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  عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة
  جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  

א
ـ ٤٢٢ ت   (يهدف هذا البحث إىل إبراز جهود اخلليفة العباسي القادر باهللا             يف  )هـ

  .إظهار اإلسالم وإقامة السنةسبيل 
فالفصل األول يتحدث عن نبذة موجزة عن سرية القادر باهللا، مث يعرض جهـوده يف               
إقامة اإلسالم والسنة، كإظهار الشروط العمرية، وإظهار مذهب أهل السنة واستتابة املبتدعة،            

  .وجهوده ضد الباطنية
تحقيق يف مؤلفه، ومناسـبة     ويتحدث الفصل الثاين عن االعتقاد القادري، من جهة ال        

تصنيفه، وكذا التحقيق يف منت االعتقاد القادري، والتعليق عليه، وما يتضمنه من مزايـا، مـا                
أعقب تدوينه من مثرات وآثار، ويسبق هذين الفصلني متهيد حيوي أمثلة من جهود خلفاء بـين                

  .ثالعباس يف إظهار اإلسالم والسنة، كما يلحقه خامتة تتضمن نتائج البح
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

א

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 مبزايا ومواقـف رائعـة      – رمحه اهللا    –متيزت سرية اخلليفة العباسي القادر باهللا       : وبعد
ة الشروط العمرية،   تقتضي البحث والتصنيف، فقد أظهر اإلسالم وأقام السنة، فألزم أهل الذم          

وهتك أستار الباطنية، وطعن يف نسب العبيديني، وذلك يف وقت استفحل شأم وكثر دعام،              
  .كما استتاب املبتدعة وقمعهم، وانتصر ألهل السنة

ومن مآثره أنه كتب االعتقاد القادري، وهو اعتقاد يستحق الدراسة والتأليف جلملة            
  -:أمور منها

طريقة أهل السنة واجلماعة، وقد أثىن عليه أئمة من أهـل           أن هذا االعتقاد على     3
  .السنة كابن تيمية والذهيب وابن كثري وغريهم

أن هلذا االعتقاد أثره اإلجيايب ونفعه املتعدي يف إظهار مذهب أهل السنة ومدافعة             3
  – كما سيأيت مفصالً –أهل البدعة، بل إن آثاره مل تقف عند بلد معين أو عصر حمدد 

 هذا االعتقاد حيتاج إىل حتقيق يف مؤلفه، فمن قائل إن مؤلفه اخلليفـة القـادر               أن 3
  ..باهللا، ومن قائل إن مؤلفه أبو أمحد الكرجي

إنه طويل، مـع أن  : أن منت االعتقاد حيتاج إىل حترير، فإن من أهل العلم من يقول     3
  .املثبت منه ال يزيد عن بضع صفحات

ة ومهمة، قلما جتتمع يف أكثر املتون، وهي مزايـا          أن لالعتقاد القادري مزايا كثري    3
  .تستحق اإلظهار والبيان 

  .فلعل هذا البحث املتواضع حيقق ما آمله وأرجوه، واهللا املستعان وعليه التكالن
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א
  .تتكون خطة البحث بعد هذه املقدمة من متهيد وفصلني وخامتة 

  . يف إظهار اإلسالم والسنة نبذة موجزة عن جهود خلفاء بين العباس: التمهيد

  : اخلليفة القادر باهللا وجهوده يف إظهار اإلسالم والسنة وفيه أربعة مباحث:الفصل األول 

  . نبذة موجزة عن سرية اخلليفة القادر باهللا :املبحث األول

  . إظهار القادر باهللا الشروط العمرية:املبحث الثاين

  .أهل السنة واستتابة املبتدعة إظهار القادر باهللا مذهب :املبحث الثالث

  . جهود القادر باهللا جتاه الباطنية :املبحث الرابع

  . االعتقاد القادري:الفصل الثاين

  :وفيه أربعة مباحث

  . التحقيق يف مؤلف االعتقاد، ومناسبة تأليفه :املبحث األول

  . منت االعتقاد القادري:املبحث الثاين

  .دري مزايا االعتقاد القا:املبحث الثالث

  . آثار االعتقاد القادري:املبحث الرابع

  . وتتضمن نتائج البحث:اخلامتة
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حيوي هذا التمهيد أمثلة خمتارة من خلفاء بين العباس الذين هلم جهود متميزة يف سبيل               
  :ىل، وسيكون احلديث عن ذلك على النحو اآليتإظهار السنة وإقامة دين اهللا تعا

  :א

   " )٢(. إنه خائف من اهللا، معاٍد ألويل الضاللة، حِنق عليهم: "  بقوله)١(وصفه الذهيب 

   .)٣(ومن جهوده يف نصر اإلسالم والسنة، أنه منع الناس من الكالم واخلوض فيه 

طلبهم، وتتبعهم يف سـائر اآلفـاق،        أمر الزنادقة، فجد يف      )٤(وأهم اخلليفة املهدي    
   .)٥(واستحضرهم، وقتلهم صرباً بني يديه 

يا بـين،   : ")اهلادي(، فقال البنه موسى )٦(كما أوصى املهدي بنيه باستئصال الزنادقة     
 فإا فرقة تدعو الناس إىل      - يعين أصحاب ماين   -إن صار لك هذا األمر، فتجرد هلذه العصابة         

إىل حترمي اللحم، وترك قتل اهلوام حترجاً، مث خترجها من هذه إىل عبادة             ظاهر حسن، مث خترجها     
  ...الظلمة، مث تبيح بعد هذا نكاح األخوات والبنات: النور، واآلخر: اثنني، أحدمها

  " )٧(. فارفع فيها اخلشب، وجرد فيها السيف، وتقرب بأمرها إىل اهللا ال شريك له

 على املهدي؛ ملا حصل يف عهـده مـن إظهـار            )٨(وقد أثىن شيخ إلسالم ابن تيمية       
  .اإلسالم والسنة، وقمع الكفر والبدعة

جتد اإلسالم واإلميان كلما ظهر وقوى كانت السنة وأهلها أظهر          : " يقول ابن تيمية    
وأقوى، وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع حبسب ذلك، مثـل دولـة املهـدي                 

سالم واإلميان، ويغزو أعداءه من الكفار واملنافقني ، كـان          والرشيد وحنومها ممن كان يعظم اإل     
أهل السنة يف تلك األيام أقوى وأكثر، وأهل البدع أذل وأقل، فإن املهدي قتل من املنـافقني                 

  .الزنادقة من ال حيصي عدده إال اهللا 
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 وكان املهدي من خيار خلفاء بين العباس، وأحسنهم إميانـاً وعـدالً             - إىل أن قال   -
  " .)٩(. اً، فصار يتتبع املنافقني الزنادقةوجود

  .، وأطلق خلقاً كثرياً من السجن)١٠(أنه رد املظامل : ومن مناقب املهدي أيضاً 

لقد أصلح اهللا تعاىل باملهدي دين هذه األمة، فحقق نصراً لإلسالم بقتل الزنادقة، كما              
  .حقق ظهوراً للسنة مبنعه الكالم وبغضه أهل األهواء 

  ..على يديه صالح لدنيا األمة من خالل إحسانه للرعية والرمحة م كما جرى 

−:א
فضائل الرشيد ومكارمه كثرية جداً، قد ذكر األئمة مـن          : "قال ابن كثري يف وصفه      

ليس موت أحد أعز علينا مـن مـوت         : ذلك شيئاً كثرياً، وقد كان الفضيل بن عياض يقول          
: ، وإين ألدعو اهللا أن يزيد يف عمره من عمري، وقـالوا           الرشيد، ملا أختوف بعده من احلوادث     

فلما مات الرشيد، وظهرت تلك الفنت واحلوادث واالختالفات، وظهر القول خبلق القـرآن،             
  .")١١(فعرفنا ما كان ختوفه الفضيل من ذلك 

 على طريقة أهل السنة من التعظيم والتـسليم         – رمحه اهللا    -  )١٢(لقد كان الرشيد    

، كما هو واضح جلي يف تلك احلكاية اليت ساقها شيخ اإلسالم الـصابوين                لسنة رسول اهللا  
احتج آدم وموسى   " ارون الرشيد حبديث أيب هريرة      ــبسنده أن أبا معاوية الضرير حدث ه      

 ..)١٣("   

فوثب بـه هـارون،     ! كيف هذا وبني آدم وموسى ما بينهما      : فقال أحد احلاضرين    

  )١٤(تعارضه بكيف ، وحيدثك عن رسول اهللا : وقال

أتعترض علـى  : أن الرشيد غضب من ذلك غضباً شديداً، وقال: " ويف رواية أخرى    
: احلديث؟ علي بالنطع والسيف، فأحضر ذلك، فقام الناس إليه، يشفعون فيه، فقال الرشـيد             

هذه زندقة، مث أمر بسجنه وأقسم أال خيرج حىت خيربه من ألقى إليه هذا، فأقسم ذلك الرجـل                  
مان املغلظة ما قال هذا له أحد، وإمنا كانت هذه الكلمة بادرة منـه، وأنـه يـستغفر اهللا                   باألي
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  .")١٥(ويتوب إليها منها، فأطلقه 

 هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبـار        - :- بعد إيراده القصة     - )١٦(وقال الصابوين   

من يسلك فيها   ، ويقابله بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد اإلنكار على          رسول اهللا   
 مع من اعترض على اخلرب الـصحيح        -رمحه اهللا -غري هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد        

  ")١٧(.. الذي مسعه بكيف، على طريق اإلنكار له واالبتعاد عنه، ومل يتلقه بالقبول 

، وكان يقول عن املراء يف      )١٨(كما عرف الرشيد بكراهيته للمراء والكالم واجلدال        
   ")١٩(. خلليق أال ينتج خرياً، وباحلرى أال يكون فيه ثوابإنه : "الدين

 بكثرة احلـج    -كابن تيمية والذهيب وحنومها   -إضافة إىل ذلك فقد أثىن عليه األئمة،        
   .)٢٠(والغزو واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل 

ومن قيامه بدين اهللا تعاىل أنه أمر دم ما استحدث من الكنائس يف مـصر والعـراق             
   .)٢١(ألدلة الشرعية امتثاالً ل

 قد أوصاه دم ما أحدث من بيعة أو كنيـسة،           – رمحه اهللا    –السيما وأن أبا يوسف     
   .)٢٢(كما جاء يف كتاب اخلراج ، والذي ألّفه أبو يوسف استجابة لطلب الرشيد 

  :א

مة،  بإظهار السنة وإمخاد البدعة، وإقامة شرع اهللا تعاىل يف أهل الذ           )٢٣(اشتهر املتوكل   
  .كما أنه قتل من ارتد عن دين اهللا عز وجل 

  :يقول احلافظ ابن كثري

ملا ويل املتوكل على اهللا اخلالفة استبشر الناس بواليته، فإنه كان حمباً للسنة وأهلها،              "
  ")٢٤(.. ورفع احملنة عن الناس، وكتب إىل اآلفاق ال يتكلم أحد يف القول خبلق القرآن  

ل إىل اآلفاق باملنع من الكالم يف مسألة الكالم، والكف عن           كتب املتوك :  "وقال أيضا 



  ٢٣١  بن حممد آل عبداللطيف             عبدالعزيز . د/  دراسة وتعليق –                االعتقاد القادري 
 

القول خبلق القرآن ، وأن من تعلم علم الكالم لو تكلم فيه فاملطبق مأواه إىل أن ميوت، وأمـر                   
.. الناس أال يشتغل أحد إال بالكتاب والسنة ال غري، مث أظهر إكرام اإلمام أمحد بـن حنبـل                   

توكل عفا اهللا عنه، وكان ال يويل أحداً إال بعد مـشورة اإلمـام       وارتفعت السنة جداً يف أيام امل     
  ")٢٥(.. أمحد

لقد أظهر املتوكل السنة ونشر احلديث، فأمر الفقهاء واحملدثني أن جيلسوا للناس، وأن             
حيدثوا باألحاديث اليت فيها الرد على املعتزلة واجلهمية، وأن حيـدثوا باألحاديـث يف الرؤيـة                

  .)٢٦(والصفات 

:  اخلطيب البغدادي بسنده أن إبراهيم بن حممد التيمي قاضي البـصرة يقـول             وساق
"                 يق، قاتل أهل الردة حىت استجابوا له، وعمر بـن عبـدالعزيز رداخللفاء ثالثة أبو بكر الصد

   ")٢٧(. مظامل بين أمية، واملتوكل حما البدعة  وأظهر السنة 

تمثّل ذلك بإلزامهم الشروط العمرية،     وأما عن إقامته شرع اهللا تعاىل يف أهل الذمة، في         
  .وهدم ما استحدثوا من الكنائس 

وكان يف أيام املتوكل قد عز اإلسالم، حىت ألزم أهـل الذمـة             : "ولذا قال ابن تيمية   
   ")٢٨(بالشروط العمرية، وألزموا الصغار 

، استفىت علماء وقته يف هدم      وملا ألزم املتوكل أهل الكتاب بشروط عمر الفاروق         
م إىل اإلمام أمحد، فأجابه دم كنـائس سـواد          ــالكنائس والبيع، فأجابوه، فبعث بأجوبته    

   .)٢٩(العراق 

  -:وقد بسط ذلك ابن كثري يف تارخيه، فكان مما قاله

وأال .. أمر املتوكل أهل الذمة أن يتميزوا عن املسلمني يف لباسهم وعمائمهم وثيام           "
يكون هلم فيها حكم على مسلم، وأمر بتخريب كنائسهم         يستعملوا يف شيء من الدواوين اليت       

   ")٣٠(. وأمر بتسوية قبورهم باألرض، وكتب بذلك إىل سائر األقاليم واآلفاق .. احملدثة

ومن حمامد املتوكل أنه صادر أموال أمحد بن أيب داؤد، وسجن أصحابه، وأطلق مـن               
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ر بإنزال جثـة أمحـد بـن نـصر     كان حبسه الواثق ممن امتنع من القول خبلق القرآن، كما أم     
   .)٣١(اخلزاعي، ودفعه إىل أوليائه 

كما أمر املتوكل على اهللا بضرب رجل من أعيان بغداد؛ ألنه شتم أبا بكـر وعمـر                 
  .)٣٢(. وعائشة وحفصة رضي اهللا عنهم، فضرب بالسياط حىت هلك، مث رمي به يف ر دجلة

 كثرية، مث ارتد فاستتيب، فأىب      وقتل املتوكل رجالً كان نصرانياً فأسلم، ومكث سنني       
   .)٣٣(الرجوع إىل اإلسالم، فضربت عنقه 

وملا ظهر شخص يزعم أنه ذو القرنني ويدعي النبوة، أمر املتوكل بضربه بالـسياط،              
   .)٣٤(فضرب ضرباً شديداً، فمات من بعد ضربه ذلك 

:  يل، قيـل لـه     غفر: ما فعل اهللا بك؟ قال    : وملا تويف املتوكل، رؤي يف املنام، فقيل له       
   .)٣٥(بقليل من السنة أحييتها : مباذا؟ قال

 نلحظ أا جهـود     )املهدي والرشيد واملتوكل  (وبالنظر يف جهود هؤالء اخللفاء الثالثة       
ظاهرة قوية، ومساعي جليلة يف سبيل اإلسالم والسنة، ومع أن خلفاء بين العباس املتأخرين هلم               

  .بلغ درجة أولئك اخللفاء السابقني يف العصر العباسي األولجهودهم يف هذا اال، إال أا ال ت

 مثالً يحمد على ما قام به من إزالة سنة اوس، وإبطال ما يفعل يف عيد                )٣٦(فاملعتضد  
   .)٣٧(النريوز من إيقاد النار، وصب املاء على الناس 

          ى الطرقية واملنجمني وحنوهم من اجللوس يف املساجد والطرقات، و ى عن بيع   كما
   .)٣٨(كتب الكالم والفلسفة واجلدل بني الناس 

 فقد أحسن بإحيائه شعرية األمر باملعروف يف مجيع البلدان،          )٣٩(وأما املقتدي بأمر اهللا     
وإلزام أهل الذمة بلبس الغيار، وكسر آالت املالهي، وإراقة اخلمور، وإخراج أهل الفساد من              

   .)٤٠(البالد 

كان من خيار اخللفاء، آمراً باملعروف ناهياً عن         ")٤١(مر اهللا   وكذا اخلليفة املستضيئ بأ   
  ")٤٢(. املنكر، مزيالً عن الناس املكوسات والضرائب، ومبطالً للبدع واملصائب
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، كمـا أمـر     )٤٣(وكان املستضيئ حريصاً على حضور جمالس ابن اجلوزي ومواعظه          
   .)٤٤(املستضيئ بتقوية ابن اجلوزي وتأييده من أجل إزالة الرفض 

