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 2018 ماي 04األشعري واألشاعرة : ملتقى دولي حول 
 جامعة قسطموني تركيا

 :موقف ابن حزم من المذىب األشعري       :      الموضوع.      
جامعة األمير عبد القادر للعلوم . عبد المالك بن عباس / د                                                

    الجزائر. اإلسالمية

 :ظهور األشعرية باألندلس: أوال 

 ه باألندلس بصفة عامة وقلة ادلشتغلُت بكالمي التفكَت اليف تأخرلظروف السياسية والتقلبات االجتماعية ادلتطرفة    لقد أثرت ا
 وقد ظل األندلسيون على موقفهم ادلعادي لعلم الكالم اقتداء بإمام أىل ادلدينة مالك بن انس الذي اعتربه بدعة بصفة خاصة،

ادلذاىب األندلس  تعرف منكرة يف الدين، كما سامهت مدرسة احلديث يف موقفها ادلعادي لعلم الكالم، وبناء على ذلك مل
 شهدت إنو  يف ادلشرق، فقد ظلت دبنأى عن الفرق الغالية واحلركات ادلتطرفة ادلناىضة للسلطة احلاكمة،ةعهودامل بالصورةالكالمية 

  .بعض الثورات اليت مت إمخادىا ومل تنجح يف نشر معتقداهتا

 يف الرأي الغلوعلى العامة، فقد كانوا زلل الثقة وجديرين باالحًتام لتعظيمهم السّنة ومعاداهتم لعلم الكالم و ادلالكية تأثَت    اشتد 
عملت أيضا  ذلك أن األندلس اليت عملت ألسباب تارخيية وجغرافية على احلفاظ على وحدهتا السياسية،» وأسباب االختالف

 ه كان ال يتم إال على ادلذاىب السنية،إنّ على احلفاظ على وحدهتا ادلذىبية، وحىت يف اللحظات اليت عرفت فيها األندلس انفتاحا، ف
أما غَت السنية كالتشيع واالعتزال وادلذىب اخلارجي، فتعترب مذاىب تزرع الشقاق والفتنة يف قلب الدين واألمة،وىذا ما جعل 

تعرف انتشارا كبَتا لعلم الكالم،كالذي كان بادلشرق، بل إن رغبتها يف التمييز عن ادلشرق، جعلتها تتشبث بادلذىب  األندلس ال
 1.«ادلالكي

 ويف ىذا وعلى الرغم من تزمت ادلالكية فقد نعمت بض التيارات الكالمية بقسط من احلرية، وينطبق ذلك على االعتزال      
 كانت مل تتجاذب فيها اخلصوم، وال اختلفت فيها النحل، فقّل لذلك إن بالدنا وإنوأما علم الكالم ف» :الصدد يقول ابن حزم

 االعتزال، نظّار على أصولو، وذلم فيو إىلتصرفهم يف ىذا الباب ، فهي على كل حال غَت عرية عنو، وقد كان فيهم قوم يذىبون 
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بن السمينة واحلاجب موسى بن حدير، وأخوه الوزير صاحب ادلظامل أمحد، وكان داعية إىل  ، منهم خليل بن إسحاق وحييتآليف
 2.«االعتزال ال يستًت بذلك

فقد شهدت ىذه ادلرحلة سيطرة ادلالكية على احلياة الفكرية إذ انفردت األندلس عن بقية العامل اإلسالمي بظاىرة تستدعي   
فقد ارتبط الفقهاء ادلالكيون واألمراء فيو برباط »االلتفات إليها، وىي ربالف السلطة السياسية والسلطة الفقهية يف تنظيم اجملتمع 

متُت من ادلصاحل ادلشًتكة، وكما كانت الدولة تنتظر من الفقهاء تأييدىا يف حالة ظهور خارج على سلطاهتا، فكذلك كان شيوخ 
 الوحدة نوىي أ ادلالكية ينتظرون من الدولة أن تؤيدىم على أي سلالف دلذىبهم الفقهي، وكانت حجة الفقهاء يف ذلك واضحة،

 3.«العقائدية للبالد جزء من وحدهتا السياسية 

   وبعيدا عن األندلس فقد انتشرت األشعرية بقَتوان، ويعترب أبو زيد القَتواين، إمام ادلالكية يف زمانو انتهت إليو رئاسة ادلالكيُت، 
ونذكر من تالميذه أيب بكر زلمد بن الطيب الباقالين الذي أصبح من شيوخ األشاعرة، ومن تالميذ الباقالين برزت شخصية أيب 

وأما :  ابن حزمالذي كان لو الفضل يف نشر ادلذىب األشعري بالقَتوان وىذا ما أكده( ه 430ت  )عمران الفاسي ادلالكي
 4. األشعرية فكانوا ببغداد والبصرة مث قامت لو سوق بصقلية والقَتوان وباألندلس مث رق أمرىم واحلمد هلل رب العادلُت

ويظهر  أن ابن حزم الظاىري غَت راض عن  ىذا الدخيل الذي وطأ أقدامو بالقَتوان مث شد رحالو إىل األندلس عن طريق بعض 
فقهاء ادلالكية، ومنهم مقدمهم أيب الوليد الباجي تلميذ أيب جعفر السمناين األشعري والذي تتلمذ بدوره عن الباقالين، وستصبح 

البن حزم الظاىري ألهنا ازبذت منحنُت مواجهة ادلالكية يف األصول ومواجهتهم يف الفروع، وذلذا شن ىجومو  ادلواجهة صعبة
وال ربسنن ظنك بكل ما ذبده ألولئك ادلهذارين السفسطائيُت على احلقيقة ادلتسمُت " العنيف على ادلتكلمُت ومناىجهم 

بادلتكلمُت، الذين يأتونك بألف كلمة من ىذرىم ينسى آخرىا أوذلا، وليست إال اذلذيان والتخليط، وقضايا فاسدة بال برىان 
 5"بعضها ينقض بعضا

أسألك باهلل ىل بلغك أن أحدا أسلم على يدي متكلم من ىؤالء : ويذكر لنا حسرة السائل وىو يسألو عن ادلتكلمُت ، قال
فواهلل يا أخي ما وجدت لقولو جوابا، بل ما وجدهتم أحدث اهلل : فما كان جوابو ... ادلتكلمُت، واىتدى على أيديهم من ضاللة؟ 

 تعاىل على أيديهم إال الفرقة والشتات والتخاذل وافًتاق الكلمة واجلسر على كل طامة وعظيمة وتكفَت ادلسلمُت بعضهم بعضا

 انتشر ادلذىب األشعري باألندلس بصورة زلتشمة وكسب  :مصادر ابن حزم في عرض مذىب األشعري: ثانيا

أنصارا من ادلالكية،إذ بقي غالبيتهم على طريقة مالك وعلى رأسهم اإلمام ابن عبد الرب ، وذكر ابن حزم بعض ادلنتسبُت للمذىب 
 :األشعري، شلا يدفعنا إىل استقراء مصادره اليت اعتمد عليها يف عرض مذىبهم الكالمي، منها
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 آراء األشاعرة خاصة فيما يرويو عن  ابن حزم وىو من كبار ادلالكية ومقدم األشعرية باألندلس نقل عنوي: الباجيأبو الوليد – 1
يف رده على من زعم أن األنبياء والرسل ليسوا اليوم أنبياء وال رسال، وقد جاء يف شيخو السمناين مقدم األشعرية يف وقتو بادلوصل، 

 أن سليمان بن خلف الباجي وىو من مقدميهم اليوم أن زلمد بن احلسن بن فورك االصبهاين على ىذه : عرضو ذلذه ادلسألة
.  ادلسألة، قتلو بالسم زلمود بن سبكتكُت صاحب ما دون وراء النهر من خراسان رمحو اهلل

ىذا كما تقول العامة : ولقد حاورين سليمان بن خلف الباجي كبَتىم يف ىذه ادلسألة يف رللس حافل، فقلت لو: قال ابن حزم
.  عنب ال من كرم وال من دالية: عندنا

وقد صككت هبذا وجو : ، وقولووقد قلت لبعضهممثل قولو : مجالس المناظرات في أصول الدينو المقابلة المباشرة - 2
وما كنا نصدق من أن ينتمي :  فيقولناظراتىذه املعلى ويف نص آخر يؤكد ابن حزم .6بعض مقدميهم يف ادلناظرة فدىش وبلد 

  7.إىل اإلسالم يأيت هبذا لوال أنا شاىدناىم وناظرناىم ورأينا ذلك صراحا يف كتبهم

وىذا أمر مسعناه منهم نصا ورأيناه يف كتبهم، فهل يف الرعونة أكثر من ىذا؟ ....قال ابن حزم:  والنقل من كتبهمالسماع - 3
.  8ىذه نصوص أقواذلم اليت رأيناىا يف كتبهم ومسعناىا منهم : منها قولو وىل ديكن ادلوسوس وادلربسم أن يأيت بأكثر من ىذا؟

 :شيوخ األشاعرة ومصنفاتهم التي اعتمدىا ابن حزم نقد أقوالهم

 :تعرض ابن حزم بالنقد الالذع لشيوخ األشاعرة بدأ من مؤسس ادلذىب إىل من ىم يف عداد مقدميهم وىم

 أن :ذكره ابن حزم مرة بامسو الكامل واعتربه من غالة ادلرجئة وشنع عليو قولو: أبو الحسن األشعري مؤسس المذىب - 1
 وعبد الصليب وأعلن اإلسالم عقد بالقلب وان أعلن الكفر بلسانو بال تقية وعبد األوثان أو لزم اليهود أو النصرانية يف دار اإلديان

 ...اإلسالمالتثليث يف دار 

، 9، وىذا قول اجلهم بن صفوان وأيب احلسن األشعري البصري وأصحاهبماويف نص آخر اعتربه موافقا جلهم بن صفوان يف اإلديان
 يف مسألة اإلديان  أصحاب جهم بن صفوان واألشعري وزلمد بن كرام السجستاينووصفو مرة بأن ابعد الفرق ادلرجئة عن أىل السنة

. 

