حقوق الطبع حمفوظة
�إال ممن �أراد طباعته لتوزيعه جمانا
الطبعة الأوىل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1438هـ
حمرم
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متهيد
احلمد هلل الذي أنزل القرآن ذكر ًا للعاملني ،وهدى ورمحة للمؤمنني،
فبصهم ِبه وهداهم ،ووعظهم به وزكَّاهم ،وأنزل هلم فيه تفصيل ّ
كل
رَّ
يشء ،ورضب فيه من ّ
ويسه للذكر ،ووعد من آمن به واتّبعه
كل مثل ،رّ
بالنجاة من العذاب األليم ،والفوز بالفضل العظيم يف الدنيا واآلخرة،
كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾.

النبي األمني ،والرسول الكريم ،الذي أنزل
والصالة والسالم عىل
ّ
وفهمه ،وأرسله إلينا
وكرمه ،وع ّلمه مما يشاء ّ
اهلل عليه الكتاب واحلكمة َّ
ومبش ًا ونذير ًا ،وداعي ًا إىل اهلل بإذنه ورساج ًا منري ًا؛ فكان أعلم
شاهد ًا
رّ
الناس بالقرآن ،وأعظمهم نصيب ًا من بركته ،وأحسنهم اتّباع ًا هلداه؛ حتى
صح عن سعد بن هشام بن عامر أنه قال لعائشة
كان خل ُقه القرآن؛ كام َّ
ريض اهلل عنها :يا أم املؤمنني أنبئيني عن خلق رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم؟
قالت« :ألست تقرأ القرآن؟».
قال :بىل.

«فإن خلق نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان القرآن».
قالتَّ :
رواه مسلم.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اإليامن به ،أن
واستكامل
بالقرآن،
االهتداء
يكون من
وهذا غاي ُة ما
عز وجل وهدى إليه يف القرآن اعتقاد ًا
يكون خلق اإلنسان ما ب َّينه اهلل َّ
وقوالً وعمالً.
وقد ُأمرنا باتّباع هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ ف َعىل قدْ ِر ما يبلغ
العبدُ من إحسان اتّباع هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ يكون ح ّظه من
بركة هذا االتباع ،وح ّظه من ُهدى القرآن وما رتَّب اهلل عليه من الفضل
العظيم.
�أما بعد:

ّ
يصح اإليامن إال
فإن اإليامن بالقرآن أصل من أصول اإليامن التي ال
ّ
فحري بطالب العلم أن يعتني بفقه مسائل هذا األصل العظيم؛ حتى
هبا،
ّ
يتبينّ ما يتحقق به اإليامن بالقرآن ،وما يقدح يف صحة اإليامن به ،وكيف
َ
املسائل التي يبحثها العلامء يف أبواب اإليامن
يتعرف
هيتدي بالقرآن ،وأن ّ
بالقرآن ،ويعرف مراتب املخالفة يف ذلك ،وأحكام املخالفني ودرجاهتم.

متفرقة يف كتب االعتقاد والسلوك والتفسري
وملا كانت هذه املباحث ّ
ورشوح احلديث وبعض املؤلفات املفردة يف بعض ما يتّصل بمسائل
اإليامن بالقرآن حرصت عىل مجع شتات تلك املسائل وترتيبها وتقريبها
لطالب العلم.
املفس يف معهد
ثم ألقيت ما مجعته يف دورة علمية لطالب برنامج إعداد رّ
ّ
آفاق التيسري للتعليم عن بعد يف شهر ذي القعدة من عام 1436هـ.
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ثم راجعت املا ّدة العلمية لتلك الدورة يف شهر شوال من عام 1437هــ
لتخرج يف هذا الكتاب املخترص.

وأسأل اهلل تعاىل أن يتق ّبله بمنّه وكرمه إنه سميع عليم ،وأن ينفع به
طالب العلم ويبارك فيه بركة من عنده إنه محيد جميد.
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الباب الأول :بيان وجوب الإميان بالقر�آن
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯ﴾.

قال ابن جرير الطربي( :يقول﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾

وهو هذا القرآن الذي أنزله اهلل عىل نبيه حممد َصلىَّ اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم).

وقال اهلل تعاىل لنبيه﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ ،ويدخل
يف ذلك اإليامن بالقرآن دخوال أول ٍّيا.
وقال تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ﴾.
وقال اهلل تعاىل فيام أنزل عىل نبيه صىل اهلل عليه وسلم﴿ :ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾.

يصح اإليامن إال هبا؛
واإليامن بالقرآن أصل من أصول اإليامن التي ال
ّ
كام يف حديث جربيل الطويل أنه قال للنبي صىل اهلل عليه وسلم :فأخربين
عن اإليامن؟ قال« :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر،
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وتؤمن بالقدر خريه ورشه» رواه مسلم من حديث عمر بن اخلطاب ريض
اهلل عنه.
ومن مل يؤمن بالقرآن فهو كافر متو ّعد بالعذاب الشديد؛ كام قال اهلل
تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾.

وتوعَّدَ اهللُ اليهو َد والنصارى بالوعيد الشديد إذا مل يؤمنوا بالقرآن بعد
معرفتهم بام أنزل اهلل من قبل؛ فقال تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ﴾ – سامهم باسم الكفر﴿ -ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾.
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وقال تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ﴾.

فسامهم اهلل عز وجل كافرين وتوعدهم بالوعيد الشديد وعدَّ هم أعدا ًء له.

وقال تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾.

فد َّلت هذه اآليات داللة ب ّينة عىل وجوب اإليامن بالقرآنّ ،
وأن من مل
ّ
الشاك يف
عدو هلل ،متو َّعد بالعذاب الشديد ،وأن
يؤمن به فهو كافر باهللّ ،
القرآن غري مؤمن به ،وأنه متوعد بالعذاب لكفره وإعراضه عن اإليامن
بالقرآن.
فصل :واإليامن بالقرآن يكون باالعتقاد والقول والعمل:

 فاإليامن االعتقادي بالقرآن :أن يصدّ ق بأنّه كالم اهلل تعاىل أنزله عىلباحلق ليخرج الناس من الظلامت إىل النور وهيدهيم إىل رصاط
رسوله
ّ
مستقيمّ ،
حق ال يأتيه الباطل من بني يديه وال
وأن كل ما أنزل اهلل فيه فهو ّ
من خلفه تنزيل من حكيم محيد ،وأنه ق ّيم ال عوج له ،وال اختالف فيه،
احلق وإىل طريق مستقيم.
هيدي إىل ّ
وأنه حمفوظ بأمر اهلل إىل أن يأيت وعد اهلل ،ال خيلق وال يبىل ،وال يستطيع
أحد أن يأيت بمثله ،وال بسورة من مثله.

ومن اإليامن االعتقادي بالقرآن أن يصدّ ق ّ
بكل ما أخرب اهلل به يف كتابه
الكريم ،وأن خيضع ملا أمر اهلل به ،فيعتقد وجوب ما أوجب اهلل فيه ،ويعتقد
حرم اهلل فيه ،وأنّه ال طاعة ملا خالفه.
حتريم ما ّ
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 واإليامن القويل :أن يقول ما ّيدل عىل إيامنه بالقرآن ،وتصديقه بام
أنزل اهلل فيه ،ومن ذلك تالوة القرآن تصديق ًا وتع ّبد ًا.

 واإليامن العميل :هو اتّباع هدى القرآن؛ بامتثال ما أمر اهلل به ،واجتنابما هنى اهلل عنه يف كتابه الكريم.

فمن مجع هذه الثالث فهو مؤمن بالقرآن؛ قد وعده اهلل فض ً
ال كبري ًا،
وأجر ًا عظي ًام؛ كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ﴾.
وقال تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾.
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الباب الثاين� :أنواع م�سائل الإميان بالقر�آن
مسائل اإليامن بالقرآن عىل نوعني :مسائل اعتقادية ومسائل سلوك ّية.

ُبحث يف كتب االعتقاد،
فأما املسائل االعتقادية فهي املسائل التي ت َ
ّ
ُ
اإليامن َّ
ُ
بأن
وأصل ذلك
و ُيعنى فيها العلام ُء بام جيب اعتقاده يف القرآن،

حممد صىل اهلل عليه
القرآن كال ُم اهلل تعاىل َّ
منزل غري خملوق ،أنزله عىل نب ّيه ّ
وسلم ليخرج الناس من الظلامت إىل النور ،وأنّه مهيم ٌن عىل ما قبله من
ِ
عز َّ
وإليه يعو ُدْ ،
وناسخ هلاَّ ،
ٌ
وأن يؤم َن
وجل
الكتب
وأن القرآن بدأ من اهلل َّ
بام أخرب اهلل به عن القرآن وما أخرب به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
ِ
ويعمل
حرامه
وأن يعتقد
َ
َ
وحير َم َ
وجوب اإليامن بالقرآن ،وأن يحُ َّل حال َله ِّ
َ
ويكل ما ال يعلمه إىل عامله.
بم ْحك َِمه وير َّد متشاهبه إىل حمكمه،
ُ
فهذه أشهر مسائل االعتقاد يف القرآن التي تبحث يف كتب االعتقاد
وحتت هذه اجلمل اليسرية مسائل كثرية ومباحث طويلة.

وقد أسهب علامء أهل السنة يف كتبهم املؤلفة يف االعتقاد يف بحث تلك
املسائل وذكروا فيها ما يشفي ويكفي ،وما يذكرونه من املسائل يف أبواب
اإليامن بالقرآن يف كتب االعتقاد يمكن تقسيمه إىل أحكا ٍم وآداب.
واملقصود باألحكام هنا األحكام ال َع َق ِد َّية ،كبيان ما جيب اعتقاده،
مفسقة؟،
وما يحُ كم ببدعته ،وبيان درجة البدعة ،وهل هي مك ّفرة أو ّ
وحكم مرتكب الكبرية ،ومن ارتكب ما يعدّ كفر ًا ،ونحو ذلك من
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األحكام العقدية.

ِ
باآلداب أن يدرس الطالب تلك املسائل عىل منهج أهل السنة
واملراد
واجلامعة يف التل ّقي واالستدالل ،وأن يراعي آداهبم يف البحث والسؤال،
والدراسة والبيان ،والتعليم والتأليف ،واملناظرة والر ّد عىل املخالفني،
وأن يكون عىل حذر من طرق أهل البدع يف بحث مسائل االعتقاد ،وأن
التناز ِع فيه ورضب بعضه ببعض ،وأن
يكف عن املراء يف القرآن ،وإثارة
ّ
ُ
ال يتك ّلف ما ال حيسن ،وأال يقول ما ليس له به علم؛ إىل غري ذلك من
اآلداب الواجبة يف بحث مسائل االعتقاد يف القرآن ،وهذه اآلداب قد
اعتنى هبا السلف الصالح عناية عظيمة؛ فيجب عىل طالب العلم أن يرعى
تلك اآلداب رعاية حسنة يف دراسته ،وأن ال يكون تع ّلمه ملسائل االعتقاد
حتتف به وتكتنفه.
تع ّلام نظر ّي ًا عر ّيا من اآلداب التي جيب أن
ّ

وينبغي أن يعتني طالب العلم بثالثة أمور يف مسائل االعتقاد يف القرآن:

األمر األول :معرفة القول احلق يف مسائل االعتقاد يف القرآن ،بام د َّلت
نصوص الكتاب والسنة ،وما أمجع عليه سلف األمة رمحهم اهلل،
عليه
ُ
يصح َح عقيدتَه يف القرآن ،فيكون معتقدُ ه يف القرآن معتقد ًا صحيحا
حتى
ِّ
مبنيا عىل الدليل الصحيح واحلجة الب ّينة.

واألمر الثاين :تقرير االستدالل هلذه املسائل -وهذه مرتبة يمتاز هبا
طالب العلم عن العا ّمي -بأن يعرف أدلتها ومآخذ االستدالل ،ويعرف
ما حتسن به معرفته من األدلة واآلثار؛ وحيسن تقرير تلك املسائل بأدلتها؛
حتى يمكنه أن يدعو إىل احلق يف تلك املسائل متى احتيج إليه يف ذلك؛
فلو كان يف جمتمع فيه خمالفات يف مسائل اإليامن بالقرآن واحتيج إىل طالب
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ِ
احلق فيها ،ويب ّينه
يقرر مسائل
االعتقاد يف القرآن ،ويدعو الناس إىل ّ
عل ٍم ّ
عارف بأدلة تلك املسائل وطرق
هلم بأد ّلته؛ فإذا هو َح َسن ال ُعدَّ ة يف ذلك،
ٌ
تقريرها عىل منهج أهل السنة واجلامعة.
وأما من كان ضعيف ال ُعدَّ ة فإنه ربام ذهب ليبحث هلم تلك املسائل
رت ببعض ُّ
وتعجل يف بحثه،
الش َبه ،وأساء فهم أقوال بعض األئمة،
َّ
فاغ ّ
وتك ّلف ما ال حيسن؛ وقال ما ليس له به علم ،واتبع الظ َّن ،فأساء من
وأرض من حيث أراد النفع ،وانحرف يف بعض ما
حيث أراد اإلحسان،
ّ
احلق ،ومال إىل أقوال بعض األهواء.
يتكلم فيه عن ّ

املهم من مسائل االعتقاد يف القرآن ومعرفة أدلتها
ولذلك كان ضبط ّ
طالب العل ِم بالعناية ِبه قبل
وص
ُ
أهم ما ُي ىَ
والتمرن عىل تقريرها من ّ
ّ
التوسع يف دراسة مسائل التفسري ،وألجل ذلك قرر هذا الكتاب عىل
ّ
املفس.
طالب املستوى األول من برنامج إعداد رّ
ِ
املخالفني ألهل السنة يف مسائل االعتقاد يف
أقوال
واألمر الثالث :معرفة
َ
القرآن ،ومعرفة مراتبهم ودرجات خمالفاهتم ،ومعرفة أصول شبهاهتم ،ونشأة
أقواهلم ،وحجج أهل السنة يف الر ّد عليهم ،ومنهجهم يف معاملتهم ،فيكون
ٍ
مفرط.
غري غال وال ّ
عىل الطريقة احلسنة التي كان عليها السلف الصالح َ

وأهل البدع واألهواء تتشابه قلوهبم ومقاصدهم وأقواهلم ،وعا ّمة
شبهاهتم مما يتوارثه بعضهم عن بعض؛ فمن أحسن معرفة أصول
الشبهات ،وحجج أهل السنة يف الرد عليها ،فإنَّه يتبينَّ له من أصول الرد
ِ
ردود أهل السنة املتقدّ مني
عىل املخالفني يف العرص احلديث ما هو نظري
عىل املخالفني هلم يف زماهنم.
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واملقصود التعريف املوجز بالنوع األول من أنواع مسائل اإليامن
بالقرآن ،وهي املسائل االعتقادية.

وأما النوع الثاين فهو يف املسائل السلوكية املتعلقة باإليامن بالقرآن:
وهي املسائل التي ُيعنى فيها باالنتفاع ببصائر القرآن وهداياته ومواعظه،
َ
ويعقل أمثاله ،ويعرف مقاصدها ودالالهتا،
وكيف هيتدي بالقرآن،
التبص والتذكُّر ،والتد ُّبر والتفكُّر ،ويعرف عالمات
ويعرف كيف يكون رُّ
اهلداية والضالل يف هذا الباب.
وهذه املسائل السلوكية العظيمة داخلة يف اسم اإليامن بالقرآن؛ َّ
فإن
ٌ
اإليامن ٌ
َ
وعمل واعتقاد ،ومسائل السلوك منها مسائل اعتقادية،
قول
ومسائل قولية ،ومسائل عملية ،لكن غلب عىل العلامء يف كتب االعتقاد
يصح به االعتقاد يف القرآن
بحث املسائل العلمية لشدّ ة احلاجة إىل بيان ما ّ
إ ْذ هو األصل الذي تُبنى عليه مسائل السلوك واألحكام ،وغلب عليهم
تقرير مسائل االعتقاد والرد عىل املخالفني يف تلك األنواع واجته بحثهم إىل
البحث العقدي وما جيب اعتقاده يف القرآن والقول الصحيح يف القرآن.

وأ ّما علام ُء السلوك فاعتنوا بام يتّصل بتحقيق اإليامن بالقرآن يف اجلوانب
املعرفية العلمية ،واجلوانب العملية؛ واملراد باملعرفية ما يتع ّلق باملعارف
واحلقائق املفيدة لليقني ،واملراد باجلوانب العملية ما يتعلق بالعمل القلبي
وعمل اجلوارح ،ولذلك غلبت عليهم العناية بتد ّبر القرآن وطرق االنتفاع
بمواعظه وهداياته ،وهذه مسائل سلوكية.

اإلميان بالقرآن
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وعلم السلوك قائم عىل أصلني كبريين:

األصل األول :البصائر والبينات ،وهي التي يسميها بعض من كتب يف
علم السلوك :املعارف واحلقائق ،واسمها يف النصوص البصائر والب ّينات،
وأعم مما يذكرونه يف أبواب املعارف واحلقائق.
وهو اسم أشمل
ّ

قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅ﴾.

واألصل الثاين :ات َّباع اهلدى ،ويعنى باجلانب العميل وهو الطاعة
واالمتثال ،فيأيت ما يؤمر به ،وجيتنب ما ينهى عنه ،ويفعل ما يوعظ به.
ِ
ومثم ٌر
قائم عىل العل ِم،
فاألصل األول  -وهو البصائر والبينات ٌ -
لليقني.

ومثمر
قائم عىل اإلرادة والعزيمة
ٌ
واألصل الثاين  -وهو اتباع اهلدى ٌ -
لالستقامة والتقوى.
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وعا ّمة ما يذكره العلامء من مسائل السلوك راجع إىل هذين األصلني،
ماسة ،وقد مجعهام اهلل تعاىل يف قوله﴿ :ﮠ
وحاجة الناس إىل التف ّقه فيهام ّ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾.

فهذه اآلية مجعت أصيل علم السلوك :البينات واهلدى؛ فالناس بحاجة
احلق من الباطل ،وبحاجة إىل معرفة اهلدى
إىل البينات التي يعرفون هبا ّ
ليتّبعوه.

واألصل األول حجة عىل من خالف يف األصل الثاين؛ ألن من جاءته
الب ّين ُة ومل يتَّب ِع اهلدى كان علمه بتلك الب ّينة حجة عليه كام قال اهلل تعاىل:

﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫ﴾.

وقال اهلل تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾.

ومن ّفرط يف األصل األول قاده ذلك إىل االنحراف يف األصل الثاين؛
كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ﴾.

فلماّ عميت بصائرهم ز ّين هلم سوء أعامهلم ،و ّملا انحرفوا عن اتّباع
اهلدى اتّبعوا اهلوى.

ولذلك ال بد من اجلمع بني هذين األصلني العظيمني :أن يكون
اإلنسان عىل بصرية وب ّينة وأن يتّبع اهلدى ،وكل ذلك من اإليامن بالقرآن،
ومما جاءت به النصوص الصحيحة الرصحية يف الكتاب والسنة.

اإلميان بالقرآن
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وحتصيل األصل األول يكون بالتف ّقه يف بصائر القرآن وب ّيناته ،وتصديق
أخباره ،وعقل أمثاله ،وفقه مقاصد اآليات والقصص واألخبار التي ب ّينها
اهلل تعاىل يف كتابه؛ فالتفكّر فيها بقلب منيب يثمر للعبد أنواع ًا من الب ّينات
والبصائر التي يزداد هبا إيامنه ويقينه.

وحتصيل األصل الثاين يكون بإلزام النفس بكلمة التقوى ،وصربها عىل
امتثال ما أمر اهلل به ،واجتناب ما هنى اهلل عنه ،وفعل ما وعظ اهلل به ،كام
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾.

صح له سلوكه ،ومجع بني العلم والعمل،
صح َح األصلني يف نفسه ّ
ومن َّ
صحة العلم وصالح العمل؛ فالبصائر
ولذلك كان مر ّد فالح السالكني إىل ّ
ٍ
مقتض لصالح العمل،
والب ّينات قائمة عىل العلم الصحيح ،واتّباع اهلدى
وحيتاج فيه السالك إىل عزيمة وإرادة جازمة غري مرتددة ،ولتقرير هذين
األصلني عقد اب ُن الق ّيم رمحه اهلل تعاىل كتابه العظيم «مفتاح دار السعادة
ومنشور والية أهل العلم واإلرادة» ألن السالك حيتاج إىل علم يتبرص به،
وحيتاج إىل إرادة جازمة يتّبع هبا اهلدى.
ِ
َ
االعتقاد
يكون قائ ًام عىل
والعميل جيب أن
املعريف
والسلوك بش َّق ِيه
ّ
ّ
ولذلك َّ
َ
ِ
فإن َمن غلبت عليهم العناية بعلم السلوك وأغفلوا
الصحيح؛
علم االعتقاد وقعوا يف بد ٍع كثرية ،وشطحات كبرية.

ومن غلبت عليه الدراسة النظرية ملسائل االعتقاد ،وأغفل العناية
بتصحيح السلوك وصالح القلب والعمل قسا قلبه وضعف أثر العلم
حجة عليه.
عليه ،بل ر ّبام حرم بركة علمه ،وكان ّ
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ِ
ِ
ِ
ِ
السلوك.
وتصحيح
االعتقاد
تصحيح
وال فالح للعبد إال باجلمع بني

مهمة يف نوعي مسائل اإليامن بالقرآن:
وسنتناول يف هذا الكتاب أصوالً ّ
املسائل االعتقادية ،واملسائل السلوكية؛ ألنهّ ام داخالن يف اسم اإليامن
بالقرآن ،ونسأل اهلل تعاىل اهلدى والسداد ،والتوفيق للصواب.

اإلميان بالقرآن
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الباب الثالث� :سبيل االهتداء بالقر�آن
واالهتداء بالقرآن يكون بتصديق أخباره ،و َع ْق ِل أمثاله ،وامتثال أوامره،
واجتناب نواهيه.

قلب املؤمن يقين ًا يزدا ُد به عل ًام وهدى؛
فأما تصديق األخبار فإنه يورث َ
ّ
وكلام كان العبد أحسن تصديق ًا كان اهتداؤه بالقرآن أرجى وأحسن؛ كام
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾.

فتبينّ بذلك أن التصديق احلسن يبلغ بصاحبه مرتبة اإلحسان؛ وينال
مرتبة اإلحسان من وجهني:
أحدمهاّ :
أن اهلل تعاىل سماّ ه حمسن ًا كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ
ﭵﭶ﴾.

والوجه اآلخرّ :
أن اهلل يك ّفر عنه سيئاته؛ فمن ك ّفر اهلل عنه سيئاته َق ِد َم
يو َم القيامة ليس معه إال احلسنات؛ فيكون بذلك من أهل اإلحسان ألن
سيئاته قد ُك ّفرت عنه.
ونظري هذا قول اهلل تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾.
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عز وجل الذين اجتنبوا كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم من
فسمى اهلل َّ
أهل اإلحسان ،وذلك أن اهلل عز وجل يك ّفر عنهم س ّيئاهتم فيقدمون يوم
القيامة ال سيئات هلم.
وقال جماهد رمحه اهلل يف تفسري قول اهلل تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ﴾ قال( :هم أهل القرآن جييئون به يوم القيامة يقولون :هذا
الذي أعطيتمونا ،فاتبعنا ما فيه) .رواه ابن جرير.

ومن أويت التصديق احلسن املثمر لليقني فقد أويت أعظم نعمة أنعم اهلل
هبا عىل خلقه ،وهي نعمة اليقني؛ كام روى اإلمام أمحد والبخاري يف األدب
املفرد وغريمها من طرق أن أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه قام خطيب ًا عىل
بسنة؛ فقال :قام رسول اهلل صىل
النبي صىل اهلل عليه وسلم َ
املنرب بعد وفاة ّ
األول ،ثم بكى أبو بكر ،ثم قال« :سلوا
اهلل عليه وسلم مقامي هذا عا َم َّ
الناس مل ُي ْع َطوا بعد اليقني شيئ ًا خري ًا من العافية».
اهلل العفو والعافية َّ
فإن َ
فقدّ م نعمة اليقني عىل نعمة العافية.

ومن ثمرات هذا التصديق احلسن أن اهلل تعاىل يكفي عبده؛ كام قال
اهلل تعاىل بعد اآليات املتقدّ م ذكرها يف قوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ﴾ إىل آخر اآليتني قال اهلل تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾.
ِ
وو ِقي؛ فتبينّ هبذا ّ
أن أعظم
ومن حصلت له الكفاية من اهلل فقد ُهد َي ُ
الناس اهتداء بالقرآن هم أصحاب التصديق احلسن.

اإلميان بالقرآن

23

والتصديق احلسن هو الذي ال يكون معه ّ
شك وال تردد ،ويثمر يف
قلب صاحبه اليقني وصدق الرغبة والرهبة؛ فيحصل هبذا التصديق من
البصائر والبينات ما ترتفع به درجته ويزداد به عل ًام وهدى ويقين ًا ،ويكون
به أحسن اتّباع ًا هلدى؛ بسبب ما يثمر له تصديقه من صدق الرغبة والرهبة
(التبص
فيكمل أصيل علم السلوك
واخلشية واإلنابة واخلوف الرجاء،
رّ
ّ
والتبينّ  ،واتّباع اهلدى).

وبذلك يصلح القلب ،وإذا صلح القلب صلح سائر اجلسد ،وصلح
العمل واحلال ،وطابت احلياة.
ولذلك كانت تالوة القرآن من أعظم أسباب صالح القلب وتزكية
اهلم والغم.
النفس ،وذهاب ّ

فهذا ما يتعلق بالتصديق احلسن وهو أصل من أصول االهتداء بالقرآن.
ِ
األمثال؛ ّ
فإن اهلل تعاىل قد رضب للناس يف هذا
واألصل الثاينَ :ع ْق ُل

القرآن من ّ
كل مثل؛ فمن وعى هذه األمثال ،وفقه مقاصدها ،وعرف
ما يراد منها ،فاعترب هبا؛ وفعل ما أرشدت إليه؛ فقد َع َقل تلك األمثال،
واهتدى هبا ،فصلح عمله وحسنت عاقبته.
جمرد فهمها؛ ّ
وهبذا تعرف ّ
املجرد
فإن الفهم ّ
أن عقل األمثال أوسع من ّ
ٌ
وعمل بام أرشد اهلل
ملعاين مفردات األمثال إذا مل يكن معه فقه للمقاصد
إليه ال يعدّ عق ً
ال لألمثال.
التبص هبا
فليس كل من يعرف األمثال يعقلها؛ إذ ال بد من اجلمع بني رّ
واتّباع اهلدى الذي بينه اهلل عز وجل هبذه األمثال.
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قال اهلل تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ﴾.

وهذا مما يد ّلك عىل ّ
جمرد معرفتها ،ولو قرأ يف
أن عقل األمثال ليس ّ
تفسريها ما قرأ ،ولو عرف من معانيها وأرسارها ما عرف ،فإنه إذا مل
يفقه مقاصد هذه األمثال ومل يتبع اهلدى الذي أرشد اهلل عز وجل به فإنه
ال يكون ممن عقلها ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ﴾.

َ
األمثال
قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :وقد أخرب اللهّ سبحانه أنّه رضب
ِ
لعباده يف غري موض ٍع من كتابه ،وأمر باستامع أمثاله ،ودعا عباده إىل تع ُّقلها،
والتّفكُّر فيها ،واالعتبار هبا ،وهذا هو املقصود هبا)ا.هـ.
قسم أهل العلم أمثال القرآن إىل أمثال رصحية وأمثال كامنة:
وقد ّ

يرصح فيها بلفظ املثل ،كقول اهلل تعاىل:
 فاألمثال الرصحية هي التي ّ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ فهذه اآلية صرُ ِّ َح
فيها بلفظ املثل؛ فهو مثل رصيح.
 -واألمثال الكامنة هي التي تفيد معنى املثل من غري ترصيح بلفظه.

عز ّ
وجل
فليس كل مثل يف القرآن يرصح فيه بلفظ املثل؛ فإذا ذكر اهلل ّ
خرب ًا من األخبار أو قصة من القصص أو املشتملة عىل مقصد ووصف
لعمل وبيان جلزائه؛ َّ
فإن هذا َم َث ٌل قد اكتملت أركانُه ،فمن ف َعل ف ْعل أولئك
يرصح فيه بلفظ املثل ،ومما ّ
فإنَّه ُ
يدل عىل
ينال من جنس جزائهم؛ ولو مل َّ
ذلك قول اهلل تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
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فسمى
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ّ
ما ذكره يف صدر اآلية َم َث ً
ال مع عدم ورود لفظ املثل فيه.
الزركيش يف كتابه
ومن أكثر من أفاض يف ذكر األمثال الكامنة يف القرآن
ُّ
«الربهان يف علوم القرآن» ،وفقه أمثال القرآن من العلوم املهمة لطالب
علم التفسري.

أن من أصول االهتداء بالقرآن ُ
واملقصود هنا التنبيه إىل ّ
عقل أمثاله،
وأن أمثال القرآن كثرية كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾.

ّ
وأن أمثال القرآن تفيد املؤمن بأنواع من البصائر والب ّينات ،والتنبيهات
عىل العلل والنظائر ،واإلرشاد إىل أحسن السبل وأيرسها؛ والتبصري
بالعواقب واملآالت فوائد جليلة عظيمة النفع ملن عقلها وفقه مقاصدها
واتّبع اهلدى.

ورضب األمثال من أحسن من وسائل التعليم؛ ّ
املعاين
يقرب
ألن املثل ِّ
َ
تصورها واعتبارها؛ وتظهر كثري ًا من ِحكَم
الكثرية بألفاظ وجيزة؛ يسهل ّ
ِ
ويتبص هبا املؤمن فيفقه مقاصدها؛ ويعرف إرشادها؛
األمر والتقدير؛
رّ
فتثمر يف قلبه ما تثمر من املعرفة احلسنة والتصديق احلسن واخلشية
واإلنابة والرغبة والرهبة واليقني؛ وكل ذلك يورثه زكاة نفسه وطهارة
قلبه وصالح عمله وحسن عاقبته بإذن اهلل تعاىل.

فإذا قرأ مثال قول اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
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ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾.

عز ّ
وجل
فهذا املثل من تد ّبره وتفكّر فيه تبينّ له من دالئل توحيد اهلل ّ
وبطالن الرشك ما يزداد به إيامنه ويعظم يقينه ،وتبينّ له أن سبب الرشك
ضعف املعرفة باهلل تعاىل وسوء الظ ّن به ّ
جل وعال ،فيثمر له هذا التبينّ
صالح ًا جيد أثره يف قلبه ،ويظهر عىل جوارحه ،ويزداد به يقين ًا باهلل تعاىل،
وبصرية يف دينه.

واملقصود أن عقل األمثال من أعظم أسباب االهتداء بالقرآن؛ وهو
معنى واسع جد ًا؛ ألن اهلل قد رضب يف القرآن من ّ
كل مثل؛ فام من أمر
من أمور الدين حيتاجها املؤمن إال ويف القرآن من األمثال املرضوبة املب ّينة
للهدى فيها ما يكفي ويشفي.
وقد قيل( :ما كسب أحد شيئ ًا أفضل من عقل هيديه إىل هدى أو ير ّده
عن َر َدى).
وهذا املعنى مستغنى عنه بام ب ّينه اهلل تعاىل يف كتابه عن الكفار بقوله:
﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾.

احلجة وتب ّينوها واستيقنتها أنفسهم،
وهم قد أتتهم الب ّينات ،وعرفوا
ّ
ومع ذلك مل يعقلوا؛ فتبني بذلك أن عقل األمثال ليس جمرد معرفة معانيها،
وقد قال اهلل عز وجل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ وفرق بني كلمة
يعقلها وبني يفهمها.
أما األصالن الثالث والرابع فهام فعل األوامر واجتناب النواهي ،وهبام
يتحقق معنى التقوى ،وحتصل االستقامة؛ ّ
فإن اهلل تعاىل قد أمر بام فيه اخلري
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الرش والفساد؛ فمن أطاع اهلل بأن امتثل ما أمر اهلل
والصالح ،وهنى عماّ فيه ّ
به يف كتابه واجتنب ما هنى عنه؛ فإنّه يهُ دى بطاعته وإيامنه؛ وال يزال يزداد
من اهلداية كلام ازداد طاعة هلل تعاىل وإيامن ًا به حتى يكتبه اهلل من املهتدين،
كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾.

َ
اإليامن بعمل الصاحلات،
وكثري ًا ما يقرن اهلل تعاىل يف القرآن الكريم
﴿ﭩﭪ ﭫ ﭬ﴾﴿ ،ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ﴾﴿ ،ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ إىل غري ذلك من
اآليات التي تبينّ للمسلم أنه ال بدّ من اجلمع بني اإليامن وعمل الصاحلات.

املنهي عنه؛ ومها
وعمل الصاحلات يشمل فعل املأمور به ،وترك
ّ
قوام املوعظة؛ ّ
يتضمنان أمر ًا وهني ًا؛ وقد
فإن املوعظة ترغيب وترهيب
ّ
قال اهلل تعاىل يف املنافقني﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

املحرمات
والكف عن
والطاعة تشمل فعل املأمور به وترك املنهي عنه،
ّ
ّ
من أعظم أسباب وقاية العذاب والسالمة من الضالل؛ كام قال اهلل تعاىل:

﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾.
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وقال تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ﴾.

واجب ّ
ألن تركه يوقع العبد يف الضالل وما يرتتّب
واالهتداء بالقرآن
ٌ
عليه من سخط اهلل وعقابه ،وقد قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ﴾.

وأمر اهلل تعاىل نب ّيه صىل اهلل عليه وسلم أن يقول﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾.