بعد هذه النبذة املوجزة عن جهود خلفاء بين العباس يف إظهـار اإلسـالم والـسنة،               
  أين تقع جهود اخلليفة القادر باهللا؟ هل تلحقه باخللفاء املتقدمني أم املتأخرين؟: فيمكن التساؤل

  .هذا ما سيتضح جوابه يف الفصل اآليت 

א א
א א אא מ

א א:א א
هو أبو العباس أمحد ابن األمري إسحاق ابن اخلليفة املتوكل ابن اخلليفة املقتـدر ابـن                
اخلليفة املعتضد ابن األمري طلحة ابن اخلليفة املتوكل ابن اخلليفة املعتصم ابن اخلليفـة هـارون                

  . أيب جعفر املنصور اهلامشي العباسي البغدادياملهدي ابن اخلليفة

   .)٤٥(ولد سنة ست وثالثني وثالمثائة 

وكان من الستر والديانة وإدامة     "،  )٤٦(كان أبيض حسن الوجه، كثّ اللحية، خيضب        
  .")٤٧(التهجد بالليل، وكثرة الرب والصدقات على صفة اشتهرت عنه، وعرف ا عند كل أحد 

كان امرءاً صاحلاً ورعاً تقياً، حسن اخلليقـة، مجيـل          : "ووصفه بعض املؤرخني قائال   
  .")٤٨(الطريقة، طلق النفس، كثري املعروف 

كان عابداً زاهداً، يصحب العلماء، وال يدخر شيئاً، ومكرماً للحديث          : " وقال آخر 
  .")٤٩(وأهله 

هـ، عـن   ٤٢٢هـ ، إىل أن تويف سنة       ٣٨١وأما عن خالفته فقد ويل اخلالفة سنة        
نني عاماً، ومل يعمر أحد من اخللفاء قبله وال بعده، مكث من ذلـك خليفـة إحـدى                  ست ومثا 

   .)٥٠(وأربعني سنة، وهذا ما مل يسبقه أحد إليه 
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 كما سيأيت مفـصالً يف      –وكان القادر من خيار اخللفاء، حيث أظهر اإلسالم والسنة          
فة قبله قد طمـع فيهـا       وكانت اخلال : " وأقام العدل، ويف هذا املقام يقول ابن األثري        -موضعه

الديلم واألتراك، فلما وليها القادر باهللا أعاد جدا، وجدد ناموسها، وألقى اهللا هيبته يف قلوب               
  .")٥١(اخللق، فأطاعوه أحسن طاعة وأمتها 

وساق الصفدي حكاية طريفة جتلي حسن سياسة القادر ورفقه بالرعية، حيث قـال             
  -:الصفدي

قد طالت  : ي يف أسواق بغداد، إذ مسع شخصاً يقول آلخر        بينما القادر ذات ليلة ميش    "
علينا دولة هذا الشؤم، وليس ألحد عنده نصيب، فأمر خادماً كان معه أن يتوكل به، ويحضره                

إين كنت من السعاة الذين يستعني ـم        : بني يديه فما شك أن يبطش، فسأله عن صنعته، فقال         
 فمنذ ويل أمري املؤمنني     - يريد أصحاب املطالعات   –أرباب هذا األمر على معرفة أحوال الناس        

أتعـرف  : أقصانا، وأظهر االستغناء عنا، فتعاطلت معيشتنا، وانكسر جاهنا عند الناس، فقال له           
نعم ، فأحضر كاتباً فكتب أمساءهم، وأمر بإحـضارهم، مث إنـه          : من يف بغداد من السعاة؟ قال     

ثغور القاصية ورتبهم هناك عيوناً علـى أعـداء         أجرى لكل واحد منهم معلوماً، ونفاهم إىل ال       
اعلموا أن أولئك ركّب اهللا فيهم شراً، ومأل صـدورهم          : الدين، مث التفت إىل من حوله وقال      

حقداً على العامل، وال بدهلم من إفراغ ذلك الشر، فاألوىل أن يكون ذلك يف أعداء الدين، وال                 
  .")٥٢(ننغص م على املسلمني 

 إىل هذه احلكاية ما عليه القادر باهللا من تفقد أحوال الرعية، وجتـاوز              فيلحظ الناظر 
عثرام، واإلشفاق عليهم، حيث أجرى ألولئك القوم العطاء، كما يلحـظ حـسن تـدبريه               

 إىل ما هو أنفـع فجعلـهم        – أرباب املطالعات والتجسس     –وسياسته إذا صرف هؤالء القوم      
  .عيوناً على أعداء الدين 

كره أن القادر باهللا يعد من أهل العلم وسادام، حىت إن ابن الصالح عده              ومما جيدر ذ  
   .)٥٣(من فقهاء الشافعية، وأنه من خيار خلفاء بين العباس وأحبارهم 
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  .)٥٥( أحد فقهاء الشافعية )٥٤(وقد درس القادر على أمحد بن حممد اهلروي 

  .ين وأربعمائة  ببغداد سنة اثنتني وعشر– رمحه اهللا –تويف القادر باهللا 

 -:أثىن العلماء على القادر ثناًء حسناً، فوصفه صاحب ذيل جتـارب األمـم بقولـه              
سلك من طريق الزهد والورع ما تقدمت فيه خطاه، فكان راهب بين العباس حقاً، وزاهدهم               "

صدقاً ساس الدنيا والدين، وأغاث اإلسالم واملسلمني، واستأنف يف سياسة األمر طرائق قومية،             
الك مأمونة، مل تعرف منه زلة، وال ذمت له خلة، فطالت أيامه، وطابت أخباره، وأقفيـت                ومس

  ")٥٦(. آثاره،  وبقيت على ذريته الشريفة أنواره

  ")٥٧(.قة، كثري املعروف، فيه دين وخريكان حسن الطري "-:وقال عنه احلافظ الذهيب

ال جيتمـع يف أغلـب      واملقصود أن اخلليفة القادر قد اجتمع فيه من خصال اخلري ما            
اخللفاء، فهو من أهل العبادة والديانة، وأصحاب الرب والصدقات، أويت علماً وفقهاً، كما أقـام          

  .العدل وأحسن إىل الرعية 

א א:א א א
 يف شأن إظهار القادر الشروط العمرية إال على معلومات          – حسب اطالعي    –مل أعثر   

  .رية يس

فقد ساق ابن اجلوزي الواقعة اليت تبدو سبباً يف إلزام النصارى بالشروط العمريـة،              
هـ توفيت زوجة ابـن أيب إسـرائيل أحـد رؤسـاء            ٤٠٣وخالصة هذه الواقعة أن يف سنة       

النصارى، فأُخرجت جنازا، ومعها الطبول والصلبان والشموع، فأنكر ذلك بعض اهلـامشيني،      
دبوس يف رأسه، فشجه، فثار املسلمون م، فازموا حـىت جلـأوا إىل             فضربه بعض النصارى ب   

كنيسة هلم هناك، فدخلت العامة إليها فنهبوا ما فيها، وما قرب منها مـن دور النـصاري، مث                  
قصدوا ابن أيب إسرائيل، فقاتلهم غلمانه، وانتشرت الفتنة ببغداد، وغلقت اجلوامـع، وقـصد       

ن أيب إسرائيل، فامتنع، فاشتدت الفتنـة، مث أحـضر ابـن أيب             الناس اخلليفة، فأمر بإحضار اب    
  )٥٨(. إسرائيل إىل دار اخلالفة، فسكنت الفتنة، مث أفرج عن ابن أيب إسرائيل
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  -:وميكن التعليق على هذه احلادثة مبا يلي 

 أظهر القادر باهللا الشروط العمرية عقب هذه احلادثة، فألزم أهل الذمة بلـبس              – ١
 خمالفون للشروط العمرية اليت اشترطها عمر الفـاروق         – يف تلك احلادثة     –رى  فالنصا.. الغيار
      ال نرفع أصـواتنا     "-:فإن مما شرطوه على أنفسهم    ..  على أهل الذمة من النصارى وغريهم

  )٦٠(. ، وهذه الشروط جممع عليها يف اجلملة بني العلماء")٥٩(.. مع موتانا، وال نظهر صليباً

ياء وجتديد هذه الشروط اليت جددها اخللفاء السابقون أمثال         وقد أحسن القادر يف إح    
  )٦١(. عمر بن عبدالعزيز، وهارون الرشيد، واملتوكل وحنوهم

  -:وأثىن شيخ اإلسالم على هذا الصنيع فقال

وكان يف أيام املتوكل قد عز اإلسالم حىت ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية، وألزموا              "
ة، وقمعت اجلهمية والرافضة وحنوهم، وكذلك يف أيام املعتـضد          الصغار، فعزت السنة واجلماع   

واملهدي والقادر، وغريهم من اخللفاء الذين كانوا أمحد سرية، وأحسن طريقة مـن غريهـم،               
  " )٦٢(. وكان اإلسالم يف زمنهم أعز، وكانت السنة حبسب ذلك

ر، وميلـهم    التفات عامة املسلمني إىل اخلليفة القـاد       – يف هذه الواقعة     – نلحظ   -٢
  .إليه، حيث قصدوا دار اخلالفة 

كما يتجلى اهتمام القادر بالرعية، وحسن سياسته وتدبريه جتاه هذه الفتنة، فقد أنكر             
اخلليفة ما جرى، وطالب بإحضار ابن أيب إسرائيل وتسليمه، من أجل إمخاد الفتنة، فلما أُحضر               

  .ن ابن أيب إسرائيل إىل دار اخلالفة، كف العامة وسكنت الفتنة، مث أفرج ع

 ال خيلو زمن خالفة القادر من أحداث حتكي شغب النـصارى، وبغـيهم علـى              -٣
   )٦٣(. املسلمني، وظلم بعض عامة املسلمني للنصارى

هـ اختفى الـشغب واسـتقرت      ٤٠٣لكن بإلزام النصارى الشروط العمرية سنة       
  )٦٤(. ريناألحوال، وكما اعترف بذلك جان مورييس فييه أحد النصارى املعاص

 لعل إظهار القادر الشروط العمرية من أسباب متكينه وحتقيق هيبته، ورحـم اهللا              -٤
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  -:شيخ اإلسالم ابن تيمية إذ يقول

وكل من عرف سري الناس وملوكهم، رأى كل من كان أنصر لدين اإلسالم، وأعظم              "
أمري املـؤمنني   أعظم نصرة وطاعة وحرمة، من عهد       : جهاداً ألعدائه وأقوم بطاعة اهللا ورسوله     

  ")٦٥(. وإىل اآلنعمر بن اخلطاب 

 تعصب جان موريس فييه ضد القادر باهللا، وامه بضعف الشخـصية، وعـدم              -٥
  !!االستقالل برأيه 

، وحوى ذلـك    )٦٦(حيث عقد مبحثاً مستقالً عن أحوال النصارى من خالفة القادر           
  .دها املبحث مجلة من املغالطات واألكاذيب اليت ليس هذا موضع نق

والذي يهمنا يف هذا املوطن، ما ادعاه من ضعف القادر، وأن سبب طـول حياتـه                 
  !بسبب ضعف سلطته

وذاك حتامل مكشوف، ودعوى مردودة، السيما وأن الكاتب نفسه قد نقض ذلـك،             
 ومبادرته إىل عالج هـذه الفتنـة        - يف حادثة جنازة النصرانية    –حيث اعترف بتدخل اخلليفة     

  !ائها، وإن إظهاره الشروط العمرية سبب يف حتقيق اهلدوءوقدرته على احتو

وكيف يوصف القادر باهللا بضعف الشخصية، وأنه ال يستقل بـرأي، وقـد أعـاد               
 كما أنه استتاب أهـل      - كما سبق ذكره   –للخالفة ناموسها، وألقى اهللا هيبته يف قلوب اخللق         

 – وهم يف أوج تـسلّطهم       –  وغلّظ عليهم، وهتك أحوال العبيديني     - مع اشتهارهم  –البدع  
 إضـافة إىل إظهـاره الـشروط        - كما سيأيت بيانه   –وشجع على كشف أستارهم وزندقتهم      

  ؟!)٦٧(العمرية، وظهور قوته جتاه البويهيني 

كان القادر نسيجاً وحده بني اخللفاء من بـين          : "-:عبدايد بدوي . وكما يقول د  
يكون أقواهم، وأن يكون أول خليفة يعلن التمرد        العباس الذين عاصروا بين بويه، فال غرابة أن         
  .")٦٨(على البويهيني، وحياول التخلص من سيطرم 
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א א:א א א א
ويل القادر باهللا اخلالفة يف زمن استفحلت فيه البدع واحملـدثات، فظهـر الـرفض               

   )٦٩(. لعبيدينواالعتزال، وانتشرت دعوة ا

ويف أيامه عظمت الباطنية، واشـتهر      : "- عن خالفة القادر     –وكما يقول املقريزي    
   " )٧٠(. مذهب االعتزال، والرافضة

إضافة إىل ذلك فقد وقع يف خالفته الكثري من الفنت والقالقل بني الرافضة وعوام أهل               
   )٧١(.السنة

 وسعى إىل إمخاد البدع، ونـصر       ومع ذلك كله فقد حترك القادر باهللا، فأظهر السنة،        
  - كما سيأيت بيانه–مذهب أهل السنة، واستتاب املبتدعة، وغلّظ عليهم 

هـ استتاب القادر فقهاء املعتـزلة، فأظهروا الرجوع، وتربأوا من         ٤٠٨ففي سنة   3
االعتـزال، مث اهم عن الكالم والتدريس واملناظرة يف االعتـزال والرفض واملقاالت املخالفة            

   )٧٢(. سالم، وأم مىت خالفوه حل م من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثاهلملإل

  .واشتهرت هذه الواقعة، فساقها األئمة يف مؤلفام، وأثنوا على القادر بذلك 

  -:يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

وهلذا اهتم كثري من امللوك والعلماء بأمر اإلسالم، وجهاد أعدائـه، حـىت صـاروا           "
  ..ن الرافضة واجلهمية وغريهم على املنابر، حىت لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعةيلعنو

  ")٧٣(.. وكذلك اخلليفة القادر رمبا اهتم بذلك، واستتاب املعتـزلة من الفقهاء

وكانـت قـد انتـشرت إذ ذاك دعـوة املالحـدة             "-: يف موضع آخر   -: ويقول
ر السنة، وقمع أهل البدع، فكتب االعتقـاد         وكان هذا مما دعا القادر إىل إظها       )٧٤(..املنافقني
  ")٧٥(. وأمر باستتابة من خالف ذلك من املعتـزلة وغريه.. القادري
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  -:وقال احلافظ الذهيب

 طائفة من املعتـزلة والرافـضة،      - وكان صاحب سنة   –وفيها استتاب القادر باهللا     "
 ")٧٦(. وأخذ خطوطهم بالتوبة

 -:)٧٧(وقال ابن القيم 

..  قد استتاب من خرج عن السنة من املعتـزلة والرافضة وحنـوهم           ]القادر[وكان  "
  ")٧٨(. فتحرك والة األمور إلظهار السنة

 ونسوق دليالً ثالثاً على جهود القادر يف إظهار مذهب أهـل الـسنة، وحماربـة             3
  :البدعة، كما يف الواقعة اآلتية

أنه مصحف عبداهللا   ففي سنة مثان وتسعني وثالمثائة أحضرت الشيعة مصحفاً، يدعون          
 وهو خيالف املصاحف كلها، فجمع األشراف والقضاة والفقهـاء، وعـرض            ابن مسعود   

املصحف عليهم، فأشار أبو حامد األسفراييين بتحريقه، ففعل ذلك مبحضر منـهم، فغـضب              
الشيعة غضباً شديداً، وعزموا على إيذاء أيب حامد، وأوقعوا شغباً وفتنة، فغضب اخلليفة القادر،              

أرسل أعوانه لنصرة أهل السنة، وعوقب من كانت له يد يف الفتنة، فهدأت البالد، واستقرت               و
  )٧٩(. األحوال

 أفتـوا   – مبا آتاهم اهللا من علم وبصرية، وقوة وشجاعة يف دين اهللا             –فهؤالء العلماء   
بتحريق هذا املصحف، وأوقعوه، وأما اخلليفة القادر فقد أمخد الفتنة، وأزال شـغب الـشيعة               

  .وبغيهم 

ومن حمامد اخلليفة القادر أنه عزل خطباء الشيعة ، واستبدل م خطباء من أهـل               3
  .السنة

وعزل خطباء الشيعة، ووىل خطباء السنة، وهللا       : " وحكى ابن كثري هذه احملمدة قائالً     
  ")٨٠(. احلمد على ذلك وغريه

ياً غاليـاً،    كان شيع  - وبراثا مأوى الرافضة   – ) ٨١(ومن ذلك أن خطيب جامع براثا       
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 حميي األموات،   علي بن أيب طالب     : فيذكر يف خطبته أقواالً غالية ، وزندقة ظاهرة، كقوله        
، فقُبض عليه، وجاء خطيب سين، فخطب اجلمعة، فضربه عامة الشيعة، حىت            ..البشري اإلهلي 