 :وعن مصدره ادلباشر يف نقل أقوال األشعري ذكر ابن حزم أن لألشعري كتاب مساه

ومل يذكر أصحاب الًتاجم أن لألشعري كتاب باسم  وقد صرح األشعري يف كتابو ادلعروف باجملالس : حيث قالكتاب المجالس
كتابو "اجملالس ال عند ابن عساكر وال عند غَته فأعترب من الكتب ادلنحولة على األشعري، لكن وردت عبارة عند اجلويٍت يف 
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وشلا ذكره شيخنا رضي اهلل عنو يف بعض رلالس النظر، وىو حيال مناظرة بعض ادللحدة : قال بصددىا"  الشامل يف أصول الدين
 10..القائلُت بقدم األرض جبباذلا وحبارىا وسهلها

 11. أراد عينُت انك بأعيننا إمنا: ورأيت لألشعري يف كتابو ادلعروف بادلوجز أن اهلل تعاىل إذ قال: قال عنو ابن حزم كتاب الموجز
وكتاب ادلوجز ذكره ابن عساكر أنو من كتب األشعري يشتمل على اثٍت عشر كتابا على حسب تنوع مقاالت ادلخالفُت من 

 12.اخلارجُت عن ادللة والداخلُت فيها

:  الباقالنيأبو بكرالقاضي –  2

ادللقب بشيخ السنة، ولسان األمة، ادلتكلم على مذىب ادلثبتة وأىل احلديث، وطريقة أيب احلسن : قال عنو القاضي عياض
وكان ثقة حدثنا عنو السمناين  (اخلطيب البغدادي )وكان من أىل البصرة، وسكن بغداد، وقال أبو بكر..األشعري، إمام وقتو

بل اعتربه القاضي عياض .... كان سيد أىل السنة يف زمانو، وإمام متكلمي أىل احلق يف وقتنا: ذكره أبو عمران الفاسي فقال..
كان حصنا من حصون ادلسلمُت، وما سر أىل البدع بشيء مثل : إليو انتهت رئاسة ادلالكيُت يف وقتو، قال ابن عمار ادليورقي

 . 13ه403تويف سنة. سرورىم دبوتو

 ذكر ابن حزم مكانة الباقالين عند األشاعرة وعلو رتبتو يف ادلذىب األشعري ومع ذلك ما فتئ ينعتو من باب التعريض 
كما وصفو تارة وىو من شيوخهم و تارة بأنو من شيوخ .  14..وقال كبَتىم وىو زلمد بن الطيب الباقالين: واالستخفاف كقولو 

 15.ووجدنا ادلتأخرين من األشعرية كالباقالين وابن فورك وغَتمها : األشاعرة وأخرى بأنو من متأخري األشاعرة بالنسبة لعصره 

ولقد تعرض القاضي الباقالين من التشنيع واالستخفاف من طرف ابن حزم ما مل تتعرض لو شخصية أخرى، وشوىت آراؤه 
ونسبت لو مقاالت مضللة ما ارتضاىا العامي أن يصرّح هبا ناىيك عن عامل يف مقام الباقالين، والغريب أن ما نسبو ابن حزم 

بل الثابت خالف ذلك وكان حري " كتاب التمهيد"و " كاإلنصاف فيما جيب اعتقاده"للباقالين مل تثبت صحتها يف مصنفاتو 
 . بابن حزم أن ينقل ادلذىب من مصادره الصحيحة

وبناء على اآلراء اخلطَتة ادلنسوبة لشيوخ األشاعرة وادلنحولة عليهم، واليت تطعن يف األلوىية والنبوة واإلديان وغَتىا من ادلسائل 
ومن : "العقدية، دفعت بابن حزم إىل أن يصف الباقالين بنعوت كاجلهل والكيد واإلحلاد والكفر وغَتىا من العبارات القادحة كقولو

مث أضاف بعد اسطر قليلة " فالح كفر ىذا اجلاىل ادللحد وكيده لإلسالم: "، وقولو"أعظم الرباىُت على كفر الباقالين وكيده الدين

                                                             
. 147ص . 2017اجلويٍت عبد ادللك، الشامل يف أصول الدين، ت امحد عبد الرحيم السايح و توفيق علي وىبة، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،  -  10
. 2/151الفصل -  11
. 129ـ ص 1984 سنة 3ابن عساكر الدمشقي، تبيُت كذب ادلفًتي  فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري، دار الكتاب العريب،  لبنان، ط -  12
 7ج .1982، وزارة األوقاف ، ادلغرب ، ط  دلعرفة أعالم مذىب مالك، ت سعيد أمحد أعراب  القاضي عياض، ترتيب ادلدارك وتقريب ادلسالك-  13
. 49 – 44ص 
 4/206ابن حزم، الفصل، -  14
 4/218ابن حزم، الفصل ، -  15
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وأعجبوا الستخفاف ىذا ادللحد "ويف عبارة أخرى ".ويكفي من كل ىزر أتى بو يف ىذا الفصل ادللعون قائلو: "من الطعن فيو بقولو
 .. ىذا ما مسحت لنا أنفسنا بنقلو كشواىد على تطرف ابن حزم يف القدح يف أعراض سلالفيو". بالدين وبادلسلمُت

واجلدير بالذكر أن النقول اليت ذكرىا ابن حزم سلالفة دلا ىو يف كتبو احملققة،شلا يرجح أن أيادي : مصنفاتو التي اعتمدىا ابن حزم
 .التحريف طالتها، وخاصة أن االهتام كان موجها خلصومو من الكرامية وغالة احلشوية

اإلنصاف فيما " وذكر زلقق كتابىكذا نص الباقالين يف أحد كتبو وأظنو الرسالة ادلعروفة باحلرة :قال ابن حزم  : الرسالة الحرة
اليت ذكرىا ابن حزم " الرسالة احلرة" وحنن سوف نتعامل على أن 16.،"الرسالة احلرة"أنو ىو نفسو " جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل بو

مع عدم إمهال ادلؤلفات األخرى اليت تعرض مذىب الباقالين بالتفصيل ككتاب التمهيد " اإلنصاف فيما جيب اعتقاده"ىي كتاب 
 .وغَته

 .وقال الباقالين يف كتابو ادلعروف باالنتصار يف القران:   ذكره ابن حزم وقالاالنتصار في القرآن

ودع عنك باهلل محاقات أىل السفسطة ادلسخرين حلماقات كتب : ذكره ابن حزم يف رسالتو إىل ابن احلوات حيث جاء فيها:الدقائق
وستقف عليو إن شاء اهلل تعاىل وتتدبره، فلتعلم " بالدقائق"ابن فورك والباقالين، وما ىنالك، فما سّرين انتساخك لكتابو ادلعروف 

  17أن الكاغد سلسور يف نسخو، بل ادلداد على تفاىة قدره

 . كما نقل ابن حزم أقوال الباقالين من كتاب اإلمامة منو أن من شرط اإلمامة أن يكون اإلمام أفضل أىل زمانو

زلمد بن احلسن بن فورك األديب ادلتكلم األصويل الواعظ النحوي أبو بكر االصبهاين أقام : قال عنو ابن عساكر: ابن فورك– 3
مسع عبد اهلل بن جعفر االصبهاين وكث مساعو بالبصرة وبغداد وحدث ..أوال بالعراق إىل أن درس هبا على مذىب األشعري 

 18ه406بنيسابور تويف سنة 

لكن  .19سبكتكُت لتسميمو ابن فورك  مل يذكره ابن حزم كثَتا واعتربه من أىل الضاللة واجلهالة وترحم على السلطان زلمود ابن 
ابن عساكر يذكر أن مقتل ابن فورك إمنا كان بسبب شدة رّده على خصومو شلّا يرجح أنو تعّرض دلكيدة مّدبرة من طرف احلشوية 

وكان قد دعي إىل غزنة وجرت لو هبا مناظرات وكان شديد الرد على أصحاب أيب عبد اهلل ودلا :أفضت بتسميمو، قال ابن عساكر
 20. عاد من غزنة سم يف الطريق، ومضى إىل رمحة اهلل

وىذا نص .  اهلل عز وجل حامل لصفاتو يف ذاتوإن: وقالوا كلهم: ابن حزمعنو قال  (ه444-361 )ناني أبي جعفر السم - 4
 . قول أيب جعفر السمناين ادلكفوف قاضي موصل، وىو أكرب أصحاب الباقالين ومقدم األشعرية يف وقتنا ىذا

                                                             
. 35 -34 ص 2011 سنة1الباقالين، االنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل بو، ربقيق احلبيب بن طاىر، دار مكتبة ادلعارف ، لبنان ط -  16
ااجمللد . 2007 عباس، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط إحسانرسالة البيان عن حقيقة االديان ، ضمن رسائل ابن حزم األندلسي ، ت -  17
. 193 ص 2

