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  هده   ُجملد   ومن  مدم  ُمسددددلا   صدددديا وهدم  وأوهدم   ظنان  على  الجدتددت   الحنبليد   الدتعاا   بعض  اعتمدت 

  مدههب،    اختيدم     قدملد   يف  البدت   بعض  تم د   هبدت   وذلد   «العقدت   المدههد   معتمدت»  فك  :  الظنان

  ها   المهه   معتمت أن  ادعمء  وها     مح     غي   دعمءا   ا  إلى  تعتا  بل   الحت  هها  إلى  وقف  األم   وليت

 .المهه   أئم   به  تفا د  لم  ممم  ذل   وغي    االختيم د   األفعمل  نف، أو  التفادض

  من   التصدددا    يف الهلط  من  كثيً ا  طيمهتم يف تحمل  هؤالء  دسدددتهتم م  الت،  التغممئي   الصدددا    وهه 

  عاا وادا    العلمدمء  ق     مدم  على  ااتجنا  الهدمط   التدصصدددديدل  جدمند فب  أخ ى   ج د   من  التح د   وعدت   ج د  

  التقيق    غي    اهتملتصدا  م  وفقً   "المعتمت" مصدلل   فصصدب    أصدً    علي م  اادنصد    لم  معتمت   أشديمء وجاد

 .الحنبل،  للمهه 

 :والصفم   األسممء بمب  يف  سيمم  ال  المتصخ دن  ط دق   تاضي   إلى  بحمج   نحن  ولها

 .وت مههتم  تيمي   ابن  ت مه   طبق  يف  الحنمبل   ط دق  -1

 متصخ   المهه .  ا تق د  -2

 تقليت ؟  دجاز  وهل  ؟حنبل،  عقت   معتمت  داجت  هل -3

 وتالمذتهم: تيمية  ابن تالمذة  طبقة يف الحنابلة طريقة  -1

 يف   أده  على  كمناا  الاسدلى  اللبقم   من  بعتهم  منو  تيمي   ابن  اإلسد    شدي   ت ميه  أن:  نق    بتاد 

  الحكم    مثل   عم     بشدكل    اإلل يم   مسدمئل يف  مههبه  على  جم ا هم بل  االختيم د    األفعملو  الصدفم 

 .وغي هم  والتعليل

  أفعمل  يف  والعل   الحكم   أثبتاا  ت مهته  من  وجمًعم  اإلسدد    شددي   أن  )والحمصددل:  السددفم دن،  قمل

   بقد    من  السددددملم  الفلين  مهيلد   يف  دبق،  ال  لَعلده  مدم  الرباهين  من  ذلد   على  وأقدمماا   وع   جدل  البدم  

 أجلد   فقدت  القيم  ابن  الدتدن  شددددم   المحقق  اإلمدم   وأمدم   تهمين  وأقدل  اخت ج  أدنى  األسددددمطين  تقليدت
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 .(1)(السعمد  دا   ومفتمح  السمئ دن  منمزل ش ح  كتمبه  يف  العج   منه  دقض،  بمم  وأتى  وأجن 

   االختيم د    األفعمل  إثبم   من  الحنمبل   جم ا   عن حج   ابن  الحمفظ  نقله  ممم  أدًض  ذل   على  ودتل

  والح و    لددهاتدده   الز   ك مدده  قددمل:  من  فمن م  ف قتين   أحمددت  أصددددحددمب  وافرتق"  حج :  ابن  قددمل

 نمدى وأنه  شدمء  إذا  شدمء  بمم  دتكلم  أنه  وأكث هم  .شدمء  من  ك مه  ودسدم   متعمقب    ال  مقرتن   واألصداا 

 .(2)قبل(  من نمدا   دكن  ولم  كلمه   حين  ماسى

  بعيت    احتممل  وهها  عم    بشدددكل    الحنمبل   جم ا   دقصدددت  أنه  دحتمل  األكث د   نع  حج  ابن  وك  

  ت ميه   على  تتلمهوا  ممن  الحنمبل   عن  أخه  فقت  أحاال م   من   آ   ومم  زممنه  حنبلي   دقصددددت أنه  وُدحتمل

 .مههب م  ع    ومن م  وغي     ج   كمبن  تيمي   ابن

  ابن   الع مد   وها-  الحندمبلد   ،أصددددالي    إمدم   أن  االختيدم دد :  بدمألفعدمل  نقدمئلا  أهنم  على  دليدل  وأقاى

  على    د  من على ال د"  :بعناان  السبك،  ادعمءا  ضت    تيمي  ابن  عن  للهب   سمل ً   صنف -الجبل  قمض،

 ."ل م أول  ال  حاادث  مسصل  يف  اإلس    شي 

 يف  اإلسدد    لشددي   ماافق  أنه -مضددماهنم  وكها-  عنااهنم  من  ضدد ودت    بمهبم  يف  جليل    سددمل   وه،

 تدصوددل  إلى  تلد    سددددملتده  يف  تع ض  وقدت  االختيدم دد    األفعدمل  بدتو هدم  تتضددددمن  الت،  الحاادث  مسددددصلد 

 .أوجه  بث ث  و د   بملمشيئ    الك    عن  أحمت  اإلمم   لك    دعلى  أب،  القمض،

  اإلسدمم    مشديئ  على  "شدمء  إذا"  :قاله  يف  المشديئ   دعلى  أبا  القمضد،  )وتصول:  الجبل  قمضد،  ابن  قمل

  هها   :عليه  فقيل  والعلم   كملحيم  ذايت  نعت ها بل   بملمشدديئ   دتعلق  ال  نفسددي   صددف   الك    أن  على  بنمء

  بغي   ظمه    عن  وخ وج  الك    تصودل  اإلسددمم   مشدديئ   إلى  المشدديئ    د  أن  :مأحته   أوجه  لث ث   بمطل

  قدمل   أحمدت  اإلمدم   أن  :الثدملد   مسددددتغ قد    عبدم   دزل  لم  قالده  ألن  السددددمم   قددت   منده دلز   أنده  :الثدمي  دليدل 

 

 .(286 /1) لوامع األنوار (1)

 .(136 /7) فتح الباري (2)
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  وهها   أفعملنم   من فعل  على  صدددي نم   :أ   {مي  بد  َ عَ   مآنً    قُ    ُ منَل  عَ َج   منا إد }  :تعملى  قاله يف  الج مي   على  د   فيمم

 .(1)التسمي (  بمعنى  الجعل  تصول  من  تصودل  دهملف

  عبت  بن  المؤمن  عبت  الشددي   تلميه وها- الحنبلي  السفرمر   يوسفف المظفر  أبي  الحافظ   موقف  أما

  الحميد    قصدددديدت   فلده  -تيميد   ابن  وتلميده  الفصددددال  ومعدمقدت  األصددددال  قااعدت  صددددمحد   الحنبل،  الحق

  تيمي    ابن  على  تشددنيعه يف  السددبك،  التدن  تق،  على  في م  د  تيمي ؛  ابن  لمهه   االنتصددم  يف  اإلسدد مي 

 :في م  دقال  والت،

 معقبهد   من  مم  زمن   مم كل يف دفعله شمء مم دزل لم  سبحمنه 

 ( 2) ت تبه يف  منه المعي ن ال ددمُ  قتدد  الفعملد   نا  كها الك   نا 

  دق      مدم  وها  الُمعين   الك    قدت   ال  الك     نا   قدت   من  السدددد م    ذك    مدم  ها  الشددددمهدت  ومحدل

 .تيمي   ابن  اإلس    شي 

  فف، مع ض ذك   صد د   بشدكل    االختيم د   األفعمل  دثبت نجت    ج  ابن  الحمفظ  إلى  وبمالنتقمل

  فيقال:   الحدتدد    واددم   بعض   جد   ابن  الحدمفظ  دا د  .… بكم؟«  قدمل  مدمذا  تدت ون  »هدل  لحدتدد 

  تعدملى   اهلل  أن  على  تدتل  وه،   -«الليلفة»  ال واددم :  بعض  ويف-  «وبكم؟  قفا    مفااا  تفروو   هف »  )وقالده:

 .(3)شمء( إذا  متكلمم  اهلل دزل  لم  أحمت:  اإلمم   قمل  كمم  .واختيم    بمشيئته  مدتكل  

ودقال ابن  جد  يف »فت  البدم  «: »ومن جملد  صددددفدم  اهلل الت، نؤمن هبدم  وتم  كمدم جدمء   

[  ونحا ذل  ممدم دل على إتيدمنه ومجيئده دا  القيدممد .  22﴾ ]الفج :  َ ب َ  َوَجآَء   عندتهم: قاله تعدملى:  

وعنتهمم: أن ذل  من أفعمل اهلل االختيم د  الت، دفعل م  وقت نص على ذل  أحمت وإسددحمق وغي همم.  

 

صيرخو، دار الكتب والمخطوطات الم ،ال أول لها  الرد على من رد على شيخ  اسالي ف فم مالي لو دواد    (1)

 .١٤، صفدو فم اللوح الثامن ،323برقف 

 .75-64 :الدمخو اسال مخو فم االنتصار البن تخمخو ص  (2)
 .(259 /9فتح الباري ) (3)
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 (.1«)بمشيئته واختيم  

ه  وهها النص واضدد  جل، يف إثبم  ابن  ج  قيم  األفعمل والصددفم  االختيم د  بها  ال ب  وأن

 دق   أن إثبم  ذل  ها قال اإلمم  أحمت وإسحمق  كمم أنه قال غي همم من أئم  التدن.

