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.1 . 

 املقدمة
 الرحيم الرمحن اهلل سمب

 :وبعد املرسلني سيد على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 اإلسالم، عن والدفاع الذب ،ادةالعب وسائل من تعاىل اهلل إىل القربات أعظم من فأن

 ألن ق،ْلواخَل والدنيا الدين على سيء أثر من هلا ملا واحملدثات، البدع رد ذلك؛ وَأَخُص

 البدعة ألن وغضبه، لسخطه يؤدي ما وجل، عز اهلل شرع نظام يف تغيريًا ذلك

 تعاىل اهلل غضب يشتد لذا كذلك، وليس الدين أنه صاحبه يظن الدين يف إحداث

 .وتغيريه الدين ديللتب

 وإن تعاىل، باهلل يتعلق ما صهَخوَأ والغيب، بالعقائد يتعلق ما ذلك يكون ما وأسوأ

 يف االبتداع من أهون هلي -األركان وترك الشرك خال ما- الكبائر من معصية أي

 .سلطانه وعظيم تعاىل اهلل قدر من تنقص أو تطاول فيه مما الدين

 أصر إذا حتى هناك، من ومرة ناه من مرة حني، دبع حينًا تعرض الشبهات تزال وال

 .حسب الدين هي البعض يظنها قد بل دينًا، الناس ظنها ؛وزينوها أصحابها عليها

 اهلل عن صاحبها يتحدث اليت البدع تلك بدع، من يكون ما أخطر فأن قلت، وكما

 بل لتدابر،او عوالتقاط الرتاجم ثم املسلمني، بني الفرقة جيلب قد الذي األمر تعاىل،

 واملال الدم وإهدار املقاتلة عواقبه من الذي التكفري حد إىل األمر يصل قد

 ليس عقله سكرة يف وهو اخلطر، هذا إىل هذا يتفطن أن دون ذلك كل والعرض،

 .غليله شفاء إال هم له
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 املساجالت تلك جديد، من علينا تطل حتى قرنها يغيب ال اليت تاملساجال هذه ومن

 وكأن أخرى، جهة من واألشعريني جهة، من -احلق لأه- السلفيني نيب ةالواقع

 له، قرار ال جبدال مشغولة لتظل تهدأ، أن املسلمني جلماعة يريد ال من هناك

 أمسائها بكل- والباطنية والرافضة اخلوارج مقارعة من هماأل هو عما وتنشغل

 .يصدها من دجت أن دون األمة، يف سيفها الفرق هذه لُتْعِمل -وأشكاهلا

 لكسر األمة، على ليشوشوا جديدًا بابًا فتحوا األشعرية، على باب ُأغلق لماوك

 علينا فخرجوا -أخطاء من عندهم ما مع- هلم الناس حب ودحر السلفيني، سلطان

 األمة سلف إىل هلم نسب وال سند ال السلفيني بأن -جديد قديم واألمر- اليوم

 أمّشر أن -تعاىل اهلل بتوفيق- جعلين الذي األمر ،لةاملفض الثالثة القرون الصاحل،

 وأحباث كلمات من وهناك، هنا فرق ما بعض شتات وأمللم اجلد، ساعد عن

 إدناءًا واحد، صعيد يف فجمعتها -فيهم تعاىل اهلل بارك- أصحابها كتبها ومقاالت،

 .عليه يطلعوا كي للناس وتقريبًا للعلم

 احلق لكن باخلري، لجميعل ونشهد اجلميع بحن ،تفرق دعاة ال اجتماع دعاة وحنن

 األردن احلبيب بلدي يف هنا علّي تعني أراه ضروري أمر ريةالف هذه ودحر إلينا، أحب

 تعاىل اهلل وصلى والسداد، والتوفيق اإلخالص عزوجل ربي سائاًل -الشام زهرة-

 .أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد سيدنا على
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 مالحظة:

وهذا يزيد يف فرقة   -هم أهل السنة واجلماعة  بيان منالشيشان يف  يفمتر ؤعقد م

حسبما   -وكان شيخ األزهركغريه، لكنه خرج  -األمة وهي أحوج لالجتماع

سعادة الدكتور وحيد .......، وهو مستشار للمفيت.....، وكنت قد  -أعلمين صديقي

األزهر من صنيع  خيش كتبت معاتبة لسماحة شيخ األزهر حفظه اهلل تعاىل، ثم تربأ

 ئك يف هذا املؤمتر، والبيانات أسفل.أول

 

 مراد مسري. د

 األربعاء يوم من

 17/2/2021-١٤٤٢/رجب/٥
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 الشيشان يف السنة أهل مؤمتر حول
 "واجلماعة السنة أهل من كان واإلمجاع والسنة بالكتاب قال فمن"

 (3/346) الفتاوى جمموع ةيميت ابن

 عن اهلل ورضي املرسلني، سيد على والسالم والصالة عاملني،ال رب هلل احلمد

 :وبعد الدين يوم إىل بإحسان تبعهم وعمن أمجعني، أصحابه

 وشطروها األمة فيه صنفوا ودعاتهم، املسلمني علماء من نفر لبضعة مؤمتر عقد فقد

 املؤمتر هذا مع ولي والتآلف، مةلكال مجع إىل تكون ما أحوج هي حني يف

 :فأقول وقفات هوتوصيات

 اشتد ومهما حني، بعد ولو ستزول إال تصيبها؛ آفة من وما األمم، شامة األمة .1

 وتنقرض األحقاد، وتتالشى االحتقان، فيه يزول ميعادًا هلا أن إال بينها، فيما بأسها

 .اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال: كلمة مجعتها أمة ألنها الفوارق،

 ْائتلفت ما يصادر األمة على وصيًا نفسه يوظف أن شأنه، عال مهما ألحد حيق ال .2

 .دعوى بأي وال عليه،

 بهذا حصل مما أعلى اإلجيابي، التفكري من مستوى يف تكون أن الدول على .3

 شق على قامت املؤمتر، سياسة ألن اخلصوص، وجه على مصر به وأعين املؤمتر،

 وهذا مصاحلها، ورعت ة،األم خدمت طاملا كبرية، سياسات يف والطعن ف،الص

 .السعودية بها وأعين صاحبتها، وللدولة السياسة هلذه بْرَض املؤمتر

 وكل دول، قرارات وال بل توصيات وال مؤمتر يلغيه ال تارخيي، وجود السلفية .4

 خري إىل نسبه ناك إذا به كيف اهلل، شاء ما إىل ممتدًا يظل فأنه تارخيي، شيء
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 وإباضية وماتوريدية وجهمية أشعرية من الناس، ادآلح تنتسب الفرق فكل نسب،

 الصاحل السلف والقرون، الناس خري إىل ميتد نسبها فأن السلفية إال وغريها،

 .تبعهم ومن همعتب ومن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب

 وإال إليه، انتسب من يلغي ال -عةمجا صورة يف كان ولو- الفردي اخلطأ وجود .5

 والقاعدة داعش فخطأ وعليه؛ منهم، والرافضة اخلوارج الن املسلمني، إلغاء لصلح

 أصول أن مع إليها، هؤالء انتسب وإن السلفية يضر ال اخلوارج، من خارجي وكل

 .خصوصًا والقطبية التحرير حزب كفكر السلفية، خارج من جاء فكرهم

 السنة أهل ةجمموع من جيعلوها ألن هؤالء تستجدي حتى ،ةدثحا ليست السلفية .6

 ميكن ال ألنه العكس، وليس إليها يرجعون هم وحدها، بارقة ألنها واجلماعة،

 .للخلف ينتسبوا أن للسلف

 التطرف، فكر من جديدًا نوعًا -ولألسف- جيسد خطرية، ظاهرة املؤمتر هذا .7

 على تلقى ألقاب ذلك على يرتتب ثم ر،لآلخ وإقصاء إلغاء حقيقته يف التطرف ألن

 .القتل إىل تصل قد أحكام عليها يرتتب قد لغى،امل هذا

 مسعود ابن يف ولنا ،الصواب مع التفرق من خري اخلطأ، مع االجتماع: قدميًا قلت .8

 تكون ما أحوج اليوم واألمة عربة، منى يف احلج يف الصالة عثمان إمتام حادثة يف

 واحدة، قوس عن اوأيده ناصرها ومن واليهودية الثورية ممألا ارمته فقد لالجتماع،

 .التالشي حقها االجتماع مقام يف هي اليت التنازالت من شيئًا شرعًا، علينا يوجب ما

 أن السنة أهل ضمن يف احلديث أهل ذكر عدم يربر أحدًا أن شئت ما واعجب .9

 :وجهني من تزوير وهذا األشاعرة، إىل مردهم احلديث أهل

 .الصاحل للسلف الشريف النسب طعلق بالسلفيني تسميتهم من استحياؤهم :ولألا
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 غفر الباطل، من هذا وكل األشعري، عقيدة هي السلف عقيدة أن دعواهم :الثاني

 .للجميع اهلل

 من وغريهم الصوفية وغالة والرافضة اخلوارج مواجهة يف الناس أشد السلفيون .10

 اعدةوالق وداعش السلفيية، على املؤمترون ينقم ما أدري فال وحنوهم، املالحدة

 السلفيون، هم منهم التحذير يف الناس أشد والتكفرييني، اخلوارج من وغريهم

 كتابي انظروا املثال سبيل وعلى حراك، بال الكثريون يقف حني يف وعماًل، فكرًا

 .لتتبينوا داعش شبهات كل على الرد يف

 صطلحامل حاضرنا يف ُنفعِّل أن أمجل وما معاٍن، له مصطلح واجلماعة السنة أهل. 11

 :مصطلحان وأمامنا الفرقة، وُيذهب الشتات، ويلم الشمل جيمع الذي

 :هم واجلماعة السنة أهل :األول

 اهلل إال إله ال قالوا من

 اهلل رسول حممد

 .والصحابيات الصحابة عن وترضْوا

 استدل من" :الثاني

 بالكتاب

 والسنة

  واإلمجاع

 ."واجلماعة السنة أهل نم كان

 ما كل وليعتقد للخالف، نابذين متحابني فلنعش بعضًا، عضهاب يفسر واملصطلحان

 مبا اهلل يلقى وكل يغادرها، ال الصفحات طي يف العقدي اخلالف وليظل يريد،
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 العوام كلمت ما أنين العظيم باهلل وأحلف) :قال حيث تيمية ابن اهلل ورحم يريد،

 .غري ال العلم طالب يطالعه الورق يف ذلك أبقى لب (الصفات من بشيء

 إال حق، فهذا األربعة، األئمة إىل ينتمون الفقه يف السنة أهل أن دعواكم وأما. 12

 :مالحظتني هناك أن

 جهل من إال شافعية، أو حنابلة عامتهم إذ ذلك، عن خيرجون ال السلفيني أن :األوىل

 !إذن؟ العيب فما نفسه ماإلسال يف حتى موجودون واجلهلة منهم،

 واجلماعة، السنة أهل إىل ينتسب وهو الظاهري حزم ابن ذهبمل إقصاؤكم :الثانية

 متذهب من على عيب فال صحيح، غري ذلك لكن السابقني، بعض أقصاه نعم

 الفقه أثرْوا وقد ظاهري، مذهبهم فهمكم، على سلفيون هناك بل مبذهبه،

 .وحديثًا قدميًا اإلسالمي

 إقصاؤهم أما غري، ال اجلادة إىل ردهم ومهمتنا ضوابط، بال خيّلطون من كانه نعم؛

 حزم ابن أعين- منهم لفررمت جملسكم حضروا لو من تقصوا حتى أنتم ومن فال،

 .أحد ال حيث الصحراء يف وهو للمبارزة ينادي كمن لكنكم ،-وأمثاله

 :وأخريًا. 13

 -له قَّوُح- األكرب بالشيخ بقيل من الطيب، أمحد الشيخ لسماحة بالكلمة أتوجه

 .طفق حمب عتاب

 ملاذا الرمحة، عليه تغلب فاألب عباءتك، حتت حتتضنهم للمسلمني، أبًا تكن مْل مَل

 قد: الشيخ أيها بهم، نسبك نفي فرتيد كرهتهم هل وبناتك، ألبنائك ندًا كنت

 وال بك، اهلل قفلري باخللق فْارفق حاكمًا، وليًا فيه تكون أن تشبه منزاًل اهلل بوأك

 من ُتنقص وال فزد إلحسانك اهلل رفعك قد حولك، مبن غرتت وال بينة، بال دعوى تقبل

 عيالك، كلهم املسلمون للخلق، اإلحسان من اهلل إىل أحب شيء من وما اإلحسان،
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 انتسب نعم - دخن من فيها وما وإيثار، حب كلها السلفية أن واعلم أحدًا، تطرد فال

