثثن

أبثثو بكثثر البيهقثثي كتابثثه فثثي منا ثثب

اإلماف أحمد ،وأبو بكر البيهقي موافق البن البا الني في أصوله ،ذكر أبثو بكثر اعتقثاد
أحمثثد الث ي صثثنفه عبثثد الواحثثد بثثن أبثثي الحسثثن التميمثثي وهثثو مشثثابه ألصثثول القااثثي
أبي بكر))(.)94
بعو :نفس ه ه الرسالة فيها ما يدل علثي أنهثا ليسثت صثريح أ ثوال اإلمثاف أحمثد

ثمع به األصثوات))( ،)95وهث ا
ففيها مثالً(( :و ال عليه الصالة والسالف:سبحان من وسث س ب
ليس مرفوعاً ،بل هثو مثن ثول عائشثة فثي صثة ظهثار خولثة كمثا بالحثدي ( ،)96ومثثل
ه ا ال يمفي علي اإلماف أحمد ،وكث لك ذكثر حثدي

سثعد بثن أبثي و ثاص فثي اإليمثان

( )92مجموي الفتاوى.)69-167/4( ،
( )93درء تعار
( )94درء تعار

العقل والنقل.)27/2( ،

العقل والنقل.)100/2( ،

( )95اعتقاد أحمد للتميمي مقبوي ب يل بقات الحنابلة البن أبي يعلي (.)492/2

( )96علقثثه البمثثاري فثثي كتثثاب التوحيثثد ،بثثاب  :وكثثان هللا سثثميعاً بصثثي اًر ،بصثثيغة الجثثزف ()372/13
وهو موصول عند أحمد والنسائي وابن ماله.
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واإلسثثالف فنسثثبه ألع اربثثي ،وذكثثر لملثثة أحاديث
فإنهثثا مقايثثاك علثثي الص ث ار )) ،وحثثدي

ممثثا ال يصثثح ك ث ((اسثثتجيدوا اثثحاياك

عمثثر فثثي من ثثر ون يثثر و يرهثثا ،ومثثثل ه ث ه

النصثثوص ال ي طحثثتع بهثثا أحمثثد ويتثثرك الصثثحيح ،وك ث ا لملثثة اعتقثثادات ال بيعقثثد عليهثثا
لثثب إال بثثنا ولثثيس حثثدي صثثحيح فيهثثا كاعتقثثاد أن الميثثت يعل ث ب ازئثره يثثوف الجمعثثة
بعد الفجر و بل لوي الشمس(.)97

خو سددو :أبهثثدي لثثك يثثا د .عمثثر مثثن ه ث ه الرسثثالة بع ث مثثا يفسثثد عليثثك م ث ابك
واحتجالثثك بهثثا ،وهثثي ممالفثثة لم ث ابك وم ث هب أصثثحابك األشثثاعرة ،ففيهثثا أنثثه كثثان
يقول(( :إن هللا ت ل بالصوت والحر وكثان يبقثل الحكايثة ويضثلل القائثل بث لك وعلثي
م ابه أن من ال إن القرآن عبارة عن كالف هللا عز ولل فييه لهل و له.)98())...
وك ا ذكر أن م هب أبي عبثد هللا أحمثد بثن حنبثل أن هلل عثز ولثل ولهثاً ..ومثن

ادعي أن ولهه نفسه فقد ألحد ومن ير معناه فقد كفر(.)99
وأمثثثال ذلثثك ممثثا ال يتنثثا

مث مث ابك  ،فمثثاذا تقثثول فيثثه إال أن ت يثثل بمكيثثالين

كالسقا .
وأما كالمك علي ابن الجوزي ،فهو كما ذكرت ليس أشثعرياً ،ثث إن كالمثه الث ي

تحتع به فثي دفث شثبه التشثبيه وصثيد المثا ر و يرهمثا مثن كتبثه لثيس هثو كثل كالمثه
فإنه متنا

في ه ا الباب ،كما ال شيس اإلسالف فإنثه لث يثبثت علثي ثدف النفثي وال

علثثي ثثدف اإلثبثثات؛ بثثل لثثه مثثن ال ثثالف فثثي اإلثبثثات نظم ثاً ونث ث اًر مثثا أ طثبثثت بثثه كثي ث اًر مثثن
الصفات التي أن رها في ه ا المصن  .فهو فثي هث ا البثاب مثثل كثيثر مثن المائضثين

فثثي هث ا البثثاب مثثن أنثواي النثثاس يثبتثثون تثثارة ،وينفثثون أخثثرى ،كمثثا هثثو حثثال أبثثي الوفثثاء
بن عقيل وأبي حامد الغزالي(.)100

( )97اعتقاد أحمد (.)304 ، 303/2
( )98السابق (.)296/2
( )99السابق(.)294/2

( )100مجموي الفتاوى.)169/4( ،
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 مناقشة النقول التي أوردها د .عمر يف التعطيل:

ثدعي أنهثثا تثثدل علثثي تنزيثثه هللا عثثن
أمثثا النقثثول التثثي أوردتهثثا يثثا د .عمثثر التثثي تث ن
المكان والجهة ،فقبل منا شتك فيهثا ،أحثب أن أذكثرك أنثا ال ن ن
صث ب هللا إال بمثا وصث
ب ثثه نفس ثثه ،فلس ثثنا متعب ثثدين بإثب ث ن
ثات وال نطف ث نثي هث ث ه األلف ثثا الحادث ثثة ،ب ثثل نستفص ثثل م ثثن
صاحبه ماذا تريد بالمكان  ،ماذا تريد بالجهة

إن أراد الجهثات المملو ثة ،فلثيس هللا

تعثثالي حثثاالً فثثي مملو اتثثه وإن أراد مثثا فثثوق العثثر  ،فثثاهلل سثثبحانه فثثوق العثثر و ثثد

وص نفسثه باالسثتواء ،ووصثف به رسثوبل به  بـنثه فثوق العثر وأنثه فثي السثماء ،وأشثار
إليه فثي المجمث األعظث يثوف عرفثة ،فنثبثت مثا أثبتثه لنفسثه وأثبتثه لثه رسثوله حهللا أعلث
بما وراء ذلك من ال يييات .
أما النقول التي زعمت فإنها تنقس إلي أ ساف:
يو ::نقول عن أشاعرة وم ولة الوا في هث ه المسثائل ،فمثاذا عسثاه أن يث كروا

في ه ا الباب إال بم طعتقد به ط الضال في ه ه المسائل.
ثانياً :ألفا مجملة محتملة زعمت أنها تدل علي ما فهمته زو اًر و قالناً.
يثثر مسثثندة ال يثثدرى فيهثثا (( ثثال ..حثثدثنا)) ثث هثثي يثر
كواثددو :آثثثار عثثن السثثل

ص ثريحة أيض ثاً ،فثثـين اإلسثثناد عثثن علثثي بثثـن هللا ((كثثان وال مكثثان وهثثو اآلن علثثي مثثا
عليثثه كثثان)) و ثثد نقلتثثه مثثن الفثثر نق بثثين ن
الفثثر نق وهثثو مصثثن لرلثثل أشثثعري ،وهثثو أيض ثاً
ط
ل ثثيس صث ثريحاً ،فإن ثثه يمك ثثن حمل ثثه عل ثثي المك ثثان الول ثثودي أي الجه ثثة المملو ثثة وأي ثثن
اإلسثثناد عنثثه أن ((مثثن زعث أن إلهنثثا محثدود فقثثد لهثثل المثثالق المعبثثود)) وآثثثار الواث

الئحة عليه ،فل يكن السج من أساليبه  ،ث إن لفس ((الحد)) مجمل محتمل ،فقثد يثراد
بثثه حثثد يحثثده عثثن المملو ثثات أي لثثيس حثثااله فثثيه وال متحثثدا به ث ول ث ا فقثثد لثثاء عثثن
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لماعة من السل إثباته كابن المبارك( ،)101ويحتمل أنثه بيثرباد بثه المعنثي البا ثل وهثو
أن يكون هلل أو لصفات هللا حثداً بمعنثي العلث والقثول وهث ا منتث بثال منازعثة بثين أهثل

السثثنة( ،)102و ريثثب منثثه مثثا نقطلتث بثه عثثن زطيث نثن العابثثدين إن صثثح سثثنده أو كثثان لثثه سثثند
أصالً ألن مثل ه ا يعجز العثور علي سند صثحيح لثه ،ثث مثا لثاء بثه ((أنثت الث ي ال

يحويك مكان)) فل ت ن هث ه مثن ألفثاظه  ،يثر أنثه محتمثل فثيمكن حملثه علثي المكثان
الولودي المملوق فيكون ه ا نيياً للحلول ليس نبنطفي للعلو.
وأما ما لاء في بنبقولك عن القشثيري فيمثا زعمثت أن أبثا عبثد هللا لعفثر الصثادق
اله فال يصح ألبتة ،أوالً أنه ليس له إسثناد يعتمثد عليثه وثانيثاً أنثه خقثـ فثي نفسثه فثإن

فيث ثثه ((مث ثثن زع ث ث أن هللا علث ثثي شث ثثيء فقث ثثد أشث ثثرك)) فمث ثثاذا تقث ثثول يث ثثا دكتث ثثور عمث ثثر فث ثثي
ولثثه{ :الىىرمحن ع ىىق العىىرى ا ىىتوى} وإن كثثان بقيثثة األثثثر يثثدل علثثي أنثثه أراد أن يكثثون
محمثوالً علثثي شثثيء والسثثل

القثثائلون بثثالعلو يقولثثون كمثثا ثثال القحثثاوي ((وهثثو مسثثتغن

عن العر وما دونه محيه بكل شيء وفو ه)).

ثول األخثثرى
وأمثثا النقثثول عثثن أبثثي حنيفثثة فهثثي أيض ثاً ألفثثا محتملثثة فسثثرطتها النقث ب
المتقدمة التي تثبت أن أبا حنيفة يثبت العلو ،فما نقلته يا د .عمر عنه فثي كتابثك هثو

نفي للمكان الولودي المملوق ،أي نفي للحلثول ،وفيهثا أيضثاً أنثه علثي العثر اسثتوى

وفي النا اآلخر ال ي نقلثه أبثو مقيث البلمثي عنثه ،وهثو إمثاف بم طعتم بثد النق بثل عثن أبثي
حنيفثثة وإن كثثان مقعونثاً عليثثه فثثي الحثثدي ال فثثي نقثثل مسثثائل اإلمثثاف ،فإنثثه كمثثا يقثثول
ثـن ،ول نثثه واه فثثي اث ن
ال ث هبي فثثي المي ثزان(( :كثثان بصثثي اًر بثثالرأي عالم ث ًة كبيثثر الشث ن
ثبه
ن
ابن المبارك يعظمه وبي نجل به لدينه وعلمه)) (.)103
األثر ،وكان ب
ثثال أبثثو مقي ث  :سثثـلت أبثثا حنيفثثة عمثثن ثثال :ال أعثثر ر ثثي فثثي السثثماء أف فثثي

األر

فقال :د كفر ألن هللا يقول {الرمحن ع ق العىرى ا ىتوى}[ ثه ،آيثة ،]5 :وعرشثه

فوق سثب سثمواته ،لثت :فثإن ثال :إنثه علثي العثر ول ثن يقثول :ال أدري العثر فثي
( )101أخرله البيهقي في األسماء والصفات( ،ص.)427
( )102شرح القحاوية ص239

( )103ميزان االعتدال (.)574/1

السابق – المكتب اإلسالمي.
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السثثماء أف فثثي األر

ثثال :هثثو كثثافر ألنثثه أن ثثر أنثثه فثثي السثثماء ،فمثثن أن ثثر أنثثه فثثي

السماء فقد كفر(.)104

ابن أبي ن
ثت إلثي
العز الحنفي تعليقاً علي ه ا النقل عن أبي حنيفثة(( :وال بيطلتف ب
ال ب
مثثن أن ثثر ذلثثك ممثثن ينتسثثب إلثثي م ث هب أبثثي حنيفثثة ،فقثثد انتسثثب إليثثه وائ ث ب معتزلثثة

و يثثره  ،ممثثالفون لثثه فثثي كثيثثر مثثن اعتقاداتثثه ،و ثثد ينسثثب إلثثي مالثثك والشثثافعي وأحمثثد
مثن يمثثالفه فثثي بعث

اعتقثاداته  ،و صثثة أبثثي يوسث

فثي اسثثتتابة بشثثر المريسثثي لمثثا

أن ثثر أن يكثثون هللا عثثز ولثثل فثثوق العثثر مشثثهورة ،رواهثثا عبثثدالرحمن بثثن أبثثي حثثات

و يره

()105

))

أ هث .

وأما النقل عن الشافعي ((كان هللا وال مكان فملثق المكثان ))..الثس ،فثال بي طثدرىا فثي
أي كتاب من كتثب الشثافعي ذاك ال ثالف ،وال يثدرى مثن نقلثه عنثه مثن أصثحابه بالسثند

الصثثحيح ،و ثثد أحثثال د .عمثثر علثثي ((اتحثثا

السثثادة المتقثثين))  ،ولثثيس فثثي الصثثفحة

التثثي أحثثال إليهثثا (ص )24بثثل هثثي صثثفحة ((بيضثثاء)) ،وإنمثثا هثثو فثثي  ،36/2وكـنثثه
أيضاً سا ه منه اس الرلل الشثافعي الث ي ثال ذلثك علمثاً أنثه مثن كثالف الغ ازلثي الث ي
ن
كتاب و ن
أورده في ن
االعتقاد وهو في إتحا ن السادة المتقين بعد صفحتين مثن النقثل
اعد
األول.
ثاف أحمث بثد فمثثا نقلتثثه يثثا د .عمثثر عثثن ابثثن حجثثر الهيتمثثي ،فهثثو بهثراء ،بثثل
وأمثثا اإلمث ب
متعصب كالز يدي نقل ع طن يره حي ذكر أن المحثدثين والفقهثاء علثي الجهثة بمعنثي
صفة االستواء ال تشبه اسثتواء المملثو ين ،وصثفة الفوقيثة أي علثي العثر وأن اإلمثاف
()106
ثحاب به
أحمثثد بثثن حنبثثل صثثرح بث لك  ،ثث نصثثوص اإلمثثاف أحمثثد التثثي نقلهثثا عنثثه أصث ب
وهي معلومة بثل فيهثا رسثالته إلثي مسثدد بثن مس طثرهد ،وفيهثا أنثه سثبحانه ينثزل فثي ثلث

الليثثل اآلخثثر وال يملثثو منثثه العثثر وهثثي رسثثالة مشثثهورة عنثثد أهثثل الحثثدي

والسثثنة مثثن

( )104رواه شيس اإلسالف أبثو إسثماعيل األنصثاري فثي كتابثه الفثاروق بسثنده إلثي أبثي مقيث البلمثي،
وأورده شارح القحاوية (ص ،)322وعنه مال علي القاري في شرح الفقه األكبر (ص.)171

( )105شرح القحاوية ،ص.322
( )106إتحا

السادة المتقين .171/2
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أصثثحاب أحمثثد و يثثره تلقوهثثا بثثالقبول ،و ثثد ذكرهثثا أبثثو عبثثد هللا بثثن بقثثة فثثي كتثثاب
اإلبانة واعتمد عليها ير واحد كالقااي أبي يعلي وكتبها بمقه(.)107

وأمثثا افت ثراهك يثثا د .عمثثر علثثي البمثثاري أن الش ثراح فهم ثوا أنثثه كثثان ين ثزه هللا عثثن

الجهثثة والمكثثان ،فلثثيس كثثل شثراح البمثثاري أشثثاعرة ،والبمثثاري بثثوب فثثي كتثثاب التوحيثثد

بثاب(( :وكثان عرشثه علثي المثاء وهثو رب العثر العظثي ثال أبثو العاليثة :اسثتوى إلثثي
السماء :ارتف  ...و ال مجاهد :استوى :عال علي العر )) (.)108
وأمثثا كالمثثك علثثي القحثثاوي ،فلثثيس بمقبثثول أيضثاً ألنثثه ثثال(( :ال تحويثثه الجهثثات

الست كسائر المبتدعات)) أهث ،فوااح أنه أراد الجهات المملو ة ،و د استدرك العلمثاء

عليثثه أيضثاً أن سثثقح العثثال لثثيس بمحثثوى فثثي لهثثة مملو ثثة وهثثو اسثثتدراك صثثحيح إال

إن أريد بسائر أي األ لب من الس ر ،ال ال ل من السور حهللا أعل (.)109
الب طسث نثتي والمقثثابي والبيهقثثي وابثثن عسثثاكر وابثثن
أمثثا كثثالف أبثثي حثثات بثثن حبثثان ب
الحال ثثب واب ثثن حج ثثر الهيثم ثثي و ي ثثر هث ث الء فهث ث أش ثثاعرة ،ولث ث ا فنقث ثوالته ال تم ثثال
األش ثثاعرة فع ثثالف تح ثثتع ب ثثـ واله  ،وكث ث لك التميم ثثي الحنبل ثثي واب ثثن عقي ثثل واب ثثن الج ثثوزي

و يره من الحنابلة الم ولة ال ين مشوا علي ه ا النهع.

وإال فما بالك بعشرات من مئات النصوص التي فيها إثبات بعبل نو هللا تعثالي علثي

خلقثثه واسثثتوائه علثثي عرشثثه واتصثثافه بالصثثفات ،وك ث ا عش ثرات بثثل مئثثات النصثثوص
الواردة عن السل

في إثبات ذلك  ،وأنصحك يثا دكتثور عمثر بقثراءة((التمثاي الجيثو

اإلسثثالمية)) البثثن القثثي  ،فقثثد نقثثل لملثثة حسثثنة مثثن ذلثثك م طعث بثزوًة إلثثي ممرليهثثا ،وك ث لك
((العلثثو للعلثثي الغفثثار)) لل ث هبي وممتص ثره لأللبثثاني فييثثه مثثا هثثو كالشثثوكة فثثي حلثثوق
األشاعرة ،وك ا في كتب شيمي اإلسالف ابن تيمية وابن القثي لمثل صثالحة مثن ذلثك،

هث ث ا إا ثثاف ًة إل ثثي كت ثثب الس ثثنة للم ثثال نل واب ثثن أب ثثي عاصث ث وعب ثثد هللا ب ثثن أحم ثثد و ي ثثره
وكتاب الالل ائي ،وموا ن من تفسير ابن لرير القبري ت ل فيها علي ذلك ،وكث ا مثا
علقه الترم ي علي بع

األحادي

واآلثار ،بل ما رواه ك لك البيهقثي وأخرلثه مسثنداً

( )107مجموي الفتاوى .396/5

( )108الجام الصحيح م الفتح (.)403/3
( )109رال شرح القحاوية ص.243
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عثثن السثثل

و يثثر ذلثثك ،مثثن الوااثثح يثثا د.عمثثر أنثثك لث تقث أر شثثيئاً مثثن ذلثثك ،وإال لمثثا

ذكرت ه ه النقوالت الهزيلة التي ذكرتها.

بل لفس ((المكثان)) ذكثر الث هبي أنثه فثي الصثحيح( ،)110ووردت آثثار عثن السثل
بهث ا اللفثثس  ،فقثثد روى المثثالل فثثي كتثثاب السثثنة ثثال حثثدثنا لعفثثر بثثن محمثثد الفريثثابي،
حدثنا أحمد بثن محمثد المقثدمي ثنثا سثليمان بثن حثرب ثال سثـل بشثر بثن السثري حمثاد
ابن زيد فقال يا أبثا إسثماعيل :الحثدي الث ي لثاء((ينثزل ر نثا إلثي سثماء الثدنيا)) يتحثول
مثثن مكثثان إلثثي مكثثان ،فسثثكت حمثثاد بثثن زيثثد ث ث ثثال :هثثو فثثي مكانثثه يقثثرب مثثن خلقثثه
كيف شاء(.)111
هثو فثي تحديثد معنثي اللفثس ،فثإن كثان

ثرت أن المثال
وه ا ي كد ما سبق أن ذك ب
المراد المكان الولودي المملوق ،فه ا هو الممتن  ،وإن كثان المثراد المكثان أو الجهثة
العدمية أي ما وراء العال  ،فالمعني صحيح وأن كثان التعبيثر عنثه إنمثا يكثون باأللفثا
الشرعية ال األلفا الحادثة.

و ه ا يتبين أن نفاة ن
لفس ((المكثان)) أو لفثس ((الجهثة)) لث يفهمثوا ،فهث ينفثون اللفثس
ب
ويستدلون بث لك علثي نفثي العلثو ،ويث كرون مثن أدلثته أن الجهثات كلهثا مملو ثة ،وأنثه
كثثان بثثل الجهثثات ،وأن مثثن ثثال إنثثه فثثي لهثثة يلثثزف القثثول بقثثدف شثثيء مثثن العثثال  ،وأنثثه
كان مستغنياً عن الجهة ث صثار فيهثا ،وهث ه األلفثا ونحوهثا إنمثا تثدل علثي أنثه لثيس
في شيء من المملو ات ،سواء بس نمي لهة أو ل بيس  ،وهث ا حثق ،ول ثن الجهثة ليسثت
أم ث اًر ولودي ثاً ،بثثل أمثثر اعتبثثاري وال شثثك أن الجهثثات ال نهايثثة لهثثا ،ومثثاال يولثثد فيمثثا
النهايثثة لثثه فلثثيس بمولثثود ،إذ مثثا مثثن لهثثة إال وراءهثثا لهثثة ،فالجهثثات ال نهائيثثة ،فثثإذا
در نفي الجهثة مقلقثاً عثن هللا فيلثزف مثن ذلثك أنثه يثر مولثود ألن الث ي ال يولثد فثي

( )110ولعل ال هبي أراد حدي

اإلسراء وفيه ((فعال إلي الجبار لثل لاللثه وهثو فثي مكانثه)) وإن كثان

السياق ليس مجزوماً فيه أن المراد الرب تعالي.
( )111ورواها ابن بقثة فثي اإلبانثة وأوردهثا شثيس اإلسثالف كمثا فثي الفتثاوى( )376/5و ثال عنهثا إنهثا
حكاية صحيحة برواتبها أئمثة نثقثات أ هثث ،وانظثر :وتـمثل فثي ولثه ((كيثف شثاء)) لثتعل أن مث ارده
بنفي ال ييية ،نفي العل بها كما تقدف ذلك.
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الالنهائي فليس له ولود( ،)112فه ا المله وهث ا التلبثيس يثا د .عمثر ال يثرو إال علثي
الضعا وم طن ال عل له.
وعلي ث ث ثثه ف ث ث ثثل م ث ث ثثا ذكرت ث ث ثثه بع ث ث ثثد ذل ث ث ثثك م ث ث ثثن أص ث ث ثثل نش ث ث ثثوء التش ث ث ثثبيه عن ث ث ثثد أه ث ث ثثل

اإلسالف()113وكث لك األصثول المنهجيثة لعقائثد المشثبهة والمجسثمة ،فهث ا لنايثة عظيمثة
عل ث ثثي أه ث ثثل الس ث ثثنة وأص ث ثثحاب الح ث ثثدي

أن تلحقهث ث ث بالمش ث ثثبهة ومقات ث ثثل ب ث ثثن س ث ثثليمان

واليهثثود ،وه ث ه ل ثرأة عظيمثثة ت ث كرنا بمثثا الثثه خلثثق كثيثثر مثثن السثثل  :عالمثثة الجهميثثة
تسثثميته أهثثل السثثنة مشثثبهة  ،ثثال ناثثي بثثن حمثثاد :مثثن شثثبه هللا بشثثيء مثثن خلقثثه فقثثد
كفر ،ومن أن ثر مثا وصث

هللا بثه نفسثه فقثد كفثر ،ولثيس فيمثا وصث

هللا بثه نفسثه وال

هللا فشثثبه صثثفاته بصثثفات أحثثد مثثن

ثحق بث بثن راهوطيثثه مثثن وصث
رسثثوله تشثثبيه ،و ثثال إسث ب
خلقثثه فهثثو كثثافر بثثاهلل العظثثي  ،و ثثال :عالمثةب لهث وأصثثحابه :دعثواه علثثي أهثثل السثثنة
والجماعة أنه مشبهة بل ه المعقلة أهث.

وصدق اإلماف :ب هل ا عطي ب هل ا عطي ب هل ا عطي .
فال ت ن يا د .عمر لهمياً من المعقلة!

( )112شرح العقيدة القحاوية ص ،242وتقريب وترتيب شرح القحاوية  ،494/1وك ا ال ثالف فثيمن
ي كر أن االستواء بغيثر للثوس وال نا طس نثتطق ارنر ،فهثو لث يفهث كثالف السثل ألن اللثوازف واحثدة وإنمثا
المثراد مثثن كالمهث االسثثتواء الالئثثق بثثه ال اسثثتواء المملثثو ين وسثثيـتي زيثثادة بحث فثثي ذلثثك عنثثد
مبح ((الصفات)).
( )113وذكر في أثنائهثا تـويثل ابثن حثزف للصثورة مث أنثه لث يث كر إال نقثالً عثن التثوراة ،وحثدي (( :إن

هللا خلثثق آدف علثثي صثثورته)) ،صثريح فثثي إثبثثات الصثثورة هلل ،ولثثيس فيثثه تمثيثثل هللا بملقثثه ،وإنمثثا

المراد أن هللا تعالي خلق آدف وخلق له سمعاً و ص اًر وولهاً وعيناً ،حهللا سبحانه له سم و صر

ووله وعين ،وليست صفات هللا كصثفات المملثو ين ،بثل ل ثل مثا يمصثه ،ف مثا أن ذات هللا ال
شثائ أن

ثفات هللا ال تشثابهها الصثفات ،وهث ا األسثلوب فثي الحثدي
تشابهها الث وات ،ف ث لك ص ب
المراد المشابهة من وله دون وله كما في حدي (( :أول زمرة تدخل الجنة ولوهه كالقمر ليلة
البدر)) ،وليس المراد أن ولوهه حجارة ،وإنها المراد المشابهة في االستنارة ونحوها حهللا أعل .
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 تفسري املقام احملمود:

وميدى مدودة ادع دل م دع هثداه هللا التثثي لثرى عليهثا فثي كتابثه ،فإنثه ذكثر ثوالً

حكثثاه كثثل مثثن شثثيس اإلسثثالف ابثثن تيميثثة والعالمثثة ابثثن القثثي فثثي معنثثي المقثثاف المحمثثود،
وال يدري ما عال ة ذلك بواع دل سفع احل اث أو بكتابه ال ي يرد عليه

!

و بدع ء ن ع اع دل م ع أن ال يكتفي بقصاصات تـتيثه دون أن ي ارلث بنفسثه

فإن ه ا ال ي ينقلونه من ال تب د يكون ير محقق أنه مثن ثول فثالن كمثا سثبق أن
نقل الصابوني عن (( بن ت

)) أن األشعرية أنصار أصول الدين ..إلس ،وهث ا ال ثالف

هو كالف الفقيه أبي محمد ال ابن تيمية.

وسددد ب ادقع ددد بددد اك ه دددو أن الثثدكتور عمثثر ثثال(( :لثثاء فثثي مجمثثوي الفتثثاوى

( )373/4إذا تبثثين ه ث ا فقثثد حثثدث العلمثثاء المراثثيون وأوليثثاهه المقبولثثون أن محمثثداً
رسول هللا  بي طجنل بس به ر ه علي العر معثه ..ثث ذكثر ثول ابثن لريثر)) ثث ثال :وهكث ا
أيضثاً يق ث ابثثن تيميثثة -رحمثثه هللا -وعفثثا عنثثا وعنثثه فثثي خقثثـ علثثي ابثثن لريثثر ...إلثثي
آخر ما نقله الدكتور عمر.

وبددددواعجلع إاددددى ل دددد اصددددفح المث ث كورة لث ث نج ثثد هث ث ا النق ثثل إنم ثثا ه ثثو ف ثثي

(ص )374 :و ثثد يكثثون ه ث ا مثثن اخثثتال
كل فالدكتور عمر كـسالفه ل يق أر المبح

القبع ثات ((وهددل سدددبعع م ددعم)) ،وعلثثي

من أوله ،فإن ال الف في المسـلة المشثهورة

بثثين النثثاس فثثي التفضثثيل بثثين المالئ ثثة والنثثاس)) كمثثا لثثاء فثثي (ص )350:فثثي أول
الفصل.
و ول فث يواهو(( :و ع و

بن ا عابدون ددور (( :تفضثيل ال ثالب علثي كثيثر

ممثثن ل ثنبس الثيثثاب)) فثثي (ص ،)351:وفثثي إبثثان ال ثثالف يقثثول (( :ثثال  ))......كمثثا فثثي
( )356فيحتمثثل أنثثه أراد ابثثن المرز ثثان وإن كثثان لثثيس فثثي الجثثزء المقبثثوي مثثن كتابثثه

ويحتمثثل عنثثدي أيض ثاً أنثثه لغي ثره ك ثـ طن يكثثون تلميص ثاً مثثن شثثيس اإلسثثالف ل تثثاب شثثيمه
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((توج اعلن افا م افع وح)) ا س ى (( إلشو ة فدث اب دو ة فدث تفضدي اب دع ميدى
ا يددك))( ،)114مث مثثا أاثثافه إليثثه فالابثثارة التثثي نقلهثثا الثثدكتور عمثثر ليسثثت مثثن لثثنس

عبثثارات ش ثثيس اإلسثثالف ،الت ثثي نعرفهثثا عن ثثه ،فثثابن تيمي ثثة مثثن كب ثثار حفثثا الح ثثدي

وال

يمف ثي عليثثه حثثال اللي ث بثثن أبثثي سثثلي  ،ال ثراوي عثثن مجاهثثد إال نإ طن اعتبثثر األثثثر بمثثا
يتابعه أو يراد باألئمة المراثيين أي مثن رواه وأخرلثه كثابن لريثر ( )132/8والبغثوي
( )121/5ممن أخر األثر أو ذكره.
وعلثثي كثثل فقددع نددخ ش د م إلسددال بددن ت د ميددى ين ا قددو ا ح ددلد هددل

ا ددفوم ف ث كر فثثي تفسثثيره سثثورة النسثثاء ((مجمثثوي الفتثثاوى  ))190/14ثثول تثثادة فثثي
وله{ :إال فن أذن له الرمحن ورضي له قوال}[ ثه ،آيثة ،]109 :ثال :كثان أهثل العلث يقولثون:
إن المقاف المحمود ال ي ال هللا تعالي فيه

{عسىق أن يبعثىي ربىي فمافىاا امىودا}[اإلسث ارء،

آيثثة ،]79 :هثثو ((شثثفاعته يثثوف القيامثثة)) ثث بعثثد ذلثثك بصثثفحات ثثال ((( :)394/14ولهث ا
كان من أعظ ما يكرف بثه هللا تعثالي ع طبثدهب محمثداً  هثو الشثفاعة التثي يمثتا بهثا،
وهثي المقثثاف المحمثثود الث ي يحمثده بثثه األولثثون واآلخثثرون)) أ ه ثث .فهث ا الثثنا الص ثريح
منه ي طمن ب ما يمالفه عنه.
وميى فس سديع د

ادع دل عمثر برهثة فثي كثون ذلثك كالمثاً لشثيس اإلسثالف

أو كالمثاً ارتضثثي أن ينقلثثه دونمثثا تعليثثق منثثه عليثثه ،لننظثثر تلبثيس الثثدكتور عمثثر فيمثثا

ذكره عنه.

ي قول يو :ايع دل م دع :مثا أن رتثه علثي ابثن تيميثة ولعلتثه خقثـ علثي القبثري

أن الصحيح في المقاف المحمود هو الشفاعة ،هو ما ين ر عليك أيضاً يا د .عمثر لمثا

دمتثه لثثك مثثن كثالف ابثثن تيميثثة أن المقثثاف المحمثود هثثو الشثثفاعة أيضثاً ،فمثثا كثثان لوابثاً

لك كان لواباً لنا.

وكون و :لاك(( :ث ابن لرير يبين أن القول بإلالس النبي صلي هللا عليثه وسثل

علي العر ليس مدفوعاً من لهة المبر أو النظر)) ،وه ا بمال

ول ابن تيميثة فثي

وله ((يجيسا با ميى اععش عا)) فـين ه ا من كالف ابن لريثر ،وللثوس النبثي 

( )114ذكره شارح القحاوية .انظر  :ص 338وما بعدها  7المكتب اإلسالمي .
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علي العر ال مح ور فيه أما الممنويب فهثو نسثبة الجلثوس إلثي هللا تعثالي ،فثابن
لريثثر يقثثول(( :فثثإن مثثا الثثه مجاهثثد مثثن أن هللا يطق نعث بثد محمثثداً  علثثي عرشثثه ث طثول يث بثر
مدفوي ن
صحتب به ال نم طن لهة خبثر وال نظثر" ،فثابن لريثر ال يقثول بجلثوس هللا تعثالي عثن
ذلثثك عل ثواً كبي ث اًر ،وإنمثثا يقثثول بجلثثوس النبثثي  علثثي العثثر ل ثوا اًز عقلي ثاً ،وابثثن لريثثر
إماف منزه يمن القول بالجهة كما هو معلوف)).
ه

ال دك يدو د ددل م دع ،وهثو ي كثد لثي أنثك لث ت ارلث كثالف ابثن لريثر ،ولث

تفهث كثثالف شثثيس اإلسثثالف فصثثرت تمثثبه يمنثثة تثثارة ويسثرة تثثارة بثثال هثثدى؛ فابتثثداء نثثا
الابثثارة التثثي أن رتهثثا هثثي عبثثارة المبثثر ال ثوارد عثثن مجاهثثد ال ث ي رواه ابثثن لريثثر حي ث
ثاد بث بثن يعقثثوب األسثثدي ثثال حثثدثنا
ثثال132/8(( :ث ث  .دار ال تثثب العلميثثة)) حثثدثنا عبث ب
ابن فضيل عن لي عن مجاهد فثي ولثه{ :عسىق أن يبعثىي ربىي فمافىاا امىوداا}[اإلسثراء،
آية ،]79 :ال :يجيسا عا ميى معشا  .وصدر ذلك ابن لرير بقولثه ((و دول آخدعون
:ب

اك ا قو ا ح لد ا م ومع م ن ا ح ع  ين لبعثا إيو هدل ين يقعدع

عا ميى معشا)) أهث.

فه د هددل اخ ددع ،وه ث ا فهث ابثثن لريثثر للمبثثر ،ث ث ثثال بعثثد أن ذكثثر القثثول بـنثثه
الشفاعة ((( ،)134/8وه ا وإن كان هو الصحيح من القثول فثي تـويثل ولثه{عسىق أن
يبعثىىي ربىىىي فمافىىاا امىىىوداا}[اإلس ثراء ،آيثثة ،]79 :فقثثد ذكرنثثا مثثن الروايثثة عثثن رسثثول هللا 
وأصثثحابه والتثثابعين فثثإن مثثا الثثه مجاهثثد مثثن أن هللا يقعثثد محمثثداً  علثثي عرشثثه ثثول

يثر مثثدفوي صثثحته ال مثثن لهثثة خبثثر وال نظثر ،وذلثثك ألنثثه ال خبثثر عثثن رسثثول هللا 

وال عثثن أحثثد مثثن أصثثحابه وال عثثن التثثابعين بإحالثثة ذلثثك ،فـمثثا مثثن لهثثة النظثثر فثثإن
لميث مثثن ينتحثثل اإلسثثالف إنمثثا اختلفثوا فثثي معنثثي ذلثثك علثثي أولثثه ثالثثثة ...ثث ذكرهثثا
وهث ثثي أن هللا مبث ثثاين للمملو ث ثثات ،أو ال مبث ثثاين وال ممث ثثاس ،أو ممث ثثاس للعث ثثر لالس ث ثاً
عليه!! إلي أن ال(( :فثإن ثال ائثل بـنثا ال نن ثر إ عثاد هللا محمثداً علثي عرشثه وإن دو

ن لددع إ عددود إيددو

عددا ،يثثل :أفجثثائز عنثثدك أن يقعثثد عليثثه ال معثثه فثثإن ألثثاز ذلثثك

ثاس وال
صار إلي اإل رار بـنه إما معه ،أو إلي أن يقعده حهللاب للعثر ن مبثاين ،أو ال مم ل

مبثاين ،و ثثـي ذلثثك ثثال كثثان منثثه دخثوالً فثي بعث مثثا كثثان ين ثره ،وإن ثثال :ذلثثك يثثر
لثثائز ،ك ثان منثثه خرول ثاً مثثن ثثو نل لمي ث ن الفثثر نق التثثي حكينثثا ثثوله  ،وذلثثك نفثثراق لقث ن
ثول
ط
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لميث ن مث طثن ي طنت نحث بثل اإلسثثالف ،إذ كثثان ال ثثول فثثي ذلثثك إال األ ثوال الثالثثثة التثثي حكيناهثثا
و ير محال في ول منها ما ال مجاهد في ذلك)) أ هث .
ه هل ال بن جعيع يا دكتور عمثر وهثو الث ي روى اللفثس الث ي أن رتثه علثي

ابن تيمية ولعلته طير بمحال في ول لمي من ينتحل ملة اإلسالف.
كل يو د ددل م دع ،ال نثدري مثن أيثن أتيثت بثالفه لهث ا النقثل ،وهثو ولثك(( :ي دو
ا

دددلع فهدددل نسدددب اجيدددلس إادددى م تعدددواى

))

م ثثن أي ثثن فهم ثثت م ثثن ثثول مجاه ثثد

((يجيسا عا ميى معشا)) أن هللا يجلثس علثي العثر ! هث ه مثن العجائثب يثا دكتثور
عمثثر فغايثثة اللفثثس -إن صثثح -أن هللا علثثي عرشثثه والنبثثي يجلسثثه هللا علثثي عرشثثه وال
تعر

فيه اد((جيدلس ادعر)) ،وال نقثول بث لك وال نرتضثيه ،ألنثا نثبثت االسثتواء لثوروده

وال نثبت ألفاظثاً أخثرى كثالقعود والجلثوس لعثدف ورود ذلثك ،وأمثا عبارتثك فقثد تريثد منهثا
وهم ثاً آخثثر فإنثثه مثثردود كمثثا ثثال شثثيس اإلسثثالف(( :و ثثد يظثثن المتثثوه أنثثه إذا و ن
صث
ب
الفطل ث ث نثك واألنع ث ثثا نف
س ث ثثبحانه باالس ث ثثتواء ك ث ثثان اس ث ثثتواهه كاس ث ثثتواء اإلنس ث ثثان عل ث ثثي ظه ث ثثور ب

كقوله{ و خر لكم

فن الف ي واألنعام فا تركبون  ،لتستووا ع ق ظهوره}[الزخر  ،آية،12 :

 ،]13فيتميثثل لثثه أنثثه إذا كثثان مسثثتوياً علثثي العثثر كثثان محتال ثاً إليثثه كحالثثة المسثثتوي
علي الفلك واألنعاف ،فلو ر ت السفين بة لسقه المس ن
ثتوي عليهثا ،ولثو عثثرت الدابث بة لمثر
المستوي عليها ،فقياس هث ا أنثه لثو عثدف العثر لسثقه الثرب سثبحانه وتعثالي ،ثث يريثد
بزعمه أن ينفي ه ا فيقول :ليس استواهه بقعود وال اسثتقرار ،وال يعلث أن مسثمي القعثود
واالسثتقرار يقثثال فيثه مثثا يقثال فثثي مسثثمي االسثتواء ،فثثإن كانثت الحالثثة داخلثة فثثي ذلثثك

فثثال فثثرق بثثين االسثثتواء والقعثثود واالسثثتقرار .ولثثيس هثثو بهث ا المعنثثي مسثثتوياً وال مسثثتق اًر

وال اعثثداً ،وإن ل ث يثثدخل فثثي مسثثمي ذلثثك إال مثثا يثثدخل فثثي مسثثمي االسثثتواء فإثبثثات
أحدهما ونفي اآلخر تحك

()115

))

.

وال ت ين يو د ددل م دع ا دو منعثت مثن نسثبة الجلثوس إلثي هللا إال أن ت ثون

ثثد فهم ثثت م ثثن الجل ثثوس م ثثا يك ثثون للممل ثثو ين وهث ث ا منتث ث

ع ثثن هللا حقث ثاً فل ثثيس كمثل ثثه

شث ثثيء ،أو أنث ثثك ال تثبث ثثت االسث ثثتواء الالئث ثثق بجث ثثالل هللا وت ث ث هب إلث ثثي تـويلث ثثه تث ثثـويالت
( )115مجموي الفتاوى ( )50/3القاعدة الرابعة من الرسالة التدمرية.
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الجهميث ث ث ثثة المالحث ث ث ثثدة وتقث ث ث ثثول إن هللا فث ث ث ثثي كث ث ث ثثل مكث ث ث ثثان وال تنزهث ث ث ثثه عث ث ث ثثن الحشث ث ث ثثو
والنجاسثثات،ونحن نجلثثك يثثا دكتثثور عمثثر أن تث هب إلثثي ذلثثك أو إلثثي مث هب األشثثعرية
بـنثثه ال داخثثل العثثال وال خارلثثه وتثثرد مئثثات النصثثوص التثثي تثبثثت علثثوه  ،فثثإن ه ث ا
ن
مصادف أيضاً للنصوص مما ال يليق بعا ل أن يعتقده ،أمثا مثا نقلثت عثن أبثي
الم هب

حيثثان فثثي النهثثر المثثاد مشثثنعاً علثثي شثثيس اإلسثثالف فثثي الرسثثالة العرشثثية  ،فثثـبو حيثثان
منثثاول البثثن تيميثثة ال بيقبثثل ولثثه فيثثه  ،والسثثيما وكتثثاب العثثر  ،وهثثو الرسثثالة العرشثثية

مقبثثوي( ،)116ولثثيس فيثثه هث ا الث ي نقلثثه أبثثو حيثثان ،وتقثثدف نقثثل كثثالف شثثيس اإلسثثالف مثن
التدمريثثة ،و ثثد يشثثبه مثثا ذكثره أبثثو حيثثان مثثا لثثاء فثثي تفسثثير ابثثن لريثثر فثثي تفسثثير آيثثة
ال رسي ( )12/3حي

ذكر خال

المفسرين فثي معنثي ال رسثي ثث ثال(( :ول ثل ثول

من األ وال وله وم هب ،يثر أن الث ي هثو أولثي بتـويثل اآليثة مثا لثاء بثه األثثر عثن
رسثثول هللا  وهثثو مثثا حثثدثني بثثه عبثثد هللا بثثن أبثثي زيثثاد الققثواني ،ثثال حثثدثنا عبيثثد هللا
ابثثن موسثثي ثثال :أخبرنثثا إس ثرائيل عثثن أبثثي إسثثحاق عثثن عبثثد هللا بثثن خليفثثة ثثال :أتثثت
امرأة النبي  فقالت :ادي هللا أن يدخلني الجنة ،فعظ الرب تعالي ذكثره ،ثث ثال :إن
كرسيه وس السموات واألر  ،وإنه ليقعد عليه فما يفضل منثه مقثدار أر ث أصثاب –
ث ث ثثال بـصثثابعه فجمعهثثا– وإن لثثه أ يق ثاً كثثـ يه الرحثثل الجديثثد إذا ركثثب مثثن ثقلثثه

))

وساق له متابعا موصوالً عن عمر ،وآخر نحوه.
و ثثد رواه بعضثثه بلفثثس ((مثثا يفضثثل منثثه إال أر ث أصثثاب )) و ثثد علثثق علثثي ذلثثك
ش ثثيس اإلس ثثالف فق ثثال ((( )436 ، 435/16واعتق ثثد القاا ثثي واب ثثن ال از ث ثواني ونحوهم ثثا

صح ه ايفظ فال عو وت لموا علي معناه بـن ذلك القدر ال يحصثل عليثه االسثتواء،
وذكثثر عثثن ابثثن العايث أنثثه ثثال :هثثو مواث للثثوس محمثثد  ،))والحثثدي ثثد رواه ابثثن
لرير القبري في تفسيره و يره ولفظه ((وإنا ا جيس مي دا ف دو يفضد دا دع ي بد

يصددوب )) بثثالنفي ،فلثثو ل ث يكثثن فثثي الحثثدي إال اخثثتال الثثروايتين ه ث ه تنفثثي مثثا أثبتثثت
ه ه ،وال يمكن م ذلك الجثزف بثـن رسثول هللا  أراد اإلثبثات ،وأنثه يفضثل مثن العثر
أر ث أصثثاب ال يسثثتوي عليهثثا الثثرب ،وهث ا معنثثي ريثثب لثثيس لثثه ثثه شثثاهد فثثي شثثيء
مثثن الروايثثات ،بثثل هثثو يقتضثثي أن يكثثون العثثر أعظ ث مثثن الثثرب وأكب ثر ،وه ث ا با ثثل

( )116مجموي الفتاوى ( ،)584 – 545/6ويقال لها أيضاً ((مسـلة اإلحا ة)) .
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ممثثال لل تثثاب والسثثنة وللعقثثل ،ويقتضثثي أيض ثاً أنثثه إنمثثا عثثر عظمثثة الثثرب بتعظثثي
العر المملوق ،و د لعثل العثر أعظث منثه ،فمثا عظث الثرب إال بالمقايسثة بمملثوق
وهث ثثو أعظ ث ث مث ثثن الث ثثرب ،وه ث ث ا معنث ثثي فاسث ثثد ممث ثثال لمث ثثا عل ث ث مث ثثن ال تث ثثاب والسث ثثنة
والعقثثل...إلي أن ذكثثر حثثدي األ ثثيه فثثي سثثنن أبثثي داود والترم ث ي وحثثدي (( :يحددع
يغيع ن م)) ث ال :وه ا و يره يدل علي أن الصثواب فثي روايتثه النفثي ،وأنثه ذكثر
عظمة العر  ،وأنه م ه ه العظمة ،فالرب مستو عليه كله ال يفضل منثه ثدر أر عثة
أصاب  ،وه ا اية ما يقدر به في المساحة من أعضاء اإلنسان كما يقدر في الميثزان
ثثدره فيق ثثال :م ثثا ف ثثي الس ثثماء ثثدر ك ثثف س ثثحاباً ،ف ثثإن الن ثثاس يق ثثدرون الممس ثثوح بالب ثثاي
وال راي ،وأصغر ما عنده ال فإذا أرادوا نفي القليل وال ثير دروا بثه فقثالوا :مثا فثي
السماء در كف سحاباً كما يقولثون فثي النفثي العثاف {إن اهلل ال يظ ىم فثمىا

ذرة}[النسثاء،

آية ]40 :و{فا مي كون فن قطمري}[فا ر ،آية ]13 :ونحو ذلك ،فبين الرسول أنه ال يفضل
من العر شيء وال ه ا القدر اليسثير الث ي هثو أيسثر مثا يقثدر بثه وهثو أر ث أصثاب ،
وه ا معني صثحيح موافثق للغثة العثرب ،وموافثق لمثا دل عليثه ال تثاب والسثنة ،وموافثق
لقريقثثة بيثثان الرسثثول ،ولثثه ش ثواهد ،فهثثو ال ث ي يجثثزف بـنثثه فثثي الحثثدي ومثثن ثثال ((مثثا
يفض ثثل إال مق ثثدار أر ث ث أص ثثاب )) فم ثثا فهمث ثوا هث ث ا المعن ثثي فظنث ثوا أن ثثه اس ثثتثني فاس ثثتثنوا
فغلقثوا))..إلثثي أن ثثال(( :والعثثر صثثغير فثثي عظمثثة هللا  ..ثث ثثال وهث ا ثثد بسثثه فثثي
موا آخر في ((مسـلة اإلحا ة)) و يرها حهللا أعل (.)117
فالنت تع ين ش م إلسال ب نثريء ممثا اتهثه بثه أبثو حيثان ،وأن أبثا حيثان اخثتله

عليثثه ذلثثك بمثثا ذكثره شثثيس اإلسثثالف عثثن ابثثن العايث ولث يرتضثثه ألنثثه لث يثرت
التي انبني عليها ه ا الفه  ،ف يف يكون ائالً ب لك!!

الروايثثة

ويبل ح ون حص بي ا و ثين شثيس اإلسثالف لفثوة لمثا ت لث ابثن تيميثة فثي أخقثاء

((سثثيبويه)) فثثي ((ال تثثاب)) و التثثالي فثثال يقبثثل ولثثه فيثثه مجثثرداً كمثثا هثثو معلثثوف فثثي عل ث
المصقلح في كالف األ ران بعضه في بع

(.)118

( )117مجموي الفتاوى ( ) 439 – 435/16وانظر ال الف علي سثند الحثدي
فيه في مجموي الفتاوى (.. )435 – 434/16
( )118وللسبكي اعدة مستقلة في ذلك في الرد علي عن ابن م نعين في الشافعي  ،ونحو عن ابن
و متنثه وكثالف العلمثاء

أبي ذئب في مالك ....الس .
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ي و و نقيا اع دل م ع من بن اق ل في بدائ الفوائد فال يثدري لمثاذا نقلثه،

وما راه في ذلك إال أن ي كر أن ابن القي يثبت ما ال ابن لرير أنه يثر مثدفوي
خب اًر وال نظ اًر!!.

ي و و نقيا د .م ع من ا ه ث في ميزان االعتثدال مثن إن ثار أثثر مجاهثد فـنثا

أنقل لك ما ذكره ال هبي في كتاب العلو حيث

ثال :أخبرنثا إسثماعيل بثن عبثد الثرحمن

بن المبارك أنبـنا عبد هللا بن أحمثد الفقيثه ،أنبثـ ابثن البقثي ،أنبثـ ابثن خيثرون .أنبثـ أبثو
علي ابن شاذان ،أنبـنا أبو سهل الققان ،ثنا عبثد ال ثري الثدير عثا ولي ،ثنثا يحيثي بثن
عن مجاهد{عسق أن يبعثي ربي فمافاا

عبد الحميد و يره ال :أنبـنا ابن فضيل عن لي

اموداا}[اإلسثراء  ، ]79 :ثال :يجلسثه أو يقعثده علثي العثر  ،لهث ا القثول ثرق خمسثة.
وأخرله ابن لرير في تفسيره ،وعمل فيه المروذي مصنفاً ،ث ثال الث هبي بعثد ذلثك:
فـما ضية عود نبينا علي العر  ،فل يثبت في ذلك نا ،بثل فثي البثاب حثدي
وما فسر به مجاهد اآلية كما ذكرناه ،فقد أن ره بعث

واه،

أهثل ال ثالف فقثاف المثروذي و عثد

و الغ في االنتصثار لث لك ،ولمث فيثه كتابثاً ،و ثرق ثول مجاهثد( ،)119منثه روايثة ليث

ابثن أبثي سثثلي  ،وعقثاء بثن السثثائب ،وأبثي يحيثي القتثثات ،ولثابر بثن يزيثثد ،فممثن أفتثثي

ف ثثي ذل ثثك العص ثثر ب ثثـن هث ث ا األث ثثر س ثثلي وال بيع ثثار  ،أب ثثوداود السجس ثثتاني ص ثثاحب
((السثثنن)) وإبثرااي الحر ثثي وخلثثق ،حيث إن ابثثن اإلمثثاف أحمثثد ثثال عقيثثب ثثول مجاهثثد:
أنثثا من ثثر علثثي كثثل مثثن رد ه ث ا الحثثدي  ،وهثثو عنثثدي رلث بثل سثثوء بمثثته  ،سثثمعته مثثن
لماعثثة ،ومثثا أريثثت محث نثدثاً ين ثره .وعنثثدنا إنمثثا تن ثره الجهميثثة .و ثثد حثثدثنا هثثارون بثثن

معثثرو  ،ثنثثا محمثثد بثثن فضثثيل ،عثثن ليث

عثثن مجاهثثد فثثي ولثثه {عسىىق أن يبعثىىي ربىىي

فمافاا اموداا }[اإلسثراء  ،]79 :ال :يقعده علثي العثر  ،فحثدثت بثه أبثي رحمثه هللا ،فقثال:
لث يقثثدر لثثي أن أسثثمعه مثثن ابثثن فضثثيل ،بحيث

أن المثثروذي روى حكايثثة ((ينثثزل)) عثثن

تلقت بثه
إبرااي بن عرفة :سمعت ابن عمير يقول :سمعت أحمد بن حنبثل يقثول :هث ا ثد ط
العلماء بالقبول .و ال المروذي :ال أبو داود السجسثتاني ثنثا ابثن أبثي صثفوان الثقفثي
ب
( )119أي لم

ر ة ومروياته .
72

ثنا يحيي ابن كثير ،ثنا سال بن لعفثر وكثان ثقثة ،ثنثا الجريثري ،ثنثا سثيف السدوسثي،
عن عبد هللا بن سالف ال :إذا كان يوف القيامة لي بنبيك  ،حتي يجلس بثين يثدي
هللا عز ولل علي كرسيه ..الحدي .
و ع و بن جعيع فث تفسيع  ،أعني ول مجاهد ،ث ال ابن لريثر ،لثيس فثي

ف ثثرق اإلس ثثالف م ثثن ين ثثر هث ث ا ال م ثثن يق ثثر أن هللا ف ثثوق الع ثثر وال م ثثن ين ث ثره ،وكث ث لك
ابن سريع علي من أن ره .انتهي.
أخرله النقا في تفسيره ،ك لك رد ب
شيس الشافاية ب
فالنددت تددع ين ا د ه ث د ه د ألكددع مثثن بثثاب الروايثثة ال الد اريثثة ،و ثثد أوهمثثت
يا دكتور عمر أن كالف الث هبي ين ثره د اريثة بمثا أوردت بثه مثن الروايثة البا لثة عثن مقاتثل
بن سليمان.
كل إن إل و ا ه ث سوق و ي حدي

األ ثيه مثن ريثق ابثن اسثحق ثث ثال:

ريثثب لثثداً فث طثرد ،وابثثن إسثثحاق حجثثة فثثي المغثثازي إذا أسثثند ،ولثثه منثثاكير
ه ث ا حثثدي
وعجائثثب ،فثثاهلل أعل ث  ،هثثل ثثال  ه ث ا أف ال حهللا عثثز ولثثل لثثيس كمثلثثه شثثيء ،لثثل
لالله ،وتقدست أسماهه ،وال إله يثره .و ألل ط ال

ب ت اععش ن ج س ألل ط

احوص فث اعح  ،فد صدف ايعحد وايعدعشَ ،و َ َعدوَ َ م ين نعدع صدف هلل مدا
وج  ،ث لفس األ يه ل يـت بثه نثا ثابثت .و ولنثا فثي هث ه األحاديث إننثا نث من بمثا
صثثح منهثثا ،و مثثا اتفثثق السثثل

علثثي إمث ارره وإ ث ارره ،فـمثثا مثثا فثثي إسثثناده مقثثال ،واختلث

لثثه بتقريثثر ،بثثل نرويثثه فثثي الجملثثة ،ونبثثين

ثاء فثثي بولثثه وتـويلثثه ،فإنثثا ال نتعثثر
العلمث ب
حالثه ،وهث ا الحثدي إنمثثا سثقناه لمثا فيثه ددو َل َدد َلَ َتُع ددن ميدل م تعددواى فدلق معشددا
و لل فب آيوت الدور .انتهي كالمه ،فـنت ترى أنه لث ي بثردهب أيضثاً د اريث ًة فيثا سثبحان
هللا ،لو رالعت بنفسك يا دكتور عمر لما كان ك لك ،ونقول أخي اًر يا دكتثور عمثر :أال
ترى إثبات ال هبي للعلو هلل فوق عرشه ،فماذا يقول أصحابك األشاعرة في ذلك.
ي و لن إلجالس مقيعة غل يندا لث يثرد إال عثن مجاهثد ،فهث ا مواث التهثاد

ونظر ،ومجاهد بن لبر من أخا تالمي ابن عباس ،ومثل ه ه اآلثثار مظنثة أخث ها
عن ابن عباس ريبة ،والسيما وهو مما ال يقال من لهة الثرأي ،ومجاهثد ألثل نم طثن أن
يت ل في ذلك بغير عل  -إن صح اإلسناد عنه  ،-ولث لك نجثد الحثافس ابثن حجثر فثي

فثثتح البثثاري يقبلثثه فثثي الجملثثة حي ث

يقثثول فثثي المقثثاف المحمثثود و عثثد أن حكثثي أ ثواالً
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((( )427/11ويمكثثن رد األ ثوال كلهثثا إلثثي الشثثفاعة العامثثة ،فثثإن إعقثثاءه ل ثواء الحمثثد
وجيلس د ُا ميددى عسد ا ،وقيامث بثه أ ثثرب مثثن لبريثثل،
وثنثثاءهب علثثي ر ثثه وكالمث بثه بثثين يديثثه
َ
كل ذلك صفات للمقاف المحمود))أ هث (. )120
و

اك فقلل ا م ألابونث بالنا(( :ال يجوز أن يتم ديناً وعقيثدة مثا داف أنثه

ليس له شاهد من ال تاب والسنة)) ،متجه ،وإنما المراد فقه هنا االعتث ار عمثن اعتمثده
من كبار األئمة كما تقدف ،و يان أن األلباني ل ي بثردهب إال مثن لهثة الروايثة ال مثن لهثة
الدراية كما أوه كالف الدكتور عمر .سامحك هللا يا دكتور عمر.

( )120و د نقل الحافس ثول مجاهثد بثل ذلثك  ،وتعقيثب ابثن لريثر عليثه بـنثه لثيس بمثدفوي مثن لهثة
النقل وال من لهة النظر  ،و ول ابن عقية هو ك لك إذا حمل علي ما يليثق بثه ... ،الثس  ،ثث
ث ث ثثال والث ث ث ثرالح أن المث ث ث ثراد بالمق ث ث ثثاف المحم ث ث ثثود الش ث ث ثثفاعة  ..ثث ث ث ث ذك ث ث ثثر م ث ث ثثا تق ث ث ثثدف م ث ث ثثن الجمث ث ث ث

(.)426،427/11
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القدم النوعي للعامل :

ه ه المسـلة من المسائل الوااحة التي أبانت عن مدى عل الدكتور عمر

بـ وال السل

فهو ل يكل

نفسه عناء المقالعة ألي من ال تب السليية ليفه

حقيقتها ،ول تدفعه نفسه ليتعلمها من المشايس والعلماء ،وليته فعل ،فإن ه ا كان
يمن من ه ا المبه ال ي سود به الصحائ  ،حتي إنه نقل أمو اًر متباينة متنا ضة

وظنها تفيده ،وإذا هي تـتي إلي واعده فتنسفها.

و بل بيان ((زيغ)) ال الف ال ي ذكره الدكتور عمر ،أحب أن أعر

س الين،

وال محيا لك يا دكتور عمر من أن تمتار واحداً من أمرين كالهما ال يرو ك:
اسؤ ل ألول :هل ر نا تبارك وتعالي ل يزل اد اًر علي الفعل
اسؤ ل اثونث :هل الفعل ل يزل ممكناً هلل تعالي

وحتي ال تتسري يا دكتور في لواب الس الين أواح لك المراد منهما ،فالس ال

األول يعني في عبارة أخرى ،هل ر نا تبارك وتعالي كان فيما ال أول موصوفاً بالعل

واإلرادة والقدرة والحياة ،فه ه األر عة مولبات الفعل بمعني أن الفعل يستند إليها ،فهل
عندك يا دكتور أنه كان الرب تعالي معقالً في زمان ما عن أحد ه ه الصفات

األر  ،أو هو سبحانه وتعالي ل يزل متصفاً بالعل واإلرادة والقدرة والحياة ! سنحسن
بك الظن يا دكتور عمر أنك ستقول ما يقوله كل المسلمين(( :إن الرب تعالي ل يزل

متصفاً ب لك ،وما من و ت يقدر إال والرب تعالي فيه حي علي دير مريد)).

ث الس ال الثاني مفاده هل الفعل كان ممتنعاً في نفسه ث استحال وصار

مقدو اًر ممكناً من ير ترليح ،وه ا أمر عقلي ومضيق يعسر الجواب عليه عند
األشاعرة وسنحسن بك الظن أيضاً يا دكتور إنك ستلتزف أن الفعل كان ممكناً هلل ،وما

من و ت يقدر إال والرب تعالي ادر علي الفعل ،والفعل ممكن له ،ليس ممتنع ًا
عليه ،بحي

لو أراده ل يمتن عليه ،ألن اختيار القول اآلخر ((وهو اختيار الجهمية

))

ي دي ،بك إن لت به ،إلي القول بفناء ((الجنة)) وأنت ال تشعر.
و ه ين الجوابين أستقي وكل عا ل معي أن يحك عليك يا دكتور عمر أنك
تقول بإمكان حوادث ال أول لها أي تقر بما شنعت به لهالً.
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فإن أافت إلي ما سبق أن هللا تبارك وتعالي يفعل ،وأن يفعل أكمل من أن
ال يفعل وأن يملق أكمل من أن ال يملق كما ال تعالي{ :أفمن خي ق كمن ال
خي ق}[سورة النحل ،آية ،]17:فلقد لت بإمكان مملو ات ال أول لها شئت أو أبيت ،وال
محيا عن ذلك ألبتة لمن يعقله ال من شغب بقعا
ي و اعد ادفصييث ميى و

وف ار ولهل وتقليد!!