  وقت أفمض  ولعل من الشدااهت على ذل  أن ابن  ج   حمه اهلل تلقى الناني  عن شديهه ابن القيم

الزمت مجملسدددد   "دقال ابن  ج  عن شدددديهه ابن القيم : ابن القيم في م يف إثبم  األفعمل االختيم د    

اللادل  يف السدددن    وأشددديمء من تصدددمنيفه   وسدددمعت عليه قصددديتته الناني    سدددن  من أزدت   قبل ماته

 (2)  "وغي هم

 :المذهب  متأخر  تقريرات  -2

 :المرداو  الرين  عالء

  فيهك    الك     صدف   يف  النمس  أقاال  فينقل  -وُمنقحه  المهه   مصدح - الم داو   التدن  ع ء  أمم

ن    الحتد   أئم   إلى  ودنسدبه  التمسد   القاَل   دنقل  ثم  أقاال   ثممني   دزل  لم  دقمل: أن  التمسد :"  وها:  والسد 

  الك    نا   وأن  ُدسدم    بصدا   دتكلام  وها  به  دقا   بك    شدمء   وكيف  شدمء   ومتى  شدمء   إذا  متكلًمم  اهلل

 ."والسنا   الحتد   أئم   عن  المصثا   ها  القال  وهها  قتدًمم   المعين  الصا   دكن  لم  وإن  قتدم 

  اإلمم    األخي :  القال  هبها  القمئلين  أعظم  ومن"  التمسددد :  القال  هها  على  تعليًقم الم داو   دقال  ثم

 .(3)"شمء إذا  لفظ: ويف   تكييف ب   شمء  كيف  متكلًمم  اهلل دزل  لم  قمل: فإنه؛  أحمت

  ك     أنه وذك    التمسد   القال  واختم    أقاال  تسدع   تيمي   ابن  عن نقل  أنه الم داو   ك    من  دتضد 

  )أنده   فيده:  الده   ال اب   القال  ذك   قدت  فدإنده  ذلد   نقدل  عندتمدم  أقال:  أحمدت.  اإلمدم    أسدددد م  وعلى  السددددلف

 

 (. 7/236البن رجب )  «فتح الباري »( 1)

 (2/369ذخل طبقات الدنابلو ) ( 2)

 .(1311 /1) دبخرشرح التالتدبخر (3)
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 وذك     والحدتدد   الك    أهدل  من  طدمئفد   قال  وها  األزل[   يف  مجتمعد   ]أزليد   وأصدددداا   ح و 

 .ونحاهم(  السملمي   عن ذك    اله   وها   طمئف   عن  األشع  

  القال  وها  والصا    الح   قت  فيه  دثبت  اله  ال اب   القال  هها الم داو  دهرت لم  لممذا  أقال:

  كدمن   فلا  !والحدتدد ؟  الك    أهدل  من  طدمئفد   قال  ها  والده    الحندمبلد   من  اختدم    من  اختدم    الده 

  القال   هها   ج  قت  لكمن  تيمي    ابن  ك    من  مل الجُ  يف  والصدا   الح    إثبم   مج د  د دت الم داو 

تقت     اله   التمسدد   القال  األئم   إلى ونسدد   اختم  وإنمم  الحاادث  حلال  بمسددصل   القال  دنميف  ال  اله 

 ذك  .

)اله  دسددميه ال د  على ال افضدد،( يف مسددمئل م م   وقت نقل الم داو  يف التحبي  من من مج السددن   

من أصدددال التدن  وهها دتل على مكمن  الكتمب عنت هها اإلمم  اله  على كتبه التعادل لتى متصخ    

 الحنمبل   كمم دتل  على مهملف  الم داو  لألشمع   ومن وافق م يف تل  المسمئل.

، يف الجزء الثمل : )وأمم جم ا  أهل السددن   قمل يف: )قمل الشددي  تق، التدن يف ال د على ال افضدد 

للسددددلف واألئمد  فيقالان: إن فعدل العبدت فعدل لده حقيقد   ولكنده مهلاق ومفعال هلل  ال  المتبعان 

 .(1)دقالان: ها نف  فعل اهلل  ودف قان بين الهلق والمهلاق  والفعل والمفعال ...(

: )جم ا  أهل السدددن  دقالان: إن اهلل ال  "ال افضددد،  على  ال د   "وقمل: )قمل الشدددي  تق، التدن يف 

دح  الكف  والفسداق والعصديمن وال د ضدم   وإن كمن داخ  يف م اد   كمم دخلت سدمئ  المهلاقم    

لمدم يف ذلد  من الحكمد   وها وإن كدمن شددددً ا بدملنسددددبد  إلى الفدمعدل فلي  كلمدم كدمن شددددً ا بدملنسددددبد  إلى  

لمهلاقم  حكم   قت دعلم م بعض النمس  وقت ال دعلماهنم(  شددهص دكان عتدم الحكم   بل هلل يف ا

 .(2)انت ى(

 

 (.2/585شرح التدبخر )التدبخر  (1)

 (.2/743شرح التدبخر )التدبخر  (2)
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ال افضدددد،: )أكث  أهدل السددددند  على إثبدم  الحكمد   على  ال د  وقدمل: )قدمل الشددددي  تق، الدتدن يف  

 .(1)والتعليل( انت ى(

  ابن   قال  اختم   قت الم داو   كمن  وإذا   مووضدداًح  ج أ ً   أشددت  كمن  فقت المبرد  ابن العالمة  موقف  أما

   وأبلله!  القمض،  قال نقل  قت  المربد  ابن  فإن  االختيم د    األفعمل يف  تيمي 

م  دزل  )لم  أحمدت:  اإلمدم   لك    تدصودلده  دعلى  أب،  القدمضدددد،  عن  فينقدل   مشدددديئد    بدصنده  شددددمء(  إذا  متكلمدً

  على  ذل   يف  األم   وأن  القمضددد،  ذك    مم  غي   على  األم   أن  )وعنت   المربد: ابن  دعق   ثم  اإلسدددمم  

 وجل عز  اهلل  ك    أن  الثمي:  .أحمت  ك   يف  متخل له  لي   وهها  قتدم   اهلل  ك    الق آن  األول:  شدديئين:

  ف ا    له  حتثت  صددف   الك    :نقال  وال  متكلًمم  دزل  لم وجل  عز  اهلل  وأن  قتدم   الق آن  وتعبي   بملق آن 

  أن   شدددمء  متى  دعن،:  ..شدددمء  متى  أحمت:  وقال  .شددد،ء  إلى نظ   غي   من  الجمل   حي   من  متكلًمم دزل  لم

  لم   شددمء وإذا  تكلم   شددمء  إذا وأنه  قتدم   دتكلم  لم  مم  ضددت  ها  اله   ك مه أن  م   به   تكلم  بشدد،ء  دتكلم

  مع أ  وصفففففف  بفأ    تكلم  الكالم  شففففاء  إاا  بف  األوقفات   سففففا ر  يف منف   بمتصفففف  ليس  كالمف   وأ   دتكلم 

وأمم مم قملا  ] دعن، القمضد، ومت سدته  ُمتكلم: قريم   وأ   إاا شفاء تكلم بيفيء  وإاا شفاء تكلم بهير    

[ دلز  منه أنه ُمتكلم يف كل األوقم   وأن ك مه ُمتصددل مسددتم  على سددمئ  األوقم   وهها د د  النقل  

م فإن قال النب، صددلى اهلل عليه  والعقل إذا تكلم اهلل بملاح، سددم  أهل السددممء كج    "وسددلم:   وأدضددً

. وهها دتل على أن له أوقمًتم ال دتكلم في م  وأنه ال دتكلم إال إذا شددمء  م  أن  "السددلسددل  على الصددفاان

وصددددفده بدصنده متكلم قدتدم  وقال م دلز  منده أنده إذا تكلم بكلمد  ال دزال دقال دم !!   ولي  األم  كدهلد    

   .(2)(ت ، ودصيت غي  بل دتكلم بش،ء ودن

 ذك   وقت  المني (   الكاك   )شددد ح يف  فقمل   من مم  ق دبً  أو  ط دقت م  فعلى  الفتوحي النجاو  ابن  وأما

 

 (.2/751شرح التدبخر )التدبخر  (1)

  .107-106: تدفو الوصول إلى علف األصول على مذهب أهل الالنو والجماعو ص  (2)
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 بك    شددمء   وكيف  شددمء   ومتى  شددمء   إذا  متكلًمم  اهلل دزل  لم  دقمل:  أنه  )التمسدد ::  الق آن يف  أقاال  تسددع 

  وهها   قتدًمم   المعين  الصددا   دكن  لم  وإن  قتدم   الك    نا   وأن  دسددم    بصددا   دتكلام  وها به   دقا 

 وابن  والبهدم      أحمفر  إمفامنفا  بف :  القفا لين  أعظم  ومن   والسددددند   الحدتدد   أئمد   عن  المدصثا   ها  القال

 .ونحاهم  التا م،   سعيت بن  وعثممن  المبم ك 

  مهلاق    غي   اهلل  ك   أن  الج مي «:  على  »ال د كتمب  يف أحمت اإلمم   نصا   حج :  ابن الحمفظ  وقمل

