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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مقدمة

الحمدددد ك و، دددم، وىدددلم الدددم رىدددلو الدددذين ا ددد  م، والدددم خدددا م م 

 المجتبم، محمد وآلو و حبو أئمة ال دى، ومن ب م اقتدى فاهتدى.

 أما بعد ...

فإن أمتنا أمة غنيدة بعالم دا المتميد،ين، وياتديا  ا ال دذت، التدي ،دان ل دا 

أثرها في يتم جوانب الحيات، الميدة وامليدة، وروحيدة وما،يدة، وب ريدب أن 

التداري  ل دذا الصاتديال المدؤثرت فدي مجدان الددين والددنيا هدو جد،  م دم مددن 

والممالد  فحسدب، وب التاري  العام ل ذا األمة، فليس التاري  هو  اري  الددون 

 اري  الملوك واألمرا  رجان المل  والسياىة فقد،، ،مدا يتتدور الكويدرون أو 

يتورون. بل  اري  األفرا، واألفذاذ أيًضا، الذين ما وا ولم  مد  آثدارهم، وقدد 

ان المددان وهددم أحيددا ، »،ددرم هللا وج ددو:  -قددان الددي بددن أبددي  الددب  دد،ا مددال خَّ

 «.وأموال م في القلوب موجو،تأايان م م قو،ت،  والعلما  باقون ما بقي الدهر،

 وقان الصاار:

 قد مات قوٌم وماا ماتام مراامم  

 

وعااااام قااااوٌم وناااا   اااا     ااااا  

 أماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ت 

ولقد اني  أمتنا بتاري  هؤب  األموال األحيا  انايدةً بالةدةً، فعرفد  ،تدب  

التددراجم وال بقددال لماتلددا األ ددنات وال  ددال، مددن: ال ق ددا ، واأل ددوليين، 

والح دا،، والمحدددثين، والقددرا ، والم سددرين، والنلددار، والمتكلمددين، وال،هددا،، 

ةدددويين، والصدددعرا ، والمتتددوفين، والحكمدددا ، والمت لسددد ين، والنحددويين، والل
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واأل،بددا ، والال ددا ، واألمددرا ، والكتدداب، والددولرا ، وال لكيددين، واأل بددا ، 

وال ي،يددائيين، والريايدديين، والكيمددائيين، والجةددرافيين، وغيددرهم مددن ال  ددال 

 واأل نات.

بل ،ويًرا ما  نوا  ،ل ف ٍة من هذا إلم  بقدال، مودل: ال ق دا ، ف نداك لكدل 

ية والمالكية والصافعية والحنابلة وغيرهم. وهناك مدن مذهب  بقال مول: الحن 

 يؤرخ ألهل قرن معين ،الم ة السابعة أو الوامنة ... إل .

وهناك من ،تب ،تابًا في ىيرت الم واحد، ،َمدن  دناا فدي ىديرت امدر بدن 

الا دداب، أو امددر بددن ابددد الع،يدد،، أو الحسددن البتددرة، أو أبددي حني ددة، أو 

 حنبل، أو ابن المبارك، أو الباارة. مال ، أو الصافعي، أو ابن

 وهناك َمن يجمع في ،تابو أالًما من ،ل التاتتال، و،ل ال بقال.

ويلحظ الدارس لتراثنا العريض: أن ،ورت األالم واألايدان البدارلين فدي 

  اريانا، ينبئ باتوبة هذا األمة، وأن أرحام ا وب،ت للنوابغ.

يدو ادد،ًا هدائًل مدن األادلم، ،مدا ومن نلر في القرن الاامس وحدا وجدد ف

للددذهبي، فقددد  ددرجم ألاددلم القددرن « أاددلم النددبل »نددرى ذلدد  فددي ،تدداب موددل 

، 18، 17( فددي األجدد،ا :  898الاددامس، فكددانوا ثمانيددة و سددعين وثمانمائددة  

(. وهم الذين أفدر،هم بالترجمدة، وقدد ذ،در فدي أثندا   رجمدة هدؤب  أالًمدا 19

 م إيارتً، ولم ي رض ل م  رجمة.آخرين ،ويرين، أيار إلي 

« يدذرال الدذهب فدي أخبدار َمدن ذهدب»واند ابن العما، الحنبلي في ،تاب 

 اد، أ،بر مما ذ،را الذهبي بكوير.

وهذا رغم ما ،ان   عاني منو األمة من فدتن وألمدال فدي الناحيدة السياىدية 
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فددي المةددرب « المعددروفين باىددم ال ددا ميين»وغيرهددا، موددل حكددم العبيددديين 

متر، وما ل م من يذوذال وانحرافال ،بيرت ان العقيددت اسىدلمية، وحكدم و

بني بويو و، ور البا نية والقرام دة فدي المصدرب وبةددا،، ممدا م دد لحدروب 

 «.الحروب التليبية»ال رنجة، التي ارف  بعد ذل  باىم 

 برغم ذل  ،لا  األمة  نجب، والمدارس العلمية  ارج، والقافلة  سير.

بمناىبة الحديث ان إمام الحرمين أبي المعالي ابد المل  بن ابدد  أقون هذا

 هـ( في الت حال التالية. 478 - 419هللا الجويني  

وب بدددد لمدددن يدددؤرخ لصاتدددية الميدددة ل دددا ولن دددا وقددددرها أن يرجدددع إلدددم 

 رجمت ا فدي ،تدب التدراجم وال بقدالت ليتعدرت الي دا ادن ،ودب، ادن  ريد  

وييوخ ا و لميذها، وما أثدر في دا مدن أحددام، ومدا قرا ت ىير  ا ومسير  ا، 

اا رل من يجون، وما أثر ان ا من مواقا، ،ما يتعدرت الي دا مدن خدلن 

 آثارها العلمية المعبرت ان وج ت ا وأفكارها.

بمناىدبة مدرور ألدا  -وإمام الحرمين الذة نحت ي اليوم بو في جامعة ق در 

ل ددون بااددو فددي العلددم، وىددعة قددد انددي بددو أهددل التددراجمت  -اددام الددم مولدددا 

المساحة التي أثر في ا، و،ورت الذين اىت ا،وا منو، و مي، ياتيتو في اتدرا 

وما بعد اترا في الوم جمع  بين العقل والنقل، مول: الدم الكدلم، وأ دون 

 ال قو، وال قو، والالت.

وإذا ،ان أبدو ال يدب المتنبدي قدد قيدل اندو: رجدل مد  الددنيا ويدةل النداس، 

  إمام الحدرمين، بيدد أن المتنبدي يدةل م فدي ميددان الصدعر واأل،ب، وإمدام فكذل

 الحرمين يةل م في ميدان العلم وال كر.
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للددذهبي فددي هددامة  رجمددة إمددام « ىددير أاددلم النددبل »ولقددد أحددان محقدد  

الحددرمين الددم أ،وددر مددن ثلثددين مرجعًددا  حدددث  اددن الرجددل، من ددا المسدد ب، 

 ومن ا المقتتد، ومن ا المقتتر.

ولكنددي فددي هددذا العجالددة ىددع،ت ي بددالتر،ي، الددم  ددرجمتين، أاتقددد أن مددا 

متمي، ان ل ذا اسمام، وإنمدا اختر  مدا لتباين مدا فدي اب جداا والموقدا مدن هدذا 

 اسمام الكبير.

الحددافظ يددمس الدددين الددذهبي « مددؤرخ اسىددلم»ف ددي  رجمددة  أمااا  لو اا  

جددان والتدداري ،  دداحب التتددانيا والموىددواال فددي الددم الر« هددـ748ل»

 .(1 «ىير أالم النبل »وذل  في ،تابو 

 رجمدددة العلمدددة المدددتكلم ال قيدددو الصدددافعي  ددداج الددددين السدددبكي  و  ثانيااا  

 بقدال »هـ( الذة ال  بعنا الم  رجمدة الدذهبي، وذلد  فدي ،تابدو: 771 ل

 .(2 «الصافعية الكبرى

هللا وىددعقارن بددين التددرجمتين بمويددواية وإنتددات مددا اىددت ع ، ىددائًل 

 عالم أن يوفقنا لادمدة ،ينندا، والرقدي بعمتندا، والوفدا  بحد  المائندا وأالمندا، 

وأن ية ر لنا لللنا، ويرلقنا اسخلص في قولنا واملنا، وأن يتقبلنا ويقبدل مندا. 

 إنو ىميع مجيب.

هدددـ                                    ال قيددر إلدددم 1419الدوحددة فدددي ذة الحجددة 

                                        

 بيرول. -  حقي : يعيب األرناؤو ، ومحمد نعيم العرقسوىي، ونصر مؤىسة الرىالة (1 

 - حقي : ابد ال تاح محمد الحلو، ومحمو، محمد ال نداحي، ونصدر ايسدم البدابي الحلبدي  (2 

 القاهرت.



 5 الجويني إمام الحرمين بين المؤرخين: الذهبي، والسبكي

 ا و ربو 

 يوىا القرياوة                                         م1999 إبريل



 6 الجويني إمام الحرمين بين المؤرخين: الذهبي، والسبكي

  رجمة إمام الحرمين

 بين الحافلين الذهبي والسبكي

هددـ( و دداج الدددين 748 ددرجم ،ددل مددن اسمددامين: يددمس الدددين الددذهبي  ل 

 هـ( سمام الحرمين.771السبكي ل 

 اصر منو. في الج،  الوامن« ىير أالم النبل »األون: في ،تابو الكبير 

 في الج،  الاامس منو.«  بقال الصافعية الكبرى»والواني: في 

،لهمددا أثنددم الددم اسمددام بمددا هددو أهلددو، ولكددن غلددب الددم  رجمددة السددبكي 

المدح والونا ، وغلب الم  رجمدة الدذهبي النقدد البندا . وهدذا مدا جعدل السدبكي 

ذ،در »وان يصتب  في معر،ة جدلية مع الذهبي، ويكتب فتًل يدافيًا  حد  اند

ما وقع من التابي، في ،لم ييانا الذهبي، والتحامل الم هدذا اسمدام العلديم، 

ها هللا  .(3 «في أمر هذا اسمام الذة هو من أىا ين هذا الملة المحمدية، نضرا

وىر هذا ابخدتلت مدا بدين الدذهبي والسدبكي: أن لكدل من مدا لاويدة ينلدر 

  ما هدفًا غير هدت اآلخر.من ا غير لاوية اآلخرت ألن لكتاب ،ل من

السبكي يترجم في ،تابو ألالم الصافعية، مبينًا فضائل م، مصديدًا بمحاىدن م، 

غير معني بما ل م من ه وال أو هنال، إب من باب الددفا  ادن م، والدر، الدم 

 ختوم م في غالب األمر.

والددذهبي فددي ،تابددو يتددرجم ألاددلم األمددة، بماتلددا مددذاهب ا، بددل بماتلددا 

                                        

بتحقيدد  ،. محمددو، محمددد ال ندداحي، و،. ابددد ال تدداح «  بقددال الصددافعية الكبددرى»انلددر:  (3 

 (.5/187محمد الحلو  
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، فددي يددتم العلددوم والتاتتددال، ،ينيددة وغيددر ،ينيددة، فتددرجم للمحدددثين فرق ددا

وال ق دددا  والمتكلمدددين والم سدددرين والمتتدددوفة، وال،هدددا، واأل،بدددا  والصدددعرا  

وال لىدددد ة واأل بددددا  والنحددددويين واللةددددويين والال ددددا ، واألمددددرا  والددددوبت 

 والولرا ، وأهل الةنا  والموىيقم، وغيرهم من ال  ال.

اسنتدات،  - فيما رأي  -اص ما لو وما اليو، ويةلب اليو وهو يذ،ر للص

حتددم حددين يتددرجم للمعت،لددة وغيددرهم مددن ال وائددا الددذين يددراهم مبتداددة فددي 

الدددين. ،مددا ي ددتم فددي  رجمتددو بالجوانددب التددي  ميدد، ياتددية المتددرجم، و بددين 

 ملمحو.

* * * 
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  رجمة الذهبي سمام الحرمين

ام الحدرمين، بددأها بقولدو: اسمدام الم يو  هدذا ،اند   رجمدة الدذهبي سمد

الكبير، يدي  الصدافعية، إمدام الحدرمين، أبدو المعدالي، يديا  الددين ...  داحب 

 التتانيا.

،ددان أبددو المعددالي إمددام األئمددة الددم اس ددلب، »ونقددل اددن السددمعاني قولددو: 

،رس »إلدم أن قدان: ...« مجمعًا الم إمامتو يرقًا وغربًا، لدم  در العيدون مولدو 

نيسابور، واىتقام األمر، وبقي الم ذل  ثلثين ىدنة غيدر مد،احم وب بنلامية 

مدافع، مسلًما لو المحدراب والمنبدر والا بدة والتددريس، ومجلدس الدواظ يدوم 

الجمعددة، و، ددرل  تدداني و، وحضددر ،رىددو األ،ددابر، والجمددع العلدديم مددن 

 ال لبة، ،ان يقعد بين يديو نحو من ثلثمائة، و  قو بو أئمة.