. 232ابن عساكر، تبيُت كذب ادلفًتي، ص -  18
. 4/214  وكذلك 88/ 1 ابن حزم، الفصل،-  19
. 233ابن عساكر، تبيُت كذب ادلفًتي، ص -  20
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اعتمد ابن حزم يف نقل أقوال األشعرية والباقالين وابن فورك من خالل مؤلفات تلميذه أيب جعفر السمناين ادلنصوص عليها، فقد 
:.  وقال السمناين عن شيوخو من األشعرية:كان ابن حزم ينقل نصوص ادلذىب األشعري من مصنفات السمناين كما جاء يف قولو 

 4/208الفصل 

وقد وصف ابن حزم السمناين بأبشع األوصاف متخطيا آداب اجلدال والنقاش، فقد وصفو بادللحد ادلتهور الفاسق وغَتىا من 
. 21األوصاف اليت ال تليق برعاع الّناس ناىيك عن علمائها 

 :مصنفات السمناني التي اعتمدىا ابن حزم

أن احلدود ال زبتلف :  ونص ىذا السمناين وزلمد بن احلسن بن فورك يف صدر كتاب األصول: قال عنو ابن حزمكتاب األصول
 .يف قدمي وال زلدث، قالوا ذلك يف كالمهم يف علم اهلل يف ربديدىم دلعٌت العلم بصفة يقع ربتها علم اهلل تعاىل وعلم الناس

 .22وصفو ابن حزم بأنو كتاب كبَت  : كتاب اإلمامة

واجلدير بالذكر أن اآلراء اليت نقلها  ابن حزم من مصادر األشاعرة ال سبت بصلة إىل مذىبهم ، فهي كتب منحولة عليهم ، طالتها 
 .أياد التحريف ، شلا جيعل نقد ابن حزم للمذىب األشعري حباجة إىل مراجعات لتصحيح النقل أوال وترشيد النقد ثانيا 

 :موقف ابن حزم من األشاعرة في األسماء:  ثالثا

إن هلل تسعة ):ال خالف بُت ادلسلمُت أن اهلل تعاىل لو أمساء حسٌت ندعوه هبا ، وىي كما وردت يف احلديث:  أسماء اهلل الحسنى
سبسك ابن حزم " انو وتر حيب الوتر" ويف بعض طرق احلديث زاد ،23 (وتسعين إسما مائة إال واحدا من أحصاىا دخل الجنة 

بظاىر النص يف األمساء، ونفى أن يكون ذلا أمساء غَتىا، سلالفا مجهور العلماء الذين اتفقوا على أن احلديث ال يدل على احلصر، 
 . وإمنا دل على أن من أحصاىا دخل اجلنة، مع اختالفهم يف معٌت أحصاىا

فأخرب عز وجل أن ىذه األمساء ىي أمساؤه، فمن قال ليست أمساءه ولكنها تسمية لو فقد أحلد يف أمساء اهلل، عز : قال ابن حزم
يف القرآن، وخالفو الّنيب صلى اهلل عليو وسلم يف - تعاىل-وجّل، ويف الدين، ويف القرآن، وخرج عن إمجاع أىل اإلسالم، خلالفو اهلل

 .إخباره أن لربو تعاىل مائة اسم غَت واحد، وخالفو إمجاع األمة كلها

ورأيت حملمد بن الطيب الباقالين وحملمد بن : لكن ادلخاطب يف ىذه ادلسألة ادلخالفة للدين ولإلمجاع، ادلعتزلة واألشعرية حيث يقول
وهلل األسماء " معٌت قول اهلل عز وجل : مث عطفا فقاال... احلسن بن فورك االصبهاين أنو ليس هلل تعاىل إال اسم واحد فقط 

 25إمنا ىو التسمية ال األمساء" إن هلل تسعة وتسعُت امسا"  وقول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم24"الحسنى

                                                             
. 4/213ابن حزم ، الفصل ، -  21
. 4/225ابن حزم، الفصل، -  22
،صحيح 169: ص 8وك التوحيد،باب ان هلل مائة اسم اال واحدج 169: ص7ك الدعوات،باب إن هلل مائة اسم عَت واحد ج:صحيح البخاري  - 23

 ..،وفيها من حفظها بدل أحصاىا63: ص8ك الذكر والدعاء،باب يف أمساء اهلل تعاىل ج:مسلم 
 .80/ سورة األعراف-  24
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ويف رأي ابن حزم أن القول بأن اهلل ليس لو إال اسم واحد، وأن األمساء ما ىي إال تسميات لو ىو تكذيب للنص القرآين 
 .وللحديث النبوي 

أما ادعاء أن اهلل ليس لو إال اسم واحد فهذا اهتام باطل، وذلك أن األشاعرة ما تأخروا يف مصنفاهتم أن يصنفوا يف األمساء 
والصفات أو شرح أمساء اهلل احلسٌت، ويف تصنيفهم لألمساء قرروا أن األمساء منها ما يعود إىل الذات ومنها ما يعود إىل األفعال، 

وما نسب إىل ابن فورك والباقالين فكالم مدسوس عليهما وكتب .وىذه داللة على بطالن القول بأن اهلل ليس لو إال اسم واحد
 .الباقالين شاىدة على بطالن ما نسبو ابن حزم إليهما

أي لو تسعة " هلل تسعة وتسعون امسا من أحصاىا دخل اجلنة: وتأويل قول النيب صلى اهلل عليو وسلم: وجييب الباقالين بقولو
وتسعون تسمية ىي عبارات عن كون الباري تبارك وتعاىل على أوصاف شىت، منها ما يستحقو لنفسو، ومنها ما يستحقو لصفة 

وىذا . تتعلق بو، وأمساؤه العائدة إىل نفسو ىي ىو، وما تعلق منها بصفة لو فهي أمساء لو، فمنها صفات ذات ومنها صفات أفعال
 . ، بل ىي أمساء أمرنا اهلل بأن ندعوه هبا26(أي تسميات)" وهلل األمساء احلسٌت فادعوه هبا" تأويل قولو تعاىل

وقد قرر اإلجيي مذىب . أن األمساء ىي تسميات، فهذا ال يصح مع ما ىو ثابت يف مؤلفاهتم: أما ادعاء ابن حزم  أهنم قالوا
االسم غَت التسمية ألهنا زبصيص االسم ووضعو للشيء وال شك انو مغاير لو، والتسمية فعل : األشاعرة يف ادلقصد األول بقولو

 27.الواضع، وانو منقض وليس االسم كذلك

 . ويذىب الباقالين إىل أن االسم ىو ادلسمى نفسو أو صفة متعلقة بو، وأنو غَت التسمية

أن االسم نفس ادلسمى وغَت التسمية، وقالت :ادلشهور من قول أصحابنا رمحهم اهلل تعاىل: ويقرر الرازي مذىب األشاعرة ويقول 
ادلعتزلة انو غَت التسمية وغَت ادلسمى، واختيار الشيخ الغزايل رضي اهلل عنو أن االسم وادلسمى والتسمية أمور ثالثة متباينة وىو احلق 

 28. عندي

وىذا شلا ال ديكن وقوع النزاع فيو بُت العقالء، فثبت أن اخلالف : وبعد أن فصل الرازي اخلالف يف ىذه ادلسألة وصل إىل نتيجة 
 .الواقع يف ىذه ادلسألة إمنا كان بسبب أ ن التصديق ما كان بالتصور

 :موقف ابن حزم من مذىب األشاعرة في الصفات: رابعا 

ألن اهلل :"   ذىب ابن حزم إىل أن إطالق لفظ الصفات على اهلل تعاىل زلال ال جيوز : مذىب ابن حزم في نفي الصفات– 1
تعاىل مل ينص  قط يف كالمو ادلنزل على لفظة الصفات وال على لفظ الصفة، وال حفظ عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بأن هلل تعاىل 

صفة أو صفات نعم وال جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم وال عن أحد من خيار التابعُت وال عن أحد من 

                                                                                                                                                                                   
. 5/32ابن حزم، الفصل، -  25
 .232ص 1957ت األب ريتشارد يوسف مكارثي ، ادلكتبة الشرقية، بَتوت، التمهيد، كتاب  الباقالين، 26

. 333ص عامل الكتب ، بَتوت ، د ت ،،  يف علم الكالم، ادلواقف عضد اهلل االجيي-  27
. 15، ص 2010 سنة 1الرازي، شرح أمساء اهلل احلسٌت، ت طو عبد الرءوف سعد، ط ادلكتبة األزىرية للًتاث، ط-  28
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إن اإلمجاع قد تيقن على ترك ىذه اللفظة لصدقنا فال جيوز :خيار تابعي التابعُت ومن كان ىكذا فال حيل ألحد أن ينطق بو ولو قلنا
 29".القول بلفظ الصفات وال اعتقاده بل ىي بدعة منكرة

 ويقرر ابن حزم أن الصفة اليت يطلقوهنا فإمنا ىي يف اللغة واقعة على عرض مركب يف جسم ال على غَت ذلك أصال، وىذا أمر ال 
وبناء على ذلك سوف يلتزم ابن حزم يف نقده للصفاتية على أن مفهوم الصفة ..جيوز إضافتو إىل اهلل تعاىل إال أن يأيت نص يثبت 

 .ال خيتلف عن مفهوم العرض يف احملمول، فهي تفيد التعدد والًتكيب وىذا تشبيو اخلالق باخللق

ادلعتزلة وىشام ونظراؤه من رؤساء الرافضة وسلك سبيلهم قوم من "أن أول من اخًتع لفظ الصفات ىم ويذىب ابن حزم إىل القول 
وردبا أطلق ىذه اللفظة ....وحسبنا اهلل ونعم الوكيل  أصحاب الكالم سلكوا غَت مسلك السلف الصاحل ليس فيهم أسوة وال قدوة 