ع اع دل م ع فهل ين يقول:

يو ::تصويرك للمسـلة بداية بيطفه ب منه أن كالف شيس اإلسالف ابن تيمية هو
مركب من ولي الفالسفة والفرق اإلسالمية ،كـنه أراد الجم بين الفلسفة والشريعة،
وما ذكرته عن البغدادي ال يفيدك وال بي طدرىا لماذا أ حمته في السياق ،وذلك ألنه
يت ل عمن يزع أن المعدوف له ثبوت في العدف بل ولوده ،وه ا با ل ،ل ن ما
عال ة ذلك بمسـلتنا إال أن تشير إلي آخر الفقرة التي نقلتها وهي ((و ول ه الء ي دي
إلي القول بقدف العال والقول ال ي ي دي إلي ال فر كفر)) وكـنك تستدل بقوله علي
ت فير من ال ((بقدف العال )) وه ا نحن ال نمال فيه باعتبار ند نف الع ن
ين ،ألنه إذا

كان العال ديماً عيناً .ل يكن مملو اً هلل ،ألن المملوق المفعول مت ار عن الفاعل،

وكـنك تلمز من ال بدواف أفعال هللا به ا القول ال ي ل تحققه ،فيا هللا ،والعجب كل
العجب ممن نقل أسق اًر ال يدري في أي شيء هي ،وال ألي شيء أوردها ،فل يقل
أحد من السل

إن الفرد من النوي دي  ،وال يلزف من دف النوي دف أفراده ،بل لما ال

((سعد الدين التفتازاني)) ذلك رد عليه ((الجالل الدواني)) في شرحه للعقائد العضدية
وعد ذلك ((سمافة)) منه ،ألن مراد الفالسفة بالقدف دف النوي بمعني ال يزال فرد من
أفراد النوي مولوداً بحي

ال ينقق بال لية ،ل ن حدوث كل فرد ال ينافي ذلك أصالً

وارب ل لك مثالً بالورد ال ي ال يبقي منه فرد أكثر من يوف أو يومين م أن ((نوي
الورد)) باق أكثر من شهر أو شهرين(.)121

فال يلزف يا دكتور عمر من حدوث كل فرد م كون الحوادث متعاقبة ال يلزف

من ذلك أنه ل يزل الفاعل المت ل معقالً عن الفعل وال الف ،ث حدث ذلك بال
سبب ،كما ل يلزف مثل ذلك في المستقبل ،فإن كل فرد من المستطقب ن
الت المنقضية
( )121حاشية ال لنبوي. )109/108/1( :
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فان ،وليس النوي فانياً كما ال تعالي{ :أك ها دائم وظ ها} [الرعد ،آية.] 35:
و ال{:إن هذا لرزقنا فا له فن نفاد}[ص ،آية ،]54:فالدائ ال ي ال ينفد أي ال ينقضي هو
النوي ،وإال ف ل فرد من أفراده نافد منق

ليس بدائ (.)122

بل حتي الرازي ل يرت ن ه ا الهراء فقال في المباح

المشرقية(( :ال يلزف من

ثبوت األول ل ل واحد ثبوت األول لل ل إذ من الجائز أن يكون ال ل ممالفاً لحك
اآلحاد ألن كل واحد من آحاد العشرة ليس نبعشرة ،وال ل عشرة ،ف ل واحد من

األلزاء ليس بكل م أن كلها كل ،وكل واحد من الحوادث اليومية ير مستغرق ل ل

اليوف م أن مجموعها مستغرق ل ل اليوف))(. )123

ولعلك بعد فهمك ما تقدف يا دكتور عمر تدرك المقـ ال ي و في كالف ابن
حزف ال ي نقلته  ،فاإللماي منعقد علي أن هللا خلق األشياء كلها كما شاء وأن النفس
مملوق خالفاً لمن زعمه عل هللا ،والعال كله

مملو ة يعني خالفاً للفالسفة ،والعر
مملوق خالفاً لمن لعله علة ديمة ،ل ن أين البرهان علي أنه تعالي ((ل يزل وحده

وال شيء يره معه)) وإن شئت لعلت الابارة هك ا :أين البرهان علي أنه تعالي كان
ل يزل معقالً عن كماله من الفعل وال الف حتي ابتدأ لنس ونوي الحوادث أو

الحدوث أو اإلحداث أو ما أشبه ه ه الابارات ،ال شك أنه ليس لديك يا دكتور عمر
لواب علي ه ا كما ل يكن ألسالفك لواب عليه ،فتعقيل هللا عن كماله ليس أم اًر
هيناً{.وحتسبونه هيناا وهو عند اهلل عظيم} [ النور ،آية.]15 :

ومن هنا تدرك يا دكتور عمر أنك نقلت كالف ابن د يق العيد الم كور بفتح

الباري دون أن تعر
العال

))

المسـلة ،فإن كالمه حول مسـلة ((حدوث العال

))

أو (( دف

ومسـلتنا علي دف أفعال الرب تعالي.
فحر المسـلة أن ((الحوادث)) إما أن يراد بها فعل الرب فال أول لها ،أو أنها

المملو ات فه ه لها أول من حي

أفرادها وآحادها ،ألنها مسبو ة بعدف ،أما من حي

لنسها ونوعها فهي ديمة لتعلقها بـفعال الرب تعالي.
( )122منها السنة ( 426/1وما بعدها) ،تعار
( )123المباح

العقل والنقل.158 - 137/9 :

المشرقية ( )781/1و ارن بالمقالب العالية (.. )275/4
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ومن هنا أيضاً تدرك يا دكتور عمر مدى خلقك فيما نقلته من كالف الشيس

األلباني – رحمه هللا -فـين ((أن الشيس األلباني أن ر الفعل علي الرب في و ت ما
أو ال إنه كان ممتنعاً ل اته أو منه)) كما يقول أهل البدي ،فليس هناك خال

بين

ابن تيمية واأللباني في أن هللا تعالي ل يزل مت لماً إذا شاء وأن ال الف من الصفات

التي تتعلق بالقدرة والمشيئة ،ليس صفة ذات ومعني واحد يقوف باهلل تعالي كما يقوله
بين األلباني وابن تيمية في أن هللا تعالي ل

األشعرية ،كما أن به ليس هناك خال
يكن معقالً عن الفعل بمعني أنه كان يمتن عليه الفعل في و ت ما كما يقول
األشعرية والجهمية ،وإنما المال

في ثبوت ((أول)) المملو ات ،وإن شئت فقل إن

كالف الشيس األلباني في التفر ة بين التسلسل في أفعال وكالف هللا والتسلسل في
مفعوالته ،فاألول ثابت عن الشيس األلباني ،وهو دواف فاعلية الرب تعالي ول ا لما
ذكر شارح القحاوية م هب أهل السنة ((أنه تعالي ل يزل مت لماً إذا شاء ومتي شاء

وكيف شاء ..وأن نوي ال الف دي وإن ل يكن الصوت المعين ديماً وه ا المـثور

عن أئمة السنة والحدي )) ل يتعقبه األلباني بشيء ،بل نقل به في تعليقه علي
القحاوية [ص  – 41المكتبة اإلسالمية] ،نطقل ار ع طن به.
وأما مسـلة التسلسل في المفعوالت فهو التسلسل الممكن ال الوالب ،وكالف
الشيس األلباني ال يمن اإلمكان ،وإنما نققة النزاي هي :هل ورد في النصوص ما

يحدد أن للمملو ات أول أو ال ،بغ

النظر عن إمكانية ذلك بل ه ا المملوق

ال ي يقال له أول المملو ات ،سواء كان القل أو العر أو يرهما.
فـئمة السل

مجتمعون علي أن هللا تعالي ل يكن مسلوب ال مال في و ت

من األو ات من كالمه وأفعاله ،فقد سئل ابن عباس عن وله{:وكان اهلل غفوراا
رحيماا}[النساء ،آية{ ]96:عزيزاا حكيما}[النساء ،آية{ ]56:ايعاا بصريا}[لنساء ،آية]58:

فقال(( :ل يزل ك لك))( .)124وذكره الحميدي بلفس ((فإن هللا لعل نفسه وسمي نفسه
ذلك ول ي طنحطل به أحد يره وكان هللا :أي ل يزل ك لك)) ،وه ا معناه أنه إذا نحل ذلك
( )124رواه البماري في تفسير سورة فصلت ،)556 ،555/8( ،في الترلمة معلقاً عن المنهال عن
سعيد بن لبير عن ابن عباس ث وصله في آخره .
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يره كان ذلك مملو اً بملق ذلك الغير ،فال يمبر عنه بـنه كان ك لك ،وأما إذا كان

هو ال ي سمي به نفسه ،ناسب أن يقال إنه كان ك لك ،وما زال ك لك ،ألنه هو ل

يزل سبحانه وتعالي ،وه ا التفريق إنما يصح إذا كان ير مملوق ليصح أن يقال لما
كان هو المسمي لنفسه ب لك كان ل يزل ك لك(. )125
وك ا ال لعفر الصادق لما سئل عن وله{:أفحسبتم أمنا خ مناكم
عبثاا}[الم منون ،آية ]115:ل خلق هللا الملق فقال(( :ألن هللا كان محسناً بما ل يزل
إلي ما ل يزل ،فـراد أن يضيف إحسانه إلي خلقه)) أهث ،وك لك الدارمي ال :كل حي

البد أن يكون فعاالً وما ليس بفاعل فهو ليس بحي فالحياة والفعل متالزمان ال ينفك
أحدهما عن اآلخر في الولود ( . )126أ هث.

وك لك ال أحمد في رده علي الجهمية حي ال(( :ففي م ابك د كان في
و ت من األو ات ال يت ل حتي خلق الت ل  ،وك لك بنو آدف كانوا ال يت لمون حتي
خلق هللا له كالماً .فقد لمعت بين كفر وتشبيه فتعالي هللا عن ه ه الصفة ،بل
نقول :إن هللا ل يزل مت لماً إذا شاء ،وال نقول إنه كان وال يت ل حتي خلق ال الف.
وال نقول إنه د كان وال درة له حتي خلق لنفسه درة ،وال نقول إنه د كان وال عظمة
له حتي خلق لنفسه عظمة)) (.)127أهث.
وك لك ال ابن المبارك :ل يزل هللا مت لماً إذا شاء(.)128
وك لك ال أبو عبد هللا البماري في(( :خلق هللا أفعال الاباد)) ( ،)129ال أبو
عبدهللا (( :ولقد بين ناي بن حماد أن كالف الرب ليس بملق وأن العرب ال تعر
الحي من الميت إال بالفعل ،فمن كان له فعل فهو حي ومن ل يكن له فعل فهو
ميت ،وأن أفعال الاباد مملو ة)) ،فضيق عليه حتي مضي لسبيله وتول أهل العل
لما نزل به.

( )125التسعينية البن تيمية (. )578/2

( )126انظر :شرح هراس علي النونية. )170/1( ،
( )127الرد علي الجهمية لاماف أحمد ،ص. 34:

( )128نقله شيس اإلسالف في :مناهع السنة.)383/2( ،
( )129خلق أفعال الاباد ،ص.107 :

79

وفي اتفاق المسلمين دليل علي أن نايماً ،ومن نحا نحوه ليس بمفارق وال
مبتدي بل البدي والرطمي بالجهل بغيره أولي ،إذ يفتون باآلراء الممتلفة ،مما ل يـذن
ب
به هللا.
فه ه نصوص أئمة السل في دواف فاعلية الرب سبحانه وتعالي واأللباني ال
يمال ذلك بإثباته أول المملو ات ،فحي كان الرب تعالي ل يزل اد اًر علي الفعل،
فالقول بإمكان تـخر الفعل وولود أول للمملو ات هو ول بجواز حوادث ال أول لها،
علي ما ا تضاه الفرق بين التسلسل في الفعل والتسلسل في المفعوالت ،وال أظن أن
الدكتور يفرق بينهما.
فال يظن ظان أن المسـلة خال بين ابن تيمية والمت لمين وأن األلباني رلح
رأي المت لمين حاشاه ذلك.
وأخت هنا بالنقل عن شيس اإلسالف ابن تيمية وابن القي ليفه م طن ال يفه ه ا
القول:

يو ::ت فير م طن ال بقدف عين العال :
يقلل ش م إلسال ( :)130كل يقول اهؤ:ء :إن كنت تقولون بقدف السماوات
واألر ودوامهما فهو كفر وهو ول بقدف العال (.)131
وه ا النقل يهدف ولك يا دكتور عمر عن كالف شيس اإلسالف(( ،ولشناعة ه ا
القول وا ترابه إن ل يكن تقابقه م م هب الفالسفة تب أر منه األلباني)) .فـين ا تراب
ذلك من م هب الفالسفة وهو يكفر القائلين بقدف العال منه وأين تقابق ذلك يا
دكتور عمر م م هب الفالسفة ل ن الدكتور قعاً ل يفه الفرق بين دف النوي
و دف العين وإال لما ال ذلك.
يقول شيس اإلسالف أيضاً((( :)132بل القول بقدف العال طول اتفق لماهير
العقالء علي بقالنه ،فليس أهل الملة وحده تبقله بل أهل الملل كله  ،ولمهور من
سواه من المجوس وأصنا المشركين كله معترفون بـن ه ا العال محدث كائن
بعد أن ل يكن ،بل وعامته معترفون بـن هللا خالق ل ل شيء والعرب المشركون
كله كانوا يعترفون بـن هللا خالق كل شيء وأن ه ا العال كله مملوق حهللا خالقه
( )130الفتاوى.)188/2( ،
( )131الفتاوى.)380/8( ،
( )132نقله شيس اإلسالف في :مناهع السنة.)539/5( ،
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ور ه(.)133أ هث ،وأواح رحمه هللا الفرق بين القدف بالنوي و العين في عدة مواا من
كتبه لمن رأها وفهمها ومن ذلك(.)134

لي إال هللا وحده،
((كل مملوق فهو محدث مسبوق بعدف نفسه ،وما ث دي أز ل
وإذا يل ل يزل خالقاً فإنما يقتضي دف نوي المليقة ،ودواف خليقته ال يقتضي دف
شيء من المملو ات فيجب التفريق بين أعيان المملو ات الحادثة بعد أن ل ت ن،
فإن ه ه ال يقول عا ل أن منها شيئاً أزلياً ،ومن ال بقدف شيء من العال كالفلك أو

مادته ،فإنه يجعله مملو اً بمعني أنه كان بعد أن ل يكن ول ن إذا أولده القدي .

ال بقدف
ول ن ل يزل فعاالً خالقاً ((ودواف خالقيته)) من لوازف ولوده فه ا ليس و ً

شيء من المملو ات بل ه ا متضمن لحدوث كل ما سواه)) .

ويقلل بن اق ل :في ((النونية)) في بيان م هب أهل الحدي

في ه ه المسـلة

و د أتي به نظماً ما عجز عنه نث اًر ال رحمه هللا:
واآلخث ث ث ث ث ث ث ثثرون أول ث ث ث ث ث ث ثثو الح ث ث ث ث ث ث ثثدي

كـحمث ث ث ث ث ث ث ثثد

ذاك اب ث ث ث ث ث ثثن حنب ث ث ث ث ث ثثل الرا ث ث ث ث ث ث ثثا الشيبانث ث ث ث ث ث ثثي

ث ث ث ث ث ث ث ثثد ث ث ث ث ث ث ث ثثال إن هللا حقث ث ث ث ث ث ث ثثا ل ث ث ث ث ث ث ث ث يث ث ث ث ث ث ث ث ثثزل
لع ث ث ث ث ث ثثل ال ث ث ث ث ث ثثالف ص ث ث ث ث ث ثثفات فع ث ث ث ث ث ثثل ثثائث ث ث ث ث ث ث ث

مت لمث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثاً إن ش ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاء ذو إحسث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان
بال ث ث ث ث ث ث ث ات ل ث ث ث ث ث ث ث يفقث ث ث ث ث ث ثثد مث ث ث ث ث ث ثثن الرحمث ث ث ث ث ث ث ث ث نثن

وك ث ث ث ا نث ث ثثا علث ث ثثي دواف الفعث ث ثثل باإلحس ث ث ثثان
ثول ث ث ث ث ث ث ث ثثه

أيضث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثاً ف ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي مك ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان ثث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

لمث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا ألث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاب مسث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثائل الق ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثر ن
آن

وك ث ث ث اك لعفث ث ثثر اإلمث ث ثثاف الصث ث ثثادق المقبث ث ث ثثول

عنث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثد الملث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثق ذو الع ثرفث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

ث ث ث ث ثثد ث ث ث ث ثثال ل ث ث ث ث ث يث ث ث ث ثثزل المهث ث ث ث ثثيمن محسنث ث ث ث ث ث ثاً

بث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث اًر لث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثواداً عن ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثد كث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل أو ن
ان

ث ث ث ث ث ثثال الحي ث ث ث ث ث ثثاة مث ث ث ث ث ث ث الفع ث ث ث ث ث ثثال كثثالهمث ث ث ث ث ث ث ثثا

متالزم ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان فل ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثيس يفت ثثر ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

صث ث ث ثثدق اإلمث ث ث ثثاف ف ث ث ث ثثل حث ث ث ثثي فهث ث ث ثثو فع ث ث ث ث ثثال

وذا فث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاية التبي ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

وك ث ث ث ث ث ث ث ا ابث ث ث ث ث ث ثثن عبث ث ث ث ث ث ثثاس ف ارل ث ث ث ث ث ث ث

ث ث ث ث ثثد ث ث ث ث ثثال مث ث ث ث ثثا فيث ث ث ث ثثه هث ث ث ث ث ثثدى الحث ث ث ث ث ث ثثير ن
ان

وكث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ا اإلم ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاف ال ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثدارمي فإن ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثه

إال إذا مث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا كث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث مث ثوانثنث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث

مث ث ث ث ث ث ث ث ثثن آفث ث ث ث ث ث ث ث ثثة أو اس ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثر الحي ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثو ن
ان

وال ث ث ث ث ث ث ثثرب ل ث ث ث ث ث ث ثثيس لفعل ث ث ث ث ث ث ثثه نمث ث ث ث ث ث ث ث طن م ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان
ومشث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثيئة الث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثرحمن الزمث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثة لث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثه

وك ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث اك ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثدرة ر نث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا الرحمث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث نثن

ه ث ث ث ث ث ث ث ث ا و ث ث ث ث ث ث ث ثثد فقث ث ث ث ث ث ث ثثر اإللث ث ث ث ث ث ث ثثه عبث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاده

إن المهث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثيمن دائ ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث اإلحسث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

م ث ث ث ث ث ث ثثا ش ث ث ث ث ث ث ثثاء ك ث ث ث ث ث ث ثثان بق ث ث ث ث ث ث ث ثثدرة الدي ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

( )133انظر )31/6( :وما بعدها.

( )134انظر :مجموي الفتاوى.)95/16( ،
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أولس ث ث ث ث ث ثثت تس ث ث ث ث ث ثثم

ي ث ث ث ث ث ث ث ثثا دائث ث ث ث ث ث ث ث ث المع ث ث ث ث ث ث ث ثثرو

ث ث ث ث ث ثثول ك ث ث ث ث ث ثثل موح ث ث ث ث ث ث ث ثثد

و ث ث ث ثثدي االحس ث ث ث ثثان ال ثي ث ث ث ثثر ودائث ث ث ث ث الج ث ث ث ثثود

والسلثقث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

العظث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي وصث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاحب الغفث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثران

بف نقث ث ث ث ث ث ثروا عليه ث ث ث ث ث ثثا نبث ث ث ث ث ث ثال تث ث ث ث ث ث ثواص ثث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

م ث ث ث ث ث ث ثثن ي ث ث ث ث ث ث ثثر إن ث ث ث ث ث ث ثثار عل ث ث ث ث ث ث ثثيه فق ث ث ث ث ث ث ث ث ثرة
أول ث ث ث ث ث ثثيس فع ث ث ث ث ث ثثل ال ث ث ث ث ث ثثرب ت ث ث ث ث ث ثثاب وصفث ث ث ث ث ث ث ثثه

وكمالث ث ث ث ث ث ث ث ثثه أفث ث ث ث ث ث ث ث ث ث اك ذو ح ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثد ثث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

وكمال ث ث ث ث ث ث ث ث ثثه س ث ث ث ث ث ث ث ث ثثبب الفع ث ث ث ث ث ث ث ث ثثال وخلقث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثه

أفعث ث ث ث ث ث ث ثثاله سث ث ث ث ث ث ث ثثبب ال مث ث ث ث ث ث ث ثثال الثث ثثانث ث ث ث ث ث ث ث ث نثي

أو م ث ث ث ث ث ثثا فع ث ث ث ث ث ثثال ال ث ث ث ث ث ثثرب ع ث ث ث ث ث ثثين كم ث ث ث ث ث ث ث ثثاله

أفث ث ث ث ث ث ث ث ث ث اك ممتنث ث ث ث ث ث ث ث ث ث عل ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي المن ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

أزال إلث ث ث ث ث ثثي أن صث ث ث ث ث ثثار فيمث ث ث ث ث ثثا ل ث ث ث ث ث ث يث ث ث ث ث ث ث ثثزل
ت ث ث ث ث ث ثثاهلل ث ث ث ث ث ثثد ا ث ث ث ث ث ثثلت عق ث ث ث ث ث ثثول القث ث ث ث ث ث ث ثثوف إذ

متمكن ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثاً والفعث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل ذو إمك ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان
ث ث ث ث ث ث ثثالوا بهث ث ث ث ث ث ث ث ا الق ث ث ث ث ث ث ثثول ذي البق ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثالن

م ث ث ث ث ث ثثاذا الث ث ث ث ث ث ث ي أا ث ث ث ث ث ثثحي ل ث ث ث ث ث ثثه متجث ث ث ث ث ث ث ثثدداً

حت ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي تمك ث ث ث ث ث ث ث ث ثثن ف ث ث ث ث ث ث ث ث ثثانققوا ببيث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان
ب ث ث ث ث ث ثثل ك ث ث ث ث ث ثثل ي ث ث ث ث ث ثثوف ر ن ث ث ث ث ث ثثا ف ث ث ث ث ث ثثي شث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

وال ث ث ث ث ث ثثرب ل ث ث ث ث ث ثثيس معق ث ث ث ث ث ثثال ع ث ث ث ث ث ثثن فعلث ث ث ث ث ث ث ث ثثه
واألم ث ث ث ث ث ث ثثر والت ث ث ث ث ث ث ثثوين وصث ث ث ث ث ث ث ث ب كمثثالن ث ث ث ث ث ث ث ث نثه
وتمل ث ث ث ث ث ث ث التث ث ث ث ث ث ثثـثير بعث ث ث ث ث ث ثثد تمث ث ث ث ث ث ثثاف م ث ث ث ث ث ث ث ث ثثو

ثودهب سيث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان
مث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا فطق ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثبد ذا وولث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ب
لبث ث ث ث ث ثثه محث ث ث ث ث ثثال لث ث ث ث ث ثثيس فث ث ث ث ث ثثي اإلمك ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

حهللا ر ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي لث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ي ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثزل ذا ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثدرة

ومش ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثيئة ويليهمث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثا وصفث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

العلث ث ث ث ث ث ث مث ث ث ث ث ث ث وصث ث ث ث ث ث ث

أوصث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا

الحي ث ث ث ث ث ثثاة وه ث ث ث ث ث ث ث ث ث ه

ن
ذات المالث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثق المنث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

فعث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل يث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثت بوااث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثح البرهث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

ثاف الفعث ث ث ث ث ث ثثل لث ث ث ث ث ث ثثيس بدونهث ث ث ث ث ث ث ث ثثا
و هث ث ث ث ث ث ثثا تمث ث ث ث ث ث ث ب
ف ث ث ث ث ث ث ثثألي شثث ث ث ث ث ث ثثيء ث ث ث ث ث ث ثثد تث ث ث ث ث ث ث ثثـخر فعلث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثه

م ث ث ث ث ث ث ث مولث ث ث ث ث ث ثثب ث ث ث ث ث ث ثثد ت ث ث ث ث ث ث ث باألركث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

مث ث ث ث ثثا كث ث ث ث ثثان ممتنعث ث ث ث ثثا عليث ث ث ث ثثه الفعث ث ث ث ث بثل بث ث ث ث ث ث ثثل
حهللا ع ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاب المش ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثركين بـنه ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث

م ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا زال فع ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث بثل هللا ذا إمك ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان
عبث ث ث ثثدوا الحجث ث ث ثثارة فث ث ث ثثي راث ث ث ثثا الشيق ث ث ث ث ث ن
ثان

ونعث ث ث ث ث ثثي علث ث ث ث ث ثثيه كونهث ث ث ث ث ثثا ليسث ث ث ث ث ثثت بم ث ث ث ث ث ث ثثا

لق ث ث ث ث ث ث ث ث ثثة وليس ث ث ث ث ث ث ث ث ثثت ذا نق ث ث ث ث ث ث ث ث ثثق بيث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

فـبث ث ث ث ث ث ث ث ثثان أن الفعث ث ث ث ث ث ث ث ثثل والت لث ث ث ث ث ث ث ث ثثي مث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثن

أوث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثانه ال ش ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثك مفقث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثودان

إن ك ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان رب الع ث ث ث ث ث ث ث ث ثثر لث ث ث ث ث ث ث ث ث ث يث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثزل

أبث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثداً إلث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثه الحث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثق ذا سلقث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

ه ث ث ث ث ث ث ث ث ا ومث ث ث ث ث ث ث ثثا دون المهث ث ث ث ث ث ث ثثيمن حث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثادث

لث ث ث ث ث ثثيس القث ث ث ث ث ثثدي س ث ث ث ث ث ثواه فث ث ث ث ث ثثي األكث ث ث ث ث ث ث ث ثو ن
ان
ب
مث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا ر ن ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا والملث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثق مقت ثرنث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

ف ث ث ث ث ث ث ث ث اك أيضث ث ث ث ث ث ث ثاً لث ث ث ث ث ث ث ث ي ث ث ث ث ث ث ثثزل مت لم ث ث ث ث ث ث ث ثثا

ب ث ث ث ث ث ثثل ف ث ث ث ث ث ثثاعالً م ث ث ث ث ث ثثا ش ث ث ث ث ث ثثاء ذا إحس ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

ثابق ك ث ث ث ث ث ث ث ث ث نثل ش ث ث ث ث ث ث ث ث ثثيء يث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثره
حهللا س ث ث ث ث ث ث ث ث ث ب
حهللا ك ث ث ث ث ث ث ث ثثان ول ث ث ث ث ث ث ث ثثيس ش ث ث ث ث ث ث ث ثثيء ي ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثره

س ث ث ث ث ث ث ث ثثبحانه لث ث ث ث ث ث ث ث ثثل العظ ث ث ث ث ث ث ث ثثي الش ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان

لس ث ث ث ثثنا نق ث ث ث ثثول كم ث ث ث ثثا يق ث ث ث ثثول الملح ث ث ث ثثد ال ث ث ث ث ث ثثز

نث ث ث ث ث ث ث ثثديق ص ث ث ث ث ث ث ثثاحب منق ث ث ث ث ث ث ثثق اليون ث ث ث ث ث ث ث ث ثثان

رواح ف ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي ن
أزل ول ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثيس بفث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان
كف ث ث ث ث ث ث ث ث ثثروا نبمطلقث ث ث ث ث ث ث ث ث ث نة هث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ه األكث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثو ن
ان

بث ث ث ث ث ث ث ثثدواف ه ث ث ث ث ث ث ث ث ا العث ث ث ث ث ث ث ثثال المشهث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثود واأل
ه ث ث ث ث ث ث ث ث ى مقث ث ث ث ث ث ث ثثاالت المالحث ث ث ث ث ث ث ثثدة األبلث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي
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لن ث ث ث ث ث ث ث ثثا ص ث ث ث ث ث ث ث ثثد ت وه ث ث ث ث ث ث ث ثثو ذو إمكث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

ف ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثإذا زعم ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثت أن ذاك تسثلس ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل
كتسلس ث ث ث ث ث ث ث ثثل الت ث ث ث ث ث ث ث ثثـثير ف ث ث ث ث ث ث ث ثثي مستقثب ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل

هث ث ث ث ثثل بث ث ث ث ثثين ذينث ث ث ث ثثك ث ث ث ث ثثه مث ث ث ث ثثن فر ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

حهللا مث ث ث ث ث ث ث ث ثثا افتر ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا ل ث ث ث ث ث ث ث ث ث ي عق ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل وال

نقث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل وال نظث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثر وال بره ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

ف ث ث ث ث ث ثثي س ث ث ث ث ث ثثلب إمك ث ث ث ث ث ثثان وال ف ث ث ث ث ث ثثي اث ث ث ث ث ث ث ث ثثده

ه ث ث ث ث ث ث ث ي العقث ث ث ث ث ث ثثول ونحث ث ث ث ث ث ثثن ذو أذه ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

فطليث ث ث ث ث ث ث طـ نت بالفر ث ث ث ث ث ثثان مث ث ث ث ث ث ث طن ه ث ث ث ث ث ثثو فث ث ث ث ث ث ث ث ثثارق
وك ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث اك س ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثوى الجه ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ب بينهمث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا

فر ث ث ث ث ث ث ث ث ثاً يبث ث ث ث ث ث ث ث ثثين لصث ث ث ث ث ث ث ث ثثالح األذه ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

لع

ك ث ث ث ث ا العث ث ث ثثال

فث ث ث ثثي اإلن ث ث ث ثثار والبق ث ث ث ث ث ن
ثالن

قع ث ث ث ث ث ث ث ثثا عل ث ث ث ث ث ث ث ثثي الجن ث ث ث ث ث ث ث ثثات والني ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثر ن
ان

وأللث ث ث ث ث ث ث ث ثثل ذا ح مث ث ث ث ث ث ث ث ثثا بحك ث ث ث ث ث ث ث ث ث با ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل
فث ث ث ث ث ث ث ث ثثالجه أفنث ث ث ث ث ث ث ث ثثي ال ث ث ث ث ث ث ث ث ث ات والعث ث ث ث ث ث ث ث ثثال

للحركث ث ث ث ث ث ث ث ثثات أفنث ث ث ث ث ث ث ث ثثي الث ث ث ث ث ث ث ث ثثه الث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثور ن
ان

وأب ث ث ث ث ث ث ث ث ثثو علث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي وابن ث ث ث ث ث ث ث ث ثثه واألشث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثعري

ني
وبع طيث ث ث ث ث ث ث ث ث ثدهب اب ث ث ث ث ث ث ث ث ثثن القي ث ث ث ث ث ث ث ث ثثب الر ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا ن
المث ث ث ث ث ث ث ث ث ث موف عن ث ث ث ث ث ث ث ث ثثد أئم ث ث ث ث ث ث ث ث ثثة اإليم ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

فر ث ث ث ث ث ث ثوا و ث ث ث ث ث ث ثثالو ذاك فيمثث ث ث ث ث ثثا ل ث ث ث ث ث ث ث ي ث ث ث ث ث ث ث ث ثثزل

حث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثق وفث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي أزل بث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثال إمك ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

األزلن ث ث ث ث ث ث ث ث نثي واإل

حث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثداث م ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا هث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ان يجتمعث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

ولمي ث ث ث ث ث ث ث ث ث أر ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاب ال ث ث ث ث ث ث ث ث ثثالف البا ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل
ث ث ث ث ث ث ثثالوا ألل ث ث ث ث ث ث ثثل تن ث ث ث ث ث ث ثثا

مث ث ث ث ث ث ثثا فيث ث ث ث ث ث ثثه مح ث ث ث ث ث ث ث ور مث ث ث ث ث ث ثثن الن ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ار نن

ل ث ث ث ث ث ث ث ث ث طثن دو باف الفعث ث ث ث ث ث ث ث ثثل فث ث ث ث ث ث ث ث ثثي مستقبث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل
فث ث ثثانظر إلث ث ثثي التلبث ث ثثيس فث ث ثثي ذا الفث ث ثثرق تثط ث ث ثثر

نويجث ث ث ث ث ث ث ث ثاً عل ث ث ث ث ث ث ثثي الع ث ث ث ث ث ث ثثوران والعميث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

ب ث ث ث ث ثثل كث ث ث ث ث ثثل ف ث ث ث ث ثثرد فهث ث ث ث ث ثثو مس ث ث ث ث ثثبوق بفث ث ث ث ث ث ث ثثر

د بلث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثه أب ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثداً ب ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثال حسبث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

الن ث ث ث ث ث ث ثثوي واآلح ث ث ث ث ث ث ثثاد مس ث ث ث ث ث ث ثثبوق وملح ث ث ث ث ث ث ث ثثوق

وك ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل ف بهث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثو نم طنهث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثا فث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

أزل لث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ي ذات وال أعي ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

م ث ث ث ث ث ثثا ث ث ث ث ث ثثال ذو عق ث ث ث ث ث ثثل ب ث ث ث ث ث ثثـن الفث ث ث ث ث ث ث ثثرد ذو

ملحث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثوق بف ث ث ث ث ث ث ث ث ثثرد بع ث ث ث ث ث ث ث ث ثثده حكمث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان

ونظي ث ث ث ث ث ث ث ثثر هث ث ث ث ث ث ث ث ث ا ك ث ث ث ث ث ث ث ثثل ف ث ث ث ث ث ث ث ثثرد فهث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثو

يفن ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي كث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث لك أوال نببيث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ن
ثان(. )135

والن ث ث ث ث ث ث ث ثثوي ال يفن ث ث ث ث ث ث ث ثثي أخيث ث ث ث ث ث ث ث ث اًر فهث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثو ال

ولعلك يتضح لك ه ا األمر يا دكتور اآلن فتقل عما رميت به شيس اإلسالف

ابن تيمية وتعر خقـك في ه ا وتتوب إلي هللا تعالي من ذلك .
والعجب أنك يا دكتور أ حمت ه ه المسـلة في كتابك ول تبين وله ((الرد
علي د .سفر)) وأين ال سفر بما اله( )136ل نها نش طن نشنة أعربفها من أ طخزف.

( )135ويمكن مرالعثة شثرح هث ه األبيثات فثي شثرحي أحمثد بثن عيسثي ،وخليثل هثراس ،ولثوال اإل الثة
لنقلتها بتمامها.
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( )136ونهدي لك يا دكتور مقدمة د  .سفر ل تابه ( دف العال وتسلسل الحوادث لشيس اإلسالف ابن
تيمية) للباحثة النابهة /كاملة ال واري ،لعلك ت ون علي أري د  .سفر في ذلك .
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 أصل ضالل املتكلمني يف هذه املسائل:

لم ثثا أراد المت لم ثثون تقري ثثر ك ثثون هللا س ثثبحانه وتع ثثالي خالقث ثاً ل ثثل ش ثثيء فالع ثثال
ممل ثثوق هلل ممالفث ث ًة للفالس ثثفة الق ثثائلين بق ثثدف الع ثثال  ،ظنث ثوا أن معن ثثي ذل ثثك أن ثثه س ثثبحانه

وتعالي ل يزل معقالً ال يفعثل شثيئاً وال يثت ل بشثيء أصثالً ،بثل هثو وحثده مولثود بثال
كالف يقوله وال فعل يفعله .ث نإنه أحدث ما أحدث من كالمه ومفعوالته المنفصثلة عنثه
فـحدث العال  .وظنوا أن ما لاءت به الرسل واتفق عليثه أهثل الملثل – مثن أن كثل مثا

ثول مثن ثال بقثد نف
سوى هللا مملوق ،حهللا خالق كل شيء – ه ا معناه ،وأن اد هث ا ب
العال أو بقد نف ن
مادت نه ،فصاروا في كتبه ال المية ال ي كرون إال ولين:

ثول المسثثلمين و يثثره مثثن أه ثثل المل ثل أن العثثال بم طحثثدث ،ومعن ثثاه
((يحدددعه و)) :ث ب
عنده ما تقدف.
((و اثددونث)) :ثثول الدهريثثة الث ين يقولثثون :العثثال ثثدي  ،وصثثاروا يحكثثون فثثي كتثثب

ال الف والمقاالت أن م هب أهل الملل ا بة من المسثلمين واليهثود والنصثارى و يثره

أن هللا كان فيما ل يزل ال يفعل شيئاً ،وال يت ل بشثيء ،ثث إنثه أحثدث العثال ؛ ومث هب
الدهريثثة أن العثثال ثثدي والمشثثهور عثثن القثثائلين بقثثدف العثثال أنثثه ال صثثان لثثه؛ فين ثرون
الصان لل لالله.
ثول بقثدف العثال  ،إال عمثن ين ثر
فله ا ال يولد في عامثة كتثب ال ثالف المتقدمثة الق ب
الصان  .فلما أظهر م طن أظهر من الفالسفة كابن سينا وأمثاله أن العال دي عن علثة

مولبة بال ات ديمة ،صار ه ا والً آخر للقائلين بقدف العال  ،أ ازلثوا بثه مثا كثان يظهثر

من شناعة وله من إن ار صان العثال  ،وصثاروا أيضثاً يقلقثون ألفثا المسثلمين مثن
أنه مصنوي ومحدث ونحو ذلك ،ول ثن مثراده بث لك أنثه معلثول ثدي أزلثي ،ال يريثدون
ب ث لك أن هللا أحثثدث شثثيئاً بعثثد أن ل ث يكثثن ،وإذا ثثالوا :إن هللا خثثالق كثثل شثثيء ،فه ث ا
معناه عنثده ؛ فصثار المتثـخرون مثن المت لمثين يث كرون هث ا القثول ،والقثول المعثرو
عن أهل ال الف في معني حدوث العال ال ي يحكونه عن أهل الملل.
وه ا األصل ال ي ابتدعه الجهميثة ومثن اتثبعه مثن أهثل ال ثالف مثن امتنثاي دواف
فعل هللا ،وهو ال ي بنوا عليه أصول دينه  ،ولعلوا ذلثك أصثل ديثن المسثلمين ،فقثالوا:
األلساف ال تملو من الحوادث ،وماال يملو عثن الحثوادث ،فهثو حثادث أو مثا ال يسثبق
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الحوادث فهو حادث ،ألن ماال يملثو عنهثا وال يسثبقها يكثون معهثا أو بعثدها ،ومثا كثان
م الحوادث أو بعدها فهو حادث.
ولما كانت حقيقة ه ا القول أن هللا سبحانه لث يكثن ثاد اًر علثي الفعثل فثي األزل؛

بل صثار ثاد اًر علثي الفعثل بعثد أن لث يكثن ثاد اًر عليثه؛ كثان هث ا ممثا أن ثره المسثلمون
علي هث الء ،حتثي أنثه كثان مثن البثدي التثي ذكروهثا مثن بثدي األشثعري فثي الفتنثة التثي

لرت بمراسان لما أظهروا لعنة أهل البدي ،والقصة مشهورة.
ث ث ث إن أهث ثثل ال ث ثثالف وأئمث ثثته كالنظث ثثاف والعث ثثال
والجهمية ومن اتبعه من سائر القوائ

و يرهمث ثثا مث ثثن شث ثثيو المعتزلث ثثة

يقولون :إن دين اإلسالف إنمثا يقثوف علثي هث ا

األصثل ،وأنثه ال يعثر أن محمثداً رسثثول هللا  إال بهث ا األصثل؛ فثإن معرفثة الرسثثول
ن
المرسث نثل ،فثثال بثثد مثثن إثبثثات العلث بالصثثان أوالً ،ومعرفثثة مثثا يجثوز
متو فثثة علثثي معرفثثة
عليه وماال يجوز عليه.

ثثالوا :وهث ا ال يمكثثن معرفتثثه إال بهث ه القريقة،فإنثثه ال سثثبيل إلثثي معرفثثة الصثثان
فيم ثاً زعم ثوا إال بمعرفثثة مملو اتثثه ،وال سثثبيل إلثثي معرفثثة حثثدوث المملو ثثات إال بهث ث ه

القريثق فيمثثا زعمثوا ،ويقثول أكثثثره  :أول مثثا يجثثب علثي اإلنسثثان معرفثثة هللا؛ وال يمكثثن
معرفته إال به ا القريق.
ويقثثول كثيثثر مثثنه  :نإن هث ه ريقثثة إبثرااي المليثثل  المث كورة فثثي ولثثه{ :ال
أحىىىب اآلف ىىىني}[األنع ثثاف ،آي ثثة ،]76 :ثثالوا :ف ثثإن إبث ثرااي اس ثثتدل ب ثثاألفول – وه ثثو الحرك ثثة
واالنتقال -علي أن المتحرك ال يكون إلهاً.

ثالوا :ولهث ا يجثثب تـويثثل مثثا ورد عثثن الرسثثول  ممالفثاً لث لك مثثن وصث

الثثرب

باإلتيان والمجيء والنزول و ير ذلثك؛ فثإن كونثه نبيثاً لث يعثر إال بهث ا الثدليل العقلثي
فلو دح في ذلك لزف القدح فثي دليثل نبوتثه فلث يعثر أنثه رسثول هللا ،وهث ا ونحثوه هثو

ال ثثدليل العقل ثثي الث ث ي يقول ثثون إن ثثه ع ثثار الس ثثم والعق ثثل .ونق ثثول إذا تع ثثار الس ثثم ب
ثديق السثثم دون العقثثل؛ ألن العقثثل هثثو أصثثل
والعقث بثل امتنث تصثثديبقهما وت ث بيبهما وتصث ب
أصل الشرني كان لرحاً له.
السم  ،فلو بل نرح
ب
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وأللثثل ه ث ه القريثثق أن ثثرت الجهميثثة والمعتزلثثة الصثثفات والرهيثثة ،و ثثالوا :الق ثرآن

مملث ثثوق؛ وألللهث ثثا الث ثثت الجهميث ثثة بفنث ثثاء الجنث ثثة والنث ثثار؛ وألللهث ثثا ث ثثال العث ثثال

بفنث ثثاء

حركاته ؛ وألللها فري كثير من أهل ال الف.
وه ث ه القريثثق ممثثا يعل ث فسثثاده باالاثثقرار مثثن ديثثن اإلسثثالف .فإنثثه مثثن المعلثثوف
ل ثل مث طثن علنث حثثال الرس ن
ثول صثثلي هللا عليثثه وسثل وأصثثحابه ،ومثا لثثاء بثه مثثن اإليمثثان
والقث ثرآن ،أن ثثه لث ث ي ثثديب الن ثثاس بهث ث ه القري ثثق أب ثثداً وال ت لث ث به ثثا أح ثثد م ثثن الص ثثحابة وال
التابعين له بإحسان ،ف يثف ت ثون هثي أصثل اإليمثان ! والث ي لثاء باإليمثان وأفضثل

الناس إيماناً ل يت لموا بها أطلبتة ،وال سل ها منه أحد(.)137

فالحاصثثل أن المث هب كثثان بدايثثة رد علثثي الفالسثثفة ،ثث صثثاروا إلثثي هث ا الثثدليل

((الج ث ثواهر واألع ث ث ار

))

والتزم ث ثوا لوازمث ثثه البا لث ثثة ،كث ثثل فريث ثثق بحسث ثثب مث ثثا ي ث ثراه ،فث ثثردوا

النصوص أللل ه ه االلتزامات وابتدعوا التـويل والتفوي

ونحو ذلك مما تقدف.

والثثدكتور عمثثر ل ث يمثثر فثثي الجملثثة عثثن ه ث ا القريثثق البا ثثل ،فـصثثل أبص ثوالً

مجملة من عنده ث ذكثر أن النصثوص تنثزل عليهثا كمثا تقثدف ،بثل وادعثي أن ((التـويثل
والتف ثثوي )) هم ثثا مث ث ابا الس ثثل  ،وس ثثيـتي بي ثثان وه ث ن
((الص ثثفات))
ثاء ذل ثثك عن ثثد مبحث ث
ب
و ((التـوي ثثل))  ،وخالص ثثته أن الس ثثل ك ثثانوا يثبت ثثون مث ث التنزي ثثه كم ثثا ثثال هللا تع ثثالي:
{ليس كمث ه شيء وهو السميع البصري}[الشورى ،آية ،]11:و{ليس كمث ه شيء} رد علثي
الممثلة ،و{وهو السميع البصري} رد علي المعقلة.
ول يكن السل
كما لاءت بال
بمعني ن
بغير نعطل

بي نمرون ألفا النصوص بال فه لمعناها ،ول لك الوا بن نمرها

كيف وهي لاءت عر ية بمعني بغير عل بكيفيتها فهك ا نإمربارها
بال ييية ،ول ا ال اإلماف مالك(( :االستواء معلوف وال يف مجهول))

ول يقل ال نعل معني االستواء ،ول يقل إن االستواء مثل ((ال

))

متشابه في معناه،

وأنا خو بنا بما ال نعر معناه ،وه ا كله يصادف عدة نصوص كقوله تعالي{ :أفال
يتدبرون المرآن}[محمد ،آية ]24 :و {كتا أنزلناه إليي ليدبروا آياته}[ص ،آية ]29 :ف يف
نتدبر ما ال نعل معناه يا د .عمر وأما الحرو
( )137مجموي الفتاوى )543-539/5( ،بتصر .
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المققعة في أوائل السور علي أنها

ليست بآيات عند لمهور العادين إال أن الناس ت لموا في معانيها ،ومنه من ال

سر هلل في القرآن فإن كانت معلومة المعني ،فالقرآن كله يكون ك لك ،وإن كانت
إنها ل

محل ن
يربد عليه
ال ي ذكرت به
س اًر فما سواها ليس بسر ،فليس للتفوي
ل
يا د .عمر وأخل هللا علي األشاعرة عقيدة صحيحة يفهمون بها هدي ال تاب
والسنة.

 مصدر التلقي عند األشاعرة وقانون الرازي الكلي:
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ثثدف د .عم ثثر ف ثثي تعليق ثثه عل ثثي د .س ثثفر بـن ثثه اتمث ث س ثثبيل التلب ثثيس حيث ث

ذك ثثر

د .سثثفر أن مصثثدر التلقثثي عنثثد األشثثاعرة هثثو العقثثل ،ث ث شثثرحه بثثـن أئمثثته صثثرحوا
بتقدي العقل علي النقل عند التعار

وأن منه من صثرح بثـن األخث بظثواهر ال تثاب

والسنة من أصول ال فر.
والوا ث أنثثه ل ث يتضثثح ولثثه إن ثثار د .عمثثر ،فالثثدكتور سثثفر أخ ث مثثن مبثثدأ تقثثدي

العقثثل علثثي النقثثل ،أن العقثثل أصثثل يقثثدف علثثي مثثا سثواه ،فيكثثون مصثثد اًر للتلقثثي ،وحيثثداً
نع طند التعار  ،وم يره عند عدف التعار .
فـين التلبيس وه ا هو م هب القوف ،وصرح به الجويني في اإلرشثاد والثرازي فثي
أسثثاس التق ثديس حي ث

لعثثل نصثثوص السثثم إنمثثا يوردهثثا علثثي سثثبيل ((التبثثري)) لبيثثان

موافقتهثثا أو ممالفتهثثا للعقثثل أي ليقثثوف بتـويلهثثا وإخرالهثثا عثثن ظواهرهثثا احت ارم ثاً للثثدليل
العقلي( ،)138أليس ه ا وااحاً في تقدي العقل ولعله مصد اًر للتلقي.

ثث إن الثثدكتور سثثفر ذكثثر لملثثة مثثن األشثثاعرة أحثثال علثثي م لفثثاته فثثي الحاشثثية

بثثالجزء والصثثفحة ونقثثل نق ثوالً عثثن بعضثثه كقثثانون ال ثرازي ال لثثي وكقثثول السنوسثثي فثثي
شثثرح ال بثثرى ((وأمثثا مثثن زعث أن القريثثق بثثدأ إلثثي معرفتثثه الحثثق بال تثثاب والسثثنة ويحثثرف

مثثا س ثواهما ،فثثالرد عليثثه أن حجيتهثثا ال تعثثر إال بثثالنظر العقلثثي ،وأيض ثاً فقثثد و عثثت
فيهما ظواهر م طثن اعتقثدها علثي ظاهرهثا كفثر عنثد لماعثة وابتثداي أي عنثد آخثرين إلثي
أن ثال عثثن أصثول ال فثثر السثثتة ثال فثثي سادسثها :التمسثثك فثثي أصثول العقائثثد بمجثثرد
علي البراهين العقلية والقوا

ظواهر ال تاب والسنة من ير ع طر
ولو أردنا أن ننقل من ه ه ال تب و يرها ما ي يد كالف د .سفر لقال المقاف بنا.
فماذا فعل د .عمر  ،لقد أعثر

الشرعية))(.)139

عثن كثل ذلثك و ثاف بدوادي س ال د فثـ لق

القثثول بـنثثه ال يمكثثن د .سثثفر إثبثثات ذلثثك مثثن كتثثب المتقثثدمين والمتثثـخرين ،علم ثاً أن

د .سفر نقل نقوالً وااحة في ذلك وأحال في الحاشية علثي يرهثا ل ثن د .عمثر أو ث
نفسثثه فثثي مثثـزق ،فصثثار األمثثر ال يملثثو مثثن أن يكثثون لث يقث أر مثثا كتبثثه د .سثثفر ((وهثثو

بصث ثثدد الث ثثرد عليث ثثه)) أو أنث ثثه ل ث ث يفه ث ث مث ثثا كتبث ثثه د .سث ثثفر ،أو ت ث ثثون الثالثث ثثة ،وهث ثثي أن
( )138اإلرشاد ،ص ،360-359أساس التقديس (ص.)173-172
( )139شرح ال برى للسنوسي ،ص.502
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اقصوصددوت ادددث و دت إا ددا اددل يغددن فيهددو غيددع اددك ولث ي ارل ث بنفسثثه مثثا كتبثثه د.

سثثفر ،وال مثثا أحثثال عليثثه وعلثثي كثثل فثثاألمر يحتثثا إلثثي أن يواثثح لنثثا د .عمثثر لمثثاذا
هك ا

تنا

وإن ت طعج طب فعجب أنه ينقل عن إشارات المراف أن العقل معتبر وآلة لمعرفثة ذلثك
((أي الولوب الثابت هلل تعالي ....الس)) بدون السم أليس هث ا مثن العجيثب ،فمثا نقلثه
د .عمر أن العقثل معتبثر وآلثة بثدون السثم  ..و بعثاً ال يمكثن أن نتميثل أشثعرياً يثبثت
هلل الصفات المبرية بمولب ذلثك ألن العقثل معتبثر وآلثة بثدون السثم  ،فثـني للعقثل أن
هلل يداً أو ولهثاً أو أصثاب ولث لك ين ثرون علثي ذلثك بالتـويثل والتفثوي

يقال ه أنصار الحدي

والتعقيثل ،ثث

والسنة!!.

ويتمادى د .عمر في ه ا الغي الوااح فينقل في تعليقه علي انون الثرازي عثن

صثثاحب كتثثاب نظ ثرة عثثابرة( ،)140بثثـن ((التقعثثر باالحتمثثاالت العش ثرة ال يمثثت إلثثي أي

إمثاف مثن أئمثة الثدين بصثلة)) ..فهثل هث ا رد علثي الثرازي ،فهثو إ ثرار بثـن الثرازي أخقثثـ

في انونه ال لثي ،ور ث أنثه تابعثه عليثه ال ثيثرون ،فهث ا ايتثه أن يكثون بعث
األشاعرة استشعروا فداحة مثا ثرره الثرازي وأنثه نم طعثو بل ه طثدف للشثريعة ((وهثو كث لك)) ل ثن
هث ا ال يمنث أن األشثثاعرة عنثثد تعثثار المفثثااي العقليثثة عنثثده علثثي نصثثوص الشثثري
فثثإنه يقثثدمون مفهثثوف العقثثل وإن كانثثت ثريقته ليسثثت باألسثثلوب ((اطل نفث نثع)) ال ث ي ذك ثره

عقثالء

الرازي.

والظاهر أن األشاعرة يتنا ضون عند ذكر المنهع ال لي وعند الجزئيات فقثد ثال

محشثثي شثثرح العقائثثد العضثثدية(( :أصثثول ال ثثالف وأمهثثات مسثثائله التثثي تفيثثد التصثثديق
لعلثيا علثي مثا ورد بثه ال تثاب والسثنة
بولوده سبحانه وتعثالي وسثائر صثفاته وأسثمائه طا ب
في اال تصار علي ما ورد به الشري ومالزمة حدوده فيما أثبته ونفي ما نفاه والسثكوت
عما عداه ،وه ا هو الفقه األكبر وأصول الدين ث رد بقثوة علثي المت لمثين بثـن أ ثواله
التثثي اخترعوهثثا واخترعتهثثا أوهثثاف المت لمثثين با لثثة مثثن أن ولثثوده ازئثثد علثثي ذاتثثه أو

( )140ل ث ي ث كر الثثدكتور عمثثر اس ث ال تثثاب كثثامالً وال المصثثن
المعاصرين.

90

ومثثن الوااثثح مثثن السثثياق أنثثه مثثن

عين ث ث ثثه وأن ص ث ث ثثفاته كي ث ث ثثت و كي ث ث ثثت م ث ث ثثن ال ييي ث ث ثثة وال مي ث ث ثثة س ث ث ثثبحانه وتع ث ث ثثالي عم ث ث ثثا
يصفون))(.)141

وه ا كالف فيثه حثق كثيثر ،إال أنثه كعثادة األشثاعرة أ ط فثل ((توحيثد األبلواي نثة)) الث ي
هو أساس دعوة الرسل كما سيـتي بيانه إن شاء هللا تعالي.

أمثثا عثثن الجزئيثثات ،فه ث ينفثثون كثثل الصثثفات الفعليثثة ح ث اًر مثثن حلثثول الح ثوادث

وحث ثوادث ال أول له ثثا زعمث ثوا ،كم ثثا يقول ثثون ب ثثالجبر المغلث ث

باسث ث ((ال س ثثب)) ويقول ثثون

بتـويل الرهية بالعل وين رون العلو و يثر ذلثك ممثا هثو مصثادف لمئثات النصثوص مثن
ال تاب والسنة ،ث يكون بعد ذلك التشدق بالمتابعة للنصوص وهيهات.



الكالم على إثبات وجود اهلل :

( )141انظر :في ذلك حاشية الملمالي والمرلاني علي شرح العضدية (.)6/1
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ه ا المقلب في كتاب الدكتور عمر علي صغر حجمه (ص )90:إال أنه
عظي  ،وتلبيس كبير ،إن ل يكن عدف فه من الدكتور لما يكتبه أو

أبان عن تنا

ر ما لما لاءه من صاصات متناثرة.
وذلك أنه أتي بكالف الدكتور سفر حول ما يقال له ((دليل الجواهر واألع ار

))

ث علق عليه بـن استدالل األشاعرة ليس به بـس الما كان الدليل صحيحاً ،ورد
علي االعت ار بقوله وصعو ته بما ذكر نم طن أن ر األشاعرة الرد علي الفرق
المتـثرة بالفالسفة ،وإال فالمقدف عنده األدلة السماية م تفوي معناها.))..
و ه يو د دل م ع؟ و ه ؟ و ه ؟
سد

يو د دل ايعد:

يو ::دليل الجواهر واألع ار

ليس صحيحاً في نفسه ،وأبو الحسن األشعري

ذكر أنه محرف في شريعة األنبياء ،وإن كان يظنه صحيحاً ،ل ن ماذا عسي أن يفعل

أشاعرةب اليوف و د نس
له
وليس
ز))
يتج أ
وال ...وال. ...
لقد صار

((العل الحدي
ع طر

أسقورة الجوهر الفرد وهو ((الجزء ال ي ال

))

بع طمق

وال

وال

ول

وال

وزن

الب المدارس المتوسقة بل االبتدائية يعرفون أن المواد تت ون

من الجزئيات وال رات وأن ال رة تتـل

من االل ترونات والبروتونات والنيترونات

والبوزيترونات ..وكل ه ه الجسيمات لها ول وعر
بغير ه ا ((المبل)) ال ي زعمه أبو اله يل العال

وعمق ووزن وشحن كهر ائية

((ومنه تلق

األشاعرة)) الجوهر

الفرد ،وأخل هللاب علي األشاعرة في ه ا ال ي بنوا عليه أصل دينه  ،ويمكنك يا
دكتور عمر أن تسـل أحد أحفادك عما ذكرتب به لك إن ل ت ن ت كر دراستك له.
كون و :ولك إن األشاعرة أرادوا الرد علي الفرق المتـثرة بالفالسفة..إلس ،فهل

تقرير إثبات ولود هللا م بسوق للرند علي فالن أو عالن ،فإن ل يكن تقريره بالفقرة كما
هو م هب السل والمسلمين كله  ،فإثباته به ا الدليل المتهاوي الضايف يكون رداً
علي م طن هال سددت خرق م اابك حي اتسعت خرو ها ول يعد ترقيعها ممكنا،
هل تقرير ((أصل االعتقاد)) وال ي يتفري منه يره يكون للرد علي ه الء أو أولئك
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كواثو :ث تـتيك القامة الثالثة ،وهي أن المقدف نع طند األشاعرة األدلة السماية
م تفوي معناها ولعمر هللا ل يكن أحد من األشاعرة ليراي أن يكتب مثل ه ا
لئال يضحك عليه العقالء ،فالمقدف عند األشاعرة في ماذا هل في تقرير االعتقاد
كيف وكتبه افحة بـن األدلة السماية كالمدد لجيو بم طست طغًني عنه ،وكالشهود
الزائدين علي النصاب.
ث ما ال ي تقرره األدلة السماية عن األشاعرة وه يفواون معناها ،فهل ه ا

كالف مترابه يا دكتور عمر .إن كان التفوي

للمعني أي ال يفه من المعني شيء

م القق بـن ظاهرة ير مراد ،فما ال ي يستفيده األشاعرة من ه ه األدلة السماية.
ت و ض ت و ض ت و ض.

وه ا شـن من ترك ال تاب والسنة إلي تبر ن
هات الجوهر الفرد والجزء ال ي ال
ط
يتج أز...إلس .

 تقسيم التوحيد :

بدأ الدكتور عمر تع ليقه علي ه ا الجزء بالتعجب كيف يجزف د .سفر بـن

األشاعرة يجهلون معني التوحيد ومعني ((ال إله إال هللا محمد رسول هللا)).
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ونحن نقول يا دكتور عمر نع يجهلون معناها ال ي أب ن
رسل به نبينا محمد 
فإنه حرفوا معناها ،فجعلوا ((إله)) بمعني ((ا ن
له)) أي ال ادر علي االختراي إال هللا ،

وال يعرفون أن ((إله)) بمعني ((مـلوه)) أي معبود.
أليس ه ا تحريفاً

أليس ه ا يدل علي أنه ل يعرفوا التوحيد ال ي أرسل هللا

به الرسل وأنزل به ال تب .
أل يكن يقر المشركون ال ين اتله النبي  بـن هللا ((إله)) خالق{ ،ول ن
ألتهم فن خ ق السموات واألرض ليمولن اهلل}[ الزمر ،آية{ ،]38:ول ن ألتهم فن خ مهم ليمولن
اهلل}[الزخر  ،آية.]87 :
فلن كفره النبي  و اتل به ط  ،ولن لما دعاه إلي ((ال إله إال هللا

))

الوا{ :أجع

اآل ة إ ا واحدا إن هذا لشيء علا }[ص ،آية .]5 :لماذا لما دعاه إلي كلمة واحدة ((ال
إله إال هللا)) نفروا منه ،ما داف معناها ال ادر علي االختراي إال هللا وه يقرون بـن
هللا هو المالق وال مشارك له في ذلك كما ال تعالي{ :ق أفرأيتم فا تدعون فن دون اهلل
إن أرادني اهلل بضر ه هن كاشفات ضره أو أرادني برمحة ه هن

ممسكات رمحته}[الزمر،

آية .]38 :و د لاء عن تادة أنه الوا :ال ل نها تنف وتضر.
يا دكتور عمر لعلك ترال ما درست به في مراحل الدراسة األولي حتي تعل أن
ه الء ل يكفروا بجحده الر و ية ،فإنه مثبتون ألصولها ((وإن كان د يكون ثمة م طن

أشرك في بع

لزئياتها)) ،ل نه ل يـتوا بالزف الر و ية وهو عبادة هللا وحده ال

شريك له ألست معي اآلن أن األشاعرة ل يعرفوا معني ((ال إله إال هللا)) فعالً .
وأما وله ((محمد رسول هللا)) فإنه لعلوا تصديق الرسول يتو

علي بحوث

عقلية عقيمة حتي يتـولوا من أ واله ما يتـولونه ،ويردوا منها ما يردونه ،تارة بتقدي ما
يسمي ((العقل)) عليه ،وتارة بالتمسك بالمجاز ،وتارة بقوله بـن النصوص آحاد ال
تفيد اعتقاداً وأن االعتقاد هو ما يقررونه بعقوله ال ير.