 فصوفيتك وإال ألصل،ل وانظر الطاريء للعيب تنظر فال ،-فعابوها هلاجل أهل إليها

 .الطاريء بهذا عليك حنكم أن أفرتضى ومالحدة، قبوريون إليها انتسب قد

 خري بصفاته واتصف حبيبك على وصلِّ القرب، يف أحدهما فقدماك تعاىل اهلل اتق

 .لفعلك رافضون العامل يف األشاعرة من كثريًا أن واعلم لك،

 .األخيار أصحابهو األطهار آله وعلى حممد سيدنا على اهلل ىلوص

 

 مراد مسري. د

 األربعاء يوم من

28/11/1437 -  31/8/2016 
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أمحد الطيب: األزهر بريء من مؤمتر الشيشان.. 
 والسلفيون من أهل السنة واجلماعة

ص ال شيخ األزهر الدكتور أمحد الطيب، اجلمعة، إن مؤمتر غروزني اخلاق

بصني باألزهر"، مؤكدا أنه عريف من هم "أهل السنة" "اسُتغل من قبل املرتتب

غري مسؤول عن بيان املؤمتر اخلتامي الذي استثنى السلفية من قائمة املشمولني 

بصفة "أهل السنة"، ورفض اتهامه بـ"إقصاء طائفة دون أخرى"، مشددا على أنه 

فإن "السلفيني من مجلة أهل  "هليوفقًا لـ"منهج التعليم باألزهر الذي تربى ع

 ".السنة واجلماعة

وأضاف الطيب أن الوفد األزهري الذي شارك يف املؤمتر مل يكن على علم 

بالبيان اخلتامي وأنه مل ُيعرض عليهم قبل إصداره، "بل مل يكن وفد األزهر 

الرمسي موجوًدا يف غروزني حني أعلن، ومن َثمَّ فإن األزهر غري مسئول عن هذا 

 ".ا شيخ األزهران، وما ُيسأل عنه فقط هو الكلمة اليت ألقاهيبال

ووجه الطيب رسالة ملن وصفه بأنه "يرتبص باألزهر ووحدة املسلمني،" قائال: 

"من يرتبص باألزهر وبوحدة املسلمني يقول: يا أهل احلديث يا سلفية! شيخ 

اليت  ةقراألزهر أخرجكم من أهل السنة واجلماعة، لكن من يستمع إىل الف

حباثنا بالدراسات العليا أن أهل السنة تعلمنا يف أ’جاءت بعد ذلك يأتيه الرد: 

وأن  -وهم السلفيون   -واجلماعة ُهم األشاعرة واملاتريدية، وأهل احلديث 

فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة، مل خيرجوا من عباءة هذا 

 ".بن عبد السالم يناملذهب، كما يقول سلطان العلماء عز الد
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سلف أنتم من مجلة أهل السنة واجلماعة، وهذا وقال إمام األزهر: "يا أهل ال

املفهوم بهذا العموم الذي يشمل علماء املسلمني وأئمتهم من املتكلمني والفقهاء 

واحملدثني وأهل التصوف واإلرشاد، وأهل النحو واللغة، أكده قدماء األشاعرة 

،  لظهور هذا املصطلح بعد وفاة اإلمام األشعريىلوألأنفسهم منذ البواكري ا

وهنا أؤكد أن مفهوم أهل السنة واجلماعة ليس بقاصر على األشاعرة 

واملاتريدية فقط بل وأهل احلديث، وأهل التصوف واإلرشاد املنضبطني 

بالكتاب والسنة، ومل نتوقف عند ذلك بل أضفنا إليهم الفقهاء، بل وعلماء 

سنة هذا الذي كان يشكل مجهور األمة من مذهب أهل ال نالنحو واللغة؛ أل

 ".واجلماعة

"أنا ال أجامل السلفيني حني أقول ذلك، ولكن مذهيب األشعري  وشدد الطيب:

 ".هو الذي علمين هذا

 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/11/19/azhar-

grozny-conference-islam 
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 لفيون(حلديث )السل اأه السواد األعظم هم

 باعرتاف األشاعرة

 ([1/331]تبيني كذب املفرتي  )
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.2 . 

 مذهب السلف
 األصول الكلية

 األصل األول: التوحيد:
هو توحيد العبادة وهو معرفة واعتقاد وقول أنه ال إله إال اهلل، اليت ال جناة للعبد و

هَّٱَّإِن َّ بدونها، قال اهلل تعاىل:  َّيهََّّّلل  َُّۡغفََِّله نَّي
ه
َّبِهَُِّرَّأ ا َََّّۦّۡۡشهكه هشه نَّي َّلِمه َٰلِكه َّذه اَُّدونه يهۡغفُِرَّمه َُّۚوه ُء

َِّ ب يُۡۡشِۡكَّ نَّ َِّٱوهمه ِدََََّّّّّلل  قه هى َّٱفه ِظيًماََََّّّّفَۡته عه ئِذ َّ . وقال:[48]النساء:٤٨ََّّإِۡثًماَّ ُعََََّّّّيهۡومه تهنفه َّ َل 
ةَُّٱ َٰعه فه ََََُّّّّلش  َله َّ ذِنه

ه
أ ۡنَّ مه َّ َٰنَُّٱإَِل  َََُّّّلر ۡحمه َله َّ رهِِضه ََََّّّّۥوه ، والقول هو كلمة [109ه:]ط١٠٩ََّّقهۡوَلا

َّالتوحيد.
وقال  "َكاَن آِخُر َكَلاِمِه َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َدَخَل اْلَجنََّةَمْن "وقال عليه الصالة والسالم: 

َوأنَّ ُمَحمًَّدا  ،َشِهَد َأْن ال ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك له َمن"صلى اهلل عليه وسلم: 

اَها إىل َمْرَيَم َوُروٌح َوَكِلَمُتُه َأْلَق ،َوأنَّ ِعيَسى عبُد اللَِّه َوَرُسوُلُه ،ُلُهُسوَعْبُدُه َوَر

. وقال "عَلى ما كاَن ِمَن الَعَمِل اجَلنََّة اللَُّه َأْدَخَلُه ،َوالنَّاُر َحقٌّ ،َواجَلنَُّة َحقٌّ ،منه

ِينهَّٱتعاىل:  َٰنهََََّّّّل  إِيمه يهلۡبُِسو اَّْ هۡمَّ ل وه ُنواَّْ هُهُمََََُّّّّهمَّءهامه ل َّ ْوله ئِكه
ُ
أ ۡمنَُّٱبُِظلٍۡمَّ

ه
ۡهتهُدونهَََّّّۡۡل مُّ ٨٢َّوهُهمَّ

َََِّّّ وقال تعاىل: [،82ألنعام:]ا ب يهۡكُفۡرَّ نَّ ُغوتَِّٱَّفهمه َٰ َََِّّّلط  ب يُۡؤِمۢنَّ َِّٱوه ِدََََّّّّّلل  قه كهَّٱفه ََّّۡستهۡمسه
َِّ ََّٰٱََّّلُۡعۡروهةَِّٱب ََََّّّّلُۡوۡثقه امهَّٱَله وهَََّّّنفِصه اَّۗ ههه َُّٱل لِيٌمََََّّّّّلل  عه ِميٌعَّ قى وة الوثلعر، وا[256]البقرة: ٢٥٦سه

 هي كلمة التوحيد. 
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والصفات وتوحيد الربوبية، فمجمل توحيد ومن لوازم هذا التوحيد توحيد األمساء 

العبادة إذن: أنه ال معبود حبق إال اهلل، يعبد مبا شرع هو ورسوله بإخالص له تعاىل، 

الذي خلق اخللق ودبرهم، املتصف بصفات اجلالل والكمال، هذا هو التوحيد الذي 

ا ليه الدنيا، قال تعاىل:ت عقام لهۡقُتََََّّّّوهمه ن َّٱخه َّٱوهَََّّّۡۡلِ نسه ِِلهۡعُبُدوِنََّّإَََِّّّۡۡلِ َّ  ٥٦ََََّّّل 
 . [56]الذاريات:

 األصل الثاني: االتباع:
وكل من وراءه فغري ذلك  ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلممعناه أنه ال متبوع حبق إو

، واتباعه هو سلمى اهلل عليه وصل إال إذا وافقوه، فأما إن خالفوه فال اتباع إال له

اب وال تلكؤ، ن غريه من غري شك وال ارتيالتسليم حلكمه وهديه واقتفاء أثره دو

دَّۡ  قال اهلل تعاىل: رِيٌصَََّّّلهقه حه نِتُّۡمَّ عه اَّ مه ۡيهَِّ
له عه زِيٌزَّ عه نُفِسُكۡمَّ

ه
أ ِۡنَّ م  رهُسوٞلَّ ا ءهُكۡمَّ جه

َِّ لهۡيُكمَّب  . [128بة:لتو]ا ١٢٨َََّّّرهُءوٞفَّر ِحيٞمََّّلُۡمۡؤِمنِيهَّٱعه

ََََّّّّقُۡلَّ  وقال تعاىل: هَّٱإِنَُّكنُتۡمَُُّتِبُّونه َُّٱُُيۡبِۡبُكُمََََّّّّت بُِعوِنَّٱفهَََّّّّلل  يهۡغفِۡرَّلهُكۡمَُّذنُوبهُكۡمََََُّّّّّۚلل  وه
َُّٱوهَّ ُفورَّٞر ِحيٞمََََّّّّّلل  ا َّءهاتهىَُٰكُمََّّوهَّ وقال تعاىل: [،31]آل عمران:٣١ََََّّّّغه فهُخُذوهََََُّّّّلر ُسوُلَّٱمه

ا ۡنهَََُّّّوهمه عه ىَُٰكۡمَّ َُّْۚٱفهَََّّّنههه َّْٱَّوهَََّّّنتهُهوا هَّٱََّّت ُقوا ه ََََّّّّّلل  هَّٱإِن  ِديُدََََّّّّّلل  ابَِّٱشه ، وكان [7]احلشر: ٧لۡعِقه

ابن عباس يفيت حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فيقول بعض الناس: لكن 

أبا بكر وعمر يقولون، فيقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول 

َّسلم  وتقولون قال أبو بكر وعمر. ه ولكم قال رسول اهلل صلى اهلل علي
اَّ ولذلك قال تعاىل: هه يُّ

ه
ِينهَّٱََّّيه أ ِطيُعواَََََّّّّّْل 

ه
أ ُنو اَّْ هَّٱءهامه ِطيُعواََََّّّّّْلل 

ه
أ ْوِِلََََّّّّلر ُسولهَّٱوه

ُ
أ ۡمرَِّٱوه

ه
ََّّۡۡل

، بطاعة مفردة ألنه ال يأمر إال باخلري واملعروف وقال تتمة هلذه [59]النساء:ِمنُكۡمهَّ

َٰزهۡعتَُّاآلية: تهنه فهُردَََُّّّّمَّۡفهإِنَّ ء َّ ۡ َشه ََِِّّفَّ إَِله َِّٱوهَُّ ُكنُتۡمََََّّّّلر ُسولَِّٱوهَََّّّّلل  َِّإِنَّ ب َّ َِّٱتُۡؤِمُنونه َِّۡلهۡومَِّٱوهَََّّّّلل 
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ۡحسهَََّّّٓأۡلِخرِ َّٱ
ه
أ ۡۡيَّٞوه َّخه َٰلِكه وِيًًلََََّّّّنَُّذه

ۡ
نكرة يف سياق الشرط، تعم كل  [59]النساء:٥٩تهأ

 ما تنازع فيه املؤمنون من مسائل الدين دقه وجله، جليه وخفيه. 

ا: اىلل تعوقا هه يُّ
ه
ِينهَّٱََّّيه أ َّيهََََّّّّل  بهۡيه ُمواَّْ ِ د  َُّتقه ُنواََّْله ِيََّّءهامه َِّٱَّده رهُسوَِلَََِّّّّلل  َّوه َّْٱوهَََّّّۦه َُّۚٱََّّت ُقوا ه ََََّّّّّلل  هَّٱَّإِن  َّّلل 
لِيٞمََّّ ِميٌعَّعه (: )أي 51/  1وقال ابن القيم يف إعالم املوقعني )[، 1]احلجرات:١ََََّّّّسه

حتى يفيت، و ال تقطعوا أمرَا وا ال تقولوا حتى يقول، وال تأمروا حتى يأمر، وال تفت

َّحتى يكون هو الذي حيكم فيه وميضيه(.