ـ       .. كسروا أنفه وخلعوا كتفه، وكادوا أن يقتلوه       ان فانتصر اخلليفة القادر ألهل الـسنة، وأه
الشيعة وأذهلم، وكتب اخلليفة القادر كتاباً حيوي تفصيل هذا الواقعة، وما عند الرافـضة مـن                

  )٨٢(. مث اعتذر الرافضة عما فعلوه.. اإلحلاد واالحنراف ، والتغليظ عليه و ديدهم

ففي إقصاء خطباء الشيعة وتولية خطباء من أهل السنة دليل ظاهر على حكمة اخلليفة              
فال خيفى انتشار التشيع، وتغلغل نفوذهم آنذاك، سواًء من قبـل البـويهيني أو              القادر وقوته،   

العبيديني، خاصة وأن احلاكم العبيدي قد بثّ دعاته يف بالد املشرق، فعمد اخلليفة القـادر إىل                
مدافعة ذلك فعزل خطباء الشيعة، وولّى خطباء من أهل السنة، من أجل نشر املذهب الـسين،              

  .يعي، وملا حيققه من نفوذ للخليفة العباسي وإيقاف املد الش

א א א:א א
 فنشط دعام يف نـشر املـذهب        – يف عصر القادر باهللا      –استفحل نفوذ العبيديني    

الباطين، وانتشروا يف أطراف البالد، فكان رسل العبيديني ودعام يفدون من مصر إىل األمراء              
 ، وخطب بعض األمراء للحاكم العبيدي وأظهـر         )٨٣(ني، فدخل بعضهم يف دعوم      والسالط

هـ، وأِمر الناس بالقيام عنـد      ٣٩٦، بل أفضى األمر إىل اخلطبة يف احلرمني سنة          )٨٤(الطاعة له   
  ..ذكره 

فإنا هللا وإنا إليه راجعون، فلقـد        "-:– معلقاً على تلك احلادثة      -قال احلافظ الذهيب  
  ")٨٥(. يديون شراً على اإلسالم وأهله من الشركان هؤالء العب

  :وقد أشار شيخ اإلسالم إىل انتشار دعوة الباطنية قائالً

وكانت قد انتشرت إذ ذاك دعوة املالحدة املنافقني الذين كانوا إذ ذاك مبصر، وقد              "
  .همبنوا القاهرة وغريها، وهلم دعاة من أقاصي األرض باملشرق وغريه، وكان والد ابن سينا من

  ")٨٦(..ويف ذلك صنف الناس الكتب يف كشف أسرارهم وهتك أستارهم
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لقد أدرك اخلليفة القادر باهللا خطورة املد الباطين، وانتشار دعوم، والـيت ظاهرهـا              
 أمري املوصـل ومـا      –التشيع والرفض، وحقيقتها الكفر احملض، السيما وإن قرواش بن مقلد           

 وأربعمائة، وبالغ يف مدحه والدعاء لـه، وكـان           خطب للحاكم العبيدي سنة إحدى     –حوهلا  
  .سبب ذلك أن دعاة احلاكم العبيدي وهداياه، كانت تتواىل إىل قرواش، فمال إليهم 

فلما بلغ اخلرب اخلليفة القادر باهللا، كتب يعاتب قرواش على ما صنع، وعزم اخلليفـة               
 وأعـاد اخلطبـة للقـادر       على حماربته، فحينئذ رجع قرواش عن رأيه، وندم على ما كان منه،           

   )٨٧(.باهللا

 من أجل مواجهة    - اختذ اخلليفة القادر باهللا      )هـ٤٠٢(ويف السنة التالية لتلك الواقعة      
 حمضراً يتضمن الطعن يف أنسام، ويكشف حقيقة مذهبهم، وأم زنادقة           -العبيديني ودعوم   

  .كفّار 

دثني والفقهاء والعـدول،    وكتب هذا احملضر، وأقره مجع من األشراف والقضاة واحمل        
أن الفاطميني ملوك مصر، منسوبون إىل ديصان بـن سـعيد اخلرمـي،             : وخالصة هذا احملضر  

، وال يتعلقون منه بسبب،     فليسوا من أهل البيت، وال نسب هلم يف ولد علي بن أيب طالب              

 طالـب   وأن الذي ادعوه باطل وزور، وأم ال يعلمون أحداً من أهل بيوتات علي بن أيب                
  ..توقف عن إطالق القول يف أم كذبة، وقد كان هذا اإلنكار لباطلهم شائعاً يف أول أمرهم 

وأن هذا احلاكم مبصر هو وسلفه كفار فساق فجار، ملحدون زنادقـة، معطلـون،              
ولإلسالم جاحدون، وملذهب اوسية والثنوية معتقدون، قد عطلوا احلدود، وأباحوا الفروج،           

  )٨٨(. ور، وسفكوا الدماء، وسبوا األنبياء، ولعنوا السلف، وادعوا الربوبيةوأحلوا اخلم

 قوة وشجاعة اخلليفة القادر باهللا جتاه العبيـديني، عكـس       – يف هذا احملضر     –تتجلى  
أسالفه السابقني كاملطيع والطائع، والذين غلب عليهم الضعف أمام رفض البويهيني، وباطنيـة             

  )٨٩(. العبيديني

 - يف عصر القادر   – )٩٠(ضر إمنا كُِتب عقب نفوذ وظهور مذهب الباطنية         فإن هذا احمل  
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  :وانتشار دعام، كما أشار إليه الذهيب قائالً

ويف هذا الوقت انبثت دعاة احلاكم يف األطراف، فأمر القادر بعمل حمضر يتـضمن              "
  " )٩١(.. القدح يف نسب العبيدية

جامعة، فهو جيزم بأن العبيديني أدعياء،      ويتميز هذا احملضر بتقريرات قوية، وعبارات       
  .فال نسب هلم يف ولد علي، وال يتعلقون منه بسبب، وإمنا هم منسوبون إىل ديصان اخلرمي 

كما يقطع احملضر بأن العبيديني زنادقة كفار، ويورد شيئاً من كفرهم البواح وإحلادهم             
ن، والنفس، والعقل، والنسل،    حفظ الدي (الصراح، ومناقضتهم جلميع مقاصد الشريعة اخلمسة       

، فهم مالحدة كفار، يسفكون الدماء، يـستحلون اخلمـور،  ويـستبيحون الفـروج               )واملال
  ..واألموال

وهذا احملضر يتفق متاماً مع تقريرات سائر العلماء واملؤرخني، كما بينه شيخ اإلسـالم          
  -:ابن تيمية بقوله

ن أـم مـن أوالد اـوس، أو         قد علم أن مجهور األمة تطعن يف نسبهم، ويذكرو        "
اليهود، هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلـة،             
وأهل احلديث، وأهل الكالم، وعلماء النسب، والعامة، وغريهم، وهذا أمر قد ذكـره عامـة               

  ..املصنفني ألخبار الناس وأيامهم 

ساب املشهورة أمرها ظاهر متدارك مثل الشمس     وسبب ذلك أن األن    – إىل أن قال     -
  .ال يقدر العدو أن يطفئه ، وكذلك إسالم الرجل وصحة إميانه باهللا والرسول أمر ال خيفى 

وهؤالء بنو عبيد القداح ما زالت علماء األمة املأمونون علمـاً ودينـاً يقـدحون يف      
شركاء كثريين، بل جيعلوم مـن  نسبهم ودينهم، ال يذموم بالرفض، التشيع، فإن هلم يف هذا   

  ")٩٢(.. الذين كانوا يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر.. القرامطة الباطنية

وتبدو حكمة القادر باهللا، وحسن تدبريه يف شأن الذين شهدوا يف هذا احملضر، فمنهم              
كـم  أشراف أعالم أقروا بالطعن يف أنساب العبيديني، وأم ال يتصلون بآل البيت، كما أن احل              
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على العبيديني بالكفر أو اإلحلاد قد قرره مجع من أصناف العلماء سواًء كانوا من احملـدثني أو                 
  .الفقهاء أو القضاة

 حقيقة العبيديني نسباً وديناً، وفـضح نفـاقهم،         – على إجيازه    –لقد بين هذا احملضر     
تلي كتابـة    وهي السنة اليت     -هـ  ٤٠٣وهتك أستارهم، حىت اضطر احلاكم العبيدي يف سنة         

 و عقوبـة مـن فعـل        – رضي اهللا عنهم     - إىل إظهار منع الناس من سب الصحابة         -احملضر
  )٩٣(.ذلك

وكما أدى هذا احملضر إىل امتناع احلاكم عن سب الصحابة يف السنة اليت تلي كتابـة                
ـ – إىل التذكري به، وإعادة تقريره – بعد أكثر من أربعني سنة     -احملضر، فإنه أعقب       ة  يف خالف

  .القائم بأمر اهللا 

هـ كُِتب حمضر يتضمن القدح يف أنساب العبيديني، وأم خـارجون         ٤٤٤ففي سنة   
  )٩٤(. عن اإلسالم، وأقر هذا احملضر مجع من األشراف والعلماء والقضاة

لقد كانت جهود اخلليفة القادر ضد الباطنية ظاهرة جريئة، مما شجع العلمـاء علـى       
لباطنية، حيث صنف القاضي أبو بكر الباقالين يف ذلـك الوقـت            تأليف الكتب يف الرد على ا     

بين " كشف األسرار وهتك األستار   "كتابه يف الرد على الباطنية، أتباع احلاكم العبيدي، ومساه          
هم قوم يظهرون الرفض، ويبطنون     : فيه قبائحهم، ووضح أمرهم لكل أحد، وكان يقول فيهم        

  )٩٥(. الكفر احملض

 للقادر باهللا كتاب    – أحد شيوخ املعتـزلة     –سعيد االصطخري   كما صنف علي بن     
  )٩٦(.فأجرى عليه جراية سنية، فلما تويف االصطخري نقل جرايته إىل ابنته" الرد على الباطنية"

א א:א א
كاه أكثر املؤرخني، لكـن  اشتهر أن االعتقاد القادري ألّفه اخلليفة القادر باهللا، كما ح       

، )٩٧( يف األصل من تأليف أيب أمحـد الكرجـي           –بعض العلماء احملققني يقرر أن هذا االعتقاد        
  ..وكتابة القادر باهللا، كما سيأيت توضيحه 
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  -:يقول اخلطيب البغدادي

صنف كتاباً يف األصول، ذكر فيه فضائل الصحابة علـى ترتيـب            ] القادر[وكان  "
ث، وأورد يف كتابه فضائل عمر بن عبـدالعزيز، وإكفـار املعتــزلة،             مذهب أصحاب احلدي  
  ")٩٨(. والقائلني خبلق القرآن

 ،  )١٠٠(، والصفدي   )٩٩(وحكى مجع من املؤرخني ما قرره اخلطيب ههنا، كاألسنوي          
  .)١٠٤(، والسيوطي )١٠٣(، والروحي )١٠٢(، وابن كثري )١٠١(وابن الصالح 

  -:هـ٤٢٠ يف حوادث سنة –يقول ابن اجلوزي 

جمع األشراف والقضاة والشهود والفقهاء يف دار اخلالفة، وقريء عليكم كتـاب            "
طويل عمله القادر باهللا، يتضمن الوعظ، وتفصيل مـذهب أهـل الـسنة، والطعـن علـى                 

  ")١٠٥(إخل ..املعتـزلة

  )١٠٦(. وساق ابن كثري ما حكاه ابن اجلوزي خمتصراً

من مجع الشيخ أيب أمحد الكرجـي    لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يقرر أن هذا االعتقاد          
  :القصاب، وكتابة اخلليفة القادر باهللا، إذا يقول

االعتقاد القادري املنسوب إليه، وهو يف األصل من مجع الـشيخ أيب            ] القادر[كتب  "
  ")١٠٨(. ، وهو من أجل املشايخ وأعلمهم، وله لسان صدق)١٠٧(أمحد القصاب 

 االعتقاد القادري من نظم أيب أمحد        أن عامة  – يف موضع آخر     –وقرر شيخ اإلسالم    
  :الكرجي، حيث قال

وكتب اإلمام القادر االعتقاد القادري املعروف، وعامته من نظم الـشيخ أيب أمحـد              "
  ")١٠٩(.الكرجي

  -: يف موضع ثالث–وقال 

وقال الشيخ أبو أمحد الكرجي، واإلمام املشهور يف أثناء املائة الرابعة، يف العقيدة اليت              "
  .)١١١( القادر باهللا )١١٠(عتقاد أهل السنة واجلماعة، وهي العقيدة اليت كتبها اخلليفة ذكر أا ا
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  .وكذا ساق ابن القيم تلك املقالة األخرية حبروفها 

  -:وحكى هذا القول احلافظُ الذهيب ، فقال

قال العالمة أبو أمحد الكرجي يف عقيدته اليت ألّفها، فكتبها اخلليفة القادر باهللا، ومجع              "
   ")١١٢(..اس عليهاالن

 كابن تيمية والذهيب وابن القـيم، وأن هـذا          –ولعل األدق ما ذكره هؤالء األئمة       
  . ألّفه أبو أمحد الكرجي، وكتبه اخلليفة القادر باهللا، ومجع الناس عليه – يف األصل -االعتقاد

ففي هذا القول زيادة علم وتفصيل ليس يف القول األول، ورمبا أن الذين عـزوه إىل                
لقادر، كان باعتبار النسبة واالشتهار فاشتهر بأنه االعتقاد القادري، ولذا فإن يف قوهلم شـيئاً               ا

 قد جيملون يف مـواطن،  – كابن تيمية والذهيب –من التجوز واإلمجال، كما أن أولئك احملققني       
   )١١٣(.فينسبون االعتقاد إىل القادر باعتبار تلك الشهرة، وكما جاء يف غري موضع من كتبهم

وأما عن مناسبة تأليف االعتقاد القادري، فقد سبق اإلشـارة إىل نفـوذ العبيـديني               
  .الزنادقة، وانتشار دعام، وكذا استفحال أهل البدع كاملعتـزلة والرافضة وحنوهم

هـ، وأقره األشراف والفقهاء والقـضاة وغريهـم،        ٤٢٠فصنف هذا االعتقاد سنة     
 فإن نشر هذا االعتقاد، والتأكيد عليه، واالحتفاء به من          وذلك من أجل إظهار اإلسالم والسنة،     

أهل العلم والدين يعد أعظم األسباب يف فضح مذهب العبيديني الباطنيني، فاالعتقاد القـادري              
                ا الـرد ة حيصلينقض مذهب أولئك الباطنية املالحدة، كما أن يف هذا االعتقاد تقريرات سني

 وقد أملح ابن    – كما سيأيت اإلشارة إليه      - معتـزلة وحنوهم  على سائر أهل البدع من رافضة و      
وقال الشيخ أبو أمحـد الكرجـي اإلمـام          "-:تيمية إىل مناسبة تأليف االعتقاد القادري، فقال      

املشهور يف أثناء املائة الرابعة ، يف العقيدة اليت كتبها اخلليفة القادر باهللا، وقرأها على النـاس،                 
ا طوائف أهل السنة، وكان قد استتاب من خرج عن الـسنة مـن              ومجع الناس عليها، وأقر   

املعتـزلة والرافضة وحنوهم، وكان حينئذ قد حترك والة األمور إلظهار السنة، ملا كان احلاكم              
  ")١١٤(.. املصري وأمثاله من أئمة املالحدة قد انتشر أمرهم
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א א:א א
القادري بضع صفحات، فقد نقله ابـن اجلـوزي بتمامـه           ال يتجاوز منت االعتقاد     

، وكـذا   )١١٦(، وأما ما حكاه ابن اجلـوزي مـن طـول الكتـاب              )١١٥(وحروفه، يف تارخيه    
 ، فلعله باعتبار ما أُحلق به وأضيف إليه يف تلك االس اليت جمع              )١١٨(  وابن كثري   )١١٧(الذهيب

 لك االس شيئاً من أخبار الـنيب        فيها العلماء من أجل إقرار هذا االعتقاد، حيث تضمنت ت         
ووفاته، وفضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، وحكاية مناظرة عبدالعزير الكناين بشر املريـسي،             

  .والطعن يف القائلني خبلق القرآن 

  -:-هـ ٤٢٠ يف حوادث سنة –يقول الذهيب 

 عمله  ويف شعبان جمع العلماء والقضاة يف دار اخلالفة، وقريء عليهم كتاب طويل           "
القادر باهللا، يتضمن الوعظ، وتفصيل مذهب السنة، والطعن على املعتـزلة، وفيه أخبار كثرية             

  .يف ذلك

ويف رمضان جمعوا أيضاً، وقريء عليهم كتاب طويل عمله القادر باهللا، فيه أخبـار              
، وفيه رد على من يقول خبلق القرآن، وحكاية ما جرى بني عبـدالعزيز وبـشر                وفاة النيب   