ال لاء إلي النبي  و ال له :ما لئتنا به من الحكمة
ولو تصورنا أن رل ً

والهدى ال نقبله منك حتي نعراه علي عقولنا ،فما وافق عقولنا وهي األصل ال ي
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به صد ناك أخ نا به ،وإال فنحن بن طع نر ب عما تقول ونلتمس الهدى في يره من
أصول عقلية ورثناها عن الفالسفة وأذنابه  ،وه الشيو لنا في ذلك فهل مثل ه ا
الرلل م من بالنبي وهل يراي النبي منه ذلك ،فما فعل األشاعرة بنصوص الهدى
التي لاء بها النبي ،أولوها نبو طح نش ني األلفا و ريب ال لمات .وأعراوا عنها لميعاً
فماذا بقي له من اإليمان برسول هللا فإن لت إنه أثبتوا أنه نبي يل لك فهل ه ا

كا  ،إن اليهود كانوا يثبتون أن محمداً نبي بل ويعرفونه كما يعرفون أبناءه  ،بل

ومشركو ريو ال هللا عنه {فإنهم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهلل

جيحدون} [األنعاف،

آية. ]33 :

وأبو الجن اللعين كان يعر أن محمداً  نبي ،فهل ه ا هو اإليمان ل ن
كل ه ا فري عن اعتقاد األشاعرة في تصوره لايمان ،فه د تابعوا الجه في
لعله اإليمان هو التصديق علي نحو ما ال الجه بـنه هو المعرفة ،ول يدخلوا
األعمال في مسمي اإليمان ،وفي ه ا االعتقاد الفاسد يقول ابن القي في النونية:
فاسث ث ث ث ثثـل أبث ث ث ث ثثا لهث ث ث ث ثثل وشث ث ث ث ثثيعته م ث ث ث ث ث طن
وسث ث ث ثثل اليهث ث ث ثثود وكث ث ث ثثل أ ل ث ث ث ث مشث ث ث ثثرك

واسث ث ثثـل ثمث ث ثثود وعث ث ثثاد بث ث ثثل سث ث ثثل ث ث ثثبله

واالهث ث ث ث ث ث ث ب م ث ث ث ث ث ثثن عاب ث ث ث ث ث ثثدي األوث ث ث ث ث ث ثثان
عبث ث ث ث ث ثثد المسث ث ث ث ث ثثيح بمقنبث ث ث ث ث ثثل الصث ث ث ث ث ثثلبان

أعث ث ث ث ث ث ث ثثداء نث ث ث ث ث ث ث ثثوح أمث ث ث ث ث ث ث ثثة القوفث ث ث ث ث ث ث ثثان

واس ث ثثـل أب ث ثثا الج ث ثثن اللع ث ثثين أتع ث ثثر ال ث ث ث

خث ث ث ث ث ث ث ثثالق أف أصث ث ث ث ث ث ث ثثبحت ذا ن ث ث ث ث ث ث ث ثران

واس ث ث ث ثثـل شث ث ث ث ثرار المل ث ث ث ثثق أ ل ث ث ث ثثي أم ث ث ث ثثة

لو يث ث ث ث ث ث ثثة ه ث ث ث ث ث ث ث نث ث ث ث ث ث ثثاكحوا ال ث ث ث ث ث ث ث كران

هث ثثل كث ثثان فث ثثيه من ث ثثر للمث ثثالق الث ثثرب

ث ث ث ثثارون مث ث ث ث ث ط هام ث ث ث ثثان
ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث نثو نن األك ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثوان

واس ث ث ث ثثـل كث ث ث ث ث اك إم ث ث ث ثثاف ك ث ث ث ث نثل بمع نق ث ث ث ثثل

فرعث ث ث ثثون مث ث ث ث ث ط
العظث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثي بم

ه ث ث عنث ثثد له ث ث كث ثثاملو اإليمث ثثان(.)142

فليبش ث ث ث ث ثثروا م ث ث ث ث ثثا ف ث ث ث ث ثثيه م ث ث ث ث ثثن ك ث ث ث ث ثثافر
لع

ونحن يا دكتور عمر نوله ه ا الس ال ل
المالق واالعت ار
وإذعان

أيضاً ،هل االعتقاد بـن هللا هو

بـن محمداً  رسول وليس بكاذب هل ه ا يكفي من ير انقياد

( )142نونية ابن القي  ،م شرح ابن عيسي (.)65/1
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فإن كان ول

إنه كا

فنقول(( :فليبشروا ما فيه من كافر ه عند الدكتور

عمر كاملو اإليمان)) ونحن ننزهك عن ه ا ،بل البد من مفار ة المشركين باالتباي
واإلذعان واإليمان.
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 أما مسألة تقسيم التوحيد:

فقد ذكر د .عمر ((التوحيد)) وأبقل تقسي التوحيد إلي ر و ية وألواية وأسماء

هللا وصفاته ،وسماه ((التقسي الثالثي)) وزع أنه ل يظهر إال في القرن الساب

الهجري ،ث ادعي أن ه ا التقسي أفضي إلي استحالل دف المسلمين والت فير ..إلس
كالمه.

يا د .عمر ال ت ن مردداً لما اله يرك دون أن تفه وتبح
ه ا التقسي وليد القرن الساب  ،وليس وليد كالف ابن تيمية ،بل هو م كور في كتب
وتنا و ،فليس

العلماء معرو

في أ واله  ،ولما ت ل ((السقا

))

بنحو ه ا الهراء( ،)143رد عليه

الشيس الاباد ،و دف له د .صالح الفوزان ،ووا أمامه أ وال اإلماف أبي يوس

ابن منده و ن
وأ وال ن
ابن بقة وكلها فيها ه ا التقسي الصريح ،فهال رالعت كتابه
واستفدت منه بيان الضالل الوا في كالف السقا ن و يره.
إن ه ا التقسي هو حقيقة شرعية مـخوذ باالستقراء التاف لنصوص ال تاب

اصقالح كاصقالحات الفنون التي يقال ال مشاحة فيه ،فإن
والسنة ،وليس مجرد
ن
االستقراء يا د .عمر وأنت ممن يعر

أصول الفقه يكون دليالً وحجة إذا كان

تاماً( ،)144كما س النحاة كالف العرب إلي اس وفعل وحر والعرب ل تت ل ب لك،
ول ن
يـت من يعيب عليها ه ا التقسي علي ش طو نب ذلك باالصقالح ،ف يف باالستقراء
التاف للنصوص الشرعية والم يد بـ وال السل واألئمة(.)145
ال اإلماف ابن لرير في تفسير وله تعالي{ :وفا يؤفن أكثرهم باهلل إال وهم
فشركون}[يوس  ،آية.]106:
( )143رسالة له سماها ((التنديد بمن عدد التوحيثد)) ولث يثـت فيهثا بشثيء يث كر إال السثفاهات التثي لث
تثثزل تعثثر عنثثه فيمثثا يسثثود بثثه الصثثفات سثثباً فثثيمن بيسث نثميه بالتمسثثلفة فهثثو شثثـن الثثدكتور عمثثر
م خ اًر أيضاً.
( )144وذلثثك باالتفثثاق ،انظثثر شثثرح ال وكثثب المنيثثر ( ،)418/4المحلثثي والبنثثاني علثثي لمث الجوامث
. 246 ، 245/2

( )145ارلث ث هث ث ا االس ثثتقراء ف ثثي أاث ثواء البي ثثان للش ثثنقيقي ( ،)414-410/3وانظ ثثر التحث ث ير م ثثن
ممتصرات الصابوني في السنة لبكر أبو زيد(ص. )30:
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((يقول تعالي ذكره :وما يقر أكثر ه الء ال ين وص

عز ولل صفته بقوله:

{وكأين فن ءآية يف السموات واألرض ميرون ع يها وهم عنها فعرضون} باهلل أنه خالقه
ن
عبادته األوثان واألصناف واتم ناذه
وراز ه وخالق كل شيء إال وه به مشركون في
من دونه أر اباً وز طع نمه أن له ولداً تعالي هللا عما يقولون و نحو ال ي لنا في ذلك
ال أهل التـويل .))....
فروي عن ابن عباس أنه ال(( :من إيمانه إذا يل له من خلق السماء،

ومن خلق األر

ومن خلق الجبال الوا :هللا ،وه مشركون)).

وعن عكرمة أنه ال(( :تسـله من خلقه ومن خلق السموات واألر

فيقولون هللا ف لك إيمانه باهلل ،وه يعبدون يره)).
وعن مجاهد ال(( :إيمانه

وله  :هللا خالقنا ويرز نا ويميتنا فه ا إيمان م

نش طر نك عبادته
وعن ابن زياد ال(( :ليس أحد يعبد م هللا يره إال وهو م من باهلل ويعر
يره)).

أن هللا ر ه ،وأن هللا خالقه وراز ه وهو يشرك به ،أال ترى كيف ال إبرااي :
{أفرءيتم فا كنتم تعبدون أنتم وءاباؤكم األقدفون فإهنم عدوٌ إال ر

العاملني}[سورة

أنه يعبدون رب العالمين م ما يعبدون ،ال :فليس أحد

الشعراء ،آية ]76 :طد عر
يشرك إال وهو م من به ،أال ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك الله لبيك ال

شريك لك ،إال شريكاً هو لك ،تمل ه وما ملك ،المشركون كانوا يقولون ه ا)) (.)146
و ال اإلماف أبو عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن بقة العكبري (ت:)387
((أصل اإليمان باهلل ال ي يجب علي الملق اعتقاده في إ ن
ن
اإليمان به ثالثة
ثبات
بب
أشياء:

يحعهو :أن يعتقد العبد ر انيته ليكون ب لك مباين ًا لم هب أهل التعقيل ال ين
ال يثبتون صانعاً.
و اثونث :أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايناً ب لك م اهب أهل الشرك ال ين أ روا

بالصان وأشركوا معه في الابادة يره.

( )146تفسير ابن لرير القبري (.)79 - 77/8
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و اثوا  :أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي ال يجوز إال أن يكون موصوف ًا بها
به نفسه في كتابه.

من العل والقدرة والحكمة وسائر ما وص

وإذ د علمنا أن كثي اًر ممن يقر به ويوحده بالقول المقلق د يلحد في صفاته

فيكون إلحاده في صفاته ادحاً في توحيده.

وألنا نجد هللا تعالي د خا ب عباده بدعائه إلي اعتقاد كل واحدة من ه ه

الثالث واإليمان بها.
فـما دعاهه إياه إلي اإل رار بر انيته ووحدانيته فلسنا ن كر ه ا هاهنا لقوله
وسعة ال الف فيه ،وألن الجهمي يدعي لنفسه اإل رار بهما وإن كان ل طح بدهب للصفات د
أبقل دعواه لهما.)147( ))...
و د ذكر اإلماف أبو عبد هللا محمد بن إسحق بن منده (ت395هث) ه ه األنواي
الثالثة من التوحيد وامنها كتابه (التوحيد ومعرفة أسماء هللا عز ولل وصفاته علي
اإلتفاق والتفرد) ( ،)148و د نقل أيضاً كالم ًا نييساً للقااي أبي يوس

صاحب اإلماف

حنيفة (ت182هث) وفيه أنواي التوحيد الثالثة ومن كالمه:

((إن هللا عز ولل خلقك ولعل فيك آالت ولوارح عجز بع
بع

لوارحك عن

وهو ينقلك من حال إلي حال لتعر أن لك ر اً ولعل فيك نفسك عليك حجة

بمعرفته تتعر بملقه ،ث وص
وأنا المالك فهو يوص

نفسه فقال :أنا الرب وأنا الرحمن وأنا هللا وأنا القادر

بصفاته ويسمي بـسمائه ،ال هللا تعالي{ :ق ادعوا اهلل أو ادعوا

الرمحن أيّاا فا تدعون ف ه األااء احلسنق}[سورة اإلسراء ،آية ،]110 :و ال{ :وهلل األااء احلسنق
فادعوه هبا وذروا الذين يُ حدون يف أاائه} [سورة األع ار  ،آية ،]180 :و ال{ :له األااء
احلسنق يُسبح له فا يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم} [سورة الحشر ،آية ،]24:فقد
أمرنا هللا أن نوحده ،وليس التوحيد بالقياس؛ ألن القياس يكون في شيء له شبه
ومثل ،فاهلل تعالي وتقدس ال شبه له وال مثل له تبارك هللا أحسن المالقين)) (.)149
( )147اإلبانة البن بقة ( )694- 693عن القول السديد (ص.)36:
( )148انظر مقدمة التوحيد البن منده (.)42 -33( ،)28 - 27/1
( )149التوحيد البن منده (.)306 - 304/3
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و ال العالمة مال علي سلقان القاري(( :فابتداء كالمه سبحانه وتعالي في
الفاتحة بالحمد هلل رب العالمين يشير إلي تقرير توحيد الر و ية ،المترتب عليه توحيد
األلواية ،المقتضي من الملق تحقيق العبودية ،وهو ما يجب علي العبد أوال من
معرفة هللا سبحانه وتعالي.

والحاصل أنه يلزف من توحيد العبودية توحيد الر و ية دون العكس في القضية؛

لقوله تعالي{ :ول ن ألتهم فن خ ق السماوات واألرض ليمولن اهلل} ،و وله سبحانه حكاية
عنه { :فا نعبدهم إال ليمربونا إىل اهلل زلفق} ،بل الب سور القرآن متضمنة لنوعي
التوحيد ،بل القرآن من أوله إلي آخره في بيانهما وتحقيق شـنهما .فإن القرآن إما خبر
عن هللا وأسمائه وصفاته وأفعاله ،فهو التوحيد العلمي المبري ،وإما دعوتب به إلي
ن
عبادت نه و طحدهب ال شريك له وخطل ن ما بي طعب بد من دونه ،فهو التوحيد اإلرادي القلبي ،وإما
أمر ونهي وإلزاف بقاعته ف لك من حقوق التوحيد ومكمالته ،وإنما خبر عن إكرامه
اء توحي ندنه،
ألهل التوحيد وما فعل به في الدنيا وما يكرمه به في العقبي فهو لز ب
وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل به في الدنيا من الن ال وما يحل به في العقبي
من الع اب والسالسل واأل الل ،فهو لزاء م طن خر عن حك التوحيد.
فالقرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وثنائه وفي شـن ذف الشرك وعقوق أهله
ولزائه )) ()150أهث.

ن
القول ال ي لاء به د .عمر في زعمه
اء
فه ه النقول وأشباهها يعر منها وه ب
أن التقسي الثالثي ل يظهر إال في القرن الساب الهجري.
ث ل يبين لنا د .عمر كيف كان التقسي للتوحيد يفضي نإلي استحالل دف

المسلمين واتهامه بالشرك وعبادة القبور  ،فإذا كان هناك من يعبد القبر ويشرك
إال إن كان د .عمر يرى أن دعاء ير

باهلل فما عال بة تقسي اصقالحي بفعله هو
هللا من المقبورين و لب العون منه والرزق والشفاء ...إلس ليس شركاً ،فه ا يحتا

إلي أن يبدأ د .عمر بتعل ما هو الشرك وما هو التوحيد  ،ولعمر هللا فظاهر كالمه

يدل علي شيء من ذلك مما نود أن يجهد برده والتبره منه.
( )150شرح الفقه األكبر (ص. )15:
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أما األوله التي زع أنها تبقل تقسي التوحيد إلي ر و ية وألواية ،فهي دخان

األسفل التحتاني ،و د بدأ ذلك نبز طع ن أن
ير ي إلي السماء ث ينحه إلي الحضي
ابن تيمية هو أول من رره و د تقدف أن ه ا التقسي بل ابن تيمية بممسة رون،

وأما كون ه ا التقسي

ير معقول فه ا باعتبار فه د .عمر ومن نقل عنه وكما

يل.

ومثثا اثثر نثثور الشثثمس نإ طذ كثثان نثثاظ اًر
إليهث ثثا عيث ثثون ل ث ث تث ثثزل د طهرهث ثثا ب مض ث ثاً
بل ولك يا د .عمر ((حهللا تعالي هو الرب والرب هو اإلله فهما متالزمان يق
كل منهما موا اآلخر)) فهو كالف عجيب في لعل ((المتالزف)) هو ((المتراد ))،
ن
ق
القالب ((أصول الفقه)) ث من أن ر أن هللا
ب
وكـنك ال تفر بينهما وأنت م طن بيعل ب
تعالي هو اإلله الحق وهو الرب الحق وهو المتص بكامل الصفات المسمي
باألسماء الحس ني ،ومن أن ر توحيد الر و ية مستلزف لأللواية ،لقد سقت علي إثبات
استلزاف توحيد الر و ية لأللواية نصوصاً نشكرك علي إيرادها ،و د صدرتها بقوله

تعالي{ :ر السموات واألرض وفا بينهما فاعبده واصطرب لعبادته ه

تع م له ايا} [مري  ،آية:

 ،]65و لت ((فرتب الابادة علي الر و ية ،فإننا إذا ل نعتقد أنه رب ينف ويضر فال
معني ألن نعبده)) وه ا ال ي لت ال يمالفك فيه أحد ،ونحن نصو ه بث((توحيد
اإلشكال عندك في ذلك!.
الابادة)) و ((توحيد الر و ية)) فما
ب
وكذلك قل فيما ذكر من اآليات ،وأما قولك عقب قول هللا تعالى عن يوسف
{ءأربا فتفرقون خري أم اهلل الواحد المهار}[يوسف ،آية(( ،]39 :فهل كان سيدنا يوس
عليه السالف يدعوه إلي توحيد الر و ية دون توحيد األلواية !)) ،فنقول لك هال أتممت
اآليات {فا تعبدون فن دونه إال أااء ايتموها أنتم وآباؤكم}

[سورة يوس  ،آية،]40:

فاآليات تـمر بابادة هللا وحده وهو ما نسميه ((توحيد األلواية)) فرسول هللا يوس
الصديق عليه السالف احتع عليه بما ثبت عنده من أن هللا الواحد القهار خير من
األر اب المتفر ين فيلزف منه عبادة الواحد القهار وحده {إن احلكم إال هلل أفر إال تعبدوا
إال إياه}[سورة يوس  ،آية ]40 :فالقضية هي الدعوة إلي عبادة هللا وحده ،وهو ما نسميه
((توحيد األلواية)).
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فماذا أن رت يا د .عمر !
و ل ك لك في اآلية التي تليها حي

أوردها الدكتور عمر ول يكمل اآلية

وهي وله{وهم يكفرون بالرمحن ق هو ربي}[سورة الرعد ،آية ،]30 :فإن تمامها{ :ق
هو ربي ال إله إال هو ع يه توك

وإليه فتا }[سورة يوس  ،آية ،]30 :فجمعت اآلية بين

توحيد الر و ية واأللواية يا دكتور عمر ،ل نك ح طفت ن
آخرها ألمر هللاب أعل ب به!!
وك لك شـنك في سائر ما استدللت به.
أما ((الميثاق)) فإن اآليات دلت علي أن الميثاق علي توحيد الر و ية وهو
مستلزف لالهية والصحيح في معني الميثاق هو الميثاق الحالي ال المقالي وهو الفقرة
علي التوحيد و سه ذلك معرو

في مواعه( ،)151وأيضاً فاآليات نعت علي

المشركين الشرك كما في وله تعالي{:أو تمولوا إمنا أشرك آباؤنا فن قب وكنا ذرية فن

بعدهم }[سورة األع ار  ،آية،]173 :وه ا يشمل الشرك في األلواية والر و ية( ،)152ومن
الوااح أنك يا دكتور عمر ل تفه معني كو نن هللا تعالي ر اً وهو اإلله المستحق

للابادة ول الك حش طدت ما ال داللة فيه علي رأيك.
وك لك س ال المل ين فإنه يسـلون الميت عن ر ه ،ودينه ،ونبيه ،وه ا يدخل
فيه كل الدين توحيداً للر و ية واأللواية ورسال ًة وشريع ًة.

أما آية سورة الزمر {:فا نعبدهم إال ليمربونا إىل اهلل زلفق } ،فقد حاول د .عمر

أن ي كر أن المشرك كاذب في ذلك ،ف ـنك تريد أن الشرك هو محو ولود هللا ،وأن
( )151انظثر تفسثثير اآليثثات مثثن سثثورة األعث ار
.274-265

فثثي تفسثثير ((ابثثن كثيثثر)) وانظثثر شثثرح القحاويثثة ص:

( )152هن ثثاك عب ثثارة ((بش ثثعة)) ذكره ثثا ال ثثدكتور عم ثثر حيث ث

ثثال(( :وك ثثان الوال ثثب أن يغي ثثر هللا عب ثثارة

الميثاق إلي ما يولب اعترافه بتوحيد األلوايثة حيث

[ص]95:

إن توحيثد الر و يثة يثر كثا

))

وه ا من الجرأة ،فليس هناك والب علي هللا إال ما أحق بثه هللاب علثي نفسثه((وكثان حقثاً علينثا نصثر
الم منين)) وفي الحدي (( :أتدري مثا حثق هللا علثي الابثاد وحثق الابثاد علثي هللا)) فهث ا حثق أحقث به

ثوء أدب م ث مقثثاف الر و ي ثة
هللا علثثي نفسثثه ،ومسثثـلة ((الصثثالح واألصثثلح)) بدعثثة اعتزاليثثة فيهثثا سث ب
فتنبه إلي ذلك.
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التوحيد هو اإل رار بولود هللا ،وتاهلل لو كان ه ا مرادك يا د .عمر ل نت أسرفت في

الغي إسرافاً كثي اًر ،وكـنك ما سمعت أن المشركين كانوا يقرون بولود هللا في ير ما

آية من القرآن ،بل ل ي كر القرآن عن أحد من األم أنه أن ر ولود هللا ،وحتي

فرعون إماف الجاحدين لحدها بلسانه ال بقلبه كما ال هللا عنه { :وجحدوا هبا
وا تيمنتها أنفسهم ظ ماا وع وا }[سورة النمل ،آية ،]14 :ول لك ال له موسي {لمد ع م فا
أنز هؤالء إال ر السموات واألرض بصائر} [سورة اإلسراء ،آية. ]102 :
أما اعتاللك يا د .عمر باللغة والعر  ،فل ت كر لنا ما وله اللغة في ذلك،
وأن الرب تقلق علي السيد المدبر وأن اإلله علي المستحق للابادة ،ولو فعلت ل نت
د علمت وهاء ه ا المبح ن ال ي سوطدت به الصحائ نقالً عن يرك ،وأما العر
فقد اعتللت أنه ل ي كر عن النبي  أنه سمي ((المشركين)) ((موحدين توحيد
الر و ية)) ،وهل ه ا يقوله عا ل يا د .عمر أن يسمي المشرك موحداً ،ونحن ال نقول

ذلك ،بل نقول سماه النبي صلي هللا عليه وسل مشركين وإن كانوا معتقدين بر و ية
هللا للعال ألنه ل يـتوا بتوحيد اإللهية وهو التوحيد التي البه النبي صلي هللا عليه
وسل به فقالوا{ :أجع اآل ة إ اا واحداا إن هذا لشيء علا } [سورة ص ،آية ،]5 :بل
ن
استفهامات تقرير ،بي ابرد
بالنظر إلي كل األسئلة المتعلقة بالر و ية في القرآن نجدها

منها أنه إذا أ روا رتب له التو يس واإلن ار علي ذلك اإل رار ،ألن المقر بالر و ية

يلزمه اإل رار باأللواية ارورًة نحو وله تعالي{ :أيف اهلل شي} و وله{ :ق أغري اهلل

أبغي ربا} ألن استقراء القرآن دل علي االستفهاف المتعلق بالر و ية استفهاف تقرير

وليس استفهاف إن ار ألنه ال ين رون الر و ية

()153

كما هو معلوف ل ل الب عل ،

بل صغار الب المدارس يعرفونه ،وحتي تعريفك لايمان

()154

بـنه اإلتيان بالشهادة

لساناً م اإل رار القلبي بكل ما لاء عن هللا تعالي ورسوله م اإلذعان فهو يشمل

( )153أاواء البيان للشنقيقي .414/3
( )154في(( :ص.))97 :
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((اإلذعان)) وهو االنقياد ل ل ما لاء عن هللا تعالي وعن رسوله وأساس ذلك توليه
الابادة.

أما القامة ال برى في كالمك فهو ما أ ررته في ((ص(( ))97 :من أن مسمي

الابادة شرعاً ال يدخل فيه شيء مما عداه كالتوسل ( ،)155واالستغاثة و يرهما ،و لت
بل ال يشتبه بالابادة أصالً ،فإن كل ما يدل علي التعظي ال يكون من الابادة إال إذا

ا ترن به اعتقاد الر و ية ))..إلي آخر كالمك فـنت ل تفه شيئاً عن الابادة ،فإذا كان
بغير هللا فقد أشرك))
الحل باهلل عبادة و غير نش طرك كما في الحدي ((من حل
والحل تعظي ف يف ال يدخل التعظي في الابادة ! ،وإذا كانت االستغاثة باهلل

توحيداً {إذ تستغيثون ربكم}[سورة األنفال ،آية ،]9 :ونهينا عن االستغاثة بغيره ((إني
ال يستغاث بي  ،إنما يستغاث باهلل وحده)) ف يف ال ت ون االستغاثة داخلة في
الابادة ،أنت يا د .عمر بكالمك ه ا أواحت أنك ل تفه التوحيد ر عمرك ال ي

أمضيته في ه ه البالد ،ول تفه الشرك ،وال ع ر لك عندنا إال أن يكون ذلك من
بح

يرك.واعته في كتابك دون ترو أ طو ف طه .
أما ضية ((النف والضرر االستقاللي)) فه ا ل يقل به أحد وال المشركون ،بل

كانوا يقولون في تلبيته ((لبيك ال شريك لك إال شريكاً لك تمل ه وما ملك)) وم ذلك
كفره النبي صلي هللا عليه وسل  ،و اتله وأهل ولبي بالتوحيد(( :لبيك الله لبيك،
لبيك ال شريك لك لبيك ،إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك)).
وأما ما ذكرته في آخر ((ص ))97 :من أن المشركين منه من اعتقد التـثير
والتدبير في معبوداته ،فه ا يا د .عمر شرك في الر و ية ل نه ليس في أصل الر و ية

أي باعتقاد ولود خالقين مت افئين من كل وله ،أما كون الشرك في الر و ية مولوداً
فه ا صحيح حتي في ه ه األمة ،كما في الحدي

((القيرة شرك)) والتقير اعتقاد

النف والتـثير للقائر ال ي يقير يمنة أو يسرة ،فهو شرك في الر و ية ،وكاعتقادات
( )155التوسل إن كان يراد به االستغاثة ،فهثو داخثل فثي الابثادة ،وإن كثان المثراد كيفيتثه فثي الثدعاء
كـن يقول(( :الله إني أتوسثل إليثك بفثالن)) فهث ا لثيس مثن الشثرك ،وإنمثا هثي كيييثة مبتدعثة فثي
الثثدعاء لث يثثـت بهثثا الشثثري ،كمثثا أنهثثا ثثد ت ثثون ذريعثثة إلثثي الشثثرك لثثبع

النثثاس ،والتوسثثل ه ث ا

متنازي فيه ل نه خار عن ضيتنا ،واألظهر من طولي العلماء التحري لما تقدف حهللا أعل .
ط
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وخرافات للعوا نف في أسباب ومسببات ليست شرعية ونحو ذلك .وكاعتقاد القبوريين
التـثير والنف والضر لبع

الموتي فه ا كله شرك في الر و ية وهو محرف وكـنك ((أو

من نقلت عنه)) فهمت من ولنا إن المشركين كانوا يقرون بالمالق أنه كانوا يوحدون
توحيد الر و ية توحيداً تاماً ،وه ا خلل عندك ال ي نرد علي ساحتنا والحمد هلل.
و التالي فما تاله من بح

((ص ))102-98 :حول أن الر و ية ليست فقه

((المالق)) بل ك لك المدبر ،فإن ه ا أيضاً من سوء الفه لمعني ((توحيد الر و ية

))

ألنه توحيد هللا تعالي بـفعاله هو ،فهو المالق المدبر الرزاق المحيي المميت ،و بكتب بب
التوحيد تقلق عليه أحياناً ((توحيد هللا بـفعاله)).

وكون أن أحداً ل يفه من ولنا ((توحيد الر و ية)) إال الملق فه ا شـنه هو،

كما يل :

البقر
علي نحت القوافي من مقا عها *** وما علي إذا ل تفه
ب
وأما المالصة التي ذكرتها في ((ص ))102 :من أن ر و ية هللا عبارة عن
مدبريته للعال ال عن خالقيته فقه وأنها تشمل الملق والتدبير وأن هناك بع

الفرق

ال ون فه ا هو ما تقدف ،وأما أن يكون هناك م طن
اعتقدت بمدبرية ير هللا لبع
اعتقد مدبرية ير هللا لبع ال ون ،فهو هو ما تقدف ،وأما أن يكون هناك من اعتقد

مدبرية ير هللا لل ون كله ،فل تتحفنا به ه الفر ة ،من هي وما أ وال العلماء في
ذلك ،وعمن نقلت ه ا ،وال تشن بجاحدي اللسان ،فمن أ ر في الظاهر ال في البا ن

ن
للدهر ،فليس
كفرعون ،فه الء ال ي نردون علي ه ه المسـلة وك لك من نسب اإلهالك

في القرآن ذكر عنه بنسبته تدبير ال ون كله لغير هللا إنما ال ي في القرآن هو نسب بة
ن
ن
للدهر ومسكوت عما سواه.
اإلهالك
ن
أما كونك بعد ذلك لت في ((ص(( ))102فيمكن أن يكون بع
الفرق موحداً

في الثاني "أي الر و ية" ومشرك ًا في القس األول ((التشري

والنصارى ،فـوالً ه ا منك تنا

))

لما سبق من كالمك حي

ومثلت ل لك باليهود

أن رت أن المشركين

عنده توحيد ر و ية ،وأن ه ا ل ينقل عن النبي صلي هللا عليه وسل  ،والصحابة،

وها أنت اآلن تق فيما نهيت عنه ،وهك ا دائم ًا شـن من خال
يتنا

وله في المحل الواحد والموا الواحد.
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ال تاب والسنة فإنه

ث ثانياً هل اليهود والنصارى تور وا في الشرك التشريعي فحسب ! أين

شركه في ادعائه الولد هلل ،تعالي هللا عن وله  ،وأين شركه في دعائه

ير هللا

حهللا تعالي يقول{ :وَ أَنَّ املساجد هلل فال تدعوا فع اهلل أحدا} [سورة الجن ،آية ،]18 :وأين
شركه في لحوده الرسالة ،ث إن شرك التشري ال ي ذكرت به ال يمتا باليهود
والنصارى ،ف ل من حك ير شري هللا فهو داخل في وله{ :وفن مل حيكم مبا أنز
اهلل فأول ي هم الكافرون}[سورة المائدة ،آية ،]44 :وذلك بشرو ه المعروفة عند أهل
اصقالحي ،وردك علي أن ه ا
العل وأما ما زع طمت أنه ((شبهة أخيرة)) وأن التقسي
ل
التقسي للتوحيد ينق االستقرار ،فه ا مبني علي ما تقدف من عد نف ف طه ن التقسي ن وعد نف
ن
محاولة الفه ن وكما يل:
ومن يك ذا ف مر مري

*** يجد م اًر به الماء الزالال

وأم ا ولك إن مجرد تغيير اصقالح من ير فائدة في وة المقـ ،فإنا نسـلك
ماذا عن االصقالح الحادث ال ي أتيت به ((ص(( ))102 :الر و ية في التشري
((الر و ية في الت وين)) فما كان لواباً لك عن اصقالحك كان لواباً لنمن ن
ازنعك،
ب
فاالصقالح علي تقسي التوحيد إلي ر و ية وألواية وأسماء وصفات هو للبيان والفه
))

و

ال للحك علي أهل القبلة بالشرك ،و إال فلو ل نقل به ا التقسي  ،فهل عدف ولنا يمن
الحك علي المشرك أو م طن فعل الشرك بما هو أهله ،ليس الحك فرعاً عن
االصقالح ،والسيما و ضي بة الت ن
تستلزف استيفاء الشرو ن ونطفي الموان ونحن
فير
ب
أبعد الناس عن ت فير المسلمين من أهل القبلة ،و نم طن مما ند نح أهل
بحمد هللا تعالي ب
السنة أنه يمقئون وال يكفرون ،ومن معايب أهل البدي أنه يكفرون كل م طن خالفه

بهوى منه في الت فير.

نع إذا امت الحجة الرسالية علي معين بالت فير فإن ت فيره مولب للشري،
كما حك العلماء بهدر دف لماعة من الزناد ة والمرتدين علي مر العصور ،ول ن كل
من ثبت له عقد اإلسالف بيقين ث و في شرك ولي أو فعلي أو اعتقادي بشبهة أو
لهل أو تـويل بي طع بر مع به ،فليس هناك من العلماء الراسمين من يكفره بل قياف
الحجة التي ينقق معها الع ر.
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عن عباد القبور أه مسلمون

ولعل ه ا كا في رد س ال أ طورطدت به آخر البح
أف مشركون ،أف مشركون م إيقا التنفي فديننا واعتقادنا ومنهجنا وااح يا د.
عمر ول ن كما يل:
د تن ر العين اوء الشمس من رمد *** وين ر الف

 أول واجب عند األشاعرة :

ع الماء نم طن سق ن

هنا أيضاً زلق الدكتور عمر في مزلق عظي  ،فهو أراد أن يداف عن األشاعرة

فإذا هو يفتح أبواب الزند ة وهو ال يشعر.
فل

ه ؟؟
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لقد ال الدكتور عمر معت اًر عن أصحاب األشاعرة أن ال ي صد أن أول

النقق بالشهادتين صد أنه ال يمكن تحري دف ال افر األصلي ومعاملته
الوالبات
ب
كالمسل إال إذا نقق بهما ث سلسل علي ذلك أن ذلك ال يمكن إال م العل  ،والعل
ريقه النظر ،والنظر البد من القصد له ،وأول لزء منه هو الوالب ..الس ،ونقول
له :لن ل ط ت مل السلسلة يا دكتور ،وهي ما اله أبو هاش الجبائي(( :وينسب أيضاً
للبا الني)) أنه ال يمكن القصد للنظر إال بالشك فيكون أول الو ن
البات هو الشك في
ب

هللا.

أول الوالب علي العبد ((الشك)) حتي ((يقصد)) إلي النظر ث
فيا سبحان هللا ب
((ينظر)) ث ((يعل )) ث ((ينقق)) .
وذكر أبو محمد بن حزف :أنه ل بير في مقالة أحد من الناس مقالة أ طكفر من
ه ه المقالة ،ف يف يكون أول والب هو الشك في هللا
فإن لت ليس كل األشاعرة يقولون به ا ،لنا لك ه ا هو الالزف من التسلسل

القبيعي لالعت ار ال ي اعت رت به عنه  ،والالزف الفاسد يدل علي فساد الم هب.

أتدري يا دكتور عمر لماذا ظن األشاعرة صحة ه ا األمر ،ماذا كان منه

لقد ذكر األشعري في رسالته إلي أهل الثغر أن النبي  أول ما بدأ به هو دعوة
ومه بـن بين له نحدثه وأنه محدثون وله بم طح ندث أ طحدث به ط ..الس.
فباهلل عليك يا دكتور عمر ،هل رأت في حدي أو نظرت في سيرة أن النبي
ن
محدث أحدث ...الس.
 اف علي الصفا مثالً و ال يا ريو إن محدثون ول
ك

ه ؟ ويلن ه ؟ و دى ه ؟؟

ل ن ه ا أول والب عند األشاعرة فالبد أن يكون الرسول  د بدأ بالدعوة

إليه .
ث ل ت برد يا دكتور عمر عما أورده الدكتور سفر من أن الوالب عند
األشاعرة أن اإلنسان إذا بلغ سن الت ليف ولب عليه النظر ث اإليمان واختلفوا فيمن
مات بل النظر أو في إثنائه أيحك له باإلسالف أو بال فر
فما هو لوابك يا دكتور عمر ،ولنتصور حالة ولد ي هب م أبيه للمسجد من
أن بلغ سن العشر سنوات أو بل ذلك ((من سن السب السنوات)) وهو م والده دائماً
108

ي هب ويجيء ،فإذا بلغ وأراد أن ي هب إلي المسجد معه ،وإذا بـبيه يقول له ال..
ال ..لقد أصبحت مكلفاً فيجب عليك النظر فا صد إلي النظر ث اشهد الشهادتين
حتي تصح صالتك(( ،ولو كان بهشمياً في ه ا الصدد)) لقال له ابدأ بالشك ث
انظر ..الس.

باهلل عليك يا دكتور عمر هل ه ا مقبول عندك

علماً أن الفقهاء ألمعوا أنه

ال يشتر وال يجب علي الولي أن يـمر الولد إذا بلغ بتجديد الشهادتين(.)156
ل ن ماذا بيفعل م ميراث األشاعرة ال ي تغلغل في نفوس بع
فصاروا يقدمونه علي مقتضي الشري.

 الفطــــــــــرة:

ال يثزال الثثدكتور عمثثر يعثثر

الناس

المسثثـلة تلثثو المسثثـلة دون أن يحثثرر محثثل النثزاي،
القواعثد

وال أن يفه أصولها ،فيظن ظناً ،ويتثوه وهمثاً ،ويبنثي عليثه ،فثإذا هثو منثتق
فيمثثر سثثقفه مثثن حيث ال يثثدري لقثثد كتثثب الثثدكتور عمثثر مقلبثاً فثثي الفقثرة ،صثثدر فيثثه

كالف د .سفر الحوالي بـن األشاعرة ين رون المعرفثة الفقريثة ،وأن مثن آمثن بثاهلل بغيثر
( )156انظر :شرح القحاوية ،ص.75 ،74 :
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ريق النظر فهو مقلد ورلح بعضه كفره ،وهث ا مثا خثالفه فيثه الحثافس ابثن حجثر...
إلس كالف د .سفر .

وههن ثثا انب ثثرى ال ثثدكتور عم ثثر معلقث ثاً ب ثثـن هث ث ا ((ك ثثالف يتلقفون ثثه وين رون ثثه ب ثثال فهث ث

حاصله أنه ال حالة للناس إلي االستدالل وال حالة له إلثي علث ال ثالف ...إلثي أخثر
ما ذكره)).
ونقول يا دكتور عمر :حنانيك ،هال رالعت كثالف الحثافس ابثن حجثر الث ي أشثار

إليه الدكتور سفر حتي تعر ما هو المال بل أن ت طه نر بما ال ت طع نر .
وسثثـنقل لثثك كثثالف الحثثافس بحروفثثه علثثي ثثول فيثثه لثثتعل اإلشثثكال ال ث ي أو عثثت
نفسك فيه؛ ال في أول كتاب التوحيد في باب (( :ما لاء في دعثاء النبثي أمتثه إلثي
توحيث ثثد هللا تعث ثثالي))( .)157ف ث ث كر أول والث ثثب علث ثثي المكل ث ث

عنث ثثد إمث ثثاف الحث ثثرمين وهث ثثو

((المعرفثثة)) ثث ذكثثر األ ثوال فثثي أن أول والثثب هثثل هثثو النظثثر أو القصثثد إليثثه ثث ثثال:
ع ثثن هث ث ا م ثثن أص ثثله وتمس ثثك بقول ثثه

ثرت ف ثثي ((كت ثثاب اإليمث ثان)) م ث طثن أ طع ثثر
و ثثد ذك ث ب
تعثثالي{ :فىىأقم وجهىىي ل ىدين حنيف ىاا ،فطىىرة اهلل الىىر فطىىر النىىاس ع يهىىا}[سثثورة الثثروف ،آيثثة،]30 :
وحثثدي (( :كثثل مولثثود يولثثد علثثي الفقثرة)) ( .)158فثثإن ظثثاهر اآليثثة والحثثدي

أن المعرفثثة

حاصثثلة بـص ثثل الفقث ثرة ،وأن الم ثثرو ع ثثن ذل ثثك يقث ث أر عل ثثي الشث ثما لقول ثثه((:ف ثثـبواه
يهودانثثه أو ينص ثرانه)) و ثثد وافثثق أبثثو لعفثثر السثثمناني وهثثو مثثن رهوس األشثثاعرة علثثي

ه ث ا و ثثال :إن ه ث ه المسثثـلة بقيثثت فثثي مقالثثة األشثثعري مثثن مسثثائل المعتزلثثة ؛ وتفثثري
عليها أن الوالب علي كل أحد معرفة هللا باألدلة الدالة عليه ،وأنه ال يكفي التقليد فثي

ذلك انتهي.
و ث ثرأت ف ثثي لث ثثزء م ثثن كث ثثالف ش ثثيس ش ثثيمنا الحث ثثافس ص ثثالح الث ثثدين العالئ ثثي مث ثثا

ملمص ثثه :أن هث ث ه المس ثثـلة مم ثثا تنا ض ثثت فيه ثثا المث ث اهب وتباين ثثت ب ثثين مف ثثر و بمطف ث نثر

ومتوسثثه ،فدددواطعأل ألول ثثول مثثن ثثال يكف ثثي التقليثثد المح ث

ف ثثي إثبثثات ول ثثود هللا

(.)354-349/13( )157

( )158أخرله البماري من حدي

أبي هريرة في الجنائز ،بثاب :إذا أسثل الصثبي فمثات-219/3( ،

ح ،)1359 ،1358وأخرلث ثثه مسث ثثل فث ثثي القثثثدر ،بث ثثاب :معنثثثي كث ثثل مول ثثود يولث ثثد علث ثثي الفق ث ثرة،

(-2047/4ح.)2658
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تعالي ونفي الشثريك عنثه ،وممثن نسثب إليثه إ ثالق ذلثك عبيثد هللا بثن الحسثن العنبثري
ولماعة من الحنابلة والظاهرية ،ومنه من بالغ فحرف النظر في األدلة واستند إلثي مثا
ثبت عن األئمة ال بار من ذف ال الف كما سيـتي بيانه .
و اطددعأل اثددونث :ثثول مثثن و ث

صثثحة إيمثثان كثثل أحثثد علثثي معرفثثة األدلثثة مثثن

عل ال الف ،ونسب ذلك ألبي إسحاق اإلسفرايني ،و ال الغزالي :أسثرفت ائفثة ف فثروا
عثواف المسثثلمين ،وزعمثوا أن مثثن لث يعثثر العقائثثد الشثثرعية باألدلثثة التثثي حرروهثثا فهثثو
ك ث ثثافر ،فيض ث ثثيقوا رحم ث ثثة هللا الواس ث ثثعة ،ولعلث ث ثوا الجن ث ثثة ممتص ث ثثة بش ث ثثرذمة يس ث ثثيرة م ث ثثن
المت لمين ،وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعاني وأ ال في الرد علي ائله ،ونقثل عثن

أكثثثر أئمثثة الفتثثوى أنهث ثثالوا :ال يجثثوز أن تب لث
في ذلك من المشقة أشد من المشقة في تعل الفروي الفقهية.

العثواف اعتقثثاد األصثثول بثثدالئلها ،ألن

وي دددو ا ددد هب ا دلسدددط ف ث كره وسثثـذكره ملمص ثاً بعثثد ه ث ا ،و ثثال القر بثثي فثثي
المفه  :فثي شثرح حثدي ((أبغث الرلثال إلثي هللا األلثد الم ن
صث ب )) الث ي تقثدف شثرحه فثي
أثناء ((كتاب األحكاف)) وهو في أوائل ((كتاب العل )) مثن صثحيح مسثل (( :هث ا الشثما
الث ث ي يبغض ثثه هللا ه ثثو الث ث ي يقص ثثد بمص ثثومته مدافع ثثة الح ثثق وردهب باألول ثثه الفاس ثثدة
والشثثبه اطل بمو نهمث نثة ،وأشثثد ذلثثك المصثثومة فثثي أصثثول الثثدين ،كمثثا يق ث ألكثثثر المت لمثثين
المعراثثين عثثن القثثرق التثثي أرشثثد إليهثثا كتثثاب هللا وسثثنة رسثثوله  وسثثل أمتثثه ،إلثثي
رق مبتدعة واصقالحات ممترعة و وانين لدلية وأمثور صثناعية مثدار أكثرهثا علثي

آراء سوفسثثقائية ،أو منا ضثثات لفظيثثة ينشثثـ بسثثببها علثثي اآلخث فيهثثا بشثثبه ر مثثا يعجثثز
عنهثثا ،وشثثكوك يث هب اإليمثثان معهثثا ،وأحسثثنه انفصثثاالً عنهثثا ألثثدله ال أعلمهث  ،ف ث
مثثن عثثال بفسثثاد الشثثبهة ال يقثثوى علثثي حلهثثا ،وك ث مثثن منفصثثل عنهثثا ال يثثدرك حقيقثثة

علمائهثا ثث إن هث الء ثد ارت بثوا أنواعثاً مثن المحثال ال يرتضثيها اطلببطل بثه وال األ فثال ،لمثثا
بحثثوا عثثن تحيثثز الجثواهر واأللثوان واألحثوال ،فـخث وا فيمثثا أمسثثك عنثثه السثثل الصثثالح
من كيييات تعلقثات صثفات هللا تعثالي وتعديثدها واتحادهثا فثي نفسثها ،وهثل هثي الث ات
أو يرهثثا ،وفثثي ال ثثالف :هثثل هثثو متحثثد أو منقسث  ،وعلثثي الثثثاني :هثثل ينقسث بثثالنوي أو
الوص  ،وكيثف تعلثق فثي األزل بالمثـمور مث كونثه حادثثاً ،ثث إذا انعثدف المثـمور هثل

يبقي التعلق ،وهل األمر لزيد بالصالة مثالً وهو نفس األمثر لعمثرو بالزكثاة ،إلثي يثر
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ذلك نمما ابتدعوه مما ل يـمر به الشاري وسكت عنثه الصثحابة ومثن سثلك سثبيله  ،بثل

نهثوا عثثن المثو فيهثثا لعلمهث بـنثثه بحث عثن كيييثثة مثا ال تب طعلث كيفيتب بثه بالعقثثل ،ل ثثون
ب
العقثثول لهثثا حثثد تق ث عنثثده ،وال فثثرق بثثين البح ث عثثن كيييثثة ال ث ات وكيييثثة الصثثفات،
ومثثن تو ث فثثي ه ث ا فلثثيعل أنثثه إذا كثثان بح نجثثب عثثن كيييث نثة نفسث نثه م ث بو بلوندهثثا ،وعثثن
كيييثثة إدراك م ثثا يثثدرك ب ثثه فهثثو ع ثثن إدراك يث ثره أعجثثز ،و اي ثثة عل ث الع ثثال أن يققث ث
بولثثود فاعثثل لهث ه المصثثنوعات منثزه عثثن الشثثبيه مقثثدس عثثن النظيث نثر متصث
ثاف نه وأسث ن
ثال ،ثث متثثي ثبثثت النقثثل عنثثه بشثثيء مثثن أوصث ن
ال مث ن
ثمائ نه نبطلنثثاه واعتقث طثدناه وسثثكتنا
ب
عمثثا عثثداه ،كمثثا هثثو ريثثق السثثل  ،ومثثا عثثداه ال يثثـمن صثثاحبه مثثن الزلثثل ،ويكفثثي فثثي
بصثثفات

الردي عن المو في ثرق المت لمثين مثا ثبثت عثن األئمثة المتقثدمين كعمثر بثن عبثد
العزيثثز ومالثثك بثثن أنثثس والشثثافعي ،و ثثد قث بعث ب األئمث نثة بثثـن الصثثحابة لث يمواثوا
ن
الجوهر والعر ن وما يتعلثق بث لك مثن مباحث المت لمثين ،فمثن ر ثب عثن ثريقه
في
ف فاه االال ،ال :وأفضي ال الف بكثير من أهلثه إلثي الشثك ،و بعضثه إلثي اإللحثاد،

ااثه عثن نص ن
ثوص الشثارني
و بعضه إلي التهاون بوظائ الابادات ،وسبب ذلك إعر ب
وتقلث بثب به حقثثائق األمث ن
ثور مثثن ي ثره ،ولثثيس فثثي ثثوة العقثثل مثثا يثثدرك مثثا فثثي نصثثوص
الشاري من ن
الحك التي استـثر بها ،و د رل كثير من أئمته عثن ثريقه  ،حتثي لثاء
عن إماف الحثرمين أنثه ثال(( :ركبثت البحثر األعظث  ،و صثت فثي كثل شثيء نهثي عنثه
ر مثن التقليثد واآلن فقثد رلعثت واعتقثدت مث هب السثل ))
أهل العل في لب الحثق نفث ار ا
ب
ه ث ا كالمثثه أو معنثثاه وعنثثه أنثثه ثثال عنثثد موتثثه ((يثثا أصثثحابنا ال تشثثتغلوا بثثال الف ،فلثثو
لت بثه)) إلثثي أن ثال القر بثثي :ولثو لث يكثن فثثي
ثت مثا تشثثا ب
ثت أنثثه يبلثغ بثثي مثا بلغث ب
عرف ب
ال ثثالف إال مسثثـلتان همثثا مثثن مبادئثثه ل ثثان حقيق ثاً بال ث ف :إحثثداهما ثثول بعضثثه إن أول

والب الشك إذ هو الالزف عن ولوب النظر أو القصثد إلثي النظثر ،وإليثه أشثار اإلمثاف
بقوله ركبت البحر.

ثانيتهمثثا ثثول لماعثثة مثثنه إن مثثن لث يعثثر هللا بثثالقرق التثثي رتبوهثثا واألبحثثاث

التثثي حرروهثثا ل ث يصثثح إيمانثثه ،حتثثي لقثثد أ ن
بورد علثثي بعضثثه أن ه ث ا يلثثزف منثثه ت فيثثر
أبيك وأسالفك وليرانك ،فقال ال تشن علي بكثرة أهل النار ،ال و د رد بع

مثن لث

يقثثل بهمثثا علثثي مثثن ثثال بهمثثا بقريثثق مثثن الثثرد النظثثري وهثثو خقثثـ منثثه ،فثثإن القائثثل
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بالمسـلتين كافر شرعاً ،لجعله الشك في هللا والباً ،ومعظ المسلمين كفار حتي يثدخل
في عموف كالمه السل

الصالح من الصحابة والتابعين ،وه ا معلوف الفساد من الثدين

بالضثثرورة ،وإال فثثال يولثثد فثثي الشثثرعيات اثثروري ،وخثثت القر بثثي كالمثثه باالعت ث ار
عثن إ الثثة الثنف ن
س فثثي هث ا المواثوي لمثثا شثاي بثثين النثثاس مثن هث ه البدعثة حتثثي ا تثثر
بها كثير من األ مار فولب ب ل النصيحة ،حهللا يهدي من يشاء انتهي.
و ثثال اآلمثثدي فثثي أبكثثار األف ثثار :ذهثثب أبثثو هاش ث مثثن المعتزلثثة إلثثي أن مثثن ال
يعثثر هللا بالثثدليل فهثثو كثثافر ،ألن اثثد المعرفثثة الن ط ثرة ،والن ثرة كفثثر ،ثثال :وأصثثحابنا
مجمعون علي خالفثه وإنمثا اختلفثوا فيمثا إذا كثان االعتقثاد موافقثاً ل ثن عثن يثر دليثل،
فمنه من ال إن صاحبه م من عاص بترك النظر الوالب ،ومنه من اكتفي بمجثرد

االعتقاد الموافق وإن ل يكثن عثن دليثل وسثماه علمثاً ،وعلثي هث ا فثال يلثزف مثن حصثول

ولوب النظر ،و ثال يثره :مثن منث التقليثد وأولثب االسثتدالل لث
المعرفة به ا القريق
ب
يثثرد التعمثثق فثثي ثثرق المت لمثثين ،بثثل اكتفثثي بمثثا ال ي طمبلثثو عنثثه مثثن نشثثـ بثثين المسثثلمين
م ثثن االس ثثتدالل بالمص ثثنوي عل ثثي الص ثثان  ،و ايت ثثه أن ثثه يحص ثثل ف ثثي الث ث هن مق ثثدمات
اثثرورية تتثثـل

تـلف ثاً صثثحيحاً وتنثثتع العل ث  ،ل نثثه لثثو سثثئل كيثثف حصثثل لثثه ذلثثك مثثا

اهتثدى للتعبيثثر بثثه ،و يثثل األصثثل فثثي هث ا كلثه المنث مثثن التقليثثد فثثي أصثثول الثثدين و ثثد
انفصثثل بع ث

األئمثثة عثثن ذلثثك بثثـن الم ثراد بالتقليثثد أخ ث ثثول الغيثثر بغيثثر حجثثة ،ومثثن

امت عليه حجة بثبوت النبثوة حتثي حصثل لثه الققث بهثا ،فمهمثا سثمعه مثن النبثي 

كثثان مققوع ثاً عنثثده بصثثد ه فثثإذا اعتقثثده ل ث يكثثن مقلثثداً ألنثثه ل ث يـخ ث بقثثول يث نن
ثره بغيث نثر
حجة ،وه ا بم طستن بد السل ن ا ب ًة في األخ بما ثبثت عنثده مثن آيثات القثرآن وأحاديث
النبثثي فيمثثا يتعلثثق بهث ا البثثاب ،فثثآمنوا بثثالمحك مثثن ذلثثك وفواثوا أمثثر المتشثثابه منثثه
إلثثي ر هث  ،وإنمثثا ثثال مثثن ثثال إن مث هب الملث أحكث بالنسثثبة إلثثي الثثرد علثثي مث طثن لث
بي طثنبث طثت النبثثوة فيحتثثا مثثن يريثثد رلوعثثه إلثثي الحثثق أن يقثثي عليثثه األدلثثة إلثثي أن ي ث عن
فيسثثل أو يعانثثد فيهلثثك ،بمثثال

الم ث من فإنثثه ال يحتثثا فثثي أصثثل إيمانثثه إلثثي ذلثثك،

ول ثثيس س ثثبب األول إال لع ثثل األص ثثل ع ثثدف اإليم ثثان فل ثثزف إيج ثثاب النظ ثثر المث ث دي إل ثثي
المعرفة وإال فقريق السل

أسهل من ه ا كما تقدف إيضثاحه مثن الرلثوي إلثي مثا دلثت
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عليثثه النصثثوص حتثثي يحتثثا إلثثي مثثا ذكثثر مثثن إ امثثة الحجثثة علثثي مثثن لثثيس بم ث من،
فاختله األمر علي من اشتر ذلك حهللا المستعان.
واح ثثتع بعث ث
واألحاديث

م ثثن أول ثثب االس ثثتدالل باتف ثثا ه عل ثثي ذف التقلي ثثد ،وذك ثثروا اآلي ثثات

الثواردة فثثي ذف التقليثثد ،و ثثـن كثثل أحثثد بثثل االسثثتدالل ال يثثدري أي األمثرين

هثثو الهثثدى ،و ثثـن كثثل مثثا ال يصثثح إال بالثثدليل فهثثو دعثثوى ال بيعمث بثل بهثثا ،و ثثـن العل ث
ثاد الشثثيء علثثي مثثا هثثو عليثثه مثثن اثثرورة أو اسثثتدالل وكثثل مثثا لث يكثثن علمثاً فهثثو
اعتقث ب

لهل ،ومن ل يكن عالماً فهو اال .

والج ثواب عثثن األول أن الم ث موف مثثن التقليثثد أخ ث ب ث ن
ثول الغيثثر بغيث نثر حجثثة ،وه ث ا

ليس منه حك رسول هللا  فإن هللا أولب اتباعثه فثي كثل مثا يقثول ولثيس العمثل فيمثا

أمر به أو نهي عنه داخالً تحثت التقليثد المث موف اتفا ثاً ،وأمثا م طثن دونثه ممثن اتبعثه فثي
ثثول الثثه ،واعتقثثد أنثثه لثثو ل ث يقلثثه ل ث يقثثل هثثو بثثه فهثثو المقلثثد الم ث موف ،بمثثال مثثا لثثو

اعتقد ذلك في خبر هللا ورسوله فإنه يكون ممدوحاً ،وأمثا احتجثاله بثـن أحثداً ال يثدري
بل االستدالل أي األمرين هو الهدى فليس بمسثل بثل مثن النثاس مثن يقمثئن وينشثرح

صثثدره لاسثثالف مثثن أول وهلثثة ،ومثثنه مثثن يتو ث

علثثي االسثثتدالل ،فال ث ي ذكثثروه ه ث

أهث ث ث ثثل الشث ث ث ثثق الثث ث ث ثثاني ،فيجث ث ث ثثب عليث ث ث ثثه النظث ث ث ثثر ليقث ث ث ثثي نفسث ث ث ثثه النث ث ث ثثار لقولث ث ث ثثه تعث ث ث ثثالي:
{قوا أنفسكم وأه يكم نارا}[سورة التحري ،آية ]6 :ويجب علي كل من استرشده أن
بي طرنشثثدهب ويبثثرهن لثثه علثثي الحثثق وعلثثي ه ث ا مضثثي السثثل

الصثثالح مثثن عهثثد النبثثي

و عده.

وأمثثا مثثن اسثثتقرت نفسثثه إلثثي تصثثديق الرسثثول ولث تنازعثثه نفسثثه إلثثي لثثب دليثثل
توفيقاً من هللا وتيسي اًر .فه ال ين ثال هللا فثي حقهث {ولكىن اهلل حبىب إلىيكم اإلميىان
وزينه يف ق وبكم ...اآلية}[سثورة الحجثرات ،آيثة ،]7 :و ثال{ :فمىن يىرد اهلل أن يهديىه يشىر
صىىىىدره ل .ىىىىالم...اآلية}[سث ثثورة األنعثثثاف ،آيث ثثة ،]125 :ولث ثثيس هث ث الء مقل ثثدين آلبث ثثائه وال
لرهسائه ألنه لو كفر آباهه أو رهسثائه لث يتثابعوه بثل يجثدون النطفثرة عثن كثل مثن
سثثمعوا عنثثه مثثا يمثثال الش ثريعة وأمثثا اآليثثات واألحادي ث فإنمثثا وردت فثثي حثثق ال فثثار
ن
ال ث ين اتبع ثوا مث طثن بن به ثوا عثثن إتباعثثه وترك ثوا اتبثثاي مث طثن أبمث بثروا باتباعثثه .وإنمثثا كلفه ث هللاب
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اإلتيان ببرهان علي دعواه بمال الم منين فل يرد ه أنه أسقه اتباعه حتي يثـتوا
بالبرهان .وكل من خال هللا ورسول به فال برهان له أصالً وإنما بكلن اإلتيان بالبرهثان

تبكيتاً وتعجي اًز.

هين
وأما من اتب الرسول فيما لاء بثه فقثد اتبث الحثق الث ي أمثر بثه و امثت البث ار ب
علي صحته ،سواء علن هو بتو ن
ليه ذلك البر ن
هان أف ال.