ي نصعت إمام الحرمين و كويندو العلمدي ويديوخو فدي يدتم الدوم وذ،ر الذهب

 اسىلم والعربية.

 متعدوا »،ما ذ،ر ي ا،ت ،بار العلما  لو، مول: قون أبي إىحاب الصديرالة: 

 «!من هذا اسمام، فإنو ن،هة هذا ال،مان

 وذ،ر  تاني و في ال قو واأل ون والكلم والالت.

 ية ويرح األحوان أبكم الحايرين.و،ان إذا أخذ في الم التوف»قان: 

و،ان يدذ،ر فدي اليدوم ،روًىدا، الددرس فدي اددت أوراٍب، ب يتلعدوم فدي ،لمدٍة 

 «.من ا

 «.و  و ب ذا وأيعافو ابد الةافر بن إىماايل ال ارىي»ثم قان: 
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فدي حقدو: « ،ميدة القتدر»ثم نقل مدا ذ،درا أبدو الحسدن البداخرلة  داحب 

أل ددمعي، وفددي الددواظ الحسددن: الحسددن ال قددو فقددو الصددافعي، واأل،ب أ،ب ا»

البترة، و،يا ما هدو ف دو إمدام ،دل إمدام، والمسدتعلي ب متدو الدم ،دل هدام، 

وال ائ، بالل ر الم إرغام ،ل يدرغام. إن  تددر لل قدو فدالم،ني مدن م،نتدو، 

 اهـ.«. (4 فاأليعرة يعرا من وفر و« من الم الكلم»وإذا  كلم 

الجويني ذ،ر الذهبي بعض ما نقلدو ولكن في  ضاايا هذا الترجمة لإلمام 

الح ا، والمؤرخون انو من مواقا و،لمال، لدم  َّعجدب السدبكي، فصدن الةدارت 

من أجل ا الم يياو الذهبيت ألن ا  عبر ان  ةير رأيو في التعويدل أو فدي الدم 

 الكلم، أو موق و من الم الحديث، ونحو ذل ، وىنعرض ل ا بعد.

* * * 

                                        

 (.477 - 18/468«  أالم النبل »انلر:  (4 
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 الحرمين رجمة السبكي سمام 

ددا السددبكي فقددد  ددرجم سمدددام الحددرمين  رجمددة م ولددة اىددتةرق  ثمدددان  أما

 بقدال »( من الج،  الاامس مدن 222إلم  165(   حة  من 58وخمسين  

 «.الصافعية الكبرى

هددو اسمددام، يددي  اسىددلم، البحددر، الحبددر، المدددق ، »بدددأ  رجمتددو بقولددو: 

تيح األ،يب، العلم الم ر،، ليندة المحق ، النلار، األ ولي، المتكلم، البليغ ال 

المحققدين، إمددام األئمدة الددم اس دلب، اجًمددا واربًدا، و دداحب الصد رت التددي 

 «.ىارل السرات والحدات ب ا يرقًا وغربًا

 واىتمر في هذا المدائح إلم أن اىتص د بقون النابةة:

 وما أمى أحدً   ا     اا  بها   

 

 وماا أحاياا  مااو  لقااو م مااو أحااد

 

،  حدم فيدو ادن نصدع و و دباا، ومدا «حان ابتدا  اسمام»فتًل في ثم ذ،ر 

، ددر اليددو مددن ماايددل النجابددة وأمددارال ال ددلح، حتددم ،ددان والدددا يعجددب بددو 

 ويسر، وقد أخذ ال قو ان والدا.

وب يصددد  ذو خبدددرت أندددو ،دددان أالدددم أهدددل األرض بدددالكلم »قدددان السدددبكي: 

بحدرا يةترفدون، وأن الوجدو،  واأل ون وال قو، وأ،ورهم  حقيقًا، بدل الكدل مدن

 «.ما أخرج بعدا لو نليًرا

ونقل ان ابد الةافر ال ارىي: أنو ،دان يتدل الليدل بالن دار فدي التحتديل، 

إلم مسجد أبي ابدد هللا الابدالة،  - قبل ابيتةان بدرس ن سو -ويبكر ،ل يوم 

م يقرأ اليو القرآن، ويقتبس من ،ل نو  من العلوم ما يمكنو، مدع موا،بتدو الد
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التدريس، وين   ما ورثو وما ،ان يدخل لو الم المت قو، ويجت د فدي المندا،رت 

ويوا،ددب الي ددا، إلددم أن ، ددر التعتددب بددين ال ددريقين، وايدد رب  األحددوان 

 واألمور.

وهندداك ايدد ر إلددم السدد ر، والاددروج مددن البلددد، فددذهب مددع المصدداي  إلددم 

، حتدم  دار ذ،درا فدي بةدا،، يلتقي باأل،ابر من العلما ، ويدارى م، وينا،رهم

 األق ار.

ثددم ذهددب إلددم األرض المقدىددة، وجدداور بمكددة أربددع ىددنوال، وب ددذا لقددب 

، «ألدب أرىدلن»، ثدم ادا، إلدم نيسدابور بعدد وبيدة السدل ان «إمام الحرمين»

لددو. وقددد اىددتقرل أمددور ال ددريقين، وانق ددع التعتددب. « نلددام الملدد »وولارت 

وأقعدد للتددريس في دا ... وبقدي الدم  بنيسدابور،« المدرىدة النلاميدة»فبَّني  لو 

 ذل  قريبًا من ثلثين ىنة غير م،احم وب مدافع.

، «ذ،در يدي  مدن ثندا  أهدل اتدرا اليدو»ثم ذ،ر السبكي فتًل آخر فدي 

موددل: اسمددام أبددي إىددحاب الصدديرالة، ويددي  اسىددلم أبددي اومددان التددابوني، 

بدرة، وال قيددو والحدافظ أبدي محمددد الجرجداني، وقايددي القضدات أبدي ىددعيد ال 

 اسمام غانم الموييلي.

 «. متعوا ب ذا اسمام، فإنو ن،هة هذا ال،مان»قان أبو إىحاب: 

يا م يد أهل الصرب والةرب، لقد اىدت ا، مدن المد  األولدون »وقان لو مرتً: 

 «.واآلخرون

 «.أن  اليوم إمام األئمة»وقان لو أخرى: 

وقدددد ىدددمع ،دددلم إمدددام الحدددرمين فدددي بعدددض المحافدددل:  -وقدددان التدددابوني 
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 رت هللا المكارا ان هذا اسمام، ف و اليوم قرت اين اسىدلم، والدذاب اندو »

 «.بحسن الكلم

هدو إمدام اتدرا، ونسديد وحددا، وندا،رت ،هدرا، وادديم »وقان الجرجاني: 

 «.المول في ح لو وبيانو ولسانو

بدل هدو «: »إمدام الحدرمين»لقدب  وقد قيل لدو: إندو -وقان أبو ىعيد ال برة 

 «.إمام خراىان والعرابت ل ضلو و قدمو في أنوا  العلوم

 ونقل  من خ، ابن التلح: أنصد بعض َمن رأى إمام الحرمين:»قان: 

  اااااا  تاااااا  عي اااااا  أحاااااادً 

 

 تحاااااااااام أ باااااااااا      اااااااااا 

 
 مثاااااااااح مماااااااااام   ح مااااااااا 

 

 « ااا يو    ااادا ع اااد     ااا 

 

نددا،ر فيلسددوفًا فددي مسددعلة  قددان: وروى ابددن السددمعاني: أن إمددام الحددرمين

، فقددذت بددالح  الددم با لددو، و،مةددو ،مةًددا، و،حددض يدددب و «خلدد  القددرآن»

 ،حًضا، وويح ،لمو في المسعلة حتم ااترت المواف  والماالا لو بالةلبة.

لدو ا،ادم إمدام الحدرمين اليدوم النبدوت، »وقان األىدتاذ أبدو القاىدم القصديرة: 

 !!«بىتةني بكلمو هذا ان إ، ار المعج،ت

مدع أن معلمدو « ذ،ر ،لم ابد الةافر ال ارىي فيو»ثم ذ،ر فتًل آخر في 

 «.وب الينا أن نكرر بعض ما مضم ذ،را»ىب  ذ،را، ولكنو أاا،ا قائًل: 

ذ،در ليدا،ال أخدر فدي  رجمدة إمدام الحدرمين »وبعد ذل  أيات فتًل في 

السدمعاني ، وأهدم مدا ذ،درا هندا مدا نقلدو ادن ابدن «جمعناها من مت رقال الكتب

لقدد قدرأل خمسدين أل ًدا فدي خمسدين أل ًدا، ثدم خليد  »بسندا ان اسمام أنو قدان: 

أهددل اسىددلم بإىددلم م في ددا، والددوم م اللدداهرت، ور،بدد  البحددر الاضددم، 
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 ...«.وغت  في الذة ن م أهل اسىلم انو، ،ل ذل  في  لب الح  

 لذهبي.وىنذ،ر هذا المقولة ،املة في حديونا ان مؤاخذال السبكي ل

ثددم ذ،ددر حكايددةً أخددرى اددن ابددن السددمعاني رواهددا بسددندا اددن الحددافظ ابددن 

يصدبو أن  كدون » اهر، بنص رجو  إمام الحرمين ادن الدم الكدلم، ثدم قدان: 

 ...«.هذا الحكاية مكذوبة 

 وىنعرض لذل  فيما بعد.

 ثم جا  بعد ذل  فتل ابيتباك مع الذهبي.

وفوائد ومسائل من المدو، بلةد   ثم ذ،ر بعد ذل  منا،رال سمام الحرمين،

 نحو ثلم اصرت   حة.

* * * 
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 مؤاخذال السبكي الم الذهبي

  وقا السبكي اند خمسة مقا ع في  رجمة الذهبي سمام الحرمين، هي:

 ،لمو حون الم هللا  عالم بالج،ئيال. -1

 ىؤان ال مذاني، وجواب اسمام. -2

 اامة. رجواو ان  عويل الت ال، بل ان الم الكلم -3

 مدى ،رايتو بعلم الحديث. -4

 موقا  لمذ و بعد مو و. -5

 وىنلاص ،لا من ا بحديث مناىٍب:
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 حون الم هللا  عالم بالج،ئيال -1

فدي قولدو « يدرح البرهدان»قان المالرة في »قان الذهبي في هذا القضية: 

و،،ل لدددو »أة: قدددون إمدددام الحدددرمين: إن هللا يعلدددم الكليدددال ب الج،ئيدددال:  -

 .(5 ««محو  ا بدمي!

وذل  ألن ا  نافي ما ا  د  اليدو المسدلمون: أن هللا يعلدم الكليدال والج،ئيدال 

جميعًا، ،ما هو  ريح آيال القرآن الدوفيرت، التدي ب  ا دم الدم مسدلم، ول دذا 

ال لى ة بولثة أييا  أىاىية، من دا:  - منذ ا د الة،الي -، ر الما  المسلمين 

 بالج،ئيال.إنكار العلم اسل ي 

ومن قبديح ،لمدو قدان: وقدان المدالرة ... »قان السبكي معلقًا الم الذهبي: 

 «.إلم قولو: و،،ل لو محو  ا بدمي

هددذا «: »القائدل الدذهبي»ونقدل ،لًمدا ادن الدذهبي لدم يقلددو. هدذا نتدو: قلد  

ل لة ملعونة، قان ابن ،حية: هي ،لمة مكذبدة للكتداب والسدنة يك در ب دا، هجدرا 

 .(6 انت م«. اة، وحلا القصيرة ب يكلمو بسبب ا مدت، فجاور و ابالي ا جما

ما أقبحو فتدًل مصدتمًل الدم الكدذب التدراح! وقلادة الحد ، »قان السبكي: 

يدرح »مستحلا الم قائلو بالج ل بدالعلم والعلمدا ، وقدد ،دان الدذهبي ب يددرة 

بلدة، فيعتقددها وب هذا التنااة، ولكنو يسمع خرافال من  لبدة الحنا« البرهان

 حقاا، ويو،ا ا  تاني و.

                                        

 (.18/472«  ىير األالم» (5 
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يقدان لدو: مدا « إن هللا يعلدم الكليادال ب الج،ئيدال»أمام قولو ان اسمام: قان: 

أجددرأك الددم هللا! متددم قددان اسمددام هددذا  وب خددلت بددين أئمتنددا فددي  ك يددر َمددن 

كدر يعتقد هذا المقالة، وقد نصا اسمام في ،تبو الكلمية بعىرها الم ، ر َمن يَّن

فدي أ دون ال قدو يدي  اىدت ر،ا « البرهدان»العلم بالج،ئيال، وإنمدا وقدع فدي 

القلم إليو، ف م منو المالرة، ثم أمر هذا، وذ،ر ما ىنحكيو انو، وىنجيب ادن 

.  ذل ، ونعقد لو فتًل مستقلا

 فنقون: لعن هللا قائل ا.« هذا ل لة ملعونة»وأما قولو: 

 ما حكاا انو. إلم آخر« قان ابن ،حية»وأما قولو: 

فنقون: هل  حتداج مودل هدذا المقالدة إلدم ،دلم ابدن ،حيدة ! ولدو قدرأ الرجدل 

يي ًا من الم الكلم لمدا احتداج إلدم ذلد ، فدل خدلت بدين المسدلمين فدي  ك يدر 

 منكرة العلم بالح،ئيال، وهي إحدى المسائل التي ، رل ب ا ال لى ة.

