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  سارة بنت فراج علي العقال/ د
  أستاذ العقيدة واملذاهب املعاصرة املشارك بكلية الرتبية ـ األقسام األدبية

   البحثملخص
محاد بن أيب سليمان املشهور بأنه أول من قال باإلرجاء          : شخصية هذا البحث الرئيسة هي      

خراج العمل عن مسمى اإلميان ، فيبحث يف ترمجته اليت يتعـرض فيهـا             إ: على مذهب الفقهاء، وهو     
إبراهيم النخعي ، وحتديد الوقت الذي صـرح فيـه          : لذكر نشأته، وطلبه للعلم، وأهم شيوخه وهو        

باإلرجاء، وكيف قابل ذلك أصحابه تالميذ إبراهيم النخعي خاصة  وعلماء عصره كافة قوله هـذا ،                 
قة اإلميان عند مرجئة الفقهاء، وخمالفتهم للجهميـة يف ذلـك،ونفيهم           كذلك يبحث هذا البحث حقي    

دخول الزيادة والنقص يف اإلميان، ومنعهم لالستثناء فيه وخمالفتهم للسلف يف ذلك ، على أن خالفهم                
يف حقيقته مع السلف يف جوانب كثرية يعد  خالفا لفظيا التفاقهم على أن اهللا أراد من العباد القـول                    

أن من ارتكب معصية فإنه مستحق للعقاب ، وهذه البدعة من أخـف البـدع ومل يكفـر                  والعمل، و 
السلف أصحاا، ومع ذلك اشتد نكري السلف عليهم ، ذلك أن الرتاع وإن قيل إنه لفظي فإنه يؤدي                  

 ذريعة كالم أهـل     وإىل أن يصري  ، وإىل ظهور الفسق واملعاصي    إىل مفاسد أقلها العدوان، مث االفتراق،     
  . ع املذموم وهذا ما وقع  البد
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ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات        ،نستغفره  إن احلمد هللا حنمده ونستعينه و      

والصالة والسالم على رسـول     ، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له            ، أعمالنا  
  :اهللا وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين ؛أما بعد

ذلـك أن بـدء     ،فقد كانت مسألة اإلميان من أوائل املسائل اليت اختلفت فيها األمة            
اخلالف يف هذه املسألة ابتدأ  يف وقت مبكر إذ ظهر يف أواخر عهد اخللفاء الراشدين رضي اهللا                  

وذلك ملا خرجت اخلوارج واعتنقوا     ،عنهم وعن سائر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
مث ما لبث أن ظهرت املرجئة ـ  اليت قابلت مذهب اخلوارج ـ   ، مرتكب الكبرية القول بتكفري

وممـا  ، وال خيفى على الباحثني طوائف املرجئة ودرجام        ، وأخرجوا العمل عن مسمى اإلميان      
: ومن هـؤالء    ،يلفت االنتباه تبين طائفة من الفقهاء ملذهب اإلرجاء بل ونسبة أولية القول هلم              

لذا ، سليمان ـرمحه اهللا ـ الذي ذكر عنه أنه أول من قال مبذهب مرجئة الفقهاء   محاد بن أبن 
:  هذا العلم ببحث مستقل بعنـوان  رغبت الباحثة يف جتلية هذا األمر وحبثه وتقصي ما ورد عن 
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   ؛متهيد وفصلني وخامتةيتكون هذا البحث من مقدمة و •

 : فأما التمهيد ففيه  •

 .مذهب السلف يف اإلميان  .١

 .مذاهب املخالفني يف اإلميان  .٢

يب سـليمان ؛وفيـه أربعـة       ترمجة محاد بن أ   : وأما الفصل األول فهو بعنوان       •
 .مباحث

 .امسه وكنيته ومولده ونشأته : املبحث األول  •

 .طلبه للعلم وأهم شيوخه وتالمذته : املبحث الثاين  •
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 .مىت أحدث القول ببدعة اإلرجاء : املبحث الثالث •

 . موقف علماء عصره منه  •

 :   مذهبه يف اإلميان ؛ وفيه أربعة  مباحث هي:الفصل الثاين  •

حقيقة اإلميان عند مرجئة الفقهاء وعالقته باألعمال وافتـراق         :املبحث األول    •
 .قوهلم عن قول اجلهمية 

 .د مرجئة الفقهاء حكم الزيادة والنقص يف اإلميان عن: املبحث الثاين  •

 .حكم االستثناء يف اإلميان عندهم : املبحث الثالث  •

 .حكم بدعة اإلرجاء اليت تكلم ا محاد  :املبحث الرابع  •

 .مث اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث  •

هذا وأسأل اهللا تعاىل  الصدق يف القول والعمل ، وأن جينبين الزلل ، وصلى اهللا على                 
  . حممد وعلى آله وسلم 

W 
  : بيان مذهب السلف يف اإلميان 

أنه قول وعمـل،    : كان من األقوال املشهورة للسلف يف تعريف اإلميان وبيان حده           
ورمبـا  ، هو قول وعمل ونيـة      :فالعمل عندهم جزء من اإلميان ؛ و أضاف بعضهم النية فقال            

  ).١(هو قول ونية وعمل وسنة  : قالوا

اإلميان قول وعمل،   :  خالف بينها؛ فإن من قال من السلف         وأقواهلم هذه متوافقة ال   
أراد قول القلب واللسان، وعمل القلب واجلوارح ، ومن زاد النية أو اإلرادة، فإنـه رأى أن                 
لفظ القول ال يفهم منه إال القول الظاهر، أو خاف أن يفهم ذلك فزاد هذا اللفظ ، ومـن زاد                   

وبا هللا إال باتباع السنة ، وال شك أن من اقتصر علـى             اتباع السنة فألن كل ذلك ال يكون حمب       
  ) .٢(القول والعمل ؛ إمنا أراد باألقوال واألعمال هنا ما كان مشروعا منها

 والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم وبينوا أا متالزمة ؛ سئل سهل بن عبـد               
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 وسنة، ألن اإلميان إذا كـان       هو قول ونية وعمل   :ما هو ؟ فقال     : عن اإلميان ) ٣(اهللا التستري   
 قوال وعمال ونيـة     نقوال بال عمل فهو كفر ، وإذا كان قوال وعمال بال نية فهو نفاق وإذا كا               

  ).٤(بال سنة فهو بدعة 

وأهم األعمال أعمال القلوب ، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة              
أعمل ( ؛ ذلك أن    )٥( انتفاء عمل القلب     جممعون على زوال اإلميان، وأنه ال ينفع التصديق مع        

القلوب هي األصل املراد املقصود ، وأعمال اجلوارح تبع ومكملة ومتممة ، وأن النية مبرتلـة                
الروح ، والعمل مبرتلة اجلسد لألعضاء الذي إذا فارق الروح فموات ، وكذلك العمـل إذا مل                 

  ).٦)(تصحبه النية فحركة عابث 

فالقلب إذا كان فيـه معرفـة       ( عمال القلوب، والزمة هلا     فأعمال اجلوارح تابعة أل   
وإرادة سرى ذلك إىل البدن بالضرورة ،ال ميكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب وهلذا قال                

 هلـا  أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد ، وإذا فسدت فسد : (النيب  
ن القلب صاحلا مبا فيه من اإلميان علمـا وعمـال   ، فإذا كا )٧( )سائر اجلسد ، أال وهي القلب     

قلبيا ، لزم ضرورة صالح اجلسد بالقول الظاهر ، والعمل باإلميان املطلق ، كما قال أئمة أهل                 
قول وعمل ، قول باطن وظاهر ، وعمل باطن وظاهر ، والظاهر تبع للباطن الزم له                : احلديث  

  ) .٨(مىت صلح الباطن صلح الظاهر ، و إذا فسد فسد 

: واستدل السلف على ما لزم القلب من اإلميان بأدلة كثرية ؛منها قول اهللا عز وجل                
 الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومل تـؤمن                ايا أيه {

خرة أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوم هلم يف الدنيا خزي وهلم يف اآل              {: إىل قوله   }قلوم  
قولوا آمنا باهللا ومـا     { : وأما فرض اللسان فقول اهللا عز وجل        .}٤١املائدة  }{عذاب عظيم   

قولوا آمنا باهللا وما أنزل     { :وقول اهللا تعاىل    } ١٣٦البقرة  }{..أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم       
قلـب  وأما اإلميان مبا فرض على اجلوارح تصديقا مبا آمن بـه ال            .}٨٤آل عمران   }{..علينا  

 الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكـم        ايا أيه  {: ونطق به اللسان فقول اهللا عز وجل        
وما كـان  { : وأعلمهم تعاىل أن الصالة إميان فقال      }٧٧احلج  }{وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون     

  . }١٤٣البقرة  }{اهللا ليضيع إميانكم إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم 
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إلميان بالقلب واللسان ، فمن مل يـصدق اإلميـان بعمـل            فأعمال اجلوارح تصديق ل   
الطهارة والصالة والصيام واحلج واجلهاد وأشباه ذلك، مل يكن مؤمنا، ومل تنفعه            : جوارحه مثل 

  ).   ٩(املعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيبا منه إلميانه 

يقول يزيد وال   ومن اعتقادات مجهور السلف يف اإلميان أنه يزيد وينقص ، ومنهم من             
ينقص ؛ كما روي عن مالك يف إحدى الروايتني عنه ؛ على أن املشهور عند أصحابه أنه يزيـد    

 عـن   ف، وعدل بعض السل   ) ١٠( عليه مذهب اإلمام مالك رمحه اهللا        روينقص وهذا ما استق   
ل اإلميان قـو  : فقال  )١١(لفظ النقصان إىل لفظ التفاضل ، وهذا جاء عن عبد اهللا بن املبارك              

  ).١٢(وعمل واإلميان يتفاضل 

وعدول ابن املبارك عن لفظ الزيادة والنقصان لوقوع الرتاع فيهما ـكما ذكر ذلك  
وكان مقصوده اإلعراض عن لفظ وقع الرتاع فيه إىل معـىن ال ريـب يف   :(ابن تيمية ـفقال  

  ).١٣) (ثبوته

ـ   ـ  : إمجاع السلف ؛ فقال ) ١٤(وقد حكى البغوي ـرمحه اهللا  صحابة اتفقـت ال
والتابعون  فمن بعدهم من علماء السنة على أن األعمال من اإلميان ، وأن اإلميان قول وعمل                 
وعقيدة ، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ، على ما نطق به القرآن يف الزيادة ، وجاء يف احلديث                  

  ).١٥(بالنقصان يف وصف النساء 

قـال ابـن      }٤الفتح  }{إميام  ليزدادوا إميانا مع    { : واستدل السلف بقوله تعاىل     
 بشهادة أن ال إله إال اهللا ، فلما صدق ا املؤمنون زادهم الصالة ،               إن اهللا بعث نبيه   : عباس  

فلما صدقوا ا زادهم الزكاة ، فلما صدقوا ا زادهم احلج ، فلما صدقوا ا زادهم اجلهاد ،مث                  
ينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم      اليوم أكملت لكم د   { : أكمل هلم دينهم ،فقال تعاىل      

  ) .١٦(} املائدة}{اإلسالم دينا 

هلموا نزدد : وجاء عن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ أنه كان يقول ألصحابه   
  ).١٧(إميانا ، فيذكرون اهللا عز وجل 
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ـ   : قيل. ميان يزيد وينقص اإل: أنه قال ) ١٨(وعن عمري بن حبيب ـ رضي اهللا عنه 
إذا ذكرنا اهللا فحمدناه وسبحناه فتلك زيادتـه ، وإذا غفلنـا            : ه وما نقصانه ؟ قال      وما زيادت 

  ).١٩(ونسينا فذلك نقصانه 
( ففعل الطاعات يزيد يف اإلميان ، وفعل املعاصي ينقص منه ، ألنه إذا كان اإلميـان                 

ه ، فجاز   عبارة عن مجيع الطاعات ، فإذا أخل ببعضها وارتكب املنهيات ؛ فقد أخل ببعض أفعال              
  ).٢٠) (أن يوصف بالنقصان والزيادة 

بالعلوم النافعـة واألعمـال     ( ومثل السلف لإلميان بالبقلة اليت إذا تعاهدها صاحبها       
الصاحلة ،وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه ، أوشك أن ينمو أو يزداد، ويصري لـه أصـل                  

ل ، وإن صاحبه أمهله ومل يتعاهده       وفروع ومثرة ،وظل إىل ما ال يتناهى ، حىت يصري أمثال اجلبا           
جاءه عرت فنتفتها أو صيب فذهب ا ، وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكهـا أو أيبـسها ،                   

   ) .  ٢١) (كذلك اإلميان 
  :مذاهب املخالفني يف اإلميان 

كثر نزاع الفرق واضطراا يف مسألة اإلميان؛ اليت ظهرت يف وقت مبكر من حـني               
واملخالفون فيها على طريف نقيض ؛ وميثل       . عام سبعة وثالثني من اهلجرة    )٢٢(خرجت اخلوارج   

ة على تعدد أصنافها  مـن جهـة         من جهة، واملرجئ   )٢٣(اخلوارج واملعتزلة   : هذين الطرفني   
  . أخرى

ففي حني يذهب اخلوارج واملعتزلة إىل أن اإلميان هو جمموع الطاعات، وهو اإلميـان              
ت، أو ارتكب معصية    ماعة، ويرون تكفري من أخل بشئ من الطاعا       املطلق عند أهل السنة واجل    

؛ أن نصوص الوعيد تبقى على عمومها     ويسمى هؤالء أهل الوعيد إلمجاعهم على       من املعاصي؛   
وهاتان الفرقتان متفقتان على انتفاء إميان  مرتكب الكبرية وأنه  خملد يف النار،لكنهم خيتلفـون                

  ).٢٤(ميه اخلوارج كافرا، وأما املعتزلة فيسمونه فاسقا بعد ذلك يف حكمه يف الدنيا، فتس
 واملقابلون هلؤالء هم املرجئة، ومسوا بذلك ألن اإلرجاء يف لغة العرب هو التـأخري ؛              

أرجـه  : (ومنـه قولـه تعـاىل       ، )٢٥(أرجأت األمر وأرجيته باهلمز ودونه إذا أخرته      : يقال  
  . } ٣٦، الشعراء ١١١األعراف {)وأخاه
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جئة بذلك ألم قالوا بتأخري األعمال عن مسمى اإلميان ،وعلـى تعـدد             ومسيت املر 

  :فرقهم فإم ثالثة أصناف 

 ) .٢٦( اإلميان جمرد ما يف القلب من املعرفة، وهؤالء هم اجلهميـة          : صنف يقولون   

  ).٢٧( ومن وافقهم

  ).  ٢٨(قول اللسان، وهم الكرامية : اإلميان هو: يقولون: الصنف الثاين

هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا مشهور عن        :اإلميان:يقولون  : ثالثالصنف ال 

  ).٢٩(بعض الفقهاء ؛ من أشهرهم أبو حنيفة ـرمحه اهللا ـوغريه 

إن اإلميان إذا ذهب بعضه     : وأصل خالف هذه الطوائف كلها ألهل السنة هو قوهلم          

به ، فإذا ذهب شـيء منـه        هو جمموع ما أمر اهللا      : ذهب كله ؛ فلما قالت املعتزلة واخلوارج        

عندهم ؛ مل يبق مع صاحبه شيء من اإلميان فيخلد يف النار ، وقالت املرجئة علـى اخـتالف                   

ال تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من اإلميان إذ لو ذهب شيء منه مل يبق                : فرقهم  

الكرامية يف اإلميان   وملا كان قول    .منه شيء ، فهو عندهم شيء واحد يستوي فيه الرب والفاجر            

: ميان يف الدنيا، إال إم يقولون     إنه اإلقرار باللسان فقط ، فاملنافقون عندهم مؤمنون كاملون اإل         

  ).٣٠(إم يستحقون الوعيد الذي توعدهم اهللا فهم  خملدون يف النار 

الـيت  ) ٣١(ومن أشهر الفرق اليت نصرت قول اجلهمية يف اإلميان فرقة األشـاعرة             

إنه التصديق باهللا ،على أم خمالفون للجهميـة        : ميان شيئا واحدا ؛ فقالوا يف تعريفه        جعلت اإل 

  .ولعموم املرجئة  يف مسألة االستثناء يف اإلميان ـسيأيت تفصيل هذه املسألة ـ

إىل ) ٣٢(أبو منصور املاتريدي  : وذهب طائفة من متأخري أصحاب أيب حنيفة ومنهم         

اإلميان هو ما يف القلب ، والقول الظاهر شرط لثبـوت           : قالوا  نظري هذا القول يف األصل ، و      

  ) . ٣٣( منعه وحترميه األحكام يف الدنيا ، وهم يف االستثناء على قول املرجئة عموما يف
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  الفصل األول 
  ترمجة محاد بن أبي سليمان

  : وفيه أربعة مباحث
  .امسه وكنيته ومولده ونشأته :املبحث األول
  . به للعلم وأهم شيوخه وتالمذته طل: املبحث الثاين 

  .مىت أحدث القول ببدعة اإلرجاء: املبحث الثالث 
  .موقف علماء عصره منه : املبحث الرابع 

   امسه وكنيته ومولده و�شأته وصفاته : املبحث األول 
أمجعت املصادر اليت ترمجت هلذا العلم أن امسه محاد بن أيب سليمان، وهذه الكنية اليت               

  . وأما كنيته هو فكانت أبا إمساعيل  ، أبوه مسلم اشتهر ا

، وأما والؤه فكان لألشعريني، فقد كان أبوه ممن أرسل به           ) ٣٤( وأصله من أصبهان  
ـ  رضي اهللا عنه ـ إىل أيب موسى األشعري ـرضي اهللا عنـه ـ وهـو       معاوية بن أيب سفيان 

  ) .٣٥(بدومة اجلندل 

 ذكرت أنه من صغار التابعني حيث مسع مـن          ومل تذكر املصادر عام والدته، ولكنها     
املتوىف عـام  ) ٣٦(أنس بن مالك ـرضي اهللا عنه ـ، وذكرت أنه تتلمذ على إبراهيم النخعي   

ستة وتسعني ، مث ملا أرخت لوفاته عام تسعة عشر ومائة أو عشرين ومائة ، بينت هذه املصادر                  
  .من القرن اهلجريأنه مات كهال ، فريجح أن والدته كانت يف الثلث األخري 

ملا جاء يف املصادر من نسبته      )٣٧(أما مكان مولده ونشأته فهو على األرجح الكوفة         
  ) .٣٨(إىل الكوفة فقيل له الكويف