على فهم غريهم واعتبار  -عمومًا -األصل الثالث: الصحابة وتقديم فهمهم 
 إمجاعهم:

اقِِقََََّّّّوهمهن ال تعاىل:ق ََََُّّّّلر ُسولهَّٱيُشه ََّله ه اَّتهبهي  ىََّٰٱِمۢنَّبهۡعِدَّمه بِيِلََََّّّّلُۡهده َّسه ۡۡيه يهت بِۡعَّغه ََّّيهَِّمنَِّلُۡمؤَّۡٱوه
َِّ ِ َل  نُۡصلِهَََِّّّۦنُوه وه َّ َٰ ِل  تهوه اَّ ا ءهۡتَََّّّۦمه وهسه هَّ ن مه هه ِصًۡياََََّّّّجه ََّّ ، وقال تعاىل:[115]النساء: ١١٥ََّّمه َله

ۡبِلََّّ َِّمنَّقه قه نفه
ه
ۡنَّأ هۡستهوِيَِّمنُكمَّم  ۡتحَِّٱي َََُّّّۚلۡفه َٰتهله قه ِينهَّٱوهَّ وقال تعاىل:[، 10]احلديد: ََّّوه ََّّل 

ب َّ َّره ُقولُونه ا ُءوَِّمۢنَّبهۡعِدهِۡمَّيه َٰنِنهاََََّّّّۡغفِرَّۡٱََّّنهاجه ِۡلِۡخوه هاَّوه
ِينهَّٱَله ََََِّّّّل  بهُقونهاَّب ََّٰٱسه يمه ۡعهۡلَِِّفََََّّّّنَِّۡۡلِ ََّته َله وه

ر ِحيٌمََّّ رهُءوٞفَّ َّ إِن كه ب نها َّ ره ُنواَّْ ءهامه َّ ِينه ل َِّل  َّ ِغًل ا ، وقال تعاىل: [10]احلشر: ١٠قُلُوبِنهاَّ

َّبُِقونهَّٱوه َٰ لُونهَّٱَّلس  و 
ه
ََّّۡۡل َِٰجرِينهَّٱِمنه اٱوهَََّّّلُۡمهه نصه

ه
ِينهَّٱوهَََّّّرَِّۡۡل ََّّت بهُعوُهمٱََّّل  َّر ِِضه َٰن  َُّٱبِإِۡحسه ۡنُهۡمَََّّّّلل  عه

اََّّوهَّ ۡتههه ُته ۡرِيَّ
َته َّ ن َٰت  جه هُهۡمَّ ل َّ د  عه

ه
أ وه ۡنُهَّ عه َٰرَُّٱرهُضواَّْ نۡهه

ه
ََََّّّّۡۡل َٰلِكه ذه اَُّۚ بهدا

ه
أ ا َّ فِيهه َّ َِِٰلِينه ۡوزَُّٱَّخه َّلۡفه

ا ءَِّ :، وقال تعاىل[100]التوبة:١٠٠ََّّلۡعهِظيمَُّٱ ره َِٰجرِينهَّٱََّّلِلُۡفقه ِينهَّٱََّّلُۡمهه َٰرِهِۡمَََََّّّّّل  ۡخرُِجواَِّْمنَّدِيه
ُ
أ

َٰلِِهۡمَّيهبۡتهُغونهَّ ۡموه
ه
أ ََّّوه ِنه َّم  َِّٱََّّفهۡضًلا ََََّّّّّلل  ونه يهنُُصُ َٰنااَّوه رِۡضوه هَّٱوه َََُّّّّلل  رهُسوَله َُّهُمََََّّّّۥ َُّۚوه ْوله ئِكه

ُ
ِدقُونهَّٱأ َٰ َّلص 

٨َّ :[8]احلشر . 
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ثمَّ  ،ينْرق القروِن خرُي"قال:لنيب صلى اهلل عليه وسلم وروى البخاري يف صحيحه أن ا

يحه أن النيب صلى اهلل عليه صحوروى كذلك يف  "،ثمَّ الَّذين يلوَنهم، الَّذين يلوَنهم

َيْأتي عَلى النَّاِس َزماٌن، َفَيْغُزو ِفئاٌم ِمَن النَّاِس، فَيقولوَن: ِفيُكْم َمن  "قال:  وسلم

ْفَتُح هلْم، ُثمَّ َيْأتي عَلى فُي صاَحَب َرسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل عليه وسلََّم؟ فَيقولوَن: َنَعْم،

ئاٌم ِمَن النَّاِس، فُيقاُل: هْل ِفيُكْم َمن صاَحَب أْصحاَب َرسوِل النَّاِس َزماٌن، َفَيْغُزو ِف

اللَِّه َصلَّى اهلُل عليه وسلََّم؟ فَيقولوَن: َنَعْم، فُيْفَتُح هلْم، ُثمَّ َيْأتي عَلى النَّاِس َزماٌن، 

سوِل اللَِّه لنَّاِس، فُيقاُل: هْل ِفيُكْم َمن صاَحَب َمن صاَحَب أْصحاَب َر اَفَيْغُزو ِفئاٌم ِمَن

. قال العالمة ابن الوزير رمحه اهلل "َصلَّى اهلُل عليه وسلََّم؟ فَيقولوَن: َنَعْم، فُيْفَتُح هلْم

([: )وملا علم رسول اهلل  صلى 1/181ابه العظيم ]العواصم والقواصم )تعاىل يف كت

حذر من ذلك وأنذر وسلم  أن سوف ُتجهل حقوقهم وُيستحل عقوقهم ، يه اهلل عل

بالغ صلى اهلل عليه وسلم  يف ذلك وأكثر فرضي اهلل عن السابقني منهم والالحقني و

واملتبوعني والتابعني من أهل احلرمني واهلجرتني و املسجدين والقبلتني والكتابني 

، والذين تبؤوا الدار واإلميان وأهل رةوالبيعتني واألربعة والعشرة، وأهل بدر الرب

 لبعوث واجلنود، وأهل حجة الوداع والوفود ....اخل( ا.هـ.العشرين غزوة والثمان وعن ا

 األصل الرابع: الرتبية:

ا َّ قال تعاىل: مه ِيُكۡمََََّّّّكه ك  يُزه وه َٰتِنهاَّ ءهايه لهۡيُكۡمَّ عه ۡتلُواَّْ يه ِنُكۡمَّ م  َّ رهُسوَلا فِيُكۡمَّ لۡنهاَّ رۡسه
ه
أ

ل ِمَُّ يُعه َّٱَُّمََّّكَُّوه َٰبه ةهَّٱوهَََّّّلِۡكته هۡمَّتهُكونُوَََّّّۡۡلِۡكمه اَّل ل ُِمُكمَّم  يُعه ََّّوه  [،151]البقرة: ١٥١ََّّاَّْتهۡعلهُمونه

ب نهاوقال تعاىل:  ل ُِمُهُمََََّّّّۡبعهۡثَّٱوهَََّّّره يُعه وه َّ َٰتِكه ءهايه لهۡيِهۡمَّ عه ۡتلُواَّْ يه ِۡنُهۡمَّ م  َّ رهُسوَلا َّٱفِيِهۡمَّ َٰبه َّلِۡكته
ةهَّٱوهَّ َََّّّۡۡلِۡكمه

ه
َّأ ِيِهۡمهَّإِن كه ك  يُزه زِيزَُّٱََّّنتهَّوه دَّۡ . وقال تعاىل[129]البقرة:١٢٩ََََََّّّّّّۡۡلهِكيمَُّٱَََّّّلۡعه َََّّّلهقه ن  مه

َُّٱ ََََّّّّّلل  ه َٰتِهَََِّّّلُۡمۡؤِمنِيهَّٱلَعه ءهايه لهۡيِهۡمَّ عه ۡتلُواَّْ يه نُفِسِهۡمَّ
ه
أ ِۡنَّ م  َّ رهُسوَلا فِيِهۡمَّ َّ بهعهثه ِيِهۡمََََّّّّۦإِۡذَّ ك  يُزه وه
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َّ ل ُِمُهُمَّ يُعه َّٱَّوه َٰبه َّلِۡكته ةهَّٱَّوهََّّ َّۡۡلِۡكمه ََّّ ِمنَّ نُواَّْ َكه بَِّقهبَِّۡإَونَّ مُّ َّ َٰل 
له ضه لهِِفَّ َُّلَّ ١٦٤ٍَّيَّ ََّّ ]آل  َّ

َّفهۡضُلََََّّّّ، وقال تعاىل[146عمران: هۡوَله ل َِّٱوه رهۡۡحهُتهَََُّّّّلل  لهۡيُكۡمَّوه ٍدَََّّّۥعه حه
ه
ِۡنَّأ ََِّٰمنُكمَّم  اَّزهَكه مه

وهَّ اَّ بهدا
ه
َِٰكن َّأ هَّٱََّّله وهَََّّّّلل  ا ُءَّۗ هشه ي نَّ مه َّ ِ

َك  َُّٱيُزه لِيٞمََََّّّّّلل  عه ِميٌعَّ  ، وقال تعاىل:[21]النور: ٢١ََّّسه

َََّّٰتهَََّّّوهمهن َك  ََّٰزه َك  ه يهَته اَّ ََِّلهۡفِسهَََِّّّفهإِن مه ََََّّّّۚۦُ َِّٱِإَوَله ِصۡيَُّٱََّّّلل  ، وقال صلى اهلل [18]فاطر: ١٨ََََّّّّلۡمه

وبهذا  "آَمْنت ِبَاللَِّه ُثمَّ اْسَتِقْم ْ:ُقل"لسائل عن عمل ال يسأل عنه غريه: عليه وسلم  

تهاََّّۡستهقِمَّۡٱفهَّ خاطب اهلل رسوله قائاًل: نَّ وهمه َّ ِمۡرته
ُ
أ ا َّ مه ََّّكه إِن َّبه َّ ُْۚ ۡوا تهۡطغه َّ َله وه َّ عهكه اَََّّّۥهَُّمه بِمه

َّبهِصۡيََّّٞ لُونه ُيوَلُد  ِإالَّ َمْوُلوٍد َما ِمْن"، وقال صلى اهلل عليه وسلم: [112]هود: ١١٢ََّّتهۡعمه

َّوهلذا قال تعاىل: "...َعَلى اْلِفْطَرِة ََّّ ن
ه
أ َّوه فهََّّ اَّ ُمۡستهقِيما َِِٰطَّ ِصره اَّ َٰذه هَّٱَّهه َّت بُِعوهُ َّ 

ى الطريق املستقيم، قال ية لالستقامة علبطلب اهلدا ادهوأمر عب [،153]األنعام:

َّٱََِّّدنهاهَّۡٱ  تعاىل:  َٰطه ره ِ َّ  الذي قوامه االتباع  [،6]الفاحتة: ٦ََََّّّّلُۡمۡستهقِيمهَّٱََّّلص  َٰطه َِّصره
ِينهَّٱ ۡۡيََََِّّّّل  لهۡيِهۡمَّغه َّعه ۡنعهۡمته

ه
ۡغُضوبَِّٱأ ََّّلۡمه َله لهۡيِهۡمَّوه ٓال ِيهَّٱعه َّ.[7]الفاحتة: ٧َََّّّلض 

 الوالء والرباء::  األصل اخلامس
عاني تباع وضد املعاداة, ويف هذه املالوالء لغة له عدة معان منها: احلب والنصرة واال

ََّٰ آيات منها: قوله تعاىل: ََََّّّّلِكهَّذه ن 
ه
هَّٱبِأ ََََّّّّّلل  ۡوِله ِينهَّٱمه َََََّّّّّل  ن 

ه
أ وه ُنواَّْ َٰفِرِينهَّٱءهامه

هُهۡمََََّّّّلۡكه ل َّ َٰ ۡوِله َّمه َله
١١ََََّّّّ:وقوله: [،11]حممد  َِّبهت

ه
َّن ِ َّإَََِّّّيه أ

ه
أ َََّّّ ِنه م  اٞبَّ ذه َّعه كه يهمهس  نَّ

ه
أ اُفَّ تهُكونهَََّّّلر نَٰمۡحَّٱخه َّفه

ِِل ااََّّ وه َِٰنَّ ۡيطه فهإِن هَُّ . وقوله:[45]مريم:٤٥ََََّّّّلِلش  ِنُكۡمَّ م  ل ُهمَّ تهوه يه نَّ ََََّّّّۥوهمه إِن  هَّٱِمۡنُهۡمَّ ََََّّّّّلل  َله
ۡهِديََّّ ۡومهَّٱَّيه لِِميهَّٱَََّّّلۡقه َٰ اء فمن لربوغري ذلك من اآليات، وأما ا [51]املائدة: ٥١ََََّّّّلظ 