فَمدن نقدل لدو ذلد   وفدي « دتوحلا القصيرة ب يكلمو بسبب ا مد»وأما قولو: 

أة ،تاب رآا  وأقسم باك يمينًا بارت: إن هدذا ماتلقدة الدم القصديرة، وقدد ،دان 

القصيرة من أ،ور الال   عليًما لإلمدام، وقددمنا اندو قولدو فدي حقلودو: لدو ا،ادم 

 النبوت ألغناا ،لمو ان إ، ار المعج،ت!

 دلم هللا رىدون هللا وابن ،حيدة ب  َّقبدل روايتدوت فإندو مدت م بالويدع الدم 

، فمددا ،ندد  بالويددع الددم غيددرا ! والددذهبي ن سددو معتددرت بعنددو اليددو وىددلم

يددعيا، وقددد بددالغ فددي  رجمتددو فددي اسلرا  اليددو، و قريددر أنددو ،ددذاب، ونقددل 

 ضددعي و اددن الحددافظ أيًضددا، واددن ابددن نق ددة، وغيددر واحددد. وأخبددر الندداس بددو 

رأيدد  الندداس »تددو: الحددافظ ابددن النجددار، اجتمددع بددو وجالسددو، وقددان فددي  رجم



 17 الجويني إمام الحرمين بين المؤرخين: الذهبي، والسبكي

«. و،اندد  أمددارال ذلدد  بئحددة اليددو»، قددان: «مجمعددين الددم ،ذبددو ويددع و

 وأ ان في ذل .

وبالجملة ب أارت محدثًا إب وقد يعا ابن ،حية، و،ذابو، ب الدذهبي، وب 

 غيرا، و،ل م يت و بالوقيعة في األئمة، وابختلت الي م، و، م بذل .

فمدن البَّ د ! لدم ينداو اسمداَم « اوًرا و دابون ي بسبب ا مددتً مجد»وأما قولو: 

أحدٌ، وإنما هو خرج ومعو القصيرة وخل  في واقعة الكندرة التي حكيت دا فدي 

 رجمددة األيددعرة، وفددي  رجمددة أبددي ىدد ل ابددن الموفدد ، وهددي واقعددة مصددورت 

خدددرج بسدددبب ا اسمدددام والقصددديرة، والحدددافظ البي قدددي وخلددد ، ،دددان ىدددبب ا: أن 

 انت م.«. رة الم المنابر، ليس غير ذل الكندرة أمر بلعن األيع

فلدم نجدد فيدو هدذا العبدارال، لدم يقدل « النبل »وقد قرأنا ما ،تبو الذهبي في 

هدذا »، ولم ينقل يي ًا ان ابن ،حية في ذلد ، ،دل مدا قالدو: «هذا ل لة ملعونة»

ه وت اات،ان، هَّجر أبو المعالي بسبب ا، وحلا أبدو القاىدم القصديرة ب يكلمدو، 

من ددا، ،مددا أنددو فددي اآلخددر  -وك الحمددد  -بسددبب ا، فجدداور و عبددد، و دداب ون ددي 

 . انت م.(7 «رجح مذهب السلا وأقرا

فل أ،رة: هل هناك نساة أخرى نقل من ا السبكي  يحتمل. ويكدون مدا فدي 

النساة الم بواة المحققة هو آخر مدا  داغو الدذهبي فدي القضدية، إن لدم يكدن 

، وابدارت: «هدذا ه دوت ااتد،ان»ب بدين ابدارت: ذل  الكلم مدىوًىا اليدو، ف در

 ، والنقل ان ابن ،حية أن قائل ا يك ر ب ا.«هذا ل لة ملعونة»

وأنا مع السدبكي فدي أن إمدام الحدرمين لدم يَّنندَا مدن أجدل ذلد ، وإنمدا خدرج 

                                        

 (.18/472«  أالم النبل » (7 
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 ومن معو من أجل ال تنة المذ،ورت. 

   ونلحددظ أن الددذهبي هنددا معتمددد الددم المددالرة، فالددذهبي لدديس مددن المددا

الكلم، ف و ب يَّحسن هذا العلدم وب يَّواليدو، فااتمدد الدم مدتكلم إمدام، وهدو فدي 

الوقدد  ذا ددو أيددعرة، بددل أيددعرة متعتددب، ،مددا يقددون السددبكي ن سددو، وهددو 

 المالرة.

ثم هو حاون أن يا ا من  دمة هدذا القدون، فدذ،ر احتمداًب آخدر فيدو حدين 

،م ب ددات ألنددو قددان بمسددعلة وقيددل: لددم يقددل ب ددذا المسددعلة  تددريًحا، بددل ألدد»قددان: 

 «.ابىترىان فيما ليس بمتناٍا من نعيم أهل الجنة. فاك أالم

ومدن المعلددوم: أن القدون التددحيح أن العدالم ب يَّؤاخددذ بدللم مذهبددو، فددللم 

 المذهب ليس بمذهب، وختوً ا إذا وجد ما يَّعاريو من مسلمال المذهب.

من دا، بدل  - ك الحمدد -ة و اب أنو ندم الم هذا الكلم«: الن اية»ثم ذ،ر في 

 .(8  اب من الم الكلم ،لو، ،ما ىنذ،ر بعد 

 ،فا  السبكي ان اسمام:

ثم االم أن ل دذا اسمدام مدن الحقدوب فدي اسىدلم، والمنايدلة »قان السبكي: 

فددي الكددلم اددن الدددين الحنيددا مددا ب يا ددم الددم ذة  حتدديل، وقددد ف ددم انددو 

وأفدر  فدي التةلديظ اليدو، وأيدبع القدون فدي  المالرة إنكدار العلدم بالج،ئيدال،

 قرير إحا ة العلم القدديم بالج،ئيدال، وب حاجدة بدو إليدو، فدإن أحددًا لدم ينالادو 

 فيو، وإنما هو  تور أن اسمام ينالاو فيو.

                                        

 المرجع ن سو. (8 
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 ومعاذ هللا أن يكون ذل .

غير مرت يقون: لم ي  دم  رحمو هللا - يعني: والدا -ولقد ىمع  الصي  اسمام 

إذ  رحمدو هللا،لم اسمام، ولم أىمع منو ليا،ت الم هذا، وقل : أنا لو  المالرة

 تدنيا »ذاك: لو ،ان اسمام الم هذا العقيدت لم يحتد إلم أن يددأب ن سدو فدي 

غير متعلا الدم هدذا « والعلم»في ال قو، وفيو الج،ئيال ب  نحتر، « الن اية

 التقدير اندا ب ا.

لإلمددام فددي مجلدددال ادددت فددي الددم « لالصددام»وقلدد  لددو أيًضددا: هددذا ،تدداب 

، فلدددم ب «البرهدددان»الكددلم، والمسدددعلة المدددذ،ورت حقل ددا أن  قدددرر فيدددو، ب فددي 

 يكصا ان اقيد و فيو ! فعاجبو ذل .

لقددد فحتدد  اددن »وأقددون اآلن قبددل الاددوض فددي ،ددلم اسمددام المددالرة: 

ا ،لمددال هددذا اسمددام فددي ،تبددو الكلميددة، فوجدددل إحا ددة الددم هللا  عددالم انددد

 اهـ.«. بالج،ئيال أمًرا م روًغا منو، وأ ًل مقرًرا يك ر من خال و فيو

« الصددددامل»وذ،ددددر موايددددع مددددن ،لمددددو  دددددن الددددم ذلدددد  مددددن ،تابيددددو: 

 «.اسريا،»و

 درح بدعن هللا  عدالم يعلدم الدم « باب النس »في « البرهان»و،ذل  في »

 ىبيل الت تيل ،ل يي .

 بإحا ة العلم بالج،ئيال.إذا ارف  ذل ، فعنا الم ق ع بعنو معترت 

  «البرهان»فإن قل : وما بيان هذا الكلم الواقع في 

، وهددو ،ددلم «العددالم مددن يددداو الوايددح وايددًحا، والمصددكل مصددكًل »قلدد : 
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مصددكل، بحيددث أب ددم أمددرا الددم المددالرة، مددع فددر  ذ،ائددو و ضددلعو بعلددوم 

را، اسمدام، وأن الصريعة، وأنا أحكيو ثم أقررا، وأبين ل  أن القوم لدم ي  مدوا إيد

،لمو المصار إليو مبني الم إحا ة العلدم القدديم بالج،ئيدال، فكيدا يؤخدذ مندو 

 «.خلفو 

والذة أراا لن سي ولمن أحبو ابقتتدار الدم ااتقدا، أن الدم »قان السبكي: 

هللا  عالم محي، بالكليال والج،ئيال، جليل ا وحقيرها، و ك ير َمن يادالا فدي 

قا، أن هذا اسمام بدر  مدن الماال دة فدي واحدد من مدا، واحد من ال تلين، واات

بدليل  تريحو في ،تبو الكلمية بذل ، وأن واحددًا مدن األيداارت لدم ينقدل هدذا 

انو، مع  تبع م لكلمو، ومدع أن  لمذ دو و تداني و مد ل الددنيا، ولدم يعدرت 

وت أن أحدًا ا،ا ذل  إليو، وهذا برهان قا ع الم ،ذب َمدن   در، بنقدل ذلد  اند

فإندو لددو ،ددان  ددحيًحا لتددوفرل الدددوااي الددم نقلددو، ثددم إذا اددرض هددذا الكددلم 

نقون: هذا مصكل نضرب انو  د ًحا، مدع ااتقدا، أن مدا ف دم مندو مدن أن العلدم 

 .(9 «القديم ب يحي، بالج،ئيال ليس بتحيح

وأاتقد أن هذا الكلم يك ي في الدفا  ان إمدام الحدرمين، وإن ،دان السدبكي 

بمدا ب حاجدة لندا  -الم  ريقة المتكلمدين  -فاض في الدفا  انو قد اىترىل وأ

 إليو.

* * * 
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 ىؤان ال مذاني وجواب اسمام -2

ومن أبرل ما ااترض اليو السبكي هنا ما ذ،را الذهبي و،ررا مدر ين فدي 

 رجمتو من ىؤان المحددم أبدي جع در ال مدذاني سمدام الحدرمين، و حيدرا فدي 

 اسجابة انو!

حضدر المحددم أبددو »ادن الحدافظ محمددد بدن  داهر قددان:  نقدل ذلد  الددذهبي

جع ددر ال مددذاني مجلددس واددظ أبددي المعددالي، فقددان: ،ددان هللا وب اددر ، وهددو 

درورت  اآلن الم ما ،ان اليو  فقدان أبدو جع در: أخبرندا يدا أىدتاذ ادن هدذا الضا

التي نجدها: ما قان اارت ق،: يا هللا، إب وجد يرورت   لب العلو، ب يلت د  

وب يسدرت، فكيدا نددفع هدذا الضدرورت ادن أن سدنا ! أو قدان: ف دل انددك يمنة 

،وا  لدددفع هددذا الضددرورت التددي نجدددها ! فقددان: يددا حبيبددي، مددا ثددم إب الحيددرت! 

ول ددم الددم رأىددو، وندد،ن. وبقددي وقدد  اجيددب ... وقددان فيمددا بعددد: حيارنددي 

 .(10 «ال مذاني!

أخبرندا »مقاربدة، قدان: وقد أادا، الدذهبي هدذا القتدة بإىدناٍ، آخدر وبتديةة 

يحيم بدن أبدي منتدور ال قيدو فدي ،تابدو، ادن ابدد القدا،ر الحدافظ، أخبرندا أبدو 

العددل  ال مددذاني، أخبرنددم أبددو جع ددر الحددافظ: ىددمع  أبددا المعددالي وىَّدد ل اددن 

ُو َع َ  ٱۡ عَۡ ِم ٱۡستََوىَٰ قولو: } ۡحَ َٰ فقان: ،دان هللا وب ادر . وجعدل  [5] و: { ٱ  َّ

ل اندك للضارورال من حيلة  فقدان: مدا معندم هدذا اسيدارت  يتابا،، فقل : ه

رباا! إب قبل أن يتحرك لسانو قدام مدن با ندو قتدد  قل : ما قان اارت ق،: يا

ب يلت   يمنة وب يسرت، يقتد ال وب، ف ل ل ذا القتدد الضدرورة انددك مدن 
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 حيلة فتَّنب نا نتالص من ال وب والتح  ! وبكيد  وبكدم الالد ، فضدرب بكمدو

الددم السددرير، و دداح بددالحيرت، ومدد،ب مددا ،ددان اليددو، و ددارل قيامددة فددي 

 .(11 «المسجد، ون،ن يقون: يا حبيبي! الحيرت الحيرت، والدهصة الدهصة!!