ـ  أيب سليمان ـ للصحايب اجلليل أيب موسـى األشـعري     وال شك أن لوالية والده 
  .م عصره تأثريا على هذا العلم، فنشأ حمبا للعلم، طالبا له، مالزما ألعال
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وكان مما اتصف به محاد بن أيب سليمان الذكاء والسخاء والكرم، وأعانه على هذين              

اخللقني ما أنعم اهللا به عليه من الثروة والدنيا املتسعة؛ فجاء يف ترمجته أنه كان يفطر يف شـهر                   

رمضان مخسمائة إنسان، وكان يعطيهم بعد العيد لكل واحد منهم مائة درهم، فكـان سـخيا                

  ) .٣٩(عام جوادا باملالالط

وهذا يدل على رقـة قلبـه       )٤٠(وكان إذا قرأ القرآن صارت دموعه على الورق         

  .وخشوعه 

وكان يصرع أحيانا إذا حدث، فإذا أصابه شئ من ذلك مث ذهـب عنـه ،عـاد إىل                  

  ).٤١(املوضع الذي كان فيه 

ج من تنقص   وكان من العبارت اليت أنكرها عليه معاصروه ما قاله بعد عودته من احل            

أبشروا يا أهل الكوفـة، فـإين     : لقدر علماء احلجاز، فقد ذكروا عنه أنه قال ملا قدم من احلج             

فـصبيانكم بـل صـبيان      ) ٤٣(وجماهدا) ٤٢(قدمت على أهل احلجاز فرأيت عطاء وطاوسا      

  ).٤٤(صبيانكم أفقه منهم ؛ فعدوا مثل هذه العبارة بغيا منه 

اليت ينتمي هلا واليت تكثـر      يما للمدرسة الفقهية    منه تعظ ولعل هذه العبارات خرجت     

 ؛  هعلى أنه قد ناله من انتمائه إىل تلك املدرسة ما نال           أرأيت ؟، : من ذكر االفتراضات أو كلمة      

فسخر منه أهلها وفتيام، وصاروا يسألونه أسـئلة        ) ٤٥( فذكر من ترجم له أنه قدم البصرة      

 وطئ دجاجة  ميتة فخرجت منها بيضة ؟وقال آخر          ما تقول يف رجل   : بقصد التهكم عليه منها     

  ).٤٦(ما تقول يف رجل طلق زوجته مأل سكرجة؟ :

 على أنه تويف عـام تـسعة   نوأما وفاته ـ فكما سبق ـفقد اختلف فيها؛ فاألكثرو  

  ).٤٧(سنة عشرين ومائة : عشرة ومائة، وقيل
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  طلبه للعلم وأهم شيوخه : الثا�ي املبحث 
يمان إبراهيم النخعي وتفقه به، فهو أنبل أصـحابه وأفقههـم            الزم محاد بن أيب سل    

إنـا ال نريـد بـذلك       : وأقيسهم وأبصرهم بالرأي واملناظرة ، وكان يقول وهو يكتب عنده           
  ) .٤٨(دنيا

عليكم حبماد فإنه قد سألين عـن       : وقد أوصى شيخه تالميذه أن يلزموا محاداً فقال         
مكانته عند شيخه ، وملا قيل إلبراهيم بأن محاداً قـد           وهذا يبني   ).٤٩(مجيع ما سألين عنه الناس    

  ).٥٠(وما  مينعه وقد سألين وحده عما مل تسألوين كلكم عن عشره : جلس يفيت ؛ قال 

فأتوه وسألوه  )٥١(وملا مات إبراهيم النخعي رأى تالميذه أن الذي خيلفه هو األعمش            
ذا هي عنده ، مث أتوا محادا فـسألوه         عن احلرام واحلالل فإذا ال شيء ، فسألوه عن الفرائض فإ          

عن الفرائض فإذا ال شيء ، فسألوه عن احلالل واحلرام فإذا هو صاحبه ، فأخذوا الفرائض عن                 
  ).٥٢(األعمش ، وأما احلالل واحلرام فأخذوه عن محاد عن إبراهيم

فهو أفقه أصحاب إبراهيم ، وأما يف احلديث واألثر فقد كان فيه ضعيفا واخـتلط يف                
فالغالـب عليـه   ). ٥٤(كان صدوق اللسان وكان ال حيفظ) ٥٣( عمره ، قال عنه شعبة  آخر

  ) .٥٥(الفقه ومل يرزق حفظ اآلثار 

صدوق وال حيتج حبديثه ، هو مستقيم يف الفقه وإذا جـاء            ): ٥٦(وقال فيه أبو حامت   
  ).٥٧(األثر شوش 

 أيب  نمحاد ب كنت أسأل   ):٥٨(وكأنه عرف ذلك من نفسه فقد قال محاد بن أيب سلمة          
ال جـاء اهللا    : سليمان عن أحاديث املسند والناس يسألونه عن رأيه ، فكنت إذا جئت قـال               

  ).٥٩(بك

كان غري ثقة ،وما كنا نصدقه،ومن يـصدق        : وطعن فيه األعمش وكان مما قال فيه        
  ).٦٠(محادا

 املترمجون عن األعمش من أنه كـان عـسريا          ه األعمش على ما ذكر    نوحيمل هذا م  
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  ).٦١(خللقسيئ ا

وملا كان  أشهر شيوخه ـكما سبق ـ إبراهيم النخعي؛ فهاهي حملة موجزة عن هـذا    
هو اإلمام احلافظ فقيه العراق  ، أبو عمران إبراهيم بن يزيد ين قيس بن األسود النخعي                 :العلم  

،روى عـن خالـه     ) ٦٢(ود بن يزيـد   ـويف ، وهو ابن مليكة أخت األس      ــاليماين مث الك  
وغريهم ، ومل يوجد له مساع من الصحابة املتأخرين ،          ) ٦٤(وعلقمة بن قيس   )٦٣(ومسروق  

وقد دخل على أم املؤمنني عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ وهو بعد صيب ومل يثبت له مساع منها ،   
كان بصريا بعلم ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ فقيه النفس ، كبري الشأن وكان أعور ، وكان   

وم يوما ويفطر يوما ، قليل التكلف ، وكان يف القوم ـ وقت طلبـه   رجال صاحلا متوقيا ، يص
  .للعلم ـ وكأنه ليس معهم 

 وعرفت الكراهية يف وجهه ، وكـان        وملا صار يفيت أهل الكوفة ما سئل عن شيء إال         
  .له هيبة بني تالميذه كهيبة األمري 

د بـن أيب    ؛جاء يف ترمجة محـا    )٦٥(عرف عنه كراهيته لكتابة احلديث ويه عن ذلك       
ما هذا  : فجعل يسأل إبراهيم عنها فقال له إبراهيم         )٦٦(سليمان أنه دخل عليه ومعه أطراف       

  ).٦٧(إمنا هي أطراف ،وكان إبراهيم يرخص يف كتابة األطراف: أمل أنه عن هذا ؟فقال 

  ).٦٨(ما كتبت شيئا قط :وقد التزم بنهيه عن الكتابة فقال عن نفسه 

  ).٦٩(ما كتب إنسان كتابا إال اتكل عليه:كرها بقوله وسبب كراهيته للكتابة ذ

  ).٧٠(وكان حيدث احلديث باملعاين

اختفى يف آخر حياته عن احلجاج ،حىت أنه رمبا ترك اجلمعة واجلماعة ، وملا بشره محاد               
مبوت احلجاج بكى من الفرح وسجد شكرا هللا، ومات هو بعد احلجاج بعدة أشهر يف أول سنة                 

صى عند موته أال يؤذن به أحد إذا حضره أربعة ، فدفن ليال وكان عدد من            ست وتسعني ، وأو   
أحدمها أنه عاش تسعا وأربعـني      : ويف عمر إبراهيم قوالن     )٧١(حضره سبعة أو تسعة رجال      

  ) .٧٢(  سنةأنه عاش مثانيا ومخسني:سنة ، الثاين 

 منه أو أفقه منـه ،       أما إنه ما ترك أحدا أعلم     : ملا بلغه وفاة إبراهيم     )٧٣(قال الشعيب   
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نعم ، وال من أهل البـصرة       : ؟قال  )٧٥(وال ابن سريين    )٧٤(وال احلسن   : فسأله الراوي عنه    
  )..٧٦(وال من أهل الكوفة وال من أهل احلجاز  وال من أهل الشام

اإلمام أبو حنيفة ، وسـفيان      : هذا بالنسبة ألهم مشاخيه ، أما تالميذه فمن أشهرهم          
  .بن احلجاج ، ومحاد بن أيب سلمة وشعبة  )٧٧(الثوري 

  متى أحدث القول ببدعة اإلرجاء : املبحث الثالث 
  عرف اإلرجاء يف عهد التابعني وكانت هذه البدعة يف بداية أمرها موقفـا مـضادا               

، ) ٧٨)(قوم كان قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنني ليـسوا كفـارا             (  للخوارج فأحدثه 
  :على أقوال واختلف يف أول من تكلم فيه 

،قـال أيــوب    )٧٩(لـب   ن بن حممد بن علي بـن أيب طا        ــأنه احلس : أحدها  
أنا أكرب من املرجئة ؛ أول من تكلم يف اإلرجاء رجل يقال له احلـسن بـن                 : )٨٠(السختياين  

  ).٨١(حممد

  ).٨٢(يقال إنه أول من تكلم يف اإلرجاء:وكذا قال ابن كثري

 الذي تكلم فيه احلسن، وبـني أنـه غـري           على أن ابن حجر فصل األمر يف اإلرجاء       
اإلرجاء الذي يعيبه أهل السنة املتعلق باإلميان، وذكر أنه وقف على الكتاب املنسوب إليـه ؛                

كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتني املقتتلتني يف الفتنة بكونه خمطئـا أو مـصيبا      : فقال  
 يتعلق باإلميان فلم يعرج عليه فال يلحقه        وكان يرى أنه يرجئ األمر فيهما ، وأما اإلرجاء الذي         

  ).٨٣(بذلك عيب واهللا أعلم

وددت أين : وأيا كان األمر فقد جاء عنه أنه ندم على إخراجه ذاك الكتـاب فقـال        
  ).٨٤(قبل أن أضع هذا الكتاب : مت قبل أن أخرج هذا الكتاب ، أو قال 

أول من تكلم   : اإلمام أمحد    ؛ وهو أصح األقوال ،  سئل      )٨٥(أنه ذر اهلمداين    : الثاين  
  ).٨٦(أول من تكلم فيه ذر: يقولون  : يف اإلميان من هو ؟قال 
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إين : وصف ذر اإلرجاء وهو أول من تكلم فيه ؛ مث قال            ):٨٧(وقال سلمة بن كهيل   
وهل أمر غـري    : أخاف أن يتخذ هذا دينا ، فلما  أتته الكتب من اآلفاق قال مسعته يقول بعد                 

  ).٨٨(هذا

وحيك يا ذر ما هذا الـدين الـذي         :  رواية أن إبراهيم النخعي المه ، فقال         وجاء يف 
إنه لدين اهللا الذي بعث به نوحا       : ما هو إال رأي رأيته ، مث قال بعد ذلك           : جئت يه ؟ قال ذر      

فهاتني الروايتان تؤكد أنه أول من قال باإلرجاء وأنه ملا عوتـب يف ذلـك               ).٨٩(عليه السالم   
رأي رآه ، بل إنه خاف أن يتخذ دينا ، ولكن بعد أن أتته موافقة مـن بعـض        اعتذر بأنه جمرد    

الناس جزم بأن ما جاء به هو احلق ، وهذا يبني مدى تغلغل البدعة يف قلوب أصحاا واعتضاد                  
  .املبتدعة بعضهم ببعض 

وكان من شأن ذر وأصحابه أن انتحلوا إماما من أئمة املسلمني وزعموا موافقته هلـم               
إم دخلوا عليه فعرضوا عليه قوهلم وأنه قبله منهم ،          : فقالوا   )٩٠(عطاء بن أيب رباح     : وهو  

  ).٩١(ال واهللا الذي ال إله إال هو ما كان هذا ، مرتني أو ثالثا ـ : وتربأ عطاء من ذلك وقال 

  .ورمبا كان اختيارهم لعطاء لبعده عن الكوفة موطن اإلرجاء فقد كان من أهل مكة 

،وال شك أنه من دعاة املرجئة إال أن نسبة األولية إليه           )٩٢(ه سامل األفطس    أن: الثالث
قدم : أنه قال ) ٩٣(ال تثبت ، ومن النصوص الواردة فيه ما جاء عن معقل بن عبد اهللا العبسي               

ميمـون بـن    : ر منه أصحابنا نفارا شديدا وكان أشدهم        ـس باإلرجاء فنف  ـعلينا سامل األفط  
، فأما عبد الكرمي فإنه عاهد اهللا عز وجل أال يأويـه            )٩٥(رمي بن مالك    وعبد الك  )٩٤(مهران  

وهكذا مجيع النصوص الواردة فيه ال تصرح بأنه أول مـن           ).٩٦(وإياه سقف بيت إال املسجد      
  .  قال باإلرجاء؛ وإمنا تقتصر على بيان قدومه ودعوته لإلرجاء 

إمنا : قوله  )) ٩٧( جاء عن قتادة   وأما حتديد السنة أو العام الذي ظهر فيه اإلرجاء فقد         
  )٩٩).(٩٨(أحدث اإلرجاء بعد هزمية ابن األشعث

  ).١٠٠(وهزمية ابن األشعث كانت يف سنة ثالث ومثانني

وكان مما ساعد على انتشار بدعة اإلرجاء دخول كثري من الصاحلني فيهـا ، يقـول                
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يف الناس بقية حىت دخـل  مل يزل : أحد تالميذ إبراهيم النخعي ـ   ـ )١٠١(املغرية بن مقسم 
  ).١٠٣(يف اإلرجاء فتهافت الناس فيه)١٠٢(عمرو بن مرة

،وإبـراهيم  )١٠٤(ومن أشهر من نسب من العباد إىل بدعة اإلرجاء طلق بن حبيب             
  ).١٠٥(التيمي

وتقلد محاد بن أيب سليمان القول باإلرجاء بعد وفاة شيخه إبراهيم النخعـي، الـذي               
 املرجئة ـ ستأيت ـ ، وجاء يف بعض الروايات أنه ـأي محادا ـ     نقلت عنه أقوال كثرية يف ذم

أول من تكلم باإلرجاء بالكوفـة ذر       : أول من قال باإلرجاء ؛ منها قول أيب إسحاق السبيعي           
  ).١٠٦(اهلمداين ومحاد بن أيب سليمان

  ).١٠٧(أن محادا أول من تكلم باإلرجاء: وجاء عن اإلمام أمحد

،وال شك أن   )١٠٨(محاد بن أيب سليمان     : من قال باإلرجاء  وذكر  ابن تيمية أن أول       
اإلرجاء عرف قبله وإمنا حتمل هذه النصوص على أن أول من تكلم به ونـصره مـن علمـاء                   

  .الكوفة هو محاد بن أيب سليمان 

وكان محاد قد جلس إليه تالمذة إبراهيم النخعي ـ كما ذكر ذلك املغرية تلميذه ـ   
  ).١٠٩(ثحىت أحدث ما أحد: فقال 

ما هذا الرأي الذي أحدثت مل يكن على عهد إبراهيم النخعي ؟            : وسأله أحدهم فقال    
  ).١١٠(لو كان حيا لتابعين عليه ؛ يعين اإلرجاء: فقال 

ـ من تالمذة إبراهيم النخعي ـ فمررنا حبمـاد   )١١١(كنت مع زبيد: وقال شعبة 

  ).١١٢(تنح عن هذا فإنه قد أحدث : فقال 

  ).١١٤(حدثنا محاد قبل أن حيدث ما أحدث : يقول )١١٣( املعتمروكان منصور بن

رجئا ، أو قبـل أن يـصيبه مـا         حدثنا محاد قبل أن يصرب م     : وأما املغرية فكان يقول     

  ).١١٥(حدثنا محاد من قبل أن يفسد: ، أو رمبا قال أصابه

 وهكذا انفض عنه أصحابه بعد أن تقلد القول باإلرجاء فالمه على ذلك معمـر بـن           



 ٢٤٥                 سارة بنت فراج علي العقال.  د- محاد بن أيب سليمان ومذهبه يف اإلميان                   

اما يف أصحابك فـصرت تابعـا ،        كنت رأسا وكنت إم   : قلت حلماد   : فقال   ،)١١٦(راشد  

  ).١١٧(إين أن أكون تابعا يف احلق خري من أن أكون رأسا يف الباطل: فقال

 يشري معمر إىل أنه حتول مرجئا إرجاء الفقهاء ،        : علق الذهيب على هذه الرواية بقوله       

 ويقـني يف    نإقرار باللـسا  : اإلميان: من اإلميان ،ويقولون    وهو أم ال يعدون الصالة والزكاة       

  ).١١٨( هذا لفظي إن شاء اهللاىالقلب ، والرتاع عل

إين أن أكون تابعا يف احلق خري من أن أكون رأسا يف الباطل ،              : ويؤخذ من قول محاد     

اإلمجاع ،  أنه متمسك بالنص و   ( أنه مع قوله املخالف للنص واإلمجاع القدمي حقيقة فإنه يعتقد           

وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده، فاهللا يثيبه على ما أطاع اهللا فيه من اجتهاده ، ويغفر له ما                   

  ).١١٩)(عجز عن معرفته من الصواب الباطن 

وفيما تؤكد أكثر املصادر صدور القول عنه باإلرجاء بعد وفاة شيخه إبراهيم،إال أن             

ال تدعو : إبراهيم الذي قال ـ يف هذه الرواية ـ   هناك رواية تشري إىل أن ذلك كان يف حياة 

  ).١٢٠(هذا امللعون يدخل علي بعد تكلم يف اإلرجاء ـ يعين محادا ـ

وهذه الرواية ـ  إن صحت ـ فقد تكون وقت اختفاء إبراهيم عن احلجاج وذلـك   

طلبه وتلقيه  يف أواخر حياة إبراهيم ؛ إمنا املتفق عليه أن محاد بن أيب سليمان مل يصرح ذا وقت                  

  .للعلم من شيخه إبراهيم 

  موقف علماء عصره منه : املبحث الرابع 
سبقت اإلشارة يف املبحث السابق إىل تفرق تالميذ إبراهيم النخعي عن محاد بـن أيب               
سليمان ملا أحدث القول باإلرجاء، وال غرو يف موقفهم هذا، فقد سبقهم إىل ذلـك شـيخهم                 