و ثثول مثثن ثثال مثثنه إن هللا ذكثثر االسثثتدالل وأمثثر بثثه بمسثثل ل ث طثن هثثو فعثثل حسثن
نفس بثه إلثي التص ن
ثديق كمثا تقثدف
مندوب ل نل م طن أ ا ه ،ووالثب علثي ك نثل م طثن لث تس ط
ثكن ب
تقريره و اهلل التوفيق.
و ثثال ي ث ثره ث ثثول م ثثن ث ثثال ريق ث ث بة الس ثثل أسث ثثل  ،و ريق ث ث بة الملث ث
بمسثثتقي  ،ألنثثه ظثثن أن ريقثثة السثثل مجثثرد اإليمثثان بـلفثثا القثرآن والحثثدي
فق ثثه ف ثثي ذل ثثك ،وأن ريق ثثة الملث ث

أحك ث ث لث ثثيس
مثثن يثثر

ه ثثي اس ثثتم ار مع ثثاني النص ثثوص المص ثثروفة ع ثثن

حقائقهثثا بثثـنواي المجثثازات ،فجم ث ه ث ا القائثثل بثثين الجهثثل بقريقثثة السثثل
ريقثثة المل ث  ،ولثثيس األمثثر كم ثا ظثثن ،بثثل السثثل

والثثدعوى فثثي

فثثي ايثثة المعرفثثة بمثثا يليثثق بثثاهلل

تعالي ،وفي اية التعظثي لثه والمضثوي ألمثره والتسثلي لمثراده ،ولثيس م طثن سثلك ريثق
المل واثقاً بـن ال ي يتـوله هو المراد وال يمكنه القق بصحة تـويله ،وأمثا ثوله فثي

((العلث

))

فثزادوا فثثي التعريثثف عثثن اثثروة أو اسثثتدالل .وتعريثثف العلث  ،انتهثثي عنثثد ولثثه

((عليثثه)) فثثإن أب ثوا إال الزيثثادة فليثثزدادوا عثثن تيسثثير هللا لثثه ذلثثك وخلقثثه ذلثثك المعتقثثد فثثي
لبه ،وإال فال ي زادوه هو محل النزاي فال داللة فيه و اهلل التوفيق.
و ال أبو المظفر بن السمعاني تعقب بع أهل ال الف ول م طثن ثال إن السثل
مثثن الصثثحابة والتثثابعين لث ث يعتن ثوا بثثإيراد دالئ ثثل العقثثل فثثي التوحي ثثد بثثـنه ل ث يش ثثتغلوا
بالتعريفثثات فثثي أحكثثاف الح ثوادث و ثثد بثثل الفقهثثاء ذلثثك واستحسثثنوه فثثدونوه فثثي كتثثبه ،
ف لك عل ال الف ،ويمتاز عل ال الف بـنه يتضمن الرد علثي الملحثدين وأهثل األهثواء،
و ه تزول الشبهة عن أهل الزيثغ ويثبثت اليقثين ألهثل الحثق ،و ثد علث ال ثل أن ال تثاب
ل تعل حقيته ،والنبي ل يثبت صد ه إال بـدلة العقل ،وألاب:
ي و يو ::فثإن الشثاري والسثل الصثالح نه طثوا عثن االبتثداي وأمثروا باالتبثاي ،وصثح
عن السل أنه نه طوا عن ال الف وعدوه ذريعة للشك واالرتياب.
115

وي ددو افددعوع فلث يثبثثت عثثن أحثثد مثثنه النهثثي عنهثثا إال مث طثن تثثرك الثثنا الصثثحيح
س عثثن أحثثد مثثن أئمثثة
و ثثدف عليثثه القيثثاس ،وأمثثا مثثن اتب ث الثثنا و ثثاس عليثثه فثثال بي طحف ث ب
السل إن ار ذلك ،ألن الحوادث في المعامالت ال تنقضي و الناس حالة إلثي معرف نثة
الحك ن ،فمن ث تواردوا علي استحباب االشتغال ب لك بمال
وي و كون و :فإن الدين كمل لقوله تعالي{ :اليوم أكم ى

عل ال الف.
لكىم ديىنكم}[سثورة

المائثثدة ،آيثثة ]3 :فثثإذا كثثان أكملثثه وأتمثثه وتلقثثاه الصثثحابة عثثن النبثثي  واعتقثثده مث طثن تلقثثي
عنه وا مـنت بثه نفوسثه  ،فثـي حالثة بهث إلثي تحكثي العقثول والرلثوي إلثي ضثاياها
عليهثا فتثارة يعمثل بمضثمونها،

ولعلها أصالً ،والنصوص الصحيحة الصريحة تعر
وتارة تبحر عن مو ن
اا نعها لتوافق العقول.
ب
وإذا كان الدين د كمل فال ت ون الزيادة فيه إال نقصاناً في المعني ،ومثل زيثادة
أصب في اليد فإنها تنقا قيمة العبد ال ي يق بثه ذلثك ،و ثد توسثه بعث

المت لمثين

فقثثال :ال يكفثثي التقليثثد بثثل البثثد مثثن دليثثل ينشثثرح بثثه الصثثدر .وتحصثثل بثثه القمـنينثثة

العلميثثة ،وال يشثثتر أن يكثثون بقريثثق الصثثناعة ال الميثثة بثثل يكفثثي فثثي حثثق كث نثل أحثثد

بحسب ما يقتضيه فهمه انتهي.
والث ث ي تق ثثدف ذكث ثره م ثثن تقلي ثثد النص ثثوص ك ثثا

ف ثثي هث ث ا الق ثثدر ،و ثثال بعض ثثه

التصديق الجزمي الث ي ال ريثب معثه بولثود هللا تعثالي واإليمثان
المقلوب من كل أحد
ب
برسثثله و مثثا لثثاءوا بثثه كيفمثثا حصثثل و ثثـي ريثثق إليثثه بيوصث بثل ،ولثثو كثثان عثثن تقليثثد

م طح

إذا سل من التز ن
لزل .

ثثال القر بثثي :هث ا الث ي عليثثه أئمثثة الفتثثوى ومث طثن ثطثبله مثثن أئمثثة السثثل  ،واحثثتع
بعضه بما تقدف من القول في أصل الفقرة و ما تواتر عن النبثي ثث الصثحابة أنهث

حكمثوا بإسثالف مثن أسثل مثثن لفثاة العثرب ممثن كثان يعبثثد األوثثان ،فقبلثوا مثنه اإل ثرار
بالشثثهادتين ،والت ثزاف أحكثثاف اإلسثثالف مثثن يثثر إل ثزاف بثثتعل األدلثثة ،وإن كثثان كثيثثر مثثنه
إنما أسل لولود دليل ما ،فـسل بسبب واوحه له ،فال ثير منه د أسلموا وعثاً مثن
ير تقدف استدالل ،بل بمجرد ما كان عنده من أخبثار أهثل ال تثاب بثـن نبيثاً سثيبع

وينتصث ثثر علث ثثي مث ث طثن خالفث ثثه ،فلمث ثثا ظهث ثثرت له ث ث العالمث ثثات فث ثثي محمث ثثد  بث ثثادروا إلث ثثي
اإلسالف ،وصد وه في كل شيء اله ودعاه إليه من الصالة والزكثاة و يرهمثا ،وكثيثر
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منه كان ي ذن له في الرلوي إلي معاشه من رعاية الغن و يرها ،وكانت أنثو بار النبثونة
و ركاتبهثثا تشثثملبه فثثال ي ازلثثون يثثزدادون إيمان ثاً ويقين ثاً ،و ثثال أبثثو المظفثثر بثثن السثثمعاني

ثب شثثيئاً وال بيحث نثربف شثثيئاً ،والحثثس لثثه فثثي شثثيء مثثن
أيضثاً مثثا ملمصثثه :إن العقثثل ال بيولث ب
ذلك ،ولو ل ي نرطد الشري بحك ما ولب علي أحد شيء لقوله تعثالي {وفىا كنىا فعىذبني
حتىىق نبعىىث ر ىىوال}[سثثورة اإلسثراء ،آيثثة ،]15 :و ولثثه { ل ى ال يكىىون ل نىىاس ع ىىق اهلل حلىىة بعىىد
الر }[سورة النساء ،آية ،]165 :و ير ذلك من اآليات.
فمثثن زع ث أن دعثثوة رسثثل هللا علثثيه الصثثالة والسثثالف إنمثثا كانثثت لبيثثان الفثثروي،
الرسول و ن
ن
ن
لزمه أن يجعل العقل هو الداعي إلي هللا دون
عدم به
الرسول ويلزمه أن ولود
بالنسبة إلي الدعاء إلثي هللا سثواء ،وكفثي بهث ا اثالالً .ونحثن ال نن ثر أن العقثل يرش بثد
ن
التوحيد وإنما نن ثر أنثه يسثتقل بإيجثاب ذلثك حتثي ال يصثح إسثالف إال بقريقثه ،مث
إلي
ثات ال تثاب واألحاديث ب
ق النظثر عثن السثمايات ل ثون ذلثك خثال مثا دلثت عليثه آي ب
الص ثثحيحة الت ثثي تث ثواترت ول ثثو ب ثثالقرق المعن ثثوي ،ول ثثو ك ثثان كم ثثا يق ثثول أولئ ثثك لبقل ثثت

ثمايات الت ثثي ال مج ثثال للعق ثثل فيه ثثا أو أكثره ثثا ،ب ثثل يج ثثب اإليم ثثان بم ثثا ثب ثثت م ثثن
الس ث
ب
الس ثثمايات ،ف ثثإن عقلن ثثاه فبتوفي ثثق هللا وإال اكتفين ثثا باعتق ثثاد حقيت ثثه ،عل ثثي وف ثثق مث ثراد هللا
سبحانه وتعالي انتهي.
وي يثثد كالمثثه مثثا أخرلثثه أبثثو داود عثثن ابثثن عبثثاس ((أن رلثالً ثثال لرسثثول هللا 

أنشثثدك هللا آهلل أرسثثلك أن نشثثهد أن ال إلثثه إال هللا وأن نثثدي الثثالت والعثثزى ثثال :نعث .
فـسثثل ))( ،)159وأصثثله فثثي الصثثحيحين فثثي صثثة اثثماف بثثن ثعلبثثة( ،)160وفثثي حثثدي
عمرو بن عبسة عند مسل أنه ((أتي النبي  فقثال مثا أنثت ثال :نبثي هللا .لثت :آهلل
أرسثلك ثثال نعث  .لثثت :بثـي شثثيء ثثال :أ ن
بوحثثد هللا ال أشثرك بثثه شثثيئا)) الحثثدي  ،وفثثي
حثثدي

أسثثامة بثثن زيثثد ،فثثي صثثة تلثثه ال ث ي ثثال ال إلثثه إال هللا فثثـن ر عليثثه النبثثي 

وحثثدي

المقثثداد فثثي معنثثاه ،و ثثد تقثثدما فثثي ((كتثثاب الثثديات)) وفثثي كتثثب النبثثي  إلثثي

( )159أخرله الدارمي في الواوء ،باب :الواوء والصالة (-172/1ح )651عن ابن عباس.
( )160حدي

اماف أخرله البماري في العل  ،باب :ما لاء في العل (-179/1ح . )63الريان،

وأخرله مسل في اإليمان باب الس ال عن أركان اإلسالف (-41/1ح.)12
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هر ثثل وكسثثرى و يرهمثثا مثثن الملثثوك يثثدعوه إلثثي التوحيثثد؛ إلثثي يثثر ذلثثك مثثن األخبثثار

المتواترة التواتر المعنوي الدال علي أنه  ل يزد في دعائه المشركين علي أن ي منوا

باهلل وحده ويصد وه فيما لاء به عنه ،فمن فعثل ذلثك بنبثل منثه سثواء كثان إذعانثه عثن
تقثثدف نظث اًر أف ال ،ومثثن تو ث مثثنه نبهثثه حينئث علثثي النظثثر ،أو أ ثثاف عليثثه الحجثثة إلثثي
أن ي عن أو يستمر علي ن
عنادنه.
و ال البيهقي في ((كتاب االعتقاد)) سلك بع

إثبات الصان وح ن
أئمتنا في ن
ثدوث

ثوب بث ن
العثثال ن ريثثق االسثثتدالل بمعج ثزات الرسثثالة فإنهثثا أصثثل فثثي ولث ن
ثول مثثا دعثثا إليثثه
ب
بب
إيمان ال ين استجابوا للرسل ،ث ذكثر صثة النجاشثي
النبي  .وعلي ه ا الوله و
ب
و ول لعفر بن أبي الب له ((بع هللا إلينا رسوالً نعثر ن
ص طثد به فثدعانا إلثي هللا وتثال
علينا تنزيالً من هللا ال يشثبهه شثيء فصثد ناه وعرفنثا أن الث ي لثاء بثه الحثق)) الحثدي
بقوله ،و د أخرله ابن خزيمة في ((كتاب الزكاة)) من صحيحه مثن رواي نثة اب نثن إسثحاق

وحالثثه معروفثثة وحديثبث بثه فثثي درلث نثة الحسثثن ،ثثال البيهقثثي فاسثثتدلوا بإعجثثاز القثرآن علثثي
صثثدق النبثثي ،فثثآمنوا بمثثا لثثاء بثثه مثثن إثبثثات الصثثان ووحدانيتثثه وحثثدوث العثثال و يثثر

ذلثثك ممثثا لثثاء بثثه الرسثثول  فثثي الق ثرآن و ي ثره ،واكتفثثاء الث ن
ثب مث طثن أسثثل بمثثثل ذلثثك
ب
مشهور في األخبثار ،فولثب تصثديبق به فثي ك نثل شثيء ثبثت عنثه بقريثق السثم ال يكثون
ذلث ثثك تقليث ثثداً بث ثثل هث ثثو اتبث ثثاي حهللا أعل ث ث  ،و ث ثثد اسث ثثتدل مث ثثن اشث ثثتر النظث ثثر فث ثثي اآليث ث ن
ثات
ط
واألحادي ث ن ال ثو ن
اردة فثثي ذلثثك ،وال حجثثة فيهثثا ألن مثثن ل ث يشثثتر النظثثر ل ث ين ثثر أصثثل
النظثر وإنمثا أن ثثر تو ث

اإليمثان علثثي ولثود النظثر بثثالقريق ال الميثة ،إذ ال يلثزف مثثن

بعضثه بثـن التقليثد ال يفيثد العلث إذ لثو أفثاده
التر يب في النظر ل طعلب به شر اً ،واسثتدل ب
ل ان العل حاصالً لمن لد في ثدف العثال ولمثن لثد فثي حدوثثه .وهثو محثال إلفضثائه
إلي الجم بثين النقيضثين .وهث ا إنمثا يتثـتي فثي تقليثد يثر النبثي  .وأمثا تقليثده 

فيم ثثا أخب ثثر ب ثثه ع ثثن ر ثثه ف ثثال يتن ثثا

أصث ثالً واعتث ث ر بعض ثثه ع ثثن اكتف ثثاء النب ثثي 

والص ثثحابة بإس ثثالف م ثثن أس ثثل م ثثن األعث ثراب م ثثن ي ثثر نظ ثثر ب ثثـن ذل ثثك ك ثثان لض ثثرورة

المبادل ،وأما بعد تقرنر اإلسثال نف و بش طثهرته فيجثب العمثل باألدلثة ،وال يمفثي اثع
االعت ث ار ،والعجثثب أن مثثن اشثثتر ذلثثك مثثن أهثثل ال ثثالف ين ثثرون التقليثثد وه ث أول داي
هث ا

إليه ،حتي استقر في األذهان أن من أن ر اعدة من القواعد التي أصلوها فهثو مبتثدي
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ولو ل يفهمهثا ولث يعثر مـخث ها وهث ا هثو محث التقليثد ،فثآل أمثره إلثي ت فيثر م طثن
لد الرسول عليه الصالة والسالف في معرفة هللا تعالي والقثول بإيمثان مثن لثده وكفثي
السثل  :إنهث كمثثل ثوف كثانوا سثف اًر فو عثوا

به ا االالً ،وما مثبل به ط إال كمثا ثال بعث
فثثي فثثالة لثثيس فيهثثا مثثا يقثثوف بثثه البثثدن مثثن المثثـكول والمشثثروب و أروا فيهثثا ر ثاً شثثتي
فانقسثثموا إلثثي سثثمين فقسث ولثثدوا مثثن ثثال لهث أنثثا عثثار بهث ه القثثرق و ريثثق النجث ن
ثاة
عنه ائفة فـ ثاموا إلثي أن و فثوا

منها واحدة فاتبعوني فيها ت طن بجوا فتبعوه فنج طوا ،وتمل
علثثي أمثثارة ظهثثر له ث أن فثثي العمثثل بهثثا النجثثاة فعمل ثوا بهثثا فنج ثوا و س ث هجم ثوا بغيثثر

مرشد وال أمثارة فهل ثوا ،فليسثت نجثاة مثن اتبث المرشثد بثدون نجثاة مثن أخث باألمثارة إن
لث ت ثثن أولثثي منهثثا ،ونقلثثت مثثن لثثزء الحثثافس صثثالح الثثدين العالئثثي :يمكثثن أن ن
يفصثثل
فيق ثثال  :م ثثن ل ث طثيس ل ثثه أهلي ثثة لفهث ث ش ثثيء م ثثن األدل ثثة أصث ثالً وحص ثثل ل ثثه اليق ثثين الت ثثاف
بثثالمقلوب إمثثا بنشثثـته علثثي ذلثثك أو لنثثور يق فثثه هللا فثثي لبثثه ،فإنثثه يكتفثثي منثثه ب ث لك،
ومن فيثه أهليثة لفهث األدلثة لث بي ط تث

منثه إال باإليمثان عثن دليثل ،ومث ذلثك فثدليل كثل

أحد بحسبه وت في األدلة المجملة التي تحصل بـدني نظر ،ومن حصثلت عنثده شثبهة

ولثثب عليثثه الثثتعل ب إلثثي أن تثثزول عنثثه ،و ثثال فبه ث ا يحصثثل الجم ث بثثين كثثالف القائفثثة
المتوسقة ،وأما من ال فقال ال يكفي إيمثان المقلثد فثال يلتفثت إليثه ،لمثا يلثزف منثه مثن
القول بعدف إيمان أكثر المسلمين ،وك ا من ال أيضاً فقال ال يجوز النظثر فثي األدلثة
لما يلزف منه أن أكابر السل

كالف الحافس في الفتح .

مصثا المثرباد نطقبل بثه مثن
ل يكونوا مثن أهثل النظثر انتهثي مل ً

وإن و يليت فث نقيا أل ل :
ألول :م ثثا في ثثه م ثثن الفوائ ثثد العدي ثثدة والس ثثيما بي ثثان مث ث هب األش ثثاعرة ف ثثي ول ثثوب

النظر والرد عليه.

اثونث :إثبات حصول ((المعرفة الفقرية)) التي ين رها د .عمر.

اثواددد  :توا ثثيح خق ثثورة الق ثثول ب ثثرد هث ث ه المعرف ثثة الفقري ثثة وااللتج ثثاء إل ثثي أه ثثل
ال ثثالف المفضث ثثي إل ثثي ت فيث ث نثر العث ثوا نف وازدر ناء السث ثثل ن وهث ث ا الزف ل ث ثثالف ال ثثدكتور عم ث ثر

وفحواه.
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أما منا شة الدكتور عمر في أدلته فالعجيب أنه ذكر أدلثة القثائلين بثالفقرة ،ل ثن
ل ينشرح صدره لها فصار يورد عليها العجائب ،فمن ذلك حثدي (( :مثا مثن مولثود إال
يولثثد علثثي الفق ثرة)) حي ث ذكثثر روايثثة مسثثل وفيهثثا(( :فثثإن كانثثا مسثثلمين فمسثثل )) عقثثب
ن
ثق بهمثا
عليها أن ((هث ه الزيثادة تواثح بجثالء أن القفثل تثاب فثي التثـثر لألبثوين ويطلتح ب
فث ثثي الحك ث ث إن كانث ثثا يهث ثثوديين أو نص ث ثرانيين أو مجوسث ثثيين ،وك ث ث لك إن كانث ثثا مسث ثثلمين
ال تعني مثا يريثده المتمسثلفة وهث ا يثدل

فمسل  ،وه ا يبين بجالء أن الفقرة في الحدي

علثثي أن القفثثل ال يقثثال لثثه مسثثل أو كثثافر ول ثثن الحك ث عليثثه بثثال فر أو اإليمثثان أي
ثلي ،أي أن حال ثثه يلح ثثق بح ثثال والدي ثثه
ثي إلح ثثا لي ال أص ث ل
اإلس ثثالف ،وإنم ثثا ه ثثو حكث ث تب نع ث ل

والدار التي بو نلد فيها أو ير ذلك مما هو م كور في كتب الفقه)) أ .هث.
وه ه الجملة فيها تمليه وتمبه كبير.

ف دالو ::روايثثة مسثثل م كثثدة لبثثا ي الروايثثات ال تمالفهثثا ،وال ت ث دي إلثثي ه ث ا الفه ث

العقثثي ال ث ي ذك ثره بت ل ث  ،فثثإن النبثثي ثثال(( :يهودانثثه – ينص ثرانه – يمجسثثانه)) ول ث
يقثثل ((يسثثلمانه)) ،بثثل ((وإن كانثثا مس ثلمين فمسثثل

))

أي علثثي األصثثل ،فهثثي مقثثررة للفق ثرة

موافقثثة للروايثثات األخثثرى التثثي فيهثثا ((كثثل مولثثود يولثثد علثثي ه ث ه الملثثة)) ،فالر و يثثة حثثق
واإلنسان مفقور علي الحق ،فهو مفقور علي الر و ية وفي حدي

عيا

مرفوعاً يقول هللا تعالي(( :إني خلقت عبادي حنفاء كله )) .وفثي روايثة لحثدي

بثن حمثار
عيثا

((حنفاء مسلمين))( ،)161والحنيييث بة هثي اإلسثالف ،كمثا أنثه لثو لث يكثن المثراد بثالفقرة فثي
هث ا الحثثدي اإلسثثالف لمثثا سثثـلوا عقثثب ذلثثك(( :أ أريثثت مثثن يمثثوت مثثن أ فثثال المشثثركين
وهثثو صثثغير)) ألنثثه لث يكثثن هنثثاك مثثا يغيثثر تلثثك الفقثرة لمثثا سثثـلوه ،و العلث القثثدي ومثثا

يجري مجراه ال يتغير ،وك لك وله(( :فـبواه ينصرانه ويمجسانه)) بثين فيثه أنهث يغيثرون
الفق ثرة التثثي فقثثر النثثاس عليهثثا ،وأيض ثاً فإنثثه شثثبه ذلثثك بالبهيمثثة التثثي تولثثد مجتمعثثة
الملق ال نقا فيه ،ث تجدي بعد ذلك فعل أن التغيير وارد علي الفقرة السثليمة التثي

ولثثد العبثثد عليهثثا ،وأيضثاً فثثإن الحثدي

مقثثابق للقثرآن لقولثثه تعثثالي {فطىىرة اهلل الىىر فطىىر

( )161أخرله مسل ( )2198-2197/4بثدون لفثس ((مسثلمين)) ،وحنفثاء تثدل عليهثا ،وانظثر :ال ثالف
علي ه ه اللفظة في العقل والنقل(. )369-368/8
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الناس ع يهىا}[سثورة الروف،آيثة ،]30:وهث ا يعث لميث النثاس ،ف بعلنث أن هللا فقثر النثاس كلهث

علثثي فقرتثثه الم ث كورة ،وفق ثرة هللا أاثثافها إليثثه إاثثافة مثثدح ال إاثثافة ذف فعل ث أنهثثا
فقرة محمودة ال م مومة(.)162

إن مثثا تث هب إليثثه يثثا دكتثثور عمثثر فثثي هث ا الحثثدي لث تسثثتحدثه بثثل بسثنبطقت إليثثه
ل ثثن أتثثدري مثثن سثثلفك فثثي هث ا  ،إنهث القدريثثة الث ين يقولثثون إن اإلنسثثان يملثثق فعلثثه،

وصثثاروا يحتجثثون به ث ا الحثثدي

علثثي ثثوله الفاسثثد ،و ثثد يثثل لامثثاف مالثثك بثثن أنثثس:

إن القدرية يحتجون علينا بـول الحدي

فقال :احتجوا عليه بآخره وهو ولثه ((هللا أعلث

بمثثا كثثانوا عثثاملين)) ،فبثثين أنثثه ال حجثثة فيثثه للقدريثثة ،فثثإنه ال يقولثثون إن نفثثس األبثثوين
خلقا تهودهب وتنصرهب ،بثل هثو تهويثد وتنصثير باختيثاره ،ل ثن كانثا سثبباً فثي ذلثك بثالتعلي
والتلقين فثإذا أاثيف إليهمثا بهث ا االعتبثار ،فثأل طن يضثا إلثي هللا الث ي هثو خثالق كثل

شيء بقريثق األولثي ،ألن هللا وإن خلقثه مولثوداً علثي الفقثرة سثليماً ،فقثد ثدر عليثه مثا
سثثيكون بعثثد ذلثثك مثثن تغي ثره وعل ث ذلثثك( ،)163ث ث إن ه ث ا التفسثثير للفق ثرة باإلسثثالف هثثو

تفسثثير الثراوي الصثثحابي الجليثثل أبثثي هريثرة ،فإنثثه روى هث ا الحثثدي

ثث ثثال :ا ثثرها إن

شئت {فطرة اهلل الر فطر الناس ع يها}[سورة الثروف ،آيثة ،]30:و ثد أورد ابثن لريثر و طي بثرهب فثي
التفسثثير عثثن عكرمثثة ومجاهثثد والحسث نثن وإبثرااي والضث ن
ثحاك و تثثادة فثثي هث ه اآليثثة ثثالوا:
دين هللا اإلسالف ال تبديل لملق هللا الوا لدين هللا(.)164

وأسثثال بفك المعتزلثثة يثثا دكتثثور عمثثر يقولثثون :إن معرفثثة هللا ال تحصثثل إال بثثالنظر
المشثثرو بالعقثثل فيسثثتحيل أن ت ثثون المعرفثثة عنثثده اثثرورية أو ت ثثون مثثن فعثثل هللا
تع ثثالي ،والح ثثدي ال يس ثثاعد هث ث ا الفهث ث الس ثثقي ب ثثل إن آخث ثره أيضث ثاً دلي ثثل عل ثثي أن هللا
تعثثالي يعل ث مثثا يصثثيرون إليثثه بعثثد والدته ث علثثي الفق ثرة ،هثثل يبقثثون عليهثثا فيكونثثون

م منين أو يغيرونها فيصيرون كفا اًر(.)165
( )162العقل والنقل(.)372-371/8
( )163السابق.)362/8( ،

( )164تفسير ابن لرير()184 ،183/10
( )165العقل والنقل(. )378/8

 .دار ال تب العلمية.
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وأم ثثا م ثثا ختم ثثت ب ثثه كالم ثثك ي ثثا دكت ثثور عم ثثر م ثثن أن الفقث ثرة ليس ثثت نوعث ثاً م ثثن

المعار  ،فيقال لك :إن الحدي

لث يثدل علثي أنثه إذا خثر القفثل مثن بقثن أمثه يعلث

هث ا الثثدين ويريثثده فثثإن هللا تعثثالي يقثثول {واهلل أخىىرجكم فىىن بطىىون أفهىىاتكم ال تع مىون
شىىىىي اا}[سث ثثورة النحث ثثل :آيث ثثة ،]78،ول ث ثثن فقرت ث بثه مقتضث ثثية مولبث ثثة لث ثثدين اإلسث ثثالف لمعرفتث ثثه

ومحبته.

ن
ن
ومحبتث ث نه وإخ ث ن
ثالص ال ث ن
ثدين ل ثثه ،ومولب ثثات
بمالقث ث نه
ثتلزف اإل ث ثرار
فث ب
ثنفس الفقث ثرة تس ث ب
صث ث بل ش ثثيئاً بع ثثد ش ثثيء ،بحس ثثب كم ثثال الفقث ثرة ،إذا س ثثلمت ع ثثن
الفقث ثرة ومقتض ثثاها ت طح ب
المعار وليس المراد مجرد بول الفقرة ل لك أكثر من يره ،كما أن كل مولود يولد
فإنه بيولد علي محبة ما يالئ بدنه من األ ية واألشر ة ،فيشثتهي اللثبن الث ي يناسثبه.

وه ث ا مثثن ولثثه تعثثالي{ :ربنىىا الىىذي أعطىىق كىى شىىيءٍ خ مىىه ثىىم هىىدى}[سثثورة ثثه،]50:

و ولثه{:الذي خ ق فسوى  والىذي قىدر فهىدى} [سثورة :األعلثي ،]302 :فهثو سثبحانه خلثق
ينفعث به ،ود طفث ن مثا يضثرهب ،ثث هث ا الحثب والثبغ يحصثل
الحيوان مهتدياً إلي لثب مثا ب
ن
حالت نه .ث د ي طع نر ب ل ثير من األبدان مثا بيفسثد مثا ولثد عليثه
فيه شيئاً فشيئاً بحسب
من القبيعة السليمة والعادة الصحيحة.
و ثثد أ ثثال شثثيس اإلسثثالف البحث فثثي ذلثثك فثثي كتابثثه القثثي ((العقثثل والنقثثل(،)166
حي ال رحمه هللا:
ثثال ابثثن عبثثد البثثر((( :)167وأمثثا اخثثتال

العلمثثاء فثثي الفق ثرة الم ث كورة فثثي ه ث ا

الحثثدي  ،ومثثا كثثان مثلثثه ،فقالثثت فر ثثة:الفقرة فثثي ه ث ا الموا ث أريثثد بهثثا الملقثثة التثثي
بخلنثق عليهثا المولثود مثن المعرفثة بر ثه ،ف ـنثه ثال(( :كثل مولثود يولثد علثي نخطلقثة يعثثر

بها ر ه إذا بلغ مبلغ المعرفثة)) يريثد خلقث ًة ممالفث ًة لملقثة البهثائ  ،التثي ال تصثل بملقتهثا
إلي معرفة ذلك)).
(( الوا :ألن الفا ر هو المالق)).

( )166العقل والنقل (.)385 ، 384/8

( )167في ((تجريد التمهيد)) ص.296-295
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ث ثثال(( :وأن ث ثثرت أن يكث ثثون المولث ثثود يفقث ثثر علث ثثي إيمث ثثان أو كفث ثثر أو معرفث ثثة أو
إن ار)) ،لت إن شيس اإلسالف :صاحب ه ا القول إن أراد بالفقرة التمكن من المعرفثة

والقدرة عليها ،فه ا اايف .فإن مجرد القدرة علي ذلك ال يقتضي أن يكون حنيفاً.

ثث لثثيس هث ا معنثثاه الثثتمكن مثثن المعرفثثة والقثثدرة علثثي ذلثثك بمجثثرده ،فثثإن القثثدرة

المجردة ال تقتضي أن يكون حنيفاً وال أن يكون علي الملة ،وال يحتا أن يث كر تغييثر

أبويه لفقرته ،حتي ،بيسثـل عمثن مثات صثغي اًر .وألن القثدرة هثي فثي ال بيثر أكمثل منهثا
فثثي الصثثغير ،وهثثو لمثثا نهثثاه عثثن تثثل الصثثبيان ،فقثثالوا :إنه ث أوالد المشثثركين .ثثال:

أليس خيارك أوالد المشركين ما من مولود إال يولد علي الفقرة.

ولو أريد القدرة؛ ل ان البالغون ك لك ،م كونه مشركين مستولبين للقتل.

وإن أراد ب ثثالفقرة الق ثثدرة عل ثثي المعرف ثثة مث ث إرادته ثثا ،فالق ثثدرة ال امل ثثة مث ث اإلرادة
التامثثة تسثثتلزف ولثثود المثرناد المقثثدور ،فثثدل علثثي أنهث بف نقث بثروا علثثي القثثدرة علثثي المعرفثثة
وإرادتهثثا وذلثثك مسثثتلزف لايمثثان واإلسثثالف ،كمثثا ذكثثر محمثثد بثثن نصثثر عنثثه أنثثه آخثثر

وليه ،فإنه كثان يقثول :إن صثبيان أهثل الحثرب إذا بس بثبوا بثدون األبثوين كثانوا مسثلمين،
وإن كثانوا معهمثثا فهث علثثي دينهمثثا ،وإن بسث بثبوا مث أحثثدهما ،فعنثثه روايتثثان ،وكثثان يحثثتع

بالحدي  .أ هث

أمثا مثا ذكرتثثه يثا د .عمثثر عثن الفقهثثاء فثي ذلثثك فـنقثل لثثك شثيئاً ممثثا لثاء عثنه

وذلك فيما نقله شيس اإلسالف:

ال أبو بكر المالل في الجام فثي كتثاب ((أحكثاف أهثل الملثل))(( :أنبثـ أبثو بكثر

المثثروزي أن أبثثا عبثثد هللا ثثال فثثي سث طثب ني أهثثل الحثثرب :إنه ث مسثثلمون إذا كثثانوا صثثغا اًر،
وإن كثانوا مث أحثثد األبثثوين .وكثثان يحثثتع بقثثول رسثثول هللا صثثلي هللا عليثثه وسثثل ((فثثـبواه
بيهودانثثه أو ينص ثرانه ،))...ثثال(( :وأمثثا أهثثل الثغثثر فيقولثثون :إذا كثثان م ث أبويثثه :إنه ث

يجبرونثثه علثثي اإلسثثالف)) ،ثثال(( :ونحثثن ال نث هب إلثثي هث ا .ثثال النبثثي صثثلي هللا عليثثه

وسل (( :فـبواه يهودانه.))...
ثثال المثثالل :أنبثثـ عبثثد الملثثك الميمثثوني ثثال :سثثـلت أبثثا عبثثد هللا بثثل الحثثبس
-أي بثثل أن يحثثبس أحمثثد فثثي محنثثة الجهميثثة -عثثن الصثثغير بي طمثثرب مثثن أر
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الثثروف

وليس معه أبواه .ال :إذا مات صلي عليه المسلمون .لت بي ط رهب علي اإلسثالف ثال:
إذا كانوا صغا ار يصلون عليه أبكره من يليه إال ه  ،وحكمه حكمه .
لثثت :فثثإن كثثان معثثه أب ثواه ثثال :إذا كثثان مع ثه أب ثواه – أو أحثثدهما -ل ث بي ثره،
ودينثثه علثثي ديثثن أبويثثه .لثثت :إلثثي أي شثثيء يث هب إلثثي حثثدي النبثثي صثثلي هللا عليثثه

وسل ((كل مولود يولد علي الفقرة)) :حتي يكون أبواه

ال :نع .

ثثال :وعمثثر بثثن عبثثد العزيثثز نثثادى بثثه ثثال :فثثرده إلثثي بثثالد الثثروف إال وحكمثثه
حكمه  .لثت(( :فثي الحثدي

كثان معثه أبثواه ثال :ال ،ولثيس ينبغثي إال أن يكثون معثه

أبواه)).
أول ألبثي عبثد هللا ولث لك نقثل إسثحاق بثن
ال المالل(( :ما رواه الميموني ثول ب
منصور أن أبا عبد هللا ثال :إذا لث يكثن مع بثه أبثواه فهثو مسثل  .لثت :ال يجبثرون علثي
اإلسالف ،إذا كان معه أبواه أو أحدهما ال :نع )).

ال المالل(( :و د روى ه ه المسـلة عن أبي عبد هللا خلق كلهث ثال :إذا كثان

م أحد أبويه فهو مسل  .وه الء النفثر سثمعوا مثن أبثي عبثد هللا بعثد الحثبس ،و عضثه
أذهب إليه :ما رواه الجماعة)).
عد ،وال ي
بل و ب
ب
ب
و ثثال الم ثثالل(( :ثن ثثا أب ثثو بك ثثر الم ثثروزي ثثال :ل ثثت ألب ثثي عب ثثد هللا :إن ثثي كن ثثت
بواسثثه ،فسثثـلوني عثثن ال ث ي يمثثوت هثثو وام أرتثثه ،ويثثدعان فلثثين ولهمثثا ع ث  ،مثثا تقثثول
فيهمثثا فثثإنه ثثد كتب ثوا إلثثي البص ثرة فيهثثا ،و ثثالوا :إنه ث ثثد كتب ثوا إليثثك .فقثثال :أكثثره أن
أ ثثول فيهثثا ب أريثثي دي حتثثي أنظثثر ،لعثثل فيهثثا عمثثن تقثثدف .فلمثثا كثثان بعثثد شثثهر عاودتبثثه،

ثرت فيه ث ثثا ف ث ثثإذا ث ثثول النب ث ثثي ص ث ثثلي هللا علي ث ثثه وس ث ثثل (( :ف ث ثثـبواه يهودان ث ثثه
فق ث ثثال :ث ثثد نظ ث ث ب
أوينص ثرانه ،))...وه ث ا لثثيس لثثه أب ثوان .لثثت (( :بي طجبث بثر علثثي اإلسثثالف ثثال :نع ث  ،ه ث الء

مسلمون ،لقول النبي صلي هللا عليه وسل )).

ثوب بث بثن بمتثثان ثثال :ثثال أبثثو عبثثد هللا :ال ث مي إذا مثثات أب ثواه
((وك ث لك نقثثل يعقث ب
يهودانه أو ن
وهو صغير بلنبر علي اإلسالف .وذكر الحدي  :فـبواه ن
ينصرانه.))...
((ونقثثل عبثثد ال ثري بثثن الهيثثث العثثا ولي فثثي المجوسثثي طين يولثثد لهمثثا ولثثد فيقثوالن:
ه ث ا مسثثل  ،فيمك ث خمثثس سثثنين ،ث ث يتثثوفي ثثال :ذاك يدفنثثه المسثثلمون .ثثال النبثثي
صلي هللا عليه وسل (( :فـبواه يهودانه أو ينصرانه.))...
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((و ثثال عبثثد هللا بثثن أحمثثد :سثثـلت أبثثي عثثن ثثوف ن
يزولثثون بنثثاته مثثن ثثوف ،علثثي
أنثثه مثثا كثثان مثثن ذكثثر فهثثو للرلثثل مسثثل  ،ومثثا كثثان مثثن أنثثثي فهثثي مشثثركة :يهوديثثة أو
نصثرانية أو مجوسثثية فقثثال :بيجبثثر هث الء مث طثن أبثثيا مثثنه  ،علثثي اإلسثثالف ،ألن آبثثاءه
مسلمون لحدي النبي صلي هللا عليثه وسثل ((فثـبواه يهودانثه أو ينصثرانه)) بيثردون كلهث
إلي اإلسالف)).

ثثال ابثثن تيميثثة :و ثد هد

ثيددع فددث يجلبدددا ،احثثتع بالحثثدي

علثثي أن القفثثل

إنما يصير كاف اًر بـبويه ،فإذا ل يكن م أبوين كافرين فهو مسل  ،فلو لث ت ثن الفقثرة:
اإلسالف ،ل يكن بعدف أبويه يصير مسثلماً .فثإن الحثدي

إنمثا دل علثي أنثه يولثد علثي

الفقرة .ونقل عنه الميموني أن الفقرة هي الدين ،وهي الفقرة األولي.
ثثال المثثالل(( :أخبرنثثي الميمثثوني أنثثه ثثال ألبثثي عبثثد هللا :كثثل مولثثود يولثثد علثثي

الفقرة يثدخل عليثه إذا كثان أبثواه ،معنثاه :أن يكثون حكمثه حكث مثا كثانوا صثغا ار فقثال
لي :نع  ،ول ن يثدخل عليثك فثي هث ا .فتناظرنثا بمثا يثدخل علثي مثن هث ا القثول ،و مثا

يكثثون بقولثثه .لثثت ألبثثي عبثثد هللا :فمثثا تقثثول أنثثت فيهثثا ،وإلثثي أي شثثيء ت ث هب ثثال:
إيثثو أ ثثول أنثثا مثثا أدري أخبثثرك هثثي مسثثلمة كمثثا تثثرى ،ثث ثثال لثثي :والث ي يقثثول :كثثل

مولثثود يولثثد علثثي الفقثرة ينظثثر أيضثاً إلثثي الفقثرة األولثثي التثثي فقثثر النثثاس عليهثثا لثثت
له :فما الفقرة األولي :هي الدين ال لي :نع  .فمن الناس من يحتع بالفقرة األولثي

مث

ثثول النبثي صثثلي هللا عليثه وسثثل (( :كثثل مولثود يولثثد علثي الفقثرة)) .لثت ألبثثي عبثثد

هللا :فما تقول ألعر

ولك ،ال :أ ول :إنه علي الفقرة األولي)).

ثثال ابثثن تيميثثة(( :فجوابثثه أنثثه علثثي الفق ثرة األولثثي ،و ولثثه :إنهثثا الثثدين -يوافثثق
القول بـنه علي دين اإلسالف))(.)168أهث
ثثال شثثيس اإلسثثالف(( :واحتجثثا الفقهثثاء ،كـحمثثد و ي ثره ،به ث ا الحثثدي

علثثي أنثثه

متثثي بسثنبي منفثثرداً عثثن أبويثثه يصثثير مسثثلماً ،ال يسثثتلزف أن يكثثون المثثراد بت فيثثر األبثثوين
مجرد لحا ه بهما في الدين ،ول ن وله الحجة أنه إذا ولد علي الملثة فإنمثا ينقلثه عنهثا

األبوان الل ان يغيرانه عثن الفقثرة ،فمتثي سثباه المسثلمون منفثرداً عنهمثا ،لث يكثن هنثاك

( )168العقل والنقل.395-390/8
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من يغير دينه ،وهو مولود علي الملثة الحنيييثة ،فيصثير مسثلماً بالمقتضثي السثال عثن
المع ن
ثار ن  ،ولثثو كثثان األبثوان يجعالنثثه كثثاف اًر فثي نفثثس األمثثر بثدون تعلثثي وتلقثثين ،ل ثثان
ب
البالغ ال ن
افر.
الصبي اطلم طسنبي بمنزلة
ن
ومعلوف أن البالغ إذا سباه المسلمون ل يصثر مسثلماً ،ألنثه صثار كثاف اًر حقيقثة.
فلو كان الصبي التاب ألبويه كاف اًر حقيقة ،ل ينتقل عثن ال فثر بالسثباء ،فعلث أنثه كثان

يجري عليه حك ال فر في الدنيا تبعاً ألبويه ،ال ألنه صار كاف اًر في نفس األمر.
يبثثين ذلثثك أنثثه لثثو سثثباه كفثثار ،لث يكثثن معثثه أبثواه ولث يث ن
ثا طِر مسثثلماً ،فهثثو هنثثا
كافر في حك الدنيا ،وإن ل يكن أبواه هوداه ونصراه ومجساه.
فعل ث أن الم ثراد بالحثثدي

أن األبثثوين يلقنانثثه ال فثثر ويعلمانثثه إيثثاه .وذكثثر صثثلي

هللا عليه وسل األبوين ،ألنهما األصل العاف الغالب فثي تر يثة األ فثال ،فثإن كثل فثل

ب نير فال بد مثن أبثوين ،وهمثا اللث ان ير يانثه مث بقائهمثا و ثدرتهما ،بمثال
أو عج از لنس طب ني الولد عنهما أو ير ذلك.
ثين ذلثثك ولثثه فثثي الحثثدي اآلخثثر(( :كثثل مولثثود يولثثد علثثي الفقثرة حتثثي
وممثثا بيبث ب
مثا إذا ماتثا

يعثثرب عنثثه لسثثانه ،فإمثثا شثثاك اًر وإمثثا كفثثو ار))( .)169فجعلثثه علثثي الفق ثرة إلثثي أن يعق ثثل
ويميز ،فحينئ يثبثت لثه أحثد األمثرين ،ولثو كثان كثاف ار فثي البثا ن بكفثر األبثوين ،ل ثان

لسانه.
ذلك حين يولد ،بل أن بيعرب عنه ب
وك لك وله في الحدي اآلخر الصحيح ،حدي

عيا

بن حمثار ،عثن النبثي

ص ثثلي هللا علي ثثه وس ثثل فيم ثثا يروي ثثه ع ثثن ر ثثه(( :إن ثثي خلق ثثت عب ثثادي حنف ثثاء فالت ثثالته
ثت لهث ث  ،وأمث ثرطت به ط أن يش ثثركوا ب ثثي م ثثا لث ث أبن ثثزل ب ثثه
الش ثثيا ين ،وحرم ث طثت عل ثثيه م ثثا أحلل ث ب
سثلقانا))( ،)170صثريح فثثي أنهث بخلقثوا علثي الحنيييثثة ،وأن الشثثيا ين التثثالته وحرمث طثت
عليه الحالل وأمرطته بالشرك ،فلو كان القفل يصثير كثاف اًر فثي نفثس األمثر مثن حثين
يول ثثد ،ل ون ثثه يتبث ث أبوي ثثه ف ثثي ال ثثدين ب ثثل أن بيعنلم ثثه أح ثثد ال ف ثثر ويلقن ث بثه إي ثثاه ،لث ث يك ثثن
( )169رواه أحمد في المسند (.)24/4( ،)435 ، 353/3

( )170أخرلثثه مسثثل فثثي الجنثثة ،بثثاب :الصثثفات التثثي يعثثر بهثثا فثثي الثثدنيا أهث بثل الجنثثة وأهث بثل النثثار
(-2197/4ح ،)2865ومعني التالته  :أي استمفوه ف هبوا به وصالوا معه في البا ل.
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الشثثيا ين ه ث ال ث ين يثثروه عثثن الحنيييثثة وأمثثروه بالشثثرك ،بثثل ك ثانوا مشثثركين مثثن
حين بولدوا تبعاً آلبائه (.)171
و ثثال رحمثثه هللا(( :فالمقصثثود أن هث ا الحثثدي

ثاف الثثدنيا ،بثثل فثي
لث بيثثرطد بثثه أحكث ب
نف ثثس األم ثثر ولهث ث ا لم ثثا ثثال هث ث ا س ثثـلوه ي ثثا رس ثثول هللا أ أري ثثت م ثثن يم ثثوت م ثثن أ ف ثثال
المشثثركين فقثثال :هللا أعل ث بمثثا كثثانوا عثثاملين ،فثثإن مث طثن بلثثغ مثثنه فهثثو مسثثل أو كثثافر
بمثثال مثثن مثثات ،وال نثزاي بثثين المسثثلمين أن أوالد ال فثثار األحيثثاء مث آبثثائه  ،وكث لك
القف ثثل إذا م ثثات أبث ثواه ال ثثافران أو أح ثثدهما ال يحكث ث بإس ثثالمه ،وه ثثو إلم ثثاي ثثدي م ثثن
السثل والملث بثثل هثثو ثابثت بالسثثنة التثثي ال ريثثب فيهثثا .فقثد بعلث أن أهثثل ال مثثة كثثانوا
علي عهد النبي صلي هللا عليه وسل بالمدينة ،ووادي القرى ،وخيبثر ،ونجثران ،وأر
الثثيمن و يثثر ذلثثك ،وكثثان فثثيه مثثن يمثثوت ولثثه ولثثد صثثغير ،ولث يحكث النبثثي صثثلي هللا
عليه وسثل بإسثالف يتثامي أهثل ال مثة .وكث لك خلفثاهه كثان أهثل ال مثة فثي زمثانه
األر

بثق

بالشاف ومصر والعراق وخراسان ،وفيه مثن يتثامي أه نثل ال مثة عثدد كثيثر ،ولث

يحكم ثوا بإس ثثالف أحثثد م ثثنه  ،فثثإن عق ثثد ال مثثة ا تض ثثي أن يتثثولي بعض ثثه بعض ثاً ،فهث ث
يتولون حضانة يتاماه كما كان األبوان يتول ن
يان حضانة أوالدهما.

و اخالص  :أنه يمكن أن يقال :إن الناس يولدون علي الفقثرة السثليمة التثي لثو

تركثثت م ث صثثحتها الختثثارت المعرفثثة علثثي اإلن ثثار ،واإليمثثان علثثي ال فثثر ،وأن ه ث ه
المعرفة ال تتو

علي أدلة يتعلمها من خار بل يلثزف حصثول المعرفثة فيهثا بثدون مثا

تسمعه من أدلة المعرفة ،وال تضاء الفقثرة للمعرفثة كا تضثائها لألكثل ،فالقفثل مفقثور
علثي أنثه يمتثار شثرب اللثبن بنفسثه ،فثإذا تمكثن مثن الثثدي لزمثه أن يرتضث ال محالثة،

فارتضثثاعه اثثروري إذا ل ث يولثثد معثثار  ،وهثثو مولثثود علثثي أن يرتض ث  ،ف ث لك هثثو

مولثثود علثثي أن يعثثر هللا ،والمعرفثثة اثثرورية لثثه ال محالثثة إذا ل ث يولثثد المعث ن
ثار ،

( )171العقل والنقل.)432-431/8( ،
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والنبي صلي هللا عليه وسل شبه اللبن بالفقرة ،لما بع نر

عليه الممر واللبن ،واختار

اللبن فقال له لبريل أصبت الفقرة ولو اخترت الممر لغو طت أمتك(.)172
ففثثي الفق ثرة ثثوة مولبثثة لحث ن
ثب هللا وال ث نل لثثه وإخث ن
ثالص الث ن
ثدين لثثه وأنهثثا مولبثثة
لمقتضاها إذا سلمت من المع ن
وة تقتضي شرب اللبن الث ي بف نقثر طت
ار ن  ،كما أن فيها ً
ب
علي محبته و لبه(.)173أ هث من كالف شيس اإلسالف.
أما أن يقثال كمثا ثال الثدكتور عمثر :أنهثا االسثتعداد ،وأنهثا تعثين بعث

النثاس

علثثي معرفثثة هللا ال أنهثثا مولبثثة للمعرفثثة ،فبا ثثل ،ألن القفثثل ال يولثثد وعنثثده اسثثتعداد
وإعانثثة لشثثرب اللثثبن ،وال يمكثثن أن يمتثثار ي ثره ،بثثل لثثيس لثثه إال االرتضثثاي الفقثثري،
ف لك ليس لثه إال معرفثة هللا فثإن كثان أبثواه مسثلمين ،فهثو مسثل علثي الفقثرة المولبثة
لمعرفة هللا ومحبته ورعايته.

ص ندر كتابك!!.
يا دكتور عمر :هال تـنيت وسـلت بل أن تب ط

 اإلميـــــــــان

ذكثثر الثثدكتور عمثثر كثثالف د .سثثفر فثثي أن األشثثاعرة فثثي اإليمثثان مرلئثثة لهميثثة،

وأن كت ثثبه ا بث ث ًة دل ثثت عل ثثي أن اإليم ثثان ه ثثو التص ثثديق القلب ثثي ،واختلفث ثوا ف ثثي النق ثثق
بالشهادتين أيكفي عنه تصديق القلب أف البد منه  .....إلي آخر كالف د .سفر.
ولما لاء د.عمر للتعليق لث يعلثق إال بتقريثر مثا الثه د .سثفر حث و البقث نة نباطلبقث نة،
فث ثثي النقث ثثق

فقث ثثد ث ثثرر أن اإليمث ثثان لغث ثثة هث ثثو التصث ثثديق ،وك ث ث ا شث ثثرعاً وكث ثثرر الم ث ثال
ق بر اإليم ثثان أي بلث طثزبء مس ثثماه ثث ث رده،
بالشثثهادتين ،وذك ثثر ثثول م ثثن ثثال إن العم ثثل نش ث ط
والعج ثثب أن ثثه ذك ثثر هث ث ا الق ثثول عل ثثي أن ثثه ثثول المث ثوار  ،ولث ث ي ث ن
ثدر أن أه ثثل الس ثثنة م ثثن

( )172أخرلثثه البمثثاري ،ف ثثي كتاب:التفسثثير ،ب ثثاب :ثثول هللا تع ثثالي { :أ ىىىرى بعبىىىده لىىىيالً فىىىن املسىىىلد
احلرام}(-391/8ح )4709ومسل في األشر ة باب لواز شرب اللبن (-1592/3ح.)168

( )173العقل والنقل.)449 ،448/8( :
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المحدثين والفقهثاء و يثره يقولثون بهث ا القثول أي أن العمثل لثزبء مسثمي اإليمثان ،وأن
اإليمان ((إ ع بوايسون و ادصعلب بواج ون وم د أل دون)) إال أنهث يمثالفون المثوار
فيقولون نإن من تثرك أو أخثل بشثيء مثن العمثل فإنثه ال يكفثر ،فثإن المثوار ت فثره لفقثد

لزئه ،وأهل السنة ال يكفرونه.
فالدكتور عمثر فثي سثقوره هث ه لث يثرد علثي د .سثفر ،بثل ثرر كالمثه تمامثاً ولث
يعلثثق عليثثه ألبتثثة ممثثا يثثدل علثثي موافقتثثه عليثثه ،ث ث أحثثال علثثي حاشثثية البيجثثوري علثثي
الجوهرة ،وشرنح اللقاني عليها والمسايرة لل مال بن الهماف.

ونقول يا دكتثور عمثر ،ثد نقلثت عثن د .سثفر أن فثي رسثالته ((فصثل ويثل عثن

ه ث ه القضثثية)) فهثثال رالعثثت ه ث ا الفصثثل لتتـكثثد مثثن أن م ث هب األشثثاعرة هثثو م ث هب

المرلئثثة فثثي اإليمثثان ،بثثل هثثال ذكثثرت أن أهثثل الحثثدي ا ب ث ًة ،فثثي القثثرون المفضثثلة
اخه فق ثثالوا :ه ثثو المعرف ثثة أو
يقول ثثون :اإليم ثثان ثثول وعم ثثل ،حت ثثي ل ثثاء الجهميث ثةب وأفث ثر ب
التصديق وأخرلوا العمل عن مسمي اإليمثان ،بثل هثال ذكثرت أن م طثن يقثال لهث مرلئثة
أهل السثنة ،يمثالفون األشثاعرة والماتريديثة فثي لعثل اإل ثرار باللسثان برطكنثاً مثن األركثان

ولثثيس علثثي المثثال

ال ث ي ذكرتثثه فثثي كالمثثك  ،وهثثال ذكثثرت بع ث

النصثثوص التثثي

يحثثتع بهثثا مثثن ثثال إن اإليمثثان يثثدخل فيثثه األعمثثال نحثثو ولثثه تعثثالي{ :وفىىا كىىان اهلل
ليضىىىيع إميىىىانكم}[س ثثورة البقث ثرة ،آي ثثة ،]143 :والمث ثراد صثثالت

إل ثثي بيثثت المق ثثدس باتف ثثاق

المفس ثرين و ولثثه (( :اإليمثثان بض ث وسثثبعون شثثابة)) ( ،)174و ولثثه لوفثثد عبثثد القثثيس:

"آمرك باإليمان باهلل وحده ،أتدرون ما اإليمان باهلل وحثده"ث ذكثر لهث معنثي ذلثك وهثو

((العم ثثل)) ،فق ثثال" :ش ثثهادة أن ال إل ثثه إال هللا وح ثثده ال شث ثريك ل ثثه ،وإ ثثاف الص ثثالة وإيت ثثاء
الممثثس مثثن الغثثن "( ،)175و يثثر ذلثثك مثثن النصثثوص المت ثثاثرة الثواردة
الزكثثاة وأن تث دوا ب
علي ه ا األمر وردها هو الت ل ب بعينه.
( )174رواه البماري في اإليمان ،باب :أمور اإليمان (-67/1ح )9بلفس بض وستون ،ومسثل فثي
اإليمان ،باب :بيان عدد شعب اإليمان (-63/1ح )35واللفس له.

( )175رواه البم ثثاري ف ثثي اإليم ثثان ،ب ثثاب :أداء المم ثثس م ثثن اإليم ثثان ( ،)536-157/1ومس ثثل ف ثثي
اإليمان ،باب :األمر باإليمان باهلل تعالي ( )67-46/1من حدي
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ابن عباس.

الظاهر أن الدكتور عمر ل يرال المسثـلة بنفسثه ،واالعتمثاد فيمثا نقلثه علثي أن
العمل بعقفه علي اإليمان يكون مغاي اًر له ،هي حجة سا قة كرلثل يثزع أن ((لبريثل

وميكثثال)) ليس ثا مثثن المالئ ثثة لعقفهمثثا علثثي المالئ ثثة فثثي ولثثه{:فىىىن كىىىان عىىىدواا هلل
وفالئكتة ور ه وحربي وفيكا فإن اهلل عدو ل كىافرين}[البقثرة ،آيثة ،]98:واعتمثاده كث لك
علي أن ثبثوت اإليمثان بثل األوامثر والنثواهي مثن نفثس الجثنس ألن اإليمثان يفسثر بمثا
يشمل األوامر والنثواهي كمثا فثي حثدي ن وطف نثد عب نثد الق ن
ثيس المتقثدف ذكثره ،أمثا مثا ذكثره د.
عمر نم طن أن المراد بالظل من وله{ :الذين آفنوا ومل ي بسوا إمياهنم بظ م}[األنعاف ،آية،]82:
هو المعصية  ،لثيس صثحيحاً فالحثدي الصثحيح فيثه تفسثير هث ا الظلث بالشثرك وذلثك
فيمثثا رواه الشثثيمان عثثن ابثثن مسثثعود ثثال :لمثثا نزلثثت {ومل ي بسىىوا إميىىاهنم بظ ىىم} ثثال
أصحابه وأينا ل يظل فنزلت {إن الشرك لظ م عظيم}([)176لقمان ،آية.]13:
ثثال الحثثافس بثثن حجثثر(( :والث ي يظهثثر لثثي أنهث حملثوا الظلث علثثي عمثثو نف الشثثرك

ثاف الث ي أريثثد بثثه
فمثثا دونثثه ...و ثثين لهث النبثثي أن ظاهرهثثا يث بثر مثراد بثثل هثثو مثثن العث ن
الماص ،فالم ارد بالظل أعلي أنو ن
الشرك))(.)177
اع نه وهو
ب
ب
فه ا ال ي فهمه الصحابة ولاء النا بالبيان ل به ،ث الدكتور عمر يـخ المعنثي
اآلخر الممال للنا!! وإني أنصحك يا د .عمر أن تق أر أي كتاب مثن كتثب السثل

فث ثثي اإليمث ثثان ،وتث ثثرى بنفسث ثثك نصث ثثوص الش ث ثريعة علث ثثي أن اإليمث ثثان ث ثثول وعمث ثثل يزيث ثثد
وينقا ،وعلي مسثـلة االسثتثناء فثي اإليمثان (أنثا مث من إن شثاء هللا) و يرهثا مثن هث ه
المسائل التي خالفتها األشاعرة ،فليس ثمة زيادة في اإليمان عنده وال نقصان أيضثاً،
وال استثناء ،بل لما ذهب أبو الحسن األشعري فثي أحثد وليثه إلثي لثواز االسثتثناء أي
يقول الرلل أنا م من إن شاء هللا خالفه لميث اآلخث ين عنثه حتثي البثا الني ،و أروا أن

ذل ثثك تنا ضث ثاً ،ف ثثإن اإليم ثثان إذا ك ثثان ش ثثيئاً واح ثثداً وه ثثو التص ثثديق ،ف ثثال يج ثثري علي ثثه

استثناء ،ونصروا طثول ل طهث فثي ذلثك ،وإنمثا مثلثك يثا دكتثور عمثر كمثثل مثن ثال فثيه
شثثيس اإلسثثالف(( :ومثثن لث يقث إال علثثي كتثثب ال ثثالف ولث يعثثر مثثا الثثه السثثل وأئمثةب
176
( ) أخرله البماري في التفسثير ،بثاب(( :ولث يلبسثوا إيمثانه بظلث ))  -64/8( ،ح )4629وأيضثاً

أخرله في كتاب اإليمان( ،ح.)3

( )177فتح الباري ()110/1

الريان.
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ثول أهثثل السثثنة ،وهثثو ثثول لث يقلثثه أحث بثد
السثثنة فثثي هث ا البثثاب فثثيظن أن مثثا ذكثثروه هثثو ث ب
أئمث نثة مثثن السثثنة ،بثثل ثثد كفثثر أحمثثد بثثن حنبثثل ووكيث و يرهمثثا مثثن ثثال بقثثول لهث فثثي
اإليمان ال ي نصثره أبثو الحسثن ،وهثو عنثده شثر مثن ثول المرلئثة ،ولهث ا صثار مثن

يعظث ث الش ثثافعي م ثثن الزيدي ثثة والمعتزل ثثة ونح ث نثوه يقع ثثن ف ثثي كثي ثثر مم ثثن ينتس ثثب إلي ثثه:
ن
يقولثثو الشثثافعي لث يكثثن فليسثثوفاً وال مرلئثاً ،وهث الء فالسثثفة أشثثعرية مرلئثثة و راثثه ب
ذف اإلرلاء))()178أ.هث.

لثو ثرأت يثا دكتثثور عمثر بنفسثثك لمثثا أو عثت نفسثثك فثي ذلثثك ،والسثيما وأنثثت فيمثثا
نظثثن ال تفتقثثر إلثثي أهليثثه الفه ث والتثثرليح إذا انض ث إليهثثا الحثثرص علثثي العل ث وحسثثن
القصد وهو ما نـمله فيك أيضاً.

وأما ما لاء محتمالً في ال تاب ،فلعل الرد المجمل عليه كا

سودت بها مجلدات ،ألتاك الرد علي كل ،فم هب السل

((حاك

))

ولثو ذكثرت شثبهاً

و يره ((متنا

)).

 القـــــــرآن

ع ثثر

الث ثدكتور عم ثثر ك ثثالف د .س ثثفر ف ثثي ال ثثرد عل ثثي األش ثثاعرة ف ثثي ثثوله ف ثثي

((القث ثرآن)) ثث ث عق ثثب علي ثثه ب ثثـن د .س ثثفر لث ث يح ثثرر والم ثثال

ف ثثي ((ال ثثالف)) ول ثثيس ف ثثي

((القرآن)) ووصفه بالتثدليس ،ثث أعقثب ذلثك بالتفصثيل ،وليتثه لث يفصثل ،ألن مثا فصثله
دل علي أمور أيسرها أن الدكتور عمر ل يفه ال كالف األشاعرة وال كالف د .سثفر وال
ير ذلك!!! في ه ه المسـلة.
ي و يو ::فألن ال الف لنس يندر تحته أفراد ومنها ((القرآن)) ،فما كثان مثن كثالف

ثتوعب ل ثثنس ال ثثالفن ،ولث ث لك فالمس ثثـل بة
عل ثثي ((خل ثثق القث ثرآن)) ك ثثان بحج ثثع عن ثثده تس ث ب
المشثثهورةب فثثي التثثاريس يثثا د .عمثثر هثثي ((خلثثق القثرآن)) ال محنثثة ((خلثثق ال ثثالف)) ،ولث لك

ثوب مثثن أن يكثثون فثثي
فثثإن اختيثثار د .سثثفر للعن ثوان والمثثال فثثي ((الق ثرآن)) أدق وأصث ب
((ال الف)) كما عبت أنت عليه دون وعي ل لك.
( )178مجموي الفتاوى. )121-120/7( ،
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وي دو كون ددو :فالتفصثيل الث ي ذكرتثه سثواء كثان منثثك ((أو بمثا وصثثلك)) فهثو سثثا ه

ف ثثي نف ثثس األم ثثر ،فق ثثد بنيت ثثه عل ثثي تمثي ثثل الم ثثالق ب ثثالمملوق حيث ث

ذك ثثرت أن المعن ثثي

المشثثهور لل ثثالف بثثين النثثاس هثثو مثثا كثثان ((بصثثوت وحثثر صثثادرطي نن مثثن المثثت ل بآلثثة
معينة)) ،ث ذكرت أن ه ا يلزف فيه قياف الحو ن
ادث دليل النقا..الس.
ادث باهلل والحو ب
ونقث ثثول يث ثثا د .عمث ثثر رويث ثثدك رويث ثثدك  ،إن تعريفث ثثك لل ث ثثالف هث ثثو ((ذلث ثثك ال ث ثثالف

المملثثوق)) الث ي يحتثثا إلثثي آلثثة ،فمثثن أيثثن لثثك أن كثثالف هللا مثث بثل كثثال نف المملثثو ين عنثد
م طن يثبته من السثل  ،و حهللا لثو بع نمثرت بع طمثر نثوح تبحث فثي أ ثوال السثل  ،فإنثك لثن

تجد ذلثك عثن أحثد مثنه فـنثت ((تتثوه )) مسثـل ًة فثي أرسثك ثث تث هب تنفيهثا ،فتنفثي حقثاً
في ا ن
ثمن مثا تثراه مثن با ثل ،ولثو فصثلت مثا كثان مجمثالً ،أو أمعنثت النظثر لبثان لثك
الفر ان في ذلك.