قل : قد  كلاا ل ذا الحكاية وأىندها بإجالت الم إجدالت، مدع »قان السبكي: 

م مددا فددي إىددنا،ها ممددن ب يا ددم محا ددو الددم األيددعرة، وادددم معرفتددو بعلدد

 الكلم. 

ثم أقون: يا ك ويا للمسدلمين! أيقدان ادن اسمدام أندو يتادب، اندد ىدؤان ىدعلو 

إيدداا هددذا المحدددم، وهددو أىددتاذ المنددا،رين، والددم المتكلمددين ! أو،ددان اسمددام 

ااجً،ا ان أن يقون لو: ،ذبَ  يدا ملعدون، فدإن العدارت ب يحددم ن َسدو ب وقيدة 

 الج ة!الجسمية، وب يحد، ذل  إب جاهل يعتقد 

بل نقون: ب يقون اارت: يا رباا، إب وقد غابد  اندو الج دال، ولدو ،اند  

ج ة فوب م لوبدة لمدا مندع المتدلي مدن النلدر إلي دا، ويدد، اليدو فدي الوايدد 

 الي ا.

فكدذب ممدن « حيرندي ال مدذاني»و،دان يقدون: «  اح بالحيرت»وأما قولو: 

اتريو حتدم يقدون: ب يستحي، ولي  يعرة! أة يب ة أور،ها ! وأة ،ليل ا

 حيرني ال مذاني !

ثددم أقدددون: إن ،دددان اسمدددام متحيدددًرا ب يددددرة مدددا يعتقدددد، فواًهدددا الدددم أئمدددة 

المسلمين من ىنة ثمان وىدبعين وأربعمائدة إلدم اليدومت فدإن األرض لدم  ادرج 

من لدن ا دا أارت منو بداك وب أادرت مندو! فيداك مداذا يكدون حدان الدذهبي 
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مام متحيًرا ! إن هذا لا،ة اليم، ثم لي  يعرة! َمدن وأموالو إذا ،ان مول اس

أبو جع ر ال مذاني في أئمدة النلدر والكدلم ! وَمدن هدو مدن ذوة التحقيد  مدن 

 الما  المسلمين !

ثم أاا، الذهبي الحكاية ان محمدد بدن  داهر، ادن أبدي جع در، و،لهمدا ب 

إب الحيدرت، فإندا ك يقبل نقلو، ولا، في ا أن اسمام  ار يقون: يا حبيبي، مدا ثدم 

وإندا إليددو راجعددون! لقددد ابتلددي المسددلمون مددن هددؤب  الج لددة بمتدديبة ب ادد،ا  

 . انت م.(12 «ب ا

،سددائر الح ددا، والمددؤرخين  -وأقددون: إن الددذهبي رجددل مددؤرخ وهددو يعتمددد 

الددم الروايددة باألىددانيد، ف ددو ب يلقددي الكددلم الددم اواهنددو، وإنمددا  -المسددلمين 

 اا ر أو ياهد أو ىمع.يسندا إلم أهلو ممن 

و،ني أن الحكاية ب بد أن يكون ل ا أ ل، ولكدن ربمدا وقعد  المبالةدة فدي 

 و ا الت ا يل.

إذ يتددعب الددم المددر  أن يتدددب أن موددل إمددام الحددرمين النلددار المددتكلم 

المنا،ر البليغ المتمكن، الذة لم يكن يتلعدوم فدي ،رٍس أو مندا،رتٍ: يتادب، أمدام 

 يل م الم رأىو، أو يتيح بالحيرت!ىؤان من معارٍض، أو 

وقددد ،ددان يمكددن أن يقددون للسددائل: أنددا أنددال  فيمددا  قددون، إن مددا  ددداوا بعنددو 

يرورت لديس يدرورت، وإنمدا هدو ادا،ت، يتلقن دا األبندا  ادن اآلبدا ، والالدا 

 ان السلا، وربما  وجد أمم ب   عل ذل .
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، ب يعندي أن هللا فدي وقد يمكن أن يقون: إن التاوجو إلم السما  أو إلم العلدو

السددما  بمعنددم أنددو محتددور في ددا، ولكددن الاددال  األالددم للكددون ب يمكددن أن 

 يو ا إب بعنو األالم، وأنو فوب الكون، وأن الكون في ج ة الس ل والتح .

إثبددال »وهددذا مددا نقددل اددن والدددا اسمددام أبددي محمددد الجددويني فددي رىددالة 

 - 174: 1 ج« لرىدائل المنيريدةمجموادة ا»المنصورت في « ابىتوا  وال وقية

(، وفي ا يوب  ك  عالم ابىتوا  وال وقية، ،ما يليد  بكمالدو، و،مدا ينبةدي 187

لجلن وج و، واليم ىل انو، وهو ما اقتبسو منو من بعدا، وويدحو العلمدة 

، و،دان «جنيدد لماندو»الواى ي الصافعي التوفي الذة ،ان يَّسميو ابدن  يميدة 

، وريديو السدل يون، «النتديحة»، وذلد  فدي رىدالة هدـ(711معا ًرا لدو  ل

، والسيد رييد ريدا فدي «يرح اقيد و»ونقل العلمة الس اريني انو ذل  في 

 «.المنار»  سير 

قد  رقم ان ذلد  ،لدو، وار ضدم مدذهب  - إمام الحرمين -الم أن الرجل 

 والمنة.السلا من اًجا لو، ،ما يتجلم ذل  في ال قرت التالية، وك ال ضل 

* * * 
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 رجواو ان التعويل والم الكلم -3

لعل أ، ر ما ايت ر بو إمام الحرمين اند الناس هو: الم الكلم، ف دو أبدرل 

إذا  كلدم فاأليدعرة يدعرت »أيعرة بعد األيعرة، بل هدو الدذة و دا بعندو: 

 ، وهو المؤىس الواني للمذهب األيعرة.«من وفر و!

« الصددامل»الكتددب الكلميددة، موددل:  ومددن هنددا ،ددان أون مددا نصددر مددن ،تبددو:

 «.اللمع»و« النلامية»و« اسريا،»و

فدي السياىددة « الةيداثي»فددي أ دون ال قدو، و« البرهدان»و دعخر نصدر ،تابدو 

ن ايدة »الصراية ان ا، أما ،تابو الذة  وفر اليو في أواخر ىني امرا، وهدو: 

 ضدل هللا ب -فلم يدر الندور بعدد، ويويد  أن يكدون « الم لب في ،راية المذهب

  عالم ثم بج د أخينا الد،تور ابد العليم الديب، يكر هللا ىعيو، وبارك ج دا.

دا فدي أون أمدرا، محاميًدا ادن األيدعرية، ،مدا  ،ان إمام الحرمين أيدعرياا قحا

ارفدد  انددد الندداس، ب ،مددا جددا  اددن األيددعرة فددي اددد، مددن ،تبددو، وب ىدديما 

رىددالة »،تورت فوقيددو محمددو،، والتددي حققت ددا الددد« اسبانددة فددي أ ددون الديانددة»

 التي حقق ا أخونا الد،تور محمد الجليند.« أهل الوةر

وقددد ذ،دددر اسمدددام الددذهبي موق ًدددا سمدددام الحدددرمين فددي الددددفا  ادددن موقدددا 

، ومدددن المعلدددوم للدارىدددين أن موقدددا «أفعدددان العبدددا،»األيدددعرية فدددي قضدددية 

ا ، األيعرة فدي ذلد  مدن أيدعا المواقدا، حتدم يدرب بدو المودل فدي الا د

فقيددل: أخ ددم مددن ،سددب األيددعرة! وقيددل: ثلثددة مددن مجددابل الكددلم:   ددرت 

 النلام، و،سب األيعرة، وأحوان أبي هايم.
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والعجيب أن السبكي لم يعقب الدم هدذا الموقدا، مدع أندو لدم يدد  يدي ًا مدن 

 هذا اللون مما ذ،را الذهبي إب  عقبو بعنٍا، بل بتجريح!.

 ا إمدام الحدرمين، و بددو لكدل َمدن ،رس والح  أن من ال ضائل التي  مي، ب

حيا ددو و راثددو بددل  عتددٍب لددو وب اليددو: اسخددلص فددي  لددب الحقيقددة، اددن 

 ري  العقل الناقد، والصر  الضاب،، فإذا ،ص   لو الحقيقة قناا دا، ومددل لدو 

يددعاا ا، بددا،ر إلددم اسيمددان ب ددا وااتناق ددا، واساددلن ان ددا بصددجااٍة ب نليددر 

ل ددةً لمددا اليددو الجم ددور، أو مددا اليددو المددذهب، ومددا مضددم ل ددا، وإن ،اندد  ماا

اليو ،هًرا من حيا دو، وقضدم ىدنين ادد،ًا وهدو يدرىدو ويَّتدنا فيدو، ويدذو، 

 انو، ويحث الم ا بااو.

أ،وددر منددو فددي مذهبددو ال ق ددي، فمددن « العقدددة»وهددذا وايددح فددي مذهبددو 

، المعددروت والمصدد ور: أن إمددام الحددرمين ،ددان مددن ،بددار متكلمددي األيدداارت

الدم »المؤولين آليال الت ال وأحا،يو ا، المدافعين ان التعويل. وقد بدرل فدي 

وايددت ر بددو، و ددناا فيددو التتددانيا التددي ىددارل بددذ،رها الر،بددان، « الكددلم

وغيرها، وأخدذ اندو هدذا « النلامية»و« اللمع»و« اسريا،»و« الصامل»مول: 

ويلدو والددفا  ادن مذهبدو العلم ،ويرون من  لميذا النوابغ. و،دان يتكلادا فدي  ع

األيدعرة إلدم حدد اباتسدات أحيانًدا، الدذة ب يريداا المنتد ون. وهدذا يددعن 

 البصر.

مدا جدرى بيندو « ىدير األادلم»وقد ذ،ر مؤرخ اسىلم الحافظ الذهبي فدي 

، وهدو مدا نقلدو ادن «أفعدان العبدا،»وبين أبي القاىم بن برهان من منا،رت فدي 

قددان اميددد الملدد : قدددم أبددو »، قددان: «فنونددو»العلمددة الحنبلددي ابددن اقيددل فددي 

المعالي فكلم أبا القاىم بن برهان في العبا،: هل ل دم أفعدان  فقدان أبدو المعدالي: 
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ِ اَ  ُناۡ   ََ اا إن وجدل آية نقتضي ذا، فالحجة ل ، فتل: } او  ُوِذ لََٰ احم منِ َو َُ اۡ  أَۡعَ َٰ

ِ  ُااوذَ  ِ  ُااوذَ  ُناا ۡ ، ومددد ب ددا  ددو و، و،ددرر:}[63]المؤمنددون: { َعَٰ {، وقولددو  ََ ااا َعَٰ

ااِ  ُوذَ  عددالم: } ُ بَۡع َااُ  مِنَُّ ااۡ   ََرَٰ {  َااِو ٱۡسااتََنۡع َا  ََجَ ۡا َااا َمعَُرااۡ  بُۡ ِ ُرااوَذ أَن َّلَُلااُ ۡ  َوٱ َّ

. أة: ،انوا مست يعين، فعخذ أبو المعالي يستروح إلم التعويدل. فقدان [42]التوبة: 

ريح ،ددلم هللا لتتددحح بتعويلدد  أة: ابددن برهددان: وهللا إندد  بددار،!  تددعون  دد -

 .(13 «بالحجة، فب   - أة: أاياا -،لم األيعرة!! وأ،لو ابن برهان 

هكذا ،ان أبو المعالي إمام الحرمين، ،هًرا مدن حيا دو، وب غدرو أن ااتبدرا 

بعض الباحوين المؤىس الواني للمذهب األيدعرة، و،تدب أىدتاذنا الصدي  الدي 

إمددام الحددرمين بدداني »جبددر فددي ،ليددة أ ددون الدددين رىددالة األىددتاذية لددو اددن 

درا للحد ، ، وإن لدم نرهدا م بوادة ... ولكدن هللا يدرح  د«األيعرية الحديودة

 ريد   -فوجدناا في أواخر حيا و قدد غيدر ن جدو، ورجدع ادن  ريد  التعويدل 

إلم  ريد  السدلا فدي  درك الادوض، وابنك دات ادن التعويدل، ولدم  - الالا

الرىدالة »يستنكا ادن إادلن ذلد  بكدل  دراحة وجدل ، وهدو مدا ذ،درا فدي 

 .(14 «النلولامية في األر،ان اسىلمية

تل د  مسدال  العلمدا  فدي اللدواهر التدي ور،ل فدي اخ»قان إمام الحرمين: 