 والتباعد، واالعتذار واالنذار. معانيه: التخلص والتنزه 
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َّٞ ى مثل هذا املعنى قوله تعاىل:ومن اآليات الدالة عل ا ءهة ََََّّّّبهره ِنه َِّٱم  رهُسوَِلَََِّّّّلل  ََََّّّّۦ َّوه ِينهَّٱإَِله ََّّل 
ََّّ ِنه م  دتُّمَّ َٰهه ثهلَِّ وقوله: [،1]التوبة: ١ََََّّّّلُۡمۡۡشِكِيهَّٱعه مه َٰنَِّٱََّّكه ۡيطه قهالهَََّّّلش  َِّإِۡذَّ ل َِٰنََّّ نسه ۡۡلِ

َّۡكُفرَّۡٱ م ََِّّ ءَّٞ بهرِي  َّ إِن ِ َّ قهاله َّ ره فه كه اَّ َّفهلهم  اُفَّ خه
ه
أ إِن ِ َّ َّ هَّٱنكه َّّلل  ََّّ َّ َٰلهِميهَّٱرهب  َّلۡعه َّ١٦ََََّّّّ

ا وقوله: [،16]احلشر: هه يُّ
ه
ِينهَّٱََّّيه أ كهََََّّّّل  تهُكونُواَّْ َّ َله ُنواَّْ ِينهَّٱءهامه هَََََُّّّّّل 

ه
أ فهَبه  َّ َٰ ُموَسه َُّٱَّءهاذهۡواَّْ َّّلل 

كهَّ َّوه ُْۚ اَّقهالُوا َّنهَِّمم  َِّٱَِّعنده اََّّّلل   وغري ذلك.  [،69]األحزاب: ٦٩َََّّّوهِجيها

نى الشرعي للوالء والرباء يدور على أصول هذه املعاني اللغوية فيكون الوالء واملع

معناه: النصرة واحملبة واإلكرام، وأن يكون اإلنسان مع من يتواله ومن حيبه ظاهرًا 

كذلك، فالوالية إذن: احملبة اء وباطنًا، وهذا ال يكون إال للمؤمنني،  والرب

الكره، وما دام الوالء والرباء بهذين املعنيني والتقرب، و الرباء: البعد والتخلي و

وأنهما من عالمات إخالص احملبة هلل تعاىل، ثم ألنبيائه واملؤمنني فهما يف الوقت 

 احلاضر مهمان جدًا حتى ال خيتلط احلق بالباطل واهلل املوفق.

 الوسطية::  األصل السادس
سالم وسط بني اليهودية الوسطية: هي العدل وحسن الرأي والتدبري، لذلك فأمة اإل

 والنصرانية. 

فاإلسالم وسط يف أصول الديانات كالتوحيد واإلميان بالرسل والكتب واليوم 

اآلخر، وإن كان دين اهلل واحدًا، لكن تصرفات البشر، وكذلك وسط يف أصول 

املباحات، من بر الوالدين وصلة األرحام، وعبادة اهلل ت والشرائع وذكر احملرما

 يك له، والوفاء بالعهود والعدل يف القول. وحده ال شر

ويف مثل الصالة والزكاة والصوم واحلج واملناكح واملواريث واجلنايات واآلداب 

 واألخالق والسلوك واحلقوق واألموال وغريها. 
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َٰلِكهَّ لنصارى، ولذلك قال تعاىل: واد وفأمة اإلسالم يف كل هذا وسط بني اليه ذه كه ََّّوه
ةاَّ م 
ُ
أ َُٰكۡمَّ لۡنه عه ََّّجه ه ا ءهَّلَعه ده ُشهه هُكونُواَّْ ِ اَّّل  طا َََََّّّّل اِسَّٱَّوهسه يهُكونه اََََّّّّۗلر ُسوُلَّٱوه ِهيدا لهۡيُكۡمَّشه  َّعه

َّٱََّّۡهِدنهاٱ وقال تعاىل: [،143]البقرة: َٰطه ره ِ َّ ٦ََََّّّّلُۡمۡستهقِيمهَّٱََّّلص  َٰطه ِينهَّٱََِّّصره ََََّّّّل  ۡنعهۡمته
ه
أ

لهَّ ۡۡيََِّّيَّۡعه ۡغُضوبَِّٱِهۡمَّغه ََََّّّّلۡمه َله لهۡيِهۡمَّوه ٓال ِيهَّٱعه ، فأمة اإلسالم وسط [6،7]الفاحتة: ٧َََََّّّّّلض 

 بني جفاء اليهود على علمهم وغلو النصارى على جهلهم. 

فاليهود قتلوا األنبياء وأحلوا ما حرم اهلل، والنصارى عظموا املسيح وحرموا ما أحل 

والنصارى أعطوا خ شيئاً  من شرعه حبكم غريه، ينسواليهود زعمت أن اهلل ال  ،اهلل

والتحريم، واليهود وصفوا اهلل بصفات املخلوقني، والنصارى  األحبار حق التحليل

فكانت أمة اإلسالم وسطًا يف كل ذلك  ،باهلل وصفوا اخللق بصفات اخلالق عياذًا

تقصري ال واحلمد هلل، فالصحابة ومن سلك سبيلهم وسط يف كل األمور، فال غلو و

وال خوارج وال رافضة وال  فهم ليسوا ممثلة وال معطلة وال قدرية وال جمربة وال مرجئة

نواصب ليسوا كذبة يف احلديث، وال متفلسفة، زهاد غري متصوفة مثبتة غري 

جمسمة، جماهدون غري ناكصني على أعقابهم، علماء غري جهلة، وال زندقة فيهم 

 حسن عالج، هلل درهم ودر من قال فيهم. ا أوال نفاق بصروا الوقائع فعاجلوه

 وإن مل يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا  مـو أهـل النيب  ***ـأهــــل الـــحـــديـث ه

كلما رأيت أحدًا من أهل : )وهو منهمإذ يقول فيهم  تعاىل وهلل در الشافعي رمحه اهلل

فهذه ( ماهلل صلى اهلل عليه وسلاحلديث فكأني رأيت أحدًا من أصحاب رسول 

الصحابة رضي كان عليها ، كما يت ينبغي أن يكون عليها املسلمونالصفات ال

، وال يقدمون عليها ة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ال يرغبون عن سناهلل عنهم

 . ة حمبتهم له عليه الصالة والسالمقواًل لشد
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 :: العلماألصل السابع

اََََّّّّ :اىلالعلم وأهله إال قوله تع فضل ولو مل يكن من ِعلۡما زِۡدِنَّ َّ ِ ر ب  ١١٤َّوهقُلَّ
زدياد من شيء إال من العلم، مر اهلل تعاىل نبيه بطلب اال، إذ مل يألكفى [114]طه:

 . فكفى به فضاًل

 : ومن مميزات العلم

، وذلك بطلب آالت العلم بأن يطلب العلم من ألفه إىل يائه: الشمولية فيه  - 1

، وكذلك واملصطلح وعلوم القرآن والتجويد ولومقدماته من النحو والصرف واألص

طلب علم الفقه ، فيبًا منهجيًا، أي بقراءة شاملة فيهالعلوم أو أكثرها طل باقي

 . كذلك علم التفسري والعلوم األخرى، وويطلب علم التوحيد

 : أن نصوص الكتاب والسنة كل نص منها قاعدةومن مميزات العلم عندهم  - 2

يرد إليها  وكل قول -لضوابط املعروفة عند أهل العلم با ءراوحده، وإن خالفته اآل

رض، فال قول مع قول اهلل ، وإن كان قول أعلم أهل األي إىل القولوال ترد ه

 . ورسوله

، والبحار الزاخرة اليت احرتام أهل العلم ومحلته: فهم النجوم اليت يقتدى بها  - 3

، ومبغضهم خمذول، هم اجلبال عيبأبلغتنا إياه، فمنتقصهم م محلت دين اهلل حتى

، بداية بأبي بكر لبيت واألصحابمقدمني منهم أهل ا ،غريهم حصى أو ترابو

 . ميان بعد األنبياء عليهم السالمرضي اهلل عنه فهو خري من محل العلم واإل

صلى اهلل عليه ، فأوالهم بذلك من صحب احلبيب وحيبون أهل العلم ويذودون عنهم

ماء من تبعهم كاألئمة األربعة وغريهم فهم مشوس يف الس ثم، موسلم  ثم من تبعه
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، محلة قلم وسنان ون جملد هذه األمة، وهم اجملاهدون األشاوسوهم اجملدد

 . ، وال خيافون يف اهلل لومة الئمجماهدون ورهبان

جمتهد منهم قد عال : فكم من االجتهاد وينبذون التقليد األعمىحيثون على   - 4

ألن دين اهلل ال يؤخذ إال بدليل، فمن  ،وكم من حمذر من التقليده، يف العلم كعب

 ، وما ذلك إال حلبهم اهلل ورسوله. ن ذلك قوله ردَّ عليهعري ع

بد من تقوية الدعوة إىل ، وال د ال يزال مفتوحًا ملن تأهل لذلكاالجتهاباب ولذلك فإن 

ا ، فكلمواهلواء رابجة البدن للطعام والش، ألن حاجة األمة لذلك كحااالجتهاد

 . ت بذلككثر جمتهدو األمة قويت وازدهرت، وكلما قل وضعف، ضعف

لعلم يف فتح باب االجتهاد وشروطه، ما بني ميسر له : اختلف أهل ابعد هذا أقول

 . يسرين بالضوابط والشروط املعلومة، والصحيح قول املومعسر

 :: التكفري والوعد والوعيدصل الثامناأل
، بني املرجئة يكون املوقف فيها موقفًا وسطًا ، ال بد أنوخطرية ريةوهي مسألة كب

، ويقولون أيضًا بنفاذ واخلوارج الذين يكفرون بالكبائر ن ال يكفرون بذنبالذي

 . إىل مشيئة اهلل ما مل يكن كفرًا الوعد وأما الوعيد فهو

 : دهم كفرانوالكفر عن

 . ةما اخرج من اإلسالم بالكلِّيَّ : وهوكفر أكرب

 . رج صاحبه من اإلسالم بالكلِّيَّة: وهو ما مل خيوكفر أصغر

، واحلكم بالتكفري على حتى يقيموا عليه احلجة والربهان رون املعنيوال يكف

ء ال األعيان عندهم ليس لكل أحد، بل ألهل العلم الراسخني، وهو مسألة قضا

 جمرد فتيا.
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 :: كونهم مجاعةاألصل التاسع
 : ة  هلا مفهومانماعم أواًل أن اجلليعل

 . مجاعة أبدان  - 1

 . مجاعة أفهام  - 2

به األول وال بد،  اني إن حصل حصل، خبالف الثل ال حيصل به الثانيفاألول إن حص

 . اًل وآخرًا وعلى هذا قامت دعوتهمهم مجاعة أفهام أو -على هذا- أهل السنةلذلك ف

ة املتبعني هلم ظرون إىل زيادين ، فإنهم الأهل السنة و اجلماعة مجاعة أفهامولكون 

متحدًا عندهم، ألن العمل منبثق من ح، ما مل يكن الفهم كعامل أساسي يف النجا

، فإن صفت العقيدة صفا العمل والعكس بالعكس، وليس معنى هذا ترك العقيدة

 الدعوة حبجة أن اخلري مع القلة، فهذا ضالل.

 األصل العاشر: اإلمامة واخلالفة:
ة أو اإلمام بالشروط املعلومة لدى أهل العلم، وب وجود اخلليفبوجوهم يقولون 

ليها يف كتب أهل العلم، وأن األمة ال جيوز أن تظل بغري إمام عام املنصوص ع

حكم احلكام املوجودين يف حيكمها، إن أمكن ذلك، وليس معنى هذا إبطال 

 م.لعا، بل حكمهم صحيح، ويثبت هلم من احلقوق ما يثبت لإلمام ازماننا

 واإلمامة عندهم هلا مقاصد جمملها: 

بكل أشكاهلا وصورها، ودفع الشبه إقامة الدين: وذلك بنشر الدعوة  .1

والبدع واألباطيل واإلحلاد، ومحاية بيضة املسلمني وحتصني الثغور، وتنفيذ 

 . هذلك بإقامة احلدود وتنفيذ األحكام، ومحل الناس علي
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ميادين احلياة، ومن ذلك نشر العدل  يعسياسة الدنيا بشرع اهلل تعاىل يف مج .2

ة، والقيام بعمارة األرض واستخراج فع الظلم ومجع الكلمة وعدم الفرقور

 خرياتها وغري ذلك. 

أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليًا ثم من بويع بيعة  وهم يف اخلالفة يقدمون:

 صحيحة بالشروط الشرعية, واهلل املوفق. 

 سبيل اهلل تعاىل: يف األصل احلادي عشر: اجلهاد
 -أي اجلهاد-املسلمني وأنه ومن أصوهلم اجلهاد يف سبيل اهلل مع كل بر وفاجر من 

([: 72/  3ماض إىل أن تقوم الساعة، قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف ]زاد املعاد )

)والتحقيق أن جنس اجلهاد فرض عني، إما بالقلب، وإما باللسان، وإما باملال، وإما 

 فعلى كل مسلم أن جياهد بنوع من هذه األنواع.  يد،بال

ل ففي وجوبه قوالن والصحيح كفاية، وأما اجلهاد باملا أما اجلهاد بالنفس ففرض

َّْٱ وجوبه، ألن األمر باجلهاد به وبالنفس يف القرآن سواء، كما قال تعاىل: ََّّنفُِروا
نُفسَِّ

ه
أ وه َٰلُِكۡمَّ ۡموه

ه
بِأ َِٰهُدواَّْ جه وه َّ اَلا ثِقه وه اَّ افا بِيِلََّّكَُِّخفه سه ِِفَّ َُِّۚٱۡمَّ إِنَََّّّّلل  ل ُكۡمَّ ۡۡيَّٞ خه َٰلُِكۡمَّ ذه

َُّكنُتۡمَّتهۡعلهَّ  .[41]التوبة: ٤١ََُّّمونه

 وفرض اجلهاد حق للحاكم أو من ناب منابه يف ذلك.

 األصل الثاني عشر: النصيحة للمسلمني وعموم الدعوة:

ََّٰ قال تعاىل: ِل  تهوه بۡلهغَََّّّۡفه
ه
أ ۡدَّ لهقه ۡوِمَّ َٰقه يه َّ وهقهاله ۡنُهۡمَّ لهُكۡمََُّّتكَُّعه ۡحُتَّ نهصه وه َّ ِ ّب  ره َّ

الهةه رِسه ۡمَّ
َٰكَِّ له ََّّوه َُُّتِبُّونه ََّٰٱنََّل  َََّّّوقال: [،79]األعراف:٧٩ََََََِّّّّّّصِحيهََّل  ََََّّّّل يۡسه ه ا ءَِّٱَّلَعه فه عه َََّّّلضُّ ه َّلَعه َله وه

ََّٰٱ ۡرِضه ََََّّّّلۡمه ه لَعه َّ َله ِينهَّٱوه رهُسوَِلََََِّّّّل  وه َِّ ّلِل  ُحواَّْ نهصه إِذهاَّ ٌجَّ ره حه َّ يُنفُِقونه اَّ مه َّ ُِدونه َيه َّ
ََّله َََّّّامهَََّّّۚۦُ ه َّلَعه
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بِيل  َّوهَََّّّلُۡمۡحِسنِيهَّٱ َُّٱِمنَّسه ُفورَّٞر ِحيٞمََََّّّّّلل  بهل ُِغُكمَّۡ وقال: [،91التوبة:] ٩١ََّّغه
ُ
َِٰتَََّّّأ َٰله رِسه

ِمٌيََّّ
ه
نهاَّ۠لهُكۡمَّنهاِصٌحَّأ

ه
أ َّوه ِ ّب  إىل غري ذلك من اآليات وقال صلى  [،68]األعراف:٦٨ََََّّّّره

الديَن  إن - حُةإن الديَن النصي -  الديَن النصيحة إن" اهلل عليه وسلم:

 .النَِّصيَحُة الدِّيُن ... هلِل : قال ؟ مَلن يا رسوَل اهلِل : قالوا. النصيحُة

 رواه مسلم.  .ِللَِّه وِلِكتاِبِه وِلَرسوِلِه وأَلِئمَِّة امُلْسِلِمنَي وعامَِّتِهْم": قاَل ؟ِلَمْن: ُقْلنا 

[: )النصيحة تشمل ها( وغري74قال ابن رجب رمحه اهلل تعاىل يف ]جامع العلوم )ص:

يل عليه السالم، يف حديث جرب خصال اإلسالم واإلميان واإلحسان اليت ذكرت

ومسى ذلك كله دينًا، قال: وأما النصيحة للمسلمني فأن حيب هلم ما حيب لنفسه، 

ويكره هلم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم ويرحم صغريهم ويوقر كبريهم، 

ذلك يف دنياه كرخص أسعارهم، وإن ضر وحيزن حلزنهم ويفرح لفرحهم، وإن 

وكذلك يكره مجيع ما يضرهم عامة،  كان ذلك يف فوات ربح ما يبيع من جتارته

وحيب ما يصلحهم و ألفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى 

أو مكروه عنهم، قال ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل: )والنصيحة العامة للمسلمني 

مصاحلهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وسرت عوراتهم، وسد ىل إرشادهم إ

هم على أعدائهم والذب عنهم، ويكره هلم ما يكره لنفسه وما شابه خالتهم، ونصر

 ذلك( ا.هـ كالمه رمحه اهلل تعاىل.
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 عند التدقيق حلديث املتواترا
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.3 . 

 ت مع حديث االفرتاقفاوق
وشرحه, إذ هو وف, ال أطيل الكالم يف حكمه ديث االفرتاق حديث مشهور معرح

 لكن لي معه وقفات: حديث صحيح,

 األوىل: مفهوم االفرتاق:
": وهذا االفرتاق هو يف مسائل من العقيدة, مما يرتتب على اخلالف افرتقت اليهود ...."

ها, وليس على اخلالف يف الفروع, إذ ذلك ال من ائقفيها تضليل وتبديع, وليس على دق

 .إمجااًل يؤثر

 الثانية: مفهوم األمة:
ي الشاملة أ-جابة, فمن زعم أنها أمة الدعوة ملقصود من ذلك أمة اإل": اوتفرتق أميت..."

فسري يرده احلديث نفسه, حيث قال فقد جانب الصواب, ألن هذا الت -لكل مكّلف

ق رتتف", فإن قلنا تفسري "اليهود... افرتقت النصارى قتافرت" السالمو الصالة عليه

افرتقت  , مع قوله يف احلديث:" أي أمة الدعوة: فهذا يشمل اليهود والنصارىأميت

اليهود والنصارى, فلو كان املقصود أمة الدعوة ملا كان هذا التفصيل, وكذلك يرد 

باستحقاق العذاب دون  نارلل نا" مع تفسريكلها يف النار إال واحدةهذا التفسري قوله: "

 ليهود والنصارى ليسوا من أهل اخللود؟!.اخللود, فكيف يقال إن ا

 ثة: الوقفة الثال

": حيلو للبعض بأن يفسر هذا النص, بأنه هم على ما أنا اليوم عليه وأصحابيمفهوم: "

التمسك بالكتاب والسنة واعتمادهما أصاًل, فيكون النص شاماًل لكل صاحب 
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ة والرافضة وفيالصغالة من أهل السنة, ألن الكل يقول بذلك, حتى نه بأ بدعة

ن كانوا خيالفون يف مفهوم السنة, أعين يزعمون بأن متمسكهم الكتاب والسنة, وإ

الرافضة, إذن فعلى هذا التفسري ال يكون هناك من أهل البدعة اجملانبني للسنة إال 

يف قوله  لمصلى اهلل عليه وس نيبال وهذا خلط كبري, حبيث أن الرافضة فقط, قلت:

" أنا عليه ما, فعلى هذا يكون مفهوم: "لالستدالل هم وليس منهجًابني منهجًا للفهذا 

 أي: من الفهم لنصوص الوحيني, وإال :

 فإن اخلوارج من أهل السنة. •

 واملعتزلة من أهل السنة. •

 واجلهمية من أهل السنة وهلّم جرًا. •

 من احتج بالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة, وعليه فال نة:ومنهم من زاد بأن أهل الس

خلوارج, والواقع العملي اخيرج عن حد أهل السنة إال الرافضة وبعض املعتزلة و

مع كون هذا الفهم صواب يف باب للصحابة ومن بعدهم يناقض هذا الزعم, 

أراد  كماني " إمنا هو يف فهم الوحيما أنا عليه...إذن, فمفهوم: "االحتجاج ال غري، 

 ه.اهلل ورسول

  أهل السنة نوعان:فهوم فإن مهذا أواًل, ثم ثانيًا, 

  .عنى السنة هنا الدفاع عن الصحابةألن م وهذا يف مقابل الرافضة مطلق:

وهو هنا مبعنى إمجاع فهم الصحابة, فيكون هنا أخص من األول, لتكون  ومقيد:

اجلهمية واألشعرية وغريهم, مع ج وواراملباينة بني أهل السنة وغريهم كاملعتزلة واخل

 لكل.أن اإلسالم جيمع ا
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 الوقفة الرابعة:

املسلمني, ولفظ اجلماعة هو: مجاعة دخلت عليها ال شك أن أهل السنة, مجاعة من 

ة املعروفة بالتمسك بهدى الرسول صلى اهلل عليه "ال", و"ال" هنا عهدية, أي اجلماع

وهذا تفسري لنص  احملّرف وال املؤّول, غريول وهدي الصحابة على الفهم األ وسلم

م أن هذا الفهم ", والتنوع يف التفسري غري مرفوض, وزععليه وأصحابي أناما حديث "

سياسي يف دولة األمويني, ال يؤثر فيه حتى لو كان كذلك, فكم من مصطلح ظهر 

يف حة حيف األمة, مل يكن فيمن سبق, وذلك لضرورة احلاجة امللحة إليه, وال مشا

" تعين: الفرقة وهي ال تكون حدةكلها يف النار إال وااالصطالح, خصوصًا أن لفظة "

 إذن؟! إال مجاعة, فما املشكلة

 وقفة أخرية:

, وإمنا كما فهم  تعاىلرمحه اهلل": ليس كما فهم ابن حزم كلها يف النارمفهوم: "

معناها  علي جيمة: أن معناها: تستحق عذاب اهلل وليس اخللود الذئغريه من األ

 الكفر, واهلل أعلم.

 :مهمــات

 ا مطلقًا ثالث:ئد وثوابتهأصول العقا -1

 ال شريك له.أ. اعتقاد ألوهية اهلل وحده 

 ب. إثبات النبّوات وأنها عطاء من اهلل وليست رياضات.

