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♫ 

 
                                                            

الُم على خاَتِم  الُة والسَّ الَحْمُد هَّللِ َربِّ العالمين، والصَّ
 الُمْرَسليَن، وعلى آلِِه وَصْحبِـِه أْجمعيَن.

î: 

للكتاب والسنة، وإجماع  ةٌ ـفَ خالِ مُ  ،فِـرقٌة ضالَّـةٌ فإنَّ األشاعرَة 
سلف األمة، كما نص على ذلك أهل العلم، وقد َكـتَـبُْت هذه 
لِف  ا خالف فيه األشعريُة عقيدَة السَّ الرسالة لبيان شيٍء ممَّ

فيها  بدا لي إعادة النظر فيها، فزدُت  مَّ الصالح، وُطبَِعْت قديًما، ثُ 
ر السنة نقوالت وفوائد من كتب أهل العلم، وأسأل اهَّلل أن ينص

 المسلمين. ضالَّ  وأهلها يف كل مكان وأن يهدَي 
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الُم على خاَتِم  الُة والسَّ الَحْمُد هللاِ َربِّ العاَلمين، والصَّ
  .ِه َأْجَمعينَ ـالُمْرَسليَن، وعلى آلِِه وَصْحبِ 

î: 

ةِ طاِرَئٌة كالميَّة األشعريََّة فِْرقٌة  وأإنَّ األشاعرَة ف نشأت ، يف األمَّ
ُب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل ِس تَ ـنْ ، وتَ ةِ لَ بعد القرون الفاِض 

  .-هممِ عْ زَ ـبِ -ها ُس سِّ ؤَ مُ  ، وإنه¬ األشعري

وقد مرَّ أبو الحسن األشعري يف اعتقاده بمراحل؛ فقد كان 
  هـ(.300باالتفاق حتى بلغ األربعين، أي: حتى سنة: ) معتزلِـيًّا

بيَّ  ثم انتقَل  ِسهاؤَ ةً إلى مُ ـة، نِْسبَ ـإلى الطريقة الُكالَّ أبي محمد  :سِّ
ب القطَّان البْصري، َوقْد كان يف َزَمِن الَّ اهللا بن سعيد بن كُ  عبد

نةأهِل  جماعَ بأنه فارق إِ  ُف وَص ويُ  ،¬اإِلماِم أحَمد  ، بل إنَّه السُّ
ساين حيث فْ ـيف مسألة الكالم النَّ فارَق إجماَع أهل البدع أيًضا 
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، واللغة، وجاء بشيٍء َف رْ ـ، والعُ رةَ طْ َل، والعقل، والفِ ـقْ ـخالف النَّ 
 ، فأشبه بذلك النصارى يف قولهم بالتثليث. هُ أحٌد قبلَ  هُ فْ لم يعرِ 

بية مِ  وبين  المعتزلةبين  طٌ َس وَ  ٌب هَ ذْ ن حيُث الجملة مَ والُكالَّ
يهم المعتزلُة مِّ َس هة والمثبتة كما يُ بِّ َش فاتية والمُ الصِّ – أهل السنة
ب يف الَّ كُ  ابنَ  ووافَق  ،االعتزاَل  فأبو الحسن تركَ ، -واألشاعرة

على المعتزلة  األصول، والشافعي يف الفروع، ثم اشتغل يف الردِّ 
أحسن ـة فـيَّ ـقلـة نـ، وأدلةٍ ـية كالميَّ ـقلـة عـأدلـهم بـبـذاهـة مـشـقناـوم

 . ¬وأجاد 

هة المثبتة، بِّ َش فاتية المُ على الصِّ  -بزعم أتباعه– ثم أراد أن يردَّ 
ة ما كان  فقرأ يف مصنفاهتم واستعرض أقوالهم ومروياهتم خاصَّ

الرد »: ¬، ثم قرأ ُكتب اإلمام أحمد ¬لإلمام الشافعي 
نَّة»، وكتاب: «على الجهمية  ،بما فيهاَب وغيرهما، فأعجِ  (1)«السُّ

  .ووجد ضالته فيها بعد ترك االعتزال ،واعتقدها

بزيارهتم والجلوس  -ن قبل أتباعهمِ  المزعومَ - الردَّ  فاستبدَل 
 -(2)اجيتالميذ اإلمام أحمد وعلى رأسهم زكريا السَّ  :أعني–إليهم 

                                                           
 وقد طبع للمؤلف وفقه اهللا شرح نافٌع لهذا الكتاب العظيم. (1)
اجي: 14/198« )ِسَيـِر أعالم النبالء»يف  ¬قال الذهبي  (2) ( يف ترجمة السَّ
لف يف الصفات، » ة الَحديِث، أَخَذ عنه أبو الحسن األشعري مقالَة السَّ وكان مِن أئمَّ

ة تآليف  «.واعتمد عليها أبو الحسن يف عدَّ
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وخاصًة:  ،اوالسنة وأهله وصنَّف يف نُصرِة الحقِّ  َب تَ ف وكَ ثم ألَّ 
  .«اإلبانة عن أصول الديانة»، و«مقاالت اإلسالميين»

ح بأنه على مذهب السلف وأنه مقتٍد باإلمام أحمد  ،حيث صرَّ
  :¬بن حنبل ا

 ح  «المقاالت»كتابه: في ف بأنه على مذهب أهل صرَّ
نة والجماعة ـذكر مجمل اعتقاد أهل البعد أن ـفالحديث،  سُّ

فـهذه جملة ما يـأمرون بـه »: ¬، قال أصحاب الحديث
ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب،  ويستعملونه ويرونه، وبكلِّ 

 .(1)« باهَّللوما توفيقنا إالَّ 

  ح يف كتاب ، فقال باقتدائه باإلمام أحمد «اإلبانة»وصرَّ
ك قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين هبا: التمسُّ »: ¬

، وما روي عن السادة نا محمد ة نبيِّ ، وبسنَّ Ùبكتاب اهَّلل ربنا 
والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما الصحابة 

نضر اهَّلل  -بل ـنـد اهَّلل أحمد بن محمد بن حـبـو عـه أبـقول بـكان ي
قائلون، ولما خالف قوَلُه  -وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته

  .(2)«مخالفون
                                                           

 (.297)ص:« مقاالت اإلسالميين» (1)

 (.20)ص:« إلبانة عن أصول الديانةا» (2)
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ثم زاد يف إظهار أمر انتقاله من المذهب الكالبي إلى السنة 
 ؛«رسالة إلى أهل الثغر»يف كتابه:  -الجملة حيُث من –ة َض حْ المَ 

 هة وال توهم تشبيًهاـوأهنا ال تقتضي مشاب ،حيث أثبت صفات اهَّلل
ليس  ،حقيقة اهَّلل كالمُ  أن القرآنَ  وأثبَت  ،-كما يزعم أتباعه–

عظيم  شكالٍ إِ  لُّ حَ وهي مَ – (1)الخربية الصفاِت  بمخلوق، وأثبَت 
  :-عند أتباعه

  هَّلل اليدين  فأثبَتÙ  :اإلجماع السابع: وأجمعوا »بقوله
يسمع ويرى، وأن له تعالى )يدين مبسوطتين( ...وأن  Ùعلى أنه 

 .(2)«يديه تعالى غير نعمته

 وأجمعوا : الثامن اإلجماعُ »: ¬فقال  ،جيءالمَ أثبَت و
لعرض األمم  اا صفًّ يجيء يوم القيامة والملك صفًّ  Ù على أنه

 .(3)»وحساهبا وعقاهبا وثواهبا
                                                           

معية- الصفات الخبرية (1) هي التي ال سبيل إلى إثباهتا و: -وتسمى النقلية والسَّ
مع؛  ، أي: ال سبيَل ِر عن اهَّلل، أو عن رسولِِه األمين ـالَخبوإال بطريق السَّ

 :وتنقسم إلى قسمينللَعقِل على انفراده إلى إثباهتا، 
 والعين.: قائمة بذاته العلية مثل: الوجه، واليد، صفات ذاتية -1
: تتجدد حسب مشيئة اهَّلل مثل: النزول، واالستواء على صفات فعلية -2

 (.720للشيخ محمد أمان )ص: «الصفات اإللهية» العرش، والغضب. انظر:
 (.712)ص:« رسالة إلى أهل الثغر» (2)

 (.128)ص:« رسالة إلى أهل الثغر» (3)
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ينزل إلى السماء  Ù هوأنَّ »: ¬فقال  ،ولزُ ـالنُّ أثبَت و
 .(1)» الدنيا كما روي عن النبي

على ذلك  هُ أمرُ  وقد استقرَّ ، وغيرها حقيقًة على ما يليق به 
نة أهل السُّ  ، ُملتزًما مذهَب ـ(ه324)حتى وفاته سنة  ¬
  كهم، منتصًرا ألهل الحق.ـهم ومسلَ ومنهجَ 

لغ ـتى بـا حيًّ ـزلـتـعـأبا الحسن كان م : إنَّ وخالصة القول
اهَّلل يف  هُ قَ ـئاسة، ثم وفَّ رِّ ـوال ةوحاز على مرتبة اإلمام ،األربعين

  .همحِ فضائِ  رِ ـكْ عليهم وذِ  الخروج واالشتغال بالردِّ 

المتكلمين ب رأس الَّ كُ  ابنِ  ِك لَ ْس إلى مذهب ومَ  ثم انتقَل 
 وصاحب التصانيف يف الرد على المعتزلة. ،بالبصرة يف زمانه

، والمقريزي، وقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية، والذهبيُّ 
ا رجع عن االعتزال سلك طريق ابن األشعريَّ أنَّ  على وغيرهم لمَّ

