
 
 

אא 

אא 

אאא 

 
 

  
  العالمة المحدث أحمد النجمي                      و                         العالمة عبيد الجابري

  
  

  ومراجعة
  

  المحدث عبدالمحسن العباد العالمة صالح الفوزان                    و               العالمة
  
  
  
  

 إعداد
 عبدالعزيز بن ريس الريس

 هـ١٤٢٧



 

  ٢

 
 
 

 



 

  ٣

 بسم اهللا الرمحن الرحيم                                       
 احلمد هللا رب العاملني , وصىل اهللا وسلم وبارك عىل رسوله وعىل آله وصحبه .

 نة واجلامعة أوْ ال ?وبعد, فإجابة عىل سؤال عن األشاعرة : هل هم من أهل الس
 أقول: أهل السنة واجلامعة هم الصحابة الكرام ريض اهللا عنهم , ومن سار عىل هنجهم , كام قال 

يف بيان الفرقة الناجية : (( هم من كان عىل ما أنا عليه وأصـحايب )) ومعتقـدهم يف أسـامء اهللا عـز 
نة من األسامء والصفات عىل وجـه وجل وصفاته أهنم يثبتون هللا عز وجل ما ثبت يف الكتاب والس

يليق باهللا سبحانه وتعاىل من غري تكييف أو تشبيه أو متثيل , ومن غري حتريف أو تأويل أو تعطيـل , 
) كام قال اهللا عز وجل ( ريُ بَصِ يعُ الْ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ يشَ مِ يْسَ كَ ففي هذه اآلية إثبات صفتي السـمع  لَ

) والبرص هللا تعاىل يف قوله ( ريُ بَصِ يعُ الْ مِ وَ السَّ هُ ثْلِهِ  , وتنزهيه عن مشاهبة غريه له يف قوله ( وَ مِ يْسَ كَ لَ
ءٌ  ْ  ) .يشَ

هــ ) ٢٧٠املولـود سـنة (  −رمحـه اهللا  −واألشاعرة هم املنتسبون إىل مذهب أيب احلسن األشعري 
عة , وهو تأوبل هـ ) , الذي كان عليه قبل رجوعه إىل مذهب أهل السنة واجلام٣٣٠واملتوىف سنة ( 

أكثر الصفات , وهو خالف مـذهب أهـل السـنة واجلامعـة , وعـىل هـذا فاألشـاعرة مـن الفـرق 
جـب حـق عـن  اإلسالمية املنحرفة عام كان عليه أهل السنة واجلامعة , ولـيس مـن املعقـول أن حيُ

وقـد نقـل  الصحابة والتابعني وأتباعهم , ثم يكون يف اتباع اعتقادٍ حصلت والدته بعـد أزمـاهنم ,
احلافظ ابن حجر يف فتح الباري نقوالً كثرية عن السلف يف العقيدة الصحيحة املبنية عـىل الكتـاب 

) : وقد تقدم النقل عن أهل العرص الثالـث ١٣/٤٠٧والسنة وفهم سلف األمة , وختمها بقوله (
نهم وهم فقهاء األمصار , كالثوري واألوزاعي ومالك والليث ومن عارصهم وكذا مـن أخـذ عـ

من األئمة , فكيف ال يوثَق بم اتفق عليه أهل القرون الثالثة وهم خري القـرون بشـهادة صـاحب 
) عن احلسن البرصي أنه قال: لو كان ما يقول اجلعد حقـاً ١٣/٥٠٤الرشيعة ?! ا.هـ ونقل أيضاً (

ا.هـ واجلعد هو ابن درهـم مؤسـس مـذهب اجلهميـة , وأقـول كـام قـال احلسـن   لبلّغه النبي 
 . : لو كان ما يقوله األشاعرة وغريهم من املتكلمني حقاً لبلغه الرسول −رمحه اهللا  −البرصي 

 قال ذلك عبداملحسن بن محد العباد البدر     
 هـ ١٤٢٧/  ٨/ ٢١يف        



 

  ٤
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 الم عىل رسول اهللا , وعىل آله وصحبه , وبعد :احلمد هللا , والصالة والس
;  −جزاه اهللا خرياً , وبـارك فيـه  −فقد اطلعت عىل رسالة كتبها الشيخ عبدالعزيز بن ريس الريس 

رد هبا عىل فتو كتبها جمموعة من املشائخ زعموا فيها أن األشاعرة واملاتريدية مـن أهـل السـنة ; 
الذي ال مرية فيه , أن األشاعرة , واملاتريدية ; من طوائف  كربت كلمة خترج من أفواههم , واحلق

أهل البدع , وال جيوز ألحد أن يقول إهنم من أهل السنة , ومن زعم أن هاتني الطائفتني مـن أهـل 
السنة واجلامعة , فإنه قد أقحم نفسه يف خطأ فادح , وخطر فاضح , وسيسأل يوم القيامة عن قيلـه 

ج له عن سبي ) بعد كـالم ٣/٣٤٧له , قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع فتاواه يف (قبل أن يُفرَ
له يف هذا املجال : وهبذا يتبني أن أحق الناس أن تكون هي الفرقة الناجية ; أهل احلديث والسـنة ; 
الذين ليس هلم متبوع يتعصبون له إال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , وهم أعلم الناس بأقوالـه , 

ه , وأعظمهم متييزاً بني صحيحها وسقيمها , وأئمتهم فقهاء فيها , وأهل معرفة بمعانيهـا , وأحوال
إىل أن قـال :  −وأتباع هلا ; تصديقاً , وعمالً , وحباً , ومواالةً ملن واالها , ومعاداةً ملن عاداهـا ... 
مـر بـاملعروف , وما تنازع فيه الناس من مسائل الصـفات , والقـدر , والوعيـد , واألسـامء , واأل

والنهي عن املنكر , وغري ذلك يردونه إىل اهللا ورسوله , ويفرسون األلفاظ املجملـة ; التـي تنـازع 
فيها أهل التفرق , واالختالف , فام كان من معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه , وما كـان منهـا 

 األنفس , فاتباع الظن جهل , واتبـاع خمالفاً للكتاب والسنة أبطلوه , وال يتبعون الظن , وما هتو
 هو النفس بغري هد من اهللا ظلم , ومجاع الرش اجلهل , والظلم ا.هـ

كيف يكون من أهل السنة واجلامعة من حيكم العقل يف القضايا اإليامنية الثابتة بالكتـاب والسـنة , 
ه منها ردَّ , ولذلك فإهنم ال يثبتون من ا لصفات إال سـبع صـفات , ومـا فام قبله منها قبل , وما ردّ

عداها فإنه يكون مصريها التأويل ; الذي يؤدي إىل التعطيل ; كيف يكون من أهل السنة واجلامعـة 
) من يؤول قوله تعاىل (  تَوَ شِ اسْ رْ عَ ىلَ الْ َنُ عَ محْ باستوىل , فيكون كأنَّه مستولٍ عليه غـريه , ثـم  الرَّ

السنة واجلامعـة مـن يتـأول حـديث نـزول الـربِّ يف استوىل عليه بعد ذلك ; كيف يكون من أهل 
الثلث األخري من الليل الذي ثبت يف قوله (( ينزل اهللا عز وجل كل ليلة إىل السـامء الـدنيا لنصـف 



 

  ٦

الليل اآلخر أو لثلث الليل اآلخر فيقول: من ذا الذي يدعوين فأستجيب له ; من ذا الذي يسـألني 
له حتى يطلع الفجر )) رواه أمحد , وأصله يف الصـحيحني .  فأعطيه ; من ذا الذي يستغفرين فأغفر

فيقول املؤول : ينزل أمره مع أن أمر اهللا عز وجل هو نازل يف كل وقت وحني ; كيـف يكـون مـن 
أهل السنة واجلامعة من يتأول اليدين بالنعمتني مع أن اهللا سبحانه وتعاىل قد قرن ذلـك بـام يكـون 

هيِمْ , فقال جل من قائل: ( من خصائص اليد , وهو اإلنفاق  دِ لَّتْ أَيْ ةٌ غُ لُولَ غْ دُ اهللاَِّ مَ ودُ يَ يَهُ الَتِ الْ قَ وَ
اءُ ) يْفَ يَشَ قُ كَ نْفِ تَانِ يُ وطَ بْسُ اهُ مَ دَ وا بَلْ يَ الُ نُوا بِامَ قَ عِ لُ علامً بأن النعم التي يسدهيا الـرب اجلليـل إىل  وَ

إِنْ تَ  عباده كثرية ال حتىص قال جل من قائل ( ا )وَ وهَ ْصُ تَ اهللاَِّ ال حتُ مَ وا نِعْ دُّ كيف يكون مـن أهـل  عُ
السنة واجلامعة من يتأول حديث (( ال ينظر اهللا إىل من جرّ ثوبه خيالء )) متفق عليه , وما يف معناه 
; يتأول النظر يف هذا احلديث بأن النظر هنا جمازٌ عن الرمحـة بأنـه ال يـرمحهم ; إىل غـري ذلـك مـن 

عسفة , والتي حييلون هبا النصوص الواردة من اهللا عزّ وجل يف كتابـه أو عـىل لسـان التأويالت املت
رسوله مما يتضمن املعاين السامية التي تليق باهللا عز وجل يتأولوهنا بتأويالت باطلة . وإذا فكرنا ما 
هو الذي أوجب هلم ذلك نجد أهنم زعموا إحالة العقول بأن يوصف اهللا بتلك الصـفات ; ألهنـم 

علوا تأصيالت أهل الكالم هي األساس , وحكموا هبا عىل النصوص الرشعية ; التي جاءت يف ج
كتاب اهللا , ويف سنة الرسول صىل اهللا عليه وسلم تثبت هللا عز وجل أسامءً , وصفات تليق بجالله, 
فجعل األشاعرة واملاتريدية تلك التأصيالت الكالمية ; التي هي مأخوذة عـن الفالسـفة , وأهـل 
املنطق ممن استغرقوا يف علم الكالم , وأمضوا فيه أوقاهتم , وأفنوا فيه أعامرهم , وكانـت عـاقبتهم 

 إىل احلرية ; فمنهم من يقول: 
 وأكثــر سعي العاملني ضالل  هنـــاية إقــدام العقـول عقــال
 وغـاية  دنيــانا أذً ووبــال  وأرواحنا يف وحشة من جسومنا 

 سو أن مجعنا فيه قيل وقالوا  ثنا طول عمرناومل نستفد من بح
وقال بعضهم : لقد تأملت الطرق الكالمية , واملناهج الفلسفية , فـام رأيتهـا تشـفي علـيالً , وال   

 تروي غليالً , ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ا.هـ
 وهذا الكالم واألبيات تعز للفخر الرازي .
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ي: لقد خضت البحر اخلضم , وتركت أهـل اإلسـالم وعلـومهم , ويقول اإلمام أبو املعايل اجلوين
وخضت يف الذي هنوين عنه , واآلن إن مل يتداركني ريب برمحة منه فالويل لفالن , وها أنا ذا أمـوت 

 عىل عقيدة أمي ا.هـ
يف الـدرر السـنية يف األجوبـة النجديـة يف  −رمحـه اهللا  −قال الشيخ عبدالرمحن بن حممد بن قاسم 

) عن أيب احلسـن األشـعري : فـانظر رمحـك اهللا إىل هـذا اإلمـام ; الـذي تنتسـب إليـه ٣/١٢٤(
ح بـأن عقيدتـه يف آيـات الصـفات ,  األشاعرة اليـوم ; ألنـه إمـام الطائفـة املـذكورة ; كيـف رصّ
وأحاديثها ; اعتقاد أهل السنة واجلامعة ; من الصحابة , والتابعني , وأئمة الدين , ومل حيـك تأويـل 

واء باالستيالء, واليد ; بمعنى النعمة , والعني بمعنـى العلـم إال عـن املعتزلـة , واجلهميـة , االست
 ورصح أنه خالف قوله ; ألنه خالف قول أهل السنة واجلامعة ا.هـ

وأخرياً فإينِّ أشكر اهللا عزّ وجل , ثمّ أشكر أخي يف اهللا عبدالعزيز الريس أشكره عىل وقفته , وبيانه 
للباطل ; بام كتـب مـن الـنقض , والـرد عـىل الفتـو اجلامعيـة يف أن األشـاعرة للحق , ودحضه 

واملاتريدية من أهل السنة واجلامعة , وأحث طالب العلم عـىل قـراءة هـذا الـرد حتـى يتبرصـوا , 
ويميزوا بني احلق والباطل , وأسأل اهللا أن جيزيه خري اجلـزاء , وأن يكثـر أهـل العلـم املنصـفني ; 

ن عن العقيدة اإلسالمية ; أن يكثر سوادهم , وأن يعينهم عىل رد كلّ شبهة يقصد من الذين يدافعو
ورائها تلبيس احلق وخلطه بالباطل , واهللا يتوىل اجلميع , فيجزي من دافع عن العقيدة اإلسـالمية 

اً مجـيالً , وصـىل اهللا وسـلم عـىل نبينـا حممـد , وعـىل آ لـه خري اجلزاء , ويردَّ من ظلَّ عن احلـق ردّ
 وصحبه.  

 
 كتبه                                                   

 أمحد بن حييى النجمي                                  
 هـ ١٤٢٧/  ٨/  ١                                         
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم                                 
  

 بري إىل فضيلة األخ يف اهللا / عبدالعزيز بن ريس الريسمن عبيد اجلا
 −حفظه اهللا وسدده يف أقواله وأعامله  −                                     

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . أما بعد ...
ـلفية يف نقـض الفتـو اجلامعيـة بـ أن فقد استعرضت بحثكم القيّم املوسوم ( تأكيد املسلامت السّ

 األشاعرة من الفرقة املرضية ) والذي ضمنتموه الرد عل كلٍّ من:
 د. عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ 

 و  د. حممد بن نارص السحيباين .
 و  د. عبداهللا بن حممد الغنيامن . 

فألفيتكم بارك اهللا فيكم قد أرويتم الغليل , وشفيتم العليل ; بام أقمتموه من الـدليل عـىل ضـالل 
أولئك بأن األشاعرة من الفرقة الناجية . فجزاكم اهللا خرياً , وزادكم توفيقاً , وثبتنـا وإيـاكم  فتو

نة بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة .  عىل اإلسالم والسُّ
 فانرشوا هذا البحث إن رأيتم عىل بركة اهللا .

 والسالم عليكم ورمحة اهللا                                 
        

 كتبه / عبيد بن عبداهللا بن سليامن اجلابري
 املدرس باجلامعة اإلسالمية سابقاً 

 وحرر يف الثالث من شهر شعبان عام سبعة وعرشين وأربعامئة وألف
 وكان باملدينة النبوية
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  

 
 ما بعد ,,,السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .............................. أ

فقد وقفت عىل فتو مجاعية مشرتكة بني ثالثة وهـم الشـيخ عبـداهللا الغنـيامن والشـيخ حممـد 
السحيباين والشيخ عبد العزيز القاري  ـ وفقنا اهللا وإيـاهم ملـا حيبـه  ويرضـاه ـ  سـئلوا فيهـا عـن 

معنـاه أهنـم مـن األشاعرة و كان مفاد جواهبم أهنم ليسوا من االثنتني والسبعني فرقـة الضـالة , و
الفرقة الناجية الطائفة املنصورة , ودعوا إىل التعاون معهم عىل الرب والتقو , وإليك نص السـؤال 

 واجلواب وهو موجود يف موقع اإلسالم اليوم الذي يرشف عليه سلامن العودة :
م كاألشاعرة واملاتريدية ومن نحا نحـوه ما حكم التعامل مع املخالف لعقيدة السلف الصالح

العامة وهل حيرم العمل معهم سواء كانـت اإلدارة لنـا  والتعاون معهم عىل الرب والتقو واألمور
إرشافهم? وهل هم من الفرق الضالة االثنتني والسبعني? وهـل  وهم يعملون حتتنا أو العمل حتت

 ?. تويل غري املؤمنني التعامل معهم يعد من باب
 اهللا وبعد: احلمد هللا, والصالة والسالم عىل رسول 
واملاتريدية قد خالفوا الصواب حني أولوا بعض صفات اهللا  ذلك نقول: األشاعرة فجواباً عىل 

 لكنهم من أهل السنة واجلامعة, وليسوا من الفرق الضالة االثنتني والسبعني إال مـن غـال سبحانه.
فليسـوا  ملاتريديـةمنهم يف التعطيل, ووافق اجلهمية فحكمه حكم اجلهمية. أما سـائر األشـاعرة وا

ـــــــق. ـــــــأوا احل ـــــــادهم وإن أخط ـــــــذورون يف اجته ـــــــم مع ـــــــذلك وه   ك
تيمية رمحـه  معهم عىل الرب واإلحسان والتقو, وهذا شيخ اإلسالم ابن التعامل والتعاون جيوز و

 املامليك حكام ذلك الزمان عىل كثري من العلامء األشاعرة, بل قد قاتل حتت راية أمراء اهللا قد تتلمذ
الـدين  شاعرة, بل كان القائد املجاهد البطل نور الدين زنكـي الشـهيد, وكـذا صـالحوعامتهم أ

من العلامء والقـواد  األيويب من األشاعرة كام نص عليه الذهبي يف سري أعالم النبالء, وغريمها كثري
ي وماتريدية, كأمثال البيهقي والنـوو واملصلحني, بل إن كثرياً من علامء املسلمني وأئمتهم أشاعرة

والسخاوي والزيلعي والسيوطي, بل مجيـع  وابن الصالح واملزي وابن حجر العسقالين والعراقي
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اسـتفاد النـاس مـن عملهـم, وأقـروا هلـم  أشاعرة وغريهم كثري, ومع ذلـك رشاح البخاري هم
معذورين فـيام اجتهـدوا فيـه وأخطـأوا, واهللا يعفـو  بالفضل واإلمامة يف الدين, مع اعتقاد كوهنم

كان جهمياً معتزليـاً وكـذلك املعتصـم والواثـق كـانوا جهميـة  يغفر هلم. واخلليفة املأمونعنهم و
الَّالً. ومع ذلك مل يفت أحد من أئمة اإلسالم بعدم جواز االقتـداء هبـم يف الصـلوات والقتـال  ضُ

اجلهاد, فلم يفت أحد مثالً بتحريم القتال مـع املعتصـم يـوم عموريـة, مـع تـوافر  حتت رايتهم يف
وحييى  يف ذلك الزمان كأمثال أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي وأيب داود وعيل بن املديني ألئمةا

حرم التعامل مع  بن معني وأرضاهبم من كبار أئمة القرن اهلجري الثالث. ومل نسمع أن أحداً منهم
ف مـع نتـأدب بـأدب السـل أولئك القوم, أو منع االقتداء هبم, أو القتال حتت رايتهم. فيجـب أن

 املخالف.
 وسلم. واهللا أعلم وصىل اهللا عىل حممد وعىل آله وصحبه

 
ا ) د. عبــد العزيــز بــن عبــد الفتــاح القــارئ ( عميــد كليــة القــرآن يف اجلامعــة  اإلســالمية ســابقً

 د. حممد بن نارص السحيباين ( املدرس باملسجد النبوي ) 
  يا باجلامعة اإلسالمية سابقاً )عبد اهللا بن حممد الغنيامن ( رئيس قسم الدراسات العل د.

 
ملا قرأت هذه الفتو عجبت غاية العجب أن خترج ممن هم منسوبون ألهل السنة بل لعلامئهـم 

 وأكثر ما تعجبت أن يكون من بينهم الشيخ عبداهللا الغنيامن .
 ومما يلفت النظر أن موقع اإلسالم اليوم جدد نرشها هـذه األيـام يف الصـفحة األوىل للموقـع 

م له عرشة كلهم  وكأهنا مقصودة  ملساندة كتاب جديد لتوه طبع بعنوان (  أهل السنة األشاعرة ) قدّ
 , أو أنه أراد أن يدعم موقفه غري املريض من تأيد الرافضة يف لبنان. ١أجنبيون عن السنة وأهلها

عية املخالفـة أوراق ٌخمترصات يف الرد عىل هذه الفتو البدعية اجلام −أهيا القارئ−وبني يديك 
 ملسلامت وأصول أهل السنة الطائفة املرضية .

                                                 
  عيد البوطي وعجيل النشمي اإلخواين الكوييت وعلي اجلفري داعية الشرك القائل: الويل حيي املوتى!! منهم مفيت مصر علي مجعة وحممد رمضان س ١
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أسأل اهللا أن يتم هبا املقصود  إنه الرب الودود وسـميتها ( تأكيـد املسـلامت السـلفية يف نقـض  
 الفتو اجلامعية بأن األشاعرة من الفرقة املرضية )

 وقد جعلت هذه األوراق يف فصول : 
 شاعرة مبتدعة من الفرق اهلالكة .األول/ العلامء الذين قرروا بأن األ

 الثاين/ خمترص يف معتقد األشاعرة وسبب إخراجهم من الفرقة الناجية .
 الثالث/ من قواعد أهل السنة عداء أهل البدعة .

 الرابع/ بعض اخللل يف الفتو اجلامعية .
 يف حال األشاعرة. −هده اهللا−/تناقض الشيخ الغنيامن اخلامس 

 من أنكر تفرق املسلمني فرقاً بدعية ورد األحاديث رواية أو دراية .   السادس/  الرد عىل
 السابع/مصادر التلقي عند األشاعرة

 الفرق بني األشاعرة املتأخرين وأيب احلسن األشعري .الثامن / 
وقبل الرشوع يف ذكر فصول الكتاب أشكر علامءنا علامء السنة الذين دفعتهم غريهتم عىل السنة 

عىل أن أيدوا هذا الرد إما بتقديم أو بفتو أو بمراجعة وتصحيح , فقد منّ اهللا  أن  ومنهج السلف
 −تفضل العاملان اجلليالن شيخنا العالمة املحدث أمحد النجمي وشـيخنا العالمـة عبيـد اجلـابري 

أن كتبا مقدمة عىل هذا الرد أثبتهام يف أول الكتاب , وتفضل شيخنا العالمـة صـالح  −حفظهام اهللا 
بمراجعة الرد كامالً مرتني , وإبداء التوجيهات والنصائح وبنـاء  −حفظه اهللا  −بن فوزان الفوزان 

, علامً أن هذين الفصلني مل −جزاه اهللا خرياً  −عىل طلبه أضفت الفصل السابع والثامن , وراجعهام 
 يطلع عليهام من املشايخ املقدمني واملراجعني إال هو ألين أضفتهام مؤخراً .