 ج. اإلميان بالبعث بعد املوت.
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الث الثذه وكل ما وراء ذلك فهو ناتج وتابع هلذا, وليس معنى ذلك أن منكر ه

كفر من أنكر الكتب أو القدر أو كافر, أما منكر غريها فال يكفر, أبدًا, بل ي

 ور مبنية على تلك الثالث.املالئكة, لكن هذه األم

 ولي هنا وقفات:  صفات اهلل تعاىل: -2

 األوىل:

نزل القرآن بلسان عربي: يفهمه العرب, مبني: يفهمه غري العرب, فهو عربي مبني 

 سان العرب, أو ترجم له.بل رأهواضح لكل من ق

 الثانية: 

 يه مباحث:القرآن نزل وف

ق, أو قل: نزل بنوعني من أ.العقيدة, ب. األحكام, ج. القصص, د. األخال

 اخلطاب: 

 .. اخلرب1

 .. اإلنشاء2 

كالم والكذب, حاشا كالم اهلل تعاىل وأهو كل ما احتمل الصدق و :فاخلرب

 .رسوله صلى اهلل عليه وسلم

دخلها نسخ, كالعقائد أهل العلم على أن األخبار ال ي ما ال حيتمل ذلك, :ءنشاواإل

 القصص.واألخالق و

الفقهاء على أن العقائد خصوصًا من األخبار, أي: أنها خرب عن اهلل وعليه فقد اتفق 

 تعاىل وال يدخلها نسخ.
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طأ اخلل وكذبًا لسالمته من اخلل اهلل ورسوله, ال حيتملفبما أن اخلرب عن  وعليه:

حيتاج إىل بيان وال توضيح, ذلك  لغموض واإلمجال واإلشكال, فهو الوسالمته من ا

لتوحيد الذي هو أساس الدين وأصله, كلف به العربي أن اهلل عز وجل كلف با

ََََّّّّقُۡلَّ حد سواء, فالذي أخربنا بقوله:وغريه, والعامل واجلاهل على  َُّٱُهوه ٌدََََّّّّّلل  حه
ه
 ١ََّّأ

والذي خاطبنا  ل خماطب بأن معناه: اهلل واحد,كمه يفهوالذي  [،1]اإلخالص:

َُّٱََّّوهُهوهَّ  َوُهَو وله: بق َٰتَِّٱِِفََََّّّّّلل  َٰوه مه ِفَََّّّلس  ۡرِضَّٱََّّوه
ه
اَََّّّۡۡل مه يهۡعلهُمَّ وه ُكۡمَّ ۡهره وهجه ِِس ُكۡمَّ ۡعلهُمَّ يه

ََّّ ََََََّّّّّّوالذي خاطبنا بقوله:[، 3]األنعام:  ٣تهۡكِسُبونه ا ئِنهةه خه ۡعلهُمَّ ۡعُيَِّٱيه
ه
ُتَََّّّۡۡۡل اَّ ََِِّّفَّوهمه

ُدورَُّٱ  { الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى}  هو الذي خاطبنا بقوله:[، 19]غافر:  ١٩ََّّلصُّ

, وكل من [64]املائدة: {َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن}الذي خاطبنا بقوله: وهو  [،5]طه:

فما نتج من قبولنا  . خاٍل من اإلشكال واإلمجال والغموض:2. خرب , 1اخلطابني: 

ب الثاني من غري يلزمنا وال بد بقبول اخلطا ن غري تدخل يف معناه,ل مألوللخطاب ا

 رده نوع من التكذيب عياذًا باهلل تعاىل.تدخل يف معناه مما يؤدي إىل رده, ألن 

 :الثالثة: الفرق بني املعنى والكيف

اتفق أهل اللغة عمومًا على أن: معنى الشيء ذاته, فلو سئلت عن معنى التفاحة؟ 

 عنى., فأن قلت صفراء محراء مستديرة, فهذا كيف وليس ماحةتف فتقول:

ا هو املعنى دون الكيف, فنقول: والذي نثبت معرفتنا إياه من صفات اهلل تعاىل, إمن

نثبت هلل اليد مؤمنني باملعنى: أي أن هلل يدًا حقيقة, فذات اليد ثابتة له, لكن ال ندري 

 كيف هي.

ات خلقه فهو شبه لصفات اهلل تعاىل بصفى معنفمن زعم من الناس أن من يثبت امل

 هل, وسيأتي بيان لذلك بعد قليل يف األلفاظ.خمطئ أو جا
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 نا لصفات اهلل يتضمن شيئني: إذن فإثبات

 وهو معروف عندنا, إذ معنى الشيء ذاته. املعنى: .1

وهو جمهول لنا, ألن معرفة الكيف ينتج عن: إما بيان شاٍف  الكيف: .2

أحد من األمرين موجودًا, لذا فأننا جنهل  ليس, وكاٍف, أو عن مشاهدة

 الكيف.

عن نفسه: إن لي  -تعاىل -هلل وأما املعنى فقد جاءنا خرب اهلل تعاىل الذي فيه قول ا

يدًا, وعينًا, ورجاًل, وساقًا, ووجهًا, ونزواًل, وتكلمًا, واستواءًا, وغري ذلك, أقول خيربنا 

عرف معناه من اللغة, ثم نقول: اهلل ال ا نمم اهلل بذلك عن نفسه وهو أصدق الصادقني

أو أن ندعي  ك, ليس فوق العرش ومل يستو, اهلل ليس له وجه وال غري ذليتكلم, اهلل

أننا ال نعرف معناها، فيكون اهلل تعاىل خاطبنا مبا ال نعلم حنن وال رسوله صلى اهلل 

 ىل.لى اهلل تعاه عهذ فأي جرأة أكرب من عليه وسلم من األلفاظ الدالة على املعاني،

حى حنو زعم أنه من أهل اللسان العربي ينوإن من العجب العجاب أن جتد من ي

اًل كان جالسًا جبوار رسول اهلل فضي إىل الضالل, يف حني أن رجاخلطأ احملض امل

 كيف كان موقفه, فامسع هذه القصة واعترب: صلى اهلل عليه وسلم

جلني يقتل أحدهما اآلخر ثم يدخالن رمن نا يضحك ربيقول عليه الصالة والسالم: "

أو ل للنص, كن من الصحابة نوع اعرتاض أو استفهام أو رد أو تأويلم ي", فاجلنة.. 

ذلك أنه نص حمكم ظاهر ال إشكال فيه, كغريه من باقي تفويض للمعنى، 

عليه الصالة َو يضحك ربنا يا رسول اهلل, قال نصوص الصفات, يقول الرجل: أ

ضح, أم يف الثمرة ", فانظر إىل هم الرجل هل هو يف املعنى الوام يضحكعن" والسالم:

 فلن نعدم خريًا من رٍب يضحك.الرجل: إذن املرجوة من اإلميان, فقال 
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أويلهم تواملغريون ملعاني نصوص الوحيني تعاىل اهلل عن واملفوضة فأين املعطلة واملؤولة 

 وتعطيلهم علوًا كبريًا".

 الرابعة:

ا أمساء وصفات, ومن وهو أن من أثبت ذاتًا, فال بد أن تكون الذات هل ًا,جد هامأمر 

ها من حيث اإلثبات, أي ال فرق بينها يف تأثبت األمساء والصفات, فهو من شاكل

اإلثبات, فال يقال نثبت صفة معنى دون ذات, إذ ال فرق, فصفة الذات ال ختتلف يف 

لذات, واالشرتاك يف الصفات ال  بتةثا اإلثبات عن صفة املعنى, ألنها كلها صفات

ولإلنسان  اهلل حي, والناس أحياء, وفرق بني احلياتني, كذلك هلل يديعين املماثلة, ف

يد وشتان بني اليدين, ولذا يقولون: الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات, 

 ،ض الصفات كالكالم يف البعض اآلخروالكالم يف بعوهذا رد على املعطلة، 

 رد على املؤولة واملفوضة. ذاوه

 :وأخريًا: األلفاظ

ف: مثل: قام, مشى, أكل, اخلطاب يف القرآن, هي األلفاظ العربية, فمنها املختلاظ ألف

ن فهي ْولبس, ..إخل, ومنها املتضاد: مثل: جلل فهي مبعنى عظيم ومبعنى حقري, ومثل َج

 مبعنى أبيض ومبعنى أسود.. وهكذا.

عني املاء لى الدينار وعلى العني الباصرة وعلى عني: تطلق عال ثل:ومنها: املشرتكة م

 وهكذا.

ريها, وهذا هو وجه إال باإلضافة إىل غ هذا واأللفاظ املشرتكة ال يظهر معناها

, أي أنها يف حني عدم إضافتها فهي جمملة, -أعين الصفات مطلقًا-اإلمجال فيها 

الصفات على اإلمجال بهذه مل فح لكن إذا أضيفت ظهر معناها, فجاء بعض الناس,

يد, جناح, وجه, ساق, عني, أصبع, حياة, مسع, وهكذا, فكل الدعوى الباطلة فتقول: 
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هذه من األلفاظ حتمل صفات, لكن ال ميكن أن جتعل على إطالقها هذا صفة ثابتة 

ألمر ما من غري إضافة, وجمرد االشرتاك ال يعين املماثلة, فمثاًل: كلمة جناح: 

, جناح الطائرة, جناح ا ال تفيد معنى خاصًا, لكن إذا قلنا: جناح الطريهكذها مبطلق

نًا, وليس قولنا جناح الطري يلزم منه أن يكون الذل, أفادت كلمة اجلناح معنى معي

 مثل جناح الطائرة مبجرد االشرتاك يف اللفظ, وهكذا.

ذا, ال يلزم منه وهك هللى اوهلل املثل األعلى, وعليه: فقولنا: حياة اهلل, يد اهلل, استو

 وال االستواء لالستواء وهكذا.اليد لليد, لحياة, وال لمماثلة احلياة 

 مهمة:

اس يطلق على من أثبت الصفات هلل تعاىل, بأنه جمسم, تقبيحًا لفعله حتى بعض الن

ينفر الناس منه, ويزعمون بذلك بأن اجملسم ميثل اهلل خبلقه وأن صفات اهلل 

, وإال فأننا هلل عن ذلك علوًا كبريًا, فهذا جرمية كبرية منهم اعاىلكصفات اخللق, ت

فهل وجه هذا املدعي كوجه كذا  نثبت لبعض املخلوقات وجهًا وبطنًا وقلبًا,

 وكبطنه وكقلبه, فهل يلزم من جمرد االشرتاك يف اللفظ االتفاق يف الكيف.

ن الفرق بني يكوأن فإذا كان هذا ممنوعًا يف املخلوقني, أَوليس من باب أوىل 

 اخلالق واملخلوق.

 :أهل السنة مهمة ثانية: ألقاب

صاحبها جواز التعدي والتكرب على  وهي ليست من باب التزكية, وليست ختمًا متنح

ا فعل, بل األصل يف عباد اهلل, وليست شعار جناة مطلقًا من النار ولو فعل اإلنسان م

ُكۡمَّعَََِّّّ:ذلك كما قال تعاىل ۡكرهمه
ه
أ َّ َِّٱََّّندهَّإِن  ََََّّّّّلل  إِن  ىَُٰكۡمَُّۚ ۡتقه

ه
هَّٱأ بَََِّّّّلل  لِيٌمَّخه  ١٣ََّّۡيََّّٞعه

لكون هذا األمر شائعًا بني الناس,  ولو مل يسّم بهذه األمساء, لكن [،13]احلجرات:

وحتى ال حيصل اللبس نذكر مثل هذه األمساء, كما أن هذه األمساء ال تعرف 
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, فمن اتصف مبا سنةاحلباألشخاص, ولكن تعرف مبا حتمله من املعاني اجلميلة 

بذلك, ومن مل حيمل معانيها فليس من أهلها وإن حتمله فهو من أهلها ولو مل يسّم 

وهذه األلقاب هي: أهل السنة, اجلماعة, أهل السنة واجلماعة, أهل  قيل وقيل,

 احلديث, السلفيون, أتباع السلف والصحابة.
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.4. 

 سند العقيدة السلفية املعاصرة للسلف
 ،عاىل حلفظ دينه رجااًل وهبوا أنفسهم خلدمة هذه العقيدة املباركةد يسر اهلل تق

فنبغ منهم العلماء الفطاحل أصحاب  ،ويسر هلم األمور ورزقهم الذكاء واإلخالص

فتنة إال ودفنوها تظهر  ما إن ،فكانوا جنودًا أوفياء لدينهم ،السحر احلاللن وبياال

هلل بهم حجته على الناس، ومن وال صاحب بدعة أوهوى إال وحذروا منه فأقام ا

الصعوبة مبكان حصرهم هنا وإمنا نذكر ما يتيسر ذكره منهم كمثال على 

 الثراء الفكري عند علماء السلف ومن هؤالء:

مسلم بن احلجاج .... ابن  هلل سفيان بن سعيد الثوري ..... سفيان بن عيينة ....ابد أبوع

بن حنبل ..... علي بن املديين ..... أبوثور  .. أمحدعمروعبد الرمحن بن عمرواألوزاعي ..

إبراهيم بن خالد ..... أبوعبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري ..... أبوزرعة عبيد اهلل 

 أبوجعفر حممد بن جرير الطربي. ...م .بن عبد الكري

 .بن سعد والزهريليث وال األئمة األربعة

، سهل بن عبد اهلل التسرتي .... ابن تيمية ابن كثري ..... ابن خزمية ..... ابن القيم ....