ب   .ُكالَّ
األشعري، وإن كان من تالمذة »: ¬ شيخ اإلسالم قال

المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن 
 .(2)«بالَّ كُ 

                                                           
 (.129)ص:« رسالة إلى أهل الثغر» (1)

 (.3/228« )الفتاوىمجموع » (2)
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ولما برع يف معرفة االعتزال، كرهه »:¬وقال الذهبي 
وتربأ منه، وصعد للناس، فتاب إلى اهَّلل تعالى منه، ثم أخذ يرد على 

 .(1)«المعتزلة، ويهتك عوارهم

وكان أبو الَحَسِن عليُّ بن إسماعيل »:¬وقال المقريزي 
األشعرّي قد أخذ عن أبي علّي محمد بن عبد الوهاب الجبائّي، 

ة أعوام، ثم بدا له فرتك مذهب االعتزال وسلك طريق والزمه عدَّ 
 .(2)«بالَّ أبي محمد عبد اهَّلل بن محمد بن سعيد بن كُ 

ب يصفه شيخ  اإلسالم بأنه يميل وخالصة مذهب ابن ُكالَّ
البدعة؛  نَ مِ  فيه نوعٌ  فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة، ولكنْ 

لكونه أثبت قيام الصفات بذات اهَّلل، ولم يثبت األمور االختيارية 
ب أثبت هَّلل  –الصفات الذاتية الالزمة بذاته، أي: إن ابن ُكالَّ

المعتزلة يف إنكار  إال أنه وافَق  -خالًفا لمذهب أهل االعتزال
وقدرته، فهو وإن  الصفات االختيارية التي تتعلق بمشيئة اهَّلل 

وافق أهل السنة يف أمور إال أنه وافق المعطلة يف أمور أخرى يف 
 .(3)«األسماء والصفات»باب: 

                                                           
 (.15/86« )سير أعالم النبالء» (1)

 (.4/191« )المواعظ واالعتبار بذكر الُخطط واآلثار» (2)

وكان الناس قبل أبي محمد بن كالب صنفين، فأهل »: ¬ قال شيخ اإلسالم (3)
 = الصفات واألفعال التي يشاؤها السنة والجماعة يثبتون ما يقوم باهَّلل تعالى من
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ةً وثه كُ : أن أبا الحسن بعد مُ الحاصل على هذه الطريقة،  ُمدَّ
إلى مذهب أهل السنة،  -لةمْ الجُ  حيُث  نْ مِ –ا وًعا تامًّ ُج رُ  رجعَ 

ي سنة هم، وبقي كذلك حتى توفِّ هم ومنهجَ ـريقتَ ـطَ  والتزمَ 
ف يف بيان ف وصنَّ ، بعد أن انتصر للسنة وأهلها وألَّ ـ(ه324)

 . ¬معتقده وأصول ديانته 

إلى مذهب السلف، وقد شهد له األئمة والعلماء بالرجوع 
مثل شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم، والحافظ الذهبي، والحافظ 

 .†ابن كثير 
  أي: أبو الحسن - أخذَ »: ¬ شيخ اإلسالمقال

ا اجي أصول الحديث بالبصرة، ثم لمَّ عن زكريا السَّ  -األشعري
قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموًرا أخرى، وذلك آخر أمره كما 

  .(1)«ذكره هو وأصحابه يف كتبهم

  ُّهبي يف بيان حال أبي الحسن  ¬وقال الحافُظ الذَّ
ثم تاب، ووافق أصحاب الحديث يف  وكان معتزليًّا»األشعري: 

أشياء يخالفون فيها المعتزلة، ثم وافق أصحاب الحديث يف أكثر 
                                                           

ب الَّ كُ  هم تنكر هذا وهذا، فأثبت ابنُ عليها، والجهمية من المعتزلة وغيرِ  رُ دِ قْ ـويَ   =
قيام الصفات الالزمة به، ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من األفعال 

 . [(2/6) «تعارض العقل والنَّقلدرء » انظر:] «وغيرها
 (.3/228« )الفتاوىمجموع » (1)
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ما يقولونه، وهو ما ذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك، 
 .(1)«وأنه موافق لهم يف جميع ذلك

  (2)يف نونيَّته ¬ابُن القيِّم العالمُة وقال : 
 

 

 
 

  ا الحافُظ ابُن كثير أبي  نصَّ على أحوالفقد  ¬وأمَّ
 : القف ةالثالث الحسن األشعريِّ 

     « َّرجع عنها ال محالة. التيحال االعتزال  :هالُ أو 

    وهي:  ة؛: إثبات الصفات العقلية السبعالثاينالحال و
الحياة، والعلم، والقدرة، واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم، 

 وتأويل الخربية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك.
                                                           

 (.2/387« )العرش» (1)

، ونقل العالمة ابُن القيِّم عن شيخ (1/454) ألحمد بن عيسى« شرح النُّونيَّـة» (2)
ا رجَع األشعريُّ عن مذهب المعتزلة »قوله:  ùاإلسالم ابن تيمية  ولمَّ

سلك طريق ابَن ُكالب، ومال يف أهل السنة والحديث، وانتسَب إلى اإلمام أحمد 
. «، وغيرها«المقاالت»، و«الموجز»، و«اإلبانة»كما قد ذكر ذلك يف كتبه كلها؛ كـ-

 .([436)ص «اجتماع الجيوش اإلسالمية»]انظر: 

            هـإنَّ ـف عري  ـاألش ي  ـلـذا عـوك

                        ةـقالـة ومـانـز وإبـوجـن مـم
          وأتى بتقرير استواء الرب فو
          ـوأتى بتقرير العلو بأحسن التَّ 

                 الال  

                        انـيـبـتـاء بالـد جـه قـبـتـيف ك
              انـيـر ذات بـغـثـل للـورسائ

            العرش باإليضاح والبرهان ق  
                انـعيـبه بـتـر كـظـانـف ر  ـير  ـق  ــ

            الال
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            ؛يٍف وال تشبيهـغير تكي نْ مِ  هِ لِّ ذلك كُ  : إثباُت ةالثالثالحال و  
ف ـالتي صنَّ  «اإلبانة»ه يف ـقتـنوال السلف، وهي طريْرًيا على مِ ـَج 

 .(1)«آخًرا

وكِـتاُب اإِلبانِة صحيُح النِّْسبـِة إليه، وقد ذكره كثيٌر من العلماء 
 ُكتبه؛ منهم: ضمن

  وهو – «ترْس هْ الفِ »يف كتابه  ¬الحافُظ ابُن النَّديم
سنة )األشعري حيث إن وفاته كانت من نًا ـمَ أقرب العلماء زَ 

 ،مصنفاته نْ مِ  ةً لَ مْ ُج ذكَر ترجم ألبي الحسن  عندما -ـ(ه385
 .(2)«كتاب التبيين عن أصول الدين»فقال:   «اإلبانة»ومنها كتاب: 

  والمتوىف سنة  ،¬عساكر الدمشقي  ابنُ ومنهم الحافُظ
 «اإلبانة»وأثبت له كتاب ، ذبَّ عن أبي الحسنفقد  ؛ـ(ه571)

 جادةبين أهل العلم مشهورة ومعروفة، وباإلِ  هُ وتصانيفُ »فقال: 
على كتابه  َف ـقَ صوفة، ومن وَ وْ تحقيق عند المحققين مَ ـصابة للواإلِ 

ى:    .(3)«من العلم والديانة هُ عَ ِض وْ ـمَ  َف رَ ـعَ  «اإلبانة»بـالُمسمَّ

  على  ىـقد أثنـفي ـونـعثمان الصاب وأهل السنة أب إمامُ ومنهم 

                                                           
 (.210ص: )البن كثير « طبقات الشافعيين» (1)

 (.225ص: )البن النَّديم « الفهرست» (2)

 (.28ص: )« الحسن األشعريتبيين كذب المفرتي فيما ُنِسَب إلى اإلمام أبي » (3)
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أعيان  نْ وأنه مِ  ،⌐وعلى أبي الحسن األشعري «بانةاإلِ »كتاب 
  .(1)عساكر ابنُ الحافظ عنه ، نقَل ذلك أهل األثر

 ى سنة ـرباس المتوفدِ بن  عبُد الَملِك بُن عيسىاإلمام  وقال
 كتاَب »: ⌐وهو يذبُّ عن أبي الحسن األشعري  (ـه659)
أبو الحسن علي بن  اإلمامُ  هُ فَ ألَّ الذي  «اإلبانة عن أصول الديانة»

فيما كان يعتقده،  هُ رُ ـإسماعيل األشعري وهو الذي استقرَّ عليه أمْ 
اهَّلل ولطفه،  نِّ عن االعتزال بمَ  هِ بعد رجوعِ  وبما كان يدين اهَّلل 

ِ ا يُ إليه اآلن ممَّ  ُب َس نْ قالة تُ مَ  وكلُّ   عنها، وتربأَ  ما فيه، فقد رجعَ  ُف خال
ديانته التي يديُن اهَّلل  هأنَّ منها، كيف؟ وقد نصَّ فيه على  إلى اهَّلل 
  الصحابة والتابعين وأئمة الحديث  ديانةَ  هبا، وروى وأثبَت

  ...الماضين، وقول أحمد بن حنبل 

وقد ذكر الكتاَب واعتمد عليه وأثبته عن اإلمام أبي الحسن 
أه من كلِّ  بدعة نُسبت إليه، األشعري، وأثنى عليه بما ذكره فيه، وبرَّ

ة األعالم من فقهاء ونقل منه إلى تصنيفه، جماعة من األئمَّ 
اء، وُح   . (2)«اظ الحديث وغيرهمفَّ اإلسالم، وأئمة القرَّ