حفظه اهللا  −أيضاً ممن اطلع عىل الرد تصفحاً وأيده شيخنا العالمة املحدث عبداملحسن العباد و
, وكتبت إليه سؤاالً عن  −وفقه اهللا  −بقراءة أخينا الشيخ الفاضل عبداملالك رمضاين اجلزائري  −

 األشاعرة فأجاب بام هو مثبت يف أول الكتاب .
 عن السنة خرياً   أسأل اهللا أن جيزي علامء السنة عنا و

 وبعد هذا إليك الكالم عىل هذه الفصول :
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אא 
<<<<<<<<<<<אאאאאא 

  
قد نص غري واحد من أهل العلم عىل أن األشاعرة مبتدعة , ومعنى هذا أهنم ليسوا من أهل 

 الناجية الطائفة املنصورة :السنة , وعليه فال يكونون من الفرقة 
١−אא  فقد بدع الكالبية وشدد عليهم وهم كاألشاعرة األوائل قال اإلمام

قـول  ): (وأما احلارث املحاسبي فكـان ينتسـب إىل٢/٦ابن تيمية يف درء تعارض العقل والنقل (
ــ ــن ك ــن اب ــذر ع ــد حي ــان أمح ــره, وك ــد هبج ــر أمح ــذا أم ــالب, وهل ــن ك ــه) اب  . الب وأتباع

) واإلمام أمحد بن حنبل وغريه من أئمة السنة كانوا حيذرون عن هذا١٢/٣٦٨وقال يف الفتاو) : 
وهذا هو سـبب حتـذير اإلمـام أمحـد عـن .األصل الذي أحدثه ابن كالب وحيذرون عن أصحابه

هم مشايخ  والكالبية):١/١٠٥احلارث املحاسبي ونحوه من الكالبية) وقال يف كتابه االستقامة (
األشعري إنام اقتد بطريقة أيب حممد بن كالب وابن كالب كان أقرب إىل  احلسنأبا  فإن األشعرية

وطريقة وقد مجع أبو بكر بن فورك شيخ القشريي كالم ابن كالب واألشـعري وبـني  زمناالسلف 
يف أثنـاء  انترشـ يب عبد الرمحن السلمي قد انترش بعـد فإنـهأيف األصول ولكن مل يكن كالم  اتفاقهام

ــاقالنى ونحــوه ــن الب ــا ظهــرت كتــب القــايض أيب بكــر ب ــة الرابعــة مل ــال كــام يف   ا.هـــ املائ وق
)قـديم ال بصـوت وال حـرف إال  −أي القـرآن−قوله وقوم نحوا إىل أنه وأما):١٢/١٧٨الفتاو

 هـذا القـول أول مـن قالـه ىف اإلسـالم ولكـنصـحيح  فهذا األشعريةبذات اهللا وهم  قائممعنى 
هللا تعاىل مـا يقـوم بـه مـن الصـفات واألفعـال  يثبتونعبداهللا بن كالب فان السلف واألئمة كانوا 

هذا وهذا فوافـق ابـن كـالب السـلف عـىل القـول بقيـام  تنكراملتعلقة بمشيئته وقدرته واجلهمية 
 أبو احلسن األشـعر بعـده وجاءيتعلق بمشيئته وقدرته يشء  بهالصفات القديمة وأنكر أن يقوم 

مواضـع  يفاملعتزىل ثم إنه رجع عن مقالة املعتزلـة وبـني تناقضـهم  اجلبائىوكان تلميذا ألبى عىل 
والوعـد والوعيـد حتـى نسـبوه بـذلك إىل قـول  واإليامنمسائل القدر  يفخمالفتهم  يفكثرية وبالغ 

 ابن قولالقرآن هو  يفالصفات طريقة ابن كالب وهذا القول  يفواجلربية والواقفة وسلك  املرجئة
 ا.هـ األصل وهو قول من اتبعه كاألشعر وغريه يفكالب 
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) ا.هـ غريهم و األشعريةمن  اتبعهمو من  كالكالبية ) :١٧/١٤٩وقال كام يف الفتاو  
)  ملا قال له أبو عيل الثقفـي ١٤/٣٨٠خزيمة كام يف سري أعالم النبالء( وقال اإلمام أبو بكر ابن

 مذاهبنا حتى نرجع عنه? ذ من: (ما الذي أنكرت أهيا األستا
من أشد الناس عىل عبد اهللا بن سـعيد  قال: ميلكم إىل مذهب الكالبية, فقد كان أمحد بن حنبل

 بن كالب, وعىل أصحابه مثل احلارث وغريه ا.هـ 
فكيف لو أدرك من جاء بعدهم  من األشاعرة الذين ازدادوا سوءاً إىل أشاعرة زماننـا الـذين متيـع  

املفتون وطار بفتواهم إذاعة ونرشاً موقع اإلسالم اليوم حتت نظر ورعاية مـن مرشـفه فيهم هؤالء 
سلامن العودة , فإن األشاعرة كلام تأخروا زادوا بعداً عـن السـنة قـال اإلمـام ابـن تيميـة يف رشح 

قولـه إىل  ),  : فإن كثرياً من متأخري أصحاب األشعري خرجوا عن١٠٨−١٠٧األصفهانية (ص
أي −الكـالم يف األصـل وهـذا ) :٧/٩٧ة أو اجلهمية أو الفالسفة) وقـال يف الـدرء (قول املعتزل

 وأئمـةهو من قول اجلهمية املعتزلة وأمثاهلم وليس مـن قـول األشـعري  −تقديم العقل عىل النقل
مالوا إىل نوع التجهم بل الفلسفة وفارقوا قول  ملا األشعريةأصحابه وإنام تلقاه عن املعتزلة متأخرو 

 أدلـةوأئمة أصحابه الذين مل يكونوا يقرون بمخالفة النقل للعقـل بـل انتصـبوا إلقامـة  شعرياأل
الصفات العقلية  بالعقلأثبت األشعري الصفات اخلربية بالسمع وأثبت  وهلذاعقلية توافق السمع 

لـه  بـل مـا جعلـه معاضـداً  للسـمع التي تعلم بالعقل والسمع فلم يثبت بالعقل ما جعله معارضاً 
 ٢ا.هـثبت بالسمع ما عجز عنه العقل وأ

 
٢− אإذ وصف األشاعرة بأهنم متكلمون وفرقة حمدثة وأهنـم أشـد رضراً  א

بام يقوله, فإن أتى بذلك علـم  من املعتزلة فقال:(فكل مدع للسنة جيب أن يطالب بالنقل الصحيح
لـم أنـه حمـدث زائـغ, وأنـه ال ال صدقه, وقبل قوله, وإن مل يتمكن من نقل ما يقوله عن سـلف, عُ

املتكلمون معلـوم مـنهم أمجـع اجتنـاب النقـل  يستحق أن يصغا إليه أو يناظر يف قوله, وخصومنا
عنهم بني, وكتبهم عارية عن إسناد بل يقولون: قال  والقول به بل متحينهم ألهله ظاهر, ونفورهم

ومعلوم أن القائل بام ثبت من طريق ...القالنيس, وقال اجلبائي األشعري, وقال ابن كالب, وقال

                                                 
  ٢٠٧وانظر اجتماع الجيوش اإلسالمية ص ٢
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, وأن مـن  النقل الصحيح عن الرسول صىل اهللا عليه  وسلم  ال يسمى حمدثاً بل  يسمى سنياً متبعـاً
قال يف نفسه قوالً وزعم أنه مقتىض عقله, وأن احلديث املخالف له ال ينبغي أن يلتفت إليه, لكونـه 

, وعقل ه موجب للعلم يسـتحق أن يسـمى حمـدثاً مبتـدعاً , من أخبار اآلحاد, وهي ال توجب علامً
, ومن كان له أدنى حتصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبني خمالفينا بتأمل هذا الفصل يف أول وهلة,  خمالفاً

خصومنا دوننا) انظر: الرد عـىل مـن أنكـر احلـرف  ويعلم أن أهل السنة نحن دوهنم, وأن املبتدعة
 ) .١٠١−١٠٠والصوت (ص

أهنـم مـن أهـل  : (ثم بيل أهل السنة بعـد هـؤالء;  بقـوم يـدعون− ٢٢٣ −٢٢٢ثم قال ص−
وأبو العباس القالنيس,  االتباع, ورضرهم أكثر من رضر املعتزلة وغريهم وهم أبو حممد بن كالب

وأبو احلسن األشعري ...ويف وقتنا أبو بكر الباقالين ببغداد وأبو إسحاق اإلسفرائني وأبوبكر بـن 
الء يردون عىل املعتزلة بعض أقاويلهم ويردون عىل أهل األثر أكثـر ممـا ردوه فورك بخراسان  فهؤ

ال ثم قال : −عىل املعتزلة  ةُ ضَ ـنةِ وتـركِ احلـديث  لةوكلّهم أئمّ ...) ».يدعونَ النّاسَ إىل خمالفةِ السّ
: ( ألن املعتزلـة قـد أظهـرت ١٧٨−١٧٧وجه كوهنم أشد من املعتزلة فقال ص −رمحه اهللا −وبني 
همذ َوِّ بل قالت: إن اهللا بذاته يف كل مكان وإنه غري مرئي, وإنـه ال سـمع لـه .هبها ومل تستقف ومل متُ

وال برص وال علم وال قدرة وال قوة ... فعرف أكثر املسلمني مذهبهم وجتنبوهم وعدوهم أعـداء. 
يف القـرآن  قد أظهروا الرد عىل املعتزلة والذب عن السـنة وأهلهـا, وقـالوا والكالبية, واألشعرية

 ما ذكرنا بعضه ا.هـ .  وسائر الصفات
٣− אא אאא − عنه ابن عبد الرب  −رمحه اهللا فقد رو ,

): أنه قال يف كتاب الشهادات يف تأويل قـول مالـك: ال جتـوز ٢/٩٦يف جامع بيان العلم وفضله (
ل األهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكـالم, فكـل أه :شهادة أهل البدع واألهواء قال 

والبدع أشعرياً كان أو غري أشعري, وال تقبل لـه شـهادة يف اإلسـالم  متكلم فهو من أهل األهواء
, وهيجر ويؤدب  ) متاد عليها استتيب منها  فإنعىل بدعته  أبداً

٤− אא J٣٥اب املناظرة يف القرآن صفقد نص عىل أهنم مبتدعة فقال يف كت −رمحه اهللا 
 نعرف يف أهل البدع طائفـة يكتمـون مقـالتهم وال يتجـارسون عـىل إظهارهـا إال الزنادقـة : وال

 واألشعرية ا.هـ 
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: وقـال أمحـد بـن إسـحاق املـالكي أهـل  ٤٢وقال يف كتاب حتريم النظر يف كتـب الكـالم ص
هل األهواء والبدع أشعرياً كـان أو الكالم فكل متكلم من أ األهواء والبدع عند أصحابنا هم أهل

 وهيجر ويؤدب عىل بدعته فإن متاد عليها استتيب منها ا.هـ غري أشعري ال تقبل له شهادة
٥− אא  / 

الشـيخ أبـو حامـد  وكـانقال الشيخ أبـو احلسـن:  ) :٢/٩٦قال ابن تيمية يف درء التعارض (
األئمـة الشـافعية يـأنفون  يـزل وأصحاب الكالم قال ومل اإلسفرايني شديد اإلنكار عىل الباقالين

مذهبـه عليـه وينهـون أصـحاهبم  األشـعريويستنكفون أن ينسبوا إىل األشعري ويتربؤن مما بنى 
واألئمة منهم احلافظ املؤمتن بـن أمحـد  املشايخوأحباهبم عن احلوم حواليه عىل ما سمعت عدة من 

الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أمحـد بـن أيب  املشايخ بن عىل الساجي يقولون سمعنا مجاعة من
طبق األرض علامً وأصحابا إذا سـعى إىل اجلمعـة مـن قطعيـة  الذيطاهر اإلسفرايني إمام األئمة 

الرباط املعروف بالزوزي املحاذي للجامع ويقبل عىل مـن حرضـ  يدخلالكرج إىل جامع املنصور 
 غري خملوق كام قاله اإلمام ابن حنبل ال كام يقوله البـاقالين كالم اهللا القرآنويقول اشهدوا عىل بأن 

الصالح ويشيع اخلرب  أهلحتى ينترش يف الناس ويف  فقالمنه مجعات فقيل له يف ذلك  ذلكوتكرر 
من مذهب ايب بكر بـن البـاقالين فـإن  وبريء األشعريةيف أهل البالد  أين بريء مما هم عليه يعني 

غرباء يدخلون عىل الباقالين خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعـوا ال املتفقهةمجاعة من 
بـريء مـن  وأنـاإىل بالدهم أظهروا بدعتهم ال حمالة فيظن ظان أهنم منى تعلموه قبله وأنا ما قلتـه 

 مذهب البالقالين وعقيدته .
ين يقـول الفقيـه األصـبها منصـورالشيخ أبو احلسن الكرجي وسمعت شيخي اإلمام أبـا  قال

وكـان  ينيأيب حامـد اإلسـفرا الشـيخسمعت شيخنا األمام أبا بكر الزاذقاين يقول كنت يف درس 
مـن أصـحابه يـدخلون عليـه  أن نفراً  فبلغهينهي أصحابه عن الكالم وعن الدخول عىل الباقالين 

يـا  :يل يف آخرها إن الشيخ أبا حامد قال قالم فظن أين معهم ومنهم وذكر قصة الخفية لقراءة الك
يدعو الناس  ; فإياك وإياه فإنه مبتدع − الباقالين يعني −بني قد بلغني أنك تدخل عىل هذا الرجل 

أين ال  واشـهدوا عـيل إليه,أنا عائذ باهللا مما قيل وتائب  :فقلتوإال فال حترض جمليس , الضاللة  إىل
عد بن عيل العجـيل يقـول: اإلمام أبا منصور س الفقيهالشيخ أبو احلسن وسمعت  قال.  أدخل إليه
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أظن الشيخ أبا إسحاق الشريازي أحدهم قالوا : كان أبـو  ببغدادسمعت عدة من املشايخ واألئمة 
 :أبـو احلسـن قـالمتربقعاً خوفاً من الشـيخ أيب حامـد اإلسـفرايني  احلاممبكر الباقالنى خيرج إىل 

الشـافعي مـن أصـول حتـى ميـز أصـول فقـه  الكـالمومعروف شدة الشيخ أيب حامد عىل أهـل 
اسحاق الشـريازي يف  أبوالشيخ  قتداوبه  عنديوهو , بكر الزاذاقاين  أبووعلقه عنه  . األشعري

هو قـول بعـض  :وقال , وجها ألصحابنا ميزه األشعريكتابيه اللمع والتبرصة حتى لو وافق قول 
يف  مـذهبهممـن يعدهم من أصحاب الشافعي استنكفوا مـنهم و ومل األشعريةوبه قالت  أصحابنا
  .عن أصول الدين الفقه فضالً  أصول
أصحاب الوجـوه  , الشافعي أصحابحامد وأمثاله من أئمة  أيبهذا املنقول عن الشيخ  :قلت

ذكر الشيخ أبو حامد والقايض أبو الطيب  وقد , معروف يف كتبهم املصنفة يف أصول الفقه وغريها
الشـافعي وغـريه مـن األئمـة لقـول ابـن كـالب ازي وغري واحد بينوا خمالفة ريالش إسحاق وأبو

 املسـائلفسـائر  وإالواألشعري عن غريمهـا  يف مسألة الكالم التي امتاز هبا ابن كالب واألشعري
 ٣اختصاص ا.هـ ليس البن كالب واألشعري هبا

٦− אא . 
احلسـن  أبـا يلعـنم الكـالم  أنـه كـان ذ كتابـه) أنـه  ذكـر يف ٤/٢٧٢(ذكر السبكي يف طبقاته 

 ا.هـ  أشعرياً الرواية عن شيخه القايض أيب بكر احلريي لكونه  تركوأنه األشعري , 
)إسـامعيل األنصـاري اهلـروي صـاحب  كأيب ) :١٤/٣٥٤وقال ابن تيمية كام يف جمموع الفتاو

ه كتـاب  تكفـري اجلهميـة  و لنفيهم الصفات و لـ اجلهميةكتاب  ذم الكالم  فإنه من املبالغني يف ذم 
 وقـدو احلديث و ربام كان يلعنهم  السنةأهنم من أقرب هذه الطوائف إىل  مع األشعريةيبالغ يف ذم 

 يفألعـن مـن يقـول لـيس  :فقـال?  األشـعريةبحرضـة نظـام امللـك أتلعـن  :قال له بعض الناس
 ا.هـ مغضباً  و قام من عنده نبيالقرب  يفو ال  قرآناملصحف  يفالسموات إله و ال 

 
٧− אאאא. 

                                                 
  ٥٨وانظر اإلصفهانية ٣
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) أبياتـاً يف ذم ٦/١٤٤تقدم نقل ابن تيمية كالمه عن األشعرية وقد نقل له السـبكي يف طبقاتـه(
 : −رمحه اهللا−األشعرية فقال

 الشغازب تلوي تلويه يضاهي         ختنث  مقال األشعري وخبث
 بالسم يارش قاشب ويقشبه              هذا األشعري مقاله زيني

 من بعد شد الذوائب كناقصه           ويثبت مجلة تفاصيالً  فينفي
 يف الدين جرأة خارب  فجرأته               آيات الصفات برأيه يؤول    

 
٨−אאإذ قال : א 
 عمي يا صم بال آذان يا                 سافلة الورأشعرية يا أ يا
 أقل قليله أضغاين بغضا         ألبغضنكم وأبغض حزبكم أين
 ير إنسانكم إنساين كيال           كنت أعمى املقتلتني لرسين لو

 وقال :
  وأهواء بال برهان بدعاً                 دعىاأشعرية يا مجيع من  يا

 شاعر ذرب اللسان معان من                          سنية مأمونة جاءتكم
 
 
٩− אقد بني أهنم مبتدعة بطرق; منها أنه نص عىل ذلك فقال كـام يف  −رمحه اهللا−א

) ابتـداء جربائيـل أو  حروفـهأن  مـن األشعريةيقوله بعض املبتدعة  كام )  :٢/٥٠جمموع الفتاو
 العرب ممن يزعم أنه أنشـأه مرشكىالبرش من حممد مضاهاة منهم ىف نصف قوهلم ملن قال انه قول 

 بفضله وقوة نفسه ا.هـ
ومنها أنه جعلهم من املتكلمني وبجعله هلم من املتكلمني أخـرجهم مـن أهـل السـنة إىل أهـل 

 ا.هـ  وغريهم األشعريةالكالم من  وأهل ) :٦/١٨٣البدع فقال يف الدرء (
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ن غريهم فهذا يدل عىل أهنم ليسوا مـنهم ويف أكثر من موضع يذكر أهنم أقرب إىل أهل السنة م
) وهـم  ): ( و أما األشعرية فال يرون السيف موافقة ألهل احلديث٦/٥٥قال يف جمموع الفتاو ,

 يف اجلملة أقرب املتكلمني إىل مذهب أهل السنة واحلديث . . ) 
دٍ املَْالِكِيُّ يف كِ  ) كالم أيب٦/٢٢١وقد نقل يف الدرء ( شْ لِيدِ بن رُ وَ ى بالكشـف عـن الْ ـمَّ تَابِهِ املُْسَ

جِ  نَاهِ ةِ  مَ َدِلَّ حال الفـرق احلادثـة يف  وهذه واملثل الذي رضبه خلطورة التأويل ثم قال أبو الوليد: األْ
الـذي تأولتـه الفرقـة  التأويل غري تاويالهذه الرشيعة وذلك أن كل فرقة منهم تأولت يف الرشيعة 

تـى متـزق الرشـع كـل ممـزق وبعـد جـدا عـن وزعمت أنه الذي قصد صاحب الرشع ح األخر
هذا يعرض وال بد يف رشيعته قال :سـتفرتق  مثلوملا علم صىل اهللا عليه وسلم أن  األولموضوعه 

واحدة يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الرشع ومل  إالأمتي عىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار 
 تؤوله تأويال رصحت به للناس .

من الفسـاد العـارض فيهـا مـن  الوقتت ما عرض يف هذه الرشيعة يف هذا وأنت إذا تأمل :قال
الدواء األعظم هم اخلوارج ثم املعتزلـة  هذاقبل التأويل تبينت أن هذا املثال صحيح فأول من غري 

 ا.هـ القر  عىلالوادي  فطم حامدبعدهم ثم األشعرية ثم الصوفية ثم جاء أبو 
عرة من عموم الفرق االثنتني والسبعني الضالة وأقره اإلمـام فأبو الوليد بن رشد يقرر أن األشا

ابن تيمية عىل هذا ومل يعرتض عليه خالفاً هلؤالء املفتني الفتو اجلامعية البدعية ولسـلامن العـودة 
 النارش هلا يف موقعه.