  شدمء   إذا  قاله:  دعلى(:  )أبا  القمضد، قمل  كيف   ب    شدمء  ومتى   شدمء  كيف  شدمء  إذا  متكلًمم دزل  لم  وأنه

  أحمت   أصحمب وافرتق حج :  ابن قمل ثم  ودحكم. شمء بمم  دصم  اهلل دزل لم  أحمت:  قمل  .عنمسمد دُ   أن أ :

  من   ك مه  ودسدم   متعمقب    ال  مقرتن   واألصداا  والح و   لهاته  الز   ك مه  قمل:  من  فمن م  ف قتين 

 .(1)قبل(  من نمدا   دكن  ولم  كلمه   حين  ماسى نمدى وأنه  شمء  إذا  شمء  بمم  دتكلم  أنه  وأكث هم  .شمء

  المعين   الصددا   دكن  لم  وإن  قتدم   الك    نا  أن:  التمسدد   القال  اختم   النجم   ابن  أن:  والشددمهت

 .السلف  من وغي    أحمت  اإلمم   إلى  نسبه  ثم  قتدًمم 

  الحندمبلد    بعض  وذهد ":  القدمضدددد،  مدت سدددد   عن  قدمل  أنده  تيميد   ابن  مدههد   على  أنده  على  ددتل    وممدم

  تكلم  وأنده   (2)شددددمء  إذا  متكلمدم  دزل  لم  اهلل  وأن   التا ا   وكدهلد    اهلل  ك    الع ب،  الق آن  أن  إلى  وغي هم

  واألصدداا    الح و   هه   إن:  وقملاا   صدداته  واألنبيمء  الم ئك   من  شددمء  من  وأسددم    الق آن بح و 

  إنمدم   والتعدمقد    تسددددبق  ال  مقرتند   بدها   قدمئمد   تزل  لم بدل   متعدمقبد   ليسددددت   للدها   الزمد    العين  قدتدمد 

  هد،   والدحد و   األصدددداا   أن  إلدى  هدؤالء  أكدثد   وذهدد   الدهددملدق   بدهد     الدمدهدلداق  حدق  يف  ددكدان

 ."كثي  ذل   وأبى   القم ئين  من  المسماع 

  قتدم    واألصدداا   الح و "  :دقالان  الهدن  هم  القمضدد،  مت سدد   من  الحنمبل   متكلم   أن  ومعلا 

 

 .(163 /1) شرح الكوكب المنخر (1)

 .تعلخق الك ف بالمشخئو ال خنتظف مع هذا القول الذي ذكره (2)
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  على   دنتظم  وهدها  ."القدم ئين  من  المسددددماعد   ه،  والح و   األصدددداا "  :دقال  هؤالء  أكث و   "العين

 .(1)تعملى  اهلل  صا   ها  الت و   من دصل  مم  أن  الزاغاي ابن  به ص ح وقت  القمض،   مت س   قال

  ك    يف  ظ    تندمقض ثمد   لكن  المسددددصل   تلد  يف  تيميد  ابن  مهه   على  النجدم   ابن  أن  دؤكت  مم  وها

  تيميد    ابن  مدههد   واختدم   واخت ف م  الندمس  مدهاهد   نقدل  بعدتمدم  ندهإ  حيد   اهلل   حمده  النجدم   ابن  الع مد 

  قدتدمين  وح    بصددددا   دتكلم  اهلل  بدصن  القدمئدل  أن  دزعمان  زمنندم  يف  الندمس  غدملد   ألن  أطلندم  وإنمدم"  :قدمل

  أحمت   ف ها  !كمف ا  دكان ق    كمم  شدددمء  وكيف  شدددمء  إذا  ومشددديئته  بقت ته  السدددممء فاق  من  متعمقبين  غي 

 .(2)"بهل   ص حاا ذك نم  ممن  وغي همم  والبهم  

ت   القال  فإن  المههبين   بين  تلفيق  فيه  السددمبق  الك    وهها   ال   التعمق   وعت   والح    الصددا  بقد

 .ممسبقً   بنفسه  ها  ق     لمم  ومهملف   واإل اد   بملمشيئ   الك    على  مندنتظم

   التح د   مهتص  ش ح يف  الح د   الهخ   كتمبه  من  وها  النر  الروض  صاحب البعلي  اإلمام  أما

  مقصدت    ألن  شد حه  يف  النجم  ابن ذك    مم  وكها  التحبي  يف  الم داو  ذك    مم  أكث   ت ك  هنم  والبعل،

  تيمي     ابن  إلى  دنسددبه  أن دون  به  جمزًمم نقً   نقل  فإنه  ذل  وم   المهه    من  ال اج  وذك   االختصددم  

 .تيمي   ابن  ك    ها  النقل  أن  م 

  م    كمن  ]وإن  وقت ته   بمشدددديئته  دتكلم  تعملى  اهلل  إن  واألئم :  السددددلف  قمل":  اهلل   حمهالبعل،    قمل

 ال  ممن أكمل  دتكلم  ومن  كممل   صدف   الك    فإن  شدمء  إذا  متكلًمم دزل  لم  أنه  بمعنى  النا [   قتدم  ذل 

  متكلًمم  دزال ال  ومن  ومشيئته[   بقت ته متكلمم  دكان ال ممن أكمل  وقت ته  بمشيئته  دتكلم  ]ومن  دتكلم 

  ممكن    ذلد   أن  قدت   لا  عنده  ممتنعدم  دكان  أن  بعدت  لده  ممكنًدم  الك    دكان  ممن  أكمدل  وقدت تده  بمشدددديئتده

  ممكنًدم   والفعدل  التكلم  دكان  وأن  دكن   لم  أن  بعدت  قدمدً ا  ال ب  دصددددي   أن  المتندم   ممتنعًدم  كدمن  إذا  فكيف

 

 .411- 410: البن الزاغونم ص  ،فم كتاب: اسخضاح فم أصول الدخنالنص  (1)

 (1/178)مختصر التدرخر  (2)



9 

 

 .(1)ممكن(  غي   كمن  أن  بعت

  وضدمنه   تيمي   ابن ك    من  -المتصخ دن  ،أصدالي    إمم   وها-  البعل،  انتزعه  اله   العظيم  النص  هها

  وشد،ء   اآلحمد   دوتجت    النا  قدت   إثبم   فيه  ال اج :  على  واالقتصدم   االختصدم  به  قصدت  اله   شد حه

  منده   الم اد  وإنمدم  لدهلد    تع ض  وال  والصددددا    الح    عن  حدتدد   فيده  ولي   ذلد    على  التدتليدل  من

 .ال ب(  بها   االختيم د   األفعمل  قيم   مسصل   )وه،  وقت ته  بمشيئته  دتكلم  اهلل  أن  إثبم 

  األقاال   تف د   ال  ال اج    على  واالقتصدددم   االختصدددم    شددد حه  يف  تتعم    البعل،  أن  اعتبم  م   هها 

ك   أولى  كاهندم  م -  بدملصددددا   الك    مسددددصلد   مثً    ددهك   فلم  واإلسدددد دمب   ألهندم  ددهك هدم  لم  هلكند  -بدملدهد

  اله      في دم  وق   قدت  ألنده  االختيدم دد   الصددددفدم   ذك   إنمدم  الحندمبلد    عندت  من دم  مف وغو  بدتهيد   مسددددصلد 

 .عنت   المهه   من  ال اج   وها به  قمئل    ها  ش حه يف  مم  فجمي 

  أول  يف  الحنمبل    متكلم،  ط دق   على  وها  حمتان  ابن  عقيت   مهتصدد   ف ا  اهلل وحم  بلبا   ابن  أما

  لمدم م  اتبدمعدً   ذلد    ونحا  والحكمد   العلد   ونف،   "األفعدمل  قيدم   نف،"  الك    ت وقدد    المكلف  على  واجد 

  إثبم   يف  الحنمبل   عمم   مسدددل   دسدددلكمن  -حمتان  وابن ها-  أنه  إال   حمتان  ابن  عقيت   من  اختصددد  

   .سيصيت  كمم  الع بي    اللغ   مقتضى  على  وحمل م   تشبيه  وال  تعليل   بغي   الصفم 

  علممء   جمي  أو  وسدددلم   عليه  اهلل صدددلى   سددداله أو  اهلل   عن نقله  صددد   مم  فكل":  اهلل   حمه  فيقال

  تعدملى    بده  دتعلق  مدم  تدصوددل  فيح    معندم    ُدعقدل  لم  وإن  جدمء  كمدم  وإم ا    بده   واألخده  قبالده   وجد   أمتده 

  بعض  أو  عليه   اهلل صددلى  النب،  عن بصددمد   إال  ذل    وغي   النزول   وحتد   االسددتااء   كآد   وتفسددي   

 .الصحمب 

  األئم     وخيم   األم   لسدلف  لماافقته  وَأوالهمم   المههبين  أسدلم  وها  قمطب    السدلف  مهه   وهها

 .أجمعين  علي م اهلل   ضاان

 

 (269-268: الذخر الدرخر بشرح مختصر التدرخر ص  (1)
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  نح      وال  نثبدت  بدل  الممثلد    إلحدمد  إلى  اإلثبدم   يف  نميدل  وال  المعللد    كقال  التنزدده  يف  نقال  ف 