فـنثثت كمثثن ينفثثي عثثن هللا اإلرادة ألنهثثا ((ميثثل القلثثب إلثثي مثثا ينفعثثه)) ،ف يثثف تثثرد

علي ه ا يا د .عمر ،ال شك أنك تبين له أن ه ا التعريف إلرادة المملوق أما المثالق
تليق بجالله ،ف لك نقول لثك يثا د .عمثر أن اآللثة المعينثة لل ثالف هث ه
سبحانه فإر ب
ادته ب
للمملثثوق ،وكثثالف المثثالق كثثالف بصثثوت وحثثر كمثثا يليثثق بجاللثثه ،أمثثا كونثثه بصثثوت
فللنصوص الواردة في ذلك كما في آيات ((النداء)) في القرآن وك لك ((النجاء)) وفرق مثا
بين النداء والنجاء رف الصوت وخفضه كما هو معلوف ،وكما في وله تعالي{ :حتق
إذا ف ىزع عىىن ق ىىوهبم}[سثثبـ ،آيثثة ،] 23:حيث

فسثثرها النبثثي  بنسثثبة ((الصثثوت)) هلل تعثثالي

فجاء البماري بإسناده عن أبي هريرة  يبلغ به النبثي  ثال" :إذا ضثي هللا األمثر
في السماء ار ت المالئ ة بـلنحتها خضعاناً لقوله كـنه سلسلة علي صثفوان ينفث ه

ذلثثك فثثإذا فثثزي عثثن لثثو ه ثثالوا مثثاذا ثثال ر ك ث ثثالوا الحثثق وهثثو العلثثي ال بيثثر(،)179

وأخثثر البمثثاري فثثي المواثثوي نفسثثه حثثدي

أبثثي سثثعيد المثثدري ثثال :ثثال النبثثي : 

( )179أخرلثثه البمثثاري ،فثثي كتثثاب التوحيثثد ،بثثاب :ولثثه هللا تعثثالي{:وال تنفىىع الشىىفاعة عنىىده إال ملىىن أذن
له-453/13(}..ح.)7481
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((يقثثول هللا يثثا آدف فيقثثول لبيثثك وسثثعديك فينثثادي بصثثوت إن هللا يثثـمرك أن تب طمث نثر مثثن
ذريتك بعثاً إلي النار))(.)180
وعل ثثق البم ثثاري ف ثثي نف ثثس الموا ثثوي ع ثثن ل ثثابر ع ثثن عب ثثد هللا ب ثثن أن ثثيس ثثال:

ثمعه مثن ب بعثد كمثا يسثمعه
((سمعت النبي  يقول يحشر هللا الاباد فيناديه بصوت يس ب
من رب :أنا الملك أنا الديان))(.)181
ولمثا حثثاول بعضثثه تـويثثل ((الصثثوت)) فثي هث ه النصثثوص بثثـن المثراد المجثثاز أو

بصثثوت مملثثوق أو بثثرد الروايثثة رد علثثيه ابثثن حجثثر فقثثال(( :وه ث ا حاصثثل كثثالف مث طثن
ينفي الصوت مثن األئمثة ،ويلثزف منثه أن هللا لث بي طس نثم أحثداً مثن مالئ تثه ورسثله كالمثه
بث ثثل ألهمه ث ث إيث ثثاه  ،وحاصث ثثل االحتجث ثثا للنفث ثثي الرلث ثثويب إلث ثثي القيث ثثاس علث ثثي أص ث ثوات
ثوت ثثد يكثثون
المملثثو ين ألنهثثا التثثي بع نهثثد أنهثثا ذات ممثثار  ،وال يمفثثي مثثا فيثثه ،نإ طذ الصث ب
مثثن يثثر ممثثار  ..إلثثي أن ثثال وصثثفات المثثالق ال تقثثاس علثثي صثثفة المملثثوق ،وإذا
ثبت ذكر الصوت بهث ه األحاديث

الصثحيحة ولثب اإليمثان بثه ،ثث إمثا التفثوي

وإمثا

التـويل و اهلل التوفيق))(.)182
وكالف ابن حجر سديد إال الابارة األخيرة وهي(( :إما التفثوي

أو التـويثل)) ،فثإن

أراد بثثالتفوي تفثثوي ال يثثف فمسثثل وإن أراد تفثثوي المعثثاني فهثثو با ثثل ويلثثزف منثثه
أنا خو بنا في القرآن بما ال نفه معانيه وهثو ممتنث علثي نكت ن
ثاب الهداي نثة والبيث ن
ان ،وأمثا
التـويل فسيـتي تفصيل ما فيه في مبح

مستقل الحقاً.

والحاصل أن النصوص من القثرآن ،والسثنة ((روايثة)) ثبثت فيهثا وصث

هللا تعثالي

بالصوت ال ي ين ره األشعرية ويتابعه عليه د .عمر.

( )180أخرله في نفس الموا -453/13( ،ح.)7483
( )181علق ثثه ف ثثي نف ثثس المواث ث ( ،)453/13والح ثثدي أخرل ثثه البم ثثاري بتمام ثثه ف ثثي األدب المف ثثرد
وأحمد وأبو يعلي والقبراني.
( )182فتح الباري.)458/13( ،
133

وأما ((الحر
أل

))

فهو ظاهر في القرآن ،و د ال النبي (( ال أ ول آل حر  ،بثل

حر والف حر ومي حر ))(.)183

وأم ثثا مس ثثـلة ((قي ثثاف الحث ثوادث بث ث ات هللا تع ثثالي)) فه ثثو أ طم ثثر بم طجم ثثل ،وهكث ث ا دائمث ثاً
يثثا د .عمثثر تتعلثثق وأصثثحابك بثثاألمور المجملثثة ،فمثثاذا تقصثثد بقيثثاف الحثوادث بث ات هللا
تعث ثثال ،إن أردت أن هللا يكث ثثون م نح ث ثالً للمملو ث ثثات ،أو تقث ثثوف بث ثثه صث ثثفة ل ث ث ت ث ثثن ،فه ث ث ا
ثاء و ثت شثاء متثي شثاء ،فقثد خالفثت
ممتن  ،وإن أردت أن ال يقوف به فعل ،يفعثل مايش ب
عش ث ثرات بث ثثل مئث ثثات النصث ثثوص الدالث ثثة علث ثثي أفعث ثثال هللا سث ثثبحانه {كىىىى يىىىىوم هىىىىو يف

ن
النقا)) دعوى مجثردة
دليل
شأن}[الرحمن ،آيثة ،]29 :و ولك ((ومن المعلوف أن الحدوث ب
عثثن برهانهثثا  ،ثثال تعثثالي{ :ال تىىىدري لعىىى اهلل حيىىىد بعىىىد ذلىىىي أفىىىرا}[الق ثثالق ،آي ثثة،]1 :
و ال{ :اهلل نز أحسن احلديث كتاباا}[الزمر ،آية ،]23 :فسماه حديثا ،و ثال{ :فىا يىأتيهم
فن ذكر فن رهبىم اىد }[األنبيثاء ،آيثة ،]2 :و ثد لمث البمثاري هث ه النصثوص و طيرهثا

فثثي كتثثاب التوحيثثد و ثثال(( :وإن حدثثثه ال يشثثبه حثثدث المملثثو ين)) لقولثثه تعثثالي{ :لىىيس
كمث ه شيء وهو السميع البصري}[الشورى ،آية ،]11 :و ثال ابثن مسثعود عثن النبثي (( :إن
هللا عثز ولثل بي طح نثد بث مثن أمثره مثا يشثاء وإن ممثا أحثدث أن ال ت لمثوا فثي الصثالة ....
الس )) (.)184
الشثفاعة(( :إن ر ثي ثد ضثب اليثوف

وماذا تقول يا دكتثور عمثر فثي مثثل حثدي
ضثباً لث يغضثب بلثثه نم طثل بثه ولثن يغضثثب بعثده نم طثل بثه))( ،)185فشثثدة الغضثب تحثدث فثثي
ه ا اليوف ال بله وال بعده.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد المدري  عن النبي (( :إن هللا تعالي يقثول

ألهثثل الجنثثة :أحثثل علثثيك را ثواني فثثال أسثثمه علثثيك بعثثده أبثثداً))( ،)186فيسثثتدل به ث ا
( )183أخرل ثثه الترمث ث ي ف ثثي ثث ثواب القث ثرآن ،ب ثثاب :م ثثا ل ثثاء ف ثثيمن ث ث أر حرفث ثاً م ثثن القث ثرآن (-161/5
ح )2910و ال حسن صحيح ريب ،وصححه األلباني واألرناهو .

( )184انظر :بثاب ثول هللا تعثالي{ :كى يىوم هىو يف شىأن} مثن كتثاب التوحيثد فثي البمثاري ،كامثل
الترلمة ( ،)496/13وحدي
وأصله في الصحيحين.

ابن مسعود أخرله أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان وصححه

( )185أخرله البماري ،في األنبياء-37/6( ،ح )3340ومسل في األيمان(-184/4ح.)194
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الحدي

علي أنه يحل راوانه في و ت دون و ثت  ،وأنثه ثد يحثل راثوانه ثث يسثمه

 ،كما يحل السمه ث يراي ،ل ن ه الء أحل عليه راواناً ال يتعق بب به سمه.
ومثثن ه ث ا البثثاب الحثثدي ال ثوارد فثثي الممتنعثثة مثثن ف ث ار زولهثثا وفيثثه ((إال باتثثت
وال ث ي فثثي السثثماء عليهثثا ضثثبان)) ولثثو كثثان الغضثثب صثثفة ذات الزمثثة لثثدخلت ه ث ه
المرأة النار لزومثاً ،وهث ا خثال
إلي أهل األر

الظثاهر مثن النصثوص ،وكث لك حثدي (( :إن هللا نظثر

فمقته عر ه وعجمه إال بقايا مثن أهثل ال تثاب ...

كثثان المقثثت الزمثاً ل ثثان هث الء كلهث فثثي النثثار ،وهث ا خثثال

))

الحثدي  ،فلثو

المققثثوي بثثه مثثن أن مثثنه

من آمن وح بسن إسالمه
وهث ا كلثه يثثا دكتثور عمثثر ي نثربد علثي ولثثك(( :مثن ثثاف بثه الحثادث فهث ا دليثل علثثي
نقصانه)) علي أنها عبارة مجملة أيضاً كما تقدف ،وي نربد علثي ولثك(( :ونزهثوه -أي أهثل
()187

.

السنة عندك -تعالي في صفتة ه ه عن سمات النقا كقياف الحوادث في ذاته تعثالي

كالصوت والحر و ير ذلك)).
وه

يا غيع صح

و تقع .

ث ث ذهثثب د .عمثثر فثثـورد ((محاولثثة)) العديث نثد مثثن العلمثثاء االسثثتدالل علثثي صثثفة
ال ثثالف باألدلثثة العقليثثة(( ،وإن النصثثوص فيهثثا الققث بنسثثبة ال ثثالف إلثثي هللا تعثثالي ،وأمثثا

كثثون ال ثثال نف المنسث ن
ثوب إليثثه تعثثالي هثثو صثثفة فهث ا لثثيس مثثـخوذاً مثثن النقثثل علثثي سثثبيل
القق أي أن داللة النقل علي كونه كالف هللان تعالي صفة له ائمة ب اته هثي داللثة لث

ت طرتث ن
ثق إلثثي مرتبثثة الققايثثات ،وأهثثل السثثنة فثثي ثثوله بثثـن ال ثثالف ثابثثت هلل تعثثالي علثثي
سبيل أنه صفة له ائمة ب اته هي داللة ل ت طرت نق إلي مرتبة الققايات)) أ هث.
وال ندري ما ه ا االاثقراب فثي كالمثك يثا دكتثور عمثر هثل وصث

هللا بثال الف

ثرد
ثوهر الف ث ب
ال يرتق ثثي إل ثثي مرتب ثثة الققاي ثثات ،ف ي ثثف الققاي ثثات عن ثثدك  ،ه ثثل ه ثثي الج ث ب
ادث بث ن
التسلسل في الزمن المااي أو منث قيثا نف الحثو ن
ن
ات
طب
والجزبء ال ي ال يتج أبز أو م طن ب
ن
ثابع به ط عليثثه ،مثثا هثثي الققايثثات وكيثثف إثباتهثثا عنثثدك
الثثرب...... ،الثثس مثثا ي كرونثثه وتبتث ب
( )186أخرله البماري ،في الر اق (-415/11ح )6549ومسل في الجنة (-2176/4ح.)2829
( )187تقريب وترتيب القحاوية.)579/1( ،
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كالف الرب تعالي ون طسب بة ذلك له صفة كان مبنياً علثي داللثة مثن النقثل لث ترتثق
ما داف ب
لمرتبة الققايات!!!
ولمثثا لثثاء د .عمثثر ي ث كر م ث هب م ث طن سثثماه ((أهثثل السثثنة)) فثثي ال ثثالف ذكثثر أنثثه
صدددف أزليثثة  ..إلثثس .وذكثثر أن الثثدليل عليهثثا هثثو إخبثثار األنبيثثاء وأنثثه لثثيس حرف ثاً وال

صوتاً بل هو كالف نفسي ائ ب اته تعالي.
وال نثثدري لمثثا هث ا التمثثبه تثثارة يميثثل إلثثي ثثول المعتزلثثة وتثثارة إلثثي ثثول األشثثاعرة
وه ث ث ا شث ثثـن مث ثثن تث ثثرك الث ثثوحي وذهث ثثب إلث ثثي ه ث ث ه ((الققايث ث ن
ثات)) المزعومث ث نثة ،ألن ه ث ث ه
ط
ثب علث ث ثثي ه ث ث ث الء الحي ث ث ثرة
الققايث ث ثثات تتعث ث ثثار ب وتت افث ث ثثـ فتتسث ث ثثا ه ،وله ث ث ث ا كث ث ثثان الغالث ث ث ب
ن
ن
ونقيض نه.
القول
وترليح
اب
ب
واالاقر ب
ومثالً فمسـلتنا ه ه نجد الرازي وهو من أسا ين األشثاعرة المتثـخرين يث كر أ ثوالً
ف ثثي كتب ثثه في ثثرلح بعض ثثها ف ثثي كت ثثب دون أخ ثثرى ،فمس ثثـلة حل ثثول الحث ثوادث ذكره ثثا ف ثثي

األر عثين و ثال(( :وأمثا أبثو البركثات البغثثدادي – وهثو مثن أكثابر الفالسثفة المتثثـخرين –
فإن ثثه ص ثثرح ف ثثي كتاب ثثه "المعتب ثثر" بإثب ثثات إرادات بم طحدث ثثة وعل ثثوف بم طحدث ثثة ف ثثي ذات هللا
تع ثثالي ،وزعث ث أن ثثه ال يتص ثثوبر االعتث ث ار بكون ثثه تع ثثالي إله ثثا لهث ث ا الع ثثال إال مث ث هث ث ا
عل ثثي هث ث ا التفض ثثيل ظه ثثر أن هث ث ا

المث ث هب  ...إل ثثي أن ثثال :ف ثثإذا حص ثثل الو ثثو
ن
أكثر فر نق
العقالء وإن كانوا ين رونه باللسان))(.)188
الم هب ال به ب
وه ه الابارة هي خاتم بة إلزامات ألزف الرازي بهثا المعتزلثة بحلثول الحثوادث لصثفة
المريدية وال اراية في ذات هللا ،وألزف األشعرية ب لك بإثباته النسس بكونثه رطفعثاً للحكث ن
ن
الثابت ،و قثوله نبتعل ن
ثق العلث ن بمثا سثيق ب  ،بـنثه سثيق ب وزوال التعلثق بعثد و وعثه ،و قثوله
نحثثو ذلثثك بتعلثثق القثثدرة بثثالملق ب ثل و عثثد حصثثوله ،وك ث لك رهيثثة المولثثود بعثثد أن ل ث

يكن مرئياً حال عدمه ،ث عر علي الفالسفة وخت بالابارة السابقة.
ولمثثا ذكثثر الثرازي فثثي هث ا ال تثثاب ((كثثالف هللا تعثثالي)) ذكثثر الحجثثة النقليثثة والعقليثثة
علثثي الحث ن
ثدوث بتفصثثيل معهثثود نم طنث بثه ،ولمثثا لثثاء إلثثي الجثواب ألملثثه إلمثثاالً ممثالً حتثثي
إن محقثق ال تثاب تعجثب مثثن ذلثك( )189حيث إنثثه فثي نفثس الو ثت ثثد ذكثر الثرازي فثثي
( )188األر عين ،للرازي .170/1
( )189األر عين.)257/1( ،
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((المقال ثثب العالي ثثة)) أن ثثول م ثثن ثثال إن ثثه تع ثثالي م ثثت ل بك ثثالف يق ثثول ب ات ثثه و مش ثثيئته
واختيثثاره هثثو أصثثح األ ثوال نقثالً وعقثالً وأ ثثال فثثي تقريثثر ذلثثك ،ونقلثثه الحثثافس عنثثه فثثي
الفتح(.)190

فهث ا مثثن أمثلثثة االاثثقرابات عنثثد المت لمثثين ،و ثثد بثثين شثثيس اإلسثثالف سثثبب هث ا
االاثثقراب وأرلعثثه إلثثي عثثدف معثثرفته بثثـ وال السثثل  ،و حثثثه البحث
يرلح في كل حال ما يظهر له بغ

المقلثثق بحيث

النظر عن م هب فالن أو يره.

يقثثول شثثيس اإلسثثالف(( :وصثثار ائفثثة أخثثرى ثثد عرفثثت كثثالف ه ث الء وكثثالف ه ث الء

كث ثثالرازي واآلمث ثثدي و يرهمث ثثا -يصث ثثنفون ال تث ثثب ال الميث ثثة ،فينصث ثثرون فيهث ثثا مث ثثا ذك ث ثره
المت لمثون المبتثدعون عثن أهثل الملثة مثن ((حثدوث العثال )) بقريقثة المت لمثين المبتدعث نة
ه ث ه ،وهثثو امتنثثاي ح ثوادث ال أول لهثثا ،ث ث يصثثنفون ال تثثب الفلسثثيية كتصثثنيف اددعام

((المباح

الشثرقية)) ونحوهثا؛ ويث كر فيهثا مثا احثتع بثه المت لمثون علثي امتنثاي حثوادث

ال أول لها ،وأن الزمان والحركة والجس لها بدايثة ،ثث يثنق

ذلثك كلثه ،ويجيثب عنثه،

ويقرر حجة م طن ال :نإن ذلك ال بداية له.
ولثثيس هث ا تعمثثداً منثثه لنصثثر البا ثثل؛ بثثل يقثثول بحسثثب مثثا توافقثثه األدلثثة العقليثثة
فثثي نظثره و حثثثه .فثثإذا ولثثد فثثي المعقثثول بحسثثب نظثره مثثا يقثثدح بثثه فثثي كثثالف الفالسثثفة
دح به ،فإن من شـنه البح

المقلق بحسب ما يظهر له ،فهو يقدح فثي كثالف هث الء

بما يظهر لثه أنثه ثادح فيثه مثن كثالف هث الء ،وكث لك يصثن بثاآلخرين ومثن النثاس مثن
يسثثيء بثثه الظثثن وهثثو أنثثه يعتمثثد ال ثثالف البا ثثل ،ولثثيس كث لك ،بثثل ت لث بحسثثب مبلغثثه
مثثن العلث والنظثثر والبحث

فثثي كثثل مقثثاف بمثثا يظهثثر لثثه ،وهددل د ددو ض فددث مو د

ددو

يقلاا :يقرر هنا شيئاً ث ينقضه في مواث آخثر ،ألن المثواد العقليثة التثي كثان ينظثر
فيها من كالف أهل ال الف المبتدي الم موف عند السثل  ،ومثن كثالف الفالسثفة المثارلين

عن الملة ،يشثتمل علثي كثالف با ثل – كثالف هث الء وكثالف هث الء -:فيقثرر كثالف ائفثة
بما يقرر به ث ينقضه في موا آخر بما ينق

( )190الفتح.)455/13( ،
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به.

وله ا اعتر في آخر عمره فقال :لقد تـملت القرق ال الميثة والمنثاهع الفلسثيية

فما رأيتهثا تشثفي علثيالً وال تثروي لثيالً ،و أريثت أ ثرب القثرق

اإلثبات{ :الرمحن ع ق العرى ا

((

ريقثة القثرآن)) ا ث أر فثي

توى}[سورة ه ،آية{ ، ]5 :إليه يصعد الك م الطيب}[سورة

فثثا ر ،آيثثة ،]10 :وا ث أر فثثي النفثثي{ :لىىيس كمث ىىه شىىيء}[سثثورة الشثثورى ،آيثثة{ ،]11 :وال
حييطون به ع ماا}[سورة ه ،آية ،]110 :ومن لرب مثل تجر تي عر معرفتي.
ن
ثب عليثثه الحي ثرةب والو ث ب فثثي عامثثة األصثثول ال بثثار ،حتثثي أنثثه أورد
و آل ددعم ت طغلث ب
علي نفسه س الً في تسلسل العلل ،وزع أنه ال يعر عنه لواباً ،و ني إثبات الصثان
علي ذلك؛ فال يقرر في كتبه ال إثبثات الصثان وال حثدوث العثال  ،وال وحدانيثة هللا ،وال

النبوات ،وال شيئاً من األصول التي يحتا إلي معرفتها.
والثثرازي -وإن كثثان يقثثرر بع ث ذلثثك -فالغالثثب علثثي مثثا يقثثرره أنثثه ينقضثثه فثثي
موا ث آخثثر ،ل ثثن هثثو أحثثرص علثثي تقريثثر األصثثول التثثي يحتثثا إلثثي معرفتهثثا مثثن
اآلمثدي .ولثو لمث مثا تبثرهن فثي العقثل الصثريح مثن كثالف هث الء وهث الء لولثد لميعثه
موافقاً لما لاء به الرسول  ،وولد صريح المعقول مقابقاً لصحيح المنقول.

ل طن ل يعر ط ه الء حقيقثة مثا لثاء بثه الرسثول ،وحصثل ااثقراب فثي المعقثول
بثثه؛ فحصثثل نقثثا فثثي معرفثثة السثثم والعقثثل ،وإن كثثان ه ث ا الثثنقا هثثو منتهثثي ثثدرة
ص ثثاحبه ال يق ثثدر عل ثثي إزالت ثثه ،ف ثثالعجز يك ثثون عث ث اًر لانس ثثان ف ثثي أن هللا ال يع ب ثثه إذا
التهد االلتهثاد التثاف .هث ا علثي ثول السثل

واألئمثة فثي أن مثن اتقثي هللا مثا اسثتقاي

إذا عجز عن معرفة بع الحق ل بيع طب به.
وأم ثثا م ثثن ثثال م ثثن الجهمي ثثة ونح ثثوه  :إن ثثه ثثد يعث ث ب الع ثثالزين ،وم ثثن ثثال م ثثن
العتزلثثة ونحثثوه مثثن القدريثثة :إن كثثل مجتهثثد فإنثثه البثثد أن يعثثر الحثثق ،وأن مثثن ل ث
يعرفه فلتفريقه ،ال لعجزه ،فهمثا ثوالن اثايفان ،و سثببهما صثارت القوائث

الممتلفثة

بعضه بعضا))(.)191
بعضه بعضاً ،ويلعن ب
من أهل القبلة يكفر ب
ه ث ا هثثو حثثال ه ث الء المضثثقر ين ،و ثثد تثثابعه د .عمثثر فثثي ه ث ا التيثثه الف ثثري،

فقثثرر أوالً :أن الق ثرآن كثثالف هللا يثثر مملثثوق ،ث ث ثثال والمنثثزل علثثي سثثيدنا محمثثد 

( )191مجموي الفتاوى.)231/16( ،)563 -561/5( ،
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عبارة عن حثرو وكلمثات مققعثات محثدودات ،وهثو بمعنبثر عثن الصثفة القائمثة بث ات
أول االاثثقراب ،فثثإذا كثثان القثرآن معبث اًر بثثه بثثالحرو وال لمثثات عثثن
هللا تعثثالي ،وهث ا ب

ال ثثالف فلثثيس هثثو ((كثثالف هللا)) ،وإن كثثان هثثو كثثالف هللا فلثثيس معبث اًر بثثه ،بثثل يكثثون ثثديماً

نوعه ،و حرو

وأصوات ،وه ا االاقراب لعل الدكتور عمر يمله بين أمرين:

مجاز.
ألول :ول من ال :إن القرآن ((العر ي)) ال ي بين أيدينا هو كالف هللا
اً

و اثونث :ول من ال :إن القرآن ((العر ثي)) الث ي بثين أيثدينا هثو كثالف هللا حقيقثة

والمعني القدي أيضاً كالف هللا حقيق ًة فهو مشترك لفظي.
وكال األمرين با ل ر أنه ال بي طعر ب م طن خله بينهما بل الدكتور عمر.
ي دددو ألول :فهث ث ا يتو ث ث عل ثثي معرف ثثة المج ثثاز ،وأن المج ثثاز يج ثثوز نيي ثثه ،ف ثثإن

الثثدكتور عمثثر لعثثل هث ا فهمثاً ًِ لقثاً محضثاً و ثثال(( :والتحقيثثق فثثي األمثثر أن المجثثاز
مثثن حي ث إنثثه مجثثاز باعتبثثار عال اتثثه اللغويثثة ال يجثثوز نييثثه مقلق ثاً ،بثثل نييثثه لثثه
مح  ،ويدل علي عجز في فه كالف العرب)).
وهث ث ه الاب ثثارة م ثثن د .عم ثثر ل ط ددد ِ :مْيددد َل تحدهدددو ،ألن ثثه إن أراد أن العال ثثات
اللغوية والقرائن تحدد معنثي واحثداً للمجثاز ،فقثد صثار المجثاز حقيقثة عندئث  ،وصثارت
القرائن تدل علي الحقيقة ،وهث ا ثول مثن نفثي المجثاز ،ف ثل كثالف بقرينتثه حقيقثة ،وهثو

المتب ثثادر للث ث هن ،فم ثثن س ثثم أن خال ثثداً س ثثيف م ثثن س ثثيو

هللا لث ث يفهث ث ثثه أن خال ثثداً

إن ولثدناه لبحث اًر
صييحة حديدية ،ومن سم ول النبي  عثن فثرس أبثي لحثة(( :و ط
ل ث يتبثثادر ل ث هن ثثه البحث بثر المثثتال ب األم ثوا ومثثا بثثه نمث طثن أسثثماك وأصثثدا  ..ك ثال،
ول لك فالقول بـن الحقيقة هي مثا يتبثادر للث هن يلثزف منثه فثي وا ث األمثر أن ال مجثاز
))

فلو ال إنسان ((رأيت أسداً علي المنبر)) لفه كل سام أنه أراد الرلل الشجاي بقرينثة

((علي المنبر)) ،ولو فرانا أن أسداً حيواناً مفترساً صعد المنبر حقاً الحتا إلي رينثة
أخرى حتي يفه السام أنه ل بي نثرطد الرلثل الشثجاي ،كثـن يقثول :أريثت أسثداً فثي عرينثه
بحديقة الحيوانات علي المنبر وما أشبه ذلك.

ول ث لك كثثان أصثثح ثثولي العلمثثاء أن ال ثثالف يحتثثا إلثثي رينثثة لنث بثيطفه  ،وكثثل كثثالف
بقرينت ثثة حقيق ثثة وال مج ثثاز في ثثه ،ولث ث ا لث ث يع ثثر الق ثثول بالمج ثثاز ف ثثي الق ثثرون المفضث ثلة
األولثثي(( ،وه ث ا الشثثافعي أول مثثن صثثن

فثثي أصثثول الفقثثه ،وهثثو ل ث يقس ث ال ثثالف إلثثي
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حقيقثثة ومجثثاز ،بثثل ال يعثثر فثثي كالمثثه م ث كث ثرة اسثثتدالله وتوسثثعه ومعرفتثثه األدلثثة
الشرعية أنه سمي شيئاً منه مجا اًز ،وال ذكر في شيء نم طن كتبه ذلك ال فثي الرسثالة وال
في يرها))(.)192
وله ا فما أورده القثائلون بالمجثاز مثن إيثرادات كجنثاح السثفر وذيثل القريثق لثيس

محثالً للنثزاي حقيقثثة ألن وااث اللغثثة سثواء لنثثا توقيييثثة أو توفيقيثثة واث ((الجنثثاح)) و

((الظهثثر)) للقثثائر واإلنسثثان للمعثثاني المعروفثثة ،ول ث يضثثعهما مضثثافتين إلثثي السثثفر و
القريق ،فه ا استعمال مضا

إلي ير ما أايف إليثه ذاك إذا كثان مضثافاً كمثا إذا

ال القائل ((الممسة)) ،حقيقية في الممسة ،وخمسة عشر مجاز كان لاهالً ،ألن هث ا

اللفس ليس هو ذاك ،وإن كان لفس الممسة مولثوداً فثي المواثعين ألنهثا ركبثت تركيبثاً

آخر(.)193

بل إن السكوت والفصل يعقي معني ير الوصثل ،فثالمت ل تثارة يسثكت ويققث

ال الف ويكون مراده معني ،وتارة يصل ذلك ال الف بكالف آخر بيغير المعنثي الث ي كثان
ً
يثثدل عليثثه اللفثثس األول إذا لثثرد ،فيكثثون اللفثثس األول لثثه حثثاالن :حثثال يقرنثثه المثثت ل
بالسكوت وترك الصلة ،وحال يقرنه بزيادة لفس آخر ،ومن عادة المثت ل أنثه إذا أمسثك

أراد معنثثي آخثثر ،وإذا وصثثل أراد معنثثي آخثثر ،وفثثي كثثال الحثثالين ثثد تبثثين م ثراده و ثثرن
لفظه بما يبين مراده(.)194
ونحث ثثن نسث ثثـلك يث ثثا دكتث ثثور عمث ثثر فث ثثي لفث ثثس ((السث ثثيارة)) هث ثثل هث ثثو حقيقث ثثة فث ثثي ذات
العجثثالت ،أو مجثثاز ألن السثثيارة الجماع ث بة التثثي تسثثير ،ثثال تعثثالي{ :وجىىاءت ىىيارة
فأر وا واردهىم}[يوسث  ،آيثة ،]19:و ثال{ :فتاعىاا لكىم ول سىيارة}[المائثدة ،آيثة،]96:
فـين المجاز وأين الحقيقة يا دكتور عمر!!
وإن تعللثثت بحجثثع األ ثثدمين مثثن أن المجثثاز مولثثود فثثي مثثثل {واشىىىتع الىىىرأس
شىىىىىيباا}[م ث ثري  ،آيث ثثة ،]4:و {واخفىىىىىض مىىىىىا جنىىىىىا الىىىىىذ }[اإلس ث ثراء ،آيث ثثة ،]24:و{وا ىىىىىأ
( )192الحقيقة والمجاز ،لشيس اإلسالف امن مجموي الفتاوى (.)403/20
( )193السابق.)410/20( ،
( )194السابق.)413/20( ،
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المريىىة}[يوسث  ،آيثثة .]82:إلثثي آخثثر مثثا ذكثثروه فـحيلثثك علثثي مثثا ذكثره شثثيس اإلسثثالف فثثي
بيثثان حقيقثثة ذلثثك كلثثه فيمثثا رد بثثه علثثي اآلمثثدي وابثثن عقيثثل و ن
يرهمثثا فثثي ذلثثك برسثثالته
الف ة ((الحقيقة والمجاز))(.)195
وأمثثا األمثثر اآلخثثر وهثثو ولثثك باالشثثتراك اللفظثثي ،فهثثي القامثثة علثثي أصثثحابك

األشاعرة دون أن تدري ،فقد هد طمت م هبه بال لية ،ولسثت و طحثدك فثي هث ا ،فقثد سثبق
إلثي هث ا الهثراء أسثثال لثك ،فهثثو ثول أبثثي المعثالي الجثثويني ،وسثبب فسثثاد هث ا القثثول
وكونه هادماً ألصول األشعرية في رده علي المعتزلة ،أن المعتزلثة زعمثت أن القثرآن
العر ي المبدوء بالفاتحة والمنتهي بالناس هثو كثالف هللا حقيقثة ،وهثو مملثوق ثاف بغيثره،
فانبرى األشاعرة له ف كروا أن كالف هللا حقيق ًة هو القائ ب به ال ما ثاف بغيثره وأن الث ي
بين أيدينا هو المجثاز ،ألنثه لث يقث بثاهلل حقيقثة ،فلمثا لثاء الجثويني -وهثو القثول الث ي

نصث طثرت به أنثثت يثثا دكتثثور -ف ث كر أنثثه يقلثثق علثثي المعنثثي القثثدي وعلثثي اللفثثس الحثثادث
((المملث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثوق)) باالشث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثتراك ،فانهث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثدف ه ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ا األصث ث ث ث ث ث ث ث ث ث بثل ،فث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثإن ال ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثالف
ال يق ثثوف إال ب ثثالمت ل ال يق ثثوف بغيث ثره ،فل ثثو ل ثثوزت أن يك ثثون هلل م ثثا ه ثثو ك ثثالف ل ثثه ،وه ثثو

مملوق منفصل عنه بقل ه ا األصل(.)196

فمثثا داف مثثا بثثين أيثثدينا كثثالف هللا حقيق ث ًة وهثثو مملثثوق ،فل ث أن ثرت علثثي المعتزلثثة
و نيت الرد علي استدالالته بـن ال الف ال يقوف بغير المت ل .

حق ثاً لقثثد اتس ث المثثرق علثثي ال ار ث  ،ولثثيس لثثديك مثثا تبو نل بهثثون بثثه ه ث ه الو ثثائ ،
فسدوا خر و طاربفو م اابك إن كان ذلك في اإلمكان.
والعج ثثب أن ال ثثدكتور عم ثثر واص ثثل ي ثثه إلثب ث ن
ثات م ثثا ه ثثر ب ثثه ف ثثـتي بنص ثثوص
ب
إلثبثثات ال ثثالف النفسثثاني {ويمولىىون يف أنفسىىهم}[المجادلثثة :آيثثة{ ،]8 ،واذكىىر ربىىي يف
نفسي}[األع ار  :آية ،]205،و ول الرلل للنبي (( :إني أحثدث نفسثي بالشثيء ))..إلثي

آخر ما ذكره.

( )195امن مجموي الفتاوى ،وانظر :علي المصوص.)497-464/20( ،

( )196انظرفي ذلك شرح النونية ،)284/1( :مجموي الفتاوى.)70/17( ،)148/17( ،
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ن
ثالمقلق ،فـر عثة
ونقول لثك يثا دكتثور عمثر هث ه كلهثا بمقيثدة ،فهثل المقي بثد عنثدك ك
أو خمس ثثة نص ثثوص فيه ثثا ال ثثالف مقي ثثداً بـن ثثه ف ثثي ال ثثنفس هث ث ه ت ثثون ف ثثي نف ثثس مع ثثاني

عشرات -إن ل يكن مئات -النصوص التي فيها إ الق ال الف.

كيثثف أنثثت بقثثول النبثثي (( :إن هللا تجثثاوز ألمتثثي عمثثا حثثدثت بثثه أنفسثثها مثثا لث

تعمل به
تت ل ط به أو
ط
بثثين حثثدي الثثنفس و ثثين ال ثثالف وأخبثثر أنثثه ال ي اخ ث بثثه حتثثي يثثت ل بثثه ،والم ثراد حتثثي
()197

))

فقد أخبر أن هللا عفا عن حدي

النفس إال أن تثت ل  ،ففثرق

ينقثثق بثثه اللسثثان باتفثثاق العلمثثاء ،فعل ث أن ه ث ا هثثو ال ثثالف فثثي اللغثثة ألن الشثثاري إنمثثا
خا بنا بلغة العرب.
وأيضاً وله (( :إن صالتنا ال يصح فيها شثيء مثن كثالف النثاس))( ،)198و ثال:

((إن هللا يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن ال ت ل بموا في الصالة))(.)199
واتف ثثق العلم ثثاء عل ثثي أن المص ثثلي إذا ت لث ث ف ثثي الص ثثالة عام ثثداً لغي ثثر مص ثثلحتها
بقلت صالته ،واتفقوا كله علي أن ما يقوف بالقلب من تصديق بـمور دنيوية و لثب،

ال بيبقل الصالة ،وإنما يبقلها الت ل ب لك ،فعل اتفاق المسلمين أن ه ا ليس بكالف.
وأيضاً فقد ال معاذ للنبي (( :يثا رسثول هللا وإنثا لم اخث ون بمثا نثت ل بثه فقثال

 :وهل يكب الناس علي مناخره إال حصائد ألسنته ))(.)200
ف ين ين الال إن و هل بوايسون.

وأيضاً فإذا كان ال الف نطفسانيا عند اإل الق والتقييثد ،للثزف أن يقثال لثه هث ا كثالف
حقيقة وللزف أن يكون األخرس مت لماً ألنه اف به كالف حقيقي ،وه ا فاسد.
ولث يكثثن فثثي مسثثمي ((ال ثثالف)) نثزاي بثثين الصثثحابة والتثثابعين لهث بإحسثثان ،وإنمثثا

حصل النزاي بين المتـخرين من أهل البدي ث انتشر ولاريت به ط عليه يا دكتور عمر.
( )197أخرلث ثثه البمث ثثاري ،فث ثثي العتث ثثق ،)2528 /5( ،وفث ثثي األيمث ثثان والن ث ث ور -548/1( ،ح)666
ومسل في األيمان-116/1( ،ح )127من حدي

( )198أخرله مسل في المسالد-381/1( ،ح.)537

أبي هريرة . 

( )199أخرله أبو داود ،في الصالة-243/1( ،ح ،)924والنسائي في الصالة-19/3( ،ح.)221

( )200أخرل ث ثثه الترمث ث ث ي ف ث ثثي األيم ث ثثان-13/5( ،ح )2616و ث ثثال حس ث ثثن ص ث ثثحيح وأخرل ث ثثه أحم ث ثثد
(.)231/5
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وأخت بجنس عبارتك التي ختمت بها يا دكتور عمر.
ف ثثال تلبث ث ط د .سث ثثفر الحث ثوالي والش ثثري ولغث ثثة الع ثثرب مع ثثه ،وعليث ثثك بل ثثوف أصث ثثحابك
األشاعرة.

 القــدر:

خله د .عمر كعادته في ه ا البح

بين ما يقوله األشاعرة في القثدر و ثين مثا

يفهمه هو مثن كالمهث  ،وفهمثه لث يكثن صثائباً بثل بثا الً ،وخلثه فثي هث ا المبحث

بثين

كالف األشعرية والماتريدية وزع في آخره أن كالف الماتريدية هو مقصود األشثاعرة مث
اخ ثثتال الاب ثثارة ف ثثي التحس ثثين والتقب ثثيح ،والعج ثثب أن د .عم ثثر أف ثثرد مبحثث ثاً للتحس ثثين
والتقبيح الحقاً ول بي ن
ورطد ه ا فيه ولعله اختال التو يت ال ي تلقي فيه القصاصات !!
أم ثثا مس ثثـلة الق ثثدر ،ف ثثإن م ثثا ال ثثه ل ثثه د .س ثثفر ع ثثن األش ثثاعرة م ثثن أن مث ث هبه

((الجبر)) صحيح ،بل مثا ذكثره د .عمثر فثي ملمثا األمثر يشثير إلثي أصثل هث ا القثول
فقثثد ثثال( :ص(( )127 :فالقثثدرة يهبهثثا هللا للعبثثد بعثثد عقثثد النيثثة والعثثزف ،فهثثو المثثالق
سبحانه ،والعابد كاسب نبننيته ،ويستحيل عقالً إثبات خالقين لمملوق واحد)).
و قي أن يضيف د .عمر أن النية أيضاً موهو ة للعبد ،فل ط ي طسثت نقل العب بثد بنيتثه،
و قي أن يضيف أن القدرة ال تـثير لها فثي الفعثل بعثد أن يهبهثا هللا ،ولث يقثل أحثد مثن

األشاعرة -خال الجويني -أن للقدرة تثـثي اًر فثي الفعثل  ،بثل صثرحوا بثـن القثدرة ال تثـثير
لها في الفعل.

فـما أبو الحسن نفسه ،فقد ذكر الشهرستاني عند ذلك في الملل والنحثل ونهايثة
اإلح ن
اإل داف ،حي ال(( :ث علي أصل أبي الحسن :ال تـثير للقثدرنة الحادث نثة فثي ن
ثداث،
ألن لهثثة الحثثدوث ضثثية واحثثدة ال تمتلث

بالنسثثبة إلثثي الجثثوهر والعثثر ن  ،فلثثو أثثثرت

ف ثثي ض ثثية الح ثثدوث ألث ثثرت ف ثثي ح ثثدوث ك ثثل بم طح ثثدث حت ثثي تص ثثلح إلح ثثداث األلث ثوان
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والقعوف والروائح وتصلح إلحداث الجواهر واأللساف ،في دي إلي تجويز و وي السثماي

بالقثدرة الحادثثثة ،يثر أن هللا تعثثالي ألثرى سثثننه بثـن يحقثثق عقيثب القثثدرنة

علثي األر
الحادث ث نثة أو تحته ثثا أو معه ثثا :الفع ثثل الحاص ثثل إذا أراده العب ث بثد وتج ثثرد ل ثثه ،ويس ثثمي هث ث ا
الفعل كسباً ،فيكون خلقاً من هللا تعالي إبداعاً وإحداثاً ،وكسباً من العبثد :حصثوالً تحثت
ب
درته.

والقااي أبثو بكثر البثا الني تمقثي عثن هث ا القثدر لثيالً ،فقثال :الثدليل ثد ثاف

وهث به
علي أن القدرة الحادثة ال تصلح لايجاد ،ل ن ليست تقتصر صفات الفعثل أو بو بل ب
بخثثر بهثثن وراء الحثثدوث مثثن كثثون
واعتبا ارتث بثه علثثي لهثثة الحثثدوث فقثثه ،بثثل هاهنثثا ولثثوه أ ب

الجثثوهر ل ثثوه اًر متحيث ث اًز ،ثثابالً للع ثثر  ،ومثثن ك ثثون الع ثثر
و ير ذلك  ...ال :فجهة كون ن
الف نعل حاصالً بالقثدرة الحادثثة أو تحتهثا نسثبة خاصثة،
ويس ثثمي ذل ثثك كس ثثباً ،وذل ثثك ه ثثو أث ث بثر الق ثثدرنة الحادث ث نثة  ...فـثب ثثت القاا ثثي ت ثثـثي اًر للقث ثدرنة
ن
الحادثة وأثرها...
عراث ثاً ،ولون ثثا ،وسث ثواداً،

ث إن إماف الحرمين ((أبو المعالي الجويني)) تمقي عن ه ا البيان لثيالً ،ثال:
ن
ثات ثدرة ال أثثر لهثا
أما نفي هث ه القثدرة واالسثتقاعة فممثا يـبثاه العقثل والحثس ،وأمثا إثب ب
ثات تثـثير فثي حالثة ال يفعثل فهثو كنفثي التثـثير،
بولثه فهثو كنطفث ني القثدرة أصثالً ،وأمثا إثب ب
خصوصاً واألحوال علي أصله ال توص بثالولود والعثدف ،فالبثد إذن مثن نس ن
ثبة نف طع نثل
ب
العبث نثد إلثثي درتثثه حقيق ث ًة ال علثثي ولثثه اإلحثثداث والملثثق ،فثثإن الملثثق يشثثعر باسثثتقالل
إيجاده مثن العثدف ،واإلنسثان كمثا يحثس مثن نفسثه اال تثدار يحثس مثن نفسثه أيضثاً عثدف
االس ث ثثتقالل .)201())....فهث ث ث ا ال ث ثثنا – ع ث ثثن الشهرس ث ثثتاني – يوا ث ثثح كي ث ثثف أن ث ثثول
األشاعرة في أفعال الاباد ل يثبت علي دف االسثتقرار ،ولث يكثن مقنعثاً ل بثار علمثائه
ال ث ين بحث ثوا ه ث ه المسثثـلة ،ويالحثثس فثثي عثثر

ه ث ا التقثثور لم ث هب األشثثاعرة أنه ث

يسثثيرون نحثثو القث ن
ثول الحث ن
ثق ال ث ي يقثثول بثثه أهثثل السثثنة والجماعثثة م ث العل ث بثثـن ال ث ي

( )201الملل والنحل ،للشهرستاني ( ،)99-96/1وانظر :نهاية األ داف له (ص ،)78-72 :وانظر:
م هب اإلسالميين :عبد الرحمن بدوي (.)561-557/1
144

هب األشثثاعرة موافثثق لمثثا ثثالوه أوالً ،والث ي ذكثثر الشهرسثثتاني أنثثه ثثول
اسثثتقر عليثثه مث ب
أبي الحسن األشعري ،وأنه ال تـثير للقدرة الحادثة(.)202
أمث ثثا مث ثثا ذكرتث ثثه يث ثثا د .عمث ثثر مث ثثن اآليث ثثات الم ث ث كورة فث ثثي القث ثثرآن ويحتمث ثثل لفث ثثس
((ال سثثب)) ،فهثثو تلبثثيس وااثثح ،ألن ال سثثب فثثي الق ثرآن هثثو مثثا يعثثود علثثي المكل ث ،
وليس في اآليات نفي تـثير القثدرة فثي الفعثل الث ي ذكثروه ،ثث مثا نقلت بثه عثن ابثن حجثر
ي كثثد ذلثثك ألنثثه ذكثثر القثثول المعتمثثد عنثثد األشثثاعرة ،ف ث كر أن للعبثثد ثثدرًة يثثر م ث ثرة،

وذكر اآلخر علي أنه ول لبعضه  ،وهو ول الجويني كما تقدف(.)203
وي و يهل ي ل ل ألشومعة فث السب فهث

و ليث(:)204

 -1ثثول لمه ثثور األش ثثاعرة ومت ثثـخريه  ،وهث ث الء يقول ثثون إن هللا خ ثثالق أفع ثثال

الابثثاد فيثبتثثون مرتبتثثي المشثثيئة والملثثق ،ول ثثن يقولثثون(( :إن أفعثثال الابثثاد االختياريثثة

وا عة بقدرة هللا تعثالي وحثدها ،ولثيس لقثدرته تثـثير فيهثا ،بثل هللا سثبحانه ألثرى عادتثه
بثثـن يولثثد فثثي العبثثد ثثدرة واختيثثا اًر ،فثثإذا ل ث يكثثن هنثثاك مثثان أولثثد فيثثه فعلثثه المقثثدور
مقارن ثاً لهمثثا ،فيكثثون الفعثثل مملو ثاً هلل إبثثداعاً وإحثثداثاً ،ومكسثثو اً للعبثثد ،والم ثراد بكسثثبه
إيثثاه :مقارنتثثه لقدرتثثه وإرادتثثه مثثن يثثر أن يكثثون هنثثاك منثثه تثثـثير أو بمث طثدخل فثثي ولثثوده
سوى كونه محالً له)) (.)205
فـفعثثال الابثثاد كلهثثا مملو ثثة هلل تعثثالي ،وهثثي كسثثب للابثثاد وعلثثي ذلثثك يترتثثب

الث ثواب والعقثثاب ،وال تثثـثير لقثثدرة العبثثد فثثي الفعثثل ،وه ث ا ثثول لمهثثور األشثثاعرة وهثثو
القول ال ي شن بسببه المعتزلة علي األشاعرة ألنهث لمثا لث يثبتثوا للعبثد ثدرة مث ثرة لث
يكونوا بعيدين عن ول الجبرية ((الجهمية)).
وايلسب م ع هؤ:ء تععيفوت ،يه هو:

( )202مو

ابن تيمية من األشاعرة للمحمود .1337/3

( )203ذكر ذلك في ( )490/11وإنما أحال د .عمر علي ( )429/11وال يدرى ما السبب!!.
( )204باختصار من :كتاب المحمود السابق (.)3341 – 1338/3
( )205شرح الموا

 :للجرلاني ( ،)237تحقيق الثدكتور أحمثد المهثدي ،وانظثر :عيثون المنثاظرات،

ألبي علي عمر السكوني (ص.)224 ، 176 ، 164:
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 -1ما يق به المقدور من ير صحة انفراد القادر به(.)206
 -2ما يق به المقدور في محل درته(.)207
 -3و ع

األشاعرة يعر

ال سب بـنه(( :ما ولد بالقادر وله عليه درة

بم طحدثة)) ( .)208ويضرب بعضه لل سب مثالً(( :في الحجر ال بير د يعجز عن حمله
رلل ،ويقدر آخر علي حمله منفرداً به ،إذا التمعا لميعاً علي حمله كان حصول
الحمل بـ واهما وال خر أاعفهما ب لك عن كونه حامالً ،ك لك العبد ال يقدر علي

االنفراد بفعله ولو أراد هللا االنفراد بإحداث ما هو كسب للعبد در عليه وولد مقدوره،

فولوده علي الحقيقة بقدرة هللا تعالي وال يمر م ذلك المكتسب من كونه فاعالً وإن

ولد الفعل بقدرة هللا تعالي))(.)209

وكسب األشعري ه ا هو ال ي يل فيه :ثالثة أشياء ال حقيقة لها ومنها كسثب

األشعري( ،)210و د دار حولثه نقثا

ويثل وعثري

 ،ولث ينتثه األشثاعرة فيثه إلثي ثول

مستقي (.)211

( )206اإلنسثثان هثثل هثثو مسثثير أف مميثثر الثثدكتور ف ث اد العقلثثي (ص ،)11:القبعثثة األولثثي1980ف،
مكتبة المانجي القاهرة .وانظر :شرح لوهرة التوحيد للبالوري (ص1392 ،)219 :هث.

( )207شرح لوهرة التوحيد (ص.)219:

( )208المعتمث ثثد فث ثثي أصث ثثول الث ثثدين( :ص ،)128 :وانظث ثثر :التعليقث ثثات علث ثثي شث ثثرح الث ثثدواني للعقائ ث ثد
العضث ثثدية :لجمث ثثال الث ثثدين األفغث ثثاني (ص )309:مث ثثن الجث ثثزء األول ،اث ثثمن األعمث ثثال ال املث ثثة
لم لفات لمال الدين األفغاني ،تحقيق :محمد عمارة1979 ،ف.

( )209أص ثثول ال ثثدين للبغ ثثدادي( ،ص ،)134-133 :وانظ ثثر :نش ثثـة األش ثثعرية وتقوره ثثا ،د :ل ثثالل
محمد موسثي (ص ،)238:وهث ا تشثبيه با ثل ثث إن الرلثل الث ي ال يسثتقل بالحمثل إنمثا يحمثل

شثثيئاً مثثن الحجثثر فثثي حالثثة حمثثل اآلخثثر معثثه ،وه ث ا الشثثيء ((وإن كثثان لثثيالً)) إال أن اآلخثثر ال
يحمله ،فيكون د أثر بقدرته ما استقل به عن درة هللا ،وه ا م هب المعتزلة .وما هو إال شثرك

دون شرك كما سيـتي تفصيله.

( )210و فرة النظاف ،وأحوال أبي هاش  ،انظر :مجموي الفتاوى(.)128/8

( )211انظثر مثثالً :النشثر القيثب علثي شثثرح القيثب ،إدريثس بثن أحمثد الثوزاني الفاسثثي،)461/1( ،
األولي1348هث ،وانظر :كتاب المسامرة ،لل مال بن أبي شريف ،بشرح المسايرة البن الهمثاف
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 -2ثول أبثي بكثثر البثا الني :وهثثو كقثول لمهثثور األشثاعرة إال أنثثه خثالفه بثثـن
األفعثثال وا عثثة بمجمثثوي القثثدرتين ((علثثي أن تتعلثثق ثثدرة هللا بـصثثل الفعثثل و ثثدرة العبثثد
بصثفته ،أعنثثي بكونثثه اعثة ومعصثثية ،إلثثي يثر ذلثثك مثثن األوصثا

التثثي ال توصث

بها أفعابل بثه تعثالي ،كمثا فثي لقث اليتثي تـديبثاً أو إيث اء ،فثإن ذات اللقث وا عثة بقثدرنة هللا

وتثثـثيره ،وكونثثه اعثثة علثثي األول ،ومعصثثية علثثي الثثثاني بقثثدرة العبثثد وتثثـثيره))( ،)212يقثثول

البا الني فثي رسثالة الحثرة(( :ويجثب أن يعلث أن العبثد لثه كسثب ولثيس مجبثو اًر ،بثل مكتسثب

ألفعاله من اعته ومعصيته ألنه تعالي ال { :ا فا كسب

}[سورة البقرة :آية

 ،]286يعني

من ثواب اعة {وع يها فا اكتسب }[سورة البقرة :آية  ،]286يعني من عقاب معصية
 ...ويثثدل علثثي صثثحة ه ث ا أيض ثاً :أن العا ثثل منثثا بيفث نثر بق بثثين تحريثثك يثثده لب ث اًر وسثثائر
الحمثثي بثثه ،أو االرتعثثا  ،و ثثين أن يحثثرك هثثو عض ثواً مثثن أعضثثائه
بدنثثه عنثثد و ثثوي ب
اصثثداً إلثثي ذلثثك باختيثثاره ،فـفعثثال الابثثاد هثثي كسثثب له ث وهثثي خلثثق هللا تعثثالي ،فمثثا

يتص ث

بثثه الحثثق ال يتص ث

بثثه الملثثق ،ومثثا يتص ث

بثثه الملثثق ال يتص ث

بثثه الحثثق،

وكما ال يقال هلل تعالي إنه مكتسب ،ك لك ال يقال للعبد إنه خالق))(.)213
إذن فم ث هب البثثا الني أن ن
الف طعثثل وا ث بقثثدرة العبثثد بوصثثفه اعثثة أو معصثثية
يترتب عليه الثواب والعقاب(.)214
 -3ثول أبثي المعثالي الجثثويني :كثان فثي أول أمثره يقثثول بقثول عامثة األشثثاعرة
و د صرح بم ابه ه ا في اإلرشاد :ال(( :اتفق سل
(ص،)107 :

األمة بل ظهور البثدي واألهثواء

األولثثي ،ب ثوالق1317 ،ه ثث ،وانظثثر :حاشثثية ال لنب ثوي علثثي شثثرح الثثدواني ،م ث

حاشية المرلاني والملجاني (ص1317 ،)251/1 :هث.

( )212شرح الموا

(ص – )239 :الجزء المحقق.

( )213رسالة الحرة – المقبوعة باس اإلنصا

(ص.)44-43 :

( )214انظر :نهاية اإل ثداف (ص )73:ومثا بعثدها ،والملثل والنحثل للشهرسثتاني ( )97/1ومثا بعثدها،
وحاشثثية ال لنبثثوي علثثي شثثرح الثثدواني ( ،)251/1والنشثثر القيثثب ( )464/1ومثثا بعثثدها ،وانظثثر

أيضث ثاً :ف ثثي الفلس ثثفة اإلس ثثالمية ،م ثثنهع وتقبيق ثثه ،إبث ثرااي م ثثدكور ( ،)118/2وانظ ثثر :ف ثثي علث ث

ال ث ثثالف ،أحمث ثثد محمث ثثود صث ثثبحي ( )513/1ومث ثثا بعث ثثدها ،وانظث ثثر :العقائث ثثد النسث ثثيية م ث ث شث ثثرح
التفتازاني -وحواشيها (ص)117:

عاف 1326هث .
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وااقراب اآلراء علي أن المالق المبدي رب العالمين ،وال خثالق سثواه ،وال ممتثري إال
هب أه نثل الح ن
ادث كلهثا حثدثت بقثدرة هللا تعثالي ،وال فثرق بثين
ثق ،فثالحو ب
هو ،فه ا هو م ب
ما تعلقت درة الاباد به ،و ين ما تفرد الرب باال تدار عليه ،ويمر من مضثمون هث ا
األصثثل أن كثثل مقثثدور لقثثادر فثثاهلل تعثثالي ثثادر عليثثه وهثثو ممترعثثه ومنشثثئه))( .)215ث ث
ال(( :فالوله اقط بالن اقع ة احودك  :تؤكع فدث قدعو هو يصدال ،ولثيس مثن شثر
تعلق الصفة أن ت ثر في متعل نقها ،إذ ن
العطل ب م طعبقول تعلبق به بالمعلوف م أنه ال يث ثر فيثه،
ب
وك لك اإلرادةب المتعلق بة بفعل العبد ال تث ثر فثي متعلقهثا))( .)216ووااثح مثن هث ا ال ثالف
تمسك الجويني بم هب األشاعرة ،ول ننا نجده في ((العقيدة النظامية)) – وهثي آخثر مثا

كتثثب فثثي العقيثثدة – لددعد لاددا هد و ددلل م ددل ألشددومعة

()217

و ثثد أ ثثال ال ثثالف فثثي

هث ث ه المس ثثـلة ووا ثثح م اب ثثه الث ث ي انته ثثي إلي ثثه ،وه ثثو يتواف ثثق مث ث مث ث هب أه ثثل الس ثثنة

والجماعة.
 -4ول أبي حامد الغزالي :وهو أن أفعال الاباد وا عة بمجموي القثدرتين علثي
فع ثثل واح ثثد ،ول ثثوز التم ثثاي المث ث ثرين عل ثثي فع ثثل واح ثثد ،يق ثثول(( :وإنم ثثا الح ثثق إثب ثثات
القثثدرتين علثثي فعثثل واحثثد ،والقثثول بمقثثدور منسثثوب إلثثي ثثادرين فثثال يبقثثي إال اسثثتبعاد
تثوارد القثثدرتين علثي فعثثل واحثثد ،وهث ا هثثو إنمثثا يبعثد إذا كثثان تعلثثق القثدرتين علثثي ولثثه
واحثثد ،فثثإن اختلفثثت القثثدرتان واختلث

ولثثه تعلقهمثثا ،فت ثوارد التعلقثثين علثثي شثثيء واحثثد

ير محال))( ،)218فالم ثر عنده مجموي القدرتين ،درة هللا و درة الاباد(.)219

( )215اإلرشاد (.)187 :

( )216المصدر السابق (ص.)210:

( )217انظثثر :العقيثثدة النظاميثثة (ص ، )56-43:تحقيثثق أحمثثد حجثثازي السثثقا،

األولثثي1398ه ثث،

وانظثثر :فثثي م ث هب الجثثويني :النشثثر القيثثب ( ،)464/1والملثثل والنحثثل للشهرسثثتاني (،)98/1
ونهاية اإل ثداف (ص )78 :ومثا بعثدها .وفثي الفلسثفة اإلسثالمية ( )118/2ومثا بعثدها ،ومث اهب

اإلسالميين ( )739/1وما بعدها.

( )218اال تصاد (ص،)59-58 :

دار ال تب العلمية.

( )219انظر :األر عين للرازي (ص،)13 :

دار اآلفاق.
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الق ثثول الم ثثامس :ثثول أه ثثل الس ثثنة والجماع ثثة ،وهث ث الء يق ثثرون بالم ارت ثثب األر ث ث
الثابتة للقدرة ،والتي دلثت عليهثا النصثوص ،وهثي :العلث  ،وال تابثة ،والمشثيئة ،والملثق،

أما أفعال الاباد فهي داخلة في المرتبة الرابعة ،ول لك فهث يقولثون فيهثا :إن هللا خثالق
ن
ن
الاباد بكلنها ،والاباد فاعلون حقيقة ،وله ثدرة حقيقيثة علثي أعمثاله ولهث إرادة،
أفعال

ول نهثثا خااثثعة لمشثثيئة هللا ال ونيثثة فثثال تمثثر عنهثثا ،فثثاهلل سثثبحانه بي طمث نثرب فعثثل العبث نثد
بتوسه درنة ن
ن
العبد وإر ن
ادت نه.
تحعيع ل

ا اع فث اك:

يرل أصثل ثوله إلثي ضثية هثل الفعثل هثو المفعثول أو هثو يثره فاألشثاعرة

يقولون الفعل هو المفعول ،والملق هو المملوق ف ار اًر مثن إثبثات أفعثال تقثوف بثاهلل حث ر

ما يدعونه بث ((حلول الحوادث)).