 تسبون إلى اإلمام ـنـفة من أهل الكالم يـأما األشاعرة فهم طائ

                                                           
 (.389ص: ) المصدر السابق (1)

ب عن أبي الحسن األشعري» (2)  (.810ص: )« رسالة يف الذَّ
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أبي الحسن، وينسبون إليه مذهبهم ومسلكهم المخالف لمسلك 
  .ولمسلك أبي الحسن نفسهأهل السنة 

ومذهبهم يف باب األسماء والصفات يقوم على التأويل 
 ؛المذموم لنصوص الصفات بأنواع المجازات، وغرائب اللغة

راد ها عن ظواهرها وعن مُ تأوياًل يصل هبا إلى التحريف وإخراجِ 
 .مما يليق به  اهَّلل 

ُل يف حقيقتِـِه وأصلِِه  الطوَر الثاين من أطوار وهذا المذهب يمثِـّ
ب  أبي الحسن حيَن ترَك االْعتِـزاَل، وسلك َمْسَلَك ابنِ  ُكالَّ

البصري الُمتَـَكلِّم، ويصُف شيُخ اإلسالم هذا الَمْسَلَك وهذه 
الطريقة بأهنا: بَـْرَزٌخ بين السلف والجهمية؛ باعتبار أهنم أخذوا 

لية جدلية كالًما صحيًحا من مذهب السلف، وكالًما وأصواًل عق
 .(1)وها صحيحة وهي فاسدةمن مذهب الجهمية ظنُّ 

روا المذهب وزادوا عليه أصواًل كثيرة من  ثم إنَّ األشاعرَة طوَّ
كما فعل ، ¬مذهب المعتزلة ال عالقة لها بأبي الحسن 

هـ( الذي 478ى سنة )ـالمعالي الجويني إمام الحرمين المتوف أبو

                                                           

واألشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من »قال شيخ اإلسالم:  (1)

 .« عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدةا صحيًحا ومن هؤالء أصواًل هؤالء كالمً 

 [(16/471) «مجموع الفتاوى» يفانظر: ]
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فاته، وكما اشتهر بكثرِة ُمطاَلعة  ُكـتُِب أبي هاشم الُجبَّائي وُمَصنَـّ
  هـ(.505فعل وزاد أيًضا أبو حامد الَغزالي المتوىف سنة )

ثمَّ جاء إمام األشعرية الفلسفية الفخر الرازي المتوىف سنة 
َد أصول المذهب، ثم تبعه اآلمدي المتوىف سنة 606) هـ( الذي َقعَّ
 هـ(.756المتوىف سنة ) هـ(، ثم القاضي عبدالرحمن اإليجي631)

 لهوأصَّ  لهم دهقعَّ  بما–وقد خالف األشاعرُة المتأخرون 
 وأصول الدين أبواب يف الكِرام األمة سلُف  عليه كان ما -أئمتهم

حوا اإليمان،  لمنهج ومنهجهم طريـقتـهم بتباين -زالوا وما- فصرَّ
 مسائل يف واالحتجاج االستدالل طريقة يف الكرام السلف

قون هم وُأُصولِهم التي ما زالوا يتعلَّ لقواِعدِ  ُمْسَتْحِسنين االعتقاد،
قين الهدى والنور، ومتعلِّ  هاوأنَّ هبا ويظنوهنا أدلة شرعية قطعية، 

بنسبتهم إلى اإلمام أبي الحسن األشعري، غير ملتفتين إلى رجوعه 
إلى الحقِّ وطريق السلف، ومنكرين مؤلفاته على الرغم من صحة 
ثبوهتا ونسبتها إليه، فما زالوا ينسبون اإلمام إلى البدعة، وُينكرون 

نة، ثم يزعمون أهنم أتباعه وأنصاره.  رجوَعُه إلى الحق والسُّ

حون -الحسن أبي اإلمام منهج خالف وعلى –فهاهم   ُيصرِّ
ديم العقل على النقل، وكذلك بعدم االحتجاج تق بوجوب

ة أهنا آحاد، وإن كانت ـالعقيدة، بِ يف   بأحاديث رسول اهَّلل  ُحجَّ
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 أو يف أحدهما. « الصحيحين»يف 

وكذلك بُِوُجوِب تأويل النصوص وعدم إجرائها على 
ظاهرها، ُمخالفين قواعَد السلف والصحابة، ثم يزعمون أهنم أهل 

نة والجماعة!!   السُّ

واحدٌة من هذه القواعد المخالفة تكفي للخروج عن مذهب 
نة الجماعة، فكيف هبا مجتمعة يف األشاعرة؟ اْستِخفاٌف و أهل السُّ

بالنصوص، وترجيٌح لعقول أئمتهم وآحادهم، وتقديم ذلك كله 
بميزان  َيِزنون النُّصوَص  ، على كتاب اهَّلل وعلى سنة رسوله

ة  ؛العقل؛ فما وافق ُعُقوَلهم أثبتُوُه وما خالَف ُعُقوَلهم ردُّوهُ  بُِحجَّ
ِة الثبوت، يَـّ فوا وأنه آحاد يفيُد الظَّ  َظـنِـّ نَّ ال العلم والَقطع، أو حرَّ

معناُه؛ ليتوافق مع مقتضيات عقولهم، ُمْسَتْخِدمين غرائَب اللغة، 
وأنواَع المجازات، والمعاين الَمْرُجوحة، وربما الضعيفة والشاذة، 
صارفين األلفاَظ يف النصوص الشرعية عن معانيها الحقيقية 

 ة الداللة. ـجة أهنا ظنيَّ بح ؛والراجحة والظاهرة

ونَُه تأِوياًل،  ڻ   ڻ  ں   )وكلُّ هذا العبث والتحريف يسمُّ
رون أسماَء القبائح والمنكرات، ويستبدلوهنا ـويغيِّ ،   (ڻ ڻ

ة، وإيهاًما بأسماء براقة، ويزينوهنا بألوان؛ ترويًجا لها بين العامَّ 
لألمة، والحقُّ أنَّهم َيـْعـبَـثُون وُيسيؤون، وما َعلُِموا أنَّ األموَر 

ياهتا، ال بأسمائها، وُصَوِرها، وألواهنا.  بحقائقها وُمَسمَّ
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نة أهُل  أهنم -حياء وبال–كيف يزعمون  ثمَّ  ! والجماعة؟ السُّ
رون أنَّ مذاِهَب األُمِة يف ُيـ زالوا ما وهم االعتقاد على َضربين: َقـرِّ

  مذهِب السلف، ومذهِب الَخَلف.

 كما جاء  ،وهم الجماعة ، حابةُ هم الصَّ  لُف والسَّ 

ها يف ل  كُ »المشهور يف افرتاق األمة عندما قال:  يف حديث النبي 
  .(1)«الجماعة»هم يا رسول اهَّلل؟ قال:  نْ قيل: مَ  «النار إال واحدة

 .(2)«ما أنا عليه وأصحابي: » ويف رواية قال

 .يًاْح وَ  : ما ثبت عن رسول اهَّلل نةفالس  

يف فهمهم ومنهجهم يف تقرير    الصحابةُ هم : والجماعة
اإلصابة ف، نةا جاء يف الكتاب والسُّ ممَّ وغيرها مسائل االعتقاد 

،  والصحابة ما كان عليه النبي ب كتحصل بالتَّمسُّ والنجاة 
  .والجماعةنة السُّ  :أي

  :هم يفـتُ طريق   ُص وتتلخَّ 

  َّلًقاطْ مُ  اتقديمً  الصحيح الثابت لقْ تقديم الن. 
                                                           

رقم: « سننه»(، وابن ماجه يف 4597رقم: )« سننه»أخرجه أبو داود يف  (1)
 (.  204رقم: )« السلسلة الصحيحة» (، وصححه األلباين يف3993)

نه(، 2641رقم: ) «جامعه»أخرجه الرتمذي يف  (2) صحيح » األلباين يف وحسَّ
 (.2641رقم: )« الرتمذي
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  َّنةـوَعَدِم التفريِق بين النصوص الشرعي ، ة؛ فالقرآن والسُّ
 وُتوِجُب العمَل والتصديق على ،ها تفيد العلمَ المتواتر واآلحاد كلُّ 

 السواء.

  ِجميع النصوص على الظاهر والحقيقة، ال  وإجراء
 .المجاز، إال ما أوجبه الدليل النقلي ال العقلي

ل ف   فهم يف الحقيقة ُخُلوٌف تفرقوا واضطربوا وأما مذهُب الخ 
قوا بين  موا العقل، وَفـرَّ بَسبَِب بُعدهم عن نور الوحي وقدَّ

ا بُمقتَضى ما ُتْملِـيه عليهم عُ  ُقوُلهم، ثم عاثوا النُّصوِص َقبواًل وَردًّ
فساًدا يف النصوص باسم التأويل الذي هو التحريف؛ ألهنم 

ة ـة، وأدلـقليَّ ـا بقواعد عـقيقتهـخرجوهنا عن مضامينها وعن حـي
  منطقية استـحسنوها وزعموا أهنا هي القواطع الواجُب اتِّباعها.