إياكم وأهل هذا الرأي احملدثـ     : جئة يف روايات عديدة منها قوله       إبراهيم الذي جاء عنه ذم املر     
  ).١٢١(ـ يعين املرجئة ـ 

  ).١٢٢( اإلرجاء بدعة: وقال 
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  ).١٢٣(تركت املرجئة الدين أرق من ثوب سابري: وقال ذاما هلم 

املرجئة أخوف عندي على أهل اإلسالم      : وجعل فتنتهم أشد من فتنة اخلوارج  فقال         
  ).١٢٥(اخلوارج أعذر عندي من املرجئة : وقال ) .١٢٤(األزارقةمن عدم من 

  ).١٢٦(وكان إذا بلغه عن رجل يتكلم يف اإلرجاء اه عن جمالسته

وملا بلغه عن إبراهيم التيمي أنه تكلم يف ذلك ، سأل تلميذه املغرية بن مقسم ؛ قـال                  
إبراهيم النخعـي، فأتيتـه ،      ك  كان إبراهيم التيمي يدعو إىل هذا الرأي، فحدث بذل        : املغرية  
أخربين يا مغرية هل يدعو إىل هذا الرأي أحدا، فإنه حلف يل باهللا أن اهللا مل يطلع علـى                   : فقال
ه يدعو إليه، ولكن جعلت ال أخـرب إبـراهيم   ــه أنه يرى هذا الرأي ؟ وقد كنت مسعت      ـقلب

  ) .١٢٧(النخعي 

باإلرجاء ،ألنه جاء يف رواية أنه      ولعل إبراهيم النخعي تأكد لديه قول إبراهيم التيمي         
  ).١٢٨(مر فسلم عليه، فلم يرد عليه

ومل ينفرد إبراهيم ذا املوقف فقد كان ديدن السلف التحذير من املبتدعـة مهمـا               
رآه )١٢٩(كانت درجة بدعتهم؛ ومن أمثلة ذلك ما رواه أيوب السختياين  أن سعيد بن جبري                

ما أدركت بالبصرة أعبد منه وال أبر بوالديه منه ـ  و: جالسا إىل طلق بن حبيب ، قال أيوب 
: قال أيوب. جالسا إليه ال جتالسه أمل أرك : يعين طلقا ـ وكان يرى رأي املرجئة ، فقال سعيد  

ه ولكن حيق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكـره أن يـأمره              ـ وما استشرت  وكان واهللا ناصحاً  
  ).١٣٠( وينهاه

هلمداين، وهو أول من قال باإلرجاء كما مر يف املبحث          وكان سعيد ال يرد سالم ذر ا      
  ).١٣١(إن هذا جيدد كل يوم دينا، ال واهللا ال أكلمه أبدا: السابق ، ويقول 

والتزم تالميذ إبراهيم مبنهجه من بعده ؛فكان األعمش يلقـى محـادا حـني تكلـم                
  ).١٣٢(باإلرجاء، فلم يكن يسلم عليه

تنح عن هذا   :  كنت مع زبيد فمررنا حبماد، فقال        :ومر يف املبحث السابق قول شعبة       
  .فإنه قد أحدث 
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ومل يأته  ):١٣٣(وملا ذهب إىل البصرة مل يسمع منه إال النفر القليل ؛ قال محاد بن زيد              
  ).١٣٤(أيوب فلم نأته، وكنا إذا مل يأت أيوب أحدا مل نأته 

  ).١٣٥(ما كنا نأيت محادا إال خفية من أصحابنا : وقال سفيان الثوري 

وال يعين هذا هجر السلف كافة حلماد؛ بل كان شعبة يتردد عليه ،وحيدثه باألحاديث              
، قال  ) ١٣٦)(سباب املسلم فسوق وقتاله كفر       (اليت تبني فساد ما ذهب إليه ؛ منها قوله          

هذا األعمش وزبيد ومنـصور حـدثونا عـن شـقيق           : قلت حلماد  بن أيب سليمان       : شعبة  
فـأيهم  ) سباب املسلم فسوق وقتاله كفر  ( عن عبد اهللا عن النيب ـأيب وائل  ـ  )١٣٧(

ال ولكن أم أبا    : قال  . تتهم ؟ أتتهم األعمش ؟ أتتهم منصور ؟ ، كلهم حدثين عن أيب وائل               
  ).١٣٨(وائل

كنت أمشي مع   : ورمبا أتاه من أتاه من السلف، وكرهوا أن يروا معه، كما قال شعبة              
لقانا احلكم، فأقبل حنونا يف السكة ،فكرهت أن يلقانا، فرتعت يدي من            محاد بن أيب سليمان، فت    

  ).١٣٩(يد محاد، ودخلت دارا كراهية أن يراين احلكم مع محاد

من عنـد   : من أين جئتم ؟ فنقول      : فيقول  )١٤٠(كنا نأيت أبا إسحاق     : وقال معمر   
  ).١٤١(ما قال لكم أخو املرجئة ؟:محاد ، فيقول 

على أصحابه الذين عرفوا بالضوضاء،فكره السلف صـنيعهم         وانعكس هدي محاد    
لقد بغض إيل هؤالء اآلرائيون هذا املـسجد        : هذا ؛ جاء عن الشعيب أنه قال ملا حاذى املسجد           

  ).١٤٢(حىت صار أبغض إيل من كناسة داري وكان يف املسجد قوم رؤوس أمواهلم الكالم

عيب ذهب إىل املسجد، فإذا محاد      وهؤالء هم محاد وأصحابه ،ففي رواية أخرى أن الش        
واهللا لقد بغض إيل هؤالء هذا املسجد حىت        : وحوله  أصحابه، وهلم ضوضاء وأصوات ، فقال         
فانصاع راجعا، ورحع من كـان      )١٤٣(ة  ـتركوه أبغض إيل من كناسة داري معاشر الصعافق       

  ).١٤٤(معه 
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  الفصل الثا�ي 
  وفيه أربعة مباحث  مذهبه يف اإلميان،

حقيقة اإلميان عند مرجئة الفقهاء ،وعالقته باألعمال،وافتراق قوهلم        : ألول  املبحث ا 
  .عن قول اجلهمية

  .حكم دخول الزيادة والنقص يف اإلميان عندهم :املبحث الثاين 
  . حكم االستثناء عند مرجئة الفقهاء: املبحث الثالث 
  . حكم بدعة اإلرجاء اليت تكلم ا محاد: املبحث الرابع

  .حقيقة اإلميان عند مرجئة الفقهاء، وعالقته باألعمال، وافرتاق قوهلم عن قول اجلهمية : ألول املبحث ا
سبق يف التمهيد اإلشارة إىل طبقات املرجئة، وبيان قول مرجئة الفقهاء ـ الذين كان  

 يف اإلميان، وإنه قول باللسان واعتقاد باجلنان ؛ سـئل اإلمـام   -محاد بن أيب سليمان رأسا هلم   
  ).١٤٥(من زعم أن اإلميان قول: من هم ؟ قال : محد بن حنبل عن املرجئةأ

املرجئة : إذا عرف الرجل بقلبه فهو مؤمن ،قال        : وملا قيل له عن املرجئة إم يقولون        
حىت يتكلم بلسانه وتعمـل جوارحـه ،        : ال تقول هذا، بل اجلهمية تقول ذا ، املرجئة تقول           

: بقلبه وإن مل تعمل جوارحه،وهذا كفر إبليس قد عرف ربه فقال           واجلهمية تقول إذا عرف ربه      
: فاملرجئة مل كانوا جيتهدون، وهذا قوهلم ؟ قال         : قال السائل   }٣٩احلجر  {) رب مبا أغويتين    ( 

  ).١٤٦( البالء

إن : واملراد بعمل اجلوارح عند املرجئة  يف هذا النص عن اإلمام أمحد؛ أم يقولـون                
، وقولـه    )١٤٧( وهو حقيقة املراد بالقول فقد عمل، كما هو قول شبابة            من أقر بالشهادتني  

هلذه املقولـة   ) ١٤٨(كما يقول اإلمام أمحد هو أخبث قول قيل يف اإلميان ، وهلذا بوب اخلالل       
ومن قول املرجئة أن اإلميان قول باللسان، وعمل اجلارحة ،فـإذا قـال             (وما يف معناها بقوله     

فهذا هـو املقـصود بالعمـل       ) . ١٤٩) (ه وهذا أخبث قول هلم      بلسانه فقد عملت جوارح   
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جئة مل كانوا جيتهـدون وهـذا       فاملر: (  جاء يف آخرها     د، والرواية نفسها تفيد هذا فق     عندهم
إنه ليس مـن    : أي كيف جيتهدون ويأتون بالعمل باجلوارح، وهم يقولون       ) البالء  : قال   ؟قوهلم

  . اإلميان 

: ان قول بال عمل ، ويقول اجلهمية      اإلمي:  أهل اإلرجاء  يقول: وقال الفضيل بن عياض   
اإلميان املعرفة والقول والعمل ، فمـن       : اإلميان املعرفة بال قول وال عمل ، ويقول أهل السنة           

اإلميان قول بال عمل فقد خاطر؛ ألنه       : اإلميان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة ، ومن قال          : قال  
  ).١٥٠(عليه بذنوبهال يدري  أيقبل إقراره  أو يرد 

إن اإلميان جمرد تصديق القلب ، فهذا قول        : فمرجئة الفقهاء مل ينقل عنهم أم قالوا        
؛ رجئة فلم يكن قوهلم مثل قول جهم      اجلهمية الذين أطلق السلف القول بتكفريهم ،أما هؤالء امل        

عندهم أن إبليس   بل عندهم أن اإلنسان  ال يكون مؤمنا إن مل يتكلم باإلميان مع قدرته عليه، و               
  ).١٥١( وفرعون كفار مع تصديق قلوم

وخالفهم مع أهل السنة إمنا هو يف دخول أعمال اجلوارح يف اإلميان، قهم يـرون أن                
األعمال ليست منه، ذلك أن أصل اإلميان هو ما يف القلب ،وهو يكون تاما بدون شيء مـن                  

وهلذا جيعلون األعمال مثرة اإلميـان  األعمال ، وإن كان يدعو إىل فعل الطاعة ويقتضي ذلك ،          
ومقتضاه ، مبرتلة السبب مع املسبب ، وال جيعلوا الزمة له ، وهي ـ أي األعمال عندهم ـ   

: قد تسمى إميانا جمازا ألا دليل عليه ، ومثرة له ،ومعلولة له ، وملا كان هذا قوهلم  فقد قـالوا           
ن اإلميان، إذ لو ذهب شيء منه مل يبق منـه           ال تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا م       

  .شيء ، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه الرب والفاجر 
وبني ابن تيمية أن هؤالء املرجئة جيادلون يف أعمال القلوب، وموقفهم منها؛ ذلك أم              
إذا مل يدخلوها لزمهم قول جهم ، وإن أدخلوها لزمهم دخول أعمال اجلوارح أيضا فإا الزمة                

   ).١٥٢ ( هلا
ولقوهلم بعدم التالزم بني إميان القلب واألعمال الظاهرة صاروا يقدرون مسائل ميتنع            

رجل يف قلبـه مـن      : وقوعها؛ لعدم حتقق االرتباط الذي بني البدن والقلب ؛ مثل أن يقولوا             
اإلميان مثل ما يف قلب أىب بكر وعمر، وهو ال يسجد هللا سجدة، وال يصوم رمضان، ويزين بأمه                  
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    )١٥٣.(هو مؤمن تام اإلميان : وأخته، ويشرب اخلمر ، يقولون 
ويرد عليهم  بأن اإلميان الذي يف القلب يستلزم األمـور الظـاهرة مـن األقـوال                 
واألعمال الظاهرة ، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود املراد ، فيمتنع وجود اإلميان                

ك ومقتضاه ، فاملوجب الزم ملوجبه واملعلول الزم     الواجب يف القلب   من غري ظهور موجب ذل         
لعلته ، وإذا نقصت األعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقصان ما يف القلب من اإلميان ، فال                 
يتصور مع كمال اإلميان الواجب الذي يف القلب أن تعدم األعمال الظاهرة الواجبة ، بل يلزم                

يلزم من نقص هذا نقص هذا ؛ فتقدير إميان تام          من وجود هذا كامال وجود هذا كامال ، كما          
يف القلب بال ظاهر من قول و عمل، كتقدير موجب تام بال موجبه، وعلة تامة بـال معلوهلـا                   

  ).١٥٤(وهذا ممتنع

وهذه الشبهة دخلت على من قال من الفقهاء بأن تارك الـصالة ال يقتـل إذا أقـر                  
 فالشبهة اليت دخلت عليه كما يقـول ابـن          بالوجوب وامتنع عن أدائها، أو يقتل مع إسالمه،       

اليت دخلت على املرجئة واجلهمية، واليت دخلت على من جعل اإلرادة اجلازمة مع             ( تيمية هي   
القدرة التامة ال يكون ا شيء من الفعل، وهلذا كان املمتنعون عن قتله من الفقهاء بنوه علـى                  

  ).١٥٥)(ميان قوهلم يف مسألة اإلميان، وأن األعمال ليست من اإل

  لزيادة والنقص يف اإلميان عندهم حكم دخول ا :املبحث الثا�ي 
كان من اعتقادات املرجئة كافة أن اإلميان ال يتبعض؛ فال ميكن أن يـذهب بعـضه                
ويبقى بعضه ؛ألن ذلك يقتضي أن جيتمع يف القلب إميان وكفر ، واعتقدوا اإلمجاع على نفـي                 

  .ـ كما سبق ـ شيء واحد واألعمال غري داخلة فيه ذلك أن اإلميان عندهم  ؛)١٥٦(ذلك

وهذا اإلمجاع ليس خاصا باملرجئة فحسب؛ بل هو عام جلميع الطوائف املخالفة ألهل             
: مشترك بينهم ؛ قال ابن تيميـة        السنة يف اإلميان، والقول بأن اإلميان ال يزيد وال ينقص أصل            

أم جعلـوا     واملعتزلة واجلهمية وغريهم؛   وأصل نزاع الفرق يف اإلميان من اخلوارج واملرجئة       (
اإلميان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال مجيعه ، وإذا ثبت بعضه ثبت مجيعه ، فلم يقولوا بذهاب                  

  ).١٥٧) (بعضه وبقاء بعضه 
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وتبعا لذلك نفى مرجئة الفقهاء دخول الزيادة والنقص يف اإلميان، وأما مـا جـاء يف                
أي أنه كلما أنزل اهللا آية وجب التصديق ا فانضم          : قالوا فيه   القرآن من إطالق لفظ الزيادة ف     

هذا التصديق إىل التصديق الذي كان قبله ، لكن بعد كمال ما أنزل اهللا ما بقي اإلميان يتفاضل                  
عندهم ؛ بل إميان الناس كلهم سواء ، إميان السابقني األولني كأيب بكر وعمر وإميـان أفجـر                  

  ).١٥٩(وغريمها ) ١٥٨(اخلراساينالناس كاحلجاج وأيب مسلم 

وأما النقص يف اإلميان فتنفر املرجئة عموماـ  ومرجئة الفقهاء خصوصا ـ من هـذا   
اللفظ أعظم من نفورها من لفظ الزيادة ، ألنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم؛ وهذا بناء على                  

 إميان وما هو كفـر ،       اعتقادهم أنه ال جيتمع يف اإلنسان بعض اإلميان وبعض الكفر ، أو ما هو             
  ).١٦٠(واعتقادهم  ـ كما سبق ـ اإلمجاع على ذلك بني املسلمني

وقد أنكر السلف مقالة املرجئة وجاء ذلك يف عبارات كثرية عنهم منها ؛ مـا قالـه                 
ر وعمـر رضـي اهللا      ـان أيب بك  ـف مثل إمي  ـاج بن يوس  ـترى إميان احلج  ): ١٦١( وكيع

  ).١٦٢( عنهما ؟

وسعيد بـن  ) ١٦٤( ومالك ـ يف أصح الروايتني عنه ـ     )١٦٣( وكان األوزاعي
: ليس لإلميان منتهى ،هو يف زيادة أبدا، وينكرون على من يقول            : يقولون  ) ١٦٥(عبد العزيز 

  ).١٦٦(إنه مستكمل اإلميان،وأن إميانه كإميان جربيل ـ عليه السالم ـ

 أنا مـؤمن حـىت   يا سفيه ما أجهلك ، أال ترضى أن تقول     : وقال الفضيل بن عياض     
 أنا مستكمل اإلميان ، ال واهللا ال يستكمل العبد اإلميان حىت يؤدي ما فرض اهللا عليه ،                : تقول  

وجيتنب ما حرم اهللا عليه، ويرضى مبا قسم اهللا عز وجل له، مث خياف مـع ذلـك أن ال يقبـل        
  ).١٦٧(منه

مـون أن إميـام     يا أبتاه إن أصحابا لنـا يزع      : وملا سأل عطاء بن رباح ابن له فقال         
يا بين كذبوا ليس إميان من أطاع اهللا عز وجل كإميان : كإميان جربيل ـ عليه السالم ـ ؟ قال   

  ).١٦٨(من عصى اهللا تعاىل
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واتفقـوا علـى    :   وحكى البغوي إمجاع السلف على القول بتفاضل اإلميان ؛فقال          
أدركت ثالثني  ): ١٦٩(أيب مليكة تفاضل أهل اإلميان يف اإلميان وتباينهم يف درجاته ، قال ابن            

إنه على إميـان    :  كلهم خياف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول             من أصحاب النيب  
  ).١٧٠(جربيل وميكائيل

فهذه النصوص مجيعها ترد على من قال من املرجئة إن اإلميان شـيء واحـد، وإن                 
وبني السلف أن الزيادة يف اإلميـان       األعمال غري داخلة فيه، وإنه غري قابل للزيادة أو النقص ،            

ـ رضي اهللا عنـه ـ ملـا    هي الزيادة يف األعمال ؛سبق يف التمهيد نقل قول  عمري بن حبيب  
إذا ذكرنا اهللا عز وجـل وحـده        : اإلميان يزيد وينقص ، ما زيادته وما نقصانه ؟ فقال           : سئل

  ).١٧١(وخشيناه فتلك زيادته ، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذاك نقصانه

: إذا جاء بالقول نقـول      : اإلميان قول ، قال     : وملا سئل اإلمام أمحد عن الرجل يقول      
سبحان اهللا وال إله إال اهللا ، وإمنا تنقص األعمال وتزيد، من أساء نقص مـن إميانـه،                : فالقول  