  ..ملريسي مث ختمه بالوعظ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكرا

ويف ذي القعدة مجعوا الكتاب الثالث يف فضل أيب بكر وعمر، وسب من يقول خبلـق           
القرآن، وأعيد فيه ما جرى بني عبدالعزيز وبشر املريسي، وأقام الناس إىل بعد العتمـة حـىت                 

  ")١١٩(. فرغ، مث أخذ خطوطهم حبضورهم ومساع ما مسعوا

واملقصود أن االعتقاد القادري ال يزيد عن بضع صفحات، حيث اقتصر ابن اجلوزي             
على نقل هذا االعتقاد حبروفه، دون أن يذكر تصرفاً أو اختصاراً، إضافة إىل أن ابن كثري قـد                  

  ")١٢٠(. وقد سرده ابن اجلوزي بتمامه يف منتظمه: " أشار إىل ذلك بقوله

 ال  - كابن تيمية والذهيب وابـن القـيم       –ذا االعتقاد   كما أن األئمة الذي احتجوا      
  – واهللا أعلم –تتجاوز نقوهلم ما جاء يف هذه الصفحات املعدودة 
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، وعلـى   )١٢١(وسنورد االعتقاد القادري بعد مراجعته على نسخة خطية من املنتظم           
  -:، وذلك على النحو التايل)١٢٢(أكثر من نسخة مطبوعة 

أن اهللا عز وجل وحده ال شريك له مل يلد ومل يولـد ومل              جيب على اإلنسان أن يعلم      " 
يكن له كفواً أحد، مل يتخذ صاحبة وال ولداً، ومل يكن له شريك يف امللك، وهـو أول مل يـزل            
وآخر اليزال، قادر على كل شيء، غري عاجز عن شيء، إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، غين                  

القيوم، ال تأخذه سنة وال نوم، يطِْعـم وال يطْعـم ، ال   غري حمتاج إىل شيء، ال إله إال هو احلي  
 الـدهور   )١٢٣(يستوحش من وحدة، وال يأنس بشيء، وهو الغين عن كل شـيء، ال ختلفـه                

واألزمان وكيف تغريه الدهور واألزمان وهو خالق الدهور واألزمان، والليل والنهار والـضوء             
خللق، والرب والبحر وما فيهما، وكل شيء       والظلمة، والسموات واألرض، وما فيها من أنواع ا       

حي أو موات أو مجاد، كان ربنا واحداً ال شيء معه، وال مكان حيويه ، فخلـق كـل شـيء                     
 )١٢٥( كيف شاء وأراد، ال اسـتقرار        )١٢٤(بقدرته، وخلق العرش ال حلاجته إليه، فاستوى عليه         

ما فيهمـا، ومـن يف الـرب        راحة كما يستريح اخللق، وهو مدبر السموات واألرضني ومدبر          
والبحر، وال مدبر غريه، وال حافظ سواه، يرزقهم وميرضهم ويعافيهم، ومييتهم وحيييهم، واخللق            

 والنبيون واملرسلون واخللق كلهم أمجعون، وهو القادر بقـدرة،          )١٢٦(كلهم عاجزون؛ املالئكة    
ر، يعرف صفتهما مـن      ببص )١٢٧(والعامل بعلم أزيل غري مستفاد، وهو السميع بسمع، والبصري          

 ال بآلة خملوقة كآلـة املخلـوقني، ال   )١٢٨(ال يبلغ كنههما أحد من خلقه، متكلم بكالم   . نفسه
يوصف إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه السالم ، وكل صفة وصف ا نفـسه أو                    

، تكلّـم بـه     وصفه ا رسوله فهي صفة حقيقية ال جمازية، ويعلم أن كالم اهللا تعاىل غري خملوق              
 على لسان جربيل بعد ما مسعه جربيل منه، فتاله جربيل علـى             تكليماً، وأنزله على رسوله     

، وتاله حممد على أصحابه، وتاله أصحابه على األمة، ومل يـصر بـتالوة املخلـوقني                حممد  
 حـال، متلـواً     )١٢٩(خملوقاً؛ ألنه ذلك الكالم بعينه الذي تكلم اهللا به فهو غري خملوق بكـل               

وحمفوظاً ومكتوباً ومسموعاً، ومن قال إنه خملوق على حال من األحوال فهو كافر حالل الدم               
بعد االستتابة منه، ويعلم أن اإلميان قول وعمل ونية، وقول باللسان وعمل باألركان واجلوارح              
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وتصديق به، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وهو ذو أجـزاء وشـعب، فـأرفع       
 إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان، والصرب مـن                أجزائه ال 

اإلميان مبنـزلة الرأس من اجلسد، واإلنسان ال يدري كيف هو مكتوب عنداهللا، وال مباذا خيتم               
مؤمن إن شاء اهللا، وأرجو أن أكون مؤمناً، وال يضره االستثناء والرجاء، وال             : له، فلذلك يقول  

يكون ما شاكاً وال مرتاباً، ألنه يريد بذلك ما هو مغيب عنه من أمر آخرته وخامتته، وكـل                  
شيء يتقرب به إىل اهللا تعاىل ويعمل خلالص وجهه من أنواع الطاعات فرائضه وسننه، وفضائله               
 فهو كله من اإلميان منسوب إليه، وال يكون لإلميان اية أبداً؛ ألنـه ال ايـة للفـضائل وال                  

 كلهم، ونعلـم     يف الفرائض أبداً، وجيب أن حيب الصحابة من أصحاب النيب            )١٣٠(للمتبوع  
 أبـو بكـر     ، وأن خريهم كلهم وأفضلهم بعد رسول اهللا         أم خري اخللق بعد رسول اهللا       

الصديق، مث عمر بن اخلطاب، مث عثمان بن عفان، مث علي بن أيب طالـب رضـي اهللا عنـهم،                    
 ، ومن سب عائشة فال حـظ لـه يف           ة ويترحم على أزواج رسول اهللا       ويشهد للعشرة باجلن  

اإلسالم، وال يقول يف معاوية إال خرياً، وال يدخل يف شيء شجر بينهم، ويترحم على مجاعتهم،                 
ين سبقُونا ِبالِْإمياِن   والَِّذين جاؤوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَّذِ          : قال اهللا تعاىل  

          ِحيمر وفؤر كا ِإننبوا رنآم ا لِّلَِّذينا ِغللْ ِفي قُلُوِبنعجلَا تو )   وقال فـيهم   )١٠احلشر، آية ، :
            قَاِبِلنيتٍر مرلَى سا عانوِغلٍّ ِإخ نوِرِهم مدا ِفي صا منعزنو   ال يكفّر   ، و  )٤٣األعراف، آية

بترك شيء من الفرائض غري الصالة املكتوبة وحدها، فإنه من تركها من غري عذر وهو صحيح                
بني العبد والكفر ترك     "فارغ حىت خيرج وقت األخرى فهو كافر وإن مل جيحدها؛ لقول النيب             

يد، ، واليزال كافراً حىت يندم ويعيدها فإن مات قبل أن يندم ويع           "الصالة فمن تركها فقد كفر    
أو يضمر أن يعيد مل يصل عليه، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلـف، وسـائر                  

هذا قول أهل السنة واجلماعة     : األعمال ال يكفّر بتركها، وإن كان يفسق حىت جيحدها، مث قال          
الذي من متسك به كان على احلق املبني، وعلى منهاج الدين والطريق الواضح، و رجـي بـه                  

الدين النصيحة قيل ملـن يـا   " وعلم النار ودخول اجلنة، إن شاء اهللا، وقال النيب         النجاة من   
أميا عبد  : "وقال عليه السالم    " هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني ولعامتهم     : رسول اهللا قال  
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جاءته موعظة من اهللا تعاىل يف دينه فإا نعمة من اهللا سيقت إليه فإن قبلها بشكر، وإال كانـت                   
جعلنـا اهللا آلالئـه مـن       " )١٣١(.جة من اهللا عليه، ليزداد ا إمثا، ويزاد ا من اهللا سـخطاً            ح

  ")١٣٢(. الشاكرين، ولنعمائه ذاكرين وبالسنة معتصمني وغفر لنا وجلميع املسلمني
وبعد أن سقنا االعتقاد القادري بتمامه، فيمكن أن نتبعه بتعليقات يسرية على النحو             

  -:اآليت 
 بالتوحيد، أهم أصول االعتقاد و آكدها، فقرر ربوبيـة          –عتقاد القادري    اال – ابتدأ  

  .اهللا تعاىل، وأنه عز وجل الغين اخلالق القادر، ومدبر السموات واألرضني وما فيهن 
وهـو  : " مث قرر األمساء والصفات هللا تعاىل، إثباتاً بال متثيل، فأثبت الصفات هللا تعاىل              

، ويف هذا التقرير رد على املعتــزلة        " بسمع، وهو البصري ببصر   القادر بقدرة، وهو السميع     
  ..قادر بال قدرة، مسيع بال مسع: القائلني

فاملراد أن اهللا تعاىل موصوف بصفة العلم منذ        " العامل بعلم أزيل غري مستفاد    : "وأما قوله 
اته قدمياً قبل   ما زال بصف  : "األزل، فلم يزل سبحانه موصوفا بالكمال كما قال اإلمام الطحاوي         

خلقه، مل يزدد بكوم شيئاً مل يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلياً، كذلك ال يـزال                  
ق استفاد اسم اخلالق، ال بإحداثه الربيـة اسـتفاد اسـم            ــعليها أبدياً، ليس منذ خلَق اخلل     

  ")١٣٣(. الباري
لوق، سواًء كان متلواً،    كما قرر االعتقاد أن كالم اهللا تعاىل حيثما تصرف فهو غري خم           

  .أو حمفوظاً، أو مكتوباً، أو مسموعاً، خالفاً لألشاعرة
القرآن كالم اهللا حيث تـصرف وعلـى كـل          : "   وكما قال اإلمام أمحد بن حنبل     

  ")١٣٤(.وجهة
  -:وقال شيخ اإلسالم الصابوين

وهو الذي حتفظه الصدور، وتتلوه األلسنة، ويكتب يف املـصاحف،كيفما تـصرف            "
كله كـالم اهللا جـل جاللـه غـري          ..اءة قاريء، ولفظ الفظ، وحفظ حافظ، وحيث تلي       بقر

  )١٣٥(.خملوق
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وأثبت االعتقاد أن اإلميان قول وعمل، تقريراً ملذهب أهل السنة ورداً على املرجئـة،            
  ..كما بين أن اإلميان ذو أجزاء وشعب خالفاً ألهل البدع من الوعيدية واملرجئة 

  :م ابن تيمية قائالًكما بينه شيخ اإلسال

وأصل نزاع هذه الفرقة يف اإلميان من اخلوارج واملرجئـة، واملعتــزلة واجلهميـة              "
وغريهم، أم جعلوا اإلميان شيئاً واحداً، إذا زال بعضه، زال مجيعه، وإذا ثبت بعـضه ثبـت                 

كـان يف   خيرج من النار من     : "مجيعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه، وبقاء بعضه، كما قال النيب           
  ")١٣٧( " )١٣٦(قلبه مثقال حبة من اإلميان 

وقرر االعتقاد القادري جواز االستثناء يف اإلميان، باعتبار عدم العلم بالعواقب، وهذا            
  .من أوجه جتويز االستثناء يف اإلميان عند أهل السنة

  .."وال يكون لإلميان اية أبداً؛ ألنه ال اية للفضائل : "- يف االعتقاد –وأما قوله 

لـو تقطعـت   : " أنه قالفهذا قرره مجع من السلف الصاحل، فعن سلمان الفارسي       
   ")١٣٨(. أعضاًء، ما بلغت اإلميان

 ليس لإلميان منتهى، وهو يف زيادة       -:وقال اإلمام األوزاعي، واإلمام مالك بن أنس      "
  .")١٣٩(أبداً، وينكران على من يقول إنه مستكمل اإلميان 

وله أول وبداية، مث ارتقاء، وزيـادة        : " - يف شأن اإلميان     – )١٤٠(ومما قرره ابن بطة     
   ")١٤١(. بال اية

واملقصود أن زيادة اإلميان ال اية هلا، ويف هذا التقرير رد على املرجئة الزاعمني أم               
  .قد استكملوا اإلميان 

ترحم مث أوجز االعتقاد القادري الواجب جتاه الصحابة رضي اهللا عنهم، بأن حنبهم ون            
  .خالفاً لطريقة الروافض والنواصب.. عليهم، ونشهد بأم خري الناس 

مث قرر االعتقاد تكفري تارك الصالة، وأن من تركها من غري عذر حىت خيـرج وقـت     
  .األخرى فهو كافر 
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 أوصاين خليلي أبو القاسـم  : " قال ولعل حجتهم يف ذلك حديث أيب الدرداء        
وإن قُطِّعت أو حرقت، وال تترك صالة مكتوبة متعمداً، فمن تركها           ال تشرك باهللا شيئاً،     : بسبع

  )١٤٢(. احلديث." فقد برئت منه الذمة

  ")١٤٣(. ولو كان باقياً على إسالمه، لكانت له ذمة اإلسالم: "يقول ابن القيم

وال يزال كافراً حىت يندم ويعيدها، فإن       : "- بشأن تارك الصالة   –وقوله يف االعتقاد    
 يندم أو يعيد، أو يضمر أن يعيد، مل يصلّ عليه، وحشر مع فرعون وهامان وقارون                مات قبل أن  
  ."وأيب بن خلف

 ويف هذا إشارة إىل حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب                
من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً وجناة يوم القيامة، ومـن مل             :" أنه ذكر الصالة يوماً فقال    

افظ عليها، مل تكن له نوراً وال برهاناً، وال جناة، وكان يوم القيامة مـع قـارون وفرعـون                   حي
  ")١٤٤(. وهامان، وأيب بن خلف

وإمنا خص هؤالء األربعة بالذكر، ألم من رؤوس الكفرة، وفيـه            "-:قال ابن القيم  
لكه، أو رئاسـته، أو     إما أن يشغله ماله، أو م     .. نكتة بديعة، وهو أن تارك احملافظة على الصالة       

جتارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله                 
  ")١٤٥(. عنها رئاسة وزارة فهو مع هامان، ومن شغله عنها جتارته فهو مع أيب بن خلف

مث خِتم هذا االعتقاد باحلث على لزوم السنة واجلماعة، وما يف ذلـك مـن الوعـد                 
  .رغيب والت

א א:א א א
  :بالنظر يف حمتوى االعتقاد القادري، ومالبسات تصنيفه، ميكن إيراد املزايا التالية

 ظهر االعتقاد القادري إبان قوة املعارض ونفوذه، فالعبيديون اسـتفحل شـأم             3
لة ورافـضة وأشـبهاهم،    وكذا سائر أهل البدع من معتـز      - كما سبق آنفاً   –وانتشر دعام   

فصنف هذا االعتقاد يف مواجهة املد العبيدي يف أوج تسلطه، ويف صد تلك البـدع الظـاهرة                 
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 من ااهدة البينة واملراغمـة      – يف مثل تلك األحوال      –آنذاك، وال خيفى أن يف هذا التصنيف        
  .للخصوم ما ليس يف غريه 

 واالهتمام، وصاحب تصنيفه مجلةٌ      حظي تأليف هذا االعتقاد بأنواع من االحتفاء       3
من املؤكدات والتقريرات، فقد جِمع له أعداد كثرية من األشـراف والـشهود، والفقهـاء،               
والقضاة، والزهاد، وكان ذلك يف دار اخلالفة، مث قريء عليهم، وأُخذت بعد ذلك خطـوطهم               

  .هـ٤٢٠حبضورهم، ومساع ما مسعوه، وتكرر ذلك غري مرة سنة 

  .يف املساجد واجلوامع كما قريء 

 ألّف هذا االعتقاد أبو أمحد الكرجي، وكتبه القادر باهللا، وكالمها شافعيان، وهذا             3
يؤكد أن عقيدة أهل السنة واجلماعة مقررة عند األئمة من احلنفيـة واملالكيـة، والـشافعية،                

  .واحلنابلة، فليست هذه العقيدة خمتصة باحلنابلة فحسب

املذهب ملالـك    : - العلماء الصلحاء    – بعض شيوخ املغاربة     قال: " يقول ابن تيمية  
والشافعي، والظهور ألمحد بن حنبل يعين أن الذي كان عليه أمحد عليه مجيع أئمة اإلسالم، وإن                

  ")١٤٦(. كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان، وإظهار احلق، ودفع الباطل ما ليس لبعض

ل يف هذا اختصاص، وإمنا هـذا اعتقـاد        ليس ألمحد بن حنب   : " ويقول يف موطن آخر   
  ..سلف األمة وأئمة أهل احلديث

وقلت ملن خاطبين من أكابر الشافعية، ألبني أن ما ذكرته هو قول السلف وقول أئمة               
  ")١٤٧(.. أصحاب الشافعي