  تصودل    وال  تجسددديم  وال  تشدددبيه  وال  تعليل  وال  د    غي   من  واج   بهل   فمإلدممن  ف نكي   وال  ونصدددف

 .اللهة مقتضى  على

  صفمته    يف له شبيه ال  ذاته  يف  له  شبيه  ال أنه  فكمم  الها    يف الك   على  ف    ]الصفم [  يف والك  

  ]كيفيت م[    عن ضدد بنُ   ونحن  وتعملى   سددبحمنه  ها  إال  حقمئق م[  َدعلم  ]وال  وجادهم   معلا   ]فصددفمته[

  التشددددبيده   نف،  م   والصددددفدم   األسددددمدمء  إثبدم   وها  ضدددد لتين   بين  وهدتى  بدمطلين   بين  حق  فمدههبندم

 .(1)"واألدوا 

  تصكيت   ففي م   "...نثبت  بل"  إلى ت ج   العبم    ف ه    "اللغ   مقتضى  على":  قاله  ك مه  من  والشمهت

  "اللغ    مقتضدى  على"  :قاله حمل  دصد  وال  اللغ    مقتضدى  على  تصد دف م دج   البم    صدفم   أن  على

  ألن   ؛له  معنى  ال  ممم  ف ها   "اللغ   مقتضدددى  على  تصودل  وال":  المعنى  فيكان   تسدددبق م  الت،  الكلم   على

 .مهما   غي   مقبال  أم   اللغ   مقتضى  على  التصودل

:  التدتم دد    يف  تيميد   ابن  ذك    مدم  م   متاافق  ف ا  "معندم   نعقدل  لم  وإن"  :ك مده  أول  يف  قالده  وأمدم

  لم  أو  معنم   ع فنم  سددااء  به   اإلدممن دج   فإنه وجل عز   به  عن  ال سددال به  أخرب  مم  أن  الثمني :  القمعت "

  لم   وإن به  اإلدممن  مؤمن كل  على  وج   والسددن   الكتمب يف  جمء  فمم  المصددتوق   الصددمدق  ألنه  نع  ؛

 .(2)"معنم   دف م

  ابن   نقلده  "اللغد   مقتضددددى  على"  النص  أن  مدهما   تفادض  فيده  لي   النص  هدها  أن  على  ددتل  وممدم

  هها   دك    لكنه  النسدددق   هها  على  اإلدضدددمح  كتمبه  يف  داجت  وال   الزاغاي  ابن  الحسدددن  أب،  عن  حمتان

  كمن   مم  )الظمه "  الاجه:  صدف   إثبم   يف  قاله  ذل   ومن  اللغ    مقتضدى  على  اإلثبم   وها   اكثي ً   المعنى

 

 .عبدهللا عوض العجمم .تدقخق د ،  514-512 :ق ئد العقخان فم اختصار عقخدة ابن دمدان ص  (1)

 .65التدمرخو ص:  (2)
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  مللقه  دنصددد    حتى   بين م  الهلمب أهل  دتتاوله ممم  وذل   المقتضددد،   ط دق  على اللفظ  من  متلقى

 .  (1)"الع بي   واللغ   الع ب،  بملهلمب ومع ف  ذوق  أدنى  له  من  عنت  ذل    إلى  الهلمب  عنت

 ُيفرق  ولم واحرة   معاملة  الصفففات  مع يتعام  أ    بمفوض ليس بلبا   ابن أ   علىا أيضفف    ير    ومما

   .السابق النص يف  اكر  كما   الذات يف  الكالم على فرع  الصفات يف  الكالم  ب  وأخرى   صفة   بين

  الصفففات    معاين بمعرفة يصففر    جر   الثقات أقاوي  وكتاب  الكرمي   مرعي العالمة  إلى  وباال تقا  

   يف فيقو    ألهاز  أو  ُأحاجي فيها ليس  وأ  

  أحاجي    وال لهز  في  ليس حقٌّ  فهو  الك  من   فسف  ب   اهلل وصفف  ما أ   و علم  "  الثقات«:  »أقاوي  يف

 يف ال  شيء  كمثل  ليس  الك مع  سبحا    وهو  بكالم  المتكلم  مقصودُ  ُيعرف  حيث  من ُيعرف  معنا   ب 

 حقيقة   اات ل   سفبحا   اهلل أ   تيقن فكما  أفعالها   يف وال  وصففاتها   بأسفما ها  المذكووة  المقرسفة   فسف 

 .(2)"شيء كمثل  ليس  وهو حقيقة   صفات ل  فكذلك حقيقة؛  أفعا   ول 

  أكثر   فلقفر  الرجف    مفذهفب  لنفا ُيبّين  بفالصففففففات  احتجفاجف   ضففففمن تيميفة  البن  الكرمي  مرعي  وتنفاو  

ا  تيمية ابن  عن النق  الكرمي مرعي  على  الكالم  تيمية  ابن  )وأطا   قا :  ثم الثقات«   »أقاوي  كتاب  يف جرًّ

 .كراويس( عرة  يف السلف  مذهب تأيير  وعلى الك 

  إلى   الصفففففات يف  تيمية  ابن  مذهب   سففففب  لما عنر ا  مرجوح    الصفففففات يف  تيميفة  ابن  مذهب  أ  فلو

 .(3)يوضح  أ   من  أوضح  أمر وهذا  السلف   مذهب

  السفففلف   بمذهب يقولو   الحنابلة أ متنا":  "الثقات أقاوي  "  يف ويصفففر    اوضفففوح    األمر يزير ثم

 وال  تكييف غير  ومن  تعطي    وال تحريف  غير  من وسول  ب  وصف   وبما  فس  ب  وصف  بما اهلل ويصفو 

 

 .281 ص  انتهى من اسخضاح (1)
 .234أقاوخل الثقات ص  (2)

موهميو فم مواضيييييع، فهم تنيدرن تديت بنيد االصيييييط ديات التم  وأميا وقو  مرعم الكرمم فم ألفياظ  (3)
 .أخرى ات عوناقشناها فم موض
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  تكو   أ  سفبحا   صففات  يف  األمر  ظاهر فإ  علي    زير  وال  فسف   ب  وصفف  بما  تعالى  اهلل فنصفف  ..تمثي 

   كيفية   إلى يؤد  معنى في   اليفففاهر ييفففهر  معنى  تحصفففي  من  المقرسفففة اات  امتنعت  فإاا بذات    ملحقة

  ب   الك  يف لهم  خصفوصفية وال  الحنابلة أ مة  كالم  هذا صففات    من   فسف  إلى  أضفاف  فيما  القو   فكذلك

 (1)  "الخلف من  والمحققين  السلف جميع  مذهب  هذا

  كيفية إلى  يؤد  معنى  في  اليفففاهر ييفففهر معنى تحصفففي   من  المقرسفففة اات  امتنعت  فإاا" فقول :

 "صفات   من  فس   إلى أضاف  فيما  القو   فكذلك

  يؤد   الذ  المعنى أ   مقصففر :  أل    اوأسفف   التفويض  من يخرج   مرعي لليففي  العظيم النص  هذا

 عنر  مفوضففة ليسففت  اهلل  واات  اهلل  اات  على سففاق   كالم وهو  المعنى! مطلق ال الممتنع هو الكيفية إلى

 .الصفات جميع  على سحب   ثم الجميع 

 يقع  قفر  الفذ   للمعنى  التفويض  وكفذا  اهلل   إال  يعلمف   ال  الفذ   الكيف  تفويض  هو  عنفرهم  ففالتفويض

 على  الصففففففات  بف   ويثبتو   ظفاهر    على  يجرو ف   فهم  ااتف    اللفظ   معنى  يقصففففرو   ال  عبفاواتهم   فادو  يف

 يؤد  معنى في  اليفاهر ييفهر  معنى": مرعي اليفي   قا    كما -  يقصفرو   وإ ما  النصفو،   ألفاظ  حقيقة

 "كيفية إلى

   "الذات  يف  كالقو    الصفات يف  القو  " السلفية  بالقاعرة مرعي  استرال    اكر ا أ   سبق وقر

  األوبعفة    األ مفة  ومنهم  السففففلف  مفذهفب  أ ف   وغير   الخطفابي   قف   الفذ   هو  المفذهفب  وهفذا":  فقفا  

 وأحاديثها  الصففات  آيات  إجراء وهو  وغيرهم  اليفافعية  من وكثير  والحنابلة  الحنفية  قا    المذهب  وبهذا

  الذات   يف الكالم  عن فرع  الصفففات يف  الكالم  بأ   محتجين عنها  والتيففبي   الكيفية   في  مع ظاهرها  على

 ال  وجود  إثبفات  هي  إ مفا  صففففففاتف   إثبفات  فكفذلفك  تكييف  إثبفات  ال  وجود  إثبفات  الفذات  إثبفات  كفا   ففإاا

 

 .٦٤أقاوخل الثقات ص  (1)
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 (1) "وتكييف تحرير  إثبات

 الباقي عبر  ابن  المواهب  أبو

  ووافق   مااضد  يف  القمضد، وافق  فقت  المههبين  بين خلط  ممن  ف ا  البمق،  عبت  ابن  المااه   أبا  أمم