  
١٠−אאـدٍ املَْـالِكِيُّ  فقد نقل كالم أيب−رمحه اهللا− א شْ لِيـدِ بـن رُ وَ هِ املتقـدم الْ يف كِتَابـِ

ى بالكشف عن  مَّ جِ املُْسَ نَاهِ ةِ  مَ َدِلَّ ) ٤/٢٥٤واملثل الذي رضبه خلطورة التأويل كام يف اإلعـالم ( األْ
 ) وأقره ومل خيالفه مثل شيخه ابن تيمية .٢/٤١٧والصواعق املرسلة (

 ١١− אאאאفقد رد عـىل  −اهللارمحه − א
السفاريني قوله يف لوامع األنوار: إن األشاعرة واملاتردية من الفرقة الناجية كام قال هؤالء املفتـون 

يف إدخاله األشعرية واملاتريديـة يف أهـل السـنة  −اهللا تعاىل رمحه −فقال: (هذا مصانعة من املصنف
علـو الـرب سـبحانه فـوق سـامواته, أهل السنة واجلامعة من ال يثبت  واجلامعة, فكيف يكون من



 

  ١٩

ويقول: حروف القرآن خملوقـة, وإن اهللا ال يـتكلم بحـرف وال صـوت, وال  واستواءه عىل عرشه
رهبم يف اجلنة بأبصارهم, فهم يقرون بالرؤية ويفرسوهنا بزيادة علـم خيلقـه اهللا  يثبت رؤية املؤمنني

عليه أهل  ن أقواهلم املعروفة املخالفة ملاالرائي. ويقول: اإليامن جمرد التصديق وغري ذلك م يف قلب
 ) ١/٧٣السنة واجلامعة) لوامع األنوار البهية (

12− אאאאאאرمحـه  − א
لناجيـة كـام فقد رد عىل السفاريني قوله يف لوامع األنوار: إن األشاعرة واملاتردية من الفرقـة ا −اهللا

ريـب فيـه أن  قال هؤالء املفتون فقال : (تقسيم أهل السنة إىل ثالث فرق فيه نظر, فاحلق الـذي ال
عليه وعىل آلـه وسـلم حـني  أهل السنة فرقة واحدة, وهي الفرقة الناجية التي بينها النبي صىل اهللا

يـه اليـوم وأصـحايب), أو مثل ما أنـا عل سئل عنها بقوله: (هي اجلامعة), ويف رواية: (من كان عىل
عرف أهنم املجتمعون عىل ما كان عليه النبي  صىل اهللا  (من كان عىل ما أنا عليه وأصحايب).  وهبذا

وال يكونون سو فرقة واحدة.  واملؤلف نفسه يرمحه اهللا ملا ذكر يف  عليه وعىل آله وسلم وأصحابه
  :هذا احلديث, قال يف      النظم املقدمة

 ص جزماً يعترب                    يف فرقة إال عىل أهل األثروليس هذا الن
األثريـة واهللا أعلـم)  يعني بذلك: األثرية. وهبذا عرف أن أهل السنة واجلامعة هم فرقة واحـدة

 )  .١/٧٣املصدر السابق (
3١− אאא٦/٢٨٥يف السلسـلة الصـحيحة(  −رمحه اهللا− א (

الـذي  −تقريب السنة بني يدي األمـة  −ال: (فإن ما أنا فيه من االشتغال باملرشوع العظيم حيث ق
يشغلني عنه يف كثري من األحيان ردود تنرش يف رسائل و كتب و جمالت من بعض أعداء السنة مـن 
 املتمذهبة و األشاعرة و املتصوفة و غريهم , ففي هذا االنشغال ما يغنيني عـن الـرد عـىل املحبـني

 الناشئني , فضال عن غريهم . و اهللا املستعان , و عليه التكالن) ا.هـ
١٤−אאيف رشحه للواسطية استدرك يف أوهلا عىل −رمحه اهللا−א

السفاريني ملا جعل األشاعرة واملاتردية من الفرقة الناجية وبني أن الفرقة الناجية واحدة وهم أهل 
:أن األشـاعرة واملاترديـة ٢/٣٧٢السـنة دون األشـعرية واملاترديـة وقـال ( احلديث أهل ) أيضـاً

 ونحوهم ليسوا من أهل السنة واجلامعة ا.هـ



 

  ٢٠

١٥−אאא −وهذا  سئل : أحسن اهللا إليكم صاحب الفضيلة −حفظه اهللا
 عة ?سائل يقول : هل األشاعرة واملاتريدية يعدون من أهل السنة واجلام

 اجلواب :
 ال يعدون . 

 مل يعدهم أحد من أهل السنة واجلامعة  قط .    
  ٤لكن هم يسمون أنفسهم من أهل السنة وهم ليس من أهل السنة ا.هـ

 
 
 

V<l^ãéfßi< <
Lאא 

ذكر اإلمام ابن تيمية يف أكثر من موضع  أن األشـاعرة أقـرب إىل أهـل السـنة فقـال يف نقـض  
  ): فـإهنم أقـرب طوائـف أهـل الكـالم إىل السـنة واجلامعـة واحلـديث ا.هــ ٨٧/ ٢التأسـيس (

, وليس معنى هذا تزكيتهم وأهنم من أهل السنة , بل معناه أهنم خري من اجلهميـة واملعتزلـة عـىل  
 أقرب إىل اإلسالم من اليهود فليس معنى هـذا أن النصـار سوئهم الشديد كالقول إن النصار

نَّ قال ( مسلمون فاهللا الذي  ـدَ تَجِ لَ ـوا وَ كُ َ ينَ أَرشْ ذِ الَّ ودَ وَ يَهُ نُوا الْ ينَ آمَ ةً لِلَّذِ اوَ دَ دَّ النَّاسِ عَ نَّ أَشَ دَ تَجِ لَ
( ارَ ا نَصَ وا إِنَّ الُ ينَ قَ ذِ نُوا الَّ ينَ آمَ ةً لِلَّذِ دَّ وَ ُمْ مَ هبَ رَ قد نص عىل أن النصار كفار كـام قـال تعـاىل (  أَقْ

ينَ قَ  ذِ رَ الَّ فَ دْ كَ قَ ةٍ )لَ الِثُ ثَالثَ وا إِنَّ اهللاََّ ثَ   الُ
 

Lאא 
شاع يف هذا الزمن عند كثريين إدخال األشاعرة يف أهل السنة معتمدين يف هذا عىل كالم البـن  

تيمية وهو أن ألهل السنة اطالقني إطالقاً عاماً وهو ما يقابل الرافضة وإطالقاً خاصاً واملـراد هبـم 
طالق األول تكـون األشـاعرة مـن أهـل السـنة وإذا أرادوا تعليـل إدخـال أهل احلديث فعىل اإل
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األشاعرة يف أهل السنة قالوا : هم أهل السنة فيام وافقوا فيه أهل السنة وقد وقع هؤالء يف خطئـني 
: 

األول / يف فهم كالم ابن تيمية فإنه ملا ذكره أراد يف استعامل عامة الناس ال يف اسـتعامل الرشـع 
عامة الينبني عليه رشع وإنام  يذكره من باب اإلخبار ببغض الناس للرافضة ثم عـىل فهـم وكالم ال

 هؤالء لكالم ابن تيمية تكون املعتزلة من أهل السنة !!
الثاين /أنه يلزم عىل تعليلهم إدخال الرافضة يف أهل السنة قيام وافقوا فيه أهل السنة. وبعد هذا 

هنـا أن املشـهورين  فاملقصـود) : ٤/١٥٥توضح مراده قال (إليك نصوص اإلمام ابن تيمية التي 
 الطوائـفالعامة بالبدعة ليسوا منتحلني للسلف بـل أشـهر  واجلامعةأهل السنة  بني الطوائفمن 

تعرف من شعائر البدع إال الرفض والسنى يف اصطالحهم مـن  الإن العامة  حتى الرافضة بالبدعة
فة لألحاديث النبوية وملعاين القرآن وأكثـر قـدحا يف سـلف خمال أكثرال يكون رافضيا وذلك ألهنم 

السـلف كـانوا  متابعـةكانوا أبعد عـن  فلام الطوائفيف مجهور األمة من مجيع  وطعنااألمة وأئمتها 
 اخللفـاءأهل السنة يراد به من أثبـت خالفـة  فلفظ ) :٢/٢٢١ا.هـ وقال يف املنهاج( أشهر بالبدعة

يراد به أهل احلديث والسـنة املحضـة فـال  وقد الرافضة إال الطوائفيف ذلك مجيع  فيدخل الثالثة
يثبت الصفات هللا تعاىل ويقول إن القـرآن غـري خملـوق وإن اهللا يـر يف اآلخـرة  منيدخل فيه إال 

الرافيضـ يعنـى  وهـذا.وغري ذلك من األصول املعروفة عند أهل احلـديث والسـنة  القدرويثبت 
وهو اصطالح العامة كل من ليس برافيض قـالوا هـو  األولالح املصنف جعل أهل السنة باإلصط

ال يقوهلا إال بعضهم مع حتريفه هلـا فكـان يف نقلـه مـن  مقاالتمن أهل السنة ثم أخذ ينقل عنهم 
 عرف أن مراده بأهل السنة السـنة العامـة وإذاعىل ذوي األلباب  خيفىالكذب واإلضطراب ما ال 

  ا.هـ
 )١/٥٣( −رمحه اهللا −ا حممد بن عثيمني وانظر رشح الواسطية لشيخن

 
Lאא 

: (  فإهنم طوائف أقـرب أهـل الكـالم إىل السـنة ) ٨٧/  ٢قال ابن تيمية يف نقض التأسيس ( 
 واحلديث , وهم يعدون من أهل السنة و اجلامعة عند النظر إىل مثـل املعتزلـة والرافضـة واجلامعة



 

  ٢٢

والرافضـة  ة يف البالد التي يكون أهل البدع فيها هـم املعتزلـةوغريهم , بل هم أهل السنة واجلامع
ونحوهم )  اعتمد عىل هذا النص بعض من يف قلبه زيغ لينسب إىل اإلمام ابـن تيميـة القـول بـأن 

 األشاعرة من أهل السنة , وهذا من التدليس وبيان ذلك من وجهني:
كالمه الرصيح عىل أن األشاعرة من  الوجه األول / أن كالم العامل يفرس بعضه بعضاً وقد تقدم

 أهل البدع فكيف يرتك منصف كالمه الرصيح املبني من عدة طرق إىل كالم جممل .
الوجه الثاين / أن يف الكالم نفسه ما يدل عىل أن األشاعرة ليسوا من أهل السنة عند اإلطـالق 

لسنة وهو املـراد. وإنـام سـموا بل بالنسبة إىل غريهم من املعتزلة أما عند اإلطالق فليسوا من أهل ا
أهل السنة واجلامعة بالنسبة للمعتزلة ويف البلد التي ليس فيها  إال هـم ألهنـم أكثـر متسـكاً بالسـنة 

 واجلامعة منهم . 
 



 

  ٢٣

êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <

אאאא 
 

  وجه االختصار   :إليك شيئاً من معتقد األشاعرة مفقراً عىل
أن اإليامن هو التصديق فـال يـرون عمـل اجلـوارح مـن اإليـامن وال يـرون كفـراً يكـون  −١

 . ٥باجلوارح
أهنم جربية يف باب القدر فـال يثبتـون إال اإلرادة الكونيـة دون اإلرادة الرشـعية , فلـيس  −٢

 . ٦ما قبلهللعبد عندهم قدرة وال يثبتون إال االستطاعة والقدرة املقارنة للعمل دون 
 والعياذ باهللا . ٧ال يثبتون ألفعال اهللا علة وال حكمة −٣
 .٨ال يثبتون شيئاً من الصفات الفعلية  −٤
 . ٩األشاعرة الذين هم من بعد أيب املعايل اجلويني أنكروا علو اهللا عىل خلقه بذاته −٥
 ال يثبتون من صفات املعـاين إال سـبعاً أو أكثـر وعمـدهتم يف اإلثبـات العقـل ثـم هـم يف −٦

 . ١٠الصفات السبع نفسها ال يثبتوهنا كام يثبتها أهل السنة
معنى كلمة التوحيد ال إله إال اهللا راجع إىل توحيد الربوبية فال يعرفـون توحيـد األلوهيـة  −٧

 .١١كام فرس الباقالين كلمة التوحيد بمعنى الربوبية 
                                                 

وشرح التسفيه  ٣٩٨كتب األشاعرة اإلرشاد لألبي المعالي الجويني ص ) وانظر من٧/٦٣٦) (٢٠/٨٦) (١٢/٤٧١مجموع الفتاوى ( ٥
  لسعد الدين التفتازاني ٤٢٨ص
) وانظر من كتب األشاعرة ١/٢١٥) ، واالستقامة (١/٤٦٣) ،منهاج السنة (١/١٥٢) الصفدية (٨/٣٤٠) (١٦/٢٣٧مجموع الفتاوى ( ٦

  لأليجي  ٣٢٤والمواقف من علم الكالم ص ٢٢٩-١٩٧اجوري صوالجوهرة وشرحها للب ٢١٩اإلرشاد لألبي المعالي الجويني ص
 ٥٠) وانظر من كتب األشاعرة التمهيد ص١/٣٣٠،الدرء ( ٢٠٤)، األصفهانية ص٨/٤٢٨) (٨/٩٧) (١٤/١٨٣مجموع الفتاوى ( ٧

  ).١/٥٠٩وشرحها عون المريد ( ١٨١لآلمدي والجوهرة وشرحها للباجوري ص ٢٢٤للباقالني وغاية المرام في علم الكالم ص
للرازي وعون  ١٠٧-١٠٣وأساس التقديس ص ١٥٦)  وانظر من كتب األشاعرة اإلرشاد للجويني ص٥/٢٣٩)(٥/٦٨الفتاوى الكبرى ( ٨

  ١٣٢) وشرح الباجوري ص١/٤١٠المريد (
عرة ) وانظر من كتب األشا٢/٤٠٥،والصواعق المرسلة (٢٠٧) واجتماع الجيوش اإلسالمية ص ٦/٢٦٧)(٦/٢٤٥) (٦/٢١٣الدرء ( ٩

 ١٦٠وأساس التقديس ص ١٩٣) ومشكل الحديث البن فورك ص١/٥١٠وشرحها عون المريد ( ١٨٢الجوهرة وشرحها للباجوري ص
  للرازي.

  
وشرح الباجوري  ٥٤٢وانظر من كتب األشاعرة تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص  ٣٣) و التدمرية ص٢/٤٩٧منهاج السنة ( ١٠
  ٣٥٩واإلرشاد ص ١٦٨ل أساس التقديس صوانظر ما يدل أن عمدتهم العق ١٤٥ص
   ١٢٣) وانظر من كتب األشاعرة أصول الدين للبغدادي ص٥/٢٤٨الفتاوى الكبرى ( ١١



 

  ٢٤

 . ١٢املتأخرين الرازيمآل قوهلم يف كالم اهللا أن القرآن خملوق كام أفاده أحد أئمة األشاعرة  −٨
 . ١٣يتوسعون يف الكرامة فيجعلون كرامة األنبياء  ممكنة لألولياء −٩
 .١٤يقررون رؤية اهللا إىل غري جهة ومآل قوهلم إنكار الرؤية  −١٠
 .  ١٥أن العقل ال حيسن وال يقبح −١١
أنه ال يصح إسالم أحد بعد التكليف إال أن يشك ثم أول واجب عليه النظر كـام  −١٢

 .   ١٦وينيقال أبو املعايل اجل
 إىل آخر ما عندهم من اعتقادات بدعية .

إذا تبني يشء من معتقد األشاعرة فالواحدة مما تقدم تكفي يف تبـديعهم وإخـراجهم مـن أهـل 
السنة والفرقة الناجيـة إىل عمـوم االثنتـني والسـبعني فرقـة املسـلمة الضـالة ألن مـا ذكـرت مـن 

 املؤاخذات العقدية  هي مؤاخذات كلية .
الطائفة والفرقة من طائفة أهل السنة إىل أهل البدعة إذا خالفت أهل السنة يف أمر كيل ولـو وخترج 

 أن هذه الفرق إنام تصري فرقـاً  وذلك: فقال  )٢/٧١٢واحداً  كام أفاد ذلك الشاطبي يف االعتصام (
اجلزئيات  يف الدين وقاعدة من قواعد الرشيعة ال يف جزئي من يف معنى كيل الناجيةبخالفها للفرقة 

 وقـوع عنـدالتفـرق  أوإنام ينشـ التفرق شيعاً  اوالفرع الشاذ ال ينشأ عنه خمالفة يقع بسببه اجلزئيإذ 
وشأهنا يف الغالب أن ال ختـتص  قليلاملخالفة يف األمور الكلية ألن الكليات نص من اجلزئيات غري 

 أنشـأتفإن املخالفة فيها  ذلك بمسألة التحسني العقيل واعترببمحل دون حمل وال بباب دون باب 
 .فروع ال تنحرص ما بني فروع عقائد وفروع أعامل اليف  اً بني املخالفني خالف

                                                 
  )٣/٢٣١) وقرره الشيخ عبداهللا أبا بطين في الدرر السنية (٢/٦١٨)(٢/٥٩٧التسعينية ( ١٢
  )٢/٣١٥،وطبقات الشافعية للسبكي ((( ١٥النبوات ص ١٣
وشرحها  ٢٤٦) وانظر من كتب األشاعرة الجوهرة  وشرحها للباجوري ص١/٢٦) بيان تلبيس الجهمية (٧/٢٣٩) (١/٢٥٠الدرء ( ١٤

  )٢/٦٣٨عون المريد (
) والمواقف من علم الكالم ١/١٥٧) وانظر من كتب األشاعرة الجوهرة  وشرحها عون المريد (١١/٦٧٧) (٨/٩٠مجموع الفتاوى ( ١٥
  لأليجي  ٣٢٤ص
  

 ٣٣واالنصاف ص ٢٥) وانظر من كتب األشاعرة اإلرشاد ص١/٢٤٩) بيان تلبيس الجهمية (٤٤٠،٤١٨/ ٧درء التعارض ( ١٦
  للباقالني 



 

  ٢٥

القاعدة الكلية كثرة اجلزئيات فإن  وجير إذا أكثر من إنشـاء الفـروع املخرتعـة عـاد  املبتدعجمر
وأما اجلزئي فبخالف  أيضاً تصري القاعدة الكلية معارضة  كامذلك عىل كثري من الرشيعة باملعارضة 

له كالزلة والفلتة وإن كانت زلة العامل مما هيدم الدين حيث قـال  املبتدعذلك بل يعد وقوع ذلك من 
 وأئمـةنـافق بـالقرآن املزلـة العـامل وجـدال  :ثالث هيدمن الـدين: رىض اهللا عنه  اخلطابعمر بن 
وال هـدم للـدين بخـالف  بالغالـإذا قرب موقع الزلة مل حيصـل بسـببها تفـرق يف  ولكنمضلون 

 ا.هـ الكليات 
 فكيف بمن خيالف أهل السنة يف عدة كليات كاألشاعرة .

أو إذا خالفت أهل السنة فيام اشتهر خالف أهل السنة فيه ألهل البدع كام أفاده ابـن تيميـة إذ قـال 
لسـنة عنـد أهـل العلـم با اشـتهرأهل األهواء مـا  من الرجل هبا يعد التي  البدعةو ) :٣٥/٤١٤(

 ا.هـ والسنة كبدعة اخلوارج والروافض والقدرية واملرجئة للكتابخمالفتها 
السنة ووصفها, وما هي يف نفسها, وما  :  (ونحن اآلن ذاكرون رشح−رمحه اهللا−وقال ابن بطة 

واستحق الدخول يف مجلة أهلهـا, ومـا إن خالفـه أو  الذي إذا متسك به العبد ودان اهللا به سمى هبا
وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ مما أمجع عـىل رشحنـا لـه  دخل يف مجلة من عبناه شيئاً منه

إىل وقتنا هـذا .  ثـم  −صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم  –األمة منذ بعث نبيه اهللا  أهل اإلسالم وسائر
 ) ١٧٦−١٧٥...) الرشح واإلبانة عىل أصول السنة والديانة (−أمور االعتقاد  ذكر
 

 قرر الشـنقيطي حممـد ددو املفتـي يف قنـاة املجـد بـأن الفرقـة الناجيـة هـم األشـاعرة /
وبمثل قوله فال صالح األسمري املوظـف يف وزارة الشـئون اإلسـالمية يف  ١٧واملاتريدية والسلفية

مكاملة له مسجلة مع امرأة وهي موجودة بصوته بل زاد الثاين يف هذه املكاملة الطعن يف دعوة اإلمام 
 .  ١٨ملجدد حممد بن عبدالوهاب ويف شيخنا ابن بازا

 

                                                 
  كما في شرحه لكتاب التوحيد المسمى بالمغني المفيد . وهو موجود في موقعه في الشبكة العنكبوتية .  ١٧
حقيقة واالدعاء .موجود في تسجيالت البينة بين ال المكالمة موجودة بصوته في آخر شريط لي مسجل وعنوانه :محبة النبي  ١٨

  ٠١٤٤٩٣٧٥٥بالرياض 



 

  ٢٦

אא 
                              אאאא  

 
من شدة أهل السنة يف هذا الباب أنك إذا سمعت كالمهم يف التحذير من أهل البـدع ظننـتهم  

رَ جـرم  هيونون من شأن املعايص الشهوانية وليس األمر كذلك ـغُ وإنام لعظم البدع وخطورهتـا صَ
 املعايص الشهوانية بالنسبة إىل البدع .