، والتَّخريص نِّ وأما نُُصوص الَوْحي عندهم فَمداُرها على الظَّ 
 وتدوُر بيَن: 

  َّم الَمْعُقول عليها. ظني  ة الثبوت فتُـَرد، وُيَقدَّ

 فونـف الداللة ةـظنيَّ  وبين واع ـبأن واضعهاـم عن اـهـيَُحـرِّ
 والخياالت العقلية. المجازات

د مُ ـيِّ ـالفرق واِضٌح بَ ـف نة ـتاب والـكـَعظٍِّم للـٌن لكلِّ ُمـتَجرِّ سُّ
 والصحابة. 
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رون يف جميع كتبهم أنَّ هناك َمْذهبًا للسلف رِّ ـقـواألشاعرة يُ 
 – وبال حياء -ومذهبًا للخلف، وهذا دليل اإلقرار بالَفْرق، ثمَّ 

رون أنَّ َمْذهَب السلف َأْسَلم، وَمْذَهَب الَخَلِف َأْعلم وَأْحَكم، قرِّ ـيُ 
تالف، ولكنَّ الَعَجب وهذا تأكيٌد وإمعان يف تقرير الَفْرق واالخ

الُعَجاب أهنم بعد هذا كلِّه يقولون ويزعمون أنَّ األشاِعرَة هم أهل 
نة والجماعة!  السُّ

هذه الكلمة من أكذب ما » :¬ قال الشيخ ابن عثيمين
يكون نطًقا ومدلواًل، )طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم(، كيف تكوُن أعلم وأحكم وتلك أسلم؟! ال يوجد 
سالمٌة بدون علم وحكمة أبًدا! فالذي ال يدري عن الطريق، ال 

ليس معه علم، لو كان معه علم وحكمة، لَسلَِم، فال  هألنَّ َيْسَلُم؛ 
زم ـقة السلف أسلم، لـلَت: إن طريـإذا ق  بعلم وحكمة،َة إالَّ سالم

العبارة ـا فإذً  ،ًضاـاقـكنت متنـ لقول: هي أعلم وأحكم وإالَّ ـأن ت
  .(1)«م وأعلم وأحكم(لَ لف أْس الصحيحة: )طريقة السَّ 

 

 ٿ

                                                           
 (.1/59) «شرح العقيدة الواسطية» (1)
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ا جاء يف تقرير األشاعرة لهذه المقولة الفاسدة ما قاله  وممَّ
، عند قول «هرة التوحيدوْ َج » منظومةِ على  حاشيته يف البَيْجوريُّ 

 : (1) النَّاظم

م  التَّ وكل     ه  ض  وُرم  ت ن زيها           شبيها ن صٍّ أو  ل ُه أو  ف وِّ  أوِّ

ل هُ »وري يف حاشيته: يجُ ـوقال البَ  الف على ِخ  هُ لْ حمِ ا :: أيأوِّ
ا بأن يليًّ ِص فْ ـتأوياًل تَ  هُ لْ وِّ مع بيان المعنى المراد، فالمراد أَ  ظاهره

ن م مَ هُ كما هو مذهب الخلف، وَ  ،يكون فيه بيان المعنى المراد
 بعد القرون الثالثة.َمن ئة، وقيل: اكانوا بعد الخمسم

التأويل اإِلجمالي الذي هو بعد أي: « ض  أو  فوِّ »وقوله: 
ِض الُمراَد مِن النصِّ  َصْرُف اللفظ عن ظاهره، فبعَد هذا التأويل فوِّ
لف، وهم َمْن كانوا قبل  الُموِهم إليه تعالى، على طريقة السَّ

باع ـعون، وأتـة، والتابـالخمسمائة، وقيل: القرون الثالثة: الصحاب
 ن. ـعيـالتاب

وطريَقُة الَخَلِف أعَلُم وأْحَكم؛ لِما فيها مِْن َمِزيِد اإِليضاح 
ُف.  َمها الُمَصنِـّ دِّ على الُخُصوم وهي األرجح؛ ولذلك َقدَّ  والرَّ

                                                           

(، 1041األشعري )ت: برهان الدين إبراهيم بن حسن اللَّقاينناظِمها هو:  (1)

ـنَْظـر  وللتوسع يف معرفة ما يف هذا النظم من مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة ُي

 .لحسان الرديعان «عقيدة األشاعرة دراسة نقدية لمنظومة: جوهرة التوحيد»كتاب: 
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الَمِة مِن َتعيين معنى قد  َلِف َأْسَلُم لِما فيها مَِن السَّ وطريقُة السَّ
 يكون َغيَر ُمرادٍ له تعالى... 

رْ  ا َقـرَّ لِف والَخَلِف على التأويل فظهَر مِمَّ ناُه اتِّفاُق السَّ
اإلجمالي؛ ألهنم يصرفون الُموهم عن ظاهره الُمحاِل عليه 

 .(1) انتهى كالمه« ...یتعال

ُحوَن َمْذَهـبَُهم الَكالمِـي  -وبال َحياء وال َخَجل-هكذا  ُيَرجِّ
حابِة. ؛الَفْلَسفي على َمْذَهِب َخيِر الُقُرون  َمْذَهِب الَجماَعِة والصَّ

بأنَّهم أهُل تأويل إجمالي؛  حابة بون على الصَّ ذِ كْ وهكذا يَ 
رون أيَّ معنى آليات الصفات التي وصفوها  بمعنى أهنم ال ُيـَقـرِّ
بأهنا ُتوِهُم التَّشبيَه، فاتَّهموا النصوَص بأن فيها تشبيًها للخالق 

أعلم باهَّلل وبما يليق  وكأنَّهمبالمخلوق، وَتـْفتَـِقُر إلى تنزيه الباري، 
  ! به من نفسه

ُه بما ظاِهُرُه التَّشبيُه  اهَّلل  وَل هموا رسواتَّ  بأنه وصَف ربَـّ
  بما يليق باهَّلل    أعلم من رسول اهَّلل هموكأنَّ وعدم التنزيه، 

ۈ ۈ ٴۇ  ) وبمدلوالت األلفاظ والمعاين واألوصاف،
  .(ۋ

نة والجماعة   !!ثمَّ وبعد هذا كله، يزعمون أنهم هم أهل الس 

                                                           

 (.156)ص« حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد» (1)
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مذهبهم ويف معرفة ما يليق باهَّلل، وكأهنم نَُسوا أهنم أرَجُح يف 
ُحون مذهَب الَخَلِف على مذهب السلف، فَحِريٌّ  وما زالوا ُيـَرجِّ

نة والجماعة» يقولوا: هبم أالَّ  نة «إهنم ُهم أهُل السُّ ؛ ألن مذهَب السُّ
حوا بأهنم أفضُل مَِن الصحابة  والجماعة َمْرُجوٌح عندهم، وليُـَصرِّ

نةيف َفْهِم نُُصوص الكتاب وا ، وأعقُل، وأعلُم، وأكثُر هاوَتْطبيق لسُّ
 زعمون!!ـِحكمًة كما ي

يانًا لَسبيل األشاعرة ـبْ ـواْستِـ ضاًحاـيوأذكُر هنا مِثااًل؛ اْستِـ
نة والجماعة، وهي مسألة  بين عن الصراط والسُّ الُمتَـكلمين الُمتَنَـكِّ

تُهمطال َحولها الَجَدُل، وُربَّما َغَفل عنها  فال  ،جماهيُرُهم وعامَّ
يظنوهنا مِْن َمْذَهبِـهم؛ ألهنا عندهم مِْن َخصائِص ُغالِة الُمْعتزلة 

، فهي من «القول يف القرآن وكالِم اهَّلل»الُمَعطِّلة، إهنا مسألة: 
ة الكالمية  عة عن مناِهِجهم وطريقتهم الَفْلَسِفـيَـّ المسائل الُمتَـَفـرِّ

ة، وأ ْلِفـيـِقـيَـّ ذكرها هنا، توضيًحا الْضطِراهبم وُمخاَلَفتِـهم التَـّ
أنَّهم والمعتزلة على أصٍل  انوَتـْلـِفيـِقهم يف مسائل االعتقاد، وبي

ْلبيس والتَّْدليس والتَّْلِفيق.  واِحٍد، مع زيادهتم عليهم يف التَـّ

، هَّللإال  وافقةِ والمُ  تابعةِ من المُ  دْ وتجرَّ  ،هذه المسألةَ  رْ ـفتدبَّ 
ِ ؛  ، ثم للصحابةولرسوله   بُْعَد األشاعرة عن الحقِّ  كَ رِ دْ تُ ـل

 لة.نة والجماعة، وقرهبم من المعتزلة والجهمية والمعطِّ والسُّ 
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 4۷۸سنة )ين أبو المعالي الجويني المتوىف مَ رَ الحَ  يقول إمامُ 
 :«اإلرشاد إلى قواطع األدلة يف أصول االعتقاد» كتابه يف ـ(ه

 نزال، أنَّ فالمعني باإلِ  ... اهَّلل تعالى:: معنى إنزال كالم صلف»
 عِ بْ َس  اهَّلل تعالى وهو يف مقامه فوَق  كالمَ  أدركَ  ربيلجِ 

 دَ نْ عِ  هُ مَ هِ ما فَ   سماوات، ثم نزل إلى األرض، فأفهم الرسول  
 .(1)«لذات الكالم لٍ قْ ـالمنتهى من غير نَ  رةِ دْ ِس 

عليه  ...، الذي تدلُّ فس ـبالنَّ  مُ القائِ  الكالم هو القوُل »: ويقول
 . (2)«عليه من اإلشارات ُح لَ طَ ْص العبارات، وما يُ 

عليه  د، وتدلُّ لَ الذي يدور يف الخَ  رُ كْ وهو الفِ »: ويقول
شارات ونحوها أخرى، عليه من اإلِ  ُح لَ طَ ْص بارات تارة، وما يُ العِ 

 هُ عبدَ  رَ ـمَ إذا أَ  َل العاقِ  أنَّ  :والدليل على إثبات الكالم القائم بالنفس
 . (3)«ادانًا ضروريًّ الطاعة منه وْج  اقتضاءَ  هِ ِس فْ ـيف نَ  دَ َج وَ  بأمرٍ 

 بقول الشاعر:  ثم استدلَّ 

 ساُن على الفؤاد  دليالُجع ل  اللِّ     ما  إنَّ الكالم  ل في الفؤاد  وإنَّ 

                                                           