  .ومن أحسن زيد يف إميانه 

ـ           : وقال أيضا    ه يف العمـل،    اإلميان  بعضه أفضل من بعض ، يزيد وينقص ، وزيادت
  )١٧٢(ونقصانه يف ترك العمل ،ألن القول هو مقر به 

ومن قال بزيادة اإلميان ونقصانه عند السلف فقد خالف وجانب قول املرجئة ؛ قـال               
  ).١٧٣(هذا برئ من اإلرجاء: اإلميان يزيد وينقص ؟ قال : اإلمام أمحد ملا سئل عمن قال 

أن اإلميان إذا كان مركبا مـن أقـوال         دعواهم  : وأما شبهة املرجئة األساسية وهي      
وأعمال ظاهرة وباطنة ، لزم زواله بزوال بعضها ألنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا مبا فيه مـن                  
اإلميان كافرا مبا فيه من الكفر ، فيقوم به كفر وإميان وهذا بزعمهم خالف اإلمجاع ؛ فقد ناقش                  

  : ابن تيمية هذه الشبهة وبني خطأهم يف نقاط أمهها 

احلقيقة اجلامعة ألمور إذا زال بعضها فقد يزول سائرها وقد ال يزول ، على أن                •
ذلك املركب مل يبق كما كان قبل زوال بعضه ، وهذا مثل اإلميان ، وال يلـزم زوال االسـم                    

ال : اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قـول        : ( وأنه قال   بزوال بعض األجزاء ؛ ثبت عنه       
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وإذا زالـت   )١٧٤)(اها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان            إله إال اهللا ، وأدن    
ار من كان يف قلبه مثقال ذرة مـن         ـخيرج من الن   ( اإلماطة مل يزل اسم اإلميان ، وقد قال         

 .فأخرب أنه يتبعض ويبقى بعضه ، وأن بعض اإلميان يزول ويبقى بعضه )١٧٥( )إميان 

ضي عمل القلب وموجبه فال بد يف أصل اإلميان         أن التصديق الذي يف القلب يقت      •
حب اهللا ورسوله ، وإال فمجرد التـصديق مـع الـبغض هللا             : من قول القلب وعمله ، مثل       

ولرسوله ليس إميانا باتفاق املسلمني ، فالتصديق باحلق أصل القول ، واحملبة له أصل العمـل ،                 
 ذلك مـن األقـوال واألعمـال        وإذا قام هذان بالقلب لزم ضرورة أن يتحرك البدن مبوجب         

 .الظاهرة 

حال نزول  الـوحي مـن       : أن الواجب من اإلميان خيتلف باختالف أمور منها          •
السماء ، وحال املكلف يف البالغ وعدمه ، وهذان يتنوع ما نفس التصديق ، وخيتلف أيـضا                 

لتصديق باختالف حال املكلف من القدرة أو العجز وحنو ذلك ، فإذا كان نفس ما وجب من ا                
يف الشريعة الواحدة خيتلف ويتفاضل ، فإن اإلنسان إذا أتى ببعض ما جيب عليه دون بعـض ،                  

  ) .   ١٧٦(كان قد تبعض ما أتى فيه من اإلميان كتبعض سائر الواجبات 

من جهة أمـر  : هذا وتفاضل الناس يف اإلميان ـ كما قال ابن تيمية ـ من وجهني   

 األول فليس اإلميان الذي أمر يه كل  شخص  من املـؤمنني              الرب ، ومن جهة فعل العبد ، أما       

هو اإلميان الذي أمر يه غريه ، فعلى سبيل املثال أمر املؤمنون يف أول األمر بوجوب اسـتقبال                  

بيت املقدس مث صار من اإلميان حترمي استقباله ووجوب استقبال الكعبة ، وكذا من وجب عليه                

ه من اإلميان املفصل ما ال جيب على غريه إال جممال ، وكـذا  احلج أو الزكاة أو اجلهاد جيب علي    

جيب على املالئكة من اإلميان ما ال جيب على البشر ، وجيب على األنبياء من اإلميان ما ال جيب                   

على غريهم ، ومثلهم العلماء واألمراء جيب عليهم ما ال جيب على غريهم من العمل ولتصديق                

 فعل العبد ـ فالناس يتفاضلون فيه فليس إميان السارق والـزاين   واإلقرار ، وأما الثاين ـ وهو 

  ).١٧٧(وشارب اخلمر كإميان غريهم ، وال إميان من أدى الواجبات كإميان من أخل ببعضها
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  حكم االستثناء عند مرجئة الفقهاء : املبحث الثالث 
ن ال يزيد وال    إن اإلميا : كان من مثرات منع مرجئة الفقهاء للتفاضل يف اإلميان وقوهلم           

: ينقص ،  وإخراجهم العمل من اإلميان؛ قوهلم مبنع االستثناء يف اإلميان ؛ قال سفيان الثـوري                  
قول بال عمل ، وحنن     : اإلميان قول وعمل ، وهم يقولون       : حنن نقول   : خالف املرجئة يف ثالث   

منون باإلقرار ،   حنن مؤ : ال يزيد وال ينقص ، وحنن نقول        : يزيد وينقص ، وهم يقولون      : نقول  
وألمهية هذه املسألة عند السلف فقد رأوا أن ترك         ).١٧٨( حنن مؤمنون عند اهللا   : وهم يقولون   

  ).١٧٩( االستثناء أصل اإلرجاء

وعلل املرجئة حترميهم لالستثناء يف اإلميان بأنه ال يصح  تعليقه علـى الـشرط ، ألن                 
شيئة الذي يترجاه القائـل ال يتحقـق        املعلق على الشرط ال يوجد إال عند وجوده ، وشرط امل          

حصوله إىل يوم القيامة ، فإذا علق العزم بالفعل على التصديق واإلقرار فقد ظهرت املشيئة فال                
معىن لالستثناء ، وألن االستثناء عقيب الكالم يرفع الكالم  ، ورمبا يتوهم هذا القائل القـارن                 

ورد ابن تيمية ـرمحه اهللا بـأن تعليلـهم يف    .ه باالستثناء على اإلميان بقاء التصديق وذلك يزيل
املسألة إمنا يتوجه فيمن يعلق إنشاء اإلميان على املشيئة كالذي يريد الدخول يف اإلسالم فيقال               

أنا أؤمن إن شاء اهللا ، أو آمنت إن شاء اهللا ، أو أسلمت إن شاء اهللا ، أو                   : فيقول  ! آمن  : له  
 وأن حممدا رسول اهللا ، على أن الذين استثنوا من الـسلف             أشهد إن شاء اهللا أن ال إله إال اهللا        

 عما قد حصل هلـم مـن        دوا اإلنشاء ، وإمنا كان استثناؤهم يف إخبارهم       ــواخللف مل يقص  
  ) .  ١٨٠(اإلميان 

: الشكاكة ؛ سئل محاد بن أيب سليمان        : وكان هؤالء املرجئة يسمون الذين يستثنون       
ال ، كان شـاكا مثلـك   : ل بقولكم يف اإلرجاء ؟ فأجاب كان إبراهيم ـ أي النخعي ـ يقو  

اإلميان هو اإلميان املوجود فينا وحنن نقطع بأنا مصدقون،         : ؛ذلك  أم ملا كانوا يقولون       )١٨١(
  ).١٨٢(كانوا يرون االستثناء شكا 

وقد بني السلف أن االستثناء على العمل الذي يقولون بدخوله يف اإلميان ؛ قال اإلمام               
إمنا نصري االستثناء على العمل ألن القول قد جئنا به ،فلو كان األمر كما تقول املرجئة                : أمحد  
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أن اإلميان قول مث استثين بعد على القول لكان االسـتثناء قبيحـا ولكـن االسـتثناء علـى                   
  ).١٨٣(العمل

هل أنت مـؤمن ؟ ، قـال   : وأنكر السلف على املرجئة ـ عموما ـ سؤال الناس   
  ).١٨٤(أمؤمن أنت ؟ بدعة: سؤال الرجل : ي إبراهيم النخع

وهذه البدعة أحدثها املرجئة ليحتجوا ا لقوهلم بأن الرجل يعلم من نفسه أنه لـيس               
 )  ١٨٥( بكافر فلما علم السلف أن هذا مقصدهم صاروا يكرهون اجلواب أو يفصلون فيه ،             

سؤالك إيـاي   : ن شاء قال    أمؤمن أنت ؟ إن شاء مل جيبه ، وإ        : كان سفيان بن عيينة إذا سئل       
   )  .  ١٨٦(  بدعة ، وال أشك يف إمياين 

وكانوا يرون أن هذه املسألة من فضول املسائل، فهي على أحسن األحوال من باب               
كتبت إيل  : أمؤمن أنت حقا ؟فكتب إليه      : التكلف، فيحسن تركها ؛كتب رجل إىل األوزاعي        

ة ، والكالم فيه جدل ، ومل يشرحه لنا سلفنا ومل           تسألين أمؤمن أنت حقا ؟ واملسألة يف هذا بدع        
أمؤمن حقا ؟ فلعمري لئن كنت على اإلميان فما تركي شهاديت هلـا             : نكلفه يف ديننا ، سألت      

بضائري ، وإن مل أكن عليه فما شهاديت هلا بنافعيت، فقف حيث وقفت بك الـسنة ، وإيـاك                   
لعلم ، فإن الراسخني يف العلم قالوا حيث        والتعمق يف الدين ، فإن التعمق ليس من الرسوخ يف ا          

  )  . ١٨٧(  آمنا به كل من عند ربنا : تناهى علمهم 

وكان إبراهيم النخعي من أشد الناس خمالفة للمرجئة ـ كما سبق من أقواله ـ هـو    
وأمثاله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة واألسود وغريهم ، وكانوا ممن يستثنون يف إميـام ،                

؛ وهم يف هذا متبعون     )١٨٨(أرجو إن شاء اهللا     : أمؤمن أنت ؟ فيقول     : ذا سئل   وكلهم جييب إ  
قـل إين يف  : أنا مؤمن ، وقال له : البن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ الذي أنكر على من قال   

  ).١٨٩(اجلنة

وال تعين هذه النقول أن السلف كانوا يوجبون االستثناء يف اإلميان ، فقـد جـاءت                
االستثناء خمافة واحتياطـا ،     : أم ال يرون بأسا يف تركه ؛ قال اإلمام أمحد           روايات عنهم تفيد    

اإلميان قول وعمـل    : إذا كان ممن يقول     : كأنك ال ترى بأسا أن ال يستثين ؟  فقال           : فقيل له   
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  ).١٩٠(يزيد وينقص فهو أسهل عندي
رجئ ؟  اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص، ولكن ال يستثين أم        : وسئل عن رجل يقول     

  ).١٩١(أرجو أن ال يكون مرجئا: قال 

أنا ال أشك يف إميان قليب فال جناح عليه، إذا مل يـزك نفـسه               : فمن مل يستثن وقال     
إن إميانه كإميان جربيـل وأيب بكـر        : ويقطع بأنه عامل كما أمر، وقد تقبل اهللا عمله ومل يقل            

   )  .١٩٢( وعمر ، وحنو ذلك من أقوال املرجئة 

نعم ، االستثناء على غـري معـىن   :  أيضا عن االستثناء يف اإلميان ، فقال    وسئل أمحد   
  ).١٩٣(شك واحتياطا للعمل

فهذه الرواية تفيد أن االستثناء مينع إذا كان على وجه الشك يف اإلميان،ألنه حيرم يف               
  ).١٩٤(هذه احلالة 

 حقـا   أنـا مـؤمن   : ويكره ملن حصل منه اإلميان أن يقول        ): ١٩٥(وقال األصبهاين 
آمنت بـاهللا   : أنا مؤمن أرجو، أو مؤمن إن شاء اهللا أو يقو ل            : ومؤمن عند اهللا ، ولكن يقول       

ورسله ، وليس هذا على طريق الشك يف إميانه، لكنه على معىن أنه ال يضبط أنه قد أتى جبميع                   
أنا : قو ل   إذا علم من نفسه أنه مؤمنجاز أن ي       : ما أمر به وترك مجيع ما ي عنه، خالفا ملن قال            

  ).١٩٦(مؤمن حقا

: وحكى البغوي إمجاع السلف على كراهية أن يقول الرجل أنا مؤمن حقا ،بل يقول               
أنا مؤمن إن شاء اهللا ،ال على معىن الشك يف إميانه، واعتقاده من             : أنا مؤمن ، وجيوز أن يقول       

بة ،وخفاء علم   حيث علمه بنفسه؛ فإنه على يقني وبصرية، بل على معىن اخلوف من سوء العاق             
اهللا تعاىل فيه عليه ، واالستثناء يكون يف املستقبل وفيما خفي عليه أمره ال فينا مضى وظهـر ،                   

أنا مؤمن من غري استثناء جيوز؛ ألنه مؤمن باهللا ومالئكته ورسله مقر ا مـن غـري                 : ولو قال   
  ).١٩٧(شك

  : فاحلاصل أن لالستثناء عند السلف ثالث حاالت 

سياق مـا   : ( فقد بوب بابا قال فيه      ) ١٩٨( من قال به الاللكائي      وأشهر: الوجوب
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والصحابة والتابعني من بعدهم والعلماء اخلالفني      ذكر من كتاب اهللا وما روي عن رسول اهللا          
  .ولعل هذا كان ملقابلة قول املرجئة يف التحرمي  ) ١٩٩) ( هلم يف وجوب االستثناء 

ما سبق من النصوص الدالـة علـى   شك ـ ك وذلك إذا كان على وجه ال: التحرمي 

وما أعرف أحدا أنـشأ اإلميـان       : ( وكذلك إذا كان على وجه اإلنشاء ؛ قال ابن تيمية            ،هذا

فعلقه على املشيئة ، فإن األصل أنه إمنا يعلق باملشيئة ما كان مستقبال ، فأما املاضي واحلاضـر                  

   )  .٢٠٠)  ( فال يعلق باملشيئة 

الة إذا أخرب عن نفسه بأنه مؤمن كما خيرب عن نفسه بأنـه بـر               وذلك يف ح  : اجلواز  

أنا بر تقي،   : هل أنت بر تقي ؟ فإذا قال        : أنت مؤمن ؟ هو عندهم كقوله       : تقي،فقول القائل   

إن شاء اهللا ، وقصده أن ال يزكي نفسه وأن ال يقطع أنه عمل عمال               : فقد زكى نفسه ، فيقول      

ري أهو ممن يستوجب ما وصف اهللا به املؤمنني مـن حقيقـة             كما أمر فقبل منه ، أو أنه ال يد        

د  إن إمياين حاصل مبشيئة      أو إن أرا  . اإلميان أم ال ؟ فال يشهد على نفسه حبقيقة اإلميان وكماله            

إن فالنـا   :  وكذلك إذا كان مقصوده إين ال أعلم مباذا خيتم يل؛ كما قيل البن مـسعود                 اهللا،

أنه من أهل اجلنة ، فهذا مراده إذا شهد أنه مؤمن عنـد اهللا              فليشهد  : يشهد أنه مؤمن ، قال      

  ).٢٠١(ى اخلامتة وبقية األعمار ميوت على اإلميان ، فاالستثناء هنا على مستقبل األعمال وعل

وهذا املأخذ أخذ به األشاعرة  يف االستثناء، وال يعين هذا موافقتهم للسلف يف هـذا                

إنه التصديق فهو شيء واحد عندهم  ،        :قالوا يف اإلميان    الباب، ذلك أم كما سبق يف التمهيد        

واإلميان املطلق عندهم هو ما حتصل به املوافاة، واالستثناء يعـود إىل ذلـك،ال إىل الكمـال                 

والنقصان واحلال احلاضر، بل عندهم أن اإلنسان يعلم من حاله اآلن أنه كامل اإلميان وجيـزم                

 ميوت على اإلميان أم ال ؟ فاإلميان عندهم ال يتفاضل وال    بذلك ، ولكنه يستثين ألنه ال يعلم هل       

يشك اإلنسان يف املوجود منه ولكنه يشك يف املستقبل ، واالستثناء ذا املعـىن مل يقـل بـه                   

  )  .٢٠٢( السلف، فمن قال به ال يلزم أن يكون قد قال بقول السلف 



   هـ١٤٢٧ ، ربيع األول ٣٦، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٢٥٨ 

  حكم بدعة اإلرجاء اليت تكلم هبا محاد : املبحث الرابع
سبق يف الفصل األول ذكر حتذير األئمة من بدعة اإلرجاء اليت قال ا محاد، وبيـان                 

هجرهم له ،ومع أنه نسب إىل اإلرجاء ـ كما سبق ـ قوم من املشاهري؛ وهم من أهل الفقـه    
والعبادة إال أن  أهل السنة تكلموا يف ذم املرجئة تنفريا من مقالتهم ، على أن أئمة الـسلف مل                    

نهم أحدا من مرجئة الفقهاء؛بل جعلوا هذه البدعة أخف البدع، وعدوها  من بدع              يكفر أحد م  
األقوال واألفعال ال من بدع العقائد ، وقد نص اإلمام أمحد وغريه من األئمة على عدم تكفـري        

  ).٢٠٣(هؤالء املرجئة  

هل ختاف أن يـدخل الكفـر   :   اخلالل بسنده أن اإلمام أمحد سئل        همن ذلك ما روا   
  .ال يكفرون بذلك: اإلميان قول بال عمل ؟ فقال : من قال على 

ال يعجبنا أنا مؤمن حقـا، وال نكفـر مـن    : وروى أيضا عنه ـ رمحه اهللا ـ  قوله   
  ). ٢٠٤(قاله

وكانـت هـذه    : ( وعلل ابن تيمية عدم تكفري األئمة ملن قال بإرجاء الفقهاء بقوله            
 ) .٢٠٥)(زاع يف االسم واللفظ دون احلكـم        البدعة أخف البدع فإن كثريا من الرتاع فيها ن        

فهذه العبارة  تشري  إىل أن خالف محاد  بن أيب سليمان مع أئمة السلف يف جوانب كثرية مـن          
 إذا كان الكالم فيما يتعلق باألحكام وخصوصا أحكام         اهذه املسألة خالف أو نزاع لفظي، هذ      

أئمة أهل السنة على أن اهللا أراد مـن  أهل الوعيد، فهؤالء ـ أي مرجئة الفقهاء ـمتفقون مع   
، ض يكون صاحبه مستحق للذم والعقاب     العباد القول والعمل ، وأن اإلميان بدون العمل املفرو        

فأصحاب الذنوب عندهم داخلون حتت الذم والوعيد، على رغم قوهلم إن إميام كامل كإميان              
لنار ـ كما يقول أهـل الـسنة ـ     إن من أهل الكبائر من يدخل ا: األنبياء ؛ مث إم يقولون 

