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).٤٥: األ�بياء( )يلجم ىل مل خل   ( 7 8    ♣  

 لكمك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت( 7 8 ♣

  ).١٣٧: (البقرة )  ام يل ىل يكمل ىك

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ( 7 8  ♣

  ).١١٥:النساء( )  مت  زت يبرت ىب نب مب زب

الَ  ♣ يَن : « اهللاِ  ولُ سُ رَ  َق ِذ مَّ الَّ ْم ُث ُ وهنَ ُل يَن َي ِذ مَّ الَّ ينِ ُث ْر اِس َق ريُْ النَّ خَ

مْ  ُ وهنَ ُل ). »َي ٌم ِل سْ ُم يُّ َو اِر َخ اُه اْلُب َو   (َر

الَ  ♣ مْ « : اهللاِ  ولُ سُ رَ  َق ِه وا يفِ ِديِن ُق رتََ وَد اْف ُه نَّ اْلَي ى  ِإ َد ْح ىلَ ِإ َع

ىلَ  ْم َع ِه وا يفِ ِديِن ُق رتََ ى اْف اَر صَ نَّ النَّ ، َوِإ اِر وَن يفِ النَّ ُع ْب سَ ِة َو  اجلَْنَّ
ٌة يفِ َد ِح ا َو ، َف ًة َق ْر َني ِف ِع ْب سَ  َو

وَن يفِ  ُع ْب سَ ى َو َد ْح ، َفِإ ًة َق ْر َني ِف ِع ْب سَ ِ َو نيْ ، ِثْنَت ِه ِد ٍد ِبَي مَّ َ سُ حمُ ْف ي َن ِذ ، َوالَّ ِة  اجلَْنَّ
ٌة يفِ َد اِح َو ، َو اِر النَّ

ةُ  مَّ ُ ِه األْ ِذ نَّ َه َق رتَِ ْف ارِ  َلَت وَن يفِ النَّ ُع ْب سَ اِن َو ، َوِثْنَت ِة  اجلَْنَّ
ٌة يفِ َد اِح ، َو ًة َق ْر َني ِف ِع ْب سَ ثٍ َو الَ ىلَ َث  ،َع

ةُ  َع َام يَ اجلَْ ِه : ، »َو وا َقاُل يَ يَ «َف ْن ِه َم ؟َو ولَ اِهللا سُ : »، ا َر الَ ايبِ «َق َح صْ ِه َوَأ َلْي ا َع   . »َما َأَ�

ةً «اية: ويف روَ  َق ْر َني ِف ِع ْب سَ ِ َو نيْ ىلَ ِثْنَت قُ َع رتَِ ْف َت ى سَ ِت مَّ نَّ ُأ الَّ  ،َوِإ اِر ِإ ا ىفِ النَّ َه لُّ ةً  ُك َد اِح ىَ ، َو ِه َو

ةُ  َع َام   .)١( »اجلَْ

  

   

                                                           

الذهبي و ، وصححه، ووافقه ابن تيميةاحلاكموالرتمذي، وابن ماجه، و ،أ�و داودو ،أمحد رواه )١(

ده  الشاطبيوالبوصريي و العراقي يف"ختريج  احلافظواأللباين واألرنؤوط، وحسنه الرتمذي وابن حجر، وجوَّ

 .اإلحياء"

يَ َيا   ْن ِه َم ولَ (َو سُ يَ الْ  َر ْن ِه َم : َو يْ ؟) َأ ةُ اِهللا َق ْر َنَّة ِف ي يفِ اجلْ ِت ِه ؟ الَّ ْق ِف ِديِث َواْل ِن َواْحلَ آ ْر ُق ْهُل اْل : َأ يْ ة) َأ َع امَ (اجلَْ

ذِ  ِم الَّ ْل ِع ُه َواْل اِر اِع َأَ� ىلَ ِاتَِّب وا َع ُع َم وا  صيَن ِاْجَت ُل دِّ ملَْ ُيَب ري، َو ْغِي يفِ َوالتَّ ِر ْح وا ِبالتَّ ُع ِد ملَْ َيْبَت ا، َو َه لِّ ِل ُك ا َو حْ َ يِع األْ يفِ َمجِ

ة.  َد اسِ َف َراِء اْل اآلْ   ].)١٢/٢٢٣لعظيم آبادي (لعون املعبود رشح سنن أيب داود، [ِب
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يَام َما «: /أيب حنيفة إلمام ل يلق * ولُ ِف ُق ِض  َت ا َر ْع َ ِم يفِ األْ الَ َك َن اْل اسُ ِم ثَ النَّ َد حْ َأ

امِ  سَ َْج األْ الَ  ،»؟َو َق ةِ «: َف َف سِ الَ َف تُ اْل االَ فِ ، مَق َل ِة السَّ يَق ِر ِر َوَط �ََ األْ كَ ِب َلْي ُكلَّ  ،َع اَك َو َوِإيَّ

ةٍ  َدَث ةٌ  ؛حمُْ َع ْد َا ِب هنَّ   .)١(»َفِإ

ن* قال اإلمام  ك ْب سٍ  َماِل عَ «: / َأَ� َد ْم َواْلِب اُك ِ « :ِقيَل  ،»ِإيَّ ِد ا�َّ ا َعْب عُ  ،َيا َأَ� َد َما اْلِب  ،»؟َو

الَ  هِ  :َق َرِت ْد ُق ِه َو ِم ْل ِع ِه َو ِم الَ َك ِه َو َفاِت صِ ِ َو
ِء ا�َّ امَ سْ وَن يفِ َأ ُم لَّ َك يَن َيَت ِذ ِع الَّ َد ْهُل اْلِب الَ  ،َأ َو

ُة َوالتَّ  َحاَب ُه الصَّ تَ َعْن َك امَّ سَ وَن َع ُكُت سْ انٍ َي سَ حْ ْم ِبِإ وَن هلَُ ُع   .)٢( »اِب

يّ * قال اإلمام  ِع اِف بُ «: / الشَّ ا ُكُت َه اَن ِفْي َك ، َو َر ِم آلخَ ْل َن الِع ِه ِم ُكُتِب ىصَ ِب ْو ًال َأ نَّ َرُج ْو َأ َل

مِ  ْل َن الِع سَ ِم ُه َلْي ، أل�َّ ِة يَّ
صِ ْل يفِ الَو خُ ْد ، َملْ َت ِم َال    .)٣( »الَك

ْن تَ «: /* قال اإلمام أمحد بن حنبل  حْ َم ِل ْف َم ملَْ ُي الَ َك ى اْل َم َملْ َعاَط الَ َك ى اْل َعاَط ْن َت َم ، َو

مَ  هَّ ْن َيَتَج ْن َأ   . )٤( »خيَُْل ِم

ا  َ الَ «: /وقال أ�ضً   .)٥( »ةِ نَّ السُّ  نِ وا عَ بُّ ذَ  نْ إِ وَ  مِ الَ كَ الْ  َل هْ وا أَ سُ الِ  جتُ

َو «احلسن األشعري:  أيبعن اإلمام  بكيقال تاج الدين السُّ *  ُه ريُ  َو ه نة بعدَ السُّ  أهلِ  َكِب
د  ه وعقيدةُ وعقيدتُ  )٦( محْ ام َأ َم ةٌ  /اِإل َد اِح الَ ارتياب ،َو ك َو ه رصح  ،الَ شكّ يفِ َذِل َوِب

يّ يفِ تصانيفه ِر َع شْ َ ام املُ  ،األْ َم يَ عقيدة اِإل ن عقيديت ِه ة َأ ا مّر كرر غري َم د بن جَّ بَ َو محْ ل َأ

ْنَبل خ أيب اْحل  ،حَ ْي ة الشَّ ه عباَر ِذ مهَه الَ ع من َك وضِ    .)٧(»سن يفِ غري َم

                                                           

  .)٥/٢٠٧، (للهروي ،ذم الكالم وأهله) ١(

  .)٥/٧٠( ،ذم الكالم وأهله) ٢(

٤ ص(. وانظر تعريف علم الكالم )١٠/٣٠(، سري أعالم النبالء) ٣(   من هذا الكتاب. ) ٢

  .)٢/٥٣٨( ،البن بطة ،اإلبانة الكربى) ٤(

وا.وا بُّ ذَ . ()٢١٠(ص:  ، البن اجلوزي،مناقب اإلمام أمحد) ٥( ُع اَف   ): َد

يْ بعد )٦( د َأ محْ ام َأ َم   .اِإل

  .)٢٣٦/ ٤( ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، لطبقات الشافعية الكربى )٧(
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َ « :�)٥٢٠اإلمام حممد بن الوليد الطرطويش ا�الكي(املتوىف: قال *  رصَ ْن َن ا َمَثُل َم َم

بِ  اِه َذ َم َم ِب َال سْ اء املَْ  اِإل اآلَر ، َو ِة َف سِ َال الَّ يَّ قِ طِ نْ الَف ، ِإ ْن يَ  ِة َم بَ غْ َك ْو ُل الثَّ   .)١(» لِ ْو بَ ِبالْ  سِ

عيُة أعلَم باِهللا منه «وقال أ�و حممد اجلويني والد إمام احلرمني: *  ن تكوُن الرا  )٢(فَم

ل مظلَم القلب، ال ي ه ال يزا نه ال يعرف وجهة معبوده، فإنَّ ر املعرفة لكْو ستنُري بأ�وا

  .)٣(»واإليامن

يّ * قال  ِز ا سن الرَّ د بن عمر بن اْحل مَّ َ ين حمُ خر الّد  تُ تأملْ لقد «يف آخر عمره:  / َف

�ت أواملناهج الفلسفية فام رأ�تها تشفي عليال، وال تروي غليال، ور )٤( الطرق الكالمية

 )،٥(طه: ) ىف يث ىث نث (: يف اإلثبات أ قرأن، آ قرب الطرق طريق القرأ

ن )، ومَ ١١الشورى:( )مهىه جه ين(: قرأ يف النفيأ)، و١٠فاطر: ( ) خض حض جض(

  .)٥(»معرفتي ب مثل جتربتي عرف مثلجرَّ 

  

                                                           

  .)٤٩٥/ ١٩( ، لإلمام الذهبي،سري أعالم النبالء )١(

ىِّ  )٢( ِم َل ِم السُّ َك ِن اْحلَ َة ْب اِوَي َع ْن ُم الَ  تَع اتَ : َق تُ َذ ْع َل ِة َفاطَّ ِنيَّ وَّا اجلَْ ٍد َو حُ ى َغنَامً ىلِ ِقَبَل ُأ َع ْر ٌة َت اِرَي تْ ىلِ َج َكاَن

نِّى صَ  ِك وَن َل ُف سَ امَ َيْأ ُف َك َم آسَ ى آَد ْن َبِن ا َرُجٌل ِم ا َوَأَ� َه ْن َغنَِم اٍة ِم بَ ِبَش َه ْد َذ يبُ َق ا الذِّ َذ ٍم َفِإ ْو تُ َي ًة َفَأَ�ْي كَّ ا صَ َه ْكُت َك

ولَ  سُ ِ  َر ىلََّ  صا�َّ كَ َع َم َذِل ظَّ َع تُ  ،َف ْل ِ « :ُق ولَ ا�َّ سُ ا َر َها ،َي ُق ْعِت َال ُأ َف الَ  ،»َأ ى ِهبَا« :َق الَ َهلَا». اْئِتِن َق ُه ِهبَا َف  :َفَأَ�ْيُت

» ُ َن ا�َّ تْ ». ؟َأْ� ءِ « :َقاَل امَ  السَّ
الَ  ».ىفِ ْن َأ�َا« :َق تْ ». ؟َم ِ « :َقاَل ولُ ا�َّ سُ تَ َر الَ ». َأْ� ِمنَةٌ « :َق ا ُمْؤ هنََّ ا َفِإ َه ْق ْعِت اُه  ».َأ َو (َر

 .( ٌم ِل سْ   ُم

ُف ( َها.(مُّ تَ غْ أَ وَ  نُ َز حْ أَ  ):آسَ ْكُت َك ا.صَ َه ْبُت   ): َرضَ
  ). ١٨٥/ ١جمموعة الرسائل املنريية ( )٣(

ب يف صفات اهللا  ي والد إمام احلرمني يف حرية واضطرا ، ثمَّ صار إىل - عز وجل  -كان أ�و حممد اجلويِن

ف رسالةَ مذهب  لف، وأ�َّ صح لبعض مشاخيه من األشاعرة، وهي مطبوعة ضمن جمموعة الرسائل  السَّ ُن

  ).١٨٧ -١٧٤/ ١املنريية (

٤انظر تعريف علم الكالم (ص  )٤(   )  من هذا الكتاب.٢

  ).٢١/٥٠١( ،سري أعالم النبالء )٥(
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ْن  ِم ا َو َن سِ ُف وِر َأْ� ُ ْن رشُ وُذ باِهللا ِم ُع ، َوَن ُه ُر ِف ْغ َت سْ ُه َوَن ِعيُن َت سْ ُه َوَن ُد َم ْح ِ َن َد ِ�َّ ْم نَّ اْحلَ ِإ

ْن َال ِإَ�َ  ُد َأ َه شْ ، َوَأ ُه ىَ َل اِد َال َه ِلْل َف ضْ ْن ُي َم ، َو ُه لَّ َل ضِ َال ُم ِه اُهللا َف ِد ْن َهيْ ا، َم ِلَن امَ ْع اتِ َأ يَِّئ الَّ سَ   ِإ

 . ُه وُل سُ َر ُه َو ُد ا َعْب ًد مَّ َ نَّ حمُ ُد َأ َه شْ ، َوَأ ُه يكَ َل ِ ُه َال رشَ َد حْ   اُهللا َو

ن(آل  )ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ( : عمرا

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل(). ١٠٢

 يي ىي  (). ١(النساء:  )ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه

 حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 ). ٧١-٧٠(األحزاب: . )مخ جخ مح جح  مج

ٍد  مَّ َ يُ حمُ ْد يِ َه ْد ـَه ريَْ اْل خَ ، َو ابُ اِهللا ِديِث ِكَت ريَْ اْحلَ نَّ خَ ، َفِإ ُد ْع ا َب مَّ َّ صَأ رشَ ، َو

 . اِر ٍة يف النَّ َالَل ُكلَّ ضَ ، َو ٌة َالَل ٍة ضَ َع ْد ُكلَّ ِب ، َو ٌة َع ْد ٍة ِب َدَث ُكلَّ حمُْ ا، َو َدَثاُهتَ وِر حمُْ ُم   اُأل

  ّٰ  (هي عبادة اهللا وحده، كام قال تعاىل:  واإلنسإنَّ احلكمة من خلق اجلن 

). ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة ٥٦(الذاريات:  ) ىئ نئ مئ زئ رئ

هي الغاية  صا�أخوذُة من منبعها األصيل وموردها املبارك كتاب اهللا وسنة رسوله 

بُ دها يكون فسادُ قْ ن، وبفَ لتحقيق تلك العبادة، فهي األساس لعامرة هذا الكو ه ه وخرا

  .هواختاللُ 

ه  ـو�ا كان غري ممكن للعقول أن تستقلَّ بمعرفة تفاصيل ذلك بعث اهللا  رسَل

ه؛ إليضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة اهللا عىل علم وبصرية  وأ�زل كتَب

، فتتابع رسُل اهللا  لوا يف بيانه، إىل عىل تبليغه،  ‡وأسٍس واضحٍة ودعائم قويمٍة وتوا

نا حممد ختَ  أنْ  دهم وأفضلهم وإمامهم نبيِّ   .صمهم بسيِّ

ّلغ  ة، وجاهد يف اهللا حقَّ جهاده  صفَب ى األمانة، ونصح األمَّ الرسالة وأدَّ
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، وقام بأعباء الرسالة أكمَل قيام، وأوذِ  ا ا وجهًر يَ يف اهللا أشدَّ األذى، ودعا إىل اهللا رس�

طه ‡ زم من الرسلفصرب كام صرب أولو الع ا إىل رصا ا إىل اهللا هادًي ، ومل يزل داعًي

عمة، ودخل الناس بسبب دعوته يف دين  ين، وأ�م به النِّ املستقيم حتى أظهر اهللا به الدِّ

ت  ُم ا، ومل َي عمة، وأ�زل يف ذلك  صاهللا أفواًج ين وأ�مَّ به النِّ حتى أكمل اهللا به الدِّ

(ا�ائدة:  )يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب(سبحانه قوله: 

ه أصوله وفروعه، كام قال إمام دار اهلجرة مالك بن أ�س  صفبنيَّ  ).٣ : /الدين كلَّ

الٌ « ظَ  حمُ م أمته االستنجاء ومل يعلّ  صنَّ بالنبي أن ُي   .)١(»مهم التوحيدأ�ه علَّ

ين هللا  صوقد كان  ه بْ ونَ  ـداعيًة إىل توحيد اهللا وإخالص الدِّ ذ الرشك كلِّ

ه وصغريه فقون عىل ذلك، متضافرون  كبِري هم متَّ شأن مجيع املرسلني؛ إذ أنَّ الرسَل كلَّ

عىل الدعوة إليه، بل هو منطلقُ دعوهتم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم، ولذا ينبغي أن 

را لدى كلِّ مسلم وواضًح  ي يكون متقرِّ ا لدى كلِّ مؤمن أنَّ العقيدة ال جمال فيها للرأ

ام ال واجب عىل كلِّ مسلم يف مشارق األرض ومغارهبا أن يعتقد واألخذ والعطاء، وإنَّ

كٍ  عقيدة األ�بياء واملرسلني، وأن يؤمن باألصول التي آمنوا هبا ودعوا إليها دون تشكُّ

، أو ٍد فهذا شأُن املؤمنني، وهذا سبيلهم: اإليامن والتسليم واإلذعان والقبول،  تردُّ

فقه السالمة، وي ه، وعندما يكون املؤمن كذلك ترا تحقق له األمن واألمان، وتزكو نفسُ

ل الناس بسبب عقائدهم الباطلة  ا متام البعد عامَّ يقع فيه ضالَّ ه، ويكون بعيًد ويطمئنُّ قلُب

رية وتذبذب. ب وشكوك وأوهام وحَ  من تناقض واضطرا

عدها  والعقيدة اإلسالمية الصحيحة بأصوهلا الثابتة وأسسها السليمة وقوا

ق للناس سعادهتم ورفعتهم وفالحهم يف الدنيا  - ها دون غري -املتينة هي  التي حتقِّ

فقتها  هينها وحججها، وملوا ة دالئلها، وسالمة برا واآلخرة؛ لوضوح معاملها، وصحَّ

ة   .)٢( للفطرة السليمة، والعقول الصحيحة، والقلوب السويَّ

                                                           

ئل مالك عن الكالم والتوحيد، فقال مالك "ذم الكالميف "أخرج اهلروي ) ١( َ «: عن الشافعي قال : سُ  الٌ حمُ

م أمته االستنجاء ومل يعلمهم التوحيد صبالنبي  نَّ ظَ أن يُ     .»أ�ه علَّ

  .نخبة من العلامء"، تأ�يف: أصول اإليامن يف ضوء الكتاب والسنة) باختصار من مقدمة كتاب "٢(



   
   

١٠

فجر الرسالة املحمدية يكيدون املكائد  ما زال أعداء الدين منذ أن بزغو

لإلسالم وأهله، وحيملون الغل واحلقد عىل هذا الدين وحياولون جاهدين صد الناس 

عن احلق املبني وإضعاف املسلمني ألهنم يعلمون أن قوة املسلمني تعني إضعافهم 

لدين ومن أساليب الكفار يف الصد عن هذا ا، وتنحيتهم عن القيادة والسيادة للبرشية

العظيم وحماوالهتم إلضعاف املسلمني ما يسعون لتحقيقه جاهدين ببث الفرقة 

حد  واالختالف يف املجتمع املسلم وإفساد ذات البني إذ من أكثر ما يؤزهم اجلسد الوا

  .املسلم البناء املرتاص املتحاب

ن ذلك لينتبه  ،ولقد كانت حماوالهتم للتفريق منذ العهد النبوي ويسجل القرآ

سلمون يف حارضهم ويعتربون بام حصل من أعدائهم يف السابق إذ ما زالوا يسعون امل

 حف جف مغ جغ(  لتحقيق اهلدف نفسه: التفريق بني املسلمني يقول اهللا تعاىل:

آل ( ) حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

ن:    .)٩٩عمرا

ففي هذه اآلية توبيخ ووعيد من اهللا تعاىل للكفرة من أهل الكتاب عىل  

ن أهل اإليامن هم عن سبيل اهللا من أراده مدّ عنادهم للحق وكفرهم بآ�ات اهللا وصَ 

وهم يف ذلك يلتمسون لسبيل اهللا الزيغ والتحريف ويريدون رد  .بجهدهم وطاقتهم

ويريدون ألهل اإليامن واالستقامة إىل الكفر واالعوجاج ويطلبون العدول عن القصد 

  .دين اهللا الضالل

ة تأمر باجلامعة وتثني بالنهي عن الفرقة يف موضع قد وردت نصوص عدو

واحد مع أن األمر باجلامعة يستلزم النهي عن الفرقة، والنهي عن الفرقة يستلزم األمر 

ومن هنى عن فعل باجلامعة ولو مل يذكر ذلك فكل من أمر بيشء فقد هنى عن فعل ضده، 

ومما ورد  .فرقة والنهي عنهامما يؤكد وجوب األمر باجلامعة وترك ال فقد أمر بفعل ضده

 مب زب رب (: يف األمر بلزوم اجلامعة والنهي عن الفرقة يف موضع واحد قوله تعاىل

) ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب

  .قها وتشعبهاومجع السبل لتفرُّ  ،د سبيله ألن احلق واحدإنام وحَّ ). و١٥٣األ�عام:(



   
   

١١

عىل أي  اباالجتامع ليس اجتامعً وال يكون االجتامع ملجرد االجتامع، فاألمر 

اجتامع عىل كلمة احلق والتسليم  ،اجتامع عىل الدينهو عىل ال يشء، بل  ايشء أو اجتامعً 

والعمل بنصوص الرشيعة  صاجتامع عىل طاعة اهللا وطاعة رسوله  ،ـ ألمر اهللا

ا كَ «: صقال  كلها. ًف َال ِت ى اخْ ريََ سَ ى َف ِد ْع ْم َب ُك ِعْش ِمْن ْن َي ُه َم ًريا ِإنَّ ِة  ؛ِث نَّ سُ ى َو نَِّت سُ ْم ِب ُك َلْي َع َف

اتِ األُ  َدَث حمُْ ْم َو اُك ِذ َوِإيَّ َواِج َها ِبالنَّ َلْي وا َع ضُّ َع ا َو وا ِهبَ ُك سَّ يَن َمتَ ِد شِ ا َني الرَّ ِديِّ ْه َفاِء املَْ َل وِر اْخلُ ُم

ةٌ  َالَل ٍة ضَ َع ْد ُكلَّ ِب ٌة َو َع ْد ٍة ِب َدَث نَّ ُكلَّ حمُْ   .)حه األلباينرواه أ�و داود، وصح( »َفِإ

طالب باجتامع األمة ملجرد االجتامع ي منعىل كل  ردٌّ احلديث ويف هذا 

والسكوت عن باطل املخالف من أهل األهواء وترك اإلنكار عليه يف بدعته حتى ال 

ورحم اهللا اإلمام القرطبي إذ يبني  ،يتعكر صفو هذا االجتامع أو التقارب املزعوم

األساس الذي ينبغي أن يكون عليه االجتامع وبه تتحقق وحدة الصف فيقول: 

، َوأَ « فِ الَ ِت خْ َد االِ امَ ِعْن ِه وَع ِإَلْي ُج الرُّ ِه َو ِة َنِبيِّ نَّ سُ ِه َو ِكَتاِب كَ ِب سُّ َم َلْيَنا التَّ اىلَ َع َع بَ َت ْوَج َرَنا َفَأ َم

ىلَ  ِع َع امَ ْجِت االِ ِة ِب َم ِل َك اقِ اْل َف بُ اتِّ َب كَ سَ َذِل ، َو الً َم َع ا َو اًد َق ِة اْعِت نَّ السُّ ابِ َو ِكَت اِم ِباْل صَ ْعِت  االِ

، يِن الدِّ ا َو ْنَي حُ الدُّ اِل صَ ِه َم مُّ ِب ي َيِت ِذ اتِ الَّ َت اِم الشَّ َظ فِ  َواْنِت الَ ِت خْ َن االِ ُة ِم َم الَ السَّ   . )١(»َو

إال بوحدة املعتقد ووحدة املنهج إن اجلامعة واالئتالف ال تتحقق  ،نعم

ط املستقيم الذي  ،والسلوك عندها يتحقق لألمة االجتامع عىل احلق والسري عىل الرصا

 لذلك بنيَّ  ؛رقة تقع يف األمة حينام تتعدد املناهج وتتعدد الطرقوالفُ ، وصاهم رهبم به

وهو السري عىل  ،هلم أن طريق احلق واحد وأن السبيل إىل االجتامع واحد ألاهللا 

ط املستقيم ذلك فإن السبل ستتخطفهم ويتشعبوا يف الضالالت  ا وأما إن أ�َ  ،الرصا

  وواقع األمة اآلن شاهد عىل ذلك.  ،والبدع

بسبب البعد عن املنهج السليم يف تلقي العقيدة الصحيحة افرتقت األمة ف

ا لقول الصادق املصدوق  ِن ، فصمصداًق فِ ْب ْو ْن َع كٍ َع َ  َماِل يِّ األْ ِع َج الَ  تشْ : َق الَ َق

                                                           

  .نخبة من العلامء"، تأ�يف: اإليامن يف ضوء الكتاب والسنةأصول ) باختصار من مقدمة كتاب "١(

  .)١٦٤/ ٤(يف تفسريه القرطبي وكالم اإلمام 



   
   

١٢

ولُ اِهللا  سُ مْ : «صَر ِه وا يفِ ِديِن ُق رتََ وَد اْف ُه نَّ اْلَي ِة  ِإ  اْجلَنَّ
ٌة يفِ َد ِح ا َو ، َف ًة َق ْر َني ِف ِع ْب سَ ى َو َد ْح ىلَ ِإ َع

َني  ِع ْب سَ ِ َو نيْ ىلَ ِثْنَت ْم َع ِه وا يفِ ِديِن ُق رتََ ى اْف اَر صَ نَّ النَّ ، َوِإ اِر وَن يفِ النَّ ُع ْب سَ ى َو َد ْح ، َفِإ ًة َق ْر ِف

ةُ  مَّ ُ ِه األْ ِذ نَّ َه َق رتَِ ْف ، َلَت ِه ِد ٍد ِبَي مَّ َ سُ حمُ ْف ي َن ِذ ، َوالَّ ِة  اجلَْنَّ
ٌة يفِ َد اِح َو ، َو اِر وَن يفِ النَّ ُع ْب سَ ىلَ  َو َع

ارِ  وَن يفِ النَّ ُع ْب سَ اِن َو ، َوِثْنَت ِة  اجلَْنَّ
ٌة يفِ َد اِح ، َو ًة َق ْر َني ِف ِع ْب سَ ثٍ َو الَ يَ اجلَْ  ،َث ِه ةُ َو َع : ، »َام وا َقاُل َف

؟« ولَ اِهللا سُ ا َر يَ َي ْن ِه َم : »، َو الَ ايبِ «َق َح صْ ِه َوَأ َلْي ا َع قُ «ويف رواية: . »َما َأَ� رتَِ ْف َت ى سَ ِت مَّ نَّ ُأ َوِإ

ةً  َق ْر َني ِف ِع ْب سَ ِ َو نيْ ىلَ ِثْنَت الَّ  ،َع اِر ِإ ا ىفِ النَّ َه لُّ ةً  ُك َد اِح ةُ ، َو َع َام ىَ اْجلَ ِه   .)١( »َو

 املعتزلةن الذي خرج ع احلسن األشعري أيبوهذا الكتاب يف بيان عقيدة اإلمام 

اإلمام بني ما كان عليه  ا ظاهًر  اختالًفا هناكوبيان أن ورجع لعقيدة أهل السنة واجلامعة، 

األشاعرة يف بعض املسائل، وبني ما استقر عليه أ�باعه متقدمو و احلسن األشعري أيب

ي عند املتأخرين  منهم يف تلك املسائل، وهو ما يؤدي إىل القول بأن األشاعرة الرأ

وإنام خالفوه يف مسائل من  /ا أليب احلسن األشعري املتأخرين مل يكونوا متبعني متامً 

  األمهية بمكان، حتى قال بعضهم: 

َ  ثَ دِّ حُ  ْو لَ       ءْ امَ تِ انْ  هِ �ِ أْ  رَ ىلَ إِ  هُ لَ  نْ مَّ عَ  يُّ رِ عَ شْ األْ

ْ خْ أَ  الَ قَ لَ                                                             ءْ َر بَ  هُ ونَ ولُ قُ ا يَ ِممَّ  ينِّ أَ بِ  مْ هُ ربِ   ا

له، فهم ينفون  املتأخرين من األشاعرة غالبُ ف خالفوا األشعري يف كثري من أقوا

خيالفون فيها وهذه الصفات كلها ، والعلو والنزول واليد والعني ـصفة االستواء هللا 

  األشعري نفسه.

 ر بن عبد الرمحن احلوايلسفَ به الدكتور كثًريا يف هذا الكتاب مما كتَ  وقد استفدُت 

                                                           

الذهبي و ، وصححه، ووافقه ابن تيميةاحلاكموالرتمذي، وابن ماجه، و ،أ�و داودو ،أمحد رواه )١(

ده  الشاطبيوالبوصريي و العراقي يف"ختريج  احلافظواأللباين واألرنؤوط، وحسنه الرتمذي وابن حجر، وجوَّ

 .اإلحياء"

يَ َيا   ْن ِه َم ولَ (َو سُ يَ الْ  َر ْن ِه َم : َو يْ ؟) َأ ةُ اِهللا َق ْر َنَّة ِف ي يفِ اجلْ ِت ِه ؟ الَّ ْق ِف ِديِث َواْل ِن َواْحلَ آ ْر ُق ْهُل اْل : َأ يْ ة) َأ َع امَ (اجلَْ

ُه  اِر اِع َأَ� ىلَ ِاتَِّب وا َع ُع َم يَن ِاْجَت ِذ ِم الَّ ْل ِع ِ  صَواْل وا يفِ َمج ُل دِّ ملَْ ُيَب ري، َو ْغِي يفِ َوالتَّ ِر ْح وا ِبالتَّ ُع ِد ملَْ َيْبَت ا، َو َه لِّ ِل ُك ا َو حْ َ يِع األْ

ة.  َد اسِ َف َراِء اْل اآلْ   ].)١٢/٢٢٣لعظيم آبادي (لعون املعبود رشح سنن أيب داود، [ِب



   
   

١٣

 األصول املنهجية التي خالف األشاعرة فيها بنيَّ حيث ، )١(يف هذا املجال - حفظه اهللا  -

وجود دليل عىل دعوى األشاعرة أن عقيدة عامة  عدمَ  ، وأوضَح )٢( أهل السنة واجلامعة

 .ذكر بعض األمثلة عىل التناقض يف منهجهمواملسلمني هي عقيدهتم، 

َ اْلَغْيِب  َمَواِت َواألَْرِض َعاِمل افِيَل َفاطَِر السَّ يَل َوِميَكاِئيَل َوإِْرسَ اللَُّهمَّ َربَّ ِجْربِ

ُكُم َبْنيَ ِعبَاِدكَ  َهاَدِة َأْنَت َحتْ َتلُِفوَن اْهِدنِى ملَِا اْخُتلَِف فِيِه ِمَن اْحلَقِّ  َوالشَّ فِيَام َكاُنوا فِيِه َخيْ

اٍط ُمْسَتِقيٍم.  بِإِْذنَِك إِنََّك َأْنَت َهتِْدى َمْن َتَشاُء إَِىل ِرصَ

  صقر شحاتة حممد   

sakrmhma@yahoo.com 

                                                           

  "، و"األشاعرة عرض ونقض". منهج األشاعرة يف العقيدة) يف كتابيه: "١(

وما أحسن ما كتبه أخونا سفر احلوايل عام علم من مذهبهم، «: /عثيمني حممد بن صالح الالشيخ قال ) ٢(

ألن أكثر الناس ال يفهم عنهم إال أهنم خمالفون للسلف يف باب األسامء والصفات، ولكن هلم خالفات 

  ).٢٩٠ص ، رشح األربعني النووية( ».كثرية



   
   

١٤

  )١( اعتقاد األئمة األربعة
  

إن عقيدة األئمة األربعة هي العقيدة اجلديرة بأن جتمع املسلمني عىل كلمة 

  .صسواء وتعصمهم من التفرق يف الدين ألهنا مستمدة من كتاب اهللا وسنة رسوله 

هو ما نطق  -رمحهم اهللا  -أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد  -فاعتقاد األئمة األربعة 

ة وما كان عليه الصحابة  نَّ والتابعون هلم بإحسان وليس بني  يبه الكتاب والسُّ

بل هم متفقون عىل اإليامن بصفات  ،يف أصول الدين نزاعٌ  -وهللا احلمد  -هؤالء األئمة 

ن كالم اهللا غري خملوق، وأن اإليامن ال بد فيه من تصديق القلب  ،ـالرب  وأن القرآ

                                                           

اعتقاد األئمة األربعة،  حممد بن عبد الرمحن اخلميس ) باختصار من: اعتقاد األئمة األربعة، للدكتور١(

، أيب حنيفة، لإلمام الفقه األكرب، وقد مجعه من هذه الكتب وغريها: للدكتور حممد بن عبد الرمحن اخلميس

الرد عىل اجلهمية والزنادقة و لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، ،الرسالةو ،أيب حنيفةلإلمام الفقه األ�سط، و

، جامع بيان العلم وفضله، ومناقب أيب حنيفة للمكي، ومناقب أيب حنيفة للكرديو أمحد بن حنبل،لإلمام 

زي، بن أيب حاتم، الآداب الشافعي ومناقبه، وللبيهقي ،مناقب الشافعيالبن عبد الرب ا�الكي، و مناقب و الرا

بن ، الطبقات احلنابلة، واجلوزي بن، المناقب اإلمام أمحد، واحلسن اآلبري السجستاين يب، ألاإلمام الشافعي

ي، وأيب يعىل ربَ ْك نَّة لعبد اهللا بن أمحد،، واإلبانة الكربى البن بطة الُع نَّة البن أيب عاصم،و السُّ تاريخ و السُّ

هتذيب و تذكرة احلفاظ للذهبي،وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين، و بغداد للخطيب البغدادي،

للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد  ،حلية األولياء وطبقات األصفياء، ور العسقالينللحافظ ابن حج ،التهذيب

لعبد احلي بن عامد  ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهبو للذهبي،، سري أعالم النبالء، واهللا األصبهاين

اب رشف أصح، ورشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة، للاللكائيو رشح الفقه األكرب للقاري،، واحلنبيل

لإلمام أيب بكر حممد  ،الرشيعة، وأيب العز احلنفي ، البنرشح العقيدة الطحاوية، واحلديث للخطيب البغدادي

طبقات احلنابلة للقايض أيب احلسني حممد بن أيب يعىل، وصفة العلو البن قدامة، و بن احلسني اآلجري،

أليب عثامن إسامعيل  ،أصحاب احلديثعقيدة السلف وأليب إسحاق الشريازي الشافعي،  ،طبقات الفقهاءو

قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األ�ر، وللقاري، األكرب الفقه رشح للذهبي،  للعيل الغفار العلو، والصابوين

لإلمام أمحد املكي،  ،أيب حنيفة ، ومناقبمسائل اإلمام أمحد أليب داود السجستاينو حمد صديق خان،مل

زي  يب، ألأحاديث يف ذم الكالم وأهله، والم للهرويالك ، وذممناقب الشافعي للبيهقيو الفضل الرا

  .املقرىء



   
   

١٥

للسان، بل كانوا ينكرون عىل أهل الكالم من جهمية وغريهم ممن تأ�روا بالفلسفة وا

  اليونانية واملذاهب الكالمية.

فعقيدة هؤالء األئمة األربعة هي العقيدة الصحيحة التي جاءت يف الكتاب 

  والسنة من منبع صاف ال تشوبه شائبة التأويل والتعطيل أو التشبيه أو التمثيل.

  :/ أبي حنيفة اإلمامعقيدة 

: عقيدته يف توحيد اهللا وبيان التوسل الرشعي وإبطال التوسل البدعي:    أوالً

ال ينبغي ألحد أن يدعو اهللا إال به والدعاء ا�أذون فيه ا�أمور : «/قال  - ١

 نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ(يد من قوله تعاىل: فِ به ما استُ 

ف: ( )مت زت رت يب   ... ».)١٨٠األعرا

أسأ�ك بحق فالن أو بحق أ�بيائك « :ه أن يقول الداعيكَر يُ : «/وقال  - ٢

م م واملشعر احلرا   .)١(» ورسلك وبحق البيت احلرا

                                                           

ْم : «/قال اإلمام الشاطبي  )١( ُ هنَّ ِء َفِإ امَ َل ُع ُم اْل الَ ا َك مَّ يِّ َعنَْها  -َوَأ وِر املَْنِْه ُم ُ َة يفِ األْ ِهَي ا َر َك وا اْل ُق َل ْن َأْط الَ  -َوِإ

يِه  َة التَّنِْز ِهَي ا َر ا َك نُوَن ِهبَ ْع وَن َي ُق ِل ْط . َفُي ِ نيْ يَل َقِب َ اْل نيْ وا َب ُق رِّ َف ْن ُي وا َأ اُد َر َني َأ يَن ِح ِر خِّ ُمَتَأ ْل حٌ ِل الَ ِط ا اصْ َذ امَ َه ، َوِإنَّ َقْط َف

املَْ  يِم َو ِر ْح ْفِظ التَّ َل يِم ِب ِر ْح َة التَّ ِهَي ا َر وَن َك صُّ خيَُ ، َو َقْط يِه َف ِة التَّنِْز ِهَي ا َر ىلَ َك ِة َع ِهَي ا َر َك ْفَظ اْل .نْعِ َل كَ اِه َذِل َب شْ   ، َوَأ

ولُ  ُق ْن َي ًحيا َأ ِ يِه رصَ يامَ الَ َنصَّ ِف ْم ِف ِ اهنِ ْن شَ ْن ِم ُك ْم ملَْ َي ُ هنَّ فِ َفِإ َل َن السَّ وَن ِم ُم دِّ َق ا اْملَُت مَّ . َوَأ ٌم ا َر ا حَ َذ َه لٌ َو الَ ا حَ َذ : َه وا

وْ  ْن َق ِة ِم َي ا يفِ اآلْ ًفا ِممَّ ْو َة خَ اَر ِعَب ِه اْل ِذ َن َه ْو اَم َح : َوَيَت ِه  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  (ِل

تْ يفِ ١١٦(النحل:  ) مججح حج مث هت مت َد ا ُوِج َذ نَى. َفِإ ْع ا املَْ َذ ُه َه َم دَّ َق ْن َت مَّ كٌ َع ى َماِل َك حَ )، َو

، فَ  كَ َه َذِل َب شْ َما َأ . َو وٌه ُر ْك ا َم َذ َه ا، َو َذ بُّ َه ِح الَ ُأ ا، َو َذ ُه َه َر ْك ا: َأ َه ِ ريْ ْو َغ ِة َأ َع ْد ْم يفِ اْلِب ِه ِم الَ ْم الَ َك ُ هنَّ ىلَ َأ نَّ َع َع َط ْق  َت

َقطْ  يَه َف وَن التَّنِْز يُد ِر   .])٥٣٨ - ٥٣٧/ ٢االعتصام ([» ُي

: : «/ وقال اإلمام ابن القيم ولُ ُق ًكا َي ت َماِل ْع ِم : سَ بٍ ْه ُن َو الَ اْب ْن «َق ْن َمَىض ِم الَ َم ِر النَّاِس َو ْم ْن َأ ْن ِم ُك ملَْ َي

ئُ  رتَِ وا َجيْ ا َكاُن َم ، َو ٌم ا َر ا حَ َذ َه ، َو لٌ الَ ا حَ َذ : َه ٍء ْ ولُ يفِ يشَ ُق ِه َي ي ِب ِد ْقَت ًدا َأ حَ ت َأ ْك َر ْد الَ َأ نَا، َو ِف َل ، َوِإنَّ سَ كَ ىلَ َذِل امَ وَن َع

َذا ى َه َر الَ َن ا، َو َذ ي َه ِغ نًا؛ َفيَنَْب سَ ا حَ َذ ى َه َر ا، َوَن َذ ُه َك َر ْك : َن وَن وُل ُق وا َي : »َكاُن اَد َز ، َو وبَ ُق ْع ُن َي يُق ْب اُه َعنُْه َعِت َو َر ، َو

» : اىلَ َع ِ َت لَ ا�َّ ْو ت َق ْع ِم ا سَ َم ، َأ ٌم ا َر الَ حَ لٌ َو الَ وَن َح وُل ُق الَ َي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن (َو

ُم َما ٥٩(يونس:  )مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ا َر ، َواْحلَ ُه وُل سُ َر ُه اُهللا َو لَّ حَ : َما َأ لُ الَ )، اْحلَ

هُ  وُل سُ َر ُه اُهللا َو َم رَّ   ».حَ



   
   

١٦

ا: أقوال اإلمام أيب حنيفة    يف إثبات الصفات والرد عىل اجلهمية:  /ثانًي

ال يوصف اهللا تعاىل بصفات املخلوقني، وغضبه ورضاه : «/قال  - ١

ة واجلامعةف، وهو يْ صفتان من صفاته بال كَ  نَّ وال  ،وهو يغضب ويرَىض  ،قول أهل السُّ

بُ  ه ورضاهُ ه عقوبتُ يقال: غضبُ  هثوا ه كام وصف نفسَ ُف صِ مل يلد ومل يولد  ،أحٌد صمدٌ  :ه، وَن

ا أحد، حيٌّ قادر سميع بصري عامل، يد اهللا فوق أ�دهيم ليست كأ�دي  ومل يكن له كفًو

  ».خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه

ن، فام ذكره سٌ ونفْ  هٌ يد ووْج  وله: «/وقال  - ٢ ، كام ذكره اهللا تعاىل يف القرآ

ن مِ  وال يقال إن  ،فر الوجه واليد والنفس، فهو له صفات بال كيْ كْ ن ذِ اهللا تعاىل يف القرآ

ل   ».يده قدرته أو نعمته، ألن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر واالعتزا

بل يصفه بام  ،هللا بيشءال ينبغي ألحد أن ينطق يف ذات ا: «/وقال  - ٣

�ه شيًئا ،وصف به نفسه   ».تبارك اهللا وتعاىل رب العاملني ،وال يقول فيه برأ

ئل عن النزول اإل�ي قال  - ٤   ».ينزل بال كيف: «/و�ا سُ

                                                                                                                                                     

ت (القائل اإلمام ابن القيم):  ْل بَ «ُق سَ ْم ِب ِه ِت مَّ ىلَ َأِئ ِة َع مَّ َِئ اِع األْ ْن َأْ�َب يَن ِم ِر خِّ ْن اْملَُتَأ ٌري ِم ِلَط َكِث ْد َغ َق ْيُث َو ، حَ كَ بِ َذِل

حْ  وَن التَّ ُر خِّ ى اْملَُتَأ ، فَنََف ِة َه ا َر َك ْفَظ اْل وا َل ُق َل ، َوَأْط يِم ِر ْح ْفِظ التَّ قِ َل الَ ْن إْط ُة َع مَّ َِئ َع األْ رَّ َو ُة َت مَّ َِئ ِه األْ َلْي َق َع َل امَّ َأْط يَم َع ِر

تْ  فَّ خَ ِة َو َه ا َر َك ْفُظ اْل ْم َل ِه َلْي ُهَل َع مَّ سَ ، ُث َة َه ا َر َك وَن إىلَ اْل ُر ِه آخَ َز ِب اَو َ جتَ ، َو يِه ىلَ التَّنِْز ْم َع ُه ضُ ْع ُه َب َل َم َح ْم َف ِه َلْي ُه َع ُمْؤَنُت

يعَ  ِ ىلَ الرشَّ يٌم َع ِظ َلٌط َع ِه َغ َبِب سَ َل ِب صَ َح ؛ َف ْم ِ َفاهتِ ُّ رصَ ا يفِ َت د� ٌري ِج ا َكِث َذ َه ، َو ىلَ ْو َ ِك األْ ْر ِة َت َه ا َر ةِ َك مَّ َِئ ىلَ األْ َع   ».ِة َو

: ثم ذكر اإل ََد اِم أمحْ الَ «مام ابن القيم أمثلة كثرية منها قول اإلَم بِ َو ِك ا َو َك الَ اْل ِة َو َر ْه لزَّ حَ ِل ا ُذِب ْكُل َم ي َأ ْعِجُبِن الَ ُي

: زَّ َوَجلَّ الَ اُهللا َع ، َق ِ اِهللا ريْ َغ حَ ِل ٍء ُذِب ْ ُكلُّ يشَ ، َو ِة يسَ َكِن  مم خم حم جم يل ىل مل خل (اْل

  ).٣(ا�ائدة:  ) جن يم ىم

ْل  مَّ : َفَتَأ الَ ف َق ي«َكْي ْعِجُبِن يامَ َنصَّ اُهللا » الَ ُي ُه  - ِف َحاَن ْب ُه يفِ  -سُ ِ َل
يِم ا�َّ ِر ْح ا ِبَت ضً َو َأْ� َتجَّ ُه احْ ، َو ِه يِم ِر ىلَ َحتْ َع

هِ    )].٤١ - ٤٠/ ١انظر: إعالم املوقعني ([» ِكَتاِب

اِن «أن اإلمام الرتمذي قال يف سننه:  ابن القيمومما يوضح كالم اإلمامني الشاطبي و ِة ِإْتَي ِهَي ا َر ابُ َما َجاَء يفِ َك َب

ىلَ : «ص، وذكر فيه قول رسول اهللا »اَحلاِئضِ  لَ َع ِز امَ ُأْ� َر ِب َف ْد َك َق ًا، َف اِهن ْو َك ا، َأ َه ِر ًة يفِ ُدُب َرَأ ِو اْم ا، َأ ضً ى َحاِئ ْن َأَ� َم

دٍ  مَّ َ   ث صححه األلباين].)، واحلدي١٩٩/ ١سنن الرتمذي ([». حمُ

هة التنزهيية؟!! عقل أن يستدل اإلمام الرتمذي باحلديث عىل الكرا   فهل ُي
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ألن األسفل ليس من  ؛ى من أعىل ال من أسفلدعَ واهللا تعاىل يُ : «/وقال  - ٥

  ».وصف الربوبية واأللوهية يف يشء

به: «/وقال  - ٦   ».وهو يغضب ويرىض وال يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوا

ا من األشياء من خلقه وال يشبه من خلقه مل يزل : «/وقال  - ٧ وال يشبه شيًئ

ل بأسامئه وصفاته   ».وال يزا

در ال منا، ويقْ لْ ه بخالف صفات املخلوقني يعلم ال كعِ وصفاتُ : «/وقال  - ٨

  ».معنا، ويتكلم ال ككالمنادرتنا، ويرى ال كرؤيتنا، ويسمع ال كسكقُ 

  ».ال يوصف اهللا تعاىل بصفات املخلوقني: «/وقال  - ٩

  ».ن وصف اهللا بمعنى من معاين البرش فقد كفرومَ : «/وقال  -١٠

من قال ال أعرف ريب يف السامء أم يف األرض فقد كفر، وكذا : «/وقال  -١١

  ».األرضمن قال إنه عىل العرش وال أدري العرش أيف السامء أم يف 

  ».والكالم صفة يف األزل ،ومتكلامً بكالمه: «/وقال  -١٢

  ».ويتكلم ال ككالمنا: «/وقال  -١٣

نُ : «/وقال  -١٤ كالم اهللا يف املصاحف مكتوب ويف القلوب  والقرآ

  ».لأ�زِ  صحمفوظ، وعىل األلسن مقروء، وعىل النبي 

ن غري خملوق: «/وقال  -١٥   ».والقرآ

ا: أقوال اإلمام أ   يف القدر:  /يب حنيفة ثالًث

أن  تَ مْ ا علِ أمَ «جيادله يف القدر فقال له:  /جاء رجل إىل اإلمام أيب حنيفة  - ١

ا ازداد حتًريا    ».الناظر يف القدر كالناظر يف عيني الشمس كلام ازداد نظًر

ا يف األزل باألشياء قبل كوهنا: «/ وقال - ٢   ».وكان اهللا تعاىل عاً�

ا ويعلم أ�ه كيف يعلم اهللا : «/ وقال - ٣ تعاىل املعدوم يف حالة عدمه معدوًم

ا ويعلم كيف يكون  يكون إذا أوجده، ويعلم اهللا تعاىل املوجود يف حال وجوده موجوًد

  ».هفناُؤ 
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  ».ه يف اللوح املحفوظرُ وقدَ : «/ وقال - ٤

  ».وال يكون يف الدنيا وال يف اآلخرة يشء إال بمشيئته: «/ وقال - ٥

ره ومعرفته خملوق، فلام كان  نقر بأن: «/ وقال - ٦ العبد مع أعامله وإقرا

ا فأفعاله أوىلَ    ». أن تكون خملوقةالفاعل خملوًق

مجيع أفعال العباد من احلركة والسكون كسبهم واهللا تعاىل : «/ وقال - ٧

  ».خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره

هم عىل احلقيقة بُ سْ ومجيع أفعال العباد من احلركة والسكون ك: «/ وقال - ٨

واهللا تعاىل خلقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، والطاعات كلها كانت 

واجبة بأمر اهللا تعاىل وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، واملعايص 

  ».كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته ال بمحبته وال برضائه وال بأمره

ر األشياء وقضاها وال يكون يف الدنيا وال يف ي قدَّ وهو الذ: «/ وقال -١٠

به يف اللوح املحفوظ   ».اآلخرة يشء إال بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وَكَت

ا: أقوال اإلمام أيب حنيفة    يف اإليامن:  /رابًع

ر باللسان وتصديق باجلَ : «/قال  ر وحده ال يكون  ،ناناإليامن إقرا واإلقرا

  ».إيامًنا

ا: قول اإلمام أيب حنيفة    : ييف الصحابة  /خامسً

ا من صحابة رسول اهللا إال بخري: «/قال  - ١   ».وال نذكر أحًد

، وال نوايل صوال نتربأ من أحد من أصحاب رسول اهللا : «/وقال  - ٢

ا دون أحد   ».أحًد

، ساعة واحدة خري من عمل صمقام أحدهم مع رسول اهللا : «/وقال  - ٣

  ».وإن طالأحدنا مجيع عمره 

: أ�و بكر صونقر بأن أفضل هذه األمة بعد نبينا حممد : «/وقال  - ٤

ن اهللا عليهم أمجعني   ».الصديق ثم عمر ثم عثامن ثم عيل رضوا
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  : / عقيدة اإلمام مالك بن أنس

: قوله يف التوحيد:    أوالً

يا «كنا عند مالك بن أ�س فجاءه رجل فقال: «عن جعفر بن عبد اهللا قال:  - ١

فام وجد مالك من يشء ما  ،»أ�ا عبد اهللا، الرمحن عىل العرش استوى، كيف استوى؟

 -وجد من مسأ�ته. فنظر إىل األرض وجعل ينكت بعود يف يده حتى عاله الرحضاء 

غري معقول، واالستواء منه  الكيفُ «ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال:  - يعني العرق 

وأمر به ». وأظنك صاحب بدعة ،غري جمهول، واإليامن به واجب، والسؤال عنه بدعة

ج. خِر   فُأ

ه يف كل مكان ،اهللا يف السامء«: /وقال  - ٢ لُم   ».وِع

ا: قوله    يف القدر:  /ثانًي

سمعت مالك بن أ�س «أخرج ابن أيب عاصم عن سعيد بن عبد اجلبار قال:  - ١

  .)١(» - يعني القدرية  -يقول: رأ�ي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإال قتلوا 

سمعت مالك بن أ�س يسأل عن «وعن مروان بن حممد الطاطري قال:  - ٢

 :   ... ».)٢٢١البقرة: ( )ىث نث مث زث رث(تزويج القدري؟ فقرأ

ال جتوز شهادة القدري الذي يدعو، «قال مالك: «وقال القايض عياض:  - ٣

  ».وال اخلارجي والرافيض

ا: قوله    يف اإليامن:  /ثالًث

سمعت ابن جريج وسفيان الثوري ومعمر «عن عبد الرزاق بن مهام قال:  - ١

اإليامن قول وعمل يزيد «بن راشد وسفيان بن عيينة ومالك بن أ�س يقولون: 

  ».وينقص

  ».اإليامن قول وعمل: «/وقال  - ٢

                                                           

 أي من ال يؤمنون بالقدر. )١(
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ا: قوله    : ييف الصحابة  /رابًع

ا من أصحاب رسول اهللا مَ : «/ قال اإلمام مالك بن أ�س - ١ ن تنقص أحًد

ْ ، أو كان يف قلبه عليهم غِ ص ء املسلمني، ثم تال قوله تعاىل: ل، فليس له حق يف يفَ

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل(

، فليس له يف لٌّ صهم أو كان يف قلبه عليهم غِ قَّ فمن تنَ . )١٠احلرش: ( )ىه مه جه

  ».حقٌّ  ءِ يْ الفَ 

كنا عند مالك فذكروا رجالً يتنقص «عن رجل من ولد الزبري قال:  - ٢

 - ) خم حم جم ىليل مل خل  (، فقرأ مالك هذه اآلية: صأصحاب رسول اهللا 

ن أصبح يف مَ «. فقال مالك: )٢٩الفتح: ( )١( )زتمت رت يب ىب نب( -حتى بلغ 

  ».، فقد أصابته اآليةصقلبه غيظ عىل أحد من أصحاب رسول اهللا 

  :/ عقيدة اإلمام الشافعي

: قوله    يف التوحيد:  /أوالً

ن ووردت هبا السنة وننفي : «/قال  - ١ نثبت هذه الصفات التي جاء هبا القرآ

  ».)١١الشورى: ( )مهىه جه ين( التشبيه عنه كام نفى عن نفسه فقال:

  ».من قال القرآن خملوق فهو كافر« :/وقال  - ٣

ا: قوله    يف القدر:  /ثانًي

إن مشيئة العبادة هي إىل اهللا تعاىل وال يشاءون إال أن يشاء اهللا رب : «/قال 

وإن القدر خريه ، من خلق اهللا تعاىل قٌ لْ العاملني، فإن الناس مل خيلقوا أعامهلم وهي خَ 

ومساءلة أهل القبور حق، والبعث حق، ، وإن عذاب القرب حق، ألورشه من اهللا 

  ».واحلساب حق، واجلنة والنار حق، وغري ذلك مما جاءت به السنن

                                                           

 يهجي ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل  () َقاَل َتَعاَىل: ١(

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي

 .)٢٩الفتح: ( ) ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب
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ا: قوله    يف اإليامن:  /ثالًث

  ».اإليامن قول وعمل واعتقاد بالقلب: «/قال  - ١

  ».اإليامن قول وعمل يزيد وينقص: «/وقال  - ٢

ا: قوله    : ي يف الصحابة /رابًع

يف القرآن  صأ�نى اهللا تبارك وتعاىل عىل أصحاب رسول اهللا : «/قال  - ١

من الفضل ما ليس ألحد بعدهم،  صوالتوراة واإلنجيل وسبق هلم لسان رسول اهللا 

أهم بام أ�اهم من ذلك ببلوغ أعىل منازل الصديقني والشهداء فرمحهم اهللا، وهنَّ 

نن رسول اهللا ْو والصاحلني، فهم أدَّ  دوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ، وشاهَ صا إلينا سُ

نته ما عرفنا  صما أراد رسول اهللا  ا، وعرفوا من سُ ا وإرشاًد ا وعزًم ا وخاص� عام�

وأمر استدرك به علم واستنبط  ،وجهلنا، وهم فوقنا يف كل علم واجتهاد، وورع وعقل

  ». بنا من آرائنا عندنا أل�فسنا واهللا أعلمىلَ وآراؤهم لنا أمحد وأْو  ،به

، أ�و بكر ثم عمر ثم عثامن صأفضل الناس بعد رسول اهللا : «/ال وق - ٢

  ».يثم عيل 

صيل خلف سأ�ت الشافعي أأُ «عن يوسف بن حييى البويطي قال:  - ٣

فهم صِ «، قلت: »ال تصل خلف الرافيض وال القدري وال املرجئ«قال: ، »الرافيض؟

بكر وعمر ليسا بإمامني  من قال: اإليامن قول فهو مرجئ، ومن قال: إن أ�ا«، قال: »لنا

  ».فهو رافيض، ومن جعل املشيئة إىل نفسه فهو قدري
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  : / عقيدة اإلمام أحمد بن حنبل

: قوله    يف التوحيد:  /أوالً

ن كالم اهللا  ألمل يزل اهللا : «/قال  - ١ ، والقرآ غري خملوق، وال  ألمتكلامً

  ».يوصف اهللا بيشء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل

  ».زعم أن اهللا ال يتكلم فهو كافر من: «/وقال  - ٢

نحن نؤمن بأن اهللا عىل العرش كيف شاء وكام شاء بال حّد : «/وقال  - ٣

ه أحد، فصفات اهللا منه وله وهو كام وصف نفسه ال  دُّ وال صفة يبلغها واصف أو ُحي

  ».تدركه األ�صار

نَر من زعم أن اهللا ال يُ : «/وقال  - ٤   ».ى يف اآلخرة فهو كافر مكذب بالقرآ

ا: قوله    يف القدر:  /ثانًي

ه من اهللا: «/قال  - ١ ّر   ».ويؤمن بالقدر خريه ورشه وحلوه وُم

والقدر خريه ورشه وقليله وكثريه، وظاهره وباطنه، وحلوه : «/وقال  - ٢

ه، وأوله وآخره من اهللا قضاء قضاه عىل عباده ه وسيئُ نُ ومره، وحمبوبه ومكروهه، وحسَ 

  ».وال جياوز قضاءه ألوقدر قدره، وال يعدو واحد منهم مشيئة اهللا 

ا: قوله    يف اإليامن:  /ثالًث

  ».اإليامن يزيد وينقص: «/قال  - ١

نِقص /وقال  - ٢ : الصالة والزكاة واحلج والرب من اإليامن واملعايص ُت

  ».اإليامن

ا: قوله    : ي الصحابة يف /رابًع

ة ذكر حماسن أصحاب رسول اهللا : «/قال  - ١ نَّ ، كلهم صومن السُّ

فُّ عن ذكر مساوئهم واخلالف الذي شجر بينهم، فمن سبّ أصحاب  أمجعني، والَك

ا، وال صرسول اهللا  ا منهم فهو مبتدع، رافيض خبيث، ال يقبل اهللا منه رصًف ، أو أحًد
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ة، والدعاء هلم ق نَّ ، بل حبهم سُ ربة، واالقتداء هبم وسيلة، واألخذ بآ�ارهم عدالً

  ».فضيلة

، بعد األربعة خري الناس، وال جيوز ألحد أن يذكر صثم أصحاب رسول اهللا 

ا من مساوئهم وال يطعن عىل أحد منهم بعيب وال بنقص، فمن فعل ذلك فقد  شيًئ

  ».وجب عىل السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه

أ�و بكر ثم عمر ثم «سأ�ت أيب عن األئمة فقال: «بن أمحد: وقال عبد اهللا  - ٢

  ».عثامن ثم عيل

ا ليس «سأ�ت أيب عن قوم يقولون: «وقال عبد اهللا بن أمحد:  - ٣ إن علي�

يّ «: ، قال»بخليفة   ».هذا قول سوء رِد

لُّ من محار أهله: «/وقال  - ٤   ».من مل يثبت اخلالفة لعيل فهو أضَ
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  قواعد 
  )١( والصفاتفي األسماء 

  

كل ما دل عىل ذات اهللا مع صفات الكامل القائمة به؛ مثل: هي أسامء اهللا 

ت عىل ذات اهللا، وعىل ما  القادر، العليم، احلكيم، السميع، البصري؛ فإن هذه األسامء دلَّ

وت الكامل القائمة  ُع قام هبا من العلم واحلكمة والسمع والبرص، أما الصفات؛ فهي ُن

كالعلم واحلكمة والسمع والبرص؛ فاالسم دل عىل أمرين، والصفة دلت عىل بالذات؛ 

  أمر واحد، ويقال: االسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة لالسم.

ز االسم عن الصفة، والصفة عن االسم أمور، منها:  ميِّ   وُي

: أن األسامء يشتق منها صفات، أما الصفات؛ فال يشتق منها أسامء، فنشتق  أوالً

امء اهللا الرحيم والقادر والعظيم، صفات الرمحة والقدرة والعظمة، لكن ال نشتق من أس

  .من صفات اإلرادة واملجيء واملكر اسم املريد واجلائي وا�اكر

ا: شتق من أفعال اهللا ثانًي ؛ فال نشتق من كونه حيب ويكره أل أن االسم ال ُي

أفعاله فنثبت له صفة ويغضب اسم املحب والكاره والغاضب، أما صفاته؛ فتشتق من 

املحبة والكره والغضب ونحوها من تلك األفعال، لذلك قيل: باب الصفات أوسع من 

  باب األسامء.

ا: ، لكن )٢( وصفاته تشرتك يف االستعاذة هبا واحللف هبا ألأن أسامء اهللا  ثالًث

بدُ  َع لرمحن، وعبد بأسامئه، فنقول: عبد الكريم، وعبد ا اهللاُ  ختتلف يف التعبد والدعاء، فُيَت

تعبد بصفاته؛ فال نقول: عبد الكرم، وعبد الرمحة، وعبد العزة؛ كام أ�ه  العزيز، لكن ال ُي

دعى اُهللا بأسامئه، فنقول: يا رحيم! ارمحنا، ويا كريم! أكرمنا، ويا لطيف! الطف بنا،  ُي

هللا! ذلك لكن ال ندعو صفاته فنقول: يا رمحة اهللا! ارمحينا، أو: يا كرم اهللا! أو: يا لطف ا

                                                           

اف. أل: صفات اهللا كتاب باختصار من) ١( قَّ ردة يف الكتاب والسنة، للشيخ علوي بن عبد القادر السَّ   الوا

وهكذا، وكذلك جيوز أن  ،والرمحن ،فيجوز أن نحلف ونستعيذ باهللا وأسامئه وصفاته فنقول: واهللا) ٢(

  نقول: نعوذ باهللا، ونعوذ بالرمحن، ونعوذ بعزة اهللا وقدرته.
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أن الصفة ليست هي املوصوف؛ فالرمحة ليست هي اهللا، بل هي صفٌة هللا، وكذلك 

العزة، وغريها؛ فهذه صفات هللا، وليست هي اهللا، وال جيوز التعبد إال هللا، وال جيوز 

  .اهللا غريدعاء 

  قواعد عامة في الصفات: 

؛ من صإثباتُ ما أ�بته اهللا لنفسه يف كتابه، أو أ�بته له رسوله  القاعدة األوىل:

ألن اهللا أعلم بنفسه من غريه، ؛ غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل

  أعلم اخللق بربه. صورسوله 

، مع صيُ ما نفاه اهللا عن نفسه يف كتابه، أو نفاه عنه رسوله نفْ  القاعدة الثانية:

ألن اهللا أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله أعلم الناس ؛ ل ضده هللا تعاىلاعتقاد ثبوت كام

يُ املوت عنه يتضمن كامل حياته، ونفي الظلم يتضمن كامل عدله، ونفي النوم  ْف بربه؛ فَن

ته. وميَّ   يتضمن كامل قيُّ

ثبت منها إال ما أ�بته اهللا لنفسه، أو  ألصفات اهللا  القاعدة الثالثة: توقيفية؛ فال ُي

نفى عن اهللا صوله ــــله رسأ�بته  ه ـــــــاه عنـــــــه، أو نفــــــــاه عن نفســـــــإال ما نف أل، وال ُي

أل�ه ال أحد أعلم باهللا من نفسه تعاىل، وال خملوقٌ أعلم بخالقه من رسول ؛ صرسوله 

  .صاهللا 

بعة: إثباهتا وال نفيها، أما  دْ رِ التوقف يف األلفاظ املجملة التي مل يَ  القاعدة الرا

، وإن أريد به حق ال يمتنع  دَّ ه اهللا عنه؛ ُر زَّ تفصل عنه، فإن أريد به باطل ُيَن سْ معناها؛ َفُي

، مع بيان ما يدلُّ عىل املعنى الصواب من األلفاظ الرشعية، والدعوة إىل  عىل اهللا؛ ُقِبَل

  استعامله مكان هذا اللفظ املجمل احلادث.

ة): نتوقف يف إثباهتا ونفيها، ونسأل قائلها: ماذا تعني باجلهة؟ مثاله: لفظة (اجله

ه اهللا عنه، ورددناه. وإن  زَّ فإن قال: أعني أ�ه يف مكان حيويه. قلنا: هذا معنى باطل ُيَن

نا: هذا حق ال يمتنع عىل اهللا. وقبلنا منه املعنى، وقلنا  ْل قال: أعني جهة العلو املطلق؛ ُق

هو يف السامء، أو يف العلو؛ كام وردت به األدلة الصحيحة،  له: لكن األوىل أن تقول:

ها. ُك ْر ىلَ َت   وأما لفظة (جهة)؛ فهي جمملة حادثة، األْو
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كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح؛ وافقت العقل الرصيح،  القاعدة اخلامسة:

  والبد.

 حض(قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لقوله تعاىل:  القاعدة السادسة:

  ).١١٠طه: ( ) حط مض خض

ى عىل وجه نفَ ت عىل وجه التفصيل، وتُ ُتثبَ  ألصفات اهللا  القاعدة السابعة:

فاإلثبات املفصل؛ كإثبات السمع والبرص وسائر الصفات، والنفي املجمل  اإلمجال.

  ).١١الشورى: ( )مهىه جه ين (كنفي املثلية يف قوله تعاىل: 

  وال عكس.؛ فهو متضمن لصفة، ألكل اسم ثبت هللا  القاعدة الثامنة:

مثاله: اسم الرمحن متضمن صفة الرمحة، والكريم يتضمن صفة الكرم، 

... وهكذا، لكن صفاته: اإلرادة، واإلتيان، واالستواء،  واللطيف يتضمن صفة اللطف

  وهكذا..  ال نشتق منها أسامء، فال نقول: املريد، واآليت، واملستوي

ل، ال نقص فيها بوجٍه من صفات اهللا تعاىل كلها صفات كام القاعدة التاسعة:

  الوجوه.

ة متعلقة  ألصفات اهللا  القاعدة العارشة: ة، والصفات الفعليَّ ة وفعليَّ ذاِتيَّ

: ال منتهى هلا،  ـبأفعاله، وأفعاله  اىلَ َع الَ َت هيم: ) رت يب ىب نب (َق   .)٢٧(إبرا

  داللة الكتاب والسنة عىل ثبوت الصفة:  القاعدة احلادية عرشة:

 الرمحة، والعزة، والقوة، والوجه، واليدين، : مثل: إما الترصيح هبا

  ... ونحو ذلك. واألصابع

  ،ن االسم هلا مُّ ضَ البصري متضمن صفة البرص، والسميع  مثلأو َت

  .. ونحو ذلك.. متضمن صفة السمع

 ىث نث  (قوله تعاىل:  أو الترصيح بفعٍل أو وصفٍ دالٍّ عليها. مثل 

 خي حي جي(دالٌّ عىل االستواء، )، ٥(طه: ) ىف يث

  ... ونحو ذلك. دالٌّ عىل االنتقام)، ٢٢لسجدة: (ا )مي
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لف هبا. ألصفات اهللا  القاعدة الثانية عرشة:   يستعاذ هبا وُحي

كَ : «صومنها قوله  وَبِت ُق ْن ُع كَ ِم اَفاِت َع ُم كَ َوِب ِط َخ ْن سَ اَك ِم ضَ ِر وُذ ِب ُع مَّ َأ ُه ». اللَّ

  (رواه مسلم).

فكام أن ذاته  الكالم يف الصفات كالكالم يف الذات. القاعدة الثالثة عرشة:

ات؛ فهي متصفة بصفات حقيقية ال تشبه الصفات، وكام أن إثبات  َو شبه الَذ حقيقية ال ُت

  الذات إثبات وجود ال إثبات كيفية، كذلك إثبات الصفات.

بعة عرشة:   القول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخر. القاعدة الرا

ات اهللا؛ كالسمع، والبرص، واإلرادة، يلزمه أن يقر بمحبة اهللا، ورضاه، فمن أقر بصف

هيته.   وغضبه، وكرا

ما أضيف إىل اهللا مما هو غري بائٍن عنه؛ فهو صفة له غري  القاعدة اخلامسة عرشة:

خملوقة، وكلُّ يشء أضيف إىل اهللا بائن عنه؛ فهو خملوق؛ فليس كل ما أضيف إىل اهللا 

  له. يستلزم أن يكون صفةً 

ه.   مثال األول: سمُع اهللا، وبُرص اهللا، ورضاه، وسخُط

  .ومثال الثاين: بيت اهللا، وناقة اهللا

وسائر مسائل االعتقاد تثبت بام ثبت  ألصفات اهللا  القاعدة السادسة عرشة:

ا.صعن رسول اهللا  ا، وإن كان آحاًد ا واحًد   ، وإن كان حديًث

لثابتة بالكتاب أو السنة معلومة، ا ألمعاين صفات اهللا  القاعدة السابعة عرشة:

ا الكيفية؛ فمجهولة. َفرسَّ عىل احلقيقة، ال جماز وال استعارة فيها البتة، أمَّ   وُت

ما جاء يف الكتاب أو السنة، وجب عىل كل مؤمن القول  القاعدة الثامنة عرشة:

  بموجبه واإليامن به، وإن مل يفهم معناه.
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بار  القاعدة التاسعة عرشة: أوسع من باب الصفات، وما يطلق عليه باب األخْ

ا؛ كالقديم، واملوجود، واليشء، والذات  ، وال )١(من األخبار؛ ال جيب أن يكون توقيفًي

  يقال إن من أسامء اهللا اليشء، والذات، أو إن من أسامئه القديم، واملوجود.

فال يقاس السخاُء عىل  ال يقاس عليها. ألصفات اهللا  القاعدة العرشون:

فة،  ُد عىل القوة، وال االستطاعُة عىل القدرة، وال الرقة عىل الرمحة والرأ َل اجلود، وال اَجل

ال يتجاوز فيها التوقيف؛ كام مر  ألوال املعرفة عىل العلم... وهكذا؛ ألن صفات اهللا 

  يف القاعدة الثالثة.

؛ ألن كل اسم يتضمن ال حرص هلا ألصفات اهللا  القاعدة احلادية والعرشون:

، وأسامء اهللا ال حرص هلا، فمنها ما استأ�ر اهللا به يف -كام مرَّ يف القاعدة الثامنة  -صفة 

  علم الغيب عنده.