ة الشافعية عدة مصنفات يف تقريـر عقيـدة الـسلف الـصاحل،             ـوقد صنف أئم  
ـ     )١٤٨(املزين  : مثل ، )١٥٠( وعثمـان بـن سـعيد الـدارمي          ،)١٤٩(روزي  ، وحممد بن نصر امل

  . وابن كثري، والذهيب وغريهم ،)١٥١(وقوام السنة األصفهاين 

فـال ينبغـي ألحـد أن ينـصر مذهبـه           : " فرحم اهللا أبا املظفر السمعاين إذ يقول      
  .")١٥٢(يف الفروع، مث يرغب عن طريقته يف األصول ] أي الشافعي[
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  احل ما هي إال للحنابلة فقط؟إن عقيدة السلف الص: أفيقال بعد هذا

 حوى االعتقاد القادري مجلة من مسائل االعتقاد اليت متيز أهـل الـسنة عـن                3
خمالفيهم، ففيه تقرير مسائل مهمة يف أصول الدين، واليت ضلّ فيها أهل األهواء والبدع، فبيان               

زلة واألشاعرة، وتقرير   توحيد الربوبية رد على العبيديني، وإثبات الصفات هللا تعاىل خالفاً للمعت          
مسائل مهمة يف اإلميان رد على الوعيدية واملرجئة، وأوجب حب الصحابة رضـي اهللا عنـهم                

  .خالفاً للرافضة

ومن شأن املصنفني يف العقائد املختـصرة علـى         : "وكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     
  .")١٥٣(فار واملبتدعني مذهب أهل السنة واجلماعة أن يذكرون ما يتميز به أهل السنة عن الك

 تضمن هذا االعتقاد مع اختصاره تقريرات مهمة يف الرد على الفـرق الكبـار               3
  ..كاخلوارج والشيعة واملعتـزلة واملرجئة 

 -وأيضاً فاالعتقاد وإن حوى أجوبة جمملة يف الرد على تلك الطوائف، إال أنه فـصل              
لرد على العبديني، كما هو بين يف مطلع هـذا         يف تقرير ربوبية اهللا تعاىل، من أجل ا        -إىل حد ما  
  ..االعتقاد

فاالعتقاد القادري يقرر أن اهللا عز وجلّ واحد ال شريك له، على النقيض من مقالـة                
  ")١٥٤(. الباطنية بإهلني اثنني، ومها السابق والتايل كاوس الثنوية

عال، خالفاً للباطنية   كما يثبت االعتقاد ما هللا سبحانه من األمساء احلسىن والصفات ال          
  )١٥٥(. الذين ينفون أمساء اهللا تعال وصفاته

وال غرابة أن جييئ هذا البسط يف تلك العقيدة املوجزة، فـإن أحـوال ومالبـسات                
التأليف تقتضي هذا التفصيل، فاملذهب العبيدي الباطين استفحل شره، وانبث دعاته يف كـثري               

  . تقرير ربوبية هللا تعاىل مناقضة ملذهب الباطنيةمن األصقاع، فكان املقام يقتضي التفصيل يف

وهذه ج سلكه سلفنا الصاحل جتاه االحنرافات اليت تظهر يف عصرهم، فإم يلتفتـون        
  .إىل مواجهتها، ويشتغلون مبدافعتها أكثر من غريها 
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 ظهر يف الكوفة، فاحتاج علماء السلف يف الكوفـة أن يظهـروا             – مثالً   –فاإلرجاء  
ة اإلرجاء، فتواترت أقواهلم إن اإلميان قول وعمل، وكانوا ذا التقرير أكثـر مـن               إنكار مقال 

  .غريهم يف سائر األمصار

كما أن تعطيل الصفات ظهر يف خراسان، فكثر من علماء خراسان آنذاك من إنكار              
  )١٥٦(. التعطيل ما مل يوجد يف بلدان مل تظهر فيهم تلك البدعة

ظ سهلة ميسرة، وأن عباراته حمكمة بينة، إذ خلـى           إن االعتقاد القادري ذو ألفا     3
  .من األلفاظ املومهة والعبارات املة

 قد اشتمل االعتقاد القادري على مسائل مهمة يف االعتقاد، فقد أثبت أن أمسـاء               3
اهللا تعاىل وصفاته حقيقية، كما رد على األشاعرة يف مسألة الكالم اإلهلي، فقرر أن كـالم اهللا                 

لـواً، أو   ه جربيلُ من اهللا تعاىل، وأن القرآن حيثما تصرف فهو كالم اهللا سواًء كان مت              تعاىل مسع 
حمفوظاً، خالفاً لألشاعرة الذي يزعمـون أن القـرآن هـو الكـالم              ومكتوباً، أو مسموعاً، أ   

النفساين، وهو معىن قائم بذات اهللا، وأما املتلو، أو املكتوب، أو املسموع، أو احملفوظ، فإمنا هو                
  )١٥٧(. عبارة تدلّ على كالم اهللا تعاىل، وليس كالم اهللا

كما أوجز الواجب جتاه الصحابة رضي اهللا عنهم، فأوجب حمبتهم، وإثبات فـضلهم             
  ..واإلمساك عما شجر بينهم

كما قرر أن تارك الصالة كافر، وحكاه عن أهل السنة، وهذا يتفق مع ما أورده حممد                
در الصالة، حيث حكى تكفري تارك الصالة عـن مجهـور           ابن نصر املروزي يف كتابه تعظيم ق      

   )١٥٨(.أصحاب احلديث

ومع هذه املزايا، إالَّ أن بعض األئمة تعقّب هذا االعتقاد، فقد ساق احلافظ الـذهيب               
  .مآخذ لطيفة لبعض عبارات االعتقاد

كان ربنا عز وجلّ وحده ال شيء معه، وال مكان          : " فقد حكى الذهيب هذه العبارات    
، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش ال حلاجة إليه، فاستوى عليه اسـتواء اسـتقرار                حيويه
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  ")١٥٩(. كيف شاء وأراد، ال استقرار راحة كما يستريح اخللق

وما بعده، فإن ذلك ال فائـدة       " استواء استقرار "ليته حذف   : قلت: " مث أعقبها بقوله  
  ")١٦٠(. فيه بوجه، والباري منـزه عن الراحة والتعب

، فهي صـفة    ال يوصف إال مبا وصف به نفسه أو وصفه نبيه           : ")١٦١( أن قال    إىل
  ." حقيقة ال صفة جماز

فإننا إذا أثبتنا نعوت البـاري،      " صفة حقيقة " وكان أيضاً يسعه السكوت عن      : "قلت
متر كما جاءت، فقد آمنا بأا صفات، فإذا قلنا بعد ذلك، صفة حقيقة وليست مبجاز،                : وقلنا

الماً ركيكاً نبطياً مغلثاً للنفوس فليهدر، مع أن هذه العبارة وردت عـن مجاعـة،               كان هذا ك  
ومقصودهم ا أن هذه الصفات تمر وال يتعرض هلا بتحريف وال تأويل كما يتعـرض ـاز                 

  .الكالم، واهللا أعلم 

وقد أغىن اهللا تعاىل عن العبارات املبتدعة، فإن النصوص يف الصفات واضحة، ولـو              
الصفات ترد إىل ااز لبطل أن تكون صفات هللا، وإمنا الصفة تابعة للموصـوف فهـو                كانت  

موصوف حقيقة ال جمازاً، وصفاته ليست جمازاً، فإن كان ال مثل له وال نظري لزم أن يكـون ال                   
  ")١٦٢(. مثل هلا

ليته حذف اسـتواء    "إن قوله   : وميكن أن يستدرك على تعقيب اإلمام الذهيب، فيقال       
: إن معىن استوى علـى العـرش      : حمل نظر، فإن عدداً كثرياً من أهل العلم قالوا        " قرارتــاس

  .)١٦٣(استقر 

االستواء االستقرار يف العلو، ذا خاطبنا اهللا عـز         : ")١٦٤(وقال احلافظ ابن عبدالرب     
  ")١٦٥(.وجلّ

هذا وال حمذور يف تفسري االستواء باالستقرار، فإن ذلك ال يوهم نقصاً وال متثيالً، بل               
  .املعىن على الوجه الالئق باهللا تعاىل 

 قد نقلها أئمة كبار كابن تيميـة      - اليت متىن الذهيب حذفها    -السيما وأن تلك العبارة     
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  ")١٦٧(. الصواعق املرسلة"، وابن القيم يف كتابه )١٦٦(" الدرء"يف كتابه 

  .وقررا ذلك دون تعقيب 

، فإننا إذا أثبتنـا     " فة حقيقية ص"وكان أيضاً يسعه السكوت عن      : "وأما مقالة الذهيب  
 يف إمرار نصوص الصفات كمـا       - ههنا –، فإن اإلمام الذهيب ال ينازع       " إخل  .. نعوت الباري 

جاءت، بل إنه نفى ااز يف صفات اهللا تعاىل، لكنه يقرر االقتصار على إثبات الـصفات، وأن                 
قيـة؛ ألن ذلـك كـالم       إا صفة حقي  : متر كما جاءت، وال حاجة أن يزاد على ذلك فيقال         

  ..ركيك

فهذا التعقيب أقرب ما يكون يف اللفظ وصياغة العبـارة، خاصـةً وأن الـذهيب يف                
نعم لـو كانـت   : " مث قررها قائالً- اليت تعقّبها ههنا–قد ساق اجلملة نفسها " تذكرة احلفاظ "

حليـاة كـذا،    معىن البصر كذا، معىن السمع كذا، ومعىن ا       : صفاته جمازاً لتحتم تأويلها، ولقيل    
ولفسرت بغري السابق إىل األفهام، فلما كان مذهب السلف إمرارها بال تأويل، علم أا غـري                

  ")١٦٨(. حممولة على ااز، وأا حق بين

واملتأمل يف تعقيب اإلمام الذهيب ههنا، جيد أن ذلك يتفق مع موقفه من األلفاظ اليت مل                
  : رد شعراً البن الزاغوين قائالً أو– مثالً –ينص عليها الدليل، فالذهيب 

  . سبحانه عن قول غاٍو ملحد * * * عال على العرش الرفيع بذاته  

ال حاجة إليها، وهي تـشغب النفـوس،        " بذاته"قد ذكرنا أن لفظة     : "مث قال الذهيب  
  ")١٦٩(. وتركها أوىل

نقول ينـزل، وننهى عن القول ينـزل بذاته، كما ال         : "- يف موضع آخر     –ويقول  

 بعبـارات مبتدعـة، واهللا      ينـزل بعلمه، بل نسكت وال نتفاصح على الرسـول          : قولن
  ")١٧٠(.أعلم

الـصواب  : "وملا أورد الذهيب مقالة بعض السلف يف مسألة إثبات احلد هللا تعاىل، قال            
الكف عن إطالق ذلك، إذ مل يأت فيه نص، ولو فرضنا أن املعىن صحيح، فليس لنا أن نتفـوه                   
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ه اهللا خوفاً من أن يدخل القلب شيٌء مـن البدعـة، اللـهم احفـظ علينـا                  بشيء مل يأذن ب   
  ")١٧١(.إمياننا

فنلحظ أن الذهيب يقتصر على ما نص عليه الدليل بلفظه، وأنه ال حاجة إىل الزيـادة                
  .على ذلك بتفصيل أو بيان 

والذي عليه احملققون خالف ما اختاره الذهيب، كما بين ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية              
واملقصود أن األئمة الكبار كانوا مينعون من إطالق األلفاظ املبتدعة املة املشتبهة، ملا             : "بقوله

فيها من لبس احلق بالباطل، خبالف األلفاظ املأثورة، واأللفاظ اليت بينت معانيها، فإن ما كـان                
ظ منقوالً،  ــ اللف فإذا مل يكن  .. مأثوراً حصلت به األلفة، وما كان معروفاً حصلت به املعرفة         

  ")١٧٢(. وال معناه معقوالً ظهر اجلفاء واألهواء

فقرر شيخ اإلسالم أن مسلك األئمة الكبار هو منع إطالق األلفاظ املبتدعة املـة              
دون األلفاِظ املأثورة، واأللفاِظ اليت بينت معانيها، فال حمذور يف األلفاظ اليت بينـت معانيهـا                

هللا عز وجل، كما هو يف تفسري االستواء باالستقرار، أو تقرير أن صفات             الصحيحة، والالئقة با  
اهللا حقيقة ال جمازاً، أو أن اهللا تعاىل موصوف بعلو الذات، وأنه ينـزل بذاته، السيما إذا كـان                
هذا البيان يف مقام الرد على املنحرفني يف باب الصفات، كمن ينكر استواء استقرار، أو يزعم                

  .جمازية، أو ينكر علو الذات، أو يتأول النـزول بنـزول رمحته أو ملك أن صفات اهللا 

فال حمذور يف اإلخبار عن اهللا تعاىل بألفاظ ذات معان صحيحة، خاصة وأن الذهيب قد               
دون أن  " بائن من خلقـه   "آثاراً كثرية عن السلف يف إثبات أن اهللا تعاىل          " العلو"أورد يف كتابه    
  )١٧٣(. يتعقب ذلك

نظري العبارات السابقة من جهة عدم النص على لفظها         " بائن من خلقه  "رة  مع أن عبا  
  )١٧٤(. يف الكتاب والسنة

  .هل هلم رخصة أن يقول الرجل كالم اهللا مث يسكت: وقد سئل اإلمام أمحد بن حنبل"

ومل يسكت لوال ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكـن            : –رمحه اهللا   –فقال  



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج      ٢٥٨
 

  ")١٧٥(.  يتكلمونحيث تكلموا ألي شيء ال

؛ ألم مل يقولـوا إن القـرآن        )١٧٦(فاإلمام أمحد غلّظ على الواقفة، وجعلهم جهمية        
توضيح وبيان ورد على من زعـم أنـه         " غري خملوق : "كالم اهللا غري خملوق، ففي هذه العبارة      
  .خملوق، أو شك يف القطع أنه غري خملوق

א א א:א א
نيف االعتقاد القادري آثاراً محيدة، وعواقب حسنة، سوءاً يف زمن اخلليفة           أعقب تص 

  :القادر، أو ما بعده، فمن تلك اآلثار ما يلي

 يعد االعتقاد القادري سبباً قوياً يف هتك أستار العبيديني الباطنيني، والرد علـى              – ١
 هذا االعتقاد إبان نفوذ     سائر أهل البدع من الرافضة واملعتـزلة وأشباههم، وخاصة أن تصنيف         

، ومحله  )١٧٧(العبيديني واستفحال أهل البدع، كما أن هذا االعتقاد قريء يف املساجد واجلوامع             
  )١٧٨(. احلجيج إىل أطراف األرض

 يعد االعتقاد القادري مصنفاً معترباً يورده األئمة احملققون املتأخرون يف كتـب             – ٢
، كما احتج به الذهيب يف كتابـه        )١٧٩(بارات االعتقاد   االعتقاد، فقد ساق ابن تيمية شيئاً من ع       

  -كما مر آنفاً–، وكذا ابن القيم يف كتابه الصواعق املرسلة )١٨٠(العلو 

 مجع الناس على هذا املعتقد، واستتابة من خالفه من أهل البدع من املعتــزلة               – ٣
  .والرافضة واخلوارج 

أبو أمحد الكرجي يف عقيدته الـيت       قال العالمة   : "كما بين ذلك احلافظ الذهيب بقوله     
ألّفها، فكتبها اخلليفة القادر باهللا ومجع الناس عليها، وأمر باستتابة من خرج عنها من معتـزيل،               

  ")١٨١(. ورافضي وخارجي

وقال الشيخ أبو أمحد الكرجي يف أثناء املائة الرابعة يف العقيدة اليت            : "وقال ابن القيم  
ماعة، وهي العقيدة اليت كتبها للخليفة القادر باهللا، وقرأها على          ذكر أا اعتقاد أهل السنة واجل     

الناس، ومجع الناس عليها، وأقر ا طوائف أهل السنة، وكان قد استتاب من خرج عن السنة                
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  ")١٨٢(. من املعتـزلة والرافضة وحنوهم

  .واملقصود أن استتابة املخالفني من اآلثار املباشرة والعملية لالعتقاد القادري

 احتفى اخلليفة القائم بأمر اهللا ابن اخلليفة القادر باهللا ذا االعتقاد، حىت إن ابن               – ٤
أن اخلليفة  : ، ومن ذلك االهتمام   )١٨٣(االعتقاد القادري والقائمي    : اجلوزي نسبه إليه، فسماه     

ديوان القائم أمر بقراءة االعتقاد القادري، فقد أخرجه سنة ثالث وثالثني وأربعمائة، فقريء يف              
  )١٨٤(.اخلالفة، وحضر العلماء، وكتبوا أن هذا اعتقاد املسلمني، ومن خالفه فقد فسق وكفر