 (.120)ص « اإلرشاد إلى قواطع األدلة يف أصول االعتقاد» (1)

 (.96)ص  المصدر السابق (2)

 (.97)ص « اإلرشاد إلى قواطع األدلة يف أصول االعتقاد» (3)
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ن العلماء بطالن راين، وقد بيَّ ْص النَّ  لِ طَ ْخ لألَ  ُب َس نْ ـوهذا البيت يُ 
 االستدالل به على مسألة الكالم النفسي من وجوه عدة منها:

  َود هذا البيت يف ديوان األخطل.ُج وُ  مُ عد 

  ولو احتجَّ  ،«لفي الفؤاد البيانَ  إنَّ » بلفظ: َي وِ رُ  أن البيَت 
لقالوا:   عن النبي «الصحيحين»بحديث يف  يف مسألةٍ  جٌّ تَ حْ مُ 
يه قِّ لَ يقه وتَ على تصدِ  العلماءُ  اتفَق ا ممَّ  ويكونُ  !«واحد رُ ـبَ هذا َخ »

ال  ،عن قائله بإسناد صحيح هُ لُ قْ نَ  وهذا البيت لم يثبْت  بالقبول،
 فكيَف  ،بولالعربية بالقَ  اه أهُل وال تلقَّ  ،واحد وال أكثر من واحد

 ؟ !ى الكالمسمَّ الً عن مُ ْض غة فَ من اللُّ  به أدنى شيءٍ  ُت بُ ـثْ ـيَ 

  َّماء، دَ القُ  عراءِ دين؛ وليس من الشُّ لَّ وَ من المُ  األخطَل  أن
يف  فسادٌ  ُل طَ طل، والخَ ْخ األَ  :واسمه ،ثلِّ ـثَ ـمُ  كافرٌ  وهو نصراينٌّ

فجعلوا المسيح  ،ى الكالمالكالم، والنصارى قد أخطأوا يف مسمَّ 
 . (1) القائم بنفسه هو نفس كلمة اهَّلل

ر يا أخي، وَأْمِعن النََّظـَر يف كالم الجويني وتقريراته،  ثم َتدبَـّ
فِجربيُل لم َيْسَمْع؛ ألنَّ اهَّلل تعالى لم َيـَتـَكلَّم، وألنَّ كالَمُه هو ما 
قام يف نفِسِه من المعاين، وهو الفكر الذي يدور يف الَخَلد قبل 

 به. ظالتلفُّ 
                                                           

 .(7/138لشيخ اإلسالم )« مجموع الفتاوى»انظر:  (1)
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ْر: دليَلُه على كالم اهَّلل  ل كالم اهَّلل النَّفسي حيث مثَّ ثم َتـَدبَـّ
 النَّفسي بما يجده العاقُل إذا َأَمـَر عبَدُه!!! يا سبحان اهَّلل!

 ¬ وأذُكُر هنا كلمَة شيخنا حماد بن محمد األنصاري
، وشيخنا عبد اهَّلل بن البدر وشيخنا عبد المحسن بن حمد العباد

ل  يف أهل : ˛ محمد الغنيمان م، والتَّعطيل، بأنَّ األص  ه  التَّج 
والتَّأويل أنهم ينظرون إلى النصوص الشرعية يف صفات اهلل بما 

ُسوس ح  ُدون ـُه يف المخلوق والم  تقريًرا منهم لِما  ؛يعرفونه ويشاه 
بأنَّ الُمَعطِّل ُمَشبٌِّه  :⌐ مالقيِّ  نصَّ عليه شيخ اإلسالم وتلميذه ابنُ 

أواًل؛ حيُث نَـَظَر إلى ُكلِّ ما ُيضاُف إلى اهَّلل تعالى ال َمحالَة؛ فإنه شبَّه 
  بما َيْعِرُفُه يف الَمْخلوق.

ا المُ »: ¬ قال شيخ اإلسالم لون فإهنم لم يفهموا من طِّ عَ أمَّ
أسماء اهَّلل وصفاته إال ما هو الالئق بالمخلوق ثم شرعوا يف نفي 

 لوا أواًل ـمثَّ  ،فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل ،تلك المفهومات
منهم للمفهوم من أسمائه  وتمثيٌل  وهذا تشبيهٌ  وعطَّلوا آِخًرا،

ه قُّ لما يستحِ  وتعطيٌل  ،وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاهتم
 .»(1)بحانه من األسماء والصفات الالئقة باهَّلل هو ُس 

 أهل العلم:  عُض ـهذا قال بـول»: ¬وقال تلميُذُه ابُن القيِّم 
                                                           

 (.5/27« )الفتاوىمجموع » (1)
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 . (1)«يهشبِ ـتَّ ـال إال بعدَ  طيُل ـعله التَّ  يمُ قِ ـوال يستَ  ،هٌ ـبِّ َش مُ  لٍ طِّ عَ مُ  كلَّ  إنَّ 

قاَم يف نَْفِسِه ما [ 5]طه:   (ڈ ژ ژ ڑ  ) :عَ مِ فإذا َس 
سريره، وما يعرفه مِن اْستِواء المخلوق على عرشه أو كرسيه أو 

ِة والحاجة واالفتِـقارزِ لَ  وغيرها من اللوازم  ،(2)َمُه مَِن الُمماسَّ
ة التي يعرفها يف المخلوق وصفاته، األْمُر الذي َيْحِمُلُه  على لعقليَّ ا

َفِة عن اهَّلل  أو نفي  ،هلالج لجالِفراِر من هذا التشبيه بنفي حقيقِة الصِّ
  .، فَشبَّه أواًل، ثم فرَّ منه إلى التعطيل ثانيًا هلالج لج المعنى الُكلِّي عن اهَّلل

وهذا أبو المعالي َيْستَِدلُّ على ِصَفٍة مِن ِصفات اهَّلل بما َيِجُدُه 
 يف َنْفِسِه!!  -بزعمه-العاقُِل 

 ؟!(ٺ ٿ ٿ                                                                                                                                       ) تعالى: قوله من هو وأين فأين التنزيه؟!
 ا هَّلل وإنا إليه راجعون.فإنَّ 

نة،  فاألشعريُّ  ا نََظـَر إلى الصفات الواردة يف الكتاب والسُّ لمَّ

ا إلى  ثم َعـَرَضها على ما َعَرَفُه يف المخلوق َوَجَد َنْفَسُه ُمْضطرًّ
                                                           

 (.1/244« )الصواِعُق المرسلة» (1)

اهَّلل على العرش ليس لحاجته إلى  واءَ تِ اْس  إنَّ »: ¬قال الشيخ ابن عثيمين  (2)
فهو للحاجة إليها،  ؛العرش، بخالف استواء اإلنسان مثالً على السرير أو على الدابة

فإن استواءه على عرشه لظهور  Ù، أما الرب طَ قَ ن تحته لَس مِ  ريُر السَّ  يَل زِ ولهذا لو أُ 
، وتمام ملكه، وليس ألنه محتاج إلى العرش، بل إن العرش وغيره يف Ùعظمته 

فارينية»]انظر:  «Ù حاجة إلى اهَّلل  .[(18ص)« شرح السَّ
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التعطيل والتأويل؛ فراًرا من التشبيه، وتحقيًقا للتَّنزيه، وهذا إنما ُأتَِي 

م لم يجد مِْن حيث التشبيه، فهو قد شبَّه أواًل، ونظر بعين التشبيه، ث

اَء بما هو أعظم داًء، وهكذا البِْدعُة َتجرُّ  ا من التعطيل، فعالَج الدَّ بُدًّ

 بصاحبها إلى بدٍع أخرى.

هـ( ۷56ها هو القاضي عبد الرحمن اإليجي المتوىف )سنة ف

يف يف المقصد السابع: »يقول: « المواقف يف علم الكالم»يف كتابه 

  «.أنه تعالى متكلم  

المعتزلة بأنه  ، ثم ذكر قوَل هُ لَ طَ وأبْ  (1)الحنابلة أواًل قوَل  رَ ذكَ 

المحفوظ، أو  وِح يف غيره، كاللَّ  ها اهَّلل قُ لُ خْ يَ  روٌف وُح  أصواٌت 

 ، وهو حادث )أي: مخلوق(. ، أو النبيé ربيلجِ 

لكنَّا نُثبُِت  -بأنه حادث أي: القوُل - هُ رُ ـكِ ـنْ وهذا ال نُ »ثم قال: 
م أنه غير عُ زْ ـونَ  ،فسـوهو المعنى القائم بالنَّ  ؛ذلك أمًرا وراءَ 

 بارات...العِ 

لق ـة، وهو خـزلـعتالمُ  هُ ـاعلم أن ما يقولُ ـهذا، ف رفَت ـإذا ع
نقول به وال نزاع  نحن، فقائمةً  ها حادثةً األصوات والحروف وكونُ 

                                                           
نة ،الصالح ِف لَ السَّ بالحنابلة أتباَع اإليجي أراَد  (1)  ،المتمسكين بالكتاب والسُّ

وذلك ألنَّ غالَب ُعلماء الحنابلة يف ذلك الوقِت كانوا على ، ةـاألمَّ  ِف لَ وفهم َس 
نة والجماعة  .عقيدة أهل السُّ
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رون نكِ ـفس فإهنم يُ ـبيننا وبينهم يف ذلك، وما نقوله من كالم النَّ 
ما تفيدهم بالنسبة نَّ الدالة على حدوث األلفاظ إ فإًذا األدلةُ  ...هُ ـثبوتَ 

  ...إلى الحنابلة
 هُ لُ مْ َح  نُ مكِ يُ  لًقا فحيُث طْ دوث القرآن مُ على ُح  وأما ما دلَّ 

 .(1)«على حدوث األلفاظ...
ِفُقون مع المعتزلة على أنَّ ـيقو ُر اإليجي أن األشاعرَة يتَـّ رِّ

 القرآَن بَألفاظِـِه وُحروفِـِه مخلوق. 
ُر أنَّ القرآن مخلوق! وأهنا ُتِفـيد يف  ُر ُوجود أدلٍة تقرِّ كما ُيـَقرِّ

دِّ على مذهب الحنابلة  نة -الرَّ يف قولهم الذي  -والجماعةأهل السُّ
 ذكره قبل هذا؛ أنَّ القرآن كالم اهللا، وأنه ليس بمخلوق.