: وإذا رأيت الرجل من أهـل السـنة رديء الطريـق واملـذهب, فاسـقاً فـاجراً  قال الربهباري: 
ضاالً وهو عىل السنة; فاصحبه, واجلس معه, فإنـه لـيس يرضـك معصـيته, وإذا  صصاحب معا

العبادة متقشفاً حمرتقاً بالعبادة صاحب هو, فال جتالسه, وال تقعـد معـه,  رأيت الرجل جمتهداً يف
 وال تسمع كالمه, وال متش معه يف طريق, فإين ال آمـن أن تسـتحيل طريقتـه; فتهلـك معـه. ورأ
يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هو فقال:يا بني من أين جئـت? قـال: مـن عنـد 

اك خرجت من بيت خنثى, أحب إيل من أن أراك خترج مـن بيـت فـالن فالن, قال: يا بني! ألن أر
, أحب إيل من أن تلقاه بقول فالن وفالن  أال  وفالن, وألن تلقى اهللا يا بني زانياً فاسقاً سارقاً خائناً
تر أن يونس بن عبيد قد علم أن اخلنثى ال يضل ابنه عن دينه, وأن صاحب البدعة يضـله حتـى 

        )١(يكفر ?!ا.هـ
: ألن يلقى اهللا العبد بكل ذنب ما خال الرشـك خـري مـن أن −رمحه اهللا  −وقال اإلمام الشافعي 
  )٢(يلقاه بيشء من اهلو ا.هـ

:وقبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة, وقبور أهـل البدعـة  −رمحه اهللا  −وقال اإلمام أمحد 
  )٣(أهل البدعة أعداء اهللا ا.هـ من الزهاد حفرة , فساق أهل السنة أولياء اهللا, وزهاد

 وقال أرطاة بن املنذر: ألن يكون ابني فاسقاً من الفساق أحب إيل من أن يكون صاحب هـو
 )٤(ا.هـ

                                                 
 . ١١٦-١١٤شرح السنة ص )١(
 . ١٥٨أخرجه البيهقي في االعتقاد ص  )٢(
 ):١٨٤/ ١طبقات الحنابلة ( )٣(
 )٨٧الشرح واإلبانة عن أصول الديانة رقم(  )٤(



 

  ٢٧

وقال سعيد بن جبري: ألن يصحب ابني فاسقاً شاطراً سـنياً أحـب إيل مـن أن يصـحب عابـداً  
 )٥(مبتدعاً ا.هـ

دع الذين أحدثوا يف الدين ما ليس منه , وال قال أبو عثامن الصابوين: ويبغضون أهل الب
 ١٩حيبوهنم وال يصحبوهنم وال يسمعون كالمهم وال جيالسوهنم ا.هـ

وقال: واتفقوا مع ذلك عىل القول بقهر أهل البدع وإذالهلم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم , 
م ومهاجرهتم . والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعارشهتم , والتقرب إىل اهللا عز وجل بمجانبته

وأنا بفضل اهللا عز وجل ومنّه متبع آلثارهم مستيضء بأنوارهم , ناصح إلخواين وأصحايب أن ال 
يزلقوا عن منارهم , وال يتبعوا غري أقواهلم , وال يشتغلوا هبذه املحدثات من البدع التي اشتهرت 

جرت واحدة منها عىل لسان فيام بني املسلمني , واملناكري من املسائل التي ظهرت وانترشت , ولو 
ن  واحد يف عرص أولئك األئمة هلجروه وبدعوه , ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه , وال يغرّ
إخواين حفظهم اهللا كثرة أهل البدع ووفور عددهم , فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل احلق 

إذ الرسول املصطفى صىل  من عالمات اقرتاب اليوم احلق , فإن ذلك من أمارات اقرتاب الساعة ,
اهللا عليه وسلم قال: إن من عالمات الساعة واقرتاهبا أن يقل العلم ويكثر اجلهل  والعلم هو السنة 

   ٢٠, واجلهل هو البدعة ا.هـ
بل بلغت شدة السلف عىل املبتدعة أهنم يغلظون يف التعامل معهم يف الدنيا أكثر من الكفار وإن 

منهم , لكن ملا كان رضر االغرتار هبم أكثر من الكافر شددوا عليه أكثر  كان املبتدع يف اآلخرة خرياً 
يشددون عىل املبتدعة أشد من شدهتم عىل الكفار من حيث التعامـل يف الدنيا , بل إن أئمة السلف 

 , يف الدنيا والتحذير منهم, وإن كان املبتدع يف اآلخرة خرياً من الكافر; ألن املبتـدع ال يـزال مسـلامً
ب تشديد السلف أن املبتدع خيشى من رضره عىل اإلسالم واملسلمني أكثر مـن الكـافر; ألنـه وسب

يتكلم باسم الدين. ومثله يغرت به من ال علم عنده; ألنه مسلم; وألنـه يمـزج الباطـل بيشـء مـن 
 .احلق, أما الكافر فال يقبل كالمه يف اإلسالم لكون كفره معلوماً ظاهراً فال يغرت به 

                                                 
 ) .٨٩المرجع السابق رقم( )٥(

  . ١٠٥عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  ١٩
  . ١١٣عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  ٢٠



 

  ٢٨

ألن آكل عند اليهودي والنرصاين أحب إيلّ من أن آكل عنـد قول الفضيل بن عياض: ومن هذا 
صاحب بدعة, فإين إذا أكلت عندمها ال يقتد يب, وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتد يب الناس,  

 .  )٦(أحب أن يكون بيني وبني صاحب بدعة حصن من حديد ا.هـ
 ٢١ إهنم أبغض إيل من أهل الكتاب .ذكر عند إبراهيم النخعي املرجئة فقال : واهللا

ومن ذلك أن اإلمام أمحد أشار عىل اخلليفة أن يستعني بـاليهود والنصـار وال يسـتعني بأهـل 
  ٢٢األهواء والبدع .

قال ابن مفلح: وحيرم بأهل األهواء يف يشء من أمور املسلمني ; ألن فيه أعظم الرضـر وألهنـم 
أدياهنم . نص عىل ذلك , وعنه يف اليهـود والنصـار: ال  دعاة , واليهود والنصار ال يدعون إىل

يغرت هبم , فال بأس فيام ال يسلطون فيه عىل املسلمني حتى يكونوا حتت أيـدهيم , قـد اسـتعان هبـم 
  ٢٣السلف ا.هـ

                                                 
 ) . ١٠٣/  ٨أبو نعيم (  )٦(

  )٤/٢٢٣) والحلية(٦/٢٧٤ابن سعد في الطبقات ( ٢١
  . ٢٠٨مناقب اإلمام أحمد البن الجوزي ص  ٢٢
  ) .١٠/٢٤٨الفروع (  ٢٣



 

  ٢٩

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]<<< <

                                          אאא 
 

 إليك عرشة أخطاء رشعية يف هذه الفتو اجلامعية عىل وجه االختصار :
عدم جعلهم األشاعرة من الثنتني والسبعني فرقة الضالة مـع أن حـاهلم مـا تقـدم ذكـره ,  −١

فهذا إما أن يرجع إىل عدم معرفتهم باألشاعرة واملاتريدية أو عدم معـرفتهم بتأصـيل أهـل العلـم 
راج الفرقة املخالفة من الناجية إىل عموم االثنتني والشبعني فرقة وكال االحتاملني وضابطهم يف إخ

 قبيح بأحدهم فكيف وهم جمتمعون !!!
جوزوا التعاون مع أهل البدع عىل الرب والتقو وهذا خمالف هلدي السلف مع أهل البدع  −٢

 ف األصل .كام تقدم ذكره إذ األصل العداء والبعد عنهم إال ملصلحة رشعية وهو خال
خلطوا وقاسوا قياساً فاسداً وذلك أهنم قاسوا التعاون مع عموم األشاعرة بالتعـاون مـع  −٣

احلاكم وويل األمر املبتدع كأن يكون أشعرياً , والرشيعة فرقـت بـني والة األمـر وعامـة النـاس , 
فجـاراً مبتدعـة ومعتقد أهل السنة كام يف كتب االعتقاد أن يقاتل  ويصىل مع والة األمر ولو كانوا 

 وهذا ما ال يكون مع عامة الناس .
أهنم جعلوا كثرة وجود األشاعرة يف العلامء دليالً عىل أن األشاعرة من أهـل السـنة وهـذا  −٤

خطأ فإن مما يعرفه املبتدئون من طالب العلم أن فعال وأقوال واعتقاد أهل العلم ليست حجـة مـا 
 جة !!.مل جيمعوا عىل ذلك فكيف جعلوا فعل الكثري ح

وأنبه إىل أنه ليس معنى كوهنم أشاعرة أال يستفاد من علمهم فال تعارض بـني كـوهنم أشـاعرة  
 من علمهم عند احلاجة كام فصل ذلك علامء أهل السنة . ةواالستفاد

لُ املزي أشعرياً خطأ كبري بل هو من أئمة السنة كام يعرف ذلك من طـالع كـالم أئمـة  −٥ جعْ
ه لكتاب البخاري خلق أفعال العباد مشهورة قال الذهبي يف تـذكرة السنة يف عرصه , وقصة رشح

هو وابن تيمية كثريا يف سامع احلديث ويف النظر يف العلم وكان يقـرر  ترافق :) ٤/١٤٩٩احلفاظ (
  .يف السنة ا.هـ السلفطريقة 



 

  ٣٠

جعلهم مجيع رشاح البخاري أشاعرة خطأ فاضح فإن مما يعلمه املبتدئون من طالب العلم  −٦
 من رشاح البخاري ابن كثري و ابن رجب و مها من علامء  السنة . أن

القول بأهنم مل يعرفوا من أئمة السلف من أمر بإعادة الصالة خلـف املـأمون قصـور  مـن  −٧
يعيـد  كـانبـن معـني  حييـى) أن ١/١٣٠قائله فقد رو عبداهللا بن أمحد يف كتاب السنة (

 . أظهر يعني القرآن خملوق ما أموناملصالة اجلمعة مذ أظهر عبد اهللا بن هارون 
قوهلم : جيب التأدب بآداب السلف حق وها نحن ندعوهم مـن هـذا املنطلـق أن يتـأدبوا  −٨

 بآداب السلف ويقوموا بواجب اهللا جتاه األشاعرة وأن يرتاجعوا عن فتواهم عالنية.
ل يـد −كام تقدم بيانه−حرصُ خطأ األشاعرة يف تأويل بعض الصفات فحسب  غلطٌ ظاهر −٩

عىل عدم معرفتهم بحال األشاعرة مما يبني أن حكمهم فيهم  غري مقبول فال أدري  آ العجـب  مـن 
 حكمهم  يف األشاعرة أم جهلهم هبم ?!!

اجلزم بأن األشاعرة كلهم معذورون يف اجتهادهم رضب من الغيب ومقتضـاه أال يكـون −١٠
ك أو معاند وهكذا... وهذا يكذبه بينهم من هو مفرط يف طلب احلق أو من اجتهد وليس أهالً لذل

 الواقع الذي ال خيفى عىل كل عارف منصف . 
 تنبيهان :

التنبيه األول : ما تقدم ذكره  يف األشاعرة يدخل فيهم املاتريدية من باب أوىل ألهنم أسوأ مـنهم 
 يف االعتقاد .

  ٢٤دد فيـه فتـواه هـذهالتنبيه الثاين : رأيت كالماً مكتوباً قبل أشهر للشـيخ عبـداهللا الغنـيامن جيـ
ولألسف ملا أراد التدليل عليها استدل بخالف الصحابة يف صالة العرص عند بني قريظة ملا أمرهم 
الرسول بذلك . وهذا ما ال يصح االستدالل به ألنه من املسائل الفقهية التي يسوغ اخلالف فيهـا, 

ائل العقـدة و التـي ال يسـوغ أما ما نحن بصدده وهو خالف أهل السنة مع األشاعرة فهو من املس
 اخلالف فيها .

 نوعان: تنازع فيهااملسائل الرشعية املفإن 

                                                 
لفتوى الجماعية وحكمه على األشاعرة قد أخبرني الشيخ عبداهللا بن صليفيق الظفيري أنه هاتف الشيخ الغنيمان قبل أيام حول هذه ا ٢٤

  بأنهم من الفرقة الناجية وأنه مصر على هذه الفتوى . علمًا أن المكالمة مسجلة . 



 

  ٣١

/ ال ينكر وال يعنف فيه عىل القائل, وال يلزم برتكه, أما القـول نفسـه فللمجتهـد  النوع األول
, هذا النوع هو املسمى عند العلـامء باملسـائل االجتهاديـة.  املخالف أن يبني ضعفه وكونه مرجوحاً

 وهو كل قول مل خيالف إمجاعاً أو سنة ظاهرة رصحية . 
/ ينكر ويعنف فيه عىل القائل, ويلزمه مـن لـه واليـة برتكـه, والقـول نفسـه يـرد  النوع الثاين

ويبدع, وهذا النوع هو املسمى عند العلامء باملسائل اخلالفية, وهو كل قول خيالف إمجاعـاً أو سـنة 
قـوهلم:  −بطـالن التحليـل  −يف كتـاب  −أي ابـن تيميـة  −ال ظاهرة رصحية,  قال ابن مفلح: وق

ومسائل اخلالف ال إنكار فيها ليس بصـحيح, فـإن اإلنكـار إمـا أن يتوجـه إىل القـول بـاحلكم أو 
, وإن مل يكـن  العمل: أما األول فإن كان القول خيالف سنة أو إمجاعـاً قـديامً وجـب إنكـاره وفاقـاً

ه عند من يقول املصيب واحد وهم عامـة السـلف والفقهـاء . كذلك فإنه ينكر, بمعنى بيان ضعف
وأما العمل إذا كان عىل خالف سنة أو إمجاع, وجب إنكاره أيضاً بحسـب درجـات اإلنكـار كـام 
ذكرنا من حديث شارب النبيذ املختلف فيه, وكام ينقض حكم احلاكم إذا خالف سنة, وإن كان قد 

املسألة سنة وال إمجاع, ولالجتهاد فيه مساغ, فـال ينكـر عـىل اتبع بعض العلامء, وأما إذا مل يكن يف 
. وإنام دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقـد أن مسـائل اخلـالف  من عمل هبا جمتهداً أو مقلداً
هي مسائل االجتهاد, كام اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه األئمـة أن مسـائل 

ل جيب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح ال معارض له مـن االجتهاد, ما مل يكن فيها دلي
  )١(االجتهاد لتعارض األدلة املقاربة, أو خلفـاء األدلـة فيهـا .ا.هــ  −إذا عدم ذلك  −جنسه فيسوغ 

قال أبو املظفر السمعاين: فأما الرضب الـذي ال يسـوغ فيـه االخـتالف, كأصـول الـديانات مـن 
سمه, وهي تكون عىل وجه واحد, ال جيوز فيه االختالف, وكـذلك التوحيد وصفات الباري عز ا

فروع الديانات التي يعلم وجوهبا بدليل مقطوع به, مثل الصالة والزكاة والصوم واحلج, وكذلك 
املناهي الثابتة بدليل مقطوع به, فال جيوز اختالف القول يف يشء من ذلك . فأما الـذي يسـوغ فيـه 

ات إذا استخرجت أحكامها بأمارات االجتهاد ومعـاين االسـتنباط, االختالف, وهي فروع الديان
   )٢(فاختالف العلامء فيه مسوغ, ولكل واحد منهم أن يعمل فيه بام يؤدي إليه اجتهاده ا.هـ

                                                 
 . ١٨١) وانظر كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل ص  ١٩١/ ١اآلداب الشرعية ( )١(
  ) . ٦٢/ ٥قواطع األدلة في أصول الفقه (  )٢(



 

  ٣٢

وقال ابن القيم: وهذا يرد قول من قال: ال إنكار يف املسائل املختلف فيها, وهذا خالف إمجـاع 
وقال النووي: ثم العلامء إنام ينكرون مـا  )١(ا.هـ −ئمة اإلسالم قال ذلكاألئمة, وال يعلم إمام من أ

لكن إن ندبه عىل جهة النصـيحة إىل اخلـروج  −ثم قال  −أمجع عليه أما املختلف فيه فال إنكار فيه .
ومراد النووي بعـدم اإلنكـار أي عـىل  ٢(من اخلالف فهو حسن حمبوب مندوب إىل فعله برفق ا.هـ

 قول فينكر ببيان خمالفته للدليل كام يف كالم ابن القيم وشيخه . القائل أما ال

                                                 
 ) .٢٩٩/ ٣أعالم الموقعين (   )١(
 ) .٢/٢٣شرح مسلم ( )٢(
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אא 
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قد كان للشيخ عبداهللا  الغنيامن كالم شديد عىل األشاعرة عند رشحه لكتاب التوحيـد مـن صـحيح 

 أكدها بعد بخط يده هذا العام وإليك طرفاً من كالمه :البخاري  خمالف هلذه الفتو اجلامعية والتي 
أعنـي مـذهب األشـعرية الـذي عليـه أكثـر  −وهذا املذهب ): ١/٨٥يف ( −هداه اهللا−قال
خمالف ملا عليه رسل اهللا صىل اهللا عليهم وسلم, وخمالف لكتبه, وملا عليه أتباع الرسل,  −املتأخرين

هب, كــالفخر الــرازي, واجلــويني, والغــزايل, كــام أعــرتف بــذلك بعــض كبــار علــامء هــذا املــذ
 .−تعاىل−والشهرستاين, وغريهم, كام يأيت ذكر ذلك, إن شاء اهللا

وهكذا تربر األشعرية تأويل صفات رب العاملني بام تعرفه من صفات املخلوقني, فكأهنم مل 
ان دم القلب ثـم يعرفوا من الرمحة إال أهنا العطف والرقة عىل املرحوم, وال من الغضب إال أنه غلي

, وجعلـوه واجبـاً  طلب االنتقام, وما أشبه ذلك, وهلذا جلـأوا إىل التحريف الذي يسـمونه تـأويالً
, حتى ال يلزم التشبيه, فيسلم املسلم من التشبيه والتجسيم عىل ما زعموا.  رضورياً

لرشـائع هذا مع أهنم ينكرون عىل الفالسفة تأويلهم نصوص املعاد, وعىل الباطنية تأويلهم ا
أشد اإلنكار, فام الذي سوغ هلم تأويل نصوص الصفات مع كثرهتـا ووضـوحها? ومـا ادعـوه أن 

 ا.هـالعقل يوجب ذلك, بإمكان كل مبطل أن يدعيه.
وقد انتسب إىل األشعري أكثر العامل اإلسالمي اليـوم مـن أتبـاع املـذاهب األربعـة,  وقال :

يصـل أحيانـاً إىل التحريـف, وأحيانـاً يكـون وهم يعتمدون عىل تأويل نصوص الصفات تـأويالً 
, وقد أمتألت الدنيا بكتب هـذا املـذهب, وادعـى أصـحاهبا أهنـم أهـل السـنة,  تأويالً بعيداً جداً

 آمن بالنصوص عىل ظاهرها إىل التشبيه والتجسيم. ونسبوا من 
ن مـ –ورثـة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم −هذا والبد لعلامء اإلسالم): ١/٢٥وقال (

مقاومة هذه التيارات اجلارفة, عىل حسب ما تقتضيه احلال, مـن منـاظرات, أو بالتـأليف, وبيـان 
 هـ.ا احلق بالرباهني العقلية والنقلية, وقد يصل األمر أحياناً إىل شهر السالح



 

  ٣٤

وقد أكثر علامء السنة من التأليف يف الرد عىل أهل األهواء واالنحراف, كام ): ١/٢٦وقال (
طوائف املقابلة لتلك البدع كالساملية والكالبية, الذين تولوا أيضاً الرد عىل أهل تلـك ظهر بعض ال

االنحرافات, غري أهنم كثرياً ما يردون البدع ببدع مماثلة ملا يرد أو قريباً منها, يزداد من أجـل ذلـك 
وسـنة  −اىلتعـ −التباس احلق عىل كثري من الناس, بخالف ما إذا كان الرد بـام دل عليـه كتـاب اهللا

 ا.هـ كام هو هنج أهل السنة, باإلضافة إىل املعقول الرصيح –صىل اهللا عليه وسلم −رسوله
وله رسالة خمترصة بعنوان (اإليامن ; حقيقته وزيادته وثمراتـه) كتبهـا قبـل ثـالث سـنوات 

يـدل  يذكر أن املرجئة مغايرون ومقابلون ألهل السنة فيقول : قالت املرجئة وقالت أهل السنة ممـا
:أما تفاضل الناس يف األعامل الظاهرة فهـو حمـل  ٣٨عىل أن املرجئة ليسوا من أهل السنة فقال ص

اتفاق بني أهل السنة واملرجئة, ولكنهم ينازعون أهل السنة يف دخول األعـامل يف مسـمى اإليـامن 
 ...ا.هـ

من أهل السنة  وقد تقدم أن األشاعرة مرجئة ال يرون العمل من اإليامن فهم عىل هذا ليسوا
 اجلامعية بل إن األشـاعرة زادت ضـاللة ببـدع أخـر كـام −وال الفرقة الناجية كام ذكر يف الفتو

 فهم أوىل بالتبديع والتضليل  !!−تقدم ذكر بعضها
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عضهم ردّ أحاديث االفرتاق ألنه يسري عىل منهج التجميع والتكتيل لكسب أكثـر عـدد حياول ب
من األصوات  لتوصلهم إىل منصة احلكم ومقتىض العمل بأحاديث االفرتاق تقليـل اجلامهـري ألن 
من مل يكن من الفرقة الناجية والطائفة املنصورة الوحيدة فإنه مبتدع يعاد , ومؤد قـول هـؤالء 

وأصحابه التي علق اهللا رضاه عليها و هبـا تفـتح اجلنـان  عقيدة السلفية عقيدة رسول اهللاإبعاد ال
 وتغلق أبواب النريان .