ومعرف ُة طالب العلم بام يتحقق به االهتداء بالقرآن وتقرير ذلك بأد َّلتِه
أمر مهم جد ًا.
ٌ
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الباب الرابع :بيان ف�ضائل الإميان بالقر�آن
واإليامن بالقرآن له فضائل عظيمة ،وهلذه الفضائل أثر عظيم عىل النفس
املؤمنة:
فمن ذلك :أنه أعظم ٍ
هاد للمؤمن إىل ر ّبه ّ
جل وعال ،يرشده إىل سبيله،
ويعرفه بوعد اهلل
ويعرفه بأسامئه وصفاته ،وآثارها يف أوامره وخملوقاتهّ ،
ّ
يتقرب إليه ،وكيف
ووعيده ،وحكمته يف خلقه وترشيعه ،ويبينّ له كيف ّ
ينجو من سخطه وعقابه ،وكيف يفوز بمح ّبته وثوابه.

ومن ذلك :أنّه هيدي املؤمن إىل التي هي أقوم يف مجيع شؤونه ،فام من حالة
حيب أن يتّبع فيه ،وهذا اهلدى قد جاء
يكون فيها املؤمن إال وهلل تعاىل هدى ُّ
القرآن ببيانه ،علمه من علمه وجهله من جهله ،وهدايات القرآن مقرتنة
بالرمحة والبرشى؛ كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾،
وقال تعاىل﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾
وكلام ازداد املؤمن هداية بالقرآن زاد نصيبه من رمحته وبشاراته.
ومن فضائل اإليامن بالقرآن :أنه حيمل املؤمن عىل تالوة القرآن وير ّغبه
فيه؛ فتكون تالوته ذكر ًا هلل عز وجل ،وعباد ًة يثاب عليها؛ تزيد املؤمن
إيامنا وتثبيت ًا ،وسكينة وطمأنينة ،ويزداد بتد ّبره والتفكّر فيه يقين ًا بام أنزل
اهلل فيه ،وخالص ًا من كيد الشيطان وحبائله ،وتذكر ًا ينفعه ويزكيه ،وهيديه
ويقربه إليه.
إىل ر ّبه ّ
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وال ينتفع تايل القرآن بقراءته إال إذا كان مؤمن ًا بالقرآن فمن فضائل
اإليامن بالقرآن وعظم خطره أنه رشط لالنتفاع بتالوة القرآن؛ وهو
أصل االنتفاع بام جعل اهلل يف كتابه من فضائل جليلة وبركات عظيمة؛
رصف فيه من اآليات ،وما رضب فيه من األمثال ،وما جعل فيه من
وما ّ
املواعظ املذكّرة ،واآليات الب ّينة ،واهلدايات اجلليلة ،والعلوم واملعارف،
واحلكمة والنور ،والشفاء ملا يف الصدور؛ ّ
فكل تلك الفضائل ال يناهلا إال
من آمن بالقرآن ،وعىل قدر إيامن العبد بالقرآن يكون نصيبه من فضائله،
كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾.

فهذا مما يد ّلك عىل أن اإليامن بالقرآن يفتح للمؤمن أبواب ًا من البصائر
يصح هبا علمه ويعظم هبا يقينه؛ فهذا يف اجلانب
والبينات ،واملعارف واحلقائقّ ،
العلمي ،ويف اجلانب العميل هيديه للتي هي أقوم ،ويورثه االستقامة والتقوى،
وطهارة القلب وزكاة النفس ،وصالح الباطن والظاهر بإذن اهلل تعاىل.
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الباب اخلام�س :يف �إثبات �صفة الكالم هلل تعاىل
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾،
وقال تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ ،وقال تعاىل﴿ :ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ ،وقال تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ﴾ ،وقال تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾،
وقال تعاىل﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ ،وقال تعاىل:
﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ ،وقال تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾.
ففي هذه اآليات دالئل ب ّينة عىل تك ّلم اهلل تعاىلّ ،
وأن كالمه بحرف
وصوت يسمعه من يشاء من عباده ،ويف السنة أد ّلة كثرية عىل تكلم اهلل
تعاىل:
عدي بن حاتم ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل
 منها :حديث ّاهلل عليه وسلم « :ما منكم من أحد إال سيكلمه اهلل ،ليس بينه وبينه ترمجان،
فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدم ،وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم،
وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه ،فاتقوا النار ولو بشق مترة»
متفق عليه ،ويف رواية يف صحيح البخاري« :ما منكم من أحد إال سيكلمه
ربه ،ليس بينه وبينه ترمجان ،وال حجاب حيجبه».
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 ومنها :قول عائشة ريض اهلل عنها يف حادثة اإلفك« :ولشأين يف نفيسكان أحقر من أن يتكلم اهلل َّيف بأمر يتىل» متفق عليه.

 ومنها :حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال« :إذا تكلم اهللبالوحي سمع أهل الساموات صلصلة كصلصلة السلسلة عىل الصفوان،
فيخرون سجدا ،ثم يرفعون رؤوسهم فيقولون﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ﴾؟
فيقال :قال ﴿ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ » وهذا احلديث علقه البخاري
يف صحيحه ،ووصله يف كتاب خلق أفعال العباد ،ورواه أيض ًا أبو داوود
وأبو سعيد الدارمي وحممد بن نرص املروزي وغريهم بإسناد صحيح.

مكرم األسلمي ريض اهلل عنه قالّ ( :ملا
 ومنها :حديث نيار بن ّنزلت﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ﴾ إىل آخر اآليتني ،قال :خرج رسول اللهّ صلىّ اهلل عليه
الرحيم﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
الرمحن ّ
وس ّلم ،فجعل يقرأ « :بسم اللهّ ّ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾؛
فقال رؤساء مرشكي مكّة :يا ابن أيب قحافة ،هذا ممّا أتى به صاحبك؟
قال( :ال واللهّ ،ولكنّه كالم اللهّ وقو ُله) .رواه ابن خزيمة يف كتاب
التوحيد.

واألدلة عىل إثبات صفة الكالم هلل تعاىل عىل ما يليق بجالله وعظمته
كثرية.

النصوص عىل َّ
أن اهلل تعاىل يتك ّلم بحرف وصوت ُيسمعه
وقد د َّلت
ُ
من يشاء ،وأنّه هو تعاىل املتك ّلم بالتوراة واإلنجيل والقرآن وغري ذلك من
كالمه تبارك وتعاىل.
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وكال ُم اهلل تعاىل صفة من صفاته؛ مل يزل اهلل متكل ًام إذا شاء ،يتك ّلم
بمشيئته وقدرته متى شاء ،وكيف يشاء.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل( :قال أئمة السنة :مل ِ
يزل اهللُ متكل ًام

كيف شاء وبام شاء)ا.هـ.

ولذلك َّ
فإن صفة الكالم هلل تعاىل صفة ذاتية باعتبار نوعها ،وصفة
ِ
آحاد كالمه ّ
جل وعال.
فعلية باعتبار

وكالمه تعاىل ال يشبه كالم املخلوقني ،وكلامته ال حييط هبا أحد من
خلقه ،وال تنفد وال تنقيض؛ كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾.
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الباب ال�ساد�س :بيان عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة يف القر�آن
حاصل قول أهل السنّة واجلامعة يف القرآن مشتمل عىل اجلمل التالية:
َ
َّ .1
القرآن كال ُم اهلل تعاىل حقيق ًة ال كال ُم غريه.
أن

 .2منه بدأ وإليه يعود ،ومعنى قوهلم ( :منه بدأ ) أي نزل من اهلل ،ومعنى
قوهلم( :وإليه يعود) إشارة إىل رفعه يف آخر الزمان.
َ
َّ .3
القرآن حروفه ومعانيه من اهلل تعاىل.
وأن

 .4وأن القرآن ليس بمخلوق.

 .5وأن من زعم ّ
أن القرآن خملوق فهو كافر.

َ
جربيل عليه السالم سمع القرآن من اهلل تعاىلَّ ،
ّ .6
النبي صلىّ
وأن
وأن َّ
اهلل عليه وسلم سمعه من جربيل ،والصحابة سمعوه من رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم؛ ثم نقل إلينا متواتر ًا.
ّ .7
وأن هذا الذي يف املصحف بني الدفتني هو القرآن ،حمفوظ يف
السطور ويف الصدور.
ّ .8
وأن كل حرف منه قد تك ّلم اهلل به حقيقة.
 .9وأنه بلسان عريب مبني.

وأن من ادعى وجود ٍ
ّ .10
قرآن غريه فهو كافر باهلل تعاىل.
َ
ّ
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فهذا مما أمجع عليه أهل السنَّة يف شأن اإليامن بالقرآن ،وما جيب اعتقاده
فيه.
 قال سفيان بن عيينة :سمعت عمرو بن ٍدينار يقول( :أدركت مشاخينا

والنّاس منذ سبعني سن ًة يقولون :القرآن كالم اللهّ ،منه بدأ وإليه يعود).
رواه أبو القاسم الاللكائي.
حممد بن عماّ ٍر –وهو أحد املحدثني -تعليقا عىل قول سفيان( :و َمن
قال ّ
أصحاب رسول اللهّ صلىّ اهلل عليه وس ّلم :ابن ع ّب ٍ
َمشيختُه إلاّ
وجابر،
اس،
ُ
ٌ
وذكر مجاع ًة).
َ

وعمرو بن دينار من التابعني ،قد روى عن عبد اهلل بن عمرو بن
العاص وابن عباس وابن الزبري وابن عمر وجابر بن عبد اهلل وعن مجاعة
من الصحابة ريض اهلل عنهم ،وروى عن ج ّلة من التابعني منهم سعيد بن
املس ّيب وسعيد بن جبري وجماهد بن جرب وأيب الشعثاء جابر بن زيد وعطاء
بن أيب رباح وغريهم.

فهو يقول :أدركت مشاخينا والناس منذ سبعني سنة ،يقولون :القرآن
كالم اهلل ،منه بدأ وإليه يعود .ويف هذا نسبة القول إىل الصحابة وجلة
التابعني.
َّبي
ْت
ويف رواية أخرى عن عمرو بن دينار أنّه قال( :أدرك ُ
َ
أصحاب الن ّ
َ
فم ْن دونهَ م ُ
اخلالق ،وما
يقولون :اهلل
بعني سن ًة،
ُ
منذ َس َ
صىل اهلل عليه وسلم َ
لوق ،وال ُق ُ
سوا ُه مخَ ْ ٌ
خرج وإليه يعو ُد).
رآن كال ُم اهلل من ُه َ
ِ
ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الذين
أصحاب
فهذه عقيدة متل َّقا ٌة عن
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وقد
إنام أخذوا الدين عقيدة ورشيع ًة من
ّ
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س ّلمهم اهلل من األهواء التي نشأت يف األ ّمة بعدهم.

َ
ُ
جربائيل ،وألقا ُه
(القرآن كال ُم اهلل ،ألقاه إىل
 وقال أبو بكر بن عياش:ِج ُ
حمم ٍد صىل اهلل عليه وسلم ،منه بدَ أ ،وإليه يعو ُد).
ربائيل إىل َّ
عز ّ
وجل ،أنزله جربيل من عند
محاد بن زيد( :القرآن كالم اللهّ ّ
 وقال ّرب العاملني).
ّ
 وأمىل سفيان الثوري عقيدته عىل تلميذه شعيب بن حرب فكان ّأولالرحيم  .القرآن كالم اللهّ غري
الرمحن ّ
ما بدأ به أن قال :اكتب( :بسم اللهّ ّ
ٍ
كافر.)...
خملوق ،منه بدأ وإليه يعود ،من قال غري هذا فهو ٌ

 وقال أبو نعيم الفضل بن ُدكني ّملا امتُحن يف مسألة خلق القرآن:(أدركت الكوفة وهبا أكثر من سبعامئة شيخ ،األعمش فمن دونه يقولون:
زرا من
القرآن كالم اهلل) ،وأبى أن جييبهم إىل القول بخلق القرآن ،وقطع ّ
زري هذا.
عيل من ّ
قميصه وقال :عنقي أهون َّ
َ
والفقهاء بمكة واملدينة
والعلامء
الرجال
(لقيت
 وقال أمحد بن حنبل:ُ
َ
َ
والكوفة والبرصة والشام والثغور وخراسان فرأيتهم عىل السنة واجلامعة،
وسألت عنها الفقهاء؛ ٌّ
فكل يقول :القرآن كالم اهلل غري خملوق ،منه بدأ
وإليه يعود) .ذكره احلافظ ضياء الدين املقديس يف كتابه اختصاص القرآن
املروذي عن اإلمام أمحد ،وهذا فيه حكاية إلمجاع السلف الصالح عىل
عن ّ
أن القرآن كالم اهلل غري خملوق منه بدأ وإليه يعود.
 وقال اإلمام أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه( :قال اهلل عز وجل يف كتابه:﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ فجربيل سمعه من اهلل ،وسمعه النّبي صىل اهلل
السالم ،وسمعه أصحاب النّبي صىل اهلل عليه
عليه وسلم من جربيل عليه ّ
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وسلم من النّبي؛ فالقرآن كالم اهلل غري خملوق).

 وقال ابن تيمية يف الواسطية( :ومن اإليامن به [أي باهلل تعاىل] وبكتبه:القرآن كال ُم اهلل ،منزل غري خملوق ،منه بدأ وإليه يعودَّ ،
َ
اإليامن َّ
ُ
وأن اهلل
بأن
تعاىل تك َّلم به حقيقة ،وأن هذا القرآن الذي أنزله عىل نبيه حممد صىل اهلل

عليه وسلم هو كالم اهلل حقيقة ،ال كالم غريه)ا.هـ.

 وقال احلافظ ابن حجر يف التعليق عىل مرويات السلف يف القرآن:(املنقول عن الس َل ِ
ٍ
ُ
َ
ف اتِّفا ُقهم عىل َّ
خملوق ،تَل َّقا ُه
غري
أن
َّ
القرآن كال ُم اللهَِّ ُ
جربيل إىل محُ َم ٍد صلىَّ اللهَُّ ِ
ُ
ُ
جربيل عن اللهَِّ ،وب َّلغ ُه
عليه وس َّل َم ،وب َّل َغه محُ َ َّمدٌ
َّ
إىل ُأ َّمتِه).

فهذا بيان لعقيدة أهل السنة واجلامعة يف القرآن ،وذكر ألد ّلتهم وأقوال
أئمة أهل السنة من الصحابة والتابعني وكبار األئمة واحلفاظ من بعدهم
يف قرون متفرقة؛ كلها متفقة عىل أن القرآن كالم اهلل تعاىل منزل غري خملوق.
�سبب ت�صريح �أهل ال�سنة ب�أن القر�آن غري خملوق

كان العلامء قبل حدوث فتنة خلق القرآن يقولون :إن القرآن كالم اهلل؛
رصحوا ببيان أنه غري خملوق.
فلماّ حدثت فتنة القول بخلق القرآن ّ

ومن تو ّقف يف كون القرآن خملوق ًا أو غري خملوق عدّ وه واقف ًّيا وهجروه؛
َّ
ألن من واجب اإليامن بالقرآن اعتقا َد أنّه كالم اهلل تعاىل ،وكالم اهلل صفة
من صفاته ،وصفات اهلل ال تكون خملوقة.
قال أبو داود السجستاين :سمعت أمحد ُيسأل :هل هلم رخصة أن يقول
الرجل :القرآن كالم اهلل ،ثم يسكت؟
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فقال( :ومل يسكت؟! لوال ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ،ولكن
حيث تكلموا فيام تكلموا ،ألي يشء ال يتكلمون؟!!).

أي :حيث تكلم أهل األهواء وقالوا :إن القرآن خملوق وفتنوا العا َّم َة
ِ
ِ
الترصيح َّ
بأن القرآن
ب
بذلك ،وفتنوا َ
ُ
بعض الوالة والقضاة بذلكَ :و َج َ
للحق ،ودفع ًا ل َّلبس.
كالم اهلل غري خملوق ،بيان ًا
ّ
قال ابن تيمية رمحه اهلل( :مل ي ُق ْل أحدٌ ِمن الس َل ِ
ٌ
َ
فَّ :
خملوق أو
القرآن
إن
َ
َّ
ُ
القرآن كال ُم اللهَِّ ،و َّملا َظ َه َر
اآلثار متواتِر ٌة عنهم بأنهَّ م يقولون:
قديم ،بل
ُ
ٌ
ِ
ٍ
ٌ
خملوق)ا.هـ.
غري
َمن قال :إنَّه
خملوق ،قالوا رد ًّا لكالمه :إنَّه ُ
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الباب ال�سابع� :أقوال الفرق املخالفة لأهل ال�سنة يف القر�آن
مسألة الكالم والقرآن من أكرب املسائل التي اختلفت فيها ِ
الف َرق،
وحصل بسبب هذا االختالف والتنازع فتن عظيمة ،وحمن شديدة؛
فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف القول احلق يف هذه املسألة ،ولو
رت بأقوال املخالفني ،وما يز ّينون به باطلهم من
عىل سبيل اإلجياز؛ لئال يغ ّ
زخرف القول؛ َّ
ألن ألهل الباطل من زخرف القول والتفنّن يف إيراد ُّ
الشبه
واألغاليط ما يفتنون به ضعيف العلم الذي ليس عىل ب ّينة من االعتقاد
الصحيح بأدلته ،ومل يعتصم بام يعصمه من الضالل يف هذا الباب.
فعىل طالب العلم أن يكون عىل يقني من االعتقاد الصحيح يف هذه
املسائل العظيمة ،وأن يكون حسن املعرفة باألدلة الصحيحة ،وحجج
ِ
َ
أقوال املخالفني،
أصول
أهل السنة يف تقرير مسائل االعتقاد ،وأن يعرف
وطريقة أئمة أهل السنة يف الرد عليهم ومعاملتهم؛ حتى يكون عىل بينة
ويقني يف بحثه هلذه املسائل وال يغرت بشبهات املخالفني واملض ّللني.

وسأذكر خالصة موجزة ألقوال الفرق املخالفة ألهل السنة يف باب
العقيدة يف القرآن حتى يكون طالب العلم عىل ب ّينة من تلك األقوال؛
قبل الدخول يف تفاصيل مسائل االعتقاد يف القرآن ،وما جرى من الفتن
واملحن بسبب االختالف يف القرآن.
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فأشهر الفرق التي هلا مقاالت وأتباع ،وكان لبعضهم شوكة ودولة:
الرافضة واجلهمية واملعتزلة والزيدية والكرامية والكالبية واألشاعرة
واملاتريدية.

فأما الرافضة فاختلفوا عىل فرق ٍكثرية ،ولكثري منهم أقوال كفرية باطلة
ّ
يف شأن القرآن؛ فمنهم من يقول بتحريف القرآن ،وهذا مستفيض عن
االثني عرشية اإلمامية ،ومنهم من يزعم أنّه ناقص ،قد أسقط منه ما ّ
يدل
عىل فضائل عيل وإمامتهّ ،
وأن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قد انفرد
عيلّ ،
وأن
بجمع القرآن ،وأن ما لدى الناس منه قليل بالنسبة ملا مجعه ّ
وبعض مع َّظميهم.
للقرآن ظاهر ًا يعلمه الناس ،وباطن ًا ال يعلمه إال أئمتهم ُ
ٌ
أقوال كفر َّية؛ من قال هبا فقد كفر بالقرآن العظيم الذي
وهذه ك ُّلها
أنزله اهلل هدى للناس وتك َّفل بحفظه.
وأما اجلهمية األوائل أتباع جهم بن صفوان؛ فإهنم قالوا بخلق القرآن
ّ
إلنكارهم صفة الكالم هلل ّ
جل وعال ،وإنكارهم سائر األسامء والصفات،
وقد أمجع السلف عىل تكفريهم.

وأما املعتزلة :فزعموا ّ
أن كالم اهلل تعاىل خملوق منفصل عنه ،وأنه إذا شاء
ّ
أن يتك ّلم خلق كالم ًا يف بعض األجسام ي ِ
سمعه من يشاء ،وهذا االعتقاد
ُ
يف كالم اهلل تعاىل قادهم إىل القول ّ
بأن القرآن خملوق.

كرام السجستاين (ت255:هـ) ،وكان
حممد بن ّ
الكرام ّية فهم أتباع ّ
وأما َّ
ّ
متع ّبد ًا ناسك ًا مل ُيعرف بمجالسة أهل العلم وال األخذ عنهم ،واشتغل
والتزهد فاتّبعه خلق كثري يف زمانه حتى قيل :إنه مات
بالكالم يف التع ّبد
ّ
وأتباعه نحو عرشين ألف ًا.
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ّ
ثم ّ
واضمحل مذهبهم ،والبن كرام بدع شنيعة
قل أتباعه بعد ذلك
ّ
ِ
اإلقرار باللسان وإن مل يصحبه اعتقاد بالقلب،
جمر ُد
منها زعمه أن اإليامن َّ
وهو من أخبث أقوال املرجئة ،وقد اختلفت الكرامية عىل فرق ،ومما نقل
عنهم أهنم زعموا أن كالم اهلل تعاىل حادث بعد أن مل يكنّ ،
وأن اهلل تعاىل
ثم حدثت له
كان ممتنع ًا عليه الكالم المتناع حوادث ال ّأول هلا عندهمّ ،
صفة الكالم ،وقالواّ :
إن القرآن كالم اهلل تعاىل غري خملوق؛ لكنّهم خالفوا
أهل السنة يف أصل صفة الكالم ،ويف معنى اإليامن بالقرآن ،ولذلك جيب
التفريق بني قوهلم وقول أهل السنة.
عيل بن أيب طالب
ّ
عيل بن احلسني بن ّ
وأما الزيدية فهم أتباع زيد بن ّ
(ت120:هـ) ،وقد زعم الشهرستاين يف امللل والنحل ّ
أن زيد بن عيل
تتلمذ عىل واصل بن عطاء ،وأن أوائل الزيدية معتزلة ،وهذا القول أنكره
ابن الوزير اليامين يف العواصم والقواصم إنكار ًا شديد ًا ،وأكثر َ
النقل عن
ٍ
مجاعة من أئمة الزيدية ينكرون القول بخلق القرآن.
وأما الكالبية واملاتريدية واألشاعرة فزعموا أن كالم اهلل تعاىل هو املعنى
النفيس القائم باهلل جل وعال ،وأنه قديم بقدمه تعاىل ،وأنه ليس بحرف وال
يتجزأ وال يتب ّعض ،وال يتفاضل.
صوت ،وال يتعلق بالقدرة واملشيئة ،وال ّ

وأول من أحدث هذا القول عبد اهلل بن سعيد بن كُالب البرصي
ّ
ثم
(ت :بعد 240هـ) ،وكان يف عرص اإلمام أمحد؛ وتبعه عليه اآلخرونَّ ،
اختلفوا يف التفاصيل عىل أقوال فيها اضطراب وتعارض ،وهذا شأن أهل
الفرق واألهواء ،يظهر فيهم االختالف والتناقض بسبب لوازم أقواهلم
الباطلة؛ حتى ينقل عن الشخص الواحد منهم أقوال متعارضة.
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واختالف الفرق يف القرآن مبسوط يف كتب العقائد ،لكن ينبغي لطالب
علم التفسري أن يعرف أصول أقوال تلك الفرق يف هذه املسألة العظيمة،
وأن يعرف قول أهل السنة واجلامعة ،وكيف ير ّد باطل أهل األهواء ،ويبينّ
احلق بدليله ،حتى إذا ما قرأ يف تفاسري بعض املنتسبني إىل تلك الفرق كان
ّ
عىل علم بام قالوه يف تلك املسائل ،وما يرتتّب عىل أقواهلم من لوازم باطلة.
وقد زعم ابن كالب َّ
أن احلروف التي تُتىل من القرآن حكاي ٌة عن كالم
اهلل ،وليست من كالم اهلل؛ َّ
ألن الكالم ال بد أن يقوم باملتكلم ،واهلل يمتنع
أن يقوم به حروف وأصوات.

وابن كُالب أرا َد أن ير َّد عىل املعتزلة قوهلم بخلق القرآن وينترص ألهل
السنة لكنه سلك طريقة فاسدة يف هذا االنتصار؛ إذ صدر فيه عن علم
ٍ
بقول مبتد ٍع بني قول
الكالم ،وس ّلم للمعتزلة ببعض أصوهلم؛ فخرج
أن القرآن حكاي ٌة عن كالم اهللّ ،
أهل السنة وقول املعتزلة ،إذ زعم َّ
وأن
كالم اهلل معنى نفيس ليس فيه حروف وال أصواتَّ ،
وأن جربيل حيكي ما
ِ
ِ
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وال شك أن هذا
يف
نفس اهلل تعاىل ،و ُيسم ُعه َّ
القول باطل خمالف ملا د ّلت عليه النصوص الصحيحة الرصحية املتقدّ م
ذكرها ،وملا كان عليه السلف الصالح رمحهم اهلل ،ولذلك أنكره أئمة أهل
السنة إنكار ًا شديد ًا.
ثم أتى أبو احلسن األشعري بعد ابن كالب فسلك طريقته يف الرد عىل
ّ
املعتزلة ،لكنّه استدرك عليه؛ فقال :احلكاية تقتيض مماثلة املحكي ،وليست
احلروف مثل املعنى ،بل هي عبارة عن املعنى ودالة عليه.
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ذهب إىل َّ
أن القرآن عبار ٌة عن كالم اهلل ،وهذا املعنى إذا أطلقه
فلذلك َ
األشاعرة فهم يريدون به أن القرآن ليس كالم اهلل عز َّ
وجل حقيق ًة ،ولكنَّه
ُ
جربيل عن املعنى النفيس القائم باهلل جل وعال ،وهذا ضالل
عبار ٌة عبرَّ هبا
مبني يف مسألة صفة الكالم هلل عز وجل.
ومن األشاعرة من يطلق القول بأن القرآن كالم اهلل لكن عىل سبيل
املجاز ال احلقيقة.

فالفرق بني قول الكالبية وقول األشاعرة يف القرآن؛ هو أن الكالبية
يقولون :إن القرآن حكاية عن كالم اهلل ،واألشاعرة يقولون :إن القرآن
عبارة عن كالم اهلل تعاىلَّ ،
ألن احلكاية تقتيض مماثلة للمحكي ،والعبارة
هو تعبري عن املعنى بألفاظ وحروف.
ويتّفقون عىل ّ
أن القرآن غري خملوق ،لكنّه عندهم ليس هو كالم اهلل
حقيقة بألفاظه.
والفرق بني املعتزلة واألشاعرة:

أن املعتزلة يقولون :إن القرآن كالم اهلل تعاىل ،لكنّه خملوق.

واألشاعرة يقولون :إن القرآن غري خملوق ،وليس هو كالم اهلل حقيقة،
وإنام هو عبارة عبرّ هبا جربيل عن املعنى النفيس القائم باهلل تعاىل.
وكال القولني باطالن ،فالقرآن كالم اهلل تعاىل حقيق ًة ،تك ّلم اهلل به
ٍ
ُ
النبي صىل اهلل عليه
بحروف سمعها
ثم نزل به إىل ّ
جربيل من اهلل تعاىل؛ ّ
وسلم وب َّلغه إ ّياه بحروفه.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل( :وال جيوز إطالق القول :بأنه
حكاية عن كالم اهلل أو عبارة عنه ،بل إذا قرأه الناس أو كتبوه يف املصاحف؛
مل خيرج بذلك عن أن يكون كالم اهلل حقيقة؛ ّ
فإن الكالم إنام يضاف حقيقة
إىل من قاله مبتدئ ًا ،ال إىل من قاله مبلغا مؤديا.
وهو كالم اهلل؛ حروفه ومعانيه؛ ليس كالم اهلل احلروف دون املعاين،
وال املعاين دون احلروف)ا.هـ.
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الباب الثامن :فتنة القول بخلق القر�آن
فتنة القول بخلق القرآن من أعظم الفتن التي بليت هبا األمة ،وقد
جرى بسببها من املحن والباليا ما اهلل به عليم ،وكانت هذه الفتنة من
تفرق األمة ،وظهور عدد من الفرق التي كان الختالفها أثر
أعظم أسباب ّ
يسء عىل األ ّمة اإلسالمية؛ فجنت عليها ال ُفرقة ما جنت ،وأوهنت منها
ّ
احلق،
ما أوهنت ،وعصم اهلل طائفة من املسلمني مل يزالوا ظاهرين عىل ّ
وحجتهم ظاهرة عىل من خالفهم.
وسنعرض يف هذا الباب تلخيص ًا لنشأة هذه الفتنة ،وأبرز أحداثها ،وما
كان بسببها من املحن والشدائد عىل أهل السنة ،ونستكمل يف األبواب
َ
احلديث عن آثار هذه الفتنة العظيمة.
القادمة
ن�ش�أة القول بخلق القر�آن:

ّأول من أحدث بدعة القول بخلق القرآن هو اجلعد بن درهم ،وقد
قتله أمري العراق يف زمانه خالد بن عبد اهلل القرسي عام 124هــ ،يوم
األضحى.
قال حبيب بن أيب حبيب :شهدت خالد بن عبد اهلل القرسي بواسط ،يف
يوم أضحى ،وقال« :ارجعوا فضحوا تقبل اهلل منكم ،فإين مضح باجلعد
بن درهم ،زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال ،ومل يكلم موسى تكليام ،تعاىل
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اهلل علوا كبريا عام يقول اجلعد بن درهم ،ثم نزل فذبحه» رواه البخاري يف
خلق أفعال العباد ،وأبو سعيد الدارمي والاللكائي وغريهم.

قال أبو القاسم الاللكائي( :ال خالف بني األ ّمة ّ
أن ّأول من قال:
ٌ
خملوق» جعد بن درهم).
«القرآن

ثم أخذ هذه املقالة :اجلهم بن صفوان ،واشتهرت عنه ،ومل يكن له
أتباع هلم شأن يف زمانه ،وإنام بقيت مقاالته حتى تل ّقفها بعض أهل الكالم
اجلهم
فطاروا هبا وفتحوا هبا عىل األ ّمة أبواب ًا من الفتن العظيمة ،ومل يكن
ُ
من أهل العلم ،ومل تكن له عناية باألحاديث واآلثار ،وإنام كان رج ً
ال
قد أويت ذكاء ولسان ًا بارع ًا وتفننا يف الكالم ،وجدالً ومرا ًء ،وكان كاتب ًا
لبعض األمراء يف عرصه؛ فانترشت مقاالته ،وكان من أعظم ما أدخله عىل
علو اهلل ،والقول بخلق القرآن،
األ ّمة إنكار األسامء والصفات ،وإنكار ّ
واجلرب واإلرجاء الغاليان ،وقد ك ّفره العلامء يف عرصه؛ فقتله األمري سلم
بن األحوز املازين سنة 128هـ.

رضب ُعن َُق اجله ِم
قال بكري بن معروف( :رأيت سلم بن األحوز حني
َ
فاسو َّد وجهه) .رواه الاللكائي.
ٍ
ترمذ ،وكان رجلاً
كويف
وقال أبو معاذ البلخي( :كان
َّ
جهم عىل معبرَ
ٌ
علم ،وال جمالس ٌة ألهل العلم ،كان
األصل ِ،فصيح ال ّلسان ،مل يكن له ٌ
الس َمن ّية فقالوا له :صف لنا ر ّبك ا ّلذي
تك ّلم كالم املتك ّلمني ،وك ّلمه ُّ
تعبده ،فدخل البيت ال خيرج كذا وكذا.
كل ٍ
ثم خرج عليهم بعد أ ّيا ٍم ،فقال :هو هذا اهلواء مع ّ
يشء ،ويف
قالّ :
كل ٍ
ّ
يشء ،وال خيلو منه يش ٌء).
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ٍ
عدو اللهّّ ،
السامء عىل عرشه وكام وصف
قال أبو معاذ( :كذب ّ
إن اللهّ يف ّ
نفسه) .رواه الاللكائي.
وقد ذكر ابن ب ّطة عن يوسف الق ّطان ّ
أن اجلعد بن درهم جدّ اجلهم بن
صفوان.
وذكر البخاري يف كتاب «خلق أفعال العباد» عن قتيبة بن سعيد أنه
قال( :بلغني أن جهام كان يأخذ الكالم من اجلعد بن درهم).

ثم ظهر بعدمها بمدّ ة برش بن غياث املرييس ،وكان يف ّأول أمره مشتغال
بالفقه حتى عدّ ه بعضهم من كبار الفقهاء؛ أخذ عن القايض أيب يوسف،
الشافعي يف مسائل،
وروى عن محاد بن سلمة وسفيان بن عيينة ،وناظر
ّ
وكان مع أخذه عن هؤالء العلامء ييسء األدب ويش ّغب ،وأقبل عىل علم
مفوها ،وجمادالً مشاغب ًا.
الكالم ،وافتتن به ،وكان خطيب ًا َّ
ٍ
خطب).
قال اإلمام أمحد( :ما كان صاحب ُحججٍ  ،بل صاحب

وقال الذهبي( :نظر يف الكالم فغلب عليه ،وانسلخ من الورع والتّقوى،
عني اجلهم ّية يف عرصه
وجرد القول بخلق القرآن ،ودعا إليه ،حتّى كان َ
ّ
جهم بن صفوان ،بل
وعاملهم ،فمقته أهل العلم ،وك ّفره عدّ ةٌ ،ومل يدرك
َ
تل ّقف مقاالته من أتباعه).

وكان متخفي ًا يف زمان هارون الرشيد ملا بلغه وعيده بقتله؛ ثم أظهر
مقالته ودعا إىل ضاللته بعد موت الرشيد سنة 193هـ.
قال الذهبي( :روى أمحد بن إبراهيم الدورقي ،عن حممد بن نوح ،أن
هارون الرشيد قال :بلغني أن برش بن غياث يقول« :القرآن خملوق» هلل
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عيل إن أظفرين به ألقتلنه .قال الدورقي :وكان برش متواريا أيام الرشيد،
فلام مات ظهر برش ودعى إىل الضاللة).
ضت
حر ُ
وذكر البخاري عن يزيد بن هارون الواسطي أنه قال« :لقد َّ
أهل بغداد عىل قتله جهدي ،ولقد ُأخربت من كالمه بيشء مرة وجدت
وج َعه يف صلبي بعد ثالث».
َ
وقال عيل ابن املديني« :إنام كانت غايته أن يدخل الناس يف كفره».