من متأخري األئمة من الفقهاء من مل حيقق النظر فيها فهي وىلة من فاضل وزلة عامل وإمنا احلق يف الدين ما جاء عن اهلل تعاىل 
 ".نصا أو عن رسولو صلى اهلل عليو وسلم كذلك، أو صح إمجاع األمة كلها عليو وما عدا ىذا فضالل، وكل زلدثة بدعة

 وقد تطّرف ابن حزم  يف نصرة مذىبو يف نفي الصفات واشتد نكَته على : موقف ابن حزم من األشعرية في  الصفات– 2
 هلل تعاىل إن: وقال كبَتىم وىو زلمد بن الطيب الباقالين: ابن حزماألشاعرة ادلمثلة يف آراء الباقالين حيث وهبذا الصدد يقول 

مخسة عشر صفة كلها قددية مل تزل مع اهلل تعاىل، وكلها غَت اهلل وخالف اهلل تعاىل، وكل واحدة منهن غَت األخرى منهن، وخالف 
.  30لسائرىا وأن اهلل تعاىل غَتىن وخالفهن

أعظم من قول النصارى وأدخل يف الكفر والشرك ألن النصارى مل جيعلوا "ويف رده ابن حزم على قول الباقالين يف إثبات الصفات 
مع اهلل تعاىل إال اثنُت ىو ثالثهما وىؤالء جعلوا معو تعاىل مخسة عشر ىو السادس عشر ذلم وقد صرّح األشعري يف كتابو ادلعروف 

  31وىذا إبطال التوحيد عالنية...باجملالس بأن مع اهلل تعاىل أشياء سواه مل تزل كما مل يزل 

ويف رأي ابن حزم أن الضالل وقع يف منهجهم معتقدين أن إثبات علم اهلل وقدرتو وكالمو وعزتو ال يثبت إال هبذه الطريقة السقيمة 
على الرغم من أن كل ذلك حق مل يزل غَت سللوق وليس شيء من ذلك غَت اهلل تعاىل وتسميتو، وال يقال يف شيء من ذلك ىو 

 .32اهلل تعاىل ألن ىذه تسمية لو عز وجل وتسميتو ال ذبوز إال بنص

أن احلدود ال ": كتابو األصول"من " مقدم األشعرية يف وقتنا"ومن شناعات ما نسبو ابن حزم البن فورك وأيب جعفر السمناين 
 وغَتىا بأن علم اهلل تعاىل واقع األصولوابن فورك يف كتبهما يف :" زبتلف يف قدمي وال زلدث،كما ينسب ىذا القول إىل الباقالين

وىذا عند حديثهم عن صفة العلم اليت يقع ربتها علم اهلل وعلم اخللق، شلا يًتتب عنو أن علم اهلل  33. مع علمنا ربت حد واحد
وقدرتو زلدودان، لكن ادلتمعن يف ىذه النصوص يكتشف أن مذىب األشاعرة خبالف ذلك،وما نسب إىل ابن فورك والباقالين 

                                                             
. 262الدرة، . 121-2/120ابن حزم، الفصل، -  29
. 4/207ابن حزم، -  30
. 4/207ابن حزم ، الفصل، -  31
. 207/ 4ابن حزم، الفصل، -  32
  .136 -2/135ابن حزم ، الفصل ج  33
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والسمناين ال يصح ، فالقول يف الصفات كالقول يف األمساء، فصفة العلم قددية عند اهلل ومطلقة ، وحادثة عند اإلنسان ومقيدة، 
 .وال ديكن مجع القدمي ادلطلق مع احلادث ادلقيد  ربت حد واحد

وال جيب إذا أثبتنا ىذه الصفات لو عّز وجل على ما دلت العقول : وردا على ىذه الشبهة يقول األشعري في اإلجماع الخامس
واللغة والقرآن واإلمجاع عليها أن تكون زلدثة، ألنو تعاىل مل يزل موصوفا هبا، وال جيب أن تكون أعراضا ألنو عز وجل ليس جبسم، 

وإمنا توجد األعراض يف األجسام، ويدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على حدثها، وال جيب أن تكون غَته عز وجل ألن غَت 
وال جيب إذا مل تكن ىذه ... الشيء ىو ما جيوز مفارقة صفاتو لو من قبل أن يف مفارقتها لو ما يوجب حدثو وخروجو عن األلوىية

الصفات غَته أن تكون نفسو الستحالة كونو حياة،أو علما، أو قدرة، ألن من كان كذلك مل يتأت منو الفعل، وذلك أن الفعل 
 وبذلك يتبُت أنو ليس ىناك لبس يف القول بالصفات األزلية القددية دبا 34".يتأتى من احلي القادر العامل دون احلياة والعلم والقدرة

 .أهنا ليست أعراضا حادثة ألن اهلل ليس جبسم وال عرض

: على كم تنقسم العلوم؟ قيل لو على وجهُت:  خالف ذلك فقد جاء يف التمهيد إجابة على السؤال والمذكور في كتب الباقالني
فعلم قدمي وىو علم اهلل تعاىل، وليس بعلم ضرورة وال استدالل، وعلم زلدث وىو كل ما يعلم بو ادلخلوقون من ادلالئكة واجلن 

 35واإلنس وغَتىم من احليوان

وبهذا الصدد واحملقق يف مذىب األشاعرة أن إطالق الصفات من ادلسائل العقدية اليت قيلت باإلمجاع يف مذىب السلف واخللف ،
وأمجعوا على إثبات حياة اهلل عز وجل مل يزل هبا حيا، وعلما مل يزل بو عادلا، وقدرة مل يزل هبا : يقول األشعري في اإلجماع الرابع

وعلى أن شيئا من ىذه الصفات ال . قادرا، وكالما مل يزل بو متكلما، وإرادة مل يزل هبا مريدا، ومسعا وبصرا مل يزل بو مسيعا بصَتا
يصح أن يكون زلدثا، إذ لو كان شيئا منها زلدثا لكان تعاىل قبل حدثها موصوفا بضدىا، ولو كان ذلك خلرج عن اإلذلية وصار 

 36".إىل حكم احملدثُت الذين يلحقهم النقص وخيتلف عليهم صفات الذم وادلدح، وىذا يستحيل على اهلل عزوجل

ويسَت الباقالين على خطى األشعري حيث يقرر أن صفات اهلل ثابتة وأهنا قددية مبينا حقيقة التوحيد ،قال الباقالين مثبتا الصفات 
وأن يعلم أن صفات ذاتو ىي اليت مل تزل، وال يزال موصوفا هبا، وأن صفات أفعالو ىي اليت سبقها، وكان تعاىل :" هلل عز وجل

 37".موجودا يف األزل قبلها

 .و مذىب ابن حزم يف إنكار الصفات موافق لقول ادلعتزلة ومجهور العلماء على خالف ذلك

 :.صفة الكالم - 3

إن اهلل عز وجل كلم موسى بكالم أحدثو يف الشجرة، : إن كالم اهلل تعاىل صفة فعل سللوق وقالوا: قالت ادلعتزلة: "قال ابن حزم
 . إن كالم اهلل عز وجل ىو علمو مل يزل وانو غَت سللوق وىو قول اإلمام أمحد بن حنبل وغَته رمحهم اهلل: وقال أىل السنة

                                                             
. 219-218األشعري، رسالة إىل أىل الثغر، ص -  34
. 7الباقالين، التمهيد، ص -  35
. 215-214 ص 2002، 2ت عبد اهلل شاكر اجلنيدي ، مكتبة العلوم واحلكم، ادلدينة ادلنورة، ط، رسالة إىل أىل الثغر، أيب احلسناألشعري 36
. 134الباقالين،  اإلنصاف، ص  -  37
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وقالت األشعرية كالم اهلل تعاىل صفة ذات مل تزل غَت سللوقة وىو غَت اهلل تعاىل وخالف اهلل تعاىل وىو غَت علم اهلل تعاىل وأنو ليس 
 ".هلل تعاىل إال كالم واحد

 كالم اهلل تعاىل عز وجل مل ينزل بو جربيل عليو السالم على قلب زلمد صلى إن: وقالت أيضا ىذه الطائفة ادلنتمية إىل األشعرية"
وان الذي نقرأ يف ادلصاحف ويكتب فيها ليس شيء منها اهلل عليو وسلم وإمنا نزل عليو بشيء آخر ىو عبارة عن كالم اهلل تعاىل،

كالم اهلل ، وان كالم اهلل تعاىل الذي مل يكن مث كان وال حيل ألحد أن يقول إمنا قلنا إن هلل تعاىل ال يزايل الباري وال يقوم بغَته وال 
  38".حيل يف األماكن وال ينتقل وال ىو حروف موصلة وال بعضو خَت من بعض 

لكن شلا ذكره الباقالين يف كتبو يكذب ما نقلو ابن حزم ، شلا يثبت أن أيادي التحريف قد أطالت مصنفات األشاعرة، نسبت إليهم 
. وأن يعلم أّن كالم اهلل تعاىل صفة لذاتو مل يزل وال يزال موصوفا بو:" أراء من دسائس خصومهم، قال الباقالين يف كتابو اإلنصاف

وأنو قائم بو وسلتص بذاتو، وال يصح وجوده بغَته، وان كان زلفوظا بالقلوب متلو باأللسن، ومكتوبا يف ادلصاحف، ومقروءا يف 
 "احملاريب، على احلقيقة ال على اجملاز