,   العلـواين رجـاب لـدكتور طـهَ وقد حاول كثريون ردّ أحاديث االفرتاق إما روايـة أو درايـة كـا 
  للبحـوثِ ألوريبّ ا ملجلـسا ووالقرضاوي ,  والسقاف  اجلهمي الصويف األردين وله يف ذلـك رسـالة , 

وليس هذا مستنكراً منهم كثرياً ألهنم مل يعرفوا بعقيدة صحيحة ومل ينشـئوا بدولـة سـلفية  واإلفتاءِ 
وإنام املستنكر للغاية أن يدعو هلذا املبدأ الشـيطاين مـن درس العقيـدة السـلفية وتربـى يف دولتهـا 

 إذ قال يف موقعه : −هداه اهللا− ٢٥ن العودةوبأرضها من أمثال املرشف عىل موقع اإلسالم اليوم سلام
ائِيلَ  (( −صىل اهللا عليه وسلم−هذا احلديث املشهور عن النبي  َ نِي إِرسْ ىلَ بَ ا أَتَى عَ تِي مَ ىلَ أُمَّ َّ عَ يَأْتِنيَ لَ

انَ يفِ  كَ , لَ الَنِيَةً هُ عَ نْ أَتَى أُمَّ مْ مَ نْهُ انَ مِ تَّى إِنْ كَ لِ حَ لِ بِالنَّعْ وَ النَّعْ ذْ ي حَ نـِ إِنَّ بَ , وَ كَ لـِ نَعُ ذَ نْ يَصْ تِي مَ أُمَّ
هُ  لُّ ةً كُ لَّ بْعِنيَ مِ سَ ىلَ ثَالَثٍ وَ تِي عَ قُ أُمَّ ِ رتَ فْ تَ , وَ ةً لَّ بْعِنيَ مِ سَ ِ وَ ىلَ ثِنْتَنيْ قَتْ عَ رَّ فَ ائِيلَ تَ َ ةً إِرسْ لَّ مْ ىفِ النَّارِ إِالَّ مِ

ا ولَ اهللاَِّ ? قَ سُ ا رَ ي يَ نْ هِ مَ وا وَ الُ ةً قَ دَ احِ ايبِ وَ حَ أَصْ يْهِ وَ لَ ا عَ ا أَنَ . ومدار كالم األكثرين عىل هذا ))لَ : مَ
احلديث, بل ال يكاد يتكلم أحد يف اخلالف إال وذكره, وربـام بـالغ الـبعض وأكثـروا مـن روايتـه 
وسياقه عند العوام وغريهم, ممن ال حييطون هبذا احلديث علامً وال يدركون أبعاده, ولذلك أحببت 

 عىل هذا احلديث:أن ألقي الضوء 

                                                 
أوراقًا في نقد كالم سلمان العودة ،وقد استفدت منها .  -وفقه اهللا لكل خير -قد أرسل لي الشيخ الدكتور أحمد بن صالح الزهراني ٢٥

  فجزاه اهللا خيرًا . 
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هذا احلديث مل خيرجه صاحبا الصحيح: البخـاري ومسـلم; وهـذا بطبيعـة احلـال ال يعنـي عـدم 
ربـام ألنـه يتقـارص عـن رشطهـم فـيام خيرجونـه مـن  −واهللا أعلم−صحته, لكنَّ عدم خترجيهم له 

 األحاديث.
مـذي, احلديث رواه أمحد وأهل السـنن مـن طـرق, ومـن العلـامء مـن صـححه أو حسـنه كالرت 

واحلاكم, والذهبي, وابن تيمية, والشاطبي, وابن حجر وغريهم, ومنهم مـن ضـعفه كـابن حـزم 
وابن الوزير وغريهم, ومذهب األكثرين يف ثبوت احلديث أقو; فـإن احلـديث بمجمـوع طرقـه 

 ثابت, لكن ال جيب أن ينظر إليه وكأنه مل يرد يف باب االختالف غريه.
ابٌ يفِ ((  − عليه وسلمصىل اهللا−لدينا قول النبي  −١ ـذَ ـا عَ يْهَ لَ ـيْسَ عَ ـةٌ لَ ومَ حُ رْ ـةٌ مَ هِ أُمَّ ـذِ ي هَ تـِ أُمَّ

تْـلُ  قَ الْ لُ وَ الَزِ الـزَّ تَنُ وَ فِ يَا الْ نْ َا يفِ الدُّ اهبُ ذَ ةِ عَ رَ وهـذا حـديث صـحيح رواه أمحـد وأبـو داود  ))اآلخِ
رمحة هذه األمـة, وأنـه  واحلاكم, عن أيب موسى وهو صحيح اإلسناد; فهذا احلديث فيه إشارة إىل

 ليس عليها يف اآلخرة عذاب, وإنام عذاهبا يف الدنيا.
فهـي بيقـني قطعـي بمحكـامت الكتـاب  −تبارك وتعاىل−هذه األمة هي أفضل األمم عند اهللا  −٢

والسنة أفضل من األمم السابقة, أفضـل مـن أمـم أهـل الكتـاب; مـن اليهـود يف زمـاهنم, ومـن 
ــذلك ــاهنم, ول ــار يف زم ــاس) [آل  النص ــتْ لِلنَّ جَ رِ ــةٍ أُخْ َ أُمَّ ــريْ ــتُمْ خَ نْ ــبحانه :(كُ ــال اهللا س ق

) [البقرة:١١٠عمران: طاً سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ ]. والنصوص النبويـة ١٤٣], وقال سبحانه: (وَ
يف ذلك متواترة مقطوع هبا; فهذه األمة هي أفضل األمم, وينبغي أال يفهم من احلـديث أن األمـم 

.الس  ابقة أقل اختالفاً من هذه األمة, وبالتايل هي أفضل أو أقل رشاً
عَ النبي  −٣ نَّا مَ الَ كُ ىفِ قبة  −صىل اهللا عليه وسلم  −يف الصحيحني, عن ابن مسعود ريض اهللا عنه قَ

َنَّةِ ? ((فقال :  لِ اجلْ عَ أَهْ بُ ونُوا رُ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ الَ :  ))أَتَرْ مْ . قَ نَا : نَعَ لْ لُـثَ ((. قُ ونُـوا ثُ نَ أَنْ تَكُ ـوْ ضَ أتَرْ
َنَّةِ ? لِ اجلْ الَ :  ))أَهْ مْ . قَ نَا : نَعَ لْ َنَّةِ ?((. قُ لِ اجلْ طْرَ أَهْ ونُوا شَ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ ـالَ :  ))أَتَرْ ـمْ . قَ نَا : نَعَ لْ . قُ

لِ ((  فَ أَهْ ونُوا نِصْ و أَنْ تَكُ جُ هِ إِينِّ ألَرْ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ حمُ ي نَفْ الَّذِ ا إِالَّ  وَ لُهَ خُ ـدْ ةَ الَ يَ َنـَّ لِكَ أَنَّ اجلْ ذَ َنَّةِ , وَ اجلْ
دِ أَوْ  ـوَ رِ األَسْ ـدِ الثَّـوْ لْ ـاءِ يفِ جِ بَيْضَ ةِ الْ رَ عْ الشَّ كِ إِالَّ كَ ْ لِ الرشِّ تُمْ يفِ أَهْ ا أَنْ مَ ةٌ , وَ لِمَ سْ سٌ مُ ةِ نَفْ رَ ـعْ الشَّ  كَ

َرِ  رِ األَمحْ دِ الثَّوْ لْ اءِ يفِ جِ دَ وْ صىل اهللا عليه وسلم هلذه األمة أن نصف من −لك حكم النبي , وبذ))السَّ
 يدخلون اجلنة هم من أتباعه عليه الصالة والسالم.
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ا ال  −تبارك وتعاىل−قد عفا اهللا  −٤ نـَ بَّ هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان, كام يف آخر سـورة البقـرة (رَ
ا)[البقرة: أْنَ طَ ينَا أَوْ أَخْ ا إِنْ نَسِ نَ ذْ اخِ أَ ((  احلديث الصحيح: ] ويف٢٨٦تُؤَ َطَ تِي اخلْ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ َ إِنَّ اهللاََّ جتَ

يْهِ  لَ وا عَ هُ رِ تُكْ ا اسْ مَ يَانَ وَ النِّسْ . وهذا املعنى أيضاً يف اجلملة معنى مقطوع به متداول عند الفقهاء )) وَ
 واألصوليني.

ـعُ رفع اهللا سبحانه وتعاىل عن هذه األمة اآلصار واألغالل التي كانت عىل −٥ يَضَ  من كان قبلنا (وَ
م) [األعراف: يْهِ لَ انَتْ عَ تِي كَ اللَ الَّ َغْ األْ مْ وَ هُ َ مْ إِرصْ نْهُ  ].١٥٧عَ

وقد استشكل مجعٌ من أهل العلم كثرة الفرق يف هذه األمة, كام هو مذكور يف احلديث, ويمكـن أن 
اب عن ذلك بأجوبة; منها:  جيُ

 ف.طول عمر هذه األمة وامتدادها كام هو معرو −
قابـل بـألوان مـن اخلـري والفضـل  − أن تفرقها أهون رشاً من تفرق غريها من األمم قبلها, وهو مُ

تقابل النقص احلاصل به, والفرقة ال يلزم أن تكون كثرية العدد; فلو أن اثنني افرتقا العتـرب فرقـة, 
 ذاً قد تكون ثالث وسبعني فرقة, ومع ذلك ال تشمل إال قسامً حمدوداً من األمة. 

إنام اإلشكال احلقيقي لـد مـن جيعـل نفسـه الفرقـة الناجيـة, ثـم يصـمُ اآلخـرين بالضـالل  −
ـوَ (( :  −صىل اهللا عليه وسلم−ويتوعدهم بالنار, وقد قال النبي  اسُ فَهُ لَـكَ النـَّ ـلُ هَ جُ ـالَ الرَّ ا قَ إِذَ

ــمْ  هُ لَكُ , ويف روايــة  ))أَهْ ــمْ (( . يعنــي: أشــدهم هالكــاً هُ لَكَ   يف هالكهــم.  أي تســبب)) أَهْ
ستفرتق هذه ((أهنم من أمته, و −صىل اهللا عليه وسلم−هذه الفرق الثنتان والسبعون أخرب النبي  −

, إذاً هم ليسوا بكفار وال مرشكني, لكـنهم مسـلمون مؤمنـون, وقـد ))ستفرتق أمتي((و ))األمة
يـامن واإلسـالم, وإن يكون فيهم املنافق, أو الكافر, لكن فيهم كثري كثري من هذه األمة من أهل اإل

كان عندهم نوع من االختالف ونوع من التقصري, وهذا رجحه أهل العلم كابن تيمية والشـاطبي 
 وغريهم.

:هذا احلديث ليس بأعظم من قوله −رمحه اهللا−وهذا وعيد ال يلزم حتققه, ولذا يقول ابن تيمية  
يَتَـامَى  الَ الْ ـوَ لُونَ أَمْ أْكُ ينَ يَ ذِ ) تعاىل: (إِنَّ الَّ ـعِرياً نَ سَ ـلَوْ يَصْ سَ ِمْ نَـاراً وَ لُونَ يفِ بُطُـوهنِ ـأْكُ ـامَ يَ ـامً إِنَّ ظُلْ

) [النسـاء:١٠[النساء: اراً لِيهِ نَ فَ نُصْ وْ امً فَسَ لْ ظُ اناً وَ وَ دْ لِكَ عُ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ ]. ٣٠], وقوله سبحانه: (وَ
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ت حمت سـيئاته, أو كفـر ومع ذلك ال نشهد ملعني بالنار; إلمكان توبته من ذنبه, أو كانت له حسنا
 اهللا عنه بمصائب وغري ذلك.

االشتغال بتعني هذه الطوائف, كام ذكر الشـاطبي  −ريض اهللا عنهم−ومل يكن من شأن السلف  
يقول: من كان من الثنتـني والسـبعني  −رمحه اهللا−يف املوافقات وابن تيمية وغريهم, فإن ابن تيمية 

; فهو كافر يف الباطن, وم ن مل يكن منافقاً يف الباطن بل كان مؤمناً باهللا ورسـوله مل يكـن فرقة منافقاً
ينَ  ـذِ ا الَّ انِنـَ وَ خْ ِ إلِ ا وَ نـَ رْ لَ فِ نَا اغْ بَّ كافراً وإن أخطأ يف التأويل كائناً ما كان خطؤه, وإذا قال املؤمن: (رَ

نِ ) [احلرش: يامَ ِ ا بِاإلْ ونَ بَقُ ن, وإن كـان قـد ]; فإنه يقصد كل من سبقه من قـرون األمـة بـاإليام١٠سَ
; فإنه من إخوانه الذين سبقوه بـاإليامن; فيـدخل  أخطأ يف تأويل تأوله فخالف السنة, أو أذنب ذنباً
 ; يف العموم, وإن كان من الثنتني والسبعني فرقة; فإنه ما من فرقه إال وفيها خلق كثري ليسـوا كفـاراً

 بل مؤمنون فيهم ضالل وذنب يستحقون به الوعيد. 
: مع أن حديث الثنتني والسبعني فرقة ليس يف الصحيحني; فقد ضعفه ابن −ه اهللارمح−ثم يقول 

 حزم وغريه, لكن حسنه غريه أو صححه كام صححه احلاكم, وقد رواه أهل السنن من طرق.
إن مثل هذا احلديث ينبغي أن يوضع يف إطاره الصحيح, وإن كان ثابتاً عندنا إال أنـه ينبغـي أال 

 ال يكون سبباً إلشاعة الفرقة واخلالف بني املؤمنني.يُتعد به قدره, وأ
 

أضـواء عـىل حـديث ( وقد وقفت عىل بحث قيم لألستاذ عبد اهللا بن يوسف اجلـديع عنوانـه 
 أنصح بقراءته. ) افرتاق األمة

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
أصالً  دُّ عَ ال يُ , وَ  هيف ثبوتِ  لفٌ تَ خمُ  يةِ جِ االنّ  ةِ الفرقَ  حديثَ  إنّ  «:  القريبة قبل أشهر  نه لليمَ يف زيارتِ  الوق

 .ا.هـ » ينِ الدّ  صولِ ن أُ مِ 
واجلواب عىل ما ذكر سلامن العودة  دراية ورواية أما رواية فقد صح معنى حديث االفرتاق من غري 

  حديث االفرتاق املعروف من ذلك :
لن  "يه وسلم يقول:عن املغرية بن شعبة ريض اهللا عنه قال: سمعت رسول اهللا صىل اهللا عل − ١

متفـق عليـه واللفـظ  "يزال قوم من أمتي ظاهرين عىل الناس, حتى يأتيهم أمر اهللا وهم ظـاهرون
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ملسلم . ونحوه يف الصحيحني عن معاوية, ويف مسلم عن ثوبان وجابر بن سمرة وجـابر بـن عبـد 
تواتراً اإلمـام ابـن عده مكام اهللا وعقبة بن عامر وسعد بن أيب وقاص نحوه .  و هذا احلديث متواتر

) وجالل الدين السيوطي يف كتاب قطف األزهـار املتنـاثرة يف األخبـار ١/٦٩تيمية يف االقتضاء (
  وهو يفيد معنى افرتاق األمة وأن الذين عىل احلق طائفة واحدة .  ,املتواترة 
عن ابـن مسـعود ) بإسناد صحيح ٦/٣٤٣( يف الكرب والنسائي )١/٤٣٥(أمحد وأخرج − ٢
يمني ذلـك اخلـط  عن خطوطا خطبيده ثم قال هذا سبيل اهللا مستقيام ثم  خطااهللا  سولر خطقال 

ا إال عليـه شـيطان يـدعو إليـه ثـم قـرأ ( سبيلوعن شامله ثم قال وهذه السبل ليس منها  ـذَ أَنَّ هَ وَ
بِ  نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ ال تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يامً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ   )١٥٣يلِهِ )(األنعام: من اآليةرصِ

عن العرباض بن سارية قال: صىل بنا رسول اهللا ذات يوم ثم أقبل علينا, فوعظنا موعظـة  − ٣
بليغة, ذرفت منها العيون, ووجلت منها القلوب, فقال قائل: يـا رسـول اهللا: كـأن هـذه موعظـة 

, فإنـه مـن أوصيكم بتقو اهللا والسمع والطاعـة و((مودع فامذا تعهد إلينا? فقال إن عبـداً حبشـياً
يعش منكم بعدي فسري اختالفاً كثرياً فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسـكوا هبـا 

 )٢())وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم وحمدثات األمور, فإن كل حمدثـة بدعـة وكـل بدعـة ضـاللة 
. قـال )٣(لبزار وابـن عبـدالرب أخرجه أبو داود واللفظ له والرتمذي وصححه وصححه أبو نعيم وا

  .ابن القيم: وهذا حديث حسن, إسناده ال بأس به
فهذه األحاديث تدل عىل ما يدل عليه حـديث االفـرتاق املعـروف الـذي رواه مجـع مـن الصـحابة 

 وخرجه طائفة  منهم :
بن أيب سفيان فلام قدمنا مكـة قـام حـني  معاويةعن أخرج اإلمام أمحد وأبوداود  − أ

إن أهل الكتابني افرتقوا يف دينهم عىل ثنتني وسبعني ملـة  قالظهر فقال إن رسول اهللا صىل صالة ال
 اجلامعةملة يعني األهواء كلها يف النار إال واحدة وهي  وسبعني ثالث عىل ستفرتق األمةوإن هذه 

يف إسناد حديث معاوية أزهر اهلوزين وقيل احلرازي وقيل غري ذلك, حسـن حديثـه الـذهبي يف ) 
 وإن كان توثيق الذهبي له اعتباره. يزان ومل أر يف أئمة احلديث املتقدمني من وثقه توثيقاً معترباً امل

                                                 
  
 ) . ٢/١١٦٥انظر جامع العلوم والحكم الحديث الثامن والعشرين ، وجامع بيان العلم وفضله( )٣(



 

  ٤٠

وابن ماجه من طريق حممد بن عمرو بن علقمة عـن أيب سـلمة أخرج الرتمذي  − ب
, وقد تكلم حييـى أنه قال (ستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة ) أن رسول اهللا  عن أيب هريرة
 .عن أيب سلمة  حممد بن عمرو بن علقمة ةرواي بن معني يف

 وقد روي حديث االفرتاق عن ما يقارب ستة عرش صحابياً .
وهذا احلديث مل يتفرد بحكم جديد بل تؤكده األحاديث السابقة لذا مل يشدد فيه األئمـة فصـححه و 

 حسنه طائفة .
 ». نٌ حسَ « ) :٦٣   ص» ( ختريج أحاديث الكشاف«ر يف حجَ  ابنُ  ظُ احلافِ  قالَ  
 ». واملسانيدِ  ننِ يف السّ  مشهورٌ  صحيحٌ  احلديثُ ): «٣/٣٤٥» (الفتاوَ  جمموعِ «يف  ابن تيمية قال و
 ». ةَ هريرَ  أيبِ  ن حديثِ مِ  صحّ ): «٢/١٨٦» ( االعتصامِ «بي يف اطِ قال الشّ  و
ـ املسانيدِ  يفِ  املرويِّ  يف احلديثِ  كام جاءَ ): «٢/٤٨٢» (هتفسريِ «ثري يف كَ  ابنُ  ظُ احلافِ  قالَ  و مـن  ننِ والسّ

 . احلديث»  ت...قَ افرتَ  ودَ اليهُ  : أنّ  ها بعضاً بعضُ  يشدّ  رقٍ طُ 
 ». من طرقٍ  املرويِّ  يف احلديثِ   جاءَ كامَ ): «٤/٥٧٤( وقالَ 
  ٢٦) .٢٠٥و٢٠٤» (حيحةِ الصّ « يف األلباينِ  اإلمامو

  ات يف كالمه وبعد بيان صحة حديث االفرتاق وذكر ما يشهد ملعناه أقف مع بعض املالحظ
/أنه عاب عىل من  يبالغ ويذكر هذا احلديث عند العامة خشية أن يفهموا منه ما ليس  املالحظة األوىل

مراداً  ونيس أنه ممن يلقيه عىل العامة ويفهمهم  خالف املراد منه عند علامء السنة حتى اليمن ملا زارها ذكر 
ة , واألحر باملنع هو من أتى بفهـم جديـد  خـالف احلديث وأفهمهم منه ما ليس مراداً عند علامء السن

  فهم السلف .
/حاول التشكيك يف صحة احلديث مع اعرتافه بصحته وذلك أنه ذكر أن الشيخني مل  املالحظة الثانية

خيرجاه وهذا ال فائدة منه بام أنه معرتف بصحته ثم إنه ذكر من ضعفه وهذا ال فائدة منه بـام أنـه اعـرتف 
 التشكيك ملا عزا وأشاد ببحث املفتون  عبد اهللا  اجلـديع وهـو يعلـم أنـه ممـن يضـعف بصحته ثم زاد يف

  احلديث.
ةِ (( املالحظة الثالثة /أورد حديث أيب موسى  ـرَ ابٌ يفِ اآلخِ ذَ ا عَ يْهَ لَ يْسَ عَ ةٌ لَ ومَ حُ رْ ةٌ مَ هِ أُمَّ ذِ تِي هَ أُمَّ

                                                 
  على الحديث وقد استفدت منه . -وفقه اهللا لكل خير-انظر كالم الشيخ سليم الهاللي  ٢٦



 

  ٤١

الْ  لُ وَ الَزِ الـزَّ ـتَنُ وَ فِ يَا الْ نْ َا يفِ الـدُّ اهبُ ذَ تْـلُ عَ الـذي جـوده إسـناده ابـن مفلـح يف اآلداب الرشـعية   ))قَ
)   وابن حجر اهليتمي يف الفتـاو الفقهيـة ٢/٥٤)و حسنه احلافظ ابن حجر يف بذل املاعون (١/١٠٠(

) وقد أورده العـودة يف سـياق  ٩٥٩)وصححه اإلمام األلباين يف السلسة الصحيحة رقم٤/٢٣الكرب
لتشكيك يف أحاديث االفرتاق وهذا ما ال يصـح ألن ظـاهر هـذا يعـارض نصوصـا الرد                     و ا

من سيدخل النار كأحاديث الشفاعة لذا وجهه  أخر متواترة تدل عىل أن من املسلمني من أمة حممد 
أهل العلم توجيهاً يتوافق مع بقية النصوص الرشعية خالفاً للعودة  وذلك بأن محله طائفة عـىل الغالـب  

واعلـم أن  ) واإلمام األلباين إذ قـال :٤/٢٣و قول ابن حجر اهليتمي يف الفتاو الفقهية  الكرب(كام ه
وآخرون مـن  املقصود بـ ( األمة ) هنا غالبها للقطع بأنه البد من دخول بعضهم النار للتطهري ا.هـ

  )  .٢/١٨٥القدير (كام هو قول ابن رسالن  واملناوي كام يف فيض  العلامء عىل أن املراد أهل قرنه 
إذا تبني توجيه العلامء للحديث عىل ما تقدم مل يكن للعودة متعلق باحلديث إال أن يقول عىل التوجيـه 
األول : إن هذا يفيد أن غالب األمة سامل  وهذا خالف ظاهر حديث االفرتاق  فيقال :إن هناك فرقاً بـني 

الفـرتاق يتعلـق بأحكـام الـدنيا والواجـب جتـاه وحديث ا − عىل ما سيأيت بيانه− أحكام الدنيا واآلخرة 
املخالفني من أهل البدع ممن تلبسوا بالبدع  ثم الزم استدالل العودة باحلـديث  أال ننكـر الزنـا وال الربـا 

وهذا ما ال يقول به ال هو وال غريه فبهـذا  ألنه ال عذاب عىل أمة حممد عىل املسلمني من أمة حممد 
  اً !!يكون تناقض تناقضاً بين

تْ لِلنَّاس) , املالحظة الرابعة/ استدل عىل رد أحاديث االفرتاق بقوله تعاىل  جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ :(كُ
 ( طاً سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وهذا ماال داللة فيه بحال ألنه ال تنايف وال تعـارض وقال سبحانه: (وَ

  ود فرق أكثر من األمة ضالة من ثالثة أوجه :بني خرية األمة عىل غريها من األمم ووج
  .الوجه األول / قد تكون اخلريية من جهة النوع ال العدد 

الوجه الثاين /أنه ال يلزم من كثرة عدد الطوائف والفرق الضالة أن يكون عدد األفراد الضالني 
  فقد يتفرق مائة عىل فرقتني ويف املقابل يتفرق عرشة عىل مخس فرق .  أكثر

جه الثالث/أن نوع تفرق هذه األمة أهون من نوع تفـرق األمـم السـابقة وهـذا التفـرق األهـون الو
  مقابل بفضائل وحمامد كثرية لألمة .

وقد ذكر هذين الوجهني األخريين سلامن العودة نفسه يف مقاله املردود عليه ثم بعد ذلـك وقـع فـيام 



 

  ٤٢

  خيالفهام .!!
ا ث االفرتاق بقوله تعاىل يف سورة املالحظة اخلامسة / استدل عىل رد أحادي نَ ـذْ اخِ ا ال تُؤَ نـَ بَّ البقرة (رَ

ا) أْنَ طَ ينَا أَوْ أَخْ وهذا استدالل باطل عاطل فمن قال: إن هذه الفرق الضـالة ناسـية أو خمطئـة إِنْ نَسِ
  اخلطأ املقابل لتعمد القول أو االعتقاد ?