                                                           

رد يف الكتاب والسنة عند وجود مثل هذا واألفضل واألسْ ) ١( صار إىل اللفظ الوا لم يف باب اإلخبار أن ُي

 ىلَ والتعبري باملنصوص أوْ  ،بدل األزيل واأل�دي "راآلخِ "بدل القديم، ونقول:  "لاألوّ "اللفظ، فنقول: 

  ى.وأحَر 
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  وسطية 
  أهل السنة والجماعة بين الفرق

  

تعددت الفرق اإلسالمية وتباينت مفاهيمهم وادعت كل طائفة أهنا هي التي 

ال عربة بادعاء أي طائفة والعربة إنام هي بعرضها عىل و .عىل احلق وغريها عىل الباطل

املخالف من  االكتاب والسنة فام وافقهام فهو عىل احلق وما خالفهام فهو عىل الباطل كائنً 

  .كان، وكان ألهل السنة بتوفيق اهللا موقفهم املتميز بني تلك الفرق كلها

عظم خاصية هلم أيميزهم وأول ما ، كام يتضح من اسمهم، أهل السنة واجلامعة

ا ا ظاهًر  واعتقادً  وعمالً قوالً  صوبسنة رسول اهللا  ألهنم يتمسكون بكتاب اهللا أهي 

، صفال يأخذون دينهم وإيامهنم واعتقادهم من غري كتاب اهللا وسنة رسوله ، اوباطنً 

وال يرفعون ، ص وال يقدمون بني يدي اهللا ورسوله، كائنا من كان ذلك املصدر

صوته فوق صوت  وال يرضون أن يرفع أحدٌ  .صق صوت رسول اهللا أصواهتم فو

 .ا لسنتهجمانبً ، ا هلديها خمالفً ث يف هذا الدين أمًر ِد بأن ُحي  صرسول اهللا 

:لوجدنا أن املناهج هي يف األصل ثالثة، ولو نظرنا نظرة إمجالية    

بزعمه الذي يدعي ، حى العقيلحى املنْ هو ذلك املنهج الذي ينْ  :املنهج األول

   .وحتكيم العقل واملنطقية والنظريات العقلية، العقل

من الكشف أو من ، هو ذلك املنهج الذي يستقي ويستمد :واملنهج املضاد

أو معيار ، أي املعايري غري العقلية معيار العاطفة، الذوق أو من الوجد وما شابه ذلك

   .الظن

ة ومن جرى عراشاألو ةعتزلاملا من واألول هو منحى أهل الكالم عمومً 

هم فاإليامن عندهم فكرة ، هذا املنحنى جيعل الدين واإليامن والعقيدة فكرة عقلية، جمرا

وهؤالء جيعلون ، هو منهج أهل التصوف والتفهم بغري املرشوع، واملنهج املضاد .عقلية

   .اإليامن والعقيدة جتربة روحية
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فعرفوا للعقل ، والسنةبالرجوع إىل الكتاب  أهل السنة واجلامعة ـز اهللا وميَّ 

يف  مُ كَ واحلَ  .وعرفوا للحقائق واألذواق اإليامنية احلقة، قيمتها ومنزلتها، قيمته ومنزلته

لنبيه  ـقال اهللا كام ، صذلك كله هو النص من الوحي من كتاب اهللا وسنة رسوله 

: األ�بياء( )حن جن  يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل   (:صحممد 

٤٥.(  

واجلامعة تصور معارضة أو تضاد بني العقل وال يوجد عند أهل السنة 

فضال ، وال بني الذوق اإليامين الصحيح وبني الوحي، وبني الوحي، الصحيح السليم

أو يقدم أي ، أو يقدم الكشف، رض يقدم العقلاعند التع :عن أن يقول كام قال أو�ك

ل  ن من أصول أهل السنة واجلامعةإبل ، صيشء غري كتاب اهللا وسنة رسوله أن أقوا

ا بالتابعني ثم باألئمة األربعة ومرورً  يأئمة أهل السنة واجلامعة ابتداء من الصحابة 

ل هؤالء  ال يمكن بأ�ة  -م عىل الرغم من قدرهم وفضله -والسلف الصالح أمجعني أقوا

ل أن يعاَر  ض هبا نص من الكتاب والسنة عىل اإلطالق، وإنام هي يف حالة من األحوا

   .صالنص عن رسول اهللا  منزلة بعد منزلة

وإن ، صكائن من كان عىل قول رسول اهللا ، فال يمكن أن يقدموا قول أحد

فضال عن أن يقدموا عىل كالمه أحد املبتدعة أو ، اا جمتهدً أو إمامً ، ا ذا فضلكان صحابي� 

زين والكشوفات الباطلة وهبذا  .الضالني أو أصحاب الكالم وأصحاب األذواق واملوا

 .أهل السنة واجلامعةمتيز منهج 

ويف كل ، فهم يف كل أمر، وينقلنا إىل امليزة األخرى، فمنهجهم قائم عىل العلم

، وهلذا نجد أن علامء السنة (الذين كتبوا حكم يطلبون الدليل من الكتاب والسنة

أكثر ، أهل السنة واجلامعةف .ا من أهل السنة واجلامعة) نجد أهنم مجيعً نوا والذين مل يدوِّ 

ئف األمة حرصً  هيتمون أهل السنة واجلامعة ف .اوحفظً ، ا هلاا عىل السنة وتدوينً طوا

ا وكذلك تصحيًح ، ا وفهامً حفظً  صوهيتمون بسنة النبي ، ا وتالوةحفظً  ألبكتاب اهللا 

فضال عن ، عمل بهعتد به وال يُ  عن املوضوع ال يُ فضالً ، فاحلديث الضعيف .اوتضعيفً 

ا يتميزون بالبصرية فهم إذً  .املنامات التي يعتمد عليها غريهمأو اآلراء أو ، الكشوفات
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سطة الرجال  صي عن رسول اهللا وهو منهج العلم املتلقَّ ، وباملنهج الصحيح بوا

الثقات الذين مل تشهد أمة من األمم عىل اإلطالق مثلهم يف احلرص والضبط والدقة 

 .والفهم واالستنباط

أهنم  تي ال يشاركهم فيها غريهممن خصائص أهل السنة واجلامعة، الو

وذلك مبني عىل أهنم هم  موعودون بالنجاة من عذاب اهللا تبارك وتعاىل يوم القيامة،

ط املستقيم يف هذه احلياة الدنيا وأن غريهم ، الطائفة املهتدية التي ثبتت عىل الرصا

لنجاة وأن وعندما نقول أن أهل السنة موعودون با، متوعد باهلالك وبالعقوبة يف اآلخرة

من أهل السنة واجلامعة هو ممن يدخل  ال يعني ذلك أن كل فرد، غريهم متوعد باهلالك

اجلنة ابتداء، كام ال يعني ذلك أن كل فرد من غري أهل السنة واجلامعة ال يدخل اجلنة 

أهل وولكن من حيث اجلملة أهل السنة موعودون بالنجاة ، أو ال يدخلها ابتداء، انتهاء

   .دون باهلالكالبدع متوعَّ 

ئف فمن خرج عن امللة فهذا حكمه حكم املرشكني ، ثم أهل البدع طوا

ن يوم القيامة  ـفإن اهللا ، غريهمأما  .واملنافقني يف النار خالدا فيها خملدا ينصب امليزا

ن ن اهللا تعاىل ال يظلم إفام رجح منها ف، وتوضع حسناهتم وسيئاهتم يف كفتي امليزا

وقد تناهلم بعد  ابتداءً  صأهل الكبائر الذين تناهلم شفاعة النبي  فهم يدخلون يف .أحدا

   .دخول النار فيخرجون منها

فهو تام النجاة يف ، أما أهل السنة واجلامعة فمن كان منهم تام االهتداء يف الدنيا

ا للظلم وتاركً  ،ا للظلم الذي هو الرشكتاركً ، فمن كان تام االهتداء منهم، اآلخرة

ا النجاة الكاملة يوم فهذا يكون ناجيً ، ا للكبائرملعايص والذنوب جمتنبً األصغر وهو ا

ولكنه عىل معصية من املعايص كالزنى ، وأما من كان من أهل السنة واجلامعة .القيامة

به  ـنه يدخل يف الوعيد الذي توعد اهللا إف، والرسقة أو رشب اخلمر أو ما شابه ذلك

الشفاعة له أرجى بال شك ممن كان من أهل ف الوعيدولكنه مع دخوله يف ، ل ذلكعَ ن فَ مَ 

فمن كان من أهل السنة واجلامعة فهو أرجى  .الكبائر من غري أهل السنة واجلامعة

  .من غريه ـقرب إىل رمحة اهللا أو



   
   

٣٢

هنم أمة أوما يميز أهل السنة واجلامعة وخيتصون به دون غريهم من الطوائف، 

وكام أن هذه األمة (أي  .يامن والعقيدة مجيعاوهذه الوسطية تتجىل يف أمور اإل وسط،

فأهل السنة هم وسط أهل هذه  .) جعلها اهللا تبارك وتعاىل أمة وسطاأهل القبلة عموما

   .وهم أصحاب املنهج الوسط يف هذه األمة، األمة وخيارها

لوسطية  مة؛ إنام هي يف حقيقتها امتدادٌ وسطية أهل السنة واجلامعة يف هذه األ إن

 صهذه األمة وعدالتها وخريهتا؛ بل إن أهل السنة الذين هم أصحاب رسول اهللا 

ن تبعهم بإحسان من هذه األمة عىل ما كانوا عليه من اهلدي والتمسك بالكتاب ومَ 

ا فقال:  ٰذ يي  ( والسنة هم النموذج هلذه األمة، التي أ�نى اهللا عليها خًري

 وسطوالعبادة والسلوك يف مسائل العقيدة  أهل السنةو ).١٤٣البقرة: ( )ٰى ٰر

  :بالنسبة للفرق األخرى ممن ينتسبون إىل اإلسالم

بالنسبة ألسامء اهللا تعاىل وصفاته بني الفرق املنتسبة إىل  ة أهل السنةوسطي - ١

  : اإلسالم

 .هة يف باب أسامء اهللا وصفاتهبّ املش توسط أهل السنة واجلامعة بني املعطلة وبني

أهل السنة يف باب األسامء والصفات بمقارنة عقيدهتم بعقائد املخالفني  وتظهر وسطية

من الفرق ذلك أن أهل السنة يؤمنون بأن هللا أسامء وصفات حسنى وصف هبا نفسه يف 

آمن هبا السلف كام وردت من غري تعطيل وال  ص كتابه الكريم وعىل لسان نبيه العظيم

  .متثيل وال تأويل

أما أهل . ايف صفاته وأسامئه مثل اإلنسان متامً  ألاهللا بهة مذهبهم أن املشإن 

التعطيل، فقد نفوا عن اهللا تعاىل اتصافه باألسامء أو بالصفات بحجة تنزيه اهللا تعاىل عن 

وأما األشاعرة فقد تناقض موقفهم حيث أ�بتوا األسامء وبعض الصفات ثم  .التشبيه

ومعلوم أن ما نفوه  ،اإلرادة واملشيئة ال غريلوا أو نفوا بعضها اآلخر أو أرجعوها إىل أوَّ 

ويلزمهم أن يقولوا فيام نفوه مثل قوهلم فيام أ�بتوه وإال كان ، عن اهللا تعاىل يعترب تعطيالً 

  .بال دليل صحيح إثباهتم ونفيهم حتكامً 
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أ�بتوا األسامء والصفات دون أن ينساقوا إىل التشبيه بل مل خيطر فأهل السنة أما 

ن إثبات األسامء والصفات يستلزم املشاهبة واملامثلة ملعرفتهم أن االتفاق يف يف أذهاهنم أ

كام أهنم مل يعطلوا اهللا تعاىل عن دالئل أسامئه  ،التسميات ال يلزم منه االتفاق يف الذات

بل أ�بتوا من األسامء والصفات ودالئلها كام يليق به  ،وصفاته التي وصف هبا نفسه

الذي جيب اتباعه ونبذ ما عليه املعطلة واملشبهة أهل اإلفراط  وهو املسلك احلق ،تعاىل

  .والتفريط

الطائفة الوحيدة التي أ�بتت أهنم  وسطية أهل السنة يف باب أسامء اهللا وصفاتهف

مع  صهللا مجيع ما أ�بته لنفسه من األسامء والصفات، يف كتابه أو عىل لسان رسوله 

  .وليس ذلك إال هلا .يه والتمثيله وسالمة قوهلا من التشبيحتقيقها للتنز

واملعتزلة: أ�بتوا األسامء ونفوا  .فإن اجلهمية املحضة، نفوا األسامء والصفات

لوا البعض بية واألشاعرة: أ�بتوا األسامء، وبعض الصفات، ونفوا وأوَّ الّ والكُ  .الصفات

ا من   .قول اجلميعاآلخر؛ وأهل السنة �ا أ�بتوا مجيع األسامء والصفات، كان قوهلم خًري

 يه مهىه جه ين (عملت بمقتىض قوله تعاىل: الطائفة الوحيدة التي فأهل السنة هم 

إذ كل طائفة عداها إنام عملت بشطر من هذه اآلية  ؛)١١الشورى: ( )حي جي

  .وضيعت الشطر اآلخر

  :يف نصوص الوعد والوعيد ة أهل السنةوسطي - ٢

د بالوعد: النصوص املتضمنة وعد اهللا  ب واجلزاء ألهل  ألواملرا طاعته بالثوا

د به: النصوص التي توعّ  .احلسن والنعيم املقيم للعصاة  ـاهللا د فيها وأما الوعيد فاملرا

ردة يف الوعد والوعيد كثرية، سواء يف كتاب اهللا و .بالعذاب والنكال ، ألالنصوص الوا

ق الناس يف باب الوعد و .صأو من سنة رسوله  جتاه هذه النصوص وما شاهبها افرتا

  والوعيد إىل طرفني وواسطة:

ب نصوص الوعد، وأغفل نصوص الوعيد، وهم املرجئة اخلالصة؛ لَّ طرف غَ 

: كل ذنب سوا الرشك فهو مغفور : ال يرض مع اإليامن معصية، كام ال ينفع ، فقالوا وقالوا

   .مع الكفر طاعة



   
   

٣٤

رج واملعتزلة قالوا والطرف املقابل هل بخلود أصحاب الكبائر يف  م وهم اخلوا

   .وهؤالء قد ضلوا يف الوعد والوعيد مجيًعا، النار

ضح؛ حيث جرهم قوهلم به إىل  أصحاب  تكفريفأما ضالهلم يف الوعيد فوا

: إنه ال جيوز أن يغفر اهللا هلم إذا مل  الكبائر ووجوب إدخاهلم النار وختليدهم فيها، وقالوا

، ويكفي أن قوهلم هذا يناقض قول اهللا   مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي(: أليتوبوا

ال يشاء املغفرة هلم، مع  ـفمن أ�ن هلم أ�ه  ).١١٦، ٤٨النساء: ( ) خبمب حب جب  هئ

، والنص إنام دل عىل عدم املغفرة للمرشك به سبحانه، وال مرشكني كوهنم ليسوا كفاًرا

  .والذين ال يغفر هلم هم الكافرون واملرشكون

بطريق االستحقاق  ـما ضالهلم يف الوعد: فإلجياهبم ذلك عىل اهللا أو

تعاىل إذا كلفنا األفعال الشاقة؛ فال بد أن يكون يف مقابلها من ، فقالوا إن اهللا والعوض

ب ما يقابله   .االثوا

زن بني الطرفني؛ فإهنم يأخذون  أما أهل السنة الذين يمثلون نقطة التوا

يد بنصوص الوعد والوعيد، فيجمعون بني اخلوف والرجاء، مل يفرطوا يف نصوص الوع

رج واملعتزلة  كاملرجئة اخلالصة الذين قالوا ال يرض مع اإليامن ذنب، ومل يغلوا غلو اخلوا

  .يف نصوص الوعيد

فكان قوهلم يف الوعيد أ�ه: جيوز أن يعفو اهللا عن املذنب، وأ�ه خيرج أهل 

كل من مات غري مرشك باهللا فهو ف .الكبائر من النار فال خيلد فيها أحد من أهل التوحيد

عذبه ال خيلده يف النار  وأ�ه إن .ل حتت املشيئة؛ إن شاء اهللا غفر له وإن شاء عذبهداخ

  .كالكفار

وقالوا يف الوعد: إن اهللا ال خيلف وعده، وإنه ال بد أن يثيب أهل اإليامن به 

وأهل طاعته بحكم وعده هلم بذلك، ال بحكم استحقاقهم عليه فإن العبد ال يستحق 

  .بنفسه عىل اهللا شيًئا



   
   

٣٥

  :يف اإليامن واحلكم عىل أصحاب املعايص ة أهل السنةوسطي - ٣

وتظهر وسطية أهل السنة يف أصحاب املعايص من خالل معرفة حكمهم 

عند أهل ف ا.عليهم يف الدنيا واآلخرة وحكم املخالفني عليهم يف الدنيا واآلخرة أ�ضً 

السنة حكم العايص يف الدنيا أ�ه ال خيرج عن اسم اإلسالم ويقال له مؤمن بإيامنه فاسق 

بكبريته، وأما يف اآلخرة فحكمه إىل اهللا تعاىل إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه وال خيلد يف 

النار مثل سائر الكفار إن دخلها، وهذا هو الذي جتتمع عليه النصوص من كتاب اهللا 

  .صومن سنة نبيه تعاىل 

أما غري أهل السنة فكانوا بني إفراط وتفريط يف احلكم عىل العايص فقد حكم 

رج بأ�ه كافر يف الدنيا وخملد يف اآلخرة يف النار أو هو يف منزلة بني  عليه بعضهم كاخلوا

 املرجئة أمااملنزلتني يف الدنيا فال هو مؤمن وال هو كافر ولكنه يف اآلخرة خملد يف النار، 

  .يف الدنيا وهو يف اآلخرة مع النبيني الصديقني والشهداء كامالً  افحكموا بإيامنه إيامنً 

رج ف يف ذلك مبني عىل اختالفهم يف حقيقة اإليامن الواجب؛ ختالفاالو اخلوا

؛ فهو عند  واملعتزلة، واملرجئة اخلالصة ا ال يتبعض وال يتجزأ ا واحًد جعلوا اإليامن شيًئ

رج واملعتزلة:  رح، وهو اخلوا جمموع: التصديق القلبي، والنطق اللساين، والعمل باجلوا

من فعل ف .رتكاب كبرية ذهب كلهذهب بعضه با وإذا .فعل الطاعات وترك املعايص

ا زال بعض اإليامن فيزول كله فيخلد صاحبه يف النار   .ذنًب

  .عند املرجئة اخلالصة جمرد املعرفة، واألعامل ليست منه اإليامنو

جمموع: التصديق القلبي، والنطق هو  هماإليامن عند لسنة فإنأما أهل ا

، ويزيد وينقص، يزيد  لكنهم اللساين، والعمل باجلوارح، يرون أ�ه يتبعض ويتجزأ

  .بالطاعة، وينقص باملعصية

  :يف اإليامن بالقدر ة أهل السنةوسطي - ٤

الذين  فالقدرية .أهل السنة بني القدرية واجلربية يف باب القضاء والقدر َط توسَّ 

ن أفعال العباد ال تدخل حتت قضاء اهللا وقدره وأن اهللا ال إقالوا وا القدر ومل يثبتوه نفَ 



   
   

٣٦

واجلربية غلوا يف إثبات القدر  .يعلم بوقوعها قبل أن تقع فنسبوا اجلهل إىل اهللا تعاىل

فعل له وال يف اهلواء إذا حترك حتركت ال  ةجمبور يف أفعاله فهو كالريشإن اإلنسان فقالوا 

أما أهل السنة واجلامعة فأ�بتوا القدر وأ�بتوا  .قدرة وال مشيئة فنسبوا الظلم إىل اهللا تعاىل

  .أن العباد فاعلون حقيقة وأن فعل العبد واقع بقضاء اهللا وقدره ومشيئته

أهل السنة أن القدر رس اهللا تعاىل وأن الواجب عىل املسلم اإليامن به  مذهبف

وراء األدلة وترك االحتجاج به عىل فعل املعايص واإليامن بتقدير اهللا دون تعمق �ا 

تعاىل لكل األمور بمشيئته، وأن اهللا هو اخلالق لكل يشء بام فيها أفعال العباد ولكنها ال 

درهم عىل فعلها ولو شاء �ا تسمى فعل اهللا بل هي أفعال العباد واهللا هو الذي أقْ 

  .فعلوها

اجلربية الذين يرون أن اهللا هو اخلالق هلا ثم يضيفون وهذا بخالف ما تقوله 

قوهلم اخلاطئ أن العباد ال قدرة هلم عىل الفعل وإنام هم كريشة يف مهب الريح وأن 

هو اهللا تعاىل، ومن هنا نشأ خطأهم، وكذلك خطأ القدرية الذين  ااخلالق والفاعل معً 

أي تدخل من اهللا تعاىل، وأهل زعموا أن العبد هو اخلالق لفعله وقدرته وإرادته دون 

السنة توسطوا يف ذلك فأ�بتوا مشيئة اهللا الكونية والرشعية وقدرة اهللا عىل كل يشء 

وأ�بتوا أن العبد له قدرة ومشيئة ال خترج عن مشيئة اهللا تعاىل وقدرته وهو الفاعل 

  .للفعل حقيقة

تبه  امن إلي؛ إال إذا حقق االقدر حًقامؤمنا بال يعد املرء ب ةأربعأركان القدر أو مرا

ا وهي:   هبا مجيًع

  باألشياء قبل وقوعها ـعلم اهللا.  

  هلا بعد علمه هبا ـكتابته.  

  هلا أهنا ال تقع إال بمشيئته وإرادته ـمشيئته وإرادته.  

  ه خملوق ـخلقه   .جلميع األعامل وتكوينه وإجياده هلا، وأن كل ما سوا

   



   
   

٣٧

  :ييف موقفهم من الصحابة  ة أهل السنةوسطي - ٥

وقف أهل السنة بالنسبة للصحابة بني غلو الغالني وتقصري املخالفني وقد متيز 

  موقفهم منهم بأمور كثرية منها:

  األ�بياء أن الصحابة هم خري البرش بعد‡.  

  ل ن والسنة وأقوا االعرتاف بكل ما ذكر عنهم من الفضائل يف القرآ

  .أهل العلم

  بينهم من اختالف وفتن داخلية وال نذكرهم إال السكوت عام شجر

  .بخري

  ن صالشهادة باجلنة ملن شهد له الرسول   .هبا أو جاءت يف القرآ

  االعرتاف بأهنم كلهم عىل فضل ولكنهم يتفاضلون فيام بينهم وأن

 امجيعً  يأفضلهم عىل اإلطالق أ�و بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل 

وأن خالفة كل واحد منهم ثابتة عىل  ،دون انتقاص لفضل كل منهم

ن أفضل ممن وأن مَ  ،النهج الصحيح ن أسلم قبل الفتح وبيعة الرضوا

  .أسلم بعد ذلك

 االقتداء هبم والتحيل بفضائلهم واقتفاء آثارهم.  

  ًوهم يف  ،عي له فضائل مل تثبتمنهم فوق منزلته وال ندّ  اال نرفع أحد

  .غنى عن مدحهم بام مل يثبت هلم

 ت وأهنن أمهات  صبأن زوجات النبي  اإليامن طاهرات مطهرا

املؤمنني ويؤمنون بوجوب حمبة أهل البيت ويقدموهنم وفق وصية 

  .هبم دون إفراط وال تفريط صالنبي 

  ًعون عصمة أي شخص كائن من كان مع االعتقاد أن من جاء  اال يّد

دَّ أحدهم  بعدهم ال يصل إىل جزيل ما أعد اهللا هلم من الثواب ألن ُم

  .من غريهم اخري من إنفاق مثل جبل أحد ذهبً 



   
   

٣٨

  ّوال اعتبار للمرتدين بعد وفاة  ،ي من الصحابة ارون أحدً ال يكف

  .صالنبي 

  فضة وغريهم من يتولون الصحابة كلهم ويرتضون عنهم بخالف الرا

يا التي اتسم هبا أهل السنة كانوا وسطً  فيام  االفرق الضالة وهبذه املزا

  .يتعلق بجانب الصحابة

رج  ة أهل السنةتتضح وسطيو قف املخالفني فاخلوا من خالل ما تالحظه يف موا

روا الصحايب اجلليل عيل بن أيب طالب  روا كل من شارك يف قضية وكفَّ  تكّف

 بكام تربؤوا من احلسن واحلسني  ،التحكيم وتربؤوا منهم بل وأوجبوا هلم النار

وكذا طلحة والزبري وعائشة  ،ت اذي النورين أ�ضً عثامن بن عفان روا اخلليفة وكفَّ 

ة ممقوتة عىل هؤالء األخيار، ي   . وهذا املوقف منهم غاية يف الغلو املذموم وجرأ

رج يف غلوهم و املعتزلة كان موقفهم من الصحابة قريب من مواقف اخلوا

وخالفوا ما أمرهم  صالفضالء من خٍري ألمة حممد الصحابة متناسني ما قدمه أو�ك 

عن خرية الناس   عىل من سبق باإليامن فضالً ستغفار والرتحم والرتيضِّ اهللا به من اال

   .بعد األ�بياء واملرسلني

فضة   اسبة وعارً  صفقد كان موقفهم من صحابة نبي اهللا (الشيعة) وأما الرا

روهنم إال نفر يسري كفَّ وهم، ولعنوفقد وصلوا يف محقهم وغبائهم أن شتموا الصحابة 

فام الذي سيجنيه املسلمون  .هْو وأصحابه الذين والَ  تهنم عيل إيقولون ، معدودين

بابن سبأ واحلاقدين  امن شخص يزعم أ�ه مسلم وهو عدو مبني لسلف هذه األمة مقتديً 

، يمن أصحاب الديانات التي قىض عليها الفتح اإلسالمي عىل أ�دي الصحابة 

فإن موقفهم جتاه أهل  ،وإذا كان موقفهم جتاه الصحابة كله موقف عداء وبغض وشتم

البيت وعيل بخصوصه أشد شناعة وعداوة وإن كان ظاهرهم أهنم حيبوهنم ويتشيعون 

  .هلم ذلك

ن التاريخ كله يشهد بأن أكثر ا�آيس وأفدحها التي وقعت ألهل البيت كان إ

فضة وسيوفهم ابتداء بأمري املؤمنني عيل  وابنه احلسني ومن جاء  يوراءها عقول الرا



   
   

٣٩

فضة للخروج عىل الدولة األموية ثم بعده من أ هل البيت الذين استدرجهم الرا

قف   .خذالهنم يف أحرج املوا

فضة غلًو  فقد فضلوه عىل سائر  تيف حق عيل  افاحًش  ا ولقد غال الرا

وادعوا أ�ه سريجع قبل يوم القيامة وأ�ه خري األوصياء وأ�ه مل جيمع  يالصحابة 

ن كام أ�زل إال هو أهل بيته كلهم من األئمة املعصومني عن الذنوب وادعوا أن  .القرآ

واخلطايا وأهنم يعلمون الغيب وأهنم ال يموتون إال بإذهنم وإرادهتم وأهنم أفضل من 

وغري ذلك من غلوهم الفاحش املدون يف كتبهم  ،األ�بياء واملرسلني وأهنم يوحى إليهم

رثونه خلفً    .عن سلف ايتوا

وأم أيب بكر وعمر وعثامن اخللفاء الثالثة ويف املقابل صبوا جام غضبهم عىل  

لعدم  ارتدوا عن اإلسالم زعموا أهنمو ياملؤمنني عائشة وحفصة وسائر الصحابة 

  .صمبايعتهم عيل بن أيب طالب بعد وفاة الرسول 

  :والسلوكالتزكية  أهل السنة يف باب وسطية - ٦

  : بني طريف اإلفراط والتفريط فهم

يف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بني  أهل السنة واجلامعة وسط - أ

رج واملعتزلة قد ينكرون املنكر ،الوعيدية واملرجئة لكن بنوع من  ،فالوعيدية من اخلوا

ع من ا اخلروج عىل أئمة اجلور وقتاهلمفجوزو ،التعدي واإلفراط ، مما ترتب عليه أ�وا

ت أكثر مما أزالوها وا األمر باملعروف والنهي عن وأما املرجئة فقد ترك. لفساد واملنكرا

  .أن ذلك من باب ترك الفتنة ااملنكر طنً 

مع  ،وينهون عن املنكر عىل ما توجبه الرشيعة ،فأهل السنة يأمرون باملعروف

عاة مقاصد الرشيعة  والبعد عن الفرقة ،واحلرص عىل لزوم اجلامعة واالئتالف ،مرا

   .واالختالف

ئني واملالميةأهل السنة واجلامعة وسط يف باب  - ب : اإلخالص بني املرا

وأما املالمية  ،فاملراؤن يعملون الصاحلات بقصد رؤية الناس وطلب مدحهم وثنائهم

  .ويقولون نحن متبعون يف الباطن ،المون عليهفهم يفعلون ما يُ  ،فعىل النقيض من ذلك



   
   

٤٠

ناء فإذا أ�قى اهللا هلم الث ،فأهل السنة يعملون الطاعات ابتغاء وجه اهللا تعاىل

رٍّ  ،فتلك عاجل برشى املؤمن ،احلسن يف قلوب الناس بذلك ى َذ ْن َأِ� الَ  تَع ِقيَل  :َق

 ِ وِل ا�َّ سُ َر هِ «: صِل َلْي اسُ َع ُه النَّ ُد َم ِ َوَحيْ ريْ َن اْخلَ َمَل ِم َع َمُل اْل ْع ُجَل َي تَ الرَّ َرَأْ� الَ ، »؟َأ  :َق

نِ « ِم ى اْملُْؤ كَ َعاِجُل بُْرشَ ْل ).  ».ِت ٌم ِل سْ اُه ُم َو   (َر

 - أهل السنة واجلامعة وسط بني املشتغلني بالعبادات القلبية فقط –ج 

فقام أهل  -مثل بعض الفقهاء  -  ملشتغلني بالعبادات الظاهرة فحسبوا ،- كالصوفية 

  .االسنة بالعبادات الظاهرة والباطنة معً 

وبني من يريد اهللا وال  ،أهل السنة وسط بني من يريد من اهللا وال يريد اهللا -د 

فهم يريدون رضا اهللا ، ويريدون من اهللا ،فأهل السنة يريدون اهللا تعاىل ،يريد منه

وجنته، وأما غريهم فمنهم من يريد رضا اهللا وال يريد جنته، كحال كثري من املتصوفة، 

  .ومنهم من يريد نعيم اجلنة املخلوق، وال يريد رضا اهللا كحال كثري من املتكلمة

أهل السنة وسط بني أهل الفجور والفواحش، وأصحاب الرهبانية  -�

ف يف تنعيم األ�دان وال تنطع وحرمان. والتشدد. فأهل الفجور هم املرتفون  فال إرسا

ت، وأما املرتهبون  املنعمون، ممن أرسفوا عىل أ�فسهم، فأضاعوا الصالة واتبعوا الشهوا

 ا أحل اهللا من الطيبات. فأوقعهم يف البدع غلوهم وتشديدهم، فحرموا م

فضة والصوفية وبني الدروز والنصرييني  -و توسط أهل السنة واجلامعة بني الرا

فضة والصوفية يعبدون اهللا بام مل يرشعه من أذكار واحتفاالت  .يف باب العبادات فالرا

والدروز والنصرييني تركوا عبادة اهللا فال يصلون وال يصومون  .بدعية وبناء عىل القبور

أما أهل السنة واجلامعة فيعبدون اهللا بام جاء يف كتاب اهللا وسنة  .وال يزكون وال حيجون

فلم يرتكوا ما أوجب اهللا عليهم من عبادات ومل يبتدعوا عبادات من عند  صرسوله 

  .أ�فسهم

  :واجلامعة يف حياهتم العملية ة أهل السنةوسطي - ٦

، من كان ييل بعض املناصبو، فمن أهل السنة واجلامعة من كان ييل القضاء 

فقد ، األسوة الكاملة صويف أصحاب رسول اهللا  .ومن كان ذا مال وسعة وفضل



   
   

٤١

، ا أهل الفاقة والفقرأ�ضً  صكام كان يف أصحاب النبي ، كان فيهم أهل الثراء والغنى

كام كان فيهم ، أهل العبادة والذكر صوكان يف أصحاب النبي ، أهل الصرب والزهد

  .واألمر باملعروف والنهي عن املنكرأهل اجلهاد 

فبعضهم مال إىل الدنيا وركن ، ن بعدهم حصل عندهم االضطراب يف ذلكومَ 

إليها ومل يتحرز يف قبول أي والية ومل يتحرز من قبول أي منصب وال يف التوسع يف 

حلها اهللا فتوسعوا يف ذلك توسعا أوقالوا هذه خريات وطيبات ، الدنيا واألخذ منها

م عام كان عليه السلف من التقلل من الدنيا والرغبة يف اآلخرة وصدق التوجه أخرجه

، فاخذوا بالزهد وتركوا متاع احلياة الدنيا، ومنهم طائفة مالت إىل العكس، ـإىل اهللا 

أو عىل األقل نظروا إىل من يأخذ شيئا من الطيبات بأ�ه ، هنم حرموا الطيباتإحتى 

ب وعن إصابة احل   .قخارج عن الصوا

  

  



   
   

٤٢

  ما هو 

  ؟علم الكالم
  

د ل يستخدمهو علم  علم الكالم  لمخاصمة يف العقائد واملناظرة فيها بإيرا

دات اخلصومه ودفْ بَ احلجج والُش  فهو باختصار علم اجلدل العقدي املذموم  ،ع إيرا

  فهو مراء متعلق بإظهار املذاهب واالنتصار هلا. ،ارشعً 

   أسباب منها:وسمي علم الكالم هبذا االسم لعدة 

  ع وجدل بني أن مسأ�ة الكالم هي من أشهر مباحثه التي وقع فيها نزا

ن التي  املتكلمني، واملقصود من مسأ�ة الكالم هي مسأ�ة خلق القرآ

ا صفة الكالم عن اهللا تعاىل وأكثروا فيها القيل ْو ها املعتزلة، ونفَ تْ تبنَّ 

   والقال.

  الباحثني يف أصول الدين أن وقيل ألن العادة جرت عند املتكلمني

   يعنونوا أل�حاثهم بـ"الكالم يف كذا ... إلخ".

  ًوقيل ألن الكالم واملجادلة والقيل، والقال قد كثر فيه وأصبح سمة 

  ألهله.

 ،عىل كل من قرر العقيدة بغري طريقة املرسلني نطبقعلم الكالم لقب عريف يإن 

تعرف السلفي بحبه للسلف وتعظيمه فكام  ،وهم فرق كثرية ولكن هلم عالمات مشرتكة

 ،فإنك تعرف املتكلم بتعظيم الفالسفة (احلكامء) ،للنصوص وتقديمها عىل كل يشء

 ،وغربة لغته عن لغة السلف ،له باألحاديث واآلثاروجهْ  ،وتقديم العقل عىل النص

نية والحديثي كاجلوهر والعرض  ؛بل هي من إرث األمم األوىل ةفكلامته غري قرآ

دث واخلالء والتحيز وغري ذلك مما واأل�عا ض وحلول احلوا ض واألغرا ض واألعرا

  .تطفح به كتبهم



   
   

٤٣

  من األمور التالية: ويتبني الفرق بني علم التوحيد وعلم الكالم

علم التوحيد يعتمد عىل الكتاب والسنة وإمجاع السلف واملعقول الصحيح  - ١

 ،سة الكالميةيِ األلفاظ املنطقية واألقْ أما علم الكالم فهو علم يعتمد عىل  املستند إليها.

  فهو متأ�ر بعوامل خارجية عن داللة الكتاب والسنة.

ع مل يعرفه وعلم الكالم علم مبتدَ  ،علم التوحيد علم رشعي ال بدعة فيه - ٢

  وال الصحابة وال التابعني وال تابعيهم بإحسان إىل يوم الدين. صالرسول 

ظ بدعي وال مصطلح فلسفي أما علم علم التوحيد ال يشتمل عىل أي لف - ٣

عية واملصطلحات املنطقية واآلراء دْ الكالم فإنه يشتمل عىل كثري من األلفاظ البِ 

  الفلسفية.

وأما علم  ،لة القرون الثالثةأصل علم التوحيد موجود يف العصور املفضَّ  - ٤

ت خارجية بسبب ترمجة كتب  نتيجةَ  الكالم فليس كذلك بل هو علم حادثٌ  مؤثرا

  املنطق والفلسفة.

  علم الكالم فهي مذمومة. وأما آثارُ  ،علم التوحيد حممودة آثارُ  - ٥

وأما علم  ،إن علم التوحيد أداة للمحق عىل املبطل وذلك بإظهاره لباطله - ٦

  الكالم فهو أداة للمحق واملبطل وهو إىل املبطل أقرب. 

ند سائر الفرق املتكلمة، كاملعتزلة واألشاعرة، وإطالق علم الكالم يعرف ع

ل ومن يسلك سبيلهم، وهو ال جيوز ألن علم الكالم حادث مبتدع، ويقوم عىل التقوُّ 

   عىل اهللا بغري علم، وخيالف منهج السلف يف تقرير العقائد. 

ل األئمة األربعة تبنيِّ موقفهم من علم الكالم    :)١(وها هي بعض أقوا

                                                           

أحاديث يف ذم ، وذم الكالم للهروي ، انظر:) للمزيد من كالم األئمة األربعة، وكالم غريهم من األئمة١(

زي املقرىء يب، ألالكالم وأهله جامع ، ومناقب أيب حنيفة للمكي، ومناقب أيب حنيفة للكردي، والفضل الرا

بن أيب ، الآداب الشافعي ومناقبه، وللبيهقي ،مناقب الشافعي، البن عبد الرب ا�الكي، وبيان العلم وفضله

زي، حاتم ، بن اجلوزي، المناقب اإلمام أمحد، واحلسن اآلبري السجستاين يب، ألاإلمام الشافعيمناقب و الرا



   
   

٤٤

يامَ «: /أيب حنيفة إلمام ل يلق - ١ ولُ ِف ُق ِم يفِ  َما َت الَ َك َن اْل اسُ ِم ثَ النَّ َد حْ َأ

امِ  سَ َْج األْ ِض َو ا َر ْع َ الَ  ،»؟األْ َق ةِ «: َف َف سِ الَ َف تُ اْل االَ فِ ، مَق َل ِة السَّ يَق ِر ِر َوَط �ََ األْ كَ ِب َلْي  ،َع

ةٍ  َدَث ُكلَّ حمُْ اَك َو ةٌ  ؛َوِإيَّ َع ْد َا ِب هنَّ   .)١(»َفِإ

نَمالِ قال اإلمام  - ٢ ٍس  ك ْب الَ / َأَ� َد يبُ اجلِْ ِع ْن « :َي لُ ِم َد ا َرُجٌل َأْج امَ َجاَءَن لَّ ُك

ِه َنِبيَُّنا  دَّ َما َجاَء ِب ُر ْن َن ْدَنا َأ َر زَّ َوَجلَّ  صَرُجٍل َأ ِ َع
ِن ا�َّ يَل َع ربِْ ْن ِج ا )٢( »َع . وقال أ�ضً

عَ «: / َد ْم َواْلِب اُك ِ « :ِقيَل  ،»ِإيَّ ِد ا�َّ ا َعْب عُ  ،َيا َأَ� َد َما اْلِب الَ  ،»؟َو يَن  :َق ِذ ِع الَّ َد ْهُل اْلِب َأ

ُه  تَ َعْن َك امَّ سَ وَن َع ُكُت سْ الَ َي ِه َو َرِت ْد ُق ِه َو ِم ْل ِع ِه َو ِم الَ َك ِه َو َفاِت صِ ِ َو
ِء ا�َّ امَ سْ وَن يفِ َأ ُم لَّ َك َيَت

انٍ  سَ حْ ْم ِبِإ وَن هلَُ ُع ُة َوالتَّاِب َحاَب   .)٣( »الصَّ

عِ قال اإلمام  - ٣ اِف اَن «: / يّ الشَّ َك ، َو َر ِم آلخَ ْل َن الِع ِه ِم ُكُتِب ىصَ ِب ْو ًال َأ نَّ َرُج ْو َأ َل

مِ  ْل َن الِع سَ ِم ُه َلْي ، أل�َّ ِة يَّ
صِ ْل يفِ الَو خُ ْد ، ملَْ َت ِم َال بُ الَك ا ُكُت َه ا  .)٤( »ِفْي َما «: /وقال أ�ضً

ُر  ِف ْغ َت سْ ، َوَأَ�ا َأ ًة رَّ الَّ َم ِم ِإ َال دًا يفِ الَك حَ تُ َأ ْر كَ َناَظ ْن َذِل ا )٥( »اَهللا ِم َما « :/. وقال أ�ضً

حَ  َل ْف ِم َفَأ الَ َك َن اْل ا ِم ْيًئ ى شَ َد ا اْرَت ًد حَ تُ َأ   .)٦( »َرَأْ�

حْ «: /قال اإلمام أمحد بن حنبل  - ٤ ِل ْف َم ملَْ ُي الَ َك ى اْل َعاَط ْن َت ى ، َم َعاَط ْن َت َم َو

مَ  هَّ ْن َيَتَج ْن َأ َم ملَْ خيَُْل ِم الَ َك ا رَ «: /ا . وقال أ�ضً )٧( »اْل َذ تَ ِإ َم  َأْ� الَ َك بُّ اْل ُجَل ُحيِ الرَّ

هُ  ْر َذ احْ ا )٨( »َف َ الَ «: /. وقال أ�ضً   .)١( »ةِ نَّ السُّ  نِ وا عَ بُّ ذَ  نْ إِ َو  مِ الَ كَ الْ  َل هْ وا أَ سُ الِ  جتُ

                                                                                                                                                     

ي، وبن أيب يعىلال طبقات احلنابلةو ربَ ْك اعتقاد األئمة األربعة، للدكتور حممد ، واإلبانة الكربى البن بطة الُع

  بن عبد الرمحن اخلميس.

  .)٥/٢٠٧، (للهروي ،ذم الكالم وأهله) ١(

٥/٦( ،وأهله ذم الكالم) ٢( ٨(.  

  .)٥/٧٠( ،ذم الكالم وأهله) ٣(

  .)١٠/٣٠(، سري أعالم النبالء) ٤(

  ).١٠/٣٠(، سري أعالم النبالء) ٥(

  .)٢/٥٣٦( ،البن بطة ،اإلبانة الكربى) ٦(

  .)٢/٥٣٨( ،البن بطة ،اإلبانة الكربى) ٧(

  .)٢/٥٤٠( ،البن بطة ،اإلبانة الكربى)٨(



   
   

٤٥

يعترب من أهل السنة  اإلمام أمحد عىل أن من خاض يف علم الكالم ال ّص قد نَ و

فقة السنة اجلدل ويسلّ وإن أصاب بكالمه السنة حتى يدع  م للنصوص" فلم يشرتط موا

نَّ «: /قال ، ففحسب بل التلقي واالستمداد منها مَ  َفِإ الَ َك قَ  اْل نِ  ةِ يَ ْؤ الرُّ َو  رِ دَ يفِ اْل آ ْر ُق  َواْل

ريِ  َغ ا مِ َو نِ السُّ  نَ َه وهٌ  َن ُر ْك اِح  ونُ كُ ُه الَ يَ َعنْ  يٌّ هِ نْ مَ وَ  َم نْ  هُ بُ صَ ابَ  َوِإ ِه السُّ  أصَ ِم الَ َك  نْ مِ  ةَ نَّ ِب

ى يَ  ةِ نَّ السُّ  لِ هْ أَ  تَّ الَ  عَ دَ حَ َد   .)٢(»ارِ ثَ اآلْ بِ  نَ مِ ْؤ يُ َو  اجلِْ

يف مسائله وتقريرها من الوحيني  دٌّ فعلم العقيدة عند أهل احلديث واأل�ر مستمَ 

يف تعاملهم مع  يالكتاب والسنة وبيان هنج أئمة األمة من الصحابة والتابعني 

يف صحيحه بعد املقدمة فقد  /أحاديث اإلمام مسلم  ومثاله أولُ ، مسائل االعتقاد

يف الرباءة من القدرية مستشهدا  تافتتح بكتاب اإليامن وذكر حديث ابن عمر 

تب الدين ×بحديث جربيل    .يف بيان مرا

  من علم الكالم:الشافعي واحلافظ ابن حجر ا�الكي موقف اإلمام القرطبي 

أيب العباس عن اإلمام  "الباريفتح "نقل احلافظ ابن حجر العسقالين يف 

يُّ  ْرُطِب ُق مِ "يفِ  )٣(اْل ِه ْف ِديِث  "املُْ حِ حَ ْ مُ «مسلم: يفِ رشَ صِ دُّ اْخلَ ََل ِ األْ
ىلَ ا�َّ اِل ِإ َج َغُض الرِّ  »َأْ�

قِّ «قوله:  َة اْحلَ َع اَف َد ِه ُم وَمِت صُ ُخ ُد ِب صِ ْق ي َي ِذ َو الَّ ُ ُه ُه ا�َّ ضُ َغ ي َيْب ِذ ْخُص الَّ َذا الشَّ ُه َه دَّ َر َو

ةِ  وِمهَ ِه املُْ َب ِة َوالشُّ َد اسِ َف ِه اْل ْوُج َ األْ يِن  ،ِب وِل الدِّ صُ ُة يفِ ُأ وَم صُ كَ اْخلُ دُّ َذِل شَ ِر َوَأ ْكَث َ ُع ألِ َق َام َي َك

ِه  وِل سُ ُة َر نَّ سُ ِ َو
ابُ ا�َّ ا ِكَت َه َد ِإَلْي شَ ْر ي َأ قِ الَِّت ُر ِن الطُّ َني َع ضِ ِر ْع َني املُْ ِم لِّ َك لَ  صاْملَُت سَ فُ َو

نيَ  ِن َوا َق ٍة َو َع رتََ اتٍ ُخمْ َح الَ ِط اصْ ٍة َو َع َد قٍ ُمْبَت ُر ىلَ ُط ِه ِإ ِت مَّ َها  ُأ ِر ْكَث اُر َأ َد ٍة َم اِعيَّ َن وٍر صِ ُم ٍة َوُأ َدلِيَّ َج

َام  ٌه ُربَّ َب ا شُ يَه ِذ ِف خِ ىلَ اآلْ ا َع َه َبِب سَ ٍة َيْنَشُأ ِب ِظيَّ ْف اتٍ َل ضَ اَق ْو ُمَن ٍة َأ َطاِئيَّ سْ وِف ىلَ آَراٍء سُ َها  َع ُز َعْن ْعِج َي

                                                                                                                                                     

وا.وا بُّ ذَ . ()٢١٠(ص:  اجلوزي،، البن مناقب اإلمام أمحد) ١( ُع اَف   ): َد

  .)٢١(ص: ، أصول السنة) ٢(

وهو شيخ املفرس األشعري  ،(املفهم �ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم) كتاب هو أ�و العباس صاحب )٣(

ن) الذي وصفه شيخ اإلسالم بأ�ه من أكابر علامء األشعرية  :انظر ،أيب عبد اهللا صاحب (اجلامع ألحكام القرآ

  ).٢٤٤(ص "،التسعينية"



   
   

٤٦

َها َع ُن َم يَام بُ اْإلِ َه ْذ وٌك َي ُك شُ مْ  َو ُه ُم َل ْع ْم الَ َأ هلُُ ْد َها َأَج االً َعْن صَ ِف ُم اْن ُه ُن سَ حْ ْن  ،)١(َوَأ ْم ِم َك َف

هَ  ِم ْل َة ِع يَق ِق ُك حَ ِر ْد ا الَ ُي َه ٍل َعْن صِ َف ْن ُمْن ْم ِم َك ا َو َه لِّ ىلَ حَ ى َع َو ْق ِة الَ َي َه ْب اِد الشُّ سَ َف املٍِ ِب   .اَع

الُ �ََّا  َف َْط الَ األْ ُه َو ْل يَها اْلُب ضِ ْرَت اِل الَ َي َح َن املُْ ا ِم ًع ا َو وا َأْ� َكُب ِد اْرَت ِء َق الَ نَّ َهُؤ مَّ ِإ ُث

لِ  ا َو حْ َ األْ ِن َو ا َو َْل األْ ِر َو ِه ا َو ِز اجلَْ ْن َحتَيُّ وا َع َحُث حُ  ،َب اِل فُ الصَّ َل ُه السَّ كَ َعْن سَ ْم يامَ َأ وا ِف ُذ خَ َفَأ

ْن َكيْ  لّ ِم َع اتِ َت ْو ِفيَّ اتُ َأ يَ الذَّ َهْل ِه ا َو َه سِ ْف ا يفِ َن َه اِد َ ا َواحتِّ َه يِد ِد ْع اىلَ َوَت َع ِ َت اتِ ا�َّ َف اتِ صِ َق

َها ريُْ مٌ  ،َغ سِ َق ْو ُمْن ٌد َأ ِح َو ُمتَّ ِم َهْل ُه الَ َك يفِ اْل فِ  ،َو صْ َو ِو اْل ِع َأ ْو ُم ِبالنَّ سِ َق اينِ َهْل َيْن ىلَ الثَّ َع   .َو

عَ  فَ َت َكْي اِدًثاَو ِه حَ ْوِن َع َك وِر َم ُم ْأ ِل ِبا�َْ َز َ قَ يفِ األْ ى  ،لَّ َق وُر َهْل َيْب ُم ْأ َم ا�َْ َد َع َذا اْن مَّ ِإ ُث

قُ  لُّ َع اةِ  ،التَّ َك الزَّ و ِب ٍر ْم َع ِر ِل ْم َ سُ األْ ْف َو َن الً ُه ِة َمَث الَ الصَّ ٍد ِب َزْي ُر ِل ْم َ َهِل األْ كَ ِممَّا  ،َو ِ َذِل ريْ ىلَ َغ ِإ

وُه ِممَّ  ُع َد مْ اْبَت ُه يَل ِب كَ سَ َل ْن سَ َم ُة َو َحاَب ُه الصَّ تَ َعْن َك سَ ُع َو اِر ِه الشَّ ْر ِب ُم ِن  ،ا ملَْ َيْأ ا َع ْو َ َبْل هنَ

وِل  ُق ُع ِن اْل ْو َك ْقِل ِل َع ُه ِباْل ِفيَُّت ُم َكْي َل ْع ا الَ ُت ِة َم ِفيَّ ْن َكْي ْحٌث َع ُه َب م ِبَأ�َّ ُه لَّ َع يَها َل ِض ِف ْو دٌّ اْخلَ ا حَ هلََ

فُ عِ  ِق اتِ َت َف ِة الصِّ ِفيَّ َكْي اتِ َو ِة الذَّ ِفيَّ ْن َكْي ْحِث َع َ اْلَب نيْ قَ َب ْر الَ َف ُه َو َد   .ْن

ْن  َع ا َو َه وِد َع ُوُج ِه َم سِ ْف ِة َن ِفيَّ ْن َكْي بَ َع ِج اَن حُ ا َك َذ ُه ِإ ْم َأ�َّ َل ْع ْلَي ا َف َذ فَ يفِ َه قَّ َو ْن َت َم َو

نْ  َو َع ُه ِه َف ُك ِب ِر ْد اِك َما ُي َر ْد ِة ِإ ِفيَّ ُز  َكْي ْعَج ِه َأ ِ ريْ اِك َغ َر ْد وِد  ،ِإ ُوُج َع ِب َط ْق ْن َي املِِ َأ َع ِم اْل ْل ُة ِع َغاَي َو

لِ  امَ َك اتِ اْل َف صِ فٍ ِب صِ ِري ُمتَّ ِظ ِن النَّ ٍس َع دَّ َق يِه ُم ِب ِن الشَّ ٍه َع زَّ اتِ ُمَن وَع ُن صْ ِه املَْ ِذ َ
اِعٍل هلِ مَّ  ،َف ُث

ا صَ ْو ْن َأ ٍء ِم ُه ِبَيشْ ْقُل َعْن تَ النَّ ى َثَب َو َمَت َام ُه اُه َك َد امَّ َع ا َع َكْتَن سَ اُه َو ْدَن َق اْعَت اُه َو ْلَن ِه َقِب ِئ امَ سْ ِه َوَأ ِف

فِ  َل يقُ السَّ ِر َللِ  ،َط َن الزَّ ُه ِم اِحُب ُن صَ َم اُه الَ َيْأ َد ا َع َم   .َو

ِة ا مَّ َِئ ِن األْ تَ َع َني َما َثَب ِم لِّ َك قِ اْملَُت ُر ِض يفِ ُط ْو ِن اْخلَ ِع َع ْد  الرَّ
ي يفِ ِف ْك َني َوَي ِم دِّ َق ْملَُت

َة  َحاَب نَّ الصَّ ِة ِبَأ مَّ َِئ ْعُض األْ َع َب َط ْد َق َق يِّ َو ِع اِف ٍس َوالشَّ ِن َأَ� كِ ْب َماِل يِز َو ِز َع ِد اْل ِن َعْب َر ْب َم ُع َملْ َك

َني  ِم لِّ َك اِحِث اْملَُت ْن َمَب كَ ِم َذِل قُ ِب لَّ َع َما َيَت ِض َو َر َع ِر َواْل َه ْو  اجلَْ
وا يفِ وضُ غِ  ،خيَُ ْن َر َم ْن َف بَ َع

الً  الَ اُه ضَ َف َك ْم َف ِه يِق ِر   .َط

ىلَ  ْم ِإ ِه ضِ ْع اِد َوِبَب ىلَ اْإلِْحلَ ْم ِإ ِه ضِ ْع كِّ َوِبَب ىلَ الشَّ ِه ِإ ِل ْه ْن َأ ٍري ِم َكِث ُم ِب الَ َك فَْىض اْل َوَأ

اتِ  اَد ِعَب فِ اْل َوَظاِئ ِن ِب اُو َه طَ  ،التَّ ِع َوَت اِر وِص الشَّ صُ ْن ُن ْم َع ُه ضُ ا َر ْع كَ ِإ بُ َذِل َب سَ ْم َو ُه لُُّب

                                                           

يْ  )١( االً َعنَْها أَ َأ صَ ِف ُم اْن نُُه سَ حْ ْم َوَأ ُه ُر دَ ْكَث سَ  الً َج ْم أَ  َوَلْي ُه َر   .امً لْ عِ ْكَث



   
   

٤٧

هِ  ِ ريْ ْن َغ وِر ِم ُم ُ قَ األْ َقاِئ ِم  ،حَ َك َن احلِْ ِع ِم اِر وِص الشَّ صُ ا يفِ ُن ُك َم ِر ْد ْقِل َما ُي َع ِة اْل وَّ سَ يفِ ُق َوَلْي

َر ِهبَا َتْأَ� ي اسْ ِت ِ  ،الَّ نيْ َم َر اِم اْحلَ َم ْن ِإ ى َجاَء َع تَّ ْم حَ ِه يِق ِر ْن َط ْم َع ِه ِت مَّ ْن َأِئ ٌري ِم َع َكِث ْد َرَج َق ُه  َو َأ�َّ

الَ  ًرا « :َق ا َر قِّ ِف بِ اْحلَ ِم يفِ َطَل ْل ِع ْهُل اْل ُه َأ ى َعْن َ ٍء هنَ ْ تُ يفِ ُكلِّ يشَ صْ ُغ َم َو َظ ْع َ َر األْ ْح تُ اْلَب ِكْب َر

فِ  َل بَ السَّ َه ْذ تُ َم ْد َق اْعَت تُ َو ْع ْد َرَج َق َن َف اآلْ يِد َو ِل ْق َن التَّ اهُ  »ِم ْعَن ْو َم ُه َأ ُم الَ ا َك َذ ُه َأ�َّ  ،َه َعْن ُه َو

هِ  ْوِت َد َم الَ ِعْن تُ َما « :َق ْغ َل ُلُغ يبِ َما َب ُه َيْب تُ َأ�َّ ْف َر ْو َع َل ِم َف الَ َك وا ِباْل ُل ِغ ا الَ َتْشَت َحاَبَن صْ َيا َأ

هِ  تُ ِب ْل اَغ   .)١(»َتَش

 :علماء رجعوا عن علم الكالم إلى عقيدة السلف الصالح

كانوا عليه، إىل احلق لقد رجع كثري من علامء الكالم، من الزيغ والضالل الذي 

وذلك إما يف آخر حياهتم، أو عند  والنور واهلدى الذي عليه السلف الصالح وأ�باعهم.

املوت، بعد حياة ملؤها احلرية والشك والتخبط، بعد تيه يف بيداء الكالم، فرجعوا بعد 

ا. ا، وهبرجا خادًع ا كاذًب ًب   ومن هؤالء: أن وجدوه رسا

�ا حرضته  لبنيه /قال ): � ٢١٤ يف سنةوت( أ�و الوليد الكرابييس - ١

:  ،»ا أعلم بالكالم مني؟تعلمون أحدً « الوفاة: :  ،»فتتهموين؟«قال: ». ال«قالوا قالوا

: قالو ،»قبلون؟أ�َ  ،ين أوصيكمإف«قال: ». ال« عليكم بام عليه أصحاب «قال: ». نعم«ا

  .)٢(»احلديث، فإين رأ�ت احلق معهم

  �): ٢٢٩ ويف سنةاإلمام نعيم بن محاد (ت - ٢

 احلديث، عرفتُ  ا فلذلك عرفت كالمهم، فلام طلبتُ مي� أ�ا كنت جهْ « :/قال 

  .)٣(»أن أمرهم يرجع إىل التعطيل

   

                                                           

  ).٣٥٠ -١٣/٣٤٩) فتح الباري برشح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر، (١(

  ).١١٥ص ( ،بن اجلوزيالتلبيس إبليس ، )١٠/٥٤٨، للذهبي (سري أعالم النبالء )٢(

  .)١٠/٥٩٧الذهبي (  ،سري أعالم النبالء )٣(



   
   

٤٨

  :والد أيب املعايل اجلويني ،حممد اجلويني واإلمام أ� - ٣

ختلص من مذهب األشاعرة واعرتف بأن ما كانوا يقولون به يف صفات اهللا 

ضعه، ذكر  إنام هوتعاىل من التأويل  يف رسالته املسامة:  ذلك /حتريفٌ للكلم عن موا

ن املجيد( لصوت يف القرآ   ).النصيحة يف إثبات االستواء والفوقية ومسأ�ة احلرفوا

  ):� ٤٧٨االبن (تويف سنة  إمام احلرمني أ�و املعايل اجلويني - ٤

م أهل اإلسال قرأت مخسني أ�فا يف مخسني أ�فا ثم خليتُ «: / قال - أ

بإسالمهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر اخلضم، وغصت يف الذي هنى أهل 

اإلسالم، كل ذلك يف طلب احلق، وكنت أهرب يف سالف الدهر من التقليد، واآلن فقد 

، فإن مل يدركني احلق بلطيف بره، )١(رجعت إىل كلمة احلق، عليكم بدين العجائز

� إ)، وخيتم عاقبة أمري عند الرحيل عىل كلمة اإلخالص: ال  فأموت عىل دين العجائز

  .)٢(»ال اهللا، فالويل البن اجلوينيإ

  .)٣(»ما اشتغلت بالكالم من أمري ما استدبرتُ  لو استقبلتُ «: /قال  - ب

يا أصحابنا، ال تشتغلوا بالكالم، فلو عرفت أن الكالم يبلغ يب «: /قال  - ج

  .)٤( »ما بلغ ما اشتغلت به

أين قد رجعت عن كل مقالة ختالف  هدوا عَيلَّ اش«يف مرض موته:  /قال  - د

  .)٥(»موت عىل ما يموت عليه عجائز نيسابورأالسنة، وأين 

                                                           

  .ملقصود بذلك الفطرةا )١(

، رشح الطحاوية، )١١٥ ص( ،بن اجلوزيالتلبيس إبليس  ،)١٨/٤٧١(، للذهبي سري أعالم النبالء) ٢(

   ).٢٠٩(ص  ،يب العز احلنفيأبن ال

سيوطي (ص ، للوالكالم ). صون املنطق والكالم عن فن املنطق١٨/٤٧٣(، للذهبي سري أعالم النبالء )٣(

١٨ ٣.(  

صون  ).٢٠٩(ص  ،يب العز احلنفيأبن ، الرشح الطحاوية ).١٨/٤٧٤(، للذهبي سري أعالم النبالء )٤(

١٨سيوطي (ص ، للاملنطق والكالم عن فن املنطق والكالم   .)١١٥ ص( ،بن اجلوزيالتلبيس إبليس  ).٤

  ).١٩١/  ٥( ،للسبكي ،الشافعيةطبقات  ).١٨/٤٧٤(، للذهبي سري أعالم النبالء )٥(



   
   

٤٩

  ):� 505تويف سنة ( أ�و حامد الغزايل - ٥

، فإثارة الشبهات، وحتريف العقائد، وإزالتها عن )١( هتُ فأما مرضَّ «: /قال  - أ

اجلزم والتصميم، وذلك مما حيصل باالبتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، وخيتلف 

فيه األشخاص. فهذا رضره يف اعتقاد احلق، وله رضر يف اعتقاد تأكيد البدعة، وتثبيتها 

ر  وأما ... عليه، يف صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم، ويشتد حرصهم عىل اإلرصا

فليس يف  ؛منفعته فقد يظن أن فائدته كشف احلقائق ومعرفتها عىل ما هي عليه وهيهات

الكالم وفاء هبذا املطلب الرشيف ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف 

فاسمع هذا ممن خرب الكالم، ثم قاله بعد حقيقة اخلربة وبعد التغلغل فيه  ...والتعريف 

  .)٢(»جة املتكلمنيإىل منتهى در

ن اهللا عليهم  - إن الصحابة « :/قال و - ب ، كانوا حمتاجني إىل حماجة -رضوا

ن شيئً  ص اليهود والنصارى يف إثبات نبوة حممد ا، وما ركبوا فام زادوا عىل أدلة القرآ

ظهر اللجاج يف وضع املقاييس العقلية، وترتيب املقدمات، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك 

ن، ال يقمعه إال السيف والسنان، مثار الفتن، وم نبع التشويش، ومن ال يقنعه أدلة القرآ

  .)٣(»فام بعد بيان اهللا بيان

  ):� ٦٠٦تويف سنة ( العالمة فخر الدين الرازي - ٥

لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فام «يف آخر عمره:  /قال 

يف  أ قرأن، آ الطرق طريق القرقرب أ�ت أرأ�تها تشفي عليال، وال تروي غليال، ور

قرأ يف أ)، و١٠فاطر: ( ) خض حض جض( )،٥(طه: ) ىف يث ىث نث  (: اإلثبات

                                                           

  .يقصد علم الكالم )١(

 ).١٦٥ -١٦٤/ ١( ،إحياء علوم الدين )٢(

م عن علم الكالم )٣(   ).٩٠ - ٨٩(ص  ،إجلام العوا



   
   

٥٠

 ب مثل جتربتي عرف مثلن جرَّ )، ومَ ١١الشورى:( )مهىه جه ين(: النفي

  .)١(»معرفتي

شريي املتوىف سنة  - ٦   :� ٧٠٢اإلمام العالمة ابن دقيق العيد أ�و الفتح الُق

ليس مثلهم من جهة العلم والعمل لكنه ندم عىل سلوكه سبيل  /وإن كان 

أو�ك األشاعرة املتكلمني املخالفني للسلف، واملخالفني حقيقًة أليب احلسن األشعري 

شريي يقول:  نا أ�و الفتح الُق   املنتسبني إليه، قال عنه اإلمام الذهبي: وقد كان شيُخ
  

تُ حَ  ْز اَو َ ْكثَ ـــــــــــــــجتَ َ ىلَ دَّ األْ ُع ىلَ اْل يَن ِإ فَ     ِر ْم يفِ املَْ ُه َقْيُت َتْب اسْ تُ َو ْر اَف سَ ِز ـــــــــــــــــــــــَو   اِو

َها  ُر ْع ُك َق َر ْد سَ ُي اًرا َلْي َح تُ ِب ضْ خُ ي   َو سِ ْفِيس يفِ َف تُ َن ريَّْ سَ فَ ـــــــــَو ِز ــــــــــــــــــــحِ املَْ   اِو

كَ  ْف َ تُ يفِ األْ جلََّْج َع ـــــــــــــــــَو َج َرا مَّ َت زِ   اِر ُث َعَجاِئ يِن اْل اِن ِد سَ ْح ِت ىلَ اسْ ي ِإ اِر ــِتَي   )٢(اخْ
  

أن ينـزلق يف طريق أو�ك املتكلمني أهل احلرية  /كاد اإلمام الشوكاين  - ٧

أهل السنة واجلامعة، ، والشك، ولكنه بفضل اهللا تعاىل رمي بذلك ولزم مذهب السلف

واعلم أين عند االشتغال بعلم الكالم وممارسة تلك املذاهب «نفسه: ولذلك قال عن 

، وال استفدتُ  زعبالت،  والنحل مل أزدد هبا إال حريًة منها إال العلم بأن تلك املقاالت خُ

ا إىل ما استفدته من هذا العلم:  شًري   فقلت إذ ذاك ُم
  

لْ ا حَ ايُة مَ ــــــــــــــــــــغَ َو  ُه مِ صَّ دَ ِد طُ عْ بَ  نْ ي مِ رِ ظَ نَ  نْ مِ َو    ي ثِ ــاِح بـَن مَ ُت رِ وِل التَّ   بُّ

َ ـا بَ فُ مَ قْ وَ الْ  َو هُ  ِ يقَ رِ  الطَّ نيْ َ  حَ نيْ َ قَ غَ لْ يَ  ملَْ  نْ ُم مَ لْ ـــــــ عِ امَ فَ    ًة ـريْ ِ ــــــــــــَح  التَّ ريْ   ريُّ

ضْ  دْ ي قَ نِ �َّ  أَ ىلَ عَ  مَ  هُ نْ ـتُ مِ خُ حُّ دُ بِ  ِيس فْ تْ نَ عَ نَ ما قَ َو     هُ ارَ ــــــــــِغ   رِ ــــــــــــــوِن التَّـَب
  

                                                           

  ).٢١/٥٠١( ،سري أعالم النبالء )١(
  .١٨٨ص  ،العلو للعيل الغفار، لإلمام الذهبي )٢(
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عد مِ  ها خلفَ احلائط، ورجعتُ تُ ، وطرحْ )١(ن حالقوعن هذا رميتُ بتلك القوا

أوثقِ ما يعتمُد  إىل الطريقة املربوطة بأدلة الكتاب والسنة، املعمودة باألعمدة التي عىل

ين هبم السالكنيعليه عباد اهللا وهم الصحابة ومن جاء بعدهم من علامء األمة   املقتِد

ية  لمة العامية، وانقشعت وانكشفت ستور الغوا مسالكهم، فطاحت احلرية، وانجابت ُظ

   .)٢(»وهللا احلمد

 ا خيالفه تاركني،�إليه مذعنني، و نفليت كل املخالفني ملنهج السلف يعودو

 ي كام فعل هؤالء األئمة الصاحلني، من التمسك بسبيل الصحابة نويفعلو

  .صوأ�باعهم من املؤمنني أ�باع سيد املرسلني، نبينا حممد 

                                                           

فع :(احلالق) )١( ْرَت ان املُْ َك   .املَْ

  .)١٤٧ – ١٤٦(ص  ،الطلب ومنتهى األربأدب  )٢(
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  من هو 

  أبو الحسن األشعري؟
  

  قال عنه اإلمام الذهبي:

اقَ « َح سْ ِعْيَل بِن ِإ َام سْ يُّ َعِيلُّ بُن ِإ ِر َع شْ ِن ، اَأل سَ و اَحل ني، َأُ� ِم لِّ َك اُم املَُت َم ، ِإ ُة َم الَّ الَع

ريْ  ِم ى ابِن َأ سَ ْو ِد اِهللا بِن ُم ِعْيَل بِن َعْب امَ سْ املِِ بِن ِإ اقَ بِن سَ َح سْ يبِ بِْرشٍ ِإ ِعْيَل بِن َأ امَ سْ َعِيلُّ بُن ِإ

ل اِهللا  ْو سُ ب َر اِح َة ابِن صَ َد ْر يبِ ُب ِل بِن َأ َال ِة ِب َ رصْ سَ  صالَب ْو يبِ ُم س بن َأ ِد اِهللا بِن َقْي ى َعْب

. يُّ ِ رصْ ، الَب ُّ
ينِ امَ ، الَي يُّ ِر َع شْ اٍر اَأل ضَّ  حَ

. َ نيْ ِع ْب َة سَ َن َد سَ : َبْل ُوِل ِقْيَل ، َو ِ نيْ ماَئَت َ َو نيْ تِّ َة سِ َن : سَ ُه ُد ْوِل   َم

ا السَّ  ِريَّ َك َز ، َو يّ يبِ َعِيلٍّ اُجلبَّاِئ ، َوَأ يِّ ِح َم ة اُجل َف ِلْي يبِ خَ : َأ ْن َذ َع خَ ْهِل بن َوَأ سَ ، َو يِّ اِج

. ا ريًْ ه َكِث ريْ سِ ْف اد يفِ َت َن سْ م ِباِإل ُه ي َعْن ِو ْر م، َي ِه َقِت ح، َوَطَب ْو  ُن

ةِ  قَو اء، َو َك ا يفِ الذَّ اَن عجًب َك .هْ الفَ  َو  ِم

ىلَ اِهللا  ابَ ِإ ، فَت اِس لنَّ َد ِل ِع صَ ، َو ُه تربََّأ ِمْن هه َو ال، كِر ِة االعتَز َف ِر ْع َع يفِ َم َر َو�ََّا َب

اىلَ  َع م.َت ُه َر ا َو ك ِع ة، َوهيِت ِزَل ْعَت ىلَ اُمل ردُّ َع خذ ُي مَّ َأ ، ُث ُه   ِمْن

 : ُّ
يفِ ريَْ ٍر الصَّ ْك و َب ه َأُ� ِقْي الَ الَف ى نَشَأ «َق تَّ م، حَ سُه ْو وا ُرُؤ ْد رفُع ُة َق ِزَل ْعَت تِ اُمل َكاَن

م سِ ْم ع السِّ قامَ م يفِ َأ يُّ فحجرُه ِر َع شْ  ».اَأل

: الَ ِّ َق
ينِ اقَال ِن الَب ِن اْب َع يّ « َو ِر َع شْ َم اَأل َال َم َك فَه ْن َأ ِيل َأ َوا حْ ل َأ ضَ ْف  ».َأ

بِ  َه ْذ عَد َم ا ا قَو َه ل يذكُر ِفْي ْو صُ يف يفِ اُأل ِل ة تَوا َع ْرَب ن َأ سَ يبِ اَحل تُ َأل : َرَأْ� تُ ْل ُق

ا:  َه الَ ِفْي َق ات، َو َف ف يفِ الصِّ َل اءتْ «السَّ امَ َج رُّ َك  .»ُمتَ

 : الَ مَّ َق هِ «ُث ول، َوِب ُق كَ َأ َذِل ل َوِب ؤوَّ َال ُت دين، َو  .»َأ

عِ  ٍع َو ْرَب َة َأ َن اَد سَ َد ْغ اتَ ِبَب : َم تُ ْل ةٍ ُق ثِ ماَئ َال َن َوَث ْي  .ْرشِ

ٍد  حَ ُكلُّ َأ اىلَ  َو َع ْن عصم اُهللا َت الَّ َم يرتك، ِإ له َو ْو ْن َق ؤخذ ِم   .فُي
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ة،  اء حسَن شَي ُه َأ ، َوَل ِم ْل ر يفِ الِع تبحُّ ط، َو ِر ْف ِن ذَكاٌء ُم سَ يبِ اَحل َأل َّة َو انيف َمج تصَ َو

م. ْل ِة الِع َع ُه بسَ  تقِيض َل

د  و َزْي ، َوَأُ� ُّ
اينِ َم ْر ِن الِك سَ و اَحل ، َوَأُ� اِهِيلُّ ِن الَب سَ و اَحل م: َأُ� ُه ٌة ِمْن مَّ : َأِئ ُه َذ َعْن خَ َأ

، يُّ ِز ا َري ِ الشِّ نيْ سَ ار بن اُحل َد ، َوُبْن يّ ِ رصْ د الَب اِه َ ِد اِهللا بُن جمُ و َعْب ، َوَأُ� يُّ ِز َو ْر ٍد  اَمل مَّ َ و حمُ َوَأُ�

ز  ا وَّ ٍ الَك رصْ و َن ، َوَأُ� يُّ وِك ُل ْع ْهٍل الصُّ و سَ ، َوَأُ� ِيسُّ خْ َ ََد الرسَّ محْ ر بن َأ اِه َز ، َو يُّ ِق َرا الِع

يُّ  ِز ا َري  .الشِّ

اب يّ يفِ كَت ِر َع شْ ِن اَأل سَ و اَحل الَ َأُ� تُ  َق ْف نَّ : صَ ُه ة)َل ْؤَي  الرُّ
د يفِ َم ول يفِ  (الُع صُ ُف (اْل

ىلَ  دِّ َع ) الرَّ اب امللحديَن ا، وكَت ا َعَرش ِكَتاًب َو اْثَن ُه اب َو وجز)، وكَت ل)،  (املُْ عَام ق اَأل ْل (خَ

اب اب وكَت ة، وكَت ِميَّ ْه اَجل ة َو ِزَل ْعَت افِ اُمل صَن ىلَ َأ ِه َع ا ِفْي مَن ، تكلَّ ريْ َو َكِب ُه ات)، َو َف  (الصِّ

اب ار)، وكَت �صَ اَأل ة ِب ْؤَي ام)، (الرُّ الَع اص َو اب (اَخل اب(الرَّ  وكَت ة)، وكَت َم ىلَ املجسِّ  ّد َع

اب ان)، وكَت اح الربَه يضَ اب (ِإ ع)، وكَت َد ْهِل الِب ىلَ َأ دِّ َع ع يفِ الّر َم ح  (اللُّ (الرشَّ

فصيل)، وكتَ  يّ  ابَوالتَّ ىلَ اُجلَباِئ قض َع اب(النَّ اب )، وكَت )، وكَت يّ ِخ ْل ىلَ الَب ض َع ْق  (النَّ

ا يفِ  كَتاًب )، َو يَن ِد ِح ت املُْْل اَال امً (مجل مَق ِدْي اُه َق فَن ا ُكنَّا َأ�َّ ِه َم ا ِفْي ا، نقضَن ربَ كتبَن ْك َو َأ ات ُه َف الصِّ

قَّ  ان اهللا َلَنا اَحل مَّ َأَ� ه، ُث اب مثُل م ِكَت ف هلَُ ة، ملَْ ُيؤلَّ ِزَل ْعَت ب اُمل َه ْذ حِ َم ِحْي صْ ىلَ َت ا َع َه ِفْي

ا. ْعَن َرَج  َف

ا يفِ  )، و وكَتاًب يِّ ِد َوْن ا ِن الرَّ ىلَ اْب ّد َع اب(الّر )،  كَت الديّ ىلَ اَخل امع يفِ الرّد َع (الَق

اب اب وكَت ل)، وكَت َد دب اَجل اب (َأ ة)، وكَت انيَّ سَ ا َر ب اُخل ا َو افيني)،  (َج ريَْ ب السِّ ا َو (َج

اب انيني)، وكَت ْرَج ب اُجل ا َو اب و(َج ة)، وكَت اِديَّ َد ْغ ة الَب َر ْو ل املنَث اِئ سَ دِّ  (اَمل َن يفِ الّر ْو (الفُن

حدين)، وك ْل ىلَ اُمل ابَع اب َت م)وكَت َال ق الَك در يفِ دَقاِئ ا َو ن). (النَّ آ ْر ريْ الُق سِ ْف  (َت

. كَ ى َذِل َو ًة سِ ريَْ ا َكِث ى كتًب مَّ سَ  َو

دَ  ْع فَ َب نَّ مَّ صَ د) ُث َم ك هِ  (الُع وَر ُن ُف َها اْب ًة سامَّ دَّ ا ِع ي يَ يفِ كتًب ني كذب املفِرت  ).(َتْبِي

 : الَ َق ة، َو َ رصْ ربَ الَب َد ِمْن ِع صَ ابَ َو ِن َت سَ نَّ َأ�َا اَحل َغَنا َأ َل قِ «َوَب ْل َخ ول: ِب ُق تُ َأ ْ ُكْن ينِّ ِإ

نَّ  ، َوَأ ِن آ ْر ار الُق �صَ اَأل ى ِب َر عتقدٌ اَهللا َال ُي بٌ ُم ْ َتاِئ ينِّ ، َوِإ سَ بقدٍر ْعِيل َلْي َّ ِف نَّ الرشَّ ىلَ  ، َوَأ دَّ َع الّر

ة ِزَل ْعَت  .»اُمل
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كَ  .َو ريْ مزح َكِث ة َو َعاَب ِه ُد ريْ  اَن ِفْي سِ ع ِبالَي اَن يقَن َك ، َو ًة ريَْ ا َكِث ف ُكُتًب   .)١(َوَأ�َّ

ري أهل «احلسن األشعري:  أيبعن اإلمام  وقال تاج الدين السبكي َو َكِب ُه َو

د  )٢(نة بعده السُّ  محْ ام َأ َم الَ ارتياب /وعقيدته وعقيدة اِإل ك َو ة الَ شكّ يفِ َذِل َد اِح  ،َو

يّ يفِ تصانيفه ِر َع شْ َ ه رصح األْ ام املبجل  ،َوِب َم يَ عقيدة اِإل ن عقيديت ِه ة َأ ا مّر كرر غري َم َو

ْنَبل د بن حَ محْ مه ،َأ الَ ع من َك وضِ سن يفِ غري َم خ أيب اْحل ْي ة الشَّ ه عباَر ِذ    .)٣(»َه

  :المراحل االعتقادية التي مر بها أبو الحسن األشعري

لية:: املرحلة املرحلة األوىل    االعتزا

وهذه املرحلة كان سببها مالزمته لشيخه أيب عيل اجلبائي زوج أمه واستمر عىل 

ل إىل سن األربعني، ثم فارقه �ا مل جيد إجابات كافية يف مسأ�ة الصالح  االعتزا

ا وأمره أن يروي العقائد منامً  صواإلصالح عىل اهللا تعاىل، وقيل إنه رأى النبي 

  ق، وهلذا اعتمد األدلة النقلية يف تقرير العقائد.املروية عنه ألهنا احل

   بية:الَّ املرحلة الكُ  املرحلة الثانية:

لية حرية كبرية، وقد اختفى  عاش أ�و احلسن األشعري يف آخر املرحلة االعتزا

ب جاء الّ وابن كُ  ،بالَّ ا بنفسه ليعرف احلق، ومال إىل طريقة ابن كُ مدة عن الناس خاليً 

فيه صنفني: فأهل السنة واجلامعة يثبتون الصفات كلها الذاتية  يف زمان كان الناس

ب وأ�بت الصفات الذاتية ونفى ما يتعلق الَّ والفعلية، واجلهمية ينكروهنا، فجاء ابن كُ 

(اللمع  همنها باملشيئة، فلذلك قرر األشعري هذه العقيدة. وقد يمثل هذه املرحلة كتاب

  يف الرد عىل أهل الزيغ والبدع).