  )العين   يف  البدمق،  عبدت  ابن  دقال  حيد    اجدتً   ظدمه   عليده  التيم،  التدصثي   كدمن  وإن   مااضدددد   يف  تيميد   ابن

 :  االختيم د   األفعمل  تق د  يف  واألث (

  األئم :   قمل  فقت  ودحكم   دشددمء  بمم  دصم   كيف  ب   شددمء إذا  شددمء  كيف  متكلًمم  اهلل دزل  ولم  وقالنم:"

  دتكلم   ومن  كممل   صددف   الك    فإن  شددمء؛  إذا  متكلًمم  دزل  لم  أنه  بمعنى  وقت ته   بمشدديئته  دتكلم  اهلل  إن

 .له  ممكنًم  الك    دكان  ممن  أكمل  وقت ته  بمشيئته  دتكلم  ومن  دتكلم   لم  ممن  أكمل

  أن   ع    َمن  هؤالء  من  ثم  .كحيدمتده  لدهاتده  الز   ك مده  بدل  وقدت تده   بمشدددديئتده  دتكلم  ال  قا :  وقدمل

  فقمل:   قتدًمم   دكان  أن  عن  فضدً    زممنين  دبقى  ال  والصدا   متعمقب    إال  تكان ال  واألصداا   الح و 

  معنًى   ها  فقدملاا:  عدتد   دون  بعدتد  التهصدددديص  وامتندم   ل دم   هندمدد   ال  معدمن    المتندم   واحدت  معنًى  القدتدم

دن  الك سدد،  آد   ومعنى  واحت   معنًى  والق آن  واإلنجيل  التا ا   معنى  وقملاا:  واحت    ومن م   واحت   والتا

  لم   والسددين  السددين   تسددبق  لم  البمء  وأن  تزال  وال  تزل  لم  األعيمن  قتدم   وأصدداا   ح و   إنه  قمل:  من

م  اقرتانًدم  ببعضدددد دم  مق وند   الح و   وأن  الميم   تسددددبق م   قدتدمدً  يف  مرتاتبد   وه،  دزال   وال  دزل  لم  أزليد 

  من  ذل   غي   إلى  .واحت  شدد،ء  ذل   م  إهنم  من م:  كثي   وقمل  وجادهم   يف  مرتاتب   غي   وممهيت م  حقيقت م

 .(2)  "العقل بض و    الفسمد  معلام   إهنم  العق ء:  جم ا   دقال  الت،  اللااز 

  المسدلمين   سدمئ   من  السدلف  من  أحت به دقل  لم  تفسدي   هها  إن":  بمالسدتي ء  االسدتااء  تفسدي  يف  وقمل

 يف  األشددددع    الحسددددن  أبا  قمله  كمم  والمعتزل   الج مي   ذل   قمل  من أول بل  والتمبعين   الصددددحمب   من

 

 .١٣٦أقاوخل الثقات ص  (1)

 . 69، 68العخن واألثر، المواهبم ص  (2)
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  المحدتث   التفسددددي   فيكان  [ اظفاهر  ا  علمف    للسففففلفا  ]معلومف    كدمن فدإنده  اإلبدمند    وكتدمب  المقدمال    كتدمب

 .معلا   االستااء  ممل : قمل  ول ها   بمطً  

  بدمهلل   نق   كمدم   أصففففلف [  ُعلم  ]قفر  مفا  علم  ينفي  ال  بدملكيف  فدملج دل  "مج ال  والكيف"  قالده:  وأمدم

 .(1)أعلم(  واهلل   سمئله  بعض  يف  تعملى  اهلل  حمه  تيمي   ابن  ذل   إلى  أشم   ها   كيف نعلم  وال  به   ونؤمن

 (2)  .الكيفي   وبين  الصف   معنى  أصل  بين  التف ق  يف  تيمي  ابن  لمهه    اإق   وها: قلت

  ال   السدددمبق  المااهب،  إثبم   أن  المعمصددد دن  المتحنبل    ؤوس  أحت  مزع    العج   إلى  دتعا  مم  لكن

 !  لمق  كها  .الصفم   بقي   بعك   االستااء  دثبتان  الحنمبل   متكلم   ألن  الُمثبت    من  أنه  دتل

  أمم   الحنمبل    متكلم   عنت  عقلي   صددف   فملعلا  االسددتااء   وبين  العلا  بين  دف ق  لم  الك    هها  وقمئل

 يف  دعلى  أب،  القمضد،  اضدل اب  بنم م ا   وقت  بسدااء   سدااءً   الهربد   الصدفم   كبقي   عنتهم  ف ،  االسدتااء

 .له  تيمي   ابن  وتعق   الصف   هه 

  تيمي    ابن  اإلسدد    شدده،  بك    ترتسدده  لكث    المتصخ دن  أضددبط  من  ف ا  اهلل   حمه  السددفم دن،  أمم

  وقت دق  يف ك مه شددد،ء من االضدددل اب لكانه قت اعتمت يف نظمه على كتمب، ابن حمتان  القيم  وابن

 ومهتص   البن بلبمن.  

  التج يل   وأهل"  :األناا   لاام   كتمبه يف  ذل  ذك   كمم  المفاضد  يف  اهلل  حمه  السدفم دن،  اإلمم   قمل

  معمي  دع    جربدل وال   الصفم   آدم   من عليه أنزل  مم معمي  دع   لم  ال سال  إن:  دقالان  الهدن هم

  تكلم   ال سددال  وأن   الصددفم   أحمدد   يف  قال م  وكهل    ذل   ع فاا  األولان  السددمبقان  وال   اآلدم 

  آددم    يف  فيقالان   السددددلف  واتبدم   السددددند   إلى  المنتسددددبين  من  كثي   قال  وهدها   معندم   دع    ال  بك  

 

وعلق على هذا الموضيع مدقق  عصياف قلعجم الدنبلم: ه هذا لخن نق      .25المواهبم ص   العخن واألثر،  (1)

 عن كتب ابن تخمخو، بل أخذ ا من  على المعنى والكخفه !!
وفم النقل الالييابق عن المواهبم رد على من خظن أننا نت ول ك ف المت خرخن ونتكلف لجذبهف إلى مذهب   (2)

 .رض من البد  هو إظهار الدقائق كما همعقدي معخن، والدمد هلل ال ندتان إلى ذلك، فالغ
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  َوَمم   7  اآلد   عم ان آل  سددا  : )تعملى -  بقاله  ودسددتتلان   اهلل  إال  مع فت م  دعلم  ال:  وأحمددث م  الصددفم 

َلمُ  دلَدهُ   َدع   )هبدها  تدصود   ل دم  إن:  قال م  م   م اد  وظدمه هدم   ظدمه هدم  على  تج ى:  ودقالان   (اهللُ   إدالا   تَدص ود

 .(1)  أهد  "اهلل  إال  دعلمه  ال  المعنى

  القمضدد،   )وقمل:  دعلى  أب،  القمضد،  علىم  مسدتت كً   السدفم دن، قمل:  االختيم د   لألفعمل  إثبمته  يف  أمم

 (2)( فعل  صف   أنه  والحق  ذا    صف   النزول

م  أع ضدً   الصدفم   وتسدم، به  واألفعمل  الصدفم   قيم   فتنف،  المعتزل   أمم":  بعتهم  السدفم دن،  قمل  ثم

  حقيقدد    دع    لم  من  فيتاهم  الحاادث  وال  األع اض  تعددملى  بدده  دقا   ال  ودقالان  حاادث  واألفعددمل

:  سدددد   اهلل  قتس  اإلسدددد    شددددي   قمل  ..واآلفم   والعياب  النقمئص  عن  تعملى اهلل  دنزهان  أهنم  قال م

  لفظ   وكددهلدد   ونحاهددم   األم اض  من  لإلنسدددددمن  دع ض  مددم  مندده  دف م  قددت  اللغدد    يف  األع اض  ولفظ

  مشد وع     ليسدت  الت،  والبت   المهمام   األفعمل  من  اإلنسدمن  دحتثه  مم  دف م  قت  والمحتثم    الحاادث

 ذل   فاق  ها عمم  تنزد ه دج   وتعملى  سددبحمنه  واهلل  ذل   ونحا  األم اض  من  لإلنسددمن  دحتث  مم  أو

  عن   منز  ها  :بقال م  المعتزل   مقصداد  دكن  لم  ولكن  ؟األما   هه   عن  تنزد ه  فكيف  نقص نا   فيه  ممم

   حم   وال  مشددديئ   وال  قت    وال  علم به  دقا  ال  فعنتهم  وأفعمله   صدددفمته نف،  إال  والحاادث  األع اض

  اسدتااء   وال نزول  وال  ءمج، وال  إتيمن وال  عتل  وال  إحسدمن وال  خلق وال ف ح  وال  ضدى  وال ح   وال

  دنمزع م   من  اللاائف  ومن  ذل   يف  دهملفاهنم  المسدلمين  وجممهي    .وأفعمله  صدفمته  من ذل   غي   وال

  دنمزع م   من  النمس  ومن  بعض   دون  الصددفم   بعض يف  دنمزع م  من  ومن م  األفعمل  دون  الصددفم  يف

 .(3)  "ممحتثً   المفعال  كمن  وإن  قتدم  فعله  إن  :ودقال  القتدم  الفعل يف

مه تق د     من  األفعمل  قيم   أثبت  بعتمم  السدددفم دن،  أن  السدددمبق  النقل يف  ن حظ   شدددي    عن  بنقله  دع 