االعتقاد  خاتَِمة نصوصِ - «جوهرة التوحيد» وهذا كتاب نظم
يف المذهب األشعري، والمعتمُد فـي مـقرر االعـتقاد يف الجامعات 

 .-اإلسالمية التي تتبنى المذهب األشعري كاألزهر وغيره
 فة من علمائِـهم؛ منهم إِبراهيمـشرحه طائـنى بـتـد اعـوق

تحفة الُمِريد »يف حاشيته المسماة  -كان شيخ األزهر- ُجوريـيْ ـبَ ـال
 «. التوحيد جوهرةعلى 

واْعَلْم أنَّ كالَم اهللا ُيْطَلـُق على الكالم »... يقول البيجوري: 
فسي، بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى، وعلى الكالم اللَّْفظِـي  النَـّ

                                                           
 .(294-293)ص «المواقف يف علم الكالم» (1)
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أي: -بمعنى أنه َخَلـَقُه ... وإطالقه عليهما قيل: باالشرتاك 
لنَّفسي، مجاٌز يف ، وقيل: حقيقيٌّ يف ا-باالشرتاك اللَّفظي بزعمهم

ال  -أي: َمْخلوًقا-ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادًِثا  ... اللفظي
إال يف مقام التَّعليم؛ ألنه ُيْطَلُق على « القرآن حاِدٌث »يجوُز أن ُيـَقال: 

فة القائِمِة بذاته أيًضا، لكن ُم  اَمَجازً  الصِّ على األرجح، فربَّما ُيـتَـَوهَّ
فةَ القائمة بذاته تعالى حادثة...  مِْن إطالق أنَّ القرآن حاِدٌث أنَّ الصِّ
وقد ُأِضيَف له تعالى كالٌم َلـْفظِيٌّ كالقرآن، فإنه كالم اهللا قطًعا، 
بمعنى أنه خلَقُه يف اللَّوِح الَمْحُفوِظ ... وهذا هو المراد بقولهم: 

  .(1)«، فأرادَ بَمْدُلوله: الكالَم النفسي...«ٌث وَمْدُلوُلهُ قديمالقرآن حادِ »

ُر أنَّ القرآَن الموجوَد بيَن أيدينا، والذي نَـْقَرُؤُه  هكذا يقرِّ
 َمْخُلوٌق، وأنَّ اَهللا خلَقُه يف اللَّوِح الَمْحفوظ. 

ُح َعَدَم إِطالِق هذا االعتقاد؛ ألنَّ الُمْستَِمعَ  ُر ويرجِّ قد  وُيـَقـرِّ
ُم أنَّ الُمراَد بالَمْخُلوق المعاين القائمة يف ذات اهللا تعالى!   يتوهَّ

ُم ال َمَحلَّ له وال وجوَد إالَّ     يف أذهاهنم وُعُقولِهم؛وهذا التوهُّ
الَجِميَع يريُد بالقرآن األلفاَظ الَموجودَة بيَن دفَّتي المصحف،  ألنَّ 

ْفِس فلوالَمْقروَءَة يف الصالة وغيرها، وأمَّ   سْت يا المعاين القائمة يف النَـّ
 للقرآن. فهكالًما عند العرب ولم يوردها أحٌد يف قوله وتعري

                                                           

 .(131-130)ص «تحفة المريد على جوهرة التوحيد» (1)
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 يقول عن قول صاحب الجوهرة: ثم

ه :أي- ه القرآن  زِّ ـون  »     ر  انتقام   دوث  عن الُح          -كالم  ذ   «هُ واح 

ه القرآن »يقول:   بمعنى كالمه-أي: واعتقْد أيُّها الُمَكلَّف َتـنَـزُّ
: -ثم ذكر مذهبَهم بأن-عن الُحُدوث ِخالًفا للُمعتزلة ...  -تعالى

ْفسي ليَس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى  القرآَن بمعنى الكالم النَـّ
القرآن »اللفظ الذي نقرؤه فهو َمْخلوٌق، لكن يمتنع أْن ُيـَقال: 

اللفُظ الذي نقرُؤُه إال يف مقام التعليم؛ ألنه ربما به ويراُد « مخلوق
ولذلك امتنعت  تعالى مخلوق،  أنَّ القرآَن بمعنى كالمِهِ أْوَهمَ 

ُة مَِن القول بَخْلـِق القرآن، وقـد َوَقـَع يف ذلك امتحاٌن كبير  األئِمَّ
نة   .(1)...«لخلق كثير من أهل السُّ

تولى كربها  التيبخلق القرآن  القولِ  نةَ حْ مِ  أنَّ  رُ هكذا يقرِّ 

عاين القائمة يف نفس مالُموِهم لل لِ وْ القَ  ما أرادوا مطلَق نَّ ، إِ المعتزلةُ 

  !ةـاهللا وذاته الكريمة العليَّ 

 فإهنم يريدون االنتصار لمذهبهم، األشاعرةُ  َب ذَ وقد كَ 
تعالى،  اهللاُ  مَ لِ ، وعَ التلفيقي، الذي فيه كثير من التلبيس والتدليس

لقرآن الذي بين ما أرادوا انَّ إ ةَ لَ عتزِ المُ  أنَّ  ةُ والعامَّ  ةُ كما َعلَِم الخاصَّ 
يف الصالة وغيرها، ولم يريدوا المعاين القائمة  قروءَ أيدينا، والمَ 

                                                           
 .(160)ص «التوحيدتحفة المريد على جوهرة » (1)
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ة، ـالكالبيَّ  هبا هم َق طَ ن نَ مَ  َل أوَّ  ؛ ألنَّ فس، ولم يعرفوها أصاًل بالنَّ 
ة ـنسُّ ـال زلة، وال أهُل ـعرفها ال المعتـرة، فلم يـاألشاع وهم أسالف

 .† أتباع السلف ،ةِ َض حْ المَ 
ع األشاعرُة مَِن المسائل التي َغَلَب عليها التَّرُف والَفساُد  ثم فرَّ
هات العقول واألفكار، وها  ُدوه واْستَْحَسنُوه من ُتـرَّ العقلي بما َقعَّ
هم ما زالوا يردُِّدون من تلك األسئلة وتفريعات المسائل التي 

ر خلَق القرآن  كقولهم:  ؛ُتـَقـرِّ

 ِظ المقروء أفضُل أو َسيُِّدنا محمدوهل القرآن بمعنى اللَّفْ »
وآل  محمدٍ  نْ ٍف خيٌر مِ رْ ـَح  كلُّ »هم بما ُيروى: بعُض  َك سَّ مَ تَ  !؟
من كل  أفضُل  بوت، والحق أنه ـثـال ِق ـقَّ ـَحه غير مُ ، لكنَّ «محمد

 .(1)«كما يؤخذ من كالم الجالل المحلي على الربدة... ،مخلوق

ْر يا أخي هذه المقارنة والمفاضلة التي منشؤها المقارنة  َتَدبَـّ
بين مخلوق ومخلوق؛ لذلك ترى الرتجيح والتفضيل الجائر؛ 

على صفة من صفات اهَّلل، ولكنها  ألهنم فضلوا محمًدا 
 البدعة والعقل الملوث واألهواء كذلك تفعل بأصحاهبا.

ول بحجة واهية رها؛ كيف َردَّ القول األثم مسألة أخرى تدبَّ 

ح ما وافق تقريره ، ثم رجَّ «ق الثبوتلكنَُّه غير محقَّ »ساقطة فيقول: 
                                                           

 (.161للبيجوري )ص « شرح الجوهرة»  (1)
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وعقيدته المنحرفة بما زعمه مأخوًذا من كالم الجالل الَمَحلِّي يف 

 شرحه وتعليقه على البُردة!!

 : اللفظ والمعنى، وقيل:َل زَّ ـنَ والراجح أن المُ »...ا: ويقول أيًض 

ل: ـالـُمنَ  وقيل:  بألفاظ من عنده، عنه جربيُل  رَ ـبَّ ـوعَ  ،المعنىزَّ

 . عنده نْ مِ  بألفاظٍ   عنه النبيُّ  رَ ـبَّ وعَ  ،المعنى ل:زَّ ـنَ المُ 

 خلقه أواًل يف اللوح المحفوظ، اهَّللَ  ألنَّ  لكن التحقيق: األول؛

بيت »قال له: ـي ل  ـحَ يف مَ  ف إلى السماء الدنياـزله يف صحائـثم أن

 .(1)«ًقارَّ ـفَ مُ  يف ليلة القدر...ثم أنزله على النبيِّ  «ةزَّ العِ 

تزلة، ولكن ال يصرحون عْ هم للمُ موافقتَ  -رحمك اهَّلل-انظر 

نة يهام موافقتهم ألهل السُّ إلظهار وإِ  إال يف مقامات الخاصة منهم؛

 يف مخالفة المعتزلة يف القول بخلق القرآن!!