وورى أيضا بإسناده عن أمحد بن خالد اخلالل :أنه قال :سمعت يزيد
بن هارون و َذكَر أبا بكر األصم واملرييس فقال« :مها واهلل زنديقان كافران
بالرمحن ،حالال الدم».

وقال عبد الرمحن بن مهدي« :لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت
من مرياثه شيئا» ذكره البخاري يف كتاب خلق أفعال العباد.

وقال أيض ًا« :من زعم أن اهلل مل يكلم موسى فإنه يستتاب فإن تاب وإال
قتل».

فكان حتذير أئمة أهل السنة من برش املرييس وأصحابه ظاهر ًا مستفيض ًا؛
ِ
ِ
طالب العلم ،لكنّهم تسللوا إىل احلكّام والوالة بام
كثري من
حتى َحذ َرهم ٌ
هلم من العناية بالكتابة واألدب ،والتفنن يف صياغة املكاتبات ،وحفظ
نوادر األخبار ،ولطائف املحارضات.
ثم ّملا آلت اخلالفة إىل املأمون سنة 198هـ ،وكان رج ً
ال له نصيب من
العلم واألدب ،لك ْن َف َتنَ ُه إقبا ُله عىل علم الكالم ولطائف ما يأيت به املعتزلة
من زخرف القول ودقائق املسائل ،وعنايتهم باألدب واملنطق وعلم
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يقرهبم وجيالسهم وزادوه ولع ًا بالفلسفة وعلم الكالم حتى
الكالم؛ فكان ّ
أمر باستخراج كتب الفالسفة اليونانيني من جزيرة قربص وتعريبها؛ فزاد
غرت املتك ّلمني وفتنتهم.
البالء بتلك الكتب وما فيها من الشبه التي ّ

وكان من رؤوس املعتزلة يف عهد املأمون :برش بن غياث املرييس
(ت218:هـ) ،وثاممة بن أرشس النمريي (ت213:هـ) ،وأبو اهلذيل
حممد بن اهلذيل العالف (ت235:هـ)؛ وأمحد بن أيب دؤاد اإليادي
يتم الدين إال به،
(ت240:هـ) ،فز ّينوا له القول بخلق القرآن ،وأنّه ال ّ
وش ّبهوا عليه بشبههم؛ وكان يف نفسه يرى القول بخلق القرآن لكنّه ال
يتجارس عىل إظهاره خشية إنكار العلامء عليه.
وكان يقول( :لوال مكان يزيد بن هارون ألظهرت ّ
أن القرآن خملوق).
فقال بعض جلسائه :يا أمري املؤمنني ،ومن يزيد حتى يكون ُيتّقى؟!!

عيل فيختلف الناس؛ فتكون
فقال( :وحيك! إين أخاف إن أظهرته فري ّد َّ
فتنة وأنا أكره الفتنة).

وأرسل إليه املأمون من خيترب أمره فوجده شديد ًا يف منع القول بخلق
القرآن؛ فلم يرد أن يثري الناس عليه ،وكان أمر الناس مضطرب ًا يف فتنة
واستمر هذا االضطراب سنوات بعد ذلك
اخلالف بني املأمون واألمني،
ّ
حتى ّ
بست
إن املأمون مل يدخل بغداد إال سنة 204هـ ،بعد قتله ألخيه ّ
سنني.
ومات يزيد بن هارون سنة (206هـ)؛ فلم يزل املأمون يقدّ م رج ً
ال
ّ
ويؤخر أخرى يف دعوة الناس إىل القول بخلق القرآن؛ حتى جتارس عىل
ذلك سنة 212هـ ،لكنّه مل يكن يمتحن الناس هبذا القول ،وإنام يدعو إليه،
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ويقرب من يقول به ،ويقيص من يأباه؛ حتى كثر املعتزلة يف زمانه ،وكان
ّ
منهم القضاة وال ُكتَّاب وجلساء اخلليفة واألمراء.
بداية املحنة

ويف سنة 218هـ عزم املأمون عىل امتحان العلامء يف القول بخلق القرآن؛
فكتب إىل الوالة بامتحاهنم ،ومن أبى ُهدّ د بالعزل أو احلبس أو القتل.

وكان ّأو َل من امتحن من العلامء ع ّفان بن مسلم الص ّفار شيخ اإلمام
أمحد ،وكان شيخ ًا كبري ًا يف الرابعة والثامنني من عمره ّملا امتحن ،وكان
رج ً
ال فقري ًا ،ويف داره نحو أربعني إنسان ًا ،ويجُ رى عليه من بيت املال ألف
درهم ّ
كل شهر.
فدعاه نائب بغداد إسحاق بن إبراهيم املصعبي؛ فقرأ عليه كتاب
املأمون ،فإذا فيه( :امتحن ع ّفان وادعه إىل أن يقول :القرآن خملوق ،فإن
فأقره عىل أمره ،وإال فاقطع عنه الذي جيري عليه).
قال ذلك َّ
قال عفان :فقال يل إسحاق :ما تقول؟

فقرأت عليه﴿ « :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ » حتى ختمتها.
فقلت :أخملوق هذا؟

قال :يا شيخ إن أمري املؤمنني يقول :إنك إن مل جتبه يقطع عنك ما جيري
عليك.

قال عفان :فقلت له :يقول اهلل تعاىل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾؛
وانرصفت.
فسكت
ُ
َ
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ثم ورد كتاب املأمون بامتحان مجاعة من أهل احلديث منهم :حييى بن
ّ
معني ،وأبو خيثمة زهري بن حرب ،وأمحد بن إبراهيم الدورقي ،وإسامعيل
اجلوزي ،وحممد بن سعد كاتب الواقدي ،وأبو مسلم عبد الرمحن بن
يونس املستميل ،وابن أيب مسعود.

أمر املأمون بإحضارهم إليه يف الر ّقة؛ ومل ُيمتحنوا يف بلداهنم؛ وإنام
أحرضوا إليه؛ فامتحنوا فهابوه وخافوا معارضته؛ فأجابوا وأطلقوا.

قال اإلمام أمحد( :لو كانوا صربوا وقاموا هلل ع ّز ّ
وجل لكان األمر قد
عني البلد
انقطع ،وحذرهم الرجل  -يعني املأمون  -ولكن ّملا أجابوا وهم ُ
اجرتأ عىل غريهم).
(هم ّأول من ثلم هذه الثلمة ،وأفسد هذا
اغتم وقالّ :
وكان إذا ذكرهم ّ
األمر).

ويف دمشق ورد كتاب املأمون عىل إسحاق بن حييى بن معاذ أمري دمشق،
أن أحرض املحدثني بدمشق فامتحنهم؛ فأحرض هشام بن عامر ،وسليامن بن
عبد الرمحن ،وعبد اهلل بن ذكوان ،وأمحد بن أيب احلواري ،وكان وايل دمشق
ّ
جيل هؤالء العلامء وال يقوى عىل خمالفة أمر اخلليفة؛ فامتحنهم امتحانا
ليس بالشديد ،فأجابوا ،خال أمحد بن أيب احلواري الناسك العابد ،وقد
كان من أهل احلديث يف ّأول أمره ويغلب عليه العناية بالسلوك والتع ّبد
النساك والع ّباد وأحواهلم؛ قال عنه أبو داوود
وتزكية النفس؛ عامل ًا بأخبار ّ
السجستاين( :ما رأيت أحد ًا أعلم بأخبار الن َُّّساك منه).
وكان معروفا بصالحه؛ حتى قال حييى بن معني( :أظن أهل الشام
يسقيهم اهلل به الغيث).
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ثم إنّه ألقى كتبه يف البحر واجتهد يف العبادة ،وكان مع َّظ ًام حمبوب ًا عند
أهل الشام ،وكان أمري دمشق حي ّبه وجي ّله؛ فجعل يرفق به يف املحنة ،ويقول:
أليست الساموات خملوقة؟ أليست األرض خملوقة؟ وأمحد يأبى أن يطيعه؛
فسجنه يف دار احلجارة.

متأوالً ألنّه يعلم شدّ ة املأمون يف هذه
واجتهد وايل دمشق أن جييبه ولو ّ
فوجه إىل امرأته وصبيانه ليأتوه ويبكوا عليه لريجع عن رأيه.
املحنة؛ ّ
وقيل له :قل :ما يف القرآن من اجلبال والشجر خملوق.
فأجاب عىل هذا ،وكتب إسحاق بإجابته إىل اخلليفة.

الغساين قايض
وامتحن يف تلك املدة أبو مسهر عبد األعىل بن مسهر ّ
دمشق وهو من شيوخ اإلمام أمحد؛ وكان موصوفا بالعلم والفقه؛ وكان
عظيم القدر عند أهل الشام.
قال أبو حاتم الرازي( :ما رأيت أحدا يف كورة من الك َُور أعظم قدرا
وال أجل عند أهلها من أيب مسهر بدمشق ،وكنت أرى أبا مسهر إذا خرج
إىل املسجد اصطفت الناس يسلمون عليه).

وكان شيخ ًا كبري ًا قد بلغ الثامنة والسبعني من عمره؛ ُفأدخل عىل
املأمون وبني يدي املأمون رجل مطروح قد ضرُ بت عنقه ،لريهبه بذلك؛
فقال له املأمون :ما تقول يف القرآن؟

قال :كام قال اهلل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ﴾.

قال :أخملوق أو غري خملوق؟
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قال :ما يقول أمري املؤمنني؟

قال :خملوق.

قال :بخرب عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،أو عن الصحابة ،أو
التابعني؟
قال :بالنظر .واحتج عليه.

قال :يا أمري املؤمنني ،نحن مع اجلمهور األعظم ،أقول بقوهلم ،والقرآن
كالم اهلل غري خملوق.

وأخذ املأمون جيادله عىل طريقة املعتزلة؛ فأبى أبو مسهر أن جييبه إىل ما
قال؛ فدعا املأمون بالنطع والسيف؛ فلام رأى ذلك أجاب ّ
مرتخص ًا بعذر
اإلكراه.
قال ابن سعد( :فرتكه من القتل وقال :أما إنك لو قلت ذلك قبل أن
أدعو لك بالسيف لقبلت منك ورددتك إىل بالدك وأهلك.

ولكنك خترج اآلن فتقول :قلت ذلك َفرقا من القتل؛ أشخصوه إىل
بغداد فاحبسوه هبا حتى يموت.
ِ
الرقة إىل بغداد يف شهر ربيع اآلخر سنة ثامين عرشة
ُفأ ْشخ َ
ص من َّ
ومائتني فحبس ِق َبل إسحاق بن إبراهيم فلم يلبث يف احلبس إال يسريا
حتى مات فيه ،يف غرة رجب سنة ثامين عرشة ومائتني؛ فأخرج ليدفن
فشهده قوم كثري من أهل بغداد)ا.هـ.
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حمنة الإمام �أحمد بن حنبل

ثم ورد الكتاب من اخلليفة إىل أمري بغداد يأمره بامتحان اإلمام أمحد
بن حنبل ،وحممد بن نوح العجيل ،وعبيد اهلل القواريري ،واحلسن بن محاد
احلرضمي املل ّقب بِ َس ّجادة ،ومعهم مجاعة من أهل احلديث.

فأحرض كل واحد منهم من موضعه ،وأما اإلمام أمحد فأتاه رسول
عمه إسحاق بن حنبل
الر ْبع بعد غروب الشمس؛ فخرج معه ّ
صاحب َّ
الربع ،قال لإلمام أمحد :إذا كان غد ًا فاحرض
يش ّيعه ،فلام بلغوا دار صاحب َّ
دار األمري ،يقصد إسحاق بن إبراهيم.
عمه :لو تواريت!
فلماّ انرصفوا من عنده قال له ّ

قال( :كيف أتوارى؟ إن تواريت مل آمن عليك وعىل ولدي وولدك
واجلريان ،ويلقى الناس بسببي املكروه ،ولكنّي أنظر ما يكون).

فلام اجتمعوا يف دار األمري إسحاق بن إبراهيم ببغداد قرأ عليهم كتاب
املأمون يدعوهم فيه إىل القول بخلق القرآن ،وكان يف كتاب املأمون:
(احلمد الذي ليس كمثله يشء وهو خالق ّ
كل يشء )..فقال أمحد﴿ :ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ﴾.

فقال أحد احلارضين من املعتزلة :ما أردت بقولك﴿ :ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ﴾؟

قال أمحد :هكذا قال اهلل تبارك وتعاىل.

ّ
وترخص ًا باإلكراه غري هؤالء
ثم امتحن القوم فأجابوا مجيع ًا مصانعة
ّ
األربعة.
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قال ابن كثري( :كان من احلارضين من أجاب إىل القول بخلق القرآن
مصانعة مكرها ؛ ألهنم كانوا يعزلون من ال جييب عن وظائفه ،وإن كان
له رزق عىل بيت املال قطع ،وإن كان مفتيا منع من اإلفتاء ،وإن كان
شيخ حديث ردع عن اإلسامع واألداء ،ووقعت فتنة صامء ،وحمنة شنعاء،
وداهية دهياء).

فمن أجاب أطلق ،ومن أبى ُحبس و ُق ّيد؛ فلماّ كان بعد ذلك دعا
وسجادة فأجابا وخلىّ عنهام.
بالقواريري
ّ
وحبِ َسا و ُق ِّيدا ،وقال اهلل
فكان اإلمام أمحد يعذرمها ويقول( :قد أعذرا ُ
ع ّز وجل﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ال َق ْيدُ ك ُْرهَ ،
واحل ْب ُس
ك ُْره).

وبقي أمحد بن حنبل وحممد بن نوح يف احلبس؛ فمكثا أيام ًا؛ ثم ورد
كتاب املأمون من طرسوس بأن حيمال إليه؛ فحمال مق ّيدين زميلني؛
وش ّيعهام العلامء وطالب العلم إىل األنبار.
وقال أبو بكر األحول ألمحد بن حنبل :إن عرضت عىل السيف جتيب؟
قال :ال.
فلماّ وصال إىل الر ّقة حبسا فيها؛ حتى يقدم املأمون؛ وكان قد خرج إىل
بلدة يقال هلا« :البذندون».

ودخل عليه يف حبسه يف الر ّقة أبو الع ّباس الرقي  -وكان من كبار أهل
احلديث -يف ذلك البلد ،ومعه بعض أهل احلديث؛ فجعلوا يذكّرونه ما
ُيروى يف التقية من األحاديث؛ فقال أمحد( :وكيف تصنعون بحديث
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ثم ال يصدّ ه ذلك
خ ّبابّ :
«إن من كان قبلكم كان ُينرش أحدهم باملنشارّ ،
عن دينه» ).
قال :فيئسنا منه.

(لست أبايل باحلبس ،ما هو ومنزيل إال واحد ،وال قت ً
ال
فقال أمحد:
ُ
بالسيف؛ إنام أخاف فتنة السوط ،وأخاف أن ال أصرب).
فسمعه بعض أهل احلبس وهو يقول ذلك؛ فقال :ال عليك يا أبا عبد
ثم ال تدري أين يقع الثاين؛ فكأنّه سرُ ّ ي عنه).
اهلل؛ فام هو إال سوط ّ
ثم ُأ ِخذ اإلمام أمحد وصاحبه عىل حممل؛ وخرج عليهم األمري رجاء
ّ
احلضاري وكان من قادة اجليوش؛ فقال :هؤالء األشقياء!
عدو اهلل؛ أنت تقول :القرآن خملوق ،ونكون نحن
فقال اإلمام أمحد :يا ّ
األشقياء.

ثم أنزلوا من املحامل وصيرّ وا يف خيمة؛ فخرج عليهم خادم من خدم
عيل يا أبا عبد
املأمون يمسح الدمع عن وجهه من البكاء وهو يقولّ :
(عز َّ
جيرده قط ،وبسط نطع ًا مل يبسطه
جرد أمري املؤمنني املأمون سيف ًا مل ّ
اهلل أن ّ
قط ،ثم قال :وقرابتي من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ال دفعت عن
أمحد وصاحبه حتى يقوال :القرآن خملوق).
غر
فربك اإلمام أمحد عىل ركبتيه وحلظ السامء بعينيه ،ثم قال( :سيدي ّ
اللهم فإن
جترأ عىل أوليائك بالرضب والقتل،
هذا
ّ
حلمك حتى ّ
الفاجر ُ
َ
يكن القرآن ك ُ
المك غري خملوق فاكفنا مؤونته).
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وضجة ،وإذا رجاء
فام مىض ثلث الليل األول حتى سمعوا صيحة
ّ
حلضاري قد أقبل فقال( :صدقت يا أبا عبد اهلل ،القرآن كالم اهلل غري
ا ُ
خملوق ،مات واهلل أمري املؤمنني).

(كنت أدعو اهلل أن ال يريني وجهه
ويف رواية أخرى أن األمام أمحد قال:
ُ
 يعني املأمون  -وذلك أنه بلغني عنه أنّه يقول« :لئن وقعت عيني عىلأمحد ألقطعنّه ْإربا ْإربا»).

قال( :فلماّ دخلنا طرسوس أقمنا أ ّياما وأنا يف ذلك؛ إذا ٌ
رجل قد دخل
فحمدت اهلل تعاىل ،وكنت
علينا؛ قال يل :يا أبا عبد اهلل ،قد مات الرجل؛
ُ
الفرج).
عىل ذلك أتو ّقع َ
املحنة يف زمن املعت�صم بن هارون الر�شيد

وتولىّ اخلالفة بعد املأمون أخوه املعتصم ،وكان رج ً
ال ال برص له بالعلم،
وإنام هو قائد جيش وصاحب حروب ،لكنّه ق ّلد أخاه املأمون يف هذه
وقرب املعتزلة عىل طريقة أخيه؛ فز ّينوا له ما كانوا يز ّينونه ألخيه.
املسألةّ ،

املعتصم اخلالف َة عينَّ أمحدَ بن أيب دؤاد اإليادي
ومن ّأول يوم تولىّ فيه
ُ
قايض القضاة؛ فكان من أشد املعتزلة أذية ألهل السنة يف القول باخللق
َ
القرآن واالمتحان به؛ ومن عجائب ولعه هبذا االمتحان ما ذكره الذهبي
يف حوادث سنة 231هـ :أن اخلليفة الواثق فادى من طاغية الروم أربعة
آالف وستامئة أسري من املسلمني؛ فتفضل أمحد بن أيب دؤاد فقال( :من
قال من األسارى :القرآن خملوق ،خ ّلصوه وأعطوه دينارين ،ومن امتنع
دعوه يف األرس!!).
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واملقصود ّ
أن البالء اشتدّ عىل أهل السنّة بتوليته ،وبتقريب اخلليفة له؛
وحرض عليها من ّقرهبم
فتولىّ كرب هذه املحنة ،واجتهد فيها اجتهاد ًا بالغ ًاّ ،
من قضاة املعتزلة ومناظرهيم.

ثم َّ
وحممد بن نوح مق ّيدين إىل
أمر بنقل اإلمام أمحد
ّ
إن اب َن أيب دؤاد َ
بغداد؛ ل ُيحبسا فيها حتى ينظر يف أمرمها ،وكان اإلمام أمحد وحممد بن نوح
قد مرضا تلك األيام مرض ًا شديد ًا ،فأشخصا مق ّيدين ُينقالن من بلد إىل
بلد يف طريق عودهتام إىل بغداد؛ فأما حممد بن نوح فاشتدّ به املرض حتى
مات وهو مق ّيد يف موضع يقال له «عانات» عىل طريق بغداد؛ فصىل عليه
اإلمام أمحد.

وكان – رمحه اهلل – شا ّبا حديث الس ِّن قو ّيا يف أمر اهلل؛ ال خياف يف اهلل
لومة الئم؛ قد هانت عليه نفسه يف سبيل اهلل.
حممد
قال اإلمام أمحد( :ما رأيت أحد ًا عىل حداثة سنّه أقو َم بأمر اهلل من ّ
بن نوح ،وإنيّ ألرجو أن يكون قد ُختم له بخري.

لست
قال يل ذات يوم وأنا معه جالس :يا أبا عبد اهلل!  ..اهللَ اهللَ؛ إنّك َ
ولست مثلك؛ ِ
لست مثيل
إن اهللُ ابتالين
مثيل
فأجبت فال يقاس يب ،فإنّك َ
ُ
ُ
ولست مثلك ،أنت ٌ
رجل ُيقتدى بك ،وقد مدّ هذا اخللق أعناقهم إليك ملا
ُ
يكون منك؛ فاتّق اهلل واثبت ألمر اهلل).
(فتعجبت من تقويته ومن موعظته إياي).
قال:
ّ

استقر حبسه يف حمبس العا ّمة
ون ّقل اإلمام أمحد يف حمابس متعددة إىل أن
ّ
يف بغداد ،فكان معه مجاعة كثرية يف حبسه ،ومكث يف ذلك احلبس نحو
سنتني.
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قال اإلمام أمحد( :فكنت أصليّ هبم وأنا مق ّيد).

ويف تلك املدّ ة كانت املحنة جارية عىل أهل العلم؛ فامتحن مجاعة من
العلامء؛ فمنهم من أجاب ّ
ترخص ًا بعذر اإلكراه ،ومنهم من ُحبس ،ومنهم
من ُعزل ،ومنهم ضرُ ب ،ومنهم أوذي بالتفريق بينه وبني أهله ،وبأنواع
أخرى من األذى؛ وكانت أعناق العا ّمة ممتدّ ة إىل أمحد بن حنبل ألنه كان
رأس أهل احلديث يف زمانه.
املناظرة الكربى يف خلق القر�آن

عم اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل َّ
أن حبس
و ّملا رأى إسحاق بن حنبل ُّ
ابن أخيه قد طال تر ّدد إىل األمراء وقادة اجليوش وأصحاب السلطان
وك ّلمهم ليشفعوا يف إطالقه؛ فلماّ أيس منهم دخل عىل نائب بغداد
إسحاق بن إبراهيم بن احلسني املصعبي؛ فذكّره بام كان حلنبل جدّ اإلمام
أمحد ووالد إسحاق بن حنبل من املكانة واإلعانة يف حروب بني العباس،
وكان حنبل جار ًا للحسني جدّ إسحاق بن إبراهيم بمرو؛ فذكّره بذلك
وعرفه؛ فقال إسحاق :قد بلغني ذلك.
ّ

حجته
ثم خلصا يف حتاورمها إىل أن يناظره العلامء والفقهاء فمن أفلحت ّ
كان أغلب ،وكان يريد بذلك أن يوجد وسيلة خيرج هبا اإلمام أمحد من
سجنه.

ثم دخل إسحاق بن حنبل عىل ابن أخيه اإلمام أمحد يف السجن بصحبة
أعذرت فيام بينك
احلاجب فقال له( :يا أبا عبد اهلل قد أجاب أصحا ُبك ،وقد
َ
وبني اهلل ،وقد أجاب أصحابك والقوم ،وبقيت أنت يف احلبس والضيق!!).
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عم! إذا أجاب العالمِ تق ّي ًة واجلاهل جيهل فمتى يتبينّ احلق؟!!).
فقال( :يا ّ

فأمسك عنه.

وكان ذلك يف العرش األواخر من رمضان سنة 219هـ؛ فمكثوا أياما
حتى َأبلغ إسحاق بن إبراهيم اخلليف َة باألمر؛ ثم أحرض اإلمام أمحد من
ووجه إليه
سجنه ،إىل دار إسحاق بن إبراهيم ومنعت عنه زيارة أقاربهّ ،
اثنني من مناظري املعتزلة:
أحدمها أبو شعيب احلجام واآلخر حممد بن رباح؛ فناظراه؛ فلم تقم هلام
حجة عليه ،فكانا إذا ناظراه بعلم الكالم مل جيبهام ،وإذا استدال عليه بيشء
ّ
من الكتاب والسنّة ر ّد عليهام خطأمها يف االستدالل.
وكان مما سأاله عن القرآن :هل هو خملوق؟

فقال هلم :ما تقولون يف علم اهلل هل هو خملوق؟

احلجام فالتزم أن علم اهلل خملوق؛ فك ّفره اإلمام أمحد ،وأنكر
فتورط ابن ّ
ّ
اب ُن رباح عىل صاحبه هذا االلتزام ،وقاما من عنده.

فدخل إسحاق بن إبراهيم عىل اإلمام أمحد فك ّلمه بكالم لينّ ليثنيه عن
موقفه من مسألة خلق القرآن ،وكان مما قال له :يا أمحد إين عليك مشفق،
وإن بيننا وبينك ُحرمة ،وقد حلف اخلليفة لئن مل جتب ليقتلنَّك.
فقال له اإلمام أمحد :ما عندي يف هذا األمر إال األمر األول.

فحوله من ليلته إىل غرفة مظلمة يف دار اخلليفة ،وزيدت عليه القيود
ّ
حتى أثقلته.
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عيل ،وما معي أحد يمسكني؛
قال اإلمام أمحد( :ومحلت عىل دا ّبة واألقياد ّ
سأخر عىل وجهي من ثقل القيود ،وس ّلم اهلل؛ حتى انتهيت إىل
ُ
ظننت أنيّ
ّ
عيل الباب ،وأقعد عليه
الدار؛
ُ
فأدخلت إىل الدار يف جوف الليل ،وأغلق ّ
رجالن ،وليس يف البيت رساج ،فقمت أصليّ وال أعرف القبلة ،فصليت
فلام أصبحت فإذا أنا عىل القبلة).
فلام أصبح أحرض إىل جملس اخلليفة واجتمع القضاة وأهل الكالم من
املعتزلة وزعيمهم ابن أيب دؤاد ،وحرض املجلس بعض األمراء وقادة
اجليوش.

وكان املعتزلة من قبل حي ّقرون شأن اإلمام أمحد بن حنبل عند اخلليفة
حيب التصدّ ر والرياسة.
شاب حديث الس ّن جاهل مبتدع ّ
ويزعمون أنّه ّ
فلماّ رآه اخلليفة قال :أليس زعمتم يل أنه حدَ ث؟ أليس هذا شيخ ًا
مكتهالً؟
وكان اإلمام أمحد قد بلغ اخلامسة واخلمسني من عمره عام املحنة؛
فأدين من اخلليفة وعليه قيوده الثقيلة؛ فس ّلم عليه ثم أجلس.

قال اإلمام أمحد :فلام مكثت ساعة ،قلت له :يا أمري املؤمنني ،تأذن يل يف
الكالم؟
قال :تك ّلم.

عمك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟
قلت له :إال َم دعا إليه ابن ّ

قال :إىل شهادة أن ال إله إال اهلل.

قلت :فأنا أشهد أن ال إله إال اهلل.
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ثم قلت له :إن جدّ َك ابن عباس حكى أن وفد عبد القيس ملا قدموا عىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمرهم باإليامن باهلل.

قال :فذكرت احلديث ك ّله ،وقلت له :يا أمري املؤمنني؛ فإىل ما ُأدعى
وهذه شهاديت وإخاليص هلل بالتوحيد؟!!
يا أمري املؤمنني دعوة بعد دعوة حممد صىل اهلل عليه وسلم؟!!
قال :فسكت.

و ُألقي يف نفس املعتصم هيبة أيب عبد اهلل ،وقال له :لوال أنّك كنت يف ِ
يد
عرضت لك.
َمن كان قبيل ملا
ُ
ثم قال :ناظروه وك ّلموه.

فقال ابن أيب دؤاد لعبد الرمحن القزاز ك ّلمه؛ فقال :ما تقول يف القرآن؟

فقال اإلمام أمحد :ما تقول يف العلم؟

فسكت عبد الرمحن.

أن علم اهلل خملوق فقد
فقال اإلمام أمحد :القرآن من علم اهلل ،ومن زعم ّ
ّ
يستدل عىل ذلك بقول اهلل تعاىل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
كفر باهلل ،وكان
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾.
فسكت عبد الرمحن القزاز ومل ير ّد شيئ ًا.

فقالوا بينهم :يا أمري املؤمنني ك ّفرنا وك ّفرك! فلم يلتفت إىل ذلك منهم.

ثم جعلوا يتكلمون من هاهنا ومن هاهنا ،وكان اإلمام أمحد وحده
واملعتزلة نحو مخسني؛ هذا يديل بشبهة ،وهذا يعرتض عىل حجة ،وهذا
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حجة كالمية؛
ينزع باستدالل لغوي ،وهذا يورد رواية معلولة ،وهذا يورد ّ
فكان إذا ذكروا له شيئ ًا من الكتاب والسنة واللغة أجاهبم ور ّد شبهتهم،
وإذا أوردوا عليه شيئا من علم الكالم مل جيبهم ،وقال :ال أدري ما هذا،
إيتوين بيشء من الكتاب والسنة.

حتى ضجر منه ابن أيب دؤاد وقال له :وأنت ال تقول إال ما يف كتاب اهلل
أو سنّة رسوله؟
فقال اإلمام أمحد :وهل يقوم اإلسالم إال بالكتاب والسنة؟!!

وذكر اإلمام أمحد فيام بعد أن ابن أيب دؤاد مل يكن صاحب علم وال
حجة وال قدرة عىل املناظرة ،إنام كان يستعني بربغوث البرصي ومجاعته
ّ
فإذا انقطع أحدهم عرض ابن أيب دؤاد فتكلم ليوهم أن صاحبه مل ينقطع.
قال اإلمام أمحد( :ولقد احتجوا بيشء ما يقوى قلبي وال ينطلق لساين
أن أحكيه ،وأنكروا الرواية واآلثار ،وما ظننتهم عىل هذا حتى سمعت
مقاالهتم).

صوت اإلمام أمحد يعلو عىل أصواهتم،
واستمرت املناظرة ،وجعل
ُ
ّ
وحجة
قوة قلب وحسن جواب
ّ
وحجته تدحض حججهم ،ووهبه اهلل ّ
ّ
قاطعة؛ فام أرسع ما كان يقطع حججهم وير ّد عىل شبههم ،وما أرسع ما
ينقطع أحدهم.
ضال ٌّ
فلام طالت املناظرة قال ابن أيب دؤاد :هو واهلل يا أمري املؤمنني ُّ
مضل
فس ْل ُهم؛ يقصد مجاعته من املعتزلة.
مبتدع ،وهؤالء قضاتك والفقهاء َ
فقال هلم اخلليفة :ما تقولون؟
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ضال ٌّ
فقالوا :يا أمري املؤمنني هو ٌّ
مضل مبتدع.

قال اإلمام أمحد :وما كان يف القوم أرأف يب وال أرحم من أيب إسحاق
فأما الباقون فأرادوا قتيل ،وشاركوا فيه لو أطاعهم وأجاهبم إىل
املعتصم؛ ّ
ذلك.

ثم صرُ فوا من املجلس يف ذلك اليوم ،واجتمعوا من الغد حتى إذا كان
آخر النهار؛ قال هلم املعتصم :انرصفوا ،وأبقى عنده اإلمام أمحد وعبد
الرمحن بن إسحاق؛ فلماّ خال هبام ذكر املعتصم لإلمام أمحد ّ
أن مؤ ّدبه
صالح الرشيدي كان جالس ًا يف ذلك املوضع ،وأشار إىل موضع من الدار،
فسحب ووطئ.
وخالفه يف مسألة القرآن؛ فأمر به ُ

وأراد بذلك أن يرهب اإلمام أمحد عن خمالفته يف هذه املسألة ،وكان
حيب أن جييب اإلمام أمحد ألنه كان رأس أهل احلديث فإذا أجاب طمع
ّ
أن جييبه الناس.
وكان مما قاله املعتصم :واهلل إنه لفقيه ،واهلل إنّه لعامل ،ولوددت أنّه معي
يصلح من شأين ،فإن أجابني إىل ما أريد ألطلق ّن عنه.

أسهرت لييل ،ولوال
أمرك ،ولقد
َ
غمني ُ
ثم قال :يا أمحد! وحيك! لقد ّ
أنّك كنت يف ِ
امتحنت أحد ًا بعدك،
يد َمن كان قبيل ما عرضت لك ،وال
ُ
ولو أنّه وراء حائطي هذا.
فقال اإلمام أمحد :يا أمري املؤمنني ما أعطوين شيئ ًا من كتاب اهلل وال سنّة
عن رسول اهلل.
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ووجه إليه اثنني من املعتزلة
ُفر َّد اإلما ُم أمحد إىل املوضع الذي كان فيهّ ،
يناظرانه فكانا معه حتى حرض اإلفطار وجيء بالطعام؛ فأكال ومل يأكل
اإلمام أمحد إال ما يقيم به أوده ،وجعل نفسه بمنزلة املضطر.

فلام كان اليوم الثالث من مناظرته وذلك صبيحة مخس وعرشين من
رمضان؛ دخل ابن أيب دؤاد عىل اإلمام أمحد فقال له :يا أمحد؛ إنّه قد حلف
أن يرضبك رضب ًا شديد ًا ،وأن حيبسك يف أضيق احلبوس.

ّ
وكل ذلك ترهيب منهم طمع ًا يف أن جييبهم ليتّبعهم العا ّمة عىل هذا القول.

ثم قال له ابن أيب دؤاد :يا أمحد واهلل ما هو القتل بالسيف ،يا أمحد إنام
هو رضب بعد رضب.

فلماّ أدخل عىل اخلليفة يف اليوم الثالث ،وعنده ابن أيب دؤاد وأصحابه؛
بليت بك؟!!
قال املعتصم :أنا عليك شفيق ،لقد أسهرت لييل ،كيف ُ
وحيك! اتّق اهلل يف نفسك ويف دمك.