   رجوا من الفرقة الناجية املرضية .هذا مل يقل به أحد ولو كانوا كذلك ملا ضللوا فضالً  أن خي
اجلنة , واألدلة التي فيهـا  /أكثر من إيراد  األدلة التي فيها كثرة دخول أمة حممد  املالحظة السادسة

  وهكذا ... العفو عن أمة حممد 
 من وجهني :   وهذا ما ال يصح االعتامد عليه لرد أحاديث االفرتاق

كام الدنيا واآلخرة فهم يف الدنيا ضالل أما حكمهم يف اآلخـرة إىل / أنه ال تالزم بني أحالوجه األول
قـال اإلمـام ابـن تيميـة : ألن اهللا وال يلزم من ضالل الرجل املعني يف الدنيا أن يكون يف اآلخرة بالنار 

اإليامن الظاهر الذي جتري عليها األحكام يف الـدنيا, ال يسـتلزم اإليـامن يف البـاطن الـذي يكـون 
أهل السعادة يف اآلخرة ثم تكلم عن املنافقني وأن عبد اهللا بـن سـلول ورث ابنـه عبـد صاحبه من 

 ٢٧ا.هـ ٠٠٠اهللا
: فهذا أصل ينبغي معرفته فإنه مهم يف هذا الباب, فإن كثرياً ممن تكلـم قـي  −رمحه اهللا  −وقال 

بني احلكم الظـاهر مل يلحظوا هذا الباب, ومل يميزوا  −مسائل اإليامن والكفر   لتكفري أهل األهواء 
والباطن , مع أن الفرق بني هذا وهذا ثابت بالنصوص املتواترة , واإلمجاع املعلوم ,بل هو معلـوم 
باالضطرار من دين اإلسالم , ومن تدبر هذا علم أن كثرياً من أهل األهـواء والبـدع , قـد يكـون 

منافقاً زنديقياً يظهر خالف ما مؤمناً خمطئاً جاهالً ضاالً عن بعض ما جاء به  الرسول , وقد يكون 
 ٢٨يبطن  ا. هـ

وقال: وباجلملة فأصل هذه املسائل أن تعلم: أن الكفر نوعان : كفر ظـاهر , وكفـر نفاق,فـإذا 
تكلم يف أحكام اآلخرة كان حكم املنافق حكم الكفار , وأما يف أحكام الدنيا فقد جتري عىل املنافق 

أهل السنة أن كل ذنب دون الرشك حتت املشيئة كام قـال  ومن املعلوم عند  ٢٩هـ٠أحكام املسلمني ا
                                                 

  ) .٢١٠-٧/٢٠٩مجموع الفتاوى (  ٢٧
  ) .٧/٤٧٢الفتاوى (  ٢٨
  ) .٧/٦٢٠الفتاوى ( ٢٩



 

  ٤٣

ـاءُ )تعاىل ( كَ ملَِـنْ يَشَ لـِ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ َ رُ أَنْ يُرشْ فِ غْ وقـد أشـار إىل هـذا العـودة يف  إِنَّ اهللاََّ ال يَ
 جوابه.

باه التسـليم /أنه ال يصح ألحد أن يرضب السنة بعضها ببعض والواجب عنـد االشـت الوجه الثاين  
  واإليامن بكل دليل وحده  كام قال تعاىل عن الراسخني يف العلم (كل من عند ربنا ).

 
/ذكر نقـالً عـن الشـاطبي أن السـلف مل يكونـوا يشـتغلون بتعـني االثنتـني  املالحظة السـابعة

 والسبعني فرقة .
يف تعيـني هـذه  ونقله عن الشاطبي صحيح لكن ال فائدة منه فيام نحن بصدده ألن الكالم ليس

الطوائف االثنتني والسبعني كلها حتى يقال هذا الكالم وإنام يف مفهوم حـديث االفـرتاق وتبـديع 
من مل يكن من الفرقة الناجية وعدائه, والسلف جزموا بأن بعـض الطوائـف  مـن الفـرق اهلالكـة 

ام ابـن املبـارك أصـول االثنتني والسبعني كمثل املرجئة والقدرية واملعتزلة والشيعة كام جعلها اإلم
الفرق الضالة , وجزموا أن األشاعرة كذلك كام تقدم فاملطلوب  صحة احلكم عىل بعض طوائـف 

 املسلمني  أهنم من الفرق الضالة ال تعيني مجيع طوائف االثنتني والسبعني .
وإين ألجد نفيس مضطراً  أن أبني للمسلمني نصحاً هللا ولدينـه أنـه مـن دراسـتي ألطروحـات 

ودة  فإين أجدها غري رصحية وغري واضحة وإذا أراد الدعوة إىل أمـر يصـادم مـا عليـه اجلامهـري  الع
اختذ أسلوب اخلفاء وعدم الوضح كام فعل يف أحاديث االفرتاق فكن حـذراً فـإن الـزم مـا عليـك 
دينك وهو زادك عند لقاء ربك وتذكر قول اإلمام ابن سريين كام يف مقدمة صحيح مسلم : إن هذا 

 لعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم .ا
 
 
 
 
 



 

  ٤٤

 
אא 

אא 
 

من املهم معرفة مصادر التلقي عنـد األشـاعرة مـن كتـب أئمـتهم ليعـرف مـد ضـالهلم إن 
وبعدهم عن السنة التي يدعون انتساهبم إليها , وأخطر من هذا أن خيرج أناس تتلمذوا يف مدارس 

د والسنة حتى إذا شابت حلاهم رجعوا مؤيدين كالم أئمة األشاعرة يف أهنم مـن أهـل بالد التوحي
 السنة مع شدة بعد األشاعرة عن أهل السنة يف التأصيل والتطبيق كام فعل أصـحاب هـذه الفتـو

 اجلامعية !! .
وإن بعد األشاعرة عن أهل السنة يف التأصيل كبعض مصادر التلقي أد هبـم إىل بعـد كبـري يف 

 التطبيق كام تقدم ذكر خمترص عقائدهم البدعية وإليك ذكر مصادرهم:
املصدر األول/عندهم أن  األدلة السـمعية املتـواترة وهـي القـرآن واألحاديـث املتـواترة دون 

 أحاديث اآلحاد فإنه ال حيتج هبا يف العقائد :
هللا تعـاىل فغـري : أما التمسك بخرب الواحد يف معرفـة ا١٦٨قال الرازي يف أساس التقديس ص 

جائز ا.هـ ثم ذكر أوجهاً لتقوية ما ذهب إليه , ومنها أن أخبار اآلحاد ظنية , وما كان كـذلك فـال 
يْئاً جيوز التمسك به لقوله تعاىل (  َقِّ شَ نَ احلْ نِي مِ غْ   ٣٠ ) إِنَّ الظَّنَّ ال يُ

رأيـت مـا ذكـر  وقد رد أئمة السنة عىل هذا األصل , وأطالوا النفس يف ذلك , ومن أحسن مـا
اإلمام ابن القيم يف خمترص الصواعق من أن خرب الواحد يفيد العلـم وأنـه حجـة يف بـاب العقائـد 

 وغريها . إليك كالمه مرتباً جمموعاً يف نقاط :
األوىل/ أنه فعل الصحابة وطريقتهم فإهنم كانوا جيزمون بخرب الواحد , قال ابن القـيم يف خمترصـ 

بار الصحابة بعضهم بعضـاً فـإهنم كـانوا جيزمـون بـام حيـدث بـه : من هذا إخ٤٥٦الصواعق ص
أحدهم عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , ومل يقل أحد منهم ملن حدثه عن رسول اهللا صـىل اهللا 
عليه وسلم خربك خرب واحد وال يفيد العلم حتى يتواتر , وتوقف من توقف مـنهم حتـى عضـده 

                                                 
  ٢٢وانظر أصول الدين للبغدادي ص   ٣٠



 

  ٤٥

عن كونه خرب واحد , وإنام كان يستثبت أحياناً نادرة جداً إذا  آخر منهم ال يدل عىل رد خرب الواحد
استخرب . ومل يكن أحد من الصحابة وال أهل اإلسالم بعدهم يشكون فيام خيرب به أبو بكر الصديق 
عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وال عمر وال عثامن وال عيل وال عبـداهللا بـن مسـعود وأيب بـن 

جبل وعبادة بن الصامت وعبداهللا بن عمر وأمثـاهلم مـن الصـحابة , بـل كعب وأبو ذر ومعاذ بن 
كانوا ال يشكون يف خرب أيب هريرة مع تفرده بكثري من احلديث , ومل يقل له أحد منهم يوماً واحـداً 
من الدهر: خربك خرب واحد ال يفيد العلم , وكان حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أجـل يف 

بل بذلك , وكان املخرب هلم أجل يف أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا لـه صدورهم من أن يقا
مثل ذلك . وكان أحدهم إذا رو لغريه حديثاً عن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يف الصـفات 
تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به عىل القطع واليقني , كام اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم 

اده بالصوت الذي يسمعه البعيد كام يسمعه القريب , ونزوله إىل سامء الدنيا كـل ليلـة , القيامة لعب
وضحكه وفرحه وإمساك سامواته عىل إصبع من أصابع يده وإثبـات القـدم لـه . مـن سـمع هـذه 
األحاديث ممن حدث هبا عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها 

ن العدل الصادق , ومل يرتب فيها حتى أهنم ربام تثبتوا يف بعض أحاديث األحكام بمجرد سامعها م
حتى يستظهروا بآخر كام استظهر عمر ريض اهللا عنه برواية حممد بن مسلمة عىل رواية املغـرية بـن 
شعبة يف توريث اجلدة , ومل يطلب أحد منهم االستظهار يف روايـة أحاديـث الصـفات البتـة , بـل 

مبادرة إىل قبوهلا وتصديقها واجلزم بمقتضاها , وإثبات الصفات هبا من املخرب هلم هبـا  كانوا أعظم
عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , ومن له أدنى إملام بالسنة والتفـات إليهـا يعلـم ذلـك ولـوال 
 وضوح األمر يف ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع . فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول

اهللا صىل اهللا عليه وسلم خرقوا به إمجاع الصخابة املعلوم بالرضورة وإمجاع التـابعني وإمجـاع أئمـة 
اإلسالم , ووافقوا به املعتزلة واجلهمية والرافضة واخلوارج الذين انتهكوا هـذه احلرمـة , وتـبعهم 

ألئمة بخالف بعض األصوليني والفقهاء , وإال فال يعرف هلم سلف من األئمة بذلك , بل رصح ا
قوهلم ا.هـ ومن هدي الصحابة العميل يف ذلك ما ذكره ابن القيم إذ قال : إن املسلمني ملا أخـربهم 
الواحد وهم بقباء يف صالة الصبح أن القبلة قد حولت إىل الكعبة قبلوا خربه وتركوا احلجـة التـي 

اله عيه وسلم , بل شكروا عـىل كانوا عليها واستداروا إىل القبلة , ومل ينكر عليهم رسول اهللا صىل 



 

  ٤٦

ذلك وكانوا عىل أمر مقطوع به من القبلة األوىل , فلوال حصول العلم هلم بخرب الواحـد مل يرتكـوا 
املقطوع به املعلوم خلرب ال يفيد العلم , وغاية ما يقال فيه أنه خرب اقرتنته قرينة , وكثري منهم يقـول: 

 غاية املكابرة ومعلوم أن قرينـة تلقـي األمـة لـه بـالقبول ال يفيد العلم بقرينة وال غريها , وهذا يف
وروايته قرناً بعد قرن من غري نكري من أقو القرائن وأظهرها , فأي قرينـة فرضـتها كانـت تلـك 

 أقو منها ا.هـ
 

الثانية/ أن كل مسألة فقهية طلبية تتضمن حكامً خربياً وهو اعتقادي , قـال ابـن القـيم يف خمترصـ 
: فام الفرق بني باب الطلب وباب اخلرب بحيث حيتج هبا يف أحدمها دون اآلخر ٤٨٩الصواعق ص 

, وهذا التفريق باطل بإمجاع األمة , فإهنا مل تزل حتتج هبذه األحاديث يف اخلربيـات العلميـات كـام 
حتتج هبا يف الطلبيات العمليات , وال سيام واألحكام العملية تتضمن اخلرب عن اهللا بأنـه رشع كـذا 
وأوجبه ورضيه ديناً , برشعه ودينـه راجـع إىل أ.سـامئه وصـفاته , ومل تـزل الصـحابة والتـابعون 
وتابعوهم وأهل احلديث والسنة حيتجـون هبـذه األخبـار يف مسـائل الصـفات والقـدر واألسـامء 
واألحكام , ومل ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز االحتجاج هبا يف مسائل األحكـام دون اإلخبـار 

اهللا وأسامئه وصفاته . فأين سلف املفرقني بني البابني , نعم سلفهم بعض متـأخري املتكلمـني عن 
الذين ال عناية هلم بام جاء عن اهللا ورسوله وأصحابه , بل يصدون القلوب عـن االهتـداء يف هـذا 

 ا.هـالباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة , وحييلون عىل آراء املتكلمني , وقواعد املتكلفني 
وا) ويف القـراءة األخـر تَبَيَّنـُ قٌ بِنَبَأٍ فَ مْ فَاسِ كُ اءَ نُوا إِنْ جَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ (  الثالثة/ أن اهللا تعاىل قال ( يَ

فتثبتوا ) وهذا يدل عىل اجلزم بقبول خرب الواحد أنه ال حيتاج إىل التثبت , ولو كـان خـربه ال يفيـد 
علم ومما يدل عليه أيضاً أن السـلف الصـالح وأئمـة اإلسـالم مل العلم ألمر بالتثبت حتى حيصل ال

يزالوا يقولون: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كذا وفعل كذا , وأمر بكـذا وهنـى عـن كـذا . 
وهذا معلوم يف كالمهم بالرضورة . ويف صحيح البخاري قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم يف 

لصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , عدة مواضع وكثري من أحاديث ا
وإنام سمعه من صحايب غريه , وهذه شهادة من القائل وجزم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم 



 

  ٤٧

بام نسبه إليه من قول أو فعل , فلو كان خرب الواحد ال يفيد العلم لكان شاهداً عىل رسول اهللا صىل 
  علم .اهللا عليه وسلم بغري

الرابعة/ إن أهل العلم باحلديث مل يزالوا يقولون صح عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم وذلـك 
جزم منهم بأنه قاله , ومل يكن مرادهم ما قاله بعض املتأخرين إن املـراد بالصـحة صـحة السـند ال 

تفيد العلم , وإنام صحة املتن , بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ال 
كان مرادهم صحة اإلضافة إليه , وأنه قال كام كانوا جيزمون بقوهلم قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه 
وسلم وأمر وهنى وفعل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , وحيـث كـان يقـع هلـم الـوهم يف ذلـك 

ومن له خربة باحلـديث يقولون يذكر عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ويرو عنه ونحو ذلك , 
يفرق بني قول أحدهم هذا احلديث صحيح , وبني قوله إسـناده صـحيح , فـاألول جـزم بصـحة 
نسبته إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , والثاين شهادة بصحة سـنده , وقـد يكـون فيـه علـة أو 

 شذوذ فيكون سنده صحيحاً , وال حيكمون أنه صحيح يف نفسه .
ـوا اخلامسة/ قوله تعا هُ قَّ ـةٌ لِيَتَفَ مْ طَائِفَ نْهُ ةٍ مِ قَ لِّ فِرْ نْ كُ رَ مِ فَ ال نَ لَوْ ةً فَ افَّ وا كَ رُ نُونَ لِيَنْفِ مِ انَ املُْؤْ ا كَ مَ ىل ( وَ

) والطائفة تقع عىل الواحـد فـام فوقـه ,  ونَ رُ ْذَ مْ حيَ لَّهُ عَ مْ لَ يْهِ وا إِلَ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ وا قَ رُ لِيُنْذِ ينِ وَ يفِ الدِّ
أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم واإلنذار واإلعالم بام يفيد العلـم , وقولـه: لعلهـم فأخرب 

حيذرون , نظري قوهلم يف آياته املتلوة واملشهودة ( لعلهم يتفكرون . لعلهم يتقون  . لعلهم هيتدون ) 
 وهو سبحانه إنام يذكر ذلك فيام حيصل العلم ال فيام يفيد العلم .

مٌ ) أي ال تتبعه وال تعمل به , ومل يزل املسلمون مـن  السادسة/ قوله لْ يْسَ لَكَ بِهِ عِ ا لَ فُ مَ قْ ال تَ ( وَ
عهد الصحابة يقفون أخبار اآلحاد ويعملون هبا ويثبتون هللا تعاىل هبا الصفات , فلو كانت ال تفيـد 

 م به علم .علامً لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة اإلسالم كلهم قد قفوا ما ليس هل
) فأمر من مل يعلم أن يسأل أهل الذكر  ونَ لَمُ عْ نْتُمْ ال تَ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلوا أَهْ السابعة/ قوله تعاىل ( فَاسْ
وهم أولو الكتاب والعلم , ولوال أن أخبارهم تفيد العلم مل يأمر بسؤال من ال يفيـد خـربه علـامً , 

أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً , فلـو كـان واحـداً لكـان وهو سبحانه مل يقل سلوا عدد التواتر , بل 
 سؤاله وجوابه كافياً .



 

  ٤٨

ـتَ  لَّغْ ـامَ بَ ـلْ فَ عَ فْ ْ تَ إِنْ ملَ بِّكَ وَ نْ رَ يْكَ مِ لَ إِلَ ا أُنْزِ لِّغْ مَ ولُ بَ سُ َا الرَّ ا أَهيُّ تَهُ )  الثامنة/ قوله تعاىل ( يَ ـالَ سَ رِ
بَالغُ  ولِ إِالَّ الْ سُ ىلَ الرَّ ا عَ مَ ) وقال النبي صىل اهللا عليه وسلم: (( بلغوا عني )) وقـال  وقال ( وَ املُْبِنيُ

ألصحابه يف اجلمع األعظم يوم عرفة (( أنتم مسؤولون عني فامذا أنـتم قـائلون?)) قـالوا: نشـهد 
أنك بلغت وأديت ونصحت . ومعلوم أن البالغ هو الذي تقوم به احلجة عـىل املبلـغ وحيصـل بـه 

واحد ال حيصل به العلم مل يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة اهللا عىل العبد , العلم , فلو كان خرب ال
فإن احلجة إنام تقوم بام حيصل به العلم . وقد كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يرسل الواحد من 
أصحابه يبلغ عنه فتقوم احلجة عىل من بلغه , وكذلك قامت حجته علينا بام بلغنا العدول الثقـات 

أقواله وأفعاله وسنته , ولو مل يفد العلم مل تقم علينا بذلك حجة , وال عىل مـن بلغـه واحـد أو  من
 اثنان أو ثالثة أو أربعة أو دون عدد التواتر , وهذا من أبطل الباطل .

فيلزم من قال إن أخبار رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ال تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقـول: إن 
 يبلغ غري القرآن وما رواه عنه عدد التواتر , وما سو ذلك مل تقم به حجـة وال تبليـغ , الرسول مل

وإما أن يقول: إن احلجة والبالغ حاصالن بام ال يوجب علامً وال يقتيض عمـالً , وإذا بطـل هـذان 
هـا األمران بطل القول بأن أخباره صىل اهللا عليه وسلم التي رواها الثقـات العـدول احلفـاظ وتلقت

 األمة بالقبول ال تفيد علامً , وهذا ظاهر ال خفاء به .
ـولُ  سُ ـونَ الرَّ كُ يَ اسِ وَ ـىلَ النـَّ اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ طاً لِتَكُ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ التاسعة/ قوله تعاىل ( وَ

يْكُ  لَ يداً عَ هِ ولُ شَ سُ ونَ الرَّ ا لِيَكُ ذَ يفِ هَ ) وقوله ( وَ يداً هِ مْ شَ يْكُ لَ ىلَ النَّاسِ ) وجـه عَ اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ تَكُ مْ وَ
االستدالل أنه تعاىل أخرب أنه جعل هذه األمة عدوالً خياراً ليشهدوا عىل النـاس بـأن رسـلهم قـد 
بلغوهم عن اهللا رسالته وأدوا عليهم ذلك , وهذا يتناول شهادهتم عىل األمـم املاضـية وشـهادهتم 

 صىل اهللا عليه وسلم أمرهم بكذا وهناهم عـن كـذا , عىل أهل عرصهم ومن بعدهم أن رسول اهللا
فهم حجة اهللا عىل من خالف رسول اهللا , وزعم أنه مل يأهتم من اهللا ما تقوم به عليه احلجة , وتشهد 
هذه األمة الوسط عليه بأن حجة اهللا بالرسل قامت عليه , ويشهد كل واحد بانفراده بام وصل إليه 

لشهادة , فلو كانت أحاديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم ال تفيـد من العلم الذي كان به أهل ا
 العلم مل يشهد به الشاهد ومل تقم به احلجة عىل املشهود عليه .



 

  ٤٩

لَ  عْ مْ يَ هُ َقِّ وَ دَ بِاحلْ هِ نْ شَ ةَ إِالَّ مَ اعَ فَ ونِهِ الشَّ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ ذِ لِكُ الَّ مْ ال يَ ونَ العارشة/ قوله تعاىل ( وَ مُ
هذه األخبار التي رواها الثقات احلفاظ عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إما أن تكون حقاً أو ) و

باطالً أو مشكوكاً فيها , ال يدري هل هي حق أو باطل . فإن كانت باطالً أو مشكوكاً فيها وجـب 
ب الشـهادة اطراحها وأن ال يلتفت إليها , وهذا انسالخ من اإلسالم بالكلية . وإن كانت حقاً فيج

هبا عىل البت أهنا عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وكان الشاهد بذلك شاهداً باحلق وهو يعلـم 
 صحة املشهود به .