كالم الوليد بن المغيرة  منكالم األشاعرة  َب رْ ـقُ  وانُظـر أيًضا

 ده اهَّلل بسقر.البشر فتوعَّ  القرآن قوُل  الذي زعم أنَّ 

فمن سمعه » يف سياق حديثه عن القرآن: ¬قال الطحاوي 

ه اهَّلل وعابه وأوعده بسقر فزعم أنه كالم البشر فقد كفر، وقد ذمَّ 

بسقر لمن فلما أوعد اهَّلل  [26]المدثر: (ڃ ڃ) حيث قال تعالى:
                                                           

 (.162)ص « حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد» (1)
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علمنا وأيقنَّا أنه قول خالق  ،[25]المدثر:  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) قال:

 .(1)«البشر وال يشبه قول البشر

 ومن زعم أنَّ »: ¬ ابن قدامة يقولويف تقرير هذا المعنى 
هذا الكتاب غير القرآن، وأنه كالم المخلوقين، وأن القرآن معنى 

نفع، وال له ـلى، وال يَ ـتـوال يُ  عُ مَ ْس ، وال يُ قرأُ ـل وال يُ نزَّ يف النفس ال يُ 
ر، وال آيات وَ ل وال آخر، وال جزء وال بعض، وال هو ُس أوَّ 

وحروف، وال كلمات، فهذا زنديق رادٌّ على رب العالمين، وعلى 
رسوله الصادق األمين، مخالف لجميع المسلمين، ناكب عن 

 .(2)«الصراط المستقيم

ِ دْ ٌط وتلفيٌق وتَ لْ َخ  أهل  هم همأنَّ ٌب، ثم يزعمون ذِ يٌس وكَ ـل
نة التزموا، وال  صوَص والنُّ  نةال السُّ  والصحيح أهنم الجماعة،و السُّ

حوا الجماعة والصحابة تابعوا ونصروا، بل خالفوهم ورجَّ 
من أراد  ¸ لف الذين أمر اهَّللهم على مذهب الصحابة السَّ ـبَ مذهَ 

خالفهم  نْ مَ   دَ عَّ وَ ـالنجاة والجنة أن يتابعهم بإتقان وإحسان، وتَ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٱ ) بالنار والعذاب

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
 . [۱۰۰]التوبة:   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

                                                           
 (.1/172« )شرح ابن أبي العز على الطحاوية»انظر:  (1)
 (.34 :)ص« رسالة يف القرآن وكالم اهَّلل» (2)
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )
 . [۱۱۰]النساء:   (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

: يف الناجين عند االفرتاق؛ أهنم: وكذلك قال رسول اهَّلل 
 .(1)«ما أنا عليه وأصحابي»، وفسرها بقوله: «الجماعة»

حوا مذَهبهم وهؤالء لم يتَّ  بعوا بل خالفوا، ثم تمادوا ورجَّ
ُلوا يف على مذهب السلف، وال الِمثْلِـيَّة قصدوا، بل تعدَّ  وا وأصَّ

مخالفتهم، ثم استهزؤوا بطريقة السلف ورأوا وصرحوا أن 
  ورسوله هلالج لج اهَّللُ  طريقتهم خير وأفضل من طريقة من نصَّ 

 واألفضل. بأهنم الخير واألتمَّ 

قائم  یفاألشاعرة يزعمون أن القرآن كالم اهَّلل، وأن كالمه معن
رون أن هذه األلفاظ والحروف  بنفسه ال يتعلق بالمشيئة، ويقرِّ

 . مخلوقة، وهي عبارة عن المعنى القائم بنفسه

قون بين اللفظ والمعنى، فكالم اهَّلل الذي هو معاٍن فهم يفرِّ 
 والحروفا األلفاظ صوت، وأمَّ ة قائمة بنفسه ال حرف فيها وال أزليَّ 

التي يف القرآن فهي مخلوقة عندهم، يعرب هبا عن الكالم النفسي، 
نة ؛فاألول قديم غير مخلوق بزعمهم،  وهذه موافقتهم ألهل السُّ

  .وهذه موافقتهم للمعتزلة المعطلة ؛والثاين حادث مخلوق
                                                           

نه(، 2641رقم: )« جامعه»أخرجه الرتمذي يف  (1) صحيح » األلباين يف وحسَّ
 (.2641رقم: )« الرتمذي
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ى الكالم »: ¬يقول شيخ اإلسالم  نزاٌع ولم يكن يف ُمَسمَّ
نة،  بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم، ال مِْن أهل السُّ

يف اإلسالم أنه جعل مسمى  َف رِ وال من أهل البدعة، بل أول َمْن عُ 
ب، وهو متأخر  یالكالم: المعن فقط هو عبد اهَّلل بن سعيد بن ُكالَّ

نة  يف زمن مِْحنِة أحمد بن حنبل، وقد أنكر ذلك عليه علماء السُّ
  .(1)«لماء البدعةوع

ب َخَرَق إجماَع أهل البدع يف مسألة الكالم  فابن ُكالَّ
ْفساين، وخالَف فيه النقل، والعقل، والفطرة، والعرف، واللغة،  النَـّ

جاء بشيء لم يْعِرْفهُ أحٌد مِن قبل، فأشبه بذلك النصارى يف قولهم ف
ثليث.   بالتَـّ

يف ذكر جملة « المقاالت»وهذا أبو الحسن األشعري يف كتابه 
نة يقرر معتقده يف القرآن بأنه غير  قول أصحاب الحديث وأهل السُّ

 .(2) مخلوق

ونقول: إن كالم اهَّلل غير مخلوق، »قال: « اإلبانة»ويف كتابه 
 . (3)«روأن من قال بخلق القرآن فهو كاف
                                                           

 (.7/134« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(292 ص)« اإلسالميين مقاالت» (2)

 .(25ص« )اإلبانة» (3)
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 :خاتمة القول يف هذه المسألة اوأمَّ 

نة والجماعة يعتقدون أن القرآن كالم اهَّلل تعالى   أن أهل السُّ
 .(1)م به حقيقة، منه نزل وإليه يعودتكلَّ  وألفاظه ،حروفه ومعانيه

واعلم أنَّ شيَخ اإلسالم ابَن تيمية وتلميَذه ابَن القيم ُيـتَّهمان 
نة والجماعة، وهذا  بأهنما أول َمْن أخرَج األشاعرَة مِْن أهل السُّ
باطل، ويجب أن ُيْعلَم أنَّ شيَخ اإلسالم ابن تيمية من أحرص 

و ُحْكٌم لم ُيْسبَـق إليه، مع إمامته الناس على أال ُيـْؤَثر عنه قوٌل أ
 .¬ ته وعظيم معرفتهوجاللته ودقَّ 

وقد سبق شيَخ اإلسالم وابَن القيِّم بإخراج األشاعرة من 
نة والجماعة جماعٌة من أهل العلم   :مذهب أهل السُّ

المالكي  نقل ابن عبد الرب عن محمد بن ُخَويز مِنْداد فقد
له يف تفسير قول « الشهادات»هـ( يف كتاب ۳۹۰المتوىف سنة )

أهُل »قال: « تجوز شهادة أهل البدع وأهل األهواءال »مالك: 
األهواء عند مالك وسائر أصحابنا ُهم أهل الكالم، فكلُّ متكلٍِّم 
، وال تقبل  فهو من أهل األهواء والبدع، َأْشَعريًّا كان أو غيَر أشعري 

ادة يف اإلسالم أبًدا، وُيـْهَجُر وُيـَؤدَُّب على بدعته، فإن تمادى له شه
 .(2)«عليها استُـتِـيب منها

                                                           
نة لإلمام أحمد» :انظر (1)  (.127)ص:حفظه اهَّلل للمؤلف  «شرح أصول السُّ
 (.2/294)البن عبد الرب  «العلم وفضلهجامع بيان » (2)
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: «الكالم ذمُّ »الهروي يف كتابه أبو إسماعيل وقال اإلمام 
يقول:  هـ(412)سمعت أحمد بن نصر الماليني المتوىف سنة »
ا عمرو بن العاص بمصر يف نفر من أصحابي، فلمَّ  جامعَ  ُت لْ َخ دَ 

 هو ة، وهذاـُسنَّ  جلسنا جاء شيخ فقال: أنتم أهل خراسان أهُل 
 . (1)«موضع األشعرية فقوموا

وهو من -ورك فُ  ابنَ  أنَّ  «سير أعالم النبالء»وذكر الذهبي يف 
المتوىف تكين ـدخل على السلطان محمود بن سبك -أئمة األشعرية

اهَّلل بالفوقية؛ ألن الزم  أن يوصَف  زال يجو» ( فقال:ـه421)سنة 
حتى يلزمني،  هُ تُ ـفْ َص بالتحتية... فقال السلطان: ما أنا وَ  هُ ذلك وصفُ 

مات،  هِ دِ نْ ن عِ ا خرج مِ ورك، فلمَّ فُ  ابنُ  َت هِ ، فبُ هُ َس فْ بل هو وصف نَ 
  .(2)«مرارته ْت فيقال: انشقَّ 

 

 ٿ

 
                                                           

 .(1332رقم: ) (4/418) «ذم الكالم وأهله» (1)
 (.17/487) «سير أعالم النبالء» (2)
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تـنـبـيـه 

 

نة األشاعرة والماتريدية من أهل الس  ) :عنوانبفتوى  انتشرْت 
، وكان مِن ُجملة َمن أمضى عليها باسِمِه فضيلة شيخنا (والجماعة

، الناسفاغرتَّ هبا بعُض اهَّلل بن محمد الغنيمان،  : د. عبدوأستاذنا
ُع األشاِعرة وال  أنَّهفضيلة الشيخ الُغنيمان وصاَر ينسُب إلى  ال ُيبدِّ

 .ُيضلِّلهم

إال أن أصدَر بيانًا توضيحيًّا يف هذه  ˙فما كان من الشيخ 
 وقد نُِشَرت يف موقِعه اإللكرتوين،  ،حقيقَة األمرفيه ُيبيُِّن  المسألة