 .وسيأتي مزيد بيان لذلك

وغريهم الكثري ممن أثروا املكتبات اإلسالمية مبؤلفاتهم القيمة اليت تشهد 

 وتوفيق اهلل وعونه هلم وال نزكي على اهلل أحدًا.هم الصبإخ

علو اهلل  ، كلهم أثبتواذه قائمة بأمساء أئمة سلفيني ذكرهم الذهيب يف "العلو"هو

تعاىل على عرشه حقيقة بال تأويل وال تعطيل وال متثيل وال تفويض، بأسانيد 
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ن ن عوع وأحسب أن كاًل منهم روى عمن سبقه، وروى عنه وعن عنه كالشمس،

 عنه إىل يومنا هذا، ما جياوز عشرات اآلالف:

 بن عياش بن سامل.بكر أبو  .1

 أمحد بن إبراهيم بن شاذان. أبو بكر. .2

 براهيم. اإلمساعيلي.أمحد بن إ .3

 أمحد بن إسحاق. الصبغي. .4

 أمحد بن إسحاق. القادر باهلل أمري املؤمنني. .5

 أمحد بن سلمان النجاد. .6

 أمحد بن سنان. .7

 نعيم. بهاني أبوألص اأمحد بن عبد اهلل .8

 أمحد بن عمرو. ابن أبي عاصم. .9

 علي. اخلطيب.بن  أمحد .10

 أمحد بن حممد بن حنبل. .11

 أمحد بن حممد. الطحاوي. .12

 د بن حممد. أبو عمر الطلمنكي.أمح .13

 أمحد بن ناصر. .14

 أمحد بن حييى، ثعلب. .15

 إبراهيم بن خالد. أبو ثور. .16

 إبراهيم بن عبد اهلل. أبو مسلم الكجي. .17

 ه.نفطويد. حممإبراهيم بن  .18

 إسحاق بن راهويه. .19
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 حممد القطيعي. إمساعيل بن إبراهيم. أبو .20

 إمساعيل بن عبد الرمحن. أبو عثمان الصابوني. .21

 بن حممد. أبو القاسم التيمي. إمساعيل .22

 إمساعيل بن حييى. املزني. .23

 بشر بن احلارث. .24

 بشر بن عمر الزهراني. .25

 بكري بن جعفر السلمي. .26

 جرير الضيب. .27

 دق.لصاجعفر بن حممد ا .28

 حرب الكرماني. .29

 هاري = احلسن بن علي.الربب .30

 . البغوي.ن مسعوداحلسن ب .31

 محد بن حممد. اخلطابي. .32

 محاد البوشنجي. .33

 البصري. محاد بن زيد .34

 محاد بن سلمة. .35

 ي.خالد بن سليمان. أبو معاذ البلخ .36

 .الفراهيدي اخلليل بن أمحد .37

 زكريا الساجي. .38

 سعد بن علي الزجناني. .39

 سعيد بن عامر الضبعي. .40

 ن الثوري.ياسف .41
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 سفيان بن عيينة. .42

 سليم بن أيوب. .43

 طرباني.أمحد. ال سليمان بن .44

 سنيد بن داود. .45

 سالم ابن أبي مطيع. .46

 القارئ.سالم بن سليمان  .47

 شجاع بن أبي نصر. أبو نعيم البلخي. .48

 بن عبد اهلل القاضي. شريح .49

 عاصم بن علي. .50

 عباد بن العوام. .51

 عبد اهلل بن إدريس. .52

 .ييبعبد اهلل بن داود. اخلر .53

 عبد اهلل بن أبي جعفر الرازي. .54

 احلميدي.عبد اهلل بن الزبري.  .55

 عبد اهلل بن أبي زيد. .56

 .سليمان عبد اهلل بن .57

 بارك.عبد اهلل بن امل .58

 عبد اهلل بن حممد. أبو الشيخ. .59

 عبد اهلل بن حممد. أبو إمساعيل األنصاري. .60

 عبد اهلل بن حممد بن علي. أبو جعفر النفيلي. .61

 بة.قتيبن عبد اهلل بن مسلم. ا .62

 .عبد اهلل بن مسلمة .63
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 عبد الرمحن بن مهدي. .64

 األوزاعي. بن عمرو لرمحنعبد ا .65

 عبد العزيز املاجشون. .66

 حل اجليلي.عبد القادر بن أبي صا .67

 ابن جريح. عبد امللك بن عبد العزيز .68

 عبد امللك بن قريب. األصمعي. .69

 عبد امللك بن املاجشون. .70

 عبد الوهاب الوّراق. .71

 البخري. رنص أبو عبيد اهلل بن سعيد .72

 أبو زرعة. عبيد اهلل بن عبد الكريم .73

 ابن بطة. مد بن حمعبيد اهلل .74

 عبيد اهلل بن حممد العيشي. .75

 مي.عثمان بن سعيد الدار .76

 أبو عمرو الداني. عثمان بن سعيد .77

 عثمان بن مسلم. .78

 علي بن عاصم. .79

 الدارقطين. علي بن عمر .80

 علي بن املديين. .81

 عمرو بن عثمان املكي. .82

 القاسم بن سالم. .83

 ة بن سعيد.يبقت .84

 الليث بن سعد. .85
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 األزهري. دحممد بن أمح .86

 أبو جعفر الرتمذي. بن أمحد مدحم .87

 العسال. حممد بن أمحد .88

 بو حامت.أ حممد بن إدريس .89

 اإلمام الشافعي. حممد بن إدريس .90

 حممد بن إسحاق املدني. .91

 ابن خزمية. حممد بن إسحاق .92

 أبو العباس السراج. حممد بن إسحاق .93

 ه.مندابن  حممد بن إسحاق .94

 حممد بن أسلم الطوسي. .95

 البخاري. حممد بن إمساعيل .96

 بن جرير الطربي. مدحم .97

 حممد بن احلسن الشيباني. .98

 ي.القريوان حممد بن احلسن .99

 يعلى.أبو القاضي  حممد بن احلسن .100

 اآلجري. حممد بن احلسني .101

 األعرابي. ابن أبو عبد اهلل حممد بن زياد .102

 ابن أبي ليلى. حممد بن عبد الرمحن .103

 أبو احلسن الكرجي. طلبملد اعب حممد بن .104

 بة.ابن أبي شي حممد بن عثمان .105

 أبو أمحد القصاب. حممد بن علي .106

 حممد بن القاسم بن شعبان. .107
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 ابن موهب. موهب حممد بن .108

 الذهلي. حممد بن حييى .109

 .حممد بن يزيد ابن ماجه .110

 مالك بن أنس. .111

 مسعر بن كدام. .112

 معمر بن زياد. .113

 منصور بن عمار. .114

 ن.بياال الشيخ أبو نبأ بن حممد .115

 نصر بن إبراهيم املقدسي. .116

 بن حممد املروزي. نصر .117

 اإلمام أبي حنيفة. النعمان بن ثابت .118

 ي.نعيم بن محاد اخلزاع .119

 ي مريم اجلامع.نوح بن أب .120

 أبو القاسم الاللكائي. هبة اهلل .121

 هشام بن عبيد اهلل الرازي. .122

 هشام بن عمار. .123

 هشيم بن بشري. .124

 وكيع بن اجلراح. .125

 وهب بن جرير. .126

 فراء.الد. زياحييى بن  .127

 حييى القطان. .128

 حييى بن الصاعد. .129
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 ر.حييى بن عما .130

 حييى بن معاذ الرازي. .131

 حييى بن معني. .132

 حييى بن حييى النيسابوري. .133

 يد بن هارون.يز .134

 أبو يوسف القاضي. يعقوب بن إبراهيم .135

 أبو عوانة. يعقوب بن إسحاق .136

 ابن عبد الرب. يوسف بن عبد اهلل .137

 ، فمنهم:مبعرفة طبقاتهم ةنَّأمثلًة على َوْفرة علماء أهل السُّ

ف النُّصوص عن أحد منهم أنه تأَول، أو صَرْعلم عن ، فلم ُيالصَّحابة كلُّهم •

 ظاهرها.

منهم على سبيل املثال ال احلصر: ُعَبيد بن ُعَمري، ُشريح بن عبيد، أبو  ن:التابعو •

 وبقالبة، قتادة بن دعامة، جماهد بن َجْبر، ربيعة بن أبي عبدالرمحن، أيُّ

ُمقاتل، احلسن الَبصري، مالك  سَّْخِتياني، الضَّحَّاك، سليمان التَّيمي، عكرمة،ال

 بن دينار وغريهم.

عي، نهم على سبيل املثال ال احلصر: عبداهلل بن املبارك، األوزام تابعو التابعني: •

 َرِم، َوْهب بن جرير، أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت، ابن ُجَريج شيخ احلمحَّاد بن زيد

بن مطيع من أئمة البصرة،  م، سالَّسانُمْفيت احلجاز، مقاتل بن حيَّان عاِلُم خراو

ن ُمْفيت املدينة، ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، محاد بن سلمة، عبدالعزيز بن املاِجُشو

شريك القاضي، حممد بن إسحاق، ِمْسَعر بن كدام، جرير الضَّبِّي ُمحدِّث الرَّي، 

 بشري، عباد بن الَعوَّام حمدِّث واسط، القاضي أبو بن شيمالفضيل بن عياض، ه
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لميذ ن تيوسف تلميذ أبي حنيفة، عبداهلل بن إدريس أحد األعالم، حممد بن احلس

، أبو عبيد ، ُنَعيم بن محادبدالرمحن بن مهدي، وكيع بن اجَلرَّاح، عةأبي حنيف

، إسحاق بن ِديينامَل نالقاسم بن سالم، قتيبة بن سعيد، حييى بن َمِعني، عليُّ ب

 .د مضى ذكر بعضهموق، وغريهم هشام بن عمار راَهَوْيِه،

أبو  على سبيل احَلْصر:امِلثال، ال  منهم على سبيل طبقات أخرى بعد تابعي التابعني: •

، َبِقيُّ بن َمْخَلد، إمساعيل القاضي، ي، عثمان بن سعيدُزْرعة الرَّازي، أبو حامت الرَّاز

أبي ابن  زي،وربي َخْيَثمة، أبو ُزْرعة الدَِّمشقي، ابن نصر املن أاب يعقوب الَفَسوي،

اق، أبو بكر بن أبي داود، حممد بن إسحاق بن ُخَزمية، ابن ُسَريج فقيه العر شيبة،

أبو جعفر الرتمذي الفقيه، أبو العباس السَّرَّاج، أبو عوانة صاحب "املستخرج على 

، أبو الشيخ، أبو قاسم الطربانيالبو ، أحممد بن صاعدصحيح مسلم"، حييى بن 

، ألولياء"، أبو نعيم األصبهاني صاحب "ِحْلية ان شاذانبكر ب ي، أبوبكر اإلمساعيل

الطََّلَمنكي، أبو عثمان الصابوني، أبو عمرو الداني، ابن عبدالربِّ، القاضي  أبو عمر

و احلسن أب وي،، اهَلَروي صاحب "َذمِّ الكالم"، الَبَغى، اخلطيب البغداديأبو يعل

 الكرجي، وغريهم.

 فائدة:

قريراتها يف إثبات عقيدة السلف يف كتب الطبقات؛ ُذكرت ت وهذه األمساء وهذه

 بيان بعضها يف العنوان التالي. كثرية، يأتي

  :اد السلف الصاحلكتب ومؤلفات يف اعتق

 فسلمؤلفات كثرية يف اعتقاد ال ،العلماء من أهل السنة واجلماعة قد دون أفذاذ

وا على أهل البدع ، وردلسنةواستدلوا عليها من الكتاب وا، واعتنوا بتقعيد أصوهلا

 ،والبدعة بالسنة ،اجلهل بالعلم، ووكشفوا عوراتهم، وواجهوا الباطل باحلق
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، وما ذاك إال لصيانة وجردوا أهل البدع من سالحهم، واظهروا احلق وابطلوا الباطل

 الدين .