احلادية عرشة/ قول النبي صىل اهللا عليه وسلم عىل مثلها (( فاشهدوا )) أشار إىل الشمس ومل يزل 
 عليه وسلم عىل القطـع أنـه قـال كـذا , الصحابة والتابعون وأئمة احلديث يشهدون عليه صىل اهللا

وأمر به وهنى عنه وفعله ملا بلغهم إياه الواحد واالثنان والثالثة فيقولون: قال رسـول اهللا صـىل اهللا 
عليه وسلم كذا , وحرم كذا وأباح كذا , وهذه شهادة جازمة يعلمون أن املشهود بـه كالشـمس يف 

سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم واعتناء هبا يشهد الوضوح , وال ريب أن كل من له التفات إىل 
شهادة جازمة أن املؤمنني يرون هبم رهبم عياناً يوم القيامة , وأن قوماً من أهـل التوحيـد يـدخلون 
النار ثم خيرجون منها بالشفاعة وأن الرصاط حق , وتكليم اهللا لعبـاده يـوم القيامـة كـذلك , وأن 

أضعاف ذلك , بل يشهد بكل خرب صحيح متلقى بـالقبول مل ينكـره  الوالء ملن أعتق , إىل أضعاف
 أهل احلديث شهادة ال يشك فيها .

الثانية عرشة/ إن هؤالء املنكرين إلفادة أخبار النبي صىل اهللا عليه وسلم العلـم يشـهدون شـهادة 
نهم ألنكـروا جازمة قاطعة عىل أئمتهم بمذاهبهم وأقواهلم أهنم قالوا , ولو قيل هلم إهنا مل تصح عـ

ذلك غاية اإلنكار , وتعجبوا من جهل قائله , ومعلوم أن تلك املذاهب مل يروها عنهم إال الواحـد 
واالثنان والثالثة ونحوهم , مل يروها عنهم عدد التواتر . وهذا معلوم يقينـاً . فكيـف حصـل هلـم 

ذا وذهبوا إىل كذا , العلم الرضوري واملقارب للرضوري بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بك
وحيصل هلم العلم بام أخرب به أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وسائر الصحابة عـن رسـول اهللا 
صىل اهللا عليه وسلم , وال بام رواه عنهم التابعون وشاع يف األمة وذاع , وتعددت طرقه وتنوعت , 

ن هـذا هلـو العجـب وكان حرصه عليه أعظم بكثري من حرص أولئك عـىل أقـوال متبـوعيهم ? إ
 العجاب .
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وهذا وإن مل يكن نفسه دليالً يلزمهم أحد أمرين: إما أن يقولـوا أخبـار رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 
وسلم وفتاواه وأقضيته تفيد العلم , وإما أن يقولوا إهنـم ال علـم هلـم بصـحة يشء ممـا نقـل عـن 

ك مفيداً للعلم بصحته عن أئمـتهم دون أئمتهم , وأن النقول عنهم ال تفيد علامً , وأما أن يكون ذل
 املنقول عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فهو من أبني الباطل . 

مْ  يِيكُ ْ مْ ملَِا حيُ اكُ عَ ا دَ ولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُوا هللاَِِّ وَ تَجِ نُوا اسْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ  ) ووجـه الثالثة عرشة/ قوله تعاىل ( يَ
مؤمن بلغته دعـوة الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم إىل يـوم القيامـة . االستدالل أن هذا أمر لكل 

ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة املبلغ وهو مأمور بإجابة الدعوتني يف احلالتني , وقـد علـم 
أن حياته يف تلك الدعوة واالستجابة هلا , ومن املمتنع أن يأمره اهللا تعاىل باإلجابة ملا ال يفيد علـامً , 

ه بام ال يفيد علامً أو يتوعده عىل ترك االستجابة ملا ال يفيد علامً بأنه إن مل يفعل عاقبه , وحـال أو حييي
 بينه وبني قلبه .

ا ـذَ مْ عَ ـيبَهُ ةٌ أَوْ يُصِ مْ فِتْنـَ ـيبَهُ هِ أَنْ تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ينَ خيُ ذِ رِ الَّ ذَ يَحْ لْ بٌ الرابعة عرشة/ قوله تعاىل ( فَ
) وهذا يع م كل خمالف بلغه أمره صىل اهللا عليه وسلم إىل يوم القيامة , ولو كان ما بلغه مل يفـده أَلِيمٌ

علامً ملا كان متعرضاً بمخالفة ما ال يفيد علامً للفتنة والعذاب األليم , فإن هذا إنام يكون بعـد قيـام 
 احلجة القاطعة التي ال يبقى معها ملخالف أمره عذر .  

مِ  اخلامسة عرشة/ قوله تعاىل يَـوْ الْ ـولَ )  إىل قولـه ( وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ وا اهللاََّ وَ نُوا أَطِيعُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ (يَ
) ووجه االستدالل أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه إىل اهللا ورسـوله , والـرد إىل اهللا هـو الـرد إىل  رِ خِ اآلْ

د وفاتـه . فلـوال أن املـردود إليـه يفيـد كتابه , والرد إىل رسوله هو الرد إليه يف حياته وإىل سنته بع
العلم وفصل النزاع مل يكن يف الرد إليه فائدة , إذ كيف يرد حكم املتنازع فيه إىل ما ال يفيد علامً البتة 
وال يدر حق هو أم باطل? وهذا برهان قاطع بحمد اهللا , فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول اهللا 

 ; إنا نرد ما تنازعنا فيه إىل العقـول واآلراء واألقيسـة فإهنـا تفيـد صىل اهللا عليه وسلم ال تفيد علامً 
 العلم .

مْ أَنْ يَ  هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ تَّبِعْ أَهْ ال تَ لَ اهللاَُّ وَ مْ بِامَ أَنْزَ يْنَهُ مْ بَ كُ أَنِ احْ تِنُوكَ السادسة عرشة/ قوله تعاىل (وَ فْ
يْكَ ) إىل لَ اهللاَُّ إِلَ ا أَنْزَ نْ بَعْضِ مَ مٍ عَ ـوْ ـامً لِقَ كْ ـنَ اهللاَِّ حُ ـنُ مِ سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ بْغُ لِيَّةِ يَ َاهِ مَ اجلْ كْ  قوله ( أَفَحُ

) ووجه االستدالل أن كل ما حكم به رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم فهـو ممـا أنـزل اهللا ,  وقِنُونَ يُ
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مـه الكـذب وهو ذكر من اهللا أنزله عىل رسوله , وقد تكفل سبحانه بحفظـه , فلـو جـاز عـىل حك
والغلط والسهو من الرواة , ومل يقم دليل عىل غلطه وسهو ناقله لسقط حكـم ضـامن اهللا وكفالتـه 
حلفظه , وهذا من أعظم الباطل , ونحن ال ندعي عصمة الرواة , بل نقول: إن الراوي إذا كذب أو 

به وغلطه ليـتم غلط أو سها فال بد أن يقوم دليل عىل ذلك , والبد أن يكون يف األمة من يعرف كذ
حفظه حلججه وأدلته , وال تلتبس بام ليس منها , فإنه من حكم اجلاهلية بخالف من زعم أنه جيوز 
أن تكون كل هذه األخبار واألحكام املنقولة إلينا آحاداً كذباً عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , 

 ا نحن بستيقنني . وغايتها أن تكون كام قاله من ال علم عنده إن نظن إال ظنا , وم
السابعة عرشة/ ما احتج به الشافعي نفسه فقال: أخربنا سفيان عن عبدامللك بن عمري عن أبيه عن 
عبداهللا بن مسعود أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال: (( نرض اهللا عبداً سمع مقالتي فحفظهـا 

من هو أفقه منه , ثالث ال يغل  ووعاها وأداها , فرب حامل فقه إىل غري فقيه , ورب حامل فقه إىل
عليهن قلب مسلم: إخالص العمل هللا , والنصيحة للمسلمني , ولـزوم مجـاعتهم . فـإن دعـوهتم 
حتيط من ورائهم )) . قال الشافعي: فلام ندب رسول اهللا صـىل اهللا عيـه وسـلم إىل اسـتامع مقالتـه 

ر من يؤدي عنه إال ما تقوم بـه احلجـة وحفظها وأدائها أمر أن يؤدهيا ولو واحد , دل عىل أنه ال يأم
عىل من أد إليه ; ألنه إنام يؤدي عنه حالل يؤتى , وحرام جيتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى , 
ونصيحة يف دين ودنيا , ودل عىل أنه قد حيمل الفقه غري الفقيه يكون له حافظاً وال يكون فيه فقيهاً 

وم مجاعة املسلمني مما حيتج به يف أن إمجاع املسـلمني الزم , وأمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بلز
. انتهى . واملقصود أن خرب الواحد العدل لو مل يفد علامً ألمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن ال 
يقبل من أد إليه إال من عدد التواتر الذي ال حيصل العلم إال بخربهم , ومل يدع للحامل املـؤدي 

; ألن ما محله ال يفيد العلم , فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحـده إال بانضـاممه إىل وإن كان واحداً 
أهل التواتر , وهذا خالف ما اقتضاه احلديث . ومعلوم أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم إنـام 
ندب إىل ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم احلجة عىل من أد إليه , فلـو مل يفـد العلـم مل يكـن فيـه 

 حجة.
الثامنة عرشة/ حديث أيب رافع الصحيح عن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال: (( ال ألفـني 
أحداً منكم متكئاً عىل أريكته يأتيه األمر من أمري يقول: ال ندري ما هذا , بيننـا وبيـنكم القـرآن , 
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ديث أال وإين أوتيت الكتاب ومثله معه )) ووجه االستدالل أن هذا هني عـام لكـل مـن بلغـه حـ
صحيح عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أن خيالفه أو يقول ال أقبل إال القرآن , بل هو أمر الزم 
, وفرض حتم بقبول أخباره وسننه , وإعالم منه صىل اهللا عليه وسلم أنه من اهللا أوحاها إليه , فلو 

قبول ما ال علم يل بصحته , واهللا مل تفد علامً لقال: من بلغته إهنا أخبار آحاد ال تفيد علامً فال يلزمني 
تعاىل مل يكلفني العلم بام مل أعلم صحته وال اعتقاده , بل هذا بعينه هو الذي حـذر منـه رسـول اهللا 
صىل اهللا عليه وسلم أمته وهناهم عنه , وملا علم أن يف هذه األمة من يقول حذرهم منه , فإن القائل 

ال ندري ما هذه األحاديث , وكان سلف هؤالء يقولون إن أخباره ال تفيد العلم هكذا يقول سواه 
بيننا وبينكم القرآن وخلفهم يقولون: بيننا وبينكم أدلة العقول , وقد رصحوا بذلك وقالوا: نقـدم 

 العقول عىل هذه األحاديث , آحادها ومتواترها , ونقدم األقيسة عليها .
يب طلحة عن أنس بن مالك قـال: كنـت التاسعة عرشة/ ما رواه مالك عن إسحاق بن عبداهللا بن أ

أسقي أبا عبيدة بن اجلراح وأبا طلحة األنصاري وأيب بن كعب رشابـاً مـن فضـيخ , فجـاءهم آت 
فقال: إن اخلمر قد حرمت , فقال أبو طلحة: قم يـا أنـس إىل هـذه اجلـرار فاكرسـها , فقمـت إىل 

أبا طلحة أقـدم عـىل قبـول خـرب مهراس لنا فرضبتها بأسفلها حتى كرسهتا . ووجه االستدالل أن 
التحريم حيث ثبت به التحريم ملا كان حالالً , وهو يمكنه أن يسمع من رسول اهللا صـىل اهللا عليـه 
وسلم شفاها , وأكد ذلك القبول بإتالف اإلناء وما فيه , وهو مال , وما كـان ليقـدم عـىل إتـالف 

 عليه وسلم ورسول اهللا صـىل اهللا عليـه املال بخرب من ال يفيده خربه العلم عن رسول اهللا صىل اهللا
وسلم إىل جنبه , فقام خرب ذلك اآليت عنده وعند من معه مقام السامع من رسول اهللا صىل اهللا عليه 
وسلم بحيث مل يشكوا ومل يرتابوا يف صدقه , واملتكلفون يقولون إن مثل ذلك اخلرب ال يفيد العلـم 

 ال بقرينة وال بغري قرينة .
ن خرب الواحد لو مل يفـد العلـم مل يثبـت بـه الصـحابة التحليـل والتحـريم واإلباحـة العرشون/ إ

والفروض , وجيعل ذلك ديناً يدان به يف األرض إىل آخر الدهر . فهذا الصـديق ريض اهللا عنـه زاد 
يف الفروض التي يف القرآن فرض اجلدة وجعله رشيعة مسـتمرة إىل يـوم القيامـة بخـرب حممـد بـن 

رية بن شعبة فقط , وجعل حكم ذلك اخلرب يف إثبات هذا الفرض حكم نـص القـرآن مسلمة واملغ
يف إثبات فرض األم , ثم اتفق الصحابة واملسلمون بعدهم عىل إثباته بخرب الواحد . وأثبـت عمـر 
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بن اخلطاب بخرب محل ابن مالك دية اجلنني وجعلها فرضاً الزماً لألمة , وأثبت مـرياث املـرأة مـن 
بخرب الضحاك بن سفيان الكاليب وحده , وصار ذلك رشعاً مستمراً إىل يـوم القيامـة . دية زوجها 

وأثبت رشيعة عامة يف حق املجوس بخرب عبدالرمحن بن عوف وحـده . وأثبـت عـثامن بـن عفـان 
رشيعة عامة يف سكنى املتوىف عنها بخرب قريعة بنت مالك وحدها , وهذا أكثر من أن يذكر , بل هو 

منهم , وال يقال عىل هذا إنام يدل عىل العمل بخـرب الواحـد يف الظنيـات , ونحـن ال  إمجاع معلوم
ننكر ذلك ألنا قد قدمنا أهنم أمجعوا عىل قبوله والعمل بموجبه , ولو جاز أن يكون كـذباً أو غلطـاً 

 يف نفس األمر لكانت األمة جممعة عىل قبول اخلطأ والعمل به , وهذا قدح يف الدين واألمة .
ادية والعرشون/ إن الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم كانوا يقبلون خـرب الواحـد ويقطعـون احل

بمضمونه , فقبله موسى من الذي جاء من أقىص املدينة قائالً َ له: إن املأل يـأمترون بـك ليقتلـوك , 
فجزم بخربه وخرج هارباً من املدينة , وقبل خرب بنت صـاحب مـدين ملـا قالـت: إن أيب يـدعوك 

 جزيك أجر ما سقيت لنا , وقبل خرب أبيها يف قوله: هذه ابنتي وتزوجتها بخربه . لي
وقبل يوسف الصديق خرب الرسول الذي جاءه من عند امللك وقال: ارجع إىل ربك فاسأله ما بـال 
النسوة . وقبل النبي صىل اهللا عليه وسلم خرب اآلحاد الذين كانوا خيربونه بنقض عهد املعاهدين له 

م بخربهم , واستباح دماءهم وأمواهلم وسبي ذرارهيم . ورسل اهللا صلواته وسالمه عليهم وغزاه
مل يرتبوا عىل تلك األخبار أحكامها , وهم جيوزون أن تكون كذباً وغلطاً , وكذلك األمـة مل تثبـت 

عليـه الرشائع العامة الكلية بأخبار اآلحاد , وهم جيوزون أن يكون كذباً عىل رسـول اهللا صـىل اهللا 
وسلم يف نفس األمر , ومل خيربوا عن الرب تبارك وتعاىل يف أسامئه وصفاته وأفعاله بام ال علـم هلـم 

 به , بل جيوز أن يكون كذباً وخطأ يف نفس األمر , هذا مما يقطع ببطالنه كل عامل مستبرص . 
جتـز الشـهادة عـىل اهللا الثانية والعرشون/ إن خرب العدل الواحد املتلقى بالقبول لو مل يفد العلـم مل 

ورسوله بمضمونه , ومن املعلوم املتيقن أن األمة من عهد الصحابة إىل اآلن مل تزل تشـهد عـىل اهللا 
وعىل رسوله بمضمون هذه األخبار جازمني بالشهادة يف تصانيفهم وخطاهبم , فيقولـون رشع اهللا 

ق تلك األخبار جازمني هبا لكـانوا كذا وكذا عىل لسان رسوله صىل اهللا , فلو مل يكونوا عاملني بصد
قد شهدوا بغري علم وكانت  شهادة زور , وقوالً عىل اهللا ورسوله بغري علم , ولعمر اهللا هذا حقيقة 

 قوهلم , وهم أوىل بشهادة الزور من سادات األمة وعلامئها . 
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التبـع , هـذا فـيام املصدر الثاين / تقديم العقل عىل النقل , وجعل العقل هو األصـل والنقـل هـو 

 يعتربونه من النقل وهو القرآن واألحاديث املتواترة دون أحاديث اآلحاد كام تقدم .
ذكر هذا األصل الرازي يف مواطن من كتبه مثـل : أسـاس التقـديس, واملطالـب العاليـة, ولبـاب 

تزلة واألشاعرة األربعني, وهناية العقول, لكن ليعلم أنه مل ينفرد به فهو موجود عند أسالفه من املع
لكن غاية ما من فعله أنه ينظر ويقعد. وإليـك نـص هـذا القـانون  ٣٥٩كاجلويني يف االرشاد ص

 :  ١٧٣−١٧٢الكيل :  قال يف أساس التقديس ص
[ اعلم أن الدالئل القطعية إذا قامت عىل ثبوت يشء, ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخـالف 

أمور أربعة  إما أن يصدق مقتىض العقل والنقل فيلـزم تصـديق ذلك فهناك ال خيلو احلال من أحد 
النقيضني وهو حمال.  وإما أن تكذب الظواهر النقلية, وتصدق الظواهر العقلية.   وإما أن تصـدق 
الظواهر النقلية وتكذب الظواهر النقلية وذلك باطل, ألنه ال يمكننـا أن نعـرف صـحة الظـواهر 

ل العقلية إثبات الصانع وصـفاته وكيفيـة داللـة املعجـزة عـىل صـدق النقلية إال إذا عرفنا بالدالئ
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وظهور املعجزات عىل يد حممد صىل اهللا عليـه وسـلم. ولـو صـار 
القدح يف الدالئل العقلية القطعية صار العقل متهامً غري مقبول القول, ولو كان كذلك خلـرج عـن 

ه األصول, وإذا مل تثبت هذه األصول خرجت الـدالئل النقليـة عـن أن يكون مقبول القول يف هذ
كوهنا مفيدة.      فثبت أن القدح يف العقل لتصحيح النقل يفيض إىل القدح يف العقـل والنقـل معـاً 
وأنه باطل. وملا بطلت األقسام األربعة مل يبق إال أن يقطع بمقتىض الـدالئل العقليـة القاطعـة بـأن 

ية :  إما أن يقال :  إهنا غري صحيحة, إال أن املـراد منهـا غـري ظواهرهـا ; ثـم إن هذه الدالئل النقل
جوزنا التأويل اشتغلنا عىل سبيل التربع بذكر تلك التأويالت عـىل التفصـيل, وإن مل جيـز التأويـل 
 فوضنا العلم هبا إىل اهللا تعاىل. فهذا هو القـانون الكـيل املرجـوع إليـه يف مجيـع املتشـاهبات, وبـاهللا

 التوفيق ا.هـ.
فهنا أربع احتامالت : إما أن يصدقهام وهذا ال يصح ألهنام متناقضـان, أو يكـذهبام وهـذا ال يصـح 
ألهنام متناقضان, وإما أن يقدم النقل وهذا ال يصح عىل قوله ألن العقـل أصـل يف معرفـة النقـل, 



 

  ٥٥

هذا القـانون كـام يف كتـاب  وإما أن يقدم العقل وهذا هو الصحيح.   وقد أطال ابن تيمية الرد عىل
 درء تعارض العقل والنقل, وابن القيم  يف كتاب الصواعق املرسلة. 

  −وخالصة األدلة يف نقض هذا القانون الكيل  ما ييل : 
, وليس هنـاك دليـل يـدل  −١ القطعي مقدم عىل الظني عند التعارض سواء كلن عقلياً أو سمعيا ً

بل متى ما كان أحدمها قطعياً قدم عىل اآلخـر فمـن ثـم عىل أن كل عقيل قطعي وكل سمعي ظني 
يتبني أن القسمة الرباعية عىل وجه احلرص خطأ, بل يزاد أمر خامس وهو أنه تارة يقـدم العقـيل إذا 

 .  كان قطعياً وتارة النقيل إذا كان قطعياً
عقل أصـل قوهلم : قدم العقل ألنه أصل النقل غري صحيح, إذ يقال : هل يريدون بذلك أن ال −٢

يف ثبوت النقل يف نفس األمر, أو أصل يف علمنا بالصحة ?  أما األول قطعاً أنه خطأ غـري مـراد إذ 
عدم العلم  باليشء ال يدل عىل العدم. أما إن أرادوا أنه أصل يف علمنا بالصـحة, فيقـال هلـم مـاذا 

ة هبذه القوة الغريزية وال شك تريدون بالعقل أتعنون به القدرة الغريزية التي فينا أم العلوم املستفاد
أن القوة الغريزية غري مرادة ألهنا ليست علامً يتصور, فلم يبق إال العلوم املستفادة ومن املعلـوم أن 
هذه العلوم املستفادة منه ما ليس له صلة بالسمعيات كاحلسـاب ومنـه مـا لـه صـلة وهـو صـدق 

 نقل خطأ.الرسول و ثبوت نبوته فمن ثم يعلم أن قول العقل أصل ال
من أقر بالنبوة لن جيعلها معارضة بل سيقدمها, وإال فهو مكذب للنبوة ألنه سيقدم العقل عىل  −٣

 خرب النبي وهذا تكذيب للنبي الذي هو تكذيب به.
أهنم سموا األدلة بغري اسمها فقالوا : عقيل وسمعي والصـواب أن يقولـوا :  −رمحه اهللا  −بني  −٤

ة الرشعية منها ما هو سمعي, ومنها ما هو عقيل, ومنها ما هو عقـيل رشعي وغري رشعي ألن األدل
وسمعي يف آن واحد, فكأن هؤالء يقولون نقدم الدليل البدعي عىل الدليل الرشعي, وهـذا كفـر, 

 ألن واقعه معارضة خرب الرسول بخرب غري الرسول صىل اهللا عليه وسلم.
الرجـل الواحـد يتفـاوت فكيـف بعقـول  أن العقول تتفاوت يف إدراكها ومعرفتها بـل عقـل −٥

رياً الناس. وصدق اهللا القائل : ( ثـِ تِالفاً كَ وا فِيهِ اخْ دُ جَ وَ ِ اهللاَِّ لَ ريْ نْدِ غَ نْ عِ انَ مِ وْ كَ لَ ). وقـال مطـرف وَ
, لقال قائل : احلـق فيـه. فلـام تشـعبت فاختلفـت  بن الشخري : لو كانت هذه األهواء هو واحداً

  يتفرق. عرف كل ذي عقل أن احلق ال
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ال نسلِّم أصالً بوجود التعارض, ألن الرشع يأمر باحلق, والعقل الصحيح يدل عىل احلق ومـا  −٦
بَيِّنَاتِ ( يدالن عىل احلق ال يتعارض إال إذا كان يف أحدمها خطأ, لذا قال تعاىل  نَا بِالْ لَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ قَ لَ

انَ  ِيزَ املْ كِتَابَ وَ مُ الْ هُ عَ نَا مَ لْ زَ أَنْ طِ  وَ سْ قِ ومَ النَّاسُ بِالْ  )لِيَقُ
 املصدر الثالث /أنه ال بد من تأويل نصوص األسامء والصفات ألن ظاهرها التشبيه وهو كفر .