الكتداب والسددنة، وامتنددع الدم أهددل الحدد  فحواهددا، وإجراؤهدا الددم موجددب مددا 

 يبرلا أف ام أرباب اللسان في ا.
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القاهرت بتحقي  المحدم ال قيو الحن ي المعروت الصي  محمد لاهد الكوثرة.  بع  في  (14 

، ويبددو أن الدذة  َّبدع من دا فقد، هدو جاندب «العقيددت النلاميدة»وقد  بعد   حد  اندوان 

 العقيدت، وهو ما وجد من ا، إذ لم يعور الم باقي ا إلم اآلن.
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فددرأى بعضدد م  عويل ددا، والتدد،ام ذلدد  فددي القددرآن، ومددا يتددح مددن السددنن، 

لدددم وذهدددب أئمدددة السدددلا إلدددم ابنك دددات ادددن التعويدددل، وإجدددرا  اللدددواهر ا

موار،ها، و  ويض معاني ا إلم الرب  عالم. والدذة نر ضديو رأيًدا، ونددين هللا 

بو اقدًا: ا لوبا  ىلا األمة، فاألولم اب بدا ، و درك اببتددا . والددليل السدمعي 

القا ع في ذل : أن إجما  األمة حجة متبعة، وهو مستند معلدم الصدريعة، وقدد 

 رك التعرض لمعاني دا و،رك  الم  لم هللا اليو وىلم،رج  حب الرىون 

ما في ا، وهم   وت اسىلم المستقلون بعابا  الصريعة، و،دانوا ب يدعلون ج ددًا 

فدي يددب، قوااددد الملددة، والتوا ددي بح ل ددا، و علدديم الندداس مددا يحتدداجون إليددو 

من ددا، فلددو ،ددان  عويددل هددذا اللددواهر مسددوًغا أو محتوًمددات ألويدد  أن يكددون 

ب ددرو  الصدريعة، فددإذا  تدرم اتددرهم واتددر  اهتمدام م ب ددا فدوب اهتمددام م

التابعين الم اسيراب ان التعويلت ،ان ذلد  ق عًدا بعندو الوجدو المتبدع، فحد  

الم ذة الدين أن يعتقدد  ند،ا البدارة ادن  د ال المحددثين، وب يادوض فدي 

 عويل المصكلل، ويكل معناهدا إلدم الدرب. واندد إمدام القدرا  وىديدهم الوقدا 

ُ الددم قولددو  عددالم: } مددن العدد،ائم، ثددم  [7]آن امددران: { َوَمااا بَۡع َااُ  تَۡيِوب َاا ُا  مِ َّ ٱ َّ

ِسااُجوَذ  ِاا  ٱۡ ِعۡ اا ِ اببتدددا  بقولددو: } {، وممددا اىتحسددن مددن إمددام ،ار ال جددرت َوٱ  ََّٰ

ُو َع َ  ٱۡ عَۡ ِم ٱۡساتََوىَٰ مال  بن أنس أنو ىَّ ل ان قولو  عالم: } ۡحَ َٰ  [5] دو: { ٱ  َّ

 لوم، والكي ية مج ولة، والسؤان انو بداة.فقان: ابىتوا  مع

، [75]ص: { ِ َ ااا َل َۡتااُم  ِيَاادَ َّ وقولددو: } (15 فليجددر آيددة ابىددتوا  والمجددي 

ومدا  دح مدن  [14]القمدر: { تَۡجاِ    ِيَۡعيُ ِ َاا، و}[27]الدرحمن: { َوبَۡ تَ َٰ َوۡا ُ َم نِ َ }

ان مددا يجددب أخبددار الرىددون ،ابددر الندد،ون وغيددرا، الددم مددا ذ،رندداا، ف ددذا بيدد

                                        

اَوَاا َء َم َُّ  َوٱۡ َ  َ }آية المجي  قولو  عالم:  (15  ا َص نّٗ  .[22]ال جر:  {ُ  َص نّٗ
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 .(16 «ك

ىددمع  اسمددام أبددا »ونقددل الحددافظ الددذهبي اددن ال قيددو غددانم المويدديلي قددان: 

 .(17 «المعالي يقون: لو اىتقبل َّ من أمرة ما اىتدبرلَّ ما ايتةل  بالكلم

قان الحافظ محمدد بدن  داهر: ىدمع َّ أبدا الحسدن القيرواندي »وقان الذهبي: 

فقددان:  - أبددي المعددالي فددي الكددلمو،ددان ياتلددا إلددم ،رس األىددتاذ  -األ،يددب 

ىمع  أبا المعالي اليوم يقون: يا أ حابنا، ب  صدتةلوا بدالكلم، فلدو ارفد َّ أن 

 .(18 «الكلم يبلغ بي ما بلغ ما ايتةل  بو

يَّصددبو أن  كددون هددذا الحكايددة »وقددد الادد  السددبكي الددم هددذا القددون فقددان: 

م إمددام الحددرمين، مكذوبددة الددم إمددام الحددرمين، وابددن  دداهر اندددا  حامددل الدد

 «.والقيرواني المصار إليو: رجل مج ون

ولكن يعكر الم هذا ما نقلو الموييلي انو، ولم يتعقبو السدبكي، ثدم األقدوان 

األخددرى سمددام الحددرمين فددي رجواددو إلددم  ريدد  السددلا  ؤ،ددد  ددحة هددذا 

الرواية. ،ما أن روايال الح ا، ب  سق، بمول الت م التدي ذ،رهدا السدبكي، وأة 

 ل الم إمام الحرمين في هذا الرواية ! بل في ا ما يرفع من قدرا. حام

حكدم لندا أبدو »وحكم ال قيو أبو ابد هللا الحسن بن العباس الرىدتمي، قدان: 

ال تح ال برة ال قيو قان: ،خل َّ الدم أبدي المعدالي فدي مريدو، فقدان: ايد دوا 

الي أني قد رجع َّ ان ،ل مقالدٍة  َّادالا السدنة، وأندي أمدول الدم مدا يمدول 

                                        

 «األادددلم»(، وقدددد نقدددل هدددذا الدددنص الدددذهبي فدددي 24، 23 ص« العقيددددت النلاميدددة» (16 

 18/473 ،474.) 

 (.18/473«  ىير أالم النبل » (17 

 (.5/186«   بقال السبكي»(، و9/19«  المنتلم»(، و 18/474«  أالم النبل » (18 
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 .(19 «اليو اجائ، نيسابور

 لم يعترض الي ا.وقد أقر السبكي هذا الرواية، و

ىدمع َّ أبدا «: محمدد بدن أبدي الدي»وقرأل باد، أبدي جع در »قان الذهبي: 

المعددالي يقددون: قددرألَّ خمسددين أل ًددا فددي خمسددين أل ًددا، ثددم خليدد  أهددل اسىددلم 

بإىلم م في ا والوم م اللداهرت، ور،بد  البحدر الاضدم، وغتد  فدي الدذة 

رب فدي ىدالا مدن ن م أهل اسىلم انو، ،ل ذل  في  لب الحد ، و،ند  أهد

التقليد، واآلن فقد رجع  إلم ،لمة الح ، اليكم بدين العجائ،، فإن لدم يددر،ني 

الح  بل يا برا، فعمول الم ،ين العجائ،، وياتم ااقبة أمدرة اندد الرحيدل 

 يعني ن سو!. - (20 «إلو إب هللا، فالويل ببن الجويني الم ،لمة اسخلص: ب

م: الددم الكددلم، فقددد ن ددم انددو إمامددو يقتددد بالددذة ن ددم انددو أهددل اسىددل

 الصافعي، ون م انو مال  وأحمد، وغيرهما من األئمة.

ن ،لم أهل اسىلم أن م ن وا َمن ياات اليو السباحة في هدذا  ويبدو أنو  عوا

 البحر الاضم، وياصم اليو من الةرب، وهو يرى ن سو أقوى من ذل .

ت: أنددو ،خددل فددي العلددوم ،مددا قتددد بتاليددو أهددل اسىددلم والددوم م اللدداهر

العقلية وال لس ية، و ةلةل في ا، ولم يصتةل بدالعلوم النقليدة مدن الحدديث واآلثدار 

 ونحوها، ،ما ايتةل ب ا غيرا.

وهذا القون من هذا اسمام الكبير الذة أن   امرا في هدذا اللدون مدن الوقافدة 

يًل، وب   ددة العقلية التي امت،ج  ب لس ة اليوندان وجددليا  م التدي ب  نقدع غلد

                                        

 (.5/191«   بقال السبكي»و(، 18/474«  أالم النبل » (19 

 (.5/585للسبكي  «  بقال الصافعية»(، 9/19ببن الجولة  « المنتلم»الابر في  (20 
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ىبيًل ... هذا القون يؤ،د أن ب  ري  أهدى وب أجددى مدن  ريقدة القدرآن فدي 

 عىيس العقيدت، وهي األقدرب إلدم ال  درت، واأللتد  بالعقدل والوجددان، وهدو 

فدي « الدم الكدلم»ما ،ان اليو التحابة و ابعوهم بإحسدان. وإنمدا يَّسدت ا، مدن 

 ين مددن أ ددحاب األ،يددان وال لسدد ال الدددفا  اددن العقيدددت فددي مواج ددة الماددال

 األخرى، وال رب المبتداة.

دحو مدن بعدد  لميددذا حجدة اسىدلم الة،الدي، حدين بديان أن الددم  وهدو مدا ويا

 الكلم: الم محدم أريد بو حراىة اقائد العوام من  صوية المبتداة.

االددم أن حا ددل مددا يصددتمل اليددو الددم الكددلم مددن «: »اسحيددا »وقددان فددي 

مصدتملة اليدو. ومدا  - أة األحا،يدث -ي ينت دع ب دا، فدالقرآن واألخبدار األ،لة التد

دا مصداغبة بدالتعل   ا مجا،لة مذمومة، وهي من البد  ... وإما خرج ان ما ف و إما

بمناقضال ال رب ل ا، و  ويل بنقدل المقدابل التدي أ،ورهدا  رهدال وهدذيانال 

يتعلد  بالددين، ولدم  ،،ري ا ال با ، و مج ا األىما ، وبعض ا خوض فيما ب 

يكن يي  منو معلوفًا في العتر األون، و،ان الاوض فيدو بالكليدة مدن البدد ، 

ولكن  ةير اآلن حكمو، إذ حدث  البداة التارفة ان مقتضم القدرآن والسدنة، 

ونبت  جمااة ل قوا ل ا يبً ا، ور ابوا في ا ،لًما معلوفًا، فتدار ذلد  المحلدور 

بل  دار مدن فدروض الك ايدال. وهدو القددر الدذة  بحكم الضرورت معذونًا فيو،

 .(21 «يقابل بو المبتد ، إذا قتد الداوت إلم البداة، وذل  إلم حد محدو،

الددم »فددل غددرو أن يددروة اددن إمددام الحددرمين مددا يددروة مددن البددرا ت مددن 

 والعو،ت إلم  ريقة القرآن.« الكلم

                                        

 بيرول. - (  بعة ،ار المعرفة23، 1/22«  إحيا  الوم الدين» (21 
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أن ينحدو ب دذا «  بقا دو الكبدرى»وقد اجت د العلمة  داج الددين السدبكي فدي 

الكلم الجلي الوايح من إمام الحرمين منحم آخر غير مدا يتبدا،ر مندو، ،فاًادا 

المددوروم، ووجددو ،ددلم هددذا اسمددام العلدديم الصددجا  « الددم الكددلم»منددو اددن 

 المالص إلم معاٍن متكلا ٍة ب ينصرح ل ا التدر.

في مولدو.  و حامل السبكي الم يياو اسمام الذهبي  حامًل ب يَّقبل من مولو

فددالواقع أنددي مددا رأيدد َّ مؤرًخددا منتدد ًا موددل الددذهبي، حتددم مددع أاددلم المعت،لددة 

 وأموال م.

الددم أن إمددام الحددرمين لدديس هددو وحدددا الددذة انت ددم إلددم رفددض التعويددل، 

 و رجيح مذهب السلا، و  ويض حقائ  هذا األل ا، ومعاني ا إلم هللا  عالم.

، وفدي «اسباندة»فدي ،تابدو  فقد رجدع مدن قبلدو يدياو أبدو الحسدن األيدعرة

، وغيرهما، ورجع من بعدا  لميدذا حجدة اسىدلم أبدو «رىالتو إلم أهل الوةر»

 «.إلجام العوام ان الم الكلم»حامد الة،الي، وذل  في ،تابو: 

ولكن موقا يياو إمام الحرمين ،ان أ رح وأويح، فإن الة،الي ااتبدر 

ال ق دا  والم سدرين والمحددثين الم الكلم يعن الاواص، وجم رت العلما  مدن 

 والمتكلمين، وغيرهم يعتبرون من العوام في هذا األمر اند الة،الي.