فلم يقتصر على جمرد قراءته وإقرار العلماء به، بل أضيف إىل ذلك أن من خالف هذا                
  ..االعتقاد، ليس مسلماً، بل هو فاسق كافر 

، ومن ذلك أثره يف قمـع        جالء أثر هذا االعتقاد يف مدافعة ما أظهر من البدع          – ٥
 عزم على إظهـار     )١٨٥(بدعة االعتـزال سنة ستني وأربعمائة، وذلك أن ابن الوليد املعتـزيل           

املعتـزلة، وحرضه على ذلك مجاعة من أهل مذهبه، فبادر مجع من الفقهاء وأهـل احلـديث                
فأجيبوا وقريء هذا   بالقدوم على اخلليفة القائم باهللا، وسألوه إخراج االعتقاد القادري وقراءته،           

  . على لعن من خالفه وتكفريه– ومعهم اخلليفة –االعتقاد مبحضر من اجلميع، واتفقوا 

   )١٨٦(. مث قريء االعتقاد مرة أخرى، وحضره اخلاص والعام

 احتجاج أئمة احلنابلة ذا االعتقاد يف أكثـر مـن واقعـة، فالقاضـي ابـن                 – ٦
 وهـو اإلميـان مبـا وصـف اهللا          –فات اهللا تعاىل     ملا قرر مذهب احلنابلة يف ص      )١٨٧(أيب يعلي   

 احـتج باالعتقـاد     – من غـري تعطيـل وال متثيـل          تعاىل به نفسه، أو وصفه به رسوله        
  :القادري قائالً

وما ذكرناه من اإلميان بأخبار الصفات، هو قول السلف بدءاً و عوداً، وهو الـذي               "
ما وصـف اهللا    : "الرسالة القادرية قال فيها    يف   – رضوان اهللا عليه     –ذكره أمري املؤمنني القادر     

، فهو صفات اهللا عز وجل، على حقيقتـه، ال علـى            سبحانه به نفسه، أو وصفه به رسول        
 مـن   –رضوان اهللا عليـه     –وعلى هذا االعتقاد مجع أمري املؤمنني القائم بأمر اهللا          " سبيل ااز؛ 
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  ")١٨٩(.  من علماء الوقت)١٨٨(حضره مع الوالد السعيد 

 وقعت الفتنة بني احلنابلة واألشعرية بسبب ابن القشريي سـنة تـسع و سـتني                وملا
وأربعمائة، أمر اخلليفةُ املقتدي بأمر اهللا حممد ابن القائم بأمر اهللا وزيره نظام امللك بأن يـصلح                 

  فأي صلح يكون بيننـا؟ إمنـا         -:رمحه اهللا   –فقال الشريف أبو جعفر احلنبلي للوزير       .. بينهم
 بني خمتصمني على والية، أو دنيا، أو تنازع يف ملك، فأما هؤالء القـوم فـإم                 يكون الصلح 

يزعمون أننا كفار، وحنن نزعم أن من ال يعتقد ما نعتقده كان كافراً، فأي صلح بيننا، وهـذا                  
 أخرجا اعتقادمها للنـاس، وقـريء       -القائم والقادر –اإلمام مفزع املسلمني، وقد كان جداه       

م، ومحله عنهم اخلراسانيون واحلجيج إىل أطـراف األرض، وحنـن علـى             عليهم يف دواوينه  
اعتقادمها، فأرسل الوزير إىل اخلليفة يعلمه مبا جرى، فجاء اجلواب بشكر اجلماعة وخـصوصاً              

   )١٩٠(. الشريف أبا جعفر

واحتج ابن تيمية باالعتقاد القادري أثناء مناظرته خمالفيه بشأن العقيـدة الواسـطية،             
  –ه اهللا  يرمح–فقال 

وخاطبت بعضهم يف غري هذا الس، بأن أريته العقيدة اليت مجعها اإلمام القـادري،              "

             هكذا قال النيب    : اليت فيها أن القرآن كالم اهللا، خرج منه ، فتوقف يف هذا اللفظ، فقلت :
يـا  : "يعين القرآن، وقال خباب بـن األرت      " )١٩١(. ما تقرب العباد إىل اهللا مبثل ما خرج منه        "

   ")١٩٣(")١٩٢(. هنتاه، تقرب إىل اهللا مبا استطعت، فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه
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:
  : إىل النتائج التالية– يف هذه اخلامتة –خنلص 

 أن يف خلفاء بين العباس من له جهود متميزة يف إظهار اإلسالم والسنة، والسيما               3
، كاملهدي والرشيد واملتوكل، كما أن يف اخللفـاء املتـأخرين مـن             يف العصر العباسي األول   

  .يشاركهم يف ذلك، أمثال املعتضد واملقتدي بأمر اهللا واملستضيء بأمر اهللا 

 فإن جهوده يف إقامة ديـن اهللا تعـاىل،          - وإن كان متأخراً   –وأما اخلليفة القادر باهللا     
م الشروط العمرية، وأظهر مذهب الـسنة،       والذب عن السنة تلحقه بأولئك املتقدمني، فقد أقا       

  .واستتاب املبتدعة، وهتك أستار العبيديني

 متيز اخلليفة القادر باهللا خبصال قلما جتتمع يف سائر اخللفاء، فقـد كـان عابـداً                 3
زاهداً، عاملاً فقيهاً، مقسطاً مهيباً، عاش ستة ومثانني عاماً، ومل يعمر أحد من اخللفـاء قبلـه وال                

كما سـبق   –، مكث من ذلك خليفة إحدى وأربعني سنة، وهذا ما مل يسبقه أحد إليه               بعده مثله 
  -بيانه

 أن إقامة دين اهللا تعاىل، وإظهار السنة سبب يف حـصول الـتمكني يف األرض،                3
، واخلليفة القادر باهللا ملا أقام اإلسالم وأظهر السنة، واستتاب املبتدعـة،            )١٩٤(وحتقق االستقرار   
ناً يف ظهور نفوذه، واستقرار خالفته، وحتقق هيبتهكان ذلك سبباً بي.  

 تتجلى حكمة القادر باهللا وفقهه ودرايته باملصاحل واملفاسد، ومعرفتـه مبراتـب             3
الشرور، ومن ذلك أن املعتـزلة ملا اشتهر أمرهم يف عصره، عمد إىل منعهم مـن التـدريس                 

  ..واملناظرات، واستتام

ر أن جيري على االصطخري املعتـزيل جرايـةً سـنية          لكن ذلك مل مينع اخلليفة القاد     
ألجل ما كتبه يف الرد على الباطنية، فال خيفى البون الشاسع بـني زندقـة الباطنيـة وبدعـة                   
املعتـزلة، فالباطنية مرتدون خارجون على امللة، وهم أكفر من اليهود والنـصارى، خبـالف              

  .املعتـزلة فإم باجلملة من أهل القبلة 
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اسة القادر، وتدرجه يف مدافعة الطوائف املنحرفة الظاهرة يف عـصره،           حسن سي 3
هـ، والذي قدح   ٤٠٢فقد ابتدأ بأشنعها وهم العبيديون الباطنيون، فكتب احملضر الشهري سنة           

يف نسب العبيديني، وكشف عن زندقتهم وكفرهم الصراح، مث انتقـل القـادر إىل مواجهـة                
هـ، ومنعهم من التـدريس واملنـاظرات، ويف سـنة          ٤٠٨املعتـزلة والرافضة فاستتام سنة     

هـ كتب االعتقاد القادري يف تقرير مذهب أهل السنة والرد على عامة أهل البدع مبـا                ٤٢٠
  .فيهم األشاعرة

 أن االعتقاد القادري ألّفه أبو أمحد الكرجي،        – من خالل هذا البحث      – ترجح   3
  .ادري ال يتجاوز بضع صفحاتوكتبه القادر باهللا، كما أن منت االعتقاد الق

 أن لالعتقاد القادري مزايا عديدة ومهمة، يندر أن جتتمع يف غريه، كما أن آثـار           3
ومثرات تصنيفه مل تقتصر على مكان حمدد، أو زمان معين، فقد قريء يف عدة أمصار، وحمـل                 

  .إىل أطراف البالد، كما قريء يف أزمان خمتلفة، واحتج به يف عصور كثرية 

  .لهم ارحم اخلليفة القادر، وارفع درجته يف املهديني، وباهللا التوفيقفال
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א א א

هـ بدمشق، له رحالت    ٦٧٣هو أبو عبداهللا حممد بن عثمان الذهيب، اإلمام، احلافظ، املؤرخ، ولد سنة               )١(
  .هـ ٧٤٨يف طلب العلم، وصاحب مؤلفات كثرية، تويف بدمشق سنة 

   .٢/١١٠ر الطالع ، والبد٩/١٠٠طبقات الشافعية : انظر
   .١٠/٤٤٤تاريخ اإلسالم :  ، وانظر٧/٤٠٣سري أعالم النبالء )  ٢(
  .١٠/٤٣٩ ، وتاريخ اإلسالم ٧/٤٠٠املرجع السابق، : انظر  )٣(
هـ بأرض فارس، ويل اخلالفة بعد وفاة أبيـه،       ١٢٧هو أبو عبداهللا حممد بن أيب جعفر املنصور، ولد سنة            )٤(

  .هـ ١٦٩الرعية، وقتل الزنادقة، وتويف سنة فرد املظامل، وأحسن إىل 
   .٧/٤٠٠، وسري أعالم النبالء ٥/٣٩١تاريخ بغداد : انظر 

، والبدايـة  البـن كـثري        ٨/٢٨٧، املنتظم البن اجلوزي     ٨/١٦٧تاريخ األمم وامللوك للطربي     : انظر   )٥(
١٠/١٤٩.   

: الم، ويطلق الزنديق على كل من       لفظ أعجمي معرب، أخذ من كالم الفرس بعد ظهور اإلس         : الزندقة   )٦(
  .اوسي، الدهري، واملنافق واجلهمي 

 ، وفـتح البـاري      ٣٣٨ ، والسبعينية البن تيمية صــ        ٣١تلبيس إبليس البن اجلوزي صـ      : انظر  
١٢/٢٧١.   

   .١٠/٤٤٤تاريخ االسالم للذهيب : باختصار ، وانظر  =  ٨/٢٢٠تاريخ الطربي  )٧(
ن عبداحلليم بن عبدالسالم، ابن تيمية احلراين، اإلمام الفقيـه، اتهـد، احملـدث،        هو أبو العباس أمحد ب     )٨(

احلافظ، املفسر، األصويل، الزاهد، شيخ اإلسالم، وعلم األعالم، أفىت ودرس وهو دون العشرين، ولـه               
  .هـ ٧٢٨مئات التصانيف، تويف سنة 

  .ة البن عبداهلادي ، والعقود الدري٢/٢٨٧ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر 
  باختصار = ١٩ ، ١٨نقض املنطق صـ  )٩(
   .٥/٣٩٣تاريخ بغداد للخطيب : انظر  )١٠(
   .١٠/٢٢١البداية  )١١(
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هـ ، كان من أنبل اخللفاء، وأحشم       ١٤٨هو أبو جعفر هارون بن املهدي بن املنصور، ولد بالري سنة             )١٢(

وله أخبار شائعة يف اللـهو، تـويف سـنة          امللوك، ذا حج وجهاد، وشجاعة ورأي، وحماسنه كثرية،         
  .هـ ٢٥٤
   .١٤/٥ ، تاريخ بغداد ٩/٢٨٦سرية أعالم النبالء : انظر 

  ) .٢٦٥٢( ، مسلم ، ك القدر ح ) ٦٦١٤(أخرجه البخاري، ك القدر ح  )١٣(
   .٣٢٠أخرجه الصابوين يف عقيدة السلف صـ  )١٤(
  .باختصار يسري  = ١٠/٢١٥البداية البن كثري  )١٥(
اعيل بن عبدالرمحن النيسابوري الصابوين الشافعي، حمدث، فقيه، مفسر، واعظ، نـصر الـسنة يف               إمس )١٦(

  .هـ ٤٤٩خراسان، ولقِّب شيخ اإلسالم، تويف سنة 
  .١٨/٤٠ ، وسري أعالم النبالء ٤/٢٧١طبقات الشافعية : انظر 

  .٣٢١عقيدة السلف وأصحاب احلديث صـ  )١٧(
، وتاريخ اإلسالم   ٩/٢٨٧، وسري أعالم النبالء،     ١٤/٧وتاريخ بغداد   ،  ٨/٣٤٧تاريخ الطربي   : انظر )١٨(

١٣/٤٢٦.  
  .١٤/٧، وتاريخ بغداد ٨/٣٤٧تاريخ الطربي  )١٩(
  .٩/٢٨٧ ، وسري أعالم النبالء ١٩نقض املنطق صـ : انظر  )٢٠(
   .٢/٦٧٥، وأحكام أهل الذمة البن القيم ٣/٣٧٠جامع املسائل البن تيمية :  انظر  )٢١(
  .٢٩٥ ، ٢٩٤كتاب اخلراج أليب يوسف صـ : ر انظ )٢٢(
هــ ، ويل    ٢٠٥هو أبو الفضل جعفر بن املعتصم باهللا بن الرشيد بن املهدي بن املنصور، ولد سـنة                  )٢٣(

  .هـ ٢٤٧اخلالفة بعد أخيه الواثق، فأظهر السنة وقمع البدعة، قتل سنة 
  .١٢/٣٠، وسري أعالم النبالء ٧/١٦٥تاريخ بغداد : انظر 

  .١٢/٣١ ، وسري أعالم النبالء ١٠/٣٥١:  ، وانظر ١٠/٣٣٧لبداية ا )٢٤(
 باختصار = ١٠/٣١٦البداية  )٢٥(
  .١٢/٣٤، وسري أعالم النبالء ١١/٢٠٧املنتظم : انظر  )٢٦(
   .١١/١٧٠املنتظم : ، وانظر ٧/١٧٠تاريخ بغداد  )٢٧(
   .٢٠نقض املنطق صـ  )٢٨(
  .٧٠٠، ٦٩٣ ، ٢/٦٩١ وأحكام أهل الذمة  ،٣/٢٧٠جامع املسائل البن تيمية : انظر  )٢٩(
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 ، والكامـل البـن األثـري        ٩/١٩٦تاريخ الطربي   : باختصار ، وانظر   = ٣١٤ ،   ١٠/٣١٣البداية   )٣٠(

  .١٢/٣٤ ، وسري أعالم النبالء ٢٦٥ ، ٢٣٨ ، ١١/٢٢٢، واملنتظم ٧/٥٢
   .١٠/٣١٦  ، والبداية البن كثري١٢/٣٦، وسري أعالم النبالء ١١/٢٥١املنتظم : انظر  )٣١(
   .١٠/٣٢٣، والبداية ١١/٢٨٣ ، واملنتظم ٩/٢٠١تاريخ الطربي : انظر  )٣٢(
   .١١/٢٩٦، واملنتظم ٩/٢٠٧تاريخ الطربي : انظر  )٣٣(
   .١٠/٣١٤ ، والبداية ١١/٢٢٣ ، واملنتظم ٧/٥٠ ، والكامل ٩/١٧٥تاريخ الطربي : انظر  )٣٤(
   .١٠/٣٥١ ، والبداية ١٧١ ، ٧/١٧٠تاريخ بغداد : انظر  )٣٥(
هـ ، كان ملكاً مهيباً شجاعاً، حـارب        ٢٤٢هو أبو العباس أمحد بن املوفق باهللا بن املتوكل، ولد سنة             )٣٦(

  .هـ ٢٨٩الزنج ونشر العدل، تويف سنة 
   .٤/٤٠٣ ، وتاريخ بغداد ١٣/٤٦٣سري أعالم النبالء : انظر 

  .٢١/٧ ، وتاريخ اإلسالم للذهيب ٥٣ ، ١٠/٣٩تاريخ الطربي : انظر  )٣٧(
  .١١/٦٤ ، والبداية ١٢/٣٠٥املنتظم : انظر  )٣٨(
هو أبو القاسم عبيد اهللا بن ذخرية الدين بن القائم بأمر اهللا بن القادر بأمر اهللا، كان حسن السرية فقد                     )٣٩(

  .هـ ٤٧٨أزال املنكرات، تويف سنة 
   .٣/٣٨٠، وشذرات الذهب ١٨/٣١٨سري أعالم النبالء : انظر

  .١٢/١٣٧، وابن كثري ١٨/٣١٨، وسري أعالم النبالء ١٠/٢٣، والكامل ١٦/١٦٦م املنتظ: انظر  )٤٠(
، هـ٥٦٦هـ ، وويل اخلالفة سنة ٥٣٦ هو أبو حممد احلسن بن يوسف املستنجد بن املقتفي، ولد سنة        )٤١(