 ليظهرَ  كاماًل؛ من كالمِهِ  البيان األخير رأيُت مَِن المصلحِة إيرادَ ف
الفتوى  وليَنكفَّ َمْن يطلُب الِفتنَة بنشر ويزول اللَّبس، الحقُّ هبا،

ابقة  : السَّ

  العالمين وصلى اهَّلل  الحمد هَّلل ربِّ » :˜قال شيخنا
 وبعد:  ،نا محمد وآله وصحبهوسلم على عبده ورسوله نبيِّ 

على سؤال يف  يالعزيز القار فسبق أن أجاب الدكتور عبد
يف  هُ دَ وأيَّ  ،شعريةاألَ  مذهَب  عاون على الخير مع من يعتقدُ التَّ  مِ كْ ُح 

هما يأنا على جواب ُت عْ ووقَّ  ،ذلك فضيلة الشيخ محمد السحيباين
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يف األمور العامة من  األشاعرةَ  فكان يف الجواب أنَّ  ،مؤيدًا لهما
 نْ ممَّ  ؛الباطل بَّ ُح  هُ قلبُ  َب رِ ْش من أُ  بذلك بعُض  َح رِ ففَ  ،أهل السنة

ِ  َك تمسَّ  لم يفهم المراد  نْ مَ  هُ رَ ـكما أنك ،هاببدعة األشعرية وضالل
ون هبا ة، فصار أولئك ينشرون تلك الفتوى، ويحتجُّ من أهل السنَّ 

 ة، فلزم لذلك البيان واإليضاح.من أهل السنَّ  على أن األشعريةَ 

م كْ ُح  رَ كْ ذِ  ليَس  المقصودَ  أنَّ  مَ لِ عَ  ل الجواَب : من تأمَّ فأقول
التعاون معهم يف أمور اإلسالم  ما المقصودُ وإنَّ  ،األشعرية ِب مذهَ 

  .من أهل السنة له األمر منهم أو نْ صار مَ  سواءٌ  ؛العامة

وقيادة الجيوش يف قتال  ،اإلمامة :باألمور العامة مثل والمرادُ 
والنهي  ،واألمر بالمعروف ،وإمامة الصالة ،ومثل القضاء ،الكفار

  .وغير ذلك ،عن المنكر

أو كان قائد الجيش  ،ا يف عقيدتهريًّ عَ فإذا كان إمام المسلمين أْش 
كان  وأ ،كان يف جنود المسلمين أشاعرة ا، أوريًّ عَ يف قتال الكفار أْش 

فال يجوز أن  ؛مام الصالة وما أشبه ذلكأو إِ  ،اريًّ عَ ْش القاضي أَ 
 ،نةأهل السُّ  مُ كْ م يف ذلك ُح هُ مُ كْ بل ُح  ،قوافارَ ـوا يف ذلك ويُ َص ُيعْ 

كما هو  هذا المذهُب  دَ جِ على ذلك منذ وُ  ولم يزل المسلمونَ 
 واضح عند أهل العلم. 
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وكذلك مماليكهم الذين  ،فملوك بني أيوب مثل صالح الدين
  .هم على هذا المذهب األشعريلُّ ا كُ صاروا ملوكً 

 ،كورَ وابن فُ  ،الينـالباق :من العلماء الكبار مثل وكثيرٌ 
 ،هقيـوالبيْ  ،والحليمي ،عبدالسالم بن والعزُّ  ،سفرايينيواإل
على هذا  هم وغيرهم كثير ،ر العسقالينجَ وابن َح  ،وويوالنَّ 

  المذهب.

ضاة المسلمين يف مصر والشام والعراق والحجاز قُ  وغالُب 
  .أشاعرةوسائر بالد المسلمين كانوا 

بل كان أمير المؤمنين المأمون وأخوه المعتصم وابنه الواثق 
على مذهب المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن وإنكار صفات 

تربين بخلعهم والخروج ـعْ من العلماء المُ  اهللا تعالى، ولم يأمر أحدٌ 
عليهم وعدم طاعتهم أو القعود عن القتال معهم وألن هذا من 

وكان اإلمام أحمد  ،ص عليه العلماء يف عقائدهماألمور الهامة ين
وغيره من علماء السنة يأمرون بطاعتهم وينهون أشد النهي عن 

 الخروج عليهم ويقاتلون العدو معهم ويدعون لهم.

ال يرون األشاعرة  همألنَّ وهذا واضح على مذهب أهل السنة 
وا يف توحيد ونحوهم كفارًا بل هم على اإلسالم وإن كانوا قد ضلُّ 

 األسماء والصفات وغيره فهم مسلمون. 
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أما مذهب األشاعرة يف صفات اهلل تعالى ويف بعض مسائل 
فهم يف ذلك  ،ح  واض   وفيه تناقض   ،نيِّ ـاإليمان والقدر فهو ضالل ب  

  .ة فليسوا منهمبعيدون عن أهل السنَّ 

 مذاهب المتكلمين والفالسفة نْ مِ  األشعرية أمشاٌج  بل مذهُب 
  .ةوالصوفية والسنَّ 

من الباطل فال يكون على السنة التي  ص الحقُّ وإذا لم يخلَّ 
  .، وكان عليها أصحابه وأتباعهم إلى اليومجاء هبا رسول 

ة بدعة ضاللة ويقال مثل ـمذهب األشعريَّ نتساب إلى ثم اال
  .ةـديـريُـ ذلك يف مذهب المات

ة من يخالف صريح القرآن ـوكيف يكون من أهل السنَّ 
يف مثل مسألة االستواء على العرش وعلو  رسول اهلل  وحديث  

  ؟!اهلل تعالى على خلقه ونحو ذلك

 وأن يرينا الحقَّ  ،ونسأل اهَّلل تعالى لنا ولهم الهداية إلى الحق
 وأالَّ  ،باطالً ويرزقنا اجتنابه وأن يرينا الباطَل  ،باعهتِّ انا ا ويرزقَ حقًّ 

 .«لَّ ِض ا فنَ يجعل علينا األمر ملتبًس 

وصلى اهَّلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وجميع 
  .واهَّلل أعلم ،صحبه
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 اهَّلل بن محمد الغنيمان  عبد /قاله وكتبه

 .«هـ 16/1/1428

 حفظه اهَّلل. هذا نصُّ كالمِهِ 

د، وصلی اهَّلل على محمد وسدَّ  هدى اهَّلل الجميع ووفق 
وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من تبعهم بإحسان، والحمد هَّلل 

 العالمين. رب
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 الصفحة املوضوع
 5 المقدمة

 7 نشأة األشاعرة

 7 قول ابن ُكالب يف مسألة كالم اهلل

 ٨ الكالبية مذهب وسط بين المعتزلة وبين أهل السنة

 9 تصريح أبي الحسن األشعري بأنه على مذهب السلف

 ١0 إثبات أبي الحسن األشعري للصفات الخبرية

 ١١ خالصة القول يف المذهب الذي استقر عليه أبو الحسن األشعري

 ١٢ عقيدة الُكالبية يف صفات رب البرية

 ١3 فأقوال العلماء يف إثبات رجوع أبي الحسن إلى مذهب السل

 ١٤ نص الحافظ ابن كثير رحمه اهلل على أحوال أبي الحسن الثالثة

 ١5 أقوال أهل العلم يف صحة إثبات كتاب اإلبانة ألبي الحسن األشعري

 ١6 اإلبانة ألبي الحسن األشعريثناء العلماء على كتاب 

 ١7 بيان حقيقة مذهب األشاعرة

 ١٨ مخالفة األشاعرة لمذهب السلف يف أبواب الدين وأصول اإليمان

 ١9 األشاعرة يقدمون العقل على النقل

 ٢0 الجماعة هم الصحابة يف فهمهم ومنهجهم يف تقرير العقيدة وغيرها

 ٢١ التعامل مع نصوص الوحيبيان طريقة األشاعرة يف 
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 مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم() إبطال مقولة:

 

٢٢ 

 ٢3 تفضيل األشاعرة طريقة الخلف على مذهب الصحابة

 ٢٤ !زعم األشاعرة بأن النصوص الشرعية فيها تشبيه الخالق بالمخلوق

 ٢5 كالم اهللقرب األشاعرة من المعتزلة والمعطلة والجهمية يف مسألة 

 ٢6 قول الجويني يف مسألة الكالم النفسي

 ٢7 بطالن استدالل األشاعرة ببيت األخطل يف مسألة الكالم النفسي

 ٢٨ جمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل

 ٢9 األشاعرة شبهت الخالق بالمخلوق

 30 اتفاق األشاعرة والمعتزلة على القول بخلق القرآن

 3١ ناألشاعرة له معنياكالم اهلل عند 

 3٢ تقرير البيجوري أن األشاعرة يقولون بخلق القرآن

 33 زعم األشاعرة أن فتنة القول بخلق القرآن المقصود به الكالم النفسي

 3٤ مقارنة البيجوري بين القرآن ومحمد 

اعمبن المغيرة  الوليد كالمقرب قول األشاعرة من   35 ن قول البشرأنَّ القرآ الزَّ

  36 النصوص التزموا وال الصحابة تابعوا ونصروا السنة والاألشاعرة ال 

 37 زعم األشاعرة أن كالم اهلل معنى قائم بالنفس ال يتعلق بالمشيئة

  3٨ مشابهة ابن ُكالب للنصارى

  39 قول أهل السنة يف أن القرآن كالم اهلل

  ٤0 والجماعةأقوال العلماء يف أن األشاعرة ليسوا من أهل السنة 

 ٤١ اهلل الغنيمان بيان الشيخ: عبد