فلما لاءوا إلي مسـلة القدر وأفعثال الابثاد واعتقثدوا أنهثا مفعولثة هلل ،ثالوا :هثي
فعله ،ألن الفعل عنده هو المفعول ،فقيل له في ذلثك  :أهثي فعثل العبثد فااثقر وا
في اإللابة ،وانقسموا حيالها إلي أ وال ثالثة:
 -لمهثثوره ثثالوا :هثثي كسثثب العبثثد ال فعلثثه ،ول ث يفر ثوا بثثين ال سثثب والفعثثل

نبف طرق بمحقق.
 ومنه من ال :بل هي فعل بين فاعلين .وهو ول الغزالي ال ي سبق. ومث ثثنه مث ثثن ث ثثال :بث ثثل الث ثثرب فعث ثثل ذات الفعث ث نثل والعبث ثثد نصث ثثفت به وه ث ث ا ث ثثول
ب
البا الني -كما سبق.)220(-

((والتحقيث ثثق ال ث ث ي عليث ثثه أئمث ثثة السث ثثنة ولمهث ثثور األمث ثثة مث ثثن الفث ثثرق بث ثثين الفعث ثثل

والمفعول ،والملق والمملوق .فـفعال الاباد هي كغيرهثا مثن المحثدثات مملو ثة مفعولثة
هلل ،كم ثثا أن نف ثثس العب ثثد وس ثثائر ص ثثفاته مملو ثثة مفع ثثول هلل ،ول ثثيس ذل ثثك نف ثثس خلق ثثه
ثال هثي فع بثل العب نثد القثائ بثه ،ليسثت ائمثة
وفعله ،بل هي مملو ة ومفعولة ،وهث ه األفع ب
باهلل وال يتصث بهثا ،فإنثه ال يتصث بمملو اتثه ومفعوالتثه ،وإنمثا يتصث بملقثه وفعلثه
كما يتص

بسائر ما يقوف ب اته ،والعبد فاعثل لهث ه األفعثال المتصث

( )220انظر :مجموي الفتاوى (.)119/2
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بهثا ،ولثه عليهثا

ثثدرة ،وهثثو فاعلهثثا باختيثثاره ومشثثيئته ،وذلثثك كلثثه مملثثوق هلل ،فهثثي فعثثل العبثثد ،وهثثي
مفعول للرب))(.)221
وأمثثا مثثا سثثودت بثثه يثثا د .عمثثر الصثثحائ

حثثول ((السثثبب وأفعثثال المملو ثثات))،

فإنمثثا يفه ث فثثي اثثوء مثثا تقثثدف لثثيس إال ،و ولثثك فثثي بدايثثة تعليقثثك ((إن لمي ث األفعثثال

ممل ثثوق هلل ب ثثال واس ثثقة وه ثثو نق ثثي م ثثا ذكرت ثثه ف ثثي (ص )130 :أن فاع ثثل االحتث ثراق
نبمطل ن
ثق السثو ناد فثثي الققث نثن والتفثثر نق فثثي أل ازئثثه ،ول طعنلث نثه رمثثاداً هثثو هللا تعثثالي إمثثا بل سددط
((المالئ ة)) أو بغير واسقة)) أهث .
ونحثثن نضثثيف لثثك أيض ثاً أن أفعثثال الحي ثوان اإلراديثثة إنمثثا يملقهثثا هللا بواسثثقة
درة الحيوان وإرادته ،وه ا حقيقة ليس عن مجرند ا تران كما زع األشاعرةب.
ولعل ذلك يتضح من خالل ما يلي(:)222

 -1أن كس ثثب األش ثثعري ال حقيق ثثة ل ثثه ،ألنهث ث فس ثثروه بـن ثثه عب ثثارة ع ثثن ا تث ثران
المقدور بالقدرة الحادثة ،و الوا الملثق هثو المقثدور بالقثدرة القديمثة .ومثا داف العبثد لثيس
بفاعثل ،وال لثثه ثدرة مث ثرة فثي الفعثثل فثالزع بـنثثه كاسثب ،وتسثثمي بة نف طعلن نثه كسثثباً ال حقيقثثة
ل ثثه ،ألن القائ ثثل بث ث لك ال يس ثثتقي أن يول ثثد فر ث ثاً ب ثثين الفع ثثل الث ث ي نف ثثاه ع ثثن العب ثثد،
وال سب ال ي أثبته له .وكثي اًر ما يشير شيس اإلسالف إلي أن ثول األشثاعرة هث ا ريثب
من ول الجه ال ي يصرح بالجبر(.)223

( )221المصثثدر السثثابق ( ،)129-119/2وانظثثر :منهثثا السثثنة ( -)326-322/1دار العرو ثثة
المحققة.

( )222انظر :رسالة المحمود 1342/3وما بعدها.

( )223انظر في منا شة شثيس اإلسثالف لمسثـلة ال سثب وأنثه ال حقيقثة لثه ،وأنثه كقفثرة النظثاف وأحثوال
أبث ثثي هاش ث ث  ،والث ثثرد علث ثثيه فث ثثي مسث ثثـلة القث ثثدرة الحادثث ثثة ،الصث ثثفدية ( ،)153-149/1والنب ث ثوات

(ص-)199:

دار ال تث ث ثثب العلميث ث ثثة ، -ومجمث ث ثثوي الفتث ث ثثاوى (،)468-467-403 ،387/8

وش ث ثثرح األص ث ثثفهانية (ص )350 ،150-149:ت الس ث ثثعوي ،واالس ث ثثتغاثة ( ،)173/2ومنه ث ثثا

السنة (-)323/1

دار العرو ة المحققة ( ،)/5/2 ، 358/1مكتبة الريا

الحديثة ،أ وف ما

يثثل فثثي القضثثاء والقثثدر -مجمثثوي الفتثثاوى ،)137-136 ، 128/8( -درء التعثثار

.)115-114/10 ، 167/9 ،248-247/7 ، 49/6 ، 65/4 ، 84
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(-82/1

 -2أما زعمه بـنه يفر ون بين ال سب ال ي أثبتوه و ثين الملثق بثـن ال سثب:
عبارة عن ا تران المقدور بالقدرة الحادثة ،والملثق هثو المقثدور بالقثدرة القديمثة ،و ثوله
أيضاً:

القث ثثدرة
المح

ال سب هو الفعل القائ بمحل القدرة عليه ،والملق هو الفعل المثار عثن محثل
علي ث ثثه ،وزعمهث ث ث أن هث ث ث ا بي طب نعث ث بثد ث ثثوله ع ث ثثن ث ثثول الجه ث ث الث ث ث ي يق ث ثثول ب ث ثثالجبر
( -)224أما مزاعمه ه ه فمردودة بما يلي-:

أ -أن ثثوله هث ث ا ((ال يول ثثب فر ث ثاً ب ثثين ك ثثون العب ثثد كس ثثب ،و ثثين كون ثثه فع ثثل،
وأولثثد ،وأحثثدث ،وصثثن  ،وع نمثثل ،ونحثثو ذلثثك ،فثثإن فعلثثه وإحداثثثه وعملثثه وصثثنع به هثثو
أيضاً مقدور بالقدرة الحادثة ،وهو ائ في محل القدرة الحادثة))(.)225
ب(( -وأيض ثاً فإنثثه فثثرق ال حقيقثثة لثثه ،فثثإن كثثون المقثثدور فثثي محثثل القثثدرة أو

خارلاً عن محلها ال يعود إلي نفس تـثير القثدرة فيثه ،وهثو مبنثي علثي أصثلين :أن هللا
ال يقثثدر علثثي فعثثل يقثثوف بنفسثثه ،وأن خلقثثه للعثثال هثثو نفثثس العثثال  ،وأكثثثر العقثثالء مثثن
المسثثلمين و يثثره علثثي خثثال

ذلثثك ،والثثثاني أن ثثدرة العبثثد ال يكثثون مقثثدورها إال فثثي

ك ث ثثل ولوده ث ثثا ،وال يك ث ثثون ش ث ثثيء م ث ثثن مق ث ثثدورها خارلث ث ثاً ع ث ثثن محله ث ثثا وف ث ثثي ذل ث ثثك نث ث ثزاي
ويل))(.)226

فاألشاعرة بن طوا أ واله في ال سب و درة العبد علي أصول ير مسلمة.
 -وتفسثثيره بمجثثرد اال ت ثران يقتضثثي أن ال يكثثون هنثثاك فثثرق بثثين أن يكثثون

الفارق في المحل أو خارلاً عن المحل(.)227

د -أن ((من المستقر في فقر الناس ،أن م طن فعل العدل فهو عثادل ومثن فعثل
الظل فهو ظال  ،ومن فعل ال ب فهثو كثاذب ،فثإذا لث يكثن العبثد فثاعالً ل بثه وظلمثه

وعدله ،بل هللا فاعل ذلثك لثزف أن يكثون هثو المتصث
أعظ البا ل .ويقال لألشاعرة أيضاً :يقال ل
( )224انظر :مجموي الفتاوى (.)119-118/8
( )225مجموي الفتاوى (.)119/8
( )226نفسه.

( )227انظر :مجموي الفتاوى (.)119/8
( )228انظر :السابق (. )120-119/8
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بال ث ب والظلث ))( ،)228وهث ا مثن

هنا ما تقولونه أنت للمعتزلة فثي مسثـلة

ال ثثالف وأن م ثثن ثثاف ب ثثه ال ثثالف فه ثثو الم ثثت ل وأن ال ثثالف إذا ك ثثان مملو ث ثاً ك ثثان كالمث ثاً
للمحل ال ي خلقه فيه .ف لك إرادة العبد و درته(.)229

ه ث -أن القثرآن مملثثوء بث كر إاثثافة أفعثثال الابثثاد إلثثيه ،ومن ذلثثك ولثثه تعثثالي:

{جىىىزاء مبىىىا كىىىانوا يعم ىىىون}[س ثثورة الس ثثجدة :آي ثثة ،]17و ول ثثه {:اعم ىىىوا فىىىا شىىى تم}[س ثثورة

فصثثلت:آية ،]40و ولثثه { :وقى اعم ىىوا فسىىريى اهلل عم كىىم}[سثثورة التو ثثة :آيثثة  ،]105و ولثثه:
{إن الذين ءافنوا وعم وا الصاحلات}[سورة البقرة :آية  ،]277و يرها كثير لداً(.)230
و(( -أن الشثثري والعقثثل متفقثثان علثثي أن العبثثد بي طحمث بثد وبي ث ف علثثي فعلثثه ،ويكثثون
حسثثن ًة لثثه أو سثثيئ ًة ،فلثثو لث يكثثن إال نف طعثثل يثره ل ثثان ذلثثك الغيثثر هثثو المحمثثود المث موف
عليها))(.)231
ثالثث ثاً :أن التفص ثثيل الث ث ي ذكث ثره الس ثثل  ،ه ثثو الح ثثق و ثثه ي ثثزول اإلش ثثكال الث ث ي

توهمه ه الء في مسـلة الاباد ،وكونها مملو ة هلل تعالي ،وفي فعل الابثاد حقيقثة .و ثد
بني السل

ذلك علي أن الفعل ير المفعول والملق ير المملوق.

ومث واثثوح مث هب السثثل

فثثإن شثثيس اإلسثثالف شثثرح بعث

القضثثايا الغامضثثة

حول م هبه  ،ومنها:
 -1ما يقال من أنه إذا كانت أفعثال الابثاد مملو ثة هلل ،وهثي فعثل لهث حقيقثة،
فل

نج

بين ه لن أل عين؟

يجيثثب عثثن هث ا شثثيس اإلسثثالف ابثثن تيميثثة فيقثثول (( :ثثول القائثثل :هث ا فعثثل هث ا،

وفعثثل هث ا :لفثثس فيثثه إلمثثال ،فإنثثه تثثارة يثراد بالفعثثل نفثثس الفعثثل ،وتثثارة يثراد بثثه مسثثمي
المصثثدر ،فيقثثول فعلثثت ه ث ا أفعبلثثه فع ثالً ،وعملثثت ه ث ا أعمبلثثه عم ثالً ،فثثإذا أريثثد بالعمثثل
ثس العمث نثل الث ي هثثو مسثثمي المصثثدر كصثثالة اإلنسثثان وصثثيامه ونحثثو ذلثثك ،فالعمثثل
نفث ب
هنثثا هثثو المعمثثول ،و ثثد اتحثثد هنثثا مسثثمي المصثثدر والفعثثل ،وإذا أريثثد بث لك مثثا يحصثثل
الثوب ونن ن
ن
اء ال ن
ثدار ونحثو ذلثك ،فالعمثل هنثا يثر المعمثول ،ثال تعثالي:
بعمله كننسال نة
( )229انظر :المصدر نفسه (.)120/8

( )230انظر :المصدر نفسه ،نفس الجزء والصفحة.
( )231المصدر نفسه ،نفس الجزء والصفحة.
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{ يعم ون له فا يشاء فن ااريب ،ومتاثي  ،وجفانٍ كا وا وقدورٍ را يات}[سثورة سثبـ :آيثة،]13
فجعثثل المصثثنوعات معمولثثة للجثثن ،ومثثن هث ا البثثاب ولثثه تعثثالي{:واهلل خ كمىىم وفىىا
تعم ىىىىىون}[س ث ثثورة الص ث ثثفات :آي ث ثثة،]96أي حهللا خلق ث ث ث وخل ث ثثق األص ث ثثناف الت ث ثثي تنحتونه ث ثثا...
والمقصثود أن لفثس ((الفعثل)) و ((العمثل)) و ((الصثن )) أنثواي وذلثك كلفثس البنثاء والميا ثثة
والتجثثارة تقث علثثي نفثثس مسثثمي المصثثدر ،وعلثثي المفعثثول وكث لك لفثثس الثثتالوة والقثراءة
وال الف والقول يق علي نفس مسمي المصدر وعلثي مثا يحصثل بث لك مثن نفثس القثول
وال ثثالف ،فيث ثراد ب ثثالتالوة والقث ثراءة نف ثثس الق ثثرآن المق ثثروء المتل ثثو ،كم ثثا يث ثراد به ثثا مس ثثمي
المصدر.
والمقصثود أن القائثثل إذا ثثال :هث ه التصثثرفات فعثثل هللا أو فعثل العبثثد ،فثثإن أراد
ب ث لك أنهثثا فعثثل هللا بمعنثثي المصثثدر فه ث ا با ثثل باتفثثاق المسثثلمين ،و ص ثريح العقثثل،
ول ثثن مثثن ثثال هثثي فعثثل هللا وأراد بثثه أنهثثا مفعولثثة مملو ثثة هلل كسثثائر المملو ثثات فه ث ا
حثثق)) ،ثث واثثح المسثثـلة فقثثال(( :وأمثثا مثثن ثثال "وهث لمهثثور أهثثل السثثنة" :خلثثق الثثرب
تع ثثالي لمملو ات ثثه ل ثثيس ه ثثو نف ثثس مملو ات ثثه ،ثثال :إن أفع ثثال الاب ثثاد مملو ثثة كس ثثائر
المملو ثثات ،ومفعولثثة للثثرب كسثثائر المفعثوالت ،ولث يقثثل :إنهثثا نفثثس فعثثل الثثرب وخلقثثه،
بثثل ثثال :إنهثثا نفثثس فعثثل العب ثد ،وعلثثي ه ث ا تثثزول الشثثبهة ،فإنثثه يقثثال :ال ث ب والظل ث
ونحو ذلك من القبائح يتص بها من كانت نف طعالً له ،كمثا يفعلهثا العبثد ،وتقثوف بثه ،وال
يتص بما خلقه في يره من القعوف واأللوان والروائح واألشكال والمقادير والحركثات
و يثثر ذلثثك ،فثثإذا كثثان ثثد خلثثق لثثون اإلنسثثان لث يكثثن هثثو المتلثثون بثثه ،وإذا خلثثق رائحثثة
منتنة أو عماً م ار أو صورة بيحة ونحو ذلك مما هو مكروه م موف مسثتقبح ،لث يكثن
هثثو متص ثثفاً به ث ه المملو ثثات القبيح ثثة الم مومثثة المكروه ثثة واألفعثثال القبيح ثثة ،ومعن ثثي
قبحها كونها اارة لفاعلها ،وسببا ل مه وعقابه ،ولالبة أللمثه وع ابثه ،وهث ا أمثر يعثود

علي الفاعل ال ي امت به ال علي المالق ال ي خلقها فعالً لغيره))(.)232

 -2ومثن األمثور التثي تحتثثا إلثي بيثان :مسثثـلة دع ة اع ددع وهد اهددو تددالكيع يو
:؟ يواثثح هث ث ا شثثيس اإلس ثثالف اب ثثن تيميثثة فيق ثثول(( :إن الت ثثـثير إذا بف نسثثر بول ثثود ش ثثر
( )232مجموي الفتاوى (.)123-121/8
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ثدوث الحث ن
ثادث بثثه علثثي سثثبب آخثثر ،وانتفثثاء موانث – وكثثل
الحثثادث أو بسثثبب يتو ث ب حث ب
ذلك بملق هللا تعثالي -فهث ا حثق ،وتثـثير ثدرة العبثد فثي مقثدورها ثابثت بهث ا االعتبثار،

ثتقل ب ثثاألثر ي ث بثر مش ثثارك مع ثثاون وال مع ثثاوق م ثثان ،
وإن فس ثثر الت ثثـثير ب ثثـن المث ث ثر مس ث ل
فلثثيس شثثيء مثثن المملو ثثات مث ث اًر ،بثثل هللا وحثثده خثثالق كثثل شثثيء ال ش ثريك لثه وال ننثثد
لثثه ،فمثثا شثثاء هللا كثثان ومثثا ل ث يشثثـ ل ث يكثثن  ....فثثإذا عثثر مثثا فثثي لفثثس "التثثـثير" مثثن

اإللمثثال واالش ثثتراك ارتفع ثثت الش ثثبهة ،وع ثثر الع ثثدل المتوس ثثه ب ثثين الق ثثائفتين"))(،)233

ن
ثور أهثل
ويقول في موا آخثر(( :الث ي عليثه السثل وأتب ب
ثاعه وأئمث بة أهثل السثنة ولمه ب
إثبات األس ن
ثباب ،وأن ثدرة العبثد مث فعلثه
اإلسالف المثبتون للقدر ،الممالفون للمعتزلة:
ب
لهثا تثـثير كتثـثير سثائر األسثباب فثثي مسثبباتها ،حهللا تعثالي خلثق األسثباب والمسثثببات،

واألسباب ليسثت مسثتقلة بالمسثببات ،بثل ال بثد لهثا مثن أسثباب أبخثر تعاونهثا ،ولهثا مث

تمانعه ثثا ،والس ثثبب ال يك ثثون حت ثثي يمل ثثق هللا لميث ث أس ثثبابه ،وي ثثدف عن ثثه
ذل ثثك أا ثثداد
ب
أادادهب المعاراة له ،وهو سبحانه يملق لمي ذلك بمشيئته و درته كمثا يملثق سثائر
المملو ات ،فقدرة العبد سبب من األسثباب ،وفعثل العبثد ال يكثون بهثا وحثدها ،بثل البثد

من اإلرادة الجازمة م القدرة ،وإذا أريد بالقثدرة القثوةب القائمث بة باإلنسثان؛ فالبثد مثن إ ازلثة
الموان كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك ،والصاد عن السبيل كاطلع بد نو و يره))(.)234
و ثثد أوا ثثح ش ثثيس اإلس ثثالف هث ث ه القض ثثية توا ثثيحاً تامث ثاً فق ثثال(( :الت ثثـثير اسث ث

اي فثإن أبريثد بتثـثير ثدرة
بثاالختر ن

باالبتداي والتوحي بثد
مشترك ،د يراد بالتـثير االنفرباد
ن
العبثثد هث ه القثثدرة فحاشثثا هلل ،ولث يقلثثه سثثني ،وإنمثثا هثثو المعثثزو إلثثي أهثثل الضثثالل .وإن
()235

ع عوون ٍ إما في صفة من صفات الفعل ،أو في وله من ولوهثه كمثا
ي يع بوادالكيع َن ْل ُ
الثثه كثيثثر مثثن مت لمثثي أهثثل اإلثبثثات ،فهثثو أيض ثاً با ثثل بمثثا بثثه بقثثل التثثـثير فثثي ذات

الفعثثل ،إذ ال فثثرق بثثين إاثثافة االنف ثراد بالتثثـثير إلثثي يثثر هللا سثثبحانه فثثي ذرة أو فيثثل،
ن
ِ
ِ
المقالة ما نحا إال نحو الحق.
ائل ه ه
وه هل إ :شْع دو َن شْع ٍ وإن كان ب
( )233المصدر السابق (.)135-134/8
( )234مجموي الفتاوى (.)488-487/8
( )235هك ا في النا ولعلها  :التوحد.
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وإن أريثثد أن خثثرو الفعثثل مثثن العثثدف إلثثي الولثثود كثثان بتوسثثه القثثدرة المحدثثثة،
بمعني أن القدرة المملو ة هي سبب وواسقة فثي خلثق هللا سثبحانه وتعثالي الفعثل بهث ه
الق ثثدرة ،كم ثثا خل ثثق النب ثثات بالم ثثاء ،وكم ثثا خل ثثق الغيث ث

بالس ثثحاب ،وكم ثثا خل ثثق لميث ث

المسث ثثببات والمملو ث ثثات بوسث ثثائه وأسث ثثباب ،فه ث ث ا حث ثثق ،وه ث ث ا شث ثثـن لمي ث ث األسث ثثباب
التفسير إلي درنة ن
ن
ن
العبد شثركاً ،وإال فيكثون إثبثات
التـثير به ا
والمسببات ،وليس إاافةب

لمي األسباب شركا))(.)236

ويعلثثق د .المحمثثود فيقثثول(( :وكثثالف ابثثن تيميثثة فثثي ه ث ين المواثثوعين وااثثح
تماف الواوح ،وفيه حل إلشكاالت كثيرة ،وما ولدت أحداً بل شثيس اإلسثالف – رحمثه

هللا – بثثين ه ث ا البيثثان فثثي ه ث ه القضثثايا المهمثثة التثثي كثثثر فيهثثا ال ثثالف ،واخثثتله فيهثثا
الحثثق بالبا ثثل .فلقثثد كثثان شثثرحه وافيثاً ،شثثافياً ،دقيقثاً .ومثثا ولثثدت مث طثن كتثثب فثثي القثثدر
ككتابة ابن تيمية وتلمي ه ابن القي  -رحمهما هللا تعالي .)237())-
 -3ومثثن األمثثور التثثي ينبغثثي اإلشثثارة إليهثثا :ع ددى السددب م ددع يه د اس د ،

ف ثي ث اًر مثثا ي ث كر علمثثاء السثثنة أن أفعثثال الابثثاد كسثثب له ث  ،و ثثد يق ث إيهثثاف فثثي ذلثثك

خاصثثة أن األشثثاعرة يعبثثرون عثثن م ث هبه فثثي ه ث ا المواثثوي بال سثثب ،فيق ث اإليهثثاف
أحيان ثاً ،كمثثا فعثثل د .عمثثر فيمثثا ذك ثره فثثي كتابثثه ،ونواثثح ه ث ا نبثثـن أهثثل السثثنة عنثثدما
يقولون :نإن أفعال الاباد كسب له  ،معنثاه :أنهثا أفعثاله التثي تعثود علثي فاعليهثا بنفث
أو اثر ،كمثا ثال تعثالي { :ىىا فىا كسىب وع يهىا فىىا اكتسىب }[سثورة البقثرة :آيثثة،]286
فبثثين سثثبحانه أن كس ثثب الثثنفس له ثثا أو عليهثثا ،والن ثثاس يقولثثون :ف ثثالن كسثثب م ثثاالً أو

حمداً أو شرفاً كمثا أنثه ينتفث بث لك ،ولمثا كثان الابثاد يكملثون بـفعثاله ويصثلحون بهثا،
ن
ثالحه مثن
إذ كانوا في أول الملق خلقوا نا صين ،صثح إثبثات السثبب ،إ طذ كمثالبه وص ب

( )236انظر :مجموي الفتاوى (.)390-389/8
( )237مو

ابن تيمية من األشاعرة للمحمود (.)1347/3
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أفعالنه

))

()238

فمقصود أهل السنة أنها كسب له وا عثة بقثدرته وإرادتهث وكثل أفعثاله

مملو ة هلل سبحانه وتعالي(.)239
ولعل ه ا مقن يا د .عمر إن كنت ار باً في الهداية ،حهللا أعل .
وأمث ثثا مث ثثا ذكرتث ث بثه فث ثثي (ص )132:مث ثثن أن مث ثثن ((خلث ثثق الولث ثثد مث ثثن الصث ثثمرة أو
اإلبصار بالمد أو اإلحراق بالمثاء ال يتثـتي ،ولثيس مثن الحكمثة)) فهث ا كث ب علثي أهثل

السنة ،فإنه يثبتون أن األيدي والجلود تشهد يوف القيامة بمولب نا القرآن مث عثدف
ولود آلة ال الف لها من اللسان واللهوات و يرهثا ،فهث ا كلثه مثن الهثراء الفااثح ،وإنمثا
مراد األئمة إثبات األسباب وتـثيرها وإال فلن نحكث علثي القاتثل بالقتثل إذا كثان لثيس لثه
تـثير في فعله  ...هال عقلت ه ا يا د .عمر.

و المناسثبة فالعثثال النحثوي الث ي هثدف نظريثثة العامثل هثثو بددن ضددوء األندلسثثي

وكتابثثه ((الثثرد علثثي النحثثاة)) مقبثثوي بتحقيثثق د .شثثو ي اثثيف ،وحي ث
شك ت في ولوده أصالً.

( )238السابق.
( )239انظر :مجموي الفتاوى (.)387/8
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ل ث تقل ث عليثثه

 تكليف ماال يطاق:

ال هللا تعالي{ :ال يك
{ال يك

اهلل نفساا إال و عها}[سثورة البقثرة ،آيثة ،]286:و ثال:

اهلل نفساا إال فا أتاها}[سورة القالق ،آية.]7:

وه ه اآليات صريحة فثي الداللثة فثي منث ت ليثف مثاال يقثاق ،إال أن األشثاعرة
أثبتث ثوا ول ثثود ت لي ثثف م ثثاال يق ثثاق ش ثثرعاً وذل ثثك تفريعث ثاً ع ثثن مس ثثـلة االس ثثتقاعة ،ف ثثإن
األشثثاعرة عنثثدما لعل ثوا االسثثتقاعة مقارن ث ًة للفعثثل ونف ثوا أن يكثثون للعبثثد اسثثتقاعة بثثل
الفعل ،التزموا أنه ال اسثتقاعة إال لنم طثن فعثل الفعثل ،فيكثون بثل الفعثل ثد كلث بمثا ال
استقاعة له(.)240

( )240دلت األدلة ال ثيرة من ال تاب والسنة علي رف الحر عن ه ه األمة المرحومة ،ول يد ني أحثد
أن هللا كل

الناس ماال يقيقون ،حتي خر الجه ببدعة الجبر ،وصار الجبرية يصرحون بثـن

هللا كل الناس ماال يقيقون ،ول ا فالممال في ه ه المسـلة ألهل السنة والجماعة ه الجبرية
ن
ومثثن وافقه ث مثثن األشثثعرية ونحثثوه  .وه ث ه المسثثـل بة متعلقثثة بمسث ن
ثتقاعة ،ألنثثه إن كانثثت
ثـلة االسث
ط

تصلح للترك ،وعليثه
القدرة م الفعل فقه وليس هناك درة بل الفعل ،فالقدرةب التي م الفعل ال
ب
ف ثل مث طن فعثثل شثيئاً فثال يقثثدر علثي أن ال يفعلثثه وهث ا هثو الجبثثر المحث الث ي يلثثزف من بثه سثثقو ب
حكمة الت اليف ،انظر :تقريب القحاوية (.)1131/2
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والعجثب أن الثثدكتور عمثر بث ن
ثادي الثر ن
أي يث كر ثثول ابثثن الجثوزي فثثي زاد المسثثير
علي أن ت ليف ماال يقاق ليس ممتنعاً بقوله تعالي{ :وال حتم نا فاال طاقة لنا بىه}[سثورة
البقرة ،آية ،]286:وخفي علي الدكتور عمر أن ه ه اآليات تحتمل ولهين:
ألول :أن مثثاال ا ثثة بثثه هثثو علثثي ظثثاهره ،ل ثثن لثثيس فيهثثا ت ليثثف ،فقثثد بيحمثثل

اإلنسان لبالً فيموت.

اثونث :أنه لو كان المراد الت ليف ،فهي علثي ثانون لغثة العثرب ،وهثو التعبيثر

عمثثا يشثثق بث لك ،كمثثا تقثثول ال أ يثثق النظثثر إليثثك أي يشثثق علثثي ،فثثالمراد ال ت لفنثثا مثثا
يشق علينا وإن كان ذلك داخالً تحت القدرة .ال ابن األنبثاري :أي ال تحملنثا مثا يثقثل
علينا أداهه وإن كنا مقيقين له علثي تجشث وتحم نثل مكثروه ،ثال :فما ثب العثرب علثي
حسثثب مثثا تعقثثل ،فثثإن الرلثثل مثثنه يقثثول للرلثثل يبغضثثه :مثثا أ يثثق النظثثر إليثثك ،وهثثو
مقيق ل لك ،ل نه يثقل عليه(.)241
وال يجثثوز فثثي الحكمثثة أن يكلفثثه بحمثثل لبثثل بحي ث
يعا ب ،كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه ال يكل

لثثو فعثثل يثثثاب ولثثو امتن ث

نفساً إال وسعها.

ال شارح القحاوية عن م هب األشاعرة في ذلك:

((ومث ثثنه مث ثثن يقث ثثول :يجث ثثوز ت ليث ثثف الممتن ث ث عث ثثادة ،دون الممتن ث ث ل اتث ثثه ،ألن
ذلك( ،)242ال يتصور ولوده ،فال يعقل األمر به ،و مال

ه ا(.)243

وم ثثنه م ثثن يق ثثول :م ثثا ال يق ثثاق للعج ثثز عن ثثه ال يج ثثوز ت ليف ثثه ،بم ثثال

يقث ثثاق لالشث ثثتغال بضث ثثده ،فإنث ثثه يجث ثثوز ت ليفث ثثه .وه ث ث الء موافقث ثثون للسث ثثل

م ثثا ال

واألئمث ثثة فث ثثي

ثونه لعلثوا مثثا يتركثثه العبثثد ال يقثثاق ل ونثثه تاركثاً لثثه مشثثتغالً بضثثده –
المعنثثي ،ل ث طثن كث ب
بدعة في الشري واللغة .فإن مضمونه أن فعل ما ال يفعله العبد ال يقيقه! وهث التزمثوا

هث ا ،لقثثوله  :إن القا ثثة -التثثي هثثي االسثثتقاعة وهثثي القثثدرة -ال ت ثثون إال مث الفعثثل!

( )241من مجموي الفتاوى بلفظه (.)103-102/14
( )242أي الممتن ل اته كالجم بين النقيضين.
( )243أي الممتن عادة كحمل لبل.
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فقثثالوا :كثثل مث طثن ل ث يفعثثل فع ثالً فإنثثه ال يقيقثثه ! وه ث ا خثثال
السل  ،وخال ما عليه عامة العقالء(.)244

ال تثثاب والسثثنة وإلمثثاي

و ال شارح القحاوية أيضاً:
وعنثثد أبثثي الحسثثن األشثثعري أن ت ليثثف مثثاال يقثثاق لثثائز عق ثالً( ،)245ث ث تثثردد

أصث ثثحابه أنث ثثه :هث ثثل ورد بث ثثه الشث ثثري أف ال واحث ثثتع مث ثثن ث ثثال بث ثثوروده بث ثثـمر أبث ثثي لهث ثثب
باإليمثان ،فإنثثه تعثثالي أخبثثر بـنثثه ال يث من ،وأنثه سيصثثلي نثثا اًر ذات لهثثب ،ف ثثان مثثـمو اًر
بـن ي من بـنه ال ي من .وه ا ت ليف بالجم بين الضدين وهو محال.
و اجدددل ر مدددن هددد بدددوا

 :فثثال نسثثل بـنثثه مثثـمور بثثـن ي ث من بـنثثه ال ي ث من،

واالستقاعة التي بها يقدر علي اإليمان كانت حاصلة ،فهو ير عالز عثن تحصثيل
اإليمان ،فما كل

إال بما يقيقه كما تقدف في تفسير االستقاعة(.)246

( )244وولثثه ذلثثك أنه ث لمثثا لعل ثوا االسثثتقاعة مقارن ث ًة للفعثثل ،ونف ثوا أن ت ثثون هنثثاك اسثثتقاعة بثثل
الفعثثل ،ولعل ثوا المشثثتغل بالشثثيء مسثثتقيعاً لثثه و طيثثر مسثثتقي لغي ثره ،فثثإذا كل ث بغي ثره فثثي و ثت
انشثثغاله بالشثثيء ،فقثثد كلث مثثا ال اسثثتقاعة لثثه عليثثه ،فيكثثون مثثن بثثاب مثثاال يقثثاق ،أمثثا عنثثد أهثثل
السثثنة :فهثثو فثثي حالثثة انشثثغاله بالشثثيء لثثه اسثثتقاعته مقارنثثة لثثه ،وفثثي نفثثس الو ثثت يملثثك ن
آالت
وأسثثباب الفعثثل اآلخثثر ،والت ليثثف إنمثثا يق ث علثثي االسثثتقاعة التثثي بثثل الفعثثل ال التثثي هثثي مقارنثثة
نن ن
اثثمن حث ن
ثدود
للفعثثل فثثإذا كلث بغيثثر مثثا هثثو مشثثتغل بثثه كثثان ت ب
ليفث بثه بمثثا يقثثاق ،و مثثا فثثي بو طسثثعه ،و ط
درته ،فه الء لعلوا الت ليف علي القدرة المقارنة ،مث أنهثا ليسثت شثر اً فثي الت ليثف ،ثث كالمهث
فيه فلة عن اإلرادة الجازمة ،والت ليف ال يتعلق باالسثتقاعة التثي تقارنهثا اإلرادةب كمثا تقثدف بيانثه
حهللا أعل  .انظر :تقريب وترتيب القحاوية (.)1135 ،1134/2

( )245انظر :مجموي الفتاوى (.)326-318/3

( )246ول ث يثبثثت أن النبثثي  أم ثره بعثثد نثثزول ه ث ه اآليثثة باإليمثثان ،بثثل ه ث ا مثثن لثثنس مث طثن عثثاين
المالئ ة و ت الموت ،ومن لثنس ثوف نثوح حينمثا أخبثر هللا نبيثه نوحثاً بـنثه لثن يث من مثن ومثه
إال من د آمن ،فه الء وأمثثاله انققث ت لثيفه  ،ولث ينفث إيمثانه حينئث كإيمثان مثن يث من بعثد

معاينة الع اب ،ال تعالي { :ف م يي ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأ نا}[سورة افر ،آية .]85:انظر:
مجمث ث ث ثثوي الفتث ث ث ثثاوى ( ،)474-374 ،348 ،302/8ودرء التعث ث ث ثثار
وترتيب القحاوية (.)1133/2
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( .)64-63/1وتقريث ث ث ثثب

وال يلثثزف ولثثه تعثثالي للمالئ ثثة:

{أنب ىوني بأا ى اء هىىؤالء إن كنىىتم صىىادقني}[سثثورة

البقث ث ثرة ،آي ث ثثة .]31:مث ث ث ع ث ثثدف علمهث ث ث بث ث ث لك ،وال للمص ث ثثورين ي ث ثثوف القيام ث ثثة(( :أحيث ث ثوا م ث ثثا
()248
()247
ن
ن
ثب
خلقثثت ))  ،وأمثثثال ذلثثك  -ألنثثه لثثيس بت ليثثف لثثب فعثثل يثثثاب فاعلثثه ويعا ث ب
خقاب تعجيز(.)249
تارك به بل هو
ب
ب
و ال أيضاً( :)250وماال يقاق يفسر بشيئين :بما ال يقاق للعجز عنه :فهث ا لث

يكلفه هللا أحداً.

ويفسثثر بمثثا ال يقثثاق لالشثثتغال بضثثده :فهث ا هثثو الث ي و ث فيثثه الت ليثثف(،)251

كما في أمر الابثاد بعضثه بعضثاً ،فثإنه يفر ثون بثين هث ا وهث ا فثال يثـمر السثيد عبثده
األعمثثي بثثنقه المصثثاح ! ويثثـمره إذا كثثان اعثثداً أن يقثثوف ،ويعل ث الفثثرق بثثين األم ثرين

بالضرورة(.)252

( )247أخرله البماري في األدب ،باب :ع اب المصورين يوف القيامة من حدي

ابن عمثر -راثي

هللا عنهما-396/10( -ح.)5951

( )248ومن ذلك وله( :يوف يكش
الفتاوى (.)302/8

عن ساق ويدعون إلثي السثجود فثال يسثتقيعون) .انظثر :مجمثوي

( )249شرح القحاوية (ص.)504-503 :
( )250شرح القحاوية (ص.)493 :
( )251تعار

العقل والنقل (.)63/1

( )252إال أن األئمثثة أن ثثروا أن يسثثمي ه ث ا المعنثثي ت ليثثف مثثا ال يقثثاق ،انظثثر :تقريثثب القحاويثثة،
.1132/2
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 احلكمة الغائية :

لقد خله د .عمر في ه ا المبح

خلقاً عجيباً يقتضي أنثه لث يحثرر المسثـلة؛

ال تثثاب؛ فقولثثه بدايثثة التعليثثق أن األشثثاعرة ل ث ينف ثوا اشثثتمال

شثثـنه فيهثثا كثثـكثر مباح ث
ن
أفعال هللان علي الحكمة بثل نف طثوا أن يكثون ذلثك والبثاً علثي هللا لثيس هثو مواث النثزاي،
ول ثثيس ص ثثحيحاً ف ثثي نفس ثثه ،ألن األش ثثاعرة لث ث يثبتث ثوا أصث ثالً أفع ثثاالً هلل حت ثثي يثبتث ثوا له ثثا
حكمة بل فعله عنده مفعوله كما تقدف ،وخالصة األمر أن يقال(:)253
كل ما خلقه هللا تعالي فله فيه حكمة ،والحكمة تتضمن شيئين:
يحعه و :حكمة تعود إليه تعالي :يحبها ويرااها.

و اثونث :حكمة تعود إلي عبثاده ،هثي نعمثة علثيه  ،يفرحثون بهثا ،ويلتث ون بهثا،

وه ا يكون في المـمورات وفي المملو ات(.)254

معنثي ومصثلحة وحكمثة ،هثي
فهو ((سبحانه حكي  ،ال يفعل شيئاً عبثاً وال بغيثر ً
ن
أفعاله سبحانه صادرة عن حكمثه بالغثة ألللهثا فعثل ،كمثا
بالفعل ،بل
الغاي بة المقصودةب
ب
هثثي ناشثثئة عثثن أسثثباب بهثثا فعثثل ،و ثثد دل كالمثثه وكثثالف رسثثوله علثثي ه ث ا وه ث ا فثثي
مواا ال ت اد تحصي))( ،)255و د ذكر ابن القي بعضها(.)256
و د و المال

في مسـلة تعليل أفعال هللا علي أ وال:

 -1ثثول مثثن نفددى احغ د َ وينلددع ادعييد َ  ،وهث الء يقولثثون :نإن هللا تعثثالي خلثثق
المملو ث ثثات ،وأمث ثثر المث ثثـمورات ،ال لعلث ثثة وال لث ثثداي وال باع ث ث  ،بث ثثل فعث ثثل ذلث ثثك لم طح ث ث ن

( )253انظر :مو

شيس اإلسالف ابن تيمية من األشاعرة.1310/3 ،

( )254انظر :مجموي الفتاوى(.)36-35/8

( )255انظر :المصدر السابق (ص. )434-400 :
( )256شفاء العليل البن القي (ص)400:

التراث.
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المش ث ث ن
ثيئة ،وص ث ث طثر ن اإلرادة وهث ث ث ا مث ث ث هب الجهمي ث ثثة واألش ث ثثاعرة وه ث ثثو ث ثثول اب ث ثثن ح ث ثثزف
وأمثاله(.)257
 -2إن هللا فعث ث ثثل المفع ث ث ثوالت وخلث ث ثثق المملو ث ث ثثات ،وأمث ث ثثر بالمث ث ثثـمورات لحكمث ث ثثة
محمودة ،ل طن ه ه احغ ُ خيل ِ ،منفصلة عنه ،ال ترل إليه ،وهث ا ثول المعتزلثة
وم طن وافقه (.)258
 -3ول من يثبت حكمثة و ايثة ائمثة ب اتثه تعثالي ،ول ثن يجعلهثا عي د غيدع

قو ِ َن ٍ اي فعلل.
 -4إن هللا فعثثل المفع ثوالت وأمثثر بالمثثـمورات احغ دد

ح ددلدة ،وه ث ه الحكمثثة

تعود إلي الرب تعالي ،ل ن بحسب علمه ،فاهلل تعالي خلق الملق ليحمدوه ويثنوا عليثه
ويمجدوه ،فهث ه حكمثة مقصثودة وا عثة ،بمثال

ثول المعتزلثة فثإنه يثبتثون حكمثة هثي

نفث الابثثاد .وهث ا ثول ال راميثثة الث ين يقولثون :مثثن ولثثد منثه ذلثثك فهثثو مملثوق لثثه وهث
الم منون ،ومن ل يولد منه ذلك فليس مملو اً له(.)259

 -5لل يه اس وج هل اسيف وهثو أن هلل حكمث ًة فثي ك نثل مثا خلثق ،بثل
له في ذلك حكمة ورحمة -كما سبق بيانه في بداية ه ه المسـلة.
ه

خالص أل ل ل فث ه

ا سالا  ،ونالحظ ينهو ت دهث إاى لاين:

يحعه و :نفاة الحكمة ،وهو ول األشاعرة وم طن وافقه .
و اثونث :ول الجمهور ال ين يثبتثون الحكمثة .وهث الء علثي أ ثوال :أشثهرها ثول

ثود إل ثثي ال ثثرب ،و ثثول لمه ثثور
ثود إل ثثي الاب ثثاد وال تع ث ب
المعتزل ثثة الث ث ين يثبت ثثون حكمث ث ًة تع ث ب
السل ال ين يثبتون حكمة تعود إلي الرب تعالي(.)260
( )257انظ ثثر :اإلرش ثثاد للج ثثويني (ص )268:وم ثثا بع ثثدها ،ونهاي ثثة اإل ثثداف (ص ،)297 :ومحص ثثل
أف ث ثثار المتق ث ثثدمين للث ث ثرازي (ص ،)205:الفص ث ثثل (-)174/3

المعرف ث ثثة.األحكاف الب ث ثثن ح ث ثثزف

( )1110/8وما بعدها.

( )258نظر :المغني في أبواب التوحيد والعدل .لعبد الجبار الهم اني (.)93-92/11 ،48/6
( )259انظر :مجموي الفتاوى (.)39/8

( )260انظثثر :أ ثثوف مثثا يثثل فثثي القضثثاء والقثثدر – مجمثثوي الفتثثاوى ( ،)98-97 ، 93-83/8منهثثا
الس ثثنة (-)89-97/1

دار العرو ثثة المحقق ثثة ،واالس ثثتغاثة (ص ،)27/2 :لث ثواب أه ثثل العلث ث
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ويالحس أن م طن نفي الحكمة والتعليل – كاألشاعرة -دفعثه ذلثك إلثي الميثل إلثي
الجبثثر وإثبثثات ال سثثب والقثثدرة يثثر المث ثرة للعبثثد .ومثثن أثبثثت حكمثثة تعثثود إلثثي الابثثاد،
لعلث ثوا هث ث ه الحكم ثثة ال ت ثثت إال ب ثثـن يك ثثون الاب ثثاد هث ث الم ثثالقين ألفع ثثاله وهث ث ا ث ثثول
المعتزلة.
أما أهل السثنة فيل ليدا هل :ا دن هد ايدل ا ابوليد  ،ولث لك لثاء مث هبه
وسقا في باب القدر -كما سيـتي إن شاء هللا. -
واألش ثثاعرة الث ث ين نفث ثوا الحكم ثثة والتعلي ثثل ،واحتجث ثوا عل ثثي مث ث هبه بع ثثدة حج ثثع
أهمها:
أ -أن ذلك يستلزف التسلسل ،فإنه إذا فعل لعلة ،فتلك العلة أيضاً حادثة فتفتقثر
إلي علة ،وهك ا إلي ير نهاية وهو با ل.
و د رد شيس اإلسالف علي ه ه الحجة من ولوه:
 -1يقال له في الحكمة ما يقولونه هث فثي ((الفعثل)) وذلثك بثـن يقثال لهث (( :ال
يملثثو إمثثا أن يكثثون الفعثثل ثثدي العثثين أو ثثدي النثثوي ،أو ال يمكثثن ذلثثك .فثثإن لثثاز أن
يكثثون ثثدي العث ن
ثين أو ثثدي النثثوني ،لثثاز فثثي الحكمثثة التثثي يكثثون الفعثثل ألللهثثا أن ت ثثون
العين أو ديمة النوني)) ( .)261ويالحس هنا أن القول بـن الفعل دي ((الع ن
ن
ثين)) هثو
ديمة
ب
ثول الفالسثفة ،ومعلثثوف أن الفالسثفة نفثاة للحكمثثة  -فهث موافقثون لألشثثاعرة فثي هث ا-
فهث ا اإلل ثزاف صثثالح له ث  .ومثثن ثثال هث ا ممتن ث – أي نثثدف العث ن
ثين أو النثثوني فثثي العقث نثل-
ب
يثثل وكث لك الحكمثثة يمتنث تسلسثثلها(( ،وإن لث يمكثثن أن يكثثون الفعثثل ال ثثدي العث ن
ثين وال
دي النوني ،فيقال إذا كان فعله حادث العين والنوي ،كانت حكمته ك لك)) (.)262
فتبثثين أن معنثثي كونثثه تعثثالي يفعثثل لحكمثثة ((كـنثثه يفعثثل مثراداً لمثرناد آخثثر يحبثثه،
فثثإذا كثثان الثثثاني محبو ثاً لنفسثثه ،ل ث يجثثب أن يكثثون األول ك ث لك ،وال يجثثب فثثي ه ث ا
تسلسل)) (.)263

واإليم ثثان – مجمث ثثوي الفتث ثثاوى – ( ،)203-198/17درء التعث ثثار

( ،)381-377/8ومنها السنة (– )95-94/1

دار العرو ة المحققة.

( )261شرح األصفهانية (ص -)364-363 :تحقيق السعوي.
( )262المصدر السابق (ص. )364 :
( )263المصدر نفسه ،ونفس الصفحة.
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( ،)54/8مجمث ثثوي الفتث ثثاوى

 -2يقال له في ه ه الحكمة ما يقال في األسباب ،فإذا كان تعالي خلق شثيئاً

بسبب ،وخلق السبب بسبب آخر حتي ينتهي إلي أسباب ال أسباب فو هثا ف ث لك خلثق
لحكمة والحكمة لحكمة حتي ينتهي إلي حكمة ال حكمة فو ها(.)264
 -3أن ه ا التسلسل ال ي يدعونه إنمثا هثو تسلسثل فثي الحثوادث المسثتقبلية ال

فثي الحثوادث المااثثية ،فإنثثه إذا فعثثل فعثالً لحكمثثة كانثثت الحكمثثة حاصثثلة بعثثد الفعثثل-
والتسلسل في المستقبل لائز عند لماهير المسلمين و يره ،والجنة أكلها دائ (.)265

ب -والحجثثة الثانيثثة لألشثثاعرة علثثي نفثثي الحكمثثة والتعليثثل هثثي حجثثة ال مثثال
والنقص ثثان ،ومعناه ثثا – عن ثثده – أن هللا ((ل ثثو خل ثثق المل ثثق لعل ثثة ل ثثان نا صث ثاً ب ثثدونها
مست ط مالً بها ،فإنه إما أن يكون ولود تلثك العلثة وعثدمها بالنسثبة إليثه سثواء ،أو يكثون

ولودهثثا أولثثي بثثه ،فثثإن كثثان األول امتن ث أن يفعثثل ألللهثثا ،وإن كثثان الثثثاني ثبثثت أن
ولودها أولي به ،فيكون مسثت ط مالً بهثا فيكثون بلهثا نا صثاً))( ،)266وهث ه الحجثة أصثلها
مبني علي نفي حلول الحوادث.

و ثثد س ثثبق منا ش ثثة هث ث ه الحج ثثة ف ثثي مس ثثـلة الص ثثفات ،وعن ثثد منا ش ثثة الص ثثفات
االختيارية القائمة باهلل التي يسميها األشاعرة و يره حلول الحوادث.
و د نا و شيس اإلسالف ه ه الحجة هنا – في مبح
(( -1أن هث ث ا منق ثثو

التعليل – من ولوه:

ب ثثنفس م ثثا يفعل ثثه م ثثن المفعث ثوالت ،فم ثثا ك ثثان لوابث ثاً ف ثثي

المفعث ثوالت ،كث ثثان لواب ث ثاً عث ثثن ه ث ث ا ،ونح ثثن ال نعقث ثثل فث ثثي الشث ثثاهد فث ثثاعالً إال مسث ثثت مالً

بفعله))(.)267

 -2أن وله ((مسثت مل بغيثره)) با ثل  ،ألن هث ا إنمثا حصثل بقدرتثه ومشثيئته،
ال شريك له في ذلثك ،فلث يكثن فثي ذلثك محتالثاً إلثي يثره وإذا يثل :كمثل بفعلثه الث ي
ال يحتا فيه إلي يره ،كان كما لو يل كمل بصفاته ،و اته))(.)268

( )264انظر :المصدر نفسه (ص.)365 :
( )265انظر :المصدر نفسه.

( )266مجموي الفتاوى ( ،)183/8وانظر :األر عين للرازي (ص.)150-149:

( )267مجموي الفتاوى ( ،)146/8وانظر :شرح األصفهانية (ص – )360 :ت السعوي.
( )268مجموي الفتاوى (.)146/8
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(( -3أن العقثثل الصثريح يعلث أن مث طثن فعثثل فعثالً ال لحكمثثة ،فهثثو أولثثي بثثالنقا
ممثثن لحكمثثة كانثثت معدومثثة ،ث ث صثثارت مولثثودة فثثي الو ثثت ال ث ي أحثثب ك طونهثثا فيثثه،
ف يث ثثف يج ث ثثوز أن يق ث ثثال :فعلث ثثه لحكم ث ثثة يس ث ثثتلزف الث ثثنقا ،وفعل ث ثثه ال لحكم ث ثثه ال نق ث ثثا
فيه))(.)269
(( -4أنه ما من مح ور يلزف بتجويز أن يفعل لحكمة ،إال والمحاذير التثي تلثزف

بكونه يفعل ال لحكمة أعظ وأعظ .)270())...

وهنث ثثاك أولث ثثه أخث ثثرى فث ثثي منا شث ثثة ه ث ث ه الحجث ثثة( ،)271كمث ثثا أن لشث ثثيس اإلسث ثثالف

ثدة لألش ثثاعرة ح ثثول نف ثثيه للحكم ثثة الت ثثي دل ثثت علي ثثه نص ثثوص ال ت ثثاب
منا ش ثثات عدي ث ً
والسنة(.)272
كما أشار – أحيانا – إلي تنا ضه في ه ا الباب(.)273
واألدلثثة علثثي إثبثثات الحكمثثة والتعليثثل علثثي وفثثق مث هب أهثثل السثثنة كثيثرة لثثداً،

ذكر رفاً منها شيس اإلسالف(.)274

( )269شرح األصفهانيي (ص -)362 :ت السعوي.

( )270انظر :شرح األصفهانية (ص – )363 :ت السعوي.

( )271انظث ث ثثر :المصث ث ثثدر السث ث ثثابق (ص ،)363-357 :ومجمث ث ثثوي الفتث ث ثثاوى ( ،)147-146/8ودرء
التعار

( ،)203/4ومنها السنة (– )298-297/1

( )272انظ ثثر :ش ثثرح األص ثثفهانية (ص -)379-354:حيث ث

دار العرو ة المحققة.

استقص ثثي حججهث ث كم ثثا ذكره ثثا الث ثرازي

ونا شها ،وانظر أيضثاً :منهثا السثنة (– )301-398 ، 98-97/1
ونق

دار العرو ثة المحققثة،

التـسيس -بوي – ( ،)217-199/1والنبوات (ص-)361-357 ، 134-131 :

دار ال تب العلمية ،ومجموي الفتاوى ( ،)132-130/16والجواب الصحيح (.)259-257/4

( )273انظر :أمثلة علي ذلك في االستغاثة ( ،)228/2ومجموي الفتاوى (.)184-183/14
( )274انظ ث ثثر :ش ث ثثرح األص ث ثثفهانية (ص – )159-157 :ت الس ث ثثعوي ،مو ث ث ث
األشعرية للمحمود (.)1315/3
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شث ث ثيس اإلس ث ثثالف م ث ثثن

 التحسني والتقبيح:

وأيضاً و الدكتور عمر فثي مزلثق عنثد تقريثره هث ا المبحث  ،وتسثاءل فثي أول

تعليقثثه هثثل أنثثت موافثثق للمعتزلثثة يثثا د .سثثفر  ،وه ث ا عجيثثب ألن لمنازعثثك يثثا دكتثثور
عمر أ طن يقول وه ينت ل فب ايج عي يو د .م ع؟.
ولثيس شثثيء مثثن هث ين المث هبين صثثحيح ،ولثيس كثثالف سثثفر الحثوالي هثثو كثثالف
المعتزلة وإنما أبتيت يا د .عمر نم طن نب نل الفه ليس إال.
فـهثل السثثنة يثثرون أن التحسثثين والتقبثثيح لثيس كمثثا تقثثول المعتزلثثة عقليثاً محضثاً
وهو ليس كما يقول األشاعرة شرعياً محضاً؛ بل إن العقل د يدرك بحسن وبق طثبح بعث ن
ط
ن
األشياء ،ول ن ما يترتب عليه من الثواب والعقاب إنما يكون من الشثري ال مثن العقثل.

و لك ف به ط وسه أيضاً بين رفين.
استدلوا بقوله تعثالي {:وإذا فع وا فاحشة قالوا وجدنا ع يها آباءنا واهلل أفرنا هبىا قى إن اهلل ال
يأفر بالفحشاء}[سورة األع ار  :آية .]28
ثثال المفسثثرون( :)275إن الفحشثثاء الم ث كورة ألنه ث كثثانوا يقوفثثون بالبيثثت ع ثراة

ويزعمون أنه ال يقو اإلنسان في مالبس عصي هللا فيها فسمي هللاب ذلك فاحش ًة.
والداللثثة فثثي ولثثه { :إن اهلل ال يىىأفر بالفحشىىاء} ألن األشثثاعرة تقثثول لمثثا نهثثي هللا
عنها صارت فاحشثة ،وظثاهر اآليثة أن هللا لث ينثه عنهثا ألنهثا فحشثاء عنثد الممثا بين
فعل ث أن كونهثثا فحشثثاء معروفثثة بثثالفقرة والعقثثل ،وال يتو ث

ذلثثك علثثي مجثثيء الشثثري

فقه .ال شيس اإلسالف:
((فثثإن هللا ن ثزه نفسثثه عثثن الفحشثثاء .فقثثال { :إن اهلل ال يىىأفر بالفحشىىىاء} ،كمثثا ن ثزه
نفسثه عثن التسثوية بثين الميثر والشثر فقثال { :أم حسىب الىذي اجوحىوا السىي ات أن مع هىىم
كالذين آفنوا و عم وا الصاحلات واء اياهم ومماهتم اء فىا حيكمىون}[سثورة الجاثيثة :آيثة،]21
و ال { :أفنلع املس مني كاجملرفني فا لكم كي حتكمون} ،و ثال{ :أم مع الىذين
( )275انظثثر :تفسثثير ابثثن كثيثثر ()160/3
(ص.)180-176 :

دار الف ثثر .وانظثثر محمثثد رشثثيد راثثا ثثود وإصثثالح
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آفنوا وعم ىوا الصىاحلات كاملفسىدين يف األرض أم معى املتمىني كالفلىار}[سثورة ص :آيثة،]28
وعلي ثول النفثاة :ال فثرق فثي التسثوية بثين هث الء وهث الء ،و ثين تفضثيل بعضثه علثي
بع ث ث

 ،لث ثثيس تنزيهث ثثه عث ثثن أحث ثثدهما بث ثثـولي مث ثثن تنزيهث ثثه عث ثثن اآلخث ثثر ،وه ث ث ا خث ثثال

المنصوص

والمعقول))

()276

أ هث .

وك لك أخبر هللا سبحانه عن قبح أعمال ال فار بل أن يثـتيه الرسثول أي بثل
ورود الشري كقوله لموسثي { :اذهب إىل فرعون إنه طغق فمى هى لىي إىل أن تزكىق وأهىديي إىل
ربىي فتخشىىق}[سثورة النازعثثات :آيثة  ،]19-17وأمثثا اآليثات واألدلثثة النا قثة علثثي أن هللا ال
يع ب إال ب نب و عد بلو الحجة ف ثيرة كقوله تعالي{ :وفا كان ربي فه ي المرى حتق
يبعث يف أفها ر والا يت وا ع يهم آياتنا}[سورة القصا :آية  ،]59و وله{ :ل ال يكون ل ناس ع ق
اهلل حلة بعد الر }[سورة النساء :آية  ،]165و وله { :ك ما ألمي فيهىا فىو

ىأ م خزنتهىا أمل

يأتكم نىذير قىالوا ب ىق قىد جاءنىا نىذير فكىذبنا وق نىا فىا نىز اهلل فىن شىيء إن أنىتم إال يف ضىال
كبري}[سورة الملك :آية  ،]9ال شيس اإلسالف:
((ومثثا فعلثثوه بثثل مجثثيء الرسثثل كثثان س ثيئاً وبق طبح ثاً وش ث اًر ،ول ثثن ال تقثثوف علثثيه
الحجة إال بالرسل :ه ا هو ول الجمهثور .و يثل :إنثه ال يكثون بيحثاً إال بثالنهي ،وهثو
ول من ال يثبت حسناً و ال بيحثاً إال فثي األمثر والنهثي ،كقدلل جهدل و ألشدععم ومثن

تابعثثه مثثن المنتسثثبين إلثثي السثثنة وأصثثحاب مالثثك والشثثافعي وأحمثثد كالقااثثي أبثثو يعلثثي
وأبثثي الوليثثد البثثالي ،وأبثثي المعثثالي الجثثويني و يثثره  ،والجمهثثور مثثن السثثل

والمل ث

علثي أن مثا كثانوا فيثه بثثل مجثيء الرسثل مثن الشثرك والجاهليثثة كثان شثيئاً بيحثاً وكثثان
ش اًر ،ول طن ال يستحقون الع اب إال بعثد مجثيء الرسثول .ولهث ا كثان للنثاس فثي الشثرك

والظل وال ب والفواحو ونحو ذلك ثالثة أ وال:

(( يث ثثل)) :إن قبحهث ثثا معلث ثثوف بالعقث ثثل ،وأنه ث ث يسث ثثتحقون الع ث ث اب علث ثثي ذلث ثثك فث ثثي

اآلخ ثرة ،وإن ل ث يثثـته الرسثثول ،كمثثا يقثثول المعتزل ث بة ،وكثيثثر مثثن أصثثحاب أبثثي حنيفثثة،
وحكوه عن أبي حنيفة ن
نفس نه ،وهو ول أبي المقاب ،و يره.
( )276انظر :الفتاوى .43/8
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((و يل)) :ال قثبح ،وال حسثن ،وال شثر فيهمثا بثل المقثاب ،وإنمثا القبثيح مثا يثل
فيه ال تفعثل ،والحسثن مثا يثل فيثه افعثل ،وأمثا مثا أذن فثي فعلثه ك دو تقلادا ألشدععي ،

ومن وافقه .

((و يثثل)) :إن ذلثثك سثثيء ،وشثثر ،و بثثيح؛ بثثل مجثثيء الرسثثول  ،ل ثثن العقو ثثة
إنمثثا تسثثتحق بمجثثيء الرسثثول .وعلثثي هث ا عامثثة السثثل  ،وأكثثثر المسثثلمين ،وعليثثه يثثدل
ال تاب والسنة فإن فيهما بيثان أن مثا عليثه ال فثار هثو شثر و بثيح ،وسثي

وإن كانوا ال يستحقون العقو ة إال بالرسول .)277(

بثل الرسثول

و ثثال أيض ثاً(( :و ثثد ثبثثت بالمقثثاب والحكمثثة الحاصثثلة مثثن الش ثرائ ثالثثثة أن ثواي
"أحثثدها" :أن يكثثون الفعثثل مشثثتمالً علثثي مصثثلحة أو مفسثثدة ،ولثثو لث يثثرد الشثثري بث لك،

كمثثا يعل ث أن العثثدل مشثثتمل علثثي مصثثلحة العثثال  ،والظل ث يشثثتمل علثثي فسثثاده  ،فه ث ا
النوي هو حسثن و بثيح ،و ثد يعلث بالعقثل والشثري قثبح ذلثك ال أنثه أثبثت للفعثل صثفة لث

ت ن ،ل ن ال يلزف من حصول ه ا القبح أن يكون فاعله معاقباً في اآلخرة ،إذا لث يثرد
شري ب لك وه ا مما له فيه ثالة القثائلين بالتحسثين والتقبثيح ،فثإنه ثالوا :إن الابثاد

يعا بون علي أفعاله القبيحثة ،ولثو لث ي طبعث

هللا إلثيه رسثوالً .وهث ا خثال

الثنا ثال

تعالي { :وفا كنا فعذبني حتق نبعث ر والا}[سورة اإلسراء :آية  ،]15و ال تعثالي{ :ر الً
فبشىرين وفنىىذرين لى ال يكىىون ل نىىاس ع ىىق اهلل حلىىة بعىىد الر ى }[سثثورة النسثثاء :آيثثة ،] 165و ثثال
تعثالي{ :وفا كان ربي فه ىي المىرى حتىق يبعىث يف أفهىا ر ىوالا ،يت ىو ع ىيهم آياتنىا وفىا كنىا
فه كي المرى إال وأه ها ظاملون}[سورة القصا :آية .))]59
و ال تعالي{ :ك ما ألمي فيها فو

أ م خزنتها أمل يأتيكم نذير! قالو  :ب ق قد جاءنا

نذير ،فكذبنا وق نا فا نز اهلل فن شيء إن أنتم إال يف ضال كبري ،وقالوا لو كنا نسمع أو نعم فا
كنا يف أصحا السعري}[سورة الملك :آية.]10-8
( )277انظر :مجمثوي الفتثاوى  ،.677 ، 676/11وانظثر :المسثـلة أيضثاً  91 ، 90/8مثن مجمثوي
الفتثثاوى 116-114/3 ،مجمثثوي الفتثثاوى ،شثثرح النونيثثة البثثن عيسثثي (ص )1/64-58:مفتثثاح
دار السعادة  3/2وما بعدها مدار السال ين 237 ، 231/1
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وفي الصثحيحين عثن النبثي – صثلي هللا عليثه وعلثي آلثه وسثل  -أنثه ثال(( :مثا
الع ط بر مثن هللا مثن ألثل ذلثك أرسثل الرسثل مبشثرين ومنث رين))(.)278
من أحد أحب إليه ب
والنصثثوص الدالثثة علثثي أن هللا ال يعث ب إال بعثثد الرسثثالة كثيثرة تثثرد علثثي مثثن ثثال مثثن
أهل التحسين والتقبيح :إن الملق يع بون في األر

بدون رسول أرسل إليه )).