                                                           

  .)٨٩ -١٥/٨٥سري أعالم النبالء (باختصار من:  )١(

  أي بعد اإلمام أمحد. )٢(

  .)٢٣٦/ ٤( ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، لطبقات الشافعية الكربى )٣(
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   :)١(نيةلة الثالثة: املرحلة السُ املرح

 أ�و احلسن األشعري يف مقدمته هذه املرحلة يمثلها كتاب (اإلبانة) الذي بنيَّ 

، )٢(إىل أهل الثغر تهويمثله كذلك رسال، أ�ه ينتسب إىل اإلمام أمحد بن حنبل يف االعتقاد

السنة وترك هذه املرحلة األخرية، وهي مرحلة العودة عىل و (مقاالت اإلسالميني).و

  الطريقة الكالبية، يدل عىل ثبوهتا أمور:

ن هو أهنا مرحلة قد أ�بتها املؤرخون وعىل رأسهم احلافظ ابن كثري وهو مَ  أوال:

  .)أعالم النبالء يف التاريخ وسعة االطالع. وأشار إليها الذهبي يف (سري

                                                           

فقة ب إىل مرحلة ثالثة الّ اختلف العلامء هل رجع األشعري عن قول ابن كُ  )١( فق أهل السنة واجلامعة موا فوا

فطائفة رأت أ�ه رجع إىل قول أهل السنة، قال ذلك احلافظ ابن كثري، ومن  تامة، أم بقي عىل ذلك ومل يرجع؟

   املعارصين: الشيخ حافظ احلكمي.

التي قولنا الذي نقول به وديانتنا «حيث قال:  - وهو آخر كتبه  -واستدلوا عىل ذلك بكالمه يف كتاب اإلبانة 

وما روي عن السادة، الصحابة والتابعني  صندين هبا: التمسك بكتاب اهللا ربنا عز وجل، وبسنة نبينا حممد 

وأئمة احلديث، ونحن بذلك معتصمون، وبام كان يقول به أ�و عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل نرض اهللا 

وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته قائلون، و�ا خالف قوله خمالفون؛ أل�ه اإلمام الفاضل والرئيس الكامل، 

ئغني، وشك الذي أ�ان اهللا به احلق، ودف ع به الضالل وأوضح به املنهاج، وقمع به بدع املبتدعني، وزيغ الزا

   .)٢٠ص، اإلبانة( »مهَّ فَ م، وكبري مُ عظَّ م، وجليل مُ الشاكني، فرمحة اهللا عليه من إمام مقدَّ 

له، خمالف �ا خال   .فهافهذا ترصيح منه برجوعه إىل مذهب السلف الذين يمثلهم اإلمام أمحد، وأ�ه قائل بأقوا

ا كامال، وإنام اقرتب من أهل السنة واجلامعة بية رجوعً الَّ أن األشعري مل يرجع عن مذهب الكُ  والقول الثاين:

ح هذا القول: ابن تيمية وابن القيم وغريمها، وإن كان األشعري يف "اإلبانة " قد  يف كثري من املسائل. ورّج

  ب.الَّ بقايا من مذهب ابن كُ قرب كثريا من مذهب أهل السنة إال أ�ه قد بقيت عليه 

، "اإلبانة"عىل ما كتبه األشعري يف  ونيعتمد -له إىل مذهب السلف القائلني بتحوُّ  -أصحاب القول األول ف

أما أصحاب القول  ./ويقولون إهنا من آخر كتبه، وفيها نصَّ عىل أ�ه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 

. بني املذهبني بية ال تظهر كبري فرقٍ الّ ومذهب الكُ  "اإلبانة"يف  /مقارنة دقيقة بني ما كتبه  الثاين فقالوا إن

له وأراءه ختالف انتسابُ وقالوا إن  ه ملذهب اإلمام أمحد فال يمكن أن ينسب إليه بمجرد االنتساب، مع أن أقوا

  .ما قال به أمحد
  ).٢٣١(ص: ، ه لإلمجاع التاسع يف رسالته هذهمع بقاء تأويل له يف صفتي الغضب والرضا عند ذكر) ٢(
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أن ما قرره أ�و احلسن األشعري يف (اإلبانة) و (مقاالت اإلسالميني)  ا:ثانيً 

فقٌ  -  ومنه صفات اهللا تعاىل - د و(رسالة إىل أهل الثغر) من مسائل املعتقَ  ملعتقد  موا

السلف، وخمالف �ا عليه األشاعرة؛ إذ أ�ه قد أ�بت الصفات هللا تعاىل عىل ظاهرها، 

  .هلا مبتدعة وجهميةن تأوَّ مَ  دَّ ن تأويلها، وعَ ع مِ ومنَ 

ا أن يكون قد قرر فيه التفويض الذي يزعمه األشعرية، بل إنه وهذا يمنع متامً  

 أن آيات الصفات مفهومة رصح بأن الصفات حقيقة، وأوجب األخذ بالظاهر، وبنيَّ 

هلا وأخرجها عن حقيقتها. وهذا يؤكد أهنا متثل مرحلة مغايرة عىل من تأوَّ  دَّ معلومة، ورَ 

  بية.الَّ ته الكُ عن مرحل

والعجيب هنا أن الكوثري عىل شدة تعصبه وحقده عىل السنة واجلامعة، وعىل 

شدة جمازفاته وافرتاءاته الكثرية، اعرتف بأن كتاب (اإلبانة) لألشعري ينقض مذهب 

  شاعرة، وهلذا ادعى أن األشعري أ�فه حماباة ألهل السنة وإلمامهم الربهباري حينئذ. األ

نة ألهل مبايِ  بية فرقةٌ الَّ  يف (مقاالت اإلسالميني) أن الكُ بنيَّ  أ�ه قد ا:ثالثً 

هلم، يف كثري من املسائل، ومل جيعلهم يف مجلة أهل احلديث، ولو كان احلديث، ونقَ  ل أقوا

  عهم يف مصطلح واحد.مَ ق بينهم وبني أهل احلديث، وجلََ ا فرَّ ا َ�َ بي� الّ كُ 

ا مما ذكره مما يؤكد هذا أن األشاعرة املتأخرين ال ينقلون يف كتبهم شيئً  ا:رابعً 

األشعري يف كتبه املوجودة وهي (مقاالت اإلسالميني) و(رسالة إىل أهل الثغر) 

ا أن ينكروا نسبة كتاب (اإلبانة) املطبوع املتداول إليه، وما ذاك و(اإلبانة)، وحاولوا عبثً 

  صوهلم.إال لعلمهم أ�ه ينقض عليهم أ

هم ما سطره يف (مقاالت اإلسالميني) و (رسالة إىل أهل و يكفي يف إبطال دعوا

الثغر)، وما نقله ابن عساكر يف (تبيني كذب املفرتي) والبيهقي يف (األسامء والصفات)، 

 عام نقله ابن تيمية وابن القيم منه يف والذهبي يف (العلو) من كتاب (اإلبانة) فضالً 

  كتبهم.

أ�ا احلسن األشعري ذكر يف أول كتاب (اإلبانة): أ�ه سائر عىل درب أن  ا:خامسً 

ب وال اعتزى إليه يف الّ اإلمام أمحد ووصفه بأ�ه إمام أهل السنة، ومل ينتسب قط البن كُ 
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ا لطريق اإلمام أمحد، وأن ب كان مباينً الّ يشء من كتبه املوجودة. ومعلوم أن ابن كُ 

وعن كبارهم، ويصفهم باجلهمية، وهذا مشهور  بيةالّ اإلمام أمحد كان ينهى عن الكُ 

ا انتسب إىل اإلمام أمحد، مع ب َ�َ الَّ مستفيض عنه، فلو كان األشعري عىل طريق ابن كُ 

  ب وحتذيره ومن طريقته.الَّ علمه بنهيه عن ابن كُ 

  :بيةالّ أسباب انتقال األشعري ملذهب أهل السنة وتركه للطريقة الكُ 

يب التقاؤه بمحدث الّ السنة، وتركه للمذهب الكُ كان من أسباب انتقاله إىل 

البرصة احلافظ زكريا الساجي، وهو الذي أخذ عنه معتقد أهل السنة. قال الذهبي يف 

وكان من أئمة احلديث، أخذ عنه أ�و احلسن األشعري مقالة السلف يف «ترمجة الساجي: 

وكان «العلو): وقال يف (. )١( »الصفات، واعتمد عليها أ�و احلسن يف عدة تآ�يف

الساجي شيخ البرصة وحافظها، وعنه أخذ أ�و احلسن األشعري احلديث ومقاالت أهل 

  .)٢(»السنة

  :إلى األشعري (االبانة في أصول الديانة)كتاب  صحة نسبة

هو من أهم كتب أيب احلسن األشعري، " اإلبانة عن أصول الديانة"كتاب 

نب من  العقيدة ختالف ما عليه متأخرو األشعرية، وأكثرها إثارة للجدل، أل�ه حيوي جوا

  خاصة يف مسائل الصفات اخلربية والعلو واالستواء.

عراض بعض األشعرية املتقدمني عنه، وصل إىل إو مل يسلم هذا الكتاب من 

، مع أن املعارصين حول نسبته اىل األشعريحد االنكار، مما أوقع الشك عند بعض 

مشهورة، ففضال عن النسخ اخلطية التي تنسب هذا الكتاب إليه، فإن مجهرة  هنسبته إلي

من جلة العلامء نسبوه إليه، وفيهم من دافع عن األشعرية من خالل بيان صحة اعتقاد 

األشعري الذي ينتسبون إليه، وذلك بالنقل من هذا الكتاب مما يوافق مذهب أهل 

 .السنة

                                                           

  ).١٩٨/ ١٤( ،سري أعالم النبالء )١(

  ).٢٠٥ص: ، (العلو) ٢(
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يف كتاب  هـ؛٤٥٨ي الشافعي املتوىف يف سنة احلافظ البيهق ومن هؤالء العلامء:

، لغفار)العيل لاحلافظ الذهبي يف كتابه (العلو ، و(االعتقاد اهلداية إىل سبيل الرشاد)

يف هـ؛ ١٠٨٩ابن العامد احلنبيل املتوىف سنة )، والديباج(ابن فرحون املالكي يف كتابه و

زبيدي يف (إحتاف السادة السيد مرتىض ال، ومن ذهب) خبار(شذرات الذهب يف أ كتابه

عن  بُّ بن درباس الشافعي يف رسالته (الذَّ ، وااملتقني برشح أرسار إحياء علوم الدين)

 سنة ابن قيم اجلوزية املتوىفَّ ، وهـ٧٢٨وابن تيمية املتوىف سنة ، شعري)أيب احلسن األ

 .هـ٧٥١

  ؟من هم األشاعرة

ظهرت يف  /ي أليب احلسن األشعر األشاعرة فرقة كالمية كربى، تنسب

بع وما بعده. ضح أن لكن  القرن الرا بني ما كان عليه  ا ظاهًر  اختالًفا هناكمن الوا

ي عند املتأخرين منهم يف  متقدمو األشاعرة يف بعض املسائل، وبني ما استقر عليه الرأ

ا تلك املسائل، وهو ما يؤدي إىل القول بأن األشاعرة املتأخرين مل يكونوا متبعني متامً 

وإنام خالفوه يف مسائل من األمهية بمكان، حتى قال  /أليب احلسن األشعري 

  بعضهم: 

َ  ثَ دِّ حُ  ْو لَ       ءْ امَ تِ انْ  هِ �ِ أْ  رَ ىلَ إِ  هُ لَ  نْ مَّ عَ  يُّ رِ عَ شْ األْ

ْ خْ أَ  الَ قَ لَ                                                            ءْ َر بَ  هُ ونَ ولُ قُ ا يَ ِممَّ  ينِّ أَ بِ  مْ هُ ربِ   ا

أيب احلسن اإلمام ال يلتزمون مذهب  املتأخرين من األشاعرة، غالبُ ف

األشعري، بل خلطوا مذهبهم بكثري من أصول اجلهمية واملعتزلة، بل والفالسفة أ�ضا؛ 

له، فهم ينفون صفة االستواء هللا  والعلو والنزول  ـوخالفوا األشعري يف كثري من أقوا

  كلها خيالفون فيها األشعري نفسه.وهذه الصفات ، واليد والعني
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  ختصرم
   عند األشاعرة األصول المنهجية

  

 األول: مصدر التلقي:األصل 

زي  مصدر التلقي عند األشاعرة هو العقل، وقد رصح اجلويني والرا

ح اجلوهرة وسائر  والبغدادي والغزايل واآلمدي واأل�جي وابن فورك والسنويس ورشا

وعىل هذا يرى املعارصون منهم، ومن  النقل عند التعارض،أئمتهم بتقديم العقل عىل 

هرن رصَّ هؤالء السابقني مَ  الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر  ح بأن األخذ بظوا

 وبعضهم خففها فقال هو أصل الضاللة.

 الثاين: إثبات وجود اهللا:األصل 

وجوده تعاىل أمر فطري معلوم بالرضورة  معلوم أن مذهب السلف هو أن

والوحي أجل من احلرص، ففي كل  دلة عليه يف الكون والنفس واآلثار واآلفاقواأل

 يشء له آية وعليه دليل.

وهو االستدالل  "احلدوث والقدم" يتيم هو دليل أما األشاعرة فعندهم دليل

 ْ  صُّ وأخَ  ث قديم،ِد عىل وجود اهللا بأن الكون حادث وكل حادث فالبد له من حمُ

دث إثبات دث وعدم حلوهلا فيه ومن خمالفته للحوا أ�ه  صفات هذا القديم خمالفته للحوا

ا وال جسامً وال يف جهة وال مكان  ا وال عرضً ا يفإ …ليس جوهًر  لخ، ثم أطالوا جًد

 من األصول الفاسدة ما ال يدخل حتت العّد مثل اوقد رتبوا عليه، تقرير هذه القضايا

بهة نفي حلول كالرضا والغضب واالستواء بُش  ـهللا اإنكارهم لكثري من صفات 

دث يف القديم إىل آخر  …ونفي اجلوهرية والعرضية واجلهة واجلسمية  احلوا

وأ�فقوا األعامر يف رشحها ونفيها، ولو  ،ها أصوالً يَ نفْ  املصطلحات البدعية التي جعلوا 

خرص مع أ�ه ليس خملوق وكل خملوق البد له من خالق لكان أ�رس وأ أهنم قالوا الكون

فقة الفالسفة حتى يف أ�فاظهم. الدليل الوحيد ولكنهم  تعمدوا موا



   
   

٦٠

 الثالث: التوحيد: األصل

: توحيد األلوهية واجلامعة معروف بأقسامه الثالثة التوحيد عند أهل السنة

التوحيد عندهم أول واجب عىل و وتوحيد الربوبية وتوحيد األسامء والصفات،

قدماؤهم ومعارصوهم فالتوحيد عندهم هو نفي التثنية أو  املكلف، أما األشاعرة

 "نفي الكمية املتصلة والتجزئة أي حسب تعبريهم التعدد ونفي التبعيض والرتكيب

القادر عىل االخرتاع  ومن هذا املعنى فرسوا اإل� بأ�ه اخلالق أو والكمية املنفصلة"

الرتكيب واألجزاء  ا تدل عىلكالوجه واليد والعني ألهناهللا تعاىل وأ�كروا بعض صفات 

ر له يف كْ يقابله من الرشك ومعرفته والتحذير منه فال ذِ  أما التوحيد احلقيقي وما عندهم.

ا.   كتب عقيدهتم إطالًق

فهو النظر أو القصد إىل النظر أو أول جزء من  أما أول واجب عند األشاعرة

إلنسان إذا بلغ سن التكليف وعندهم أن ا ،فيها إىل آخر فلسفتهم املختلفو ... النظر أ

فيمن مات قبل النظر أو يف أ�نائه، أ�حكم له  وجب عليه النظر ثم اإليامن واختلفوا 

 باإلسالم أم بالكفر؟!

ن آمن باهللا بغري طريق النظر الفطرية ويقولون إن مَ  وينكر األشاعرة املعرفة

م قوهلِ  مُ يته، والزِ صِ عْ واكتفى بعضهم بتَ  ورجح بعضهم كفره ،فإنام هو مقلد م تكفري عوا

 األول. بل تكفري الصدراملسلمني 

بع: اإليامن:األصل   الرا

أمجعت كتبهم عىل أن اإليامن هو التصديق  ، فقداألشاعرة يف اإليامن مرجئة

بالشهادتني أ�كفي عنه تصديق القلب أم البد منه، وقد  القلبي، واختلفوا يف النطق

 عىلولبه ناج عند اهللا وإن مل ينطق هبام، أن املصدق بقمنهم املعارصين  بعضرجح 

شك  اهللا أل�ه ال أن يقول عمه أ�و طالب ال إ� إال صكالمهم ال داعي حلرص النبي 

ن شاهبه عىل مذهبهم من أهل اجلنة!  !يف تصديقه له بقلبه، وهو وَم

حديث ورد يف زيادة اإليامن ونقصانه أو وصف بعض  لوا كل آية أووقد أوَّ 

 يامن أو من اإليامن.شعبه بأهنا إ
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 اخلامس: القرآن: األصل

ن كالم اهللا غري خملوق وأ�ه تعاىل يتكلم  مذهب أهل السنة واجلامعة أن القرآ

ويسمعه اخلالئق  ×جربيل وسمعه موسى  بكالم مسموع تسمعه املالئكة وسمعه

  يوم القيامة.

 ومذهب املعتزلة أ�ه خملوق.

الذي يثبتونه هللا  املعنى واللفظ، فالكالمفرقوا بني قد أما مذهب األشاعرة ف

باخلرب وال  تعاىل هو معنى أزيل أ�دي قائم بالنفس ليس بحرف وال صوت وال يوصف

ن  -الرتتيب والنظم واحلروف  أما الكتب املنزلة ذات اإلنشاء. فليست  -ومنها القرآ

م النفيس يشء عبارة عن كالم اهللا النفيس، والكال هي كالمه تعاىل عىل احلقيقة، بل هي

نية فهو توراة وإن جاء بالرسيانية فهو  واحد يف ذاته، لكن إذا جاء التعبري عنه بالعربا

ن، فهذه الكتب كلها خملوقة ووصْ  إنجيل وإن جاء بالعربية ها بأهنا كالم اهللا فُ فهو قرآ

 جماز ألهنا تعبري عنه.

ن خاصة اللوح املحفوظ  إن اهللا خلقه أوالً يف فقال بعضهم: واختلفوا يف القرآ

الكالم املخلوق ويبلغه  فكان جربيل يقرأ هذا يف صحائف إىل سامء الدنيا ثم أ�زله

كالمه النفيس وأفهمه جربيل ملحمد  ، وقال آخرون: إن اهللا أفهم جربيلصملحمد 

ألهنم ينكرون  ؛نزول حركة وانتقال نزول إعالم وإفهام ال - عندهم  –فالنزول ، ص

النفيس هبذا اللفظ والنظم العريب من  ثم اختلفوا يف الذي عرب عن الكالم .ـعلو اهللا 

  !صهو حممد  هو؟ فقال بعضهم: هو جربيل، وقال بعضهم: بل

 ما ذهب إليه األشاعرة يف هذه املسأ�ة أمر ال يقبله العقل وال يسوغه الرشع،و

لنهي واخلرب قوهلم: إن كالم اهللا معنى واحد قائم بالنفس، يستوي فيه األمر واف

ال (و ،)تبت يدا أيب هلب وتبا: (هي بعينه )قل هو اهللا أحد: (واإلنشاء، يلزم منه أن

  ).تقربوا الزنا

ربِّ  :ثم قالوا عن هذا املعنى النفيس نً إن ُع ن عرب عنه ا وإ عنه بالعربية كان قرآ

ن ، ، وإن عرب عنه بالعربية كان توراةبالرسيانية كان إنجيالً  ويلزم من هذا أن ما يف القرآ
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، من املعاين هو ما يف التوراة واإلنجيل، وهذا باطل يكفي يف بطالنه جمرد تصوره

نحن إذا فهذا معلوم بالرضورة بعد التصور التام،  جمهور العقالء يقولون: إن فسادف

ن، بل معاين هذا ليست معاين  هذا، عربنا التوراة واإلنجيل مل يكن معنامها معنى القرآ

وكذلك (قل هو اهللا أحد) ليس هو معنى (تبت يدا أيب هلب) وال معنى آية الكريس وال 

  .نيْ آية الدَّ 

فمنهم من يقول: املعرب هو جربيل، ومنهم  :ن هو مَ يف املعربِّ  همفختالإن اثم 

ن: إنه قول البرشصمن يقول: املعرب هو حممد    .، وهذا مشاهبة ملن قال عن القرآ

ف العجيب إنكارُ والذي أوقع األ هم أن اهللا تعاىل يتكلم شاعرة يف هذا االنحرا

عهم هلذا الوهم املسمى بالكالم النفيس  بكالم ملفوظ مسموع بحرف وصوت، واخرتا

 ... إلخ،  الذي اخرتعوا له هذه الصفات الباطلة: معنى واحد، يستوي فيه األمر والنهي

ة، إذ الكالم يف لغة العرب هو اللفظ وهذا مصري منهم إىل أن اهللا تعاىل ال يتكلم حقيق

ن املتعبد بتالوته خملوق مل يتكلم به اهللا، وهذا ما  واملعنى، ومصري منهم إىل أن القرآ

: ال يقال هذا إال يف مقام التعليم، وهذا لدفع الشناعة  رصح به بعض أئمتهم لكن قالوا

  .عليهم

 السادس: القدر: األصل

اجلربية والقدرية فجاءوا بنظرية الكسب وهي  يوفقوا بني أراد األشاعرة هنا أن

أما حقيقتها النظرية الفلسفية  ،تنفي أي قدرة للعبد أو تأ�ري يف مآ�ها جربية خالصة ألهنا

    .عن فهمها فضالً عن إفهامها لغريهم فقد عجز األشاعرة أ�فسهم

 مت زت  ( لوا قوله تعاىل:وأوَّ  "،املحبة والرضا" معناها واإلرادة عند األشاعرة

ا عليهم: )، ٧الزمر: ( )ىتيت نت بأ�ه ال يرضاه لعباده املؤمنني! فبقي السؤال وارًد

هم يف . وذلك فعلوا بسائر اآليات مثلو !!ه؟دْ رِ ه للكفار أم فعلوه وهو مل يُ ضيَ رَ  وهل

مذهبهم فضالً عن الربهنة  هذا الباب خرجوا عن املنقول واملعقول ومل يعربوا عن

 عليه!!
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 املخلوقات: السببية وأفعال السابع:األصل 

 بإطالق وأن يكون يشء يؤثر يف يشء وأ�كروا كل ينكر األشاعرة الربط العادي

ن، وكفَّ  "باء سببية" هم يف مأخذُ  هم فيها هومأخذُ ، ون خالفهمعوا مَ روا وبدَّ يف القرآ

فهو كافر  القدر، فمثالً عندهم: من قال إن النار حترق بطبعها أو هي علة اإلحراق

 .مرشك، أل�ه ال فاعل عندهم إال اهللا مطلًقا

قالوا إن األسباب عالقات ال موجبات حتى أهنم يقولون: الرجل إذا كرس و

الزجاجة ما انكرست بكرسه وإنام انكرست عند كرسه، والنار إذا أحرقت ما حترق ما 

ألكل فاإلنسان إذا أكل حتى شبع ما شبع با ،احرتق بسببها وإنام احرتق عندها ال هبا

  وإنام شبع عند األكل. 

:  ومن قال عندهم أن النار حترق بقوة أودعها اهللا فيها فهو مبتدع ضال، قالوا

ق هو اهللا ولكن ا بيشء ظاهري خملوق، فال ارتباط عْ فِ  إن فاعل اإلحرا له يقع مقرتًن

املسأ�ة اقرتان كاقرتان الزميلني من األصدقاء يف  عندهم بني سبب ومسبب أصالً وإنام

 هاهبام وإياهبام.ذ

 الثامن: احلكمة الغائبة:األصل 

ا أن يكون ليشء من أفعال اهللا تعاىل علة مشتملة عىل  ينفي األشاعرة قطًع

وهو رد فعل لقول املعتزلة بالوجوب عىل اهللا حتى  حكمة تقيض إجياد الفعل أو عدمه،

ن وقالوا إن كونه يفعل شيًئا  أ�كر خمتاًرا  لعلة ينايف كونهاألشاعرة كل الم تعليل يف القرآ

ا، وهذا األصل تسميه بعض كتبهم  ويعتربونه من لوازم ""نفي الغرض عن اهللا مريًد

 - التنزيه، وجعلوا أفعاله تعاىل كلها راجعة إىل حمض املشيئة وال تعليق لصفة أخرى

ز أن خيلد اهللا يف - كاحلكمة مثالً  نار ال هبا، ورتبوا عىل هذا أصوالً فاسدة كقوهلم بجوا

ز التكليف بام ال يطاق ونحوها.  أخلص أوليائه وخيلد يف اجلنة أفجر الكفار، وجوا

عدم فهمهم أال تعارض بني املشيئة واحلكمة أو  وسبب هذا التأصيل الباطل

األشاعرة احلكمة مع الصفات السبع واكتفوا بإثبات  املشيئة والرمحة، وهلذا مل يثبت

 .دة والعلم وزيادةاإلرا اإلرادة مع أن احلكمة تقتيض
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 التاسع: النبوات:األصل 

ت اختالًفا  خيتلف مذهب األشاعرة عن مذهب أهل السنة واجلامعة يف النبوا

ا، فهم يقررون أن إرسال الرسل  - كام يف الفقرة السابقة  -راجع للمشيئة املحضة  بعيًد

السحرة النبي إال املعجزة، ثم يقررون أن أفعال  ثم يقررون أ�ه ال دليل عىل صدق

: ولو  والكهان من جنس املعجزة لكنها ال تكون مقرونة بادعاء النبوة والتحدي، قالوا

ا وإال كان هذا إضالالً من بَ لَ سَ لَ  ادعى الساحر أو الكاهن النبوة ه اهللا معرفة السحر رأسً

  .إىل آخر ما يقررونه مما خيالف املنقول واملعقول ... اهللا وهو يمتنع عليه اإلضالل

ت معولضعف  ب العقيدة مذهبهم يف النبوا إذ كل  - كوهنا من أخطر أ�وا

اإلسالم بالنيل منه واستطال عليهم  وا أعداءأغَر  - أمورها متوقفة عىل ثبوت النبوة

 الفالسفة واملالحدة.

فينكرون صدور الذنب عن األ�بياء ويؤولون اآليات  أما يف موضوع العصمة

ا كاحلال يف تأويالت الصفات.م واألحاديث الكثرية تأويالً متعسًفا  تكلًف

 العارش: التحسني والتقبيح:األصل 

للعقل والفطرة أي دور يف احلكم عىل األشياء  أن يكون وناألشاعرة ينكرإن 

لقول  مغالٍ  لٍ فعْ  دُّ الرشع وحده، وهذا رَ  ذلك إىل دُّ َر مَ  :ويقولون ،والقبحأسن باحلُ 

مع منافاته  -قول األشاعرة ح القبيح، وبْ وقُ  نسَ ن احلَ سْ ن العقل يوجب حُ إ :املعتزلة

ن الرشع قد إالفاسدة قوهلم  للعقول، ومما يرتتب عليه من األصول مكابرةٌ  - للنصوص 

بح إىل من نسبة القُ  إلغاء دور العقل باملرة أسلمُ عندهم أن يأيت بام هو قبيح يف العقل ف

ن فإنه إيالم له بال ، ومثلوا لذلك بذبح احليوا يف العقل ومع  وهو قبيحٌ  ذنب الرشع مثالً

ن، فلام عجز  ذلك أ�احه الرشع، وهذا يف احلقيقة قول الربامهة الذين حيرمون أكل احليوا

من أصله وتومهوا أهنم هبذا  شبهتهم ووافقوهم عليها أ�كروا حكم العقل هؤالء عن ردِّ 

اب قال بوجوب الثو يدافعون عن اإلسالم، كام أن من أسباب ذلك مناقضة أصل من

 .والعقاب عىل اهللا بحكم العقل ومقتضاه
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امعةِ أما  ِة واَجل نَّ وهلِ فإن  أْهِل السُّ ء ممن أصُ ْ َد ليسَ له إثباتُ يشَ : أنَّ العقَل املجرَّ

ُع ذلك إىل ال ْرِج ام َم ِد واألحكام، وإنَّ الذي هو املنقولُ عن اهللا تعاىل  وحيمن العقاِئ

ِه  مصورسوِل بُ العقل ، ف، والعقُل آ�ة الفْه ، وال يرفُع شيئً شيئً  ال يوِج ا عنه، ا عىل أحٍد

د ال ِر ْو مل َي ، وَل قبيحٍ سٍني وال َت ، وال َحت ريٍم ظَّ له يف حتليٍل أو َحت ما وجبَ عىل  وحيوال حَ

قابٍ  بٍ وال ِع وا لوا يف َث ، وال دخَ ٌء ْ ٍد يشَ ، ف ،أحَ ٌع قولُ َتَب ْع ، واَمل باُع يِن االتِّ ُل يف الدِّ األصْ

اسُ  َطَل ولو كاَن أسَ ي وعن األ�بياِء ولَب حْ لقُ عن الَو ى اَخل ْغَن َت ؛ السْ وِل ُق ْع يِن عىل اَمل الدِّ

ْن شاَء ما شاءَ  ، ولقالَ َم هيِ   .معنى األمِر والنَّ

العقل يستطيع أن يدرك ما يف األفعال من حسن وقبح، فالعقول تدرك أن  إن

ح ذات البني الظلم والكذب والرسقة وقتل النفوس قبيح، وأن العدل والصدق وإصال

  ومجيل. نٌ وإنقاذ الغرقى حسَ 

ئع ثالثة أ�واع:   واحلكم احلاصلة من الرشا

ْد الرشع  :األوىل ِر أن يكون الفعل مشتمالً عىل مصلحة أو مفسدة، ولو مل َي

يشتمل عىل فسادهم،  بذلك، كام يعلم أن العدل مشتمل عىل مصلحة العامل، والظلم

بالعقل والرشع حسن ذلك وقبحه، لكن ال يلزم يف فهذا النوع حسن وقبيح، وقد يعلم 

العقول أن اإلنسان معاقب عىل فعل القبيح من هذا النوع يف اآلخرة إن مل يرد الرشع 

بذلك، ومن ادعى أن اهللا يمكن أن يعاقب العباد عىل أفعاهلم القبيحة من الرشك 

  والكفر ونحو ذلك من غري إرسال رسول فقد أخطأ.

ا، إذا أمر  :ةالثاني ا، وإذا هنى عن يشء صار قبيًح الشارع بيشء صار حسًن

  واكتسب الفعل صفة احلسن والقبح بخطاب الرشع.

هيم بأن يذبح  :ةالثالث ا كام أمر اهللا إبرا ا واختباًر أن يأمر الشارع بيشء امتحاًن

  ولده إسامعيل. فالشارع ليس له قصد يف ذبح االبن، ولكنه االبتالء واالختبار.
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 حلادي عرش: التأويل:ألصل اا

 ،عن ظاهره الراجح إىل احتامل مرجوح لقرينة اللفظ رصفُ  :عومعناه املبتدَ 

ضعه.  التأويل أصل منهجي من أصولو فهو هبذا املعنى حتريف للكالم عن موا

ا بمبحث الصفات، بل يشمل أكثر نصوص اإليامن خاصةً  ما  األشاعرة وليس هو خاصً

ا ونحوهابإثبات زيادته ونقصانه  يتعلق وكذا بعض نصوص  ،وتسمية بعض شعبه إيامًن

ا موضوع العصمة، وبعض األوامر التكليفية  الوعد والوعيد وقصص األ�بياء خصوصً

ا.  أ�ضً

أ�ه �ا تعارضت عندهم األصول العقلية التي  رضورته ملنهج عقيدهتمأصل و

ا عن الرشع مع النصوص  ،ذ الكلأو أخْ  الكل دّ الرشعية وقعوا يف مأزق رَ  قرروها بعيًد

ا من التعارض الذي اختلقته أوهامهم ا عقلًي وهلذا قالوا إننا  ،فوجدوا يف التأويل مهرًب

ن يف التناقض، وإن اخللف مل يؤوِّ أوقعْ  مضطرون للتأويل وإال لوا عن هوى نا القرآ

ر، فأي تناقض يف كتاب اهللا يا مسلمون نُ  ومكابرة وإنام عن حاجة ر معه إىل ضطَ واضطرا

 لألعداء بتناقضه؟ بعضه أو االعرتافد رَ 

عىل أن مذهب السلف ال تأويل فيه لنص من النصوص  وهنا البد من التأكيد

ا، وال يوجد نص واحد ر السلف إىل اضطُ  -  ال يف الصفات وال غريها -  الرشعية إطالًق

هلا األشاعرةواألحاديث التي  تأويله وهللا احلمد، وكل اآليات حتمل يف نفسها ما يدل  أوَّ

فهمه السلف منها والذي يدل عىل تنزيه اهللا تعاىل دون أدنى  عىل املعنى الصحيح الذي

 حاجة إىل التأويل.

 فله معنيان: أما التأويل يف كالم السلف

أي  ،»القول يف تأويل هذه اآلية« :تفسري الطربي ونحوه التفسري كام جتد يف - ١

 تفسريها.

 ىل مل يك ىك مك (تعاىل:  اليشء كام يف قوله صري إليهااحلقيقة التي ي - ٢

 )ىه مه جه(أي حتقيقها، وقوله: )، ١٠٠يوسف: ( )مننن زن رن مم ام يل

ف: (  أي حتقيقه ووقوعه.)، ٥٣األعرا



   
   

٦٧

النابية التي يستعملها األشاعرة مع النصوص  وإن تعجب فاعجب هلذه اللفظة

إهيام  تأويلها، فهل يف كتاب اهللالتشبيه وهلذا وجب  م"وهِ "تُ قوهلم إن النصوص وهي 

 م.م والعقيدة ليست جمال توهُّ أم أن العقول الكاسدة تتوهَّ 

ا باهللا - فالعيب ليس يف ظاهر النصوص بل األوهام  ،ولكنه يف األفهام - عياًذ

استثنى ثالثة أحاديث وقال: البد من تأويلها فهي  السقيمة، أما دعوى أن اإلمام أمحد

ا.ونفا، عليه مكذوبة ا ومتًن  ها شيخ اإلسالم سنًد

 ؛التأويل ما فتحوه عىل اإلسالم من رشور بسببه األشاعرة يف باب بُ وحسْ 

م  همتْ لوا تبعَ لوا ما أوَّ فإهنم �ا أوَّ  الباطنية واحتجت عليهم يف تأويل احلالل واحلرا

واحلساب، وما من حجة حيتج هبا األشاعرة عليهم يف  والصالة والصوم واحلج واحلرش

ن واقع تأويلهم الباطنية عليهم بمثلها أو أقوى منها مِ  ألحكام واآلخرة إال احتجا

الذي تقطع به العقول والفطر  - تأويل األشاعرة لعلو اهللا للصفات، وإال فلامذا يكون

ئع ا و تنزًهيا - والرشا ا وردة؟يكون وتوحيًد  .)١( تأويل الباطنية للبعث واحلرش كفًر

                                                           

  تنبيه حول التأويل: ) ١(

يف بعض كتب العقيدة السيام يف موضوع التكفري  دُ رِ كره الفقهاء يف باب البغاة وقد يَ ل الذي يذْ التأوُّ 

ألن ؛ الً إن كانت أكثر الكتب تسميه تأويال وهو يف احلقيقة تأوُّ و ،واالستحالل هو غري التأويل املذكور هنا

 ". لَ الفعل ا�ايض منه "تأوَّ 

تنشأ من عدم فهم داللة النص، وقد يكون  اتل هو: وضع الدليل يف غري موضعه باجتهاد أو شبهفالتأوُّ 

ا خمطئا فيُ املتأوِّ  ا فال يُ ر وقد يكون متعسِّ عذَ ل جمتهًد ا متوًمه عن حاله  وعىل كل حال جيب الكشُف  ،عذرًف

، ل حتى تقام عليه احلجةوهلذا كان من مذهب السلف عدم تكفري املتأوِّ  ،مه قبل احلكم عليهفهْ  وتصحيحُ 

فهو )، ١١الشورى: ( ) مهىه جه ين(: ال قوله تعاىلل بعض الصفات عن حسن نية متأوِّ ن أوَّ مَ ذلك  نوم

مل يطلق السلف تكفري املخالفني يف الصفات أو غريها ألن بعضهم أو كثري منهم ر، وهلذا فُ وال يكْ  لٌ أوِّ تَ مُ  لٌ وِّ ؤَ مُ 

بل أرادوا هدم اإلسالم عمدا  اتمتأولون، أما الباطنية فال شك يف كفرهم ألن تأويلهم ليس له أي شبه

  لخ.، إجلوا األحكام العملية كالصالة والصوم واحلبدليل أهنم مل يكتفوا بتأويل األمور االعتقادية بل أوَّ 
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هرأ�يس كل منهام ردا  لو أكثر وأشهر من النصوص مع أن نصوص العُ  لظوا

الباطنية ثم يشاركوهنم يف أصل من  نصوص احلرش اجلسامين؟ و�اذا يكفر األشاعرة

 أعظم أصوهلم؟

 الثاين عرش: السمعيات:األصل 

 بحسب مصدر التلقي إىل ثالثة أقسام: يقسم األشاعرة أصول العقيدة

ب، ومنه باب الصفات، وهلذا وهو معظم  مصدره العقل وحده قسمٌ  - ١ األ�وا

"ما حيكم  وهذا القسم هو "عقلية" صفات ـالتي يثبتوهنا هللا  يسمون الصفات السبع

 دون توقف عىل الوحي عندهم. العقل بوجوبه"

ا كرؤية مصدره العقل والنقل قسمٌ  - ٢ عىل خالف  - يف اآلخرة  ـاهللا  مًع

زه استقالالً أو بمعاضدة ما حيكم " هوعندهم وهذا القسم  -  بينهم فيها العقل بجوا

 الوحي".

بات من أمور اآلخرة وهو السمعيات أي املغيَّ  مصدره النقل وحده قسمٌ  - ٣

ن وهو عندهم ط وامليزا "ما ال حيكم العقل باستحالته لكن لو مل  كعذاب القرب والرصا

والتقبيح  لون فيه التحسنيدخِ ويُ  ه منفرًدا"إدراكَ  الوحي مل يستطع العقُل  د بهرِ يَ 

 والتحليل والتحريم.

ويف إثبات اآلخرة  ،جعلوا العقل حاكامً  ـ واحلاصل أهنم يف صفات اهللا

ا، ،جعلوا العقل عاطالً  فهذه األمور الغيبية نتفق معهم عىل  ويف الرؤية جعلوه مساوًي

فهم يقولون عند ذكر أي أمر منها نؤمن به  إثباهتا لكننا نخالفهم يف ا�أخذ واملصدر،

، أما يف مذهب  العقل ال حيكم باستحالته وألن الرشع ألن جاء به ويكررون ذلك دائامً

والنقل أصالً وال تضخيم للعقل يف جانب  أهل السنة واجلامعة فال منافاة بني العقل

ا كام أ�ه  وإهدار يف جانب وليس هناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أ�ًد

ا. يع العقلليس هناك أصل منها ال يستط  إثباته أ�ًد

ليس هو يف مذهب أهل السنة  -  كل السمعيات وهو أصل -فاإليامن باآلخرة 

ا فقط، بل  ن هي يف نفسها عقلية كام أن الفِ  ن األدلة عليه منإواجلامعة سمعًي ر طَ القرآ
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، لكن لو ارفٌ هم عنها حَ فْ ُر البرش ما مل حيْ  مركوزة يف أذهان السليمة تشهد به فهو حقيقةٌ 

ا وجدالً  -  أن العقل حكم باستحالة يشء من تفصيالته فحكمه مردود وليس  -  فرضً

ا عىل حكم العقل، وغاية األمر ره أما أن أن العقل قد يعجز عن تصوُّ  إيامننا به متوقًف

 حيكم باستحالته فغري وارد وهللا احلمد.

 الثالث عرش: التكفري:األصل 

طلق إال عىل من يستحقه عاىل ال يُ واجلامعة حق هللا ت التكفري عند أهل السنة

ا وال تردُّ   ثبت كفره برشوطه الرشعية. د يف إطالقه عىل منرشًع

ا فتارة يقولون أما األشاعرة فهم مضطربون ا كبًري ًب  ،ر أحًدانحن ال نكفِّ  :اضطرا

يكفرون بأمور ال تستوجب أكثر من  وتارةً  ،ناَر كفَّ  ر إال مننحن ال نكفِّ  :وتارة يقولون

رون بأمور وتارة يكفِّ  ،ب جمرد التفسيقوِج ال تُ  رون بأموروتارة يكفِّ  ،التفسيق أو التبديع

 يعتقدها. هي نفسها رشعية وجيب عىل كل مسلم أن

ا إذ يف املنتسبني إىل اإلسالم فضالً عن  فأما قوهلم ال نكفر أحًدا فباطل قطًع

قوهلم ال نكفر إال من كفرنا فباطل كذلك إذ ليس  فرهم، وأماغريهم كفار الشك يف ك

ا. تكفري أحد لنا بمسوغ أن نكفره إال  إذا كان يستحق ذلك رشًع

التبديع فمثل ترصحيهم يف أغلب كتبهم بتكفري  وأما تكفري من ال يستحق سوى

بلفظ ليس بكافر، بل هو ضال مبتدع، أل�ه أ�ى  من قال إن اهللا جسم ال كاألجسام وهذا

هو مثله ورش منه، وأما تكفري من ال يستحق  به الرشع واألشاعرة تستعمل ما دْ رِ مل يَ 

ق والطعامَ  علةُ  ن النارَ إن قال حتى جمرد الفسق أو املعصية فكام يف تكفريهم مَ   اإلحرا

 ع.الشبَ  علةُ 

 ثبت علوَّ نفسه جيب اعتقاده فنحو تكفريهم ملن يُ  يف وأما التكفري بام هو حقٌّ 

هر النصوص  ،الكالم ومن مل يؤمن باهللا عىل طريقة أهل ،اهللا وكقوهلم أن األخذ بظوا

 من أصول الكفر.
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بع عرش: الصحابةاألصل   واإلمامة: الرا

أهل السنة  موضوع الصحابة هو املوضوع الوحيد الذي يتفقون فيه مع

خمالفون يف  همواجلامعة وقريب منه موضوع اإلمامة، وال يعني هذا االتفاق التام بل 

 تفصيالت كثرية.

 اخلامس عرش: الصفات: األصل

هي: احلياة، والعلم، والقدرة، فقط صفات سبع األشاعرة عىل إثبات اتفق 

فاملتأخرون من  ، ثم اختلفوا فيام زاد ذلك.إلرادة، والكالم، والبرص، والسمعوا

فقد أ�بتوا غري هذه املتقدمون من األشاعرة أما األشعرية اكتفوا هبذه الصفات السبع، 

  .الصفات السبع

بنفي الصفات التي تضمنتها كثري من األسامء، بل أكثر األسامء، األشاعرة  وقال

فوا باقي الصفات، بالنفي، أو  حيث اقترصوا عىل صفات حمدودة، سبعٍة أو أكثر، وحرَّ

م معنى بإرجاعها إىل ما أ�بتوه من الصفات، كنفيهم صفة علو الذات هللا تعاىل، وحتريفه

االستواء إىل االستيالء، وإرجاعهم صفة املحبة إىل إرادة اخلري واإلحسان، إىل غري ذلك 

  من التحريفات.

 اليس إثباهتم هلا موفقً  - أو ما زاد عنها - ما أ�بتوه من هذه الصفات السبعو

للحق عىل التامم، بل هلم يف تقريرهم لتفاصيل تلك الصفات أخطاء مشهورة، كقوهلم 

م  فالكالم عندهم ليس هو ما يعقتده أهل السنةم النفيس وغريه، بالكال من أن اهللا تكّل

ن حقيقة حتى إن مذهبهم يف بعض ما أ�بتوه ليقرب  .، بل عندهم أ�ه حديث نفيسبالقرآ

من قول املعتزلة، كإثبات من أ�بت منهم رؤية املؤمنني لرهبم لكن بال جهه!! وعند 

  .لم الذي ال ختالف فيه املعتزلةن اإلدراك والعتفصيل قوهلم يردوهنا إىل قدٍر م

ب العقيدة كلها بعد هذه املخالفات املنهجية وبعد هذا التميز الفكري  ،يف أ�وا

ضح ملذهب األشاعرة إضافة إىل خروجهم عن مذهب أهل  يتضح، التميز التارخيي الوا

  .السلف الصالح السنة واجلامعة الذي هو مذهب
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  أول واجب

  لفـــالمكلى ـــــع
  

وعبادته كام تضمنته شهادة  ـإن أول واجب عىل املكلف هو توحيد اهللا 

اٍس  ِن َعبَّ ِن اْب ولَ اِهللا  بالتوحيد (ال إ� إال اهللا حممد رسول اهللا)، فَع سُ نَّ َر �ََّا  صَأ

اًذا  َع َعَث ُم :  تَب الَ ، َق ِن َم ىلَ الَي ،«َع ابٍ ْهِل ِكَت ٍم َأ ْو ىلَ َق ُم َع َد ْق كَ َت لَ َما  ِإنَّ وَّ ْن َأ ُك ْلَي َف

وَ  َل سَ صَ ْم َمخْ ِه َلْي ضَ َع َر ْد َف نَّ اَهللا َق ْم َأ ُه ربِْ خْ ، َفَأ وا اَهللا ُف َر ا َع َذ ، َفِإ ُة اِهللا اَد ِه ِعَب ْم ِإَلْي وُه ُع ْد اتٍ َت

مْ  ِه َلِت ْم َوَلْي ِه ِم ْو  (رواه البخاري ومسلم).» يفِ َي

و«ويف رواية للبخاري:  ُع ْد لَ َما َت وَّ ْن َأ ُك ْلَي َذا َف ، َفِإ اىلَ َع وا اَهللا َت ُد حِّ َو ْن ُي ىلَ َأ ْم ِإ ُه

مْ  ِه َلِت ْم َوَلْي ِه ِم ْو اتٍ يفِ َي َو َل سَ صَ ْم َمخْ ِه َلْي ضَ َع َر ْد َف نَّ اَهللا َق ْم َأ ُه ربِْ خْ ، َفَأ كَ وا َذِل ُف َر  ».َع

، َوأَ «ويف رواية للبخاري:  الَّ اُهللا ْن َال ِإَ�َ ِإ وا َأ ُد َه ْن َيْش ىلَ َأ ْم ِإ ُه ُع اْد ًدا َف مَّ َ نَّ حمُ

اتٍ  َو َل سَ صَ ْم َمخْ ِه َلْي ضَ َع َر ْد َف نَّ اَهللا َق ْم َأ ُه ربِْ خْ ، َفَأ كَ َذِل كَ ِب وا َل اُع ْم َأَط ْن ُه ، َفِإ ولُ اِهللا سُ َر

ةٍ  َل ٍم َوَلْي ْو  ».يفِ ُكلِّ َي

ةِ «ويف رواية ملسلم:  اَد َه ىلَ شَ ْم ِإ ُه ُع اْد ، َف ابِ ِكَت ْهِل اْل ْن َأ ا ِم ًم ْو يتِ َق كَ َتْأ نَّ الَ ِإَ�َ  ِإنَّ َأ

سَ  ْم َمخْ ِه َلْي ضَ َع رتََ نَّ اَهللا اْف ْم َأ ُه ْم ِل ْع ، َفَأ كَ َذِل وا ِل اُع ْم َأَط ْن ُه ، َفِإ ولُ اِهللا سُ ينِّ َر الَّ اُهللا َوَأ ِإ

ةٍ  َل ٍم َوَلْي ْو اتٍ يفِ ُكلِّ َي َو َل  ».صَ

 كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال ال إله عَ وأمجَ : «/قال اإلمام ابن املنذر 

 .)١(»إال اهللا وأن حممًدا عبده ورسوله، ومل َيِزْد عىل ذلك شيًئا أنه مسلم

أن  -وهو الذي عليه عقيدة السلف  -من البدهيات يف التصور اإلسالمي إن 

 وعبادته وحده، كام تضمنته كلمة التوحيد ألأول ما بجب عىل املكلف: هو توحيد اهللا 

                                                           

 ).٤٤(ص  ،اإلمجاع البن املنذر )١(
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أولية هذه القضية ال ختتص باالبتداء هبا قبل كل (شهادة أن ال إ� إال اهللا)، عىل أن 

  قضية، بل تعني ما هو أهم، وهو أهنا أهم وآكد القضايا.

وأ�ه خالق الكون؛ فأمر فطري رضوري مركوز يف النفوس  ـأما وجوده 

  يعها، وإن كابر فيه من كابر.البرشية مج

  هذا هو اعتقاد أهل السنة واجلامعة.

و عني مذهب املعتزلة الذين جعلوا غاية اإليامن أما األشاعرة فإن مذهبهم ه

له هو (العلم بحدوث العامل وقِ    دم الصانع).وحمصِّ

و�ا كانت وسيلة هذا العلم عندهم هي العقل وحده فقد دخلوا يف متاهة 

فلسفية، من جهة أن أول ما يتوقف عليه حصول هذا العلم بجب أن يكون هو أول 

  واجب.

  واجب هو النظر.فذهب بعضهم إىل أن أول  

 .وذهب آخرون إىل أ�ه القصد إىل النظر  

 .وقال بعضهم: إنه إرادة النظر  

 .وقال بعضهم: إن أول واجب هو أول جزء من النظر  

 .وقال بعضهم: أول واجب هو اعتقاد وجوب النظر  

  إىل آخر ما قالوا من التكلف والتعمق فيام ال طائل فيه!!

فطرية، بل ترصحيهم بأن وجود اهللا تعاىل وأصل البالء: هو إنكارهم للمعرفة ال

ر، وإنام يُ    م بالنظر واالستدالل.علَ غري معلوم باالضطرا

النظر يف آياته، واالعتبار  :عىل مجيع العباد ألفقالوا إن أول ما فرض اهللا 

هد ربوبيته؛ وزعموا أ�ه غري معلوم  ـ بمقدوراته، واالستدالل عليه بآ�ار قدرته، وشوا

ر، وإنام علم وجوده وكونه عىل ما تقتضيه أفعاله باألدلة القاهرة، والرباهني  يُ باالضطرا

ر بكتبه  ألوقالوا إن الثاين: من فرائض اهللا  الباهرة. عىل مجيع العباد، اإليامن به واإلقرا

   ورسله.
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ن أن هذا الثاين  هو املطلوب األول الذي دعت عندهم ومعلوٌم من رصيح القرآ

قال تعاىل: ه تعاىل مما أقرَّ به الكفار املكذبون للرسل، ، وأن وجود‡إليه رسل اهللا 

العنكبوت: ( ) مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب(

 ) حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ()، وقال تعاىل: ٦١

 خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت(وقال تعاىل:  )،٨٧الزخرف: (

قال و، )٣٠الروم: ( )مع جع  مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص مس

وٍد : «ص ْوُل هِ ُكلُّ َم اِن سَ َمجِّ ْو ُي ِه َأ ِن َا رصِّ ْو ُيَن ِه َأ َداِن وِّ ُه ُهيَ َوا ، َفَأَ� ِة َر ْط ِف ىلَ اْل ُد َع وَل رواه (» ُي

  . )البخاري ومسلم

ن عىل النظر والفكر والتدبر، ولكن الكالم هنا يف أول  وال جدال يف حض القرآ

  واجب، وكونه طريق اإليامن والتوحيد.

وهو من كبار  -جعفر السمناين عن أيب  /وقد نقل احلافظ ابن حجر 

  .)١(قوله إن هذه املسأ�ة من مسائل املعتزلة بقيت يف املذهب - األشاعرة

وأصل البالء يف هذه املسأ�ة ونحوها: هو اإلصابة بعدوى الفلسفة الوثنية 

رمجت زمن ا�أمون ومن بعده، والتي تنكر الوحي وجتعل العقل هو اإلغريقية، التي تُ 

عيار ومصدر التلقي يف كل يشء، وكان مذهب فالسفتها إخضاع وحده احلكم وامل

  املعتقدات واألديان كلها للنظر العقيل. 

بغض  -فلام وافقهم املصابون بدائها من املتكلمني املنتسبني لإلسالم عىل هذا 

وأدخلوا اإلسالم ضمن  -النظر عن حسن النية وسالمة الدافع لدى بعضهم 

النقد، وفتحوا باب املعارضة املفتعلة بني املعقول واملنقول، املعتقدات القابلة للنظر و

فات  وجعلوا املعقول املزعوم هو األصل؛ حصل بذلك من الضالالت واالنحرا

  والنكبات يف دين األمة ودنياها ما يعجز التاريخ عن حرصه.

                                                           

 .)٧١- ٧٠/ ١( ،فتح الباري )١(

  



   
   

٧٤

ا للمعتزلة أن اإليامن باهللا ورسوله بدون النظر العقيل  م األشاعرة تبًع  -لقد سلَّ

: كيف يصح التقليد يف  - عىل الصفة التي اشرتطوها  ، ثم قالوا إنام هو تقليٌد حمٌض

: بامذا ندفع قول الفالسفة املعطلني  دم القائلني بقِ  -العقيدة وهي أصل الدين؟ وقالوا

ا، ولو ولد يف دار  -العامل  ني� نية لكان نرصا يف قوهلم: إن املسلم لو ولد يف دار النرصا

، وإنام آمن كل واحٍد املجوسية لكان  ا، لكن �ا ولد يف دار اإلسالم صار مسلامً جموسي�

  بام وجد عليه قومه، وإن املسلم إذا واجهته األدلة العقلية ربام كفر أو شك؟

مي الدفاعي، ومن اعتبار قضية إثبات حدوث العامل  من هذا املوقف االهنزا

دم الصانع أساس كل قضية، جعلوا أول واجب عىل امل كلف هو النظر أو مقدماته، وِق

سطته  يدفع اإلنسان الشكوك ويقاوم الشبهات، فيؤمن عن اقتناٍع ال  -بزعمهم  -إذ بوا

  عن تقليد.

مّ  املسلمني الذين مل يعرفوا هذه املقدمات  فلام تقرر هذا لدهيم نظروا إىل عوا

 :   النظرية، فحاروا يف حكمهم واختلفوا

  َرهم.فمنهم م فَّ   ن َك

  َقهم.ن ومنهم م سَّ   َف

  َل بحسب أهلية النظر وغريها.ومنهم م   ن فصَّ

  َن حكم بإيامهنم، لكن جعل النظر رشط كامل، ال رشط ومنهم م

  صحة.

م ليس هو الالزم الوحيد هلذا القول، بل ذلك يشمل  عىل أن تكفري العوا

ا عىل الكيفية التي  ا من الصحابة والتابعني؛ إذ إن إيامهنم مل يكن قطًع رتبها السلف أ�ضً

ا دليالً عىل بطالن هذا املذهب،  ك تكفري أكمل اخللق إيامًن ُب وقررها األشاعرة، وحسْ

ا؟ ا خطًري ر املقلد منهم، أ�يس احلكم بفسقهم وأهنم عاصون أمًر   وعىل قول من مل يكفِّ

مثل السمناين السابق ذكره، وأيب املظفر ابن السمعاين،  - وهذا ما جعل بعض األشاعرة 

أيب ك -  ينتقدون املذهب يف هذه املسأ�ة، وبعضهم -زايل، ونحوهم  حامد الغوأيب



   
   

٧٥

ح بتكفري من جعل الشك أول واجب، ومن اعتقد كُ  - )١(القرطبي العباس  ر من مل فْ رصَّ

  يعرف اهللا عىل طريقته الكالمية.

الَ  يُّ  أ�و العباسَق ْرُطِب ُق م « :اْل الَ َك ْو ملَْ يكن يفِ اْل ِه  انِ تَ �َ أَ سْ  مَ الَّ إِ َوَل اِدِئ ْن َمَب ا ِم ُمهَ

مِّ  الذَّ يًقا ِب ِق اَن حَ َك َداُمهَا :َل حْ ْن  :ِإ ُم َع ِز َو الالَّ ْذ ُه كُّ ِإ بٍ الشَّ لَ َواِج وَّ نَّ َأ ْم ِإ ِه ضِ ْع لُ َب ْو َق

رِ  َظ ىلَ النَّ ِد ِإ صْ َق ِو اْل ِر َأ َظ وبِ النَّ امَ ، ُوُج ُه رِ  :َثاِنَيُت ْع ْن ملَْ َي نَّ َم ْم ِإ ُه ٍة ِمْن َاَع لُ َمج ْو قِ َق ُر الطُّ َ ِب فِ ا�َّ

ْد أُ  َق ى َل تَّ ُه حَ ُن يامَ حَّ ِإ
صِ ا ملَْ َي وَه ُر رَّ ي حَ ِت اثِ الَّ َح �َْ األْ ا َو وَه ي َرتَُّب ِت رِ الَّ َذا ْو نَّ َه ْم َأ ِه ضِ ْع ىلَ َب َد َع

كَ  َن َريا كَ َوِج َف الَ سْ يكَ َوَأ ُري َأِ� ِف ْك ُه َت ُم ِمْن َز ْل الَ  ،َي َق َر « :َف َكْث ُع َعَيلَّ ِب ارِ الَ ُتَشنِّ ْهِل النَّ   .»ِة َأ

َو خَ  ُه يِّ َو ِر َظ دِّ النَّ َن الرَّ يقٍ ِم ِر َط امَ ِب ِ الَ هبِ ْن َق ىلَ َم امَ َع ِ ُقْل هبِ ْن ملَْ َي ْعُض َم دَّ َب ْد َر َق  أٌ طَ َو

هُ  َقاِئَل  نَّ إِ فَ  ؛ِمْن ِ تَ �َ أَ سْ املَْ بِ  اْل ًعا نيْ ْ ٌر رشَ اِف مَ  ؛َك َظ ْع ُم ا َو ِ َواِجًب
كَّ يفِ ا�َّ ِه الشَّ ِل ْع َ

َني  جلِ ِم ِل سْ املُْ

اًرا فَّ َني  )٢( ُك ِع ِة َوالتَّاِب َحاَب َن الصَّ حُ ِم اِل فُ الصَّ َل ِه السَّ ِم الَ وِم َك ُم َل يفِ ُع خُ ْد ى َي تَّ َذا  ،حَ َه َو

ةِ  وَر ُ يِن ِبالرضَّ َن الدِّ اِد ِم سَ َف وُم اْل ُل ْع   .)٣( »َم

ْعض : « /املفرس  القرطبيتلميذه أ�و عبد اهللا قال و بَ َب َه يَن َذ ِر خِّ ـُمَتَأ اْل

وَها  ُق َر ي َط ِت قِ الَّ ُر الطُّ اىلَ ِب َع ف اَهللا َت ِر ْع ْن ملَْ َي نَّ َم ىلَ َأ َني ِإ ِم لِّ َك ـُمَت ْن اْل َني ِم ِم دِّ َق ـُمَت َواْل

سْ  ـُم ر اْل ْكَث ري َأ ِف ْك َذا َت ىلَ َه م َع َز ْل ر؛ َفَي اِف َو َك ُه نه َو يامَ حّ ِإ
صِ ا ملَْ َي وَه ُر رَّ ي حَ ِت اث الَّ َح �َْ األْ ، َو َني ِم ِل

نه. ا َري فه َوِج الَ سْ ُه َوَأ ِه آَباُؤ ِري ِف ْك َدأ ِبَت ْن َيْب ل َم وَّ   َوَأ

 : الَ َق ا َف َذ ضهْم َه ْع ىلَ َب َد َع وِر ْد ُأ َق ار«َو ْهل النَّ ِة َأ َر َكْث ع َعَيلَّ ِب .». الَ ُتَشنِّ الَ َام َق ْو َك   َأ

ت  ْل ِكتَ )٤(ُق اِهل ِب ْن َج الَّ ِم ر ِإ ُد صْ ل الَ َي ْو َق َذا اْل َه ه : َو ة َنِبّي نَّ سُ ُه  صابِ اِهللا َو َّ�َ ألِ

ة  امَّ ري َع ِف ْك وا يفِ َت ُم َح اْقَت ، َو َني ِم لِّ َك ـُمَت ْن اْل ة ِم َري سِ ة َي َم ِذ ْ
ىلَ رشِ ة َع َع سِ ا َو َة اِهللا اْل محْ قَ َر يَّ ضَ

                                                           

وهو شيخ املفرس األشعري  ،(املفهم �ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم) كتاب هو أ�و العباس صاحب )١(

ن) الذي وصفه شيخ اإلسالم بأ�ه من أكابر علامء األشعرية  :انظر ،أيب عبد اهللا صاحب (اجلامع ألحكام القرآ

  ).٢٤٤(ص "،التسعينية"

نَّ  )٢( يْ َأ َقاِئَل َأ ِ تَ �َ أَ سْ املَْ بِ  اْل ًعا نيْ ْ ٌر رشَ اِف ُه َك َّ�َ عَل ؛ ألِ ِ َواِجًبا َج
كَّ يفِ ا�َّ َر وَ  ،الشَّ فَّ مَ َك َظ ْع َني  ُم ِم ِل سْ   .املُْ

  ).٣٥٠/ ١٣البن حجر ( ،فتح الباريانظر:  )٣(

  أي القرطبي. )٤(



   
   

٧٦

. َني ِم ِل سْ ـُم ، َوانْ  اْل ولَ جه ِلَيُب ْر ْن َف فَ َع ي َكَش ِذ ّ الَّ ايبِ َر ْع َ ل األْ ْو ْن َق ا ِم َذ َن َه اب َأْ� َح صْ ُه َأ َر َه َت

يّ  ًدا: «صالنَِّب حَ َعَنا َأ م َم حَ ْر الَ َت ا َو ًد مَّ َ حمُ ي َو َمحِْن ْر مَّ ِا ُه يّ ». اللَّ الَ النَِّب َق ْد : «صَف َق َل

ًعا اسِ ت َو ْر ُ ». َحَج ريْ َغ يّ َو ِذ ِم الرتِّْ يّ َو اِر َخ ُه اْلُب َج رَّ ة خَ مَّ َِئ ْن األْ ا ِم   .)١(َمه

َر  ّ َع يبِ ا َر ْع َ ا األْ َذ ى َه َر َتهُ َأُ� محْ نَّ َر ان َوَأ ة َواْلَبَي ان َواْحلُجَّ َه ْ ربُ ِليِل َواْل الدَّ  فَ اَهللا ِب

ء؟  ْ تْ ُكّل يشَ َع سِ ومٌ )٢(َو ُك له حمَْ ْن ِمْث ْم ِم َك ى  ، َو َف ْكَت . َبْل ِا ِن يامَ ُه ِباْإلِ ْن  صَل ري ِممَّ ْن َكِث ِم

 ِ نيْ اَدَت َه قِ ِبالشَّ ْط َم ِبالنُّ َل سْ اَك ...  َأ ْن ُهَن ُك ملَْ َي ل َو وَّ ْن َأ ْم ِم ِ هنِ يامَ َم ِبِإ َك ل، َبْل حَ الَ ْد ِت سْ الَ ِا ر َو َظ َن

م  َل ْع ة. َوَاُ� َأ َل ْف ة َغ َف ِر ْع ـَم ر َواْل َظ ْن النَّ اَك َع اَن ُهَن ْن َك ة، َوِإ َل ْه   .)٣(» َو

الً  /وقد نقل احلافظ ابن حجر  ، وأن الزم  األشاعرةكثريًة يف الرد عىل أقوا

م املسلمني    .)٤( األول من الصحابة والتابعني بل تكفري الصدرقوهلم تكفري عوا

   

                                                           

َة  )١( َر َرْي يبِ ُه ولُ اِهللا  تعن َأ سُ اَم َر : َق الَ :  صَق ِة َال َو يفِ الصَّ ُه ٌّ َو يبِ ا َر ْع الَ َأ َق ، َف ُه َع ْمنَا َم ُق ٍة َو َال مَّ «يفِ صَ ُه اللَّ

ًدا حَ عَنَا َأ ْم َم حَ ْر َال َت ا، َو ًد مَّ َ حمُ ي َو َمحِْن يُّ ». اْر مَ النَِّب لَّ امَّ سَ َل :  صَف ِّ يبِ ا َر ْع الَ ِلْألَ ًعا«َق اسِ تَ َو ْر ْد َحجَّ َق ََة » َل محْ يُد َر ِر ُي

. (رواه البخاري)   .اِهللا

ةِ  َر َرْي يبِ ُه ْن َأ ولُ اِهللا  ت ويف رواية أليب داود َع سُ َر َد َو ِج سْ ـَم َل اْل خَ ا َد ِبي� َرا ْع نَّ َأ :  صَأ الَ مَّ َق ، ُث ىلَّ صَ سٌ َف َجاِل

ًدا« حَ عَنَا َأ ْم َم حَ ْر الَ َت ا، َو ًد مَّ َ حمُ ي َو َمحِْن مَّ اْر ُه الَ النَّ »اللَّ َق يُّ ، َف ًعا: «صِب اسِ تَ َو ْر ْد َحتَجَّ َق الَ يفِ ». َل ْن َب ْلَبْث َأ مَّ ملَْ َي ُث

يُّ  ُم النَِّب اُه ، َفنََه ِه َع النَّاسُ ِإَلْي ِد َفَأْرسَ ِج سْ ـَم ِة اْل اِحَي :  صَن الَ َق وا «َو بُّ ، صُ يَن ِ َعرسِّ وا ُم َعُث ملَْ ُتْب ، َو يَن ِ ْم ُمَيرسِّ ِعْثُت َام ُب ِإنَّ

الً مِ  ْج ِه سَ َلْي : » ْن َماءٍ َع الَ ْو َق ْن َماءٍ «َأ ا ِم وًب   رواه أ�و داود وصححه األلباين).».( َذُن

ل: الدلو إذا كان فيه ماء قّل أو كثر، وال يقال هلا وهي فارغة  ْج جٌل «والسَّ وب: الدلو العظيمة إذا » سَ ُن ؛ والذَّ

ألى ماء، وقد يكون فيها ماء قريب من اِمللء.   كانت َم

  )].٢/٢١١يب داود لبدر الدين العيني احلنفي (باختصار من رشح سنن أ[

ََة اِهللا  )٢( محْ َف أن َر َر ّ َع يبِ ا َر ْع َ ا األْ َذ ى َه َر ء. ألأي َأُ� ْ تْ ُكّل يشَ َع سِ   َو

إىل كالم اإلمام القرطبي،  /وقد أشار الشيخ عطية صقر  ).٣٣٣ -٧/٣٣٢تفسري القرطبي (انظر: ) ٣(

، كام يف فتاوى األزهر، نسخة إلكرتونية عىل موقع وزارة األوقاف ١٩٩٧وذلك يف فتوى له بتاريخ مايو 

  .www.islamic-council.comاملرصية 

  ).٣٥٨ - ١٣/٣٤٧، ٣٦١، ٣٥٧/ ٣، (فتح الباري: ) انظر٤(



   
   

٧٧

  : شاعرة املعارصينونسأل األ

والتابعني هلم بإحسان الذين شهدوا أن ال  يما رأ�كم يف إيامن الصحابة  - أ

ا رسول اهللا  مهم أيب احلسن األشعري، قبل أن يولد صإ� إال اهللا وأن حممًد ِز ْل ، ومل ُي

  فهم آمنوا باهللا بغري طريقة األشاعرة.؟! به مجوع املسلمني تمبام أ�زم صالرسول 

بالفطرة وعىل غري طريقة  صيؤمنون باهللا وبرسوله اليوم عامة املسلمني  - ب

روهنم بذلكاألشاعرة وتعقيداهتم فهل    !؟تكفِّ

  هل إيامن عامة املسلمني جمرد تقليد؟ 

؛ إذ نسبوا إليه أ�ه ال يرى املسأ�ةهذه يف األشاعرة أخفِّ الغزايل من ن أ�ا حامد إ

النظر رشط صحة، بل رشط كامل، وقد اعرتف يف (اإلحياء) بخطأ منهج أصحابه يف 

مّ قَ أهل الصالح والتُ  عقيدةَ  سْ فقِ «القضية، ومما قاله:  الناس بعقيدة املتكلمني  ى من عوا

ود الشامخ ال حتركه الدواهي واملجادلني، فرتى اعتقاد العامي يف الثبات كالطّ 

والصواعق، وعقيدة املتكلم احلارس اعتقاده بتقسيامت اجلدل كخيط مرسل يف اهلواء؛ 

ا، كام تفيئُ  ه الريح مرة هكذا ومرة هكذا، إال من سمع منهم دليل االعتقاد فتلقفه تقليًد

ا، إذ ال فرق يف التقليد بني تعلّ  م الدليل أو تعلم املدلول، تلقف نفس االعتقاد تقليًد

، واالستدالل بالنظر يشٌء آخر بعيٌد عنهفتلقني الدليل يش   . )١(» ٌء

فقتنا ملن نقد املذهب من أصحابه وغريهم عىل تفضيل عقيدة  ونحن مع موا

فقهم عىل أن إيامن هؤالء الصاحلني  أهل الصالح والتقى عىل عقيدة املتكلمني؛ ال نوا

ا من سلف األمة  -املتقني  يد، كام قال أ�و جمرد تقل -فضالً عمن هو أعظم منهم إيامًن

ا، بل هو ن أخَ حامد. فمَ  ا، واتباع نصوص الوحي ليس تقليًد ذ اليشء بدليله ليس مقلًد

  اإليامن الذي يدل عليه العقل والنقل والفطرة!!