احتج به
ثم قال هلم :ناظروه وك ّلموه؛ فدار بينهم كالم كثري ،وكان مما
ّ
ففرق
عليهم اإلمام أمحد أن
ّ
احتج بقول اهلل تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ّ
بني اخللق واألمر ،والقرآن من أمر اهلل تعاىل كام قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾.
ثم قال اإلمام أمحد للخليفة املعتصم :عالم تدعوين إليه؟ ال من كتاب
ٌ
ورأي رأوه ،وقد هنى النبي صىل اهلل
تأولوه،
اهلل ،وال من سنّة نبيه،
ٌ
تأويل َّ
ولست
عليه وسلم عن جدال يف القرآن ،وقال« :املراء يف القرآن كفر»،
ُ
صاحب ِمر ٍ
ٍ
صاحب ٍ
وأخبار؛ فاهللَ اهللَ يف أمري؛
آثار
اء وال كالم ،وإنام أنا
ُ
َ َ
وصح يل وتب ّينته َلصرِ ْ ُت إليه.
رأيت أمر ًا
فارجع إىل اهلل ،فواهلل لو
ُ
ّ
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وكأن أمره قد الن ّملا سمع كالمي وحماوريت،
قال أمحد :فأمسك اخلليفة،
َّ
عيل حتنُّنا إال أنهّ م مل
عرف فلم ُيرتك ،وكان أحلمهم وأوقرهم وأشدّ هم ّ
يرتكوه ،واكتنفه إسحاق وابن أيب دؤاد؛ فقاال له :ليس من التدبري خَ ْتلِ َيته
هكذا يا أمري املؤمننيُ ،
ابل فيه عذر ًا يا أمري املؤمنني ،هذا يناوئ خليفتني!!
هذا هالك العامة!!
وقال برغوث البرصي وشعيب :يا أمري املؤمنني كافر حالل الدم،
ارضب عنقه ،ودمه يف أعناقنا.
ْ
ضال ّ
وقاال :إنّه ّ
مضل.

قال أمحد( :ومل يكن يف القوم أشدّ تكفري ًا وال أخبث منهام).

فاشتدّ اخلليفة عند ذلك وعزم عىل رضبه؛ فدعا بالعقابني والسياط
واجلالدين؛ فلماّ صار اإلمام أمحد بني العقابني وعظ اخلليفة ،وكان مما
إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وس ّلم قال:
قال له( :يا أمري املؤمنني ،اهللَ اهللَّ ،
«ال ّ
حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى
ثالث »...احلديث.

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :أمرت أن أقاتل الناس حتى
فبم
يقولوا :ال إله إال اهلل؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهلم» َ
ّ
تستحل دمي ومل آت شيئ ًا من هذا يا أمري املؤمنني؟!!

يا أمري املؤمنني :اذكر وقوفك بني يدي اهلل كوقويف بني يديك ،يا أمري
املؤمنني راقب اهللَ).
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فكأنّه أمسك والن ،لكنّه مل ُيرتك؛ فقال ابن أيب دؤاد وخاف أن يكون
ضال ّ
منه عطف أو رأفة :يا أمري املؤمنني إنّه ّ
مضل كافر باهلل.
ِ
اخلليفة عىل رضب اإلمام أمحد؛ فدعا بكريس فوضع له؛
فقوي عز ُم
فجلس عليه ،وابن أيب دؤاد وأصحابه قيام عىل رأسه.
فقال أحد احلراس لإلمام أمحد :خذ اخلشبتني بيدك وشدّ عليهام؛ فلم
يتبينّ أمحد كالمه؛ فتخ ّلعت يداه بعد ذلك من الرضب.

ثم قال املعتصم للجالدين :أروين سياطكم؛ فنظر فيها؛ فقال :إيتوين
بغريها؛ فأتوه بغريها.

ألوهلم:
ثم قال هلم :تقدّ موا؛ وقال هلم :ادنوا واحد ًا واحد ًا ،ثم قال ّ
أوجع قطع اهلل يدك.
ْ
ثم تأخر.
قال اإلمام أمحد :فتقدّ م فرضبني سوطنيّ ،

ثم قال لآلخر :ادن ،شدّ قطع اهلل يدك ،ثم جاء آخر ؛ فلم يزالوا كذلك
حتى أغمي عىل اإلمام أمحد ،فوقف املعتصم عليه وهم حمدقون به حتى
أفاق ،فقال له :يا أمحد ،ويلك تقتل نفسك ،وحيك أجبنيُ ،أطلق عنك.

وأجلب احلارضون عليه :أمري املؤمنني قائم عىل رأسك ،إمامك يسألك
أن جتيبه ،يريدون أن جييبهم إىل مقالتهم.

ورضبه ُعجيف  -أحد قادة جيوش املعتصم  -بقائمة سيفه ،وقال له:
تريد تغلب هؤالء كلهم؟!!
وجعل بعضهم يقول :يا أمري املؤمنني دمه يف عنقي.
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فرجع إىل الكريس ،وقال للجالد :ادنه ،أوجع قطع اهلل يدك ،ومل يزل
يدعو واحد ًا واحد ًاّ ،
يتنحى ،حتى يكون
ثم ّ
وكل واحد يرضبه سوطني ّ
ثم ترك حتى أفاق؛
مرة أخرىّ ،
ذلك أشدّ يف الرضب ،حتى أغمي عليه ّ
فقام إليه ثانية ،فكرر عليه مقالته فلم جيبه ،ثم أعاد رضبه مرة ثالثة حتى
ثم قام إليه الثالثة؛ فجعل يقول :يا أمحد
أغمي عليه ،ثم ترك حتى أفاقّ ،
أجبني.

قال أمحد :وجعل عبد الرمحن يقول يل :أصحابك حييى وفالن وفالن،
أليس قد أجابوا؟
فلم جيبهم ،وعزم عىل احتامل الرضب واألذى.

وقال املعتصم البن أيب دؤاد :لقد ارتبكت يف أمر هذا الرجل.

فقال له :يا أمري املؤمنني ،إنّه واهلل كافر مرشك ،قد أرشك من غري وجه؛
فال يزال به حتى يرصفه عام يريد.

الرضب حتى رضب ن ّيف ًا وثالثني سوط ًا ،وأغمي عليه ؛ ثم
فأعيدَ عليه
ُ
يتحرك دخله
سحبوه وك ّبوه عىل وجهه وداسوه ،فلماّ رأى املعتصم أنّه ال ّ
الرعب ،وأمر بتخليته.
فلم يفق إال وهو يف حجرة قد أطلقت عنه األقياد.

وأراد اخلليفة أن يطلق رساحه بعد الرضب؛ فقال ابن أيب دؤاد :يا أمري
ّ
املؤمنني احبسه؛ فإنّه فتنة ،يا أمري املؤمنني إنّه ّ
مضل ،وإن أخليته
ضال
فتنت به الناس.
َ
فلم يلتفت إليه اخلليفة ،وأخذه الندم واالرتباك.
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وجيء اإلمام أمحد بسويق ليرشب؛ فأبى ،وقال :ال أفطر ،ثم قال( :يل
وهلم موقف بني يدي اهلل ع ّز وجل).
فنقلت هذه الكلمة إىل اخلليفة؛ فقال :خيلىّ سبيله الساعة.

وأمر أن ُيك َْسى كسوة حسنة ،مب ّطنة وقميصا وطيلسانا وخ ّفا وقلنسوة،
وأن حيمل إىل منزله.

عم اإلمام أمحد وبعض أقاربه من الليل
وكان ُ
نائب بغداد قد أخذ َّ
ٌ
حدث؛ فاجتمع الناس
الناس أنّه سيحدث يف شأن أمحد
فعلم
ُ
وأوقفهم؛ َ
يف امليدان والطرقات ،وأغلقت األسواق ،واجتمع الناس؛ فبينا هم كذلك
إذ خرج عليهم اإلمام أمحد عىل دا ّبة عليه كسوة حسنة ،وابن أيب دؤاد عن
يمينه ،وإسحاق بن إبراهيم عن يساره.
و ُأ ِخذ إىل دار إسحاق بن إبراهيم ؛ فبعث إىل جريانه ومشايخ املجالس؛

فجمعهم وأدخلوا عليه ؛ فقال هلم :هذا أمحد بن حنبل ،إن كان فيكم من
يعرفه ،وإال فليعرف.
ثم محلوه عىل دا ّبة إىل داره يش ّيعه نائب بغداد والناس.

عم اإلمام أمحد :-فلماّ صار إىل باب
قال حنبل بن إسحاق  -وهو ابن ّ
الدار؛ ذهب لينزل فاحتضنته ومل أعلم؛ فوقعت يدي عىل موضع الرضبة
عيل ،وأغلق الباب،
فصاح وآمله ذلك ،ومل أعلم ّ
فنحيت يدي؛ فنزل متوكّئا َّ
يتحرك إال بجهد ،وخلع
ودخلنا معه ،ورمى بنفسه عىل وجهه ال يقدر أن ّ
ما كان عليه من اللباس الذي كسوه ،فأمر به فبيع ،وتصدّ ق بثمنه.
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وجاء رجل من أهل السجن يقال له «أبو الصبح» ،يعالج من الرضب
واجلراحات؛ فقال( :قد رأيت َمن ضرُ ب الرضب العظيم ،ما رأيت رضب ًا
مثل هذا؛ هذا رضب التلف).

وكان لبعض اجلراحات غور؛ فسربها بامليل ؛ فلم جيدها نقبت ،وعافاه
اهلل من ذلك ،ورأى بعض اللحم قد مات من الرضب؛ فقطعه بسكني،
فلم يزل أثر الرضب يف ظهره.

وجعل يضع له الدواء ويصنع له املراهم حتى تعاىف بعد أيام ،وقوي
عىل شهود الصالة مع املسلمني ،وكان كه ً
ال يف اخلامسة واخلمسني من
عمره ّملا ضرُ ِ َب رمحه اهلل ورفع درجته.

عز ّ
عيل بن املدينيّ :
أعز هذا الدين برجلني ليس
وجل ّ
(إن اهلل ّ
قال ّ
هلام ثالث :أبو بكر الصديق يوم الر ّدة ،وأمحد بن حنبل يوم املحنة) .رواه
اخلطيب البغدادي وعبد الغني املقديس.
ومل تنته املحنة هبذا عن املسلمني ،لكنّهم ك ّفوا عن امتحان اإلمام أمحد،
فلم يعرض له املعتصم بق ّية حياته حتى مات سنة 226هـ.

وجرت يف خالفته حروب واضطرابات شغلته كثري ًا؛ منها فتنة بابك
اخلرمي ،واستبداد األفشني ،وخيانات بعض العسكر ،وحروب بينه وبني
ّ
اخلرمي وقتل األفشني وأصحابه ،ور ّد
الروم؛ فأمكنه اهلل من قتل بابك ّ
عمورية.
الروم وفتح ّ
عدوان ّ
ومل يزل اإلمام أمحد بعدَ أن برئ من الرضب حيرض اجلمعة واجلامعة،
وحيدّ ث ويفتي ،حتى مات املعتصم.
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حل ،وعفا عن ّ
إن اإلمام أمحد قد عفا عن املعتصم ،وجعله يف ّ
ثم ّ
كل
من آذاه يف تلك املحنة إال من كان صاحب بدعة.
جاءه ٌ
رجل حسن اهليئة كأنّه كان مع السلطان؛ فجلس عنده حتى
انرصف جلساؤه ثم دنا منه؛ فقال له :يا أبا عبد اهلل؛ اجعلني يف ّ
حل.
قال :من ماذا؟

حرضت
أعنت وال
ُ
ُ
بت ،وما ُ
قال :كنت حارض ًا يوم ضرُ َ
تكلمت ،إال أنيّ
ذلك.
فأطرق اإلمام أمحد ثم رفع رأسه إليه؛ فقال :أحدث هلل توب ًة ،وال تعدْ
إىل مثل ذلك املوقف.
فقال له :يا أبا عبد اهلل أنا تائب إىل اهلل تعاىل من السلطان.

حل ّ
فقال اإلمام أمحد :فأنت يف ٍّ
وكل من ذكرين إال مبتدع.

ثم قال :قد جعلت أبا إسحاق [يعني املعتصم]يف ّ
حل ،ورأيت اهلل ع ّز
وجل يقول﴿ :ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾.
وأمر النبي صىل اهلل عليه وسلم أبا بكر بالعفو يف قضية مسطح.

ثم قال :العفو أفضل ،وما ينفعك أن ّ
يعذب أخوك املسلم بسببك،
ولكن تعفو وتصفح عنه؛ فيغفر اهلل لك كام وعدك.
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حمنة �أهل ال�سنة يف مدّ ة حب�س الإمام �أحمد

العلامء يف مدّ ة سجن اإلمام أمحد وبعدها ُيمتحنون و ُيؤذون:
وكان
ُ

ففي الكوفةُ :أخذ أبو نعيم الفضل بن دكني وكان شيخ ًا كبري ًا قد قارب
التسعني؛ فأدخل عىل الوايل مع مجاعة من أهل احلديث منهم أمحد بن
يونس وابن أيب حنيفة؛ فامتحنه الوايل :فقال أبو نعيم( :أدركت الكوفة
وهبا أكثر من سبعامئة شيخ ،األعمش فمن دونه يقولون :القرآن كالم
اهلل).
رأيت َخلق ًا يقول هبذه املقالة -يعني بخلق القرآن  -وال
ويف رواية( :فام ُ
بالزندقة).
تكلم أحد هبذه املقالة إال ُرمي َّ
زرا من قميصه وقال :عنقي أهون عيل من زري هذا.
ثم قطع ّ
ّ

(و َر ْشكني) وهو كرس يف الصدر ،ومات
ثم إنّه ُطعن يف عنقه وأصابه َ
ّ
ّ
الشك من رمضان سنة 219هـ؛ قبل خروج
بعد يوم من جراحته يف يوم
اإلمام أمحد بنحو شهر.

ذكر ابن سعد يف طبقاته عن عبدوس بن كامل قال :كنا عند أيب نعيم
الفضل بن دكني يف شهر ربيع األول سنة 217هـ يوما بالكوفة فجاءه
املورع؛ فقال له أبو نعيم :إين رأيت أباك البارحة يف النوم
ابن املحارض بن ّ
وكأنه أعطاين درمهني ونصفا؛ فام تؤولون هذا؟
فقلنا :خريا رأيت.

قال :أما أنا فقد أولتها أين أعيش يومني ونصفا ،أو شهرين ونصفا ،أو
سنتني ونصفا ،ثم ُأحلق بالعصبة؛ فتويف بالكوفة ليلة الثالثاء ودفن يوم
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الثالثاء النسالخ شعبان سنة تسع عرشة ومائتني وذلك بعد هذه الرؤيا
بثالثني شهرا تامة.

ويف البرصةُ :أخذ العباس بن عبد العظيم العنربي ،وعيل بن املديني؛
فامتحنا فلم جييبا يف أول األمر؛ فأما العباس فأقيم فرضب بالسوط حتى
أجاب ،وعيل بن املديني ينظر إليه؛ فلام رأى ما نزل بعباس العنربي وأنّه
قد أجاب أجاب مثله ،ومل ُينل بمكروه وال رضب؛ فكان اإلمام أمحد يعذر
العباس وال يعذر عل ّيا لذلك.

وكان عيل بن املديني قد رأى يف منامه أنه يصافح داوود عليه السالم؛
وكان عابر ًا ؛ فعربها بأنه يفتن يف دينه.
املحنة يف عهد الواثق بن املعت�صم

ثم ويل بعد املعتصم ابنه الواثق؛ فنشط يف املحنة بتدبري من قايض القضاة
ّ
أمحد بن أيب دؤاد؛ وأظهر القضا ُة القول بخلق القرآن؛ فكان اإلمام أمحد
يشهد اجلمعة ،ويعيد الصالة إذا رجع ،ويقول :تؤتى اجلمعة لفضلها،
والصالة تعاد خلف من قال هبذه املقالة.
ويف خالفة الواثق ورد كتاب ابن أيب دؤاد إىل وايل مرص؛ يأمره فيه
بامتحان أيب يعقوب يوسف بن حييى البويطي؛ عامل مرص ومفتيها ،وتلميذ
الشافعي وأعلم أصحابه ،وخليفته يف جملسه بعد موته.
فاستدعاه وايل مرص؛ فامتحنه فأبى أن جييب ،وكان الوايل حسن الرأي
فيه؛ فقال :قل فيام بيني وبينك!
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فقال :ال أقوله ،ليس يب أنا ،ولكن يب أن يقتدي يب مائة ألف يقولون:
قال أبو يعقوب ،وال يدرون املعنى والسبب؛ فيضلون ،وال أقوله أبدا.

وكان ابن أيب دؤاد قد أمر أن يحُ مل إىل بغداد يف أربعني رط ً
ال من حديد
ويغرمها من ماله إن مل جيب.
يق ّيد هبا ّ
فيكون وزن القيد نحو  15كيلوجرام من احلديد.

قال الربيع بن سليامن( :كان البويطي أبدا حيرك شفتيه بذكر اهلل ،وما
أبرصت أحدا أنزع بحجة من كتاب اهلل من البويطي ،ولقد رأيته عىل بغل
يف عنقه غل ،ويف رجليه قيد ،وبينه وبني الغل سلسلة فيها لبنة ،وزهنا
أربعون رطال ،وهو يقول :إنام خلق اهلل اخللق بـ»كن» ،فإذا كانت خملوقة،
فكأن خملوقا خلق بمخلوق ،ولئن أدخلت عليه ألصدقنه -يعني :الواثق-
وألموتن يف حديدي هذا حتى يأيت قوم يعلمون أنه قد مات يف هذا الشأن
قوم يف حديدهم).
وترك يف السجن إىل أن مات يف قيوده سنة 231هـ.

وممن ُحبس يف تلك املحنة مع البويطي :نعيم بن محاد املروزي ،من أئمة
أهل السنة ،وهو ّأول من صنّف املسند ،وهو الذي ّ
حث اإلمام أمحد عىل
كتابة املسند.
قال اإلمام أمحد( :جاءنا نعيم بن محاد ونحن عىل باب ُهشيم نتذاكر
املقطعات فقال :مجعتم أحاديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟).
قال( :ف ُعنينا هبا منذ يومئذ).
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قال حممد بن سعد يف طبقاته( :نعيم بن محاد  ..كان من أهل خراسان،
من أهل مرو ،وطلب احلديث طلبا كثريا بالعراق واحلجاز ،ثم نزل مرص؛
فلم يزل هبا حتى ُأشخص منها يف خالفة أيب إسحاق بن هارون  -يعني
فسئل عن القرآن فأبى أن جييب فيه بيشء مما أرادوه عليه؛
املعتصم ُ -
فحبس بسامرا؛ فلم يزل حمبوسا هبا حتى مات يف السجن يف سنة ثامن
وعرشين ومائتني)ا.هـ.

وقال الذهبي( :حمُ ل إىل العراق يف امتحان القرآن مع البويطي مقيدين،
نعيم برسَّ من رأى).
فامت ٌ
وروى اخلطيب البغدادي عن نفطويه أنَّه ُج َّر بأقياده فألقي يف حفرة،
يصل عليهٍ ،
ومل يك َّفن ومل َّ
بأمر من صاحب ابن أيب دؤاد.

وممن ُحبس يف تلك املحنة :احلافظ املحدّ ث حممود بن غيالن املروزي
نزيل بغداد من شيوخ البخاري ومسلم ،وقد أكثر الرتمذي من الرواية
عنه.
سئل عنه اإلمام أمحد فقال( :ثقة ،أعرفه باحلديث ،صاحب سنة ،قد
حبس بسبب القرآن).

ويف زمان الواثق حدثت فتنة أخرى بسبب تشدّ ده يف االمتحان بخلق
القرآن ،وسجنه لكثري من العلامء واألئمة واملؤذنني الذين ال جييبون إىل
القول بخلق القرآن ،وهي ّ
أن نفر ًا من فقهاء بغداد ضاقوا ذرع ًا بام جرى
من املحنة فأتوا اإلمام أمحد فقالوا له :إن هذا األمر قد فشا وتفاقم ،ونحن
نخافه عىل أكثر من هذا ،وذكروا له ّ
أن ابن أيب دؤاد يأمر املعلمني بتعليم
َ
القول بخلق القرآن ،وأنهّ م خيشون أن ينشأ جيل عىل
الصبيان يف الكتاتيب
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هذا الكفر ،وقالوا :نحن ال نرىض بإمارته.

واحتجوا للخروج عليه بحجج؛ فنهاهم اإلمام أمحد عماّ أرادوه؛ وقال
ّ
هلم( :عليكم بالنُّكْرة بقلوبكم ،وال ختلعوا يد ًا من طاعة ،وال تشقوا عصا
املسلمني ،وال تسفكوا دماءكم وال دماء املسلمني معكم ،انظروا يف عاقبة
أمركم ،وال تعجلوا ،واصربوا حتى يسرتيح ٌّبر و ُيسرتاح من فاجر).
فقال بعضهم( :إنا نخاف عىل أوالدنا إذا ظهر هذا مل يعرفوا غريه،
ويمحى اإلسالم يدرس).
رب ينرصه،
إن اهلل ع ّز وجل نارص دينهّ ،
قال( :كالّ ،
وإن هذا األمر له ٌّ
وإن اإلسالم عزيز منيع).
ّ
فلم يقبلوا منه ،وخرجوا من عنده.

قال حنبل بن إسحاق( :فمىض القوم ،فكان من أمرهم أهنم مل حيمدوا،
ومل ينالوا ما أرادوا ،اختفوا من السلطان وهربوا ،و ُأخد بعضهم فحبس،
ومات يف احلبس).

ثم ورد كتاب من األمري إسحاق بن إبراهيم إىل اإلمام أمحد يبلغه ما
ّ
أمره به اخلليفة الواثق ،وكان يف كتابه( :إن أمري املؤمنني قد ذكرك ،فال
جيتمعن إليك أحد ،وال تساكني بأرض وال مدينة أنا فيها ،فاذهب حيث
شئت من أرض اهلل).
فاختفى اإلمام أمحد ثالثة أيام يف دار صاحبه أيب إسحاق إبراهيم بن
هانئ النيسابوري ،ثم تنقل يف أماكن متخفي ًا ثم رجع إىل منزله واحتبس
فيه ،وامتنع عن التحديث ،وجمالسة الناس.

اإلميان بالقرآن

79

ومل يزل البالء هبذه املحنة يشتدّ سنة بعد سنة حتّى كانت سنة 231هـ
من أشدّ تلك السنوات عىل أهل السنة:

ففيها :فادى اخلليفة الواثق من طاغية الروم أربعة آالف وستامئة أسري
فتفضل أمحدُ بن أيب دؤاد بوضع رشط ملن يفا َدون؛ فقال:
من املسلمني؛ َّ
(من قال من األسارى :القرآن خملوق ،خ ّلصوه وأعطوه دينارين ،ومن
امتنع دعوه يف األرس!!).
ويف رواية( :فال تفتكّوه).

ويف تلك السنة ورد كتاب اخلليفة الواثق إىل أمري البرصة يأمره أن
يمتحن األئمة واملؤذنني بخلق القرآن؛ فسجن مجاعة منهم.
مقتل �أحمد بن ن�صر اخلزاعي

ويف آخر شعبان من تلك السنة ُأحرض أمحد بن نرص اخلزاعي إىل جملس
الواثق؛ وكان شيخ ًا أبيض الرأس واللحيةُ ،فأوقف عىل النطع مق ّيد ًا؛
وامتحنه الواثق بنفسه ،قال له :ما تقول يف القرآن؟
قال :كالم اهلل.

قال :أفمخلوق هو؟

قال :كالم اهلل.

قال :فرتى ربك يف القيامة؟
قال :كذا جاءت الرواية.
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قال الواثق :وحيك! ُيرى كام ُيرى املحدود املتجسم ،وحيويه مكان،
وحيرصه ناظر! أنا كفرت بمن هذه صفته.
ثم قال ملن حرضه من قضاة املعتزلة :ما تقولون فيه؟
ّ

فقال عبد الرمحن بن إسحاق :يا أمري املؤمنني هو حالل الدم.

وقال أبو عبد اهلل األرمني :اسقني دمه يا أمري املؤمنني.

وقال ابن أيب دؤاد :هو كافر يستتابّ ،
نقص عقل.
لعل به عاه ًة أو َ

فقال الواثق :إذا رأيتموين قمت إليه فال يقومن أحد معي ،فإين أحتسب
خطاي.

ثم هنض إليه بالصمصامة -وكانت سيفا لعمرو بن معد يكرب الزبيدي
أهدي ملوسى اهلادي ثم صار إليه؛ فلام انتهى إليه رضبه هبا عىل عاتقه وهو
مربوط بحبل قد أوقف عىل نطع ،ثم رضبه أخرى عىل رأسه ثم طعنه
بالصمصامة يف بطنه فسقط عىل النطع رصيعا رمحه اهلل وتق ّبله يف الشهداء.

قال جعفر بن حممد الصائغ :رأيت أمحد بن نرص حيث رضبت عنقه
قال رأسه :ال إله إال اهلل.
الرساج عن إبراهيم بن احلسن أنه قال :رأى بعض أصحابنا أمحد
وذكر ّ
بن نرص يف النوم فقال :ما فعل بك ربك؟ قال :ما كانت إال غفو ٌة حتى
لقيت اهلل ،فضحك إيل.
ُ
ثم ُع ّلق رأسه رمحه اهلل يف بغداد ،وربطوا يف أذنه ورقة كتبوا فيها( :هذا
رأس أمحدَ ِ
بن نرص بن مالك ،دعاه عبد اهلل اإلمام هارون إىل القول بخلق
القرآن ونفي التشبيه ،فأبى إال املعاندة ،فعجله اهلل إىل ناره).
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ثم مجع رأسه
وصلب جسده يف سامرا ،وبقي مصلوب ًا ّ
ُ
ست سنني؛ ّ
وجسده ودفع إىل أهله فدفنوه ،واجتمع لتشييعه ودفنه ما ال حيىص من
العا ّمة.

و ُذكر عند اإلمام أمحد فقال( :رمحه اهلل ما كان أسخاه ،لقد جاد بنفسه).
وقال أيضا( :ما دخل عىل اخلليفة أحد يصدقه سواه).

وكان جدّ ه مالك بن اهليثم أحد نقباء الدولة العباسية ،وأخوه أمري ًا من
أمراء اجليوش مات سنة 208هـ ،ومل يشفع له ذلك عندهم.

وممن أوذي يف هذه املحنة من املحدّ ثني :فضل بن نوح األنامطي؛ فإنّه
ثم ّفرقوا بينه وبني امرأته.
ضرُ بّ ،
ويف آخر زمن الواثق جيء بشيخ من أهل الشام من بلدة يقال هلا «أذنه»
ل ُيمتحن يف مسألة خلق القرآن بحرضة الواثق؛ وكان الواثق إذا أراد أن
يقتل أحد ًا أحرض ابنه املهتدي ليشهد قتله.

قال املهتدي بن الواثق( :فأدخل الشيخ عىل الواثق مقيدا ،وهو مجيل
الوجه تام القامة ،حسن الشيبة ،فرأيت الواثق قد استحيا منهّ ،
ورق له،
فام زال يدنيه ويقربه ،حتى قرب منه ،فسلم الشيخ فأحسن السالم ،ودعا
فأبلغ الدعاء ،وأوجز ،فقال له الواثق :اجلس.
ثم قال له :يا شيخ ،ناظر ابن أيب دؤاد عىل ما يناظرك عليه).

ثم حكى املناظرة التي جرت بينهام ،وخالصتها أن هذا الشيخ قال
ّ
البن أيب دؤاد :يا أمحد بن أيب دؤاد! إىل ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟
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فقال ابن أيب دؤاد :إىل أن تقول :القرآن خملوق؛ ألن كل يشء دون اهلل
خملوق.

قال الشيخ :أخربين يا أمحد عن مقالتك هذه ،أواجبة داخلة يف عقد
الدين ،فال يكون الدين كامال حتى يقال فيه ما قلت؟
قال ابن أيب دؤاد :نعم

قال الشيخ :يا أمحد أخربين عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني
بعثه اهلل تعاىل إىل عباده ،هل سرت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم شيئا مما
أمر اهلل تعاىل به يف دينه؟
قال ابن أيب دؤاد :ال

قال الشيخ :فدعا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم األمة إىل مقالتك
هذه؟
فسكت ابن أيب دؤاد.

فقال الشيخ :تكلم؛ فسكت.

فالتفت الشيخ إىل الواثق ،فقال :يا أمري املؤمنني ،واحدة.

فقال الواثق :واحدة.

فقال الشيخ :يا أمحد ،أخربين عن اهلل تعاىل حني أنزل القرآن عىل رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
َ
الصادق يف إكامل دينه ،أم
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ أكان اهلل تعاىل
ُ
الصادق يف نقصانه ،فال يكون الدين كامال حتى يقال فيه بمقالتك
أنت
هذه؟
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فسكت ابن أيب دؤاد.

فقال الشيخ :أجب يا أمحد ،فلم جيبه.
فقال الشيخ :يا أمري املؤمنني ،اثنتان.

فقال الواثق :اثنتان.

فقال الشيخ :يا أمحد أخربين عن مقالتك هذهَ ،أ َع ِل َمها رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم أم جهلها؟
قال ابن أيب دؤاد :علمها

قال الشيخ :فدعا الناس إليها؟
فسكت ابن أيب دؤاد.

فقال الشيخ :يا أمري املؤمنني ،ثالث.

فقال الواثق :ثالث).

ويف رواية أنه قال له :ما تقول يف القرآن؟

ٌ
خملوق.
قال ابن أيب دؤاد:
ِ
ّبي صلىّ اللهّ عليه وس ّلم وأبو ٍ
بكر وعمر
قال الشيخ :هذا يش ٌء َعل َمه الن ّ
الراشدون ،أم يش ٌء مل يعلموه؟
واخللفاء ّ
قال :يش ٌء مل يعلموه.

ّبي صلىّ اللهّ عليه وس ّلم علمته أنت؟
فقال :سبحان اهلل! يش ٌء مل يعلمه الن ّ

فخجل ،فقال :أقلني.
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قال الشيخ :املسألة بحاهلا.

قال ابن أيب دؤاد :نعم ،علموه.

فقال :علموه ،ومل يدعوا النّاس إليه؟

قال :نعم.

قال :أفال وسعك ما وسعهم؟).

ثم أعرض الشيخ عن ابن أيب دؤاد ،وأقبل عىل الواثق ،فقال :يا أمري
يتسع لك اإلمساك عن هذه املقالة ما اتّسع لرسول اهلل
املؤمنني  ..إن مل ّ
صىل اهلل عليه وسلم وأليب بكر وعمر وعثامن وعيل ريض اهلل عنهم ،فال
وسع اهلل عىل من مل يتسع له ما اتّسع هلم من ذلك.
َّ
فقال الواثق :نعم إن مل يتسع لنا من اإلمساك عن هذه املقالة ما اتسع
لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأليب بكر وعمر وعثامن وعيل ريض اهلل
عنهم ،فال وسع اهلل علينا ،اقطعوا قيد الشيخ.
ويف رواية أخرى أن الواثق دخل جملس ًا وأخذ ير ّدد ما دار يف املناظرة؛
ثم أمر بقطع قيود الشيخ ،وسقط من عينه ابن أيب دؤاد ،ومل يمتحن بعدها
أحد ًا.

قال املهتدي بن الواثق( :فرجعت عن هذه املقالة  -القول بخلق القرآن
 منذ ذلك اليوم ،وأظن الواثق باهلل كان رجع عنها من ذلك الوقت).الرمحن ّ
األذين هو أبو عبد
ريازي( :هذا
الش
ّ
ّ
قال احلافظ أمحد بن عبد ّ
األذرمي).
حممد بن إسحاق
ّ
الرمحن عبد اهلل بن ّ
ّ
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احلجة سنة 232هـ ،وبويع بعده
لست بقني من ذي
وتوفيّ الواثق
ٍّ
ّ
أخوه جعفر املتوكّل ،وكان شا ّبا يف السادسة والعرشين من عمره ّملا تولىّ
اخلالفة ،وكان كاره ًا ألمر املحنة.
رفع املحنة

تاما و ُمنع القضاة من امتحان الناس،
ويف سنة 233هـ رفعت املحنة رفع ًا ّ
وأظهر املتوكّل السنة ،وأكرم املحدّ ثني ،وأشهرت جمالس احلديث ،وروى
الغمة عن أهل السنة بفضل اهلل
املحدّ ثون أحاديث الصفات ،وانكشفت ّ
ورمحته.

لكن بقي يف السجون مجاعة ممن حبسوا يف تلك املحنة ّ
تأخر إطالقهم
إىل سنة 237هـ إذ صدر أمر اخلليفة املتوكّل بإطالق مجيع من يف السجون
ممن امتنع عن القول بخلق القرآن يف أيام أبيه ،وأمر بإنزال جثة أمحد بن
نرص اخلزاعي ،فدفعت إىل أقاربه فدفنت.

ّ
تأخر إطالقهم ّ
ولعل من أسباب ّ
أن املتوكل مل يعزل ابن أيب دؤاد بعد
حممد؛ وبقي يف
أمره برفع املحنة ،و ّملا ُفلج سنة 233هـ؛ ولىّ مكانه ابنه ّ
منصبه إىل سنة 237هـ؛ فارتكب ما أغضب اخلليف َة فعزله وصادر منه
أمواالً طائلة وأمر بحبسه.
وممّن ُحبس يف هذه املحنة وطال حبسه املحدّ ث الفقيه :احلارث بن
مسكني املرصي؛ شيخ أيب داوود والنسائي.

قال اخلطيب البغدادي( :كان فقيها ثقة ثبتا؛ محله املأمون إىل بغداد وسجنه
يف املحنة ،فلم يجُ ِب؛ فلم يزل حمبوسا ببغداد إىل أن ويل املتوكل فأطلقه).
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ثم إنه حدّ ث ببغداد بعد
فيكون قد مكث يف السجن بضع عرشة سنة؛ ّ
ثم واله املتوكّل قضاء مرص فمكث
إطالقه ،وأقبل عليه طالب احلديث؛ ّ
يف القضاء إىل أن استعفى منه سنة 245هـ فأعفي ،ومات بعدها بخمس
سنني.