ومتفقون معهم على أن املوحد ال خيلد يف النار ، فليس بينهم نزاع يف أصـحاب الـذنوب إذا       
 ومبا تواتر عنه أم من أهل الوعيـد ، وأنـه            ،كانوا مقرين باطنا وظاهرا مبا جاء به الرسول       

منهم فيها أحد ، وال يكونـون       يدخل النار منهم من أخرب اهللا ورسوله بدخوله إليها ، وال خيلد             
  ).٢٠٦(مرتدين مباحي الدماء
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خيرج منهم من   كما أم يثبتون الشفاعة يف أصحاب الكبائر، وأنه بشفاعة الرسول           

النار من شاء اهللا أن خيرج ، كذلك متفقون مع أهل السنة على أن الزاين والسارق وشـارب                  

 ،وهم متفقون مع أئمة أهل السنة كما قـال          اخلمر واملنتهب ال يزول عنهم اسم اإلميان بالكلية       

الذين ال يوجبون الفرائض وال اجتناب احملارم، بل يكتفون         ( ابن تيمية  على ذم املرجئة الغالة        

يف هذا كان   بني أهل العلم والدين من جـنس املنازعـة يف كـثري مـن                   (  فالرتاع  ) باإلميان

  ). ٢٠٧)(األحكام، وكلهم من أهل اإلميان والقرآن 

كذلك اخلالف لفظي عند ابن تيمية بشرط قوهلم بالتالزم بني الظاهر والباطن ، فإذا              

من  لوازم اإلميان الواجب الذي يف القلب وموجباتـه ،           ( إن العمل ليس من اإلميان لكنه     : قالوا

كان عدم الالزم موجبا لعدم امللزوم ، فيلزم من عدم الظاهر عدم الباطن ، فإن قالوا ذا كان                  

 كفر وترك   واع لفظيا ، وإن قالوا بأنه يستقر اإلميان التام الواجب يف القلب مع إظهار ما ه               الرت

مجيع الواجبات الظاهرة وافقوا قول جهم وأتباعه ، وناقضوا قوهلم السابق  إن الظاهر الزم له                

ه، إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى ،فليس بالزم ل         : وموجب له،وصار حقيقة قوهلم     

وال موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم مل يدل علـى                  

  )٢٠٨)( العدم 

اسم اإلميان ليس كاخلطأ يف اسم حمـدث،وال  ( وأشار ـ رمحه اهللا ـ إىل أن اخلطأ يف   

م كاخلطأ يف غريه من األمساء؛ إذ كانت أحكام الدنيا واآلخرة متعلقة باسم اإلميـان واإلسـال               

  ).٢٠٩) (والكفر والنفاق 

وأما إذا كان الكالم يف مسألة اإلميان يف جانب األمساء واألحكام معا؛ فيؤكـد ابـن                

مث بعد ذلك تنازع الناس يف      : ( تيمية أن اخلالف قد يكون معنويا ال لفظيا فقط ، قال رمحه اهللا              

نازعهم يف اإلميان هل يزيد     كت..اسم املؤمن واإلميان نزاعا كثري منه لفظي، وكثري منه معنوي ،            

وينقص ؟ وهل يستثين فيه أم ال ؟ وهل األعمال من اإلميان أم ال ؟ وهل الفاسق امللي مـؤمن                    

  ).٢١٠) (كامل اإلميان أم ال ؟ 
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كذلك اخلالف حقيقي يف أمور تتعلق باألحكام مثل حكم التارك للعمل بالكلية،  فهم            
افعي وغريه حكوا اإلمجاع على كفره ،ذلك أن        حسب أصوهلم ال يقولون بكفره ، واإلمام الش       

ترك العمل عند مرجئة الفقهاء ليس كفرا بذاته؛ بل عالمة على عدم اإلميان عندهم، فاإلميـان                
والعمل عند أهـل    ) ٢١١) (له لوازم ودالئل  فيستدل بعدمه على عدمه         ( عندهم كما سبق    

   .  الشروط وانتفاء املوانع السنة قد يكون كفرا لذاته، ويكون فاعله كافرا مع حتقق 

اخلالف  والرتاع يف جوانب كثرية من هذه املسألة لفظيا؛ فكيف يوفق بني              وإذا كان   
هذا األمر، وبني ما سبق من هجر علماء أهل السنة حلماد وملن قال بقولـه، وحتـذيرهم مـن                   

  بدعته؟ 

أنه قـد   : نها  أن الرتاع وإن قيل عنه إنه  لفظي فإن له مفاسد م           : فاجلواب على هذا  
يؤدي إىل عدوان إحدى الطائفتني على األخرى، مث االفتراق بسبب ذلك، وهذا أمر مذموم ،               
كما أن قول مرجئة الفقهاء ـ وهم من أهل العلم واإلميان ـ قد يصري ذريعة إىل بدع أهـل    

ن يقول  الكالم املذموم من أهل اإلرجاء الغالني فيه،ومن مث يؤدي إىل ظهور الفسق واملعاصي؛ بأ             
أنا مسلم حقا كامل اإلميان واإلسالم ،ويلٌ من أولياء اهللا، ومن مث ال يبايل مبا يكون منه                 : قائلهم  

ال نعلـم   : ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله ، وقـالوا           : من املعاصي، وذا قال غالة املرجئة       
مـن البـدع    أحدا من أهل الكبائر يدخل النار ؛فهكذا تغلظ أمر اإلرجـاء مبـا زيـد فيـه                  

  ).٢١٢(الغليظة

مث ال شك أن التزام اللفظ الوارد املطابق للكتاب والسنة هو الصواب ، فليس ألحد               
ـ     عنـد مرجئـة   وأن يقول خبالف قول اهللا ورسوله ، ألن اخلطأ اليسري يف اللفظ ـ كمـا ه

 عظم ـ صار سببا خلطأ عظيم يف العقائد واألعمال ـ مثل قول املرجئة الغالة ـ فلهذا  ءالفقها
  ).٢١٣(القول يف ذم اإلرجاء ـ أول ظهوره ـ من السلف

ة الغالة فقد ذكر السلف أن أقواهلم كفر ، وممن نص على ذلك ابـن             ــوأما املرجئ 
أن اهللا فرض على العباد الفـرائض ومل يـرد          : فقد قال بعد أن ذكر أقواهلم مثل         )٢١٤( بطة

رم عليهم احملـارم فهـم مؤمنـون وإن         منهم أن يعملوها، وليس بضائر هلم أن يتركوها ، وح         
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ارتكبوها ، وأن املعرفة باهللا إميان يغين عن الطاعة ، وأن من عرف اهللا تعاىل بقلبه فهو مـؤمن ؛                   
وكل هذا كفر وضالل وخارج بأهله عن شريعة اإلسالم ، وقد أكفر اهللا : قال ـ رمحه اهللا ـ   

  )   .٢١٥(عة العلماء باتفاقهم يف سنته ومجاالقائل ذه املقاالت يف كتابه والرسول

 

   :ةــــــــــــاخلامت
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة على خامت أنبيائه ، وبعد فقد كـان                

  : أهم ما تضمنه هذا البحث ما يلي 

أمجع السلف على دخول األعمال يف مسمى اإلميان، على أن أعمال القلوب هـي أهـم                 .١
رح تبع هلا ، وأنه ـ أي اإلميان ـ  يزيـد بالطاعـة  ويـنقص      األعمال، وأعمال اجلوا

 .باملعصية 

إىل أن : خالف يف ذلك  املبتدعة فذهبت الوعيديةـ  وميثلهم  اخلـوارج واملعتزلـة  ـ     .٢
اإلميان هو جمموع الطاعات،وأنه ال يقبل الزيادة والنقصان، ويرون انتفاء إميان  مرتكـب        

املقابلون هلؤالء املرجئة ـ على تعـدد أصـنافها الـذين      الكبرية ، وأنه خملد يف النار ،و
 .يؤخرون العمل عن مسمى اإلميان 

كان محاد بن أيب سليمان من صغار التابعني، والزم إبراهيم النخعي الذي كان من أعـالم                 .٣
التابعني، وكان محاد من أفقه أصحابه،وقد أوصى تالميذه به مما يبني مكانته عند شيخه ،                

 . اإلمام أبو حنيفة : ميذ محاد ومن أشهر تال

عرف إرجاء الفقهاء قبل محاد، واختلف يف أول من تكلم به على أقوال أصحها أنـه ذر                  .٤
 اهلمداين ، وكان بدء انتشار اإلرجاء بعد فتنة ابن األشعث سنة ثالث ومثانني للـهجرة،              

القـول  وساعد على انتشار هذه البدعة دخول كثري من الصاحلني  فيها ، وتقلد محـاد                
باإلرجاء بعد وفاة شيخه إبراهيم ، وما نسب إىل األئمة من أقوال تفيد أنه أول من تكلم                 

 .به حتمل على أنه أول من نصره من فقهاء الكوفة 
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جاءت نصوص كثرية من السلف تنفر من مذهب املرجئة، وتنهى عن جمالسة أصـحاب               .٥
لوا فيها ،فالعبادة والتنـسك     هذا الرأي، وتأمر جرهم ، مع أن كثريا من العباد قد دخ           

مبجردها ال تغين شيئا، وإمنا ينظر إىل موافقة القول للكتاب والسنة، وهذا ما كان من أئمة                
 أن صرح مبذهبه؛ على ما كان عليه        دالسلف املعاصرين حلماد  ففد انفض عنه أصحابه بع        

يه خفية ويكره   من مكانة عندهم بعد وفاة شيخهم إبراهيم ، ومن كان يأتيه منهم كان يأت             
 .أن يرى معه 

كان قول مرجئة الفقهاء يف اإلميان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، فليسوا مثل اجلهمية               .٦
الذين يقولون إن اإلميان هو جمرد املعرفة، وخالف مرجئة الفقهاء  يتركز يف مسألة دخول               

مى إميانا جمـازا ألـا      األعمال يف مسمى اإلميان؛ فيمنعونه مع قوهلم إا مثرة له ،وقد تس           
 . ال تذهب الكبائر شيئا من اإلميان : دليل عليه ؛ لذا قالوا

: واألعمال غري داخلة فيه فقد قـالوا ، كذلك ملا كان من اعتقادام أن اإلميان ال يتبعض           .٧
 .وإميان الناس كلهم عندهم سواء  إنه ال يزيد وال ينقص ،

لـذين يـستثنون يف إميـام    حيرمونه ، ومسـوا ا   تبعا لذلك فإم ال يستثنون يف اإلميان و        .٨
ورد السلف بأن االستثناء إن كان للشك فيحرم، ولكـن الـسلف كـانوا               .الشكاكة

بأنه عمل عمال كما أمـر فتقبـل   يستثنون للعمل، ولترك التزكية، وأن اإلنسان ال يقطع  
االستثناء رمحهم   مأخذهم يف    ، أو ألنه ال يعرف هل أتى باإلميان املطلق الكامل ؟ فهذا           منه
 .اهللا

كانت هذه البدعة من أخف البدع عند السلف، ومل يكفروا القائلني ا ، ذلك أن خالف                 .٩
محاد مع السلف يف جوانب كثرية منه خالف لفظي، فالطائفتـان ـ الـسلف ومرجئـة     
الفقهاء ـ متفقتان على أحكام أهل الوعيد، وأن اهللا أراد من العباد القول والعمل ،وأن  

ب الذنوب داخلون حتت الذم، ومن أهل الكبائر من يدخل النار، ولكنه ال خيلـد               أصحا
فيها وهم يثبتون الشفاعة ، كذلك اخلالف لفظي عند ابن تيمية بشرط قوهلم بالتالزم بني               

 الظاهر والباطن ، وإذا كان الكالم يف جانب األمساء واألحكام معا فاخلالف معنوي 
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انب كثرية منه خالفا   لفظيا فإنه مكروه ؛ ألنه يـؤدي             على أن اخلالف وإن كان يف جو       .١٠
االفتراق ، أو أن يكون ذريعة إىل بدع أكرب فـتغلظ البدعـة ،              : إىل مفاسد عديدة منها     

فلذلك كان منهج السلف إنكار البدع يف أول ظهورها، وهجران أصحاا وإن كـانوا              
الوارد يف الكتاب والسنة هـو      والتزام اللفظ   .فضالء كما فعلوا مع محاد بن أيب سليمان         

 .الصواب واخلطأ اليسري يصري سببا خلطأ عظيم 
أسأل اهللا أن يثبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، إنه ويل ذلك والقـادر                

  ..عليه، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
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אאא 
حممد بن سعيد القحطاين ،     : السنة ، حتقيق ودراسة      ،ن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين       ب عبد اهللا  :ينظر  )   ١(

 وما بعدها ،    ١/٣٠٧م ،   ١٩٩٠ه ، ١٤١٤الطبعة الثانية ،     رمادي للنشر ، املؤمن للتوزيع ، الرياض ،       
لناجية وجمانبة الفرق   أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد ابن بطة العكربي احلنبلي ، اإلبانة عن شريعة الفرقة ا                

 ،م  ١٩٩٤رضا بن نعسان معطي ، دار الراية ، الرياض ، الطبعة الثانيـة ،               : حتقيق ودراسة   ، املذمومة
 – دراسة وحتقيق عطية الزهراين  السنة،،  أبو بكر أمحد بن هارون بن يزيد اخلالل،    ٢/٨١٤ ـه١٤١٥

، أبو بكر حممـد بـن       ٥٨٠،٥٦٦،٦٠٨هـ،١٤١٥-م١٩٩٤ الطبعة الثانية     . الرياض –دار الراية   
 م،١٩٥٠-١٣٦٩– مصر   –احلسني اآلجري ،الشريعة،  حتقيق حممد حامد الفقي مطبعة السنة احملمدية            

، ، أبو القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين ، احلجة يف بيان احملجة وشـرح                  ١١٩ص  
دار الراية ، الريـاض ، الطبعـة األوىل ،          عقيدة أهل السنة حتقيق ودراسة حممد بن حممود أبو رحيم ،            

احلسن بـن منـصور الطـربي       ،احلافظ أبو القاسم هبة اهللا بن       ١/٤٠٥،٤٠٦ م ،  ١٩٩٠ه ، ١٤١١
، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني مـن               الاللكائي

  .وما بعدها  ٥/٨٥٥  الرياض،– دار طيبة – حتقيق أمحد سعد محدان –بعدهم 

، شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،جمموع الفتاوى مجع وترتيـب ، عبـد              ١٣١اآلجري ، الشريعة ،    :ينظر     )٢(
  م، ١٩٨١-١٤١٢ طبعة   - الرياض – دار عامل الكتب     –الرمحن بن حممد بن قاسم وساعده ابنه حممد         

٧/١٧١.  

د ،لقي ذا النون املصري وصحبه ،أثىن ابن تيميـة          سهل بن عبد اهللا التستري ، أبو حممد ،الصويف الزاه           ) ٣(
: ينظر  . عليه ،تويف سنة ثالث وتسعني ومائتني وقيل ثالث ومثانني ومائتني ويقال عاش مثانني سنة وأكثر                

أبو عبد الرمحن السلمي، طبقات الصوفية  ، حتقيق نور الدين شربية ، القاهرة ، مكتبة اخلاجني ، الطبعة                   
، ، أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي، شذرات الـذهب يف             ٣٥٤ م ،    ١٩٨٦ ه،١٤٠٦الثالثة ،   

، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الـذهيب،          ٢/١٨٢أخبار من ذهب ،املكتب التجاري ، بريوت ،       
ـ ١٤٠٩/شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة بريوت الطبعة الـسادسة      : سري أعالم النبالء حتقيق      -هـ

     . ٣٣٠/ ١٣ م،١٩٨٩

  .١١١٦:،رقم األثر٢/٨١٤ابن بطة، اإلبانة ،: ينظر   ) ٤(

 ه ، املكتـب     ١٤٠٠وىل ،   تيـسريزعيتر ، الطبعـة األ     : ابن القيم ، الصالة وحكم تاركها ، حتقيـق            )٥(
   .٢٠٤، بريوت ، ص اإلسالمي
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   .٣/٢٢٤ ه ،١٣٩٢ابن القيم ، بدائع الفوائد ،مكتبة القاهرة ، القاهرة ، الطبعة الثانية    )٦(

مع فـتح   ( صحيح البخاري    ،   ٥٢اب فضل من استربأ لدينه ، ح        أخرجه البخاري ، كتاب اإلميان ، ب        )٧(
تصحيح حمب الدين اخلطيب ، دار املعرفة بريوت ، و مسلم ، كتاب املساقاة ، بـاب أخـذ                   ) الباري  

 ، دار اإلفتاء ،     ه١٤٠٠ حممد فؤاد عبد الباقي ، الطبعة الوىل      : ، صحيح مسلم حتقيق     ٥٩٩احلالل ، ح    
  .الرياض 

   .٧/١٨٧ابن تيمية ، جمموع الفتاوى ،  ) ٨(

  .٢/٧٧٨ ،ابن بطة ، اإلبانة ،١١٩اآلجري ، الشريعة ، : ينظر   ) ٩(

أمحد بكري حممود ، مكتبة احلياة ، بريوت ، : عياض بن موسى اليحصيب ، ترتيب املدارك ، حتقيق  : ينظر  ) ١٠(
   .  ٧/٥٠٦ ، ابن تيمية ،١/١٧٤

عبد اهللا بن املبارك ، أبو عبد الرمحن احلنظلي موالهم التركي مث املروزي احلافظ اإلمام ، كانـت أمـه                     )١١(
خوارزمية ، ولد سنة مثان عشرة ومائة ، طلب العلم وهو ابن عشرين سنة ، له عدة مصنفات ، كـان                     

 الغزو واحلج ، مات سنة      موصوفا بالفقه واحلفظ والعربية والزهد والكرم والشجاعة والشعر وكان كثري         
أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ، تاريخ بغداد أو مدينة السالم منذ         : ينظر  .إحدى ومثانني ومائة    
 ، أبو الفداء احلافظ ابن كثري     ١٠/١٥٢ه، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع       ٤٦٣تأسيسها حىت سنة    

 – القـاهرة    –بو ملحم وآخرون ، دار الريان للتـراث         الدمشقي، البداية والنهاية، دقق أصوله أمحد أ      
   .٨/٣٧٨ ، الذهيب ، سري أعالم النبالء ،١٠/١٨٤،. هـ١٤٠٨الطبعة األوىل 

 ١٠١٨:  رقـم األثـر      ،٥٨٣ ، ، اخلالل، السنة     ٦٣١: رقم األثر    ١/٣١٦، السنة   عبد اهللا بن أمحد     ) ١٢(
   .١٧٤٨: قم األثر ر  ،٩٦٢/ ٥شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،  الاللكائي ،

   .٧/٥٠٧ابن تيمية ، الفتاوى )  ١٣(

أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي  الشافعي املفسر صاحب التصانيف ،كان سيدا                 ) ١٤(
: إماما زاهدا ، تويف مبرو الرود سنة ست عشرة ومخسمائة يف شوال ، وعاش بضعا وسبعني سنة ، ينظر                    

 –عبد الفتاح احللو وحممود الطناحي      : السبكي، طبقات الشافعية الكربى ، حتقيق       عبد الوهاب بن علي     
 ، الذهيب ، سـري أعـالم        ١٢/٢٠٦ ، ابن كثري،  البداية والنهاية        ٧/٥٧م،  ١٩٧٦-١٩٦٤القاهرة  
  .١٩/٤٣٩النبالء 
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وط وحممد  شعيب األرناؤ : احلسني بن مسعود البغوي ، شرح السنة ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه             ) ١٥(
م ،  شرح ١٩٨٣ه ، ١٤٠٣زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ـ بريوت ، دمشق ، الطبعة الثانية ،  

  .٣٩  ،١/٣٨السنة ، البغوي ، 

  .٢/٦٢٨ابن بطة ، اإلبانة ،  )١٦(

  .١١٢اآلجري ، الشريعة ،   )١٧(

ابن حجـر  :  ، ينظر عمري بن حبيب بن مخاشة األنصاري اخلطمي  ، صحايب جليل بايع حتت الشجرة )١٨(
/ ٣هـ،  ١٣٢٨ مصر الطبعة األوىل سنة      –العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة ، دار العلوم احلديثة          

٣٠.   