((النثثوي الثثثاني)) :أن الشثثاري إذا أمثثر بشثثيء صثثار حسثثناً ،وإذا نهثثي عثثن شثثيء

صار بيحاً ،واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بمقاب الشاري.

((والنوي الثال )) :أن يـمر الشاري بشيء ليمتحن العبثد ،هثل يقيعثه أف يعصثيه!

وال يكثثون المثراد فعثثل المثثـمور بثثه كمثثا أمثثر إبثرااي بث بح ابنثثه ،فلمثثا أسثثلما وتلثثه للجبثثين
حصل المقصود ففداه بالث بح ،وكث لك حثدي

أبثرص وأ ثري وأعمثي ،لمثا بعث

هللا إلثيه

من سـله الصد ة ،فلما ألاب األعمثي ثال الملثك :أمسثك عليثك مالثك ،فإنمثا ابتليثت ،
فراي عنك ،وسمه علي صاحبيك.

فالحكمثثة منش ث ها مثثن نفثثس األمثثر ال مثثن نفثثس المثثـمور بثثه ،وه ث ا النثثوي وال ث ي
بله ل يفهمه المعتزلة ،وزعمت أن الحسن والقبح ال يكثون إال لمثا هثو متصث بث لك،
بث ثثدون أمث ثثر الشث ثثاري ،واألشث ثثعرية ادع ث ثوا :أن لم ث ث الش ث ثريعة مث ثثن س ث ث االمتحث ثثان ،وأن
األفعثثال ليسثثت لهثثا صثثفة ال بثثل الشثثري وال بالشثثري ،وأمثثا الحكمثثاء والجمهثثور فثثـثبتوا
األ ساف الثالثة ،وهو الصواب( )279أهث.
ولزيثثادة البيثثان فلثثيعل أن أول مثثن اشثثتهر عنثثه بح ث ه ث ا المواثثوي الجه ث بثثن
صث ث ثثفوان ال ث ث ث ي وا ث ث ث اعدتث ث ثثه المشث ث ثثهورة(( :إيجث ث ثثاب المعث ث ثثار بالعقث ث ثثل بث ث ثثل ورود
الشثثري))( ،)280و نثثي علثثي ذلثثك أن العقثثل يولثثب مثثا فثثي األشثثياء مثثن صثثالح وفسثثاد،
وحسن وقبح ،وهو يفعل ه ا بل نزول الوحي ،و عد ذلك يـتي الوحي مصد اً لمثا ثال
به العقل من حسن بع األشياء وقبح بعضها ،و د أخ المعتزلة بهث ا القثول ووافقهث
عليه ال رامية(.)281
( )278أخرلثثه البمثثاري فثثي التوحيثثد ،بثثاب :ال شثثما أ يثثر مثثن هللا (-399/13ح ،)7416ومسثثل
في التو ة ،باب :يرة هللا تعالي (-2114/4ح)35/2760
( )279انظر :مجموي الفتاوى (.)436-434/8
( )280الملل والنحل ( )88/1ت كيالني.
( )281انظثثر :نشثثـة الف ثثر الفلسثثفي للنشثثار ( ،)346/1والتجسثثي عنثثد المسثثلمين – م ث هب ال راميثثة
سهير ممتار( -ص ،)363:مو ابن تيمية من األشاعرة .1319/3
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و نم طن ث و المال
 -1أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في األشياء ،والحاك بالحسن والقبح هو
حوله علي ثالثة أ وال:

العقثثل ،والفعثثل حسثثن أو بثثيح إمثثا ل اتثثه ،وإمثثا لصثثفة مثثن صثثفاته الزمثثة لثثه وإمثثا لولثثوه
واعتبارات أخرى ،والشري كاش

ومبين لتلك الصفات فقه .وه ا هثو مث هب ال راميثة

ومن ال بقوله من الرافضة والزيدية و يره (.)282
 -2أنثثه ال يجثثب علثثي هللا شثثيء مثثن بثثل العقثثل ،وال يجثثب علثثي الابثثاد شثثيء
بثثل ورود السثثم  ،فالعقثثل ال يثثدل علثثي حسثثن شثثيء ،وال علثثي قبحثثه بثثل ورود الشثري،
وفثثي حك ث الت ليثثف ،وإنمثثا يتلقثثي التحسثثين والتقبثثيح مثثن مثوارد الشثثري ومولثثب السثثم .
ثثالوا :لثثو عكثثس الشثثري فحسثثن مثثا قبحثثه ،وقثثبح مثثا حسثثنه ل ث يكثثن ممتنع ثاً .وه ث ا ثثول

األشاعرة ومن وافقه (.)283

 -3التفص ثثيل ألن إ ثثالق التحس ثثين والتقب ثثيح عل ثثي ك ثثل فع ثثل م ثثن له ثثة العق ثثل

وحده دون الشري ،أو نفي أي دور للعقل في تحسين األفعثال أو تقبيحهثا يثر صثحيح
كما سبق.

وهث ا النثثوي والث ي بلثه لث تفهمثثه المعتزلثثة ،وزعمثت أن الحسثثن والقثثبح ال يكثثون
إال لمثثا هثثو متصث بث لك بثثدون أمثثر الشثثاري ،واألشثثعرية ادعثوا أن لميث الشثريعة مثثن
سث ث االمتح ثثان ،وأن األفع ثثال ليس ثثت ص ثثفة ال ب ثثل الش ثثري وال بالش ثثري وأم ثثا الحكم ثثاء
والجمهور فـثبتوا األ ساف الثالثة ،وهو الصواب)) (.)284
وشيس اإلسالف يزيد األمر تحقيقاً فيبين أن التحسين والتقبيح سمان:
يحدعه و :كثثون الفعثل مالئمثاً للفاعثل نافعثاً لثه أو كونثثه اثا اًر لثثه منثاف اًر فهث ا ثثد
اتفق الجمي علي أنه د بي طعل ب بالعقل(.)285

( )282انظ ثثر :المغن ثثي لعب ثثد الجبارل ث ث -6القسث ث األول( -ص ،)60-59 ،34 -26:والمعتم ثثد ف ثثي
أصول الفقه ألبي الحسين البصري ( ،)363/1والبحر الزخار البن المرتضي ( ،)59/1والعقل
عند المعتزلة(ص ،)10-98:والمعتزلة ومشكلة الحرية اإلنسانية (ص.)137:
( )283انظث ثثر :اإلرشث ثثاد (ص )258:ومث ثثا بعث ثثدها ،والمحصث ثثل لل ث ثرازي (ص ،)202:وشث ثثرح الموا ث ث
(.)182-181/8
( )284مجموي الفتاوى (.)436-434/8
( )285انظثر :المصثدر السثثابق ( ،)310-309 ، 90/8ومنهثا السثثنة ( -)364/1مكتبثة الريثثا
الحديثة.
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اثونث :كونه سبباً لل ف والعقاب ،فه ا هو ال ي و فيه المال :

 فالمعتزلة الوا قبح الظل والشثرك وال ث ب والفثواحو معلثوف بالعقثل ويسثتحقعليها الع اب في اآلخرة وإن ل يـت رسول.
الحسثن
 -واألشثاعرة ثالوا :ال حسثن وال قثبح وال شثر بثل مجثيء الرسثل ،وإنمثا ب

ما يل فيثه افعثل ،والقبثيح مثا يثل فيثه ال تفعثل .ولث يجعلثوا أحكثاف الشثري معللثة ،وهث ا
يوافق م هبه في التعليل.
 لمهور أهل السنة الوا :الظل والشرك وال ب والفواحو كل ذلك بيح بثلمجيء الرسل ،ل ن العقو ة ال تستحق إال بمجيء الرسول(.)286
ومثثا فصثثله شثثيس اإلسثثالف هثثو الموافثثق لم ث هب السثثل  ،وهثثو ال ث ي دلثثت عليثثه

النصوص ،أما ال الف في ه ه المسـلة كاصقالح فإنما نشـ ثبث تقثدف فثي المائثة الثالثثة

من الهجرة(.)287

واألش ثثاعرة ألنهث ث يميل ثثون إل ثثي ((الجب ثثر)) ف ثثي الق ثثدر ،ثثالوا بالتحس ثثين والتقب ثثيح

الشثثرعي فقثثه .ولث لك احثثتع الثرازي صثراحة عليثثه بثثالجبر ،فإنثثه أثبثثت أن العبثثد مجبثثور

علي فعله القبيح ،فال يكون شيء من أفعال الاباد بيحاً.
ويثرى شثثيس اإلسثالف أن هث ه الحجثثة هثي فثثي األصثثل حجثة المشثثركين المكث بين
بالرسول ال ين ثالوا

{لو شاء اهلل فا أشىركنا وال ءاباؤنىا وال حرفنىا فىن شىيء}[سثورة األنعثاف:

آيثثة ،]148فثثإنه نفث طثوا بقث طثبح الشثثرك وتحثري مثثا لث يحرمثثه هللا مثثن القيبثثات بإثبثثات القثثدر،
ل ثن شثثيس اإلسثالف يسثثتدرك – إنصثثافاً لمصثومه -فيقثثول(( :ل ثثن هث الء الث ين يحتجثثون
بثثالجبر علثثي نفثثي األحكثثاف إذا أ ثثروا بالشثثري ل ث يكون ثوا مثثثل المشثثركين مثثن كثثل ولثثه،

ولهث ا لث يك طثن المت لمثثون المقثرون بالشثريعة كالمشثركين وإن كثثان فثيه لثثزء مثن با ثثل
المشثثركين .ل ثثن يولثثد فثثي المت لمثثين مثثن المتصثثوفة وائث ب يغلثثب علثثيه الجبثثر حتثثي

يكف ثثروا حينئث ث ب ثثاألمر والنه ثثي والوع ثثد والوعي ثثد والثث ثواب والعق ثثاب ،إم ثثا ث ثوالً وإم ثثا ح ثثاالً

وعمال.)288( ))....

( )286انظر :مجموي الفتاوى (.)677-676/11 ، 686-677/8
( )287انظر :التسعينية (ص.)247:
( )288انظر :مجموي الفتاوى ( ،)247-246/16وانظر :التسعينية (ص.)247:
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وال شث ثثك أن األشث ثثاعرة -وك ث ث لك المعتزلث ثثة -لث ثثيس له ث ث حجث ثثة علث ثثي ث ثثوله فث ثثي

التحسين والتقبيح ،سوى أخ ه ببع
يفصل المال
ا سالا

النصوص دون بع

في ذلك مبيناً الم هب(.)289

 ،وشيس اإلسالف كثيث اًر مثا

و ه ث ا التقريثثر ال امثثل يتضثثح أن لنثثا أن اددع دل م ددع اددل للفددب فددث مددع
ب و ألنا ادل يفه هدو ،فقولثه اخرهثا ((فثاعت ار

الثدكتور سثفر إنمثا هثو خثرو

عثثن محثثل الن ثزاي ....الثثس)) لثثيس صثثحيحاً ،بثثل ين ثره أيض ثاً األشثثعرية كمثثا تقثثدف ،حهللا
أعل .

 التـــأويــل

( )289انظثثر :أ ثثوف مثثا يثثل فثثي القضثثاء والقثثدر -مجمثثوي الفتثثاوى ،)90/8( -اعثثدة فثثي المعج ثزات
وال ارمث ث ثثات -مجمث ث ثثوي الفتث ث ثثاوى ( ،)355-347/11منهث ث ثثا السث ث ثثنة ( -)317-316/1دار
العرو ث ثثة المحققث ثثة ،الث ثثدرء ( ،)62-49/9 ، 492 ، 22/8شث ثثرح األصث ثثفهانية (ص )161 :ت
ممل ثثو  ،ال ثثرد عل ثثي المنققي ثثين (ص ،)437-420:النبث ثوات (ص )139:وم ثثا بع ثثدها ،دار
ال تب العلمية .الجواب الصحيح ( ،)315-314/1مجموي الفتاوى (.)498/16
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لقد أورد الدكتور عمر كالف الدكتور سفر في أول هث ا المقلثب ثث علثق عليثه،

فمثثاذا تثثرى فثثي التعليثثق

ال شثثيء!! ،ف ثثالف د .سثثفر فثثي واد وكثثالف الثثدكتور عمثثر فثثي

أوديثثة أخثثرى مظلم ثة ،فالثثدكتور سثثفر وفقثثه هللا يقثثرر أن التـويثثل بمعنثثي ((صثثر اللفثثس
عن ظاهرة الرالح إلي احتمثال مثرلح لقرينثة)) هثو أصثل منهجثي مثن أصثول األشثاعرة

وأنه ث أدخلثثوه لثثيس فقثثه فثثي بثثاب األسثثماء والصثثفات ،بثثل فثثي أب ثواب اإليمثثان والوعثثد
الوعيد والعصمة والت ليف ،ول يرد أ طن يعلق د .عمر علي شيء من ه ا ألبتثة وكث لك
د .سث ثثفر ب ث ثين الث ثثداف والمنث ثثزي لقث ثثول األشث ثثاعرة ذلث ثثك بث ثثـنه و ع ث ثوا فث ثثي مث ثثـزق لمث ثثا أروا
التعار

بين نصوص الشريعة ،و ين ما رروه بعقوله  ،ف هبوا إلي التـويل ول يعلثق

ك ث لك د .عمثثر علثثي شثثيء مثثن ذلثثك ألبتثثة ،فمثثاذا ثثال الثثدكتور عمثثر ،ذهثثب ي صثثل
التـويثثل ويحثثاول أن يهتثثدي إلثثي ذلثثك بس ثراب ال يلحثثق بثثه ..رويثثدك يثثا د .عمثثر أعثثه
القثثوس باريه ثا ،وأسثثـلك بثثاهلل هثثل ثرأت شثثيئاً مثثن ((ال تثثب السثثليية)) فثثي ه ث ا البثثاب ،ال
شثثك أنثثك ل ث تفعثثل ،أو ثثد نسثثيت ألن مثثا ذكرتثثه كلثثه لثثيس يث نثربد إلثثي بثثاب التـويثثل مثثن
ريب أو بعيد كما سيتضح لك ،فإن األحادي

التي دمت بها تعليقك وزعمثت أن مثن

ل ث يلجثثـ إلثثي التـويثثل يق ث فثثي ور ثثة كبي ثرة ،ليسثثت مثثن ه ث ا البثثاب ،فثثإن كثثان التـويثثل
صثثر ((ظثثاهر اللفثثس)) فظثثاهر اللفثثس ال يثثدل علثثي المعنثثي الث ي فثثي أرسثثك بثثل ظثثاهر
اللفس علي التنزيه وال يحتا إلي تـويل...
ونقول لك حتي تتضح لك القضية يا د .عمر ،ما ظاهر اللفس فثي ولثه{ :ال
تمربوا الصالة}[سورة النساء ،آية ،]43:و وله{ :فوي ل مصى ني}[سثورة المثاعون ،آيثة ،]4:هثل يصثح
أن يجتزل أحد لزءاً من النا ويقول ه ا هثو الظثاهر ويجثب تـويلثه ،مثاذا تقثول لمثن
دخلت عليه وهو يق أر {أنىا ربكىم األع ىق}[سثورة النازعثات ،آيثة ،]24:هثل تقثول إنثه يثدعي
الر و ية ،ما ه ا يا دكتور عمر ليس هك ا تورد اإلبل يا عمر !.
إن أردت أن تستدل ن
فإت بالدليل كامالً ،ال أن تجتثزل منثه شثيئاً وتثزع أن هث ا

معناه ك ا ث ت هب إلي تـويله ..حنانيك رويدك..
ي دددو احدددعل

ألول :فهثثو ((الحجثثر األسثثود يمثثين هللا فثثي األر

فمثثن بلثثه أو

صثثافحه ف ـنمثثا صثثافح هللا و بثثل يمينثثه)) ،ومعلثثوف أن المشثثبه لثثيس هثثو المشثثبه بثثه ففثثي
173

نفثثس الح ثثدي

بيثثان أن مس ثثتلمه لثثيس مص ثثافحاً هلل وأنثثه ل ثثيس هثثو نف ثثس يمينثثه ف ي ثثف

يجعل ظثاهره كفث اًر ألنثه محتثا إلثي التـويثل مث أن هث ا الحثدي

إنمثا يعثر عثن ابثن

عباس مو وفاً عليه(.)290

وي دو احددعل آلخددع :فهثو فثثي الصثحيح :يقثثول هللا عبثدي بلعثثت فلث تقعمنثثي،
فيقول رب! كيف أ عمك وأنت رب العالمين فيقول :أما علمت أن عبثدي فالنثاً لثاي
فلو أ عمته لولثدت ذلثك عنثدي ،عبثدي مراثت فلث تعثدني ،فيقثول رب كيثف أعثودك

وأنثثت رب العثثالمين فيقثثول :أمثثا علمثثت أن عب ثثدي فالن ثاً مثثر
عنده ،وه ا صثريح فثي أن هللا سثبحانه لث يمثر

فلثثو عدتثثه لول ثثدتني

ولث يجث  ،ول ثن مثر

عبثده ولثاي

عبده ،فجعل لوعه لوعه ،ومراه مراه ،مفس اًر ذلك بـنثك لثو أ عمتثه لولثدت ذلثك

عنثثدي ،ولثثو عدتثثه لولثثدتني عنثثده ،فل ث يبثثق فثثي الحثثدي

لفثثس يحتثثا إلثثي تـويثثل

()291

فه ا كله لثاء يثا د .عمثر مثن أخث ك رفثاً مثن الثنا وتثرك باقيثه ثث لفتثة يثا د .عمثر

لق ثثد لعل ثثت ح ثثدي (( :اس ثثتقعمتك فلث ث تقعمن ثثي ومرا ثثت فلث ث تزرن ثثي)) ح ثثديثين وهم ثثا
حثثدي

واحثثد ،ولثثو رلعثثت إلثثي أصثثول ال تثثب دون القصاصثثات التثثي تثثرد لثثك لبثثان لثثك

ذلثك وااثثحاً ،ولبثثان لثك أنثثه ال يولثثد شثثيء مثن التـويثثل فثثي ذلثك كلثثه ألن آخثثر الثثنا

يفسثر أولثه و ثين المثراد منثثه ،فهث ا هثثو الظثاهر ،كمثا أن الظثثاهر فثي ولثثه{ :ال تمربىىوا
الصىىىالة وأنىىىتم ىىىكارى}[سثثورة النسثثاء ،آيثثة ]43:و {ويىىى ل مصىىى ني الىىىذي هىىىم عىىىن صىىىالهتم
اهون}[سورة الماعون ،آية ،]4،5:هو النا بتمامه ال نب بج طزء نم طن به ،وهث ا وااثح ال يحتثا

إلي كبير تـمل لمن وفقه هللا.

كون دو :سثثاق الثدكتور عمثر أمثلثثة علثي تـويثثل السثل

هثي ((ثالثثثة عشثر)) مثثثاال،

لث يسثثل لثثه منهثثا فثثي الداللثثة علثثي التـويثثل شثثيء صثثحيح ألبتثثة ،ولنثثـت عليهثثا بترتيبهثثا
كما ذكره:
( )290انظر مجموي الفتاوى ،)43/3( ،العقل والنقل )149/1( ،والحكاية أن اإلماف أحمد ل
يتـول ثالثة إال أشياء أي ه ين الحديثين وحدي

أحمد ،وانظر مجموي الفتاوى)398/5( ،

( )291مجموي الفتاوى (.)44/3
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( لوب الاباد مك و ة) مك و ة علي اإلماف

 -1الســــاق :

فثثي ولثثه {يىىوم يكشى عىىن ىىا }[القلث  :آيثثة ، ]42،ذكثثر الثثدكتور عمثثر أن ابثثن

عبثثاس أول السثثاق بالش ثدة ،ونقثثول للثثدكتور عمثثر هثثل فثثي اآليثثة أن السثثاق هثثي سثثاق
الرب فاآلية مقلقة والصحابة ثد تنثازعوا فثي تفسثير اآليثة هثل المثراد بثه ال شث ع طثن
الشثثدة أو المثراد بثثه أنثثه يكشث الثثرب عثثن سثثا ه ولث تتنثثازي الصثثحابة والتثثابعين فيمثثا
ي كر من آيثات الصثفات إال فثي هث ه اآليثة ،وهثو تنثازي مبنثي علثي هثل هث ه اآليثة مثن
آيات الصفات أو ال ! وأنقل لك فثي هث ا المقثاف يثا د .عمثر بعث

ردود شثيس اإلسثالف

ابن تيمية – رحمه هللا تعالي -علي االستدالل الغله في ذلك:
ول ش م إلسال :

و د العت التفاسير المنقولة عثن الصثحابة ومثا رووه مثن الحثدي

وو فثت مثن

ذلك علي ما شاء هللا تعالي من ال تب ال بار والصغار أكثر من مائثة تفسثير فلث ألثد
– إلثثي سثثاعتي ه ث ه -عثثن أحثثد مثثن الصثثحابة أنثثه تثثـول شثثيئاً مثثن آيثثات الصثثفات أو
الص ثثفات بم ثثال

أحاديث ث

مقتض ثثاها المفه ثثوف ،ب ثثل المع ثثرو

وتثبيتثثه ،و يثثان أن ذلثثك مثثن صثثفات هللا يمثثال

ع ثثنه م ثثن تقري ثثر ذل ثثك

كثثالف المتثثـولين مثثاال يحصثثيه إال هللا.

وك لك فيما ي كرونه آثرين وذاكرين عنه شيء كثير.
وتمثاف هث ا أنثي لث ألثده تنثازعوا إال فثي مثثثل ولثه تعثالي{ :يىوم يكشى عىىن
ا } [سورة القل  ،آيثة ]42:ف بثروي عثن ابثن عبثاس و ائفثة أن المثراد بثه الشثدة[ ،أي] أن

هللا يكشث ث

ع ثثن الش ثثدة ف ثثي اآلخث ثرة( ،)292وع ثثن أب ثثي س ثثعيد و ائف ثثة أنهث ث ع ثثدوها ف ثثي

الصفات للحدي

ال ي رواه أبو سعيد في الصحيحين(.)293

وال ري ثثب أن ظ ثثاهر القث ثرآن ال ي ثثدل عل ثثي أن هث ث ه م ثثن الص ثثفات فإن ثثه ثثال ي ثثوف
يكشث

عثثن سثثاق ن ثرة فثثي اإلثبثثات لث يضثثفها إلثثي هللا ،ولث يقثثل عثثن سثثا ه فمث عثثدف

التعريثف باإلاثافة ال يظهثر أنثه مثن الصثفات إال بثدليل آخثر ومثثل هث ا لثيس بتـويثل،
( )292وانظر تفسير ابن كثير.)407/4( :

( )293أخرله البماري ،في التفسير باب{ :يوم يكش
((يكش

ر نا عن سا ه)).
175

عن ا } (-663/8ح )4919وفيه

إنمثثا التـويثثل صثثر اآليثثة عثثن مثثدلولها ومفهومهثثا ومعناهثثا المعثثرو  ،ول ثثن كثيث اًر مثثن

ه ث الء يجعل ثثون اللفثثس عل ثثي مثثا ل ثثيس مثثدلوالً ،ثث ث يريثثدون ص ثثرفه عنثثه ،ويجعل ثثون هث ث ا

تـويالً ،وه ا خقـ من ولهين(.)294

ويقثثول ابثثن القثثي – رحمثثه هللا لمنازعثثه فثثي ذلثثك(( :-مثثن أيثثن فثثي ظثاهر القثرآن

أن هلل سا اً وليس معك إال وله تعثالي{ :يوم يكشى عىن ىا }
والصحابة متنازعون في تفسير اآلية؛ هل المثراد ال شث
الرب تعثالي يكشث

[سثورة القلث  ،آيثة]42:

عثن الشثدة ،أو المثراد بهثا أن

عثن سثا ه وال يحفثس عثن الصثحابة والتثابعين نثزاي فيمثا يث كر أنثه

مثثن الصثثفات أف ال فثثي يثثر هث ا المواث  ،ولثثيس فثثي ظثثاهر القثرآن مثثا يثثدل علثثي أن
ذلثثك صثثفة هللا؛ ألنثثه سثثبحانه ل ث يض ث

السثثاق إليثثه ،وإنمثثا ذك ثره مجثثرداً عثثن اإلاثثافة

من ث اًر ،وال ث ين أثبت ثوا ذلثثك صثثفة كاليثثدين واإلصثثب ل ث يـخ ث وا ذلثثك مثثن ظثثاهر الق ثرآن،
وإنمثثا أثبتثثوه بح ثثدي أبثثي س ثثعيد المثثدري المتفثثق عل ثثي صثثحته ،وه ثثو حثثدي الش ثثفاعة
القويل ،وفيه(( :فيكش

الثرب عثن سثا ه ،فيمثرون لثه سثجداً)) ،ومثن حمثل اآليثة علثي

ذلك؛ ال :وله تعالي{ :يوم يكشى عىن ىا ويىدعون إىل السىلود}[سثورة القلث  ،آيثة،]42:
مقابق لقوله (( :فيكش
كـنه ال :يكش

عثن سثا ه ،فيمثرون لثه سثجداً)) ،وتن يثره للتعظثي والتفمثي ،

عن ساق عظيمة؛ للت عظمتها ،وتعالي شـنها أن يكون لهثا نظيثر

أو مثيثثل أو شثثبيه ،ثثالوا :وح طمث بثل اآليثثة علثثي الشثثدة ال يصثثح بولثثه فثثإن لغثثة القثثوف فثثي
مثثثل ذلثثك أن يقثثال(( :كش ث الشثثدة)) عثثن القثثوف ،ال كش ث عنهثثا؛ كمثثا ثثال هللا تعثثالي:
{ف مىىا كشىىفنا عىىنهم العىىذا إذا هىىم ينكثىىون} [سثثورة الزخثثر  ،آيثثة ،]50:و ثثال{ :ولىىو
رمحنىىىاهم وكشىىىفنا فىىىا هبىىىم فىىىن ضىىىر} [سثثورة الم منثثون ،آيثثة]75:؛ فالع ث اب والشثثدة هثثو
المكشثثو ال المكشثثو عنثثه ،وأيض ثاً فهنثثاك تحثثدث الشثثدة وتشثثتد وال ت ثزال إال بثثدخول
الجنة ،وهناك ال يدعون إلي السجود ،وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة)) أهث(.)295
( )294ث بين ذلك ،انظر :مجموي الفتاوى.)395 ،394/6( ،
( )295الصواعق المرسلة ،)252/1( ،وانظر :كالماً لشيس اإلسالف نحو ه ا ال الف في نق
أساس التقديس (ور ة )216و د نقله لماعة عنه .
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لعل ثك يثثا دكتثثور عمثثر ثثد اتضثثح لثثك أن ال تـويثثل وإنمثثا هثثو ن ثزاي فثثي التفسثثير
واألرلثثح هثثو القثثول بثثـن المثراد سثثاق الثثرب تعثثالي كمثثا لثثاء مفسث اًر فثثي روايثثة البمثثاري،

ولو كان النا ((عن سا ه)) لما ولد ه ا النزاي والحمد هلل.
 -2األيـيـــد :

ذكر د .عمر أن ابثن عبثاس أول ولثه تعثالي:

{و السىماء بنيناهىا بأييىد}[الث ريات:

آيثثة ]47 ،بثثالقوة وال نثثدري أيثثن التـويثثل ،إال أن ظثثن د .عمثثر أن ((أييثثد)) هثثي لم ث يثثد،
فماذا تقول يا د .عمر في وله تعالي{ :وال يؤوده حفظهما} ،إن أطيد مصدر آد يـيد إذ
نوي ،ال ابن فثارس(( :الهمثزة واليثاء والثدال أصثل واحثد يثدل علثي القثوة والحفثس ،يقثال
أيده هللا أي واه هللا ،ال تعالي{:والسماء بنيناها بأييد}فه ا معني القوة))(.)296أهث .وهث ا
نظيثثر ولثثه تعثثالي{ :واذكىىىر عبىىىدنا داود ذا األيىىىد}[سثثورة ص ،آيثثة ]17:أي القثثوة فثثـين
التـويل ههنا يا د .عمر !
 -3النسيـــان :

ذكثثر د .عمثثر أن ابثثن عبثثاس تثثـول النسثثيان بثثالترك ،وهثثو مثثن لثثنس مثثا سثثبق
ألن النس ثثيان ي ثثـتي ف ثثي اللغ ثثة أيضث ثاً بمعن ثثي الت ثثرك كم ثثا ذك ثثر اب ثثن ف ثثارس ف ثثي مجم ثثل
اللغثثة( ،)297وأسثثوق لثثك يثثا د .عمثثر كالم ثاً رائع ثاً للشثثيس ابثثن عثيمثثين رحمثثه هللا حي ث
ثثال( :)298اي سدد ون ع ددون :يحددعه و :ال ث هول عثثن شثثيء معلثثوف ،مثثثل ولثثه تعثثالي:
ن
مجموعثة مثن األمثلثة
{ربنا ال تؤاخىذنا إن نسىينا أو أخطأنىا}[سثورة البقثرة ،آيثة ]286 :واثرب
ل لك ،ث ال :وعلي ه ا ،فال يجوز وص

هللا بالنسيان به ا المعني علي كل حال.

و ا ع ى اثونث اي س ون :الترك ع طن عل وعمد ،مثل وله تعالي{ :ف ما نسوا فىا

ذكىىروا بىىه فتحنىىا ع ىىيهم أبىىوا ك ى شىىيء[}..سثورة األنعثثاف ،آيثثة ]44 :اآليثثة ،ومثثثل ولثثه
تعالي{ :ولمد عهىدنا إىل ءآدم فىن قبى فنسىق ومل مىد لىه عزفىا}[سثورة ثه ،آيثة .]115:علثي أحثد

القثثولين ،ومثثثل ولثثه  فثثي أ سثثاف أهثثل الميثثل(( :ورلثثل ر قهثثا تغنيثاً وتعففثاً ،ولث يثثنس
( )296معج مقاييس اللغة البن فارس.)88/1( ،
( )297مجمل اللغة ،ص.866

( )298مجموي الفتاوى والرسائل ، 56 -54/3( ،بر . )354 :
177

حق هللا في ر ابها وظهورها فهي له ك لك ستر))( ،)299وه ا المعني من النسثيان ثابثت
هلل عز ولل ،ال هللا

تعثالي {:فىذوقوا مبىا لميىتم لمىاء يىوفكم هىذا إنىا نسىيناكم}[سثورة

السث ثثجدة ،آيث ثثة ،]14:و ث ثثال تعث ثثالي فث ثثي المنث ثثافقين{ :نسىىىىىوا اهلل فنسىىىىىيهم إن املنىىىىىافمني هىىىىىم
الفا مون}[سورة التو ة ،آية ،]67 :وفي ((صحيح مسل )) في كتاب الزهد والر ثائق عثن أبثي
هريث ثرة را ثثي هللا عن ثثه ،ثثال ثثالوا :ي ثثا رس ثثول هللا! ه ثثل ن ثثرى ر ن ثثا ي ثثوف القيام ثثة فث ث كر
الح ثثدي  ،وفي ثثه(( :أن هللا تع ثثالي يلق ثثي العب ثثد فيق ثثول :أفظنن ثثت أن ثثك مال ن ثثي فيق ثثول :ال
فيقول :فإني أنساك كما نسيتني)) (.)300
وتع ددا سددبحونا وتعددواى اي ددثء صددف

ددن صددفوتا افعي د الوا عثثة بمشثثيئته

التابعة لحكمته ،ال هللا تعالي{ :وتركهم يف ظ مات ال يبصرون}[سورة البقرة ،آية،]17:
و ال هللا تعالي{:وتركنا بعضهم يوف ذِ ميو يف بعض}[سورة ال ه  ،آية ]99:و ال{ :ولمد
تركنىىا فنهىىا آيىىة بينىىة}[سثثورة العن بثثوت ،آيثثة .]35:والنصثثوص فثثي ثبثثوت التثثرك و ي ثره مثثن
أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة وهي دالة علي كمال درته وسثلقانه .وقيثاف هث ه
األفعثثال بثثه سثثبحانه ال يماثثثل قيامهثثا بثثالمملو ين ،وإن شثثاركه فثثي أصثثل المعنثثي ،كمثثا
هو معلوف عند أهل السنة .أ هث.
و الجملثثة فلثثو كثثان المثراد بالنسثثيان الث هول والغفلثثة لمثثا عو بثوا ،فثثإن هللا تجثاوز
له ه األمة عثن ذلثك ،وإنمثا المثراد أنهث تركثوا عثن عمثد وعلث فاسثتحقوا العقو ثة ،ثث إن
اآليثثة فيهثثا أنه ث ((نس ثوا)) ،ول ث يثثنس أحثثد المثثوت يلثثة عم ثره وإن كثثان ثثد يغفثثل عنثثه
أحياناً ،ل ن المراد ترك العمل له ،ف ان الجزاء مثن لثنس العمثل بـنثه تثركه هللا تعثالي

في النار حهللا أعل .

و التالي فليس ثمة تـويل يا دكتور عمر.
{ -4وجاء ربي} .
( )299أخرله البماري ،في المنا ب بعد باب س ال المشركين أن يريه النبي -633/6( 
ح.)3646

( )300أخرله مسل  ،في الزهد فاتحته-2279/4( ،ح.)2968
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نقثثل د .عمثثر عثثن البدايثثة والنهايثثة البثثن كثيثثر أن اإلمثثاف أحمثثد تثثـول {وجىىىاء
ربىىي}[سثثورة الفجثثر ،آيثثة ،]22:و ثثالرلوي للبدايثثة والنهايثثة فثثي الموا ث ال ث ي أشثثار إليثثه،
وهو فثي ترلمثة اإلمثاف أحمثد نجثد أن هث ا الث ي نقلثه د .عمثر زيثادة عثن بعث

النسثس

ال من كالف ابن كثير نفسه ،والزيادات علي ه ه النسس في القبعات؛ كثيثر منهثا يثر

محثثرر ،و عضثثها يمتن ث أن يك ثثون مثثن كثثالف اب ثثن كثيثثر كمثثا ف ثثي ت ثرار ت ثرال بعث ث

التثثابعين كثثابن سثثيرين والحسثثن ،وهثثو قعثاً لثثيس مثثن كثثالف ابثثن كثيثثر فثثإن الناسثثس ثثال

بعثثد أن تثثرل ابثثن كثيثثر للحسثثن وابثثن سثثيرين(( .فصثثل :كثثان الالئثثق بددوا ؤاف ين يث كر
تثرال هث الء العلمثثاء األخيثثار بثثل تثرال الشثثعراء المتقثثدف ذكثثره فيبثثدأ ثث يثثـتي بتثرال
الشعراء  ...إلي أن ال :والم ل

الباً في الترال سيحيل علي ما ذكثره فثي ادل يد

الث ي صثثنفه فثثي أسثثماء الرلثثال ،وهث ا ال تثثاب لث نقث

نحثثن عليثثه وال مثثن سثثـلناه عنثثه

مثثن العلمثثاء ...ثث ثثال نقثثول و ثثاهلل التوفيثثق أمثثا الحسثثن))......أ هثث .وأعثثاد الترلمثثة لثثه
والبن سيرين مقولة ،فه ا قعاً ليس من كالف ابن كثير ،فالزيادة التي ذكرهثا الثدكتور

عمر أيضاً تحتا إلي أن بيحرر كونها من كالف ابن كثير حتي يصثح تعليثق د .عمثر
أنه ((انتهي كالف ابن كثير من ير انتقاد علي الرواية)).
أما الرواية في نفس األمر فغير ثابتة عثن أحمثد ،و ثد و ث النثزاي بثين أصثحابه
فثثي ذلثثك يقثثول شثثيس اإلسثثالف بعثثد أن ذكثثر احتجثثاله عليثثه بمجثثيء البقثرة وآل عم ثران
كـنهما مامتان أي فهما مملو تان(.)301

ث إن اإلماف أحمد في المحنة عاراه بقوله تعالي{ :ه ينظىرون إال أن يىأتيهم

اهلل يف ظ فىن الغمىام} [البقثرة :آيثة ،]210 ،ثال يثل :إنمثا يثـتي أمثره هكث ا نقثل عنثه ح طنبثل

ول ينقل ه ا يره ممن نقل مناظرته في المحنثة كعبثد هللا بثن أحمثد وصثالح بثن أحمثد
والمروزي و يره فاختل أصحاب أحمد في ذلك؛ فمنه مثن ثال لثه حنبثل ،لث يقثل
أحمثثد ه ث ا .و ثثالوا حنبثثل لثثه لقثثات وه ث ا منهثثا وه ث ه ريقثثة أبثثي إسثثحاق بثثن شثثا ال.
ومثثنه مثثن ثثال :بثثل أحمثثد ثثال ذلثثك علثثي سثثبيل اإلل ثزاف له ث يقثثول إذا كثثان أخبثثر عثثن
نفسه بالمجيء واإلتيان ول يكن ذلثك دلثيالً علثي أنثه مملثوق بمثا تثـولت ذلثك علثي أنثه
لثثاء أم ثره ف ث لك ول ثوا لثثاء ثثثوب الق ثرآن ،ال أنثثه نفسثثه هثثو الجثثائي ،فثثإن التـويثثل هنثثا
( )301يـتي رد ه ه الشبهة االعتزالية في كالف د .عمر ريباً في المثال (.)12
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ألزف ،فإن المراد هنا اإلخبثار بثثواب ثارل القثرآن وثوابثه عمثل لثه لث يقصثد بثه اإلخبثار
عن نفس القرآن .فإذا كان الرب د أخبر بمجيء نفسه ث تـولت ذلثك بثـمره فثإذا أخبثر
بمجيء راءة القرآن فألن تتـولوا ذلك بمجيء ثوابه بقريق األولي واألحرى.
وإ

واددا اهددل ميددى س د ي إلاددا اددل ليددا ين يغددلن ل فقددو اهددل مي ددا وهثثو

يحتا إلي أن يلتزف هث ا .فثإن هث ا الحثدي

لثه نظثائر كثيثرة فثي مجثيء أعمثال الابثاد،

والمث ث ثراد مج ث ثثيء ث ث ثراءة الق ث ثثارل الت ث ثثي ه ث ثثي عمل ث ثثه ،وأعم ث ثثال الاب ث ثثاد مملو ث ثثة وثوابه ث ثثا

مملوق(.)302

{ -5فا يأتيهم فن ذكر رهبم اد } .
وال الف في نقثل الثدكتور عمثر عثن ابثن كثيثر نحثو ال ثالف فثي نقلثه السثابق ألن
ه ث ا أيض ثاً مثثن الروايثثات وليسثثت ممثثا يجثثزف أنثثه مثثن كثثالف ابثثن كثيثثر ث ث يقثثال لثثك أيثثن
التـويل ال ي أردته ،فثإن ال ثالف علثي ((الحثدوث)) يحتمثل أن المثراد ((المملثوق)) ويحتمثل
أن يكون المراد ما هو اد القدي  ،ف ان ال الف في المناظرة مث مثن يقثول إنثه مملثوق

احتجالاً به ه اآلية بـن يقال إنها ليست نصاً في ذلك لالحتمال.

وك لك فإنه لما ال{ :فا يأتيهم فن ذكر رهبم اد }[سورة األنبيثاء ،آيثة ]2:علث

أن ال ث كر منثثه محثثدث وفيثثه مثثا لثثيس بمحثثدث ،ألن الن ثرة إذا وصثثفت ميثثز بهثثا بثثين
الموصو و يره ،كما ال :ما يـتيني من رلل مسثل إال أكرمتثه ،ومثا آكثل إال عامثاً
حثثالالً ،ويعل ث أن المحثثدث فثثي اآليثثة لثثيس هثثو المملثثوق ال ث ي يقولثثه الجهميثثة ،ول ثثن
ال ث ي أنثثزل لديثثداً ،فثثإن هللا كثثان ينثثزل الق ثرآن شثثيئاً بعثثد شثثيء ،فثثالمنزل أوالً هثثو ثدي

بالنسثبة إلثي المنثزل آخث اًر ،وكثل مثثا تقثدف علثي يثره فهثو ثثدي فثي لغثة العثرب كمثا ثثال
{كالعرجون المديم}[سورة يس ،آية ،]39:و ال{قالوا تىاهلل إنىي لفىي ضىاللي المىديم}[سثورة

يوس  ،آية ،]95:و ال{وإذْ مل يهتدوا به فسيمولون هذا إفي قديم}[سورة األحقا  ،آية.)303(]11:

( )302أي أن المراد بث(القرآن) أي راءة العبد فهو مصدر أر وسيـتي زيادة بيان ل لك وانظر
تقريب القحاوية (.)551-550/1

( )303مجموي الفتاوى.)522/12( ،
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فعل ث أنثثه يصثثح بثثـن يقثثال الق ثرآن ((محثثدث يثثر مملثثوق بالتقييثثد)) ،وذلثثك ألن

اإل ال ثثات ثثد تثثوه خثثالل المقصثثود ،فثثإن أردت بقولثثك ((محثثدث)) أنثثه مملثثوق منفصثثل
عن هللا فه ا با ل ال نقوله ،وإن أردت بقولك أنه كالف ت ل هللا به بمشثيئته بعثد أن لث
يت ل به بعينه ،وإن كان د ت ل بغيره بل ذلثك ،مث أنثه لث يثزل مت لمثاً إذا شثاء ،فإنثا
نقول ب اك ،وهو ال ي دل عليه ال تاب والسنة وهو ول السل

وأهل الحدي (.)304

 -6ما خلق اهلل من مساء وال أرض أعظم من آية الكرسي:

وهنا أورد الدكتور عمثر أن اإلمثاف أحمثد ثال لمثا أوردوا عليثه هث ا الحثدي

المحنثثة :إن المل ثثق ههن ثثا عل ثثي السثثماء واألر

يثوف

وهث ث ه األش ثثياء ال عل ثثي القث ثرآن .ورأى

الدكتور عمر أن ه ا دليل علي التـويل.
وهث ا يثثدل علثثي أنثثك يثثا د .عمثثر لث تفهث ولثثه اسثثتدالله بالحثثدي

وال ولثثه رد

اإلمثثاف أحمثثد ،وإال لمثثا تور ثثت فثثي ه ث ا األمثثر فثثإنه احتج ثوا بثثـن السثثياق يقتضثثي أن

ت ون آية ال رسي مملو ة وهي أعظث مثن مملو ثات أخثرى كالسثماء واألر  ،فثالقرآن
مملوق ،وانفصل اإلماف أحمد بـن السياق ال يقتضي ذلثك ،وإنمثا يقتضثي أن السثموات

واألر

واألشثثياء مملو ثثة ال الق ثرآن ،يعنثثي علثثي ثثانون اللغثثة ،فإنثثه إذا يثثل ال رلثثل

أفضثثل مثثن عائشثثة ال يقتضثثي أن ت ثثون عائشثثة مثثن لثثنس الرلثثال ،ف ث لك ال مملثثوق
أعظ من آية ال رسي ال يقتضي أن اآلية مملو ة(.)305
وه ث ا وااثثح لثثداً ،فواعجب ثاً أنثثك ثثد نقلثثت كثثالف اإلمثثاف أحمثثد ول ث تفه ث م ثراده

وأعجب من ذلك أنك حملته علي أنه يجيز التـويثل ،وهثو حمثل عجيثب مثن فهث با ثل
هداك هللا(.)306
ويستمر العجب عندما ينقل د .عمر عن بقات الحنابلة أن اإلماف أحمثد ذكثر
أن هللا ال تلحقه الحدود بل خلق العثر وال بعثده ،وأنثه ين ثر علثي مثن يقثول بالجسث ،
( )304مجموي الفتاوى.)161/6( ،

( )305تقريب وترتيب القحاوية.)1210/2( ،
( )306وأعجب من ذلك أنه بعد صفحات نقل كالف ابن عيينة في تفسير الحدي

وهو وله(( :ألن

آية ال رسي كالف هللا وكالف هللا أعظ من خلق هللا من السموات واألر )) وهو وااح ل نه

ادعاه تـويالً ليرو علي من ال يعل .
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ول يبين أين التـويل في ه ا النفي ال ي نقله عثن أبثي يعلثي علمثاً أن هث ا ال ثالف حثق
بمعنثثاه الث ي رآه اإلمثثاف أحمثثد ،فالحثثد بمعنثثي العلث والقثثول ،وهثثو أن يحثثده الابثثاد ،فهث ا

منت

بال منازعة بثين أهثل السثنة فالابثاد ال يعلمثون هلل حثداً بهث ا المعنثي ال بثل خلثق

العر وال بعده(.)307

وأما الحد بمعني أنه سبحانه منفصل عثن خلقثه لثيس حثااله فثيه وال متحثداً بهث

فه ا أيضاً ليس فيه نزاي ،فقد سئل عبد هللا بن المبثارك بث نعثر ر نثا ثال بـنثه علثي

العثثر بثثائن مثثن خلقثثه يثثل :بحثثد ثثال بحثثد انتهثثي( .)308فهثثو سثثبحانه القيثثوف القثثائ

بنفسثثه المقثثي لمثثا س ثواه ،فالحثثد به ث ا المعنثثي ال يجثثوز أن يكثثون فيثثه منازعثثة فثثي نفثثس
األمر أصالً ،فإنه ليس وراء نييه إال نفي ولود الرب ونفي حقيقته(.)309
وأمثثا الجسثثمية فثثـين التـويثثل فثثي أن هللا ال يوصث

بالجسث المعثثرو

عنثثد أهثثل

اللغة ال تعالي{ :وزاده بسطة يف الع ىم وا سىم}[سثورة البقثرة ،آيثة ،]247:و ثال تعثالي:
{وإذا رأيتهم تعلبي أجسافهم}[سورة المنافقون ،آية.]4:
فه ث ا أيضث ثاً ال تنازع ثثه ف ثثي أن هللا يوصث ث

ب ث لك ،ل ثثن لث ث أدخل ثثت ذل ثثك تح ثثت

عنثوان ((تـويثثل اإلمثثاف أحمثثد)) وأظثثن أن ال لثواب عنثثدك وال عنثثد مثثن زودك بهث ا إن لث
يكن من بنات أف ارك!!.
 -7القـــدم :

لاء الدكتور عمر بعجيبة ههنا ،فقثد نقثل عثن البيهقثي أنثه ذكثر أن النضثر بثن

شثثميل ثثال(( :حتثثي يض ث الجبثثار فيهثثا دمثثه)) أي أن مثثا سثثبق فثثي علمثثه أنثثه مثثن أهثثل
النثار ،ولث يثورد لنثثا اإلسثناد الصثثحيح عثثن النضثر بث لك ،ولث يعلثثق كعادتثه بثثـي شثثيء
لعلمثثه بعثثدف ثبثثوت ذلثثك ،ونقثثول يثثا دكتثثور عمثثر [أثبثثت العثثر ثث انقثثو] فالحثثدي

فثثي

البمثثاري فثثي تحثثالع الجنثثة والنثثار فيثثه ((فـمثثا النثثار فثثال تمتل ث حتثثي يض ث هللا تبثثارك

( )307تقريب وترتيب القحاوية.)491/1( ،
( )308األسماء والصفات للبيهقي.)427( ،

( )309تقريب وترتيب القحاوية.)491/1( ،
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وتعثثالي رللثثه فتقثثول ثثه ثثه( ،)310فثثإن كثثان تـويثثل ((القثثدف)) بمثثن بيقث نثدمه إلثثي النثثار،
الرل ثثل)) حينئث ث  ،وإن أردت تـوي ثثل ن
ف ي ثثف تـوي ثثل (( ن
الر طل ثثل ب ثثالجراد ف ي ثثف تـوي ثثل الق ثثدف
والحدي

واحد))!!!

يا دكتور عمر أال تركت األمر وتمسكت بمثا الثه ابثن حجثر أن ريثق السثل
فيه ((أن تمر كمثا لثاءت وال يتعثر

لتـويلثه بثل نعتقثد اسثتحالة مثا يثوه الثنقا علثي

هللا)) ( ،)311أما ه ه التشقيقات والتقعرات فمالك و ها.
إننا نعتقد أن هلل دمين كما لاء ذكر القدف في ه ا الحدي  ،وكما في أثثر ابثن
عباس وأبي موسي ال(( :ال رسي موا القدمين)) ( ،)312والشـن في ه ا كالشـن في بثا ي
الصفات؛ إثبات م التنز ن
يه{ ،ليس كمث ه شيء وهو السميع البصري}[سورة الشورى ،آية.]11:

لسثياق

ث إن التـويل بثـن القثدف م طثن سثبق فثي علمثه أنثه مثن أهثل النثار ممثال
الحثثدي  ،فثثإن سثثيا ه أن لهثثن ال ت ثزال يلقثثي فيهثثا وتقثثول هثثل مثثن مزيثثد ،وكثثل ه ث الء

المطلقث طثون ممثثن سثثبق فثثي عل ث هللا أنه ث فثثي النثثار ،فثثـين الغايثثة الم ث كورة بقولثثه(( :حتثثي
يض ث هللا دم ثه أو رلل ثثه فتقثثول :ثثه)) ألن ه ث ا التـويثثل يقتض ثثي أنهثثا تق ثثول ثثه عن ثثد
دخثول م طثن سثثبقه فثي علث هللا أنثه مثن أهثثل النثار ،أو مثثن يقثدمه إليهثا فيكثثون ذلثك مث
أول فو والحدي خال ذلك فتنبه.
 -8وأما ما نقله عن هشام بن عبد اهلل:

ب ثثـن القث ثرآن ي ثثر ممل ثثوق فه ثثو ح ثثق وأم ثثا ول ثثه ((مح ثثدث إلين ثثا ول ثثيس عن ثثد هللا

بمحدث)) فقد تقدف ال الف أن المراد أنزله لديداً ،وليس ه ا بالتـويل يا دكتور عمر(.)313

 -9املعـيـــة :

( )310أخرله البماري ،)4850( ،وعند مسل دمه.)2846( ،
( )311فتح الباري.)596/11( ،

( )312أخرله الحاك عن ابن عباس ،وصححه علي شر ها ،)282/2( ،ووافقه ال هبي ،وأخرله
عبد هللا بن أحمد مو وفاً في السنة ،وابن لرير وصححه األلباني في ممتصر العلو مو وفاً

عليه( ،ص ،)124 -123وانظر :الجواب الصحيح. 151/3 ،

( )313رال ر  )5( :في ه ا المقلب.
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وال ي ثزال الثثدكتور عمثثر ممعن ثاً فثثي المقثثـ فيثثدعي علثثي سثثييان الثثثوري التـويثثل
عنثثدما ثثال{ :وهىىو فعكىىم أينمىىا كنىىتم}[سثثورة الحديثثد ،آيثثة ،]4:ثثال نعطل بمث بثه ،و ثثال عثثن
أحادي ث الصثثفات(( :أ نمروهثثا كمثثا لثثاءت)) ،ونحثثن نتسثثاءل نفثثس الس ث ال أيثثن التـويثثل
المزعوف يا د .عمر
إن ((مث )) يثثا دكتثثور عمثثر فثثي لميث اسثثتعماالتها فثثي ال تثثاب والسثثنة ال تولثثب
اتصاالً واختال اً ،فل يكن بنا حالثة إلثي أن نجعثل ظاهرهثا المالصثقة ثث نحتثا إلثي

أن نصرفه بالتـويل كما زعمت (.)314

إن ((مث )) فثثي اللغثثة بمعنثثي مقلثثق المصثثاحبة والمقارنثثة ،ثث يتحثثدد المثراد منهثثا
من السياق ،فقوله تعالي{ :إن اهلل فع الذين اتموا} [سورة النحل ،آية ]128 :هي م ناية أخثا

من وله تعثالي{ :وهو فعكم أين فا كنتم واهلل مبا تعم ون بصىري} [الحديثد :آيثة ]4 ،إذ إن
المقيثثدة مث المتقثثين تفيثثد النصثرة والتـييثثد ال مجثثرد العلث  ،وإال فلث يكثثن هنثثاك فائثثدة فثثي

تمصيصه ألنه م الجمي بالعل  ،وآيثة{ :وهىو فعكىم} بمطفتتحثة بثالعل  ،وممتومثة
فعكمىا أاىع وأرى} [ ثه :آيثة،

السياق علي أنها ماي بة العل  ،و وله{ :إنى
بالعل  ،فدل
ب
 ]46هي ماية بالسم والرهية كما دل السياق ،وهك ا يدل السثياق علثي المعنثي المقيثد
ال علي مقلق المصاحبة حهللا أعل (.)315

 -10الكــنـف:

ونس ثثتمر مث ث د .عم ثثر ف ثثي ادعاءات ثثه العجيب ثثة أن الس ثثل

تفسثثير ابثثن المبثثارك لحثثدي

ت ثثـولوا ،وههن ثثا يث ث كر

((يثثدنوا أحثثدك مثثن ر ثثه حتثثي يض ث عليثثه كنفثثه)) ثال ابثثن

المبارك :يعني الستر ،فيظن د .عمر أن ه ا تـويل.
يثثا د .عم ثثر إن ال نث ث

ف ثثي اللغ ثثة ه ثثو(( :الس ثثتر)) كم ثثا ف ثثي معجث ث مق ثثاييس اب ثثن

ف ثثارس( ،)316كم ثثا ي ثثـتي بمعن ثثي الناحي ثثة و هث ث ا فس ثثر ابث ثرااي الحر ثثي واألص ثثمعي هث ث ا
الحثثدي

ففثثي السثثنة للمثثالل عثثن إبثرااي الحر ثثي ثثال :ولثثه :فيضث عليثثه كنفثه ،يقثثول

( )314مجموي الفتاوى.)23-22/6( ،

( )315تقريب وترتيب القحاوية.)564/1( ،

( )316معج مقاييس ابن فارس.)426/2( ،
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ناحيته ،وعن األصثمعي :نثزل فثي كنث

بنثي فثالن أي فثي نثاحيته  ،وعثن ابثن شثميل:

رحمته و ره.
وابن حجر لما تعر

لتفسير الحدي

في كتاب التوحيد ال(( :المراد بثال ن :

الستر ،و د لثاء مفسث اًر بث لك فثي روايثة عبثد هللا بثن المبثارك عثن محمثد بثن سثواء عثن
تادة ،فقال آخر الحدي  :ال عبثد هللا بثن المبثارك :كنفثه سثتره ،أخرلثه المصثن

فثي

كتثثاب خلثثق أفعثثال الابثثاد))( ،)317و ثثال الشثثيس الغنيمثثان فثثي شثثرحه أيضثاً :لثثاء ال نث

مفسث اًر فثثي الحثدي

بـنثثه السثتر ،والمعنثثي :أنثه تعثثالي يسثتر عبثثده عثن رهيثثة الملثق لثثه؛

فيمثثزى؛ ألنثثه حثثين الس ث ال والتقري ثر ب نو ثثه تتغيثثر حالثثه ،ويظهثثر
لثثئال بيطفتضثثح أمثثامه ب
علي ولهه المو الشديد ،ويتبين فيه ال رب والشدة(.)318
ثيرهب ي ثثا د .عم ثثر ال تـويلب ث بثه ،وأن ثثت ههن ثثا أش ثثبه بم ثثن ثثال الع ثثين ه ثثي
فهث ث ا تفس ث ب
الباصرة ،وأما من ال العين إنها هي عين الماء ،أو الجاسوس فهو م ول!! يا دكتثور

عمر ،هال رالعت بنفسك!!
 -11حـــديث اإلدالء:

ث يـتي الثدكتور عمثر إلثي حثدي اثايف بيثروى عثن الحسثن عثن أبثي هريثرة،
ث يـتي د .عمر إلي كالف للترم ي في التعليثق عليثه وفيثه ((لثو أن ث دليثت ر بلثالً بحبثل
إلي األر

السفلي لهبه علي هللا ث ثرأ{ :هو األو واآلخر والظاهر والبىاطن وهىو بكى

شيء ع يم}[سورة الحديد ،آية ))]3:فيح

منه مثا يثدل علثي تضثايفه ،إذ ثال الترمث ي:

((ويثثروى عثثن أيثثوب ويثثونس بثثن عبيثثد وعلثثي بثثن زيثثد ثثالوا :ل ث يسثثم الحسثثن مثثن أبثثي
هري ثرة ،وفسثثر بع ث

أهثثل العل ث ه ث ا الحثثدي

فقثثالوا :إنمثثا اثثبه علثثي عل ث هللا و درتثثه

وسلقانه ،علث هللا و درتثه وسثلقانه فثي كثل مكثان ،وهثو علثي العثر كمثا وصث
كتابه))أهث.

( )317الفتح.)477/13( ،

( )318شرح كتاب التوليه للغنيمان.)423/2( ،
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فثي

فـنت ترى أن ه ا التفسثير لثيس مثن كثالف الترمث ي ،وإنمثا هثو يقثرر بعبلثو الثرب
تبث ثثارك وتعث ثثالي .ث ث ث إن معنث ثثي الحث ثثدي معلث ثثق علث ثثي شث ثثر ممتن ث ث ((كمث ثثا ث ثثال شث ثثيس
اإلسالف)).
إدالء بلفث نثر
حثثدي ثثال(( :لثثو أ طبدلنثثي لهثثبه؛ أي لثثو بفث نثر أن هنثثاك
ً
هبو ثاً ،وهثثو يكثثون إدالء وهبو ثاً إذا ثثدر أن السثثموات تحثثت األر  ،وه ث ا التقثثدير
أن هنثثاك

منتث ؛ ول ثثن فائدتثثه بيثثان اإلحا ثثة والعلثثو مثثن كثثل لانثثب وهث ا المفثثرو

ممتنث فثثي

حقنا ال نقدر عليه ،فال يتصور أن يثدلي وال يتصثور أن يهثبه علثي هللا شثيء ل ثن هللا
ادر علي أن يمرق من هنا إلي هناك بحبل ،ول ن ال يكون في حقه هبو اً عليه.

كم ثثا ل ثثو خ ثثرق بحب ثثل م ثثن القق ثثب إل ثثي القق ثثب ،أو م ثثن مش ثثرق الش ثثمس إل ثثي

مغر ها ،و درنا أن الحبل مر في وسه األر  ،فإن هللا ادر علثي ذلثك كلثه ،وال فثرق

بالنسبة إليه علي ه ا التقدير من أن يمثرق مثن لانثب اليمثين منثا إلثي لانثب اليسثار،
أو مثثن لهثثة أمامنثثا إلثثي لهثثة خلفنثثا ،أو مثثن لهث نثة ن
رهوسثثنا إلثثي لهث نثة أرللننثثا إذا مثثر
الحب ثثل ب ثثاألر  ،فعل ثثي ك ثثل تق ثثدير ثثد خ ثثرق بالحب ثثل م ثثن لان ثثب المح ثثيه إل ثثي لانب ثثه

اآلخثثر ،م ث خثثرق المركثثز ،و تقثثدير إحا ثثة قبضثثته بالسثثموات واألر

فالحبثثل ال ث ي

بثثدر أنثثه خثثرق بثثه العثثال وصثثل إليثثه ،وال يسثثمي شثثيء مثثن ذلثثك بالنسثثبة إليثثه إدالء وال
هبو اً.