وعلامء األشاعرة �ا حرصوا القضية يف التقليد والنظر، ثم تبني هلم من جتارهبم 

له؛ عادوا إ من  ىل تفضيل التقليد حتى أوىص كثريٌ اخلاصة فساد النظر الكالمي، وهزا

                                                           

  .)١٦٢/ ١(علوم الدين، إحياء  )١(
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زي، وغريهم  أئمتهم يف توباهتم املشهورة آخر أ�امهم؛ كاجلويني، والغزايل، والرا

بالتمسك بدين العجائز، ووصفوه بأ�ه أفضل عقيدة وأسلمها، حتى من مل يرصح بدين 

م.العجائز إنام طلب الرجوع إىل اإليامن املجمل الذي هو حقيقة عقيدة العجائز و   العوا

سخني يف العلم من سلف  يُن الرا يِن العجائز ِد ونحن نقول: بل إن أفضل من ِد

ن اتبعهم، الذين مل يقفوا عند اإليامن املجمل، بل عرفوا من تفصيالت حقائق األمة ومَ 

العقيدة ما حترتق به أعظم شبهات املبطلني، وهم الذين أظهر اهللا عىل أ�دهيم حجته عىل 

ث النبوة والكتاب.العاملني يف كل زم   ان، وأورثهم مريا

أما قضية التقليد فمدفوعٌة من أصلها، فإن الفطرة التي فطر اهللا عليها خلقه ال 

عى أن إيامن املسلمني كإيامن اليهود والنصارى والربامهة يف أ�ه  ا، ومن ادَّ تسمى تقليًد

ى «لصحيح: حمض تقليد، فقد افرتى وبغى، وقد قال اهللا تعاىل يف احلديث القديس ا َوِإنِّ

مْ  ِه ْن ِديِن ْم َع ُه ُني َفاْجَتاَلْت َياِط ُم الشَّ ُه ْم َأَ�ْت ُ هنَّ ْم َوِإ ُه لَّ َفاَء ُك ى ُحَن اِد تُ ِعَب ْق َل رواه ( )١(»خَ

  ).مسلم

ْو «: أ�ه قال صوصح عن النبي  ِه َأ َداِن وِّ ُه ُهيَ َوا ، َفَأَ� ِة َر ْط ِف ىلَ اْل ُد َع وَل وٍد ُي ْوُل ُكلُّ َم

ِه  ِن َا رصِّ هِ ُيَن اِن سَ َمجِّ ْو ُي ُد «يف رواية:  صقال و .)رواه البخاري ومسلم(» َأ وَل وٍد ُي ْوُل ْن َم ا ِم َم

الَّ  ةِ  ِإ ِه املِْلَّ ِذ ىلَ َه يف أيٍّ من الروايات: (أو  ص). ومل يقل رسول اهللا رواه مسلم( »َع

يفكيف ن اإلسالم هو دين الفطرة.، ف عىل اإلسالميسلامنه)؛ أل�ه يولد أصالً  من بني  سّو

  األ�وين، ومن بقي عىل الفطرة النقية؟! ه تربيةُ اجتالته الشياطني وأفسدتْ 

أفرغ ذهني من كل االعتقادات ثم أ�حث عن احلقيقة «وهلذا فكل من قال: 

حتى أجدها، فال شك يف ضالل طريقته حتى وإن أوصله بحثه إىل احلق يف النهاية. وقد 

يكون فالسفة أوربا الذين سلكوا هذه الطريقة مثل (ديكارت) و(هيوم) معذورين يف 

                                                           

تُ  )١( ْق َل ينِّ خَ ) (َوِإ ْم ُه لَّ نََفاَء ُك ي حُ اِد َني  :ِعَب ِم ِل سْ ي ُم اِد تُ ِعَب ْق َل يْ خَ ِقيَل  ،َأ َعاِيص  :َو َن املَْ يَن ِم ِر اِه ِقيَل  ،َط  :َو

ةِ  َداَي وِل اهلِْ َقُب َني ِل َني ُمنِيِب يِم ِق َت سْ ) .ُم ْم ِه ْن ِديِن ْم َع ُه ُني َفاْجَتاَلْت َياِط ُم الشَّ ُه ْم َأَ�ْت ُ هنَّ مْ : (َوِإ وُه فُّ َخ َت يْ اسْ ْم  َأ ِ وا هبِ َهُب َذ َف

هِ  َلْي وا َع امَّ َكاُن ْم َع وُه َزاُل ْم يفِ اْلَباِطلِ  ،َوَأ ُه َع وا َم   ].)١٩٧/ ١٧( ،رشح النووي عىل مسلم. [انظر: َوَجاُل
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ف ات الكنيسة ووثنية (بولس)، بل هذا هو هذا التفريغ؛ ألهنم فرغوا أذهاهنم من خرا

د بني املسلمني واحلق يسطع أمام لِ ن ُو الواجب عىل كل من دان بغري اإلسالم، أما مَ 

ذره إذا فرغ ذهنه من هذا احلق األ�لج وتنكر عينيه وفطرته ناطقة وعقله شاهد، فام عُ 

هده البينات؟   لشوا

دات ثم البحث عن وهذه الطريقة الضالة (تفريغ الذهن من كل االعتقا

قي اخلبيث باسم (املوضوعية) فيطلبون من  احلقيقة) هي ما يطالب به املنهج االسترشا

ن من التحريف واعتقاد  املسلم أن ينسلخ عن عقيدته ويتجرد من اعتقاد عصمة القرآ

صحة ثبوت السنة النبوية، ويطلبون منه أن يدرس السرية املطهرة، وتاريخ اخللفاء 

شدين، كام  يدرس األ�اجيل، وسرية نابليون، وجورج واشنطن، وتاريخ القرون الرا

املظلمة األوربية، ويزعمون أن هذا هو مقتىض البحث العلمي النزيه املوصل إىل 

  احلقائق دون تعصب وال تقليد.

ذا فرغ نفسه من اإليامن فقد كفر ن املسلم إإنه ال واسطة بني الكفر واإليامن، فإ

ر وينظر وي ر، وليت األشاعرة إذ ابتالهم اهللا هبذا الداء سرتوا عىل قبل أن يفّك قّد

أ�فسهم وسكتوا عن مطالبة الناس به وإجيابه عليهم، بل عن كونه أول واجب وأعظم 

  فريضة، أو ليتهم طالبوا به أمم الكفر والضالل، ال أمة احلنيفية والفطرة.

قدس اهللا  - سمعت شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية : «/قال ابن القيم 

طلب الدليل عىل من هو دليل عىل كل يشء؟«يقول:  -روحه  ا ما ». كيف ُي وكان كثًري

  يتمثل هبذا البيت:

ءٌ  ْ اِن يشَ َه ْذ َ حُّ يفِ األْ
صِ سَ َي ىلَ َدلِيلِ       َوَلْي اُر ِإ َه اجَ النَّ َت ا احْ َذ   ِإ

ر من وجود النهار،  للعقولِ  ومعلوٌم أن وجود الرب تعاىل أظهُر  َط ن مل والِف وَم

َر ذلك يف عقله وفطرته فلْ    . )١(» امهُ مْ هِ تَّ يَ َي

                                                           

  .)٦٠/ ١( ،مدارج السالكني )١(
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إطالق التقليد عىل أ�باع األ�بياء  صوسنة رسوله  ـد يف كتاب اهللا رِ وهلذا مل يَ 

، وإنام ذمَّ اهللا سبحانه وتعاىل الكفار احلائدين عن دعوة الرسل بأهنم  ا وال حقيقًة ال لفًظ

بل إن اهللا تعاىل سمى إسالم املرشكني توبًة مقلدون ألسالفهم متابعون هلم بالباطل، 

وأمر اليهود  ).٥ التوبة:( ) مخجس جخ مح جح مج حج مث هت ( فقال:

 ٰذ يي ىي مي خي حي   (والنصارى بالتوبة التي هي الرجوع إىل اإلسالم فقال بعد قوله: 

 ) مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ( ). وقوله:٧٢ا�ائدة: ( )ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

). ٧٤ا�ائدة: ( )مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ  ( ). قال:٧٣ا�ائدة: (

  وما ذلك إال ألهنم خرجوا عن دين أ�بيائهم (التوحيد) إىل هذا الكفر.
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  در ـــــمص

  التلقي عند األشاعرة
  

إن موضوع مصدر التلقي من أهم وأخطر القضايا االعتقادية، بل هو بمنزلة 

ت.األساس الذي تقوم عليه سائر االعتقادات، واألصل الذي تتفرع عنه سائر    املناظرا

وأهل السنة واجلامعة ىف هذه القضية عىل املنهاج الواضح، واملحجة البيضاء، وهي أن 

ع التعبدات مجيعها إنام هو الوحي، ـ مصدر العلم عن اهللا ، وما يتفرع عنه من أ�وا

ومن خالل الوحي نعلم قيمة العقل ومهمته وجماله، أال وهي االجتهاد ىف فهم 

النصوص وكيفية العمل هبا، ال يف قبوهلا أو ردها، فهو اآللة التي وهبنا اهللا إياها لنسري 

ن سلبه اآللة مل يطالبه التكليف. وما أن مَ  ألهبا عىل هدى وحيه العصوم ومن رمحة اهللا 

كان لآللة أن تتعارض مع املنهج وال أن تعرتض عليه؛ ألن التعارض اهتاٌم ملن أ�زل 

ٌد عىل الربوبية، وإنكاٌر للعبودية.   الوحي وخلق اآللة، واالعرتاض مترُّ

، فنالت قمة املجد واضحةوقد سارت القرون املفضلة عىل هذه القاعدة ال

سها، ثم متكنت من التوغل ىف عقول والسعادة ىف ت الفتن والبدع برأ  الدارين، فلام أطّل

السالطني ىف عرص ا�أمون إىل املتوكل دارت أكرب معركة فكرية ىف التاريخ اإلسالمي، 

وكان موضوعها هو هذه القضية الكربى (أهيام نقدم: النقل واالتباع، أم العقل 

  واالبتداع؟).

ن)، وهو املوضوع الذي متثل  ىف أعظم مظاهره ىف مسأ�ة (القول بخلق القرآ

ي الثاين، ووقف  أمحد بن اإلمام ووقف السالطني والوزراء واجلند واجلالدون مع الرأ

ي حنبل واحلق مع    األول.الرأ

ا من «وكان موقف اإلمام الثابت خالل املحنة كلها هو قوله:  أعطوين شيًئ

هر ». كتاب اهللا وسنة رسوله ن قال: فإن جاءوا بظوا ا من السنة، «من القرآ أعطوين شيًئ

ل الصحابة فكانت السياط تلهب ظهره حتى يغمى عليه، فإذا أفاق امتحنوه ». وأقوا

، وهكذا. عىل هذا  /وصمد  فأعاد العبارة نفسها، فيجلدونه حتى يغمى عليه ثانيًة
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 ا، واستيقظت األمة من جديداملوقف حتى اندحرت جيوش البدعة، وتكرست راياُهت 

  لتعرف أصل املعركة ودوافعها.

كان عىل يقٍني تامٍّ بأن القضية ليست كلمة اعرتاف يقوهلا  /إن اإلمام أمحد 

ه، وحتميل النفس ما ال يطاق من العذاب، وينتهي  املرء معلالً يف نفسه بدواعي اإلكرا

هيام األمر؛ ولكن املسأ�ة أكرب من كل قضايا اخلالف الفكري يف التاريخ، إهنا مسأ�ة: أ

الوحي أم غريه؟ وال بد لألمة أن تعلم أن أصل اخلالف هو  :ع وأهيام مصدر التلقيبَ املتَّ 

  إقصاء هذا املصدر كله.قد يؤدي إىل هذا، وأن التسليم بقضيٍة واحدٍة لغري الوحي 

وإزاء هذه املسأ�ة هانت نفس أمحد بن حنبل عليه وهتون كل النفوس، وهذا 

ت وأفضلها، ومن أراد إفحام أي زائغ النوع الفريد من املناظرة  ع املناظرا هو أحسن أ�وا

أو مبتدع فليجعل هذا هو األصل والقاعدة، ثم ليناظرهم بعد ذلك بام يشاء، كام فعل 

  اإلمام أمحد نفسه يف جملس اخلليفة ويف كتبه.

وهي التي  - عىل أن احلقيقة الكربى التي جيهلها هؤالء املعارضون للوحي 

أن الذي تعارض مع الوحي ليس  -سه يف رسالة الرد عىل اجلهمية سطرها أمحد نف

قع اجليل األول الذي  ا بوا العقل بذاته، ولكن استخدامهم املنكوس له، أما الثابت قطًع

ع الفكري يف التاريخ اإلسالمي  قع الرصا ، وبوا ا ، وأصفاها فكًر هو أعظم الناس عقوالً

ا أن يتعارض مع كله، وباالستقراء املستقىص؛ فهو أن العقل  الصحيح ال يمكن أ�ًد

  النقل الصحيح. 

  مصدر التلقي عند األشاعرة:

عد علم هو مصدر التلقي عند األشاعرة  الكتاب والسنة عىل مقتىض قوا

الكالم؛ ولذلك فإهنم يقدمون العقل عىل النقل عند التعارض، وهذا هو مفرق الطريق 

ن يقدم العقل عىل النقل يشبه متاًما حال مَ بني أهل السنة واجلامعة وبني األشاعرة، وإن 

عوا إىل حكم اهللا ورسوله فرفضوه، وأرادوا التحاكم إىل حال املنافقني الذين دُ 

بطوا أقسموا أهنم ما قصدوا إال اإلحسان والتوفيق، واألشاعرة  الطاغوت، فلام ضُ

  يزعمون أن هذا منهم إحساٌن وتوفيقٌ بني العقل والنقل.
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ة عىل تقديم العقل عىل النقل عند التعارض، وفرعوا عنه من وقد رتب األشاعر

األصول املنهجية الباطلة ما ال يتسع املجال لذكره، وحسبنا اإلشارة إىل بعض ذلك؛ 

  فمنها: 

  عدم إفادة النصوص لليقني. - ١

  التأويل. - ٢

  إسقاط قيمة النصوص يف جمال العقيدة. - ٣

  حسب ترتيبها.وهذه القضايا متالزمة، لكننا سنفصلها 

  األصل األول من األصول املنهجية الباطلة عند األشاعرة: 

  اعتقادهم أن نصوص الوحي ال تفيد اليقني: 

إن املذهب األشعري قام عىل فكرة (الوسطية) بني املعتزلة والسلف، ولكن 

قع أن هذه (الوسطية) مل تكن سوى أسلوب توفيقي غري ناجح، وكام قيل:  من أراد «الوا

ذلك أن تباعد ما بني املنهجني السلفي واالعتزايل كفيٌل بأن ». يق مل حيالفه التوفيقالتوف

  حيكم عىل أي حماولة توفيقية باإلخفاق.

ق، يقوم نسيجه عىل  -أو منهج  -وكانت النتيجة هي ظهور مذهب  ثالث ملفَّ

د من قضايا متعارضة، بل متناقضة يف كثري من األحيان، وبذلك أصبح حمط النقد الشدي

ل سواء.   أ�باع السلف وأ�باع التفلسف واالعتزا

لقد أراد األشاعرة التوفيق بني األصول السلفية يف التعامل مع نصوص 

لية القائمة عىل معايري ومنطلقات خاصة للتحكم  الوحي، وبني األسس الفكرية االعتزا

لية تعتمد عىل سلسلة من عمليات الفصل أو البرت  -  يف النصوص، وهذه املعايري االعتزا

عد اصطالحية أحدثها املعتزلة أ�فسهم يف علوم اللغة والبيان  - االعتباطية، تسندها قوا

ا ألمهيته يف املقارنة باملنهج  واملنطق. وسوف نضطر إىل عرض موجز لذلك نظًر

  األشعري: 
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وإن شئت فقل: فصل بعض الوحي (الرشح) الفصل بني السنة والقرآن:  - ١

ا ال عن البعض اآلخر (امل ا قاطًع ا ما حتدد معاين القرآن حتديًد تن أو النص)، فالسنة كثًري

ن، ولكن �ا كان املعتزلة أ�عد  جمال معه للبحث يف املعاين اللغوية املجردة أللفاظ القرآ

  الناس عن السنة علامً وعمالً أسقطوا داللتها مجلة.

ين واملنهج الكيل:  - ٢ ليست سوى حلقة فاآلية املعينة الفصل بني النص القرآ

ا يف االعتقاد أو السلوك، مثل منهج اإليامن بصفات  ا كلي� من حلقات متسقة تشكل منهًج

اهللا، أو منهج األمر باملعروف والنهي عن املنكر، لكن املعتزلة جيتزئون هذه اآلية دون 

حد ا ما جيتزئون اللفظة الوا ة النظر إىل روابطها ومكاهنا من املنهج املتكامل، بل كثًري

  دون النظر ملوقعها من مدلول اآلية نفسها.

يأ�ون بتلك اجلملة أو اللفظة املفصولة املجردة، فيطبقون عليها بعد هذا  - ٣

عد أو قوالب  عد  صطالحيةإقوا كان للمعتزلة أ�فسهم اليد الطوىل يف تقريرها، كقوا

. أ�ه يمكن بالنظر إىل فإذا وضعنا يف االعتبار سعة اللغة العربية؛ ظهر  علوم البالغة مثالً

ئن الظاهرة أن تقبل اجلملة أو األلفاظ وحْ  دها دون اعتباٍر ملقاصد املتكلم، أو القرا

  اللفظة أكثر من احتامل.

 - ومهام قيل: (إن بعض االحتامالت أقوى من بعض)؛ فإن جمرد قبول االحتامل 

عىل مدلول يكفي وحده يف احلكم  -ال سيام عندما يكون التعسف والتشهي هو األصل 

  النص بأ�ه ظني!!.

ْ إو - بعد تقرير احلكم بأن النص ظني، حياكمونه  - ٤ إىل  - ًام يف األصل كَ ن كان حمُ

حكم إىل املتشابه ونيردُّ أن النعتزلة أي  نٍص متشابه، عكس املنهج السلفي الذي يرد  ،اُمل

د املعتزلة التحاكم إىل النصوص؛ ولكن أل حكم، وليس مرا ن بعض املتشابه إىل اُمل

ا وفق رَ رِّ احتامالت املتشابه تتفق مع مقرراهتم وأصوهلم العقلية التي قُ  لت سلًف ت وأصِّ

  منهج بعيد كل البعد عن النصوص. 
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بالقاعدة العقلية،  - بعد إخضاع املحكم هلا  - فلامَّ دعموا داللة املتشابه  - ٥

ق قاعدة كلية وجعلوا من هذا التوفي أومهوا الناس أهنم وفقوا بني العقل والنقل،

  منضبطة، وأ�زموا كل أحد بالرد إليها، والتحاكم إليها.

  مثال ذلك صفة (اليد): 

ن عن السنة ورد  ، فقدفإن املعتزلة طبقوا ما أسلفنا أعاله ابتداء من فصل القرآ

ا يف مثل حديث هِ  ألأن اهللا  النص النبوي رصًحي ِد اَة ِبَي َر ْو كَ التَّ بَ َل  جف (فإن آية ، )١( َكَت

نهج اإليامن بصفات اهللا الكيل القطعي، مجزٌء من  ،)٦٤ا�ائدة: ( ) خف حف

: إن قالوا اآلية عن املنهج، ثم  ، ففصلوا قطعوا النظر عن هذا املنهج بالكلية املعتزلةو

  اليد يف اللغة تأيت بمعنى النعمة والقدرة. 

وا اآلية ثم  عد البالغة مثل قوهلم: إن قردُّ   وله تعاىل:إىل املعنى املتشابه أو قوا

ء: ( )خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من ( د  )٢٩اإلرسا ؛ ألن املرا جماٌز

وجتاهلوا أن اآلية املتعلقة  .)٦٤ا�ائدة: ( ) خف حف جف ( اإلنفاق، فكذلك قوله:

باإلنسان ال تنفي أن يكون لإلنسان يد، بل لفظة (اليد) فيها حقيقية، وإن كان املعنى 

هي  ) خف حف جف (فكذلك اليدان يف قوله تعاىل:  الكيل لآلية يتعلق باإلنفاق.

  صفٌة حقيقيٌة هللا، مع أن املعنى الكيل لآلية يف اإلنفاق.

 ) حف جف(: تعاىل يف قولهاليد يف تطبيق اللغة نفسها، فإن تثنية املعتزلة تعسف ثم 

 - ال حتتمل املجاز  ،)٧٥ص: ( )مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ ( تعاىل: وقوله

  ى.نَّ ثَ ألن املصدر ال يُ  - أي ال حتتمل القول بأهنا النعمة أو القدرة 

يدين مغلولتني، واهللا تعاىل أ�بت يدين مبسوطتني، فجاء  ـهللا اليهود أ�بتوا ف

. : ليس له يدان أصالً   املعطلة (من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة) فقالوا

                                                           

مٌ  )١( ِل سْ اُه ُم َو   .  َر
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ال إىل إسقاط قيمة النصوص مجلة، وهي نتيجة وقد أدى هذا املنهج بطبيعة احل

يشرتك فيها األشاعرة معهم، لكن (الوسطية األشعرية) مل تصل إىل هذه النتيجة مبارشة، 

سطة تقرير قاعدتني خطريتني مها:    بل بوا

عدم إفادة النصوص لليقني. (وهو األصل األول من األصول املنهجية  - ١

  ).الباطلة عند األشاعرة

   ).من األصول املنهجية الباطلة عند األشاعرة ثاين. (وهو األصل الالتأويل - ٢

فأما عدم إفادة النصوص لليقني؛ فإنه يرجع يف األصل إىل أن داللة نصوص 

؛ ألن الفرع ال يزيد عىل األصل  يف زعمهمالوحي  ، فتكون ظنيًة تتوقف عىل أموٍر ظنيٍة

يف القوة. ويرتتب عىل ذلك إيقاف العمل بالنصوص يف العقيدة؛ ألن العقيدة مبناها عىل 

.   اليقني والقطع، وداللة النصوص ظنيًة

ردة يف استواء اهللا تعاىل عىل عرشه عند األشاعرة  فمثالً اآليات واألحاديث الوا

يْ تتعارض مع العقل بزعمهم. هر ظنية ال تعارض اليقينيات، َأ   ظوا

  األصل الثاين من األصول املنهجية الباطلة عند األشاعرة: 

  التأويل: 

عىل ضوء اعتقاد األشاعرة أن نصوص الوحي ال تفيد اليقني يتبني �اذا انتهج 

ا من أصول مذهبهم، ليس يف الصفات  األشاعرة منهج التأويل حتى أصبح أصالً كبًري

ر، ويف كل  فحسب؛ بل يف نصوص اإليامن، والوعد والوعيد، وعصمة األ�بياء، والقَد

مع  -إيامهنم بمسأ�ة تعارض العقل والنقل  نصٍّ خالف ما قرروه من عقائدهم، ذلك أن

مهم بالتوفيقية املضطربة بني السلف واملعتزلة  كان البد أن يفيض هبم إىل البحث  - التزا

يهم الوقوع يف أحد أمرين:  ِق   عن مهرب عقيل َي

  إما التمسك بنصوص الوحي، وهذا يناقض أصوهلم. - ١

ا، ويعودوا إىل - ٢ موا العقل مطلًق أصلهم االعتزايل الفلسفي. ويف  وإما أن حيكِّ

هذا إلغاٌء ألصل وجودهم؛ ألهنم إنام ظهروا عىل أهنم فرقة منشقة من املعتزلة، ثم هم 
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، بعضها يتعلق بتحديد دائريت العقل والنقل.   خيتلفون فعالً مع املعتزلة يف أصوٍل كثريٍة

وا ن غري امليضاف إىل ذلك أن بعض كبارهم هلم صلٌة باحلديث النبوي، فمِ  عقول أن يردُّ

ن. ا كام يفعل املعتزلة، فضالً عن نصوص القرآ ا مباًرش   األحاديث الصحيحة رد�

  فام املخرج إذن؟!.

لعل أ�رز ما يوضح هذه املشكلة هو هذا املثال: وهو وجود خليفة عادل 

  اختلفت الرعية فيه ثالثة أقسام: 

  .جتب طاعته ومنارصته :   فقال قوٌم

  َّد : بل ال ُب  من عزله واخلروج عليه. وقال قوٌم

  وجاء طائفٌة ثالثٌة أرادت التوفيق بني الفرقتني السابقتني فقالت: بل

ب منه شؤون احلكم  سَح احلل أن يبقى له اسم اخلالفة ورمزها، وُت

 وصالحياته.

ئف الثالث (السلف، املعتزلة،  وحسب هذا املثال التقريبي وقفت الطوا

األول هو موقف السلف، وموقف املعتزلة هو األشاعرة) من النصوص، فكان املوقف 

الثاين، وكان موقف األشاعرة هو الثالث، أي اإلبقاء عىل النصوص أي إثباهتا، لكن 

ليس عىل أهنا أصول تستمّد منها احلقائق، بل عىل أهنا آثار متحفية مقدسة، وبعبارة 

  موجزة (االحتفاظ بالنصِّ شكالً مع إلغاء مفهومه حقيقة!).

  حقيقة التأويل.وهذه هي 

م بالنصوص، ووسيلٌة ملتويٌة  فالتأويل إذن ما هو إال مهربٌ عقيلٌّ من االلتزا

  للتخلص من معارضتها للعقل، ونتيجٌة طبيعيٌة من نتائج التوفيق اخلاطئة.

إن موقف األشاعرة من النصوص أصٌل من أصول املنهج، والقاعدة عندهم 

ه بمستحيل يف عقلهم أن كل خٍرب مما يشري إىل إثبات صفٍة لل ر ظاهُر ِع باري تعاىل ُيْش

وه، وإن مل يندرج فيه احتامل تبني عىل القطع  ُل نظروا: فإن تطرق إليه التأويل قبلوه وأوَّ

، وما صحَّ وتطرق إليه التأويل  كذب الناقل، فكل ما ال تأويل له عندهم فهو مردوٌد

  نصوص.قبلوه. فيا هلا من قاعدة ما أفسدها، وأشد معاندهتا لل
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، وأن النصوص ال تفيد اليقني، وأن التأويل العقلفالكل متفقون عىل حتكيم 

الرشع فن تأويل الصفات ال يصح نقال وال عقال، مع أخمرجٌ سائغ، ومهربٌ سليم، 

عد عامة، كقوله تعاىل: يف التنزيه ونفْ  احلكيم أمجَل   مهىه جه ين (ي التشبيه بوضع قوا

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  (وقوله تعاىل: )، ١١الشورى: ( )حي جي يه

ل يف إثبات  )٤-١: (اإلخالص ) مه جه ين ىن من  خن حن جن  يم ؛ لكنه فصّ

الصفات هللا تعاىل، كالسمع والبرص، والعلم واحلكمة، والرمحة والتوبة، عىل أن يتم 

  إثباهتا وفهمها يف إطار آيات التنزيه. 

  وقفات مع التأويل: 

نا اهللا تعاىل به، وقال لنا إن املقصود من َر ا ألمَ ا رشعً لو كان التأويل مطلوبً  - ١

صفة الرمحة، واليد، والعني، واالستواء، هو كذا وكذا، وبام إنه مل يقل لنا ذلك وال أمرنا 

  به، دل ذلك عىل إن التأويل غري مرشوع. 

جيب أن يرتسخ يف عقولنا وقلوبنا إن إثبات الصفات ال يقتيض التشبيه وال  -٢ 

شبه صفات خملوقاته، وأما إذا التجسيم، وال ؤدي إليهام إال إذا قلنا إن صفاته تعاىل ُت  ُي

أ�بتناها ونفينا عنها مشاهبتها لصفات املخلوقني، فهذا ليس تشبيها، وإنام هو إثبات 

  ).١١الشورى: ( )حي جي يه مهىه جه ين (ا لقوله تعاىل: وتنزيه مصداقً 

ف نصوص رشعً إن التأويل مشكلة وليس حال، أل�ه غري مرشوع  -٣  ّر ا، وُحي

م حال يف تأويله للصفات، فنحن إذا ما قلنا مثال إن إثبات  قّد الكتاب والسنة، وال ُي

ومهان التشبيه، والبد من تأويلهام، فأوَّ  لنا االستواء باالستيالء، االستواء واليد هللا تعاىل ُي

طروحا، وهو: هل اليد بالنعمة والقدرة، فإن اإلشكال ال يزول، ويبقى السؤال م لناوأوَّ 

ذلك االستيالء كاستيالء اإلنسان؟ وهل النعمة والقدرة، كالنعمة والقدرة عند 

اإلنسان؟ فإن قيل: نعم، فهذا تشبيه رصيح، وإن قيل: ال، فال حاجة لنا إذن للتأويل 

  .أصالً 

ب إذن أن نعود إىل منهج السلف فنقول إن استواء اهللا تعاىل ليس  فالصوا

يده ليست كيد اإلنسان، وإن نزوله ليس كنزول خملوقاته، وإن  كاستواء البرش، وإن
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وهكذا مع كل الصفات الثابتة هللا تعاىل، وبذلك يكون ، رمحته ليست كرمحة البرش

قدم لنا حال، بل أدخلنا يف متاهة ال خمرج منها، إال بإتباع القاعدة الرشعية، يُ التأويل مل 

  دم التشبيه. التي تنص عىل إثبات الصفات مع التنزيه وع

التأويل ال طائل منه، وال عمل حتته، وال رضورة فال فائدة من التأويل،  -٤ 

فها، ؛ تدعو إليه ّر عطل النصوص الرشعية وُحي أل�ه ينفي ما أ�بته اهللا تعاىل لنفسه، وُي

ج بالعقل يف مسائل غيبية ال يدركها، وال يعلمها إال اهللا تعاىل. وأل�ه أ�ضا اعتداء  ويُز

ؤدي إىل اخرتاع صفات هللا تعاىل مل يصف هبا  عىل النصوص، واهتام للدين بالنقصان، وُي

  واملعدومات واملنقوصات.  نفسه، وتشبيهه باجلامدات

ي صتكلف وقول يف كتاب اهللا وسنة رسوله  التأويلإن  - ٥ لذا يكفي ؛ بالرأ

ل ينفي عن اهللا  اإليامن بالصفات دون العلم بكيفيتها. أ�بتها لذاته،  صفةً  ـواملؤّو

ويصفه بام مل يصف به نفسه، كالذي ينفي عنه صفة االستواء عىل العرش وجيعل مكاهنا 

االستيالء، أ�م يكن اهللا قادرا عىل استعامل كلمة االستيالء حتى جاء هذا املؤول 

  واستعملها؟!

إن الذي أوصل النفاه إىل التأويل هو اعتقادهم التشبيه، حتى جعلوا اهللا  - ٦

ردة يف مقي ـ سا عىل عباده ومشاهبا هلم يف صفاته وأسامئه فلجؤوا إىل نفي صفاته الوا

نفاة الصفات يعتقدون التشبيه ألهنم ال يفهمون من صفات اخلالق إال فالكتاب والسنة. 

ما يفهمونه من صفات املخلوق؛ فدفعهم ذلك إىل تأويلها، مما أوقعهم يف التعطيل ورد 

  ا.ات واجلامدات، فهم مشبهة أوال، ومعطلة ثانيً النصوص، ووصف اهللا بالناقص

فقة الرشع، والسالمة، و - ٧ ئد كثرية، منها موا تباع اإن يف إثبات الصفات فوا

والتخلص من التناقض  ،منهج السلف من الصحابة والتابعني ومن جاء بعدهم

لني مل يستفيدوا من تأويلهم إال التناقض وتعطيل حقائق النص. واحلرية وص إن املؤّو

لوا املحبة والرضا والرمحة باإلرادة، قيل هلم ما معنى اإلرادة؟ أ�يست  الرشعية، فإذا أّو

لوا اليد ْو ها كام نفَ يُ فْ هي لدى اخلالق واملخلوق؟ فيلزمهم نَ  ا غريها من الصفات.و إذا أّو

لوا الوجه بالذات، بالقدرة، قيل هلم: كيف هي؟ ألن العبد يتصف هبا هو أ�ضا، وإذا أوَّ 
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ا الوجه وقل َو ها كام نفَ يُ قيل هلم: ما معناها؟ ألهنا تطلق عىل األزيل واحلادث، فيلزمهم نفْ 

  كذلك يف باقي الصفات.

  :نموذج لالنحراف املنهجي وآثاره: جناية التأويل عىل اإلسالم

ب،  ا لكل صوا ا يف تناسقه، جامًع ا يف تكامله، فريًد �ا كان منهج الوحي فذ�

ا من كل خطأ،  أمكن ألصحابه أن يقفوا يف وجه كل فكر برشي دون أن خيرسوا خالًي

قعهم، بل إنه كلام هجم اخلصم عىل جانب منه أظهر اهللا ا من موا ا واحًد عىل  ـ موقًع

ا قبل  م واملحاسن ما كان خافًي َك هني واحلجج ما يظهر به من اِحل أ�دي أ�باعه من الربا

ه إال نوًرا اهلجوم، فالقادح فيه إنام يقدح يف صخرة نوراني حُ ة عاتية، ال يرتد عليه قْد

عِيش برصه، وينري الطريق للمدافع.   ُي

أما املناهج البدعية فإهنا بتطبيقها ال حتاول حتقيق مصلحة للدين إال وجتلب ما 

مات ما  قد يكون أضعافها من املفاسد، وهي لفساد املنهج تفتح عىل دينها من اإللزا

أعداء اإلسالم أن اإلسالم هو املرتاجع املهزوم، يضطرها للرتاجع والتمحل، فيحسب 

ا. ا وشؤًم   وكفى ذلك رش�

  وهذا ما حصل بعينه من األشاعرة والتأويل.

ومن أراد التأكد من هذه احلقيقة فلينظر إىل ما تعرضت له األمة يف عرص 

ضعف اخلالفة العباسية املركزية من متزق ودمار، حيث سقطت هيبة املسلمني، 

دواء الفكرية اخلبيثة، واحلركات الرسية اهلدامة، وتعرض سالطني واسترشت األ

هتم هر املفجعة التي متتلئ هبا  ،املسلمني لالغتيال وهم يف أرسَّ إىل غري ذلك من الظوا

  والتي كانت أكرب عوامل نجاح احلمالت الصليبية واملغولية. ،كتب التاريخ قاطبة

  ؟فإن قيل: وما عالقة ذلك باألشاعرة والتأويل

إن هذه الفرتة التي شهدت تلك األحداث الفظيعة هي نفسها التي  فاجلواب:

شهدت نشأة املذهب األشعري وانتشاره واعتناق بعض السالطني له. وليست القضية 

أي فرتة ظهور املذهب  - قضية اقرتان تارخيي فحسب، ولكن يف هذه الفرتة نفسها 

فضالً  -الباطنية بفروعها املختلفة كانت  -األشعري وسيطرته عىل الساحة الكالمية 
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فضة الذين اجتمعت فيهم هذه الرشور مجيعها  مية  - عن الرا تصنع تلك الفظائع اإلجرا

ف واملقاطعات فحسب؛ بل كانت بغداد نفسها  يف األمة اإلسالمية، ليس يف األطرا

ا هلذه الفتن والفظائع عىل النحو الذي تشهد به كتب التاريخ كلها.   ميداًن

عن البيان أن (التأويل) هو العمود الفقري للفكر الباطني كله، فقد وغني 

ن  أوصلهم ختطيطهم التآمري الشيطاين الكريم إىل استحالة الترصيح بتكذيب القرآ

، فلجأوا إىل هذه الوسيلة ا�اكرة عالنيةً  وإبطال اإلسالم مجلةً  صوالرسول 

لوا األحكام  (التأويل). هبدف إسقاط  -ج وسائر الواجبات كالزكاة والصوم واحل -فأوَّ

من حقيقة  قَ فلم يبْ  ،لوا الغيبيات كاجلنة والنار واملالئكة واحلرشالفرائض كلها، وأوَّ 

  اإلسالم يشء، وأخذوا ينرشون هذه السموم الفتاكة يف صفوف األمة.

التصدي بيٍرس وسهولٍة هلذا الفكر اخلبيث لو أن األمة املسلمني وكان يف إمكان 

 ـتؤمن بكل ما جاء عن اهللا  - أي عقيدة السلف الصالح  -ىل منهج الوحي جمتمعة ع

ا من تلك الدويالت ص رسولهعن و ، وترفض منهج التأويل بإطالق، ولكن كثًري

ا املذهب األشعري، وكان علامء هذا املذهب يمثلون زعامة الدفاع  كانت تعتنق رسمي�

  عن اإلسالم.

فٍّ خمذول؛ استْرش  فلام واجهوا الباطنية بسالح مفلول، ت الباطنية، وتفاقم وصَ

م، واقتحمت عىل العلامء بيوهتم وتالمذهتم.خطرها حتى اقتنصت امللوك يف أِرسَّ    ِهت

ذلك أن الباطنية حاربت األشاعرة بالسالح الذي حاربت به األشاعرة مذهب السلف 

  وهو (التأويل)، فأ�زموهم وهزموهم.

ا من فنون التأويل من األشاعرة، بل ال يبعد أن يقال: إن الباطنية ت علمت كثًري

ت  -واستخدمته من منطلق األوىل واألحرى، إْذ رأت  قُّ  -أو أوَمهَ ه هي أَح َلْت أن ما أوَّ

ه األشاعرة.ىلَ وأْو  َلْت    ومل يكن لضجيج األشاعرة عليهم أي معنى!  بالتأويل مما أوَّ

 لوا إذ كيف حيق لألشاعرة أن ي ا، أحاديث الصفات واحدً ؤوِّ ا واحًد

، ويَ  ون ذلك تقديامً للقواطع العقلية اليقينية عتربِ وآيات الصفات آيًة آيًة
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هر النَّ  ، ويكون صِّ عىل الظوا ا وتعظيامً ية الظنية، ويتقربون به إىل اهللا تنزًهي

ا من الباطنية؟ ا، بل كفًر ًم   !هذا الفعل نفسه حرا

 ال يمكن أن  الباطنية تقول: إن قواطعنا العقلية قائمة عىل أن البعث

ا، وإنام هو روحاين، وأوَّ  إهنا  وقالوا  ،لوا نصوص الوحييكون حسي�

هر ظنية ال تعارض اليقينيات. فتصدى هلم األشاعرة تكفًريا  ظوا

ىلَ  كم! فأ�تم أْو ِل سْ ا، فدافع الباطنية عن أ�فسهم قائلني: عىل ِر وتشنيًع

ا مما يتعلق  باملعاد، والنصوصُ  منا بام قلتم، فإن ما يتعلق باهللا أعظم شأً�

ُ  ، والدالئُل وأكثُر  يف صفاته أظهُر  نيَ ر أْ� َط  عليها من املعقول والِف

كم العقلية بتأويلها، ومل تروا يف ذلك كفًرا قواطعُ  تْ ، وقد حكمَ وأشهُر 

ا  ا، فلامذا جتعلون قواطعكم حق� ا وتنزًهي ، بل جعلتموه توحيًد وال ضالالً

، وعملَ  ا وعوقواطعنا باطالً ا؟!ملَ نا كفًر   كم توحيًد

 ول ُر بقانوهنم الكيل قائلني: قد  ا األشاعرةقد جاء مالحدة الباطنية فذكَّ

اتفقنا نحن وأ�تم عىل تقديم العقل عىل النقل، وعليه نقول: بيننا 

ن مملوء بذكر الفوقية، وعلو اهللا عىل  وبينكم حاكم العقل، فإن القرآ

إىل غري ذلك من نصوص آيات الصفات وأخبارها، التي إذا  ،عرشه

ب هذا العامل وإعدامه،  يسَ قِ  إليها نصوص حرش هذه األجساد، وخرا

ت نصوص الصفات أضعاف أضعافها، حتى دَ ِج وإنشاء عامل آخر؛ ُو 

ئه  ـالرب  قيل: إن اآليات واألخبار الدالة عىل علّو  عىل خلقه واستوا

ت عليها الرسل مِ عىل عرشه تقارب األلوف،  هلم إىل وقد أمجَع ن أوَّ

غ لكم تأويلها، وحرَّ  م علينا تأويل نصوص حرش آخرهم، فام الذي سوَّ

ب العامل؟!.   األجساد وخرا

 فال يمكن  ،فإن قلتم: الرسل أمجعوا عىل املجيء باحلرش اجلسدي

  قيل: وقد أمجعوا عىل علوه فوق خلقه.  تأويله!

  هم هناك من ع إمجاُع ع هنا.فإْن ُمِن مَن   التأويل وجب أْن ُي
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  فإن قلتم: العقل أوجب تأويل نصوص آيات الصفات، ومل يوجب

قلنا: هاتوا أدلة املعقول التي تأولتم هبا  تأويل نصوص املعاد؟

الصفات، ونحرض أدلة املعقول التي تأولنا هبا املعاد وحرش األجساد، 

زن بينها ليتبنيّ أهيا أقوى.   ونوا

 َم من اإلسالم بالرضورة.فإن قلتم: إنكار امل ِل قلنا:  عاد تكذيبٌ �ا ُع

لم أهنم  ا إنكار صفات الرب، وأ�ه فوق سامواته، تكذيبٌ �ا ُع وأ�ضً

  جاءوا به رضورة.

 .قلنا:  فإن قلتم: تأويلنا للنصوص التي جاءوا هبا ال يستلزم تكذيبهم

فمن أ�ن صار تأويلنا للنصوص التي جاءوا هبا يف املعاد يستلزم 

د التشهي؟تكذ رَّ َ   يبهم دون تأويلكم إالَّ جمُ

  فقال األشاعرة: إنكم مل تقترصوا عىل تأويل السمعيات، بل أولتم

: ما  األحكام من حالل وحرام؟ فصاحت الباطنية املالحدة، وقالوا

م علينا تأويل األمر والنهي،  غ لكم تأويل األخبار، وحرَّ الذي سوَّ

  مشكاة واحدة؟ والتحريم واإلجياب، ومورد اجلميع من

 وأ�ن تقع نصوص األمر والنهي من نصوص اخلرب؟ :   قالوا

  هي : وكثري منكم فتحوا باب التأويل يف األمر، فأولوا أوامر ونوا قالوا

رجها عن كثرية رصحية الداللة، أو ظاهرة الداللة يف معناها بام خيُ 

زن بينها مَّ نضعها يف كفة، ونضع تأويلنا يف كفة ونوا هُل   .حقائقها، َف

  ا ا مفتوحً : ونحن ال ننكر أ�ا أكثر تأويالً منهم، ولكنا وجدنا باًب قالوا

  فدخلناه.

فهذا مثالٌ بارٌز للنتائج املرتتبة عىل االنحراف املنهجي الذي وقع فيه األشاعرة 

بسبب موقفهم من النصوص، فإهنم فتحوا الباب ألعداء اإلسالم لينخروا بنيانه بمثل 

دوه، وإنام كان مههم الرد ان لألشاعرة يف ذلك غاية وال تعمّ ما نخره به هؤالء، وما ك
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عىل املعطلة النفاة، ولكن التأويل مع كونه جرَّ إىل الوقوع يف هذا البالء ليس بأفضل من 

  التعطيل، بل هو رشٌّ منه.

ِويُل : «/يقول ابن القيم  ِطيَل  التَّْأ ْع يَه َوالتَّ ُن التَّْشِب مَّ ضَ ُه َيَت ِطيِل َفِإنَّ ْع َن التَّ ٌّ ِم رشَ

َقائِ  يِ حَ ْف ا يفِ َن َك رتََ ِد اشْ لَ َق وِّ املَُْؤ طَِّل َو َع نَّ املُْ ا، َفِإ نِّ ِهبَ َة الظَّ اَء سَ وِص َوِإ صُ بَ ِبالنُّ ُع الَ قِ َوالتَّ

لُ بِ  وِّ اَز اْملَُئ اْمَت ، َو اتِ َف الصِّ ِء َو امَ سْ َ ىلَ األْ َها ِإ ِل ِة َقاِئ َب سْ ا َوِن نِّ ِهبَ ِة الظَّ اَء سَ وِص َوِإ صُ ِه ِبالنُّ ُعِب الَ َت

 : يَر اِذ َ ِة حمَ َع ْرَب َ َأ نيْ وا َب ُع َم ، َفَج لُ الَ ضْ لُ َواْإلِ الَ ُه الضَّ ُر اِه امَ َظ ِم ِب لُّ َك   التَّ

فَ  ، َف الٌ َباِطٌل َ ِه حمُ وِل سُ َر ِ َو
ِم ا�َّ الَ َر َك اِه نَّ َظ ْم َأ ُه اُد َق مَّ اْعِت ، ُث الً وَّ يَه َأ وا التَّْشِب ُم ِه

كَ  ىلَ َذِل ْم َع ُه َها ِبَناًء ِمْن َق َقاِئ وا حَ ُل طَّ َع ، َف ِطيُل ْع َو التَّ ُه ، َو اينِ وِر الثَّ ُذ ْح ىلَ املَْ ُه ِإ وا ِمْن ُل َق ِم اْنَت ْه َف اْل

 . ُه َحاَن ْب بِّ سُ الرَّ يقُ ِب ِل الَ َي ْم َو ِ يقُ هبِ ِل ي الَ َي ِذ   الَّ

وُر الثَّ  ُذ ْح ىلَ املَْ ، ِإ حِ صْ امِّ النُّ اِن التَّ اِمِل اْلَبَي َك ، اْل ِم ْل ِع اِمِل اْل َك ِم اْل لِّ َك ُة اْملَُت َب سْ اِلُث: ِن

َذا اْلبَ  َة يفِ َه اَر ِعَب وا اْل اُد َني َأَج ِك وِّ َه يَن اْملَُت ِ ريِّ َح نَّ اْملَُت ، َوَأ اِد شَ ْر ى َواْإلِ َد اهلُْ اِن َو دِّ اْلَبَي ، ضِ ابِ

ةٍ  اَر ِعَب وا ِب ربَُّ َع بَ  َو الَ َرْي ، َو وِص صُ كَ النُّ ْل ِم ِبِت لِّ َك ُة اْملَُت اَر ُه ِعَب ْت ْوَمهَ َن اْلَباِطِل َما َأ ُم ِم وِه الَ ُت

 . اِس لنَّ حَ ِل صَ ْف ْو َأ ُه َأ َم ِمْن َل ْع وا َأ ْم َكاُن ُ هنَّ ُن َأ مَّ ضَ كَ َيَت نَّ َذِل اِقٍل َأ َد ُكلِّ َع   ِعْن

ْم ِبالنُّ  ُه ُعُب الَ : َت ُع ِب ا وُر الرَّ ُذ ْح َماِهتَا.املَْ ُر اُك حُ َه وِص َواْنِت ْم  صُ ُه ا َو َه ْو َرَأْ�َت َل َف

َليْ  ى َع اَد ، َوَن تِ يالَ ِو اجُ التَّْأ َو ْم بَ ِهبَا َأ َع الَ ، َوَت تُ الَ ا املَُْث تْ ِهبَ لَّ ْد حَ َق ْم َو ِه ِه ا َو ْف َا ِبَأ وهنَ وُك ُل َها َي

ٍد  اِح لَ ُكلُّ َو َذ ، َفَب يُد ِز ْن َي : َم وقِ  سُ
ِويِل يفِ ْهُل التَّْأ َها  َأ ْو َرَأْ�َت َل ، َف يُد ِر ِويِل َما ُي َن التَّْأ ا ِم َه َمِن يفِ َث

َفا َد النُّ َع ْد َق َق ا َو َذ ، َه َني ِل اِه ِويِل اجلَْ ِم َتْأ كُّ تَ َحتَ تْ َحتْ َل ِع ، َوُج ِني ِق ِة اْلَي َطَن ْل ْن سَ تْ َع ِزَل ْد ُع َق ُة َو

 َ األْ ا َو َه وِر ُد ِع يفِ صُ ْف الدَّ يِم ِب ِق َت سْ ا املُْ َه ِط َا
ىلَ رصِ ْن َع ا، َوِإ َلْيَن كِ َع يقَ َل ِر : الَ َط وا َقاُل اِز َو ْعَج

ٌة  ِدلَّ تِ َأ ، َوَأْ� ِني ِه ا ربََ ابُ اْل َح صْ تِ َوَأ والَ ُق ْع ْهُل املَْ ُن َأ ْح ، َفَن اِز ِبيِل املََْج ىلَ سَ َع دَّ َف الَ ُب اَن َو َك

َني  ِق الَ اْلَي َم َو ْل ِع يُد اْل ِف ، الَ ُت ٌة ِعيَّ ْم ُر سَ ِه ا َو ، َوَظ ٌة ِظيَّ ْف ِن يفِ َل ْع لطَّ ٌة ِل ضَ ْر َو ُع ُه اٌد َو ِك آحَ ُد َن سَ ، َف

َياءَ  شْ ِة َأ َفاِء َعَرشَ ىلَ اْنِت وفٌ َع ُق ْو ا َم َه ِم ِمْن لِّ َك ِد اْملَُت ا َر ُم ُم ْه َف َر َف َت َوا حَّ َوَت ْن صَ ، َوِإ َني ِل اِق الَ  )١( النَّ

اِح  يَن َواْلَب ِر َد النَّاِظ ا ِعْن َه َفاِئ ِم ِباْنِت ْل ِع ىلَ اْل ِبيَل ِإ َني سَ   .ِث

                                                           

 ... إلخ. والتأخري ،والتقديم ،واإلضامر، والتخصيص، واالشرتاك، واملجاز ،العلم بالوضع )١(
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تْ  َم لَّ ، َوَتَث ِن يامَ اِقِل اْإلِ َع ْن َم لُ ِم اِو َع ِه املَْ ِذ تْ َه َم َد ْم َه !! َك ربَُ ْك ُ َأ ُ َوا�َّ الَّ ا�َّ الَ ِإَ�َ ِإ َف

ِل  ضَ ْف ْن َأ ْم ِم ِه ِح اِئ ضَ اُن َف ِء َوَبَي الَ اتٍ َهُؤ َر ْو فُ َع َكْش ، َف ِن آ ْر ُق ِة َواْل نَّ قِ السُّ َقاِئ وُن حَ صُ ا حُ ِهبَ

هَ  يُّ اجلِْ الَ النَِّب ْد َق َق ، َو ِ
ِبيِل ا�َّ  سَ

: "  صاِد يفِ تٍ ِن َثاِب اَن ْب سَّ كَ َما «ِحلَ َع ِس َم ُد ُق وحَ اْل نَّ ُر ِإ

هِ  وِل سُ ْن َر حُ َع اِف تَ ُتَن ْم   .)١( »ُد

نَّ  ىلَ َأ ُه َع ْلَب َد َق ِق ْع ى َي تَّ ِم حَ الَ سْ ٌم يفِ اْإلِ َد ِد َق َعْب ْل رُّ ِل ِق َت سْ ُه الَ َي ْم َأ�َّ َل اْع ِ، َو
ُه ِ�َّ لَّ يَن ُك الدِّ

دَ  ى ُه َد نَّ اهلُْ ِ اهُ َوَأ وِل ا�َّ سُ َع َر ٌر َم قَّ َداِئ نَّ اْحلَ ُه  ص، َوَأ َوا اَع سِ َط ُه الَ ُم ا، َوَأ�َّ ًم َد َع ا َو وًد ُوُج

 ، اُه ْلَن ُه َقِب َق اَف ْن َو ِه َفِإ ِم الَ ىلَ َك ضُ َع َر ْع ِه ُي ِ ريْ َم َغ الَ نَّ َك ، َوَأ ُه ريُْ وَع َغ الَ َمْتُب ُه َو َّ�َ ُه َبْل ألِ ُه َقاَل َّ�َ الَ ألِ

ُه  ُم الَ ضُ َك َر ْع الَ ُي ، َو اُه ْدَن َد ُه َر َف اَل ْن خَ ، َوِإ ِه وِل سُ َر اىلَ َو َع ِ َت ِن ا�َّ ِه َع ربََ ِب خْ ىلَ آَراِء  صَأ َع

هِّ  َز اقِ اْملَُت َو ْذ الَ َأ َني َو ِم لِّ َك اْملَُت ِة َو َف سِ الَ َف وِل اْل ُق ىلَ ُع الَ َع َني َو يِّ
اسِ ِقَي ِه اْل ِذ ضُ َه َر ْع ، َبْل ُت يَن ِد

هُ  ِه َف ِت حَّ
صِ َم ِب َك امَ حَ ، َف يَن ِد اِق ربَِ النَّ خْ ىلَ َأ ِة َع وَل ُه ِم املَْْج اِه َر ضَ الدَّ ْر ، َع ِه ىلَ َما َجاَء ِب ا َع َه لُّ َو ُك

ودُ  ُد ْر َو املَْ ُه ِه َف دِّ َر َم َب َك ا حَ َم ، َو ولُ ْقُب ُه املَْ   . )٢(»ِمْن

ف   عىل فتح الثغرات للباطنية وحدها، بل مل تقترصاألشاعرة وجناية انحرا

فضة  هم  -عىل سقم أدلتهم وسخف مذهبهم  - شاركهم غريهم، فإن الرا قد أغرا

هتافت مذهب األشاعرة يف بعض القضايا، فتطاول شيخهم ابن املطهر احليل صاحب 

مة)، فنقد أهل السنة واجلامعة وعاب مذهبهم بام يف مذهب كتاب  (منهاج الكرا

األشاعرة من أصوٍل ال يصدقها عاقل مثل نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا، ونفي 

ه  /القوى املؤثرة، ونحوها مما هو معروفٌ يف مذهبهم، مما دفع شيخ اإلسالم  يف ردِّ

ل األشاعرة يف هذه القضايا ال يصح أن ُحت إىل بيان أن أقعليه يف (منهاج السنة)  ب سَ وا

قَ    .دون فيهاعىل مذهب السلف؛ ألهنم خالفوا فيها السلف وهم خمطئون منَت

ئون عىل اإلسالم مَ   رِّ ن ال عقل له وال نقل، فالعجب من األشاعرة الذين ُجيَ

فضة خري دفاع، وال  وهم مع ذلك حيسبون أهنم يدافعون عن اإلسالم ضد الباطنية والرا

                                                           

َة  )١( ْن َعاِئَش تْ  لَع ِ «: َقاَل ولَ ا�َّ سُ تُ َر ْع ِم انَ  صسَ سَّ ولُ ِحلَ ُق َك َما « :َي ُد لُ ُيَؤيِّ ا َز ِس َال َي ُد ُق وحَ اْل نَّ ُر ِإ

هِ  وِل سُ َر ِ َو
ِن ا�َّ تَ َع ْح اَف ).». َن ٌم ِل سْ اُه ُم َو   (َر

عقانظر:  )٢(   ).٥٠-٤٩ص، (خمترص الصوا



   
   

٩٦

م ما هو أضعاف ما يف مذهب األشاعرة  فضة من الطوا شك أن يف مذاهب الباطنية والرا

مما طعنوا به يف اإلسالم عامة، ولكن ليس العتب عىل العدو ا�اكر، بل عىل املدافع 

  اجلاهل.

  األصل الثالث من األصول املنهجية الباطلة عند األشاعرة: 

  إسقاط قيمة النصوص يف جمال العقيدة: 

بناًء عىل ما تقرر تأصيله فيام سبق جعل األشاعرة رد النصوص مجلة، واالكتفاء 

ا يف االعتقاد والتأ�يف، وأسقطوا قيمة النصوص ال من  بالعقل املزعوم أصالً منهجي�

جهة عدم اعتقاد ما دلت عليه فحسب، بل من جهة عدم اعتبارها جماالً للبحث 

والنظر عندهم فيام ال يفيد اليقني وال يورث إال واالستدالل والنظر، فام فائدة البحث 

هر الظنية من حيث إن األصول العقلية  الظن، وما جدوى اخلوض يف تلك الظوا

، وداللتها يقينية قاطعة؟!!   املنضبطة قائمٌة مقررٌة

حد منها  عىل هذا املنهج ساروا يف مؤلفاهتم يف العقيدة، فإنك تقرأ الوا

ا عن آية ا بحًث ا عن حديث، فال جتد يف ا�ائتني من الصفحات ال وتتصفحه عمًد ، وتنقيًب

ا، وإن وجدته فإنام جاء به يف معرض رسد النصوص الظنية الواجبة  آيًة وال حديًث

ل خصومهم، أو أورده كَ التأويل، أو ذَ  عىل سبيل التبعية  - وهذا أقلها  -ره ضمن أقوا

  واالستئناس!! 

م) وأصله وإن شئت األمثلة فانظر: (الشامل) و(اإل رشاد) للجويني، و(غاية املرا

زي الكالمية،  (أ�كار األفهام) لآلمدي، و(أساس التقديس) وسائر مؤلفات الرا

شيها، و(النسفية)  شيها، و(املقاصد) ورشوحها وحوا قف) ورشوحه وحوا و(املوا

شيها، و(العضدية) ورشوحها وحواشيها، و(السنوسية) ورشوحها  ورشوحها وحوا

شيها    آخر ما يعلمه املطلع دونام حاجة إىل ذكر مثال!إىل ، وحوا

ح به اجلويني  وليس هذا منهم خطأ يف التطبيق، بل هو عني املنهج، كام رصَّ

زي وغريمها، فعند األشاعرة االشتغالُ بالنصوص  ها ورصفها عن  - والرا أي بردِّ

ل، والتربع أ تربعٍ  مسأ�ةُ  –حقيقتها، ال بإثباهتا واعتقاد ما فيها  ا معلقٌ بالقول وتنّف �ضً
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 ، ز التأويل، واألصل عدم القول به؛ ألن القواطع العقلية عندهم كافيٌة يف الردِّ بجوا

تر، أما الصحيح من أحاديث اآلحاد  واالشتغال بالنصوص عندهم خاصٌّ بتأويل املتوا

فام هلم وله، فاألصل عندهم هو عدم إضاعة الوقت فيام ال جدوى من اخلوض فيه، أما 

ها ُذ ا، فأمٌر ما خطر بالبال! أخْ ترًة أو آحاًد   بدون تأويل سواء متوا

، واجلهُل كذلك بكتاب  وهذا قد ترتب عليه اجلهُل بالسنة النبوية روايًة ودرايًة

وهو امللقب عندهم بإمام احلرمني، وهو من أساطني الشافعية  ،، فإن اجلوينيـ اهللا

ا يف الفقه الشافعي هو (هناية املطلب يف دراسة املذهب) مل  ا كبًري األشاعرة قد أ�ف كتاًب

ا يف  ا واحًد ا إىل صحيح البخاري، إال أ�ه ذكر حديًث ا معزو� ا واحًد يذكر فيه حديًث

ه للبخاري وليس فيه. وهلذا ال يعتد الشافعية بآرائه الفقهية، فكيف  البسملة، وعزا

  يقلدونه يف العقيدة؟!.

وأ�و حامد الغزايل يعرتف لتلميذه أيب بكر بن العريب أن بضاعته يف احلديث 

مزجاة عىل أن ما يف كتابه (إحياء علوم الدين) من املوضوعات واأل�اطيل يغنينا عن كل 

  يش اجلافة امليتة؟اعرتاف، فام بالك بمن جاء بعدهم من أصحاب احلوا 

عون األعامر ويؤلفون  وتظهر املفارقة أعظم وأعظم حني جتد هؤالء القوم يضيِّ

ي اليونان، ومرشكي املجلدات الضخام يف االشتغال بمقاالت الفالسفة مِ  ن وثنيِّ

ا  ا ورد� هلم أخذ� اءهم يف أقوا دون أ�فسهم وقرَّ ِه الصابئة ويسموهنم (احلكامء)، وُجي

فقًة ومناق ، ثم هم مع هذا كله جيعلون االشتغال بام صح نقله عن املعصوم وموا  صشًة

  ال يعدو هذه املنزلة؟

تر واآلحاد،  بعضهم حتت هذا الستار طعنوا يف فأما عن قضية التفريق بني املتوا

. )١(يف اجلملة عدالًة وضبًطا  صالسنة النبوية كلها، وطعنوا يف أصحاب رسول اهللا 

ا عىل املسترشقني بسبب موقفهم من هذا املوضوع، فلام ظهر ولقد كنا نصبّ جام غضبن

ة عرفنا أن يف صفوفنا من هو أخطر منهم، ثم ظهر الدكتور حسن الرتايب،  حممود أ�و َريَّ

                                                           

زيأساس انظر:  )١(   ).٥٥٨ - ٥٥٧)، الشامل، للجويني (ص١٦٨ - ٨٢(ص ،التقديس، للرا
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�ا هذا الكالم ونحوه ألشاعرة معارصين، ثم  ، فلام قرأ فاستعذنا باهللا وقلنا رأيٌ شاذٌّ

زي واجلويني؛ أ�قنَّا  أ�نا أمام مدرسة فكرية، واجتاه مرسوم، وليست وجدناه يف كالم الرا

  شذوذات فردية.

ن:  /أما أهل السنة واجلامعة فقد عقد البخاري  ا من (صحيحه) بعنوا كتاًب

عق املرسلة) يف إبطال هذا اللغو ( كتاب أخبار اآلحاد)، وأسهب ابن القيم يف (الصوا

، وكذا الشيخ حممد األمني )١(ونسفه، ومنه اخترص الشيخ األلباين رسالته املفيدة يف ذلك

  يف مذكرة أصول الفقه. /الشنقيطي 

ومل يقف األمر عند هذا احلد، بل جاء إمامهم يف القرن التاسع وما يليه 

هني) إن أصول الكفر ستة وذكر منها: التمسك يف  السنويس، فقال يف (رشح أم الربا

هر الكتاب والسنة من غري عرضها عىل  هني العقلية أصول العقائد بمجرد ظوا الربا

هر الكتاب والسنة من «... وتبعه الصاوي فقال:  .)٢( والقواطع الرشعية األخذ بظوا

ا إىل معرفة احلق «ويقول السنويس:  .)٣(»أصول الكفر وأما من زعم أن الطريق بدًء

م ما سوامها. فالرد عليه أن حجتيهام ال تعرف إال بالنظر العقيل، الكتاب والسنة، وحيّر 

ا هر من اعتقدها عىل ظاهرها كفر عند مجاعة وابتدع وأ�ضً   .)٤(»فقد وقعت فيهام ظوا

من النصوص يذكرنا بموقف ابن عبد ياليل  - يف مجلتهم  - إن موقف األشاعرة 

إن كنت رسوالً من اهللا كام تقول، «�ا عرض عليه الدعوة فقال:  صالثقفي من النبي 

                                                           

  .حجة بنفسه يف العقائد واألحكاماحلديث ) ١(

  .)٣١٨ - ٣١٧رشح أم الرباهني (صانظر:  )٢(

املذاهب األربعة، ولو وافق  وال جيوز تقليد ما عدا«)، وأوله كالمه: ٩/ ٣حاشية الصاوي عىل اجلاللني ( )٣(

قول الصحابة واحلديث الصحيح واآلية، فاخلارج عن املذاهب األربعة ضال مضل، وربام أداه ذلك للكفر، 

هر الكتاب والسنة من أصول الكفر   ». ألن األخذ بظوا

  .)٨٢(ص  ،رشح الكربى )٤(
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ا من أن أرد عليك الكالم، و كنت تكذب عىل اهللا ما ينبغي يل أن  نإأل�ت أعظم خطًر

  .)١(»أكلمك

: إن كان  ا منه من وجه، فإهنم قالوا بل إن هؤالء مع إيامهنم بالرسول أشد موقًف

ا رددناه  لناه حسب قواطعنا العقلية، وإن وصلنا آحاًد ا أوَّ تًر نا متوا َل ما جئتنا به وصَ

  باجلملة، فهو أهون من أن نتشاغل به!!.

م القاطع الذي أ�زم /سالم ابن تيمية وقد أحسن شيخ اإل ، وشفى يف اإللزا

لئن كان ما يقوله هؤالء املتكلمون املتكلفون هو االعتقاد : «/قال فبه األشاعرة 

الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا يف معرفته عىل جمرد عقوهلم، وأن يدفعوا بمقتىض قياس 

، لقد ك ا ا ظاهًر ك الناس بال كتاب وال سنة ْر ان تَ عقوهلم ما دلَّ عليه الكتاب والسنة نص�

ا يف أصل  ا حمضً أهدى هلم وأ�فع عىل هذا التقرير!!. بل كان وجود الكتاب والسنة رضًر

  الدين!.

: إنكم يا معرش العباد، ال تطلبوا - عىل ما يقوله هؤالء  - فإن حقيقة األمر 

ا، ال من الكتاب، ألمعرفة اهللا  ا وإثباًت وال من السنة، وال ، وما يستحقه من الصفات نفًي

وه  ُف ا له من الصفات فصِ من طريق سلف األمة، ولكن انظروا أ�تم، فام وجدمتوه مستحق�

ا له يف  ا يف الكتاب والسنة، أو مل يكن، وما مل جتدوه مستحق� ًء كان موجوًد به، سوا

وه به ُف صِ وه، وإليه عند التنازع فارجعوا ، عقولكم، فال َت ، وما نفاه قياس عقولكم فانُف

ا يف الكتاب والسنة مما خيالف قياسكم هذا،  كم به.فإنه احلق الذي تعبدتُ  وما كان مذكوًر

ويثبت ما مل تدركه عقولكم، فاعلموا أين أمتحنكم، ال لتعلموا بتنزيله، وال لتأخذوا 

ذ اللغة، ووحيش األلفاظ، وغرائب  اهلدى منه، ولكن لتجتهدوا يف خترجيه عىل شوا

ا عنه مفوضني علمه إىل اهللا، مع نفي داللته عىل يشء من الكالم، أو أن تسكتو

  .)٢(» الصفات

                                                           

  ).٣٣/ ٢سرية ابن هشام ( )١(

  

  ).١١(ص ،الفتوى احلموية )٢(
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  من ثمار 

  مصدر التلقي عند األشاعرة
  

  أوال: التوحيد عند األشاعرة: 

فمام «يقول اآلمدي: قوهلم يف التوحيد،  من ثامر مصدر التلقي عند األشاعرة

ثره من فالسفة أا فَ املتقدمني، وقَ ن تابعه من احلكامء ، ومَ )١(ذهب إليه (املعلم األول) 

اإلسالميني: أن الباري تعاىل واحٌد من كل جهة، وأنه ال يلحقه االنقسام والَكّم بوجٍه 

 . )٢(» ما

ر من كالم أرسطو، هو توحيد األشاعرة املنصوص عليه يف كثري من وهذا القدْ 

 -وهي التوحيد  - كتبهم. فهل أعظم حقيقة من حقائق هذا الدين الرباين املحفوظ 

نتلقاها من معلم الوثنية األول أرسطو؟! وليس اخلوض الباطل الذي خاضته األشاعرة 

ا هلذا االس   تمداد والتلقي. يف باب الصفات مجيعها إال نامذج وفروًع

ف ...  فترصحيهم بنفي اجلزء واجلزيئية، والرتكيب والتبعيض، واالنقسام والتََّأ�ُّ

م يِ فْ إىل آخر هذه األلفاظ البدعية؛ هو أساس نَ  وِه أن  -بزعمهم  -هم للصفات التي ُت

دث يف الرتكيب من أجزاء وأ�عاض، نحو الوجه، واليد، والعني،  اهللا تعاىل يشابه احلوا

  ق، ونحوها.والسا

فتوحيد اهللا تعاىل عند هؤالء القوم هو نفي هذه الصفات الثابتة بالكتاب 

أما التوحيد احلقيقي الذي يعلمه  والسنة، أي أهنم جعلوا التوحيد هو (التعطيل).

د اهللا ‡ ورسله ألاملؤمنون بالرضورة، والذي تطابقت عليه كتب اهللا  ، وهو إفرا

ع ه، وعدم رصف يشٍء منها تعاىل بالعبادة، والتوجه بأ�وا ا له وحده دون سوا ها مجيًع

ا، ال يف مبحث التوحيد، وال يف غريه.   لغريه، فهذا ال جتده يف كتب عقيدهتم إطالًق

                                                                                                                                                     

  

  أي معلم الوثنية األول أرسطو. فأرسطو كان من املرشكني عبدة األوثان. )١(

م  )٢(   ).٢٣٣، (صيف علم الكالمغاية املرا
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ر األلوهية منهم مَ  َك رها ليفرسها بأهنا نفي تأ�ري غريه تعاىل يف املمكنات، ن ذكَ وإنام َذ

ها وهي ضاللة أخرى تابعوا فيها الفالسفة القائلني بأ �ه تعاىل علة تامة مؤثرة فيام سوا

متام التأ�ري، فال إرادة له، وال كالم، وال غريها من األفعال االختيارية، وعن هذا نشأ 

الً هللا، وكسْ  ْع ا نسبتها إليهم، وجعلوها ِف ْو ا للعبد، مذهبهم يف أفعال العباد، حيث نَف ًب

ف بالغموض. لَّ ربٌْ مَغ   وتلك نظرية الكسب التي هي َج

ي التأ�ري عندهم ما فرسه به بعضهم، وهو أن معناه أ�ه وحده وأفض ل تفسري لنْف

 أ�باع نياخلالق املبدع، وهذا ال يعدو أن يكون توحيد الربوبية الذي ال خالف فيه ب

ر مرشكي العرب به أشهر  دُّ بعقله من بني آدم، واآليات يف إقرا ْعَت امللل، بل بني كل من ُي

  من أن تذكر.