  .٢/٨٤٥ ،ابن بطة ، اإلبانة ، ٦٨٠: رقم األثر  ، ٣٣٠/ ١عبد اهللا بن أمحد ،السنة  )  ١٩(

  .١/٤٠٦األصبهاين ، احلجة يف بيان احملجة ،   )٢٠(

  .٧/٢٢٥يمية ، الفتاوى ، ابن ت  )٢١(

ويسمون احلرورية والنواصب والشراة ،واخلوارج مجع خارج وهو الذي خلع طاعة اإلمـام احلـق                 ) ٢٢(
وأعلن عصيانه، ومسوا باحلرورية نسبة إىل حروراء قرية بظاهر الكوفة نزلوا ا ملا خالفوا عليا بـن أيب                  

ر إال النجدات فإـا ال تقـول        ل كبرية كف  طالب ، أمجعوا على كفر علي بن أيب طالب وعلى أن ك           
وأمجعوا على أن مرتكب الكبرية خالد خملد يف النار، ووافقوا املعتزلة على نفي الصفات ،وعلى                ،ذلك

أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري، مقاالت اإلسـالميني واخـتالف           : ينظر  . القول خبلق القرآن    
يد ، مكتبة النهضة املـصرية ،القـاهرة ، الطبعـة الثانيـة             املصليني،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلم     

، ، أبواحلسني حممد بن أمحد بن عبد الرمحن امللطي الـشافعي، التنبيـه              ١/١٦٥ م ،  ١٩٦٩-١٣٨٩
عزت العطار احلسيين مؤسس مكتب نشر      :  أهل األهواء والبدع ، حتقيق الكوثري ، نشر          ىوالرد عل 

 ،عبد القاهر بن طاهر بـن حممـد البغـدادي           ٤٧ ،ص   م١٩٤٩ه ، ١٣٦٨الثقافة اإلسالمية  عام     
-١٤٠٥ الطبعـة األويل     – بـريوت    –األسفرائيب التميمي ، الفرق بني الفرق دار الكتب العلمية          

حممد سـيد   :  ،أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين، امللل والنحل، حتقيق            ١٤٩ص م،١٩٨٥
   .١/١٣٩م،  ١٩٨٤-١٤٠٤كيالين دار املعرفة ،بريوت ، طبعة 

التوحيد ويعنون بـه    : ومسوا بذلك العتزاهلم جملس احلسن البصري، ويقولون باألصول اخلمسة وهي             )٢٣(
نفي الصفات ، العدل وهو نفي القدر عندهم ، الوعد والوعيد، واملرتلة بني املرتلتني وهذان األصالن                



 ٢٦٧                 سارة بنت فراج علي العقال.  د- محاد بن أيب سليمان ومذهبه يف اإلميان                   

نيا أنه يف مرتلة بني الكفر واإلميان،        ميثالن مذهبهم يف اإلميان، وهو احلكم على مرتكب الكبرية يف الد          
على أنه يف اآلخرة خملد يف النار، ألن اهللا ال بد أن ينفذ وعيده ، وأما آخر أصوهلم فهو األمر باملعروف    

شرح األصـول اخلمـسة     :ينظر يف مذهبهم    . والنهي عن املنكر، ويقصدون به اخلروج على األئمة         
 وما بعدها ، البغدادي ،       ٢٣٥/ ١ري ، مقاالت اإلسالميني ،        للقاضي عبد اجلبار واملغين له ، األشع      

  .٤٤ / ١، الشهرستاين، امللل والنحل ،  ٧٨الفرق بني الفرق ، 

 ،لصدر الدين علي بن علي بن حممد ابـن أيب  ٣٣٦ ،١/١٦٧ينظر األشعري، مقاالت اإلسالميني ،       )٢٤(
 وكالة الطباعة والترمجة    –ق أمحد حممد شاكر      حتقي –العز احلنفي، شرح الطحاوية يف العقيدة السلفية        

هــ،،  ١٤١٣ الريـاض    – الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد          –
.٣٠٣   

  .٣١١ /١٤لسان العرب، دار صادر ، بريوت ،: ابن منظور ،: ينظر   ) ٢٥(

نفي الصفات،والقول باجلرب، ويف    : واهلم   ه، ومن أشهر أق    ١٢٨نسبة إىل اجلهم بن صفوان املتوىف عام          )٢٦(
األشعري ،  : ينظر  . باب اإلميان هم من املرجئة اخلالصة، ونسبت إىل اجلهم أقوال بفياء  اجلنة والنار               

،  ١٥٨البغدادي، الفرق بني الفرق ،  ،١٠٦ ،  امللطي ، التنبيه والرد   ١/٣٣٨مقاالت اإلسالميني ،      
   .١/٨٩الشهرستاين ، امللل  والنحل ،

أصحاب أيب احلسن الصاحلي، و أصـحاب يـونس         : ذكر األشعري يف مقاالته أن ممن وافق اجلهمية           )٢٧(
السمري، وأصحاب أيب مشرويونس، وأصحاب أيب ثوبان، والنجارية ،والغيالنية ،وأصحاب حممد بن            

   ١/٢١٣. اإلميان املعرفة على اختالف يف بعض التفصيالت : شبيب، كلهم يقولون 

نسبة إىل حممد بن كرام السجستاين،  من أشهر أقواهلم قوهلم يف اإلميان، ونسب إليهم القول بالتشبيه،                   )٢٨(
 ، البغـدادي ،     ٢٢٣ /١األشعري، مقاالت اإلسالميني  :  ينظر  . والقول بالتحسني والتقبيح العقليني     

  .١/١٠٨،١١٣ ، الشهرستاين ، امللل والنحل ١٩الفرق بني الفرق ،  

 ،، أبو املظفر اإلسفرائيين، التبصري يف الـدين ومتييـز           ١/٢١٣األشعري، مقاالت اإلسالميني    : ينظر    )٢٩(
 ،  ٩٧الكوثري ، مكتبة اخلاجني مبصر ومكتبة املثىن ببغداد ،        : الفرق الناجية من فرق اهلالكني ، تعليق        

   . ٧/١٩٥ابن تيمية الفتاوى ،

  .٧/١١٩،١٢٠،٢٢٣،٥١٠ابن تيمية ، الفتاوى ، : ينظر   )٣٠(



   هـ١٤٢٧ ، ربيع األول ٣٦، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٢٦٨ 

نسبة إىل أيب احلسن األشعري الذي كان معتزليامث حتول إىل مذهب الكالبية وهو مذهب األشـاعرة                  )٣١(
التعطيل يف الصفات؛   ، اإلرجاء يف اإلميان    : اآلن مث عاد يف اجلملة إىل مذهب أهل السنة، ومن أقواهلم            

أم جربيـة متوسـطة يقولـون       حيث يثبتون بعضها وينفون بعضها الباقي؛ وأما القدر فمذهبهم فيه           
بالكسب، ينظر يف مذهبهم، عضد الدين القاضي عبد الرمحن بن أمحد اآلجيي، املواقف يف علم الكالم،                

إبراهيم حممد البيجوري شرح جوهرة التوحيد إلبراهيم اللقاين املسماة حتفـة           . عامل الكتب ، بريوت     
ملسعود بن عمر بن عبد اهللا  . م١٩٨٣-١٤٠٣  الطبعة األويل  – بريوت   – دار الكتب العلمية     –املريد

الشهري بسعد الدين التفتازاين ،شرح املقاصد ، حتقيق عبد الرمحن عمرية عامل الكتب ، بريوت الطبعـة   
أليب العباس أمحد بن تيمية ،نقض تأسيس اجلهمية ، أو بيان تلبيس اجلهمية       .  م ١٩٨٩-١٤٠٩األوىل  

 ٠عبد الرمحن بن قاسم ، مطبعـة احلكومـة    : ميل وتعليق   يف تأسيس بدعهم الكالمية ، تصحيح وتك      
  . هـ ١٣٩١مكة املكرمة الطبعة األوىل

حممد بن حممود السمرقندي ، املاتريدي ، نـسبة إىل ماتريـد ، مؤسـس املاتريديـة ،تـويف سـنة                       )٣٢(
يف اإلميان  ه،يثبتون مثان صفات دون سواها ، وافقوا املعتزلة على بعض أقواهلم يف القدر ، وقالوا                ٣٣٣

علي بن عبد الفتاح املغريب ، إمام أهل السنة واجلماعة ، أبـو منـصور               : إنه التصديق باللسان ،ينظر     
ه،أمحد بن عوض اهللا بـن      ١٤٠٥املاتريدي وآراؤه الكالمية ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، الطبعة األوىل            

  . ه ١٤١٣العاصمة ، الطبعة  األوىل ، داخل اللهييب احلريب ، املاتريدية دراسة وتقوميا ، الرياض ، دار 

  .٧/٥٠٩،٥١٠ابن تيمية ، الفتاوى ، : ينظر   )٣٣(

مدينة عظيمة من أعالم املدن وأعياا وهي من نواحي اجلبـل ،            : من بالد خراسان قال عنها ياقوت         ) ٣٤(
ـ ٢٣فتحها املسلمون سنيت  اهللا  ه يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  ، ياقوت بن عبـد ٢٤ 

   .٢٠٦/ ١احلموي ، معجم البلدان، دار صادر ، بريوت 

بالضم وتفتح ؛ قيل من أعمال املدينة حصن على سبعة مراحل من دمشق بينها وبني املدينة ،وقيل هي                    )٣٥ (
  .يف غائط من األرض ومسيت دومة اجلندل  ألا مبنية به وهي قرب جبل طيء 

  .ترمجة موسعة ألنه من أبرز شيوخ محاد ستأيت ترمجته ذلك أنه سيترجم له ب  )٣٦(

بالضم املصر املشهور بأرض العراق ومسيت الكوفة الستدارا أو الجتماع الناس ا أو جلبل حييط ا                  )٣٧(
   ٤٩١/ ٤حلموي ،  معجم البلدان ، ا: ينظر .  وكان أول متصريها يف عهد عمر ـ رضي اهللا عنه   



 ٢٦٩                 سارة بنت فراج علي العقال.  د- محاد بن أيب سليمان ومذهبه يف اإلميان                   

مت، اجلرح والتعديل، ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعـة األوىل ،              عبد الرمحن بن أيب حا    : ينظر    )٣٨(
 ، ،ابن حجر العـسقالين، ـذيب        ٥/٢٣١ ، الذهيب ،سري أعالم النبالء ، ،       ١٤٦،/ ٣م ،     ١٩٧٥

جالل الدين عبـد الـرمحن      :  ، ٣/١٥ ه ،    ١٣٢٥التهذيب ، دارصادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ،          
-١٣٩٣يق علي حممد عمر مكتبة وهبـة ، القـاهرة الطبعـة األوىل              السيوطي، طبقات احلفاظ حتق   

   .٦٦٦٠م،١٩٧٣

  ٣/١٧ ، ابن حجر ،ذيب التهذيب ، ٥/٢٣٤الذهيب، سري أعالم النيالء ،: ينظر   )٣٩(

   .٥/٢٣٤ ، الذهيب ،سري أعال  م النبالء ، ٦/٣٣٢طبقات ابن سعد : ينظر   )٤٠(

عبـد  : وسى بن محاد العقيلي، الضعفاء الكبري، ، حققه ووثقه          أبو جعفر حممد بن عمرو بن م      : ينظر    )٤١(
  .١/٣٠٥ ، ١٩٨٤ ه ،١٤٠٤املعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 

أبو عبد الرمحن طاوس بن كيسان الفارسي مث اليماين ، أحد األئمة األعالم ، من سادات التـابعني ،                     )٤٢(
أكثر روايته عن ابن عباس ، تويف باملزدلفة أومبىن حاجا سنة ست ومائـة ،               أدرك مجاعة من الصحابة و    

الذهيب ، سـري أعـالم       ،٥/٥٣٧طبقات ابن سعد    : ينظر  .وصلى عليه اخلليفة هشام بن عبد امللك        
   .٩/٢٤٤ ،ابن كثري ،  البداية والنهاية ٥/٣٨، النيالء 

ئب، شيخ القراء واملفسرين وأحد أئمة التـابعني ،         جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي األسود موىل السا          )٤٣(
رة يقفه عند  كل آيـة ويـسأله         كان من أخصاء أصحاب ابن عباس وعرض القرآن عليه أكثر من م           

  ، ٥/٤٦٦طبقات ابن سـعد     :ينظر  . ، مات وهو ساجد سنة مائة وقيل اثنتني وقيل ثالث ومائة            عنها
   .٩/٢٣٢، البداية والنهاية  ،ابن كثري ٤/٤٤٩الذهيب ، سري أعالم النيالء 

   .١/٣٠٢العقيلي ،الضعفاء الكبري ،   ) ٤٤(

وهي املدينة املشهورة بالعراق، والبصرة يف كالم العرب األرض الغليظة اليت فيها حجارة تقلع وتقطع                 )٤٥(
 ، صفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلـق          ٤٣٠ /١احلموي ،  معجم البلدان      : ينظر  .حوافر الدواب   

ادي، مراصد اإلطالع على أمساء األمكنة والبقاع، حتقيق علي حممد البخـاري ، دار املعرفـة ،                 البغد
  .١٤/٢٠١م ،١٩٥٤-١٣٧٣بريوت ، الطبعة األويل 

   .١٠/٣٠٧العقيلي ،الضعفاء الكبري ،   ) ٤٦(



   هـ١٤٢٧ ، ربيع األول ٣٦، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٢٧٠ 

/ ٣ ، بريوت ،     أبو عبداهللا إمساعيل بن إبراهيم البخاري، التاريخ الكبري ، ، دار الكتب العلمية            : ينظر    )٤٧(
 ،، ابن أيب حامت ،اجلـرح       ٦/٣٣٢ ، طبقات ابن سعد ،     ١/٣٠٧ ، العقيلي، الضعفاء الكبري ، ،        ١٩

  .٣/١٧ ،ابن حجر  ذيب التهذيب ٥/٢٣٧الذهيب سري أعالم النبالء ، ،  ،٣/١٤٧والتعديل 

   .٥/٢٣٢الذهيب ، سري أعالم النبالء ، : ينظر   ) ٤٨(

   .٣/١٩، البخاري، التاريخ الكبري ، : وينظر . نفس املصدر والصفحة   )٤٩(

  ،   ٥/٢٣٤ ، الـذهيب ، سـري أعـالم النـبالء ،             ٣/١٤٦ينظر ، ابن أيب حامت ، اجلرح والتعديل           ) ٥٠(
   .٦٠السيوطي، طبقات احلفاظ ، 

سليمان بن مهران ، أبو حممد األسدي الكاهلي موالهم الكويف ، احلافظ ، شيخ املقرئني واملفـسرين                   )٥١(
واحملدثني ، أصله من الري ، رأى أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، وكان من تالمذة إبراهيم النخعـي ،                     
ولد سنة إحدى وستني وتويف سنة سبع وأربعني وقيل مثان وأربعني ومائة وهو ابن مثان ومثانني سـنة ،                   

سري أعالم ،هيب  ، الذ٤/١٤٦ ،، ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل ،   ٦/٣٤٢طبقات ابن سعد ،     : ينظر  
   .٦/٢٢٦، النبالء 

   .٦/٣٣٢طبقات ابن سعد ، : ينظر   )٥٢(

شعبة بن احلجاج بن الورد ، أبو بسطام األزدي موالهم الواسطي ، عامل أهل البصرة وشيخها ، ولـد            )٥٣(
سنة مثانني وقيل اثنتني ومثانني ، وكان من أوعية العلم ، وهو أول من جرح وعدل ، تويف سنة سـتني                     

 ،الذهيب ،   ١/١٢٦ ، ابن أيب حامت اجلرح والتعديل        ٧/٢٨٠طبقات ابن سعد    : ائة بالبصرة ، ينظر     وم
   .١٠/١٣٥ ، ابن كثري ، البداية والنهاية ٧/٢٠٢سري أعالم النبالء 

   .١/٣٠٢،العقيلي ،الضعفاء  ، ٣/١٤٧ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل ، : ينظر   )٥٤(

  ٦٠السيوطي،طبقات احلفاظ ،   )٥٥ (

حممد بن إدريس احلنظلي الغطفاين ولد سنة مخس وتسعني ومائة وكان من حبور العلم وأحـد أئمـة                    ) ٥٦(
احلفاظ األثبات العارفني بعلل احلديث واجلرح والتعديل ، ارحتل بابنه يف طلب احلديث ، تويف سـنة                 

ثري ، البداية والنهاية ،     ، ابن ك  ١/٣٤٩ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل ،       : ينظر  . سبع وسبعني ومائتني    
   . ١٣/٢٤٧ ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، ١١/٦٣

   .٥/٢٣٤ ،، الذهيب سري أعالم النبالء ، ٣/١٤٧ابن أيب حامت ، اجلرح والتعديل ، : ينظر   )٥٧(



 ٢٧١                 سارة بنت فراج علي العقال.  د- محاد بن أيب سليمان ومذهبه يف اإلميان                   

محاد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري موىل آل ربيعة بن مالك وهو ابن أخت محيد الطويل ، كان                      )٥٨(
مات وله ست وسبعون سنة سبع وستني ومائـة ،          / حبرا من حبور العلم فقيها فصيحا رأسا يف السنة          

سـري  ، ابن أيب حامت ،    ٣/١٤٠ ، ابن أيب حامت ،  اجلرح والتعديل ،         ٧/٢٨٢طبقات ابن سعد    : ينظر  
  . ٤٤٤/أعالم النبالء ، ابن أيب حامت ، 

   . ٥/٢٣٦يب سري أعالم النبالء ،  ، ، الذه١/٣٠٧العقيلي ،  الضعفاء : ينظر   )٥٩(

   .١/٣٠١،٣٠٢، العقيلي الضعفاء ، : ينظر   )٦٠(

   .٦/٢٣٥الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، : ينظر   )٦١(

األسود بن يزيد بن قيس اإلمام القدوة أبو عمرو النخعي الكويف ، من كبار التابعني ، وهو أخو عبـد                ) ٦٢(
بن األسود وابن أخي علقمة بن قيس وخال إبـراهيم النخعـي ،             الرمحن بن يزيد ووالد عبد الرمحن       

فهؤالء أهل بيت من رؤوس العمل والعلم ، كان األسود خمضرما أدرك اجلاهلية واإلسالم ، حـدث                 
: ينظر  . عن معاذ وبالل وابن مسعود وعائشة وغريهم ، كان يصوم الدهر ، تويف عام مخس وسبعني                 

 ،ذهيب سري أعالم النبالء ، الذهيب      ،، ال  ٩/١٣ ، البداية والنهاية ،     ،ابن كثري  ٦/٧٠طبقات ابن سعد ،     
٥/٥٠.   