  .هـ ٥٧٥كان من خيار اخللفاء، وكان عادالً كرمياً، تويف سنة 
  .٤/٢٥١ ، شذرات الذهب ١٢/٣٠٤البداية : انظر 

   .١٢/٣٠٤البداية البن كثري  )٤٢(
 ٢٣٨ ،   ٢٣٥ ،   ٢٣٢،  ٢٣١ ، ٢٣٠ ،   ٢٢٩ ،   ٢٢٦ ،   ٢٢١ ،   ٢١٩،  ١٨/٢١٨املنتظم  : انظر   )٤٣(

 ،٢٥٠ ، ٢٤٨.   
   .٦/١١٠، والفروع البن مفلح ١٨/٢٢٢املنتظم : انظر  )٤٤(
رة البن تغري بردي    ، والنجوم الزاه  ٢/٣١٠، وطبقات الشافعية لألسنوي     ٤/٣٧تاريخ بغداد   : انظر   )٤٥(

٤/٢٧٥. 
  .٢/٣١١، وطبقات السبكي ٩/٤١٥، والكامل ٤/٣٧تاريخ بغداد : انظر  )٤٦(
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 .١٥/١٢٧، وسري أعالم النبالء ٢٦١خالصة الذهب لألربلي صـ : ، وانظر ٤/٣٧تاريخ بغداد  )٤٧(
  .١٢/٣١البداية : ، وانظر٢٥٦أخبار الدول املنقطعة لعلي بن ظافر احلليب صـ  )٤٨(
   .١٤٢خمتصر تاريخ اخللفاء  ملغلطاي البكجري صـ  )٤٩(
، والوايف بالوفيـات    ١/٣٢٥، وطبقات ابن الصالح     ١٥/٢٢٠، واملنتظم   ٤/٣٨تاريخ بغداد   : انظر   )٥٠(

  .١٢/١٣، ١١/٣٠٨، والبداية ٦/٢٤٠
   .٩/٨١: ، وانظر٩/٤١٥الكامل  )٥١(
   .٦/٢٤١الوايف بالوفيات  )٥٢(
، وتاريخ اخللفاء للسيوطي صــ      ١١/٣٠٩، والبداية   ١/٣٢٤الصالح  طبقات الشافعية البن    : انظر   )٥٣(

٤٩١.   
  .هـ ٣٥٨أبو حامد أمحد بن حممد اهلروي، حافظ، مفسر، فقيه، تويف سنة  )٥٤(

  .١٦/٢٧٣، سري أعالم النبالء ٣/٤٥طبقات الشافعية : انظر 
   .١٥/٢٢٠، واملنتظم ٩/٤١٤ ، والكامل ٤/٣٨تاريخ بغداد : انظر  )٥٥(
   .٢٠٨، ٣/٢٠٧ل كتاب جتارب األمم للروذراوري ذي )٥٦(
  .٢٧/٧تاريخ اإلسالم  )٥٧(
   .٩٢ ، ١٥/٩١املنتظم : انظر  )٥٨(
- ٢/٦٥٩، وأحكام أهل الذمة البـن القـيم         ٣٢١ ،   ٢/٣٢٠اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية       )٥٩(

٦٦٢.  
   .٢/٦٦٣، وأحكام الذمة ٢/٣٢١اقتضاء الصراط املستقيم : انظر  )٦٠(
   .٦٥٥، ٢٨/٦٥٤جمموع الفتاوى البن تيمية  )٦١(
  .٢٠نقص املنطق صـ ) ٦٢(
   .١١/٣٣٠، والبداية ٩/١٣٦الكامل : انظر ) ٦٣(
   .٢٦٥أحوال النصارى يف خالفة بين العباس جلان فييه صـ : انظر ) ٦٤(
   .٢٨/٦٤٠جمموع الفتاوى  )٦٥(
   .٢٧٥ – ٢٥٥أحوال النصارى يف خالفة بين العباس صـ : انظر) ٦٦(
   .٦٤التاريخ السياسي والفكري للمذهب السين لعبد ايد البدوي صـ : انظر ) ٦٧(
   .٦٤املرجع السابق صـ ) ٦٨(
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   .٢/٣٣١نقض التأسيس : انظر ) ٦٩(
   .١/١٢٥السلوك ملعرفة دول امللوك ) ٧٠(
 ،  ٣٣٦ ،   ٣٠٥ ،   ٩/٢٩٥ ، والكامل    ٢١٤ ،   ٢١٣ ،   ١٩٨،  ١٥/١١املنتظم البن اجلوزي    : انظر  ) ٧١(

   .٦ ،٢/ ١٢، ١١/٣٢٥لبداية وا
   .١٢/٦، والبداية ٢٨/٢٧، وتاريخ اإلسالم ٩/٣٠٥ ، والكامل ١٧٦، ١٥/١٢٥املنتظم : انظر ) ٧٢(
  باختصار = ١٣نقض املنطق صـ ) ٧٣(
  .يعين العبيديني ، والذين يزعمون أم فاطميون ) ٧٤(
   .٦/٢٥٢، والدرء ٢/١٦٢الصفدية : باختصار ، وانظر = ٢/٣٣١نقض التأسيس ) ٧٥(
   .٣/٩٨العرب ) ٧٦(
هو الشيخ العالمة مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي، برع يف علوم متعددة، كان واسـع                   ) ٧٧(

  . هـ ٧٥١العلم، عارفاً باخلالف ومذهب السلف، له تصانيف كثرية، تويف بدمشق سنة 
   .٤/٢١، والدرر الكامنة ١٤/٢٣٤البداية : انظر

   .٤/١٢٨٦ الصواعق املرسلة )٧٨(
، وتـاريخ   ٣٣٩،  ١١/٣٣٨، والبدايـة    ٤/٦٥، وطبقات الشافعية للسبكي     ١٥/٥٩املنتظم  : انظر   )٧٩(

   .٤٨٨اخللفاء للسيوطي صـ 
   .١٢/٢٦البداية  )٨٠(
  .براثا أحد أحياء مدينة بغداد وحماهلا، وتقع يف اجلانب الغريب من بغداد)  ٨١(

  .٩١، ١/٨٣تاريخ بغداد : انظر
، ١٢/٢٦، والبداية   ١٣٥،  ٣/١٣٤، والعرب   ٩/٣٩٣ ، والكامل    ٢٠١- ١٥/١٩٨تظم  املن: انظر   )٨٢(

  .٣٥ ، ٣/٣٤ومرآة اجلنان لليافعي 
، ١٥/١٣٢ ، وسري أعالم النبالء ٢٩٣ ، ٢٩٢الفرق بني الفرق لعبدالقاهر البغدادي صـ    : انظر     )٨٣(

  .١/٢٨٢، وأصول اإلمساعيلية ١٢/٢٩والبداية 
إين ال : أرض خوارزم، ويف املقابل فإن بعض األمراء سخر من دعوة احلاكم قائالًمثل بعض الوالة يف    )٨٤(

، وعمـد بعـض   "قل يا أيها الكافرون   : "أذكرك إال على املستراح، وبعضهم كتب على ظهر كتابه        
  .األمراء إىل قتل بعض دعاة احلاكم

  .٢٩٢الفرق بني الفرق صـ : انظر
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  .٢٧/٢٣٤تاريخ اإلسالم  )٨٥(
  .٢/٣٣١لتأسيس نقض ا )٨٦(
، والبدايـة   ١٥/١٧٧، وسري أعالم النبالء     ٩/٢٢٣، والكامل   ٣٢٧،  ٧٧-١٥/٧٤املنتظم  : انظر   )٨٧(

١١/٣٤٣.  
، والبدايـة   ١٥/١٧٧، وسري أعالم النبالء     ٢٨/١١ ، وتاريخ اإلسالم     ٨٣،  ١٥/٨٢املنتظم  : انظر   )٨٨(

  .٤/٢٢٩، والنجوم الزاهرة ٣٤٦، ١١/٣٤٥
   .١٥/١٦٤النبالء سري أعالم : انظر  )٨٩(
   .١/١٢٥السلوك ملعرفة دول امللوك : انظر  )٩٠(
   .١٥/١٣٢سري أعالم النبالء  )٩١(
  باختصار = ١٣١ ، ١٣٠ ، ٣٥/١٢٨جمموع الفتاوى ) ٩٢(

  .١١/٣٤٦، والبداية ١٥/١٥٤سري أعالم النبالء : وانظر 
، ٧٤اسي والفكري لبدوي صـ     ريخ السي ، والتا ٤/٢٣٦، والنجوم الزاهرة    ٢/٩٨اتعاظ احلنفا   : انظر )٩٣(

٧٥.  
  .٣٣٦/ ١٥املنتظم : انظر  )٩٤(
   .١١/٣٤٦ ، والبداية ٢/١٦٢الصفدية البن تيمية : انظر  )٩٥(
   .٤/٢٣٦، والنجوم الزاهرة ١١/٣٥٢، والبداية ١٥/١٠٠املنتظم : انظر  )٩٦(
ثرة ما قتل من الكفار يف      أبو أمحد حممد بن علي بن حممد الكرجي، الغازي ااهد، وعرف بالقصاب لك             )٩٧(

  : هـ ، وفيه يقول أبو احلسن الكرجي٣٦٠مغازيه، له عدة مصنفات، عاش إىل  حدود 
  أبو أمحـد القصاب غري مغالب***  ويف الكرج الغراء أو حد عصره  

  .فلست ترى علماً له غري سارب ***  تصانيفه تبدي غزير علومــه        
   .٤/١١٤، والوايف بالوفيات ٣/٩٣٨ ، وتذكرة احلفاظ ١٦/٢١٣سري أعالم النبالء : انظر 

   .٤/٣٧تاريخ بغداد  )٩٨(
   .٢/٣١٠طبقات األسنوي : انظر  )٩٩(
   .٦/١٤٠الوايف بالوفيات : انظر )١٠٠(
   .١/٣٢٥طبقات الشافعية البن الصالح : انظر  )١٠١(
  .١١/٣٠٩البداية : انظر  )١٠٢(
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  .٢٧١ـ بلغة الظرفاء يف تاريخ اخللفاء للروحي ص )١٠٣(
   .٤٨٦تاريخ اخللفاء صـ : انظر  )١٠٤(
  .١٩٨، ١٥/١٩٧املنتظم  )١٠٥(
  .٢٦/ ١٢البداية : انظر  )١٠٦(
  .القصاب، وكما جاء يف غري موطن : يف املطبوع القصار، والصواب ما أثبته )١٠٧(
   .٢/٣٣١نقض التأسيس  )١٠٨(
   .٢/١٦٢الصفدية  )١٠٩(
كتبها : ، لكن احملقق استصوب   –حممد رشاد سامل    . ق د  كما ذكر احملق   –هكذا أثبت يف األصل اخلطي       )١١٠(

للخليفة، ولعل الصواب ما جاء يف األصل ، وكما يشهد لذلك النقول السابقة عن ابن تيمية، وهو                 
   .٢/١٣٠٣، والعلو للذهيب ٤/١٢٨٦املثبت يف أصل الصواعق املرسلة 

   .٦/٢٥٢الدرء  )١١١(
   .٢/١٣٠٣العلو للعلي العظيم  )١١٢(
   .٣/١٣٤ ، والعرب ٢٨/٢٦٨ ، وتاريخ اإلسالم ٣/١٧٥ جمموع الفتاوى البن تيمية :انظر  )١١٣(
   .٤/١٢٨٦الصواعق املرسلة : باختصار يسري، وانظر = ٦/٢٥٢الدرء  )١١٤(
  .٢٨٢ – ١٥/٢٨٠املنتظم : انظر  )١١٥(
  .١٥/١٩٧املنتظم : انظر  )١١٦(
   .٢٨/٢٨٦تاريخ اإلسالم : انظر  )١١٧(
   .١٢/٢٦البداية : انظر  )١١٨(
  بتصرف يسري = ٢٨/٢٦٨تاريخ اإلسالم  )١١٩(
   .١٢/٤٩البداية  )١٢٠(
  .٧٢٧٤وهي نسخة حمفوظة يف قسم املخطوطات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية برقم  )١٢١(
  .هـ ١٣٥٩منها الطبعة األوىل يف اهلند سنة  )١٢٢(
   .٢/٢١٢معجم مقاييس اللغة البن فارس : ال تغيره    انظر: ال ختلفه  )١٢٣(
، والصواعق املرسلة   ٢/١٣٠٣استواء استقرار، وكذا جاء يف العلو للذهيب        : ٦/٢٥٣زاد يف الدرء    ) ١٢٤(

٤/١٢٨٨.  
 .ال استواء راحة ): ٤/١٢٨٨(جاء يف الصواعق املرسلة ) ١٢٥(
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واملالئكة، ولعل الصواب ما أثبته حبذف الواو كما جاء يف املنتظم املخطـوط ق              : يف املنتظم املطبوع   )١٢٦(

   .٤/١٢٨٨، والصواعق ٦/٢٥٤، وكذا الدرء ٣٥٠
 ، كذا الـدرء    ٣٥٠املبصر، والصواب ما أثبته، كما جاء يف املنتظم املخطوط ق           : يف املنتظم املطبوع   )١٢٧(

   .٤/١٢٢٨، والصواعق ٦/٢٥٤
  .٤/١٢٨٨ خيرج منه وكذا الصواعق املرسلة ٦/٢٥٤زاد يف الدرء  )١٢٨(
 ما أثبته حبذف الفاء،     – ولعل الصواب والذي يتفق مع سياق الكالم         فبكل حال، : يف املنتظم املطبوع   )١٢٩(

  .٣٥٠كما جاء يف املنتظم املخطوط ق 
  .وال للمسموع : وال للمتبوع، وأما املخطوط : هكذا يف املطبوع )١٣٠(
 ) .٢٢٤٥(أخرجه ابن عساكر وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري ح  )١٣١(
   .٢٨٢ – ١٥/٢٨٠املنتظم  )١٣٢(
   .١٠٩ ، ١/٩٦شرح العقيدة الطحاوية  )١٣٣(
   .١/٢٤١: ، وانظر ١/٢٤٧املسائل والرسائل املروية عن أمحد، لألمحدي  )١٣٤(
   .١٦٦عقيدة السلف وأصحاب احلديث صـ ) ١٣٥(
 ) .٣٢٥(، ومسلم ك اإلميان، ح ) ٤٤(أخرجه البخاري، ك اإلميان، ح  )١٣٦(
 .٧/٥١٠جمموع الفتاوى  )١٣٧(
 .٥/٣٦السنة أخرجه اخلالل يف  )١٣٨(
   .٣٤٦، ١/٣٣٣أخرجه عبداهللا بن اإلمام أمحد يف السنة  )١٣٩(
أبو عبداهللا عبيداهللا بن حممد العكربي، فقيه عابد، مستجاب الدعوة، كان أماراً باملعروف ّاًء عـن                 )١٤٠(

  .هـ ٣٨٧سنة ) القرب من بغداد(املنكر، وله مصنفات، تويف بعكرب 
   .٢/٨١٠ملنهج األمحد ، وا٢/١٤٤طبقات احلنابلة :انظر 

  .١٧٨اإلبانة الصغرى صـ  )١٤١(
، واملروزي يف تعظيم قدر الـصالة       ٢/٨٢٣، والاللكائي   )٤٠٣٤(أخرجه ابن ماجه يف األشربه، ح        )١٤٢(

وصـححه  ." إسناده حسن، وشهر بن حوشب خمتلف فيـه       : " ، وقال البوصريي  ٨٩١-٢/٨٨٥
   .٢٢٩-١/٢٢٧األلباين لشواهده يف صحيح الترغيب والترهيب 

   .٤٧كتاب الصالة صـ .  )١٤٣(
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إىل ) ١/٢٩٢(، وعزاه اهليثمي يف جممـع الزوائـد         )١٤٤٨(، وابن حبان ح     ٢/١٦٩أخرجه أمحد    )١٤٤(

 ".رجال أمحد ثقات: " الطرباين يف الكبري واألوسط، وقال 
  .٤٧ ، ٤٦كتاب الصالة صـ  )١٤٥(
  .ري بتصرف يس= ٣/١٧٠) جمموع الفتاوى(حكاية مناظرة الواسطية ) ١٤٦(
  باختصار = ٣/١٨٩املرجع السابق ) ١٤٧(
أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين املصري، تلميذ الشافعي، اإلمام الفقيه الزاهد، له مصنفات كثرية،               ) ١٤٨(

  .هـ ٢٦٤خمتصره يف الفقه، تويف سنة : منها
   .١٢/٤٩٢، وسري أعالم النبالء ٢/٩٣طبقات الشافعية للسبكي : انظر 

هـ، كان إمام عـصره يف      ٢٠٢داهللا حممد بن نصر بن احلجاج املروزي، ولد ببغداد سنة           هو أبو عب  ) ١٤٩(
  .هـ ٢٩٤احلديث، ومن أعلم الناس باختالف العلماء، له مؤلفات، تويف سنة 