حمصوٌر كله يف  -عىل ما فيه من خلل وابتداع  -حيد األشاعرة واحلاصل أن تو

قضايا التصور واالعتقاد جمردة، دون األمور العملية التي هي توحيد اهللا تعاىل بأفعال 

ا، وهو يشمل أعامل القلوب كاملحبة، واإلنابة،  :العباد الذي جاءت به رسل اهللا مجيًع

رح، رجاءوالتعظيم، والرغبة، والرهبة، واخلوف، وال كالصالة، والذبح،  :وأعامل اجلوا

ف، ونحوها.   والنذر، والطوا

ده  ع هذا التوحيد إفرا األمر  دّ بالتحاكم إليه وحده، أي رَ  ـكام أن من أهم أ�وا

الة يف اهللا واملعاداة فيه، وهاتان القضيتان صكله إىل كتابه وسنة نبيه  ، وكذلك املوا

الة) ال ذِ  ر هلام يف كتب عقائد األشاعرة عىل اإلطالق، ال كْ اخلطريتان (التحاكم واملوا

زمها.   ضمن أصول العقيدة، وال ضمن لوا

ضح يف التوحيد عندهم كثر يف املنتسبني هلذا املذهب من  وهبذا النقص الوا

لني للكفار  غيت، واملوا ني، واملتحاكمني إىل الطوا فيني، والقبوريني، والطرقيِّ اخلرا

حد منهم يرتكب هذه الرشكيات، أو البدع دون والفجار ما ال حيصيه إال اهللا . فرتى الوا

مه وتربى عليه هو  يف  -أن يرى فيها أدنى معارضة للتوحيد؛ ألن التوحيد الذي تعلَّ

  تلك املعاين الثالثة فقط. - أكمل صوره 



   
   

١٠٢

هذه احلقيقة التي نشاهدها اليوم يف طول العامل اإلسالمي وعرضه، قد قررها 

إن الرجل لو أقر بام يستحقه الرب «: /فقال  ،ة أوضح تقريرشيخ اإلسالم ابن تيمي

ه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأ�ه وحده خالق كل يشء، مل يكن هَ تعاىل من الصفات، ونزَّ 

ا حتى يشهد أال إ� إال اهللا، فيقرَّ بأن اهللا وحده هو اإل� املستحق حِّ مَو  ا، بل وال مؤمًن ًد

واإل� بمعنى ا�أ�وه املعبود الذي  ه ال رشيك له.للعبادة، ويلتزم بعبادة اهللا وحد

  .يستحق العبادة، ليس هو اإل� بمعنى القادر عىل اخللق

فإذا فرس املفرس اإل� بمعنى القادر عىل االخرتاع، واعتقد أن هذا أخص 

وصف اإل�، وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية يف التوحيد، فإن مرشكي العرب 

ين بأن  ىي ( اهللا وحده خالق كل يشء، وكانوا مع هذا مرشكني. قال تعاىل: كانوا مقرِّ

 مب خب  حب ( :وقال تعاىل .)١٠٦يوسف: ( )ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

  . )٦١العنكبوت: ( )مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت هب

ه،  ا له دون ما سوا فليس كل من أقرَّ أن اهللا ربّ كل يشء وخالقه، يكون عابًد

ا له،  ه، راجًي ا له دون سوا ه، يوايل فيه، ويعادي فيه، ويطيع داعًي ا منه دون سوا خائًف

رسله، ويأمر بام أمر به، وينهى عام هنى عنه، وهلذا كان من أ�باع هؤالء من يسجد 

كب، ويدعوها كام يدعو اهللا تعاىل، ويصوم هلا، وينسك هلا،  للشمس والقمر والكوا

اعتقدت أهنا هي املدبرة  إن هذا ليس برشك، وإنام الرشك إذا«ويتقرب إليها، ثم يقول: 

ا وواسطة مل أكن مرشًكا    ».يل، فإذا جعلتها سبًب

. ر من دين اإلسالم أن هذا رشٌك    ومن املعلوم باالضطرا

يف  لونهدخِ ال يُ  )١(فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث اهللا به رسله، وهم 

  .)٢(» صفاته يَ مسمى التوحيد الذي اصطلحوا عليه، وأدخلوا يف ذلك نفْ 

                                                           

ي األشاعرة. )١(   َأ

  .، باختصار)٢٢٨ - ٢٢٦/ ١درء تعارض العقل والنقل ( )٢(



   
   

١٠٣

ى ومفهوم (التوحيد)، يف  وهبذا ترى أن األشاعرة أدخلوا التعطيل ضمن مسمَّ

ا منافًيا دخِ حني أهنم مل يُ  لوا فيه أي نوع من أ�وع العبادة التي يعترب رصفها لغري اهللا رشًك

للتوحيد، وما ذاك إال نتيجة فساد منهجهم يف التلقي واالستمداد، وتقليدهم منهج 

وية الفلسفية املجردة، واعتبارها تصورات ذهنية الفالسفة يف تناول العقي دة من الزا

  حمضة، عىل ما يف هذه التصورات من خلل وتناقض.

وإذ ال خيفى عىل كل مسلم أن توحيد اهللا تعاىل أصل الدين كله، وأن عليه مدار 

ع بينهم وبني أممهم،  ت اهللا وسالمه عليهم أمجعني، وفيه وقع النزا دعوة األ�بياء صلوا

، وهو  ا وال عدالً مفرق الطريق بني املؤمنني والكافرين، ال يقبل اهللا ممن مل يأت به رصًف

فإن أعظم مقاييس صحة عقيدة أي فرد أو طائفة هو موقفه من قضية التوحيد معرفًة 

ا.   وحتقيًق

  وهكذا ندع للقارئ الكريم احلكم عىل هذه الطائفة، ومنهجها العقيل املزعوم.

  :إلنساني، وحكمة الخلق والكونثانيًا: غاية الوجود ا

غاية الوجود اإلنساين، وحكمة قوهلم يف  من ثامر مصدر التلقي عند األشاعرة

مذهب «موضوع له أمهيته يف التصور اإلسالمي، يقول اآلمدي: ، وهو اخللق والكون

أن الباري تعاىل خلق العامل وأ�دعه ال لغاية يستند اإلبداع إليها، وال  )١(أهل احلق 

... ووافقهم عىل ذلك طوائف اإل�يني، وجهابذة احلكامء  حلكمة يتوقف اخللق عليها

  .)٢(» املتقدمني

ولن نسأل اآلمدي عن اآليات الكثرية يف بيان حكمة اخللق، وغاية الوجود؛ 

به املعروف ٥٦ الذاريات:( ) ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ (: كقوله تعاىل )؛ ألن جوا

فق  هر نقلية جيب تأويلها لتوا هو وأصحابه عنها: أهنا ظنيات ال تفيد اليقني، وظوا

                                                           

  أي األشاعرة. )١(

م  )٢(   ).٢٠٣، (صيف علم الكالمغاية املرا



   
   

١٠٤

ولكننا نسأ�ه: أهيام الذي وافق اآلخر وتبعه، هل احلكامء اتبعوا  القطعيات العقلية.

  األشاعرة، أم األشاعرة اتبعوا احلكامء؟

ة وضوح الشمس، ليس إال ثمرة مرة من ثامر هذا التأويل ملسأ�ة واضحإن 

  .-إن صح التعبري  -متابعة أسالف املذهب، الذين تابعوا قدماء جهابذة الوثنيني 

  : أل ثالثًا: صفات اهللا

زي ، فمثالً أل صفات اهللاقوهلم يف  من ثامر مصدر التلقي عند األشاعرة  - الرا

ل آيات الصفات قاطبًة بل يف السنة كلها  -الذي طعن يف أحاديث الصفات  ، وأوَّ مجلًة

إال ما شاء، يستدل عىل مذهبه، بل عىل فساد مذهب السلف، وأ�ه أصل لعبادة األوثان، 

  بكالم املتخرصني املرشكني من منجمي الصابئة.

جم أن سبب إقدام الناس عىل «يقول يف أساسه، أو تأسيسه:  وذكر أ�و معرش املّن

ا أل�ف سهم، هو أن القوم يف الدهر األقدم كانوا عىل مذهب اختاذ عبادة األوثان ديًن

ا هو أكرب املشبِّ  ، فلام اعتقدوا ذلك اختذوا وثًن هة، وكانوا يعتقدون أن إ� العامل نوٌر عظيٌم

ا أخرى أصغر من ذلك الوثن عىل صورة املالئكة،  األوثان عىل صورة اإل�، وأوثاًن

  ».يعبدون اإل� واملالئكة واشتغلوا بعبادة هذه األوثان عىل اعتقاد أهنم

زي:    .)١(» فثبت أن دين عبادة األصنام كالفرع عن مذهب املشبهة«قال الرا

؛ أل�ه )٢(ولن نقول للرازي: إن الثابت يف السنة يف أصل الرشك ينايف هذا 

هر ظنية ال تفيد اليقني، ورواية آحاد ال يثبت هبا علم.   سيقول: تلك ظوا

ا صحيًحا ولكننا نقول: لو فرضنا أن ب ، فام )٣(ينك وبني هذا املنجم املرشك سنًد

 -سنده هو إىل أجداده املرشكني القدامى الذي أسسوا التشبيه والرشك؟ أم أن كالمه 

                                                           

  ).١٦ - ١٥) التأسيس (ص١(

اٍس عبد اهللا ) روى البخاري عن ٢( ِن َعبَّ ا أسامء رجال صاحلني  بْب ع ويغوث ويعوق ونًرس ا وسوا أن ود�

من قوم نوح، فلام هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن يصوروهم تعظيامً هلم، ثم جاءت األجيال التالية 

  .املنجم فهذا هو أصل رشك البرشية، وكذب أ�و معرش .مْهت فعبدَ 

زي  ،� ٢٧٢أ�و معرش سنة  تويف) ٣(   !!! �٦٠٦والرا



   
   

١٠٥

وأ�ن عقلكم  قطعي الداللة والثبوت، ولو كان رمجًا بالغيب من مكان بعيد؟ -عندك 

متموه يف النصوص، ِملَ ال حتكمونه يف قول هذا  روا النور؟!الذي حكَّ   األفاك، إهنم صوَّ

واملقصود أهنم يستمدون من كالم هؤالء الوثنيني، وينقلونه يف أهم القضايا، 

  وهي وجود اهللا تعاىل وصدور األفعال عنه.

  فإن قيل: ولكنهم خيالفوهنم يف بعضها؟

فقة بإطالق، ولكنه يف أصل النقل واعتبار  ب: أن املهم ليس هو املوا فاجلوا

مسلم حقيقي ال يمكن أن يعتد بخالف هؤالء، حتى ولو خالفهم يف كل اخلالف، فأي 

  يشء؟

ا يعتد بخالف اليهود والنصارى  الذين هم  - وهل عىل ظهر األرض مؤمن حق�

: إن اهللا واحدٌ  - أفضل حاالً من هؤالء  وخالف  ،يف صفات اهللا تعاىل، فيقول مثالً

: ثالثة. ثم يعرض القضية وكأهنا خال   ف يف مسأ�ة فرعية؟النصارى فقالوا

فضة يف عدالة الصحابة، أو خالف الباطنية يف  وهل يعتد املسلم بخالف الرا

ن؟   تفسري القرآ

فكيف يعتد بخالف مرشكي اليونان يف توحيد اهللا وصفاته، حتى وإن خالفهم 

ا! وهل هذا إال أ�ر من آثار العمى الفكري الناشئ عن فساد منهج التلقي   ؟!أحياًن

مهم، ثم قد إن كتب  األشاعرة من حيث املنهج واألصل تبجل (احلكامء) وتعّظ

فقهم وقد ختالفهم، وهذا أمٌر طبيعي مع كل باحث، لكن ليس يف املخالفة اجلزئية  توا

ل من قيمة املخالف. ضٍّ غَ  لذاهتا أيُّ  أو�ك احلكامء!!  وإنام داللة اإليامن هو إنزا

ون مضلون متبعون ملرشكي الصابئة.منزلتهم التي أ�زهلم اهللا إياها، فهم وث   نيون ضاّل

عىل قدم  صرسوله كالم و ألأهنم جيعلون كالم اهللا  األشاعرة وحسب

م األول  -كام هو الواقع  -وتالمذته، أما إذا كانوا  -أرسطو  -  املساواة مع كالم املعّل

لون دالئل ظنية ال تفيد اليقني كام سبق، وجيع صرسوله كالم و ألجيعلون كالم اهللا 



   
   

١٠٦

ن قد يدافع عنهم كالم معلم الوثنية األول قطعي الداللة والثبوت، فام وجه دفاع مَ 

  ؟!!بأهنم خيالفون املعلم األول أحياًنا

  رابعًا: النبوات: 

ا ملنهج؛ فالنبواتقوهلم يف  من ثامر مصدر التلقي عند األشاعرة  هم يفتطبيًق

ت بمثل ما جاءوا به يف غريها مما خيالف النقل والعقل. وغري  التلقي جاءوا يف النبوا

خافٍ عىل أحد ما ملوضوع إثبات النبوة من أمهية قصوى؛ ألن كل العقائد مرتتبة عليه، 

ا ألي فرقة تدعي أهنا متثل حقيقة اإلسالم أن يكون إثباتُ  ًم هذا األصل أقوى  فكان لزا

سيام التي تدعي منهج العقل، ال منهج التقليد، ولكن األشاعرة  أصوهلا، ال وأظهَر 

ت، أو منكري  التزموا بمنهج ضيق حمصور، كله ردود فعل دفاعية لكالم منكري النبوا

  بعض قضاياها وآثارها.

فتجدهم يف كل مرحلة من مراحل هذا املنهج التوفيقي الدفاعي ينتقلون من 

هم خصومهم وحرشوهم يف آخر دائرة منها، دائرة ضيقة إىل ما هو أضيق، حتى حَرص 

ر يف  ومل يكن لألشاعرة منها من مستمسك إال القولُ بأن هذا نعلم صحته باالضطرا

  نفوسنا!! 

أي هجوم للخصوم إال بنقض يشٍء من أصول  عُ وال يمكن لألشاعرة دفْ 

ت دائر بني البطالنمنهجهم، وإنكار يشء مما صحَّ يف الرشع، فأمُر   هم يف النبوا

مها،  والتناقض. ْك وسيتضح لك ذلك من خالل العرض املوجز عن النبوة عندهم؛ حُ

  :ثبوهتا، القول يف عصمة األ�بياء

ا من القسمة األشعرية الثالثية (الواجب فأما حكم النبوة عندهم؛  - ١ فانطالًق

العقيل، املستحيل العقيل، اجلائز العقيل)، جعلوا حكم النبوة من القسم األخري، أي 

ز).(ا   جلوا

ا من القول بوجوب يشء وقد ضيَّ  ًر ق األشاعرة عىل أ�فسهم هبذا التأصيل فرا

ا من القول  أل عىل اهللا ًر كام تقول املعتزلة، الذين جعلوا النبوة من القسم األول، وفرا



   
   

١٠٧

ت من مالحدة الفالسفة ونحوهم  - باستحالة إرسال الرسل   - كام يدعي منكرو النبوا

  الثاين. الذين جيعلوهنا من القسم

زم هذا التقسيم عند األشاعرة: أن كل ما هو داخٌل يف دائرة اجلواز  ومن لوا

واإلمكان، فهو راجٌع إىل حمض املشيئة جمردٌة عن أي حكمة أو تعليل، حتى التزموا 

ن كله (الم تعليل)، ويسمون أصلهم هذا (تنزيه اإل� عن  القول بأ�ه ليس يف القرآ

  الغرض يف أفعاله).

حكمٌة أو غرضٌ أراد  -ومنها إرسال الرسل  - أن يكون ألفعاله تعاىل فأ�كروا 

حسب  -اهللا تعاىل حتقيقه هبذا الفعل، بل األمر كله راجٌع إىل املشيئة املحضة، فهو تعاىل 

ق  ـوال شك أن كل أفعاله  (يفعل ال ليشء). - تعبريهم  راجعٌة إىل مشيئته، ولكن تعلُّ

  غريها من صفاته به؛ كاحلكمة والرمحة. املشيئة بأي أمٍر ال ينفي تعلق

واملهم: أن القضية من أصلها ليست قضية عقلية جتريدية ختضع هلذا التقسيم 

  أن تكون القسمة رباعية، أو مخاسية، أو أكثر؟! - عقالً  -البدعي، فام ا�انع 

فَ قضيةَ  النبوة عند األشاعرة كثًريا،  إثباتِ  هذا األصل الفاسد املركب أضَع

  ال عليهم املعتزلة والفالسفة، كلٌّ من جهته!فاستط

ز رصح به األشاعرة يف كتبهم كافة؛  والقول بأن حكم النبوة جمرد اجلوا

  كالباقالين، واجلويني، والشهرستاين، والغزايل، والبغدادي، واآلمدي، وغريهم.

عظمى من احلقائق التي اقتضتها احلكمة الربانية يف  وبذلك أسقطوا حقيقةً 

ق إنسان أو إماتته، وإجياد شجرة أو إرسال ا لرسل؛ إذ جعلوا قضية النبوة بمنزلة خْل

  .- حسب كالمهم  -عدمها. فكلها من األمور املمكنة املتعلقة بمحض املشيئة 

مة لدى كل مؤمن صادق أن اهللا تعاىل ال يفعل شيًئا  إن من البدهييات املسلَّ

ا، و ا عن احلكمة مطلًق فيه هذه احلكمة إرسال الرسل، وهذا  ن من أعظم ما تتجىلإجمرًد

 مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ( ما رصح به قوله تعاىل:

َد الَ «: قال صوثبت يف تفسريها أن النبي  .)١٦٥النساء: ( ) يف ىف يث ىث َح  َأ

 ِ َن ا�َّ ُر ِم ْذ ُع ِه اْل بُّ ِإَلْي َح ينَ  ،َأ ِر ِذ اْملُْن يَن َو ِ َعَث اْملَُبرشِّ كَ َب ْن َأْجِل َذِل ِم البخاري  (رواه، »َو
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ِ «ويف رواية ملسلم:  ومسلم). َن ا�َّ ُر ِم ْذ ُع ِه اْل بَّ ِإَلْي َح ٌد َأ َح سَ َأ لَ  ،َلْي َز كَ َأْ� ْن َأْجِل َذِل ِم

َل  سُ َل الرُّ سَ ْر ابَ َوَأ ِكَت    ».اْل

االستدالالت عىل أن األمر زائٌد عىل جمرد املشيئة أن الكفار �ا  وضحومن أ

: استدلوا عىل رشكهم باملشيئة    جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  (فقالوا

). رد اهللا تعاىل عليهم بقوله: ٣٥(النحل:  )  جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي  خي(

 فجعل حكمة إرسال الرسل دافعةً  ).٣٦(النحل:  )ىبيب نب  مب زب رب

ك املرشكني، وعىل كالم األشاعرة يستوي  لشبهة االحتجاج باملشيئة الكونية. إرشا

ا باهللا!.   وإرسال الرسل يف تعلق كل منهام باملشيئة، فيتوجه احتجاج الكافرين هبا عياًذ

وكام أن قول األشاعرة هذا خيالف مقتىض احلكمة؛ فإنه خيالف مقتىض الرمحة، 

). فها هو ذا أمر عظيم ١٠٧(األنبياء:  )  يك ىك مك لك اك (   قال تعاىل:

 زائد عن جمرد املشيئة.

عىل أن األشاعرة رسعان ما نقضوا كالمهم هذا عند حديثهم عن املعجزة 

حيث قالوا: إن اهللا تعاىل يعطي األنبياء معجزات لتدل عىل صدقهم وتصديق اهللا هلم، 

فعللوا فعل اهللا وأظهروا حكمته، وهبذا ناقضوا أصلهم الكيل، وهو أنه (يفعل ال 

 ٌه عن الغرض!!.ليشء)، ومنزَّ 

اإلفاضة يف بيان بطالن هذا احلكم، وإنام املراد إظهار  هنا يس املقصودول

هم للحكمة يف أفعال اهللا، يَ هم لبعض الصفات، ونفْ إنكارَ  تناقضهم وفساد أصوهلم، فإنّ 

وإخضاع ما يتعلق باهللا للتقسيامت العقلية املبتدعة، كلها أصوٌل فاسدٌة اجتمعت يف هذه 

 القضية فأفسدهتا!
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  وأما ثبوت النبوة فاستدل عليه األشاعرة بدليلني:  - ٢

 .عدم االستحالة 

 .املعجزة 

ومها يف احلقيقة دليٌل واحٌد؛ ألن عدم االستحالة إنام هو جزٌء من حكمها يف 

العقل، ولو مل يكن للمسلمني، بل ولسائر أتباع امللل من احلجة عىل إثبات جنس النبوة 

الستحالة)، لكان من حق منكري النبوات أن يظهروا إال هذا الدليل األشعري (عدم ا

ومن حّق كل مسلم أن يسأل هؤالء القوم: يا من تطرحون  عليهم كل الظهور!

مون  مون  -النصوص جانًبا، وتقدِّ العقل، أين الدليل العقيل القاطع عىل  - بل حتكِّ

يالت إن ذلك ليس من املستح«أهو قولكم:  إمكان النبوة؟ وهي أساس كل اعتقاد؟

 ؟.»التي يمتنع وقوعها ألعياهنا؛ كاجتامع الضدين، وانقالب األجناس

   أهذا يكفي لتثبيت إيامن املؤمن، فضالً عن إقناع املنكر اجلاحد؟

يستطيع مسيلمة والعنيس وكل متنبئ إىل يوم  -يف عمومه  - ثم إن هذا الدليل 

ا لذاته أي مستحيل عقيل مما القيامة أن يستدل به؛ إذ ال يرتتب عىل كون أيٍّ من هؤالء ن بي�

  ذكرتم؟!

م همع حرص )١(الدليل كله يف املعجزة  واعند هذا؛ بل حرص األشاعرة قفيومل 

إىل آخر ما رتبوه بالعقل ، للمعجزة نفسها يف األمر اخلارق للعادة املقرون بالتحدي

  املجرد.

السهام من م هم فيها، فتناوشتهأ�فس واوهذه هي الدائرة األضيق التي حرص

رد عليها الطعون واالعرتاضات  كل ناحية، ذلك أن املعجزة املجردة يف ذاهتا تتوا

  دفعها إال بإبطال أصل من أصولكم. -حسب منهجكم  -العقلية التي ال يمكن 

                                                           

  ).٣٣١ص ،(اإلرشاد. »ال دليل عىل صدق النبي غري املعجزة«: اجلويني ) قال١(



   
   

١١٠

 حسب كالم - ×مثال ذلك أن يقال: إنه ال دليل عىل صدق موسى 

ًة ونحوها، فامذا - األشاعرة قولون للسامريني من اليهود إذا ي إال انقالب العصا حيَّ

داللة صدق السامري أعظم من داللة صدق موسى، أو مساوية هلا؛ ألن  إن قالوا 

ر أعظم عند ا له خوا ة؟!هم انقالب الزينة عجالً جسًد عندئذ  من انقالب العصا حيَّ

  م هذا.هإما إىل تصديقهم يف ذلك، وإما إىل مناقضة أصل األشاعرة ضطريس

قع أ بل  -عىل فساده  -ن األشاعرة مل يرتاجعوا عن هذا األصل ولكن الوا

من أمثلة ذلك: أهنم  استمروا عليه، مع ارتكاب صنوف من التمحل والتعسف.

اضطروا أن يتكلفوا لكل نبيٍّ ما ينطبق عليه مفهومهم الضيق للمعجزة، فأدى هبم هذا 

: إن معجز هي  ×ة نوح إىل هدم أصل من أصوهلم يف باب آخر؛ وذلك أهنم قالوا

  هي (الريح العقيم). ×(الطوفان)، ومعجزة هود 

هذا (وهو أ�ه ال يثبت صدق النبوة إال باملعجزة، وال  األشاعرة فعىل مذهب

مني باإليامن لَز هود مُ قوم جيب عىل املكلف اإليامن إال بعد ثبوهتا) ال يكون قوم نوح و

نوح أن هذا معجزة رسوهلم،  إال عند وقوع الطوفان وهبوب الريح، وإىل أن يتأكد قوم

ا، يمكن االعتصام منه برؤوس اجلبال ا عادي� ا كوني� إىل أن يتأكد قوم هود ، ووليس حادًث

إىل أن حيصل هذا التأكد ال جيب عىل أي منهام أن يؤمن، إذ  ،ا ممطًر  اأن هذا ليس سحابً 

  كيف يؤمن ودليل صدق النبي مل يثبت بعد؟! 

جزة يكونون قد ماتوا أو أرشفوا عىل املوت وبعد استيقاهنم من صدق املع

ا، وحينئٍذ فيلزم أحد أمرين:    يقيًن

 :ا، قال تعاىل  حب ( إما أهنم آمنوا وأدخلهم اهللا اجلنة، وهذا باطٌل قطًع

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب

  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ

 مكجل لك خك حك جك مق  حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

). بل هذا هو عني ما وقع لفرعون ٨٥(غافر: ( )مل خل حل

 ين ىن من( �ا أدركه الغرق، قال تعاىل: ) ٰى (حني قال: 
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 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه  جه

  ).٩١(يونس: ) يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  وإما أهنم مل يؤمنوا بعد، وهو ما نقوله نحن واألشاعرة، ويكون مصري

فال جدوى للمعجزة وال قوم نوح وقوم هود بال ريب هو النار، 

ذ قبل قيام  ون أن اإلنسان ال يؤاخَ حكمة فيها، بل األشاعرة يقّر

  املعجزة.

فظهر بذلك تناقض األشاعرة، ولزمهم نسبة الظلم إىل اهللا تعاىل؛ أل�ه أهلك 

ا وأدخلهم النار قبل قيام ما يدل عىل صدق النبي عندهم. وإن كان هذا عىل  قوًم

ا عقالً  وه يف باب - عاىل اهللا عن ذلك ت -أصوهلم جائًز ُل ، كام أ�ه يتناىف مع ما أصَّ

ن ال يستطيع النظر، أو مل يتمكن منه ال  ن أن َم (املعرفة) و(أول واجب عىل املكلف) ِم

ذون؟! وهكذا يصبح  ذ، فهؤالء قد اخرتمتهم املنية يف أ�ناء النظر فكيف يؤاخَ يؤاخَ

ا. ًب   تناقض األشاعرة واضطراهبم مركَّ

مات واإلشكاالت التي عجز عنها األشاعرة؛ ألهنم تقيدوا هبذه ومن اإلل زا

األصول الفاسدة واملنهج الضيق: أهنم �ا حرصوا دليل صدق النبي يف املعجزة، 

ت بإثبات الفرق بني  وحرصوا املعجزة يف األمر اخلارق للعادة، طالبهم منكرو النبوا

يأيت به الساحر والكاهن ونحومها، اخلارق الذي يأيت عىل يد النبي، وبني اخلارق الذي 

فلم يكن لألشاعرة من فرق إال القول بأن فارق النبي مقرون بالتحدي ودعوى النبوة، 

  أما غريه فال يدعيها وال يتحدى بخارقة.

ت: فامذا لو أ�ه ادعى وحتدى؟   قال هلم منكرو النبوا

، قالت األشاعرة: ولو فعل ذلك لسلبه اهللا القدرة عىل اإلثبات  باخلارق حاالً

ا بخارقة سحرية لسلب اهللا منه املعرفة بالسحر  أي أن الساحر لو ادعى النبوة حمتج�

ه، ولو مل يفعل  ، أو خلق يف غريه القدرة عىل معارضته واإلتيان بمثله ليبطل دعوا حاالً

ا للكاذب، وإضالالً لعباده، واهللا منزٌه عنه.   اهللا ذلك لكان هذا تصديًق
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ُد عليه اعرتضاتٌ كثريٌة قاطعٌة وهذا الفارق امل ِر قع، َي زعوم املكابر للعقول والوا

  ببطالنه؛ منها: 

مه التسوية بني آيات األ�بياء وأفعال السحرة، وهو واضح البطالن يف  - أ  استلزا

  كل عقٍل وفطرة.

ثم إن اقرتنت به الدعوى  -وهو اخلارق  - أن كون الدليل نفسه واحًدا  - ب 

ٌم معلوم البطالن لكل عاقل.صار معجزة نبوية، و   إن مل تقرتن مل يكن كذلك، حتكُّ

روه من عند  -ج  أن سلب اهللا تعاىل القدرة أو املعرفة من الكاذب، أمٌر قدَّ

به، فكم من أدعياء ومتنبئني مل يسلبهم  قع يكذِّ ه اهللا تعاىل عن نفسه، والوا ْل أ�فسهم، مل يُق

هني أخرى.   اهللا ذلك، لكنه أظهر كذهبم بربا

، وإنام  والقصد هنا ليس الرد عىل منكري النبوة، وال مناقشة األشاعرة تفصيالً

هو بيان تناقض أصوهلم وفسادها، وأن هذه األصول ال تستطيع النهوض أمام حجج 

املخاصمني، وإن كانوا مبطلني، فكيف يزعم أحٌد أن هذه العقيدة هي التي متثل حقيقة 

  االلتفاف حوهلا، واالحتاد عليها!!  اإلسالم، وهي التي جيب عىل املسلمني

وهللا  -أما بيان أدلة صدق الرسل باألدلة العقلية والقاطعة، فقد زخرت هبا 

وبمقارنتها بكالم األشاعرة الذي خلصناه أعاله،  )١( كتب العقيدة السلفية -احلمد 

ضح بني العقيدتني، مع أ�ه يف إمكان كل من سار عىل املنهج  يظهر لك الفرق الوا

لسلفي أن يزيد عىل ما ذكره علامء السلف السابقني، ألن منهجهم هو األخذ من املعني ا

لب العقلية  الذي ال ينضب (الوحي)، أما األشاعرة فهم حمصورون يف تلك القوا

  الضيقة.

                                                           

كالمها لشيخ  )،١٢٨ - ١٠٠، ٢٧)، والنبوات (ص١٤٦ - ١٢٨انظر مثالً رشح األصفهانية (ص) ١(

  .اإلسالم ابن تيمية
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فمذهب أهل السنة واجلامعة والسلف الصالح فيام قرره أئمتهم أنَّ النبوة 

ُرص القول بأهنا من جهة املعجزات احلسية التي والرسالة دليلها وبرهاهنا متنوع،  وال ُحي

رى أو جتري عىل يدي النبي   . )١(ُت

ا، وسريته أقرب وأوضح صها هي ذي سرية النبي و : وهو أكثر األ�بياء تابًع

بشهادة اهللا هلم  -  صإن قومه  السري، فهل فيها ما يدل عىل املنهج األشعري أو يؤيده؟

لون، وهو  -أو عليهم  مون جِد هني واآليات التي  صقوٌم خصِ قد جاء بأعظم الربا

ت)، فأمامنا إذن أرقى صورة من صور اإلعجاز، وأشد  يسميها األشاعرة (معجزا

، وال ردود ص، ومع هذا فال استدالله صصورة من صور العناد تقابلتا يف دعوته 

  ري!!قومه كانا عىل املنهج األشع

 صوعىل األشاعرة إن أ�كروا هذا أن يأ�ونا بام يدل عىل أن اإليامن بالنبي 

ادعى النبوة، وطلب من الناس تصديقه،  صجرى عىل طريقتهم، وهي: أن النبي 

  فطلبوا منه معجزة، فقال: هذه معجزيت فيؤمنون عقب رؤيتها!!

ا من هذا مل يقع بإطالق، فقد ترليس املقصود و كتب ويه بعض القول بأن شيًئ

لو وقع نادٌر ال حكم له، ه موضع جدل، لكن -عىل قلته  - السري، وقد يكون ثبوته 

فكيف يكون هذا إذن هو  كالم هنا يف حادثة أو أكثر، بل يف األصل واملنهج.الوليس 

ا؟! ه أ�ًد هد  الطريق الصحيح الوحيد الذي جيزم األشاعرة أن ال دليل سوا أما الشوا

ترة عىل إيام ن من آمن به بمجرد سامع قوله، أو رؤيته، ومعارشته، أو سامع بعض ما املتوا

  .حاجة إىل التطويل بذكرهايست هناك جاء به من احلق، فل

فإن اهللا تعاىل يقول يف حق املنكرين ، املسأ�ة أعظم وأعمق من هذا إن

 جع مظ حط  مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس(اجلاحدين: 

ت ).١٥ - ١٤(احلجر:   )حف جف مغ جغ مع ، فاملسأ�ة ليست مسأ�ة معجزا

فر األمم مل يكن بسبب عدم تصديقها  كام أن املسأ�ة ليست مسأ�ة تصديق جمرد، فإنَّ ُك

                                                           

  ) سيأيت تفصيل ذلك بعد صفحات.١(
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؛ بل بعدم االنقياد واإلذعان �ا جاء به بالقلب  ل من اهللا فعالً العقيل بأن الرسول مرسَ

ا مع إثبات استيقاهنم للحق،  رح، وهذا هو الذي سامه اهللا تكذيًب ومعرفتهم واجلوا

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ  (بصدق الرسول، كام قال تعاىل عن فرعون: 

 )حمخم جم يل ىل مل خل (). وقال: ٣٦(الفرقان:  )ىئ نئ

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس(). وقال له موسى: ١٤(النمل: 

ء:  )مض  جح مج مثحج هت مت خت حت جت  (: صوقال لنبيه حممد  ).١٠٢(اإلرسا

  ).٣٣(األ�عام:  )خس حس جس مخ جخ  مح

ت العرب أن يأ�وا  ن أو بعضه، مل تكن يف معرض بواآليات التي حتّد مثل القرآ

ا  إجابة طلب الكفار للمعجزة، أو االستدالل عليهم إلثبات دعوى النبوة؛ بل كانت رد�

، ونحو هذا مما يستلزم عندهم  صعىل دعوى أ�ه  مه إياه َبَرشٌ ه أو اكتتبه أو عّل افرتا

  نحن بصدده يشء آخر!! بطالن النبوة، وذلك يشء، وما

ن من عند اهللا  ص، أو أن حممًدا ـ وما كانت قريش قط تشك أن القرآ

ا لالستامع إليه، أو إىل أيب بكر، وهو يتلو هذا  صادق، كيف وقد كانوا يتكالبون رس�

ل احلكيم، كيف واجلن سمعت النبي  وا إىل قومهم  صالكالم املفصّ يتلوه، فآمنوا ووّل

وال يشء من هذه الرتتيبات العقلية املجنحة يف فضاء  دٍّ منذرين، بال معجزة وال حتَ 

  اخليال.

إن األساس أن مصدر التلقي عند األشاعرة باطل، واملنهج باطل كذلك، وإال 

سهم لو استبعدوا هذا املنهج، واستمدوا من املصدر املعصوم (الوحي)، لوجدوا أ�ف

ناظر وجاحد.   عىل نور من اهللا وبرهان، واستعلوا عىل كل خصم وُم

ا مما سبق، - ٣ لكن داللته عىل فساد  أما موضوع عصمة األ�بياء فهو أهون شأً�

املنهج ال تقل عن ذاك، وأصل اخلطأ املنهجي يف هذه املسأ�ة وغريها: هو حتكيم 

نني العقلية يف األمور االعتقادية، وصوغ القضا لب العقلية القوا يا االعتقادية يف القوا

ا قاعدةٌ  د يف الكتاب والسنة نص� عقلية كلية تقول: (إن كل نبي معصوم  اجلامدة، فإنه مل يِر

وإنام هي قاعدة وضعها الكالميون للرد عىل قاعدة عقلية أخرى وضعها  من كل ذنب).
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حد عىل النبي جاز عليه كل ت، وهي (إذا جاز الذنب الوا فلام  ذنب). منكرو النبوا

ت  ا أن خيتار مثبتو النبوا ومنهم  - تقابلت هاتان القاعدتان يف العقل املجرد كان طبيعي�

  القاعدة األوىل. -األشاعرة 

لبه اجلامدة، ونظرنا إىل  لكننا لو ابتعدنا عن هذا املنهج العقيل التجريدي وقوا

ا بني القضية من زاوية العقل بمفهومه الفطري الصحيح، فلن نجد أي تعا رض مطلًق

م عظيمة، ‡املنزلة العظيمة لأل�بياء  َك ، وبني وقوعهم يف ذنوب أو أخطاء تتعلق هبا ِح

ون عليها من اهللا رُّ َق   .ـ مع اإليامن بأهنم ال ُي

يهم عن اهللا  م إال إثبات برشيتهم، وإثبات تلقِّ َك ال  ألولو مل يكن من هذه اِحل

نابة والتوبة، كام أظهروها يف مقام االنقياد عن أ�فسهم، وإظهار عبوديتهم هللا يف مقام اإل

  والتسليم، فضالً عن احلكم الترشيعية والرتبوية، لكفى!!

عد الرشعية تقبل االستثناء والتخصيص  يتضح لك هذا إذا علمت أن القوا

عد العقلية  نني الرياضيات، والقضايا  -دون أن يقدح ذلك فيها، بخالف القوا كقوا

  ه يكفي إلبطاهلا وجود جزئيٍة واحدٍة ال تنطبق عليها.فإن -املنطقية الكلية 

والعقول الفطرية شاهدة هبذا، وإليك هذا املثال للتقريب فقط: لو اشتهر عن 

، وال يبخل عىل أحٍد قط، ثم ثبت باخلرب  دُّ رجل من الناس أ�ه غاية يف الكرم، ال يُر  سائالً

ا، فهل يعني هذا بطالن اتصافه بالكرم، أو يقدح يف  دَّ الصادق أ�ه رَ  ، ومل يعطه شيًئ سائالً

قعة لسبب ما؟ أل�ه إنام أن أصل الصفة؟ أم  األقرب للعقول ختصيص ذلك بتلك الوا

لية تقطع برسوخ هذه الصفة يف نفسه،  استحق هذا الوصف من وقائع كثرية متوا

قف لسبب من ف هذه الصفة يف موقف من املوا   األسباب غري مؤثر. فتخلُّ

فمع الفارق يف التشبيه؛ كيف يتوهم األشاعرة إذن أن النبي لو أذنب ألصبح 

ه، ولكان غري خملص، وال جمتبى،  ق عليهم إبليسُ ظنَّ من حزب الشيطان، وممن صّد

م اتباعه، ووجب زجره ت شهادته، وحُر ّد   ؟!... إلخ ولُر

لب الكالمي ررت من القوا ة اجلامدة؛ تقبلها العقل السليم املهم: أن املسأ�ة إذ حُ

ب. أما أن نضع قاعدة من عند أ�فسنا، ثم نستقرئ النصوص،  بال اعرتاض، وال استغرا
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ا ال يقره ديٌن وال عقل، ونحسب هذا  ا منها خيالفها، فنتعسف يف تأويلها تعسًف فنجد كثًري

ا لشبهات املنكرين، فهذا هو عني اخلطأ وا ا عن مقام النبوة، ودفًع   لضالل.دفاًع

ا أن يفعلوا ما األ�بياء هو الذي عصمهتعاىل فاهللا  ، وهو الذي شاء هلم أحياًن

ب عىل  ٍم عظيمة أرادها هو، وليس لنا نحن البرش أن نعقِّ َك يوجب عتاهبم، أو توبتهم؛ ِحل

كمه، أو نرّد بعض أمره ببعض.   حُ

ن والسنة ‡وإذا علمت أن بعض األ�بياء  يشٌء ، قد ثبت عنهم برصيح القرآ

من ذلك، عرفت مقدار الشطط احلاصل يف إطالق نفي ذلك عنهم، وكثرة ما حيتاج إىل 

  تأويل من اآليات واألحاديث.

?   :)١(تقرير عقيد? ?هل ?لسنة في ?لنبو?

  .ـ ال يناهلا أحد إال باختيار اهللا ـالنبوة اختصاص واصطفاء من اهللا  - ١

األ�بياء هم صفوة البرش، وهم أكرم اخللق عىل اهللا تعاىل، اصطفاهم اهللا  - ٢

سطة بينه وبني خلقه يف  تعاىل لتبليغ الناس دعوة ال إ� إال اهللا، وجعلهم اهللا تعاىل الوا

ئع، وهم مأمورون بالتبليغ عن اهللا تعاىل،  األ�بياء وظيفتهم التبليغ عن اهللا فتبليغ الرشا

، ولذلك فهم بالنسبة لألمر املتعلق بالعصمة عىل حالني:تعاىل مع كوهنم برش العصمة  ا

 العصمة من األخطاء البرشية.، ويف تبيلغ الدين

معصومون يف التبليغ عن اهللا تبارك  ‡أما بالنسبة لألمر األول، فإن األ�بياء 

فالنبي وتعاىل، فال يكتمون شيئًا مما أوحاه اهللا إليهم، وال يزيدون عليه من عند أ�فسهم، 

 يف يشء البتة ال كبري وال قليل، بل هو معصوم دائامً ئ يف تبليغه لدين ربه ورشيعته ال خيط

 من اهللا تعاىل.

يصدر قد أل�بياء كأ�اس ، فااألمور التي ال تتعلق بتبيلغ الرسالة والوحي أما

صغائر الذنوب ربام تقع منهم أو من بعضهم، وهلذا ذهب أكثر أهل العلم فمنهم اخلطأ، 

                                                           

هيم آل ) انظر يف تفصيل ذلك: رشح العقيدة الطحاوية، للشيخ ١( صالح بن عبدالعزيز بن حممد بن إبرا

١(ص للدكتور عمر األشقر الرسل والرساالت )، ١٤٨ -١/١٤٢(الشيخ  ٢٠٤- ٢١.(  
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قَ   ـون عليها بل ينبههم اهللا رُّ إىل أهنم غري معصومني منها، وإذا وقعت منهم فإهنم ال ُي

ا وهم أما كبائر الذنوب فال تصدر من األ�بياء أ�دً  عليها فيبادرون بالتوبة منها.

 عثتهم أم بعدها.معصومون من الكبائر، سواء قبل ب

وقد يستعظم بعض الناس مثل هذا ويذهبون إىل تأويل النصوص من الكتاب 

 والسنة الدالة عىل هذا وحيرفوهنا. والدافع هلم إىل هذا القول شبهتان:

أن اهللا تعاىل أمر باتباع الرسل والتأيس هبم، واألمر باتباعهم  األوىل:الشبهة 

 لالتباع، وأن كل فعل، أو اعتقاد منهم طاعة، يستلزم أن يكون كل ما صدر عنهم حمالً 

يف معصية حلصل التناقض، ألن ذلك يقتيض أن جيتمع يف  صولو جاز أن يقع الرسول 

هذه املعصية التي وقعت من الرسول األمر باتباعها وفعلها، من حيث إننا مأمورون 

 بالتأيس به، والنهي عن موافقتها، من حيث كوهنا معصية.

صحيحة ويف حملها لو كانت املعصية خافية غري ظاهرة بحيث وهذه الشبهة 

ختتلط بالطاعة، ولكن اهللا تعاىل ينبه رسله ويبني هلم املخالفة، ويوفقهم إىل التوبة منها 

 من غري تأخري.

أن الذنوب تنايف الكامل وأهنا نقص. وهذا صحيح إن مل  الثانية:الشبهة 

ال تنايف الكامل، وال يتوجه إىل صاحبها اللوم، يصاحبها توبة، فإن التوبة تغفر الذنب، و

 ،ا منه قبل وقوعه يف املعصيةبل إن العبد يف كثري من األحيان يكون بعد توبته خريً 

ون رُّ قَ ومعلوم أ�ه مل يقع ذنب من نبي إال وقد سارع إىل التوبة واالستغفار، فاأل�بياء ال يُ 

ذلك، وهم بعد التوبة أكمل منهم رون توبة، فاهللا عصمهم من عىل ذنب، وال يؤخِّ 

 قبلها.

  من األدلة إلثبات النبوة والرسالة:  - ٣

  :اآليات - أ

ما جيريه اهللا عىل أ�دي رسله وأ�بيائه من أمور خارقة للسنن الكونية  :اآليةو

املعتادة التي ال قدرة للبرش عىل اإلتيان بمثلها، كتحويل العصا إىل أفعى تتحرك 
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غري قابل للنقض  الً ة اخلارقة للسنة الكونية املعتادة دليوتسعى، فتكون هذه اآلي

  واإلبطال، يدلُّ عىل صدقهم فيام جاؤوا به.

ت التي أعطاها اهللا لرسله وأ�بيائه نجدها تندرج و �ا اآليات واملعجزا إذا استقرأ

  حتت ثالثة أمور: العلم، والقدرة، والغنى.

سى قومه بام يأكلونه وما فاإلخبار باملغيبات ا�اضية واآلتية، كإخبار عي

بأخبار األمم السابقة، وإخباره بالفتن  صيدخرونه يف بيوهتم، وإخبار رسولنا 

ط الساعة التي ستأيت يف املستقبل   كل ذلك من باب العلم.  ،وأرشا

وحتويل العصا أفعى، وإبراء األكمه واأل�رص، وإحياء املوتى، وشقّ القمر وما 

  من باب القدرة.، فهو أشبه هذا

صلته امن الناس، ومحايته له ممن أراد به سوءً  صوعصمة اهللا لرسوله  ، وموا

  للصيام مع عدم تأ�ري ذلك عىل حيويته ونشاطه من باب الغنى. 

اللة عىل صدقه تكون معجزة وا آلية والربهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدِّ

ا. َز ًا للجن واإلنس مجيعا، كام  صحممدا  ألفام آتاه اهللا  للجن واإلنس مجيًع ْعِج يكون ُم

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن ( :قال تعاىل

ء:  )ٌّ ٰى ٰر   ).٨٨(اإلرسا

أما إعجاز بعض اإلنس دون بعض، أو اإلنس دون اجلن، فهذا هو الذي يدخل 

ع ما حيصل عىل أ�دي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. رق ويدخل يف أ�وا   يف اخلوا

الفرق ما بني اآلية والربهان الدال عىل صدق النبي مع ما يؤتاه أهل أما 

ه هل هو معجز عامة اجلن واإلنس أم ال؟ رق، أ�َّ   اخلوا

  لعامة اجلن واإلنس فهو دليل الرسالة والنبوة. ا فإن كان معجًز 

دُ و فوا يف  أفرا األدلة الدالة عىل صدق كل رسول كثرية متنوعة، وقد عّد الذين أّ�

. األلف عند بعضهمقاربت دالئل نبوة نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم أدلة صدقه، ف

هني التي آتاها اهللا و ع:  صحممدا  ألاآليات والربا  أ�وا
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 ن الذي حتدى اهللا به اجلن واإلنس ها، غِ لَ أفصح األمم وأ�ْ  ، ومنهمالقرآ

هتم ل ومشاقتهم فيه وشدة حرصهم عىل  صرسول اهللا مع عظم حمادَّ

ن وهو حجة اهللا و رده، الباقية وآيته العظيمة عىل هذه األمة،  ألالقرآ

دَّ  َح به، ومل يستطيعوا ذلك مع أهنم متميزون يف الفصاحة  ألاهللا  اهمفَت

  والبالغة وأشباه ذلك. 

  :سمع، ومن ذلك هني سمعية؛ يعني تكون دالة من جهة ما ُي آيات وبرا

 (رواه البخاري).  صتسبيح الطعام عىل عهده 

  من أشياء ال حتصل ُ رصَ هني راجعة إىل البرص وهو ما ُيْب آيات وبرا

انشقاق لغريه؛ بل هي آية وبرهان عىل عجز الثقلني عن ذلك، مثل 

 (رواه البخاري ومسلم). صبي الن نبع ا�اء ما بني أصابعالقمر و

 قْ مثل حنني اجلذع ِط قُ ما مل َيْن ْط هني فيها ُن  (رواه البخاري).  .أدلة وبرا

  :بشارة األ�بياء السابقني باأل�بياء الالحقني - ب

) ١٩٧(الشعراء:   ) مت خت حت  جت هب مب خب حب جب (قال تعاىل: 

فاآلية تبني أنَّ من اآليات البينات الدالة عىل صدق الرسول صىل اهللا عليه وسلم، 

ئيل بذلك، وهو علم مسجل حمفوظ مكتوب يف  -وصدق ما جاء به  علم بني إرسا

  ) .١٩٦(الشعراء:   )مئ خئ حئ جئ (كتبهم التي يتداولوهنا، كام قال تعاىل: 

ل األ�بياء - ج   :بالقطع م عىل صدقهمما يكون داال� وما جاءوا به  النظر يف أحوا

مهم، وجيالسوهنم، ويعاملوهنم يف أمور ف األ�بياء والرسل كانوا خيالطون أقوا

شتى، وبذلك يتسنى للناس أن يدرسوهم عن كثب، ويتعرفوا إليهم عن قرب، ولقد 

لصدقه كانت قريش تسمي رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قبل بعثته باألمني، وذلك 

ن إىل هذا النوع من االستدالل   زت رت يب  ىب نب مب  (وأمانته، وقد أرشد القرآ

(يونس:   )يق ىق ىفيف يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت

١٦. (  
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ِه وأمره وهنيه وقوله وفعله يكون داالً عىل إن  ِ ربَ ل النبي يف خَ ما جيري من أحوا

هذه الرسول يأيت بخرب وأمر وهني وللرسول قول وفعل، وكل ف صدقه بالقطع.

ى فإنه صادق فيام  َ َر وهنَ َم َعَل وَأ ربََ عن اهللا وَف بمجموعها تدل للناظر عىل أنَّ من قال وأخْ

ل وله أفعال وليس عىل مرتبة النبوة  ٍع للخرب واألمر والنهي وله أقوا قال؛ ألّن كلَّ مدَّ

عْ  له وأفعاله وضَ فُ فالبد أن يظهر لكل أحد أن يظهر كذبه فيام ادعاه وتناقضه يف أقوا

ِه وأشباه ذلك. ِح الَ صْ ِه وعدم ِإ ِْي ِه وهنَ ِر  أْم

ربََ عن أشياء حدثت يف ا�ايض مل يكن العرب يعرفوهنا،  صونبينا حممد  أخْ

كتب أهل الكتاب، وجاء بأخبار عام  صوجاء تصديقها من أهل الكتاب وما كان يقرأ 

، وجاء بأخبار عام سيحصل بني يدي الساعة وحصلت بعده  ص سيحصل مستقبالً

ا، منها ما حصل بعد موته رسيعً  ا فشيًئ ا، ومنها ما حيصل شيئا فشيئا، ومنها ما شيًئ

سيحصل بني يدي الساعة، وكل هذه األخبار يف تصديقها دالة عىل أ�ه ال يمكن أن 

ا إال نبي. اَه َط ْع  ُي

له املقام األكمل يف التخلص من الدنيا  صفكان  صوكذلك ما يف أفعاله 

ضعه ويف قوله  صبل كان  ،والبعد عن الرتفع عىل الناس أكمل الناس يف هديه ويف توا

ى النبوة فال بد أن صويف عمله  َع ، وكان أكمل الناس يف عبادته، وكلُّ دعوى ملن ادَّ

 يظهر فيها خلل يف هذه األشياء.

فق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل وما هنى عنه فهو  صكذلك ما أمر به  موا

الدين ويعرفها أهل العقل الراجح، حتى إنَّ احلكامء شهدوا يف الزمن ا�ايض ويف الزمن 

هي رشيعة ليس فيها خلل ال من جهة الفرد يف عمله وال  صاحلارض بأن رشيعة حممد 

  من جهة التنظري يف املجتمع بعامة.

الح اإلنسان، وإلصالح املجتمع قد جاءت الرسل بمنهج متكامل إلصل

ه منزل من عند اهللا ال بّد أن يكون يف غاية  اإلنساين، ودين كهذا يقول الذين جاؤوا به إّن

ا من النقائص والعيوب، ال يتعارض مع فطرة اإلنسان، وسنن الكون، الكامل، خاليً 



   
   

١٢١

ن إىل هذا النوع من االستدالل، فقال:   يب نبىب مب زب (وقد وجهنا القرآ

  ).٨٢(النساء:  ) مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت

  :نرص اهللا وتأ�يده هلم - د

ن هلم وخيذل مدعي النبوة  - عز وجل  -اهللا ف ينرص أ�بياءه وأولياءه ويمكِّ

بيد هو صاحب امللكوت وهو ذو  -عز وجل  -اهللا ف .وال جيعل هلم انتشارا كبريا  هموُي

ُذ أمره يف بريّ امللك واجلربوت، وهو الذي َينْ  ي أ�ه مرسل ُف ِع دَّ ته، فمحال أن يأيت أحد وَي

بام يصفه به، ويذكر اخلرب عن اهللا وأسامئه ونعوته، ثم هو  ألمن عند اهللا، ويصف اهللا 

كِ اهللا  ْل ع ويأمر وينهى وينترش أمره ويغلب من عاداه  أليف ُم يستمر به األمر إىل أن ُيَرشِّ

رفع ذكره دون أن يعاقب، وهلذا ق   رت  ( :يف بيان هذا الربهان ألال ويسود يف الناس وُي

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

  .)٤٧ - ٤٤(احلاقة:  )يك

)، ٣٠(الطور: )مم  خم حم جم هل(  :قالوا صواملرشكون ملا كّذبوا النبي 

ِعي عن اهللا  نََّة ماضية عند العقالء أن الذي َيدَّ َبُص به اهلالك  ألألّن السُّ فإنام ُيَرتَ

)، ألّن هذا ٣١(الطور: )مه جه هن من خن حن(فجاء الربهان  واإلفناء.

َبُص  رتََ برهان صحيح، وقد صدقتم يف هذا الربهان أل�ه لو كان كام تقولون كاذب فإنه ُي

ُه اهللا  َك  وأن جيعله خمليا وأن جيعله عربة ملن اعترب. ألبه ريب املنون وأن ُهيِْل

  غريهم: خوارق من الفروق بني آيات األ�بياء و - ٤

  وهم اجلن  ،مقدور من أرسل األ�بياء إليهعن آيات األ�بياء خارجة

  .األ�بياء اتاإلنس واجلن أن يأ�وا بمثل معجز يستطيعفال ، واإلنس

  جنس آيات األ�بياء خارج عن مقدور البرش بل وعن مقدور جنس

رق خمالفيهم كالسحرة والكهان فإهنا من جنس  ،احليوان وأما خوا

ن واجلن ن من اإلنس وغريه من احليوا مثل قتل الساحر  ،أفعال احليوا

، ومتريضه لغريه فهذا أمر مقدور معروف للناس بالسحر وغري السحر



   
   

١٢٢

ن ن إف ،وكذلك طريانه يف اهلواء من بلد إىل بلد هذا فعل مقدور للحيوا

  ن تفعل ذلك.الطري يفعل ذلك واجل

 قد : فمن دالئل النبوة النهي عن الرشك والكفر والفواحش واملعايص

تر عن األ�بياء أهنم حرموا الرشك فمتى  علم برصيح العقل مع ما توا

كان الرجل يأمر بالرشك وعبادة غري اهللا أو يستعني عىل مطالبه هبذا 

وبالكذب والفواحش والظلم علم قطعا أ�ه من جنس السحرة ال من 

   .جنس األ�بياء

  أن النبي صادق فيام خيرب به ال يكذب قط ومن خالفهم من السحرة

  .والكهان ال بد أن يكذب

  األ�بياء ال يأمرون إال بالعدل وطلب اآلخرة وعبادة اهللا وحده

وخمالفوهم يأمرون بالرشك والظلم ويعظمون  ،وأعامهلم الرب والتقوى

  الدنيا ويف أعامهلم اإلثم والعدوان.

  السحر والكهانة ونحومها أمور معتادة معروفة ألصحاهبا ليست أن

  .خارقة لعادهتم وآيات األ�بياء ال تكون إال هلم

  الكهانة والسحر يناله اإلنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه وهذا جمرب

  ال يناهلا أحد باكتسابه. اهنإعند الناس بخالف النبوة ف

  تنال باألعامل الصاحلة أن النبوة لو قدر أهنا تنال بالكسب فإنام

والصدق والعدل والتوحيد ال حتصل مع الكذب عىل من دون اهللا 

فضال عن أن حتصل مع الكذب عىل اهللا فالطريق الذي حتصل به لو 

  .للصدق عىل اهللا فيام خيرب به حصلت بالكسب مستلزمٌ 

  أن ما يأيت به الكهان والسحرة ال خيرج عن كونه مقدور للجن واإلنس

مأمورون بطاعة الرسل وآيات الرسل ال يقدر عليها ال جن وال وهم 

  .ل النبي إليهإنس بل هي خارقة لعادة كل من أرسِ 

  ض بمثله وآيات األ�بياء ال عاَر يُ ما يأيت به الكهان والسحرة يمكن أن

 .ضها بمثلهاعاَر تُ يمكن أن 



   
   

١٢٣

 عروف أن النبي ال يأمر إال بمصالح العباد يف املعاش واملعاد فيأمر بامل

وينهى عن املنكر فيأمر بالتوحيد واإلخالص والصدق وينهى عن 

فقه األ�بياء قبله  فقه كام توا الرشك والكذب والظلم فالعقول والفطر توا

  فيصدقه رصيح املعقول وصحيح املنقول اخلارج عام جاء به.

  خامسًا: اإليمان: 

ثال آخر لتوسعهم م وهو ،اإليامنقوهلم يف  من ثامر مصدر التلقي عند األشاعرة

يف العقل املزعوم، فقد أقحموا مسأ�ة حقيقة اإليامن يف جمال البحث العقيل، وخاضوا 

ا، مع أن الفالسفة أ�فسهم ال يبحثوهنا. ا فلسفي�    فيها خوضً

فقون ألهل السنة  -فضالً عن العامة  - وحيسب بعض اخلاصة  أن األشاعرة موا

لع عىل أي كتاب من كتب األشاعرة، أو واجلامعة يف اإليامن والعقائد، ولكن ال ذي يّط

  كتب أهل السنة واجلامعة؛ يتبني له حقيقة مذهبهم بجالء.

فاألشاعرة يف اإليامن مرجئة جهمية، هذا هو رصيح مذهبهم يف مصنفاهتم، 

ومذهب جهم أن اإليامن هو املعرفة بالقلب، ومذهب األشاعرة أن اإليامن هو التصديق 

قة املذهبني واحدة، وهي االكتفاء بقول القلب دون عمله، وال املجرد بالقلب، فحقي

مية جعلوه قول اللسان وحده، أما السلف  ى معرفةً فرق بني أن يسمَّ  ا. والكرا أو تصديًق

رح، لكنه يزيد  فهو عندهم قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اجلوا

  وينقص، ويتفاضل أهله فيه.

مية الذين  /ة بل نص شيخ اإلسالم ابن تيمي عىل أهنم أ�عُد قوالً من الكرا

ل،  ر باللسان فقط، فهم يف هذه املسأ�ة عىل أسوأ األقوا يقولون: إن اإليامن هو اإلقرا

، وهو قول جهْ    .)١(م وأكثرها بدعة وضالالً

واعلم أن حقيقة «يقول القايض الباقالين فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به: 

وقال أ�و املعايل اجلويني  .)١(» اإليامن هو التصديق، واعلم أن حمل التصديق هو القلب

                                                           

  ).١٣٥ - ١٣٤انظر اإليامن (ص )١(



   
   

١٢٤

ريضُّ عندنا: أن «بعد أن ذكر مذاهب الناس يف اإليامن، ومنها مذهب السلف:  واَمل

قه، ثم التصديق عىل التحقيق كالم حقيقته التصديق باهللا تعاىل ن صّد ، فاملؤمن باهللا َم

  .)٢(»النفس

لون األعامل يف اإليامن، ال أعامل القلوب، وال أعامل  األشاعرةف دخِ ال ُي

رح. ، أم يكفي  اجلوا وبعد إمجاعهم عىل هذا، اختلفوا يف النطق باللسان، أهو واجبٌ

  النفس!!.جمرد حصول التصديق القلبي الذي هو جمرد كالم 

ردة  وبناًء عىل هذا؛ أ�كروا مسأ�ة زيادة اإليامن ونقصانه، وهلم يف النصوص الوا

  يف ذلك مسلكان: 

  األول: ردها، والترصيح بنقيضها.

  الثاين: تأويلها.

مات التي ال حميد لألشاعرة عنها يف هذا الباب: أن قوهلم هذا يلزم  ومن اإللزا

هود والنصارى، الذين يعرفون النبي كام يعرفون منه احلكم بإيامن إبليس وفرعون، والي

أ�ناءهم، فضالً عمن نارص الدين وأ�ده كأيب طالب، ونحوه من املرشكني؛ ألن هؤالء 

ا مصدقون بقلوهبم. م القاطع اضطُ  مجيًع ن وأمام هذا اإللزا رت األشاعرة إىل القول بأن َم

ا، وهذا مكابرة ى الشارع عنه اإليامن كهؤالء، علمنا أ�ه ليس يف قلبه نفَ  تصديقٌ مطلًق

  وسفسطة.

ومما بناه األشاعرة عىل هذا األصل الفاسد قوهلم: إن السجود للصنم، ولبس 

ار، وقتل النبي، وإهانة املصحف الرشيف، أو الكعبة، ونحو ذلك، ليس  الصليب، والزّن

، إنام هو دليٌل عىل الكفر الذي هو انتفاء التصديق من قلب فاعله. ا   كفًر

ا عىل احلقيقة وعىل كال ا وظاهًرا  -مهم ال يمكن اعتبار أي كافٍر كافًر  -أي باطًن

ح بلسانه بأ�ه ليس يف قلبه تصديق، وما مل يرصح فمهام عمل من أعامل الكفر  إال إذا رصَّ

                                                                                                                                                     

  بـ (رسالة احلرة). )، وهو املعروف٥٥اإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، (ص  )١(

  ).٣٩٧(ص  ،اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف االعتقاد )٢(



   
   

١٢٥

ال نعتربها إال عالمات عىل التكذيب، نجري هبا أحكام الكفر يف الدنيا عليه، يف حني أ�ه 

ا يف احل ا عند اهللا من أصحاب اجلنة.قد يكون مؤمًن   قيقة، معدوًد

لع عىل الكتاب والسنة وأحداث السرية الصحيحة يعلم أ�ه ما كان  واملّط

ييّ بن أخطب، فضالً عن أيب طالب وأمثاله،  فرعون، وال أ�و هلب، وال أ�و جهل، وال حُ

كاذب، وال كان كفرهم هو التكذيب  صيعتقدون يف أ�فسهم أن موسى أو حممًدا 

  بمعناه الذي يقرره هؤالء املرجئة، بل كان الرد واجلحود، وعدم اإلذعان واالنقياد.

 حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت(قال تعاىل: 

  ).٣٣(األ�عام: ( )خس

أما اآلثار العميقة التي تركها هذا االعتقاد الفاسد يف أعامل املنتسبني هلذا 

مذهبهم يف اإليامن اخلاصة والعامة، فهي مما ال يتسع املجال لعرضه،  املذهب من آثار

رح جزٌء من  ا أن عمل القلب واجلوا وحسبنا أن نعلم أن املؤمن الذي يعتقد جزًم

اإليامن، وأن إيامنه يزيد وينقص بحسب الطاعة واملعصية، جيد يف نفسه من دواعي 

يعتقد هذا من أصله؟! كيف تكون  الغفلة والتفريط اليشء الكثري، فام بالك بمن ال

، ثم كيف يكون منهجه يف التعيري واإلنكار عىل من خالف أمر اهللا  نظرته لنفسه أوالً

ا؟ وما أ�ر هذا عىل احلياة اإلسالمية كلها؟ ، واألجوبة عليها ينطق  ثانًي إهنا أسئلة ضخمٌة

ل البدعية إىل يومنا هذا. هبا واقع تاريخ األمة االسالمية منذ فشّو    هذه األقوا

قعية، وانطفاء جذرة اجلهاد، واألمر  وليت األمر وقف عند تدهور احلياة الوا

باملعروف والنهي عن املنكر؛ ولكنه تعداها إىل تغيري احلقائق الرشعية نفسها، وانتشار 

ة يف الطبقة العامة من الناس، حتى أصبحت عقائد ر اسخة، األصول البدعية املغريِّ

ا، ال يتورعون عن نبزه بأ�قاب  ا منبوًذ وأصبح املنادي بحقيقة التوحيد واإليامن شاذ�

  التكفري.



   
   

١٢٦

  عقيدة 
  العادة عند األشاعرة

  

  ؟الثوب يسرتهل الطعام يشبع، وهل و؟ النار حترقهل 

وى  قال األشاعرة إن طبائع األشياء ال أ�ر هلا البتة وأ�ه ال توجد يف األشياء ُق

ق وأن ما يشاهده اإلنسان من احرتاق وطاقات  كامنة بمعنى أن النار ليس فيها قوة إحرا

، ثم مل يكتف األشاعرة أن  ا عن قوة يف النار وهلم جرا إنام هو عادة وإلف وليس ناًجت

ن والسنة  ا أن القرآ ْو نسبوا مثل هذه العقيدة أل�فسهم حتى أ�صقوها بدين اهللا وادَع

  تنادي هبا.

ن والسنة ب ب، حيث توجد والقرآ ريئان من هذه العقيدة، بل عكسها هو الصوا

قوى كامنة يف األشياء وهلا آثار فا�اء مثالً سببٌ يف اإلنبات، والعني سببٌ لإلبصار، 

ى بينها وبني أضدادها،  فمن أ�كر خاصية ا�اء يف اإلنبات والعني يف اإلبصار فكأ�ام سّو

ه العقيدة فها هو يكتشف الذرة كاخلد، والعلم كذلك بريٌء من هذ عنيال وجعل

ا عىل أحد اليوم أن  رها ويبنيِّ كم فيها من القوة اهلائلة املدمرة وما عاد خافًي ويفّج

د خالصات يسخروهنا يف خدمة  الكيميائيني يستخلصون من كثري من األشياء واملوا

  البيئة واإلنسان.

ٌم من غري دليل، وربام ج اء رد فعل لقول وإنكار هذه األمور ما هو إال حتكُّ

الطبائعيني: إن الطبيعة هي اخلالقة، فحاول األشاعرة سحب البساط منهم والقول بمنع 

ن الذي يثبت  هلم بعيدة عن منطق القرآ ط يف أ�دهيم وجاءت أقوا ِق فعل الطبيعة وهنا سُ

باستقالل دون أشياء الطبيعة التي  ـاأل�ر والعمل بدون استقاللية، فاخلالق هو اهللا 

  لكن بإذن من اهللا تعاىل.تفعل و

ل األشاعرة حجج الطبائعيني القائلني باستقالل الطبيعة يف  بِط ىلَ أن ُي وكان األْو

إجياد األشياء دون االنسياق وراءهم وإبطال العلل واألسباب والقوى التي أودعها اهللا 

ن احلكيم  إىل آفاق يف هذه الطبائع وال تعمل إال بإذن اهللا، بمعنى عدم جماوزة آيات القرآ



   
   

١٢٧

ثبت العلم التجريبي واملشاهدة بطالهنا، وهذا ما حصل. فاملهم أال نلوي  بعيدة قد ُي

ا بعينه، أو فكرةً  فق مذهًب ن لنوا   ما تركزت يف ذهن صاحبها. أعناق آيات القرآ

  :مفهوم العادة عند األشاعرة

واملعلول، بات أو العلة قالوا إنه ليس هناك تالزم رضوري بني األسباب واملسبَّ 

ا عندهم، بل  ا، ليس رضورًي د مسبًِّب عتَق ا، وبني ما ُي د يف العادة سبًب عتَق فاالقرتان بني ما ُي

ليس هناك عالقة تسببية بني السبب والنتيجة، بل كل شيئني ليس هذا ذاك، وال ذاك 

ا لنفي اآلخر. ا إلثبات اآلخر وال نفيه متضمًن   هذا، وال إثبات أحدمها متضمًن

ق يعقب النار، تعللوا يف ذلك  وإذا احتج عليهم إنسان بأ�ه يرى دائامً االحرتا

ا،  بأ�ه ال يرجع إىل تالزم بني األسباب الطبيعية، وإنام هو نتيجة االعتياد من رؤيتهام مًع

وأجاز األشاعرة أن جيمع اإلنسان بني النار والقطن واحللفاء فال حترقها عىل نقض 

  العادة.

هرة طبيعية فعل خاص يصدر عنها فمثالً ليس يف النار ليس أل�ة ظاوقالوا إنه 

ق إذ أن األجسام منفصلة  ؛نه ال مقوم داخيل ألي جسم جيعل منه فاعالً وقالوا إ ،إحرا

هر فردة ال يربط بينها إال بالقدرة اإل�ية، والسبب  ال  -يف زعمهم  -إىل أجزاء فهي جوا

ملسببات عن أسباهبا، وقالوا إن الناس أ�ر له البتة، واستدلوا عىل ذلك بإمكان انفكاك ا

وا هذا االقرتان بينهام فحكموا بالرضورة وليس لدهيم من حجة إال  ُف اعتادوا وَأِ�

  املشاهدة.

ا للسببية أن منعوا أن يقال  ا لعقيدة العادة، ورد� وقد بلغ األمر باألشاعرة حتقيًق

حلسية املشاهدة ال تكفي لليشء: احرتق بالنار، وإنام يقال: احرتق عندها، فاألدلة ا

ردة بباء  عندهم يف إثبات باء السببية وهكذا تم التعامل مع آيات الذكر احلكيم الوا

التجارب العلمية  إن السببية. وكذلك اآليات التي رتبت النتائج عىل األسباب. بل

  واألدلة العقلية ال تستقيم كأدلة عند األشاعرة يف رد عقيدة العادة.



   
   

١٢٨

  �اذا؟، عقيدة العادة

قال األشاعرة إن أخص وصف لإل� هو القدرة عىل االخرتاع، فال يشاركه فيه 

غريه، ومن أ�بت فيه رشكه فقد أ�بت إ�ني، وهلذا أراد األشاعرة أن حيافظوا عىل أخص 

وصف هللا تعاىل فال ينسبوا لغريه صفة القادرية وال الفاعلية وال اإلحداث ألن كل ذلك 

وهلذا يسوون بني هذه األلفاظ يف املعنى، فاخللق، والفعل،  ـال يليق إال باهللا 

واإلحداث، واالخرتاع كلها بمعنى واحد وهي ال تليق إال باهللا وإذا أطلقت عىل 

د هبا إال معنى الكسب ال حقيقة الفعل، أي ال أ�ر لقدرة اإلنسان يف  اإلنسان فإنه ال يرا

  فعله إال االكتساب.

وهو ال فاعلية وال خالقية وال إحداث وال  - ألشاعرةهذا املبدأ الذي اهتم به ا 

كان األساس يف القول بعقيدة العادة وأ�ه ال أ�ر ليشء يف يشء البتة وإال ثبت  -اخرتاع 

  فالعادة هي الكسب وكالمها معناه اقرتان يشء بيشء.، الرشك

م املرتتب عىل خمالفة عقيدة العادة:  ْك   اُحل

خالف يف إثبات هذه العقيدة رغم صعوبة فهمها بل مل يَر األشاعرة العذر ألحٍد 

ه الناس بعيوهنم ويلمسونه يف حياهتم أ�ناء إجراء جتارهبم ومالحظاهتم،  ملخالفتها �ا يرا

ا وحتتاج إىل بذل اجلهد واستحضار األفهام فضالً عىل أن ظاهر  ،فاملسأ�ة دقيقة جد�

ن والسنة  يتحقق إال بالسبب وأن من خيل ال يشء  هرجح كفة إثبات السببية وأ�يالقرآ

  باألسباب خيالف الرشع.

أال وهي  متاًمافكيف يقفز هذا الفاهم هلذه األمور واملعتقد هلا إىل عقيدة خمالفة 

حيث يقال له إن التوحيد واإليامن ال يتم إال عىل طائلة إنكار السببية وأ�ه  ،عقيدة العادة

ت وجز الرقبة إىل ما كان هنالك من أمور باإلمكان الفصل بني النار وفعلها، وبني املو

قد حييل فهم العقيدة إىل املستحيالت، غري أن األشاعرة رأوا أن حيكموا عىل املخالف 

عي بعضهم اإلمجاع عىل ذلك، والدليل الذي قالوه  فيها بالكفر والفسق والضالل ويدَّ

عليه الكفر  هو ما عدم نسبة التأ�ريات إىل السببية وأن من يثبت السببية يرتتب

ت ت والنبوا   إلخ. ، باملعجزا



   
   

١٢٩

وذهب بعض األشاعرة إىل التفصيل يف احلكم وكأهنم رأوا أن املسأ�ة فيها من 

ا بمسائل اخلالف وبمجاري البحث  الغموض ما يفرض عىل احلاكم أن يكون مستبًرص

 :   والتحدي، فقالوا

 تؤثر  إن من اعتقد أن األسباب العادية كالنار والسكني واألكل والرشب

  يف مسبباهتا كاحلرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاهتا فهو كافر باإلمجاع.

  ،ومن اعتقد أهنا تؤثر يف مسبباهتا لقوه خلقها اهللا فيها ففي كفره قوالن

 واألصح أ�ه ليس بكافر بل فاسق مبتدع.

  لكن جعل بني األسباب ومسبباهتا تالزًما  ـومن اعتقد أن املؤثر هو اهللا

ا بحيث ال يصح ختلفها فهو جاهل، وربام جره ذلك إىل الكفر، فإنه قد ينكر عقليً 

ت األ�بياء لكوهنا عىل خالف العادة.  معجزا

  ا عادًيا ومن اعتقد أن املؤثر هو اهللا وجعل بني األسباب واملسببات تالزًم

 بحيث يصح ختلفها فهو الناجي.

م عليها بام تعتقده:   َك   فهذه أربعة فرق اختلفت وكل فرقة ُحي

  فالفرقة األوىل جتعل الطبائع مستقلة ولعلها تنكر أي أ�ر لقدرة اهللا تعاىل يف

 املسببات فهؤالء هم الطبائعيون الذين ال خالف بني املسلمني يف كفرهم.