 

 .117الالفارخنم ص  ،لوامع األنوار (1)

 .250الالفارخنم ص  ،لوامع األنوار (2)

 250،251لوامع االنوار، الالفارخنم ص  (3)
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 .الفصل به  وختم  بهاته   االختيم د   األفعمل  قيم   إثبم   دفيت  مم  تيمي   ابن  اإلس  

  بنفسدده   ها  دق    ولم نقل  مم  إذا  دقمل  قت  هها  فإن  دنقله   مم  دعتقت  وال  تيمي   ابن  عن  دنقل أنه  ُدقمل  ف 

 .ذل   ُدبي ن  القمض،  على  -السمبق-  واستت اكه

  مدههد    وتح د   ":  السددددفدم دن،  قدمل  حيد    النجدم   ابن  من  وق   مثلمدم  التندمقض  بعض  يف  وق   لكن

 (1)  "  ومعمنيه ح وفه  قتدم وأنه  اهلل  ك    الق آن  وأن  قتدم  ك مه  وإن  م    كمم  متكلم  اهلل  أن  السلف

  الرتكيز   فجمء  واآلدم    الح و  بهلق  دقالان  ممن  األشددع د   على ال د  هها  من  م ادهم  لعل  لكن

 .مهلاق   غي  هبم  ود دتون  قتدم   والمعمي  الح و   أن  على

ل  قدت  تيميد   وابن   لنف،   دسددددتهدت   وقدت  حق   لمعنًى   دسددددتهدت   قدت  أنده  وبي ن  هده   القدتدم  لفظد   يف فصدددد 

 .القمئل  ط دق   ها  والمعترب  .األفعمل

  السددفم دن،   أن  على به  دسددتتل  أن  دصدد   ال:  "قتدم   كهاته  صددفمته "  منظامته يف  اله   الماضدد   كها

  وك مده   وتاضددددي    بيدمن  زددمد   فدملشدددد ح  المتن   على  مقدت   الشدددد ح  وأن  السدددديمدم-  األفعدمل  قيدم   دنك 

 يف  ُدجم   العدملم  ك    أن  العلم:  أهدل  عندت  المق     القااعدت  ومن  -المجمدل  ك مده  إلى  ُد د  الصدددد د 

   .اآلخ   دون بقال    ُدكتفى  وال  الااحت   البمب

  ود ددت   الحق   محض  أحدتهمدم  هبدم  د ددت  اثندمن   دقال دم  الااحدت   والكلمد ":  اهلل   حمده  القيم  ابن  دقال

 أهد  "  عليه  دنمظ  ومم  إليه  دتعا  ومم  ومن جه  ال جل  بسي    والعرب   البمطل   أكرب  اآلخ 

  العالمفة   وقفا  ":  األفعفا    قيفاما  ُمقرو    السففففففاويني  قو    هو  األفعفا    لقيفام  تقرير   يف  الثفاين  المثفا    أمفا

 ال  أ هم -  عن   اهلل وضفي -  أحمر  اإلمام  أصفحا   عنر الميفهوو:  واالعترا    االسفتقامة  قواعر يف (2)الطويف

 

 .137لوامع األنوار، الالفارخنم ص  (1)

الصييواب أن هذا من ك ف شييخ  اساليي ف ابن تخمخو فم هاالالييتقاموه، وقد وهف الالييفارخنم فم نالييبت  إلى   (2)
 .الطوفم
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 ال  كما  والترلي  والر و والهبوط والنزو   واإلتيا   كالمجيء  الحركة  جنس  من  التي  الصفففات  يتأولو 

 المعنى  إثبفات  على  يفر    البفا   هفذا  يف  السففففلف  وكالم:  وقفا     الصففففالح  للسففففلف  متفابعفة  غيرهفا يتفأولو 

 ير و: زير  بن  حماد  وقا    .ييففاء  ما  اهلل يفع : النزو    حريث  عن سفف    لما  األوزاعي وقا     في  المتنازع

 .أهفف  "يياء  كيف خلق   من

 المعنى  وهو  .اآليفات  معنى  ظفاهر  أ    "فيف   المتنفازع  المعنى  إثبفات":  يتبّين  السففففابق  النقف   ويف

 .المتأخرين بين في  المتنازع

: فالنزو   هلل   فعال   النزو    فجع   "ييفاء  ما اهلل  يفع ": النزو    حريث  عن  األوزاعي  بقو    عقب ثم

 .ُتفهم ال التي  اإلضافات  با   من  وليس .والعق  اللهة  بمقتضى  فِع   

 شاء  كيف خلق   من ير و: زير  بن  حماد  وقا  

  ال   لكو    اللهوية   بمترادفاتها الصفففة يسففتبر    ال المفّوض  أ   ومعلوم  بالر وّ : النزو    حماد  ففسففر

  .المعنى  يفهم

 والتي   (1)األ واو(  )لوامع كتاب   يف  أحمر  اإلمام  إلى الجهمية على  الرد  كتا  السففاويني  صفحح وقر

 .عن   فيها على المعاصرين المتحنبلة  بعض  يحاو 

  واألشفففعرية  لألشفففعرية  موافقة  المعتزلة  أ   والحاصففف   ":البهية  األ واو لوامع يف السففففاويني  وقا  

 بين  الخالف   وإ مففا  محففر   مخلوق  المصففففحف  دفتي  بين  الففذ   القرآ   هففذا  أ   يف  للمعتزلففة  موافقففة

  تعالى  بذات   القا م النفسفي  الكالم أثبتت واألشفعرية  هذا   سفوى  كالما  هلل  تثبت  لم  المعتزلة  أ   الطا فتين

 اهلل  كالم يسففمو     عم اهلل   كالم  أ   يقولو  ال  واألشففعرية اهلل   كالم  المخلوق  إ   يقولو :  المعتزلة  وأ 

 الفذ   المنز    هفذا  على  يقفا    كالم  لفظ   متفأخريهم:  من  طفا ففة  وقفالفت  متقفرميهم   جمهوو  قو    هفذا  مجفازا

 لكن  تيمية:  ابن  اإلسفالم  شفي  قا  .اللفظي  باالشفترا  النفسفي الكالم  وعلى  مصفاحفنا  يف  و كتب    قرؤ 

 

 .67لوامع األنوار، الالفارخنم ص  (1) 
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 اهلل  كالم المخلوق  إ  يقولو  ال  هذا  مع  وهم ب   المتكلم بهير الكالم قيام  إبطا   يف  أصفففلهم ينقض  هذا

 وهو  اهلل   لهير  كالمفا  العربي  القرآ   يجعلو   بف   حقيقفة   كالمف   أ ف   قولهم  مع  المعتزلفة  يقولف   كمفا  حقيقفة

 هذا  ومن .الجهمية  قو   حقيقة  وهذا  المعتزلة  قو    من  شفففر  وهذا  اإلسفففالم:  شفففي   قا   .حقيقة  كالم 

   أهف  " أقر  المعتزلة  فقو   الوج 

  متأخر    فيها  خالف  التي المسففا    يف  تيمية ابن  بقو    يقو   السفففاويني  أ   إلي   اإلشففاوة  يحسففن  ومما

 .الك  و حو والتقبيح والتحسين  والتعلي  الحكمة  يف بقول   يقو   فهو الحنابلة 

 كثير اختاو   مرجو   قو     يف  لعلة يكو  ال  وتقرس  تعالى اهلل فع   أ   الحاصف ": اهلل وحم   فيقو  

  أ همفا  الثفاين  والقو    )!( والجهميفة  واألشففففعريفة الظفاهريفة وقفالف  واليففففافعيفة  المفالكيفة  وبعض  علمفاء فا  من

 وحكا  الجب  قاضففي  وابن  القيم  وابن  تيمية  ابن  اإلسففالم  شففي   مختاو وهو الطويف اختاو  وحكمة لعلة

ا  اإلسففالم  شففي  أ   والحاصفف   ..السففلف  إجماع  عن   أفعا  ىف والعلة الحكمة  أثبتوا  تالمذت  من  وجمع 

 تقلير  وبقة من  السففالم الفطين  مخيلة يف يبقي ال لَعّل   ما  البراهين  من  الك على  وأقاموا  وعال  ج  الباو 

 (1)  أهفف(  تخمين وأق   اختالج  أد ى  األساطين

   النجر  عثما 

  ممن   التوفيقيفة   الطريقفة  أصففففحفا   المتفأخرين  من  كهير   فهو  النجفر   قفا فر  ابن  عثمفا   العالمفة  أمفا

 يف  يح  وال  الحواد   تحل   ال اهلل أ   "الخلف   جاة " وسالت  براية يف  فقرو  المذهبين   ألفاظ  بين جمعوا

  أل هفا   االختيفاويفة  األفعفا     في بفالضففففرووة تعني  ال لكنهفا -  مجملفة  كفا فت وإ - العبفاوة  هفذ  لكن  حفاد  

   .تيمية ابن فيها  فّص   كما القا    مراد  بحسب خطأ ومعنى    صوا  معنى    توهم

 عليف   اهلل  صففففلى  -  محمفر  على  أ زلف   اهلل  كالم  القرآ "  :-  تعفالى  اهلل  وحمف   -  قفا فر  ابن  كفذلفك يقو  