ويف عام  233هـ ُأصيب أمحد بن أيب دؤاد بالفالج ،وقيل :إنه قد دعا
عىل نفسه بذلك إن كان القرآن غري خملوق؛ فحبس يف جسده؛ ال يستطيع
احلركة سبع سنني؛ ومل يزل أمره يف سفال ،وغضب عليه املتوكّل وصادر
منه أمواالً طائلة ،وتوالت عليه النكبات حتى هلك يف ّأول عام 240هـ
حممد بعرشين يوم ًا.
بعد موت ابنه ّ
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الباب التا�سع :فتنة الوقف يف القر�آن
مقدّ مة يف آثار فتنة القول بخلق القرآن:

كان بدء املحنة يف سنة 218هـ  ،ورفعت عام 233هـ؛ لكن رفع املحنة
ُ
امتحان العلامء يف مسألة القول بخلق
وقف
مل يكن رفعا للفتنة؛ فقد ُأ َ
القرآن ،لكن بقي من املعتزلة قضاة ومفتون وخطباءهلم جمالس وحلقات،
وكتب ومصنفات ،يب ّثون فيها شبهاهتم ،ويلقنوهنا تالميذهم ،وكان هلم
متكّن يف بعض البلدان بسبب اتصاهلم ببعض الوالة ،وكانوا يعتمدون يف
إثارة شبهاهتم وتقرير مذاهبهم عىل ما ُفتنوا به من علم الكالم؛ فضلوا به
وأضلوا كثري ًا وضلوا عن سواء السبيل.

ومن دالئل ذلك أن اخلليفة املتوكّل عىل اهلل ّملا أمر برفع املحنة مل يعزل
أقره عىل منصبه مع كراهة
رأس الفتنة قايض القضاة أمحد بن أيب دؤاد بل َّ
اخلليفة ملذهبه يف القرآن ،وملا أصيب أمحد بن أيب دؤاد بالفالج يف مجادى
حممد ًا املعروف بأيب الوليد  ،وبقي يف
اآلخرة سنة 233هـ ؛ ولىَّ مكانه ابنه َّ
هذا املنصب إىل سنة 237هـ.

ثم إن اخلليفة غضب عىل أيب الوليد وعىل أبيه فعزله وض ّيق عليه وحبسه
ّ
يف ديوان اخلراج وصادر منه أمواالً طائلة ِ
وضياع ًا ،ثم أحدرمها إىل بغداد،
وبقيا فيها حتى مات أبو الوليد يف شهر ذي احلجة سنة 239هـ  ،ومات
أبوه بعده بعرشين يوم ًا يف ّأول سنة 240هـ.

88

اإلميان بالقرآن

ّ
ولعل هذا من أسباب بقاء بعض من حبس يف املحنة من أهل السنة إىل
سنة 237هـ بعد األمر برفع املحنة بأربع سنني.

واملقصود ّ
قوة
أن بطانة اخلليفة املتوكّل قد بقي فيها من اجلهمية بق ّية هلم ّ
ومتكّن؛ حتى إنهّ م كانوا يرفعون إىل املتوكّل بأسامء من يريدون توليتهم
القضاء ممن هو عىل شاكلتهم أو يداهنهم.

وكان املتوكّل بعد أن رفعت املحنة يستشري اإلمام أمحد فيمن ُيرفع إليه
بتوليتهم القضاء؛ فكان ينهى عن تولية أهل البدع.
مر ًة كتاب ًا إىل اإلمام أمحد مع عبد الرمحن بن حييى بن
وكتب املتوكِّل َّ
خاقان وهو ابن وزيره؛ يسأله عن مجاعة ممن يريد توليتهم القضاء؛ فكان
أكثرهم من اجلهمية؛ فبينّ اإلمام أمحد حاهلم واحد ًا واحد ًا ثم قال يف
خامتة جوابه ألمري املؤمنني( :أهل البدع واألهواء ال ينبغي أن ُيستعان هبم
يف يشء من أمور املسلمني ،مع ما عليه رأي أمري املؤمنني  -أطال اهلل بقاءه
 -من التمسك بالسنة واملخالفة ألهل البدع).

واملقصود ّ
أن فتنة القول بخلق القرآن بقيت وو ّلدت فتن ًا أخرى كثرية
يف األمة طال أمدها؛ وانترش أثرها ،واتّسع خطرها ،وكانت من أعظم
أسباب نشأة ِ
الف َرق ،وظهور الن َِّحل.
وكانت الردودبني أهل السنة واملعتزلة قائمة عىل أشدِّ هاُّ ،
والش َبه
خ ّطافة ،واألهواء ال تنضبط.

وكان أئمة أهل السنة إنام ير ّدون عىل املعتزلة وغريهم بالكتاب والسنة،
وال يتعاطون علم الكالم يف الرد عليهم ،وال يتشاغلون به؛ فسلموا بذلك
من فتن كثرية.
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واالنتصار ألهل السنة باحلجج
ثم نشأ أقوا ٌم أرادوا الر َّد عىل املعتزلة
َ
املنطقية والطرق الكالمية؛ فخاضوا فيام هناهم عنه أهل العلم؛ ووقعوا
يف بدع أخرى ،وخرجوا بأقوال حمدثة خمالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة.

مهها :فتنة الوقف،
فحدث بسبب ما تقدّ م شرَ ْ ُحه فت ٌن عظيمة من أ ّ
وفتنة اللفظ ،وجرى بسببهام حمن ومواقف يطول وصفها ،وظهرت نِ َحل
وأهوا ٌء مل تكن تعرف من قبل :فظهرت بدعة ابن كالب والقالنيس وأيب
احلسن األشعري وأيب منصور املاتريدي وغريهم.

أهم هذه الفتن بالدراسة وبيان ما ينبغي لطالب علم التفسري
وسنتناول ّ
معرفته من أسباب اختالف الفرق يف القرآن ،وأصول نشأة تلك الفرق،
وموقف أئمة أهل السنة منها ،وحجج أهل السنة يف الرد عليهم ،ومنهجهم
يف معاملتهم؛ ّ
باملفس جهله.
ألن هذا مما ال حيسن
رِّ
فتنة الوقف يف القر�آن:

الواقفة هم الذين يقولون :القرآن كالم اهلل ويقفون ،فال يقولون :هو
خملوق وال غري خملوق.
وهم عىل ثالثة أصناف:

الصنف األول :طائفة من اجلهمية يتسترّ ون بالوقف ،وهم يف حقيقة
أمرهم يقولون بخلق القرآن ،لكنّهم يف ظاهر قوهلم يقولون بالوقف
ويدعون إىل القول به ،وينكرون عىل من يقول :القرآن غري خملوق.
ُ
القول بالوقف يف زمن اإلمام أمحد بن حنبل ،وكان زعيم
وقد نبغ
جهمي متك ِّلم من
هذه الطائفة يف بغداد حممد بن شجاع الثلجي ،وهو
ّ
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أصحاب برش بن غياث املرييس.

وابن الثلجي هذا ممن كان يكيد اإلمام أمحد باحليل بعد خروجه من
مرة إىل اخلليفة املتوكّل واتهّ مه بأنّه يؤوي علوي ًا يد ّبر
السجن؛ فقد وشى به ّ
للخروج عليه؛ فدُ هم بيت اإلمام أمحد لي ً
ور ّوع أهله وأخرج من فيه من
ال ُ
الرجال والنساء؛ وفتشوا بيته فلم جيدوا فيه أحد ًا ممن ُيتَّهم هبم؛ وقرؤوا
عليه كتاب اخلليفة وفيه كالم كثري يتّهمه فيه ويتو ّعده؛ فر ّد اإلمام أمحد
عىل اخلليفة بتكذيب ما اتهّ م به ،وأنّه يرى السمع والطاعة له يف املنشط
واملكره؛ فعلم اخلليفة أنّه قد كُذب عليه.
دس من رفع عىل أيب عبد اهلل ٌ
رجل
قال حنبل بن إسحاق( :وكان الذي ّ
من أهل البدع واخلالف ،ومل يمت حتّى بينّ اهلل أمره للمسلمني ،وهو ابن
الثلجي).
وأهل هذا الصنف جهمية خمادعون؛ وفتنتهم عىل العا ّمة أشدّ من
يرصحون بالقول بخلق القرآن؛ ألنهّ م يستدرجوهنم
فتنة اجلهمية الذين ّ
بذلك؛ ثم يشكّكوهنم يف كالم اهلل؛ فال يدرون أخملوق هو أم غري خملوق،
ّ
بالشك وقع يف الفتنة ،وكان أقرب إىل التزام قوهلم.
وإذا ابتيل املرء
ولذلك اشتدّ إنكار اإلمام أمحد عىل هؤالء الواقفة وكثرت الروايات
عنه يف تكفريهم والتحذير منهم.
ذكر عبد اهلل بن اإلمام أمحد ّ
ٌ
«صنف
مرة عن الواقفة؛ فقال:
أن أباه سئل ّ
من اجلهم ّية استرتوا بالوقف».

ٍ
حنبل ،قلت :فهؤالء
حممد بن
وقال يعقوب الدّ
ورقي :سألت أمحد بن ّ
ّ
ا ّلذين يقولون :نقف ونقول كام يف القرآن :كالم اللهّ ،ونسكت؟
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رش من اجلهم ّية ،إنّام يريدون رأي جهمٍ».
قال« :هؤالء ٌّ

وقال يف رواية أخرى« :هم أشدّ تربي ًثا عىل النّاس من اجلهم ّية ،وهم
أن اجلهم ّية قد بان أمرهم ،وهؤالء إذا قالوا« :ال
يشكّكون النّاس ،وذلك ّ
العامة ،إنّام هذا يصري إىل قول اجلهم ّية».
يتك ّلم»؛ استاملوا ّ
والرتبيث هنا :التخذيل عن احلق والتعويق عن اتّباعه ،وهو من أعامل
املنافقني.
وقال يف رواية أخرى( :هؤالء يسترتون ،فإذا أحرجتهم كشفوا
اجلهم ّية ،فك ّلهم جهم ّي ٌة).

وقد ذكر الذهبي يف ميزان االعتدال عن املروزي أنه قال :حدثنا أبو
إسحاق اهلاشمي ،سمعت الزيادي يقول :أشهدنا ابن الثالج وصيته،
وكان فيها( :وال يعطى من ثلثي إال من قال :القرآن خملوق).
فهذا مما يبينّ معرفة اإلمام أمحد بمذاهب القوم ،وخربته هبم.

وضاع ًا لألحاديث؛ كثري التالوة
وكان ابن الثلجي عىل مذاهبه الرديئة ّ
والتع ّبد؛ متصدر ًا يف الفقه واإلفتاء ببغداد ،وله أصحاب وتالميذ وكتب
كثرية؛ حتى قيل :إنه صنّف يف أحكام املناسك كتاب ًا كبري ًا يف أكثر من ستني
جزء ًا.

وكان املتوكّل أراد أن يو ّليه القضاء فسأل عنه اإلمام أمحد فقال( :ال،
وال عىل حارس).
قال عنه ابن عدي( :كان يضع أحاديث يف التشبيه ،وينسبها إىل أصحاب
احلديث؛ يثلبهم بذلك).
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واملقصود أن أصحاب هذا الصنف من الواقفة جهم َّي ٌة ،ال خيفون
عىل أئمة أهل احلديث ،ومن عالمات هؤالء أنهّ م يتعاطون علم الكالم
وجيادلون؛ فمن كان متكل ًام جمادالً ويقول بالوقف يف القرآن فهو جهمي.
ولذلك ّملا سئل اإلمام أمحد عن الواقفة قال« :من كان ِ
خياصم و ُيعرف
ُ
بالكالم فهو جهمي».

وذكر عبد اهلل بن اإلمام أمحد ّ
أن أباه سئل عن الواقفة أيض ًا؛ فقال« :من
جهمي».
كان منهم حيسن الكالم فهو
ٌّ

وقال زياد بن أيوب :قلت أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل :يا أبا عبد اهلل
وعلامء الواقفة جهمية؟
قال( :نعم مثل ابن الثلجي وأصحابه الذين جيادلون).

وقال ابن تيمية( :وكانت الواقفة الذين يعتقدون َّ
أن القرآن خملوق
و ُيظهرون الوقف ،فال يقولون خملوق وال غري خملوق ،ويقولون :إنه
حمدَ ث ،ومقصودهم مقصود الذين قالوا هو خملوق فيوافقوهنم يف املعنى
ويسترتون هبذا اللفظ؛ فيمتنعون عن نفي اخللق عنه ،وكان إمام الواقفة
يف زمن أمحد :حممد بن شجاع الثلجي يفعل ذلك ،وهو تلميذ برش املرييس
وكانوا يسمونه «ت ُْر َس اجلهمية»)ا.هـ.
وابن الثلجي كان يف بغداد ،وكان له أتباع.

وكان من الواقفة يف البرصة :أمحد بن ّ
املعذل ال َع ْب ِدي ،وكان من كبار
فقهاء البرصة يف زمانه تف ّقه عىل ابن املاجشون ،وله مصنفات يف الفقه،
وكان من الفصحاء املذكورين ،واألدباء املعدودين ،حلو العبارة بارع ًا يف
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انتقاء األلفاظ ،والتنبيه عىل املعاين الدقيقة ،يستميل من حيدّ ثه بفصاحته
وبيانه ،وكان ّ
حيط عىل أيب حنيفة أصحابه ،وهو القائل:
ِ
فعلي�ك إث�م أيب حنيف�ة أو ُز َفر
كن�ت كاذب َة ال�ذي حدَّ ثتِني
إن
التمس�ك باألثر
والراغبني عن
تعم�د ًا
ّ
املائلين إىل القي�اس ّ

ومل تكن له عناية باحلديث ،بل ذكر أبو داوود السجستاين أنه هناه عن
طلب احلديث ،واشتغل بيشء من علم الكالمُ ،فأتيِ من هذا الباب ،وهو
َ
القول بالوقف يف البرصة؛ ف َفتن به خلق ًا منهم؛ حتى َفتن بعض
الذي َفت ََق
أهل احلديث؛ فوافقوه عىل قوله.
ومر به أمحد بن َّ
معذل
عيل اجلهضمي :قال األصمعي َّ
قال نرص بن ّ
فقال( :ال تنتهي أو تفت َُق يف اإلسالم فتق ًا).

وقال حرب الكرماين :سألت أمحد بن حنبل :أيكون من أهل السنة من
قال :ال أقول خملوق وال غري خملوق؟
قال( :ال ،وال كرامة .وقد بلغني عن ابن َّ
معذ ٍل الذي يقول هبذا القول
ناس من أهل البرصة كثري).
أنه ُفتن به ٌ

قال الذهبي( :قد كان ابن َّ
املعذل من بحور العلم ،لكنه مل يطلب
احلديث ،ودخل يف الكالم ،وهلذا توقف يف مسألة القرآن).

الصنف الثاين :الذين يقفون ش ّك ًا وتردد ًا؛ فال يقولون هو خملوق وال
غري خملوق لشكّهم يف ذلك.
فهؤالء مل يؤمنوا حقيقة بكالم اهلل تعاىل؛ ألن اإليامن يقتيض التصديق،
ٍ
ّ
فالشاك غري مؤمن؛ إال َّ
أن اجلاهل قد
مناف للتصديق الواجب؛
والشك
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ُيعذر جلهله ،ومن عرضت له ُشبهة قد ُيعذر بسبب شبهته حتى تقوم عليه
احلجة.

قال عبد اهلل بن اإلمام أمحدُ :سئل أيب رمحه اهلل وأنا أسمع عن اللفظية
والواقفة؛ فقال( :من كان منهم جاهال ليس بعامل؛ فليسأل وليتعلم).

قال :وسمعت أيب رمحه اهلل مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة
فقال( :من كان منهم حيسن الكالم فهو جهمي).

وهاتان الروايتان تدالن عىل تفريق اإلمام أمحد رمحه اهلل بني الواقف
اجلهمي والواقف العا ّمي.
َ
ْ
جدال أصحاب
جيادل
فالعا ّم ّي الذين مل يدخل يف علم الكالم ومل
احلق ويع َّلم ،وجيب عليه اإليامن والتصديق ّ
بأن القرآن
األهواء؛ ُيبينَّ له ّ
كالم اهلل تعاىل ،وأن كالم اهلل صفة من صفاته ،وأن صفات اهلل غري خملوقة.

ْ
احلق ُقبل منه ،وإن أبى واستكرب أو بقي شا ّك ًا مرتاب ًا يف
فإن قبل واتّبع ّ
احلجة عليه؛ ُحكم بكفره.
كالم اهلل تعاىل بعد إقامة ّ
وقد كثرت اآلثار عن السلف يف تكفري الشاكّة من الواقفة.

ٍ
ٍ
(الواقفي ال َّ
تشك
حنبل يقول:
شبيب :سمعت أمحد بن
قال سلمة بن
ّ
يف كفره).
عمن قال :القرآن كالم اهلل ،وال
وقال أبو داود :سألت أمحد بن صالح َّ
يقول غري خملوق ،وال خملوق.
فقال( :هذا شاك ،والشاك كافر).
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وقال عبد امللك بن عبد العزيز املاجشون« :من وقف يف القرآن ّ
بالش ّك
ٌ
خملوق».
فهو مثل من قال:
وذلك ّ
ألن الشك والتكذيب كالمها منافيان للتصديق الواجب.
واآلثار يف هذا الباب عن السلف كثرية جد ًا.

الصنف الثالث :طائفة من أهل احلديث؛ قالوا بالوقف ،وأخطؤوا يف
ذلك؛ ومنهم من دعا إىل القول بالوقف.
إن القرآن خملوق ،وال يعتقدون ّ
وهؤالء ينكرون عىل من يقولّ :
أن
كالم اهلل خملوق.
لكنّهم قالوا :إن القول بخلق القرآن قول حمدث ،فنحن ال نقول إنّه
خملوق ،وال نقول إنّه غري خملوق ،بل نبقى عىل ما كان عليه السلف قبل
إحداث القول بخلق القرآن؛ فنقول :القرآن كالم اهلل  ،ونسكت.

سمعت أمحد ُيسأل :هل هلم رخصة أن يقول الرجل:
قال أبو داوود:
ُ
القرآن كالم اهلل ،ثم يسكت؟
فقال( :ومل يسكت؟ لوال ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ،ولكن
حيث تكلموا فيام تكلموا ،ألي يشء ال يتكلمون؟).

وكان اإلمام أمحد شديد ًا عىل من يقول بالوقف من املحدّ ثني ،ويأمر
هبجرهم؛ ألنهّ م يو ّطؤون الطريق ألصحاب األهواء ،ويشكّكون العا ّمة
وعمت الفتنة وجب الترصيح بالبيان
يف كالم اهلل ،وإذا أثريت الشبهة ّ
الذي يزيل الشبهة ويكشف ال َّلبس.
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ونفي التشكيك يف صفات اهلل تعاىل عند حدوث الفتنة يف ذلك من
البيان الواجب عىل العلامء ،وليس من اخلوض املنهي عنه ،وقد ظ َّن من
وقف من املحدّ ثني ّ
أن الكالم يف هذه املسألة ك َّله من اخلوض املنهي،
وليس األمر كام ظنّوا.

ُ
القول بخلق القرآن فتنة عظيمة ،وكذلك فتنة الوقف
وقد كانت فتنة
كانت فتنة عظيمة؛ وكان العا ّمة أكثر قبوالً للقول بالوقف منهم للقول
بخلق القرآن؛ فمن وقف من املحدّ ثني فقد وافق قوله قول الواقفة من
اجلهمية والشاكّة ،وكان عون ًا هلم عىل التشكيك يف كالم اهلل.
ولذلك أنكر عليهم كبار األئمة وهجروهم.

وممن نُسب إليه القول بالوقف من أهل احلديث :مصعب بن عبد اهلل
الزبريي ،وإسحاق بن أيب إرسائيل املروزي ،وبرش بن الوليد الكندي،
وعيل بن اجلعد اجلوهري ،ويعقوب بن شيبة السدويس.
فأ ّما مصعب بن عبد اهلل الزبريي (ت236:هـ) وإسحاق بن أيب
ّ
الشك ،وإنام
رصحا بأنهّ ام مل يقفا عىل
إرسائيل املروزي (ت245:هـ) فقد ّ
سكتا كام سكت من قبلهم ،وكرها الدخول يف هذه املسألة من أصلها،
اتّباع ًا ملن كره الكالم فيام ليس حتته عمل من األئمة.

قال ابن أيب خثيمة :قلت ملصعب بن عبد اهلل :إن هؤالء يقولون القرآن
كالم اهلل ،ويقفون؛ فيقولون من قال :خملوق ابتدع ،ومن قال :غري خملوق
ابتدع ،وحيتجون بك ،ويزعمون أنك تقول هبذا القول ،وأن مالك ًا يقوله.
فقال :معاذ اهلل؛ أما أنا فأقول كالم اهلل وأسكت ،وقلبي يميل إىل أنه
ٍ
مالك أنه يقول :الكالم يف
غري خملوق ،ولكني أسكت ألنه بلغني عن
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ورأي جهمَّ ،
وكل
القدر
الدين ك ُّله أكرهه ،ومل يزل أهل بلدنا يكرهونه،
َ
َ
فأحب
ما أشبهه ،وال أحب الكالم إال فيام حتته عمل ،فأما الكالم يف اهلل
ُّ
السكوت عن هذه األشياء؛ ألن أهل بلدنا ينهون عن الكالم إال فيام
إ َّيل
ُ
حتته عمل.

قال مصعب :ولقد ناظرين إسحاق بن أيب إرسائيل فقال :ال أقول كذا
وال كذا ،وال أقول ذلك عىل الشك ،ولكني أسكت كام سكت القوم قبيل.

وكان هذا اجتهاد منهم أخطؤوا فيه رمحهم اهلل؛ ّ
فإن كالم اهلل تعاىل
صفة من صفاته ،وصفات اهلل ليست خملوقة ،ولو كانت املسألة مل ُيتك ّلم
الناس فيها لكان يسعهم السكوت؛ فأ ّما مع ما
فيها بالباطل و ُيمتحن
ُ
حصل من الفتنة وحاجة الناس إىل البيان ،وكثرة تلبيس اجلهمية؛ فال بدّ
من الترصيح بر ّد باطلهم ،وأن ال يرتك الناس يف عامية؛ فيكونوا أقرب إىل
قبول األقوال املحدثة.
قال احلسني بن فهم( :كان مصعب إذا سئل عن القرآن يقف ،ويعيب
من ال يقف).
وقال شاهني العبدي :سمعت أبا عبد اهلل ،يعني أمحد بن حنبل ،يقول:
واقفي مشؤوم ،إال أنه صاحب حديث ك ِّيس).
(إسحاق بن أيب إرسائيل
ٌّ

(كتبت عنه فوقف يف القرآن ،فوقفنا عن حديثه،
وقال أبو حاتم الرازي:
ُ
أمر بمسجده وهو وحيدٌ ال يقربه أحدٌ بعد أن
وقد تركه الناس حتى كنت ّ
كان الناس إليه عنق ًا واحد ًا).
وقد روى أبو القاسم الاللكائي عن مصعب الزبريي رواية من
عيل بن الفرات األصفهاين توافق قول أهل السنة يف ختطئة الواقفة
طريق ّ
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وتضليلهم؛ فلع ّله رجع عن قوله املشهور عنه ،واهلل تعاىل أعلم.

عيل بن اجلعد اجلوهري (ت230:هـ) فقد نُسب إليه الوقف ،وما
وأما ّ
هو أشدّ من الوقف ،وهو أنه مل ينكر عىل من يقول بخلق القرآن ،وهو يف
نفسه ال يقول بخلق القرآن.

وكان ابنه احلسن من قضاة اجلهمية يف بغداد ،ثم قيلّ :
إن ابنه رجع عن
التجهم يف خالفة املتوكّل ،واهلل أعلم.

قال الدارقطني :منع أمحد بن حنبل عبدَ اهلل ابنه أن حيدِّ َ
ث عن عيل بن
ِ
اجلعد؛ فسألته ما سبب ذلك؟
فقال( :ألنه وقف يف حديث القرآن).

وقال زياد بن أيوب :كنت عند عيل بن اجلعد؛ فسألوه عن القرآن فقال:
القرآن كالم اهلل ،ومن قال :خملوق؛ مل أعنِّفه.
فذكر زيا ُد ذلك ألمحد بن حنبل؛ فقال( :ما بلغني عنه أشد من هذا).

عيل بن اجلعد قد اتهّ م بيشء من التش ّيع ألجل تك ّلمه يف بعض
وكان ّ
الصحابة كعثامن ومعاوية ،فعاب ذلك عليه أهل احلديث وأنكروه ،وهو
مو ّثق يف حديثه غري متّهم ،وكان له مسند كبري ،ومصنَّفات يف احلديث،
وقد روى عن الكبار من أمثال ابن أيب ذئب وشعبة والسفيانني والليث
بن سعد وغريهم  ،وروى عنه البخاري يف صحيحه ،وأبو داوود وأبو
زرعة وأبو حاتم وغريهم ،وكان كثري العبادة؛ مكث ستني سنة يصوم
يوم ًا ويفطر يوم ًا.
و ّملا أظهر الوقف هنى اإلمام أمحد عن الكتابة عنه.
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وأ ّما برش بن الوليد الكندي (ت238:هـ)؛ فقد كان قاضي ًا يف عهد
املأمون؛ فامتُحن يف القول بخلق القرآن؛ فأبى أن جييب؛ ف ُعرض عىل
السيف؛ فأجاب ّ
ترخص ًا؛ فكان اإلمام أمحد يعذره لذلك ،وملا خرج اإلمام
ثم إنه ُسعي به إىل املعتصم بأنّه ال
أمحد من السجن كان كثري ًا ما جيالسه؛ ّ
يقول بخلق القرآن؛ فأمر املعتصم أن يحُ بس يف منزله؛ ووكّل به رشطي ًا،
و ُمنع من اإلفتاء والتحديث؛ حتى ويل املتوكّل فأطلقه.
قال ابن سعد( :فبقي حتى كربت سنه ،وتكلم بالوقف؛ فأمسك
أصحاب احلديث عنه وتركوه).

ّ
فمتأخر عنهم؛ وهو
وأ ّما يعقوب بن شيبة السدويس (ت262:هـ)؛
صاحب املسند الكبري ،وله مصنفات كثرية ،لكنَّه دخل يف يشء من علم
الكالم بسبب تتلمذه عىل أمحد بن َّ
املعذل العبدي ،وعنه أخذ الوقف؛
فاشتدّ إنكار أهل احلديث عليه.
الوقف عن شيخه أمحدَ بن املعذل).
قال الذهبي( :أخذ
َ

وذيّ ( :ملا أظهر يعقوب بن شيبة الوقفّ ،
حذر منه أبو عبد
املر ّ
وقال ّ
اهلل ،وأمر هبجرانه).

قال الذهبي( :وقد وقف عيل بن اجلعد ،ومصعب الزبريي ،وإسحاق
بن أيب إرسائيل ،ومجاعة ،وخالفهم نحو من ألف إمام ،بل سائر أئمة
السلف واخللف عىل نفي اخللقية عن القرآن).

واملقصود ّ
أن من قال بالوقف من املحدّ ثني لشبهة عرضت له؛ كان
ّ
يرجع عن قوله.
جر حتى
َ
حيذ ُر منه ويهُ ُ
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قال أبو داوود :سمعت أمحد -وذكر رجلني كانا وقفا يف القرآن ،ودعوا
إليه فجعل يدعو عليهام -وقال يل( :هؤالء فتنة عظيمة ،وجعل يذكرمها
باملكروه).
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الباب العا�شر :فتنة اللفظية
عم بالؤها عا َّمة الناس،
كانت فتنة القول بخلق القرآن فتنة عظيمةّ ،
وامتحن فيها علامء أهل السنة حمنة شديدة ،وذلك بسبب تقريب املأمون
ومن تبعه من اخللفاء للمعتزلة ،وتعيني كثري من الوالة والقضاة والكتاب
منهم أو ممن يداهن يف هذه املسألة أو يداري ،واشتعلت الفتنة بسبب
اجتهاد هؤالء يف محل الناس عىل القول بخلق القرآن ،وأنّه ال يتم الدين
إال به؛ وجرت أمور يطول وصفها؛ حتى ُقتل من قتل من علامء أهل السنة،
واستمرت هذه املحنة بضع عرشة
وحبس من ُحبس ،وضرُ ب من رضب،
ّ
خلق من العامة ،ونشأ عليه
سنة؛ حتى فشا هذا القول وانترش ،و ُفتن به ٌ
جيل ال يعرفون قوالً ظاهر ًا غريه.
وكان من جيرؤ عىل معارضة اخللفاء والقضاة يف هذا األمر ُينال بألوان
من األذى ،حتى إن من كان يريد أن يؤذي أحد ًا من علامء السنّة أو يتسبب
يف اإلرضار به ييش به إىل القضاة أو اخللفاء بأنّه ال يقول بخلق القرآن؛
فكانت تلك هتمة كافية عندهم لتعذيبه والتضييق عليه.

كام حصل لبرش بن الوليد الكندي؛ فإنّه امتحن يف زمان املأمون فامتنع
ف ُعرض عىل السيف فأجاب مكره ًا؛ ثم أطلق؛ فلام كان يف زمان املعتصم
وكان حيدّ ث ويفتي وال يقول بخلق القرآن ؛ فوشى به رجل سوء إىل
املعتصم بأنّه ال يقول بخلق القرآن؛ فأمر املعتصم بحبسه يف بيته والتضييق
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رشطي عىل بابه يمنعه من اخلروج.
عليه وإقامة
ّ
ٍ
صدق ثبتوا يف هذه املحنة فثبت
ولوال أن حفظ اهلل هذا الدين برجال
بثباهتم خلق من العامة؛ لقد كاد أن يطبق عىل هذا القول عامة الناس.

فكانت حاجة الناس إىل بيان احلق بيان ًا ال لبس فيه ماسة ،واالبتعاد عن
اللبس واإلهيام واجب ًا.

ولكن جرت حكمة اهلل بأن تُبتىل الفئة التي ثبتت يف املحنة يف ّأول األمر
بابتالء آخر ؛ ويبتىل عا ّمة الناس هبم.

فظهر من قال بالوقف؛ وكان بسبب القول بالوقف فتنة عظيمة؛ حتى
رت
قال بالوقف بعض أهل احلديث الذين ال يقولون بخلق القرآن ،واغ ّ
هبم مجاعة من العا ّمة كام سبق بيانه.
وظهرت فتنة اللفظية فكانت فتنتها أعظم وأطول مدى من فتنة
ُ
يطول
استمرت قرون ًا من الزمان وجرى بسببها محِ َ ٌن
الوقف؛ فإنهّ ا
ّ
وصفها،وخصومات ومناظرات ،وشقاق ونزاع.

وكان ّأول من أشعل فتنة اللفظية :حسني بن عيل الكرابييس ،وكان
رج ً
فحصل عل ًام كثري ًا ،وصنّف مصنّفات كثرية،
ال قد أويت سعة يف العلم ؛ ّ
وكان له أصحاب وأتباع ؛ لكنّه وقع يف سقطات مرديةّ ،
تدل عىل ضعف
إدراكه للمقاصد الرشعية ،وعدم رعايته لدرء املفاسد وحتقيق املصالح
الرشعية.
والعلم إذا مل يصحبه عقل ورشد كان وباالً عىل صاحبه ألنّه ينرصف
عن املقاصد السامية للعلم إىل التشغيب عىل العلامء ومماحكتهم؛ وربام
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متكّن بذكائه وسعة معرفته من إثارة شبهات يريد هبا إفحام بعض العلامء
واالرتفاع عليهم؛ فيعاقب بنقيض قصده؛ فيسقط وخي َْزى ،ويكون ما
أثاره من الشبهات مثلبة ُيذ ّم هبا ،وينكرها أهل العلم عليه.
الكرابييس أ ّلف كتاب ًا َّ
ومن ذلك ّ
حط فيه عىل بعض الصحابة وزعم
أن
ّ
فيه ّ
يقوي به جانب الرافضة
أن ابن الزبري من اخلوارج ،وأدرج فيه ما ّ
ّ
وحط عىل بعض التابعني كسليامن األعمش
ببعض متشابه املرويات؛
حي وكان يرى السيف.
وغريه ،وانترص للحسن بن صالح بن ّ
وذي أنه قال :عزم حسن بن
املر ّ
نقل الذهبي يف تاريخ اإلسالم عن ّ
البزاز ،وأبو نرص بن عبد املجيد وغريمها عىل أن جييئوا بكتاب املد ّلسني
الذي وضعه الكرابييس يطعن فيه عىل األعمش وسليامن التيمي؛ فمضيت
إليه يف سنة أربع وثالثني ،فقلتَّ :
إن كتابك يريد قوم أن يعرضوه عىل أيب
إن أبا عبد اهلل ٌ
ندمت عليه ،فقالَّ :
صالح،
رجل
فأظهر أنَّك قد
عبد اهلل،
َ
ٌ
ْ
عر َض عليه ،لقد سألني أبو ٍ
ثور
مثله يوفق إلصابة احلق ،قد
ُ
رضيت أن ُي َ
أن أحموه فأ َبيت ،فجيء بالكتاب إىل أيب عبد اهلل ،وهو ال يعلم ملن هو،
ٍ
مستبشعات من الكتاب ،وموض ٍع فيه َو ْض ٌع عىل األعمش،
فع َّلموا عىل
وفيه :إن زعمتم َّ
أن احلسن بن صالح كان يرى السيف؛ فهذا ابن الزبري قد
خرج ،فقال أبو عبد اهلل( :هذا أراد نرصة احلسن بن صالح ،فوضع عىل
أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وقد مجع للروافض أحاديث يف
هذا الكتاب).
فقال أبو نرص :إن فتياننا خيتلفون إىل صاحب هذا الكتاب.

فقال( :حذروا عنه).
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قال املروذي( :ثم انكشف أمره).

ويف رواية أخرى أن اإلمام أمحد قال( :قد مجع للمخالفني ما مل حيسنوا
أن حيتجوا به).

فلماّ ّ
الكرابييس
حذر منه اإلمام أمحد ،وهنى عن األخذ عنه؛ بلغ ذلك
َّ
ٍ
وتنمر ،وقال :ألقول َّن مقالة حتى َ
حنبل بخالفها فيك ُفر؛
يقول ابن
فغضب ّ
فقال« :لفظي بالقرآن خملوق».
وهذه الكلمة التي فا َه هبا الكرابييس أثارت فتنة عظيمة عىل األ ّمة؛ وكان
احلق ورفع ال َّلبس ،ال زيادة التلبيس والتوهيم،
الناس بحاجة إىل بيان ّ
وإثارة فتنة كانوا يف عافية منها.