 أودعها اهللا فيه،  أما الفرقة الثانية فهي التي تقول بأن كل يشء فيه قوة كافية

وهؤالء اختلف فيهم األشاعرة فمنهم من يكفرهم، ومنهم من يفسقهم وكال احلكمني 

 يعني بأ�ه ليس يف األشياء طبائع ومعاين يميزها عن بعضها البعض.

  ا بني األسباب وأما الفرقة الثالثة، فهي الفرقة التي جعلت االقرتان رضورًي

بإذن اهللا تعاىل وأ�ه متى صحت األسباب ترتب  ومسبباهتا وأن األسباب ال تؤثر إال

عليها املسببات، وال تتخلف املسببات إال بنقص يف األسباب فهذه الفرقة جاهلة هبذا 

االعتقاد، وإن اعتقدت بناًء عىل رضورة االقرتان احلاصل من األسباب امتناع 

ت فهي كافرة؟ ولكن أ�يس باإلمكان أن يكرس اهللا ت وعدم النبوا سبحانه هذه  املعجزا



   
   

١٣٠

الرضورة ويسلب هذا االقرتان بني األسباب واملسببات وتكون اخلارقة للعادة فال 

  يرتتب عىل ذلك كفر وال جهل.

بعة: فهي الفرقة املرىض عنها وهي القائلة بعقيدة العادة، وهي  أما الفرقة الرا

  التي ال ترى يف األشياء طبائع وال معاين هلا أي أ�ر. 

  عليها: عقيدة العادة وما 

  عقيدة العادة مبطلة لعقيدة التوحيد:  - ١

عه من األسباب واحلكم والعلل،  ق اهللا وْرش إن يف عقيدة العادة جحٌد �ا يف خْل

ئع والنبوات والتوحيد إهياُم الناس أن التوحيد ناقص ال  وإن من أعظم اجلناية عىل الرشا

ت األ م عىل ُمثِب ِك سباب بالكفر والضالل وهو يتم إال بإنكار األسباب، فكيف إذا حُ

  د مؤمن !!موحِّ 

وعقيدة العادة عند األشاعرة داعيٌة إلساءة الظن بالتوحيد، ولك أن تتصور 

ع،  ق، واخلبز ال ُيشِب غِر ق، وا�اء ال ُي موقف ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار ال حتِر

األ�ر، وليس فيه والسيف ال يقطع، وال تأ�ري ليشء من ذلك البتة، وال هو سبب هلذا 

قوة وإنام اخلالق املختار يشاء حصول كل أ�ر من هذه اآلثار عند مالقاة كذا بكذا، وأن 

  هذا هو التوحيد.

إن الدين اإلسالمي ال خياصم العلوم وال يمنع من البحث يف الطبيعة والتعرف 

ن ينكر اجلاذبية األرض ية مثالً أو عىل سنن اهللا فيها، فهل يستطيع أحد أن يقول: إن القرآ

نني السببية التي ما هي إال آيات تدل عىل منتهى احلكمة والدقة والنظام.   سائر قوا

والقول بعقيدة العادة شأ�ه أن خيل بالنظام الكوين الذي يدل عىل وجود اخلالق 

املبدع، فالذي قاد املتكلمني من األشعرية إىل هذا القول هو اهلروب من القول بفعل 

ها اهللا تعاىل يف املوجودات، فهربوا من القول باألسباب لئال يدخل الطبيعة التي ركب

ا فاعلة غري اهللا ، ولو علموا أن الطبيعة مصنوعة، وأ�ه ـ عليهم القول بأن هناك أسباًب

حكام، لعلموا أن القائل هبذه الصفة يف اإل موجودٍ  ال يشء أدل عىل الصانع من وجودِ 



   
   

١٣١

ا عظيامً  من موجودات االستدالل عىل وجود الصانع بنفي الطبيعة قد أسقط جزًء

ا من موجودات اهللا   .ـ بجحده جزًء

ولو علم األشاعرة أ�ه جيب من جهة النظام املوجود يف أفعال الطبيعة أن تكون 

موجودة عن صانع عامل وإال كان النظام فيها باالتفاق، �ا احتاجوا أن ينكروا أفعال 

دُّ به عىل القائلني الطبيعة، بمعنى أ�نا لو رفعنا األسباب  َر واملسببات مل يكن هناك يشء ُي

  بنفي اخلالق.

  عقيدة العادة مبطلة لظاهر القرآن:  - ٢

إن األشاعرة أضحكوا العقالء عىل عقوهلم عندما منعوا من إجراء (باء) السببية 

ن يف قوله تعاىل:  ا يف إنبات العشب كام بني القرآ يف باهبا، فمنعوا أن يكون ماء السامء سبًب

 خل  ()، وقوله سبحانه: ٦٥( النحل:  ) يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل(

ن كثري.)، ومثل هذا يف ١٤( التوبة:  ) يل ىل مل   القرآ

ا، وجعل األسباب حمل حكمته يف  ـفاهللا  ا وقدًر ربط األسباب بمسبباهتا رشًع

أمره الديني الرشعي وأمره الكوين القدري، وحمل ملكه وترصفه فإنكار األسباب 

ر، ومكابرة للحس  للرضوريات، وقدحٌ  والقوى والطبائع جحدٌ  َط قي العقول والِف

ن به وقال ، الكثري من اآليات الدالة عىل إثبات األسباب وجحد للرشع واجلزاء، والقرآ

د عىل عرشة  ن والسنة لزا بعض العلامء إنا لو تتبعنا ما يفيد إثبات األسباب من القرآ

  آالف موضع، ويكفي شهادة احلس والعقل والفطرة.

  عقيدة العادة خمالفة �ا كان عليه السلف الصالح:  - ٣

تون للقدر من مجيع بِ وأما مذهب السلف الصالح املثْ «السفاريني:  العالمةيقول 

ئف فإهنم يقولون إن العبد فاعٌل   ،وإن له قدرة واستطاعة حقيقية ،له حقيقةً لفعْ  الطوا

ون بام دل عليه الرشع والعقل من أن اهللا بل يقّر  ،وال ينكرون تأ�ري األسباب الطبيعية

خيلق السحاب بالرياح وينزل ا�اء بالسحاب، وال  تعاىل ينبت النبات با�اء، وأن اهللا

ا لفًظا  يقولون القوى والطبائع املوجودة يف املخلوقات ال تأ�ري هلا بل يقرون بأن هلا تأ�ًري



   
   

١٣٢

ومعنى، ولكن يقولون هذا التأ�ري هو تأ�ري األسباب يف مسبباهتا واهللا تعاىل خالق 

   .)١( »السبب واملسبب

ا لألسباب الطبيعية ولكن  تون فاعليةً ثبِ فالسلف يُ  لقدرة اإلنسان، وأ�ًر

ن الذي أ�بتَ ، يشرتطون عدم استقاللية الفاعلية واأل�ر لإلنسان  وهذا هو ظاهر القرآ

ا وهكذا، واجلميع يف النهاية يكون بخلق اهللافِ  ، وللامء أ�ًر ، فاخللق يتم يف بعض ـ عالً

  خيلق األسباب ببعضها.يف خملوقاته، فهو  ـصوره بوسائط هي قوى أودعها اهللا 

ن يف نسبة الفعل واإلحداث، فهو مل يْغُل  وهذا هو اإلنصاف الذي جاء به القرآ

عىل ما يشاهده الناس  ضِ كام أ�ه مل يقْ  ،يف نسبته إىل الطبيعة بإنكار صنع اإل� احلق

   .فأ�بت اجلميع ،بعيوهنم وجيربونه بأ�فسهم بإلغاء أ�ر القوى الكامنة يف الطبيعة

ال  فاإلنسان)، ٢٩تكوير: (ال) مل خل حل جل مك لك خك حك  ( :عاىلتقال 

وال  ،الذي قدر األشياء وقضاها ـباستقالل حتى يشاء اهللا  وعمٌل  عٌ نْ صُ  هيتحقق ل

يكون يف الدنيا وال يف اآلخرة يشء إال بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه يف اللوح 

 حقيقيةً  ، وأن له قدرةً حقيقةً  لهعْ لفِ  سلف األمة أن العبد فاعٌل  فمذهبُ  املحفوظ.

وال ينكرون تأ�ري األسباب الطبيعية بل يقرون بام دل عليه الرشع  ،حقيقيةً  واستطاعةً 

  والعقل.

ها باعتبار وإىل أسباهبا باعتبار دث تضاف إىل خالِق يف  كام قال اهللا تعاىل ،فاحلوا

يف  وقال)، ١٥القصص: ( )يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب(: ×قصة موسى 

  جخ (مع قوله: )، ٦٣الكهف: ( ) ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي( :×قصة يوسف 

 حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ

  ).٧٨النساء: ( ) جن مم  خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك مق حق  مف خف

                                                           

نية رشح قصيدة ابن أيب داود احلا) ١( ر السنية ولواقح األفكار السُّ ئح األ�وا ية يف عقيدة أهل اآلثار ئلوا

  ). ٢/١٤٢السلفية، (
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أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون  ـوأخرب 

ل العبد بإرادته عْ فِ  قِ لْ يف خَ  وأن العبد فاعل لفعله حقيقة، فقول السلف، ويفسقون

دث بأسباهبا، وقد دلت الدالئل اليقينية عىل أن كل  وقدرته كقوهلم يف خلق سائر احلوا

عْ  دث، واحلاصل أن مذهب السلف وحمققي حادثٍ فاهللا خالقه وِف ُل العبد من مجلة احلوا

 عل لفعله حقيقةً أهل السنة إن اهللا تعاىل خلق قدرة اإلنسان وإرادته وفعله، وأن العبد فا

له، واهللا  ثٌ لفْع ِد ا له.ِد جعله فاعالً له حمُ  ـوحمُْ   ًث

لة ملبادئ العلوم:  - ٤ بِط   عقيدة العادة ُم

نني العلمية، وهذه اجلناية  إن اإللغاءَ  للسببية معناه القضاء عىل العلم والقوا

ا للربهنة ا صاًحل عىل  العظيمة تكرب وتتضخم حينام تنسب إىل الدين، أو جتعل أساسً

  صحة التوحيد، والدين ال يقرها بل يقر خالفها. 

  واخلالصة: 

ن وال من السنة، وهلذا جاء  - ١ القول بعقيدة العادة ليس له أساس من القرآ

ا هلذه العقيدة.   اعتقاد السلف الصالح خمالًف

التقدم العلمي اليوم والقائم عىل التجربة واملشاهدة أكرب برهان عىل تضمن  - ٢

  .القوى الكثري، فهذه الذرة نموذجٌ واضحٌ الطبائع من 

  إىل إيامن وتوحيد، بل إىل تعطيلٍ فِيض د ال يُ إن إنكار املحسوس واملشاهَ  - ٣

ن الكريم دلّ  ،وسفسطة   بوضوح عىل تأ�ري األسباب يف مسبباهتا. والقرآ

نني التي حتكم عامل ا�ادة وعامل األحياء سننٌ  - ٤ إ�ية يف الكشف عنها  القوا

لإليامن متى انتهج الباحثون املنهج العلمي الصحيح، ويف هذا ما يؤكد  وتدعيمٌ  تأكيدٌ 

ا عىل الدين كام يزعم امللحدون.   أن التقدم العلمي ليس خطًر

إن العلوم التجريبية، بل واإلنسانية كذلك تكشف كل يوم عن اجلديد من  - ٥

نني واحلقائق التي تؤكد وجود اهللا   لدين عارية عنن دعاوى معاريض اإو ـ القوا

  الصحة ألهنا عارية عن الدين.



   
   

١٣٤

نني ا�ادية التي حتكم عامل ا�ادة ال يمكن أن تكون  - ٦ إن السنن الكونية والقوا

ا، وبام أهنا مستقلة العمل بذاهتا، ألهنا ال تستطيع أن تُ  بدع نفسها أو ختلق لنفسها شيًئ

ا خ ا، فإن هذا يدل عىل أن هلا مبدًع ا واقعًي ا هو اهللاموجودة وجوًد   .ـ الًق
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  أسئلة 
  لمنصفين من ل

  تنتظر اإلجابةاألشاعرة 
  

ا يربْ  مونه يف النقل ثمعون العقل وحيكِّ يدَّ  األشاعرة إن ؤ منه يتناقضون تناقضً

وهللا احلمد، ويرجع معظم  العقل وخيلو مذهب أهل السنة واجلامعة من أدنى شائبة منه

ويعرفوا للعقل منزلته احلقيقية  ،تسليامً كامالً  موا للوحيتناقضهم إىل كوهنم مل يسلّ 

ا متكامالً  ومل يلتزموا بالعقل ،وحدوده الرشعية ا عقلًي ا ويرسموا منهًج ا واضًح ًم التزا

. وركَّ  كاملعتزلة والفالسفة، بل خلطوا   بوا فتناقضوا واضطربوا

 وإليك أمثلة رسيعة للتناقض:

: أ�ه جيوز أن - ١ أعمى الصني ف غرب،البقعة بامليرى األعمى باملرشق  قالوا

 .يف الليل البهيم بالد املغربيمكن أن يرى نملة تدب يف 

: إن اجلهة - ٢  ثبات رؤيةوافقوا أهل السنة يف إمستحيلة يف حق اهللا ثم  قالوا

من أ�كر اجلهة وأ�بت الرؤية فقد أضحك الناس « ، وهلذا قيل فيهم:يف اآلخرة ـاهللا 

 ».عىل عقله

: إن هللا - ٣ "احلياة والعلم  هي "معاين" عقلية يسموهنا  سبع صفاتقالوا

: ومل يكتفوا هبذا التحكُ  والقدرة واإلرادة والسمع والبرص والكالم" م املحض، بل قالوا

ا وكونه  " وهي ،" معنوية " إن له سبع صفات أخرى يسموهنا ا وكونه عاً� كونه حًي

ا وكونه ا وكونه سميًع ا وكونه مريًد ا وكو قادًر بني  ثم مل يأ�وا يف التفريق ،" نه متكلامً بصًري

ل فإذا ،املعاين واملعنوية بام يستسيغه عقل سأ�تهم  بل غاية ما قالوا أن هذه األخرية أحوا

: صفة ال معدومة وال موجودة.  ما احلال؟ قالوا

: إنه ال أ�ر ليشء - ٤ : إن  قالوا ا، ثم قالوا من املخلوقات يف يشء وال فعل مطلًق

ا جيازَ لإلنسان   ؟ى عىل ما ال أ�ر له فيه مطلًقافكيف جيازَ  ى ألجله،كسًب
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: بنفي احلكمة - ٥ ا، ثم  قالوا إن اهللا جيعل قالوا والتعليل يف أفعال اهللا مطلًق

"نفي احلكمة  فتناقضوا بني ما يسمونه ،النبي لكل نبي معجزة ألجل إثبات صدق

ا بينه وب"للرسول  ـإثبات اهللا  وبني "والغرض   .ني املتنبئ"تفريًق

: بأن أحاديث - ٦ اآلحاد مهام صحت ال يبنى عليها عقيدة ثم أسسوا  قالوا

ن، العلو مذهبهم وبنوه يف أخطر األصول ) عىل بيتني غري ثابتني والقضايا (اإليامن، القرآ

ين  مها: -األخطل  -  عن شاعر نرصا

 يالً لِ دَ  ادِ َؤ فُ  الْ ىلَ عَ  انُ سَ اللِّ  َل عِ          ُج امَ نَّ إِ َو  ادِ ـــــــَؤ فُ ي الْ فِ لَ  مَ الَ كَ الْ  نَّ إِ              )أ( 

قِ َر عِ  الْ ىلَ عَ  ْرشٌ ى بِ وَ تَ اسْ  ِد قَ     )     ب( ِ ـــــــــــغَ  نْ مِ            ا قِ ــــــَر هْ مُ  مٍ دَ َو  فٍ يْ سَ  ريْ  ا

: بأن رفع - ٧ حمتجني هبا يف مسائل، ثم  - وهو كذلك - النقيضني حمال قالوا

وال  إن اهللا ال داخل العامل«: الصفات ظهرمن أعظم وأ ، وهيقالوا يف صفة "العلو"

ل: »خارجه وال فوقه وال حتته وال عن يمينه وال عن شامله  هي«، وقالوا عن األحوا

ا. ،)١(»صفات ال معدومة وال موجودة  فرفعوا النقيضني مًع

: إن العقل يُ  - ٨ عىل النقل عند التعارض، بل العقل هو األصل  مدَّ قَ قالوا

: إن العقل ال حيسِّ لَ وِّ أُ  أو دَّ وإن خالفه رُ  َل بِ والنقل إن وافقه قُ  ا وال ، ثم قالوا ن شيًئ

للقواطع العقلية يف حني جعلوا  ضةً اهللا معارِ  نصوص علو - مثالً  - ا حه، فجعلويقبِّ 

 ي.، أي دل عليها الوحقبح الزنا والكذب مسأ�ة سمعية

: إن تأويل آيات - ٩ الصفات واجب يقتضيه التنزيه وتأويل آيات احلرش  قالوا

دعا غري اهللا أو ذبح له واستغاث به أو حتاكم إىل  ج من امللة، أما منرِ واألحكام كفر خيُ 

.  الطاغوت فلم يتعرضوا لذكره أصالً

: إن من قال إن - ١٠ ، ومن أ�كر علو اهللا مرشكٌ  النار حترق بطبعها كافٌر  قالوا

 .هٌ زِّ نَ مُ  دٌ موحِّ فهو عىل خلقه 

                                                           

  .) قبل أسطر٣) راجع ما سبق يف رقم ( ١(
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لوا وا أو أوَّ الرشع غري مؤاخذ بإطالق، وردُّ  جزموا بأن من مل يبلغه - ١١

: إن عىل كل)١( النصوص يف ذلك ا من أ�وين  - مكلف  ، ثم قالوا وإن كان مولوًد

ليف أن ينظر يف بلغ سن التك عليه إذا -  ر اإلسالمظهِ مسلمني يف ديار اإلسالم وهو يُ 

أ�نائه اختلفوا يف احلكم بإسالمه  حدوث العامل ووجود اهللا، فإن مات قبل النظر أو يف

 وجزم بعضهم بكفره.

مع أصوهلم ومكابرهتم للعقل السليم، ومن  هذا غيض من فيض من تناقضهم

دة والتفصيل فلرياجع   لشيخ اإلسالم ابن تيمية. )التسعينية(أراد االستزا

السيام يف هذا العرص وهي األخطاء العلمية عن  بالغة اخلطورةوهناك قضية 

والتي يتخذها املالحدة، وسيلة للطعن يف اإلسالم  الكون التي متتلئ هبا كتب األشاعرة

قف( من ذلك ما حشده صاحب وتشكيك املسلمني يف دينهم. يف أول كتابه من  )املوا

رة والضوء واملعادن وغريها مما قد يكون ذا شأن يف  فصول طويلة عن الفلك واحلرا

فات العجائز.   عرصه لكنه اليوم أشبه بأساطري اليونان أو خرا

                                                           

ب قوما إال بعد  ألمن عدل اهللا ) ١( عّذ ة عليهمأ�ه ال ُي ك أحدا، قال اهللا  ،البالغ وقيام احلّج وال يظلم رّب

ء: ( )جغ مع جع مظ حط مض( :أل ومل  صفالذي مل يسمع عن اإلسالم وال عن النبي  ،)١٥اإلرسا

عوة به عىل موته عىل الكفر،  ـفإّن اهللا ، تبلغه الّد  ،اجلنّةيوم القيامة فإن أطاع دخل  ـيمتحنه اهللا وال يعّذ

يٍع  ،وإن عىص دخل النّار ِن َرسِ ِد ْب َو سْ َ ِ  توالدليل عىل ذلك حديث األْ
يَّ ا�َّ نَّ َنِب الَ  صَأ ٌة «: َق َع ْرَب َأ

ةِ  اَم ِقَي َم اْل ْو ْيًئا :حيتجون َي ُع شَ َم سْ مُّ ال َي صَ َُق  ،َرُجٌل َأ محْ َرُجٌل َأ مٌ  ،َو َر َرُجٌل َه ةٍ  ،َو رتَْ اتَ يفِ َف َرُجٌل َم مُّ  ،َو صَ ا اَأل مَّ َفَأ

ولُ  ُق بِّ « :َفَي ْيًئا ،َر ُع شَ َم سْ َما َأ ُم َو الَ سْ ْد َجاَء اِإل َق ولُ  ،»َل ُق َُق َفَي محْ ا اَأل مَّ اُن « :َوَأ ْبَي الصِّ ُم َو الَ سْ ْد َجاَء اِإل َق بِّ َل َر

رِ  ْع وينِ ِباْلَب ُف ِذ ولُ  ،»َحيْ ُق ُم َفَي َر ا اهلَْ مَّ الُم وَ « :َوَأ سْ ْد َجاَء اِإل َق بِّ َل ْيًئاَر ِقُل شَ ْع ولُ  ،»َما َأ ُق ِة َفَي رتَْ َف اتَ يفِ اْل ي َم ِذ ا الَّ مَّ  :َوَأ

ولٌ « سُ كَ َر اينِ َل بِّ َما َأَ� ٍد ِبيَ  ،»َر مَّ َ سُ حمُ ْف ي َن ِذ لَّ َوا الَ َف وا النَّاَر َق ُل خُ ْن اْد ْم َأ ِه ُل ِإَلْي سِ ريُْ يُعنَُّه َف ِط ْم َلُي ُه يَق ِث َوا ُذ َم خُ ِه َفَيْأ ِد

وَها  ُل خَ ْو َد الًماَل سَ ا َو ًد ْر ْم َب ِه َلْي تْ َع َكاَن الًما«ويف رواية: ، »َل سَ ا َو ًد ْر ِه َب َلْي تْ َع ا َكاَن َه َل خَ ْن َد َم َها  ،َف ْل خُ ْد ْن ملَْ َي َم َو

َها بُ ِإَلْي َح سْ ،  .»ُي َُد اُه أمحْ َو  ).وصححه األلباين(َر

ة قيمت عليه احلّج ه فأمره إىل اهللا، هو أعلم ومن مات ومل تصل إلي ،فكّل من وصلته دعوة اإلسالم فقد ُأ

ك أحدا واهللا بصري بالعباد.   بخلقه وال يظلم رّب
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أمجعوا عىل وقوف األرض  )١(أهل السنة  إن«ومن ذلك قول البغدادي: 

قال:  "،بمعنى اسم اهللا الباسط" واستدل عىل ذلك يف كتابه أصول الدين )٢( »وسكوهنا

ا خالف زعم الفالسفة واملنجمني أهنا له ثْ ومِ  )٣( كروية أل�ه بسط األرض وسامها بساًط

قف(صاحب    .)٤( الفالسفة الذي أكد أهنا مبسوطة، وأن القول بأهنا كرة من زعم )املوا

بنيّ للعقالءو مية" عىل مذهب األشاعرة ُت  هذه جمموعة من األسئلة "اإللزا

ساهم يف بيان األمر ملن تلبس هبذا  تناقضه، مع خمالفته لعقيدة أهل السنة واجلامعة، لعلها ُت

   :املذهب البدعي؛ فتقوده إىل احلق بطريقة علمية

كاجلويني وابن  -  علامء األشعرية الكبار بأ�فسهم حقيقة كربى أ�بتهاهناك  - ١

زي والغزايل وهي حقيقة إعالن حريهتم وتوبتهم ورجوعهم  - وغريهم أيب املعايل والرا

لسبكي أوردت ل )طبقات الشافعية(املتعصبة مثل  إىل مذهب السلف، وكتب األشعرية

مجهم أو بعضه العقيدة الصحيحة،  إذا كانوا من أصلهم عىل فام داللة ذلك؟ ،ذلك يف ترا

؟ وإىل أي ؟ و�اذا رجعوا  عقيدة عقيدة أهل السنة واجلامعة فعن أي يشء رجعوا

؟   رجعوا

عقل أن يكون الكتاب والسنة قد تركا باب اإليامن باهللا والعلم به  - ٢ هل ُي

ا، ومل يميزا بني ما جيب هللا من األسامء احلسنى والصفات العليا، وما جيوز  ا مشتبًه ملتبسً

عليه، وما يمتنع عليه؟ مع أن معرفة هذا أصل الدين وأساس اهلداية، وأفضل وأوجب 

لته النفوس، وأدركته العقول.ما اكتسبته ا   لقلوب، وحصّ

م أمته كل يش صومن املحال أن يكون النبى  هلم فيه منفعة يف الدين  ءٍ قد عّل

رتك تعليمهم ما يقولونه بأ�سنتهم، ويعتقدونه يف قلوهبم يف رهبم  وإن دقت أن ُي

ه غاية املعارف، وعبادته أرشف املقاصد، ومعبودهم رب العاملني، الذى معرفتُ 

                                                           

  وهلذا جيب التفطن ملثل هذا عند النقل من كتبهم. ؛يعني هبم األشاعرة كعادته هو وبعض أصحابه )١(

  .٣١٨ ص ق:َر ق بني الفِ ْر الفَ  )٢(

  .١٢٤ص  :انظر )٣(

  .٢١٩، ٢١٧، ١٩٩: ، لإلجيياملواقف :انظر )٤(
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والوصول إليه غاية املطالب، بل هذا خالصة الدعوة النبوية، وزبدة الرسالة اإل�ية، 

فكيف يتوهم من يف قلبه أدنى مسكة من إيامن وحكمة أن ال يكون بيان هذا الباب 

 عىل غاية التامم؟ ص"باب الصفات" قد وقع من الرسول 

الصفات  معظممن العجيب أن يعرتف األشاعرة بأن مذهبهم يف تأويل  - ٣

 ، مل يكن عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعني، وهلم يف ذلكثٌ دَ حمُ  مذهبٌ 

املقولة الشهرية، "مذهب السلف أسلم، ومذهب اخللف أعلم وأحكم" أي إن مذهب 

التأويل عند املتأخرين أعلم وأحكم مما نسبوه إىل السلف من التفويض الذي يعدونه 

ل هفيف علمهم وفهمهم،  يبانتقاص للسلف ذلك يوحي أال ، )١( املذهب األسلم

  ؟من العلم والفهم كانتهممفضلعهم و علمن يقوله مَ نتقاص هذا اال

لوا لكتاب والسنة وسلف األمةاألشاعرة ا خالف - ٤  ـ اهللاصفات  ، فأوَّ

 :  مأن العقل أحال ذلك، وأهن بحجةليس فوق العرش،  ـأن اهللا  وا زعمفمثالً

متم عقولكم يف نَ فيقال هلم: إىل التأويل،  ونمضطر يكم لكثري من صفات فْ كام أ�كم حّك

سيزعم أن العقل حييلها وأ�ه يف اآلخرة  ألاهللا لتموها، فإن من ينكر رؤية اهللا وتأوَّ 

يل أن هللا علامً وقدرة وأن يكون كالمه غري خملوق  مضطر فيها إىل التأويل، وهكذا من ُحي

ذلك، فاضطر إىل التأويل، بل من ينكر حرش ونحو ذلك، فإنه سيقول إن العقل أحال 

                                                           

مذهب السلف هو إثبات الصفات وعدم تأويلها وتفويض كيفية الصفة إىل اهللا تعاىل، وليس تفويض  )١(

  فالتفويض يف أسامء اهللا تعاىل وصفاته له معنيان: .لصفةمعنى ا

األول: معنى صحيح، وهو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه، ثم تفويض علم كيفيته إىل اهللا، فنثبت هللا 

فيتها.تعاىل أسامءه  رف معانيها ونؤمن هبا، غري أ�نا ال نعلم كْي   احلسنى، وصفاته العىل، ونْع

ا يليق بجالله سبحانه، ليس كاستواء البرش، ولكن فنؤمن بأن اهللا تعاىل قد استوى عىل العرش، استواء حقيقي� 

هب أهل السنة واجلامعة: ض كيفيته إىل اهللا، وهذا هو مذكيفية االستواء جمهولة بالنسبة لنا؛ ولذا، فإننا نفوّ 

ا بال متثيل وال تكييف، قال اهللا تعاىل:   )حي جي يه مهىه جه ين( إثبات صفات اهللا تعاىل، إثباًت

  ).١١الشورى: (

 :: إثبات اللفظ من غري معرفة معناه. فيثبتون األلفاظ فقط-وهو معنى باطل  -واملعنى الثاين للتفويض 

  ال ندري معناه، وال ماذا أراد اهللا به!!.االستواء ثم يقولون: )، ٥(طه: ) ىف يث ىث نث (
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األجساد واألكل والرشب احلقيقيني يف اجلنة سيزعم أن العقل أحال ذلك، وأ�ه مضطر 

وزن الكتاب والسنة؟! فريض اهللا عن اإلمام مالك بن أ�س  إىل التأويل، فبأي عقل ُي

ْدنَ أَ «حيث قال:  َر ْن َرُجٍل َأ لُ ِم َد ا َرُجٌل َأْج امَ َجاَءَن لَّ ِه َنِبيَُّنا ُك ِه َجاَء ِب دَّ َما َجاَء ِب ُر ْن َن  صا َأ

زَّ َوَجلَّ  ِ َع
ِن ا�َّ يَل َع ربِْ ْن ِج  . )١( »َع

قال لألشاعرة: إذا وصفتم السلف الذين أ�بتوا صفات اهللا باملشبهة؛ فإن  - ٥ ُي

ا منهم وافرتاءً  ا، كذًب شبًه ا من الصفات ُم  مأ�بتوأ�تم قد ، املعتزلة يسمون من أ�بت شيًئ

ا! فردُّ بعض  شبهة أ�ضً أهل السنة  كم عليهم هو ردُّ صفات اهللا فتكونون أ�تم عندهم ُم

  عليكم.

ا عندكم بأن له علامً وقدرة وكالًما  - ٦ قال لألشاعرة: إذا كان اهللا موصوًف ُي

شبه صفات املخلوقني، فباملقابل جيوز أن يكون وجه اهللا  ا ُي ضً ومشيئة، ومل يكن ذلك عَر

شبه صفات املخلوقني. ها من وغري ،ويداه الصفات التي تأولتموها ليست أجساًما ُت

من غري أن تكون من جنس صفات املخلوقات. فلامذا  فصفاته سبحانه ثابتة حقيقةً 

  التفريق بينها؟

ها إال أهنا من جنس تُ إذا قال األشعري: ال أعقل صفات اهللا التي تأولْ  - ٧

قال له: فكيف عقلْ ها. تُ لْ صفات املخلوقني، وهلذا تأوَّ  ا هللا ليست من جنس  تَ ُي ذاًت

  !ذوات املخلوقني؟

كيف استوى اهللا؟ أو كيف «وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك اجلهمي: 

، فإذا »كيف هو يف ذاته؟«ل له: ونحو ذلك، فقُ » ينزل إىل سامء الدنيا؟ أو كيف يداه؟

، فقل له: فالعلم »غري معلوم للبرش ـالباري  )٢( هُ نْ ال يعلم إال هو سبحانه، وكُ «قال: 

                                                           

  .»سنده صحيح«وقال األلباين:  ،)٦٨/ ٥ذم الكالم وأهله (يف  اهلروي) رواه ١(

  ).٥/٢٩( ،جمموع فتاوى ابن تيمية :نظروا

ء وأصله وحقيقته: ُكنْه) ٢(   .جوهر الّيش



   
   

١٤١

لم كيفية صفة بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية املوصوف، فكيف يمكن أن تعْ 

  !ملوصوفٍ مل تعلم كيفيته؟

قال لألشاعرة املتأوِّ  - ٨ لني لصفات اهللا: أ�تم هبذا قد خالفتم شيخكم الذي ُي

خر كتابٍ له وهو ؛ أل�ه يف آ/تزعمون االنتساب له، وهو أ�و احلسن األشعري 

 .)١( لتموها"اإلبانة" قد أ�بت علو اهللا عىل عرشه، وأ�بت الصفات اخلربية التي تأوَّ 

  !فلامذا تنتسبون له وقد خالفتموه يف هذه األصول؟

 األشاعرة هلم مذهبان يف صفات اهللا: إما تأويلها، أو تفويض معانيها.  - ٩

قال هلم: أ�تم وقعتم يف التناقض؛ ألن التأو يل مضاد للتفويض؛ ألن التأويل يعني فُي

 تم إىل تأويلها.تدل عىل التشبيه، وهلذا فررْ  - بزعمكم - أ�كم عرفتم معنى الصفة، وأهنا

أما تفويضكم فيدل عىل أ�كم ال تعرفون أي معنىً للصفة، فهي بمثابة الكالم 

   األعجمي.

. يتعدد. إما أن واحلق واحد ال  ففي التأويل عرفتم، ويف التفويض مل تعرفوا

ن قال بالتفويض، وهم السلف بزعمكم  .)٢(يكون يف التأويل؛ فيلزمكم ختطئة َم

                                                           

)، وما نسب إىل أيب احلسن األشعريتبيني كذب املفرتي فيام كتابه (ابن عساكر يف ) انظر يف ذلك ما قاله ١(

ب وموافقته مقالة أيب حممد عبد اهللا بن سعيد بن كّال (يف كتاب  -وهو من أئمة األشاعرة  -ك رَ ابن فو قاله

يعتقد قواعد أصحاب احلديث  أن أبا احلسن األشعري من) األشعري وما بينهام من النزاع اليسري أو اللفظي

األشعرية املتقدمني وأئمتهم كلهم ليس بينهم يف ذلك نزاع، وإنَّام أنكر ذلك أنَّ هذا قول و ،وأساس توحيدهم

 ، لشيخ اإلسالم ابن تيميةبيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالميةوانظر:  من أنكره من متأخرهيم.

)٢٨٤ -٤/٢٨٣(. 

اىل، وليس تفويض مذهب السلف هو إثبات الصفات وعدم تأويلها وتفويض كيفية الصفة إىل اهللا تع )٢(

  فالتفويض يف أسامء اهللا تعاىل وصفاته له معنيان: .لصفةمعنى ا

األول: معنى صحيح، وهو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه، ثم تفويض علم كيفيته إىل اهللا، فنثبت هللا 

فيته رف معانيها ونؤمن هبا، غري أ�نا ال نعلم كْي   ا.تعاىل أسامءه احلسنى، وصفاته العىل، ونْع

ا يليق بجالله سبحانه، ليس كاستواء البرش، ولكن فنؤمن بأن اهللا تعاىل قد استوى عىل العرش، استواء حقيقي� 

ض كيفيته إىل اهللا، وهذا هو مذهب أهل السنة واجلامعة: كيفية االستواء جمهولة بالنسبة لنا؛ ولذا، فإننا نفوّ 



   
   

١٤٢

أل�ه  -أو يكون احلق يف التفويض؛ فيلزمكم ختطئة بل التشنيع عىل من قال بالتأويل 

  وهم متأخروكم. - حتريف 

و ا أن اهلدف هْو عَ ولو سأ�تَ األشاعرة: �اذا قالوا بالتفويض أوالتأويل؟ الدَّ 

عتقد أن صفات اهللا كصفات خلقه.   "التنزيه"، وأن ال ُي

نزهون اهللا عن هذا، ويقولون بأن اهللا  قال هلم: وأهل السنة ُي  جه ين (فُي

وليس فيام وصف اهللا به نفسه أو وصفه به )، ١١الشورى: ( )حي جي يه مهىه

ا. فال حيتاجون إىل "التأويل" و صرسوله  ا وال تشبيًه  "."تفويض املعنىال إىلنقصً

قال لألشاعرة: �اذا أ�بتُّ  - ١٠ م هذه الصفات السبع، ومل تثبتوا باقي الصفات ُي

: لو أ�بتنا باقي الصفات اخلربية لوقعنا يف التشبيه؛ فال نثبت الغضب  اخلربية؟  - إن قالوا

ه عن ذلك -مثالً    .ألن الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام، واهللا منزَّ

قال هلم: وكذلك صفة اإلرف موها، هي ميل القلب إىل شئ دون ادة التي أ�بتُّ ُي

: هذه إرادة املخلوق. .آخر قال هلم: وذاك غضب املخلوق فإن قالوا   !ُي

  يف باقي الصفات التي أ�بتوها والصفات التي أ�كروها. وقل مثل ذلك

السمع والبرص عىل خالف صفات صفات  ـللرب فمثالً أ�بت األشاعرة 

 وا نام التمثيل يف اجلميع، وإن كه لصفات العبد لزممماثالً  ثبتونهين كان ما إالعبد، ف

عليهم أن تثبتونه عىل الوجه الالئق بجالل اهللا تعاىل من غري مماثلة بصفات املخلوقات ف

ه من ْو ن ما نفَ إال فرق بني صفة وصفة؛ ففثبتوا اجلميع عىل هذا الوجه املحدود، ي

  ه.وم فيه نظري ما أ�بتهالصفات يلزم

                                                                                                                                                     

ا بال متثيل وال تكييف، قال اهللا تعاىل:   )حي جي يه مهىه جه ين( إثبات صفات اهللا تعاىل، إثباًت

  ).١١الشورى: (

 :: إثبات اللفظ من غري معرفة معناه. فيثبتون األلفاظ فقط-وهو معنى باطل  -واملعنى الثاين للتفويض 

  ال ندري معناه، وال ماذا أراد اهللا به!!.االستواء ثم يقولون: )، ٥(طه: ) ىف يث ىث نث (



   
   

١٤٣

باملخلوقات  ـا اهللا مثلويوهو ممتنع، وإما أن الصفات عطلوا مجيع يوإما أن 

ثبتوا اجلميع عىل وجه خيتص به ال يامثله فيه غريه، وحينئذ فال فرق يوهو ممتنع، وإما أن 

ا من التشبيه والتجسيم،  ًر بني صفة وصفة، فالفرق بينهام بإثبات أحدمها ونفي اآلخر فرا

  .تامثلني والتناقض يف املقالتنيقول باطل يتضمن الفرق بني امل

١ ب عىل  - يف الظاهر -يتفق األشاعرة  - ١ وإن  - أن مذهب السلف هو الصوا

، ولذا نطرح عليهم السؤال التايل: ما اخلالف - )١(كانوا يقصدون به التفويض البدعي 

أي: هل اخلالف بني السلف واملعتزلة يف إثبات  بني السلف واملعتزلة واجلهمية؟

  أو يف املعنى؟  أو يف الكيفية؟  يف اللفظ؟   اليد والوجه والعني هو:صفات 

؛ أل�ه من املعلوم أن املعتزلة مل إف ن قال األشاعرة: اخلالف يف اللفظ، فقد كذبوا

ن التي فيها ذكر أ�فاظ هذه الصفات نكروا آيات القرآ   .ُي

؛ ألن السلف مل يتكلموا  يف الكيفية  وإن قالوا: اخلالف يف الكيفية، فقد كذبوا

  .حتى خيتلفوا مع املعتزلة فيها

فثبت أن اخلالف يف املعنى، وأن السلف أ�بتوا معاٍن هلذه الصفات ختتلف عن 

  .التأويالت الباطلة التي ذكرها املعتزلة، وهو املطلوب

                                                           

مذهب السلف هو إثبات الصفات وعدم تأويلها وتفويض كيفية الصفة إىل اهللا تعاىل، وليس تفويض  )١(

  فالتفويض يف أسامء اهللا تعاىل وصفاته له معنيان: .لصفةمعنى ا

اه الذي يدل عليه، ثم تفويض علم كيفيته إىل اهللا، فنثبت هللا األول: معنى صحيح، وهو إثبات اللفظ ومعن

فيتها. رف معانيها ونؤمن هبا، غري أ�نا ال نعلم كْي   تعاىل أسامءه احلسنى، وصفاته العىل، ونْع

ا يليق بجالله سبحانه، ليس كاستواء البرش، ولكن فنؤمن بأن اهللا تعاىل قد استوى عىل العرش، استواء حقيقي� 

ض كيفيته إىل اهللا، وهذا هو مذهب أهل السنة واجلامعة: االستواء جمهولة بالنسبة لنا؛ ولذا، فإننا نفوّ كيفية 

ا بال متثيل وال تكييف، قال اهللا تعاىل:   )حي جي يه مهىه جه ين( إثبات صفات اهللا تعاىل، إثباًت

  ).١١الشورى: (

 :معرفة معناه. فيثبتون األلفاظ فقط: إثبات اللفظ من غري -وهو معنى باطل  -واملعنى الثاين للتفويض 

  ال ندري معناه، وال ماذا أراد اهللا به!!.االستواء ثم يقولون: )، ٥(طه: ) ىف يث ىث نث (



   
   

١٤٤

عىل خلقه إثباًتا تتعاضد فيه  ـثبت أهل السنة واجلامعة علو اهللا يُ  -١٢

ظر العقول، وأي كتاب يف العقيدة السلفية جتده يقرر بنَ  ر النفوسطَ نصوص الوحي بفِ 

اهللا  أما األشاعرة فينكرون العلو، ويف مقابل ذلك يؤمنون برؤية ذلك بوضوح ويرس.

هنا سؤال وجهه أهل السنة، ويوجهونه إىل األشاعرة، وهو: كيف  فها .يف اآلخرة ـ

األلوف، وإطباق كل من تنكرون العلو مع ثبوت النصوص فيه بام يقدر باملئات، بل 

 وغريهم عىل إثباته؟أهل امللل ُيعتد بعقله من 

وجواهبم: إن هذا من باب (العقليات) ال من باب (السمعيات)، فإذا طلبنا 

: إن العقل حييل اجلهة عىل اهللا تعاىل أي حيكم باستحالة ثبوت  ،منهم اإليضاح قالوا

ام، ونحن ننزه اهللا تعاىل عن جهٍة له سبحانه؛ ألن إثبات اجلهة من خصائص األجس

  اجلسمية .

: وبِ فإذا سُ  : أ�بتناها بالعقل أ�بتم الرؤية؟ مَ ئلوا ال بمجرد السمع؛ ألن  قالوا

ئي إىل املرئي  العقل جييز الرؤية دون اشرتاط املقابلة واجلهة وانطالق شعاع من عني الرا

  ... إلخ.

كم باستحالة ذاتني فانظر إىل عقلهم هذا الذي حكم باستحالة العلو، ومل حي

وهبذا سخر منهم املعتزلة قائلني:  منفصلتني يرى كل منهام اآلخر بال جهة وال مقابلة!!

  ».من أ�بت الرؤية وأ�كر اجلهة فقد أضحك الناس عىل عقله«



   
   

١٤٥

  األشاعرة هل 
  ؟نةـــــل الســــأهمن 

  

  لقب "أهل السنة" يطلق باعتبارين: 

، فعىل هذا االعتبار يدخل يف أهل (الشيعة) األول: يطلق فيام يقابل الروافض

  السنة األشاعرة وا�اتريدية ونحوهم، بل واملعتزلة أ�ضا.

د بذلك: أهل السنة  الثاين: يطلق لفظ أهل السنة، فيام يقابل البدعة؛ ويرا

املحضة؛ فال يدخل فيه إال من التزم العقيدة الصحيحة من السلف وأهل احلديث. 

يدخل يف هذا اللقب: األشاعرة، وال غريهم ممن خلط أصوله  عىل هذا االعتبار الو

  الكالمية، بأصول بدعية؛ ملخالفتهم أهل السنة يف كثري من األصول واملسائل.

واألشاعرة املتأخرون: جربية يف القدر، مرجئة يف اإليامن، معطلة يف الصفات، 

فون االستواء عىل العقل دل عليها، وينأن يزعمون فال يثبتون منها غري سبع صفات؛ 

اهللا عىل خلقه، ويقولون: ال هو داخل العامل وال خارجه، وال فوقه وال  العرش، وعلّو 

  !إىل غري ذلك من املخالفات، فكيف نسميهم "أهل السنة"؟، حتته

د به من أ�بت خالفة : «/ ابن تيميةشيخ اإلسالم قال  فلفظ أهل السنة يرا

فضة.اخللفاء الثالثة، فيدخل يف ذلك مجيع  ئف إال الرا د به: أهل احلديث  الطوا وقد يرا

   .)١(»والسنة املحضة، فال يدخل فيه إال من يثبت الصفات هللا تعاىل

أهل السنة يدخل فيهم املعتزلة، يدخل فيهم : «/ وقال الشيخ ابن عثيمني

  فر من أهل البدع، إذا قلنا هذا يف مقابلة الرافضة.األشعرية، يدخل فيهم كل من مل يكْ 

هم السلف الصالح الذين   أهل السنة، قلنا: إن أهل السنة حقيقةً لكن إذا أردنا أن نبنيّ 

                                                           

  .)٢/٢٢١( ،منهاج السنة) ١(
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اجتمعوا عىل السنة وأخذوا هبا، وحينئذ يكون األشاعرة واملعتزلة واجلهمية ونحوهم: 

  .)١(»ليسوا من أهل السنة هبذا املعنى

د به معنيان: مصطلح أهل السنةف  واجلامعة يطلق ويرا

يقابل الشيعة فيقال: املنتسبون لإلسالم قسامن: أهل  األعم: وهو مااملعنى  - أ

سوى الشيعة كاألشاعرة، السيام  السنة والشيعة، وهذا املعنى يدخل فيه كل من

 متفقون مع أهل السنة. واألشاعرة فيام يتعلق بموضوع الصحابة واخللفاء

األكثر  يقابل املبتدعة وأهل األهواء، وهو املعنى األخص: وهو ما - ب

ا أو  استعامالً يف كتب اجلرح والتعديل، فإذا قالوا عن الرجل أ�ه صاحب سنة أو كان سنًي

د ئف البدعية كاخلوارج  من أهل السنة ونحوها، فاملرا أ�ه ليس من إحدى الطوا

 واملعتزلة والشيعة، وليس صاحب كالم وهوى.

ن املديني عىل أن ، وقد نص اإلمام أمحد واباألشاعرة وهذا املعنى ال يدخل فيه

أصاب بكالمه السنة  يف يشء من علم الكالم ال يعترب من أهل السنة وإنْ  من خاض

فقة السنة فحسب، بل التلقي  حتى يدع اجلدل ويسلم للنصوص، فلم يشرتطوا موا

ى من السنة فهو من أهلها وإن أخطأ، ومن تلقى من تلقَّ  ، فمن)٢(واالستمداد منها 

 النتيجة. فقها يفغريها فقد أخطأ وإن وا

فقوها يف النتائج فكيف  واألشاعرة تلقوا واستمدوا من غري السنة ومل يوا

   يكونون من أهلها.

                                                           

  ).١١/٣٠٦) الرشح املمتع، (١(

  ).١٦٥، ١/١٥٧لاللكائي، (ل ،رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة :نظرا )٢(
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 واختالفها: قَر ضابط من ضوابط معرفة الفِ 

ا تتفق َر الفِ  من املعلوم لدى الباحثني يف ا منهجًي ق واختالفها أن لكل فرقة أساسً

ئفها وترجع إليه أصوهلا عدها، ومن خالف فيه خرج عن انتسابه هلا ومن  عليه طوا وقوا

 مل ينطبق عليه مل يدخل فيها.

اخلمسة فهو معتزيل، وكل من قال إن اإلنسان  فمثال كل من قال باألصول

إن اإليامن هو املعرفة أو التصديق فهو  جمبور عىل أفعاله فهو جربي، وكل من قال

 إىل آخر ما هو معروف.، أشعري مرجئ، وكل من قال بالكالم النفيس والكسب فهو

 الباحث الفرقة واالنتامء إليها. وهذا ضابط منهجي حيدد به

ا أن املرجئة والقدرية  وبتطبيق هذا الضابط الذي ال خالف يف حتديده يتبني قطًع

 واجلامعة وهذا ما تقوله األشاعرة وال ختالف فيه. واملعتزلة ليسوا من أهل السنة

ق واملقاالت َر السلف وعليه جرى املصنفون يف الفِ  ومن الثابت عن كثري من

الثنتني وسبعني اخلارجة عن أهل السنة  من أهل السنة واألشاعرة أن أصول الفرق

رج، واملرجئة". واجلامعة أربع  "القدرية، والشيعة، واخلوا

ليسا من أهل السنة فام حكم من مجع  إذا كان املرجئ والقدري ل بعد ذلك:اقيف

فضة؟ والقدر أو اإلرجاء واجلرب أو مجع بنيبني اإلرجاء   أصول املعتزلة وقول الرا

ا عنهم؟ أ�كون هذا من أهل السنة  واجلامعة؟ أم أكثر بعًد

ب الطبيعي معروف،   وعليه نقول: واجلوا

ا من البدع يف  إذا كانت املرجئة - ١ اخلالصة (أي التي مل ختلط باإلرجاء شيًئ

السنة واجلامعة وال منهم، فكيف يكون حال أهل  الصفات أو غريها) ليست هي

ب العقيدة  األشاعرة الذين جاءوا باإلرجاء كامالً  ا أخرى يف أ�وا وزادوا عليه بدًع

ا.  األخرى كام مر سابًق
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اخلالصة ليست هي أهل السنة واجلامعة وال منهم فكيف  إذا كانت اجلربية - ٢

اعرتف كثري  والكسب قد ،بالكسب وزادوا عليه يكون حال األشاعرة الذين جاؤوا

ا فهو بدعة عىل أي حال.  منهم بأ�ه جرب وإن مل يكن جًرب

: ال هل يرىض األشاعرة أن - ٣  ،وهو املتوقع ،يقال عنهم معتزلة، فإن قالوا

ا، فإن خالفونا، قلنا:  قلنا: وأهل السنة واجلامعة ال يرضون أن يقال عنهم أشاعرة أ�ًد

وعندها ترون أ�كم  ،وبيننا وبينكم وبني املعتزلة ينكمتعالوا لنقيس نحن وأ�تم املسافة ب

 إلينا منهم. وإن كنتم أقربَ  ،إليهم منكم إلينا أقربُ 

يعرف أصوهلا وضوابط حتديدها اطلع عىل كتب  لو أن أي باحث يف الفرق - ٤

ا وتكفريا لفرقة  فرقة من الفرق أو علم من األعالم فوجدها مملوءة شتامً وتضليالً وتبديًع

هذه الفرقة وتلك سواء، أو أن هذه جزء من  ة فهل جيوز له أن يكتب يف بحثه أنمعين

ا من العامة واملذاهب؟ وهل يقبل هذا منه أي أستاذ للفرق ،هذه  بل لو سمعت أحًد

 يشتم طائفة من الناس فقلت له أ�ت منهم، أفريىض هبذا أم يعتربه شتًام له؟

كتبهم بشتم وتضليل وتبديع أهل السنة الذين متتلئ  فام القول إذن يف األشاعرة

ا بتكفريهم أ�صح وإن أردت التأكد  بعد هذا أن نقول إهنم منهم؟ واجلامعة وأحياًن

د بقول الرازي أو اجلويني أو األ�جي  فاسأل أي لخ: (احلشوية، إ …أشعري ما املرا

دث حتل يف اهللا)  مة،املجسِّ   .)١(النابتة، مثبتو اجلهة، القائلون بأن احلوا

                                                           

وهم أكثر فرقتني يف  ،عونه أل�فسهمويدَّ  ،جون األشاعرة من أهل السنةرِ ا�اتريدية خيُ  ومن العجيب أن )١(

ا يف األصول.اإلسالم تقاربً  ًك  .)٣٨ص  :لإلجيي انظر حاشية عىل رشح العضدية( ا واشرتا

درسة أما ما يتعلق باخلالف بني األشاعرة واملعتزلة فهو برمته خالف داخيل ضمن املدرسة العقلية التي هي م

ا.   املعتزلةاهلوى والبدعة وال بأس أن يستفيد أهل السنة من ردود األشاعرة عىل   إذا كانت حًق
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   هام الفرقة الناجية؟تُ أ�ّ 

هام تالسنة واجلامعة واألشاعرة فرقتان خمتلفتان، وهذا يستلزم حتديد أ� ن أهلإ

وأسهله، لكن مكابرة بعض األشاعرة بادعاء  وما أوضح هذا التحديد الناجية؟ الفرقة

ناج جيعلنا نبدأ بإلقاء سؤال عن الفرقة  أن األشاعرة وأهل السنة واجلامعة كالمها

   أهي فرقة واحدة أم فرقتان؟ الناجية:

ب:  ق هذه األمة  قد أخرب يف روايات كثرية صالنبي أن واجلوا حلديث افرتا

ةً «أهنا  عىل ثالث وسبعني فرقة: َد اِح الَّ َو اِر ِإ ا يفِ النَّ َه لُّ  (رواه ابن ماجه، وصححه .)١(»ُك

                                                           

يِّ  )١( ِع َج شْ َ كٍ األْ ِن َماِل فِ ْب ْو ْن َع ولُ اِهللا  تَع سُ الَ َر : َق الَ مْ : «صَق ِه وا يفِ ِديِن ُق رتََ وَد اْف ُه نَّ اْلَي ى  ِإ َد ْح ىلَ ِإ َع

 ، ًة َق ْر َني ِف ِع ْب سَ نيَ َو ِع ْب سَ ِ َو نيْ َْت ىلَ ثِن ْم َع ِه وا يفِ ِديِن ُق رتََ ى اْف اَر نَّ النَّصَ ، َوِإ وَن يفِ النَّاِر ُع ْب سَ َنَِّة َو ٌة يفِ اجلْ َد ِح ا َو ، َف ًة َق ْر  ِف

نَّ هَ  َق رتَِ ْف ، َلَت ِه ِد ٍد ِبَي مَّ َ سُ حمُ ْف ي َن ِذ ، َوالَّ َنَِّة ٌة يفِ اجلْ َد اِح َو ، َو وَن يفِ النَّاِر ُع ْب سَ ى َو َد ْح ةُ َفِإ مَّ ُ ِه األْ َني  ِذ ِع ْب سَ ثٍ َو الَ ىلَ َث َع

وَن يفِ النَّارِ  ُع ْب سَ اِن َو ، َوثِنَْت َنَِّة ٌة يفِ اجلْ َد اِح ، َو ًة َق ْر ةُ  ،ِف َع امَ يَ اْجلَ ِه : ، »َو وا َقاُل ؟«َف ولَ اِهللا سُ ا َر يَ َي ْن ِه َم : »، َو الَ َما َأ�َا «َق

ايبِ  َح صْ ِه َوَأ َلْي ى سَ «. ويف رواية: »َع ِت مَّ نَّ ُأ ةً َوِإ َق ْر َني ِف ِع ْب سَ ِ َو نيْ َْت ىلَ ثِن قُ َع رتَِ ْف الَّ  ،َت ا ىفِ النَّاِر ِإ َه لُّ ةً  ُك َد اِح ىَ ، َو ِه َو

ةُ  َع امَ الذهبي و ، وصححه، ووافقه ابن تيميةاحلاكموالرتمذي، وابن ماجه، و ،أ�و داودو ،أمحد . (رواه»اْجلَ

ده  الشاطبيوالبوصريي و العراقي يف"ختريج  احلافظواأللباين واألرنؤوط، وحسنه الرتمذي وابن حجر، وجوَّ

 .اإلحياء")

يَ الْ   ْن ِه َم : َو يْ ؟) َأ ولَ اِهللا سُ ا َر يَ َي ْن ِه َم ةُ (َو َق ْر َنَّة ِف ي يفِ اجلْ ِت ِه ؟ الَّ ْق ِف ِديِث َواْل ِن َواْحلَ آ ْر ُق ْهُل اْل : َأ يْ ة) َأ َع امَ (اجلَْ

ذِ  ِم الَّ ْل ِع ُه َواْل اِر اِع َأَ� ىلَ ِاتَِّب وا َع ُع َم وا  صيَن ِاْجَت ُل دِّ ملَْ ُيَب ري، َو ْغِي يفِ َوالتَّ ِر ْح وا ِبالتَّ ُع ِد ملَْ َيْبَت ا، َو َه لِّ ِل ُك ا َو حْ َ يِع األْ يفِ َمجِ

ة.  َد اسِ َف َراِء اْل اآلْ  ].)١٢/٢٢٣لعظيم آبادي (لعون املعبود رشح سنن أيب داود، [ِب

   تنبيه:

الَّ : «ص يف قولهبعض عند الإشكال هناك  ا ىفِ النَّاِر ِإ َه لُّ ةً  ُك َد اِح خري األمم،  صأمة النبي  ، فمن املعلوم أن»َو

الَ   صوأن املرجوَّ أن يكونوا نصف أهل اجلنة، مع أهنم يف سائر األمم كالشعرة البيضاء يف الثور األسود، َق

َنَّةِ « ْهِل اجلْ َر َأ ْط وا شَ وُن ُك ْن َت و َأ ْرُج ى َأل كَ  ،ِإنِّ ْن َذِل ْم َع ُك ربُِ خْ ُأ سَ ٍر  ،َو ْو اَء ىفِ َث ضَ ٍة َبْي َر ْع الَّ َكَش اِر ِإ فَّ ُك وَن ىفِ اْل ُم ِل سْ ا املُْ َم

ٍر َأ�َْيَض  ْو َداَء ىفِ َث ْو ٍة سَ َر ْع ْو َكَش َد َأ َو سْ ).  ».َأ ٌم ِل سْ ُم يُّ َو اِر َخ اُه اْلُب َو   ؟معظم األمة هيلك كيف فكيف يتمشى هذا؟(َر

  :من االبتداع، وأما اخلاصةهتم ة وخاصة، فالعامة ال شك يف براءن الناس عاماجلواب: أو

 يردُّ إليها ب عينيه، وبلغ يف تقويتها كل مبلغ، وجعلها أصالً فمنهم مبتدع اخرتع البدعة، وجعلها نصْ  -١

عوا عليها ومحَّلوه ما مل  م من نمطه، وربام جددوا بدعته، وفرَّ ئح الكتاب والسنة، ثم تبعه أقوا يتحمله، رصا

م، وهؤالء هم املبتدعة حقا   .ولكنه إمامهم املقدَّ
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إهنا اثنتان، وعليه وال تابعيهم  يوال أحد من أصحابه  صالنبي وما قال األلباين)، 

 يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب( جاء تفسري قوله تعاىل:

املستقيم هو السنة والسبل هي األهواء، وما هو  أن الطريق)، ١٥٣األ�عام: ( )رثزث

                                                                                                                                                     

ٌع إىل  -٢  هم بالتدريس والتصنيف، ولكنه عند نفسه راِج َد ى سوا ومن الناس من تبع هؤالء ونارصهم، وقوَّ

ولعله ختيل مصلحة دنيئة، أو  ،احلق، وقد دسَّ يف تلك األ�حاث نقوضها يف مواضع، لكن عىل وجه خفي

رضه، وربام بلغت األذية إىل نفسه، وعىل اجلملة، فالرجل قد عرف م عليه انحطعظُ  اط نفسه وإيذاؤهم له يف ِع

ط يف ترصفاته، وحسابه عىل اهللا سبحانه، إما أن حيرشه مع من أحب بظاهر حاله، أو  احلق من الباطل وختبَّ

الَّ قد فعل ذلك، لكن رش ار ِإ هم واهللا كثري، فلربام مل يقع يقبل عذره، وما تكاد جتد أحدا من هؤالء النُّظَّ

الَّ األذكياء املحيطون بالبحث، وقد  فطن لتلك اللمحة اخلفية التي دسوها ِإ خربهم بمكان، وذلك أل�ه الَ ُي

  أغناهم اهللا بعلمهم عن تلك اللمحة، وليس بكبري فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم احلق وخيفيه. 

ب يف كالم الناس،  ٌل ، وال مؤهَّ ومن الناس من ليس من أهل التحقيق -٣ للهجوم عىل احلقائق، وقد تدرَّ

لوه ولكن أرواح األ�حاث بينه وبينها حائل، وقد يكون  ثاء ما حصَّ وعرف أوائل األ�حاث، وحفظ كثريا من ُغ

م يف النفوس، وهؤالء هم األكثرون عددا، من يقلدهمذلك لقصور اهلمة، واالكتفاء والرضا عن  ِه ِع ْق َو ، ِل

را، فإهنم مل حيظوا بخصيصة اخلاصة، وال أدركوا سالمة العامةواأل ْد   .رذلون َق

  .فالقسم األول من اخلاصة: مبتدعة قطعا، والثاين: ظاهره االبتداع، والثالث: له حكم االبتداع

ومن اخلاصة قسم رابع، ثلة من األولني، وقليل من اآلخرين، أقبلوا عىل الكتاب والسنة، وساروا  -٤

م السالمة،  بسريها، ُه مُّ ف ما ال يعنيهم، وكانوا ُهتِ وسكتوا عام سكتا عنه، وأقدموا وأحجموا هبام، وتركوا تكلُّ

ُة عني أحدهم تالوة كتاب اهللا تعاىل، وفهم معانيه عىل السليقة وحياة السنة آثَ  ُر عندهم من حياة نفوسهم، وقرَّ

ة، ومعرفة ثبوت حديٍث  ِويَّ ْر ُة حقا، وهم الفرقة العربية، والتفسريات اَمل نبوي لفظا وحكام، فهؤالء هم السُّنِّيَّ

ِر  الناجية، وإليهم العامة بأرسهم، ومن شاء ربك من أقسام اخلاصة الثالثة املذكورين، بحسب علمه بقْد

اهتم   .بدعتهم وِنيَّ

ا،  وحديثً قديامً  ، وهو هالك معظم األمة، ألن األكثر عددا هم العامةُ ذكورامل شكال، مل يلزم اإلاتضح ذلكإذا 

تْ بدعته من األول، تنقذهم  ِفَي وكذلك اخلاصة يف األعصار املتقدمة، ولعل القسمني األوسطني، وكذا من خَ

كِ االبتداع، بحسب املجازاة األخروية، ورمحة ربك أوسع لكل مسلم ْل ك من النظام يف سِ   .رمحُة ربِّ

ت الفرق، فلعله الَ ف َر د الفرق املبتدعة وإن َكُث دهم جزءً  أفرا ا من أ�ف جزء من سائر يكون جمموع أفرا

  املسلمني، فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة احلديث ألحاديث فضائل األمة املرحومة. 

ار احلقِّ عىل اآلباء واملشايخ [انظر: خْ يف ِإيَث اِم ُم الشَّ َل سلسلة األحاديث ، )٤١٤لشيخ صالح املقبيل (ص ل ،الَع

ئدهاالصحيحة ويشء من فقهها     ].)٤١١/ ١( ، للشيخ األلباينوفوا
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السني منها  - وعىل هذا سارت كتب الفرق .)١(بيده صإال طريق واحد كام خط النبي 

حدة. فهي تقرر أن الفرقة الناجية واحدة ثم تدعي كل فرقة أهنا هي هذه - والبدعي  الوا

 صفة هذه الفرقة وعالمتها؟ بقي إذن أن يقال: ما هي

ب أ�ه جاء يف بعض َما َأَ�ا « أهناب ص النبي تفسريُ ه روايات احلديث نفسِ  واجلوا

ايبِ  َح صْ ِه َوَأ َلْي تيم م وال. »َع يف العقيدة  )اجلوهرة(نظومة ختالف فيه األشاعرة، بل يف خوا

ة:  األشعريَّ

ٍ خَ  لُّ كُ َو  ٍّ  لُّ كُ َو               فْ لَ سَ  نْ مَ  اعِ بَ اتِّ يفِ  ريْ   فْ لَ خَ  نْ مَ  اعِ دَ تِ  ابْ يفِ  رشَ

وسلف األمة: تقديم  يوأصحابه  صأكان مما عليه النبي  هلم: يقالف

االستدالل بدليل املعنوية واملعاين، أو  العقل عىل النقل أو نفي الصفات ما عدا

أو نظرية الكسب، ، والعرض واجلسم واحلال احلدوث والقدم، أو الكالم عىل اجلوهر

أو القول بأن اهللا ال داخل العامل وال خارجه وال  أو أن اإليامن هو جمرد التصديق القلبي،

الذي ال صيغة له، أو نفي قدرة العبد وتأ�ري  فوقه وال حتته، أو الكالم النفيس

إننا نربأ بكل مسلم أن  إىل آخر ما يف عقيدتكم؟، املخلوقات، أو إنكار احلكمة والتعليل

 ذلك أو يقوله. يظن

أدخلتموها يف اإلسالم وجعلتموها عقيدة الفرقة  بل إن هذه العقائد التي

فالسفة اليونان ومرشكوا الصابئة وزنادقة أهل  الناجية بزعمكم، هي ما كان عليه

ن وبرش املرييس وابن كُ  ها عنهم اجلهم بنلكن ورث الكتاب. ب وأ�تم ورثتموها الّ صفوا

 واالبتداع وليست من مرياث النبوة والكتاب. كة الفالسفةرِ عن هؤالء، فهي من تَ 

                                                           

ِد اهللاِ ) ١( ْن َعْب وٍد  َع ُع سْ ِن َم ولُ اِهللا  تْب سُ طَّ َر : خَ الَ :  صَق الَ مَّ َق ، ُث ِه ِد ط�ا ِبَي يامً «خَ ِق َت سْ ِبيُل اِهللا ُم ا سَ َذ مَّ »َه ، ُث

 : الَ مَّ َق ، ُث ِه ِل امَ
شِ ، َو ِه ِميِن ْن َي طَّ َع سَ «خَ ، َلْي ُبُل ِه السُّ ِذ هِ َه و ِإَلْي ُع ْد اٌن َي َط ْي ِه شَ َلْي الَّ َع ِبيٌل ِإ ا سَ :  ،»ِمنَْه َرَأ مَّ َق  زب رب(ُث

ُه )، ١٥٣األ�عام: ( )رثزث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب َح حَّ صَ ، َو َُد اُه أمحْ َو (َر

 .( ُّ
اينِ َْلَب   األْ
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ل حتى اليوم نرد عليكم بام أ�فه أئمة  ومن أوضح األدلة عىل ذلك أ�نا ما نزا

بزمان،  وها قبل ظهور مذهبكمكتب "اجلهمية" عىل السنة األولون من كتب يف الردود

فدل هذا عىل أن . ومنهم اإلمام أمحد والبخاري وأ�و داود والدارمي وابن أيب حاتم

زدتم عليهم وركبتم من كالمهم من بدع  الثالثة وأشباههم مع ما سلفكم أو�ك

 جديدة.

ا من األشاعرة، فقد عقدوا لشيخ  عىل أن املراء حول الفرقة الناجية ليس جديًد

سطية" بسبب تأ�يفه الم ابن تيمية حماكمة كربىاإلس وكان من أهم التهم  "العقيدة الوا

 إذ وجدوا هذا خمالًفا �ا، » … فهذا اعتقاد الفرقة الناجية« املوجهة إليه أ�ه قال يف أوهلا:

 تقرر لدهيم من الفرقة الناجية هي األشاعرة وا�اتريدية.

ب شيخ اإلسالم ا من كتب هلم أ�ه أحرض  وكان من جوا أكثر من مخسني كتاًب

سطية  املذاهب األربعة وأهل احلديث والصوفية فق ما يف الوا واملتكلمني كلها توا

: /وحتداهم  العقيدة. وبعضها ينقل إمجاع السلف عىل مضمون تلك قد « قائالً

فإن جاء بحرف واحد عن أحد من  كل من خالفني يف يشء منها ثالث سنني، أمهلتُ 

ومل يستطع املتنازعون مع  ».فأ�ا أرجع عن ذلك خيالف ما ذكرتُ  … القرون الثالثة

ئنه أن خيرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة اإلسالم  طول تفتيشهم كتب البلد وخزا

  .)١( وسلفه

املعارصون أن نجدد التحدي ونمدد املهلة أم يكفي أن  فهل يريد األشاعرة

يف االبتداع، وإنام النجاة كل النجاة يف  حدإنه ال نجاة لفرقة وال أل نقول هلم ناصحني:

 التمسك واالتباع.

ن أهل القبلة ال من أهل  السنة: ِم

فرقة من الثنتني وسبعني فرقة وأن حكم هذه الفرق  تبني مما تقدم أن األشاعرة

 الثنتني وسبعني هو:

                                                           

  ).٢١٧، ١٦٩ /٣(جمموع الفتاوي  من انظر تفصيل املناظرة يف )١(
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 النجاة. الوعيد بالنار وعدم - ٢                 الضاللة والبدعة. - ١

كثري ممن جيهلون مذهب أهل السنة واجلامعة يف  مثار جدل كبري ولغطوهذا 

هذا حتى يرفعون عقريهتم بأ�نا ندخل األشاعرة  الوعد والوعيد، إذ ما يكادون يسمعون

ا باهللا. النار ونحكم عليهم باخلروج من امللة أ�فاظ أو إطالقات  ال يصح تفسريو عياًذ

جيهلونه أن  الل أقواهلم هم وعىل الذينمذهب السلف يف الوعد والوعيد إال من خ

 يستفصلوا قبل أن يترسعوا بادعاء التكفري.

 أ�فاظ الوعيد ونصوصه: وهذا موجز ملذهب السلف يف

ا للكفر "الضالل" فمن أ�فاظ الوعيد - ١ دًف بإطالق إال عند من  وهو ليس مرا

د به املعصية  جيهلون أوضح بدهيات العقيدة، فإذا أطلق عىل أحد من أهل القبلة فاملرا

 يطلق عىل املعصية يف األعامل. "الفسق" يف االعتقادات كام أن لفظ

ا كام يف قوله تعاىل: الرشك ويطلقان عىل  الضالل والفسق - ٢  مك (الكفر أ�ضً

 ىق  يف ىف(وقوله تعاىل: ، )١١٦النساء: () ام يل ىل مل يك ىك

وقوله تعاىل: )، ١٣٦النساء: (  )يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق

لكن إذا كانت ). ٩٩البقرة: ( )مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ (

نفسها تطلق يف األحاديث وال يراد هبا الكفر األكرب املخرج من امللة كام يف  كلمة الكفر

ٌر « يف الصحيح: صقوله  ْف ُه ُك ِقَتاُل وقٌ َو سُ ِم ُف ِل سْ ابُ املُْ َب ي الفسق فكيف بلفظتَ  ،)١( »سِ

   الوعيد. والضالل اللتني دون ذلك يف

األشاعرة فرقة ضالة يعني أهنا منحرفة عن طريق احلق ومنهج السنة  نإقول فال

 خروجها عن امللة وأهل القبلة وهذا يتضح بالفقرة التالية: وال يعني مطلًقا

ةً : «ص ومنها قوله -  نصوص الوعيد - ٢ َد اِح الَّ َو اِر ِإ ا يفِ النَّ َه لُّ هلا  -  »ُك

ا أن  وعند التعيني. طالقمنهجها املنضبط يف مذهب السلف عند اإل فنحن نعلم مجيًع

ين وآكل مال اليتيم بالنار برصيح توعد توعد قاتل النفس التي حرم اهللا و ـ اهللا الزا

                                                           

يُّ ) ١( اِر َخ اُه اْلُب َو مٌ َر ِل سْ ُم   .َو
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ن، لكن ا، وأ�نا لو  هل يعني هذا أن كل قاتل وزانٍ  القرآ وآكل مال يتيم يدخل النار قطًع

ا منهم بعينه جيوز لنا أن نعتقد دخوله النار؟ رأ�نا  أحًد

ا، وإنام مذهب السلف أن هذه النصوص تبنيِّ  س هذا من مذهب السلفلي  أ�ًد

هذا احلكم فيه وتطبيق الوعيد وتنفيذه فيه  قن فعل هذه الذنوب أما حتقُ م مَ كْ وتقرر حُ 

نع البد فقد يقتل الرجل  .)١(من انتفائها  فهو متوقف عىل رشوط البد من حتققها وموا

ا مؤمنة  ويكون هذا الذنب يف - يكام كان من اقتتال الصحابة  -  متأوالً جمتهًدا نفسً

ا معتدًيا حقه مثل النقطة السوداء يف بحر من احلسنات وأعامل التقوى.  وقد يقتله ظاً�

اخلبري سواء،  فليس هذان عند احلكيم وليس له رصيد من اخلري يكفر عنه هذا اجلرم.

ا.  وليس حكمهام يف مذهب السلف واحًد

                                                           

  .)٥٠١- ١٢/٤٧٩( انظر تفصيل ذلك يف جمموع الفتاوى: )١(

 ألواملراد بالوعد: النصوص املتضمنة وعد اهللا ، ق يف نصوص الوعد والوعيدَر أهل السنة وسط بني الفِ 

د به: النصوص التي فيها توعُّ  ألهل طاعته بالثواب واجلزاء احلسن والنعيم املقيم.  دٌ وأما الوعيد: فاملرا

ردة يف الوعد والوعيد كثرية، سواء يف كتاب اهللا و للعصاة بالعذاب والنكال. ، أو من سنة ألالنصوص الوا

  .صرسوله 

طرف غلب نصوص الوعد،  جتاه هذه النصوص افرتق الناس يف باب الوعد والوعيد إىل طرفني وواسطة:و

: كل ذنب سو : ال يرض الرش ىوأغفل نصوص الوعيد، وهم املرجئة اخلالصة؛ فقالوا ك فهو مغفور، وقالوا

والطرف املقابل هلم وهم اخلوارج واملعتزلة قالوا بخلود  مع اإليامن معصية، كام ال ينفع مع الكفر طاعة.