مي  وإ   والحروف   األصففوات - حقيقة -  والكالم .بتالوت  متعبر   بنفسفف    معجز   -  وسففلم  المعنى ب   سففُ

 

 .285لوامع األنوار، الالفارخنم ص  (1)
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ا متكلم   تعالى اهلل  يز   فلم  حقيقة   كالم   والكتابة .فمجاز  بالمتكلم  قا مة    مفردين  بين  سففبة    وهو النفسففي

  إمام   وهو  وأصفففحاب   أحمر  اإلمام  مذهب  هذا ويحكم   شفففاء  بما يأمر  كيف   بال  شفففاء  وإاا  شفففاء   كيف

 وجمهوو  دففاع   بال  الحفريفث  إمفام  البخفاو   إسففففمفاعيف   بن  محمفر  اإلمفام  ومفذهفب  منفازع   بال  السففففنفة

 أهف  "الجب  قاضي  وابن أصول  يف  مفلح ابن قال  .العلماء

  بفالميففففي فة  الكالم  قرو  بعفرمفا  النجفر   عثمفا   ففإ    اكثير    أمفامف   البفاحفث  يقف  أ   ينبهي  التقرير  وهفذا

  ابن   مفذهفب  على  وهمفا  الجبف    قفاضففففي  وابن  مفلح  ابن: تيميفة  ابن  تالمفذة  إلى  عزا   االختيفاو    والفعف 

 .المسألة هذ  يف تيمية

  من   األو   النصففف  ففي  بنصفف    تيمية  ابن  كالم هي الرسففالة  أوباع فثالثة  تيمية   ابن  عن النق   عن  أما

  من   المتفأخرو   فيف   تنفازع  مفا  أمفا  ":  قولف   من  بفرايفة   لف   عزو    دو   تيميفة  ابن  عن  النقف   من  أكثر  الرسففففالفة

 (1) "...واإلثبات النفي  من المبترعة  األلفاظ

  حيفث   بتمفامهفا  التفرمريفة  من   قلهفا  قواعفر  بُرمتهفا  هي  "السففففلف   جفاة"  وسففففالتف   من  األخير  الثلفث  أمفا

  الترمرية  من قواعر   ق  ثم (2) "....تعالى اهلل  شاء  إ   افعة قواعر يف الثالث:  الفص   ": قا  

»فعدل العبدت االختيدم    وكفذلفك  جفر  يف مقفرمفة »هفرايفة الراغفب« يعتمفر على ابن القيم حيفث يقو :  

إنمم دكان لجل  نف  للفمعل أو دف  ضددد   عنه  وفعله تعملى ُدهملف ذل   فمم ف وا فيه من المحهو   

والحمصددددل: أن الصددددف  تعترب من حي  ه،  نظي  مم ف وا منه...    -دعن، من نف، ال حم  بمعتبم   فعً  -

   غي    وليست االعتبم ا  الث ث متممثل  ه،  وتم   من حي  قيمم م به تعملى  وتم   من حي  قيمم م ب

إذ لي  كمثله شد،ء  ال يف ذاته  وال يف شد،ء من صدفمته  وال يف شد،ء من أفعمله  وها السدمي  البصدي .  

ا  بل ه، الت، أغندت السددددلف الصددددمل  عن تصودل آدم  الصددددفدم    فمحفظ هه  القدمعت  فإهنم م مد  جت 

 

 7نجاة الخلف، عثمان النجدي ص  (1)
 .14نجاة الاللف، عثمان النجدي ص  (2)
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من الكتمب والسدن  مسدتحيً  عن اهلل من تجسديم أو غي  .    وأحمددث م  وه، العمصدم  ل م من أن دف ماا

  ثم  أدته قت سدبقه إلي م  ثم بعت إثبميت ل ه  القمعت   أدت م منصداصد  يف ك   السديت معين التدن الصدفا 

 (1«. )الع م  ابن القيم

ا ..  وأخير 

 ُكلية  عالقات يفا  أسفففاسففف   يرخلو   إ ما مركبة   مسفففا    يف يرخلو   ال الواحر الفكر  أصفففحا  إ 

  األطر   تحيط  التي الواحر  كالقالب  المذهب يصفففبح  الرؤية  هذ   وبحسفففب  الجز ية  المسفففا   تتخطى

 .تجمعهم التي الكلية  والمسا   العامة

  داخف    سففففا هفا   تيميفة  وابن  القفاضففففي  مفذهبي  أ   يرو   فهم  األثر    للمفذهفب  الحنفابلفة  وؤيفة  هفذ 

 إلى يمي   وبعضفهم مسفا    يف  يتيمة  وابن   مسفا   يف القاضفي  مذهب يرجح  وبعضفهم الواحر   المذهب

ق أغلبهم  تيمية ابن  قو    .المذهبين بين  ما ُيلفِّ

 للمتأخرين  الحنبلية  مرو ات  يف القاضففي  وكالم  تيمية  ابن  كالم توظيف  -بوضففو -  ُيفسففر ما  وهذا

ا  تيمية  ابن  بكالم القاضففي  كالم ييففر   منهم الواحر  أ  حتى .سففياق واحر يف   ابن   كالم وييففر    أحيا  

  .(2)وسا غ يسير  المذهب  داخ   الخالف   وأ  ا واحر   اقالب    المذهب يرو  فهم  القاضي بكالم تيمية

ا -سفا غ  عنرهم  تيمية  ابن  فمذهب باختصفاو  المتأخرين  الحنابلة  ظرة هذ  ا   قطع  وال يعرو   مبترع 

ا كما   م   .بعض الجهلة من المنتسبين إلى مذهب اإلمام أحمر اليومأويصر    يلمحوال مجسِّ

هفف تلميذ اليي  حسن بن عمر اليطي 1331يقو  اليي  عبر اهلل بن صوفا  القرومي المتوىف سنة 

 

 6 ص هداخو الراغب  (1)

والغرض من هيذا الك ف بخيان الطرخقيو التلفخقخيو للدنيابليو المتي خرخن، ومعلوف أنهف خملفقون ميا بخن الميذهبخن،    (2)
وطرخقتهف بالت كخد لخالت صدخدو. والفائدة من بخان ذلك أمران: أولهما: أنهف ال خرون ابن تخمخو شاذَا كما 

غضياضيو ، ثانخا  : بخان أنهف مضيطربون،    خدعم الدنابلو الجدد، بل خختارون قول  فم ماليائل كبخرة ب 
ف  خؤخذ عنهف العقخدة، ألن الدنابلو الجدد الييخضييطرون دخنها إلى قبول ك ف ابن تخمخو مثلهف فم بعض 

 كبرخات القضاخا، وفم هذه الدالو الخظهر التناقض.
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لي  )يعني شي  اإلسالم(  هفففف : )فإ  قلت: كيف يلت م ما  قلت  من ثناء األ مة ع1274الرميقي الحنبلي 

مع كالم العالمفة ابن حجر يف )شففففر  اليففففمفا ف ( ومع كالمف  يف )الفرو المنظم(  وقفر ومفا  وتلميفَذ  ابن  

القيم بالعظا م  و سففبهما إلى القو  بالجهة والتجسففيم  ثم قا : )واإلمام أحمر وأجالء مذهب  مبرؤو  

 من هذ  الوصمة القبيحة  كيف وهي كفر عنر الكثيرين(.

قلت: إ  اليفي  تقي الرين ابن تيمية كا  يرجح مذهب السفلف على غير  من مذاهب المتكلمين  

وكفا  شففففريفر الطعن عليهم  كثير الرد لكالمهم  مع تسففففميتف  لهم معطلفة  ففامُتحن  وخفاض فيف  أقوام 

ا  وومو  بالتجسفيم بسفبب أموو أشفاعها ميفيع لحفظ  فسف   أو ألج  المعاصفرة التي ال ينجو  منها حسفر 

 إال من كم  يف قرس .

فخلف من بعرهم من قلرهم يف الطعن  فتجاوزوا في  الحر  ووما  بعظا م موجبة للتعزير أو الحر   

وهفذ  تصففففا يفف  قفر مألت طبفاق الثرى  واطلع عليهفا القفا، والفرا  من علمفاء الووى  فمفا وجفر فيهفا  

 .(1) عقيرة زا فة  وال عن الحق زا هة(

هذا الفقي  الحنبلي على عقيرة اليففي  وتبر ت  ل  من وصففمة التجسففيم  وقاو  الك  فا ظر إلى ثناء  

بما يفعل  بعض المتحنبلة اليوم من الطعن يف عقيرة اليففي  يف الصفففات  لتعلم أ  هؤالء ال سففلف لهم 

 من الحنابلة.

السففاويني يف والحنابلة المتأخرو  ال بأس عنرهم بالمراجعة والنقر على القاضفي وغير   كما فع  

مواضففففع عفريفرة  فهم يرو  أ فك مفا دمفَت ُتثبِفُت الصففففففات وال ترى تفأويلهفا وتنكر منطلقفات المتكلمين  

 العقلية = فاألمر لريهم بعر الك سه  ويسير.