وهبذا نعرف ال َف ْر َق العظيم بني مقاصد الربانيني من العلامء ،ومقاصد
الذين يريدون اإلثارة والتغليط ومماحكة العلامء ومشاغبتهم ،ثم لنتأ ّمل
كيف كانت عاقبة هؤالء وعاقبة هؤالء.
املروذي وهو من خاصة أصحاب اإلمام أمحد مقالة
نقل أبو بكر ّ
الكرابييس لإلمام أمحد ،وذكر له أن الكرابييس قال( :أقولّ :
إن القرآن
ٍ
خملوق من ّ
ٌ
كل اجلهات إالّ َّ
خملوق ،ومن مل يقل:
أن لفظي به
كالم اهلل غري
ٌ
كافر).
لفظي بالقرآن
خملوق ،فهو ٌ
فقال اإلمام أمحد( :بل هو الكافر  -قاتله اهلل  -وأي ٍ
يشء قالت اجلهم ّية
ّ
األول؟!).
ُكالمه َّ
كالمه األخري َ
إالّ هذا؟ وما ينفعه ،وقد نقض ُ
أيش خرب أيب ٍ
للمروذيٍ :
ثور ،أوافقه عىل هذا؟
ثم قال اإلمام أمحد ّ
قال املروذي :قلت :قد هجره.
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قال( :أحسن ،لن يفلح أصحاب الكالم).

ثم قال اإلمام أمحد( :ما كان اهلل ليدعه وهو يقصد إىل التابعني مثل
سليامن األعمش ،وغريه ،يتكلم فيهم).

َ
اللفظ احلسني بن عيل الكرابييس ،وذلك
أظهر
(أو ُل من
قال الذهبيَّ :
َ
يف سنة أربع وثالثني ومائتني).
فتكون نشأة هذه الفتنة يف خالفة املتوكّل بن املعتصم.

وقال أبو داوود السجستاين يف مسائله لإلمام أمحد :كتبت رقعة،
وأرسلت به إىل أيب عبد اهلل ،وهو يومئذ متوار ،فأخرج إيل جوابه مكتوبا
فيه :قلت :رجل يقول :التالوة خملوقة ،وألفاظنا بالقرآن خملوقة والقرآن
ليس بمخلوق ،ما ترى يف جمانبته؟ وهل يسمى مبتدعا؟ وعىل ما يكون
َع ْقدُ القلب يف التالوة واأللفاظ؟ وكيف اجلواب فيه؟
قال( :هذا جيانب ،وهو فوق املبتدع ،وما أراه إال جهمي ًا ،وهذا كالم
اجلهمية ،القرآن ليس بمخلوق ،قالت عائشة :قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم﴿« :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ ،يريد حديثها»﴿ :ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ ،فقالت :فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم« :إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ،فاحذروهم ،فإهنم هم الذين
عنى اهلل» ،والقرآن ليس بمخلوق)ا.هـ.
فإذا كان املراد بتواري اإلمام أمحد ما كان يف زمن الواثق؛ فيكون هلذه
املسألة بدايات قبل أن يتك ّلم هبا الكرابييس.

وقد روي عن اإلمام أمحد أن هذه املقولة كانت من أقوال جهم يف ّأول
املرييس.
ثم قال هبا برش ّ
أمرهّ ،
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رصحوا بالقول بخلق القرآن ،ولذلك مل تشتهر
لك ّن اجلهمية واملعتزلة ّ
عنهم هذه املقولة ،واشتهرت عن الكرابييس ألنّه مجع بني القول بنفي
خلق القرآن والقول ّ
بأن اللفظ بالقرآن خملوق.

قال الفضل بن زياد :سألت أبا عبد اهلل ،عن الكرابييس ،وما أظهر،
فكلح وجهه ثم أطرق ،ثم قال( :هذا قد أظهر رأي جهم ،قال اهلل تعاىل:
﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ ،فممن
يسمع؟ إنام جاء بالؤهم من هذه الكتب التي وضعوها .تركوا آثار رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه ،وأقبلوا عىل هذه الكتب).
نفرق بني أمرين عظيمني:
وقبل بيان تلبيس الكرابييس جيب أن ّ

األمر األول :أن القرآن كالم اهلل تعاىل وهو غري خملوق ،فالقرآن يتلوه
القارئ ،ويكتبه الكاتب يف املصحف ،وال خيرج بذلك عن كونه كالم اهلل،
ألن الكالم ُينسب إىل من قاله ابتداء.

فإذا سمعت قارئ ًا يقرأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ .وسئلت كالم من هذا؟

قلت :هو كالم اهلل.

وإذا سمعت من يقرأ« :إنام األعامل بالنيات وإنام ّ
لكل امرئ ما نوى».

أن هذا كالم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ؛ لشهرته عنهّ ،
عرفت ّ
وأن
الذي قرأ هذا مل ُينشئ هذا الكالم من تلقاء نفسه.
وإذا سمعت من ُينشد:
كل يشء م�ا خلا اهلل ُ
أال ُّ
باطل

.... .... .... .... ....

عرفت ّ
أن هذا من قصيدة لبيد بن ربيعة لشهرهتا عنه.
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وكذلك إذا سمعت قصيدة معروفة لشاعر قديم ينشدها أحدهم،
وسئلت :قصيدة من هذه؟
ُ

فإنّك تنسبها للشاعر الذي قاهلا ابتدا ًء ،وال تنسبها ملن أنشدها ،ولو
أن واحد ًا من الناس ألقى هذه القصيدة ونسبها لنفسه لعدَّ ه الناس كذاب ًا
منتحالً؛ ألن الكالم ُينسب نسبة إنشاء إىل من قاله ابتدا ًء.
واملقصود أن القرآن كالم اهلل تعاىل ،وقارئ القرآن إنام يقرأ كالم اهلل
تعاىل ،فهذا الكالم ُينسب إىل اهلل تعاىل ال إىل القارئ.
وكالم اهلل تعاىل صفة من صفاته ،وصفات اهلل تعاىل غري خملوقة.

وهذه املسألة خالف فيها املعتزلة واجلهمية وزعموا َّ
أن كالم اهلل خملوق.

أن أفعال العباد خملوقة كام َّ
األمر الثاينَّ :
أن ذواهتم خملوقة؛ فك ُُّل ما
يصدر منهم من قول أو فعل فهو خملوق؛ كام هو معلوم متقرر من أد ّلة
كثرية؛ منها قول اهلل تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾.

وهذه املسألة خالف فيها القدرية؛ فك َّفرهم العلامء؛ َّ
ألن من زعم أن اهلل
مل خيلق أفعال العباد؛ وأن العباد خيلقون أفعال أنفسهم فقد أثبت خالق ًا
سميت القدرية جموس هذه األمة.
غري اهلل تعاىل ،ولذلك ّ
ِ
ِ
وكالم السلف يف تكفري من مل ْ
معروف مشتهر.
أفعال العباد
بخلق
يقل
ٌ
محاد بن ٍ
زيد عمن قال :كالم
قال حييى بن إسحاق العنربي :سألت ّ
ٍ
بمخلوق.
النّاس ليس
فقال( :هذا كالم أهل الكفر).
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وقال حييى بن إسحاق أيض ًا :سألت معتمر بن سليامن عمن قال :كالم
ٍ
بمخلوق.
النّاس ليس
كفر».
قال« :هذا ٌ

وقال البخاري يف كتاب خلق أفعال العباد( :حدثنا عبيد اهلل هو ابن
قدامة بن سعيد ،ثنا محاد بن زيد ،قال« :من قال كالم العباد ليس بمخلوق
فهو كافر» وتابعه عىل ذلك حييى بن سعيد القطان ومعتمر بن سليامن).
واملقصود أن قراءة القارئ من فعله وفعله خملوق.

فيقال يف تلخيص هذين األمرين :القرآن كالم اهلل تعاىل غري خملوق،
وأفعال العباد خملوقة.

فجاءت مسألة اللفظ للتلبيس بني األمرين؛ فقول القائل« :لفظي
بالقرآن خملوق» قد يريد به ملفوظه وهو كالم اهلل الذي تل ّفظ به؛ فيكون
موافق ًا للجهمية الذين يقولون بخلق القرآن.
وقد يريد به َ
فعل العبد الذي هو القراءة والتل ّفظ بالقرآن؛ َّ
ألن اللفظ
يف اللغة يأيت اس ًام ومصدر ًا؛ فاالسم بمعنى املفعول أي امللفوظ ،واملصدر
هو التلفظ.
ويتفرع عىل هذين االحتاملني احتامالت أخرى ،ولذلك اختلف الناس
ّ
يف تأويل قول القائل« :لفظي بالقرآن خملوق» عىل أقوال متعددة يأيت بياهنا
بإذن اهلل.
محال ٌة لوجوه ،وال َن ْف َع يف إيرادها ،والناس كانوا
ـج َمل ٌة ّ
فهي كلمة ُم ْ
أحوج إىل البيان والتوضيح والترصيح َّ
بأن القرآن كالم اهلل غري خملوق ،ال
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تتأوهلا ّ
كل فرقة عىل ما تريد.
أن تلقى إليهم كلمة جمملة فيها تلبيس َّ

ولذلك فرحت طائفة من اجلهمية هبذه املقالة؛ فقالوا :ألفاظنا بالقرآن
خملوقة ،ومنهم من قال :القرآن بألفاظنا خملوق.
وهم يريدون َّ
أخف وطأة وأقرب
أن القرآن خملوق؛ لكن القول باللفظ
ّ
إىل قبول العا ّمة من الترصيح بقوهلم :إن القرآن خملوق؛ فتسترّ وا باللفظ؛
كام تسترّ ت طائفة منهم بالوقف.
ولذلك قال اإلمام أمحد( :افرتقت اجلهمية عىل ثالث فرق:

فرقة قالوا :القرآن خملوق.

وفرقة قالوا :كالم اهلل ،وتسكت.

وفرقة قالوا :لفظنا بالقرآن خملوق)ا.هـ.

فالفرقة األوىل هم مجهور املعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن ،وأظهروا
هذا القول وأشهروه ودعوا إليه.
والفرقة الثانية هم الذين ُس ّموا بالواقفة.

والفرقة الثالثة هم اللفظية.

كل من قال باللفظ جهمي ،كام أنَّه ليس ّ
وليس ّ
كل من قال بالوقف
جهمي ،وقد سبق بيان ذلك.
وقد اشتدّ إنكار اإلمام أمحد عىل من قال باللفظ إثبات ًا أو نفي ًا ألنه تلبيس
يفتن العامة وال يبينّ هلم حق ًا وال هيدهيم سبيالً.
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وقد جرت حمنة عظيمة لإلمام البخاري بسبب هذه املسألة ،ووقعت
فتنة بني أصحاب اإلمام أمحد بعد وفاته بسب هذه املسألة ،ودخل الغلط
عىل بعض أهل احلديث بسبب هذه املسألة.

احلق فيها ،وإن
وقام اإلمام أمحد واإلمام البخاري يف هذه املسألة بام هو ّ
د ّقت عنه أفهام بعض الناس ،وافتتن هبا بعضهم.
ّ
للحق يف فتنة اللفظ بالقر�آن:
بيان الإمام �أحمد والبخاري

املعيطي أن
قال فوران صاحب اإلمام أمحد :سألني األثرم وأبو عبد اهلل
ّ
يفرقون بني
أطلب من أيب عبد اهلل خلوةً ،فأسأله فيها عن أصحابنا الذين ّ
واملحكي.
ال ّلفظ
ّ
ٍ
فأما
ترصف يف أقواله وأفعاله ،فغري
خملوق؛ ّ
فسألته ،فقال :القرآن كيف ّ
أفعالنا فمخلوق ٌة.
قلت :فال ّلفظ ّية تعدّ هم يا أبا عبد اهلل يف مجلة اجلهم ّية؟
ٌ
خملوق).
فقال( :ال ،اجلهم ّية ا ّلذين قالوا :القرآن

ووردت عن اإلمام أمحد روايات أخرى تفيد َّ
بأن اللفظية جهمية ،وهي
حممولة عىل من قال بخلق القرآن وتسترَّ باللفظ.

وقال البخاري يف كتاب خلق أفعال العباد( :حركاهتم وأصواهتم
واكتساهبم وكتابتهم خملوقة ،فأما القرآن املتلو املبني املثبت يف املصاحف
املسطور املكتوب املوعى يف القلوب فهو كالم اهلل ليس بمخلوق ،قال اهلل
عز وجل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾).

اإلميان بالقرآن

111

وقال البخاري أيض ًا( :مجيع القرآن هو قوله [تعاىل] ،والقول صفة
القائل موصوف به فالقرآن قول اهلل عز وجل ،والقراءة والكتابة واحلفظ
للقرآن هو فعل اخللق لقوله﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ والقراءة فعل اخللق)
ا.هـ.
وروى أبو القاسم الاللكائي أن أبا ثور واسمه خالد بن يزيد الكلبي
ُسئل عن ألفاظ القرآن ،فقال للسائل( :هذا ممّا يسعك جهله ،واللهّ
عز ّ
فإن من زعم ّ
وجل عن هذا ،فال تتك ّلموا فيهّ ،
أن كالمه
ال يسألك ّ
ٌ
خملوق فقد وافق ال ّلفظ ّيني؛ ألنّه إذا سمع منك القرآن فقد زعمت
بالقرآن
ٌ
ٌ
ّ
خملوق).
خملوق ،فقد أجبت القوم أنّه
أن لفظك بالقرآن

وقال الذهبي( :ومعلو ٌم ّ
أن التّل ّفظ يش ٌء من كسب القارئ غري
امللفوظ ،والقراءة غري الشيّ ء املقروء ،والتّالوة وحسنها وجتويدها غري
والصوت واحلركة
املتلو ،وصوت القارئ من كسبه فهو حيدث التّل ّفظ
ّ
ّ
والنّطق ،وإخراج الكلامت من أدواته املخلوقة ،ومل يحُ دث كلامت القرآن،
وال ترتيبه ،وال تأليفه ،وال معانيه.
فلقد أحسن اإلمام أبو عبد اهلل حيث منع من اخلوض يف املسألة من
ٍ
ال ّطرفني ،إذ ّ
موهم ،ومل
واحد من إطالق اخللق ّية وعدمها عىل ال ّلفظ
كل
ٌ
أن القرآن كالم اهلل ٌ
كتاب وال سنّ ٌة ،بل ا ّلذي ال نرتاب فيه ّ
منزل
يأت به
ٌ
ٍ
خملوق ،واهلل أعلم)ا.هـ.
غري
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اختالف املواقف يف م�س�ألة اللفظ:

مسألة اللفظ من املسائل التي كان هلا ذيوع وانتشار كبري يف عرص اإلمام
أمحد وبعده بقرون ،وقد اختلفت مواقف الناس منها اختالف ًا كثري ًا ٌّ
كل
وتأول:
يفهمها بفهم
بتأول ويبني موقفه عىل ما َف ِه َم ّ
ويتأوهلا ّ
ّ
املوقف األول :موقف اجلهمية املتسترّ ة باللفظ ،وهم الذين يقولون
بخلق القرآن ،ويتسترَّ ون باللفظ ،وهم نظري اجلهمية املتسرتة بالوقف.

وهؤالء فرحوا هبذه املقالة؛ ألهنا أخف شناعة عليهم عند العا ّمة ،وألنهّ ا
أقرب إىل قبول الناس هلا؛ فإذا قبلوها كانوا أقرب إىل قبول الترصيح بخلق
القرآن ،وهؤالء كانوا من أكثر من أشاع مسألة اللفظ.
وقد كثرت الروايات عن اإلمام أمحد يف التحذير من اللفظية وتسميتهم
باجلهمية؛ يقصد هبم من يقول بخلق القرآن ،ويتسترّ باللفظ.

قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد :سمعت أيب يقولُّ :
«كل من يقصد إىل
القرآن بلفظ أو غري ذلك يريد به خملوق؛ فهو جهمي».
وقال أيض ًا :سمعت أيب يقول« :من قال :لفظي بالقرآن خملوق ،يريد به
القرآن ،فهو كافر».
وقال أيض ًا :سألت أيب فقلتّ :
إن قو ًما يقولون :ألفاظنا بالقرآن خملوق ٌة؟

رش ممّن يقف».
قال« :هم جهم ّي ٌة ،وهم ٌّ

وقال« :هذا هو قول جهمٍ» وع ّظم األمر عنده يف هذا ،وقال« :قال اللهّ
ع ّز ّ
وجل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾،
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وقال رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه وس ّلم« :حتّى أب ّلغ كالم ربيّ » ،وقال صلىّ
يشء من كالم النّاس» فمن
اللهّ عليه وس ّلمّ :
«إن هذه ّ
الصالة ال يصلح فيها ٌ
ٌ
جهمي».
خملوق ،فهو
قال :لفظي بالقرآن
ٌّ
ٌ
وقال أيضا :قلت أليبّ :
خملوق.
الكرابييس يقول :لفظي بالقرآن
إن
ّ
ٍ
الكرابييس،
رديء ،وهو كالم اجلهم ّية ،كذب
سوء
فقال« :هذا كالم
ٌ
ّ
هتكه اللهّ ،اخلبيث»
ييس».
برشا ّ
املر ّ
وقال« :قد خلف هذا ً

وذكر اخلالل عن اإلمام أمحد أنه قال( :القرآن حيث ترصف كالم اهلل،
واللفظية جهمية.
علمت أن أحد ًا من اجلهمية كان يقوله؟
قلنا :هل
َ
أن املرييس كان يقوله).
قال :بلغني ّ

«إن
وروى يعقوب الدورقي(ت252 :هـ) :عن اإلمام أمحد أنّه قالّ :
ٍ
بيشء
أن جربيل إنّام جاء
ال ّلفظ ّية إنّام يدورون عىل كالم جهمٍ ،يزعمون ّ
ٍ
ٍ
خملوق».
خملوق إىل

ٍ
حنبل :ما
ورقي (ت246:هـ) :قلت ألمحد بن
وقال أخوه أمحد الدّ
ّ
ٌ
خملوق؟
تقول يف هؤالء ا ّلذين يقولون :لفظي بالقرآن
رش من قول اجلهم ّية ،من زعم
فرأيته استوى ،واجتمع ،وقال( :هذا ٌّ
ٍ
ّبي صلىّ اللهّ عليه
أن جربيل تك ّلم
هذا ،فقد زعم ّ
بمخلوق ،وجاء إىل الن ّ
ٍ
بمخلوق).
وس ّلم

114

اإلميان بالقرآن

وقال عبد اهلل بن أمحد :سئل أيب ،وأنا أسمع عن ال ّلفظ ّية والواقفة،
جهمي.
فقال :من كان منهم حيسن الكالم ،فهو
ٌّ

وكان اإلمام أمحد حيمل اللفظية يف َّأول األمر عىل هذا املحمل؛ َّ
ألن أهل
يرصحون ّ
بأن القرآن غري خملوق،
السنَّة ليسوا بحاجة إىل التلبيس؛ فهم ّ
َّ
وأن أفعال العباد خملوقة.
وكان شديد احلذر من ِح َي ِل اجلهمية ،وما ُيدخلونه عىل الناس من ُّ
الش َبه
وزخرف القول ،وينهى عن الدخول يف علم الكالم للرد عليهم ،وينهى
عن استعامل عباراهتم؛ ألهنم يل ّبسون باأللفاظ املجملة.
ٍ
حنبل يقول« :ال ّلفظ ّية والواقفة
قال جعفر بن أمحد :سمعت أمحد بن
زنادق ٌة ُعت ٌُق».

ٍ
حنبل يقول« :الواقفة وال ّلفظ ّية
وري :كان أمحد بن
اس الدّ ّ
وقال ع ّب ٌ
جهم ّي ٌة».

وروى أبو القاسم الاللكائي عن أيب بكر األسدي أنه قال :أتى قو ٌم
ٍ
هري؛ فقالواَّ :
إن ِق َبلنا ببغداد رجلاً يقول :لفظه بالقرآن
أبا
مصعب ّ
الز ّ
ٌ
خملوق.
فقال( :يا أهل العراق ،ما [يزال] يأتينا منكم َهنَاة ،ما ينبغي أن نتل ّقى
وجوهكم إلاّ
ٌ
خبيث).
نبطي
بالسيوف ،هذا كال ٌم ٌّ
ّ

وقد كانت فتن ُة اجلهمية باللفظ فتن ًة عظيم ًة؛ فلذلك اشتدَّ حتذير
العلامء من هذه الفتنة ،ومما ّ
يدل عىل انتشار فتنة اجلهمية ما رواه اخلطيب
البغدادي يف تارخيه عن حممد بن الحْ َ َسن بن َه ُارون املوصيل أنّه َق َال :سألت
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أبا َع ْبد اللهَِّ َأحمْ َد ب َن محُ َ َّم ِد ْب ِن حنبل ،فقلت :يا أبا َع ْبد اللهَِّ أنا رجل من
أهل املوصل والغالب َعلىَ أهل بلدنا اجلهمية ،وفيهم أهل ُسن ٍَّة َن َف ٌر يسري
حيبونك ،وقد وقعت مسألة الكرابييس نطقي بالقرآن خملوق؟
َف َق َال ليِ َأ ُبو َع ْب ِد اللهَِّ( :إياك إياك وهذا الكرابييس ،ال تك ّلمه وال تك ّلم
من يك ّل ُمه) أربع مرات أو مخس مرات.

ُق ْل ُت :يا أبا َع ْبد اللهَِّ ،فهذا القول عندك فام تشاغب منه يرجع إِلىَ قول
جهم؟
َق َال( :هذا كله من قول جهم).

الكرابييس صاحب كتب كثرية وله أصحاب وأتباع؛ فهجره
وكان
ّ
ّ
أهل احلديث حتى َّ
واضمحل ِذك ُْره إال فيام أثاره من
قل االنتفاع بعلمه
مغالطات ،وما ينقل عنه يف مسائل معدودة ،واختلفوا يف سنة وفاته؛
فقيل :سنة 245هـ  ،وقيل248 :هـ.

يعز جد ًا ،وذلك َّ
أن َأحمْ َد
قال اخلطيب البغدادي( :وحديث الكرابييس ُّ
َان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ ،وكان هو أيضا يتكلم فيِ
بن حنبل ك َ
َأحمْ َد ،فتجنب الناس األخذ عنه هلذا السبب).
وقال عنه( :وكان َف ِه ًام عامل ًا فقيه ًا ،وله تصانيف كثرية فيِ الفقه ويف
األصول ُّ
تدل َعلىَ حسن فهمه ،وغزارة علمه).

قال الذهبي( :وكان من أوعية العلم ،ووضع كتاب ًا يف املد ّلسنيّ ،
حيط
ٍ
مجاعة :فيه ّ
الزبري من اخلوارج.
عىل
أن ابن ّ
الرافضةُ ،فأعلم أمحدّ ،
فحذر منه).
وفيه أحاديث ّ
يقوي هبا ّ
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وقال ابن عدي( :سمعت حممد بن عبد اهلل الصرييف الشافعي يقول
هلم -يعني التالمذة  :-اعتربوا هبذين :حسني الكرابييس ،وأيب ثور؛
يعشه يف علمه؛ فتك َّلم فيه أمحدُ بن
فاحلسني يف علمه وحفظه ،وأبو ثور ال رّ
حنبل يف باب اللفظ فسقط ،وأثنى عىل أيب ثور ،فارتفع للزومه السنة).

وقال عنه ابن ح ّبان( :وكان ممَّن مجع وصنَّف ،ممن حيسن الفقه واحلديث،
ولكن أفسده ِق َّل ُة عقله؛ فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسري حتى صار
َع َل ًام يقتدى به ،ووضع من شاء مع العلم الكثري حتى صار ال يلتفت إليه)
ا.هـ.

املوقف الثاين :موقف طائفة ممن خاض يف علم الكالم وتأ ّثر ببعض
قول اجلهمية وإن كان كالمهم غري ٍ
جار عىل أصول اجلهمية ،وعىل رأس
َ
الرشاك؛ قال :إن القرآن كالم اهلل؛ فإذا
هؤالء رجل من أهل الشام يقال لهّ :
تلفظنا به صار خملوق ًا ،وهذا يعود إىل رصيح قول اجلهمية عند التحقيق.

ٍ
الشاك يزعم ّ
طالب لإلمام أمحد :كُتب إ َّيل من طرسوس ّ
أن
قال أبو
أن رّ ّ
القرآن كالم اللهّ ،فإذا تلوته فتالوته خملوق ٌة.
قال« :قاتله اللهّ ،هذا كالم جه ٍم بعينه».

ٍ
قال :قلتٌ :
بمخلوق ،ولك ّن لفظي
رجل قال يف القرآن :كالم اللهّ ليس
ٌ
خملوق؟
هذا به
قال« :هذا كالم ٍ
سوء ،من قال هذا فقد جاء باألمر ك ّله».

(احلجة فيه حديث أيب ٍ
بكرّ :ملا قرأ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾
قلت:
ّ

فقالوا :هذا جاء به صاحبك؟ قال :ال ،ولكنّه كالم اللهّ)؟
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قال« :نعم ،هذا وغريه ،إنّام هو كالم اللهّ ،إن مل يرجع عن هذا فاجتنبه،
وال تك ّلمه ،هذا مثل ما قال الشرَّ َّ اك».
قلت :كذا بلغني.

قال« :أخزاه اللهّ ،تدري من كان خاله؟».

قلت :ال.

قال« :كان خاله عبدَ ك الصويف ،وكان صاحب كال ٍم ورأي ٍ
سوءّ ،
وكل
ّ ّ
من كان صاحب كالمٍ ،فليس ينزع إىل ٍ
خري» ،واستعظم ذلك واسرتجع،
وقال« :إال َم صار أمر النّاس؟!».
وهذه الرواية ذكرها ابن ب ّطة يف اإلبانة.

و« َع ْبدَ ك» الذي ذكره اإلمام أمحد؛ هو ّأول من ل ّقب بالصويف يف بغداد،
وكان أصله من الكوفة ثم انتقل إىل بغداد ،وكان له أتباع يعظمونه،
و«عبدك» لقب له ،واسمه عبد الكريم.
وكان صاحب كالم وتصوف ،وقد اشتهرت عنه بِدَ ٌع :منها بدعة
املالمية ،ومنها بدعة التحريم املطلق ،كان يزعم أن كل ما يف الدنيا حرام،
وال ّ
التصوف بالتش ّيع ،وتويف ببغداد سنة
حيل منها إال القوت ،وخلط
ّ
(210هـ).

ذكر ابن النجار يف ذيل تاريخ بغداد عن إسحاق بن داود أنه قال :أول
من سمى ببغداد «صوفيا» عبدك الصويف.
ُ
الشيخ إحسان إهلي ظهري يف كتابه عن نشأة
بعض مقاالتِه
ذكر َ
وقد َ
التصوف.
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والرشاك ابن اخت َع ْبدَ ك الصويف كام ذكر اإلمام أمحد ،وهذا من شواهد
ّ
سعة معرفة اإلمام أمحد رمحه اهلل بالرجال.

ويس أنه قالّ :
(إن من
ذكر أبو القاسم الاللكائي عن ّ
حممد بن أسلم ال ّط ّ
ٌ
إن القرآن يكون خملو ًقا باأللفاظ ،فقد زعم ّ
قالّ :
خملوق).
أن القرآن

عيل بن خلف األصبهاين الظاهري
املوقف الثالث :موقف داوود بن ّ
(ت270:هـ) رأس أهل الظاهر وإمامهم ،وكان رج ً
ال قد أويت ذكا ًء حا ّد ًا
الشافعي
وترصف ًا يف االحتجاج واالستدالل ،وكان مولع ًا بكتب
وقوة بيان
ّ
ّ
ّ
حصل عل ًام
يف ّأول عمره؛ معتنيا بجمع األقوال ومعرفة اخلالف حتى ّ
كثري ًا ،ثم ر ّد القياس وا ّدعى االستغناء عنه بالظاهر ،وصنّف كتب ًا كثرية.
لظننت
قال أبو زرعة الرازي( :لو اقترص عىل ما يقترص عليه أهل العلم
ُ
أنه َيك ِْمدُ َ
أهل البدع بام عنده من البيان واآللة ،ولكنه تعدَّ ى).

وهو من أصحاب حسني الكرابييس ،وعنه أخذ مقالته يف اللفظ ،لكنّه
تأوهلا عىل مذهبه يف القرآن؛ ّ
فإن له قوالً يف القرآن مل يسبق إليه :قال:
ّ
(أما الذي يف اللوح املحفوظ :فغري خملوق ،وأما الذي هو بني الناس:
فمخلوق).
قال الذهبي( :هذه التفرقة والتفصيل ما قاهلا أحد قبله فيام علمت).

واشتهر عنه أنه قال( :القرآن محُ ْدَ ث) وكلمة اإلحداث عند املعتزلة
بأن ّ
ألن املحدث هو ما كان بعد أن مل يكن؛ ويقولون َّ
تعني اخللق؛ ّ
كل
ما كان بعد أن مل يكن فهو خملوق؛ ولذلك نفوا صفة الكالم عن اهلل جل
وعال ،وضلوا يف ذلك وكذبوا عىل اهلل؛ ّ
فإن اهلل تعاىل حيدث من أمره ما
يشاء ،ويفعل ما يشاء متى يشاء.
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ولفظة «حمدث» واردة يف القرآن يف قوله تعاىل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾.

لكنّها ليست عىل املعنى الذي أراده املعتزلة من أنّه خملوق ،ولك ّن اهلل
حيدث من أمره ما يشاء؛ فيكون حديثا أي جديد ًا عند إنزاله أو وقوعه.

و ّملا حدثت فتنة اللفظ كان ممن تك ّلم هبا داوود الظاهري؛ وقال( :لفظي
بالقرآن خملوق).
قال :حممد بن احلسني بن صبيح :سمعت داوود األصبهاين يقول:
(القرآن محُ دَ ث ،ولفظي بالقرآن خملوق) .رواه اخلالل.

القوهستاين (ت267:هـ) :سمعت
عيل أمحد بن إبراهيم
ّ
وقال أبو ٍّ
ٍ
إسحاق بن راهويه يقولّ :
األصفهاين  -يف القرآن
لفالن  -يعني داود
(إن
ّ
قول ٍ
قولاً ثال ًثاَ ،
سوء).
فلم يزل ُيسأل إسحاق :ما هو؟

ٌ
خملوق» رواه أبو القاسم
قال( :أظهر ال ّلفظ) يعني قال« :لفظي بالقرآن
الاللكائي.
وقد أنكر عليه إسحاق بن راهويه ،وشهد عىل داوود أنه قال( :القرآن
حمدث) بعض من حرضه ،فكتب قايض نيسابور حممد بن حييى الذهيل إىل
اإلمام أمحد ببغداد ّ
أن داوود بن عيل قال( :القرآن حمدث) فأمر اإلمام أمحد
هبجره وجمانبته.
قال أبو بكر املروذي :إن داوود خرج إىل خراسان إىل ابن راهويه،
فتكلم بكالم شهد عليه أبو نرص بن عبد املجيد وآخر ،شهدا عليه أنه قال:
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القرآن حمدث.

فقال يل أبو عبد اهلل [أمحد بن حنبل]َ :من داوود بن عيل ال فرج عنه اهلل؟

قلت :هذا من غلامن أيب ثور.

قال :جاءين كتاب حممد بن حييى النيسابوري أن داوود األصبهاين قال
ببلدنا :إن القرآن حمدَ ث.
فهجره اإلمام أمحد ،وأمر هبجره.

وذكر اخلطيب البغدادي عن أيب زرعة الرازي أن داوود بن عيل كانت
بينه َوبني صالح ْبن اإلمام َأحمْ َد معرفة حسنة ،فك َّلم صاحل ًا أن يتل َّطف له
صالح أباهَ ،ف َق َال له :رجل سألني أن يأتيك؟
فيِ االستئذان عىل أبيه ،فأتى
ٌ
َق َال :ما اسمه؟

َق َالَ :د ُاود.

َق َال :من أين؟

َق َال :من َأ ْهل أصبهان.

َق َال :أي يشء صناعته؟

َق َالَ :وك َ
َان صالح يروغ َع ْن تعريفه إ َّياه؛ فام زال َأ ُبو َع ْبد اللهَِّ يفحص عنه
َحتَّى فطن له.
إيل محُ َ َّمد ْبن يحَ ْ َيى النيسابوري فيِ أمره أنه زعم أن
َف َق َال :هذا قد كتب َّ
القرآن حمدث فال يقربني.
َق َال :يا أبت إنه ينتفي من هذا َوينكره.
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َف َق َال َأ ُبو َع ْبد اللهَِّ َأحمْ َد( :محُ َ َّمد ْبن يحَ ْ َيى أصدق منه ،ال تأذن له فيِ املصري
إيل).

وقد كان يف كتب داوود أحاديث كثرية؛ فهجره أهل احلديث حتى
(ويف كتبه َح ِديث كثري ،إِال أن الرواية عنه عزيزة
قال اخلطيب البغداديَ :
جد ًا).

واملقصود ّ
تأوله
أن داوود بن عيل الظاهري كان مما تك ّلم باللفظ لكنّه ّ
عىل مذهبه يف القرآن.
فهجره اإلمام أمحد ،وأمر هبجره.

املوقف الرابع :موقف مجهور أهل احلديث كاإلمام أمحد وإسحاق بن
راهويه والبخاري وأيب ثور ومجاعة.

فهؤالء منعوا الكالم يف اللفظ مطلق ًا اللتباسه؛ وبدّ عوا الفريقني :من
قال :لفظي بالقرآن خملوق ،ومن قال :لفظي بالقرآن غري خملوق.
التذرع هبذا التلبيس
واشتدّ وا عىل من قال :لفظي بالقرآن خملوق؛ خشية ّ
إىل إرادة القول بخلق القرآن ،وقد جرى من املحنة يف القول بخلق القرآن
ما جرى فكانوا شديدي احلذر من ِح َيل اجلهمية وتلبيسهم ،وب ّينوا ّ
أن
أفعال العباد خملوقة.