) وأما من زعم أن الطريق بدأ ٥٠٢قال السنويس يف كتابه ( رشح عقيدة أهل التوحيد الكرب ص 
عليـه أن حجيـتهام ال تعـرف إال بـالنظر  إىل معرفة احلق الكتاب والسنة وحيرم ما سـوامها , فـالرد

 العقيل , وأيضاً فقد وقعت فيهام ظواهر من اعتقدها عىل ظاهرها كفر عند مجاعة وابتدع ا.هـ 
سادسـاً : التمسـك يف أصـول العقائـد  −ثم عد مخسـة وقـال  −وقال أيضاً : أصول الكفر ستة .. 

العقلية والقواطع الرشـعية , للجهـل  بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غري عرضها عىل الرباهني
بأدلة العقول , وعدم االرتباط بأساليب العـرب . والتمسـك يف أصـول العقائـد بمجـرد ظـواهر 
الكتاب والسنة من غري بصرية يف العقل هـو أصـل ضـاللة احلشـوية فقـالوا بالتشـبيه والتجسـيم 

شِ واجلهة عمالً بظاهر قوله تعاىل (  رْ عَ ىلَ الْ َنُ عَ محْ )  الرَّ تَوَ ءِ )( اسْ امَ نْ يفِ السَّ نْتُمْ مَ ـتُ (  أَأَمِ لَقْ ملَِـا خَ
يَّ   ) ونحوها ا.هـ  بِيَدَ

 
 قال يف متن اجلوهرة األشعري :

 وكل نص أوهم التشبيها            أوله أو فوض ورم تنزهيا                       
املشـاهبة  −يف هـذا املـوطن  −: واملراد مـن التشـبيه ١٤٩وقال الباجوري يف رشحه للجوهرة ص 

 ٣١ للحوادث , وحمل الشبهة أن ظاهر النصوص يوهم أن هللا تعاىل مكاناً أو جارحة ا.هـ 
وقد مشى عىل هذا األصل عملياً ابن فورك يف كتابه مشكل احلديث فقال يف عدة مواضع : ذكر 

 خرب مما يقتيض التأويل ويوهم ظاهره التشبيه .
ئمـة اإلسـالم مـنهم اإلمـام ابـن تيميـة إذ قـال يف جممـوع الفتـاو وهذا األصل فاسد وقد رده أ

املخلوقني أو ما هو مـن خصائصـهم  بصفاتأن ظاهرها التمثيل  يعتقدكان القائل  فإن): ٣/٤٣(
واألئمة مل يكونوا يسمون هذا ظاهرهـا وال يرتضـون أن  السلففال ريب أن هذا غري مراد ولكن 

                                                 
  ) .١/٤٤٢وانظر عون المريد (  ٣١
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اطال واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم مـن ان يكـون كالمـه وب كفرايكون ظاهرالقرآن واحلديث 
منه إال ما هو كفر أو ضالل والذين جيعلون ظاهرها ذلـك يغلطـون  يظهرالذ وصف به نفسه ال 

  :من وجهني
إىل تأويـل خيـالف الظـاهر وال يكـون  حمتاجاجيعلون املعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى جيعلوه  تارة

 ا.هـ أنه باطل  العتقادهمى احلق الذ هو ظاهر اللفظ يردون املعن وتارةكذلك 
ال حيىص كثـرة  خلقأوالً أنه غلط يف  اعلم): ٢/٢٨٥وقال األمني الشنقيطي يف تفسريه األضواء (

إىل الفهم من معنى االستواء واليد مثال يف اآليـات  السابقاملتأخرين فزعموا أن الظاهر املتبادر  من
وقالوا جيب علينا أن نرصفه عـن ظـاهره إمجاعـاً ألن اعتقـاد  احلوادثالقرآنية هو مشاهبة صفات 

اخلالق باملخلوق فهو كافر وال خيفى عىل أدنى عاقل أن حقيقة معنـى هـذا  شبهكفر ألن من ه ظاهر
فيه بام  والقولوصف نفسه يف كتابه بام ظاهره املتبادر منه السابق إىل الفهم الكفر باهللا  اهللالقول أن 

نَاقيل له (  الذي , والنبي به جل وعال ال يليق  لْ أَنزَ ا  وَ َ لِلنَّاسِ مَ رَ لِتُبَنيِّ كْ يْكَ الذِّ لَ إِلَ مْ ) نُـزِّ ـيْهِ  مل إِلَ
جيوز يف حقه تأخري البيـان  ال يبني حرفاً واحداً من ذلك مع إمجاع من يعتد به من العلامء عىل أنه 

ما ظاهره املتبادر منه الكفر والضالل املبني حتى  سيام والعن وقت احلاجة إليه وأحر يف العقائد 
فزعموا أن اهللا أطلق عىل نفسه الوصف بام ظـاهره املتبـادر منـه ال  املتأخرينجاء هؤالء اجلهلة من 

 تلقاءأن ذلك الظاهر املتبادر كفر وضالل جيب رصف اللفظ عنه وكل هذا من  كتم يليق والنبي 
ظِيمٌ أنفسهم من غري اعتامد عىل كتاب أ تَانٌ عَ ْ ا هبُ اذَ انَكَ هَ بْحَ  و سنة سُ

 واحلق ورسوله عىل اهللا جل وعال  االفرتاءخيفى أن هذا القول من أكرب الضالل ومن أعظم  وال
 . الذي ال يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف اهللا به نفسه أو وصفه به رسوله 

اإليامن هو التنزيه التام عن مشاهبة يشء من  نماملتبادر منه السابق إىل فهم من يف قلبه يشء  فظاهره
بـني تلـك  مناسـبةإضافة الصفة إليه جل وعال يتبادر إىل الفهم أنـه ال  فبمجرد,  صفات احلوادث

السابق إىل الفهـم  أنالصفة املوصوف هبا اخلالق وبني يشء من صفات املخلوقني وهل ينكر عاقل 
ال واهللا ال ينكر ذلك إال مكابر  صفاتهوق يف ذاته ومجيع املتبادر لكل عاقل هو منافاة اخلالق للمخل

 ا.هـ
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يف  −رمحـه اهللا−وقد رد هذا األصل البدعي  ونقضه شيخنا العالمة حممد بن صـالح العثيمـني 
من مخسة أوجه ضمنها تدليالت رشعية وعقلية ولـوازم ال حمـيص وال  ٤٠كتابه القواعد املثىل ص

 يد عنها .حم



 

  ٥٩

אא 
אאאאא 

 
ينتسب األشاعرة يف االعتقاد إىل أيب احلسن األشعري , وواقع احلال يكذب هذه النسبة ويبـني 
الفرق بني أيب احلسن األشعري واألشاعرة , وقبل أن أرشع يف ذكر بعض الفروق العقدية بـني أيب 

 م أيب احلسن األشعري به يتبني حقيقة اعتقاده :احلسن األشعري واألشاعرة إليك شيئاً من كال
) مبيناً عقيدة أهل السـنة واجلامعـة أهـل ١/٣٤٥يف كتابه مقاالت اإلسالميني ( −رمحه اهللا  −قال 

 احلديث أصحاب قول مجلة حكايةاهللا به : هذه احلديث بياناً جممالً مع الترصيح بأنه يعتقده ويدين 
 :السنة  أهلو

وما جاء من عند اهللا ومـا  , ورسله وكتبهباهللا ومالئكته  : اإلقرار والسنة احلديث أهلعليه  ما مجلة
يردون من ذلك شيئا وأن اهللا سبحانه إله واحد فرد صمد ال الـه  ال اهللا  رسولرواه الثقات عن 

ولداً وأن حممدا عبده ورسوله وأن اجلنة حق وأن النار حـق وان السـاعة  والغريه مل يتخذ صاحبة 
 وأن اهللا يبعث من يف القبور . فيهاية ال ريب آت

) (اهللا سبحانه عىل عرشه كام قال  وان تَوَ شِ اسْ رْ عَ ىلَ الْ َنُ عَ محْ له يدين بال كيف كام قـال (  نأو الرَّ
تَانِ ) وأن  وطَ بْسُ اهُ مَ دَ يَّ ) وكام قال ( بَلْ يَ تُ بِيَدَ لَقْ يُ  لهخَ ي بِأَعْ ْرِ نِنَا) وأن عينني بال كيف كام قال ( جتَ

)  له وجها كام قال ( امِ رَ كْ ِ األْ َاللِ وَ بِّكَ ذُو اجلْ هُ رَ جْ ى وَ بْقَ يَ ويقـرون بـأن اإليـامن قـول  −ثم قال  − وَ
 −ثم قال  −وعمل , يزيد وينقص 

أن اهللا سبحانه ينزل إىل السامء الدنيا فيقـول   جاءت عن رسول اهللا  التي باألحاديث ويصدقون 
بالكتاب والسنة كام قال اهللا عـز  ويأخذون رسول اهللا  عن احلديثاء يف ج كامهل من مستغفر? 

) وجل ( ولِ سُ الرَّ وهُ إِىلَ اهللاَِّ وَ دُّ رُ ءٍ فَ ْ تُمْ يفِ يشَ عْ نَازَ إِنْ تَ اتباع من سلف من أئمة الدين وأن ال  ويرون فَ
ول واليـه نـذهب ومـا ما ذكرنا من قـوهلم نقـ وبكل −ثم قال  −اهللا  بهيبتدعوا يف دينهم ما مل يأذن 

 ا.هـوبه نستعني وعليه نتوكل واليه املصري  الوكيلباهللا وهو حسبنا ونعم  إالتوفيقنا 
مل  وعلامعىل إثبات حياة اهللا عز وجل مل يزل هبا حيا  وأمجعوا: ٢١٠وقال يف رسالته ألهل الثغر  ص

ة مل يزل هبا مريدا وسمعا وبرصا مل وإراد متكلام يزل به عاملا وقدرة مل يزل هبا قادرا وكالما مل يزل به



 

  ٦٠

 مبسـوطتنيعىل أنه عز وجل يسمع وير وأن له تعاىل يـدين  وأمجعوا وقال : بصريايزل به سميعا 
وأن  جوارحـابيمينه من غري أن يكـون  مطويات وأن األرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات

 يديه تعاىل غري نعمته 
وتقريعه إلبليس عىل االستكبار عـن  بيدهالسالم حيث خلقه  ه آلدم عليهفدل عىل ذلك ترشي وقد

  أن تسجد ملا خلقت بيدي ) منعك ما (السجود مع ما رشفه به بقوله 
عىل أنه عز وجل جييء يوم القيامـة وامللـك صـفا صـفا لعـرض األمـم وحسـاهبا  وأمجعوا وقال :
 اءوثواهبا فيغفر ملن يشاء من املذنبني ويعذب منهم من يش وعقاهبا
من يف السامء  أأمنتمتعاىل فوق سمواته عىل عرشه دون أرضه وقد دل عىل ذلك بقوله (  وأنهوقال: 

 الـرمحن(  وقال)يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه  إليه(  وقال) أن خيسف بكم األرض 
 يـزل العرش استيالء كام قال أهل القدر ألنه عز وجل مل عىلاستواؤه  وليس) عىل العرش استو 

 عىل كل يشء ا.هـ مستوليا
الذي نقول به وديانتنا التي ندين هبا التمسـك بكتـاب اهللا ربنـا عـز  قولنا : ٢٠وقال يف اإلبانة ص

رو عن السادة الصحابة والتابعني وأئمة احلـديث ونحـن بـذلك  وما  حممد نبيناوجل وبسنة 
وجهـه ورفـع درجتـه  اهللا نرضـ نبـلحأبو عبداهللا أمحد بن حممـد بـن  بهمعتصمون وبام كان يقول 

اهللا  أبانوالرئيس الكامل الذي  الفاضلوأجزل مثوبته قائلون وملا خالف قوله خمالفون ألنه اإلمام 
وزيع الزائغني وشك الشـاكني  املبتدعنيبه احلق ودفع به الضالل وأوضح به املنهاج وقمع به بدع 

له سبحانه وجها بال كيف  وأن −ثم قال −فهمم وكبريفرمحة اهللا عليه من إمام مقدم وجليل معظم 
 ) وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام  ويبقىكام قال ( 

  )بيدي  خلقت (وأن له سبحانه يدين بال كيف كام قال سبحانه  
 )مبسوطتان  يداه بل (قال  وكام

 ) ا.هـبأعيننا  جتري (وأن له سبحانه عينني بال كيف كام قال سبحانه 
رق الكبري بني معتقد أيب احلسن األشعري ومعتقد األشـاعرة الـذي سـبق ذكـر مما تقدم يتضح الف

يشء منه , ومزيداً عىل ما تقدم فإن األشاعرة ال يثبتون اليدين هللا بل يؤولون اليد بالنعمة . قال ابن 
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: واعلم أنه ليس ينكـر اسـتعامل لفـظ اليـد عـىل معنـى ١٨٨فورك يف مشكل احلديث وبيانه ص 
 ك استعامله عىل معنى امللك والقدرة ا.هـالنعمة , وكذل

 وهذا التأويل قد أنكره أبو احلسن األشعري بعينه كام تقدم .
: ١٠٣وال يثبت األشاعرة املجيء هللا حقيقة بل يؤولونه كام قال الـرازي يف أسـاس التقـديس ص 

التفخيم لشأن اآليات  املراد هل ينظرون إال أن تأتيهم آيات اهللا , فجعل جميء آيات اهللا جميئاً له عىل
, كام يقال: جاء امللك إذا جاء جيش عظيم من جهته . أو يكون املراد : هل ينظـرون إال أن يـأتيهم 

)أمر اهللا ... أما قوله (  اً فّ اً صَ فّ املَْلَكُ صَ بُّكَ وَ اءَ رَ جَ إما وجاء أمر ربك , أو جـاء قهـر ربـك . كـام  وَ
ه , أو جاء ظهور معرفة اهللا تعاىل بالرضورة يف ذلك اليوم يقال : جاءنا امللك القاهر إذا جاء عسكر

 , فصار ذلك جارياً جمر جميئه وظهوره ا.هـ
وال يثبت األشاعرة االستواء بل يؤولونه باالستيالء , قـال الـرازي كـام يف أسـاس التقـديس ص 

اذ القـدر : إن معنى االسـتواء : االسـتيالء والقهـر ونفـ١٤١واآلمدي كام يف غاية املرام ص ١٥٦
 وجريان األحكام اإلهلية ا.هـ وهذا التأويل قد أنكره أيضاً أبو احلسن األشعري بعينه كام تقدم .

: ١١٠وال يثبت األشاعرة الوجه هللا بل يتأولونه بالـذات , قـال البغـدادي يف أصـول الـدين ص 
 والصحيح عندنا أن وجهه ذاته ا.هـ 

: املراد منها البرص . وقال البغـدادي يف ١٥٥إلرشاد صوتأول األشاعرة العينني فقال اجلويني يف ا
: ١٢١: املراد منها الرؤية والعلم . وقـال الـرازي يف أسـاس التقـديس ص١٠٩أصول الدين ص

  ٣٢املراد منها العناية واحلراسة ا.هـ
 

مما تقدم يتبني لك براءة أيب احلسن األشعري من كثري من التأويالت التي أصـبحت مـن مسـلامت 
اد عند األشاعرة , و سلفهم فيها املعتزلة الذين يعلن األشاعرة يف كتبهم تبديعهم وعداءهم االعتق

) لـه يف  نأوكـان ينفيهـا  األشـعريقـال أن  فمـن): ١٢/٢٠٣, قال اإلمام ابن تيمية يف الفتـاو
 , ونحـوه املعـايل من متأخري أصحابه كأيب طائفةولكن هذا فعل  , تأويلها قولني فقد افرت عليه

 ا.هـ املعتزلة أصولدخلوا يف مذهبه أشياء من أفان هؤالء 

                                                 
  لحسن األشعري والمنتسبين إليه في العقيدة ) فقد استفدت منه في هذا الفصل .انظر كتاب ( شعبة العقيدة بين أبي ا  ٣٢
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) بأيـدي النـاس مثـل أكثـر  اليـومالتـأويالت املوجـودة  وهـذه): ٥/٢٣وقال يف جمموع الفتاو
عمـر  بـنالتي ذكرها أبو بكر بن فورك يف كتاب التأويالت وذكرها أبو عبـد اهللا حممـد  التأويالت

غـري هـؤالء  كثـريالتقديس ) ويوجد كثري منها يف كالم خلق  الرازي يف كتابه الذي سامه ( تأسيس
ي وأبـى الوفـاء بـن عقيـل البرصمثل أبى عىل اجلبائي وعبداجلبار بن أمحد اهلمدانى وأبى احلسني 

 التـي ذكرهـا يف كتابـه وإن كـان قـد املرييسوأبى حامد الغزاىل وغريهم هي بعينها تأويالت برش 
 وهلم كالم حسن يف أشياء .  أيضاأويل وإبطاله يوجد يف كالم بعض هؤالء رد الت

صنفه  يويدل عىل ذلك كتاب الرد الذ املرييسعني تأويالهتم هي عني تأويالت برش  أنبينت  فإنام
عـثامن بـن  ( ردصنف كتابـا سـامه  ييف زمان البخار املشاهريأحد األئمة  يعثامن بن سعيد الدارم

حكى فيه هذه التـأويالت بأعياهنـا عـن  ) اهللا يف التوحيد افرت عىل فيامسعيد عىل الكاذب العنيد 
يقتىض أن املريسى أقعد هبا وأعلم باملنقول واملعقول من هؤالء املتأخرين الذين  بكالم برش املرييس

 الـذكىليهم من جهته وجهة غريه ثم رد ذلك عثامن بن سعيد بكـالم إذا طالعـه العاقـل إ اتصلت
إذا  ثم,وتبني له ظهور احلجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم  علم حقيقة ما كان عليه السلف

أو ضـللوهم وعلـم أن هـذا  كفـروهم وأكثرهم املريسيةرأ األئمة أئمة اهلد قد أمجعوا عىل ذم 
مذهب املرييس تبني اهلد ملن يريد اهللا هدايته وال حول وال  هوالقول الساري يف هؤالء املتأخرين 

  قوة إال باهللا ا.هـ
 اعترب هبذا أشاعرة اليوم وتركوا هذه التـأويالت االعتزاليـة , ورجعـوا إىل مـا عليـه السـلف فهال

الصالح متبعني يف ذلك أبا احلسن األشعري الذي أعلن رجوعه إىل مذهب السلف كام تقدم نقلـه 
معرضني عن كل من خالف منهج السلف سواء كان أبا احلسن األشعري أو غـريه يف تفصـيل مـا  

 سلف .عليه ال
وختاماً .. عجباً من تعاطف هؤالء املصدرين هلـذه الفتـو اجلامعيـة مـع األشـاعرة  علـامً  أهنـم 

وعـىل إثـر هـذا عـادوا أئمـة السـنة  −كـام تقـدم−يكفرون أهل السنة بتهمة أهنم جمسمة ومشبهة 
الشـافعية الفتنة ببغداد بني  ذكر) فقال : ٨/٤٢٨وعلامءهم من ذلك ما ذكر ابن األثري يف الكامل (

 −ثم قال −واحلنابلة 
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وكـان  املذهبوكان أشعري  الواعظ املغريب البكريالقاسم  أبو الرشيفالسنة  هذه بغدادإىل  ورد
اجلراية الوافرة فوعظ باملدرسة  عليه وأجر بغدادقد قصد نظام امللك فأحبه ومال إليه وسريه إىل 

فر سليام ولكن الشياطني كفروا ) واهللا ما كفـر احلنابلة ويعيبهم ويقول ( وما ك يذكرالنظامية وكان 
القالئـني  بنهرقصد يوما دار قايض القضاة أيب عبد اهللا الدامغاين  ولكن أصحابه كفروا ثم إنه أمحد

دور بنـي الفـراء  فكبسفجر بني بعض أصحابه وبني احلنابلة مشاجرة أدت إىل الفتنة وكثر مجعه 
جـالس عـىل الكـريس  وهـوبني يديه  يب يعىل فكان يقرأوأخذ كتبهم وأخذ منها كتاب الصفات أل

الديوان بعلـم السـنة  من البكريللوعظ فيشنع به عليهم وجر له معهم خصومات وفتن ولقب 
 ٣٣ا.هـاألشعري  احلسنومات ببغداد ودفن عند قرب أيب 

 . −رمحه اهللا  −كام كفروا اإلمام ابن تيمية , وتسببوا يف سجنه مراراً  
 أن يرفع راية التوحيد والسنة , ويقمع راية الرشك والبدعة . أسأل اهللا 

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
 عبدالعزيز بن ريس الريس

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
http://www.islamancient.net/ 

 هـ ١٤٢٧
א 

 
 جابة العالمة العبادإ -
 تقديم العالمة النجمي -
 تقديم العالمة اجلابري -
 املقدمة -
 نص الفتو البدعية اجلامعية -
 العلامء الذين بدعوا األشاعرة -

                                                 
  )٣/٣٥٨وانظر تاريخ المقريزي ( ٣٣



 

  ٦٤

 معنى كون األشاعرة أقرب إىل أهل السنة  -
 معنى أن األشاعرة من أهل السنة  -
 معنى أهنم أهل السنة يف أرض االعتزال -
 خمترص معتقد األشاعرة -
 ء أهل البدععدا -
 بعض اخللل يف الفتو البدعية اجلامعية -
 تناقض الغنيامن يف حال األشاعرة  -
 الرد عىل من أنكر أحاديث االفرتاق رواية ودراية -
 الرد عىل سلامن العودة -
 مصادر التلقي عند األشاعرة -
 الفرق بني األشاعرة وأيب احلسن األشعري -
  
  

 
 