  وبذلك يتبُت لنا أّن كالم اهلل تعاىل مكتوب يف ادلصاحف على احلقيقة، وىو يف مصاحفنا مكتوب على الوجو الذي ىو مكتوب 
ويؤكد الباقالين أن كالم اهلل منزل على قلب ...يف اللوح احملفوظ، وىو القرآن ادلكتوب يف مصاحفنا شيء واحد ال خيتلف وال يتغَت

يعلم كل عاقل أّن الرسول صلى اهلل عليو وسلم قرأ قبل الصحابة، : "النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو ادلقروء يف ادلصاحف حيث يقول
مث قرأت الصحابة، مث قرأ التابعون، مثّ كذلك إىل اليوم، لكن ادلقروء وادلتلو ىو كالم اهلل القدمي الذي ليس دبخلوق وال يشبو كالم 

  39".اخللق، ىو ادلقروء بقراءة الّرسول صلى اهلل عليو وسلم وقراءة اجلميع

 :مذىب ابن حزم في  أن القرآن كالم اهلل - 4

القرآن كالم اهلل عز وجل على احلقيقة بال رلاز ونكفر من مل يقل ذلك، ونقول إن جربيل عليو السالم نزل :"       يقول ابن حزم
نزل بو الروح األمُت على قلبك : بالقرآن الذي ىو كالم تعاىل على احلقيقة على قلب زلمد صلى اهلل عليو وسلم كما قال تعاىل

  40.لتكون من ادلنذرين

: فاسم القرآن يقع على مخسة معان يعرب عن كل معٌت منها بأنو قرآن وأنو كالم اهلل ىي 

 ونسمي ادلستقر يف الصدور قرآنا وىو ،ادلصحف كلوو، وادلفهوم من ذلك الصوت، الصوت ادلسموع و ادللفوظ بو: نسمي إننا
.  فهذه أربع مسميات كلها سللوقة وزلدثة  ،كالم اهلل حقيقة 

  وىو غَت سللوق وليس ىو غَت اهلل تعاىل، فعلمو ىو كالمو،، وىو القرآن،فهو مل يزل وىو كالم اهلل تعاىل  ويطلق على علم اهلل،
 41.والقرآن كالم اهلل تعاىل فهو غَت سللوق وىو غَت سللوق،

                                                             
 6 / 3الفصل ج -  3838

. 213الباقالين، االنصاف، ص -  39
 3/7الفصل -  40
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ودلا كان اسم القرآن يقع على مخسة أشياء وقوعا مستويا صحيحا منها أربعة سللوقة وواحد ":وذلذا يقرر ابن حزم ذلك بقولو     
ألن قائل ىذا كاذب إذ أوقع صفة اخللق   وال أن يقال أن كالم اهلل سللوق،،غَت سللوق مل جيز البتة ألحد أن يقول أن القرآن سللوق

وأن كالم اهلل تعاىل ال  ووجب ضرورة أن يقال أن القرآن ال خالق لو وال سللوق، وجل، على ما ال عليو اسم قرآن واسم كالم اهلل عز
وال جيوز أن تطلق على القرآن وال على كالم اهلل تعاىل اسم خالق ،ألن  خالق وال سللوق،ألن األربعة ادلسميات منو ليست خالقة،

وال جيوز أن توضع صفة البعض على الكل الذي ال تعمو تلك الصفة ،بل واجب أن يطلق نفي تلك  ادلعٌت اخلامس غَت سللوق،
  42.الصفة اليت للبعض على الكل

: الكالم عندىم على معنيُت  يفومذىب األشاعرة 

فهي سللوق وزلدث غَت قائم بذاتو، وىذا ال خالف بُت احملققُت   األلفاظ ادلعربة عن ادلعٌت وادلتكونة من احلروف والكلمات،-1
. أنو حادث 

وىي ، فهو صفة أزلية قائمة بذاتو تعاىل ىو هبا آمر و ناه و سلرب  ىو اعتبارىم أن كالم اهلل تعاىل صفة ذات مل تزل غَت سللوقة،-2
 واخلالف بُت ابن حزم واألشاعرة ىو فيما يتعلق بكونو صفة ذات بينما عند ابن حزم أنكر كونو صفة 43.غَت علم اهلل تعاىل 

 .وأرجعو إىل العلم كل ذلك يعود إىل اهلل 

 :موقف ابن حزم من األشاعرة في الصفات الخبرية: خامسا

    يذىب ابن حزم إىل إثبات كل لفظ ورد بو النص ، وقد وردت ألفاظ مضافة إىل اهلل تعاىل كالوجو واليد والعُت واجلنب والقدم 
والساق واألصابع والتنزل والعزة والرمحة وغَتىا فيثبت الوجو والعُت واليد كل ذلك يراد بو اهلل تعاىل أما القدم والساق واألصابع 

 .واجلنب وغَتىا فيؤوذلا وفق ما تقتضيو اللغة مع التنزيو وفق منهج ادلتكلمُت 

فذىبت اجملسمة إىل . 27/ الرمحن" ويبقى وجو ربك ذو اجلالل واإلكرام:  يقول ابن حزم يف معٌت قولو تعاىل:صفة الوجو - 1
االحتجاج هبذا يف مذىبهم، وقال اآلخرون وجو اهلل تعاىل إمنا يراد بو اهلل عز وجل ، وىذا ىو احلق الذي قام الربىان بصحتو دلا 

 .قدمنا من إبطال القول بالتجسيم

إمنا نطعمكم : "ويرى ابن حزم أن وجو اهلل ليس ىو غَت اهلل تعاىل وال نرجع منو إىل شيء سوى اهلل تعاىل، وبرىان ذلك قولو تعاىل
إمنا : واستدل على صحة مذىبو قولو تعاىل حاكيا عمن رضي .  فصح يقينا أهنم مل يقصدوا غَت اهلل تعاىل. 9/االنسان" لوجو اهلل

                                                                                                                                                                                   
 256 ،255ص 1988، سنة1 فيما جيب اعتقاده ،ت  امحد بن ناصر احلمد، وسعيد بن موسى القريف، مكتبة الًتاث، مكة طلدرة ابن حزم، - ( 41
 . 3/7،8الفصل ,

 
 .3/9،10الفصل  - 42
، البوطي ، كربى اليقينيات الكونية ص 71، البيجوري شرح اجلوىرة ص 109-108 ، اجلويٍت ، اإلرشاد ص106 البغدادي ، أصول الدين ص 43

102-103 
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أينما تولوا فثم وجو اهلل إمنا معناه فثم اهلل تعاىل : وفسر قولو تعاىل.فصح يقينا أهنم مل يقصدوا غَت اهلل تعاىل. نطعمكم لوجو اهلل 
 .بعلمو وقبولو دلن توجو إليو، فعلى مذىبو يف اإلثبات إرجاع ىذه األوصاف إىل الذات

وأبو إسحاق االسفراييٍت ، والسلف صفة . يف أحد قوليو (األشعري )أثبتو الشيخ : قال اإلجيي:مذىب األشاعرة يف صفة الوجو 
ومذىب  . والصحيح عندنا أن وجهو ذاتو : أنو الوجود  ويذىب البغدادي إىل القول : زائدة، وقال يف قول آخر، ووافقو القاضي

،وىو القول الذي سار عليو األشاعرة إىل اليوم كالسنوسي 44الرازي يف صفة الوجو أنو كناية عن الذات تارة وعن الرضى تارة أخرى 
 .والبيجوري وغَتمها

 . ويتفق ابن حزم مع األشاعرة يف القول أن الوجو كناية عن الذات ولكنو خيتلف عنهم يف كناية الوجو عن الرضى 

يذكر ابن حزم قول األشعري أن ادلراد بقول اهلل تعاىل شلا عملت أيدينا  إمنا معناه اليدان، وأن ذكر األعُت : صفة اليد والعين - 2
إمنا معناه عينان وىذا باطل مدخل يف قول اجملسمة بل نقول ىذا إخبار عن اهلل تعاىل ال يرجع من ذكر اليد إىل شيء سواه تعاىل، 

وال جيوز ألحد أن يصف اهلل عز وجل بأن لو عينُت ألن النص مل يأت ...ونقر أن هلل تعاىل كما قال يدا ويدين وأيد وعُت وأعينا 
ورأيت لألشعري :  وشلا ينسبو ابن حزم إثبات عينُت حيث يقول45.بذلك ونقول أن ادلراد بكل ما ذكرنا اهلل عز وجل ال شيء غَته

 46.انك بأعيننا إمنا أراد عينُت: أن اهلل تعاىل إذ قال" بادلوجز"يف كتابو ادلعروف 

وقد أكد الشيخ زاىد الكوثري أن التثنية مل ترد يف الكتاب وال يف السنة، وما يروى عن أيب احلسن األشعري فمدسوس يف كتبو 
بالنظر إىل نقل الكافة عنو، وأما من قال لو عينان ينظر هبما فهو مشبو قائل باجلارحة تعاىل اهلل عن ذلك، وابن خزدية وابن حامد 

 47.شيخ أيب يعلى جد مسكُت يف ىذه ادلباحث

: وقال األكثر . أثبت الشيخ صفتُت ثبوتيتُت زائدتُت، وعليو السلف، واليو ميل القاضي يف بعض كتبو: قال اإلجيي يف صفة اليد 
 . ونفس الكالم يف العُت48أهنما رلاز عن القدرة،

 وقال الرازي يف صفة اليد 49.فثبت أنو البد من ادلصَت إىل التأويل، وذلك ىو أن ربمل ىذه األلفاظ على شدة وعناية: قال الرازي
: يستعمل لفظ اليد يف القدرة ، وقد يراد هبا النعمة، وتأيت اليد دبعٌت صلة للكالم على سبيل التأكيد، كقوذلم: أنو جيب تأويلها 