   .١٤/٣٣، وسري أعالم النبالء ٢/٢٤٦طبقات الشافعية : انظر 
افظ، طاف بالبالد يف طلب العلم، له عـدة         أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي التميمي، اإلمام ، احل         ) ١٥٠(

  .هـ ٢٨٠مصنفات، تويف 
   .٢/٣٠٥، وطبقات الشافعية ١٣/٣١٩سري أعالم النبالء : انظر

هو أبو القاسم إمساعيل بن حممد الفضل، إمام حافظ، حسن االعتقاد، له عدة مصنفات، تويف سـنة                 ) ١٥١(
  .هـ ٥٣٤
  .٤/١٠٥ب ، وشذرات الذه٢٠/٨٠سري أعالم النبالء : انظر 

   .٩فصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث للسمعاين صـ ) ١٥٢(
   .١٤شرح األصفهانية صـ ) ١٥٣(
 ، وأصـول    ٣٤ ، وبيان مذهب الباطنية للـديلمي صــ          ٣٨فضائح الباطنية للغزايل صـ     : انظر) ١٥٤(

  .٥٧٤ – ٢/٥٣٤اإلمساعيلية لسليمان السلومي 
 ، وأصـول    ٣٤ ، وبيان مذهب الباطنية للـديلمي صــ          ٣٨فضائح الباطنية للغزايل صـ     : انظر) ١٥٥(

  .٥٧٤ – ٢/٥٣٤اإلمساعيلية لسليمان السلومي 
  .١٣/٣٨ ، وجمموع الفتاوى ٢٩٥اإلميان البن تيمية صـ : انظر )١٥٦(
، وشـرح   ١٢/١٢١، وجمموع الفتاوى البن تيميـة       ٨٦٣،  ٣/٨٤٦التسعينية البن تيمية    : انظر   )١٥٧(

  .٢٠٣، ١/٢٠٢الطحاويه البن أيب العز 
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   .٢/٦٣٦تعظيم قدر الصالة : انظر ) ١٥٨(
   .٢/١٣٠٣العلو للعلي العظيم ) ١٥٩(
  .٢/١٣٠٣العلو للعلي العظيم  )١٦٠(
 .أي أبو أمحد الكرجي الذي ألّف االعتقاد، وكتبه اخلليفة القادر  )١٦١(
  .١٣٠٤، ٢/١٣٠٣العلو  )١٦٢(
، وشرح كتاب التوحيد مـن      ٣٩٠، وشرح حديث النـزول صـ      ٢/١٦٥تفسري البغوي   : انظر   )١٦٣(

  .١/٣٥٦صحيح البخاري للغنيمان 
هو أبو عمر يوسف بن عبداهللا النمري القرطيب املالكي، حافظ املغرب، ومؤرخ أديب، ولـد سـنة                  )١٦٤(

  .هـ ٤٦٣هـ بقرطبة ، رحل كثرياً، وتوىل القضاء، له مؤلفات كثرية، تويف بشاطبة سنة ٣٦٨
  .٢/٣٦٧والديباج املذهب ، ١٨/١٥٣سري أعالم النبالء : انظر

  .٧/١٣١التمهيد  )١٦٥(
  .٦/٢٥٣الدرء : انظر )١٦٦(
  .٤/١٢٨٨الصواعق املرسلة : انظر )١٦٧(
  .٣/٩٣٩تذكرة احلفاظ  )١٦٨(
  .١٩/٦٠٦سري أعالم النبالء  )١٦٩(
  .٢٠/٣٣١سري أعالم النبالء .  )١٧٠(
   .٣/٥٠٧ميزان االعتدال : ، وانظر٢٠/٨٦سري أعالم النبالء  )١٧١(
 باختصار = ١/٢٧١لدرء ا )١٧٢(
  .١٢١٤، ١١١٣، ١٠٩١، ٢/١٠٤٨العلو : انظر  )١٧٣(
، والنفي يف بـاب صـفات اهللا ألزرقـي          ١٩،  ١٨مقدمة األلباين ملختصر العلو للذهيب صـ       : انظر )١٧٤(

  .١٦٥-١٦٢، ومنهج اإلمام الذهيب يف العقيدة لسعيد الزهراين صـ ١٣١، ١٣٠سعيداين صـ 
  .١/٢٥٢روية عن اإلمام أمحد بن حنبل املسائل والرسائل امل )١٧٥(
   .٢٥٦-١/٢٥٣املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل : انظر )١٧٦(
  .١٦/١٠٦املنتظم : انظر )١٧٧(
  .١/٢١ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : انظر )١٧٨(
 .٢٥٤، ٦/٢٥٣الدرء : انظر )١٧٩(
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  .٢/١٣٠٣العلو : انظر )١٨٠(
 رباختصا = ٢/١٣٠٣العلو  )١٨١(
  .٦/٢٥٢الدرء البن تيمية : ، انظر٤/١٢٨٦الصواعق املرسلة ) ١٨٢(
  .١٦/١٠٦املنتظم : انظر) ١٨٣(
 .١٢/٤٩، والبداية ٢/١٦٢، والصفدية ١٥/٢٧٩املنتظم : انظر ) ١٨٤(
أبو علي بن الوليد، من شيوخ املعتـزلة، كان مدرساً هلم، فأنكر أهل السنة عليه، فلزم بيته حىت تويف                   )١٨٥(

   .هـ٤٧٨سنة 
  .٣/٣٦٣، وشذرات الذهب ١٢/١٢٩البداية : انظر 

  .١٢/٩٦، وذيل طبقات احلنابلة ١٢/٩٦، والبداية ١٦/١٠٦املنتظم : انظر ) ١٨٦(
هـ، برع يف الفقه، وأفىت وناظر، له تـصانيف         ٤٥١هو حممد بن حممد بن احلسني الفراء، ولد سنة           )١٨٧(

  .هـ٥٢٦كثرية، تويف مقتوالً سنة 
 .١٩/٦٠١، وسري أعالم النبالء ١/١٧٦حلنابلة البن رجب ذيل طبقات ا: انظر

 وهو القاضي أبو يعلى )١٨٨(
 باختصار = ٢/٢١٠طبقات احلنابلة ) ١٨٩(
  .١١٥/ ١٢، والبداية ١/٢١، وذيل طبقات احلنابلة ١٦/١٨٣املنتظم : انظر ) ١٩٠(
مل خيرجاه، صحيح اإلسناد و: ، وقال ١/٥٥٥، واحلاكم   ٥/٢٩١١، والترمذي   ٥/٢٦٨أخرجه أمحد   ) ١٩١(

 .ووافقه الذهيب
واحلاكم ) ٣١٠(، والدارمي يف الرد على اجلهمية       )٩٣(أخرجه البخاري تعليقاً يف خلق أفعال العباد        ) ١٩٢(

 .إسناده صحيح: ، وقال)٥١٤(، والبيهقي يف األمساء والصفات ٢/٤٤١
   .٣/١٧٥) جمموع الفتاوى(حكاية مناظرة الواسطية  )١٩٣(
 ، وجممـوع الفتـاوى      ١٧٨،  ١٣/١٧٧) جممـوع الفتـاوى   (حلق والباطـل    الفرقان بني ا  : انظر) ١٩٤(

٢٨/٦٤٠.    
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א  م א א
  .صبحي الصاحل: أحكام أهل الذمة، البن القيم، ت  ١

م، ١٩٩٠أحوال النصارى يف خالفة بين العباس، جلان موريس فييه، ترمجة حسين زينـه،                ٢
  .دار املشرق، بريوت

حممد مسفر الزهراين، مكتبة    : عة، أليب احلسن علي بن ظافر احلليب، ت       أخبار الدول املنقط    ٣
  .الدار، املدينة

  .هـ، دار الفضيلة، الرياض١٤٢٢، ١أصول اإلمساعيلية، لسليمان السلومي، ط  ٤

عبداإلله األمحـدي،   : املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقيدة، مجع            ٥
  .ة، الرياضهـ، دار طيب١٤١٢، ١ط

حممـد حلمـي أمحـد،      : اتعاظ احلنفا بأخبار األئمة الفاطميني اخللفـا، للمقريـزي، ت           ٥
  .هـ، مطبوعات وزارة األوقاف، القاهرة١٤١٦

، ١ناصر العقـل، ط   : اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، البن تيمية، ت          ٦
  .هـ، مكتبة الرشد، الرياض١٤٠٤

هـ، طبعة جممع   ١٤١٦عبدالرمحن بن قاسم،    : إلسالم ابن تيمية، مجع   جمموع فتاوى شيخ ا     ٧
  .امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة

  .هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت١٤٠١، ٣اإلميان، البن تيمية، ط  ٧

  .هـ، مطبعة كردستان، مصر١٣٤٨، ١البداية والنهاية، البن كثري، ط  ٨

م، دار الفجر،   ٢٠٠١،  ١آسيا البارح، ط  :  البكجري، ت  خمتصر تاريخ اخللفاء، ملغلطاي     ٨
  .القاهرة
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عمـاد هـالل وآخـرون      : بلغه الظرفاء يف تاريخ اخللفاء، أليب احلـسن الروحـي، ت            ٩
  .هـ، مطبوعات مركز السرية والسنة، القاهرة١٤٢٥

  .تذكرة احلفاظ، للذهيب، دار إحياء التراث العريب، بريوت  ١٠

هـ، ١٤١٧،  ١عمر تدمري، ط  : ت املشاهري واألعالم، للذهيب، ت    تاريخ اإلسالم ووفيا    ١١
  .دار الكتاب العريب، بريوت

  .حممد أبو الفضل، دار سويدان، بريوت: تاريخ األمم وامللوك، البن جرير الطربي، ت  ١٢

  .تاريخ بغداد، أو مدينة السالم، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت  ١٣

  .هـ، دار البشائر دمشق١٤١٧إبراهيم صاحل، : ، للسيوطي، تتاريخ اخللفاء  ١٤

التاريخ السياسي والفكري للمذهب السين يف املشرق اإلسالمي مـن القـرن اخلـامس                ١٥
  .هـ، دار الوفاء، مصر١٤٠٨، ٢اهلجري حىت سقوط بغداد، لعبدايد بدوي، ط 

  .مكتبة املعارف، الرياضهـ، ١٤٢٠، ١حممد العجالن، ط: التسعينية، البن تيمية، ت  ١٦

هـ، ١٤٠٦،  ١عبدالرمحن الفريوائي، ط  : تعظيم قدر الصالة، حملمد بن نصر املروزي، ت         ١٧
  .مكتبة الدار، املدينة

التمهيد ملا يف املؤطا من املعاين واألسانيد، أليب عمر بـن عبـدالرب، ط وزارة األوقـاف                   ١٨
  .والشؤون اإلسالمية باملغرب

  .هـ، دار عامل الفوائد، مكة١٤٢٢، ١عزيز مشس، ط:  البن تيمية، تجامع املسائل ،  ١٩

  .حممد إبراهيم البنا، دار اإلصالح: اخلراج، أليب يوسف، ت  ٢٠

، مكتبـة   ٢خالصة الذهب املسبوك خمتصر من سري امللوك، لعبدالرمحن سنبط األربلي، ط            ٢١
  .املثىن، بغداد
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هــ، مـن    ١٤١١ ،   ٢حممد رشاد سامل، ط   : درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية، ت        ٢٢
  .مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود ، الرياض

هــ، مطبعـة    ١٣٧٢حممد حامد الفقي،    : الذيل على طبقات احلنابلة، البن رجب، ت        ٢٣
  .السنة احملمدية، القاهرة

 ذيل كتاب جتارب األمم، أليب شجاع ظهري الدين الروذراوري، دار الكتاب اإلسـالمي،              ٢٤
  .القاهرة

هـ، دار الكتب  ١٤١٨،  ١عبدالقادر عطا، ط  : السلوك ملعرفة دولة امللوك للمقريزي، ت       ٢٥
  .العلمية، بريوت

  .هـ، دار الراية، الرياض١٤١٠، ١عطية الزهراين، ط: السنة، للخالل، ت  ٢٦

  .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٩، ١سري أعالم النبالء، للذهيب، ط  ٢٧

  .يف أخبار من ذهب، البن العماد، دار الفكر، بريوتشذرات الذهب   ٢٨

هـ، دار العاصمة،   ١٤١٤،  ١حممد اخلميس، ط  : شرح حديث النـزول، البن تيمية، ت       ٢٩
  .الرياض

عبداهللا التركي، وشعيب األرناؤوط ،     : شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز احلنفي، ت         ٣٠
  .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٨، ١ط

رضا معطي، املكتبة الفيصلية،    : لشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة، البن بطة، ت        ا  ٣١
  .مكة

 .هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة١٤٠٦، ٢حممد رشاد سامل، ط : الصفدية، البن تيمية، ت  ٣٢

هــ، املكتـب    ١٤٠٠،  ١تيـسري زعيتـر، ط    : الصالة وحكم تاركها، البن القيم، ت       ٣٣
  .اإلسالمي، بريوت

 



  ٢٧٧  بن حممد آل عبداللطيف             عبدالعزيز . د/  دراسة وتعليق –                االعتقاد القادري 
 
  

، ١علي بن حممد الدخيل اهللا، ط     : الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، البن القيم، ت         ٣٤
  .هـ، دار العاصمة، الرياض١٤٠٨

  .حممد الفقي، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة: طبقات احلنابلة، البن أيب يعلى، تصحيح  ٣٥

م، ١٩٦٤حممود الطنـاحي،    عبدالفتاح احللو، و  : طبقات الشافعية الكربى، للسبكي، ت      ٣٦
  .القاهرة

  .هـ، دار العلوم، الرياض١٤٠٠عبداهللا اجلبوري، : طبقات الشافعية، لألسنوي، ت  ٣٧

هــ ، دار    ١٤١٣،  ١حمي الدين جنيب، ط   : طبقات الفقهاء الشافعية، البن الصالح، ت       ٣٨
  .البشائر، بريوت

  .ئرة املطبوعات، الكويتم، دا١٩٦١فؤاد سيد، : العرب يف خرب من غرب، للذهيب، ت  ٣٩

، ١ناصـر اجلـديع، ط    : عقيدة السلف وأصحاب احلديث، اليب عثمان الـصابوين، ت          ٤٠
  .هـ، دار العاصمة، الرياض١٤١٥

  .هـ، دار الوطن، الرياض١٤٢٠، ١عبداهللا الرباك، ط: العلو للعلي العظيم، للذهيب، ت  ٤١

  .هـ، عامل الكتب، بريوت١٤٠٥ ،٤عبدالستار فراج، ط : الفروع، البن مفلح، راجعه  ٤٢

  .حمي الدين عبداحلميد، دار املعرفة، بريوت: الفرق بني الفرق، لعبدالقاهر البغدادي، ت  ٤٢

حممد اجليزاين،  : فصول من كتاب اإلنتصار ألصحاب احلديث، أليب املظفر السمعاين، مجع           ٤٤
  .هـ، مكتبة أضواء املنار، املدينة١٤١٧، ١ط

عبدالرمحن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافيـة،       : ، أليب حامد الغزايل، ت    فضائح الباطنية   ٤٥
  .الكويت

  .هـ، دار بريوت، بريوت١٣٨٦الكامل يف التاريخ، البن األثري،   ٤٦

 



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج      ٢٧٨
 
  

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمـان، لعبـداهللا اليـافعي،                  ٤٩
  .هـ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة١٤١٣

حممد ومصطفى عبدالقادر عطـا، دار      : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، البن اجلوزي، ت         ٥١
  .الكتب العلمية، بريوت

منهج اإلمام الذهيب يف العقيدة وموقفه من املبتدعة، حبث لنيل درجة املاجستري يف قـسم                 ٥٢
هـراين،  ، لـسعيد بـن عيـضة الز       )غري منـشور  (العقيدة جبامعة اإلمام حممد بن سعود       

  .هـ١٤١١

علي البجاوي، دار إحياء الكتب العربيـة،       : ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهيب، ت        ٥٣
  .مصر

  .النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، البن تغري بردي، وزارة الثقافة، مصر  ٥٤

سـعيداين،  النفي يف باب صفات اهللا عز وجلّ بني أهل السنة واجلماعة واملعطلة، ألزرقي                ٥٥
  .هـ مكتبة دار املنهاج، الرياض١٤٢٦، ١ط

، ١حممد بـن قاسـم، ط       : ، البن تيمية، ت   )بيان تلبيس اجلهمية  (نقض تأسيس اجلهمية      ٥٦
  .هـ، مطبعة احلكومة، مكة١٣٩١

  .حممد عبدالرزاق محزة، وسليمان الصنيع، دار املعز دمشق: نقض املنطق، البن تيمية، ت  ٥٧

  .هـ، دار فرانز شتاير١٤٠١، ٢، للصفدي، طالوايف بالوفيات  ٥٨
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