وأما بالنسبة إلينا فإن ما تحت أرللنا ت طحت لنا ،وما فوق رهوسنا ف طوق لنثا ،ومثا
ندليثه مثثن ناحيثثة رهوسثثنا إلثثي ناحيثثة أرللنثثا نتميثل أنثثه هثثابه ،فثثإذا ثثدر أن أحثثدنا أدلثي
بحبل كان هابقاً علي مثا هنثاك ،ل ثن هث ا تقثدير ممتنث فثي حقنثا ،والمقصثود بثه بيثان
إحا ثثة المثثالق سثثبحانه وتعثثالي ،كمثثا بثثين أنثثه يقثثب السثثموات ويقثثوي األر ونحثثو
ذلك مما فيه بيان إحا ته بالمملو ات.
وله ا أر في تماف هث ا الحثدي { :هىو األو واآلخىر والظىاهر والبىاطن  ،وهىو بكى
شيء ع يم} [سثورة الحديثد ،آيثة .]3:وهث ا كلثه علثي تقثدير صثحته ،فثإن الترمث ي لمثا رواه
ثال :وفسثره بعث

أهثل الحثثدي

بـنثه اثبه علثثي علث هللا ،و عث
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الحلوليثة واالتحاديثثة

يظن أن في الحثدي

مثا يثدل علثي ثوله البا ثل؛ وهثو أنثه حثال ب اتثه فثي كثل مكثان،

ولود األمكنة ونحو ذلك.
وأن ولوده
ب
والتحقيثثق :أن الحثثدي ال يثثدل علثثي شثثيء مثثن ذلثثك إن كثثان ثابت ثاً ،فثثإن ولثثه:

((لو أدلي بحبل لهبه)) يدل علثي أنثه لثيس فثي المثدلي وال فثي الحبثل ،وال فثي الثدلو وال
فثثي يثثر ذلثثك ،وأنهثثا تقتضثثي أنثثه مثثن تلثثك الناحيثثة؛ وكث لك تـويلثثه بثثالعل تـويثثل ظثثاهر

الفس ثثاد ،وم ثثن ل ثثنس ت ثثـويالت الجهمي ثثة؛ ب ثثل بتق ثثدير ثبوت ثثه يك ثثون داالً عل ثثي اإلحا ثثة
واإلحا ثثة ثثد بعلن ث أن هللا ثثادر عليهثثا ،وعل ث أنهثثا ت ثثون يثثوف القيامثثة بال تثثاب والسثثنة،
ولثثيس فثثي إثباتهثثا فثثي الجملثثة مثثا يمثثال العقثثل وال الشثثري؛ ل ثثن ال نثثت ل إال بمثثا نعل ث
وماال نعلمثه أمسثكنا عنثه ،ومثا كثان مقدمث بة دليلثه مشثكوكاً فيهثا عنثد بعث
حقه أن يشك فيه ،حتي يتبين له الحق ،وإال فليسكت عما ل يعل (.)319
ث يقس د .عمر ثائالً(( :فثهللاهللا يثا د .سثفر لثن تجثد ممرلثاً فثي بعث

النثاس كثان
اآليثات

إال بالتـويثثل ،وإال فاش ثثرح لنثثا ول ثثه تعثثالي{ :إن الىىىذين يبايعونىىىي إمنىىىا يبىىىايعون اهلل يىىىد اهلل فىىىو
أيديهم}[سورة الفتح ،آية ،]10:والمعلوف أن يد رسول هللا  كانت فوق أيديه وليست يثد
هللا)) أ هث.
ونقول لك يا دكتور عمر ،حهللا لقد حنثثت فثي يمينثك فلثيس لنثا مثا يحولنثا إلثي
التـويثثل الفاسثثد ،ومثثا ذكرتثثه مثثن اآليثثة أيثثن التـويثثل فيهثثا ،إن فهمثثك ل يثثة اصثثر ،فـنثت

تقول(( :إن يد الرسثول كانثت فثوق أيثديه )) ،وهث ا هثو حثق ،ثث تقثول(( :وليسثت يثد هللا

))

وه ا فه با ثل ،فـنثت فهمثت مثن ((الفوقيثة)) المماسثة مثن أيثن لثك هث ا فهث ا السثحاب
فوق األر

فهل هو مماس لها  ،فإذا كان ذلك ممكنا في اللغة والمملثوق ،فشثـن هللا

أعظ ث ث  ،بث ثثل نحث ثثن نقس ث ث بث ثثاهلل إن يث ثثد هللا فث ثثوق أيث ثثديه  ،حهللا أعل ث ث بمث ثثا وراء ذلث ثثك مث ثثن

ال يييات.
 -12إثبات قراءة العبد للقرآن يوم القيامة:

( )319مجموي الفتاوى.)574-572/6( ،
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ورد فثثي شثثـن الق ثرآن أنثثه ((يثثـتي علثثي صثثورة الشثثاب الشثثاحب اللثثون))( )320يثثوف
القيامة ،والمقصود في الحدي

أن عمل اإلنسثان يـتيثه ،وأ لثق علثي القثراءة التثي هثي

أفعثثال الابثثاد :رآن ثاً ،ولثثيس الم ثراد بثثالقرآن هنثثا :المكتثثوب بثثين دفتثثي المصثثح  ،بثثل

القث ثراءة وال ث ث ي يث ثثدل علث ثثي أنث ثثه لث ثثيس المث ثراد نفث ثثس الق ث ثرآن :تعث ثثدد المجث ثثيء ويلث ثثزف منث ثثه
الثواب(.)321

و ثثد نثثا اإلمثثاف أحمثثد علثثي أن الث ثواب مملثثوق لمثثا احتج ثوا عليثثه بمثثثل ه ث ا

الحثثدي

فثثإن ال ث ي يثثـتي يثثوف القيامثثة هثثو ث ثواب الق ثرآن ال نفثثس الق ثرآن وث ثواب الق ثرآن

مملوق(.)322

ومثله ما ورد في سورة البقرة وآل عمران :أنهما يوف القيامة ((يظثالن صثاحبهما
كـنهما مامتان أو يايتان أو نف طر ن
ان من ير صوا )) (.)323
فال ث ي يثثـتي هثثو الق ثرآن أي ثراءة العبثثد للق ثرآن ،فق ثرآن مصثثدر ث أر يق ث أر ثراءة
 :أهثل العلث هث ا

و رآناً ،ونفس كالف الترم ي يدل علي ذلك فإنثه ثال :كث ا فسثر بعث
الحثثدي ومثثا بي طشث ثنب به ه ث ا مثثن األحاديث ث بثثـن يج ثثيء ث ثواب ثراءة القث ثرآن ،وفثثي ح ثثدي

الن ثواس بثثن سثثمعان عثثن النبثثي  مثثا يثثدل علثثي مثثا فسثثروا ،إذ ثثال النبثثي (( :وأهلثثه
ال ين يعملون به في الدنيا ،ففي ه ا داللة علي أنه يجيء ثواب العمل)) أ هث.

( )320من حدي

بريدة كما في سنن ابن ماله ،ومسند أحمد وفيه(( :وإن القرآن يلقي صاحبه

يوف القيامة حين ينشق عنه بره كالرلل الشاحب ))...الحدي  ،أخرله ابن ماله في األدب

باب ثواب القرآن-1242/2( ،ح ،)3781وأخرله أحمد ،)352 ، 348/5( ،وأخرله الدرامي

في كتاب فضائل القرآن من السنن باب في فضل سورة البقرة وآل عمران-543/2( ،

ح ،)3391وفيه بشير طب بن المهالر ل ا حك عليه الشيس األلباني بـن حديثه يحتمل التحسين،
(ص ،)126وك ا األرناهو ( ،ص.)94

( )321تقريب وترتيب القحاوية ،)972/2( ،مجموي الفتاوى.)79/12( ،
( )322مجموي الفتاوى.)79/12( ،

( )323أخرله الدرامي ،وأحمد  ،وابن ماله ،وهو قعة من حدي

بريدة السابق .والغياية

والغمامة :كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه كالسحابة و يرها ،والغياية أ ل من الغمامة في
ال ثافة وأ رب إلي رأس صاحبها ،و وله(( :أو نف طر ان من ير صوا )) :أي ائفتان من ير
باسقات ألنحتها متصالً بعضها ببع .
188

وه ا ال الف نقله د .عمر وال أدري هل ما فقن لداللته حتي ال ما ال  ،فثإن
القرينثثة التثثي ذكرهثثا وااثثحة فثثي أن الم ثراد الق ثرآن ال ث ي هثثو الق ثراءة ،أي ثراءة العبثثد
للقرآن فال تـويل حينئ .
وأم ثثا ك ثثالف س ثثييان ب ثثن عيين ثثة ف ثثي ح ثثدي (( :م ثثا خل ثثق هللا س ثثماء وال أر
فقثثد سثثبق ال ثثالف علثثي هث ا الحثثدي

الحثثدي

..

))

و يثثان معنثثاه وأنثثه ال تـويثثل ألبتثثة فثثي هث ا

ال الف.
 -13اهلــــرولــة:

أورد د .عمث ثثر كث ثثالف األعمث ثثو فث ثثي الهرولث ثثة فث ثثي الحث ثثدي

أن الم ث ثراد الهرولث ثثة

بثثالمغفرة والرحمثثة وظثثن أن ذلثثك تـويثثل ،والهرولثثة صثثفة ثابتثثة علثثي نحثثو مثثا لثثاء فثثي
الحثدي

ولثثيس كثثالف األعمثثو تثثـويالً ،فسثثياق الحثدي

دل علثثي المثراد فثثإن كثثان المثراد

أن تقث ثثرب العبث ثثد للث ثثرب بالشث ثثبر و ال ث ث راي والمشث ثثي هث ثثو التقث ثثرب بالقاعث ثثات ال التقث ثثرب

الحسثثي ،فيكثثون تقثثرب الثثرب بثثالثواب ،وه ث ا وااثثح بحمثثد هللا وإال لثثو ادعثثي مثثدي أن
التقرب هلل بالشبر وال راي والمشي هو المعثرو

لثثه كيييثثة ،أبقثثل دون أن يشثثعر داللثثة الحثثدي

لزمثه أن يبثين كيفيتثه فثإن ثال ال أعلث
ألن الحثثدي

لثثاء ليح ث

علثثي العمثثل

كما ال يمفي .ولعل ه ا هو األ رب في معني الحدي .

فيكثثون تقثثرب العبثثد مثثن هللا بالقاعثثة ،وهرولثثة الثثرب بثثالثواب ول ث لك لثثاء فثثي

رواية المسند للحدي  :ال تادة :فاهلل أسري بالمغفرة( ،)324و ال شيس اإلسالف كما في
نقث

التـسثثيس ((( :)325فمثثن أظهثثر األشثثياء لانسثثان علمثثه بنفسثثه وسثثايه ،فيكثثون ثثد

ظهثثر للمما ثثب معنثثي ر ثثه لنفسثثه ،و ثثد عل ث أن ثثرب الثثرب إليثثه حثثين ذلثثك ،فيكثثون
المعني اآلخر أيضاً ظاه اًر في المقاب

))

()326

( )324المسند.)138/3( ،

أ هث.

( -221/3( )325ممقو ) ونقله الشيس الغنيماني في شرح كتاب التوحيد (.)469/2
( )326تقريب وترتيب القحاوية.)554/1( ،
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و ريثب مثن ذلثك مثا رواه ابثن لريثر وابثثن أبثي حثات عثن سثعيد بثن المسثيب فثثي
ول ثثه تع ثثالي{ :فىىىىاذكروني أذكىىىىركم}[س ثثورة البقث ثرة ،آي ثثة ،]152 :ثثال :اذكرون ثثي
بقاعتي أذكرك بمغفرتي(.)327
فه

يا ا س ن ادالوي يو د .م ع هع

م.

 الصفـــــــــات

أورد د .عمثثر كثثالف الثثدكتور سثثفر حثثول عقيثثدة األشثثاعرة فثثي الصثثفات ث ث علثثق

عليه تعليقاً استفدنا منه أمرين:

أل ع ألول :عدف فه د .عمر لمنهع السل

في الصفات.

و اثونث :عدف فهمه لمنهع األشاعرة فيه.
فثثإن السثثل

أثبتثوا الصثثفات هلل تعثثالي علثثي مثثا يليثثق بجاللثثه ،واألشثثاعرة أولثوا أو

فوا ثوا ،وإذا بالثثدكتور عمثثر يثثـتي بشثثيء لديثثد ،فهثثو ينقثثل عثثن األشثثاعرة التـويثثل ،ث ث
ينقل ترليح التفوي

 ،ول يعلق علي شيء من ذلك.

ولقد تـملت كثي اًر في عباراته ،ث تبين لي سبب ذلك المثبه ،فالثدكتور عمثر نقثل

مثثن كتثثب وسثثائه ول ث يرل ث للمصثثادر ،فهثثو ينقثثل عثثن ((ابثثن حجثثر)) فثثي الفثثتح آخثثر

المبح  ،في حين أن ما نقلثه عثن ابثن د يثق العيثد فثي أول تعليقثه ومثا يليثه أيضثاً هثو
في ((فتح الباري)) في نفس الموا ال ي أشار إليه آخر ولو رال بنفسه لتبين األمثر
علثثي أن الحثثافس أورد تعقيب ثاً فثثي نفثثس الموا ث ولث يرالعثثه الثثدكتور عمثثر ،و قثثي فثثي

كالمه أمور أنبه عليها.
اد ا ألول:

( )327تفسير ابن لرير ،)37/2( ،ابن أبي حات  ،)140/3( ،ابن كثير.)196/1( ،
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كالف ابن د يق العيد في التـويل و يره مما كان من كالف علي التـويل ،فقد تقثدف
بيان الصواب والمقـ في ه ا الباب في المبح

السابق ،وأما ما كان من ولثه(( :ومثا

كثثان منهثثا معنثثاه ظثثاه اًر مفهوم ثاً مثثن تما ثثب العثثرب حملنثثاه عليثثه)) ،وه ث ا ال ثثالف هثثو

أصل الحقيقة عنثد م طثن سث ال ثالف إلثي حقيقثة ومجثاز ،فإنثه لعثل مثن عال ثة الحقيقثة
السبق إلي الفه وشر وا فثي كونهثا حقيقثة االسثتعمال ،وعنثد االسثتعمال ال يسثبق إلثي
س فيه.
الفه بير المعني ال ي استب طع نمل اللف ب
و د فصل اإلماف ابن القي في ذلك تفصيالً فريداً فقال(( :فال يسبق إلي فه أحثد

من ول النبي  في الفرس ال ي ركبه "إن ولدناه لبح ًثرا" المثاء ال ثيثر المسثتبحر فثإن
في "ولدناه" امي اًر يعود علي الفرس يمن أن يراد به الماء ال ثيثر وال يسثبق إلثي فهث
أحد من وله" :إن خالداً سيف سله هللا علثي المشثركين" أن خالثداً حديثدة ويلثة لهثا
شفرتان بل السابق إلي األفهاف من ه ا التركيب نظيثر السثابق مثن ثوله يثا رسثول هللا

إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل مثن المثاء ،ونظيثر السثابق إلثي الفهث مثن ولثه أنثه
ال إلثثه إال هللا بعثثد مثثا علوتثثه بالسثثيف ،ف يثثف كثثان ه ث ه حقيقثثة وذاك مجثثا اًز والسثثبق
إلثثي الفهث فثثي المواثثعين واحثثد ،كث لك :ولثثه  :فثثي حمثزة إنثثه أسثثد هللا وأسثثد رسثثوله

و ثثول أبثثي بكثثر فثثي أبثثي تثثادة ال يعمثثد إلثثي أسثثد مثثن أسثثد هللا يقاتثثل عثثن هللا ورسثثوله
فيعقيثثك سثثلبه لث يسثثبق إلثثي فهمثثه أنثثه الحيثوان الث ي يمشثثي علثثي أر ث بثثل يسثثبق إلثثي
فهمه معناه ،كما يسبق من وله أن ((ثالثة حفروا بز ية أسثد فو عثوا فيهثا فقثتله األسثد

))

معن ثثاه وال يفهث ث أح ثثد م ثثن ول ثثه تع ثثالي{ :فأذاقهىىىا اهلل لبىىىاس ا
آية ،]112:أن الجوي والمو

ىىىوع واخلىىىوف}[س ثثورة النح ثثل،

عاف ي كثل بثالف بثل هث ا التركيثب لهث ا المفعثول مث هث ا

الفعثثل حقيقثثة فثثي معنثثاه كالتركيثثب فثثي ولثثه{ :أطعمهىىم فىىن جىىوع}[سثثورة ثريو ،آيثثة،]4:
ونسبة ه ا إلي معنثاه المثراد بثه كنسثبة اآلخثر إلثي معنثاه ،وف طهث ب أحثد المعنيثين مثن هث ا
العقد والتركيب كفه المعنثي اآلخثر ،والسثبق كالسثبق ،والتجريثد عثن كثل رينثة ممتنث ،
وك لك من سم

وله ((الحجر األسود يمين هللا في األر

فمثن صثافحه و بلثه ف ـنمثا

صافح هللا و بل يمينه)) ،ل يسبق إلي فهمه من ه ا اللفس معنثاه الث ي سثيق لثه و صثد
به وأن تقبيل الحجر األسود ومصافحته منثزل منزلثة تقبيثل يمثين هللا ومصثافحته ،فهث ا
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حقيقة ه ا اللفس فإن المتبادر السثابق إلثي الفهث منثه ال يفهث النثاس منثه يثر ذلثك وال
يفه أحد منثه أن الحجثر األسثود هثو صثفة هللا القديمثة القائمثة بثه فهث ا ال يمقثر ببثال
أحد عند سماي ه ا اللفس أصالً)) (.)328

و اخالص د  :أنه ث شثثغبوا علينثثا بالتـويثثل فثثي الصثثفات لمثثا لثثردوا ألفثثا الصثثفات

عن مساق اآليات واألحادي  ،و د تقدف التنبيه علي ه ا األمر.
وأما ما ذكره د .عمر بعد كالف ابن د يق العيثد عثن
علثثي أن حقيقثثة هللا ممالفثثة لسثثائر الحقثثائق ،وذهثثب بع ث
حيث

يثره)) مثن اتفثاق المحققثين

((

أهثثل ال ثثالف إلثثي أنهثثا مثثن

إنهثثا ذات مسثثاوية لسثثائر الث وات ،وإنمثثا تمتثثاز عنهثثا بالصثثفات التثثي تمثثتا بهثثا

كولثثوب الولثثود والقثثدرة التامثثة والعلث التثثاف ...إلثثس ،فثثال نثثدري لمثثاذا نقثثل د .عمثثر هث ه
الابارة األخيرة ،السيما و د أوردها الحافس فثي الفثتح ولث يرتضثها حيث ثال(( :وتب نعقثب
بـن األشياء المتساوية في تماف الحقيقة يجب أن يصثح علثي كثل واحثد منهثا مثا يصثح

علثثي اآلخثثر ،فيلثثزف مثثن دعثثوى التسثثاوي المحثثال ،ونثثـن أصثثل مثثا ذكثثروه قيثثاس الغائث ن
ثب
ب
ط
ب
ن
صل كل خبه)) ( .)329أ هث.
علي الشاهد وهو أ ط

ويقثثال أيض ثاً :الص ثواب أنثثه ال تولثثد ذات منفصثثلة عثثن الصثثفات ،فه ث ا لثثيس لثثه
زئثداً علثي الماايثة ،فثال فثرق بثين ((ال مولثود))
ولود إال في ال هن ،فليس الولود د اًر ا

و ((ال ماايثثة)) ،فه ث ثثد توهم ثوا ذات ثاً مجثثردة ث ث ذكثثروا التسثثاوي أو التفااثثل ،علم ثاً أن
لف ثثس ((ذات)) ه ثثو م نث ث

((ذو)) وه ثثي إنم ثثا وا ثثعت لم ثثا يتصث ث

بالص ثثفات ال للمج ثثرد،

فيقال(( :ذات عل وذات درة)) ،كما يقال(( :ذو عل وذو درة)).
اد ا اثونث:

الصثفات((نث من بهثا

نطقبل به لم هب السثل  ،فقثد نقثل عثن اإلمثاف أحمثد فثي أحاديث
ونصثثدق بهثثا بثثال كيثثف وال معنثثي)) .ونطقلبث بثه للترمث ي عثثن السثثل أنهث ثثالوا :نثثروي هث ه
األحادي ون من بها وال يقال كيف ...ون من بها وال نفسر وال نتوه وال نقول كيف..
ث ث علثثق د .عمثثر علثثي ذلثثك بقولثثه :ه ث ا هثثو م ث هب السثثل

–رحمه ث هللا -فه ث

يفواثثون فثثي المعنثثي وال يفسثثرون ،فثثـين ه ث ا المث هب مثثن ثثول مثثن يفسثثر((وينسثثب هلل
( )328ممتصر الصواعق المرسلة (. )65 ، 64/2
( )329فتح الباري.)383/13( ،
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تعثثالي اليثثد والجارحثثة واالسثثتواء الث ي هثثو للثثوس واسثثتقرار ومماسثثة ونثثزول هثثو حركث بة
وانتقال و ير ذلك من ترهات وتوهمات)).
ونقول:لقثثد أبنثثت بهث ا يثثا د .عمثثر عثثن عثثدف فهمثثك لمث هب السثثل

فمثثن أيثثن لثثك

أنه ((يفواون في المعني)) ،وهل ما نقلته عن اإلماف أحمد والترم ي يدل علثي ذلثك،
بثثل الحثثق أنثثه يثثدل علثثي نقثثي

ذلثثك تمام ثاً ،فثثإن نفثثي ال يييثثة يتنثثا

م ث التفثثوي

ال ي ت كره ،فإنه ((ال بيحتا إلثي نفثي علث ال يييثة إذا لث يفهث عثن اللفثس معنثي ،وإنمثا
بيحت ثثا إل ثثي نف ثثي علث ث ال ييي ثثة إذا أبثبت ثثت الص ثثفات)) ،وأيضث ثاً ف ثثإن م ثثن ينف ثثي الص ثثفات
المبرية أو الصفات مقلقثاً ال يحتثا إلثي أن يقثول :بثال كيثف ،فمثن ثال :إن هللا لثيس
نفثثي الصثفات فثثي

هب السثل
علثي العثر ال يحتثثا أن يقثول بثال كيثثف ،فلثو كثثان مث ب
نفس األمر لما الوا بال كيف.
وأيض ثاً :فقثثوله  :أ نمروهثثا كمثثا لثثاءت يقتضثثي إبقثثاء داللتهثثا علثثي مثثا هثثي عليثثه،

فإنها لاءت ألفاظاً دالة علي معاني ،فلو كانت داللتها منتيية ل ثان الوالثب أن يقثال:
أ نمثروا لفظهثا مث اعتقثاد أن المفهثثوف فيهثا يثر مثراد ،أو أ نمثروا لفظهثثا مث اعتقثثاد أن هللا
ال يوصث بمثثا دلثثت عليثثه حقيقتثثه ،وحينئث فثثال ت ثثون ثثد أ نمثثر طت كمثثا لثثاءت ،وال يقثثال
حينئث بثثال كيثف ،إذ نفثثي ال يثف عمثثا لثيس بثابثثت ل طغثو مثثن القثول( ،)330وعليثثه فثثالمنفي
ن
الجهة ال اإلثبات(.)331
تفسير
في كالمه هو
ب
ونق ث ثثول أيض ث ث ثاً لل ث ثثدكتور عمث ث ثثر :م ث ثثن تث ث ثثرى نس ث ثثب إلث ث ثثي هللا تع ث ثثالي ((الجارحث ث ثثة))
و((المماسثثة)) و ((االنتقثثال)) إن إثب ثات ((اليثثد)) هلل تعثثالي تقتضثثي أنهثثا كمثثا يليثثق بجاللثثه

إلا ثثافتها ل ثثه س ثثبحانه ،كمث ثثا أن االس ثثتواء ه ثثو ص ثثفة تليث ثثق ب ثثاهلل ،وأم ثثا ول ثثك من ث ث اًر:

((واالسثثتواء ال ث ي هثثو للثثوس أو اسثثتقرار ومماسثثة)) فـيض ثاً يظهثثر أنثثك ل ث تفه ث م ث هب
ثن أثبثثت ((االسثثتواء))
السثثل  ،فثثإنه ال يصثثفون هللا إال بمثثا يص ث بثثه نفسثثه ،فإثبثثات مث ط
وعقب ذلك بقوله ليس بقعود وال استقرار ،هو دال علي أنه و في التشبيه ،فظثن أنثه
باالسثتواء علثي العثر كثان اسثتواهه كاسثتواء اإلنسثان علثي ظهثور

سثبحانه إذا وصث
الفطلث نثك واألنعثثاف فيتميثثل لثثه أنثثه إذا كثثان مسثثتوياً علثثي العثثر كثثان محتالثاً إليثثه كحالثثة
ب
( )330مجموي الفتاوى( ،الفتوى الحموية) (. )42، 41/5
( )331السابق (الفتوى الحموية) (.)51/5
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ثتوي علثثي الفلثثك واألنعثثاف ،فلثثو ر ثثت السثثفينة لسثثقه المسث ن
المسث ن
ثتوي عليهثثا ،ولثثو عثثثرت
ن
المستوي عليها ،فقياس ه ا عنثده أنثه لثو بع نثدف العثر ب لسثقه الثرب سثبحانه
الدابة لمر
وتعثثالي ،ثث يريثثد بزعمثثه أن ينفثثي هث ا فيقثثول لثثيس اسثثتواهه بقعثثود وال اسثثتقرار ،وال يعلث
أن مسمي القعود واالستقرار يقال فيه مثا يقثال فثي مسثمي االسثتواء فثإن كانثت الحالثة

داخلثثة فثثي ذلثثك؛ فثثال فثثرق بثثين االسثثتواء والقعثثود واالسثثتقرار ،ولثثيس هثثو به ث ا المعنثثي
مسثثتوياً وال مسثثتق اًر وال اعثثداً وإن ل ث يثثدخل فثثي مسثثمي ذلثثك إال مثثا يثثدخل فثثي مسثثمي
االستواء فإثبات أحدهما ونفي اآلخر تحك  ..وكثـن هث ا المقثـ مثن خقئثه فثي مفهثوف
الفطلث نثك،
اسثتوائه علثثي العثثر حيث ظثن أنثثه نم طثثثل اسثثتواء اإلنسثان علثثي ظهثثور األنعثثاف و ب

وليس في هث ا اللفثس مثا يثدل علثي ذلثك ،ألنثه أاثا
أاا

االسثتواء إلثي نفسثه ال ريمثة كمثا

إليه سائر أفعاله وصفاته ،ف كر أنه خلق ث اسثتوى كمثا ذكثر أنثه ثدر فهثدى،

وأنه بني السماء بـييد ،كما ذكر أنه م موسثي وهثارون يسثم ويثرى وأمثثال ذلثك ،فلث
ي كر استواء مقلقاً يصلح للمملوق ،وال عاماً يتناول المملوق ،كما ل يث كر نم طثثل ذلثك
اء أاافه إلي نفسه ال ريمة(.)332
في سائر صفاته ،وإنما ذكر استو ً
وأما ما ذكرته يا د .عمثر مثن ((مثن الحركثة واالنتقثال)) فإنثه وهث ومجمثل ،والث ي

يجثثب الققث بثثه أن هللا لثثيس كمثلثثه شثثيء فثثي لميث مثثا يصث

بثثه نفسثثه ،فمثثن وصثثفه

بمثثثل صثثفات المملثثو ين فثثي شثثيء مثثن األشثثياء فهثثو ممق ث

قع ثاً  ،كمثثن ثثال :إنثثه

ينثثزل فيتحثثرك ويتنقثثل كمثثا ينثثزل اإلنسثثان مثثن السثثقح إلثثي أسثثفل الثثدار كقثثول مثثن ثثال:

إنه يملو منه العر  ،فيكون نزوله تفريغاً لمكان وشغالً آلخر ،فه ا با ل يجب تنزيثه

الرب عنه(.)333

وأما لفس الحركة فقد ذكر إثباته عثمثان بثن سثعيد الثدارمي ونصثره علثي أنثه ثول
أهثثل السثثنة والحثثدي  ،وذك ثره حثثرب بثثن إسثثماعيل ال رمثثاني ونسثثبه ألهثثل السثثنة وذكثثر
ممثثن لقثثي مثثنه علثثي ذلثثك أحمثثد بثثن حنبثثل وإسثحق بثثن راهويثثه ،وكثيثثر مثثن أهثثل السثثنة
والحثثدي  :يقثثول المعنثثي صثثحيح ل ثثن ال يقلثثق ه ث ا اللفثثس لعثثدف مجثثيء األثثثر بثثه كمثثا

( )332مجموي الفتاوى( ،الرسالة التدمرية). 50 ، 49/3 ،
( )333شرح حدي

النزول ،مجموي الفتاوى.578/5:
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ذك ثره ابثثن عبثثد البثثر فثثي كالمه ث علثثي حثثدي

النثثزول ،ومثثنه مثثن يمسثثك عثثن النفثثي

واإلثبات(.)334
وخالصثثة ذلثثك أن مث طثن أثبثثت أراد معنثثي ومثثن نفثثي أراد معنثثي آخثثر ،فمثثن أثبثثت
اللفثثس أو مثثا يتضثثمنه مثثن المعنثثي أراد مثثا يقلق ثثه عمثثوف أهثثل اللغثثة مثثن لفثثس الحرك ثثة
وم ثراده لثثنس الفعثثل ،كمثثا فثثي ولثثه تعثثالي{ :وملىىىا ىىىك عىىىن فو ىىىق الغضىىىب أخىىىذ
األلىىوا }[سثثورة األع ث ار  ،آيثثة ،]154:وفثثي ثراءة ابثثن مسثثعود {وملىىا ىىىكن} ،فوص ث
ضث ثثبه بالسث ثثكوت والسث ثثكون ،وك ث ث ا يسث ثثتعملون لفث ثثس الحركث ثثة وأنواعهث ثثا فث ثثي الصث ثثفات
والمع ثثاني ((ل ثثاءت الحم ثثي ،ل ثثاء الش ثثتاء ..ال ثثس))  ،وكث ث لك من ثثه تس ثثمية الزول ثثة س ثثكنا
{وجع فنها زوجها ليسكن إليها}[سورة األع ار  ،آيثة ]189:وما أشبه ذلك ،فالحركة لنس
تحتثثه أن ثواي ممتلفثثة بثثاختال

الموصثثوفات ب ث لك ،ومثثا يوص ث

بثثه نفثثس اإلنسثثان مثثن

إرادة ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك كلها فيها تحول النفس مثن حثال إلثي حثال وعمثل
لل ثثنفس  ،وذل ثثك حركث ثثة ال بحس ثثبها( ،)335فهث ث ا كلث ثثه م ثثن أنث ثواي لث ثثنس الحرك ثثة العامث ثثة
والحرك ثثة العام ثثة ه ثثي التح ثثول م ثثن ح ثثال إل ثثي ح ثثال ،فالغض ثثب والرا ثثا والف ثثرح وال ثثدنو
والقثثرب واالسثثتواء والنثثزول والملثثة واإلحسثثان و يثثر ذلثثك يثثدخل فثثي هث ا المعنثثي ،ومثثن
هنا أثبت ه ا المعني السل ب وإن كان التعبير عنه باأللفا الشرعية هو الوالب.
وأما حركة المملوق واالنتقال من مكان إلثي مكثان فقثد تقثدف نفثي ذلثك عثن الثرب
تعالي(.)336
اد ا اثوا :

عقب الدكتور عمر بعد ذلثك بقولثه(( :فثال يجثوز لنثا أن ننفثي معنثي ثبثت بثالنا
ً
في حثق هللا تعثالي)) ونقثول لثك صثد ت يثا د .عمثر ،وكثل الصثفات التثي يثبتهثا السثل
إنمثثا هثثي معثثان ثبتثثت بثثالنا ،والنفثثي يتضثثمن أمثثو اًر ،منهثثا التـويثثل ألنثثه نفثثي لمعنثثي
الثثنا الظثثاهر بمعنثثي آخثثر ،ومنهثثا تفثثوي األشثثاعرة ألنه ث ينفثثون المعنثثي الظثثاهر،
( )334السابق.)576/5( ،
( )335السابق.)572/5( ،

( )336السابق. 576 ، 574 ،5 ،
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فقولثك هث ا يثا د .عمثر ن طسث

ل ثل مثا لتثه وذكرتثثه عثن األشثاعرة ،إذ مث اهبه ال تعثثدو

ذلك.

اد ا اعب :
ارب د .عمر المثل بعد ذلك بالسم  ،وذكر أنه يثبت أصل السثم وينفثي أن
يكون هلل أذن وأن ذلك المثل في اللفس ال ي له معني واحد فقه.

ونقلل اك :ما هك ا تورد اإلبل يا سعد ،من أيثن لثك هث ا النفثي فمثن كثان مثبتثاً،

فليثبثثت بثثنا وحجثثة ،وكث لك مثثن نفثثي فإنمثثا ينفثثي بثثنا وحجثثة ،فقريقثثة سثثل

األمثثة

إثبثثات الصثثفات حسثثب ورودهثثا واعتقادهثثا صثثفات حقيقيثثة لهثثا معثثان مفهومثثة ،ونفثثي
التشبيه عنها ،وإبعاد كل ما يتوه فيثه التشثبيه ومثا هثو مثن خصثائا المملثو ين ،مث
اال تصار في النفثي واإلثبثات علثي مثا وردت بثه النصثوص ،فثنحن نثبثت صثفة السثم
ن
ن
ن
التشبيه ،فـمثا مثا ذكثر مثن األذن فثال نتعثر
ونفي
إثبات
والبصر وال الف م
الحقيقة ن
لها بنفي وال إثبات ،ونن ر علي من أثبتها وعلي من نفاها ،مث وصث

األحثثد الصثثمد ،و ثثد فسثثر الصثثمد بـنثثه المصثثمت ال ث ي ال لثثو
كمل في س دده وكالهما معرو

هللا تعثالي بـنثه

لثثه ،أو بالسثثيد ال ث ي

في اللغة(.)337

اد ا اخو س:

إنما يكثون فثي اللفثس الث ي لثيس

اعدة بـن التفوي
ث عد الدكتور عمر بعدها
ً
له إال معني واحد ،وأما ما يحتمل أكثثر مثن معنثي فالتـويثل ،وال نثدري مثا هث ه القاعثدة
ومثثن سثثلفه فيهثثا ،ألن كثثل األلفثثا عنثثد الم ولثثة تحتمثثل عثثدة معثثان ،وكلهثثا عنثثد السثثل
إذا أاثثيفت هلل فهثثي علثثي معنثثي واحثثد فقثثه ول ث لك كانثثت هث ه القاعثثدة با لثثة فثثي ه ث ا
الباب.

ويث كر ابثثن القثثي شثثيئاً مثثن ذلثثك إذ يقثثول(( :ومثثثل ثثول الجهمثثي اطلملثنب ن
س :إذا ثثال
ب
()338
لك المشبه {الرمحن ع ق العرى ا ىتوى}[سثورة ثه ،آيثة ،]5:فقثل لثه :العثر لثه عثدة

معثثان ،واالسثثتواء لثثه خمثثس معثثان فثثـي ذلثثك الم ثراد فثثإن المش ثنبه يتحيثثر وال يثثدري مثثا
يقول.
( )337الجواب الفائق في الرد علي مبدل الحقائق للشيس عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين ،ص.5
( )338ك ا باألصل ولعله (سب ) كما في با ي السياق ب طعبد.
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ن
الموحثثد الث ي سثثميته أنثت وأصثثحابك مشثنبها
فيقثال لهث ا الجاهثل :ويلثثك مثا ذنثثب

و ثثد ثثال لثثك نفثثس مثثا ثثال هللا تعثثالي .فثثهللاهللا لثثو كثثان مشثنبها كمثثا تثثزع ل ثثان أولثثي بثاهلل
ورسوله منك ألنه ل يتعد النا.
(وي و لاك) :العر له سبعة معان ونحوهثا ،واالسثتواء لثه خمسثة معثان فتلبثيس

منك علي الجهال وك ب ظاهر ،فإنه ليس لعر الرحمن ال ي استوى عليه إال معنثي
واحد ،وإن كان العر من حي

الجملة عدة معان فالالف للعر ( ،)339و ثد صثار بهثا

للعر معيناً وهو عر الرب تعالي ال ي هو سرير مل ثه ،الث ي اتفقثت عليثه الرسثل،
وأ رت به األم إال مثن نابث  ،الرسثل و ولثك االسثتواء لثه عثدة معثان تلبثيس آخثر منثك،
فإن االستواء المعدى بثـداة (علثي) لثيس لثه إال معنثي واحثد .وأمثا االسثتواء المقلثق فلثه
عثدة معثان فثإن العثثرب تقثول(( :اسثتوى كث ا)) انتهثي وكمثل ومنثثه ولثه تعثالي{ :وملىىا ب ى
أشىىده وا ىىتوى}[سثثورة القصثثا ،آيثثة ،]14:وتقثثول(( :اسثثتوى وكث ا)) إذا سثثاواه ،نحثثو ثثوله :
استوى الماء والمشثبة ،واسثتوى الليثل والنهثار ،ونقثول ((اسثتوى إلثي كث ا)) إذا صثد إليثه

علثوا وارتفاعثاً نحثثو اسثثتوى إلثثي السثثقح والجبثثل(( ،واسثثتوى علثثي كث ا)) :أي ارتفث عليثثه

وعثثال عليثثه .وال تعثثر ب العثثرب يثثر هث ا  .فاالسثثتواء فثثي هث ا التركيثثب نثثا ال يحتمثثل
يثر معنثثاه كمثثا هثثو نثثا فثثي ولثثه تعثثالي{ :وملىىا ب ى أشىىده وا ىىتوى}[سثثورة القصثثا ،آيثثة:
 ،]14ال يحتمث بثل يثثر معنثثاه ،ونثثا فثثي ثثوله (( :اسثثتوى الليثثل والنهثثار)) فثثي معنثثاه وال
يحتمل يره))()340أ هث.
التفثوي

اد دددا اسدددودس :خ ثثت ال ثثدكتور عم ثثر مبحث ثثه هث ث ا بك ثثالف الح ثثافس ف ثثي ت ثثرليح
علثثي التـويثثل وهثثو ينثثتق

بث لك القاعثثدة التثثي ررهثثا ريبثاً وهثثو أن التفثثوي

إنمثثا يك ثثون ف ثثي اللف ثثس الث ث ي ل ثثيس ل ثثه إال معن ثثي واح ثثد ...إل ثثس ،وه ثثو ي ثثدل عل ثثي تف ثثك

مباحثثثه و ثثد يكثثون سثثببه تعثثدد القصاصثثات التثثي وردت لثه فـلصثثق بعضثثها إلثثي بعث
دون أن ينتبه إلي تنا ضها في نفسها حهللا أعل .

( )339ك ا باألصل ولعله (للعهد) .

( )340ممتصر الصواعق المرسلة. )18 ، 17/1( ،
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 الفرقة الناجية

تزي ثا د .عمثثر فثثي ه ث ا المبح ث

تعليقثه بث كر تضثايف الحثدي

بثثزي المحث نثدثين ،فصثثار يصثثحح ويضثثع  ،فبثثدأ

ثائالً(( :فالحثثدي

الث ي رواه الترمث ي مثداره علثي محمثثد

ابن ((م ع)) بثن علقمثة بثن و ثاص للنبثي  ولثاء فثي تهث يب التهث يب علث أن الرلثل
مثثت ل فيثثه نمث طثن نبث نثل نحطف نظث نثه ،وأن أحثثداً لث يوثطقثثه بثثاإل الق وكثثل مثثا ذكثثروه أنهث رلحثثوه
علثثي مثثن هثثو أاثثع ب منثثه ،و ثثال الحثثافس فثثي التقريثثب صثثدوق لثثه أوهثثاف ،والصثثدق ال

ه ف يف إذا كان معه أوهاف)) أهث كالف الدكتور عمر.
يكفي ما ل ينض إليه الضب ب
وه ه الجملة اشتملت علي ((يوهو

))

كثيرة منها:

ثحيف ف ثثي اسث ث الث ثراوي بـن ثثه ((محم ثثد ب ثثن عم ثثر)) وهث ث ا ل ثثه إنم ثثا ه ثثو
يو ::التص ث ب
((محمد بن عمرو)) وليس ((عمر)).

كون و :الوه بـن الحدي حتي يكون حج ًة البثد أن يروي بثه الثقث بة ،وأن الصثدوق ال
يصثثلح حديثبث بثه لالحتجثثا  ،وه ث ا ر ط ث سثثقو ن نه بداهتثثه عنثثد كثثل مث طثن لثثه مسثثكة مثثن عل ث
يشمل الصحيح والحسثن ((لث اتيهما أو
الحدي  ،فإنه من المعلوف أن المقبول المحتع به
ب

عالوة علي أنه د ورد في خصوص ه ا الراوي النا علثي تحس ن
ثين حديثثه
لغيرهما))،
ً
من ن
ن
المحدثين.
أئمة
فمحمد بن عمرو بن علقمثة أخثر لثه مسثل فثي المتابعثات فثـخر لثه مقرونثاً فثي

الصثثحيح فثثي يرمثثا موا ث  ،و ثثد نثثا ال ث هبي علثثي أنثثه حسددن احددعل وك ث ا نثثا
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س الهيثمثثي كمثثا فثثي مجم ث الزوائثثد ( )308/10حي ث
الحثثاف ب

ثثال فثثي حثثدي

((ال ألم ث

لعبدي أمنين)) رلال الصحيح  ..ير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن احعل .

ون ثثا العالم ثثة األلب ثثاني عل ثثي تحس ثثين حديث ثثه أيضث ثاً ف ثثي ي ثثر م ثثا مواث ث م ثثن

م لفاته كالصثحيحة ( )378 ،103 ،38 /2ونثا علثي أن ال ثالف فيثه ال يضثر فيهثا
أيضاً (.)175/2

مثثن ريقثثه كمثثا فثثي حثثدي

بثثل صثثحح الحثثاك ب أحاديث
تثثداوون بثثه خيثثر ففثثي الحجام ث نثة)) [ ا سددددع  ، ]410/4حيث ث

((إن كثثان فثثي شثثيء ممثثا
ثثال صثثحيح علثثي ش ثثر
ثال

مسل ووافقه ال هبي وحدي ((خيرك خيرك ألهلي بعثدي)) [ ا سددع  ]311/3حيث
صحيح علي شر مسل ووافقه ال هبي ،وحدي ((موا سو ن ن
أحدك فثي الجنثة ))...
ب
[ ]299/2ال أيضاً صحيح علي شر مسل ووافقه ال هبي.
وه ه كلها من ريق ((محمد بن عمرو)) ال ي ال فيه ((د .عمر ما ال)).
يقعن أحد فيما أعل ب فثي أحاديث محم نثد ب نثن عمثرو إال نإ طن كانثت ممالفثة لمثا
ول
ط
هو أولي منها ،وه ا يكون حتي في أحادي الثقثات وهثو مثا يسثمي بالشثاذ والمحفثو ،

قلث ث ث ثثق القث ث ث ثثول بالتضث ث ث ثثايف للتفث ث ث ثثرد فه ث ث ث ثو ممث ث ث ثثا ابت ث ث ث ثره د .عمث ث ث ثثر وحث ث ث ثثده
أمث ث ث ثثا أ طن بي ط
وإال فما معني (( بول زيادة الثقة)).
كواثدددددو :أن ح ث ثثدي

االفتث ث ثراق ص ث ثثحيح ،أخرل ث ثثه أب ث ثثو داود (ح )4596والترمث ث ث ي

(ح )2640وابث ث ثثن مالث ث ثثه ( )3991وأحمث ث ثثد ( )332/2وابث ث ثثن أبث ث ثثي عاص ث ث ث ( )66و ث ث ثثد
ص ثثححه اب ثثن حب ثثان (ح )2614والح ثثاك ( )128/1ووافق ثثه الث ث هبي م ثثن ح ثثدي

أب ثثي

هري ث ثرة ،وهث ثثي القريث ثثق التث ثثي تجهث ثثرف د .عمث ثثر فقال(اث ثثايفة) كمث ثثا أخرلث ثثه أبث ثثو داود
( )4597وأحم ثثد ( )102/4وال ثثدارمي ( )241/2والالل ثثائي ف ثثي ش ثثرح الس ثثنة ()150

اآللث نثري فثثي
وابثثن أبثثي عاص ث ( )65( ،)1والقب ارنثثي فثثي ال بيثثر( )885( ،)884/19و ب
ثدة وهثي الجماعثة))،
الشريعة (ص )18من ريق معاوية بلفثس ((كلهثا فثي النثار إال واح ً
يع القحاويث نثة (ص)290
وهث ا أيضثاً صثثحيح أو حسثثن ،فقثثد صثثححه األلبثثاني فثثي تمثر ن
ن
القحاوية (ص،)340
يع
وفي الصحيحة (ح ،)204وحسنه األرناهو في تمر ن

بعو :إن تصحيح ه ه الروايات ال يعني اإليغال في الت فير ،فإن هث ا لثيس مثن
دال علثي أن ((الناليثة)) هثي الجماعث بة وهثي كمثا فثي رواي نثة
مقتضي الحدي  ،وإنما هثو ل
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عبث ث نثد هللان بث ث نثن عمث ثثرو ((وحسث ثثنها األرنث ثثاهو بش ث ثواهدها)) مفس ث ثرة بقولث ثثه(( :مث ثثا أنث ثثا عليث ثثه
وأصحابي)) ،و د ذكر د .عمثر أن كونهثا فثي النثار ال يعنثي التمليثد وهثو صثحيح ل نثه
ن
أصحاب به.
الممالفة لما كان عليه النبي  و
يعني الح ر من ه ه
ب
ن
ومعلوف قعاً أنه ل يكن في الص ن
األول يثت ل الصثحابة فثي العقيثدة معتمثدين
ثدر
علي ((الجوهر)) و ((العر

))

و ((الجزء ال ي ال يتج أز)) و ((و نسبة األمكنة إليثه واحثدة

وهثثي البينونثثة ال بثثرى))  ،ونحثثو ذلثثك ممثثا يقتضثثي تضثثليل مث طثن بنثثي عقيدتثثه علثثي ذلثثك
بهث ا الحثثدي أو بغيثره ،ل ثثن هث ا التضثثليل فثثي االعتقثثاد عثثا لف ،و ثثد يكثثون هنثثاك موان ث
ثتيفاء شثثرو وانتفث ن
عنثثد التمصثثيا فثثالت فير البثثد لثثه مثثن اسث ن
ثاء موان ث  ،ول ث ا كثثان أهث بثل
ن
أهل األهو ناء.
السنة أبعد
الناس عن الت فير ال ي عليه ب
هث ث ا آخ ث بثر م ثثا ورد ف ثثي كت ثثاب ال ثثدكتور عم ثثر ،وأخ ثثت بمقول ثثة اب ثثن الج ثثوزي ع ثثن
ثالف هللا ي ثثا
األش ثثاعرة ((ل ثثيس ف ثثوق الع ثثر إل ثثه وال ف ثثي القب ثثر نب ث ل
ثي وال ف ثثي المص ثثح ك ث ب

ثالث عورات ل )).
معشر األشاعرنة ب

واهلل أع م وص ق اهلل ع ق نبينا امد وع ق آله وصحبه و م،،
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 اخلامتة :

الحمثثد هلل ال ث ي بنعمتثثه تثثت الصثثالحات ،لقثثد أنهيثثت الثثرد علثثي الثثدكتور عمثثر

كامثل وسثل ت فيثه سثبيل االختصثار مثا أمكثثن ،وأحثب أن أخثت بجملثة تفيثد فضثل علث
السثثل

علثثي المل ث  ،وذلثثك ألن مثثن األشثثاعرة مثثن ذكثثر أن المل ث

أعل ث وأحك ث مثثن

السثثل  ،وتثثارة يعتث رون عثثنه بثثـنه كثثانوا مشثثتغلين بالجهثثاد ،وتثثارة يقلقثثون هث ا القثثول
علي عواهنه.

يقثثول شثثيس اإلسثثالف :وهث ا إنمثثا ثثالوه ألن هث ه األصثثول والقواعثثد التثثي يزعمثثون

أنهث ثثا أصث ثثول الث ثثدين ث ثثد علم ث ثوا أن الصث ثثحابة ل ث ث يقولوهث ثثا ،وه ث ث يظنث ثثون أنهث ثثا أصث ثثول
صحيحة ،وأن الدين ال يثت إال بهثا ،وللصثحابة –راثي هللا عثنه  -أيضثاً مثن العظمثة

في القلوب ما ل يمكنه دفعه ،حتي يصثيروا بمنزلثة الرافضثة القثادحين فثي الصثحابة،
ول ن أخ وا من الرف

شابة ،كما أخ وا من التجه شابة ،وذلثك دون مثا أخ تثه مثن

المعتزلة من الرافضة والجهمية ،حين لب علي الرافضة التجه وانتقلت عن التجسثي
إلثثي التعقيثثل والثثتجه  ،إذ كثثان ه ث الء نسثثجوا علثثي من ثوال المعتزلثثة ل ثثن كثثانوا أصثثلح
مثثنه وأ ثثرب إلثثي السثثنة وأهثثل اإلثبثثات فثثي أصثثول ال ثثالف .وله ث ا كثثان المغار ثثة ال ث ين
اتبعوا محمد بثن التثومرت المتبث ألبثي المعثالي أمثثل وأ ثرب إلثي اإلسثالف مثن المغار ثة
ال ين اتبعوا القرامقة و لوا في الرف

والتجه  ،حتي انسثلموا مثن اإلسثالف ،فظنثوا أن

ه ث ه األصثثول التثثي واثثعوها هثثي أصثثول الثثدين ال ث ي ال يثثت الثثدين إال بهثثا ،ولعل ثوا
الصثحابة حثين تركثوا أصثول الثدين كثانوا مشثغولين عنثه بالجهثاد ،وهث فثي ذلثك بمنزلثة
كثيثثر مثثن لنثثده ومقثثاتليه الث ين ثثد واثثعوا واعثثد وسياسثثة للملثثك والقتثثال فيهثثا الحثثق
والبا ثثل ،ول ث نجثثد تلثثك السثثيرة تشثثبه سثثيرة الصثثحابة ،ول ث يكثثن القثثدح فثثيه  ،فـخ ث وا
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يقولثثون :كثثانوا مشثثغولين بثثالعل والابثثادة عثثن ه ث ه السثثيرة وأبهثثة الملثثك ال ث ي واثثعناه،
وكل ه ا ول من هو لاهل بسيرة الصحابة ،وعلمهث  ،وديثنه  ،و تثاله  ،و دن كدون :
يععأل حق ق يحدل اهل ،فيي ردع إادى آكدو هل ،فثإن األثثر يثدل علثي المث ثر ،هثل انتشثر

عثثن أحثثد المنتسثثبين إلثثي القبلثثة أو عثثن أحثثد مثثن األمث المتقثثدمين والمتثثـخرين مثثن العلث

والثثدين مثثا انتشثثر وظهثثر عثثنه  ،أف هثثل فتحثثت أمثثة الثثبالد و هثثرت الابثثاد كمثثا فعلتثثه
الصحابة –راوان هللا عليه  ،-ول ثن كانثت علثومه وأعمثاله وأ ثواله وأفعثاله حقثاً،

با ناً وظاه اًر ،وكانوا أحق الناس بموافقة وله لقول هللا ،وفعله ألمر هللا  ...واألدلثة
الدالة علي تفضيل القرن األول ث الثاني أكثر من أن تث كر ،ومعلثوف أن أف الفضثائل:
العل والدين والجهاد ،فمثن ادعثي أنثه حقثق مثن العلث بـصثول الثدين أو مثن الجهثاد مثا
لث ث يحقق ثثوه ك ثثان م ثثن أله ثثل الن ثثاس وأا ثثله  ،وه ثثو بمنزل ثثة م ثثن يث ثدعي م ثثن أه ثثل الزه ثثد
والابثادة والنسثك أنهث حققثوا مثن الابثادات والمعثار والمقامثات واألحثوال مثا لث يحققثه
الصحابة(.)341
ويقول أيضاً(( :وكل من له لسان صدق مشهور بعل أو دين معتر بثـن خيثر

ه ث ه األمثثة ه ث الصثثحابة ،وأن المتب ث له ث أفضثثل مثثن يثثر المتب ث له ث  ،ول ث يكثثن فثثي
زمثثنه أحثثد مثثن ه ث ه الصثثنو

األر عثثة( ،)342وال تجثثد إمام ثاً فثثي العل ث والثثدين كمالثثك،

واالو ازعثثي ،والثثثوري ،وأبثثي حنيفثثة ،والشثثافعي ،وأحمثثد بثثن حنبثثل ،وإسثثحاق بثثن راهويثثه،
ومثثثل الفض ثثيل ،وأبثثي س ثثليمان ومع ثثرو

ال رخثثي ،وأمث ثثاله  ،إال وه ث مص ثثرحون ب ثثـن

أفضل علمه ما كانوا فيه مقتدين بعل الصحابة ،وأفضل عمله مثا كثانوا فيثه مقتثدين

بعمثثل الصثثحابة ،وهث يثثرون أن الصثثحابة فثثو ه فثثي لميث أبثواب الفضثثائل والمنا ثثب،
والث ين اتبعثثوه مثثن أهثثل اآلثثثار النبويثثة ،وهث أهثثل الحثثدي

والسثثنة العثثالمون بقثريقته ،

المتبعون لها وه أهل العلث بال تثاب والسثنة فثي كثل عصثر ومصثر .فهث الء الث ين هث

أفضل الملق من األولين واآلخرين ل ي كره أبو حامد))(.)343
( )341التسعينية (ص.)257-256 :

( )342انظ ثثر :المنقث ث م ثثن الض ثثالل (ص .)89 :فث ث كر ف ثثرق الق ثثالبين للح ثثق (المت لم ثثون والبا ني ثثة،
والفالسفة والصوفية) وأن ذلك منحصر فيه .

( )343شرح األصفهانية (ص.)128:
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ويقثثول شثثيس اإلسثثالف(( :ومثثن تثثدبر كثثالف أئمثثة السثثنة المشثثاهير فثثي ه ث ا البثثاب
عل أنه كانوا أدق الناس نظ اًر ،وأعل الناس في ه ا البثاب بصثحيح المنقثول وصثريح

المعق ثثول،وأن أ ث ثواله ه ثثي الموافق ثثة للمنص ثثوص والمعق ثثول ،ولهث ث ا ت ثثـتل
وتتوافق وال تتنا

 .وال ين خالفوه ل يفهموا حقيقة أ وال السل

وال تمتلث ث ،

واألئمة ،فلث يعرفثوا

حقيق ثثة المنص ثثوص والمعق ثثول ،فتش ثثعبت بهث ث الق ثثرق ،وص ثثاروا ممتلف ثثين ف ثثي ال ت ثثاب
ممالفين لل تاب ،و د ال تعالي{ :وإن الىذين اخت فىوا يف الكتىا لفىي شىما

ٍ بعيىد}[سثورة

البق ثرة :آيثثة  ،]176وله ث ا ثثال اإلمثثاف أحمثثد فثثي أول خقبتثثه فيمثثا خرلثثه فثثي الثثرد علثثي
الزناد ة والجهمية(( :الحمد هلل ال ي لعثل فثي كثل زمثان فتثرة مثن الرسثل بقايثا مثن أهثل

العلث  ،يثثدعون مثثن اثثل إلثثي الهثثدى ،ويصثثبرون مثثنه علثثي األذى ،يحيثثون بكتثثاب هللا

المثثوتي ،ويبصثثرون بنثثور هللا أهثثل العمثثي ،ف ث مثثن تيثثل إلبلثثيس ثثد أحيثثوه وك ث مثثن

اال تائه د هدوه فما أحسن أثره علي الناس ،وأقبح أثر الناس عليه  ،ينفثون عثن

كتثثاب هللا تحريثثف الغثثالين ،وانتحثثال المبقلثثين ،وتـويثثل الجثثاهلين ،ال ث ين عقثثدوا ألويثثة

البدعثثة ،وأ لقثوا عنثثان الفتنثثة ،فه ث ممثثالفون لل تثثاب ،ممتلفثثون فثثي ال تثثاب ،مجمعثثون

علي مفار ة ال تاب.)344( ))...
ويقثثول أيضثاً(( :وكثثل مثثن أمعثثن نظثره وفهث حقيقثثة األمثثر علث أن السثثل

كثثانوا

أعمق من ه الء علماً  ،وأبثر لو ثاً ،وأ ثل ت لفثاً ،وأنهث فهمثوا مثن حقثائق األمثور مثا لث
يفهمه ه الء ال ين خالفوه  ،و بلوا الحق وردوا البا ل)) (.)345

ويشثثرح شثثيس اإلسثثالف سثثبب كثثونه أعلث وأحكث فيقثثول(( :وأمثثا كثثونه أعلث ممثثن
بعثثده وأحكث  ،وأن ممثثالفيه أحثثق بالجهثثل والحشثثو ،فنبثثين ذلثثك بالقيثثاس المعقثثول مثثن
يثثر احتجثثا بثثنفس اإليمثثان بالرسثثول ،كمثثا ثثال هللا تعثثالي { :ىىنريهم آياتنىىا يف اآلفىىا
ويف أنفسىىهم حتىىق يتبىىني ىىم أنىىه احلىىق}[سثثورة فصثثلت :آيثثة  ،]53فثثـخبر أنثثه سثثيريه اآليثثات
المرئيثثة المشثثهودة حتثثي يتبثثين لهث أن القثرآن حثثق ،ثث ثثال{ :أومل يك ى بربىىي أنىىه ع ىىق
( )344انظث ثثر :درء التعث ثثار

( )302-301/2وكث ثثالف اإلمث ثثاف أحم ث ثثد فث ثثي أول الث ثثرد علث ثثي الزناد ث ثثة

والجهمية (ص ،)52 :امن عقائد السل  ،و (ص – )85:ت عميرة.

( )345انظر :درء التعار

( ،)454/3وانظر :أيضاً (.)387/7
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ك شيء شىهيد}[سثورة فصثلت :آيثة  ،]35أي بإخبثار هللا ر ثك فثي القثرآن وشثهادته بث لك
فنقول :من المعلثوف أن أهثل الحثدي

يشثاركون كثل ائفثة فيمثا يتحلثون بثه مثن صثفات

ال مال ،ويمتازون عنه بما ليس عنده  ،فإن المنازي لهث البثد أن يث كر فيمثا يمثالفه

فيثه ريقثاً أخثرى ،مثثل المعقثول والقيثاس والثرأي وال ثالف والنظثر واالسثتدالل والمحالثثة
والمجادلة ،والمكاشفة والمما بة والولد ،وال وق  ،ونحو ذلك ،وكل هث ه القثرق ألهثل
الحثثدي

صثثفوتها وخالصثثتها ،فهث أكمثثل النثثاس عقثالً ،وأعثثدله قياسثاً ،وأصثثو ه أريثاً،

وأس ثثده كالمث ثاً ،وأص ثثحه نظث ث اًر ،وأه ثثداه اس ثثتدالالً ،وأ ثثومه ل ثثدالً ،وأتمهث ث ف ارس ثثة،
وأصث ثثد ه إلهام ث ثاً ،وأحث ثثده بص ث ث اًر ومكاشث ثثفة ،وأصث ثثو ه سث ثثمعاً ومما بث ثثة ،وأعظمه ث ث

وأحس ثثنه ول ثثداً وذو ث ثاً ،وهث ث ا ه ثثو للمس ثثلمين بالس ثثنة إل ثثي س ثثائر األمث ث  ،وأله ثثل الس ثثنة
والحثثدي

بالنسثثبة إلثثي سثثائر الملثثل ،ف ثثل مثثن اسثثتق أر أحثوال العثثال ولثثد المسثثلمين أحثثد

وأسثثد عق ثالً ،وأنه ث ينثثالون فثثي المثثدة اليسثثيرة مثثن حقثثائق العلثثوف واألعمثثال أاثثعا
ينالثثه يثثره فثثي ثثرون وأليثثال ،وك ث لك أهثثل السثثنة والحثثدي

مثثا

تجثثده ك ث لك بممت نعثثين؛

وذلك ألن اعتقاد الحق الثابت يقوي اإلدراك ويصححه ،ال هللا تعالي{ :والذين اهتدوا
زادهم هدى}[سورة محمد :آية  ،]17و ثال{ :ولو أهنم فع ىوا فىا يوعظىون بىه لكىان خىرياا ىم
وأشد تثبيتا وإذا آلتيناهم فن لدنا أجراا عظيما و

ديناهم صراطاا فستميما}[سورة النساء :آية -66

 ))]68أهث(.)346

و هث ا يتبثثين لثثك أيهثثا القثثارل فضثثل علث السثثل

علثثي الملث  ،نسثثـل هللا تعثثالي

بمنثثه وكرمثثه أن يحش ثرنا فثثي زم ثرته وأن يعافينثثا وإخواننثثا ومثثن نحثثب مضثثالت الفثثتن
وزيثثغ الحكمثثاء ،وانح ث ار

الفثثرق ،واأله ثواء .ونسثثـله سثثبحانه هدايثثة مثثن اثثل مثثن ه ث ه

األمة والتـليف بين لوب الم منين علي الحق والهدى والدين.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ر العاملني.

( )346نقا المنقق (ص.)8-7:
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وص ق اهلل ع ق نبينا امد وع ق آله وصحبه و م(.)347
د .م ع م بن حسين ا لجون
غ ا غع  -ص ر 6859

( )347انتهي مثن تصثحيح تجار ثه ومسثوداته ليلثة عيثد الفقثر عثاف 1425ه ث والحمثد هلل الث ي بنعمتثه
تت الصالحات ،وصلي هللا علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسل .
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