 وبذلك يتبُت لنا االختالف بُت ابن حزم واألشاعرة يف اليد والعُت  50.يداك، وكل النصوص ربمل على معٌت من ىذه ادلعاين
 .فمذىب ابن حزم أن ادلراد ىو اهلل تعاىل ال شيء غَته بينما عند األشاعرة يؤولوهنا وفق ما تقتضيو اللغة مع التنزيو

 :صفة األصابع الساق القدم والرجل - 3

                                                             
 .215ص 2011،سنة 1ت عبد اهلل امساعيل ، ادلكتبة األزىرية للًتاث، مصر، ط ، أساس التقديس،  فخر الدينالرازي-  44
. 2/166ابن حزم، الفصل -  45
. 2/151ابن حزم ، م ن ، -  46
 313تعليق على كتاب األمساء والصفات للبيهقي ، ص -  47

 298 ص ادلواقف، االجيي ،-  4848
. 227الرازي، أساس التقديس، ص  49
. 235-233 ص م ن ،الرازي ، -  50
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ذىب ابن حزم إىل تأويل األصابع وعدم األخذ هبا على ظاىرىا، ويلجأ ابن حزم يف فهم احلديث إىل اللغة حيث أن األصبع تأيت 
دبعٌت النعمة، ومعٌت قلب ادلؤمن بُت أصبعُت من أصابع الرمحن أي أنو يرى بُت تدبَتين ونعمتُت من تدبَت اهلل عز وجل ونعمو ، إما 

 .51كفاية تسره، وإما بالء يأجره عليو، وقلب كل احد بُت توفيق اهلل وجاللو وكالمها حكمو عز وجل 

وذكر ابن كثَت يف تفسَته . الوارد ذكرىا يف القرآن واألحاديث النبوية فقد أوذلا ابن حزم دبعٌت شدة األمر وىول ادلوقفأما الساق
يعٍت يوم القيامة وما يكون فيو من األىوال والزالزل والبالء واالمتحان واألمور العظام، . 42/القلم" يوم يكشف عن الساق" اآلية

فهذه روايات السلف واخللف تذىب " وفسر ابن عباس الساق بيوم القيامة يوم كرب وشدة، وفسره ابن رلاىد بشدة األمر وجده
 52.إىل تأويل الساق بشدة اذلول

يرى ابن حزم أن القدم والرجل اللتُت ورد ذكرمها يف األحاديث النبوية الصحيحة حيتمل أن تكون بعض األمم اليت تقدم يف علمو 
تعاىل أنو ديأل هبا جهنم، وكذلك رجلو، ألن معٌت الرجل يف اللغة تطلق على اجلماعة أي يضع فيها اجلماعة اليت قد سبق يف علمو 

 53تعاىل أنو ديأل جهنم هبا

 وىو يتفق مع رأي ابن 54.ومذىب الرازي انو ال ديكن إجراؤىا على ظاىرىا إن نص القرآن يدل على أن جهنم سبتلئ من ادلكلفُت
 .حزم

نفى ابن حزم أن يكون االستواء صفة سباشيا مع مذىبو يف نفي الصفات، وانتقد من زعم أن االستواء صفة الذات : االستواء - 4
دبعٌت نفي االعوجاج، ويرى أن ىذا القول يف غاية الفساد، ولو كان االستواء صفة مل تزل لكان العرش مل يزل، ألنو تعاىل علق 

وانتقد ادلعتزلة بقوذلا االستواء دبعٌت االستيالء، فليس العرش بأوىل باالستيالء عليو من سائر ادلخلوقات، ألنو تعاىل . االستواء بالعرش
مستويل على كل ما خلق،كما انتقد اجملسمة بقوذلا فوق العرش فَتد عليها إن كل ما كان يف مكان فهو شاغل لذلك ادلكان وىذه 

وأنو . من صفات اجلسم، وينتصر ابن حزم لرأيو أن االستواء فعل فعلو اهلل يف العرش وىو انتهاء خلقو إليو فليس بعد العرش شيء
 55.هناية جرم ادلخلوقات الذي ليس خلفو خالء وال مالء

 .لكن اإلجيي رد على من قال ىو القصد واعتربه بعيد ألن ذلك استوى بإىل دون على

إن الدالئل العقلية القاطعة اليت قدمنا ذكرىا، تبطل كونو تعاىل سلتصا بشيء من اجلهات، وإذا : ويقرر الرازي مذىب األشاعرة بقولو
ىو االستيالء والقهر ونفاذ القدر، وجريان األحكام : االستقرار فوجب أن يكون ادلراد: ثبت ىذا، ظهر انو ليس ادلراد من االستواء

 ونقد ابن حزم للمعتزلة يف تأويلها االستواء باالستيالء يصدق كذلك على األشاعرة، 56.وىذا مستقيم على قانون اللغة. اإلذلية
 .ووجو االتفاق بُت ابن حزم واألشاعرة أن كليهما جينح إىل التأويل

                                                             
 2/167ابن حزم ، الفصل، -  51
 2/169، م ن ابن حزم، -  52
. 2/167، م ن ابن حزم ، -  53

. 268الرازي، أساس التقديس، ص -  5454
. 230-229الدرة فيما جيب اعتقاده، ص . 125-2/122ابن حزم، الفصل،-  55
. 289ساس التقديس، ص أ ،الرازي-  56
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مذىب ابن حزم يف صفة النزول ال خيتلف عن رأيو يف االستواء، فالنزول ىو فعل يفعلو اهلل تعاىل يف السماء الدنيا : النزول - 5
ومن الربىان على أنو ... من الفتح لقبول الدعاء، وأن تلك الساعة من مظان القبول واإلجابة وادلغفرة للمجتهدين وادلستغفرين 

صفة فعل ال صفة ذات أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم علق التنزل ادلذكور بوقت زلدود فصح أنو فعل زلدث يف ذلك الوقت 
 57.مفعول حينئذ 

وىو أن حيمل : ويتفق ابن حزم مع األشاعرة على أن النزول ىو صفة الفعل يقول الرازي بعد أن نفى أن يكون النزول صفة للذات 
 58.ىذا النزول على نزول رمحتو إىل األرض يف ذلك الوقت

 :موقف ابن حزم من األشعرية في مبحث النبوات: سادسا

حيث يذكر ابن حزم يف رده على من زعم أن األنبياء والرسل ليسوا اليوم أنبياء وال رسال،  : دعوى إبطال النبوة بعد وفاتهم1
حديث فرقة مبتدعة تزعم أن زلمد بن عبد اهلل بن عبد ادلطلب صلى اهلل عليو وسلم ليس ىو اآلن رسول اهلل ولكنو كان : قال

سليمان بن خلف الباجي وىو من مقدميهم اليوم أن زلمد بن احلسن بن فورك أخربين ورسول اهلل، وىذا قول ذىب إليو األشعرية ،
 59. االصبهاين على ىذه ادلسألة، قتلو بالسم زلمود بن سبكتكُت صاحب ما دون وراء النهر من خراسان رمحو اهلل

وعلى ىذه ادلسألة قتل األمَت زلمود بن سبكتكُت موىل أمَت ادلؤمنُت وصاحب خراسان رمحو اهلل ا، ابن فورك شيخ األشعرية 
 .فأحسن اهلل جزاء زلمود على ذلك ولعن ابن فورك وأشياعو وأتباعو

وسبب ىذه ادلقولة من ابن فورك األصل الفاسد عند ادلذىب األشعري أن العرض ال يبقى زمانُت، وأن النبوة  والرسالة صفة للحي 
  وصفات احلي أعراض، وىذه األعراض تبقى مشروطة باحلياة قائمة تزول بزواذلا،فكيف يكون رسوال نبيا بعد موتو؟

: جاء فيها" بشكاية أىل السنة"ما أنكره اإلمام القشَتي يف رسالتو ادلوسومة وىذا ادلقولة شلّا نسبو الكرامية إىل األشاعرة وىي 
عظيم، وكذب زلض، مل ينطق بو أحد منهم وال مسع يف رللس مناظرة ذلك عنهم، وال وجد ذلك يف كتاب فأما ما حكي عنو وعن 

  60أن زلمدا صلى اهلل عليو وسلم ليس بنيب يف قربه وال رسول بعد موتو، فبهتان ذلم: أصحابو أهنم يقولون

وانو لعجب أن ينقل ابن حزم ىذه ادلسألة اخلطَتة يف إنكار نبوة زلمد صلى اهلل عليو وسلم وينسبها إىل ادلذىب األشعري، شلا جيعل 
الباحث يف حَتة من أمره، ىل االعًتاض يوجو إىل الباجي الذي نقل ىذه ادلسألة معتقدا أن ابن فورك مسم بسببها؟ أم أن االعًتاض 

 يقع على ابن حزم وأنو غَت أمُت يف عرض أقوال األشاعرة الصحيحة؟

وجيب أن يعلم أّن نبوات األنبياء صلوات : يقول الباقالين: وتحت عنوان وجوب العلم باستمرار النبوة لألنبياء بعد وفاتهم     
وسبب ىذه ادلقولة من ابن فورك األصل الفاسد عند ادلذىب األشعري اهلل عليهم ال تبطل وال تنخرم خبروجهم عن الدنيا وانتقاذلم 

أن العرض ال يبقى زمانُت، وأن النبوة  والرسالة صفة للحي وصفات احلي أعراض، وىذه األعراض تبقى مشروطة باحلياة قائمة تزول 
                                                             