  .أصحاب الكبائر أو إخراجهم من اإليامن تكفري إىل ذلكهم جرَّ وأصحاب الكبائر يف النار؛ 

زن بني الط رفني؛ فإهنم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد، فيجمعون أما أهل السنة الذين يمثلون نقطة التوا

بني اخلوف والرجاء، مل يفرطوا يف نصوص الوعيد كاملرجئة اخلالصة الذين قالوا ال يرض مع اإليامن ذنب، ومل 

رج واملعتزلة يف نصوص الوعيد. لوَّ لوا غُ يغْ    اخلوا

ه خيرج أهل الكبائر من النار فال خيلد فيها عن املذنب، وأ� ـفكان قوهلم يف الوعيد أ�ه: جيوز أن يعفو اهللا 

وخالصة قوهلم أن كل من مات غري مرشك باهللا فهو داخل حتت املشيئة؛ إن شاء اهللا . أحد من أهل التوحيد

  غفر له وإن شاء عذبه. وأ�ه إن عذبه ال خيلده يف النار كالكفار.

أهل اإليامن به وأهل طاعته بحكم وعده هلم وقالوا يف الوعد: إن اهللا ال خيلف وعده، وإنه ال بد أن يثيب 

  .بذلك، ال بحكم استحقاقهم عليه فإن العبد ال يستحق بنفسه عىل اهللا شيًئا
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خول اجلنة ابتداًء ما مل تكن هناك حسناتٌ ماحية، أو مصائب فالكبائر متنع د

، أو حمُض عفو اهللا وعافيته، أو إقامة احلدِّ عليه  صوح، أو شفاعة شافٍع رة، أو توبة َن مكفِّ

 جمال العقيدة. وهكذا معاملة أهل القبلة يف. يف الدنيا

منها وله ن هو عىل احلد األدنى البدعية منهم مَ  فإن أصحاب املناهج والفرق

ا يف  ،نرصة الدين مع ذلك علم وعبادة وجهاد وإخالص يف ومنهم من يكون رأسً

ا إليها بقصد وسوء نية تكون هذه البدعة جمرد ستار لعقائد أخبث  بل وربام ،البدعة داعًي

 يضمرها يف نفسه.

املنهج وشمول االسم هلام معا وتناول الوعيد  فمع اشرتاك هذين يف أصل

دفاملنهج له حكمه واأل حقيقة قائمة الشك فيها. ق بينهاممنهام يظل الفْر املطلق لكل   فرا

حتى منهج  عىل حدة. بحسب حاله وتقويم الفكرة يف ذاهتا غري تقويم حامليها كلٍ  كٌل 

ا، فمنهم من هو يف غاية التمسك به قوالً وعمالً  السلف نفسه يتفاوت أصحابه فيه جًد

ا ودعوة املنتسبني أو املنسوبني  بعض إنبل  ىل احلد األدنى منه.ومنهم من هو ع واعتقاًد

احلق وأن االنتساب  إىل مناهج بدعية ليس منهم أصالً ولكنه متوهم حيسب أهنم عىل

فقهم يف مذهبهم لو عرفه حق معرفته ،إليهم ال ضري فيه أو أهنم خمطئون يف  مع أ�ه ال يوا

ا.ولو فتشنا �ا وجدنا فيه مما يدع ،نسبته ملذهبهم  ون شيًئ

أكثر أهل اجلنة مع أن الفرقة الناجية منها  -  وهللا احلمد - وهلذا كانت هذه األمة

ا من الفرق الثنتني وسبعني ال يساوون  واحدة فقط، وما هذا إال ألن املعدودين حًق

ا يسًريا  بالنسبة لسلف األمة وخلفها أما من اتبعهم عن جهل أو خطأ أو حسن  ،إال نزًر

فله حكم آخر، واهللا تعاىل حكم قسط ورمحته أوسع  م دون أن يشعرنية أو تأ�ر هب

 وفضله أعظم.

ومنازل الناس فيها خاضعة ألمر أحكم احلاكمني  واحلاصل أن أحكام اآلخرة

أن نحكم عىل كل منهج أو فرد بام حكم اهللا به  وأعدهلم، أما نحن يف الدنيا فمأمورون

ليس ف وابط التي جاءت يف مذهب السلف.بالض عليه من غري إفراط وال تفريط ونتقيد

ا، فقد يكون جمتهًداأهل السنة خالف يف يشء من اعتقاد  كل من  جيب أن يكون هالًك
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ا يغفر اهللا خطأه، وقد ال يكون بلغه يف ذلك من العلم ما تقوم به عليه احلجة، وقد  خمطًئ

عند  يه إالفاألمر واضح ال لبس ف يكون له من احلسنات ما يمحو اهللا به سيئاته.

 .املتخصصني املعاندين أو املعذورين من غري

األشاعرة أهل السنة واجلامعة منهم و وكيف يكون عند األشاعرة لبس يف موقف

كتبهم وال يقولون أن هذا  يقفون نفس املوقف من املعتزلة فهم يصفوهنا بالضالل يف

 فمن حقنا أن نلزمهم من واقع كتبهم. ،يعني إخراجهم من امللة

مربر ملطالبة األشاعرة بإدخاهلم يف أهل السنة واجلامعة  وإذا تقرر هذا تبني أ�ه ال

اخلروج من أهل القبلة ألن ذلك يعني هدم هذه القاعدة  بدعوى أن هذا جينبهم هتمة

غريهم حتى ال يبقى من تلك الفرق الثنتني وسبعني فرقة  ناكلها، إذ لو أدخلناهم ألدخلْ 

 يد برش، إنام نحن متبعون ال مبتدعون. أ�دينا وال يف وهذا ليس يف إال دخلت.

عيه، فام أما باب الدخول احلقيقي منعهم أن يرجعوا يالذي  فمفتوح عىل مرصا

هي عقيدة القرون الثالثة واألئمة األربعة وسائر  إىل عقيدة أهل السنة واجلامعة التي

واآلخرة من بقائهم عىل  وهذا خري هلم يف الدنيا أئمة اهلدى يف هذه األمة املعصومة؟

عجب ملن يعرف احلق البدعتهم وتفاخرهم بأهنم أقرب الفرق ألهل السنة واجلامعة، ف

 ولكن هللا يف خلقه شؤون. أهله ودعاته. ويفتخر بقربه منه ثم ال يكون من

ا: كلمة التوحيد  أساس توحيد الكلمة: وأخًري

ا وجهًرا بعض الناس ي عنها السهام  قام أحد يردذا فإ ،طعن يف عقيدة السلف ًرس

إن وحدة الكلمة أهم من هذه القضايا، �اذا  ال تفرق كلمة املسلمني،« يف وجهه: حصا

 ».�اذا االهتامم بالقشور والشكليات تثري خالفات عفى عليها الزمان واندثرت؟

�ا جاز  -  ولن يسكتوا أ�ًدا -  احلق عن حماربته واحلق أ�ه لو سكت كل أعداء

 احلقو وا سكتيإليه، فكيف جيوز أن  عن بيانه للناس ودعوهتم وا سكتيأن  هل احلقأل

 م.ب املهاِج بالسكوت هو املحارِ  أهل احلق الذي يطالبقد يكون و ،بحيارَ 
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د من هذه األمة املمزقة املقطعة عن بيان  وا سكتي نأهل احلق أ األوصال يرا

بزعمهم، وكأن  فرقتتال  ها تتخبط يف ظلامت البدع حتىوعدَ أن يطريق اخلالص هلا و

  .ال يعلمون ما الذي فرقها بعد أن كانت جمتمعة هؤالء

دعوى تقديم توحيد الكلمة عىل كلمة التوحيد مصادمة للحق من جهة  إن 

 خياران ال ثالث هلام: وأمام القائلني هبا من جهة أخرى. سنن اهللا يف احلياةمصادمة لو

ل من انتسب لإلسالم، وعليه فال هذا احلكم عىل ك إما أن يلتزموا تعميم - ١

ا أو ا عىل أي فرقة تدعي اإلسالم كالقاديانية  جيوز أن نثري أو نبحث خالًف نكتب رًد

ئف الكافرة، بل ندْ  والبهائية والدروز والنصريية ا إىلوالبهرة وسائر الطوا مجع  عوها مجيًع

زم هذا الصف ووحدة الكلمة ملحاربة الشيوعية والصهيونية.  -  عىل كالمهم - ومن لوا

إذن  ق أو إخفاء كتب عقيدة األشاعرة؛ ألهنا تثري اخلالف مع املعتزلة وغريهم، فهيحْر 

 .واجلامعة وهم أكثر املسلمني متزق الصف وتشتت الكلمة، بل هي تشتم أهل السنة

: كال، - ٢ ال يعم هذا احلكم كل املنتسبني لإلسالم، بل البد من  وإما أن يقولوا

يف ذلك تفريق وال متزيق، وإنام نريد توحيد صف  لك الفرق وليسبيان كفر وضالل ت

 فنقول هلم حينئذ: ليست ضالة وال منحرفة!! أهل السنة واألشاعرة أو الفرق التي

: ا مرشوًطا بأ�فسكم، فال ترفعوا هذا الشعار إال مقيَّ  قد نقضتم قاعدتكم أوالً ًد

العدل تريدون السكوت عن إثارة بأي معيار من معايري  إن كنتم صادقني، لكن أخربونا

بضالهلا.  ضالهلا ووجوب إثارته مع تلك وحتكمون اخلالف مع هذه وحتكمون بعدم

رجأهناجم اخل مثالً أم العكس؟ ما هو املعيار؟ وهل هناك حًقا  شيعةونتآخى مع ال وا

 هو الضالل إذن؟ ما افرق ضالة فأخربون

ا فيام اتفقنا عليه « قد تقولون: ا فيام اختلفا فيهنتعاون مجيًع  ».ويعذر بعضنا بعضً

عي اإلسالم إال ونحن متفقون األرض تدَّ  إنه ما من فرقة ظهرت عىل فنقول:

القاديانية نتفق معها عىل اإليامن باهللا وصحة  معها عىل أشياء وخمتلفون عىل أشياء، حتى

ن صنبوة حممد  ا فيامواإليامن باآلخرة وتعظيم القرآ اختلفنا فيه  ، فإذا عذر بعضنا بعضً

، من أصول الكفر الواضحة ونحومها صحممد  مثل نبوة أمحد القادياين ونسخ رشيعة
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جديد للمطالبة باملعيار الذي به  أم نعود من ؟فامذا تكون النتيجة؟ وهل ترضون ذلك

ك الكل يف أصل ف. نرد القاديانية ونقبل غريها مع اشرتا  الضالل واالنحرا

بيان ضالله وأن املسلمني لن جيتمعوا إال عىل  منمتم أن كل ضال البد إن سلَّ 

الذهبية لتوحيد  احلق فاألشاعرة فرقة ضالة عن املنهج الصحيح، فهاهي إذن الفرصة

ومنهج  املسلمني، وهي أن يعلن األشاعرة يف كل مكان رجوعهم إىل مذهب السلف

ئع اجلميل. عن  غريكم أ�عدُ  أنفإن مل تفعلوا فاعلموا  احلق وحينئذ يتحقق هذا احللم الرا

 وترفضون فام بالكم بالبعيدين،  أهل السنة واجلامعةاإلجابة أل�كم أ�تم أقرب الفرق إىل

 ن يعاديه ويأ�اه.مَ  ضوا أ�فسكم إذ ترفعون شعار الوحدة وأ�تم أولُ فال تناقِ 

ا: رج  إن دعومتونا إىل ثانًي أن نتحد نحن وأ�تم فقط ضد سائر الفرق كاخلوا

شايعها، قلنا قد سهل اخلطب إذن، لكن البد  نوضد الشيوعية ومَ  والرافضة وغريها

  لكم من بيان منطلق التوحيد وموقعه بأن تلتزموا بوضوح بأحد قولني:

السنة واجلامعة، ولكن تقبلون التوحيد معنا  إما أ�كم أ�تم وحدكم أهل - ١

  وضالل. من تشبيه وجتسيم وحشو وكفر -بزعمكم  - ال عىل ما فينا تنازالً وتفضُّ 

وإما أ�كم لستم من أهل السنة واجلامعة ولكن تريدون التوحد معهم  - ٢

  طالبني منهم التنازل والتفضل بقبولكم عىل ما فيكم من بدعة وضاللة.

فإذا حددتم أحد املوقعني أمكن بعد ذلك عرض موضوعكم إما عىل أصول 

عدها إن اخرتتم األول، وإما عىل ضوابط املصلحة و حدودها الرشعية إن العقيدة وقوا

  .أقررتم باآلخر فأمامكم اخليار

ر بحقيقة كربى هي أن النبي  هذه األمة أخرب أن قد  صغري أ�نا البد أن نذّك

وهذا اخلرب الصادق ال يمكن معه اختصار الفرق إىل  ،ستفرتق عىل ثالث وسبعني فرقة

فاخلري إذن كل اخلري أن يبحث اإلنسان عن احلق  ؛سبعني وال إىل سبع فضال عن واحدة

ذه ولو وأن جيتنب الضالل ويدعو إىل نبْ  ،هاه الدنيا كلُ تْ ويعتقده ويدعو إليه وإن خالفَ 

فال  ألوأمر به اهللا  ‡داهنه أصحابه كلهم، هذا هو الذي سار عليه رسل اهللا 

 تصادموا سنة اهللا وختالفوا منهج رسله.
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  حوار مع أشعري
  فة العلو هللا حول ص

  

نوا  قام أهل العلم بدورهم يف مناقشة آراء األشاعرة والرد عليها بالتفصيل وبّي

، ونكتفي هنا بنموذج نتناول فيه مسأ�ة العلو التي )١(ما فيها من أخطاء ختالف العقيدة 

                                                           

   من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرد عىل األشاعرة: )١(

 وهو كله رد عليهم ،درء تعارض العقل والنقل.  

 زي عىل إمامهم الثاينرد فيه  س،نقض التأسي املسمى، بيان تلبيس اجلهمية  الفخر الرا

  .أساس التقديس أو تأسيس التقديس صاحب

 بً شيخ اإلسالم وهي التي كتبها ، التسعينية ا عن يف األشهر األخرية من حياته جوا

  .له األشاعرة حماكمة

 التي جرى فيها عىل بعض  وهي رشح لعقيدة الشمس األصفهاين ،رشح العقيدة األصفهانية

  .األشاعرة أصول

 فتوى احلمويةال.  

 جمموع الفتاوى، وطبعت مفردة وهي يف اجلزء السادس من، الرسالة املدنية.  

  عامة يف النبوات خاصة، واألشاعرة الباقالين وهو نقض لكالم ت،النبوا.  

 اتبعً  املرجئة يف اإليامن، وذكر بقية وهو نقد لألشاعرة، اإليامن.  

 وأئمة ا�الكية يف العقيدة، ضد املتأخرين من  مالك اإلمام وهي كالبيان ملذهب، القاعدة املراكشية

  .جمموع الفتاوى األشعري، وهي يف اجلزء اخلامس من مالكية املغاربة ا�ائلني إىل مذهب

 سطية سطية له بسبب األشاعرة أ�فها يف حماكمة ،املناظرة يف العقيدة الوا وهي يف اجلزء الثالث  الوا

  .جمموع الفتاوى من

 نيَّ فيه أن عقيدة أئمة السلوك  القشريي ا لكتابنقضً كتبه  ،االستقامة الصويف األشعري، وَب

ف يف العقيدة عند املنتسبني للتصوف يف اجلملة  املعتربين هي مذهب السلف، وأن بداية االنحرا

  .األشعري إنام جاءت متأخرة يف أوائل القرن اخلامس حني انترش مذهب

   :كتب منها األشاعرة يف الرد عىل ابن القيم ولتلميذه

عق املرسلة   .ناقش فيه أصوهلم ومنها موقفهم من النصوص ،الصوا

  .معظمه عنهم ،شفاء العليل 

  .معظمها عنهم ،العقيدة النونية 
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ُة «قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: خالف فيها األشاعرة أهل السنة.  مَّ َِئ األْ فُ َو َل السَّ

ابُ  ِكَت كَ اْل ىلَ َذِل لَّ َع امَ َد ِه َك ِق ْل ْن خَ ٌن ِم ِه َباِئ شِ ْر ىلَ َع ٍو َع َت سْ ِه ُم َواِت َام قَ سَ ْو : إنَّ اَهللا َف وَن وُل ُق َي

ُة َوا ـُمَباَيَن َم اْل ِل امَ ُع َك ، َو ِة مَّ ُ فِ األْ َل َاُع سَ مجْ ُة َوِإ نَّ السُّ قِ َو ِف َوا ـُم يحِ اْل ِ وِل الرصَّ ُق ْع ـَم وُّ ِباْل ُل ُع ْل

ُه  َحاَن ْب اُه سُ ْم إيَّ ِه ِد صْ َق ِه َو ْم ِب ِه ِر ا َر ْن إْق ؛ ِم ُه َق ْل كَ خَ ىلَ َذِل َر اُهللا َع َط امَ َف َك يحِ َو ِح وِل الصَّ ُق َمْن ْل ِل

اىلَ  َع   . )١(» َوَت

ة، وهي اإلمام صدر الدين ابن أيب العز احلنفي شارح العقيدة الطحاوي قالو

ىلَ  )٢(عقيدة اإلمام أيب جعفر الطحاوي احلنفي  َة َع ِعيَّ ْط َق َة اْل َحي ِ َة الرصَّ يَح ِح َة الصَّ ِدلَّ َ أّن األْ

                                                                                                                                                     

  .يف نفي العلوا كله رد عىل مذهبهم خصوصً  ،اجتامع اجليوش اإلسالمية

ن أهل السنة ومن كتب املعارصين: مذهب أهل التفويض يف نصوص  فيصل اجلاسم. ،األشاعرة يف ميزا

التمييز يف  حممد بن عبد الرمحن اخلميس.، بيةالّ الصفات، أمحد القايض. حوار مع أشعري، ا�اتريدية ربيبة الكُ 

حاي بن سامل احلاي أ�و ، شاعرة ليس مذهب السلف رد عىل كتاب "االشاعرة أهل السنة"بيان أن مذهب األ

منهج أهل السنة  سفر احلوايل.د. ، األشاعرة عرض ونقض سفر احلوايل.د. العقيدة،  منهج األشاعرة يف عمر.

تربئة السلف من تفويض  .واجلامعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا تعاىل، خالد عبد اللطيف حممد نور

هيم اللحيدان. هم أن اهللا ال داخل اخللف، الشيخ حممد بن إبرا العامل وال  نقض قول من تبع الفالسفة يف دعوا

أصول  عبد الرمحن املحمود.د. موقف ابن تيمية من األشاعرة،  حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د.خارجه، 

مالحظات عىل البيجوري يف رشح جوهرة التوحيد،  سفر احلوايل.، د. الفرق واألديان واملذاهب الفكرية

فقة العقل األشاعرة  للنقل، جابر إدريس عيل أمري. عمر بن حممود أ�و عمر. منهج السلف واملتكلمني يف موا

احلجج السلفية يف الرد عىل آراء ابن فرحان ا�الكي  مندكار.إسامعيل ليسوا من أهل السنة واجلامعة، فالح 

امت السلفية يف نقض الفتوى اجلامعية بأن األشاعرة من الفرقة لّ تأكيد املسَ  البدعية، عبد العزيز الريس.

رسالة يف الذب عن أيب احلسن األشعري  تسفيه أدعياء التنزيه، عبد اهللا اخلليفي. لريس.املرضية، عبد العزيز ا

هيم بن درباس.   وكتابه اإلبانة عن أصول الديانة، إبرا

  ) باختصار.٢٩٩-٢/٢٩٧) جمموع فتاوى ابن تيمية (١(

أخرب عام كان  /) وقد ذكر ابن أيب العز يف مقدمة رشحه للعقيدة الطحاوية أن اإلمام أيب جعفر الطحاوي ٢(

هيم  عليه السلف، ونقل عن اإلمام أيب حنيفة النعامن بن ثابت الكويف، وصاحبيه أيب يوسف يعقوب بن إبرا

ول الدين، ويدينون به رب احلمريي األ�صاري، وحممد بن احلسن الشيباين، ما كانوا يعتقدون من أص

  العاملني.
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فِ َدِليلٍ  ىلَ َأْ� يُد َع ِز ِه َت ِق ْل ىلَ خَ اىلَ َع َع وِّ اِهللا َت ُل ردة املتنوعة  .)١(ُع وذكر أن النصوص الوا

 .)٢(عباده تقرب من عرشين نوًعا املحكمة عىل علو اهللا عىل خلقه، وكونه فوق 

ا وذكر أدلة كل نوع، ثم قال: ع من األدلة لو «وقسمها إىل ثامنية عرش نوًع وهذه األ�وا

تْ نحو أ�ف دليل، فعىل املتأول أن جييب عن ذلك كله! وهيهات  َغ َل دها َلَب تْ أفرا َط سِ ُب

ب صحيح عن بعض ذلك!   .)٣(» له بجوا

بذاته فوق مجيع ـ به الكثري من النصوص الدالة عىل علوه  ـ كتاب اهللاإن 

   خملوقاته، ومن ذلك:

ئه عىل عرشه جاء ذلك يف سبعة مواضع يف القرآن العزيز: : الترصيح باستوا  أوالً

١ -  : اىلَ َع الَ َت  ). ٥طه: ( ) ىف يث ىث نث  (َق

٢ -  : اىلَ َع الَ َت  لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت(َق

ف: (  )مكىك   ). ٥٤األعرا

٣ -  : اىلَ َع الَ َت  رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ(َق

  ).٣(يونس:  )زتمت

٤ -  : اىلَ َع الَ َت  )ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي  خي حي جي يه ىه  (َق

  ).٢(الرعد:

٥ -   : اىلَ َع الَ َت   ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي(َق

 نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

  ). ٥٩ - ٥٨(الفرقان:  ) رث  يت ىت

                                                           

  ).١٦٤(ص  ،) رشح العقيدة الطحاوية١(

  ).٢٨٨ -٢٨٥(ص ، ) نفس املصدر٢(

  ).٢٨٨(ص  ،) نفس املصدر٣(
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٦ -  : اىلَ َع الَ َت  مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ(َق

  ).٤ السجدة:( )نث  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب

٧ -  : اىلَ َع الَ َت  )حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل(َق

 ).٤ حلديد:(ا

، ىلَ ا: الترصيح بلفظ الَعِيلّ واألْع الَ  ثانًي :  َق اىلَ َع  خك جكحك مق حق مف(َت

:  و ).٢٥٥ البقرة:( )مل خل حل  مكجل لك اىلَ َع الَ َت  حب جب هئ مئ خئ (َق

اىلَ ٦٢ (احلج: )جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب َع الَ َت : )، وَق

  ).١(األعىل: )زي ري ٰى ين  (

ا:الترصيح بلفظ الفوقية يف عدة مواضع، الَ  ثالًث اىلَ َق َع  حن جن مم  (: َت

: و، ) ١٨ األنعام:( )مه جه هن خنمن اىلَ َع الَ َت  ) مج حج مث هت  (َق

  ).٥٠(النحل: 

: ، ـ الترصيح بصعود األشياء إليه ا:رابعً  اىلَ َع الَ َت  مض خض حض جض(َق

: و ).١٠فاطر:( )جعمع مظ حط اىلَ َع الَ َت  ىي مي خي حي جي يه ىه(َق

ن:  )يي : و ،)٥٥(آل عمرا اىلَ َع الَ َت  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  (َق

 مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب

: و )،١٥٨ - ١٥٧ (النساء: )  ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك اىلَ َع الَ َت َق

  ).٤ (املعارج: )مس خس حس جس(

ا: : ، ـ الترصيح بنزول األشياء من عنده خامسً اىلَ َع الَ َت  نئ مئ زئ رئ  (َق

: و ).١(الزمر: )يئ ىئ اىلَ َع الَ َت  ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام  (َق

ووجه االستدالل هبذين النوعني الرابع  ).١٩٥ - ١٩٣(الشعراء:  ) ىي  ني  مي  زي

ل الصعود والرفع إال من  َق ْع أسفل إىل أعىل، وال يعقل النزول والتنزيل واخلامس أ�ه ال ُي

  إال من أعىل إىل أسفل.
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ا: : الترصيح بأ�ه سبحانه وتعاىل يف السامء،  سادسً اىلَ َع الَ َت  ىئ نئ مئ زئ رئ  (َق

 )ىف يث ىث  مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت              يب ىب  نب مب زب رب يئ

  ).١٧ -١٦ (امللك:

أن السامء حتيط به، أو كام يف السامء ليس معنى ذلك  ـ إن اهللا وعندما نقول:

يف  ـ بل نقـول: إن اهللا يعرب هؤالء بأن اهللا ساكن السامء! تعاىل اهللا عن ذلك علًو كبًريا.

 ري ٰى ين  ( َتَعاَىل: السامء يعني عىل السامء، وفوق السامء، مستٍو عىل عرشه ـ، كقول اهللا

  أي: عىل األرض. )٦٩ (النمل: )زي

ونقل اإلمام البيهقي عن الشيخ أيب بكر أمحد بن إسحاق بن أ�وب الفقيه 

 (التوبة: )خن حن جن( :ألقد تضع العرب (يف) بموضع (عىل)؛ قال اهللا «قوله:

)، ومعناه: عىل األرض وعىل النخل، ٧١ (طه: )مئ خئ حئ جئ( )، وقال:٢

أي عىل العرش فوق السامء، كام صحت األخبار عن النبي  )ىت نت( فكذلك قوله:

  .)١(»ص

  أما السنة: فهي مليئة باألحاديث الدالة عىل علو اهللا عىل خلقه منها:

: ْن يفِ :«صأن اهللا يف السامء، قال  صإخباره  أوالً ُني َم ِم وينِ َوَأَ�ا َأ َمُن َال َتْأ َأ

َامِء  ربَُ السَّ ي خَ ، َيْأِ�يِن َامِء اءً السَّ سَ َم ا َو اًح َب  :للجارية ص(رواه البخاري ومسلم). وقال » صَ

َن اهللاُ « :»؟َأْ� تْ ء«، َقاَل امَ  السَّ
:». يفِ الَ ا؟« َق ْن َأَ� :»َم تْ ـول اهللاِ « ، َقاَل سُ تَ َر : ». َأْ� الَ َق

ةٌ « ِمَن ا ُمْؤ َ هنَّ ا َفِإ َه ْق ْعِت   رواه مسلم).  »(َأ

شهد هلا باإليامن �ا  صوجه االستدالل من هذا احلديث أن رسول اهللا و

  قالت إن اهللا يف السامء.

                                                           

 ).٢/٣٢٤( ،) األسامء والصفات١(
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وقال أ�و حممـد اجلويني والد إمـام احلرمـني يف نصيحته ملشاخيه من األشاعرة: 

ل مظلَم « ه ال يزا نه ال يعرف وجهة معبوده، فإنَّ عيُة أعلَم باِهللا منه لكْو ن تكوُن الرا فَم

ر املعرفة واإليامن   .)١(»القلب، ال يستنُري بأ�وا

ا: ْن «يف املجمع العظيم يف حجة الوداع  ص�ا خطب  ثانًي ْم َما َل يُك تُ ِف ْك َر ْد َت َق

؟ وَن ُل ْم َقاِئ َام َأْ�ُت ي، َف وَن َعنِّ َأُ� سْ ْم ُت ، َوَأْ�ُت ابُ اِهللا ، ِكَت ِه ْم ِب ْمُت صَ ِن اْعَت ُه ِإ ـَد ْع وا َب ـلُّ ضِ : »َت وا ، َقاُل

تَ َو  ْي دَّ تَ َوَأ ْغ لَّ ْد َب كَ َق ُد َأ�َّ َه الَ َنْش َق ، َف تَ ْح صَ َها  َن ُكُت ِء َوَيْن امَ ىلَ السَّ َها ِإ ُع َف ْر ، َي ِة بَّاَب ِه السَّ ِع َب صْ ِبِإ

: اِس ىلَ النَّ دْ « ِإ َه مَّ اشْ ، اللُه ْد َه مَّ اشْ .» اللُه تٍ ا رَّ ثَ َم الَ ).  َث ٌم ِل سْ اُه ُم َو   (َر

ا: ج النبي  ثالًث وهذا احلديث رواه  صمن أدلة علو اهللا تعاىل حديث معرا

 صكان يصعد بالرسول  × وهو رصيح يف ذلك؛ ألن جربيل )٢(ومسلم  البخاري

زها إىل سدرة املنتهى، ثم إىل من سامء إىل سامء حتى انتهى إىل السامء السابعة، وجتاَو 

عاٍل عىل مجيع  ـالبيت املعمور، وكل ذلك وهو يف صعود، وهذا دليل عىل أن اهللا 

  ىل خملوقاته.خملوقاته بذاته، مستٍو عىل عرشه الذي هو أع

  يف العلو من وجهني: ـ فإنه يدل عىل أن اهللا أما العقل:

 : الَ  له صفات الكامل من كل وجه كام ـ إن العلو صفة كامل، واهللاأوالً َق

 : اىلَ َع )، فوجب ٢٧(الروم: )رت يب ىب مبنب  زب رب يئ ىئ نئ(َت

  .ـ ثبوت العلو له

تْ صفة العلو ثبتت صفة السفل  الثاين: َف لتقابلهام، وصفة السفل صفة أ�ه إذا اْنَت

  نقص واهللا تعاىل منزه عن كل نقص.

                                                           

ب يف ١/١٨٥) جمموعة الرسائل املنريية (١( ي والد إمام احلرمني يف حرية واضطرا ). كان أ�و حممد اجلويِن

صح لبعض مشاخيه من األشاعرة، وهي مطبوعة ألهللا صفات ا ف رسالة ُن لف، وأ�َّ ، ثمَّ صار إىل مذهب السَّ

 ).١٨٧ - ١/١٧٤ضمن جمموعة الرسائل املنريية (

ء واملعراج ٥٠يف اجتامع اجليوش اإلسالمية (ص /) وقد ذكر اإلمـام ابن القيم ٢( )، أن قصة اإلرسا

ترة، واألشاعرة يستدلون يف العقا ترة دليالً عىل علو اهللا متوا تر، فهل تصح عندهم هذه القصة املتوا ئد باملتوا

  عىل خلقه؟!!!.
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ّو اهللا: إما أن يكون اهللا ُل ر ُع ِك ـُمْن ا وإما أن يكون غري موجود  ـ ويقال ِل موجوًد

ه؛ أل�ه ال خيلو  -تعاىل اهللا عن ذلك  - ر العلو ببطالن قوِل ِك م ُمْن َز ْل ن ُي الَ التقديَرْي وعىل ِك

فل باطل أل�ه يلزم منه أن يكون إما أن يكون اهللا يف العل فل، وكونه يف السُ و أو يف السُ

ه ـ يف  ْوُن قَ إال القسم الثاين وهو َك اال� يف خملوقاته وهذا كفر بإمجاع السلف، فلم يْب اهللا حَ

  العلو، فيتعني اعتقاد العلو. 

ر العلو: ال خيلو احلال من أن يكون اُهللا ـ فوق أو حتت أو ِك ـُمْن ا ِل يمني  ويقال أ�ضً

ر أي اجلهاتِ أرشف فنجد أن العلو هو األرشف واهللا َظ  ـ أو يسار أو أمام أو خلف فُيْن

  مستحق لألرشف، فيتعني كونه يف جهة العلو.

فإن العقالء مجيعهم مفطورون عىل التوجه إىل العلو عند الدعاء  أما الفطرة:

ا عىل أن اهللا يف العلو، فام ر، مما يدل قطًع جاء واالضطرا من داع أو خائف إال فزع  والّل

إىل ربه ـ نحو السامء ال يلتفت عنه يمنة وال يرسة، واملسلمون يف سجودهم يقول القائل 

  فال جيد من قلبه إال االجتاه نحو السامء.» سبحان ريب األعىل «منهم:

ّ وإمام احلرمني أيب املعا
اينِ َذ َم ٍر اَهل َف ْع يبُ َج ثُ َأ دِّ َح يل ويشهد لذلك ما جرى بني اُمل

َعاِيل اجلويني،  يبِ اَمل عِظ َأ ِس َو ِل ّ يفِ َجمْ
اينِ َذ َم ٍر اَهل َف ْع و َج ثُ َأُ� دِّ َح اجلويني حيث حَرض اُمل

: الَ َق هِ «َف َلْي اَن َع ا َك ىلَ َم َو اآلَن َع ُه َال عرش، َو اَن اُهللا َو   ».َك

ر:  َف ْع و َج الَ َأُ� َق ة الَّتِ «َف َر ْو ُ ِه الرضَّ ِذ ْن َه اذ َع َت ا أسْ َنا َي ربِْ خْ فٌ َأ اِر الَ َع ا َق ا، َم َه جُد ي َن

: ا اهللا! َقطُّ فَ  َي َكْي ، َف َال َيَرسًة ًة َو مَن تُ َي ِف لَت َال َي طلب العلوَّ َو ة َت َر ْو ِه َرضُ ْلِب ْن َق د ِم الَّ َوَج ِإ

ا؟ سَن ُف ْن َأْ� ة َع َر ْو ُ ِه الرضَّ ِذ ُع َه دَف :»َن الَ ْو َق ة الَّ «، َأ َر ْو ُ ِه الرضَّ ِذ ك دَواٌء لدفِع َه َد َهْل ِعْن ي َف ِت

ا؟ َه جُد :». َن الَ َق ة«َف ريَْ الَّ اَحل ا ثمَّ ِإ ي!َم ِبْيِب ا حَ قتً ». َي يَ َو ِق ، َوَب لَ َز ـه، َوَن سِ ىلَ َرْأ لطـم َع  اَو

د:اَعِجْيبً  ْع يَام َب الَ ِف َق ّ «، َو اينِ َذ َم ينِ اَهل   .)١(»حريَّ

                                                           

  ).٤٧٥ - ١٨/٤٧٤( ،) سري أعالم النبالء١(

َعاِيل يفِ  يبِ اَمل ىلَ َأ تُ َع ْل خَ ه:َد ِقْي يُّ الَف ِرب حِ الّط و الَفْت الَ َأُ� قد رجع اجلويني يف آخر حياته عن هذا القول وغريه، َق  َو

: الَ َق ، َف ِه ضِ َر ِه عجَ «َم َلْي موتُ َع ىلَ َما َي تُ َع ْو ُم ينِّ َأ نَّة، َوَأ الف السُّ ٍة ُختَ َقاَل ْن ُكلِّ َم تُ َع ْع ْد َرَج ينِّ َق وا َعيلَّ َأ ُد ِه ز اشَ اِئ

ر ْو اُب سَ    ».َنْي
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  ?قو?? ?ألئمة ?أل?بعة في مسألة ?لعلو:

من قال ال أعرف ريب يف السامء أم يف األرض :«/قال اإلمام أ�و حنيفة  - ١

 .)١(» فقد كفر ، وكذا من قال إنه عىل العرش وال أدري العرش أيف السامء أم يف األرض 

 .)٢(» اهللا يف السامء وعلمه يف كل مكان:«/قال اإلمام مالك  - ٢

ة التي أ�ا عليها ورأ�تُ أصحابَ :«/قال اإلمام الشافعي  - ٣ نَّ نا القول يف السُّ

 -مثل سفيان ومالك وغريمها  - عليها أهل احلديث الذين رأ�تهم وأخذت عنهم 

ا رسـول اهللا وأن اهللا تعاىل عىل عرشه يف  ر بشهادة أن ال إ� إال اهللا ، وأن حممًد اإلقرا

 .)٣(» سامئه

نحن نؤمن بأن اهللا عىل العرش كيف شاء وكام شاء :«/قال اإلمام أمحد  - ٤

يبلغها واصف أو حيده أحد ، فصفات اهللا منه وله وهو كام وصف بال حّد وال صفة 

 .)٤(»نفسه ال تدركه األ�صار

 حم جم يل ىل مل خل( : ـوقال اإلمام أ�و عمر ابن عبد الرب ا�الكي عن قول اهللا 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم

) ٧(املجادلة: )مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ  ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

                                                                                                                                                     

، يعني أهنن مؤمنات باهللا عىل فطرة »عليكم بدين العجائز«هذا معنى قول بعض األئمة: «قال الذهبي:

يَن ما علم الكالم ِر ْد   ».اإلسالم مل َي

)، العلو للعيل ٥/١٩١( ،)، طبقات الشافعية للسبكي٤٧٥-١٨/٤٧٤( ،انظر:سري أعالم النبالء للذهبي

 ).٢٠٩/ ١( ،). رشح الطحاوية البن أيب العز احلنفي١/٢٥٨الغفار، للذهبي (

)، وابن ١٠٢-١٠١تاب (العلو ) (ص)، ونقل نحو هذا اللفظ اإلمام الذهبي يف ك٤٦) الفقه األ�سط (ص١(

  ). ٣٠١أيب العز احلنفي يف رشح الطحاوية (ص

)، وابن عبد ١١)، وأخرجه عبد اهللا بن أمحد يف السنة (ص٢٦٣) رواه أ�و داود يف مسائل اإلمام أمحد (ص٢(

  ).٧/١٣٨الرب يف التمهيد ( 

١٢)، إثبات صفة العلو البن قدامة (ص١٢٠) العلو لإلمام الذهبي (ص٣( ٤.(  

ْقِل َوالنَّْقِل (٤( ِض الَع اُر َع ْرُء َت   ). ٢/٣٠)رواه أ�و بكر اخلالل يف كتاب السنة، انظر:َد
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ِه «قال: ِذ ِويِل َه وا يفِ َتْأ ِن َقاُل آ ْر ُق ِويَل يفِ اْل ُم التَّْأ ُه تُ َعْن َْل يَن َمح ِذ َني الَّ ِع ِة َوالتَّاِب َحاَب َء الصَّ امَ َل ُع

: ِة َي دٌ «اآلْ حَ كَ َأ ْم يفِ َذِل ُه َف اَل ا خَ َم اٍن َو َك ُه يفِ ُكلِّ َم ُم ْل ِع ، َو ْرِش َع ىلَ اْل َو َع   . )١(»ُه

قد «احلافظ عثامن بن سعيد الدارمي حيث قال: وممن نقل اإلمجاع عىل ذلك

  .)٢(»واتهاتفقت الكلمة من املسلمني أن اهللا فوق عرشه فوق سام

كنا والتابعون «وروى البيهقي بإسناد صحيح أن اإلمام األوزاعي قال: 

فرون نقول: إن اهللا  ه  - متوا ُر ْك فوق عرشه، ونؤمن بام وردت السنة به من  -تعاىل ِذ

  .)٣(»وعالصفاته جل 

ة عن مذهب أهل السنة يف «وقال عبد الرمحن بن أيب حاتم: َع ْر سأ�ت أيب وأ�ا ُز

أصـول الدين، وما أدركا عليه العلامء يف مجيـع األمصـار، وما يعتقدان من ذلك فقاال: 

ا، فكان من « ا ويمًن ا وشاًم ا ومًرص ًق ا وعرا أدركنا العلامء يف مجيع األمصار، حجاًز

تبارك وتعاىل عىل عرشه بائن من خلقه كام وصف نفسه يف كتابه، وعىل مذهبهم أن اهللا 

، ليس كمثله يشء وهو السميع  صلسان رسـوله  بال كيف، أحاط بكل يشء علامً

  .)٤(»البصري

 

                                                           

  ). ١٣٩ -١٣٨/  ٧) التمهيد �ا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (١(

  ). ١/١٩٤) العلو للعيل الغفار لإلمام الذهبي (٢(

  ). ٢/٣٠٤) األسامء والصفات للبيهقي (٣(

أ�و زرعة كان إمام «). وقال اإلمام الذهبي بعد هذا األ�ر: ١/١٨٩(، لإلمام الذهبي ،يل الغفار) العلو للع٤(

  ». ما عرب جْرسَ بغداد أحفُظ من أيب زرعة«أ�ل احلديث يف زمانه بحيث أن أمحد بن حنبل قال: 

دة من اآليات واألحاديث الدالة عىل علو اهللا ل الصحابة ـ ومن أراد االستزا والتابعني يف ذلك ، وأقوا

  فلريجع إىل كتاب (العلو للعيل الغفار) لإلمام الذهبي، وكتاب (إثبات صفة العلو) لإلمام ابن قدامة املقديس.
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  إنصاف 

  أهل السنة لألشاعرة
  

امتازت عقيدة السلف بمزايا عظمية ميزهتم عن مجيع العقائد التي قامت عىل 

ألن العقيدة السلفية مصدرها غري مصدر العقائد  أفرزته العقول البرشية.اهلوى وما 

وسنة  ألوإضافة إىل أهنا قامت عىل كتاب اهللا  ،البدعية فال بد أن حيصل بينهم التاميز

س بعلم الكالم واملنطق وسائر ما أفرزته عقول فالسفة اليونان دنَّ فإهنا مل تُ  صنبيه 

وطمأ�ينة وأ�باعها يعظمون كتاب اهللا  االنفوس يقينً  وغريهم، بل هي عقيدة نقية متأل

جيتمعون عليها وال يتفرقون يف ثبات عظيم كثبات عقيدهتم الناصعة  صوسنة نبيه 

  وهدى أحباءه إليها. ألالتي رضيها اهللا 

الناس عىل  قد انعكست هذه العقيدة بصفائها عىل معتنقيها فصاروا أ�بتَ و

نهم بصحة ما هم عليه واقتناعهم به، وهم من أكثر وسبب ثباهتم يعود إىل يقي احلق

وهذا التوحد  ،اوتفكريهم واحدً  األن هدفهم أصبح واحدً  اوأقلهم اختالفً  االناس اتفاقً 

ط سببه متسكهم بعقيدة واحدة، وثقتهم أن السلف مِ  ن قبلهم كانوا عىل احلق والرصا

فمألت الدنيا  ،فاحتذوا أ�رهم وسلكوا مسالكهم وأخلصوا يف نرش عقيدهتم ،املستقيم

مً  ،انورً  من الظلامت إىل النور ومن عبادة العباد إىل عبادة رب  اوأخرج اهللا هبم أقوا

  .العباد ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم

وألهل السنة عالمات وصفات ولغريهم من املخالفني عالمات وصفات وال 

فإن املتتبع لسلوك السلف سيجد أهنم متيزوا  عىل طالب العلم التمييز بينها.تشكل 

  بصفات كثرية منها:

  ُاألمة باحلق. أهنم أعرف  

  ُاألمة باخللق. وأرحم  

  ُالناس بخصومهم من بعضهم البعض. وأرحم  

  ّعنده. اله ووقوفً  اإىل احلق وانقيادً  االناس رجوعً  ومن أشد  
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  ًضع وأ�عدهم عن السباب والفحش ويسء  اوتلطفً  اومن أكثرهم توا

 األخالق.

  ومن أشدهم رحابة صدر ودماثة خلق وتسامح وإنصاف يف حال

  قدرهتم عىل املخالفني هلم.

فعىل مجيع املسلمني أن يتحلوا هبذه الصفات، ومن أهم هذه الصفات 

  :ألشاعرةلأهل السنة اإلنصاف حتى مع املخالف، وها هنا نامذج إلنصاف 

 :)١( اإلسالم ابن تيمية لألشاعرةنصاف شيخ إ

وهم  -من غري األشاعرة  -إذا كان شيخ اإلسالم ابن تيمية قد أ�صف خصومه 

ا منهم عن مذهب السلف، فال شك أن من أصول منهجه وموقفه من  ًف ا وانحرا أشد بعًد

قفهم اإلجيابية، مع ردِّ  تي ه عليهم ومناقشته هلم يف األمور الاألشاعرة إنصافهم وبيان موا

   خالفوا فيها مذهب ومنهج السلف.

فاألشاعرة الذين رد عليهم شيخ اإلسالم طويالً مل متنعه هذه املالحظات من 

فضة، وإهنم ليسوا كفاًرا  أن يقول عنهم: إهنم من أهل السنة يف مقابل املعتزلة والرا

سالم، باتفاق املسلمني، كام مل متنعه من التنويه بجهودهم العظيمة يف الدفاع عن اإل

فضة واملعتزلة وغريهم،  والرد عىل خصومه احلاقدين عليه من الفالسفة والباطنية والرا

فه هبذه اجلهود مل يُ  ه أن هؤالء برش يصيبون وخيطئون، وأن ما وقعوا سِ نْ وباملقابل فاعرتا

فيه من خمالفة لعقيدة السلف ال جيوز السكوت عنها، بل جيب بيان احلق للناس والرد 

  خالفه ولو كان من أهل الفضل والعمل الصالح.عىل من 

يعترب شيخ اإلسالم ابن تيمية من علامء السلف الذين انتقدوا مذهب األشاعرة 

ا ببيان تناقضاهتم وخمالفتهم ملذهب السلف،  ا مطولة، وكان معنًي وقد أ�ف يف ذلك كتًب

ا ببيان األصول الفاسدة التي أدت هبم إىل هذا االنحرا  ف، وهي أصول كام كان معنًي

لية، ولذلك صار يف عُ  رف كثري من الباحثني تصنيفه عىل أ�ه خصم لدود فلسفية واعتزا

                                                           

 .)٧٢٠-٢/٦٩٩( ،عبد الرمحن بن صالح املحمودللدكتور  ،موقف ابن تيمية من األشاعرةانظر:  )١(
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سَ إنصافهم، لألشاعرة، وفات هؤالء أ�ه مع خصومته هلم وردوده القاسية عليهم مل ينْ 

فضة  كام مل ينسَ ما قاموا به من جهود عظيمة يف كبح مجاح كثري من املالحدة والرا

  هم.واملعتزلة وغري

ه بعظائم  ْو نصفوه بل رَم والعجيب أن شيخ اإلسالم �ا أ�صف خصومه مل ُي

ا من التهم الباطلة، فكم من حمنة جرت له يف حياته بسببهم  األمور، ولفقوا عليه كثًري

حتى لقي ربه وهو يف السجن، أما بعد وفاته فليست حاله وحال كتبه أحسن منها يف 

ر نامذج من كْ وقبل ذِ  عدل ال يظلم مثقال ذرة. حياته، والكل سيقفون بني يدي حكم

قفه اإلجيابية من األشاعرة البد من بيان املالحظات التالية:    موا

ئف يف  - ١ أن شيخ اإلسالم بنى ذلك عىل أصل ثابت عنده، وهو تفاوت الطوا

القرب والبعد من احلق، فيسلك مع األشاعرة هذا املسلك، يقول شيخ اإلسالم معلًقا 

مع أ�ه يمكن بيان أن قول األشعري أقرب إىل «ة تأ�ر األشاعرة باملعتزلة: عىل مسأ�

رصيح املعقول من قول املعتزلة، كام يمكن أن يبني أن قول املعتزلة أقرب إىل رصيح 

املعقول من قول الفالسفة، لكن هذا يفيد أن هذا القول أقرب إىل املعقول وإىل احلق، 

الطاعن عىل األشعرية من  َر ن ناظَ مر، فهذا ينتفع به مَ وال يفيد أ�ه هو احلق يف نفس األ

 له أن قول هؤالء خري من قول نيِّ بَ املعتزلة، والطاعن عىل املعتزلة من الفالسفة، فتُ 

أصحابك، فإنه كام أن كل من كان أقرب إىل السنة فقوله أقرب إىل األدلة الرشعية، 

  .فكذلك قوله أقرب إىل األدلة العقلية

كان إىل احلق أقرب  -أو قائل  - هذا مما ينبغي سلوكه، فكل قول وال ريب أن 

فإنه يبني رجحانه عىل ما كان عن احلق أ�عد، أال ترى أن اهللا تعاىل �ا نرص الروم عىل 

فرح املؤمنون بنرص اهللا ملن  -وكان هؤالء أهل الكتاب، وهؤالء أهل أوثان  -الفرس 

ا فيمكن القريب إىل احلق أن ينازع  كان إىل احلق أقرب عىل من كان عنه أ�عد. وأ�ضً
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فق القريب إىل احلق للسلف  البعيد عنه يف األصل الذي احتج به عليه البعيد، وأن يوا

  .)١(»األول الذين كانوا عىل احلق مطلًقا

ولذلك أ�صف شيخ اإلسالم ابن تيمية خصومه كلهم من األشاعرة وغريهم 

  بناًء عىل هذه القاعدة.

ره جل - ٢ ، وإنام جاء عىل أ�ر، أو يف أ�ناء أن ذْك نبهم اإلجيابية مل يأتِ مستقالً وا

مناقشاته هلم، ولذلك جتده عندما يرد عليهم يقرن ذلك بذكر ما عندهم من حق، 

  وكذلك إذا ذكر إجيابيتهم أو مدحهم يقرن ذلك بذكر ما عليهم من مالحظات عامة.

ا، بل يقرن ذلك مل يكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يكيل املدح أو ا - ٣ ًف لذم جزا

بكثري من التحفظ، والسبب يف ذلك أ�ه بنى منهجه عىل مقياس االتباع ملنهج أهل السنة 

يؤخذ من قوله ويرتك سوى رسول  - مهامً كان  -وليس عىل األشخاص، إذ كل إنسان 

  .صاهللا 

قال كلمة احلق يف معارصيه، ومدح بعضهم، ومل تأخذه سورة الغضب  - ٤

مر هبا بسببهم إىل أن يقول فيهم غري احلق، أو أن يغمط ما هم عليه من  واملحن التي

  أ�باع للسنة.

وعىل ضوء ما سبق يمكن توضيح ما ذكره ابن تيمية من إجيابية عند األشاعرة 

  كام ييل:  ،واعرتافه بام عندهم من حق

: وصفهم بأهنم من أهل السنة يف مقابل املعتزلة والرافضة:    أوالً

يقول شيخ اإلسالم يف معرض ذكره لذم السلف ألهل الكالم من  - ١

فقة السنة ما ال «األشاعرة وغريهم:  وإن كان يف كالمهم من األدلة الصحيحة وموا

ئف أهل الكالم إىل السنة واجلامعة  يوجد يف كالم عامة الطوائف، فإهنم أقرب طوا

فضة  واحلديث، وهم يعدون من أهل السنة واجلامعة عند النظر إىل مثل املعتزلة والرا

                                                           

 ).٢٣٩ -٧/٢٣٨( العقل والنقل، درء تعارضانظر:  )١(
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وغريهم، بل هم أهل السنة واجلامعة يف البالد التي يكون أهل البدع فيها هم املعتزلة 

فضة ونحوهم    .)١(»والرا

ظ وصْ  فه هلم بأهنم هم أهل السنة يف البالد التي يغلب فيها أهل البدعة ويالحَ

فضة واملعتزلة، وهذا منتهى اإلنصاف واالعرتاف.   من الرا

ئف املتكلمني إىل  - ٢ يقول عنهم شيخ اإلسالم: إهنم يف اجلملة أقرب طوا

ويذكر عنهم أهنم من املتكلمني "املنتسبني إىل . )٢(مذهب أهل السنة واحلديث

ا باتفاق  .)٣(السنة" ويصنفهم مع بقية أهل السنة ويقول عنهم أهنم "ليسوا كفاًر

  . )٤( املسلمني"

ل غريهم من املعتزلة واجلهمية والفالسفة:  ا: تفضيله أقواهلم عىل أقوا   ثانًي

فهو يذكر أهنم أقرب إىل السنة واحلق من جهمية الفالسفة واملعتزلة ونحوهم 

زلة وأقرب إىل ـــــلح من املعتـــــــــاعرة أصـــــويذكر أن األش. )٥( ري املسلمنيــباتفاق مجا�

، وكالم ـاهللا  م أقرب إىل السنة من املعتزلة يف مسائل إثبات رؤيةويرى أهن .)٦(السنة 

وهذا كله بناء عىل قاعدة أن كل من كان إىل السنة أقرب كان إىل احلق . )٧( ـ اهللا

  أقرب.

ا: ذكره إلجيابيتهم وردودهم عىل الباطنية واملالحدة وغريهم، والشك أن  ثالًث

  :علامء األشاعرة هلم دور عظيم يف ذلك

                                                           

نقض أساس التقديس: ويسمى أحيانا: كتاب تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، ويسمى نقض ) ١(

 ).٢/٨٧(تأسيس اجلهمية، 

 ).٦/٥٥جمموع الفتاوي (انظر:  )٢(

ب الصحيح (انظر:  )٣(  ).١/٢٥٢اجلوا

 ).٣٥/١٠١جمموع الفتاوي (انظر:  )٤(

 ).٦/٢٩٢درء التعارض (انظر:  )٥(

 ).٢٥٧-٢٥٦ينية (ص: التسعانظر:  )٦(

 ).٩٨-٩٧-٩٦-٢/٩٤)، (٢٦٨-٢/٢٥٢( ،منهاج السنةانظر:  )٧(
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فالباطنية �ا استفحل أمرهم كان هلم علامء أهل السنة باملرصاد ومن أ�رز  - ١

وكانت «علامء السنة الذين فضحوهم علامء األشاعرة، ولذلك يقول شيخ اإلسالم: 

مطة فضة والقرا قد استظهرت يف أوائل الدولة السلجوقية،  -علامؤها وأمراؤها  -الرا

ق، وأخرجت اخل ليفة القائم ببغداد إىل تكريت وحبسوه حتى غلبت عىل الشام والعرا

هبا يف فتنة البساسريي املشهورة، فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا 

سان وحجروهم بمرص، وكان يف وقتهم من الوزراء  ق، وقهروهم بخرا الشام والعرا

ن السنة مثل " نظام امللك"، ومن العلامء مثل أيب املعايل اجلويني، فصاروا بام يقيمونه م

ويردونه من بدعة هؤالء ونحوهم هلم من املكانة عند األمة بحسب ذلك، وكذلك 

املتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقهوه كأيب الوليد الباجي، والقايض أيب بكر بن 

فقة السنة واحلديث   .)١( »العريب ونحومها، ال يعظمون إال بموا

ن نرص املذهب والوزير نظام امللك الذي ذكره شيخ اإلسالم  يعترب من أ�رز َم

ق  األشعري من خالل املدارس النظامية التي أ�شأها يف أ�حاء متفرقة من العرا

سان، وهو يذكر فضله فيام قام به من دعم للسالجقة السنة يف مقابل البوهييني  وخرا

فقال  -وقد كان يتبنى عقيدة األشاعرة  - الشيعة، ولذلك مدح صالح الدين األ�ويب 

ثم فتحها ملوك السنة مثل صالح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة املخالفة «: عن مرص

فضة    .)٢(»للرا

ا يشيد شيخ اإلسالم بجهود العلامء  - ٢  -ومنهم علامء األشاعرة  -كذلك أ�ضً

رهم، يقول عن ابن سينا وكونه من اإلسامعيلية  يف فضحهم للباطنية وكشف أرسا

ا كباًرا وقد صنف املسلمون يف «الباطنية:  رهم، وهتك أستارهم كتًب كشف أرسا

ا، وجاهدوهم باللسان واليد، إذ كانوا أحق بذلك من اليهود والنصارى، ولو مل  وصغاًر

ر وهتك األستار" للقايض أيب بكر حممد بن الطيب،  يكن إال كتاب "كيف األرسا

                                                           

 ).٤/١٨جمموع الفتاوي () ١(

 ).٣/٢٨١املصدر السابق ( )٢(
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الم ابن وكتاب عبد اجلبار بن أمحد، وكتاب أيب حامد الغزايل، وكالم أيب إسحاق، وك

  .)١(فورك، والقايض أيب يعىل، وابن عقيل، والشهرستاين، وغري هؤالء مما يطول وصفه

مطة،حِ ضْ وقد أشاد بدورهم وفَ   هم لشتى أصناف الباطنية من القرا

  .)٢(واإلسامعيلية والنصريية 

ه عىل األشاعرة،  - ٣ ويف رده عىل ابن املطهر احليل الرافيض، يرد عليه تشنيَع

ن وافقهم، واألشعرية خري من إن غالب شناعته عىل األشعرية ومَ «يقول: ويعتذر هلم ف

فضة عند كل من يدري ما يقول، ويتقي اهللا فيام يقول وإذا قيل: إن يف  .املعتزلة والرا

ا من أصحاب األئمة األربعة وغريهم ما هو  فقهم أحياًن كالمهم وكالم من قد يوا

املعتزلة فهم أصل اخلطأ يف هذا الباب،  ضعيف، فكثري من ذلك الضعيف إنام تلقوه عن

وبعض ذلك أخطأوا فيه إلفراط املعتزلة يف اخلطأ، فقابلوهم مقابلة انحرفوا فيها، 

  .)٣(» كاجليش الذي يقاتل الكفار فربام حصل منه إفراط وعدوان

يف ردودهم عىل  -من األشاعرة وغريهم  -ويمتدح جهود العلامء  - ٤

ل األشاعرة وأدلتهم يف حدوث العامل مبطلة حلجة الفالسفة ويرى أن أقو .)٤(الفالسفة ا

  .)٥(عىل قدم العامل 

ا: األشاعرة حيمدون �ا هلم من مساع وجهود مشكورة:    رابًع

وقد مر يف الفقرة السابقة جزء من هذه اجلهود يف ردودهم وفضحهم للباطنية 

ا ببيان جهودهم املختلفة يف الرد عىل أهل البدعة يوغريهم، أما هنا ف زيد األمر إيضاحً

ل شيخ اإلسالم فيهم:    والدفاع عن أهل السنة، وهذه نامذج من أقوا

                                                           

 ).١٤٣-١٤٢الرد عىل املنطقيني (ص: ) انظر: ١(

 ).١١)، والسبعينية (ص: ٥/٨درء التعارض () انظر: ٢(

 ).١/٣١٣منهاج السنة () انظر: ٣(

 ).٢٨١-٤/٢٧٩درء التعارض () انظر: ٤(

 .)١٢٦-١/١٢٥منهاج السنة () انظر: ٥(
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ثم إنه ما من «يقول بعد كالم طويل عن األشاعرة، وحتذير العلامء منهم:  - ١

الرد عىل كثري هؤالء إال من له يف اإلسالم مساع مشكورة، وحسنات مربورة، وله يف 

ن من أهل اإلحلاد والبدع، واالنتصار لكثري من أهل السنة والدين ما ال خيفى عىل مَ 

هلم، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، لكن �ا التبس عليهم هذا  عرف أحوا

م األصل ا�أخوذ ابتداء من املعتزلة، وهم فضالء عقالء احتاجوا إىل طْر  ده والتزا

زمه، فلزمهم بس ل ما أ�كره املسلمون من أهل العلم والدينلوا   .بب ذلك من األقوا

وصار الناس بسبب ذك: منهم من يعظمهم �ا هلم من املحاسن والفضائل، 

ومنهم من يذمهم �ا وقع يف كالمهم من البدع والباطل، وخري األمور أوسطها، وهذا 

ئف من أهل العلم والد ا هبؤالء، بل مثل هذا وقع لطوا ين. واهللا تعاىل ليس خمصوصً

 ىل مل خل (يتقبل من مجيع عباده املؤمنني احلسنات ويتجاوز هلم عن السيئات. 

 ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل

  .)١( )»١٠(احلرش:  )خي حي جي يه

الواحد من هؤالء مل يعظمه «ويقول عن جمموعة من األشاعرة وغريهم:  - ٢

فقا �ا جاء به  من يعظمه من املسلمني إال �ا قام به من دين اإلسالم، الذي كان فيه موا

حد من هؤالء له مساع مشكورة يف نرص ما نرصه من اإلسالم والرد صحممد  ، فإن الوا

ئف من املخالفني �ا جاء به ال هم والثناُء عليهم بام هلم من عىل طوا ُد رسول. فحْم

فق �ا جاء به  السعي الداخل يف طاعة اهللا ورسوله، وإظهار العلم الصحيح املوا

ر لباطل من خالف الرسول، وما من أحد من هؤالء ومن هو صالرسول  ظِه ، واُمل

  .)٢(»أفضل منه إال وله غلط يف مواضع

فقة ألهل السنة، ويف موضع آخر يذكر ما هلؤالء من حسنا - ٣ ت فإهنا إما موا

وكذلك متكلمة أهل اإلثبات مثل «أو رد عىل أهل البدعة، فيقول يف نص طويل: 

                                                           

 .)١٠٣-٢/١٠٢درء التعارض (انظر:  )١(

 )٨/٢٧٥درء التعارض: (انظر:  )٢(



   
   

١٧٦

مية، واألشعرية، إنام قبلوا واتبعوا واستحمدوا إىل عموم األمة بام أ�بتوه  بية، والكرا الكالَّ

املرشكني  الصانع وصفاته، وإثبات النبوة، والرد عىل الكفار من :من أصول اإليامن

وأهل الكتاب، وبيان تناقض حججهم وكذلك استحمدوا بام ردوه عىل اجلهمية، 

فضة، والقدرية من أ�واع املقاالت التي خيالفون فيها أهل السنة  واملعتزلة، والرا

  ».واجلامعة

فحسناهتم نوعان: إما موافقة أهل السنة واحلديث، وإما الرد عىل من خالف «

  ».اقض حججهمالسنة واحلديث ببيان تن

مذهب األشعري ونحوه إال ألحد هذين الوصفني أو كليهام،  ومل يتبع أحدٌ «

ف وكل من أحبه وانترص له من املسلمني وعلامئهم فإنه حيبه وينترص له بذلك، فاملصنِّ 

كالبيهقي والقشريي أيب القاسم، وابن عساكر  -يف مناقبه، الدافع للطعن واللعن عنه 

ل أهل السنة واحلديث، أو بام رد من إنام حيتجو -الدمشقي  ن لذلك بام يقوله من أقوا

ل خمالفيهم ئها إال هبذين الوصفني، ولوال  ،أقوا ال حيتجون له عند األمة وعلامئها وأمرا

أ�ه كان من أقرب بني جنسه إىل ذلك ألحلقوه بطبقته الذين مل يكونوا كذلك كشيخه 

فقة مذهب السنة واحلديث يف األول أيب عيل، وولده أيب اهلاشم، لكن كان  له من موا

ن،  ط، وامليزا الصفات، والقدر، واإلمامة، والفضائل، والشفاعة، واحلوض، والرصا

فضة، واجلهمية، وبيان تناقضهم ما أوجب  وله من الردود عىل املعتزلة، والقدرية، والرا

 ) مج حج مث هت مت خت( أن يمتاز بذلك عن أو�ك، ويعرف له حقه وقدره

)، وبام وافق فيه السنة واحلديث صار من القبول واالتباع ما صار، لكن ٣(الطالق: 

فقة التي فيها قهر املخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس املجاهد املنترص،  املوا

د عىل أهل البدع جماهد    .)١(»فالرا

                                                           

 ).١٣-٤/١٢جمموع الفتاوى (انظر:  )١(
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، يقول ابن تيمية عن )١( رة املعتزلة واجلهميةْو ولألشاعرة جهود يف كرس سَ  - ٤

وصار هؤالء يردون عىل املعتزلة ما رده «كابن جماهد والباقالين وابن فورك: أعالمهم 

نون فساد عليهم ابن كالب والقالنيس واألشعري وغريهم من مثبتة الصفات، فيبيّ 

ة املعتزلة واجلهمية ما رَ ْو قوهلم بأن القرآن خملوق وغري ذلك، وكان يف هذا من كرس سَ 

ن كالم اهللا غري خملوق، وأن اهللا يُ فيه ظهور شعار السنة، وهو القول ب رى يف أن القرآ

  .)٢(»اآلخرة، وإثبات الصفات والقدر وغري ذلك من أصول السنة

فضة واجلهمية «ويف موضع آخر يذكر ما رده األشعرية  من بدع املعتزلة والرا

موا احلديث والسنة ومذهب اجلامعة، فحصل بام نوا من تناقضهم، وعظَّ وغريهم، وبيَّ 

  .)٣(» من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثريقالوه 

هم بع االجتهاد أخطأن ويرى أن هلم حسنات وفضائل وسعيا مشكورا و - ٥

  .)٤(مغفور 

وهو يرد عليهم  /وهذه النقول ال حتتاج إىل تعليق، فهي تبني كيف أ�ه 

لنفس لمواطن كثرية تكون ه هبا يف سَ فضائلهم وجهودهم، بل نوَّ ويناقشهم مل ينْ 

  البرشية فيها حمبة للتقليل من شأن اخلصم وتنقيصه.

ا: إنصافه ألعالم األشاعرة   :خامسً

أ�صف شيخ اإلسالم أعالم األشاعرة، وعىل الرغم من مناقشاته الشديدة هلم 

إال أ�ه ذكر ما عندهم من إجيابية وما هلم من جهود عظيمة يف خدمة اإلسالم والدفاع 

  ويعتمد منهج ابن تيمية يف ذلك عىل أمرين:  عنه.

                                                           

ة) ١( َر ْو ة، هياج: سَ ّد ة، ِح ّد  .شِ

 ).٥٥٨-٥/٥٥٧جمموع الفتاوى ( )٢(

 ).١٣/٩٩( جمموع الفتاوى) انظر: ٣(

 ).٢٢٠النبوات (ص ) انظر: ٤(
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أحدمها: أن القاعدة عنده التي يطبقها عىل األشاعرة وغريهم هي التفريق بني 

ن أو منقول من العقيدة املسطرة يف الكتب وبني أصحاهبا، فهو حيكم عىل ما هو مدوَّ 

ب، فإعقائد هؤالء وأدلتهم ومناقشاهتم، ويبنيّ  ذا ما وصل  ما يف ذلك من خطأ أو صوا

  يف احلديث إىل الشخص نفسه، صاحب العقيدة فإنه ينظر إليه نظرة أخرى مبنية عىل: 

ا ألهله، ولذلك فهو  -أ  ا يف خدمته لإلسالم، وال حيمل غًش أ�ه قد يكون صادًق

  ال يتعمد الكذب واالفرتاء.

غ علمه، أو أ�ه كان مقلًدا  - ب  َل لغريه يف أ�ه جمتهد، وأن هذا الذي قاله هو َمْب

  هذه املسائل.

م، فقد يكون ممن رجع وتاب، ورصح بذلك أو أ�ه  -جـ  َل ما مات عليه هذا الَع

  يف آخر عمره ريض مسلك أهل احلديث.

ا ال تنكر يف اجلهاد يف سبيل  - عىل أخطائهم  -والثاين: أن هلؤالء األعالم  جهوًد

فضة  اهللا، والدفاع عن العقيدة، والرد عىل أعدائها من املالحدة واملتفلسفة والرا

زينهم يوم القيامة وال حيرمون أجرها عند اهللا تعاىل.   وغريهم، وهي جهود تكون يف موا

قف  ا بعض موا ل، وأحياًن هذه خالصة منهجه يف ذلك، يوضح فساد األقوا

 تناقضهم، وحني يصل األمر إىل احلكم عىل أشخاصهم يلتفت إىل أمور أصحاهبا، ويبنيّ 

قفُ يوضح هذا املنهج بعني االعتبار، أخرى ينبغي أخذها   أيب :ه من أعالم األشاعرةموا

زي واآلمدي، والغزايلوالباقالين واجلويني ، واحلسن األشعري   .)١(واألرموي الرا

وما جرى له من حمن ته يطلع عىل حيافمن  ن البن تيميةياألشاعرة املعارصأما 

بسببهم من حمنة إىل حمنة ومن سجن إىل عىل يد األشاعرة املعارصين له وكيف أ�ه انتقل 

ت وافرتاءات عليه، من يطلع عىل تفاصيل ذلك قد  سجن، وما صاحب ذلك من مؤامرا

ر موقفهم السعي فيهم  منمنه  يتصور أن موقف شيخ اإلسالم منهم سيكون عىل غرا

                                                           

  .)٧١٨ - ٧١١/ ٢عبد الرمحن بن صالح املحمود (، للدكتور موقف ابن تيمية من األشاعرة انظر: )١(
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واالنتقام منهم، ولكن األمر مل يكن كذلك، بل صار له معهم موقفان، داالن عىل أدب 

  خلق رفيع:و

االنتصار لنفسه يف حالة متكنه من  �ىأحدمها: عميل، حيث كان يدعو هلم، ويأ

  دل عىل نفس كريمة وتسامح عجيب.مما ي ؛ذلك

والثاين: موقف نظري، عند مناقشته هلم، حيث كان يعتذر هلم، ويبني أهنم كانوا 

  .)١( يقصدون احلق وأهنم جمتهدون

 :نصاف الشيخ ابن باز لألشاعرةإ

ق املخالفة ألهل السنة : «/ل الشيخ ابن باز وق أهل السنةإنصاف  من َر الِف

فليس األشاعرة يف خطئهم كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية بال متفاوتون يف أخطائهم، 

فيام أخطأوا فيه وخمالفتهم ألهل السنة  ال يمنع من بيان خطأ األشاعرةولكن ذلك  شك،

َ خطأ غريهم إل نيِّ ا عن اهللا يف ذلك كام قد ُب ظهار احلق وبيان بطالن ما خيالفه تبليًغ

ا من الوعيد املذكور يف قوله صسبحانه وعن رسوله   زي  ري ٰى (8  وحذًر

  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

  .)٢( )١٥٩(البقرة: )خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت   مت

يف جاء ما  -لألشاعرة ومن تابعهم يف بعض أخطائهم أهل السنةإنصاف  ومن

فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية والتي صدرت بعضوية الشيخ 

ا للرئيس ، )٣(عبد اهللا بن قعود، والشيخ املرصي األزهري عبد الرزاق عفيفي نائًب

  وبرئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز:

                                                           

   .)٧٢٠-٢/٦٩٩( املصدر السابق:انظر: )١(

  .)٣/٥٤جمموع فتاوى ابن باز () ٢(

م)، ولد بشنشور التابعة ملركز ١٩٩٤ -�١٩٠٤،  ١٤١٥ - ١٣٢٣( الشيخ عبد الرزاق عفيفي عطية )٣(

حَ الشهادة العاملية عام  ج يف األزهر حيث ُمِن �، ثم درس مرحلة ١٣٥١أشمون حمافظة املنوفية، وخترَّ

التخصص يف شعبة الفقه وأصوله ومنح شهادة التخصص يف الفقه وأصوله بعد االختبار، كل هذه الدراسة 

  يف األزهر بالقاهرة. 
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زي وأيب زكريا موقفنا من أيب بكر الباقالين والبيهقي وأيب الفرج بن اجلو«

وا يف أصل  ضُ وَّ النووي وابن حجر وأمثاهلم ممن تأول بعض صفات اهللا تعاىل أو َف

فرمحهم اهللا  أهنم يف نظرنا من كبار علامء املسلمني الذين نفع اهللا األمة بعلمهم؛ - معناها 

هم عنا خري اجلزاء، وأهنم من أهل السنة فيام وافقوا فيه الصحابة  رمحة واسعة، وجزا

وأهنم أخطأوا باخلري،  صأئمة السلف يف القرون الثالثة التي شهد هلا النبي و ي

  .)١(» رمحهم اهللا ،وخالفوا فيه سلف األمة وأئمة السنة لوه من نصوص الصفاتفيام تأوَّ 

 :لألشاعرة عثيميننصاف الشيخ ابن إ

كان يف آخر عمره عىل مذهب أهل السنة  /واألشعري أ�و احلسن «: /قال 

من  صواحلديث، وهو إثبات ما أ�بته اهللا تعاىل لنفسه يف كتابه، أو عىل لسان رسوله 

ومذهب اإلنسان ما قاله أخريا إذا  غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف وال متثيل.

  .)إلبانةا(رصح بحرص قوله فيه، كام هي احلال يف أيب احلسن كام يعلم من كالمه يف 

م مذهب أهل احلديث وعىل هذا فتامم تقليده اتباع ما كان عليه أخريً  ا وهو التزا

  والسنة؛ أل�ه املذهب الصحيح الواجب االتباع الذي التزم به أ�و احلسن نفسه. 

                                                                                                                                                     

عة أ�صار السنة املحمدية، وثاين رؤسائها بعد رحيل مؤسسها األول الشيخ حممد حامد وهو أول وكيل جلام

ل إىل  ِق س يف عدة مدن، ثم ُن ا باملعاهد األزهرية، ثم ندب إىل السعودية للتدريس، فدرَّ َ مدرسً نيِّ الفقي. ُع

ا لرئيس �  ١٣٩١الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عام  وعني هبا نائًب

ا يف جملس هيئة كبار العلامء. وأرشف عىل رسائل  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مع جعله عضًو

  بعض الدارسني يف الدراسات العليا.