 أما الاواص، فقد يوجد في ،ل اتر من م واحد، أو اثنان.

ورجع بعد ذل : ال ار الرالة الذة ،ان من أ،بر المحدامين المددافعين ادن 

وغيدرا. ثدم قدان «  عىيس التقدديس»التعويل، و ناا فيو أ،ور من ،تاب، مول: 

لد َّ ال درب الكلميدة، والمنداهد »في ال ور األخير من حيا دو العلميدة:  لقدد  عما

، ورأيدد  أقددرب ال ددرب ال لسدد ية، فمددا رأيت ددا  صدد ي الدديًل، وب  ددروة غلدديًل 
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ُو َع َ  ٱۡ عَۡ ِم ٱۡستََوىَٰ  ريقة القرآن: اقرأ في اسثبال: } ۡحَ َٰ مِ َۡياِ  ، }[5] دو: { ٱ  َّ

ََِ ۡثِ ا ِش َياۡ ءم ، وأقرأ في الن دي: }[10]فا ر: { بَۡصعَدُ ٱۡ َرِ ُ  ٱ نَّينِبُ   ََ ]الصدورى: {  َاۡي

ب مول  جربتي ارت مول معرفتي![11  .(22 «، وَمن جرا

قدان »( مدا نتدو: 2/82ببدن قايدي يد بة  «  بقدال الصدافعية»جا  في و

ابن التلح: أخبرني الق ب ال وغاني مدر ين: أندو ىدمع فادر الددين الدرالة 

 .(23 «ليتني لم أيتةل بعلم الكلم، وبكم يقون: يا

أانددي:  -وهددؤب  الولثددة «: »إريددا، ال حددون»قددان اسمددام الصددو،اني فددي 

هما الذين وىعوا ،ائرت التعويل، و ولدوا ذيولدو،  - الةالجويني والة،الي والر

وقددد رجعددوا آخددًرا إلددم مددذهب السددلا، ،مددا ارفدد ، فللاددو الحمددد، ،مددا هددو 

 .(24 «أهلو

الددم أن إمددام الحددرمين لددم يكتدداو بددالرجو  إلددم مددذهب السددلا نلرياددا، بددل 

  موالمحافلة الدم الددين أون واجبدا  -حث األئمة والمس ولين ان قيا،ت األمة 

أن يجعلددوا مددذهب السددلا ون ج ددم فددي  علددم التوحيددد هددو مددا ينبةددي أن يعلددم  -

 للكافة.

جمدع اامدة الالد  الدم »أن الذة يحرص اسمدام اليدو: « الةياثي»أ،د في 

ريدي مذهب السلا السابقين قبل أن نبة  األهدوا ، ولاغد  اآلرا : و،دانوا 

كلل، واسمعدان ين ون ان التعدرض للةدوامض، والتعمد  فدي المصد هللا ان م

                                        

 (.21/500«  ىير النبل » (22 

(  . 22 ص« أقاويددل الوقددال»ذ،ددر ذلدد  الصددي  يددعيب األرندداؤو  فددي مقدمتددو لكتدداب  (23 

 مؤىسة الرىالة.

 ( بتحقي  ،. يعبان محمد إىماايل.2/49«  إريا، ال حون» (24 
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فدي ملبسدة المعضدلل، واباتنددا  بجمدع الصدب ال، و كلددا األجوبدة امدا لددم 

يقع من السؤابل، ويرون  رت العناية إلم ابىدتحوام الدم البدر والتقدوى، 

ريدي هللا و،ا األذى، والقيام بال ااة حسب ابىت ااة، وما ،دانوا ينك دون 

 اما  عرض لو المتعخرون ان اي وحتر، و بلد في القرائح. هي ال! ان م

فقد ،انوا أذ،م الالئ  أذهانًا، وأرجح دم بيانًدا، ولكدن م اىدتيقنوا أن اقتحدام 

دة  و ااما الصب ال ،ااية الةوايال، وىبب الضدلبل، فكدانوا يَّحداذرون فدي حد ل

كدن حمدل العدوام الدم المسلمين ما هم اآلن بو مبتلون، وإليو مدفواون، فإن أم

 .(25 «ذل  ف و األىلم

 ونعم ما أو م بو هذا اسمام: 

  رااح لياا    اا   تنِ اااف َمااو ساا  

 

 وَااح يااا ن   ااا    تااد ف َماااو ل ااا 

 

* * * 

                                        

 ( بتحقي  ،. ابد العليم الديب.280فقرت  « الةياثي»انلر:  (25 
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 إمام الحرمين والم الحديث -4

اَّرت إمام الحرمين بالتقدم واسمامة فدي اددٍ، مدن العلدوم اسىدلمية، مودل: 

وال قو، والادلت، ولكدن لدم يكدن لدو قددم راىداة أ ون الدين، وأ ون ال قو، 

 في الحديث والومو، وىبحان َمن ولا  المواهب.

وقد ابار ان هذا الجانب مؤرخو اسمام والمعقبون اليدو بعبدارال ماتل دة، 

 مة،اها ،ل ا: أنو لم يكن من أهل هذا الصعن.

ا ،ددان قليددل الروايددة للحددديث، معرًيدد«: »أنسددابو»قددان ذلدد  السددمعاني فددي 

 .(26 «انو

 .(27 ن س ما قالو السمعاني« معجم البلدان»وقان ياقول في 

فددي  عليقددو الددم مددا قالددو إمددام « التلادديص»وقددان الحددافظ ابددن حجددر فددي 

وهو من الموايع العجيبة التدي »الحرمين حون ثبول ال معنينة في اباتدان: 

رت،  قضددي الددم هددذا اسمددام بعنددو ،ددان قليددل المراجعددة لكتددب الحددديث المصدد و

 .(28 «فضًل ان غيرها، فإن ذ،ر ال معنينة في الجلوس ثاب  في التاحيحين

 ،دابن حجدر -وهدو « ال تاوى الحديوية»وقان نحوا من قبلو ابن التلح في 

 من الصافعية المرموقين. -

« أادلم الندبل »ولعل أيد العبارال في ذل  هي ابارت اسمدام الدذهبي فدي 

                                        

 (.3/386«  األنساب» (26 

 (.2/193«  معجم البلدان» (27 

 ( بتعلي  ابد هللا هايم اليماني.257، 1/256«   لايص الحبير» (28 
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،ددان هددذا اسمددام مددع فددر  ذ،ائددو، وإمامتددو فددي ال ددرو  وأ ددون »حيددث قددان: 

المددذهب، وقددوت منا،ر ددو: ب يدددرة الحددديث ،مددا يليدد  بددو، ب متنًددا وب إىددنا،ًا. 

حددديث معدداذ فددي القيدداس، فقددان: هددذا مدددون فددي « البرهددان»ذ،ددر فددي ،تدداب 

حدارم والقائدل الدذهبي: بدل مددارا الدم ال -التحاح، مت   الم  حتو. قلد  

بددن امددرو، وفيددو ج الددة، اددن رجددان مددن أهددل حمددص، اددن معدداذ، فإىددنا،ا 

 . اهـ.(29 « الح

وقددد أغضددب  هددذا العبددارت أخانددا الددد،تور ابددد العلدديم الددديب، محقدد  ،تددب 

،مددا  - سمددام الحددرمين« الدددرت المضددية»،مددا فددي مقدمددة  حقيقددو لددـ  -اسمددام 

 «.و الكبرى بقا »أغضب  من قبلو العلمة  اج الدين السبكي في 

والعبارت في ا يدت وب ريب، ولكن ب إلم الحد الذة أغضب الصدي  السدبكي 

، «ب يددرة الحدديث ،مدا يليد  بدو»والد،تور الديب، فقد قياد الذهبي قولدو بعندو: 

ىددوا  ،ددان هددذا الضددمير للحددديث أم لإلمددام ن سددو، أة: ب يدريددو الددم الوجددو 

 اللئ  ب ذا العلم أو ب ذا اسمام.

ح  ب أحسب أن إمام الحدرمين ن سدو ينكدرا. وقولدو ادن حدديث معداذ  وهذا

ما قان ب يت   مع ما قررا أهل الحديث إب بتعويل و كلا. وقد رأيناا في ،ويدر 

مدددن األحيدددان يسدددتدن بعحا،يدددث يدددعي ة، بدددل يدددديدت الضدددعا، حتدددم فدددي 

، وأحا،يث ب يعرف ا المحدثون أن س م، وقد يع،و الحدديث إلدم (30 «األ ون»

                                        

 (.472، 18/471«  أالم النبل » (29 

فقددرت « البرهددان»، «أصااحا   َااا  جومي  اايب    قتاادبت   نتاادبت »،اىددتدبلو بحددديث:  (30 

السلسدلة »(، وقد يع و ابن ح،م، وابن ابدد البدر، وغيرهمدا، وقدان األلبداني فدي 1548 

، « لاااتأم أمتااا  مح ااا »، واىدددتدبلو بحدددديث: «مويدددو (: »58رقدددم  « الضدددعي ة
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 غير َمن أخرجو، أو إلم غير  حابيو ... إلم آخرا.

لدديس مددن  - بددل ندد،ا  -وفددي رأيددي: أن الرجددل غنددي اددن هددذا ،لددو، ف ددو 

المدرىة الحديوية النقليدة، بدل هدو مدن المدرىدة التدي  جمدع بدين العقدل والنقدل، 

يددن الدم هدذا بويدوح و دراحة. وقدد ر، هدو  ريدي هللا اندوو،لمو ن سدو 

فدي  «لزبادذ ع ا    َّللا عيو»والباقلني من قبلو والة،الي من بعددا: حدديث: 

ابىتة ار ببن أبي، وهو مت   اليوت باتقا،هم أنو ينافي ال  م التحيح آليدة: 

[80]التوبددة: { ٱۡسااتَۡفِ ۡ   َُ ااۡ  أَۡو َ  تَّلَۡلااتَۡفِ ۡ   َُ اا ۡ }
هددذا العبددارت فددي ، لنقددرأ لددو (31 

ولددو اددرض مددا »يقددون وهددو يندداقة  حمددل الروايددة وج ددة  لقي ددا: « البرهددان»

ذ،رندداا الددم جملددة المحدددثين ألبددوا ... وهددم اتددبة ب مبددابت ب ددم فددي حقددائ  

األ ون، وإذا نلر النا،ر في   ا يل هذا المسائل  دا،ف ا خارجدةً فدي الدر، 

لمعتمددد األ ددولي، فددإذا والقبددون الددم ، ددور الوقددة وانارام ددا، وهددذا هددو ا

 ا،فناا ل،مناا، و ر،نا ورا ا المحدثين يتق عدون فدي ويدع ألقداب، و ر يدب 

 .(32 «أبواب

، «اتبة ب مبابت ب م في حقدائ  األ دون«: »المحدثين»ف ذا نلر و إلم 

 يعبع أن يتر، م ورا ا يتق عون في ويع ألقاب، و ر يب أبواب! وهو ب

دددا بإمدددام  - ث ،مدددا يليددد  بدددواددددم ،رايدددة الحددددي -الدددم أن هدددذا  لددديس خا ا

                                                                                             

« الةيداثي»(، والحديث لم يعرت لو ىند. وقد افترض إمام الحرمين فدي 277«  يالةياث»

اندراس الصريعة، وانقراض حملت ا  ماًما، وبنم الم ذل  أحكاًما، وهو ماالا ألحا،يث 

التدي  دحا  وايدت رل واىت ايد  ادن ادد، مدن التدحابة، « بقا  ال ائ ة المنتدورت»

 وربما  وا رل.

 (.338، 337ص/8 ج« ال تح»( من الباارة مع 4672انلر: الحديث رقم   (31 

 (.593(، وفقرت  592( فقرت  1 ج« البرهان» (32 
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 الحرمين، بل هو اام في فحون المدرىة األيعرية ،ل ا.

ف كددذا ،ددان األيددعرة والبدداقلني مددن قبددل، و،ددذل  ،ددان الة،الددي والددرالة 

 واآلمدة وغيرهم من بعد.