مسروق بن األجدع أبو عائشة الوادعي اهلمداين الكويف ، يقال أنه سرق وهو صغري مث وجد فـسمي                    )٦٣(
مسروقا ، من كبار التابعني واملخضرمني الذين أسلموا يف عهد النيب ، كان أحد أصحاب ابن مسعود                 

.  يقرئون ويفتون ، ومل يكن يأخذ على القضاء أجرا ، مات سنة اثنتني وستني وقيل ثالث وستني     الذين
 ، الذهيب ،سـري أعـالم       ١٣/٢٣٢ ،، البغدادي تاريخ بغداد ، ،        ٦/٧٦طبقات ابن سعد ،     : ينظر  

   .٤/٦٣النبالء ، 

د ، خال إبراهيم النخعي ،      علقمة بن قيس بن عبد اهللا النخعي الكويف ، من أكابر أصحاب ابن مسعو               )٦٤(
شهد صفني مع علي رضي اهللا عنه ، مات يف خالفة يزيد بن معاوية عام إحدى وستني وقيـل اثنـتني                

 ،  ٨/٢١٨ ، ابن كثري ، البدايـة والنهايـة ،           ٦/٨٦طبقات ابن سعد ،     : ينظر  ، وقيل مخس وستني    
   . ٤/٥٣الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، 

ليت اختلف فيها السلف عمال وتركا وإن كان األمر استقر واإلمجاع انعقد علـى              وهذه من املسائل ا     )٦٥(
يبعد وجوبه على من خشي النسيان      بل ال   : جواز كتابة احلديث ، بل على استحبابه ، قال ابن حجر            



   هـ١٤٢٧ ، ربيع األول ٣٦، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٢٧٢ 

:  أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه                 –
   . ١/٢٠٤حمب الدين اخلطيب دار املعرفة ، بريوت ، :  قام بإخراجه – عبد الباقي حممد فؤاد

نوع من املصنفات يف احلديث يذكر طرف احلديث الدال على بقيته مع مجع أسانيده إمـا                : األطراف    )٦٦(
عبد الرمحن بن أيب بكر  السيوطي، تـدريب         : على سبيل االستيعاب أو التقيد بكتب خمصوصة ينظر         

عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الكتب احلديثة ، الطبعة         : راوي يف شرح تقريب النواوي ، ، حتقيق         ال
 ،حممد ضياء الرمحن األعظمي ، معجم مصطلحات احلـديث ولطـائف      ٢/١٥٥ه ،   ١٣٨٥الثانية ،   

  ٤٠ه ،الرياض ،ص ١٤٢٠األسانيد مكتبة أضواء السلف ، الطبعة األوىل ، 

   .٥/٢٣٢ النبالء ، م أعالالذهيب ، سري:  ينظر  ) ٦٧(

   .٦/٢٧٠طبقات ابن سعد ، : ينظر   )٦٨(

   .٤/٥٢٢ ، الذهيب ، سري أعالم النبالء ، ٢٧١املصدر نفسه ، : ينظر   )٦٩(

   .٦/٢٧٢طبقات ابن سعد ، : ينظر   )٧٠(

   .٤/٥٢٧ النبالء، م ، الذهيب ،  سري أعال٦/٢٨٤طبقات ابن سعد ، : ينظر   )٧١(

 ،، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،  تاريخ اإلسـالم             ٤/٥٢٧لذهيب سري أعالم النبالء ،    ، ا : ينظر    ) ٧٢(
عمر عبد السالم تدمري ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعـة             : ووفيات املشاهري واألعالم حتقيق     

   .٢٨٢ م ، ١٩٩٣ه ،١٤١٤الثانية ، 

فة وإمامهم وحافظهم ، ولد سنة مثان وعـشرين         عامر بن شراحيل الشعيب اهلمداين ، عالمة أهل الكو          )٧٣(
وقيل سنة إحدى وعشرين وقد رأى عليا وصلى خلفه ، كان ممن خرج مع ابن األشعث ، مات سنة                   

 ، الـذهيب ، ، ٩/٢٤٠ ،، ابن كثري ،البداية والنهاية ، ٦/٢٤٦طبقات ابن سعد : أربع ومائة ، ينظر   
   .٤/٢٩٤سري أعالم النبالء ، 

حلسن بن أيب احلسن يسار موىل زيد بن ثابت ، كانت أمه موالة ألم سلمة رضي اهللا عنها ،                   أبو سعيد ا    )٧٤(
ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر ، حضر اجلمعة مع عثمان ، كان من أعلم أهل زمانه ، جامعا للعلـم          

 ابـن  ينظر طبقـات . ويل القضاء لعمر بن عبد العزيز ، تويف سنة عشر ومائة      ، والعمل زاهدا ناسكا    
   .٤/٥٦٣الذهيب ، سرب أعالم النبالء ،  ، ٩/٢٧٩ ، ابن كثري ،البداية والنهاية ، ، ٧/١٥٦سعد 



 ٢٧٣                 سارة بنت فراج علي العقال.  د- محاد بن أيب سليمان ومذهبه يف اإلميان                   

حممد بن سريين أبو بكر األنصاري األنسي البصري ، موىل أنس بن مالك ، ولد لسنتني بقيتـا مـن                      )٧٥(
 على حروفه وكان    خالفة عمر وقيل بل من خالفة عثمان ، أدرك ثالثني صحابيا ، كان يأيت باحلديث              

 ، ابن كثري ،  ٧/١٩٣طبقات ابن سعد ، : بنظر. ؤيا ، تويف سنة عشر ومائة ورعا تقيا عاملا بتفسري الر 
   . ٤/٦٠٦ ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، ٩/٢٧٩البداية والنهاية ، 

   .٤/٥٢٧ ، الذهيب ، سري أعالم النبالء ، ٦/٢٨٤طبقات ابن سعد ، : ينظر   )٧٦(

بو عبد اهللا سفيان بن سعيد الثوري ، الكويف اتهد ، ولد سنة سبع وتسعني ، كان رأسا يف الزهـد                     أ  )٧٧(
: والفقه وكان يثلث بعلي ، كان ينكر قول املرجئة ، مات بالبصرة سنة إحدى وستني ومائة ،ينظـر                 

  ٧/٢٢٩ ، الذهيب ، سري أعالم النبالء ، ٦/٣٧١طبقات ابن سعد ، 

  .١٧/٤٤٦تاوى ، ابن تيمية ، لف) ٧٨(

أبو حممد احلسن بن حممد احلنفية ، كان من علماء أهل البيت ومن التابعني األجالء ، مات سنة مائة أو    )٧٩(
   . ٥/١٣٠ ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، ٩/١٩٣ابن كثري ،  البداية والنهاية ، : اليت قبلها ، ينظر 

رتي موالهم اليصري ، من صغار التابعني ، ولد سنة مثـان            سيد العلماء أبو بكر أيوب السختياين الع        )٨٠(
وستني ورأى أنس بن مالك كان ثبتا يف احلديث وإليه املنتهى يف إتقانه ، حج أربعني حجة ، تويف عام                    

 ، الذهيب ، سري أعـالم النـبالء ،          ٧/٢٤٦طبقات ابن سعد    : إحدى وثالثني ومائة بالبصرة ، ينظر       
٦/١٥.   

  .١٨٤٤:  ،رقم األثر ٥/١٠٠٣اعة ، رح أصول اعتقاد أهل السنة واجلم، شائيالاللك) ٨١(

   .٩/١٩٣ابن كثري ،  البداية والنهاية ، ) ٨٢(

   .٢/٣٢٠، ١٣٢٥ابن حجر العسقالين ذيب التهذيب ، ، دارصادر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، ) ٨٣(

  .١٢٦٨:  ،رقم األثر ٢/٩٠٤ابن بطة ، اإلبانة ،   )٨٤(

أبو عبد اهللا حممـد  : عبد اهللا اهلمداين ، تابعي ، ورد عن أمحد وأيب داود أنه كان مرجئا ، ينظر           ذر بن     )٨٥(
علي حممد البحاوي ، دار إحياء الكتب       : بن عثمان الذهيب ،  ميزان االعتدال يف نقد الرجال ، حتقيق             

 ، ، ابن ٢/٣٤٥، م ،مصر ١٩٦٣ه، ١٣٨٢العلمية ، عيسى البايب احلليب وشركاه ، الطبعة األوىل ، 
   .٥/٣١حجر ، ذيب التهذيب 

   .٩٥٣:  ،رقم األثر ٥٦٣اخلالل ، السنة ،   ) ٨٦(



   هـ١٤٢٧ ، ربيع األول ٣٦، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٢٧٤ 

سلمة بن كهيل بن حصني ، اإلمام الثبت احلافظ ، أبو حيىي احلضرمي مث الكويف ، من أعالم التـابعني                      ) ٨٧(
طبقات ابـن سـعد     : ولد سنة سبع وأربعني  ومات سنة إحدى وعشرين ومائة يوم عاشوراء ، ينظر               

   .٤/١٥٥ ، ابن حجر ،ذيب التهذيب ، ، ٥/٢٩٨ ، الذهيب ،سري أعالم النبالء ، ٦/٣١٦

   .٦٧٧:  ،رقم األثر ١/٣٢٩عبد اهللا بن أمحد، السنة ، ،   ) ٨٨(

   .٦٩٦: ،رقم األثر ١/٣٣٥املصدر نفسه ،   )٨٩(

ملكي ، من أئمة التابعني ، تويف سنة أربع         عطاء بن أيب رباح ، مفيت احلرم ، أبو حممد القرشي موالهم ا              )٩٠(
   ٥/٧٨ ،الذهيب ، سرياألعالم٥/٤٦٧طبقات ابن سعد :  ، ينظر ةعشرة ومائ

   .٨٣١:،رقم األثر١/٣٨٢عبد اهللا بن أمحد ، السنة ،   )٩١(

  .ـه١٣٢سامل بن عجالن األفطس ، ثقة رمي باإلرجاء ، روى عن سعيد بن جبري ، قتل صربا عام                     )٩٢(
، ابن حجر العسقالين ، تقريـب       ٣/٤٤١،ابن حجر ، التهذيب ،      ٢/١١٢ الذهيب ،  امليزان،    ينظر ، 

  .١/٢٨١التهذيب ، بريوت ، دار املعرفة ، الطبعة األوىل ، 

التهـذيب ،   : ابـن حجـر     : ه ،ينظـر    ١٦٦معقل بن يسار العبـسي مـوالهم ، مـات سـنة               )٩٣(
   .٢/٢٦٤،التقريب،١٠/٢٣٤

: ه ،ينظر   ١١٧و أيوب اجلزري ، كان من والة عمر بن عبد العزيز ، تويف سنة               ميمون بن مهران ، أب      ) ٩٤(
   .٥/٧١ ، الذهيب ، السري ٤٧٧/ ٧طبقات ابن سعد 

: ه ينظـر  ١٢٧عبد الكرمي بن مالك ، أبو سعيد اجلزري ، من صغار التابعني الثقات ، تـويف سـنة              )٩٥(
   .٦/٣٧٢ ، ابن حجر ، التهذيب ٨٠/ ٦الذهيب ، السري 

   . ٨٣١:  رقم األثر ٣٨٢/ ١عبد اهللا بن أمحد ، السنة ،   )٩٦(

قتادة بن دعامة السدوسي أبو اخلطاب البصري الضرير ولد سنة ستني وكان من أوعية العلم ويضرب                  )٩٧(
طبقـات  : به املثل يف قوة احلفظ وكان ممن يرى القدر ، تويف بالطاعون سنة مثاين عشرة  ومائة ، ينظر                  

   ٩/٣٢٥كثري ،  البداية والنهاية  ، ابن ٢٦٩ /٥ ،الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، ٢٢٩ /٧ابن سعد 

عبد الرمحن بن حممد بن األشعث بن قيس الكندي ، بعثه احلجاج على سجستان فثار هناك وأقبل يف                    )٩٨(
قاتله مجع كبري وقام معه علماء وصلحاء هللا تعلى ملا انتهك احلجاج من إماتة وقت الصالة وجلوره ، ف                 

احلجاج وجرى بينهما عدة مصافات كانت النصرة فيها يف األغلب البن األشعث حىت أمر احلجـاج                



 ٢٧٥                 سارة بنت فراج علي العقال.  د- محاد بن أيب سليمان ومذهبه يف اإلميان                   

باحلملة على كتيبة القراء ألن الناس كانوا تبعا هلم ، ويف آخر األمر ازم مجع ابن األشعث الذن هرب             
ذلك سنة أربع ومثانني ،     ألقى نفسه ، و   : إىل ملك الترك الذي محله إىل احلجاج فقتل يف الطريق وقيل            

   .٤/١٨٣ ، الذهيب ، سري أعالم النبالء ، ٥٣ ـ٦/٣٧: ابن كثري ،البداية والنهاية ،: ينظر 

   .٦٤٤: رقم األثر ١/٣١٩عبد اهللا بن أمحد ، السنة ،   ) ٩٩(

   .٩/٥٠ابن كثري ،  البداية والنهاية ، : ينظر  )١٠٠(

 موالهم ، الكويف األعمى الفقيه ، يلحق بصغار التابعني ، تـويف             اإلمام العالمة الثقة أبو هشام الضيب      )١٠١(
 ، ابن   ٦/١٠الذهيب ،  سري أعالم النبالء ،        : سنة ثالث وثالثني ومائة ، وقيل أربع وثالثني ، ينظر           

   .٢٦٩ /١٠حجر ، ذيب التهذيب ، 

ء وكان يرى اإلرجاء ، مات      عمرو بن مرة املرادي ، احلافظ أبو عبد اهللا الكويف ، كان من الصلحا                )١٠٢(
 ،،  ٦/٢٥٧، ابن أيب حامت ،  اجلـرح والتعـديل           : ينظر  ، سنة عشر ومائة وقيل مثان عشر ومائة        

   .٣/١٠٠ ،، ابن حجر ، ذيب التهذيب ٥/١٩٦الذهيب ، سري أعالم النبالء 

   .١٨٤٣:  ،رقم األثر ٥/١٠٠٢الاللكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،  ) ١٠٣(

طلق بن حبيب العرتي البصري  من أعالم التابعني الزاهدين األجالء ، مسع من ابن عباس وكان بارا                    )١٠٤(
بوالديه ، وكان ممن خرج مع ابن األشعث ، مات قبل املائة ، قيل قتله احلجاج ، وقيل بل مـات يف       

ري ، البداية والنهايـة      ،، ابن كث   ٧/٢٢٧طبقات ابن سعد ،     : الطريق إليه مع سعيد بن جبري ، ينظر         
   . ٤/٦٠١  ، الذهيب ، سري أعالم النبالء ٩/١٠٦

أبو أمساء إبراهيم  بن يزيد التيمي ،عابد الكوفة ، يقال قتله احلجاج ، وقيل بل مات يف حبسه سنة                       )١٠٥(
 ،  ٢٨٥/ ٦طبقات ابن سعد ،     : اثنتني وتسعني ، وقيل أربع وتسعني ، و مل يبلغ أربعني سنة ، ينظر               

   . ١/١٧٦ ، ابن حجر ، ذيب التهذيب ٥/٦٠الذهيب ، سري أعالم النبالء ، 

   .٣٠٧ ـ١/٣٠٤العقيلي ، الضعفاء الكبري ،   ) ١٠٦(

  .نفس املصدر والصفحة    )١٠٧(

   .٧/٣١١ابن تيمية ، الفتاوى ،   ) ١٠٨(

   .٣/١٤٧ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل ،   ) ١٠٩(
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  .١/٣٠٣ري ، العقيلي ، الضعفاء الكب  ) ١١٠(

:  سنة اثنتني وعشرين ومائة ، ينظر      زبيد بن احلارث اليامي الكويف احلافظ ، من صغار التابعني ، مات             )١١١(
 ، ابن حجر ، ذيب التهذيب ،        ٢٩٦م٥ ، الذهيب ، سري أعالم النبالء ،         ٦/٣٠٩طبقات ابن سعد    

٣/٣١٠.   