املشايخ: حممد بن صالح العثيمني، وصالح السدالن وعبد اهللا بن عبد الرمحن الغديان، من أ�رز تالميذه: 

فوزان الفوزان، وصالح بن حممد اللحيدان، وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن جربين، وعبد العزيز ابن  وصالح بن

عبد اهللا آل الشيخ، وعبد اهللا بن عبد الرمحن البسام، وعبد اهللا بن حسن بن قعود، وصالح بن عبد الرمحن 

  األطرم، وعبد اهللا بن سليامن بن منيع.

  ./الب هذا العامل األزهري هؤالء العلامء السلفيون هم أ�رز ط

[انظر:املعجم اجلامع يف تراجم العلامء وطلبة العلم املعارصين، كتاب إلكرتوين، من إعداد أعضاء موقع 

  ملتقى أهل احلديث]. 

  ).٥٠٨٢، الفتوى رقم ()٢٤١-٣/٢٤٠( ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء) ١(
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 ...  

ن الصحيح،  احلق ال يوزن بالرجال، وإنام يوزن الرجال باحلق، هذا هو امليزا

هلم، كام نقبل خرب العدل ونتوقف يف وإن كان ملقام الرجال ومرا  تبهم أ�ر يف قبول أقوا

ن يف كل حال، فإن اإلنسان برش يفوته من كامل  خرب الفاسق، لكن ليس هذا هو امليزا

ا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو نً العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل ديِّ 

ب بقدر ما حصل له  من النقص والضعف، أو يكون قد ضعيف الفهم فيفوته من الصوا

ب منحرص فيه  نشأ عىل طريق معني أو مذهب معني ال يكاد يعرف غريه فيظن أن الصوا

  ونحو ذلك.

إذا قابلنا الرجال الذين عىل طريق األشاعرة بالرجال الذين هم عىل طريق  ...

السلف وجدنا يف هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين عىل طريق 

  األشاعرة، فاألئمة األربعة أصحاب املذاهب املتبوعة ليسوا عىل طريق األشاعرة.

  وإذا ارتقيت إىل من فوقهم من التابعني مل جتدهم عىل طريق األشاعرة.

شدين مل جتد فيهم من حذا  وإذا علوت إىل عرص الصحابة واخللفاء األربعة الرا

ا مما خرج به األشاعرة عن طريق حذو األشاعرة يف أسامء اهللا تعاىل وصفاته، وغريمه

  السلف.

ونحن ال ننكر أن لبعض العلامء املنتسبني إىل األشعري قدم صدق يف اإلسالم 

، واحلرص عىل ودرايةً  روايةً  ص والذب عنه، والعناية بكتاب اهللا تعاىل وبسنة رسوله

وال  فيه،هذا ال يستلزم عصمتهم من اخلطأ فيام أخطئوا نفع املسلمني وهدايتهم، ولكن 

قبول قوهلم يف كل ما قالوه، وال يمنع من بيان خطئهم ورده �ا يف ذلك من بيان احلق 

  وهداية اخللق. 

 ا حسنا فيام ذهب إليه وخفي عليه احلق فيه،أن لبعضهم قصدً وال ننكر أ�ضا 

فقا لرشيعة اهللا  ولكن ال يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل ال بد أن يكون موا



   
   

١٨٢

ِمَل : «صن كان؛ لقول النبي ا مَ كان خمالفا هلا وجب رده عىل قائله كائنً فإن  أل ْن َع َم

دٌّ  َو َر ُه ا َف ُرَن ْم ِه َأ َلْي سَ َع الً َلْي َم   .)١( »َع

ر عنه يف هذه ِذ ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق يف طلب احلق اعتُ 

  .)٢(» ل بام يستحقه بسوء قصده وخمالفتهومِ املخالفة، وإال عُ 

                                                           

  .رواه البخاري ومسلم )١(

  ).٣٤٧ - ٣/٣٤٠جمموع فتاوى ورسائل العثيمني (انظر: ) ٢(



   
   

١٨٣

  إبطال 
  دعوى األشاعرة أنهم أكثر األمة

  

لقد تكررت دعوى بعض األشاعرة بأهنم أكثر األمة، وأصبح الكثري منهم 

هتم، يغرون هبا اجلهال ممن ال علم هلم بحقيقة األمر  بل ،يتناقلوهنا يف كتبهم وحمارضا

د هو مذهب األشاعرة ومن وافقهم من أهل السنة بعضهم إن قال  الذي عليه سوا

الذي يدين به تسعة أعشار أمة هو هذا املذهب ، وإن األمة، وأكابر أهل الفضل فيها

دها األعظم وعلامؤها ودمهاؤها   .اإلسالم، وسوا

قع التارخيي، ويكفي يف  وال ريب أهنا دعوى جمردة من الدليل، ويكذهبا الوا

ابة الصحف .ذهب السلف وطريقهم، وخروجهم عنهملإبطاهلا بيان خمالفة األشعرية 

، مجيعهم خمالفون لألشاعرة يف أصول االعتقاد، ن ومن بعدهم من األئمةووالتابع

هلم ومذهبهم، فضالً عمن نُ بطِ ومُ  عنهم الطعن يف األشاعرة، والتنصيص  لقِ لون ألقوا

  .عىل خروجهم عن السنة والطريق

ن كرهم ابن القيم يف (اجتامع اجليوش اإلسالمية)، ون ذَ ك مَ بُ وحسْ  كرهم ذَ َم

ممن نصوا يف مسأ�ة  الذهبي يف (العلو) من الصحابة والتابعني وأ�باعهم واألئمة والعلامء،

علو اهللا تعاىل بنفسه عىل خلقه بام خيالف مذهب األشاعرة، وهي واحدة من مسائل 

وا يف بقية مسائل االعتقاد بام خيالف مذهب صُّ ن نَ االعتقاد، فكيف إذا أضيف إليهم مَ 

  األشاعرة؟

 ؟ كيف ذلكأن األشاعرة هم أكثر األمةأحد بعد ذلك أن يدعي  فهل يمكن

يف كتابه (مجع احلنبيل لة األوىل؟!! وقد ذكر ابن املربد وهم خمالفون للقرون املفضّ 

اجليوش والدساكر عىل ابن عساكر) أكثر من أربعامئة عامل من بني حمدث وفقيه وعابد 

ا من عرص األشعري وحتى وقته، ون هلم، بدوإمام، كلهم جمانبون لألشاعرة ذامُّ  ًء

هم بجامل الدين يوسف بن حممد املرداوي مَ رهم بأيب احلسن الربهباري، وختَ صدَّ 

واهللا ثم واهللا ثم واهللا ما تركنا أكثر مما «صاحب كتاب (اإلنصاف)، ثم قال بعد ذلك: 



   
   

١٨٤

دوا عىل عرشة  ذكرنا، ولو ذهبنا نستقيص ونتتبع كل من جانبهم من يومهم وإىل اآلن لزا

  .)١(»آالف نفس

ن خدم األشعرية بكتابه (تبيني كذب املفرتي) قد بل إن ابن عساكر وهو مَ 

اعرتف بأن أكثر الناس يف زمانه وقبل ذلك عىل غري ما عليه األشعرية ... فقد قال يف 

فإن قيل: إن اجلم الغفري يف سائر األزمان وأكثر العامة يف مجيع البلدان ال «التبيني: 

د األعظم، وسبيلهم يقتدون ب األشعري وال يقلدونه، وال يرون مذهبه، وهم السوا

ا عىل كالمه هنا:  .)٢(»السبيل األقوم وهذا الكالم يدل عىل «وقد قال ابن املربد معلًق

مل يظهر  صحة ما قلنا، وأ�ه يف ذلك العرص وما قبله كانت الغلبة عليهم، وبعدُ 

  .)٣(»شأهنم

�، فام الذي �٢٧٠، وقيل: ٢٦٠وإذا كان أ�و احلسن األشعري إنام ولد سنة 

ا مذكورا كام هل كانت عليه األمة قبله؟  كانت عىل عقيدة األشعري الذي مل يكن شيًئ

أم أن العقيدة كانت خافية عليهم، حتى ظهر أ�و احلسن األشعري  !!يزعم هؤالء؟

  فأ�قظ األمة من سباهتا؟

ا وأوضحها يف فإن قال قائل: إ ن األشعري مل يأت بيشء جديد، ولكنه أ�ان أموًر

رهم، وهذا سبب االنتساب إليه، لكونه صار علامً عىل  رده عىل املعتزلة حتى كشف عوا

  .السنة يف مقابل املعتزلة

قع والتاريخ، إذ أن  ب أن هذا بال ريب بعيد عن التحقيق، فضالً عن الوا فاجلوا

عىل ظهور األشعري بأكثر من قرن ونصف من الزمان،  ظهور املعتزلة كان متقدًما

ا من املعتزلة. ومن املعلوم أن ظهور هاتني  فضالً عن اجلهمية التي كانت أسبق ظهوًر

أ�كروا عليهم أعظم النكري، وحكموا فالسلف واألئمة برد عنيف،  واجههالفرقتني قد 

                                                           

  ).٢٨١ص: ، (ع اجليوش والدساكر عىل ابن عساكرمج )١(

  ).٣٣١(ص: ، تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري )٢(

٢٨ص: ، (ع اجليوش والدساكر عىل ابن عساكرمج )٣( ٣.(  



   
   

١٨٥

ا من احلسن البرصي وإىل  عرص األشعري بالرد عىل بضالهلم، فقام أئمة السنة ابتداًء

رهم. وكُ  ب السنة طافحة بآ�ار السلف يف النكري عىل اجلهمية تُ شبهاهتم، وكشف عوا

اهللا بن اإلمام أمحد، و(أصول  واملعتزلة والرد عىل ما ابتدعوه، فانظر كتاب (السنة) لعبد

  اعتقاد السنة) للاللكائي، و(اإلبانة) البن بطة وغريها كثري.

قولة أو مقولتني، بل إهنم قد كتبوا الكتب وصنفوا ومل يكتف السلف بم

املصنفات يف الرد عليهم، ككتاب (الرد عىل اجلهمية) لإلمام أمحد، وابنه عبد اهللا وابن 

ج وغريهم  أيب حاتم، وابن قتيبة، والدارمي، والكناين، وابن منده، وأيب العباس الرسا

ب الرد ع ىل اجلهمية، كام فعله البخاري يف كثري، فضالً عام تضمنته كتب السنة من أ�وا

 تْ فَ ناهيك عن كتب السنة األخرى، والتي أ�ِّ  ،صحيحه، وأ�و داود يف سننه، وغريمها

  .)١( لبيان معتقد السلف والرد عىل أهل البدع واملخالفني من أصناف املعطلة واملشبهة

، �ا تأ�ر شوكتهم يف أواخر القرن الثاين تْ واملعلوم أن املعتزلة واجلهمية قد قويَ 

هبم اخلليفة ا�أمون، حتى حصلت تلك الفتنة العظيمة، التي امتحن فيها العلامء، 

ن، وقد تتابع عىل هذه أوأوذي فيها اإلمام أمحد  ، وهي فتنة القول بخلق القرآ ذى عظيامً

ا يف دفع عجلة  ثق، واملعتصم، وهذا قد ساهم كثًري الفتنة ثالثة خلفاء: ا�أمون، والوا

شف أ�اطيل هاتني الفرقتني، واجلواب عن شبهاهتم، خشية التباسها عىل السلف لك

  .الناس

ومع كل هذه الردود من السلف واألئمة عىل اجلهمية واملعتزلة، وما حصل من 

ا من السلف قد الفتنة هبم،  قرر ما قرره األشعري يف االعتقاد، ال من فإننا مل نجد أحًد

حيث التأصيل والتقعيد، وال من حيث الرد عىل املعتزلة والنكري، بل عىل العكس من 

، فضالً االعتقادية يف أسامء اهللا وصفاتهذلك: وجدنا نصوصهم رصحية يف نقض أصوله 

ت وغريها من أ�وب  ب االعتقاد كاإليامن، والقدر، والنبوا   .االعتقادعن سائر أ�وا

                                                           

انظر رسالة: (تاريخ تدوين العقيدة  ،عىل اجلهمية واملعتزلةللمزيد يف معرفة كتب السلف يف الرد  )١(

  .السلفية) لعبد السالم بن برجس



   
   

١٨٦

ومن ظن أن السلف كانوا عاجزين عن البيان والتوضيح ألصول املعتقد، 

ب عىل شبهاهتم،  رهم، واجلوا والرد عىل املخالفني كاجلهمية واملعتزلة، وكشف عوا

ونقض أصوهلم، حتى أ�ى األشعري فأ�ان عام مل يعلموه، ورد عىل املعتزلة بام مل 

  هم إىل اجلهل والعجز. بَ يستطيعوه! فقد ظن هبم ظن السوء، ونسَ 

ا: إن أ�ا احلسن األشعري بعد رجوعه إىل طريق الكُ  بية ثم إىل الَّ ويقال أ�ضً

ا يف يشء من العلوم سوى علم الكالم، ومن كان هذا  طريق السنة املحضة، مل يكن مربًز

ا ألئمة السنة وهو األمر الذي قرره وذكره  ا للسلف ومنتسًب حاله فحسبه أن يكون متبًع

أول كتابه الذي يمثل مرحلته األخرية: (اإلبانة) حيث انتسب فيه إىل اإلمام أمحد إمام يف 

أهل السنة واجلامعة، وأما أن يكون هو اإلمام الذي يقتدى به وينسب إليه فهذا رضب 

ف.   من املجازفة، بل االنحرا

ومن املعلوم أن املسلمني كانوا عىل السنة حتى ظهرت الفرق الكالمية، 

بع وأوائل اخلامس وبدأ لفتن وابتُ وحصلت ا يل املسلمون، فلام جاء أواخر القرن الرا

يظهر بعض رؤوس األشاعرة وغريهم من أهل الكالم، انتهض السلفيون لدحر هذه 

الفتنة، وكشف زيفها وأ�اطيلها، حتى كتب اخلليفة العبايس القادر باهللا تلك العقيدة 

ىل أ�حاء الدولة العباسية وأطراف األمة وأمر أن يرسل هبا إ، املعروفة بالقادرية

  اإلسالمية. 

وكانت هذه العقيدة قد كتبها أ�و أمحد الكرجي املعروف بالقصاب املتويف سنة 

�)، مما يعني أ�ه قد كتبها للقادر باهللا قبل توليه اخلالفة، إذ أ�ه توىل اخلالفة سنة ٣٦٠(

، يف املساجد واجلوامع تقرئف. �)، ثم أظهرها يف خالفته وأرسل هبا يف اآلفاق٣٨١(

ملوك الدولة  ودعوة الناس إليها أعظمُ الصحيحة وممن عمل هبذا األمر من نرش العقيدة 

الغزنوية وفاتح اهلند العظيم حممود بن سبكتكني، وكان حيكم أكثر املرشق اإلسالمي 

عنت نابرإىل اهلند، فقد أمر بالسنة واتباعها، وأمر بلعن أهل البدع بأصنافهم عىل امل ، فُل

فضة واحللولية واملعتزلة والقدرية، ولعنت أ�ضا األشعرية.   اجلهمية والرا



   
   

١٨٧

ثم �ا كان يف خالفة القائم باهللا ابن القادر، رفع بعض األشاعرة رؤوسهم 

ك (تأويل مشكل احلديث) حيث مأله بالتأويالت ألخبار وظهر كتاب ابن فورَ 

رص السنة وأ�ف كتاب (إبطال التأويالت  باحلق ونالصفات، فقام القايض أ�و يعىلَ 

ا عىل تأويالت ابن فورَ  ك وحصلت فتنة، عندها أمر اخلليفة القائم ألخبار الصفات) رًد

(االعتقاد القادري)، ويأخذ توقيعات العلامء عىل اإلقرار بام فيه وأ�ه  أ بأمر اهللا أن يقر

  �".٤٣٣املعتقد الصحيح، وكان ذلك يف سنة "

وفيها قرئ "االعتقاد القادري" الذي «�: ٤٣٣أحداث سنة  قال ابن كثري يف

مجعه اخلليفة القادر، وأخذت خطوط العلامء والزهاد عليه بأ�ه اعتقاد املسلمني، ومن 

خالفه فسق وكفر، وكان أول من كتب عليه الشيخ أ�و احلسن عيل بن عمر القزويني ثم 

جلوزي بتاممه يف منتظمه، وفيه مجلة كتب بعده العلامء، وقد رسده الشيخ أ�و الفرج ابن ا

  .)١( »جيدة من اعتقاد السلف

  .فانظر إىل هذه االنتهاضة يف اإلنكار عىل أهل البدع ومنهم األشاعرة

وأما أسباب انتشار العقيدة األشعرية يف القرون املتأخرة، فهو ما ذكره املقريزي 

ق من نحو سنة ثامنني فانترش مذهب أيب احلسن األشعري يف «حيث قال ما نصه:  العرا

وثالثامئة وانتقل منه إىل الشام، فلام ملك السلطان امللك النارص صالح الدين يوسف 

بن أ�وب ديار مرص، كان هو وقاضيه صدر الدين عبد امللك بن عيسى بن درباس 

ا�اراين عىل هذا املذهب، قد نشئا عليه منذ كانا يف خدمة السلطان امللك العادل نور 

فها له قطب الدين ن حممود زنكي بدمشق، وحفظ صالح الدين يف صباه عقيدة أ�َّ الدي

أ�و املعايل مسعود بن حممد بن مسعود النيسابوري، وصار حيفظها األشعري، ومحلوا يف 

مه، فتامدى احلال عىل ذلك مجيع أ�ام امللوك من بني  ليهم كافة الناس عىل التزا أ�ام موا

ليهم  ك.أ�وب، ثم يف أ�ام موا   امللوك من األ�را

                                                           

  ).١٠٦ - ١٦/١٠٥، (�٤٦٠أحداث سنة  ،البن اجلوزي ،يف تاريخ األمم وامللوك املنتظم )١(



   
   

١٨٨

واتفق مع ذلك توجه أيب عبد اهللا حممد بن تومرت أحد رجاالت املغرب إىل 

ق، وأخذ عن أيب حامد الغزايل مذهب األشعري، فلام عاد إىل بالد املغرب وقام يف  العرا

املصامدة يفقههم ويعلمهم، وضع هلم عقيدة لفقها عنه عامتهم، ثم مات فخلفه بعد 

بن عيل املييس، وتلقب بأمري املؤمنني، وغلب عىل ممالك املغرب هو موته عبد املؤمن 

  .وأوالده من بعد مدة سنني، وتسموا باملوحدين

فلذلك صارت دولة املوحدين ببالد املغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة 

ابن تومرت، إذ هو عندهم اإلمام املعلوم، املهدي املعصوم، فكم أراقوا بسبب ذلك 

  ، كام هو معروف يف كتب التاريخ. ـمن دماء خالئق ال حيصيها إال اهللا خالقها 

تشاره يف أمصار اإلسالم، فكان هذا هو السبب يف اشتهار مذهب األشعري وان

بحيث نيس غريه من املذاهب، وجهل حتى مل يبق اليوم مذهب خيالفه، إال أن يكون 

مذهب احلنابلة أ�باع اإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل ريض اهللا عنه، فإهنم 

كانوا عىل ما كان عليه السلف، ال يرون تأويل ما ورد من الصفات، إىل أن كان بعد 

الدين أ�و العباس أمحد بن عبد  سبعامئة من سني اهلجرة، اشتهر بدمشق وأعامهلا تقيُّ ال

ين، فتصدى لالنتصار ملذهب السلف وبالغ يف الرد  احلكم بن عبد السالم بن تيمية احلرا

فضة، وعىل الصوفية   .)١( »عىل مذهب األشاعرة، وصدع بالنكري عليهم وعىل الرا

قت وسبب انتشار املذهب األشعري، وأ�ه كان  ووكالم املقريزي هنا يبنيِّ 

بسبب فرضه عىل الناس، إىل حد قد يصل يف بعض األحايني إىل القوة والقتل كام حصل 

من ابن تومرت �ا حكم املغرب واأل�دلس. وقد كان لشيخ اإلسالم ابن تيمية نصيب 

  ملخالفني.من االبتالء، فقد أوذى وسجن بسبب تبيينه ملنهج أهل السنة والرد عىل ا

أكثر أئمة املسلمني عىل مذهبهم دعوى  دعوى األشاعرة أنمما سبق يتضح أن 

قع التارخيي، وكتب األشاعرة نفسها عند تعريف مذهبي  عارية عن الدليل يكذهبا الوا

                                                           

  ).١٩٢/ ٤( ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )١(
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ا أن، والثالثة السلف واخللف تقول إن مذهب السلف هو مذهب القرون  الثابت تارخيًي

  مذهب األشاعرة مل ينترش إال يف القرن اخلامس. 

 عىل أ�ه جيب التفريق بني متكلمي األشاعرة كالرازي واآلمدي والشهرستاين

والبغدادي واإلجيي ونحوهم وبني من تأ�ر بمذهبهم عن حسن نية واجتهاد أو متابعة 

ني أو جهل بعلم الكالم أو العتقاده أ�ه ال تعارض بني ما أخذ منهم وب خاطئة

  حجر. اإلمام النووي واحلافظ ابن هذا القسم النصوص، ومن

ريدية ال يف القديم وال يف إ ن األمة اإلسالمية ليس معظمها أشاعرة وال ماُت

ئف ضالة ومذاهب منترشة كاملعتزلة    اجلهمية، وغريهم.واحلديث، بل فيها طوا

ريدية ال األئمإ  ة األربعة وال ن أئمة املذاهب مل يكونوا ال أشاعرة وال ماُت

كاإلمام  غريهم من األئمة املجتهدين، بل كانوا من أئمة السلف أهل السنة واجلامعة

الليث بن سعد إمام أهل مرص، واإلمام األوزاعي إمام أهل الشام، واإلمام إسحق بن 

سان، واإلمام سفيان الثوري إمام العراق، واإلمام املجاهد عبد اهللا بن  راهويه إمام خرا

 سمرقند احلجة عبد ، وأئمة البرصة يف زماهنم محاد بن سلمة ومحاد بن زيد، وإماماملبارك

وأئمة اليمن احلفاظ معمر بن راشد األزدي  اهللا بن عبد الرمحن الدارمي السمرقندي

املديني وأ�و زرعة  وعبد الرزاق الصنعاين، وأئمة احلديث اجلهابذة الراسخني عيل بن

زي وحييى بن معني، وحيي القطان وشعبة بن احلجاج األزدي،  الرازي وأ�و حاتم الرا

يشهد بذلك،  هوإمام الدنيا يف زمانه اإلمام البخاري صاحب الصحيح وصحيُح 

ا، وبقية أصحاب  وتلميذه اإلمام احلافظ مسلم بن احلجاج صاحب الصحيح أ�ضً

 م املسلمنيالكتب الستة أ�و داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة، وخامتة اجلهابذة إما

ابن خزيمة اإلمام يف زمانه أ�و احلسن الدارقطني وخليفته من بعده اخلطيب البغدادي، و

ريدية، ، وغريهم كثري، واإلمام ابن حبان واإلمام احلاكم فلم يكونوا ال أشاعرة وال ماُت

  أهل السنة واجلامعة.كانوا من بل 

ريدية، ولنرضب لذلك ن ا�الكية والشافعية ليسوا أشاعرة وليس احلنفية ماإ  ُت

  أمثلًة يتبني فيها ذلك: 
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ا ال هو وال تالميذه الذين /أما ا�الكية فاإلمام مالك   تعاىل مل يكن أشعرًي

ين، وال الذين رووا عنه املوطأ  أخذوا عنه كابن القاسم وسحنون وبرش بن عمر الزهرا

  .وغريهم كثري كاإلمام حييى الليثي وأيب مصعب الزبريي وحممد بن احلسن الشيباين

كشيخهم  كانوا  أما أ�باع مذهبه من األئمة الكبار فلم يكونوا أشاعرة بل

 وإمامهم من أئمة السلف، فمنهم: إمام ا�الكية يف زمانه قايض بغداد اإلمام املشهور

إسامعيل بن اسحاق القايض أحد أحفاد اإلمام الثبت محاد بن زيد، وإمام ا�الكية يف 

ق يف زمانه ال قال له  قايض عبد الوهاب ا�الكي، وإمام ا�الكية يف زمانهالعرا الذي كان ُي

اهللا بن أيب زيد القريواين، واإلمام العالمة أ�و عمرو  مالك الصغري اإلمام عبد

الطلمنكي، واإلمام أ�و بكر حممد بن وهب ا�الكي، واإلمام احلجة أ�و عبد اهللا 

زمانه إمام األ�دلس بل املغرب احلجة املشهور بابن أيب زمنني، وحافظ املغرب يف 

 .الرب، وغريهم كثري العالمة أ�و عمر بن عبد

عترب من األئمة املجتهدين واجلهابذة  ومن املتأخرين من ا�الكية وإن كان ُي

سخني الذي كان معدوم النظري يف عرصنا احلارض اإلمام العالمة أ�و عبد  اهللا الرا

يطي، وكتابُه يف التفسري (أضواء البيان يف إيضاح حممد األمني بن حممد املختار الشنق

ن) شاهٌد عىل ذلك وعىل تقدمه وعلو منزلته. ن بالقرآ   القرآ

ا ال هو وال تالميذه  /وأما الشافعية: فإن اإلمام الشافعي  ا أشعرًي مل يكن أ�ضً

دي، الربيع بن سليامن  الذين أخذوا عنه كاإلمام إسامعيل بن حييى املزين، واإلمام املرا

وكاإلمام البويطي وغريهم، وأما أ�باع مذهبه الكبار اجلهابذة فلم يكونوا أشاعرة بل 

أمثال: إمام الشافعية يف زمانه أيب العباس بن  أئمة سلفيني من أهل السنة واجلامعة

رسيج، وإمام الشافعية يف زمانه أيب العباس سعد بن عيل الزنجاين، واإلمام حجة 

احلداد، وإمام الشافعية يف زمانه إسامعيل بن حممد بن الفضل التميمي،  اإلسالم أيب أمحد

  وكاإلمام احلجة أيب بكر بن املنذر، واإلمام املشهور الذي كان يقال له الشافعي الثاين

ييني، وصاحبه اإلمام العالمة احلجة شيخ اإلسالم أيب القاسم  أ�و حامد اإلسفرا

واإلمام ، أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة) الطربي الاللكائي وانظر كتابه (رشح
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اهللا حممد بن نرص املروزي، وكذلك األئمة  املشهور إمام املسلمني يف زمانه أيب عبد

فاظ عرصهم أ�و احلجاج املزي، واإلمام علم الدين الربزايل اهللا الذهبي  وأ�و عبد حُ

شافعي، ومن املتأخرين مؤرخ اإلسالم، واإلمام احلافظ أ�و الفداء إسامعيل بن كثري ال

فظي وغريهم كثري. من الشافعية اإلمام العالمة أمحد بن عبد   القادر اِحل

ا ال هو  /وأما احلنفية: فإمامهم اإلمام الفقيه أ�و حنيفة النعامن  ريدًي مل يكن ماُت

رواة موطأ اإلمام مالك،  وال تالمذته اجلهابذة أمثال: حممد بن احلسن الشيباين أحد

ريدية والقايض أيب  يوسف وغريهم، وأما أ�باع مذهبه اجلهابذة الكبار فلم يكونوا ال ماُت

بيد زي عامل الري  وال أشعرية، بل أئمة سلفيني أمثال: اإلمام الفقيه هشام ابن ُع اهللا الرا

يف زمانه، واإلمام العالمة املحدث الفقيه إمام احلنفية يف زمانه بل حمدث الديار املرصية 

مشهورة بني ) بالعقيدة الطحاوية(أ�و جعفر الطحاوي، وعقيدته املسامة  وفقيهها اإلمام

القايض ابن  ن العلامء احلنفية اإلمام العالمةن رشحها مِ مَ  العلامء وطلبة العلم، وأفضُل 

وأما من املتأخرين من علامء احلنفية بل من علامء العلم اإلسالمي  ،أيب العز احلنفي

وجي، فقد أ�ان عن مذهب  بن صديق بن حسن خان اإلمام املجتهد العالمة حممد القنُّ

  وهناك غريهم من أئمة السلف. )الدين اخلالص(السلف يف كتابه القيم 

لامء  وأما أ�باع املذاهب األخرى كاملذهب الزيدي مثالً فقد ظهر منهم ُع

نفس  دوه ودافعوا عنه وردوا عىل من خالفه، حتى عىلاختاروا مذهب السلف وأ�َّ 

الزيدي الذي نشأوا يف بداية حياهتم عليه، ومن هؤالء العلامء: السيد اإلمام  املذهب

هيم بن عبد اهللا املشهور بابن الوزير املتوىف سنة  صاحب �  ٨٤٠العالمة حممد بن إبرا

نة أيب القاسم( كتاب صم يف الذب عن سُ صم والقوا  وكذلك اإلمام العالمة)، العوا

بل السالم رشح( صاحب كتاب ١١٨٢الصنعاين املتوىف حممد بن إسامعيل األمري   سُ

م وكذلك اإلمام العالمة املجتهد القايض حممد بن عيل الشوكاين املتوىف سنة )، بلوغ املرا

  .تدل عىل ذلك )التحف يف مذاهب السلف(ورسالته املسامة  �١٢٥٠
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فام بالك املذاهب األربعة من الفقهاء  أئمةبعض عند  األشاعرة حكمننقل هنا و

 بأئمة اجلرح والتعديل من أصحاب احلديث:

  احلنفية:  عند - ١

الطحاوية وشارحها كالمها حنفيان، وكان اإلمام الطحاوي  معلوم أن واضع

ا لألشعري وكتب هذه العقيدة لبيان معتقد اإلمام أيب حنيفة وأصحابه، وهي  معاًرص

وقد نقلوا عن اإلمام أ�ه رصح  اإلمام أيب حنيفة، عن )الفقه األكربكتاب (مشاهبة �ا يف 

  .بكفر من قال إن اهللا ليس عىل العرش أو توقف فيه

 عند ا�الكية: - ٢

الفذ ابن عبد الرب بسنده عن فقيه ا�الكية باملرشق  روى حافظ املغرب وعلمها

ا لقول مالك:  ابن خويز منداذ أ�ه قال يف كتاب هل ال جتوز شهادة أ«الشهادات رشحً

الكالم، فكل  أهل األهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل« قال:ف، »البدع واألهواء

ا كان أو غري أشعري، وال تقبل له شهادة يف  متكلم فهو من أهل األهواء والبدع أشعرًي

ا، وُهي   .)١(» منها ب عىل بدعته، فإن متادى عليها استتيبر ويؤدَّ جَ اإلسالم أ�ًد

"مالك وأيب حنيفة  عن األئمة الثالثة )٢( )االنتقاء( نفسه يفوروى ابن عبد الرب 

 ومثله ابن القيم يف هم وتعزيرهم،أصحابه وتبديعَ  َر هم عن الكالم وزْج يَ هنْ  والشافعي"

 فامذا يكون األشاعرة إن مل يكونوا أصحاب كالم؟ "اجتامع اجليوش اإلسالمية"

 عند الشافعية: - ٣

امللقب بالشافعي الثاين، وقد كان معاًرصا  رسيج قال اإلمام أ�و العباس بن

 ال نقول بتأويل املعتزلة واألشعرية واجلهمية وامللحدة واملجسمة واملشبهة« لألشعري:

مية واملكيِّ   .)١( »بل نقبلها بال تأويل ونؤمن هبا بال متثيل ،فةوالكرا

                                                           

  .)٢/١١٧( ،جامع بيان العلم وفضله )١(

  .االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة ريض اهللا عنهم )٢(
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مل « الكرجي من علامء القرن اخلامس الشافعية ما نصه: قال اإلمام أ�و احلسنو

ون مما بنى  يزل األئمة الشافعية يأ�فون ويستنكفون أن ينسبوا إىل األشعري ويتربأ

ليه عىل ما سمعت من  األشعري مذهبه عليه وينهون أصحاهبم وأحباهبم عن احلوم حوا

الشافعية يف عرصه اإلمام أ�و حامد  ورضب مثاالً بشيخ "، عدة من املشايخ واألئمة

ئيني : عيامللقب "الشاف اإلسفرا ومعلوم شدة الشيخ عىل أصحاب « الثالث" قائالً

ذقاين  أصول َز الكالم حتى ميَّ  فقه الشافعي من أصول األشعري، وعلق عنه أ�و بكر الرا

الشيخ أ�و إسحاق الشريازي يف كتابيه اللمع والتبرصة حتى لو  وهو عندي، وبه اقتدى

قالت  بعض أصحابنا وبههو قول « زه وقال:ألصحابنا ميَّ  وافق قول األشعري وجًها

 ومل يعدهم من أصحاب الشافعي، استنكفوا منهم ومن مذهبهم يف أصول ،»األشعرية

 .)٢(» الفقه فضالً عن أصول الدين

 .)٣(شيخ اإلسالم اهلروي األ�صاري  وبنحو قوله بل أشد منه قال

  احلنابلة:  - ٤

ع اإلمام موقف "ابن  أمحد احلنابلة من األشاعرة أشهر من أن يذكر فمنذ بّد

مل يزل احلنابلة  -  وهو املؤسس احلقيقي للمذهب األشعري -وأمر هبجره  ب"الَّ كُ 

وبعدها  - استطالوا فيها التي - معهم يف معركة طويلة، وحتى يف أ�ام دولة نظام امللك

 ْ مذهب األشاعرة،  رجون من بغداد كل واعظ خيلط قصصه بيشء منكان احلنابلة خيُ

مذهبهم وإمجاع علامء الدولة سيام احلنابلة عىل حماربته أصدر اخلليفة  وبسبب انتشار

                                                                                                                                                     

والظاهر أ�ه تويف قبل رجوع األشعري  ).١٤/٢٠١(وسري أعالم النبالء )، ٤/٢٩٠(انظر تاريخ بغداد  )١(

عقيدة ابن عىل قولني. وانظر  ٣٣٠أو  ٣٢٤واألشعري تويف ، ٣٠٦ملذهب السلف، تويف ابن رسيج سنة 

  .٦٢ص  ،رسيج يف اجتامع اجليوش اإلسالمية

  . ٢٣٩ -٢٣٨ البن تيمية، ص التسعينية )٢(

  . ٢٧٧ ص التسعينية:: انظر )٣(
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أوضح فيه العقيدة الواجب عىل األمة اعتقادها سنة  "االعتقاد القادري" القادر منشور

١(�  ٤٣٣(. 

ا حلكم املذاهب األربعة، فام  عند بعض أئمةاألشاعرة  هذا موجز خمترص جًد

األشاعرة هو رد خرب اآلحاد  يعلم أن مذهب نظنك بحكم رجال اجلرح والتعديل مم

م، طوغريها من ال ، وأن يف الصحيحني أحاديث موضوعة أدخلها الزنادقة،مجلةً  وا

زي يف   .)لسان امليزان(و )امليزان(وانظر إن شئت ترمجة إمامهم املتأخر الفخر الرا

من أهل  أهنم من أهل القبلة الشك يف ذلك، أما أهنم فاحلكم الصحيح يف األشاعرة

  .السنة فال

  ؟من األشاعرةالعسقالين النووي وابن حجر  اناإلمامهل كان 

نسب إىل مذهب األشاعرة، إال من التزم منهجهم يف العقيدة، أما  ال يصح أن ُي

نسب إليهم. قال الشيخ ابن عثيمني يف  من وافقهم يف بعض املسائل دون بعض، فال ُي

وهل يصح أن ننسب هذين الرجلني «معرض كالمه عن احلافظني النووي وابن حجر: 

  وأمثاهلام إىل األشاعرة، ونقول: مها من األشاعرة؟ 

ألن األشاعرة هلم مذهب مستقل، له كيان يف األسامء والصفات  ؛اجلواب: ال

ل اآلخرة، فإذا قال قائل يف مسأ� فق واإليامن وأحوا ة من مسائل الصفات، بام يوا

مذهبهم، فال نقول: إنه أشعري، أرأ�تم لو أن إنسانا من احلنابلة اختار قوال للشافعية، 

  .)٢(»؟فهل نقول إنه شافعي

م لإلسالم يف فهذان الرجالن بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدَّ «وقال أ�ضا: 

  .)٣(»مثلام قدماه صباب أحاديث الرسول 

                                                           

  .٨،٩، وغريها ج ٤٧٥، ٤٦٩، ٤٣٣أحداث سنة:  ،البن اجلوزي ،يف تاريخ األمم وامللوك املنتظم :انظر) ١(

  .)٢٩٠(ص ، رشح األربعني النوويةانظر:  )٢(

  .٤٣، رقم لقاءات الباب املفتوح )٣(

فقُه يهذا أن  ىقد يقع من بعض العلامء زالت وأخطاء، وليس معن عليه،  ونبهينيف خطئه بل العلامء وا

ر من دين اإلسالم  ونذرحيو من ذلك اخلطأ وخاصًة إذا كان هذا اخلطأ يف أمور االعتقاد، ومعلوٌم باالضطرا
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الً  /وقد نقل احلافظ ابن حجر   همنقدو،  األشاعرةكثريًة يف الرد عىل أقوا

 فمن املعلوم أن إمام .)١( باسمهم الرصيح وخالفهم فيام هو من خصائص مذهبهم

اآلمدي  د أصوله هو الفخر الرازي، ثم خلفهاألشعرية املتأخر الذي ضبط املذهب وقعَّ 

  القضايا يف املذهب. وفيا بعضواآلرموي فنرشا فكره يف الشام ومرص واست

ن) وقد أورد  زي واآلمدي يف (لسان امليزا وقد ترجم احلافظ ابن حجر للرا

موثقة عن ضالهلام وشنائعهام التي ال يقرها أي مسلم فضالً عمن هو يف  نقوالً كثرية

ا من شنائع اآلرموي ضمن علم احلافظ  ترمجة الرازي. وفضله، وذكر طرًف

». ن اعتقادهأوىص بوصية تدل عىل أ�ه حسَّ « الرازي: وقال يف آخر ترمجة

زي التي نقلها السبكي األشعري نفسه يف (طبقات الشافعية الكربى)  ووصية الرا

زي إىل مذهب السلف.  رصحية يف رجوع الرا

(فتح الباري) قد نقد األشاعرة باسمهم الرصيح  واحلافظ ابن حجر يف

هم يف وخالفهم فيام هو من خصائص مذهبهم، فمثالً  َد مسأ�ة  خالفهم يف اإليامن، ونَق

 .)٢( املعرفة وأول واجب عىل املكلف يف أول كتابه وآخره

                                                                                                                                                     

هلم النصيب األعظم من ذلك  يأن خري القرون يف ُكلِّ فضٍل وعلٍم وفهٍم أهنم القرون الثالثة والصاحبة 

عتقاد وهللا احلمد، وأما العصور ثم التابعون هلم بإحسان من بعدهم، ومل يقع منهم خالف يف يشٍء من أمور اال

لامُء اجلهابذة عىل األخطاء العقدية التي يقع فيها كثري من املنتسبني للعلم،  ه الُع املتأخرة فليست كذلك، وقد نبَّ

فمثالً احلافظ ابن حجر العسقالين وقع يف أخطاء يف العقيدة يف رشحه املسمى: فتح الباري رشح صحيح 

ه عىل أخطائ ه ، ه العلامء واألئمة أ�باع السلف أهل السنة واجلامعة بدون جتريحٍ لُه وال ذمالبخاري، ونبَّ وممن نبَّ

الذي كان حيفظ الكتب الستة بأسانيدها،  /اهللا بن حممد الدويش  عىل أخطاءه: العالمة املحدث الشيخ عبد

فتح الباري، والشيخ وتعليقاته مطبوعة يف حاشية  /، والشيخ العالمة عبد العزيز بن باز وكتابُه مطبوع

  .العالمة عبد اهللا بن سعدي الغامدي، وكتابه مطبوع

  ).٣٥٨ - ١٣/٣٤٧، ٣٦١، ٣٥٧/ ٣، (فتح الباري: ) انظر١(

سَ  )٢( ْن َم َة ِم َأَ� سْ ـَم ِه اْل ِذ ِة أن َه َر اِع شَ َ اِر األْ ْن ِكَب َو ِم ُه ِّ َو
نَاينِ ْم ٍر السِّ َف ْع يبِ َج ْن َأ اِئِل ونقل احلافظ ابن حجر َع

بِ األشاعرة.اْلـ َه ْذ تْ يفِ َم ِقَي ِة َب ِزَل ْعَت   ).١٣/٣٤٩، ٧١ -١/٧٠انظر:فتح الباري ( ُم
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ك) التأويل كام أ�ه نقد شيخَ األشاعرة يف وَر يف تأويالته التي نقلها عنه يف  (ابَن ُف

ا منهج الثالثة  رشح كتاب التوحيد يف (فتح الباري)، وذمَّ التأويَل  واملنطقَ مرجًح

اآلحاد يف العقيدة وغريها من  ن األوىل، كام أ�ه خيالفهم يف االحتجاج بحديثالقرو

  .)١(األمور 

ن األئمة الكبار، والعلامء اجلهابذة الفخام مل يكونوا ال أشاعرة وال واخلالصة أ

مطة وال باطنية وال غري ذلك  رج وال قرا ريدية وال معتزلة جهمية وال رافضة وال خوا ماُت

نٍة ومجاعة.من الفرق    املنحرفة الضالة، بل هم أئمة سلفيني أهل سُ

الباقالين، واجلويني، أسسوا ونظروا للعقيدة األشعرية كالعلامء الذين  ماأ 

ال يصلون يف الفضل والعلم إىل مرتبة األئمة األربعة وال أئمة ف رازيوالغزايل، وال

  ذكر بعضهم.سبق احلديث والفقه الذين 

فإنه كان  - وإن كان ينتسب إىل األشعري  -  ب الباقالينأ�و بكر بن الطيف - ١

ذرون منه، ويذمون فق املعتزلة يف كثٍري مما يقولون مما جعل األئمة يف زمانه ُحي  يوا

  .)٢( األشاعرة لذلك السبب

ل املخالفة ملذهب السلف وأ�َّ و كتاب  فَ قد تاب الباقالين من كثري من األقوا

بام قاله السلف يف االعتقاد يف  وذكر فيها أ�ُه يقول) إلبانة(اكتاب )، ومتهيد األوائل(

ل املخالفة ملذهب السلف والتي  اجلملة، وإن كان مع ذلك يوجد عنده بعض األقوا

بقيت لديه بسبب عدم إحاطتِه اإلحاطة التامة بمذهب السلف، وبسبب علم الكالم 

  .ةالذي تعلمه واألصول التي أخذها عن غري أهل السنة واجلامع

اإلمام  هوالد، فقد تاب � ٤٧٨أ�و املعايل اجلويني االبن، املتوىف سنة أما  - ٢

مل يسلك طريق أ�يه، فقد كان يقول االبن إال أن  ة،عراحممد اجلويني من مذهب األش وأ�

نكر علو اهللا عىل خلقه، مع أ�ه ينسب نفسه لألشعري، ويف آخر  بمذهب اجلهمية وُي

                                                           

  ).٣٥٠-١٣/٣٤٧)، (٣٦١-٣/٣٥٧)، (١/٤٦) انظر فتح الباري (١(

  .٧٦ ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، صرشح األصفهانية )٢(
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فأحسَن يف ترك مذهب  كان ينتحله من مذهب اجلهمية املعتزلة، حياته ترك أ�و املعايل ما

الل الصفات، ولكنُه أخطأ يف نسبة  يف نصوص -أي التحريف  - وترك التأويل ،الضُّ

، وما ذلك إال أل�ه مل يكن عىل معرفٍة كاملة وإحاطة  أً التفويض إىل السلف خط عظيامً

أشد الندم عىل سلوكه الطريق تامٍة بمذهب السلف رمحهم اهللا، ومع هذا فقد ندم 

  .السابق واختار أن يموت عىل عقيدة أمه أو عجائز نيسابور

فقد تكلم عن نفسه يف كتابه ، � ٥٠٥املتوىف سنة ، أ�و حامد الغزايلأما  - ٣

ث بتعاليم فبنيَّ  )،املنقذ من الضالل(  أ�ه درس أوالً علم الكالم وثنى بالفلسفة وثلَّ

ع بطريق الصوفية وأما طريقة السلف يف تعلم آثار النبي  وأصحابه من  صالباطنية وربَّ

لقٌ من العلامء حتى أخص الناس به  بعده فلم يذكرها يف كتابه، ولذلك تكلم فيه خَ

تبه، ومنهم ، حممد بن الوليد الطرطويش ا�الكي اإلمام: تكلموا فيه وحذروا منه ومن ُك

، اهللا ا�ازري ا�الكي اإلمام أ�و عبد، وأ�و عمرو بن الصالحاحلافظ اإلمام العالمة و

وسبب كالم هؤالء العلامء يف . الوفاء بن عقيل ووأ�، اإلمام ابن العريب ا�الكيوتلميذه 

 صحاطة بسنة النبي الغزايل هو: عدم سلوكه طريقة السلف أهل السنة واجلامعة يف اإل

  .يوآثار الصحابة 

الف دين اإلسالم، ف وأ�َّ   والغزايل يف آخر حياته تاب مما كان قد صدر منه مما خيُ

ا يف هذه املرحلة مثل:  م عن علم الكالم(كتًب  )وهتافت الفالسفة(و )،إجلام العوا

العة وجمالسة أهله، ومط صوغريها، وكانت خامتة أمره إقباله عىل حديث املصطفى 

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الغزايل مات وعىل ، الصحيحني البخاري ومسلم

  .)١(صدره صحيح البخاري 

فإذا كان الغزايل قد اعرتف بام آل إليه أمره من الشك واحلرية يف آخر حياته، 

عىل رسيرته، وأما  وتاب مما قد صدر منه قبل مماته، فهذا أمٌر بينه وبني اهللا تعاىل املطلع

                                                           

٣٢ – ٣٢٥/ ١٩للذهبي ( ،سري أعالم النبالء ،)١١١/ ٤للسبكي ( ،طبقات الشافعيةانظر:  )١( درء ، ) ٦

  .)١/١٦٢البن تيمية ( ،تعارض العقل والنقل
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اشتغال  مفها وفيها ما حذر العلامء منه فينبغي تركها والتحذير منها وعدكتبه التي أ�َّ 

  .)١(/ الناس هبا، كام قال اإلمام احلافظ أ�و عمرو بن الصالح

زي أ�و عبد - ٤ مر بن احلسني املعروف (بابن اخلطيب) املتوىف  أما الرا اهللا ُع

ل حياته بالبحث فيام عاد عليه بالرضر من احلرية فقد أ�عب نفسه طو � ٦٠٦سنة 

ب وتناقض ، فقد والشك كان أعظم املتكلمني يف باب احلرية والشك واالضطرا

ل أ�ه  الفاسدة واخلطرية املنحرفة هاملقاالت، كام اعرتف بنفسه يف آخر حياته، ومن أقوا

ا، قدم العقل عىل النقل من الكتاب والسنة، فجعل العقل أصالً والنقل  كان يطعن وتابًع

فيد اليقني، ومن حيث أن األخبار  يف األدلة الرشعية من حيث داللتها فزعم أهنا ال ُت

  .جترُّ بالء عظيامً  الرشعية ال تفيد العلم، وهذه زلٌة عظيمة

يه مما كان يقول به ورجوعه إىل قبل وفاته كتب وصيته التي أعلن فيها تربِّ لكنه 

ة واجلامعة واختياره طريقهم دون غريهم من الناس مذهب السلف الصالح أهل السن

د منها والالئق بجالل اهللا تعاىل  وإثبات ما ورد من صفات اهللا تعاىل عىل الوجه املرا

  .وعظمته

أ�و الفتح حممد بن القاسم بن عبد الكريم الشهرستاين املتوىف سنة أما  - ٥

لامء األشاعرة املتكلمني وقد اعرتفكان  ، فقد�٥٤٨ باحلرية والشك يف آخر ما  من ُع

احصَّ  م هيف حرية تظهر علي له من ذلك، وأن مجيع من أخذ عنهم من أو�ك كانوا أ�ضً

هلم، فقال عن نفسه يف كتابه  فقد أشار إىل : «)هناية اإلقدام يف علم الكالم(يف غالب أحوا

تم، أن نم، وطاعته حَ من  أمجع له مشكالت األصول، وأحل له ما انعقد من إشارته ُغ

زتُ  سن ظنه يب أين وقفت عىل هنايات النظر، وُف مضها عىل أرباب العقول، ِحلُ غوا

ُه استسمن ذا ورم، ونفخ يف غري رضم، ثم أ�شد بعد هذا  بغايات مطارحِ  ر، ولعلَّ َك الِف

  قوله: 

  

                                                           

  ).٦٥/ ٤(  ، البن تيميةجمموع الفتاوى  )١(
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َها لَّ َد ُك اِه َع تُ املَْ ْف ْد ُط َق ي َل ِر ْم َع املِِ    َل َع كَ املَْ ْل َ ِت نيْ يفِ َب ْر تُ َط ريَّْ سَ   َو

اضِ  الَّ َو َر ِإ ْم َأ َل فَّ حَ ــــــــَف ا َك رٍ ـــــــًع نَّ نَ    اِئ
ا سِ ًع اَر ْو َق ٍن َأ َق ىلَ َذ مٍ ـــَع   )١(اِد

   

  وقد ردَّ عليه اإلمام العالمة حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين بقوله: 

   ِاملِِ لِّ عَ كُ  نْ اُه مِ قَ الَ  نْ مَ وِل وَ سُ الرَّ   ـِد هَ عْ مَ افَ بِ َو تَ الطَّ لْ ْمهَ كَ أَ لَّ عَ لَ 

َ  يِ دْ ى ِهبَ دَ ُهيْ  نْ اَر مَ  حَ امَ فَ  ُه قَ ـَر تَ تَ سْ لَ َو    ٍد مَّ حمُ مِ ـنَّ نَ ــــعـًا سِ ارِ ا   )٢(اِد

م املسلمني، فيهم أهنم عىل عقيدة السلف؛ ألهنا  فاألصل وأما ما يتعلق بعوا

كوا من غري رِ تُ  فال ريب أهنم إنْ  املسلم اإلنسان، وينشأ عليهاالفطرة التي يولد عليها 

فإهنم عىل الفطرة السليمة، وعىل اعتقاد السلف وأهل احلديث، ال  وال تعليمتلقني 

ا من ذلك. فكل من مل يلقنه  يعرفون أصول الكالم، وال تأويل الصفات، وال شيًئ

قة أن تدعيه إال أهل السنة سوه كتبهم، فليس من حق أي فرويدرّ  املبتدعة بدعتهم

  واجلامعة. 

هل تستطيع  الذي يدخل يف اإلسالم حديًثا اإلنسانأن ومن األدلة عىل ذلك 

أما أهل السنة واجلامعة فبمجرد إسالمه يصبح  نه معتزيل أو أشعري؟إأي فرقة أن تقول 

ا منهم.  واحًد

م فاسأل املاليني من املسلمني  وإن شئت املثال عىل عقيدة ا هل العوا ا وغرًب رشًق

العامل وال خارجه وال فوقه وال حتته كام تقول األشاعرة.  فيهم من يعتقد أن اهللا ال داخل

أ�ه تعاىل فوق املخلوقات، وهذه الفطرة تظل ثابتة يف  أم أهنم كلهم مفطورون عىل

يلقنهم يف أذهاهنم تلك املقولة املوروثة عن فالسفة  قلوهبم حتى وإن وجدوا من

                                                           

  ).٣ص ، (هناية اإلقدام يف علم الكالم )١(

  ).١٥٩/ ١حممد رشاد سامل ( /حاشية درء تعاض العقل والنقل، حتقيق د )٢(
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والكالم النفيس ونفي التأ�ري وأشباهها من  عىل هذا نظرية الكسب سْ . وقِ )١(اليونان 

  :عقائد األشاعرة

  فال يعرف العامي إال أن اهللا يف السامء عىل عرشه فوق خلقه، ال يعرف

ما يقوله األشاعرة من أ�ه ليس داخل العامل وال خارجه، وال فوق وال 

  حتت.

  م موسى فسمع أ�ه كلّ فيعرف يتكلم،  ـوال يعرف العامي إال أن اهللا

موسى كالم اهللا، ال يعرف الكالم النفيس الذي هو: أمر وهني وخرب 

  .كام يقول األشاعرة واستخبار

  ،بني، ويبغض الكافرين وال يعرف العامي إال أن اهللا حيب التوا

ويرىض عن الطائعني، ويسخط عىل العاصني، ال يعرف أن هذه 

  .كام يقول األشاعرة رادةالصفات كلها راجعة إىل اإل

  ًهلا  وال يعرف العامي إال أن اهللا أقدر العبد عىل الفعل، وجعل له إرادة

فيه، ال يعرف الكسب الذي هو اقرتان القدرة احلادثة بالقدرة  تأ�ريٌ 

  .كام يقول األشاعرة القديمة، وأن احلادثة ال تأ�ري هلا يف الفعل البتة

ربوك بحقيقة احلال إذ أهنم عىل الفطرة، إن شئت مجاعات املسلمني خي ْل وسَ 

   فأما عقيدة األشاعرة فال يعرفها إال من درسها يف املعاهد واملدارس.

فدعوى أن األشعرية هو املذهب الذي يدين به عامة األمة ودمهاؤها، دعوى 

. عن  وابتعديهللا تعاىل، وأن يتجردوا وغريهم علامء األشعرية فعىل  باطلة مجلة وتفصيالً

لني، وعن التقليد، و النظر يف النصوص عليهم عادة استعامل عقوهلم هم، ال عقول األوَّ

                                                           

ة ويستندون إىل شبهات كثرية، جتد يف خبايا ) بل إن متكلمي األشاعرة الذين ينفون ١( العلو بكل جرأ

رً  زي مثالً كالمهم إقرا مع إنكاره الشديد  -ا به دون أن يشعروا. ألن مغالبة الفطرة من أصعب األمور. فالرا

، فجعله قاب قوسني حتته صإن اهللا رفع حممًدا  )٢٠٩/ ١قال يف التفسري ( -والتفسري) ، للعلو يف (التأسيس

  . ـ فع يدل عىل علو اهللاوالر
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الكامل عن كل ما كتبه الناس، وفيها العقيدة الصحيحة التي ال  ىنَ من جديد، ففيها الغِ 

ها.   يقبل اهللا سوا

ه اهللا تعاىل عن مماثلة املخلوقني موجودٌة يف إن  العقيدة الصحيحة التي تنّز

عمي عن احلقّ نلْ فال غريها،  - من الكتاب والسنة  -صوص الن حذر اهلوى؛ فإنه ُي

صم. د للحق وترك التعصب للمذاهب والشخصيات، و وُي علينا إخالص النية والتجّر

  إال للحق، ألن التعصب لغري احلق حيول دون الوصول إىل احلقيقة. 

، مع اتباع منهج وعلينا التسليم املطلق للرشع واالستسالم له يف كل ما أمر

ن،  ن بالقرآ صحيح يف فهمه، كإرجاع متشابه النصوص إىل حمكمها، وتفسري القرآ

فهم  ؛يوتفسريه بالسنة الصحيحة، وبفهم ومنهج الصحابة والتابعني هلم بإحسان 

لة، وأكثُر  بً  من القرون الثالثة املفضّ ا، وهلم عند أهل وصالحً  ا واستقامةً من غريهم صوا

مكانة مرموقة عليا، فحري بأهل السنة أن يرجعوا إىل مذهب هؤالء السنة واجلامعة 

  .ومنهجهم يف أصول الدين وفروعه

 لكمك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت(: قال تعاىل

بمثل ما آمنت به «مل يقل:  ـ اهللا، ف)١٣٧: (البقرة )  ام يل ىل يكمل ىك

 ص، فيشمل رسول اهللا ) مث زث رث يت(  :، وإنام قال»أ�ت يا رسويل يا حممد

م  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ   (: وقال تعاىل .ي وصحابته الكرا

، واملؤمنون )١١٥:النساء( )  مت  زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ

مَّ : «صبال شك. وقال  يالذين تقصدهم اآلية هم الصحابة  ينِ ُث ْر اِس َق ريُْ النَّ خَ

مْ  ُ وهنَ ُل يَن َي ِذ مَّ الَّ ْم ُث ُ وهنَ ُل يَن َي ِذ ).  »الَّ ٌم ِل سْ ُم يُّ َو اِر َخ اُه اْلُب َو   (َر

ا، مع منهج علمي صحيح يقوم عىل تقديم الرشع عىل العقل مطلقً  وعلينا اتباع 

االعتامد أ�ضا عىل العقل البدهيي الرصيح، والعلم املوضوعي الصحيح، لفهم 

الف ما أمجعوا  النصوص الرشعية فهام صحيحا يتفق مع منهج السلف الصالح، وال خيُ

ئع، يف إطار عليه ، مع إبعاد كل األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف جمال العقائد والرشا

زن للمنقول واملعقول معا.    من الفهم الشامل املتوا
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العقيدية وما الفات تباع طريقة إجيابية يف التعامل مع تاريخ اخلكذلك ا وعلينا 

ص من سلبياهتا، فمن  ذلك استخالص العرب مما ترتب عنها، فنستفيد منها إجيابيا، ونتخّل

حدث من منازعات، واالستفادة من تراث األزمة الفكري، فنأخذ النافع ونرتك الضار، 

م بالضوابط  ع يف ذلك، مع االلتزا مع االبتعاد عن التكفري والتضليل، وعدم التّرس

عد املتينة، واالعتذار للجميع، واالستغفار هلم، والرتحم عليهم دون  الصحيحة والقوا

بأخطائهم، عىل أن ال يمنعنا ذلك من التحقيق العلمي للقضايا العقدية  األخذ

ن ومن أخطأ فله أجر  املطروحة، وإظهار صحيحها من سقيمها، فمن أصاب فله أجرا

  واحد. 

وقد يعز عىل كثري من الناس القول بتصويب مذهب السلف عىل مذهب  

الصفات وما يتعلق هبا، ئ اخللف يف موقفهم من مسأ�ة طّ اخللف، ويقولون: كيف نخَ 

املسأ�ة ليست مسأ�ة رجال، وإنام هي مسأ�ة دليل، فاحلق ال لكن كبار،  علامءوفيهم 

عرف بالدليل الذي حيمله. وإذا نظرنا إىل العلامء عددً  عرف بالرجال، وإنام ُي ا وعظمة، ُي

فهم يف مذهب السلف أكثر مما هم يف مذهب اخللف، فكل علامء أهل السنة قبل ظهور 

بع اهلجرييف القرن  - األشعرية كانوا عىل مذهب السلف وأهل احلديث، كاألئمة  -الرا

األربعة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، 

والقاسم بن سالم، والبخاري، ومسلم، والدارمي، وغريهم كثري. وإذا نظرنا إليهم بعد 

عىل مذهب أهل كذلك كبرية من أعيان أهل السنة كانوا ظهور األشعرية، وجدنا طائفة 

  احلديث. 

ا إىل سبيل الرشاد واالعتقاد احلق،  ونسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا واملسلمني مجيًع

  آمني.

  

~  



   
   

٢٠٣

U 
  

  ، والفقه، واللغة، وغريها:واحلديثوالعقيدة،  ،كتب التفسريباإلضافة إىل 

 األ�صاريمحاد بن حممد ، أ�و احلسن األشعري.  

 هيم الربيكان ،إحتاف املريد بمعرفة التوحيد   .إلبرا

 يش ، أسئلة قادت املنصفني من األشاعرة إىل احلق  .سليامن بن صالح اخلرا

 بن إسامعيل بن أيب برش أ�و احلسن األشعريعيل، اإلبانة عن أصول الديانة  ،

 .حتقيق : د. فوقية حسني حممود

  اهلجريني ٦-٥خالل القرنني:  -األزمة العقيدية بني األشاعرة وأهل احلديث- 

  و احللول املقرتحة هلا، للدكتور خالد كبري عالل. ،أسباهبا ،آثارها ،مظاهرها

  الرمحن احلوايلسفر بن عبد األشاعرة عرض ونقض، للدكتور. 

 ن أهل السنة   .لفيصل اجلاسم ،األشاعرة يف ميزا

 عق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة   .بن قيم اجلوزية، الالصوا

 لنارص العقل ،الفرق الكالمية.  

 لوي بن عبد ، املوسوعة العقدية ف الشيخ َع إعداد: جمموعة من الباحثني بإرشا

 .dorar.netىل اإلنرتنت موقع الدرر السنية ع، القادر السقاف

  ب املعارصة الندوة العاملية ، املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزا

ف وختطيط ومراجعة: د. مانع بن محاد اجلهني، للشباب اإلسالمي  .إرشا

 كتبه: عيل بن فهد أ�ا ، مقال تعقيبا عىل كالم ( الددو ) حول حديث تفرتق أمتي

  .www.assakina.com ، موقع السكينةبطني

 عفاف حسن خمتار ، للدكتورةالعقيدة يف تناقض أهل األهواء والبدع.  

 لدكتور جابر السمريي، لعقيدة العادة عند األشاعرة.  

 لغالب عواجي ،فرق معارصة.  

 نة خري األ�ام ، أعداء السنة كشف شبهات عليه الصالة  - رّد السهام عن سُ

  لشحاتة صقر. –والسالم 

 لنارص بن عبد الكريم العقل ،السنة واجلامعة مباحث يف عقيدة أهل.  
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 عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف ، للدكتورمعامل يف السلوك وتزكية النفوس. 

 ئف إىل أهل السنة إ معنى قول بعض السلف ن األشاعرة هم أقرب الطوا

  .فؤاد الشلهوب، واجلامعة

 نرشه يف  وي يف مقاليوسف القرضاالدكتور لوليد بن عبد امللك يرد به عيل ل مقال

  . www.ahlalhdeeth.com ملتقى أهل احلديث، موقع جملة املجتمع

 الرمحن احلوايل لدكتور سفر بن عبد، لالعقيدة منهج األشاعرة يف. 

 حممد يرسي ، مقال للدكتورمنهج الرتبية والتزكية عند أهل السنة واجلامعة   

  اهللا تعاىل خلالد منهج أهل السنة واجلامعة ومنهج األشاعرة يف توحيد

 .عبداللطيف

 ف الشيخ ، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم إعداد: جمموعة من الباحثني بإرشا

لوي بن عبد القادر السقاف   .dorar.netموقع الدرر السنية عىل اإلنرتنت ، َع

 ،ب ف الشيخ حممد  ،www.islamqa.info موقع اإلسالم سؤال وجوا بإرشا

  صالح املنجد.

 سالميةموقع الشبكة اإل www.islamweb. net ، ف الدكتور عبد اهللا بإرشا

  الفقيه.

 عبد الرمحن بن صالح ، للدكتور (رسالة دكتوراة)، موقف ابن تيمية من األشاعرة

 .بن صالح املحمود

 ألسامء السويلم ،موقف الصحابة من الفرقة والفرق.  

 جملة ، بدريحممد حممد ، حتت راية أهل السنة واجلامعة، وحدة العمل اإلسالمي

  .٢٨ عدد، الالبيان

 حممد با كريم حممد با ، للدكتور (رسالة دكتوراة)، وسطية أهل السنة بني الفرق

  .عبد اهللا

 سفر بن عبد الرمحن احلوايل للدكتور، حمارضة وسطية أهل السنة واجلامعة. 
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  ٥...........................    ......................كلامت ليست عابرة    ...........

  ٨..........................    ...................املقدمة   ..........................

  ١٤................     ......................................       اعتقاد األئمة األربعة

  ١٥..........     .......................................      / اإلمام أيب حنيفةعقيدة 

: عقيدته يف توحيد اهللا وبيان التوسل الرشعي وإبطال التوسل البدعي   ١٥..    .      أوالً

ل اإلمام أيب حنيفة  ا: أقوا   ١٦ .    ......      يف إثبات الصفات والرد عىل اجلهمية /ثانًي

ل اإلمام أيب حنيفة  ا: أقوا   ١٧ ........    ...........................      يف القدر /ثالًث

ل اإلمام أيب حنيفة  ا: أقوا   ١٨ ........    .........................      يف اإليامن /رابًع

ا: قول اإلمام أيب حنيفة     ١٨ .......    ................      ييف الصحابة  /خامسً

  ١٩..........    ..................................       / عقيدة اإلمام مالك بن أ�س

: قوله يف التوحيد   ١٩ ..........    ............................................      أوالً

ا: قوله    ١٩..........    ...........................................       يف القدر /ثانًي

ا: قوله    ١٩.......    ............................................       يف اإليامن /ثالًث

ا: قوله     ٢٠ ........    .................................      :ييف الصحابة  /رابًع

  ٢٠ .........    ........................................      / عقيدة اإلمام الشافعي

: قوله    ٢٠ ...........    .......................................      التوحيديف  /أوالً

ا: قوله    ٢٠ ............    .........................................      يف القدر /ثانًي

ا: قوله     ٢١ .........    ..........................................      يف اإليامن /ثالًث

ا: قوله    ٢١ ...    .......................................      ي يف الصحابة /رابًع

  ٢٢........    .....................................      / عقيدة اإلمام أمحد بن حنبل

: قوله    ٢٢ ....    ..............................................      يف التوحيد /أوالً

ا: قوله    ٢٢ .........    ............................................      يف القدر /ثانًي

ا: قوله     ٢٢ .........    ..........................................      يف اإليامن /ثالًث
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ا: قوله    ٢٢     ..........................................      ي يف الصحابة /رابًع

عد يف األسامء والصفات    ٢٤..........     ......................................      قوا

  ٢٩....     ...................................      وسطية أهل السنة واجلامعة بني الفرق

  ٣٢     ...........................    بالنسبة ألسامء اهللا تعاىل وصفاته ة أهل السنةوسطي

  ٣٣ ..........    .....................      يف نصوص الوعد والوعيد ة أهل السنةوسطي

  ٣٥ .......    ..........      يف اإليامن واحلكم عىل أصحاب املعايص ة أهل السنةوسطي

  ٣٥ ........    .................................      يف اإليامن بالقدر ة أهل السنةوسطي

  ٣٧ ...........................          ييف موقفهم من الصحابة  ة أهل السنةوسطي

  ٣٩ ..    ...............................      والسلوكالتزكية  أهل السنة يف باب وسطية

  ٤٠  ....    ..........................      واجلامعة يف حياهتم العملية ة أهل السنةوسطي

  ٤٢.......      .......................؟      ..........................علم الكالمما هو  

  ٤٣  ........    ...............................      الفرق بني علم التوحيد وعلم الكالم

ل األئمة األربعة التي    ٤٣  .....    ..........      تبنيِّ موقفهم من علم الكالمبعض أقوا

  ٤٥      ...   موقف اإلمام القرطبي ا�الكي واحلافظ ابن حجر الشافعي من علم الكالم

 ٤٧........      .............      علامء رجعوا عن علم الكالم إىل عقيدة السلف الصالح

  ٥٢........      ......................................من هو أ�و احلسن األشعري؟      

  ٥٤......      ...................      املراحل االعتقادية التي مر هبا أ�و احلسن األشعري

  ٥٧  .....    .....      بيةالّ أسباب انتقال األشعري ملذهب أهل السنة وتركه للطريقة الكُ 

  ٥٧....      ...............      إىل األشعري صول الديانة)(االبانة يف أكتاب  صحة نسبة

  ٥٨.......      ...............................................؟      ...من هم األشاعرة

  ٥٩......      ..............عند األشاعرة      ................. األصول املنهجيةترص خم

 ٥٩  ...    ...........................................      األول: مصدر التلقياألصل 

 ٥٩ ........    .....................................      الثاين: إثبات وجود اهللاألصل 

 ٦٠  .........    ..........................................      الثالث: التوحيد األصل

بع: اإلياماألصل   ٦٠  ...    ..................................................      نالرا
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ن األصل  ٦١  ......    ..............................................      اخلامس: القرآ

 ٦٢  ......    ..............................................      السادس: القدر األصل

  ٦٣  .....    ............................      املخلوقات السببية وأفعالالسابع: األصل 

 ٦٣  .......    .......................................      الثامن: احلكمة الغائبةاألصل 

تاألصل   ٦٤  ......    .............................................      التاسع: النبوا

 ٦٤  ......    ...................................      عارش: التحسني والتقبيحالاألصل 

 ٦٦  ........    ......................................      حلادي عرش: التأويلألصل اا

 ٦٦ .......    ....................................      له معنيان التأويل يف كالم السلف

 ٦٨  .......    ......................................      الثاين عرش: السمعياتل األص

 ٦٩ ......    .........................................      الثالث عرش: التكفرياألصل 

بع عرش: الصحابةاألصل    ٧٠  .......    ..............................      واإلمامة الرا

 ٧٠  ......    ......................................      اخلامس عرش: الصفات األصل

  ٧١.....      .............................................      لفـــىل املكـــــع أول واجب

  ٧٧   ...    .......      هل إيامن عامة املسلمني جمرد تقليد؟: شاعرة املعارصينونسأل األ

  ٨١......      .........................................      در التلقي عند األشاعرةـــــمص

ف املنهجي وآثاره: جناية التأويل عىل اإلسالم   ٩٠  ......    ........      نموذج لالنحرا

  ١٠٠.....      ................................      مصدر التلقي عند األشاعرة من ثامر 

  ١٠٠  .........     ....................................      أوال: التوحيد عند األشاعرة

ا: غاية الوجود اإلنساين، وحكمة اخللق والكون   ١٠٣.......      ................      ثانًي

ا: صفات اهللا   ١٠٤ ........     .............................................      أل ثالًث

ت ا: النبوا   ١٠٦ ....     .......................................................      رابًع

ت   ١١٦........       ...............................      تقرير عقيدة أهل السنة يف النبوا

ا: اإليامن   ١٢٣  .......     ...................................................      خامسً

  ١٢٦.......      ........................................      عقيدة العادة عند األشاعرة

  ١٣٥.....      ........................تنتظر اإلجابة      لمنصفني من األشاعرة ل أسئلة
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  ١٤٥.....      .................؟      .....................نةـــــل الســـأ�من األشاعرة هل 

  ١٤٧....      ............................      واختالفها قَر ضابط من ضوابط معرفة الفِ 

  ١٤٩........      .............................................      هام الفرقة الناجية؟تُ أ�ّ 

ن أهل القبلة ال   ١٥٢.........      ..................................      السنة من أهلِم

 ١٥٣     ..........................      أ�فاظ الوعيد ونصوصه يف السلفموجز ملذهب 

 ١٥٦.....      ......................................      أساس توحيد الكلمة التوحيد 

ر مع أشعري حول    ١٥٩......     .......................        صفة العلو هللاحوا

فِ َدِليلٍ  ىلَ َأْ� يُد َع ِز ِه َت ِق ْل ىلَ خَ اىلَ َع َع وِّ اِهللا َت ُل ىلَ ُع َة َع ِعيَّ ْط َق َة اْل ِدلَّ َ   ١٦٠.     ...........      األْ

  ١٦٨....      ................إنصاف أهل السنة لألشاعرة      .........................

 ١٦٩.......      .........................      نصاف شيخ اإلسالم ابن تيمية لألشاعرةإ

  ١٧١ .....     ..........................      األشاعرة من حق ابن تيمية بام عند اعرتاف

ف : وصفهم بأهنم من أهل السنة يف مقابل املعتزلة والرا   ١٧١.....      ........      ضةأوالً

ل غريهم من املعتزلة واجلهمية والفالسفة هلم عىل أقوا ا: تفضيله أقوا   ١٧٢.     ..      ثانًي

ا: ذكره إلجيابيتهم وردودهم عىل الباطنية واملالحدة وغريهم   ١٧٢...      .........   ثالًث

ا: األشاعرة حيمدون �ا هلم من مساع وجهود مشكورة   ١٧٤ ...     ............      رابًع

ا: إنصافه ألعالم األشاعرة   ١٧٧........      .................................      خامسً

 ١٧٩....      ......................................      نصاف الشيخ ابن باز لألشاعرةإ

 ١٨٠........      .............................      لألشاعرة عثيمنينصاف الشيخ ابن إ

  ١٨٣......      ..............................      إبطال دعوى األشاعرة أهنم أكثر األمة

 ١٩٢...      ............      املذاهب األربعة من الفقهاء أئمةبعض عند  األشاعرة حكم

  ١٩٤.......      ....؟      من األشاعرةلعسقالين االنووي وابن حجر  اناإلمامهل كان 

م املسلمني أهنم عىل عقيدة السلف يف األصل   ١٩٩.....      ....................      عوا

  ٢٠٣ .........    .............................قائمة املراجع       ....................

 ٢٠٥..................................................................      الفهرس    