وربما أغناا ان العناية بالحديث رجدان ندذروا أن سد م لادمتدو، وهيادعهم هللا 

يسر لما خل  لو. لذل ، وختوً ا من  الصافعية، و،لٌّ مَّ

وقد ،ان في اتر إمدام الحدرمين مدن هدؤب  أمودان: الحدافظ المدتقن الكبيدر 

معرفددة السددنن »و« السددنن الكبددرى»هددـ(  دداحب 458أبددي بكددر البي قددي  ل 

، وغيرها مدن الموىدواال، والدذة قدان فيدو «جامع يعب اسيمان»و« واآلثار

إب وللصدافعي فدي انقدو مندو، إب البي قديت  ما من يدافعي»إمام الحرمين ن سو: 

 .(33 «فإنو لو الم الصافعي منةت لتتاني و في نتر و لمذهبة وأقاويلو

* * * 

                                        

( في  رجمة البي قي، وقد وقع للبي قي مدع والدد إمدام 4/10للسبكي  « ال بقال الكبرى» (33 

الدذة اد،م « المحدي،»الحرمين الصي  محمد حا،ثة معروفة حدين يدر  فدي  دعليا ،تداب 

بالمذهب، وإنما يعتمد الم األحا،يث، وأ در منو ثلثة أجد،ا  ا لدع الي دا فيو أب يتعبد 

البي قي، و،تب لو رىالة يبين لو في ا أوهامو وأغل و فيما اىتند إليو مدن حدديث، فصدكر 

لددو الصددي ، وأاددرض اددن  كميددل الكتدداب، وقددد ذ،ددر ذلدد  األىددتاذ السدديد أحمددد  ددقر فددي 

، و،ددذل  ،. أحمددد بددن ا يددة الةامدددة فددي «عيمناقددب الصدداف»مقدمتددو لكتدداب البي قددي فددي 

 «.البي قي وموق و من اسل يال»مقدمتو لكتاب 
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 موقا  لمذت إمام الحرمين اند مو و -5

والمق ع الاامس الذة ااترض اليو السبكي من  رجمة إمام الحرمين فدي 

يدذا اندد مو دو، وقدد ،دانوا ىير أالم الذهبي: هو ما الا  بدو الدم موقدا  لم

 نحو أربعمائة  الب الم.

، ،مددا ،سددروا «الددذة ،ددان يا ددب اليددو»فقددد ذ،ددروا أن ددم ،سددروا منبددرا 

محددابرهم وأقلم ددم! وأقدداموا حددوًب، وويددع  المنا،يددل اددن الددرؤوس ااًمددا، 

بحيث ما اجترأ أحد الم ىتر رأىو، و،ان  ال لبدة ي وفدون فدي البلدد ندائحين 

 التياح والج، !اليو، مبالةين في 

قلددد : هدددذا ،دددان مدددن لة األاددداجم، ب مدددن فعدددل العلمدددا  »قدددان الدددذهبي: 

 .(34 «المتبعين

قدد حدار هدذا الرجدل: مدا الدذة »أغضب هدذا التعليد  التداج السدبكي، وقدان: 

يَّؤذة هذا اسمام ! وهذا لم ي علو اسمام، وب أو دم بدو أن يعمدل، حتدم يكدون 

اًرا لعلمدة اسمدام اندد أهدل اتدرا، وأندو غضاا منو، وإنما حكاا الحا،ون إ، 

مدا لدم يتمدالكوا  - فقد ،انوا نحو أربعمائة  لميذ -حتل ألهل العلم الم ،ور  م 

معو التبر، بل أ،اهم إلم هذا ال عل. وب يا م أنو لو لدم  كدن المتديبة انددهم 

 «.بالةة أقتم الةايال لما وقعوا في ذل 

ريدي هللا هللا الدم حدان هدذا اسمدام  وفي هذا أويح ،بلة لمن وفاقو»قان: 

، و،يا ،ان يعنو فيما بين أهدل العلدم فدي ذلد  العتدر المصدحون بالعلمدا  انو

                                        

 (.18/476«  ىير األالم» (34 
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 . اهـ.(35 «وال،ها،

 رى هل أخ ع اسمام الذهبي في  عقيبدو الدم فعدل هدؤب  ال لبدة، و جداول 

 حدا  أو قان ما ينبةي أن يقولو العالم النا ح ك ورىولو وللمسلمين 

أراا أن الذهبي لم يحد ان التواب فيما الا  بو، بل لو لم ي عدل لكدان الذة 

ملوًما فدي نلدرة، فدإن القدار  العدا،ة الدذة يقدرأ مودل هدذا األامدان مدن مودل 

 ح دديم المنددابر، و،سددر األقددلم والمحددابر، وغيددر ذلدد  مددن التددياح والنددواح 

واةت وإ، ار الج، ، ومنع  ة يدة الدرؤوس، ونحوهدا، ربمدا يلدن أن دا مصدر

ألن ددا  ددا،رت مددن  ددلب العلددم الصددراي، ومددن  لميددذ أ،بددر إمددام فددي وقتددو، 

وغالب م من نوابغ اترهم، فكاند  ،لمدة الدذهبي فدي مويد ا حقادا، وب ىديما 

أن هذا لم يكن اند وقو  المتيبة فق،، ونقدون: إن دا أثدر التددمة، بدل اىدتمر 

 ا ،امًل.الم ذل  هؤب ، ومضوا معلنين الحدا،، و،صا الرؤوس اامً 

والذهبي لم يلدم إمدام الحدرمين، بدل بم هدؤب  التلميدذ، و،دان إنكدارا ها،ئًدا 

 «.هذا من لة األااجم، ب من فعل العلما  المتبعين»مت،نًا. إذ قان: 

، «وهدذا مدن فعدل الجاهليدة»والةريب أن السبكي نقل الكلم بالمعنم، فقان: 

هذا ،دان مدن لة »ة حقاا، بل قان: والذهبي لم يقل ذل ، مع أنو من فعل الجاهلي

 «!.األااجم

،ندد  أو، للعلمدددة السدددبكي أن يكدددون أ،وددر اددددًب وإنتدددافًا لصدددياو اسمدددام 

الذهبي، وأب يدخل المعر،ة الالفية مع الحنابلة في موق و هذا، ولكن هدذا هدو 

 يعن البصر. فة ر هللا للسبكي وللذهبي وسمام الحرمين، ولنا مع م أجمعين.

                                        

 (.5/184«  ال بقال» (35 
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* * * 
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 خا مة

 -بعددد هددذا الجولددة التددي جلناهددا مددع اسمددامين المددؤرخين: الددذهبي والسددبكي 

في  رجمت ما سمدام الحدرمين، ومحاولتندا أن نحكدم بين مدا  - رحم ما هللا  عالم

بالعدددن، وقددد  بددين لنددا أن ،لي مددا قددد أا ددم للرجددل حقلددو، وإن اختل دد  لاويددة 

و، والسبكي ر،، الدم أواىد و النلر لدى ،للٍ من ما، فالذهبي ر،، الم ن ايا 

 وبدايا و، وإنما األامان بالاوا يم.

ويسرني أن أختم هدذا البحدث باقتبداس  د حال مدن  تدديرة لكتداب إمدام 

الحرمين الص ير في ال قو، والذة أن   فيو السدنوال األخيدرت مدن امدرا، وهدو 

تاذ ، وقد قام الم  حقيقو وخدمتو أخدي األىد«ن اية الم لب في ،راية المذهب»

العليم محمو، الديب، الذة حق  ادت ،تب سمدام الحدرمين، انت دع  الد،تور ابد

 الناس ب ا في مصرب ومةرب.

 وحسبي أن أيع هنا هذا ال قرال من هذا التتدير ،ما هي:

 ابقرية متمي،ت:

فدي العلدوم التدي  جمدع  - وما بعدد لماندو -،ان إمام الحرمين ابقرة لمانو 

 بين العقل والنقل، وهي: الم الكلم، وأ ون ال قو، وال قو، والالت.

وربما يلن ،وير من الناس أن الدم ال قدو الدم نقلدي بحد ، وهدو ،دذل  اندد 

لددو ار بددا  وثيدد   - انددد إمددام الحددرمين ومددن جددرى مجددراا -الكويددرين، ولكنددو 

بالعقل، فدي التع ديل والتددليل، والتقريدر والتعليدل، وربد، المسدائل بجدذورها، 

ور، ال دددرو  إلدددم أ دددول ا، وقيددداس األيدددباا بعيدددباه ا، ومراادددات الجوامدددع 
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 وال وارب، ورااية العلل والمقا د.

 ابىقلن في الت كير وابىتقلن في التعبير:

 الت كير، وابىتقلن في التعبير: مي، إمام الحرمين بابىتقلن في 

ف و في أ ون الدين أيدعرة، ولكندو قدد يادالا األيدعرة، بدرغم  عليمدو 

 لقدرا، و قديرا ل ضلو.

وهو في فرو  ال قو يافعي، ولكنو قد يستقل ان الصدافعي بمسدائل، وين در، 

 بنلرال، وأفكار واجت ا،ال فق ية لم يسب  ب ا أحد.

مقا ددد الصددريعة، حيددث أيددار إلي ددا فددي وهددو وايددع اللمسددال األولددم فددي 

 و حدم ان المتالح الضرورية والحاجية والتكميلية.« البرهان»

ثددم جددا   لميددذا الة،الددي و دداغ ا  ددياغةً جديدددتً متكاملددةً، وويددع أىددس 

 البنا  ل ذا النلرية التي  وىع في ا الصا بي فيما بعد.

مدا ادرت مدن وابارال إمام الحرمين في أ،ودر مدن ،تداٍب لدو، بدل فدي ،دل 

،تبو:  دن الم أنو ياتية مستقلة ال كر، وإن انتسدب إلدم األيدعرة ااتقدا،ًا، 

وإلم الصافعي فقً ا، بل مدع  عتدبو للصدافعي إلدم الحدد الدذة جدار الدم بعدض 

المدذاهب األخدرى، وبعدض األئمدة مودل أبدي حني دة ،مدا  جلدم ذلد  فدي ،تابددو: 

اددن  - بعددض األحيددانفددي  -، وفددي حديوددو «مةيددث الالدد  فددي اختيددار األحدد »

 اسمام مال ، واىترىالو في المتلحة المرىلة.

ومعلم المتلقبين بالتتنيا فدي هدذا «: »الةياثي»اىتمع إليو وهو يقون في 

ال،مددان السددايا يكت ددون بتبويددب أبددواب، و ر يددب ،تدداب، متضددمنة ،ددلم مددن 
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 .(36 «مضم، والوم من  ترم وانقضم

لمقدابل وأىتقتدي ا وأنسدب ا ولدو ذهبد  أذ،در ا»وفي مويع آخدر يقدون: 

إلدددم قائلي دددا ... لا ددد  ختدددلتين: إحدددداهما: ختدددلة أحاذرهدددا فدددي متدددن ا ي 

وأ قي ددا، و عاف ددا ن سددي األبيددة و جتوي ددا، وهددي ىددر، فتددل منقددون اددن ،ددلم 

للمتقدددمين مقددون. وهددذا اندددة بمن،لددة ابختدد،ان وابنتحددان، والتصدديع لعلددوم 

 .(37 «!األوائل، واسغارت الم متن ال األفايل

 ف و إذن يبحث ان الجديد، ويعات  كرار القديم.

وح  الم ،ل َمن  تقاياا قريحتدو  علي ًدا، وجمعًدا و ر دي ًا: أن »ثم يقون: 

يجعددل مضددمون ،تابددو: أمددًرا ب يَّل َددم فددي مجمددو ، وغرًيددا ب يَّتددا،ت فددي 

 .(38 « تنيا

دوندو لسد َّ أحداذر إثبدال حكدم لدم يَّ »وفي مكاٍن آخر من الكتاب ن سو يقون: 

ال ق ا ، ولم يتعرض لو العلما ، فإن معلم مضمون هذا الكتاب ب يَّل دم مددونًا 

فددي ،تدداب، وب مضددمنًا لبدداب. ومتددم انت ددم مسدداب الكددلم إلددم أحكددام نلم ددا 

أقوام، أحلت ا أرباب ا، وا،يت ا إلم ،تاب دا. ولكندي ب أبتدد ، وب أختدر  يدي ًا، 

ىب مدا أراا وأ حدراا. وهكدذا ىدبيل بل أبحظ ويع الصر ، وأىتوير معنم ينا

 .(39 «التترت في الوقائع المستجدت التي ب  وجد في ا أجوبة العلما  معدت

وهددذا يددائع فددي ،تبددو ،ل ددا، وهددو يعتددد بددذل  ويبدداهي بددو إلددم حددد قددد  تدد و 
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الوقدة الكاملدة بدالن س.  - ،ما قان أخي ابد العلديم -بالعجب أو الةرور، ولكن ا 

ونحدن مدن »عقبًا الدم مدا ادرض فيدو ألندوا  الجمدو : م« البرهان»يقون في 

هذا المنت م ن ر  ذروت في التحقي  لدم يبلدغ حضيضد ا، ون تدر  معندم بكدًرا، 

 .(40 «منصع اختبا  الناس في امايا  م - الم التحقي  -هو 

ولقدددد أقدددر ال ق دددا  واأل دددوليون والمتكلمدددون مدددن بعددددا بع دددالتو و قدمدددو 

ف دو نسديد وحددا فيمدا يتدنا ويكتدب، غيدر مقلدٍد واىتقللو في العلدم وال كدر، 

 ألحٍد قبلو.