   .٣/١٧ابن حجر ، ذيب التهذيب ، ) ١١٢(

عية العلم ، طلب علـى القـضاء        ن املعتمر أبو عتاب السلمي الكويف احلافظ ، كان من أو          منصور ب   )١١٣(
 ، الذهيب ،  سري أعـالم        ٦/٣٣٧طبقات ابن سعد ،     : ، مات سنة ثالث وثالثني ومائة ، ينظر         فأىب

   .٥/٤٠٢النبالء ، 

   .٢٣٥/ ٥سري أعالم النبالء ، الذهيب ،   )١١٤(

 ، العقيلـي    ١٨٤٢:  ،رقم األثر    ٥/١٠٠٢تقاد أهل السنة واجلماعة ،      الاللكائي  ، شرح أصول اع     ) ١١٥(
   .١/٣٠٢الضعفاء ، 

أبو عروة معمر بن راشد األزدي موالهم البصري اإلمام احلافظ  ، نزيل اليمن ، ولد سنة مخس أو                     )١١٦(
وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحري ، مات سنة ثالث           ، ست وتسعني وشهد جنازة احلسن      

 ، ابـن    ٧/٥ ، الذهيب ، سري أعالم النـبالء ،          ٥/٥٤٦طبقات ابن سعد ،     : سني ومائة ، ينظر     ومخ
   . ١٠/٢٤٣حجر ،  ذيب التهذيب ، 

  .٥/٢٣٣ ، الذهيب ، سري أعالم النبالء ، ٣٠٤/ ١العقيلي ، الضعفاء ، ) ١١٧(

   .٥/٢٣٣سري أعالم النبالء ، الذهيب ،   )١١٨( 

   .٧/٤٠٥ى ابن تيمية ، الفتاو  ) ١١٩(

  .إسنادها ضعيف :  ، وقال عنها احملقق ٧٨٩: ،رقم األثر ١/٣٦٥عبد اهللا بن أمحد ، السنة ، ) ١٢٠(

   . ٢٧١/ ٦طبقات ابن سعد ، : ينظر   )١٢١(

  .نفس املصدر والصفحة : ينظر   )١٢٢(

   .٦١٨:  ، رقم األثر ٣١٣/ ١نفس املصدر والصفحة، عبد اهللا بن أمحد ، السنة ، : ينظر   )١٢٣( 

   .٦٢٠:  ، رقم األثر ٣١٣/ ١عبد اهللا بن أمحد ، السنة ، ) ١٢٤(
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   .٧٠٦:  ،رقم األثر ١/٣٣٧عبد اهللا بن أمحد ، السنة ،   )١٢٥(

   .٢٧٣/ ٦طبقات ابن سعد ،   )١٢٦(

   .١٨٠٥: ، رقم األثر ٩٨٨/ ٥الاللكائي ، شرح أصول أهل السنة واجلماعة ،   ) ١٢٧(

   .١٨٠٨: رقم األثر  ،٩٨٩املصدر نفسه ،   )١٢٨(

اإلمام املفسر الشهيد أبو حممد األسدي الواليب موالهم الكويف ، كان مع ابن األشعث ملا خرج على                   )١٢٩(
احلجاج ، واختفى عنه مدة طويلة حىت ظفر به عامل مكة وأرسله إىل احلجاج الذي قتله عام مخـس   

 ،، ابـن كـثري،      ٢٥٦/ ٦ ابن سعد ،     طبقات: وتسعني ، ومل يلبث احلجاج بعده إال قليال ، ينظر           
   .٣٢١/ ٤ ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، ٩/١٠١البداية والنهاية ، 

   .٦٥٩: رقم األثر  ،٢/٣٢٣عبد اهللا بن أمحد ، السنة ،   ) ١٣٠(

   .١٨١٢:  ، رقم األثر ٣٢٨/ ١املصدر نفسه ،   ) ١٣١(

   .١٧/ ٣ابن حجر ، ذيب التهذيب ،   ) ١٣٢(

 بن زيد بن درهم أبو إمساعيل األزدي ، العالمة احلافظ ، أصله من سجـستان ، مـن أجـل                     محاد  )١٣٣(
 ، ابن كثري ،      ٢٨٦/ ٧طبقات ابن سعد ،     : أصحاب أيوب ، مات سنة تسع وأربعني ومائة ، ينظر           

   .٢٣٥/ ٥  ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ١٨٠/ ١٠البداية والنهاية ، 

   . ٣٣٢/ ٦طبقات ابن سعد ،   )١٣٤(

   .٣٠٣/ ١العقيلي ، الضعفاء الكبري ،   ) ١٣٥(

  . ٤٨ ، ح ٣٦أخرجه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب   )١٣٦(

أبو وائل شقيق بن سلمة األسدي الكويف املخضرم ، شيخ الكوفة ، كان ثقة كثري احلديث ، رأسا يف                     )١٣٧(
 ، البغدادي ،  تـاريخ       ٩٦/ ٦د ،   طبقات ابن سع  : العلم والعمل ، مات سنة اثنتني ومثانني ، ينظر          

   . ١٦١/  ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، ٢٦٨ / ٩بغداد ،

   .١٠٦٣ ، رقم األثر ، ٥٩٩اخلالل ، السنة ،   ) ١٣٨(

   .٣٠٣/ ١العقيلي ، الضعفاء ،   ) ١٣٩(



   هـ١٤٢٧ ، ربيع األول ٣٦، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٢٧٨ 

فة وعاملهـا   عمرو بن عبد اهللا بن ذي حيمد أبو إسحاق السبيعي اهلمداين الكويف احلافظ ، شيخ الكو                 )١٤٠(
وحمدثها ، من أجلة التابعني ، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عثمان ، تويف سنة سبع وعشرين ومائـة ،                    

 ، ابـن حجـر ،        ٣٩٢ / ٥ ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ،          ٦/٣١٣طبقات ابن سعد ،     : ينظر  
   .٦٣ / ٨ذيب التهذيب ، 

  .٢٣٣/ ٥الذهيب ، سري أعالم النبالء ،   ) ١٤١(

   .٦٠٤:  رقم األثر ٥١٥/ ٢ابن بطة ،اإلبانة ،  ) ١٤٢(

قوم يشهدون السوق وليس هلم رؤوس أموال ، يريد أن هؤالء ال فقـه عنـدهم وال   :الصعافقة هم     ) ١٤٣(
  . ،دار إحياء التراث ، بريوت ٧/٣٤٧ابن منظور ، لسان العرب مادة صعفق ، : ينظر . عمل 

   .٢٥١ / ٦ابن سعد ،   )١٤٤ (

  .٩٥٩:  ، رقم األثر ٥٦٥الل ،السنة ، اخل  ) ١٤٥(

   .٩٨٠:  ، رقم األثر ٥٧٠املصدر نفسه،  )١٤٦(

ابـن حجـر ،   : شبابة بن سوار املدائين ، أصله من خراسان ، كان داعية يدعو إىل اإلرجاء ، ينظر     )١٤٧(
  .٤/٣٠١ذيب التهذيب 

ن بن يزيد اخلالل ، ولد سنة أربع وثالثني         اإلمام العالمة شيخ احلنابلة أبو بكر أمحد بن حممد ين هارو            ) ١٤٨(
، البغدادي ،  تاريخ بغداد    :  ينظر   ومائتني ، رحل يف طلب العلم ، تويف سنة إحدى عشرة وثالمثائة ،            

   .١٤/٢٩٧ ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، ١٥٩/ ١١ ، ابن كثري ،  البداية والنهاية ، ٥/١١٢

  .٣/٥٧٠اخلالل ، السنة ، : ينظر   )١٤٩(

   .٨١٨:  ، رقم األثر ٣٧٦ / ١عبد اهللا بن أمحد ،السنة،    ) ١٥٠(

  .٧/١٩٤،١٩٥،٢٠٢،٥٧٥ابن تيمية ، الفتاوى :ينظر  )١٥١(

  .١٩٤،٥٠٨املصدر نفسه ، : ينظر   )١٥٢(

   .٧/٢٠٤ينظر املصدر نفسه  ،   )١٥٣(

  . ٣١٦ ،ابن أيب العز ، شرح الطحاوية ، ١٣/٣٨ ،٧/٢٩٧املصدر نفسه ، :ينظر   )١٥٤(



 ٢٧٩                 سارة بنت فراج علي العقال.  د- محاد بن أيب سليمان ومذهبه يف اإلميان                   

   .٧/٦١٦ابن تيمية ، الفتاوى ، : ينظر   )١٥٥(

  .٣٩٤/ ٧، ابن تيمية ،  الفتاوى ٢٢٢، ٢١٧/ ١األشعري ،  مقاالت اإلسالميني ، : ينظر   )١٥٦(

  .٧/٥١٠املصدر نفسه ، : ينظر   )١٥٧(

 عبد الرمحن بن مسلم ، صاحب دولة بين العباس املروزي ، كان فاتكا ذا رأي وعقل وتدبري وحزم                   )١٥٨(
ابن كثري ،    : وصرامة وإقدام وتسرع ، ولد سنة مائة ، وقتله املنصور سنة سبع وثالثني ومائة ، ينظر                 

   .٤٨ / ٦ ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، ٦٥/ ١٠البداية والنهاية ، 

   .١٩٥ / ٧ابن تيمية ،  الفتاوى : ينظر   )١٥٩(

   .٤٠٤ / ٧املصدر نفسه، : ينظر   ) ١٦٠(

ن اجلراح ، أبو سفيان الرواسي الكويف اإلمام احلافظ ، ولد سنة تسع وعـشرين ومائـة ،                  وكيع ب   ) ١٦١(
 ،، ابن   ٦/٣٩٤طبقات ابن سعد    : عرض على القضاء فامتنع ، مات سنة سبع وتسعني ومائة ،ينظر            

   .١٤٠/ ٩ ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ، ٢٥١ /١٠كثري، البداية والنهاية ،

   . ٦٠٧:  ، رقم األثر ١/٣١٠محد ، السنة ، عبد اهللا بن أ  ) ١٦٢(

عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد أبو عمرو األوزاعي ، أمجع املسلمون على إمامته وعدالته ، كان لـه                     ) ١٦٣(
مذهب مستقل ومشهور وفين ، رحل من دمشق إىل بريوت فرتل مرابطا فيها حىت مات سنة سـبع                  

 ،  ١١٨ / ١٠ ابن كثري ،  البداية والنهاية ،          ٤٨٨/ ٧طبقات ابن سعد ،     :  ينظر   ومخسني ومائة ،  
  .١٠٧/ ٧ري أعالم النبالء ، الذهيب ،  س

  .١/١٧٤،عياض اليحصيب ، ترتيب املدارك ٣/٥٩٢اخلالل ، السنة ،: ينظر   )١٦٤(

سعيد بن عبد العزيز بن أيب حييي أبو حممد التنوخي ، مفيت دمشق ، ولد سنة تسعني ، مات سنة سبع                     )١٦٥(
/ ٨ ، الذهيب ،  سري أعالم النبالء ،        ٤٢/ ٤ابن أيب حامت ،  اجلرح والتعديل ،         : تني ومائة ، ينظر     وس
   .٥٩/ ٤ ، ابن حجر ،  ذيب التهذيب ، ٣٢

   .٦٨٧:  ، رقم األثر ٣٣٣/ ١عبد اهللا بن أمحد ،  السنة ،   ) ١٦٦(

   .٧٢٧:  ، رقم األثر ٣٤٣/ ١املصدر نفسه ،   )١٦٧(

   . ٧٣١:  ، رقم األثر ٣٤٥/ ١سه ، املصدر نف  )١٦٨(



   هـ١٤٢٧ ، ربيع األول ٣٦، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٢٨٠ 

عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة ، أبو بكر وأبو حممد القرشي التيمي املكي القاضي املؤذن ، ولـد                 )١٦٩(
يف خالفة علي أو قبلها ، وحدث عن مجع من الصحابة ، وكان علما مفتيا صاحب حديث وإتقان ،                   

 ، الذهيب ،  سري أعالم النـبالء ،          ٤٧٣/ ٥،  ابن سعد طبقات  : رة ومائة ، ينظر     مات سنة سبع عش   
٨٨/ ٥.   

وأثر ابن أيب مليكة  عند البخاري تعليقا ،، ابن حجر ، الفـتح                .٤٠/ ١البغوي ،  شرح السنة ،         ) ١٧٠(
١/١٠٩.   

  .١٩: سبق خترجيه ، ينظر هامش رقم   ) ١٧١(

   .١٠٠٨: األثر  ، رقم ٥٨١،ص ٩٥٧:  ، رقم األثر ٥٦٥اخلالل ،السنة ،   ) ١٧٢(

  .١٠٠٩: ،رقم األثر ٥٨١املصدر نفسه ،   )١٧٣(

مسلم ، كتـاب   ،)٩(رقم احلديث ) ١/٥١(أخرجه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب أمور اإلميان ،        ) ١٧٤(
  ).٣٥(رقم احلديث ) ١/٤٦(ميان ، اإلميان ، باب بيان عدد شعب اإل

، ومـسلم ،    ٤٤: رقم احلـديث    ) ١/١٠٣(دة اإلميان   أخرجه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب زيا        ) ١٧٥ (
  . ٣٢٥: رقم احلديث ) ١/١٨٢(كتاب اإلميان ، باب أدىن أهل اجلنة ، 

   .٧/٥١٣،٥٤٣ابن تيمية ، الفتاوى : ينظر   )١٧٦(

   ٥٥ـ٥١/ ١٤املصدر نفسه  : ينظر   )١٧٧(

   .٤١/ ١البغوي ، شرح السنة   ) ١٧٨(

  .١٣٩اآلجري ، الشريعة ،   )١٧٩(

  .١٣/٤٠ابن تيمية ، الفتاوى ، : ينظر   ) ١٨٠(

   .٧٤٦:  ، رقم األثر ٣٤٨/ ١عبد اهللا بن أمحد ، السنة   ) ١٨١(

   .٤٠ / ١٣ابن تيمية ،الفتاوى ،    ) ١٨٢(

   .٦٠١السنة  ، اخلالل ، . ٦٠٢:  ،رقم األثر ١/٣٠٩عبد اهللا بن أمحد ،  السنة : ينظر   )١٨٣(

   .٥٣:  ، رقم األثر ٣٢١ة ، عبد  اهللا بن أمحد ، السن  ) ١٨٤(



 ٢٨١                 سارة بنت فراج علي العقال.  د- محاد بن أيب سليمان ومذهبه يف اإلميان                   

  .٧/٤٤٨ابن تيمية ، الفتاوى : ينظر   )١٨٥(

  .١٣٨اآلجري ، الشريعة ،   )١٨٦(

  .٩٧٢:  ،رقم األثر ٢/٥٦٨اخلالل ، السنة ،   )١٨٧(

   .٧١٩ ،٧١٨:  ، رقم اآلثار ٣٤٠عبد اهللا بن أمحد ،  السنة ، : ينظر   )١٨٨(

  .١٧٨١:  ، رقم األثر ٥/٩٧٧سنة واجلماعة الاللكائي ، شرح أصول اعتقاد أهل ال  ) ١٨٩(

   .١٠٥٩:  ، رقم األثر ٥٩٨اخلالل ، السنة ،   ) ١٩٠(

  .٦٠٠:  ، رقم األثر ٣٠٧/ ١عبد اهللا بن أمحد ، السنة ،   ) ١٩١(

  .١٣/٤٧ابن تيمية ، الفتاوى ، : ينظر   )١٩٢(

   .١٠٤٩:  ، رقم األثر ٥٩٣اخلالل ،السنة ،    ) ١٩٣(

   .٣٣٩ أيب العز ،  شرح الطحاوية ، ابن: ينظر   ) ١٩٤(

اإلمام العالمة احلافظ أبو القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل القرشي التيمي امللقب بقوام الـسنة ،                   ) ١٩٥(
سري أعـالم   : ولد سنة سبع ومخسني وأربعمائة ، تويف سنة مخس وثالثني ومخسمائة ، ينظر، الذهيب               

  .٤٦٣فاظ ،  ، السيوطي ،طبقات احل٢٠/٨٠النبالء ،

   .٤٠٩ ،٤٠٨/ ٢األصبهاين ، احلجة يف بيان احملجة ،   ) ١٩٦(

   .٤١ ـ ٤٠/ ١شرح السنة ، البغوي ،   )١٩٧(

أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي ، الشافعي ، تـويف سـنة مثـان عـشرة                       )١٩٨(
  . ١٧/٤١٩ أعالم النبالء،،الذهيب ، سري١٤/٧٠البغدادي ، تاريخ بغداد : ، ينظر ةوأربعمائ

  .٥/٩٦٥الاللكائي ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،  )١٩٩(

   .٤٠/ ١٣ابن تيمية ، الفتاوى   ) ٢٠٠(

  .٢/٨٦٢،ابن بطة ، اإلبانة ١٣٦، اآلجري ، الشريعة ٤٦ـ١٣/٤٠:املصدر نفسه : ينظر   )٢٠١(

  .٧/٤١٨،٤٢٠،٥٠٩ابن تيمية ، الفتاوى : ينظر   )٢٠٢(

   .٣/٣٥٧،٧/٥٠٧،١٣/٣٨ملصدر نفسه ا: ينظر   )٢٠٣(



   هـ١٤٢٧ ، ربيع األول ٣٦، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج  ٢٨٢ 

   .٩٧٥:  ، رقم األثر ٥٦٩، ٩٨٨:  ، رقم األثر ٥٧٤اخلالل ،  السنة،   ) ٢٠٤(

  .١٣/٣٨ابن تيمية ، الفتاوى ،   )٢٠٥(

  .٣١٦ أيب العز ، شرح الطحاوية ،  ، ابن١٣/٣٨ ، ٧/٢٩٧املصدر نفسه ، : ينظر   ) ٢٠٦(

  .١٣/٤٧ابن تيمية ، الفتاوى : ينظر   )٢٠٧(

  .٧/٥٧٩املصدر نفسه : ينظر   )٢٠٨(

   .٧/٣٩٥ينظر املصدر نفسه   )٢٠٩(

  .٧/٥٠٤ينظر املصدر نفسه  ) ٢١٠(

  .٧/٥١٠ينظر املصدر نفسه  ) ٢١١(

  .٣٢٠ابن أيب العز ، شرح الطحاوية  ،٧/٢٩٧ ، ٣/٣٥٧ينظر املصدر نفسه  ) ٢١٢(

  .٧/٣٩٤ينظر املصدر نفسه  ) ٢١٣(

، حلنبلي ، ولد سنة أربع وثالمثائة     و عبد اهللا بن عبيد اهللا بن حممد العكربي ا         اإلمام القدوة احملدث ، أب      ) ٢١٤(
البغدادي، تاريخ بغـداد،    : ينظررحل يف طلب العلم وهو صغري ، تويف سنة سبع ومثانني وثالمثائة ،              

   .١٦/٥٢٩، ، الذهيب، سري أعالم النبالء٣٤٣/ ١١، ابن كثري، البداية والنهاية، ١٠/٣٧١

   .٢/٨٩٣اإلبانة ،  ،بطةابن   ) ٢١٥(
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