. 232، الدرة، ص 1/30، احمللى،2/172ابن حزم، الفصل،-  57
. 206الرازي أساس التقديس، ص -  58
 .1/88ابن حزم، الفصل، -  59
. 288-276ص 2الرسالة بنصها يف طبقات الشافعية ج-  60
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إىل دار اآلخرة، بل حكمهم يف حال خروجهم من الدنيا كحكمهم يف حالة نومهم، بزواذلا،فكيف يكون رسوال نبيا بعد موتو؟
 61.وحالة اشتغاذلم، إما بأكل أو شربا و قضاء وطر

وقد غلط من نسب إىل مذىب احملققُت من ادلوّحدين إبطال نبوة :" وانتقد الذين ينسبون ىذه الشنيعة إىل ادلوحّدين حيث يقول
وليس ذلك بصحيح، ألن مذىب احملققُت أّن الّرسول ما استحق شرف الرسالة . األنبياء عليهم السالم خبروجهم من دار الدنيا

أنت رسول ونيب، وقول اهلل قدمي ال يزول : بتأدية الرسالة، وإمنا صار رسوال واستحق شرف الرسالة والنبوة بقول مرسلو وىو اهلل تعاىل
 62.وال يتغَت

كنت نبّيا وآدم بُت ادلاء : كما استدل الباقالين باحلديث النبوي أنو سئل صلى اهلل عليو وسلم، فقيل لو مىت كنت نبيا؟ فقال
أن شرف النبوة وكمال ادلنصب ثابت ألنبياء صلوات اهلل عليهم أمجعُت اآلن حسب ما كان ثابتا : فحاصل اجلواب يف ىذا" والطُت

 63.ذلم يف حال احلياة، مل ينثلم ومل ينتقص، سواء نسخت شرائعهم أو مل تنسخ

ىل : اختلف الناس يف: من تشنيعات ابن حزم على الباقالين ما جاء يف عصمة األنبياء حيث يقول ابن حزم: عصمة األنبياء - 2
 تعصى األنبياء عليهم السالم أم ال؟

وىذا قول الكرامية من .  اهلل يعصون اهلل يف مجيع الكبائر والصغائر عمدا، حاشا الكذب يف التبليغ فقطيرسلفذىبت طائفة إىل أن 
 .ادلرجئة وقول ابن الطيب الباقالين من األشعرية ومن أتبعو وىو قول اليهود والنصارى

أمجع أصحابنا على : وىذا ما نسبو ابن حزم للباقالين وأتباعو من األشعرية غَت صحيح واليك ما ذكره بغدادي باإلمجاع حيث يقول
وقد . وجوب كون األنبياء معصومون بعد النبوة عن الذنوب كلها، وأما السهو واخلطأ فليسا من الذنوب فلذلك ساغها عليهم

وأجازوا الذنوب قبل .سهى النيب صلى اهلل عليو وسلم يف صالتو حىت سلم عن الركعتُت مث بٌت عليها وسجد سجديت السهو
 .64النبوة

جائز أن يكون يف ىذه األمة من ىو أفضل من رسول اهلل صلى اهلل عليو : ورأيت الباقالين يقول:يقول ابن حزم  : المفاضلة– 3
 .وسلم من حُت بعث إىل أن مات 

وحنن ال نعًتض على ابن حزم إن نسب ىذا القول إىل الكفر والضالل ولكن نعًتض عليو كون ىذا النقل ال يوجد ال يف كتب 
الباقالين وال يف كتب األشاعرة، بل الصحيح ما ذكره الباقالين أن أفضل الّناس بعد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أصحابو وأفضل 

  . 65أبو بكر الصديق مث عمر مث عثمان مث علي  وىم اخللفاء الراشدون : أصحابو العشرة ادلبشرة  وأفضل العشرة 

                                                             
 .173الباقالني، االنصاف فيما يجب اعتقاده، ص -  61
 .173الباقالني، االنصاف، ص -  62
 .174الباقالني، االنصاف، ص -  63
.   167، ص 1981 سنة 3البغدادي عبد القاىر، كتاب أصول الدين، دار الكتب العلمية، لبنان،ط -  64
. 181الباقالين، االنصاف، ص -  65
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وىذا الًتتيب الذي ذكره الباقالين ىو ما ذكره األشعري يف اإلمجاع السادس واألربعُت على أن خَت الصحابة أىل البدر، وخَت أىل 
 66البدر العشرة، وخَت العشرة األئمة األربعة

فما نسبو ابن حزم للباقالين شلّا ال ديكن ذباوزه خاصة إذا علمنا أن ادلسألة زلل اإلمجاع فهل يعقل أن خيالف الباقالين إمجاع 
ادلسلمُت يف مسألة عقدية، لقد أخطأ ابن حزم يف عرضو مذىب األشاعرة خطأ جسيما،وارتكب زاّلت معرفية ال تغتفر، وخالف 

بعدم العودة إىل مصادره األصيلة اليت تعرض ادلذىب : منهجو احلديثي ادلبٍت على صحة السند يف نقل األخبار، ويظهر ذلك أوال
ثانيا بتحاملو ادلسبق على رموز ادلذىب يف إطار محلتو على ادلخالفُت يف األصول والفروع وانتصاره دلذىبو الفقهي . بصورة صحيحة

 .والعقدي دون العودة إىل مصنفات اجلرح والتعديل

إن تقسيم : ومن شنعهم قول ىذا الباقالين يف كتابو ادلعروف باالنتصار يف القرآن: قال ابن حزم:ترتيب آيات القرآن وسوره - 4
 لكن ادلتأمل .آيات القرآن وترتيب مواضع سوره شيء فعلو الناس وليس ىو من عند اهلل وال من أمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

يف مذىب األشاعرة عموما والباقالين خصوصا يرى أن ىذا االهتام غَت صحيح، إذ فصل الباقالين يف ترتيب اآليات ورأى أهنا 
توقيف من النيب صلى اهلل عليو وسلم، أما ترتيب السور فقد مال إىل الرأي بأن النيب صلى اهلل عليو وسلم فوض ذلك إىل أمتو 

بعده، شلا يتبُت لنا صحة قول ابن حزم فيما يتعلق بًتتيب السور، أما فيما يتعلق بًتتيب اآليات يف السور فادعاؤه غَت صحيح ، 
وأن األمة ضبطت على النيب صلى اهلل عليو وسلم ترتيب آي كل سورة : واليك ما صرّح بو الباقالين يف كتابو االنتصار قولو

ومواضعها، وعرفت مواقعها، كما ضبطت عنو نفس القرآن وذات التالوة، وأنو قد ديكن أن يكون الرسول صلى اهلل عليو وسلم قد 
رتب سوره على ما انطوى عليو مصحف عثمان، كما رتب آيات سوره، وديكن أن يكون قد وكل ذلك إىل األمة بعده، ومل يتول 

فمعٌت . 67ذلك بنفسو صلى اهلل عليو وسلم، وأن ىذا القول الثاين أقرب وأشبو أن يكون حقا على ما سنبينو فيما بعد إن شاء اهلل
ذلك أنو وقع خالف يف ترتيب السور فذىبت طائفة إىل القول أن ترتيب السور وقف من النيب صلى اهلل عليو وسلم، وطائفة تقول 

مذىب مجهور العلماء منهم مالك، : وىذا ما أكده الزركشي يف الربىان حيث يقول. ىو من فعل الصحابة رضوان اهلل عليهم
وبرر زركشي أن اخلالف يرجع إىل اللفظ ، ألن . والقاضي أبوبكر بن الطيب أنو صلى اهلل عليو وسلم  فّوض ذلك إىل أمتو بعده

 .68انو رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزولو ومواقع كلماتو: القائل بالثاين يقول 

وكان : حيث قالمن شناعات ابن حزم على األشعرية ما نسبو إىل األشعري يف إعجاز القرآن  :اإلعجاز في القرآن الكريم - 5
 ىو ادلعجز الذي مل يفارق إمنا: أحدمها كما يقول ادلسلمون أنو معجز النظم، واآلخر:  القرآن قوالنإعجازلشيخهم األشعري يف 

 وال مسعناه قط وال يسمعو جربيل وال زلمد عليهما السالم قطن وأما الذي إليناز وجل قط، والذي مل يزل غَت سللوق وال نزل عاهلل 
 69. اإلسالموىذا كفر صريح وخالف هلل تعاىل وجلميع أىل . يقرأ يف ادلصاحف ونسمعو فليس معجزا بل مقدور على مثلو

                                                             
. 299 الثغر، ص أىلاألشعري، رسالة إىل - 66
. 60 ص 1ـ رللد 1الباقالين، االنتصار للقرآن، ت زلمد عصام القضاة، دار ابن حزم، لبنان، ط-  67
. 257، ص 1 جت زلمد ابراىيمن ادلكتبة العصرية ، بَتوت، د تالزركشي، الربىان يف علوم القرآن،-  68
. 207، 4/206ابن حزم، الفصل، -  69
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وما نسبو ابن حزم لألشعري يف قولو أن ادلعجز ىو كالم اهلل النفسي فغَت صحيح، بل مل يثبت عن أحد أنو قال بو، وكذلك ما 
نسبو من قولو أن القرآن ليس معجزا بل ىو مقدور على مثلو فهذا مل يصح عن األشعري وال عن إتباعو، حيث تؤكد مصنفاهتم يف 

 . اإلعجاز أن القرآن معجزة النيب صلى اهلل عليو وسلم اخلالدة

أن ادلعجز الذي ربدى الناس باجمليء دبثلو ىو الذي مل يزل مع اهلل تعاىل ومل يفارقو : وشلا قالو ابن حزم أنو روي عن األشعري وىو
  70.قط وال نزل إلينا وال مسعناه