االددم أن هددذا «: »البرهددان»اددن ،تابددو «  بقا ددو»يقددون التدداج السددبكي فددي 

الكتاب ويعو اسمام في أ ون ال قو الدم أىدلوب غريدب، لدم يقتدد فيدو بعحدد، 

لمدا فيدو مدن متدااب األمدور، وأندو ب يالدي مسدعلة « لةد، األمدة»وأنا أىدميو 

ان، وب يارج إب ان اختيدار، ياترادو لن سدو، و حقيقدال يسدتبد ب دا، ان إيك

 .(41 «وهذا الكتاب من م تارال الصافعية

اددن اختيددار »، وقولددو: «لددم يقتددد فيددو بعحددد»فددانلر إلددم هددذا العبددارال: 

، مما يدن الم أن الرجدل مدن المبدداين، «ياتراو لن سو، و حقيقال يستبد ب ا

 وأ حاب العقون المبتكرت.

ي مويددع آخددر يعلدد  السددبكي الددم مددا و دد ة بتحامددل اسمددام المددالرة وفدد

، مبينًدا ىدبب هدذا التحامدل «البرهدان»وغيرا من الما  المالكية الذين يدرحوا 

إن ددم يستتددعبون ماال ددة اسمددام أبددي الحسددن األيددعرة، »فددي رأيددو، فقددان: 
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وب ب يتقيددد ب باأليددعرة  - إمددام الحددرمين -ويرون ددا هجنددة اليمددة، واسمددام 

، وإنمدا يدتكلم حسدب  ع،يدة نلدرا واجت دا،ا، «البرهدان»بالصافعي، ب ىيما فدي 

وربما خالا األيدعرة، وأ دم بعبدارت االيدة الدم ادا،ت فتداحتو، فدل  تحمدل 

 «.المةاربة أن يقان مول ا في ح  األيعرة

ماتتدر ابدن »وقدد حكيندا ،ويدًرا مدن ذلد  فدي يدرحنا الدم »قان السدبكي: 

 .(42 ««الحاجب

الدر، الدم َمدن أخلدد »هـ( فدي رىدالتو 911ىتدن الحافظ السيو ي  لوقد ا

بعبدارت السدبكي هدذا: « إلم األرض وج ل أن ابجت دا، فدي ،دل اتدر فدرض

أن إمام الحرمين ب يتقيد باأليعرة وب بالصافعي، وإنما يتكلم حسب مدا يؤ،يدو 

 .(43 لتقليدإليو نلرا واجت ا،ا: أن هذا اسمام قد اىتقل بابجت ا،، و حرر من ا

لددو الددو همددة إلددم »ونقددل اددن ابددن المنيددر أنددو قددان فددي حدد  إمددام الحددرمين: 

 «.مساوات المجت دين

 .(44 «المجت د ابن المجت د»وو  و الحافظ الق،ويني بعنو: 

مدن جملدة « للبرهدان»ومما يؤ،د ذل : ما ذ،درا الدد،تور الدديب فدي  حقيقدو 

ن دا ثلثدة ف دارس ننبدو الي دا ف ارس ل ا ،بلت ا وأهميت ا في آخدر الكتداب، وم

 هنا:

ف ددرس المسددائل التددي خددالا في ددا إمددام الحددرمين الصددافعي، وقددد أحتدداها،  -1
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 فكان  أربعًا واصرين مسعلة.

ف رس المسائل التي خالا في ا إمام الحرمين األيعرة، وقد حتدرها فدي  -2

 ثلم مسائل.

بكدر البداقلني،  ف رس المسائل التي خالا في دا إمدام الحدرمين القايدي أبدا -3

وهو الرجدل الوداني بعدد األيدعرة، وقدد أحتداها، فكاند  إحددى وأربعدين 

 .(45 ( مسعلة41 

وهو يتحدم ان اسمام األيعرة بكدل احتدرام و قددير، ولكدن ب يمنعدو هدذا 

ورأة األيعرة ماتب، في هذا المسدعلة! و،يدا »أن يقون في بعض المسائل: 

المعددروت فقددان: وهددذا للددة مددن الصددي  ب وقددد الدد  الددم قولددو لوالدددا اسمددام 

 .(46 «رحمو هللا

ف ددو ،دداهرت ملحو،ددة فددي ،ددل مددا يكتددب، « التعبيددر»وأمددا اىددتقللو فددي 

فمعجمو اللةوة رحب، وم ر،ا و ،ويرت، وهو ينتقي من ا ويتعن  في ا، إلدم حدد 

اسغراب في بعدض األحيدان، وب يكدا، يسدتادم ابدارال مدن قبلدو، و،ويدًرا مدا 

،ما هو نم، اترا، وأغلبدو مستسدا ، وقليدل مندو متكلدا، وقدد يلت،م السجع، 

، ف دو مسدجو  مدن «غيدام األمدم»رأيناا يلت،م السجع فدي بعدض ،تبدو، مودل: 

 أولو إلم آخرا، إب ما ندر.

وأحيانًا أخرى يتحرر من السدجع، ويمضدي مسترىدًل، ،كبدار البلةدا . قدان 
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 .(47 «د من غيراورلب من التوىع في العبارت ما لم يع »ابن خلكان: 

 اقل ،بير وقلب ،بير:

و،مددا  ميدد، اسمددام الجددويني بعقلددو الكبيددر،  ميدد، بقلبددو الكبيددر، فقددد ا  دد  

الدذين ل دم مدع هللا  عدالم حدان « أ حاب القلدوب»مؤرخوا أن الرجل ،ان من 

 ومقام، و،ان إذا ذ،ر الناس في مجلسو بكم وأبكم الحايرين.

العقليدددة، والمجدددا،بل الكلميدددة،  وهدددذا مدددع أن الدددذين يصدددتةلون بالقضدددايا

يتابون بج ات الروح، وقسوت القلدوب، إب َمدن رحدم ربد  مدن القلئدل الدذين 

احت لوا بقلوب م حيدة لدم  مد ، ىدليمة لدم  سدقم،  دافية لدم  صدب، ومدن م إمدام 

 «.من يرى بالكلم  دى جنانو!»بح :  رحمو هللاالحرمين، قد قان هو 

،ان من رقة القلب بحيث يبكدي إذا ىدمع »ي: قان مؤرخو ابد الةافر ال ارى

بيتًا، أو   كر في ن سو ىااةً. وإذا ير  في حكاية األحوان، وخاض في الدوم 

التوفية في فتون مجالسو بالةدوال: أبكم الحايرين ببكائو، وق در الددما  

من الج ون ب،اقا و ونعرا و وإيارا وت بحتراقو في ن سو، و حققو بما يجدرة 

 . اهـ.(48 «ألىرارمن ،قائ  ا

وقد  جلم ذل  في خلقو وىلو،و مدع مدن حولدو، ومدن ذلد  خلد  التوايدع، 

فقد ذ،روا أنو ،ان من التوايع لكل أحٍد بمحل يتايدل مندو ابىدت ،ا  لمبالةتدو 

 فيو.

ومن حميد ىير و: أنو ما ،ان يستتةر أحدًا حتم يسمع ،لمو، يدا،يًا ،دان 
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، وب يستنكا أن يع،ة ال ائدت المسدت ا،ت إلدم أو متناهيًا..  ةيًرا ،ان أو ،بيًرا

 «.إن هذا ال ائدت مما اىت د و من فلن»قائل ا، ويقون: 

 .(49 وإذا لم يرَض ،لم أحٍد ليا و، ولو ،ان أباا أو أحد األئمة المص ورين

لب مدن ذ،دا   لب مدن نقدا  القلدب مدا رَّ ف ذا ،لو ين   بدعن هدذا اسمدام قدد رَّ

 لو َمن يصا .العقل، وهللا ياتص ب ض

 ،لمة اتاب سمام الحرمين:

هذا هو إمام الحرمين: قمة فدي فكدرا وفق دو، قمدة فدي إنتاجدو وا ائدو، قمدة 

في مكارمو وفضلو، قمة في غير و الم ،ينو و،فاادو اندو، ومدع هدذا فالكمدان 

 . لم هللا اليو وىلمك  عالم وحدا، والعتمة لرىولو 

ب يبدالغ فدي مددح نلدام الملد ، ،مدا هدو و،م ،ن  أ منم ل ذا اسمدام الكبيدر أ

وفي مقدمتو خا دة، حدين قدان « الةياثي»،اهر في أ،ور من مويع في ،تابو 

 في قتيدت لو يمدحو ب ا:

 وماااا أناااا م   وحااا  قاااد   سااات ا

 

 وساتيت ا حتاا  ت اا ى   ااا    اادى

 
    ا  قهع    عاو  م  اا وصاوحم

 

 أتتاا   ي صاااذ   ااا تن ااب    اادى

 

فدي خ بتدو للةيداثي  ريي هللا اندوإنو وجد با و »وقد قان التاج السبكي: 

، قددان السددبكي: «أنددو قددد يددرب الددم البيتددين األخيددرين - وهددو اندددا با ددو -

 - يعنددي: والدددا التقددي السددبكي -وىددررل بددذل ، فددإني ىددمع  يددي  اسىددلم »

حيددان: أنددو ،ددان يتعا،م مددا، ويقددون: ،يددا  يحكددي اددن يدديانا أبددي رحمددو هللا

يريم اسمام أن ياا ب النلام ب ذا الا داب، ثدم يدذم الددنيا التدي  حدوج مودل 
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 .(50 «اسمام إلم مول ذل  !

ومددا يدددرينا لعددل نيتددو فددي ذلدد  خيددر ينصدددا للدددين أو للمسددلمين، وإنمددا لكددل 

مددام امددر  مددا نددوى، أو لعل ددا لحلددة يددعا ممددا يعتددرة البصددر، اىددتدر، ا اس

 الم ن سو، وإنما اىتعلم  منو ألنو اليم حقاا.

،ما ،ن  أو، أب يةلو في نقدا للمذهب الحن ي إلم حدد العندا الجدارح الدذة 

مةيدث الالد  فدي »ب يلي  من أهل العلم بعض م لبعض، ،ما بدا ذل  في ،تابو 

، وقد أنكر بعضد م نسدبة الكتداب إليدو، ولعدل أخدي ابدد العلديم «اختيار األح 

مدا  (51 «البرهدان»ن م، و،م أ مندم أن يتدح ذلد ، ولكدن وجددل فدي أواخدر م

 يؤيد بعض ما في الكتاب. ،ما أن المؤرخين من بعدا نسبوا الكتاب إليو.

و،ددذل  لددم أ،ددن أحددب لددو أن يصددتد فددي نقددد إمددام ،ار ال جددرت مالدد  بددن أنددس 

وإن ،دان  -ألمور لم  وب  انو، ،القون بقتدل الولدث سبقدا  الولودين، ونحدو ذلد  

 في بعض األحيان قيادها بقولو: إذا  حا ذل  انو، وهذا هو الواجب.

وأيًضددا لددم أ،ددن أو، مددن رجددل ،بيددر مولددو أن يتحدددم اددن معا ددرا قايددي 

، (52 ( بمول  ل  الل جة الساخرت الم يندة450الحسن الماور،ة  ل القضات أبي

قدان المحقد  التي ن م بعض الناس أن يكون الماور،ة هو المقتو، ب ا، حتم 

دنا »في حديث مع الدد،تور الدديب:  رحمو هللاالكبير الصي  السيد أحمد  قر  أجَّ

ولكدن الددبئل ،ل دا  ق دع « إمام الحرمين حتم يقتد بذل  اسمدام المداور،ة !
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 بعنو الماور،ة، وهو ما أ،دا الد،تور الديب.

ا، ،ددان حددار العا  ددة، حدد - مددع اقلددو الكبيددر -ويبدددو أن هددذا اسمددام ال ددذ 

حددت ال بدع، فتدفعدو إلدم  - مودل ،ويدر مدن العلمدا  -الم،اج، فل يبعد أن  ةلبو 

المبالةددة فددي المدددح إذا مدددح، وإلددم اسىددرات فددي النقددد إذا نقددد، وهددذا يؤ،ددد أن 

 اسنسان هو اسنسان، وإن بلغ في العلم وال ضل ما بلغ. وقد قان الصاار قديًما:

 َماااااو ل    ااااا   ماااااا سااااااء قااااا 

 

   حَّللااااااا    تااااااا   وَماااااااو  ااااااا  

 

وم ما يكن األمر، فحسنال الرجل أ،ور، وفضائلو أغد،ر، ومكارمدو أ،بدر، 

مل    ااا    اااء »وهللا أالددم بالسددرائر، وفددي الحددديث الددذة اىددتدن بددو الصددافعية: 

، فكيدا إذا (54 «   ب جَّلل  يا ء»، وفي رواية: (53 «ق تيو    بح ح   ج ث

 ج،اا خيًرا اما قدام لدينو وأمتو.،ان بحًرا لاخًرا  غ ر هللا سمام الحرمين و

ا بَِص ُوَذ } ِة َع َّ ِ ٱۡ ِعزَّ َو َم نَِ  َمان ٌ  َع َا  ٱۡ ُ ۡ َساِ يَو  180ُسۡ َحَٰ َوٱۡ َحۡ ادُ  181َوَس ََٰ

ِ ٱۡ عََٰ َِ يوَ  ِ َمان  .[182 - 180]التافال:  {ِ َّ

* * * 
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