 االعتقاد؟  يف متأخر حنبلي  إجماع  أو  المذهب يف معتمر  هنا  ه  :التالي  السؤا   إلى  يجر ا  وهذا

  اإلسفالم   شفي   يقو   الرق   ومسفا     الكباو  المسفا  ":العقا ر  مسفا   من   وعين بين التفرقة  ينبهي

 

 .138ص  المنهج األدمد فم درء المثالب التم تنمى إلى مذهب اسماف أدمد  (1)
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 .(1)عليها(  متفقو  فهم الكِباو  األصو    وأما الِرق؛  مسا   يف  ) زاعهم: الحنابلة عن تيمية  ابن

  تقريم   والصففوت   الحرف   الذاتي  العلو التأوي    وعرم  الُمجم   اإلثبات مث  :الكباو المسففا    -1

  فيف   إجمفاعهم  =  النوع  وهفذا   الفك  و حو  اليو فا   أصففففو    و بفذ  التعفاوض   توهم  عنفر  العقف   على  النقف 

 معتمر  إلى   نسففب   أ  يصففح الصففنف  وهذا  اإلجماع   في   فصففح  كلهم  الحريث  أه   مذهب أل    حجة

 .عامة كلية  أصو    أل ها الحنبلي  المذهب

  بعرما  المتأخرين  يف  زاع فيها وقع التي (2)  الميفتبهة  الرقيقة الكالمية المسفا    أ : الرق مسفا    -2

 الحكمة  والتقبيح   التحسفففين  الحواد    حلو    المكلف   على  واجب  أو   مث   -الكالم  علم يف  دخلوا

 هذ   ب   امعتمر    والا  إجماع    ُيسفمى أ   يصفح ال المتأخرين  يف  قو    اشفتهر إاا  و حوها  فهذ   .والتعلي 

 منها  شففي  ا اعتمروا  أ هم  زعم  ومن  جتهاد  ا إلي   أدا   وبما بحسففب    عالم    ك   لتحرير  تخضففع المسففا  

ا  إ   بف   فيهفا   مختلفو   وهم  المتفأخرين   الحنفابلفة  كتفب  أيفرينفا  فبين   فيهفا  تيميفة  ابن  قو    يختفاو  منهم  كثير 

 .غضاضة  بال

 ؟تقلير   زويج وه   حنبلي  عقر   معتمر يوجر  ه 

  المجر   البركات  أبو  فقا    اإللهيات  مسفففا    يف التقلير تحريم  على الحنابلة أ مة   ص  برء  ا   بادئ

 مسففففا ف  والحلواين:  الخطفا   وأبو  عقيف   وابن  القفاضففففي  )قفا  :  الفقف   أصففففو   يف  المسففففودة يف تيميفة  ابن

 يجوز  ال =  علي  ويسفتحي  ل   يجب  وما يجوز   ال وما علي   يجوز وما  باهلل   باالعتقاد المتعلقة  األصفو  

 (3) فيها( التقلير

  ابن   الفخر  احتج  عقفريفة  مسففففا ف   يف  تيميفة  ابن  والفخر قفرامفة   بن  الموفق  اليففففي   بين   زاع  وقع  وقفر

 

 86 /2مجمو  الفتاوى، ابن تخمخو  (1)

مخت هالد ه الشيتباهها،    ،-فم أصيلها-م دظو: ماليائل الد  المشيتبهو، ال خعنم أنها اليائغو الخ ف  (2) إنما اليم
 .ولدقو المالائل الك مخو

 457المالودة آلل تخمخو ص  (3)
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  .علي ا  قاسي   قرامة  ابن ود فكا  الحنابلة قرو  بما تيمية

  القرآ :  بخلق  القا    بتكفير القو    فيها  والحريثة القريمة األصحا  كتب  إ   )قول ::  قرامة  ابن قا  

 على  األصففحا   أجمع لو أترى  .عجب! وهذا  .القاطعة!  الحجة هو  األصففحا  قو    أ   متضففمن فهذا

 يف يحتاج  فما هذا يرى  الرين فخر  كا  فإ   بذكرها؟  ويكتفي بها  يقتنع حجة  الك  أكا   فروعية   مسففألة

 حجة جعل  فكيف الفروع   يف حجة  الك يرى  ال كا   وإ   .األصفحا  قو    سفوى  دلي   اكر إلى تصفنيف 

 .(1)  األصو ؟ يف

 كيفية يف  اليفاهر لكنّ   فيها  المتنازع المسفألة أصف  يف  قرامة  ابن اجتهاد صفحة  مرى  عن  النظر  بهض

  المتأخرين؟! بكتب فكيف الحنابلة  إجماع قرو  فيما  ظرت 

  مصففحح   أ ا أيضفف  -  بنا مر    وقر   والتعلي  الحكمة يف  تيمية  ابن  قو   اختاو السفففاويني  أ  بنا  مر   وقر

  األموو   من  وغيرهفا  اآلحفاد   حفاد   النوع  قفريم  اهلل  كالم  أ   يف  تيميفة  ابن  قو    اختفاو  المرداو   المفذهفب

  عتمر ؟  للمذهب  معتمر   فأ   المذهب   أساطين  بها وقا    المقا   هذا  يف بنا  مرت التي

  مخالفات   وجود  -الكالميات يف  للمذهب  معتمر    وجود أعني- الفكرة تلك  فسفففاد على  األدلة  ومن

  بفرهيفات   تخفالف  التي-المتفأخرين  الحنفابلفة  مخفالففات  أعجفب  ومن  المتفأخرين   بعض  عنفر  بفرهيفة

 .الكالم صفة يف الفتوحي  النجاو  ابن على الخلوتي  اليي   استروا   هو  -المذهب

 عرشف    على بمسفتو   ليس  اهلل أ   كاعتقاد ": عباوة  وتحت؛  "المنتهى على حاشفيت   " يف الخلوتي  قا  

 سففعر  المولى قا    ": الخلوتي العالمة  قا    ؛"تعالى  اهلل  بكالم ليس  المصففاحف يف  المكتو  القرآ   وأ 

 اإلضفففافة ومعنى   القريم  النفسفففي الكالم  بين  ميفففتر   اسفففم   تعالى اهلل  كالم أ  التحقيق التفتزاين: الرين

وو  من  المؤلف  الحاد   اللفظ  وبين تعالى  اهلل صففة    كو    هلل  مخلوق    أ   اإلضفافة ومعنى واآليات  السفو

 

كان أصييل النزا  فم تكفخر علماء األشييعرخو كما هو معتمد المذهب وقتئذ، واالييتدل الفخر بقولهف بخلق    (1)
 .القرآن، واعترض علخ  ابن قدامو أن المال لو لخالت مجمع علخها
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  "...تعالى

 ل ال  فتفطن  -النجفاو  ابن  أ -  اليففففاو   كالم  يف  مفا  تعلم  )ومنف   كالمف :   قف   أ   بعفر  الخلوتي  قفا    ثم

 .(1)قرمك(  تز  

  الفضفففف    أبفا  ففإ   -األشففففعريفة  مع  المتسففففامحين  حتى-  الحنفابلفة  كف   يتجفاوز  النقف   بهفذا  والخلوتي

 يبطف   أحمفر[  اإلمفام ]يعني  »وكفا   والعبفاوة:  الحكفايفة مسففففألفة  يف  قفا    -المتسففففامحين  من  وهو-التميمي

  وغلط«   جه   فقر اهلل  كالم  عن عباوة   القرآ   إ  قا    من  أ  مذهب  وعلى  بذلك  القا    ويضفففل  الحكاية

 .(3)  » هايت « يف  الفض   أبي  عن هذا  حمرا   ابن   ق   وقر (2)

م فه   السفعر يقرو   ما  أم  أحمر   اإلمام  عن  التميمي  الفضف   أبو ينقل  ما األصفلية  المسفألة هذ   يف  ُيقر 

 الخلوتي؟! علي  ويوافق   األشعرية أ مة  عن   قال   التفتازاين

  التمييز  عرم  من  دخ   ما  عليهم  دخ  المتأخرين الحنابلة  أ  منصفففف  باحث يمتر  أ  ينبهي ال  إا 

  األشفففعر    الوسفففط   حيث مصفففر يف  عاشفففوا  ممن  السفففيما  زما هم   أله  مجاواة  و وع  المقاالت  بين

  بفاليففففكف    أزمفا هم  يف  ُمحققفة  تكن  لم  المسففففا ف   بفأ   لهم  ُيعتفذو  وهؤالء  .األزمنفة  تلفك  يف  الخفالص

   !!  المذهب هو  كالمهم  ُيجع  أ   ال لهم  ويعتذو عليهم  فيترحم المطلو  

ا  تفابعف    واليففففافعي  المتفأخرين   للحنفابلفةا  تفابعف    الحنبلي  ليكو   بفالمفذهفب   متعلقفة  العقيفرة  فجعف   إا 

 بين  جمع  هفذا  أ   منصففففف  بفاحفث    على  يخفى  ال  -  للمفاتريفريفةا  مقلفر    والحنفي  المتفأخرين   لألشففففاعرة

 .للصوا   ومجا ب المتناقضات 

 .وسلم  وصحبه  وآله  محمت  على  الل م وصل

 

 .(251-249: 7داشخو المنتهى ) (1)

 36التمخمم ص  ،اعتقاد اسماف المنبل أدمد بن دنبل (2)
 .(27نهاخو المبتدئخن فم أصول الدخن، ابن دمدان ص  (3)