 .وينتقد ابن حزم ىذا القول إذ من احملال أن يكلف أحد أن جييء دبثل دلا مل يعرفو قط وال مسعو

لكن ابن حزم .ويلزمو أنو إذا مل يكن ادلعجز إال الذي مل يزل مع اهلل تعاىل فان ادلسموع ادلتلو عندنا ليس معجزا بل مقدورا على مثلو
 .أن ىذا ادلتلو ىو ادلعجز: ولو قول آخر كقول مجيع ادلسلمُت: يستدرك على ما نسبو لألشعري ويقول

ذىب أىل سائر اإلسالم إىل أن القرآن كلو : قال ابن حزم: أما عن مقدار ادلعجز من القرآن:مقدار المعجز من القرآن -  6
 .معجز قليلو وكثَته، وىذا ىو احلق الذي ال جيوز خالفو

فصاعدا، وان ما " إنا أعطيناك الكوثر" إن ادلعجز إمنا ىو مقدار أقل منو وىو :  فيذكر ابن حزم أن األشعرية ومن وافقهم يقولون
 71.قالوا ومل يتحد تعاىل بأقل من ذلك" واحتجوا بذلك فأتوا بسورة من مثلو. دون ذلك ليس معجزا

إن أقل من سورة من القران ليس دبعجز أصال بل ىو مقدور : أنو قال" كتابو االنتصار"كما ينسب ىذا القول إىل الباقالين يف 
أكان جيوز من اهلل أن يؤلف القران تأليفا آخر : إن قيل كيف تقولون: وقال أيضا يف السفر اخلامس من الديوان ادلذكور. على مثلو

  72 ......غَت ىذا يعجز اخللق عن مقابلتو؟ قلنا نعم

على قول الباقالين فيما يتعلق بقدرة اهلل على تأليف قرآن آخر للتحدي، لكن ما ذكره الزركشي يف " كتاب االنتصار"مل نعثر يف 
 تقرير مذىب الباقالين يف مقدار االعجاز يوضح وجهة نظر ابن حزم

إىل أن أقّل ما يعجز - وىو قول أيب احلسن األشعري يف كتبو-ذىب عامة أصحابنا : قال القاضي أبو بكر: قال اإلمام الزركشي
 .عنو من القرآن السورة قصَتة كانت أو طويلة، أو ما كان بقدرىا

ومل يقم دليل على عجزىم عن ادلعارضة يف : قال . قال فإذا كانت اآلية بقدر حروف سورة وان كانت كسورة الكوثر فذلك معجز
فال خيالف ىذا، ألن احلديث التام ال تتحصل حكايتو . . 34/الطور.فليأتوا حبديث مثلو: وأما قولو تعاىل. .. أقل من ىذا القدر

 73.يف أقل من كلمات سورة قصَتة

                                                             
 3/15ابن حزم، الفصل،  70
. 19-3/15 م ن : ابن حزم-  71
. 4/221 م نابن حزم، -  72
. 2/108الزركشي بد الدين، الربىان يف علوم القرآن، -  73
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وإذا كان محل اجلبال والصعود إىل السماء آية دلن : كما يقرر الباقالين أن أقل من أقصر سورة ال يتعلق بو اإلعجاز حيث يقول
: وكذلك قولو.ظهر على يده، وجب أن يكون نظم القرآن آية دلن أتى بو، وان مل يكن نظم ما دون قدر سورة منو آية ألحد

  74.وكذالك كان جيب أن تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومتفردىا وقد ثبت خالف ذلك

   ويف احلقيقة أن الباقالين خيالف ابن حزم يف وجوه اإلعجاز، إذ يذىب ابن حزم إىل القول بالصرفة دبعٌت أن اهلل منعهم من 
التحدي وىو هبذا الصنيع قد خالف مذىب مجهور العلماء قدديا وحديثا، ووجهت ذلذا القول انتقادات يف الصميم ، بينما يذىب 

وشلا يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة أنو لو كانت ادلعارضة شلكنة وإمنا منع منها الصرفة مل : الباقالين اىل أن اإلعجاز متعلق بالنظم
 شلا يظهر لنا ضعف ردود ابن حزم يف 75.يكن الكالم معجزا وإمنا يكون ادلنع معجزا فال يتضمن الكالم فضيلة على غَته يف نفسو

 .ىذه ادلسألة ألن مذىبو مبٍت على القول بالصرفة

  :مبحث اإليمان : سابعا

اإلديان عقد بالقلب، وقول باللسان، وعمل باجلوارح، ينقص بادلعصية ويزيد :  عّرف ابن حزم اإلديان بقولو: تعريف اإليمان– 1
 76.بالطاعة، وكل طاعة اهلل تعاىل فهي إديان

 ىو معرفة اهلل تعاىل بالقلب فقط، وان أظهر اليهودية إمنا اإلديان، فذىب قوم إىل أن اإلدياناختلف الّناس يف ماىية : قال ابن حزم
 عرف اهلل تعاىل بقلبو فهو مسلم من أىل اجلنة، وىذا قول اجلهم بن صفوان وأيب فإذاوالنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانو وعبادتو، 

 ، وبناء على ذلك اعترب ابن حزم أن األشعرية من غالة ادلرجئة ال يقلون عن فرقة اجلهمية. احلسن األشعري البصري وأصحاهبما

إحدامها القائلة اإلديان قول باللسان وان اعتقد الكفر بقلبو فهو مؤمن عند اهلل غالة ادلرجئة طائفتان،:ويف تصنيفو لألشعرية ابن حزم 
 عقد بالقلب وان أعلن الكفر بلسانو بال تقية وعبد األوثان اإلديانالطائفة القائلة أن :  والثانيةوينسب ىذا القول إىل زلمد بن كرام،

 اإلديان ومات على ذلك فهو مؤمن كامل اإلسالم وعبد الصليب وأعلن التثليث يف دار اإلسالمأو لزم اليهود أو النصرانية يف دار 
 .77 بن أيب اليسر األشعريإمساعيل احلسن علي بن يبعند اهلل عز وجل ويل هلل عز وجل من أىل اجلنة وىذا قول أ

 حقيقة المذىب األشعري في اإليمان - 3

، أي 17يوسف" وما أنت دبؤمن لنا:" اإلديان عند الباقالين ىو التصديق بالقلب ، والدليل عليو قولو تعاىل إخبارا عن إخوة يوسف
وأعلم أن زلل التصديق القلب، وىو أن يصّدق القلب بأن اهلل الو واحد، وأن :" ويقرر الباقالين ىذه احلقيقة بقولو. دبصدق لنا

وما يوجد من اللسان وىو اإلقرار، وما يوجد من اجلوارح وىو العمل، فإمنا ذلك . الرسول حّق، وأن مجيع ما جاء بو الرسول حق
وجيوز أن يسّمى إديانا حقيقة على وجو : ويؤكد على ىذه ادلسألة حىت ال يتهم باإلرجاء فيقول،. "عبارة عّما يف القلب ودليل عليو

                                                             
. 72 ص 1ج  (على ىامش االتقان )الباقالين، اعجاز القرآن، -  74
. 43 ص 1 ،ج م ن: الباقالين-  75

. 326، الدرة، ص 3/191،  ابن حزم، الفصل-  7676
 4/204ابن حزم ، الفصل، -  77
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واستدل على ". أن العبد إذا صّدق قلبو دبا قلنا وأقّر بلسانو، وعملت جوارحو فهو ادلؤمن احلقيقي عند اهلل وعندنا:ومعٌت ذلك... 
 .78صحة قولو بشواىد قرآنية

وحىت ال يكون ىناك التباس يف مذىبو يف أن اإلديان ىو التصديق بالقلب فقط، فانو يؤكد على أمهية اإلقرار باللسان والعمل 
واعلم أنّا ال ننكر أن نطلق القول بأّن اإلديان عقد بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل :" باألركان يوضح الباقالين حقيقة مذىبو بقولو 

باألركان ن على ما جاء يف األثر، ألنو صلى اهلل عليو وسلم إمنا أراد بذلك أن خيرب عن حقيقة اإلديان الذي ينفع يف الدنيا واآلخرة 
،ألن من أقّر بلسانو، وصّدق بقلبو، وعمل أركانو،حكمنا لو باإلديان وأحكامو يف الدنيا من غَت توّقف وال شرط، وحكمنا لو أيضا 

 ".بالثواب يف اآلخرة، بشرط أن يكون معلوم اهلل تعاىل أن حيييو على ذلك ودييتو عليو

وإذا تأملت أقواذلم يف اإلديان علمت مل يتناقضوا يف أقواذلم عندما يطلقون لفظ اإلديان على التصديق من وجو، كما يطلقونو على 
التصديق بالقلب واإلقرار باللسان والعمل باألركان من وجو آخر خبالف ما يلزمهم بو ابن حزم من الشناعات ،شلا حذا بالباقالين 

وإذا تأملت ىذا التحقيق وتّدبرتو وجدت حبمد اهلل :" أن يدافع عن عصمة الوحي من االختالل يف فهم صلة اإلديان بالعمل فيقول
تعاىل ومّنو أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب وال اختالف، وإمنا االضطراب واالختالل واالختالف يف فهم من مسع ذلك، 

 .79نعوذ باهلل من ذلك. وليس لو فهم صحيح

 

                                                             
. 164-163الباقالين، االنصاف، ص -  78
 .165، ص م ن الباقالين، -  79
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