ٍ
ٌ
جهمي،
خملوق ،فهو
حنبل( :من قال :لفظي بالقرآن
قال إسحاق بن
ٌّ
ٍ
ومن زعم ّ
خملوق ،فقد ابتدع ،فقد هنى أبو عبد اللهّ عن
أن لفظه بالقرآن غري
هذا ،وغضب منه) ،وقال( :ما سمعت عا ًملا قال هذا! أدركت العلامء مثل:
هشي ٍم ،وأيب بكر بن ع ّي ٍ
اش ،وسفيان بن عيينة ،فام سمعتهم قالوا هذا).
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ذب عن
بالسنَّة يف زمانه ،لقد َّ
قال إسحاق( :وأبو عبد اللهّ أعلم النّاس ُّ
الساء والضرّ ّ اء).
دين اللهّ ،وأوذي يف اللهّ ،وصرب عىل رّ ّ

يعقوب
وروي عن اإلمام أمحد روايات أخرى هبذا املعنى من طريق
ُ
الدورقي وغريه من أصحاب اإلمام أمحد.

ٍ
حنبل ،فقلت:
اهلاشمي :سألت أبا عبد اللهّ أمحد بن
وقال أبو إسحاق
ّ
ٍ
ٌ
بمخلوق بألفاظنا
خملوق ،نقول هلم :ليس هو
إذا قالوا لنا :القرآن بألفاظنا
أو نسكت؟
ٍ
بمخلوق).
فقال( :اسمع ما أقول لك :القرآن يف مجيع الوجوه ليس

ّبي صلىّ اللهّ عليه وس ّلم كان
ثم قال أبو عبد اللهّ« :جربيل حني قاله للن ّ
ّ
ٍ
وأرشه».
منه خملو ًقا؟ والن ّ
ّبي حني قاله كان منه خملو ًقا؟ هذا من أخبث قول ّ
ثم قال أبو عبد اللهّ« :بلغني عن جه ٍم أنّه قال هبذا يف بدء أمره».
ّ

ذكر ذلك ابن ب ّطة يف اإلبانة الكربى.

وقال عبد اهلل بن اإلمام أمحد( :كان أيب رمحه اهلل يكره أن يتكلم يف اللفظ
بيشء أو يقال :خملوق أو غري خملوق).

وقال صالح بن اإلمام أمحد :تناهى إ َّيل أن أبا طالب حيكي عن أيب أنه
يقول :لفظي بالقرآن غري خملوق؛ فأخربت أيب بذلك.
فقال :من أخربك؟

فقلت :فالن.

قال :ابعث إىل أيب طالب ،فوجهت إليه فجاء وجاء ُفوران.

فقال له أيب :أنا قلت لفظي بالقرآن غري خملوق؟!!
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وغضب وجعل يرعد؛ فقال له :قرأت عليك ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ﴾؛
فقلت يل :هذا ليس بمخلوق.
ٍ
خملوق؟!!
حكيت عنّي أنيّ قلت :لفظي بالقرآن غري
قالَ ( :فلِ َم
َ

وبلغني أنك وضعت ذلك يف كتابك ،وكتبت به إىل قوم؛ فإن كان يف
كتابك؛ فاحمه أشدَّ املحو ،واكتب إىل القوم ا ّلذين كتبت إليهم :إنيّ مل أقل
لك هذا).

فعاد أبو طالب فذكر أنه قد َّ
حك ذلك من كتابه ،وأنه كتب إىل القوم
خيربهم أنه وهم عىل أيب عبد اهلل يف احلكاية.

خاصة
كاين (ت244:هـ) من
ّ
وأبو طالب هو أمحد بن محيد ا ُمل ْش ّ
أصحاب اإلمام أمحد ،وكان اإلمام أمحد حي ّبه ويع ّظمه ،وكان رج ً
ال صاحل ًا
فقيه ًا فقري ًا صبور ًا عىل الفقر ،وله مسائل يروهيا عن اإلمام أمحد.
و ُفوران هو أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن املهاجر (ت256:هـ) كان
أخص أصحاب اإلمام أمحد وأح ّبهم إليه.
من ّ
وهذه املسألة تعرف بمسألة أيب طالب؛ وقد جرى خالف بني أصحاب
اإلمام أمحد بعد وفاته بسبب هذه املسألة.

قال ابن تيمية( :وهذا الذي ذكره أمحد [يريد جوابه أليب طالب يف قوله:
هذا كالم اهلل ملا قرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ﴾ ،وقال له :هذا ليس بمخلوق]
من أحسن الكالم وأدقه فإن اإلشارة إذا أطلقت انرصفت إىل املقصود،
وهو كالم اهلل الذي تكلم به ،ال ما وصل به إلينا من أفعال العباد وأصواهتم.
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فإذا قيل لفظي جعل نفس الوسائط غري خملوقة ،وهذا باطل كام لو
رأى راء يف مرآة؛ فقال :أكرم اهلل هذا الوجه وحياه أو قبحه كان دعاؤه
عىل الوجه املوجود يف احلقيقة الذي رأى بواسطة املرآة ال عىل الشعاع
املنعكس فيها ،وكذلك إذا رأى القمر يف املاء فقال قد أبدر ،فإنام مقصوده
القمر الذي يف السامء ال خياله ،وكذلك من سمعه يذكر رجال فقال هذا
رجل صالح أو رجل فاسق ،علم أن املشار إليه هو الشخص املسمى
باالسم ،ال نفس الصوت املسموع من الناطق ،فلو قال :هذا الصوت أو
صوت فالن صالح أو فاسق فسد املعنى)ا.هـ

وقال ابن تيمية( :ونكتة األمر أن العربة باحلقيقة املقصودة ال بالوسائل
املطلوبة لغريها ،فلام كان مقصود الرائي أن يرى الوجه مثال فرآه باملرآة
حصل مقصوده ،وقال رأيت الوجه وإن كان ذلك بواسطة انعكاس
الشعاع يف املرآة ،وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول الذي قاله
غريه ألف ألفاظه وقصد معانيه ،فإذا سمعه منه أو من غريه حصل هذا
املقصود ،وإن كان سامعه من غريه هو بواسطة صوت ذلك الغري باختالف
الصائتني والقلوب ،وإنام أشري إىل املقصود ال إىل ما ظهر به املقصود ،كام
يف االسم واملسمى ،فإن القائل إذا قال :جاء زيد وذهب عمرو مل يكن
مقصوده اإلخبار باملجيء واإلتيان هو لفظ زيد ولفظ عمرو وإال كان
مبطال ،فكذلك إذا قال القائل هذا)ا.هـ.
املوقف اخلامس :موقف طائفة من أهل احلديث رصحوا ّ
بأن اللفظ
بالقرآن غري خملوق ،وهم يريدون ّ
أن القرآن غري خملوق ،وأخطؤوا يف
استعامل هذه العبارة.
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وحصل يف األمر التباس عليهم؛ حتى ّ
إن منهم من نسب ذلك إىل
اإلمام أمحد كام تقدّ م عن أيب طالب ّ
وأن اإلمام أمحد أنكر عليه وتغ ّيظ عليه
وأنّه رجع عن ذلك؛ لكن بقي عىل ذلك بعض أصحاب اإلمام أمحد ،ثم
قال هبذا القول بعض أتباعهم.

وممن نُسب إليه الترصيح ّ
بأن اللفظ بالقرآن غري خملوق :حممد بن حييى
الذهيل شيخ البخاري وقايض نيسابور يف زمانه ،وأبو حاتم الرازي ،وحممد
بن داوود املصييص قايض أهل الثغر وهو شيخ أيب داوود السجستاين
صاحب السنن ،وابن منده  ،وأبو نرص السجزي ،وأبو إسامعيل األنصاري،
وأبو العالء اهلمذاين.
وقد ذكر ذلك عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية.

وهؤالء يقولون إن القرآن غري خملوق ،وإن أفعال العباد خملوقة ،لكنّهم
أخطؤوا يف إطالق القول بأن اللفظ بالقرآن غري خملوق.
وظنوا أنهّ م بقوهلم( :ألفاظنا بالقرآن غري خملوقة) يقطعون الطريق عىل
اجلهمية الذين يريدون التح ّيل باللفظ للقول بخلق القرآن.

قال ابن تيمية( :وكان أهل احلديث قد افرتقوا يف ذلك ،فصار طائفة
منهم يقولون :لفظنا بالقرآن غري خملوق ومرادهم أن القرآن املسموع غري
خملوق ،وليس مراده صوت العبد ،كام يذكر ذلك عن أيب حاتم الرازي،
وحممد بن داود املصييص ،وطوائف غري هؤالء.
ويف أتباع هؤالء من قد يدخل صوت العبد أو فعله يف ذلك أو يقف
فيه ،ففهم ذلك بعض األئمة ،فصار يقول :أفعال العباد وأصواهتم خملوقة
رد ًا هلؤالء ،كام فعل البخاري وحممد بن نرص املروزي وغريمها من أهل
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العلم والسنة.

وصار حيصل بسبب كثرة اخلوض يف ذلك ألفاظ مشرتكة ،وأهواء
للنفوس ،حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة ،وحصل بني
البخاري وبني حممد بن حييى الذهيل يف ذلك ما هو معروف ،وصار قوم
مع البخاري كمسلم بن احلجاج ونحوه ،وقوم عليه كأيب زرعة وأيب حاتم
الرازيني وغريمها.

وكل هؤالء من أهل العلم والسنة واحلديث ،وهم من أصحاب أمحد
بن حنبل ،وهلذا قال ابن قتيبة :إن أهل السنة مل خيتلفوا يف يشء من أقواهلم
إال يف مسألة اللفظ).
اختالف الأفهام يف م�س�ألة اللفظ:

مسألة اللفظ من املسائل الغامضة لتوقفها عىل مراد القائل ،ودخول
التأول فيها.

قال ابن تيمية( :األئمة الكبار كانوا يمنعون من إطالق األلفاظ املبتدعة
املجملة املشتبهة ،ملا فيه من لبس احلق بالباطل ،مع ما توقعه من االشتباه
واالختالف والفتنة ،بخالف األلفاظ املأثورة واأللفاظ التي بينت معانيها،
فإن ما كان مأثور ًا حصلت له األلفة ،وما كان معروفا حصلت به املعرفة،
كام يروى عن مالك رمحه اهلل أنه قال« :إذا قل العلم ظهر اجلفاء ،وإذا قلت
اآلثار كثرت األهواء».
فإذا مل يكن اللفظ منقوالً وال معناه معقوالً ظهر اجلفاء واألهواء).
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وقال ابن تيمية أيض ًا( :الذين قالوا التالوة هي املتلو من أهل العلم
والسنة قصدوا أن التالوة هي القول والكالم املقرتن باحلركة ،وهي
الكالم املتلو.

وآخرون قالوا :بل التالوة غري املتلو ،والقراءة غري املقروء ،والذين
قالوا ذلك من أهل السنة واحلديث أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليس هي
كالم اهلل ،وال أصوات العباد هي صوت اهلل ،وهذا الذي قصده البخاري،
وهو مقصود صحيح.
وسبب ذلك أن لفظ :التالوة ،والقراءة ،واللفظ جممل مشرتك :يراد به
املصدر ،ويراد به املفعول.

فمن قال :اللفظ ليس هو امللفوظ ،والقول ليس هو املقول وأراد باللفظ
والقول املصدر ،كان معني كالمه أن احلركة ليست هي الكالم املسموع،
وهذا صحيح.
ومن قال اللفظ هو امللفوظ ،والقول هو نفسه املقول وأراد باللفظ
والقول مسمى املصدر ،صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول املراد به
الكالم املقول امللفوظ هو الكالم املقول امللفوظ ،وهذا صحيح.

فمن قال :اللفظ بالقرآن ،أو القراءة ،أو التالوة ،خملوقة أو لفظي
بالقرآن ،أو تالويت دخل يف كالمه نفس الكالم املقروء املتلو ،وذلك هو
كالم اهلل تعاىل.
وإن أراد بذلك جمرد فعله وصوته كان املعني صحيح ًا ،لكن إطالق
اللفظ يتناول هذا وغريه)ا.هـ.
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املوقف السادس :موقف أيب احلسن األشعري وبعض أتباعه ومن تأثر
بطريقته كأيب بكر بن الطيب الباقالين ،والقايض أيب يعىل.
وهؤالء فهموا من مسألة اللفظ معنى آخر ؛ وقالوا ّ
إن اإلمام أمحد إنام
كره الكالم يف اللفظ؛ ّ
ألن معنى اللفظ الطرح والرمي ،وهذا غري الئق أن
يقال يف حق القرآن.

قال ابن تيمية( :واملنترصون للسنة من أهل الكالم والفقه :كاألشعري
والقايض أيب بكر بن الطيب والقايض أيب يعىل وغريهم يوافقون أمحد
عىل اإلنكار عىل الطائفتني ،عىل من يقول :لفظي بالقرآن خملوق وعىل
من يقول :لفظي بالقرآن غري خملوق ،ولكن جيعلون سبب الكراهة كون
القرآن ال يلفظ؛ ألن اللفظ الطرح والرمي .ثم هؤالء منهم من ينكر تكلم
اهلل بالصوت .ومنهم من يقر بذلك).

املوقف السابع :موقف طوائف زعمت ّ
أن ألفاظ القراء بالقرآن غري
خملوقة؛ وزعموا أن سامعهم لقراءة القارئ هي سامع مبارش من اهلل ،وأهنم
يسمعون كالم اهلل من اهلل إذا قرأه القارئ كام سمعه موسى بن عمران.
واختلفوا يف تفصيل ذلك عىل أقوال:

الرب ّ
حل يف العبد.
فقال بعضهم :إن صوت ّ

وقال آخرون :ظهر فيه ومل ّ
حيل فيه.

وقال آخرون :ال نقول ظهر وال ّ
حل.

وقال آخرون :الصوت املسموع قديم غري خملوق.

وقال آخرون :يسمع منه صوتان خملوق وغري خملوق.
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وهذه األقوال حكاها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل عن بعض
الطوائف ،وحكى أقواالً أخرى نحوها يف البطالن؛ ثم قال( :وهذه
األقوال كلها مبتدعة ،مل يقل السلف شيئا منها ،وكلها باطلة رشعا وعقال،
ولكن أجلأ أصحاهبا إليها اشرتاك يف األلفاظ واشتباه يف املعاين ،فإنه إذا
قيل :سمعت زيدا وقيل :هذا كالم زيد ،فإن هذا يقال عىل كالمه الذي
 تكلم هو به بلفظه ومعناه ،سواء كان مسموعا منه أو من املبلغ عنه معالعلم بالفرق بني احلالني ،وأنه إذا سمع منه سمع بصوته ،وإذا سمع من
غريه سمع من ذلك املبلغ ال بصوت املتكلم ،وإن كان اللفظ لفظ املتكلم،
وقد يقال مع القرينة هذا كالم فالن ،وإن ترجم عنه بلفظ آخر ،كام حكى
اهلل كالم من حيكي قوله من األمم باللسان العريب ،وإن كانوا إنام قالوا
بلفظ [عربي] أو رسياين أو قبطي أو غري ذلك).
وقال أيضا( :فمن قال إن لفظه بالقرآن غري خملوق أو صوته أو فعله أو
شيئا من ذلك فهو مبتدع.
وهؤالء قد حيتجون بقوله﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [التوبة ،]6 :ويقولون
هذا كالم اهلل غري خملوق ،فهذا غري خملوق ،ونحن ال نسمع إال صوت
القارئ ،وهذا جهل منهم .فإن سامع كالم اهلل بل وسامع كل كالم يكون
تارة من املتكلم به بال واسطة الرسول املبلغ له ،قال تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ

ﰊ ﰋ﴾ ،ومن قال :إن اهلل كلمنا بالقرآن كام كلم موسى بن عمران ،أو
إنا نسمع كالمه كام سمعه موسى بن عمران ،فهو من أعظم الناس جهال
وضالال)ا.هـ.
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وقال أيضا( :وقد علم باالضطرار من دين اإلسالم أن القرآن الذي
يقرؤه املسلمون كالم اهلل  -تعاىل  -وإن كان مسموعا عن املبلغ عنه ،فإن
الكالم قد يسمع من املتكلم به ،كام سمعه موسى بال واسطة وهذا سامع
مطلق  -كام يرى اليشء رؤية مطلقة  -وقد يسمعه من املبلغ عنه فيكون قد
سمعه سامعا مقيدا  -كام يرى اليشء [يف] املاء واملرآة رؤية مقيدة ال مطلقة
 وملا قال تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ﴾ كان معلوما عند مجيع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سامعا مقيدا من
املبلغ ،ليس املراد به أنه يسمع من اهلل كام سمعه موسى بن عمران ،فهذا
املعنى هو الذي عليه السلف واألئمة).
وقال أيضا( :قال أمحد وغريه من السلف :القرآن كالم اهلل حيث
ترصف غري خملوق ومل يقل أحد من السلف واألئمة إن أصوات العباد
بالقرآن غري خملوقة أو قديمة وال قال أيضا أحد منهم :إن املداد الذي
يكتب به القرآن قديم أو غري خملوق .فمن قال إن شيئا من أصوات العباد
أو أفعاهلم أو حركاهتم أو مدادهم :قديم أو غري خملوق فهو مبتدع ضال
خمالف إلمجاع السلف واألئمة)ا.هـ.

وقريب من هؤالء طائفة زعمت أن كالم اهلل بعينه يف املصحف؛ وقد
ر ّد عليهم البخاري يف كتابه خلق أفعال العباد بقوله( :ويقال ملن زعم أين
ال أقول :القرآن مكتوب يف املصحف ،ولكن القرآن بعينه يف املصحف،
إن من ذكر اهلل يف القرآن من اجلن واإلنس واملالئكة
يلزمك أن تقولَّ :
واملدائن ومكة واملدينة وغريمها وإبليس وفرعون وهامان وجنودمها
واجلنة والنار عاينتَهم بأعياهنم يف املصحف ،ألن فرعون مكتوب فيه ،كام
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أن القرآن مكتوب!!)ا.هـ.

وعىل ّ
كل فبعض األقوال اندثرت ،وسوء الفهم ليس له حدود،
ومقصودنا التنبيه عىل األقوال التي اشتهرت وكان ألصحاهبا أتباع ،أو
جرت بسببها حمن ،وأما األقوال الواهية املندثرة فيصعب حرصها.
ر�ؤيا �أبي حمدون املقرئ

ٍ
ٌ
خملوق،
محدون املقرئ قالّ ( :ملا هاج النّاس يف ال ّلفظ بالقرآن
قال أبو
ٍ
الكرابييس يف ذلك ،كنت أقرأ بالكرخ ،فأتاين ٌ
رجل فجعل
حسني
وأمر
ّ
ٍ
ٌ
خملوق .قال:
خملوق ،والقرآن غري
يناظرين ويقول :أنا أريد لفظي
عز ّ
وجل الفرج ،فلماّ كان ال ّليل نمت فرأيت كأنيّ
فشكّكني ،فدعوت اللهّ ّ
ٍ
رسير عليه نضدٌ فو َقه ٌ
وجها
واسعة فيها
يف صحراء
شيخ ما رأيت أحسن ً
ٌ
منه ،وال أنقى ثو ًبا منه ،وال أطيب رائح ًة ،وإذا النّاس قيا ٌم عن يمينه وعن
ٍ
بصورة
بالرجل ا ّلذي كان يناظرين فأوقف بني يديه وجيء
يساره ،إ ْذ جيء ّ
يف سونجرد؛ فقيل :هذه صورة ماين ا ّلذي ّ
أضل النّاس ،فوضعت عىل قفا
الرجل ،فقال ّ
الشيخ :ارضبوا وجه ماين ليس نريدك.
ّ
فنح عن قفاي وارضب به كيف شئت.
قالّ :

فنح لفظك عن القرآن وقل يف لفظك ما شئت.
فقال :وأنت ّ

قال :فانتبهت وقد رسى عنّي) .ذكره أبو القاسم الاللكائي.
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حمنة الإمام البخاري يف م�س�ألة اللفظ:

كان البخاري قد رأى ما َ
نال اإلما َم أمحد يف مسألة اللفظ وهو ببغداد
فجعل عىل نفسه أن ال يتكلم يف هذه املسألة ،ورأى أهنا مسألة مشؤومة،
وفطن لذلك بعض أهل بغداد.

توجه البخاري إىل خراسان يف آخر حياته وهو يف الثانية والستني
و ّملا ّ
من عمره؛ وجد يف بلده بخارى كثر َة املخالفني له؛ فعزم عىل اإلقامة يف
نيسابور ،فبلغ ذلك أهل نيسابور.
فاحتفوا بمقدمه احتفاء بالغ ًا ،خرج إليه العلامء والوجهاء والعامة من
مسرية ليلتني أو ثالث يستقبلونه.
وكان ممن احتفى بمقدمه قايض نيسابور حممد بن حييى الذهيل وكان
رج ً
ال مسموع الكلمة يف نيسابور وحمدّ ثا من كبار املحدّ ثني.

قال مسلم بن احلجاج النيسابوري [صاحب الصحيح]( :ملا قدم حممد
بن إسامعيل نيسابور ما رأيت والي ًا وال عامل ًا َفعل به أهل نيسابور ما فعلوا
به ،استقبلوه مرحلتني وثالثة.
فقال حممد بن حييى يف جملسه :من أراد أن يستقبل حممد بن إسامعيل
غد ًا فليستقبله فاستقبله حممد بن حييى ،وعامة العلامء فنزل دار البخاريني؛
فقال لنا حممد بن حييى :ال تسألوه عن يشء من الكالم؛ فإنه إن أجاب
كل حروريُّ ،
بخالف ما نحن فيه ،وقع بيننا وبينه ثم شمت بنا ُّ
وكل
وكل جهميُّ ،
رافيضُّ ،
وكل مرجئ بخراسان.
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قال اإلمام مسلم :فازدحم الناس عىل حممد بن إسامعيل حتى امتأل
السطح والدار فلام كان اليوم الثاين ،أو الثالث قام إليه رجل فسأله عن
اللفظ بالقرآن.
فقال :أفعالنا خملوقة ،وألفاظنا من أفعالنا فوقع بينهم اختالف.

فقال بعض الناس :قال :لفظي بالقرآن خملوق ،وقال بعضهم :مل يقل
حتى تواثبوا؛ فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم) .ذكره الذهبي يف سري
أعالم النبالء.

وقال ابن عدي :ذكر يل مجاعة من املشايخ أن حممد بن إسامعيل ملا ورد
نيسابور اجتمع الناس عليه فحسده بعض من كان يف ذلك الوقت من
مشايخ نيسابور ملا رأوا إقبال الناس إليه ،واجتامعهم عليه؛ فقال ألصحاب
احلديث :إن حممد بن إسامعيل يقول :اللفظ بالقرآن خملوق فامتحنوه يف
املجلس؛ فلام حرض الناس جملس البخاري قام إليه ٌ
رجل فقال :يا أبا عبد
اهلل ما تقول يف اللفظ بالقرآن خملوق هو أم غري خملوق؟
فأعرض عنه البخاري ،ومل جيبه فقال الرجل :يا أبا عبد اهلل فأعاد عليه
القول فأعرض عنه ثم قال يف الثالثة فالتفت إليه البخاري ،وقال :القرآن
كالم اهلل غري خملوق ،وأفعال العباد خملوقة ،واالمتحان بدعة؛ فش َّغب
الرجل ،وش َّغب الناس ،وتفرقوا عنه ،وقعد البخاري يف منزله.
َّ
ون ُِق َلت مقالته عىل غري وجهها إىل قايض نيسابور حممد بن حييى الذهيل؛
فقال يف جملسه فيام قال( :من زعم أن لفظي بالقرآن خملوق فهذا مبتدع
ال جيالس وال يكلم ،ومن ذهب بعد جملسنا هذا إىل حممد بن إسامعيل
البخاري فاتهَّ موه ،فإنه ال حيرض جملسه إال من كان عىل مثل مذهبه).
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عيل املخلدّ ي أنه قال( :سمعت حممد بن
وروى احلاكم بإسناده عن ابن ّ
رش من
حييى يقول :قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية ،واللفظية عندي ٌّ
اجلهمية).

وقال أبو حامد األعميش( :رأيت حممد بن إسامعيل يف جنازة أيب عثامن
سعيد بن مروان ،وحممد بن حييى يسأله عن األسامي والكنى وعلل
ويمر فيه حممد بن إسامعيل مثل السهم؛ فام أتى عىل هذا شهر
احلديث،
ّ
حتى قال حممد بن حييى :أال من خيتلف إىل جملسه؛ فال خيتلف إلينا؛ فإهنم
كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم يف اللفظ وهنيناه فلم ينته فال تقربوه ،ومن
يقربه فال يقربنا.
فأقام حممد بن إسامعيل هاهنا مدة ثم خرج إىل بخارى)ا.هـ.

وقال حممد بن شاذل( :ملا وقع بني حممد بن حييى والبخاري دخلت عىل
البخاري فقلت :يا أبا عبد اهلل أيش احليلة لنا فيام بينك وبني حممد بن حييى
كل من خيتلف إليك يطرد؟
فقال :كم يعرتي حممد بن حييى احلسد يف العلم ،والعلم رزق اهلل يعطيه
من يشاء.
فقلت :هذه املسألة التي حتكى عنك؟

قال( :يا بني هذه مسألة مشؤومة رأيت أمحد بن حنبل ،وما ناله يف هذه
املسألة وجعلت عىل نفيس أن ال أتكلم فيها).
قال الذهبي( :املسألة هي أن اللفظ خملوق ،سئل عنها البخاري فوقف
فيها فلام وقف ،واحتج بأن أفعالنا خملوقة واستدل لذلك فهم منه الذهيل
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يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه ،وأخذه بالزم قوله هو).
أنه ّ

وكالم البخاري املتقدّ م ّ
يدل عىل ّ
أن اإلمام أمحد أوذي يف مسألة اللفظ
بام جعل البخاري ينأى عن احلديث عنها اللتباسها ود ّقة أفهام كثري من
ّ
وألن األذى فيها كثري؛ لكن قدّ ر اهلل تعاىل أن يبتىل هبا.
الناس عنها

قال اخلطيب البغدادي( :وكان مسلم يناضل عن البخاري حتى أوحش
ما بينه وبني حممد بن حييى الذهيل بسببه).

ثم روى بإسناده عن حممد بن يعقوب احلافظ أنه قال( :ملا استوطن
حممد بن إسامعيل البخاري نيسابور ،أكثر مسلم بن احلجاج االختالف
إليه ،فلام وقع بني حممد بن حييى والبخاري ما وقع يف مسألة اللفظ ونادى
عليه ،ومنع الناس من االختالف إليه حتى ُه ِجر ،وخرج من نيسابور
يف تلك املحنة ،قطعه أكثر الناس غري مسلم ،فإنه مل يتخلف عن زيارته،
فأهني إىل حممد بن حييى أن مسلم بن احلجاج عىل مذهبه قديام وحديثا،
وأنه عوتب عىل ذلك بالعراق واحلجاز ومل يرجع عنه ،فلام كان يوم جملس
حممد بن حييى ،قال يف آخر جملسه :أال من قال باللفظ فال حيل له أن حيرض
جملسنا ،فأخذ مسلم الرداء فوق عاممته وقام عىل رؤوس الناس وخرج
محال إىل باب
من جملسه ،ومجع كل ما كان كتب منه وبعث به عىل ظهر َّ
حممد بن حييى ،فاستحكمت بذلك الوحشة ،وختلف عنه وعن زيارته)
ا.هـ.
وقام مع مسلم بن احلجاج أمحد بن سلمة.

قال حممد بن يعقوب األخرم :سمعت أصحابنا يقولون :ملا قام مسلم
وأمحد بن سلمة من جملس الذهيل ،قال الذهيل :ال يساكنني هذا الرجل يف
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البلد فخيش البخاري وسافر.

قال أبو عمرو اخلفاف [وهو أمحد بن نرص النيسابوري]( :كنا يوما عند
أيب إسحاق القييس ومعنا حممد بن نرص املروزي ،فجرى ذكر حممد بن
إسامعيل البخاري ،فقال حممد بن نرص :سمعته يقول :من زعم أين قلت
لفظي بالقرآن خملوق فهو كذاب ،فإين مل أقله.
قال :فقلت له :يا أبا عبد اهلل قد خاض الناس يف هذا وأكثروا فيه.

فقال :ليس إال ما أقول وأحكي لك عنه.

قال أبو عمرو اخلفاف :فأتيت حممد بن إسامعيل فناظرته يف يشء من
األحاديث حتى طابت نفسه فقلت :يا أبا عبد اهلل هاهنا أحد حيكى عنك
أنك قلت هذه املقالة.

فقال :يا أبا عمرو احفظ ما أقول لك :من زعم من أهل نيسابور،
وقومس ،والري ،ومهذان ،وحلوان ،وبغداد ،والكوفة ،واملدينة ،ومكة،
والبرصة ،أين قلت :لفظي بالقرآن خملوق فهو كذاب فإين مل أقل هذه املقالة
إال أين قلت :أفعال العباد خملوقة.
وقال أمحد بن سلمة :دخلت عىل البخاري فقلت :يا أبا عبد اهلل هذا
لج يف هذا احلديث
رجل مقبول بخراسان خصوصا يف هذه املدينة وقد َّ
حتى ال يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فام ترى؟

فقبض عىل حليته ثم قال﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑ﴾ ،اللهم إنك تعلم أين مل أرد املقام بنيسابور أرشا وال
عيل نفيس يف الرجوع إىل وطني لغلبة
بطرا ،وال طلبا للرئاسة ،وإنام أبت َّ
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املخالفني ،وقد قصدين هذا الرجل حسدا ملا آتاين اهلل ال غري.

ثم قال يل :يا أمحد إين خارج غدا لتتخلصوا من حديثه ألجيل.

كنت معه حني
قال:
فأخربت مجاع ًة من أصحابنا فواهلل ما شيعه غرييُ ،
ُ
خرج من البلد ،وأقام عىل باب البلد ثالثة أيام إلصالح أمره.

وقد أوذي البخاري رمحه اهلل يف هذه املحنة كثري ًا ؛ حتى ك ّفره بعضهم،
وهو صابر حمتسب ثابت عىل قول احلق؛ جمتنب لأللفاظ امللتبسة.

قال حممد بن أيب حاتم :أتى ٌ
رجل أبا عبد اهلل البخاري فقال :يا أبا عبد
اهلل إن فالنا يكفرك فقال :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم« :إذا قال الرجل
ألخيه :يا كافر فقد باء به أحدمها».

وكان كثري من أصحابه يقولون له :إن بعض الناس يقع فيك فيقول:
﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ ،ويتلو أيضا﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ﴾.
فقال له عبد املجيد بن إبراهيم :كيف ال تدعو اهلل عىل هؤالء الذين
يظلمونك ،ويتناولونك ويبهتونك؟

فقال :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم« :اصربوا حتى تلقوين عىل
احلوض» ،وقال صىل اهلل عليه وسلم« :من دعا عىل ظامله فقد انترص».

يتعرض لنا ّ
قط أحدٌ
قال حممد بن أيب حاتم( :وسمعته يقول :مل يكن َّ
من أفناء الناس إال رمي بقارعة ومل يسلم ،وكلام حدَّ ث اجلهال أنفسهم أن
يمكروا بنا رأيت من ليلتي يف املنام نار ًا توقد ثم تطفأ من غري أن ينتفع هبا
فأتأول قوله تعاىل ﴿ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾.
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وكان هجرياه من الليل إذا أتيته يف آخر مقدمه من العراق﴿ :ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ اآلية)ا.هـ.
حمنة الإمام البخاري يف بلده بخارى

ملا وجدَ البخاري الوحش َة يف نيسابور خرج منها إىل بخارى عىل ما
سبق ذكره؛ مع كراهيته للمقام يف بخارى لكثرة املخالفني له.
قال أمحد بن منصور الشريازي قال :سمعت بعض أصحابنا يقول :ملا
قدم أبو عبد اهلل بخارى نصب له القباب عىل فرسخ من البلد ،واستقبله
عامة أهل البلد حتى مل يبق مذكور إال استقبله ،ونثر عليه الدنانري والدراهم
والسكر الكثري فبقي أياما.

قال :فكتب بعد ذلك حممد بن حييى الذهيل إىل خالد بن أمحد أمري
بخارىَّ :
إن هذا الرجل قد أظهر خالف السنة فقرأ كتابه عىل أهل بخارى
فقالوا :ال نفارقه فأمره األمري باخلروج من البلد فخرج.

وقال أمحد بن منصور :فحكى يل بعض أصحابنا عن إبراهيم بن معقل
النسفي قال :رأيت حممد بن إسامعيل يف اليوم الذي أخرج فيه من بخارى
فتقدمت إليه فقلت :يا أبا عبد اهلل ،كيف ترى هذا اليوم من اليوم الذي
نثر عليك فيه ما نثر؟
فقال :ال أبايل إذا سلم ديني.

قال بكر بن منري بن خليد :بعث األمري خالد بن أمحد الذهيل وايل
بخارى إىل حممد بن إسامعيل ،أن امحل إ َّيل كتاب اجلامع والتاريخ وغريمها
ألسمع منك.
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فقال حممد بن إسامعيل لرسوله :أنا ال ُّ
أذل العلم وال أمحله إىل أبواب
الناس ،فإن كانت لك إىل يشء منه حاجة فاحرضين يف مسجدي أو يف
داري ،وإن مل يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من املجلس ليكون يل
عذر عند اهلل يوم القيامة؛ ألين ال أكتم العلم ،لقول النبي صىل اهلل عليه
وسلم« :من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من نار».
قال :فكان سبب الوحشة بينهام هذا.

وقال أبو بكر بن أيب عمرو احلافظ :كان سبب مفارقة أيب عبد اهلل حممد
بن إسامعيل البخاري البلد  -يعني :بخارى  -أن خالد بن أمحد الذهيل
األمري  -خليفة الطاهرية ببخارى  -سأله أن حيرض منزله فيقرأ اجلامع
والتاريخ عىل أوالده فامتنع أبو عبد اهلل عن احلضور عنده ،فراسله أن
يعقد جملسا ألوالده ال حيرضه غريهم فامتنع عن ذلك أيضا ،وقال :ال
أخص بالسامع قوم ًا دون قوم ،فاستعان خالد بن أمحد بحريث
يسعني أن
َّ
بن أيب الورقاء وغريه من أهل العلم ببخارى عليه ،حتى تكلموا يف مذهبه
ونفاه عن البلد ،فدعا عليهم أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل ،فقال :اللهم
أرهم ما قصدوين به يف أنفسهم وأوالدهم وأهاليهم.
فأما خالد فلم ِ
يأت عليه إال ّ
أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن

ينادى عليه ،فنودي عليه ،وهو عىل أتان ،و ُأشخص عىل إكاف ثم صار
عاقبة أمره إىل ما قد اشتهر وشاع.

وأما حريث بن أيب الورقاء فإنه ابتيل بأهله فرأى فيها ما جيل عن
الوصف.
وأما فالن أحد القوم وسامه فإنه ابتيل بأوالده وأراه اهلل فيهم الباليا.
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توجه إىل بلدة يقال هلا خرتنك وفيها له أقارب.
فلام أخرج من بخارى ّ

قال عبد القدوس بن عبد اجلبار السمرقندي :جاء حممد بن إسامعيل
إىل خرتنك ،قرية من قرى سمرقند ،عىل فرسخني منها وكان له هبا أقرباء
فنزل عندهم ،قال :فسمعته ليلة من الليايل وقد فرغ من صالة الليل يدعو
ويقول يف دعائه :اللهم إنه قد ضاقت عىل األرض بام رحبت فاقبضني
إليك.
تم الشهر حتى قبضه اهلل تعاىل ،وقربه بخرتنك.
قال :فام َّ

ولقد أكثروا التأليب عليه واشتدوا يف أذيته؛ ونحلوه أقواال شنيعة مل
يتفوه هبا ،وكذبوا عليه يف ذلك.
ّ
قال أبو العباس الفضل بن بسام :سمعت إبراهيم بن حممد يقول :أنا
توليت دفن حممد بن إسامعيل ملا أن مات بخرتنك أردت محله إىل مدينة
سمرقند أن أدفنه هبا ،فلم يرتكني صاحب لنا ،فدفناه هبا.

فلام أن فرغنا ورجعت إىل املنزل الذي كنت فيهَ ،
قال يل صاحب القرص:
سألته أمس ،قلت :يا أبا عبد اهلل ما تقول يف القرآن؟
فقال :القرآن كالم اهلل غري خملوق.

َ
قال :فقلت له :إن الناس يزعمون أنك تقول :ليس يف املصاحف قرآن
وال يف صدور الناس.

فقال( :استغفر اهلل أن تشهد عيل بيشء مل تسمعه مني ،أقول كام َق َال اهلل
تعاىل ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾.
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أقول :يف املصاحف قرآن ويف صدور الناس قرآن ،فمن َق َال غري هذا
يستتاب ،فإن تاب وإال فسبيله سبيل الكفر) .ذكره اخلطيب البغدادي يف
تارخيه وأبو القاسم الاللكائي يف رشح السنة.
النبي صىل اهلل عليه وسلم
قال عبد الواحد بن آدم الطواوييس( :رأيت َّ
يف النوم ومعه مجاعة من أصحابه وهو واقف يف موض ٍع َذك ََره فس َّلمت
عليه فرد السالم.
فقلت :ما وقوفك يا رسول اهلل؟

فقال :أنتظر حممد بن إسامعيل البخاري.

فلام كان بعد أيام بلغني موته فنظرنا فإذا هو قد مات يف الساعة التي
رأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم فيها) .رواه اخلطيب البغدادي.
قال مهيب بن سليم بن جماهد :تويف أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن
إبراهيم ليلة السبت ،ليلة الفطر ،سنة ست ومخسني ومائتني.
ردّ البخاري على الطائفتني:

كان الذين يقولون بأن اللفظ بالقرآن غري خملوق ينسبون قوهلم هذا إىل
اإلمام أمحد ،ويظنّون ّ
أن هذا قوله.

وكان الذين يقابلوهنم يف هذا األمر يفعلون ذلك؛ فيدّ عون نسبة هذا
القول إىل اإلمام أمحدّ ،
وأن هذا مذهبه.

وذلك بسبب ما يف هذه املسألة من الغموض وااللتباس ،وظ ّن كل
طائفة ّ
أن هذا هو احلق  ،وأن اإلمام أمحد كان عىل ما يقولون به.

142

اإلميان بالقرآن

احلق يف هذه املسألة يف كتابه
ّ
وقد ر ّد البخاري عىل الطائفتني ،وبينّ
«خلق أفعال العباد» بيان ًا شافي ًا.

وكان فيام قال( :فأما ما احتج به الفريقان ملذهب أمحد ويدعيه كل
لنفسه ،فليس بثابت كثري من أخبارهم ،وربام مل يفهموا دقة مذهبه ،بل
املعروف عن أمحد وأهل العلم أن كالم اهلل غري خملوق ،وما سواه خملوق،
وأهنم كرهوا البحث والتنقيب عن األشياء الغامضة ،وجتنبوا أهل الكالم
واخلوض والتنازع إال فيام جاء فيه العلم وب َّينه رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم).
ثم قال( :حدثنا إسحاق ،أنبأ عبد الرزاق ،أنبأ معمر ،عن الزهري،
عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،قال :سمع النبي صىل اهلل عليه
وسلم قوما يتدارءون فقال« :إنام هلك من كان قبلكم هبذا ،رضبوا كتاب
اهلل بعضه ببعض ،وإنام نزل كتاب اهلل يصدق بعضه بعضا ،فال ترضبوا
بعضه بعضا ،ما علمتم منه فقولوا ،وما ال ،فكلوه إىل عامله» قال أبو عبد
اهلل« :وكل من اشتبه عليه يشء فأوىل أن يكله إىل عامله».
كام قال عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام ،عن النبي صىل اهلل عليه
وسلم« :وما أشكل عليكم فكلوه إىل عامله» ).
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الف َرق يف القر�آن
الباب احلادي ع�شر :اختالف ِ
كان أئمة أهل السنة إنام ير ّدون عىل املعتزلة وغريهم بالكتاب والسنة،
وال يتعاطون علم الكالم يف الرد عليهم ،وال يتشاغلون به؛ فسلموا بذلك
من فتن كثرية.
ثم نشأ أقوام أرادوا الر َّد عىل املعتزلة واالنتصار ألهل السنة باحلجج
املنطقية والطرق الكالمية؛ فخاضوا فيام هناهم عنه أهل العلم؛ ووقعوا
يف بدع أخرى ،وخرجوا بأقوال حمدثة خمالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة.

فمن ذلك أن أبا حممد عبد اهلل بن سعيد بن كالب البرصي (ت243:هـ)
 وكان معارص ًا لإلمام أمحد بن حنبل -أرا َد الر َّد عىل املعتزلة بمقارعتهمبأصوهلم املنطقية وحججهم الكالمية؛ فأ َّداه ذلك إىل التسليم هلم ببعض
أصوهلم الفاسدة ،ومتكَّن من ر ِّد بعض قوهلم وبيان فساده وإفحام بعض
الكتب يف الر ِّد عىل املعتزلة ،واجتهد يف ذلك
فغره ذلك ،وصنَّف
َ
كربائهم؛ َّ
اجتهاد ًا بالغ ًا ،واشتهرت ردوده عىل املعتزلة ،وإفحامه لبعض كربائهم،
وانقطاعهم عند مناظرته ،فظ َّن بذلك أنّه نرص السنة ،وأعجبت ردو ُده
ومناظراته بعض من كان مغتاظ ًا من املعتزلة ،فذاع صيتُه واشتهر ذكره،
وأشادوا بذكائه وبراعته يف املجادلة ،حتى تبعه عىل طريقته بعض الناس
وفتن هبا.

144

اإلميان بالقرآن

وكان بسبب تقصريه يف معرفة السنة وعلوم أهلها ،وسلوكه طريقة
املتك ّلمني ،وتسليمه للمعتزلة بعض أصوهلم الفاسدة قد خرج بقول بني
قول أهل السنة وقول املعتزلة ،وأحدث أقواالً مل تكن تعرف يف األ ّمة.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وابن كالب ملا رد عىل اجلهمية مل ِ
هيتد
لفساد أصل الكالم املحدث الذي ابتدعوه يف دين اإلسالم بل وافقهم
عليه)ا.هـ.

أصلوه ،وهو مبدأ امتناع حلول
ومن ذلك أنّه وافقهم عىل أصلهم الذي ّ
احلوادث به ّ
جل وعال؛ وتفسريهم هلم يقتيض نفي كالم اهلل تعاىل ،بل مجيع
الصفات الفعلية املتع ّلقة باملشيئة.
فلذلك خرج ابن كالب بقول حمدث يف القرآن ،وهو أنّه القرآن حكاية
عن املعنى القديم القائم باهلل تعاىل ،وأنّه ليس بحرف وال صوت ،وال
يتجزأ وال يتباعض ،وال يتفاضل ،إىل آخر ما قال.
أصلوه وهو باطل.
وهذا ك ّله بسبب التزامه األصل الذي ّ

والبن كالب أقوال أخرى حمدثة يف الصفات واإليامن والقدر.

ِ
َ
الرب
قال ابن تيمية( :فأحدث اب ُن كالب
قائم بذات ِّ
القول بأنه كال ٌم ٌ
بال قدرة وال مشيئة؛ فهذا مل يكن يتصوره عاقل ،وال خطر ببال اجلمهور،
َ
َ
القول به اب ُن كالب).
أحدث
حتى

وقال الذهبي عن ابن كالب( :وقد صنف كتبا كثرية يف التوحيد
والصفات ،وبينَّ فيها أدل ًة عقلي ًة عىل فساد قول اجلهمية ،وبني أن علو اهلل
تعاىل عىل عرشه ومباينته خللقه معلوم بالفطرة واألدلة العقلية ،كام َّ
دل عىل
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ذلك الكتاب والسنة)ا.هـ.

بعض
َ
وظ ّن بعض اجلهلة أن ابن كُالب قد انترص ألهل السنة ّملا بينّ
ِ
باطل املعتزلة وتناقضهم بتلك الطريقة املبتدعة ،ووافقه عىل طريقته من
انتحل الطرق الكالمية يف الر ّد عىل املعتزلة؛ كاحلارث بن أسد املحاسبي
وأيب العباس أمحد بن عبد الرمحن القالنيس ،ثم سلك هذه الطريقة فيام
بعد أبو احلسن عيل بن إسامعيل األشعري (ت324:هـ) وأبو منصور
حممد بن حممد املاتريدي (ت333:هـ) وامتاز ّ
كل واحد منهام عن اآلخر
بأقوال انفرد هبا ،وجيمع هؤالء اعتامدهم عىل علم الكالم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :كان الناس قبل أيب حممد ابن كالب
صنفني:
 فأهل السنة واجلامعة يثبتون ما يقوم باهلل تعاىل من الصفات واألفعالالتي يشاؤها ويقدر عليها.
 -واجلهمية من املعتزلة وغريهم تنكر هذا وهذا.

فأثبت ابن كالب قيام الصفات الالزمة به ،ونفى أن يقوم به ما يتعلق
بمشيئته وقدرته من األفعال وغريها ،ووافقه عىل ذلك أبو العباس
القالنيس ،وأبو احلسن األشعري ،وغريمها)ا.هـ.
أئمة أهل السنة عىل ابن كالب طريقته املبتدعة ،وما أحدث
وقد أنكر ّ
من األقوالّ ،
وحذروا منه ومن طريقته.

قال ابن خزيمة( :كان أمحد بن حنبل من أشد الناس عىل عبد اهلل بن
سعيد بن كالب ،وعىل أصحابه مثل احلارث وغريه).
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وكان احلارث املحاسبي يف ّأول أمره عىل طريقة أهل السنة وينزع إىل
التصوف والكالم يف اخلطرات والوساوس ودقائق علم السلوك ،وكان
ُيبكي الناس بمواعظه ،و َك ّفر أباه ألنّه كان واقفي ًا ،ومل يرث من ماله الوفري
شيئ ًا بعد موته عىل شدة فقره ،و ّملا ُسئل عن ذلك قال( :ال يتوارث أهل
ملتني).

َ
ثم ّ
احلارث أعجبته ردود ابن كالب عىل املعتزلة فتبعه عىل قوله،
إن
وتك ّلم بيشء من علم الكالم؛ فهجره اإلمام أمحد وأمر هبجره ّ
وحذر منه؛
فهجره أهل احلديث ،حتى إنه ملا مات مل يشهد جنازته سوى أربعة نفر.
وقد قيل :إنه رجع عن علم الكالم قبل موته ،واهلل تعاىل أعلم.

األئمة ابن خزيمة (ت311:هـ) من أشدّ العلامء عىل
وكذلك كان إمام ّ
الكالبية ،وأكثرهم حتذير ًا منهم ،ور ّدا عليهم.

وأما أبو احلسن عيل بن إسامعيل األشعري (ت324:هـ)؛ فإنّه كان
معتزلي ًا يف ّأول عمره حتى بلغ األربعني ،ومن أسباب ذلك أنّه نشأ يف
َكن ِ
َف ِ
زوج ُأ ِّمه أيب عيل اجل ّبائي ،وكان اجل ّبائي من رؤوس املعتزلة يف زمانه،
علم الكالم حتى بلغ فيه الغاية عندهم؛ وعدّ وه إمام ًا
وعنه أخذ األشعري َ
أئمتهم ،حتى كان اجل ّبائي ينيبه يف بعض جمالسه.
من ّ
وكان األشعري حتيك يف نفسه أسئلة ال جيد هلا جواب ًا شافي ًا فيتحيرّ
ائي فال جيد عنده ما يشفيه ،حتى ناظره يف مسائل انقطع
فيها ،ويسأل اجل ّب َّ
موهوا عىل
ائي؛ وتبينّ لألشعري فساد قول املعتزلة ،وأدرك أنهّ م ّ
عنها اجل ّب ّ
الناس وفتنوهم.
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فأصابته حرية شديدة احتبس بسببها عن الناس مخسة عرش يوم ًا ،ثم
دخل جامع البرصة يوم اجلمعة واعتىل املنرب ،وأعلن للناس توبته من
االعتزال ،والتزامه قول أهل السنة؛ وعزمه عىل االنتصار هلا ،والر ّد
عىل املعتزلة ،وكان قد امتأل غيظ ًا عىل املعتزلة بسبب متوهيهم عىل الناس
بشبهات تبينّ له بطالهنا وفسادها وقبح مؤ ّداها ،وضياع شطر من عمره
يف أباطيلهم.

متبحر ًا يف علم الكالم ،قليل البضاعة يف علوم السنّة؛ بصري ًا
لكنّه كان ّ
بعلل أقوال املعتزلة وتناقضهم وهتافت أقواهلم ،وأعجبته طريقة ابن
كالب؛ لقرهبا من فهمه وإدراكه؛ وكان يرى ّ
أن ابن كالب متك ّلم أهل
واملحاج عنهم؛ فانتهج طريقته واستدرك عليه فيها ،وزاد فيها،
السنّة،
ّ
واجتهد يف الرد عىل املعتزلة ومناظرهتم حتى اشتهرت أخبار مناظراته
وردوده ،وإفحامه لعدد من أكابرهم بالطرق الكالمية واحلجج العقلية
املنطقية؛ حتى أحرجهم وصار بعضهم يتجنّب املجالس التي يغشاها
األشعري؛ فع ّظمه بعض الناس لذلك ،وعدّ وه منافح ًا عن السنّة ،مبطال
لقول خصوم أهل السنة من املعتزلة.

ثم إنّه خاض يف معامع الردود مدّ ة من عمره عىل هذه الطريقة ،وهو
ّ
يظ ّن أنه ينرص السنّة املحضة ،وهو – وإن كان أقرب إىل السنة من املعتزلة
– إال أنّه قد خالف أهل السنة وطريقتهم ،وأحدث أقواالً يف مسائل الدين
وأصوله مل تكن تعرف من قبل.
ثم إنّه يف آخر حياته أ ّلف كتابه «اإلبانة» الذي رجع فيه عن الطريقة
الكالمية  ،والتزم قول أهل احلديث ،وكان مما قال فيه( :قولنا الذي نقول
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به وديانتنا التي ندين هبا :التمسك بكتاب اهلل ربنا عز وجل ،وبسنة نبينا
حممد  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-وما روي عن السادة الصحابة والتابعني
وأئمة احلديث ،ونحن بذلك معتصمون ،وبام كان يقول به أبو عبد اهلل
أمحد بن حممد بن حنبل -نرض اهلل وجهه ،ورفع درجته ،وأجزل مثوبته
قائلون ،وملا خالف قوله خمالفون؛ ألنه اإلمام الفاضل والرئيس الكامل،
الذي أبان اهلل به احلق ،ودفع به الضالل ،وأوضح به املنهاج ،وقمع به بدع
املبتدعني ،وزيغ الزائغني ،وشك الشاكني؛ فرمحة اهلل عليه من إمام مقدم،
وجليل معظم ،وكبري مفهم )...إىل آخر ما قال.

فهذا رجوع عا ٌّم جممل إىل قول أهل السنة ،وقد حكى يف اإلبانة من
عقيدته ما خالف فيه ابن كالب يف مسائل الصفات والكالم والقرآن
وغريها ،وأخطأ يف مسائل ظ ّن أنه وافق فيها أهل السنة ،وهو خمالف هلم؛
كمسألة االستطاعة وغريها.
ولذلك اختلف يف شأنه أهل العلم؛ فمنهم من قال إنه رجع رجوع ًا
صحيح ًا إىل مذهب أهل السنة ،ومنهم من ذهب إىل ّ
أن رجوعه كان
رجوع ًا جمم ً
ال مل خيل من أخطاء يف تفاصيل مسائل االعتقاد.

وعىل ّ
كل حال ّ
فإن أتباعه بقوا عىل طريقته األوىل ،بل زادوا يف أخذهم
بالطرق الكالمية ،ومل يزل االنحراف يزداد شيئ ًا فشيئا حتى عظمت الفتنة
باألشاعرة فيام بعد.
قال ابن تيمية( :ويوجد يف كالم أيب احلسن من النفي الذي أخذه من
املعتزلة ما ال يوجد يف كالم أيب حممد بن كالب الذي أخذ أبو احلسن
طري َقه ،ويوجد يف كالم ابن كالب من النفي الذي قارب فيه املعتزلة ما
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ال يوجد يف كالم أهل احلديث والسنة والسلف واألئمة ،وإذا كان الغلط
شرب ًا صار يف األتباع ذراع ًا ثم باع ًا حتى آل هذا املآل؛ فالسعيد من لزم
السنة)ا.هـ.

صاحب كال ٍم وإن ذب عن السنة فإنه ال
جتالس
قال اإلمام أمحد( :ال
َ
ْ
يؤول أمره إىل خري).
صغار املحدثات من
حممد الربهباري( :ت328:هـ)( :احذر
َ
وقال أبو ّ
األمور؛ َّ
صغار البد ِع تعود كبار ًا).
فإن
َ
وكان الربهباري شيخ احلنابلة يف زمانه ،مهيب ًا مسموع الكلمة كثري
األتباع ،وهو معارص أليب احلسن األشعري ،فدخل عليه أبو احلسن
وعرض عليه ردوده عىل املعتزلة ؛ فأنكر عليه أبو حممد الربهباري طريقته.
ويف القرن اخلامس أ ّلف اإلمام احلافظ أبو نرص السجزي (ت444:هـ)
يف الر ّد عىل ابن كالب واألشعري والقالنيس رسالته يف احلرف والصوت،
والذب عنها.
وكتاب اإلبانة ،واجتهد يف نرصة السنّة
ّ

واملقصود أن ابن كالب عىل ما لديه من املخالفات واملحدثات كان
أقرب إىل أقوال السلف من أيب احلسن األشعري ،وكان أبو احلسن
األشعري مع ما أحدث أقرب من أتباعه الذين انتحلوا طريقته وزادوا
فيها.
َّ
فإن األشاعر َة بعده كانوا عىل طبقات؛ كل طبقة يكون يف بعض
متكلميهم من االنحراف واألقوال املحدثة ما ليس عند متقدّ ميهم،
فازدادوا بذلك بعد ًا عن السلف وعن طريقة أيب احلسن األشعري التي
كان عليها مع انتساهبم إليه ،إىل أن وصل األمر بمتأخري األشاعرة كأيب
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املعايل اجلويني وأيب بكر الرازي إىل نفي الصفات اخلربية مجلة فال يثبتون
منها إال ما ّ
وجردوا القول بتقديم العقل عىل النقل.
دل عليه العقلّ ،

وخلط بعض متأخري األشاعرة التصوف بالكالم؛ فأنتج هلم ذلك
أنواع ًا من األقوال الفاسدة املحدثة ،والفتن العظيمة التي رسى أثرها يف
تعصب أتباعهم ألقواهلم ،وتقريب بعض أصحاب السلطان
األ ّمة بسبب ّ
للقضاة والفقهاء الذين ينتحلون هذه املذاهب؛ فعظمت الفتنة هبم يف
القرن السابع والثامن ،وانربى للر ّد عليهم أئمة أهل السنة من أمثال شيخ
اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغريمها  ،ولقوا يف ذلك ما لقوا.

واملقصود التنبيه إىل ّ
أن فتنة القول بخلق القرآن؛ كانت فتنة عظيمة،
رسى أثرها يف األ ّمة وتش ّعب ،وو ّلدت فتن ًا أخرى كثرية ،وكانت سبب ًا من
أسباب تفر ِق ِ
الف َرق و ُظهور الن َِّحل املخالفة ألهل السنة.
ُّ
اللهم إنا نسألك صدق اإليامن بكتابك ،وصالح العمل ،والعصمة من
الضاللة ،وأن تغفر لنا وترمحنا إنك أنت الغفور الرحيم.
وصىل اهلل وسلم عىل نب ّينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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قائمة املراجع
 :1مصنف عبد الرزاق ،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (ت٢١١ :هـ) ،حتقيق :حبيب
الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 :2سنن سعيد بن منصور ،سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين (ت227 :هـ) ،حتقيق:
د .سعد بن عبد اهلل آل مح ّيد ،دار الصميعي ،الرياض.
 :3الطبقات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع الزهري (ت٢٣٠ :هـ) ،حتقيق :إحسان
عباس ،دار صادر ،بريوت.
 :4مصنف ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد ابن أيب شيبة (ت٢٣٥ :هـ) ،حتقيق:
محد بن عبد اهلل اجلمعة وحممد بن إبراهيم اللحيدان ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 :5مسند اإلمام أمحد ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (ت٢٤١ :هـ) ،حتقيق:
شعيب األرناؤوط وعادل مرشد وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 :6صحيح البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري (ت٢٥٦ :هـ) ،عناية:
حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة.
 :7األدب املفرد ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري (ت256 :هـ) ،حتقيق :حممد
نارص الدين األلباين ،دار الصديق.
 :8خلق أفعال العباد ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري (ت٢٥٦ :هـ) ،حتقيق:
فهد بن سليامن الفهيد ،دار أطلس اخلرضاء.
 :9صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي (ت٢٦١ :هـ) ،عناية :نظر الفريايب ،دار
طيبة ،الرياض.
 :10رشح السنة ،إسامعيل بن حييى بن إسامعيل املزين (ت264 :هـ) ،حتقيق :مجال
عزون ،مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة النبوية.
 :11سرية اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو الفضل صالح بن اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين
(ت265 :هـ) ،حتقيق :د .فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار الدعوة ،اإلسكندرية ،مرص.
 :12سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت٢٧٣ :هـ) ،حتقيق :بشار
عـواد معروف ،دار الغرب ،بريوت.
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 :13ذكر حمنة اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عيل حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباين (ت:
273هـ) ،حتقيق :د .حممد نغش ،القاهرة.
 :14سنن أيب داود السجستاين ،أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين (ت٢٧٥ :هـ)،
حتقيق :حممد عوامة ،دار املنهاج.
 :15سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل ،أبو داوود سليامن بن األشعث السجستاين
(ت275:هـ) ،حتقيق :حممد رشيد رضا وحممد هبجت العطار ،دار املعرفة ،بريوت.
 :16سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي (ت٢٧٩ :هـ) ،حتقيق:
بشـار عـواد معـروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.
 :17نقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي العنيد فيام افرتى عىل اهلل
عز وجل من التوحيد ،أبو سعيد عثامن بن سعيد الدارمي (ت280:هـ) ،حتقيق :رشيد
بن حسن األملعي ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 :18الرد عىل اجلهمية ،أبو سعيد عثامن بن سعيد الدارمي (ت280:هـ) ،حتقيق :بدر بن
عبد اهلل البدر ،دار ابن األثري ،الكويت.
 :19السنة ،أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (ت290 :هـ)،
حتقيق :د.حممد بن سعيد بن سامل القحطاين ،دار ابن القيم ،الدمام ،السعودية.
 :20مسائل اإلمام أمحد بن حنبل برواية ابنه عبد اهلل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل
الشيباين (ت٢٤١ :هـ) ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي.
 :21السنة ،أبو عبد اهلل حممد بن نرص بن احلجاج ا َمل ْر َو ِزي (ت294 :هـ) ،حتقيق :د.
عبداهلل البصريي ،دار العاصمة.
 :22سنن النسائي الصغرى (املجتبى) ،أمحد بن عيل بن شعيب النسائي (ت٣٠٣ :هـ)،
حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،سوريا.
 :23جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير الطربي (ت 310 :هـ) ،حتقيق
مجاعة بإرشاف :د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر ،القاهرة.
 :24كتاب التوحيد ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت:
311هـ) ،حتقيق :عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 :25السنة ،أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون اخللاّ ل (ت311 :هـ) ،حتقيق :د .عطية
الزهراين ،دار الراية ،الرياض.
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 :26األمثال من الكتاب والسنة ،حممد بن عيل بن احلسن احلكيم الرتمذي (ت320 :هـ)،
حتقيق :د.السيد اجلمييل ،دار ابن زيدون ،بريوت ودار أسامة ،دمشق.
 :27مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق
األشعري (ت324 :هـ) ،حتقيق :نعيم زرزور ،املكتبة العرصية.
 :28اإلبانة عن أصول الديانة ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق األشعري (ت:
324هـ) ،حتقيق :د .فوقية حسني حممود ،دار األنصار ،القاهرة.
 :29رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق
األشعري (ت324 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل شاكر حممد اجلنيدي ،عامدة البحث العلمي
باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية
 :30الثقات ،أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد البستي (ت354 :هـ) ،حتقيق :السيد
رشف الدين أمحد ،دار الفكر ،بريوت.
 :31املجروحني ،أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد البستي (ت354 :هـ) ،حتقيق :محدي
بن عبد املجيد السلفي ،دار الصميعي ،الرياض.
 :32الكامل يف ضعفاء الرجال ،أبو أمحد عبد اهلل بن َعدي بن عبد اهلل اجلرجاين (ت:
365هـ) ،حتقيق :مازن بن حممد الرسساوي ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 :33اإلبانة الكربى ،أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان ابن ب ّطة العكربي
(ت387 :هـ) ،حتقيق :رضا معطي ،وعثامن األثيويب ،ويوسف الوابل ،والوليد بن
سيف النرص ،ومحد التوجيري ،دار الراية ،الرياض.
 :34كتاب التوحيد ،أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن حييى ابن َمنْدَ ْه العبدي
(ت395 :هـ) ،حتقيق :د.حممد بن عبد اهلل الوهيبي و د.موسى بن عبد العزيز الغصن،
دار الفضيلة ،السعودية.
 :35رشح أصول اعتقاد أهل السنة ،أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي
الرازي الاللكائي (ت418 :هـ) ،حتقيق :أمحد بن سعد بن محدان الغامدي ،دار طبية،
الرياض.
 :36حلية األولياء ،أبو نعيم األصبهاين أمحد بن عبد اهلل بن أمحد (ت٤٣٠ :هـ) ،حتقيق:
سعيد بن سعد الدين الدخيل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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 :37رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت ،أبو نرص عبيد
السجزي الوائيل البكري (ت444 :هـ) ،حتقيق :حممد باكريم
اهلل بن سعيد بن حاتم
ّ
باعبد اهلل ،عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية
السعودية.
 :38السنن الكربى للبيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت458 :هـ) ،حتقيق:
مجاعة بعناية د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر ،القاهرة1432 ،هـ.
 :39االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي (ت:
458هـ) ،حتقيق :أمحد أبو العينني ،دار الفضيلة.
 :40شعب اإليامن ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت458 :هـ) ،حتقيق :د.عبد العيل
عبد احلميد حامد ،مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي.
 :41تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي :أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت (ت٤٦٣ :هـ)،
حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.
 :42امللل والنحل ،حممد بن عبد الكريم الشهرستاين (ت548 :هـ) ،حتقيق :د .حممد بن
فتح اهلل بدران ،أضواء السلف ،الرياض.
تقي الدين أبو حممد عبد الغني بن عبد الواحد املقديس
 :43حمنة اإلمام أمحد بن حنبلّ ،
(ت600 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر ،القاهرة.
 :44اختصاص القرآن بعوده إىل الرحيم الرمحن ،ضياء الدين أبو عبد اهلل حممد بن
عبد الواحد املقديس (ت643:هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن يوسف اجلديع ،مكتبة الرشد،
الرياض.
 :45ذيل تاريخ بغداد ،حمب الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممود بن احلسن ابن النجار
(ت643 :هـ) ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 :46رشح صحيح مسلم ،أبو زكريا حييى بن رشف النووي (ت676 :هـ) ،حتقيق:
خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة.
 :47جمموع الفتاوى ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين (ت728 :هـ)،
مجع وترتيب :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي وابنه حممد ،جممع امللك فهد
لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية.

156

اإلميان بالقرآن

 :48العقيدة الواسطية ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين (ت:
728هـ) ،حتقيق :حممد بن عبد العزيز بن مانع ،الرئاسة العامة لإلفتاء ،الرياض.
 :49هتذيب الكامل ،مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف القضاعي
املزي (ت742 :هـ) ،حتقيق :د.بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 :50تاريخ اإلسالم ،حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي (ت748 :هـ) ،حتقيق:
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.
الدكتور بشار ّ
 :51سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي (ت748 :هـ) ،حتقيق:
شعيب األرناؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 :52مدارج السالكني ،ابن القيم حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي
(ت751:هـ) ،حتقيق :مجاعة من أساتذة العقيدة واملذاهب املعارصة بجامعة القصيم،
دار الصميعي ،السعودية.
 :53إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن القيم حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي
الدمشقي (ت751:هـ) ،حتقيق :أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،دار ابن اجلوزي،
الرياض.
 :54مفتاح دار السعادة ،ابن القيم حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي
(ت751:هـ) ،حتقيق :عيل احللبي ،راجعه :بكر أبو زيد ،دار ابن عفان ،السعودية.
 :55القصيدة النونية (الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية) ،ابن القيم حممد بن أيب
بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي (ت751:هـ) ،حتقيق :حممد بن عبد الرمحن العريفي،
ونارص بن حييى اجلنيني ،وعبد اهلل بن عبد الرمحن اهلذيل ،وفهد بن عيل املساعد ،تنسيق
حممد أمجل اإلصالحي ،نرش :جممع الفقه اإلسالمي ،مكة املكرمة ،دار عامل الفوائد،
1428هـ.
 :56تفسري القرآن العظيم ،إسامعيل بن عمر ابن كثري القريش (ت774 :هـ) ،حتقيق:
سامي بن حممد السالمة ،دار طيبة ،الرياض.
عيل بن حممد ابن أيب العز احلنفي
 :57رشح العقيدة الطحاوية ،صدر الدين حممد بن ّ
(ت792 :هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعبد اهلل بن املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت.
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 :58الربهان يف علوم القرآن ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش
(ت794:هـ) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى
احللبي ورشكائه ،القاهرة.
الذب عن سنة أيب القاسم ،حممد بن إبراهيم بن الوزير اليامين
 :59العواصم والقواصم يف ّ
حتقي :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
(ت840:هـ)ٌ ،
 :60فتح الباري ،أمحد بن عيل بن حممد ابن حجر العسقالين (ت852 :هـ) ،حتقيق :نظر
الفريايب ،دار طيبة ،الرياض.
 :61اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي
(ت911:هـ) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،اهليئة املرصية العامة للكتاب.
ف َ ..
املنشأ َوا َمل َصادر ،إحسان إهلي ظهري الباكستاين (ت1407 :هـ) ،إدارة
 :62الت ََّص ُّو ُ
ترمجان السنة ،الهور ،باكستان.
 :63سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص الدين األلباين (ت1420 :هـ) ،مكتبة
املعارف ،الرياض.
 :64سلسلة األحاديث الضعيفة ،حممد نارص الدين األلباين (ت1420 :هـ) ،مكتبة
املعارف ،الرياض.
 :65الروضة الندية رشح العقيدة الواسطية ،زيد بن عبد العزيز الفياض ،دار الوطن،
الرياض.
 :66التنبيهات السنية عىل العقيدة الواسطية ،عبد العزيز النارص الرشيد ،دار الرشيد،
الرياض.
 :67دليل املعلم لرشح ثالثة األصول ،عبد العزيز بن داخل املطريي ،مؤسسة آفاق
التيسري ،الرياض.
 :68معامل الدين ،عبد العزيز بن داخل املطريي ،مؤسسة آفاق التيسري ،الرياض.
 :69أعامل القلوب ،عبد العزيز بن داخل املطريي ،مؤسسة آفاق التيسري ،الرياض.
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