علم بأن نو ناعقيدت على بصرية وعلم من كوننتى ، حضهابعذكر  أنومن املفيد 

ت من التحريفا، وما طرأ عليها هي األصل -عقيدة السلف الصاحل-    قيدة هذه الع

الصحابة  ؛، فهي دخيلة على العقيدة اليت تلقاها سلفنا الصاحليف القرون املتأخرة

صلى  معظيال ، ورسول هذا الدينتبعهم بإحسان من صاحب الشريعة والتابعون ومن

 آله وسلم .على اهلل عليه و

، منها على كبري من علماء األمة يف مؤلفاتهمسلف الصاحل مجع وقد قرر عقيدة ال

 ثال ال احلصر:سبيل امل

 .هجري 241 - تعاىل : لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل) كتاب السنة (

 .هجري 290 -محد أ: عبد اهلل ابن اإلمام ) كتاب السنة (

 .هجري 311 -( : ابو بكر أمحد بن يزيد اخلالل  سنةال ) كتاب

 .هجري 287 -السنة ( احلافظ أبو بكر بن أبي عاصم  تاب) ك

 .هجري 294 -حممد بن نصر املروزي  ) كتاب السنة (

 .هجري  329 -) شرح السنة ( اإلمام حسن بن على الرببهاري 

 .جريه  436 -) شرح السنة ( اإلمام احلسني بن مسعود البغوي 

 .هجري  360 -ري ) الشريعة ( اإلمام أبو بكر حممد بن احلسني اآلج

 .هجري 327 -الرازي ) كتاب أصل السنة واعتقاد الدين ( اإلمام أبو حامت 

 .هجري  310 -) صريح السنة ( اإلمام ابوجعفر حممد بن جرير الطربي 

 أبو حفص(  ) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن
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 .هجري  279 -عمر بن أمحد بن عثمان بن شاهني 

 .هجري  399 -) أصول السنة ( اإلمام ابن أبي زمنني األندلسي 

بن  يعلالنزول ( و ) كتاب الصفات ( و ) كتاب الرؤية ( اإلمام احلافظ ) كتاب 

 .هجري 385 -عمر الدارقطين 

بن  سحاقإو بكر بن بأام ثبات صفات الرب عز وجل ( اإلم) كتاب التوحيد وإ

 .هجري  311 -خزمية 

 . 387 -واني يف العقيدة ( عبد اهلل بن زيد القريواني أبي زيد القري) مقدمة ابن 

بن  ) اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة ( اإلمام أبو عبداهلل

 .هجري -387 -بطة العكربي احلنبلي 

 .هجري 371 -اعيلي أبو بكر األمس ماماإلعتقاد أئمة احلديث ( ا) 

 مام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحنحاب احلديث ( اإل) عقيدة السلف أص

 .هجري  449 -الصابوني 

البغدادي  احلسن بن أمحد بن البنا احلنبلي بن مام علي) املختار يف أصول السنة ( اإل

 .هجري  471 -

بن  بة اهلل بن احلسنمام أبو القاسم هاإل ة (عتقاد أهل السنة واجلماعا) شرح أصول 

 .هجري 418 -ي الاللكائي منصور الطرب

 .هجري 481 -اعيل اهلروي وحيد ( أبو إمس) كتاب األربعني يف دالئل الت

 .هجري 369 -) كتاب العظمة ( أبو الشيخ األصفهاني 

مد حم بن ) احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة ( أبو القاسم إمساعيل

 .هجري 535 -التميمي األصفهاني 
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األزدي  د بن حممد بن سالمة أبو جعفر الطحاويوية ( اإلمام أمح) العقيدة الطحا

 .هجري 321 - احلنفي

عبد اهلل بن  عتقاد اهلادي الي سبيل الرشاد ( اإلمام موفق الدين أبو حممد) ملعة اال

 .هجري -620 -قدامة املقدسي 

 إلمام أبو حممد عبداهلل بن يوسفجل وعال ( ارب ال ) النصيحة يف صفات

 .هجري 438 - الوالد وييناجل

بن إمساعيل البخاري  داهلل حممدبو عبأ( اإلمام  ضمن الصحيح له ) كتاب التوحيد

 .هجري 256-

 .هجري 224 -م بن سالم سا) كتاب اإلميان ( اإلمام أبو عبيد الق

 .هجري 243-ر العدني عم بن ) كتاب اإلميان ( احلافظ حممد بن حييي

 .هجري  235 -بكر بن شيبة ) كتاب اإلميان ( احلافظ أبو 

 .هجري 395 -منده  ) كتاب اإلميان ( احلافظ حممد بن اسحاق بن

 .هجري 403-) شعب اإلميان ( احلافظ ابو عبداهلل احلليمي البخاري 

 .هجري 458 -) مسائل اإلميان ( القاضي أبو يعلى 

 .هجري 359 -إلمام احلافظ ابن منده ة ( اهمياجل) الرد على 

 .هجري 280 -( اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي  ى اجلهمية) الرد عل

 .هجري 241 -دقة ( اإلمام أمحد بن حنبل جلهمية و الزنا) الرد على ا

بن سعد  ) الرد على من انكر احلرف و الصوت ( اإلمام احلافظ أبو نصري عبيد اهلل

 .هجري 444 -السجزي 
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 .256- لتعطيل ( اإلمام البخاري) خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية وأصحاب ا

 .هجري 620 -ين ابن قدامة املقدسي ق الد) إثبات صفة العلو ( اإلمام موف

 ) أقاويل الثقات يف تأويل األمساء والصفات ( اإلمام زين الدين مرعي بن يوسف

 .يجره 1033 -الكرمي املقدسي احلنبلي 

 .هجري 360-م ابو بكر اآلجري) التصديق بالنظر الي اهلل تعاىل يف اآلخرة ( اإلما

 1071-إلمام عبد الباقي املواهلي احلنبلي ) العيون واألثر يف عقائد أهل األثر ( ا

 .هجري

 1307 -القنوجي  حممد صديق خان ة أهل األثر () قطف الثمر يف بيان عقيد

 .هجري

 .هجري 845 -بن على املقريزي اإلمام أمحد د (في) جتريد التوحيد امل

 -الذي ال خيتلف فيه اثنان من أهل السنة  -ليف يف علم االعتقاد أتوفارس ال

 هجري ( فإنه رتب هذا العلم وقعد أصوله ومناهجه 728خ اإلسالم ابن تيمية ) شي

 :ة يف هذا الباب منهاومؤلفاته كثري

 .) كتاب اإلميان (عقل والنقل ( وال ارض) منهاج السة النبوية ( و) درء تع

 .) العقيدة احلموية (واد ( لسفة وأهل اإلحل الرد على املتف) بغية املرتاد يف

 .) العقيدة الواسطية (ستقيم ملخالفة اصحاب اجلحيم ( وء الصراط امل) اقتضا

 .) النبوات (رسول ( و) الرسالة التدمرية ( و) الصارم املسلول على شامت ال

 .() الرد على املنطقيني ة جلية يف التوسل والوسيلة ( ودعقا) 

 .ألصفهانية () شرح العقيدة ا) بيان تلبيس اجلهمية ( و) الرسالة التسعينية ( و
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 كثرأجمموع الفتاوى (( اليت مجع فيها هذا ))  ىلإضافة إ) شرح حديث النزول ( 

 يدة .لعقب اوأكثرها يف أبوا ضخمًا مؤلفاته يف سبع وثالثني جملدًا

 , شيخ اإلسالم ابن القيم اجلوزيةولي يف التاليف تلميذ الفارس األوالفارس الثان

 , منها : الرد على الفرق الضالةد طيبة يفهجري ( الذي له جهو 751)

 .) الصواعق املرسلة على اجلهمية و املعطلة (

 .) اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية (

  .) طريق اهلجرتني وباب السعادتني (ة ( ونيلنوة ا) القصيد

 لتعليل ( وغريها من الكتبالقضاء والقدر واحلكمة ول يف مسائل االعلي ) شفاء

 .القيمة

 :كتب التفسري السلفيةمن 

 ، وكفا به.جامع البيان يف تأويل آي القرآن الطربي: .1

 تفسري القرآن العظيم. :ابن كثري .2

 .معامل التنزيل :البغوي .3

 .تيسري الكريم املنان يف تفسري كالم الرمحن :ديسعلا .4

ن أجود التفاسري وأسهلها تفسري ابن أبي حامت م /لبيان أضواء ا :الشنقيطي .5

 ها كثري.، وغريوأنظفها

 خمتصر تفسري ابن كثري لشيخي حممد نسيب الرفاعي. .6

 تعاىل: ابن رجب رمحه اهلل

ويدل على ، نه مفقودولكًا من شروحه املفقودة شرح الرتمذي وهو شرح نفيس جد

 .العلل وصلت إلينا منه وهي شرح نفاسته القطعة اليت
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 .قطعة من صحيح مسلمتعاىل ومن شروحه رمحه اهلل 

اري للحافظ ابن كثري رمحه اهلل : شرح صحيح البخلسلفية املفقودةومن الشروح ا

 تعاىل.

 ، وهو تعليقاتاىلتع : تهذيب السنن لإلمام ابن القيم رمحه اهللومن الشروح السلفية

 .ومشهورن أبي داود، والكتاب مطبوع بالغة التحرير على سن

لتوجه الكالمي فهم ف يف شروح احلديث من العلماء الذين ال يعرفون باوأما من أّل

عون املعبود صاحب ن كصاحب حتفة األحوذي ووومنهم علماء اهلند املتأخر كثريون

 وبذل اجملهود وسواهم.

 :شاعرةمة ليسوا من األيبني أن عامة علماء األ تعاىل هلله ارمحد َرْبابن امِل

 :تعاىل رمحه اهلل دن املربذكر اب

دث وفقيه وعابد وإمام، كلهم [ عامل، من بني حم400أكثر من أربعمائة ])

ُمجانبون لألشاعرة ذاّمون هلم، بدءًا من عصر األشعري وحتى وقته، صدرهم بأبي 

سف بن حممد املرداوي، صاحب كتاب لدين يول امااحلسن الرببهاري، وختمهم جب

 . "اإلنصاف"

 : تعاىل اهللذلك رمحه  ثم قال بعد

هبنا نستقصي ونتتبع كل ذكرنا، ولو ذواهلل ثم واهلل ثم واهلل ما تركنا أكثر مما 

اجليوش  مجع] .ا .هـ (ن، لزادوا على عشرة آالف نفساآل، من يومهم وإىل من جانبهم

 .[(281)ص:  رساكن عوالدساكر على اب
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لم العقيدة ع لبما هي كتب املغاربة اّليت ُيعتمد عليها يف ط
 ؟الّسلفية الّنقية

قد ال تكون متوفرة سلفية الصافية قيدة التب املغاربة املختصة مبسائل العك

 : ، وذلك لسببنياملطلوببشكل حتقق 

 . الينا إضياع كثري من كتب العلماء األوائل وعدم وصوهل :السبب األول

وا العقيدة ومسائلها بكتب مفردة أن العلماء يف القرون األوىل مل يفرد :السبب الثاني

 . كاثر وتنتشرعد أن بدأت الفرق الضالة تتإال ب

ان ، وهلذا كثر بينهم اخلوض يف مثل هذه البدعوعلماء املغرب يف ذلك الزمن مل يك

عقيدة كتب لبيان الاد إفر، فلم حيتاجوا إىل أكثر اشتغاهلم بالفقه واحلديث

، وخاصة بالد العراق حال أهل املشرقالفها، كما كان الصحيحة والرد على خم

 . اليت كانت منبت الفرق الضالة

أخذ الكالم ورأي أبي  (ي:قال الذهيب رمحه اهلل تعاىل يف ترمجة أبي ذر اهلرو

ه لومح، عن القاضي أبي بكر بن الطيب، وبث ذلك مبكة -أي األشعري-احلسن 

ملغرب ال يدخلون يف ء الما، وقبل ذلك كانت عملغرب، واألندلسعنه املغاربة إىل ا

ربية، وال خيوضون يف املعقوالت، وعلى قنون الفقه أو احلديث أو الع، بل يتالكالم

ذلك كان األصيلي، وأبو الوليد بن الفرضي، وأبو عمر الطلمنكي، ومكي 

سري أعالم ]انتهى من  (والعلماء، الرب عبدبن القيسي، وأبو عمرو الداني، وأبو عمر 

 )[.557/  17) النبالء

، متون يف كل علم وتفننوا يف كتابة، ت العصور اليت توسع فيها العلماءوملا دخل

 . كانت األشعرية قد غلبت على أهل املغرب ومتكنت فيهم
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 : قال الشيخ مبارك امليلي رمحه اهلل تعاىل

رحل ابن تومرت إىل املشرق، وعزم على إحداث تى ، حوكان أهل املغرب سلفيني)

فأخذ بطريقة األشعري ونصرها، وَسمَّى  ،ديين سياسي، علمي، قالب باملغرب،ان

، فتم انتصار طني السلفيني: "جمسمني"، ومت انقالبه على يد عبد املؤمناملراب

 . األشاعرة باملغرب

أفراد قليلون من ال م إ، فلم ينصرها بعدهحتجبت السلفية بسقوط دولة صنهاجةوا

/  2) تاريخ اجلزائر يف القديم واحلديث]انتهى من  (أهل العلم، يف أزمنة خمتلفة

338)]. 

ة لعلماء املغرب اليت وصلت ذكر بعض كتب العقيدة السلفيومع ذلك ميكن أن ن

  : ؛ ومن ذلكإلينا

 صولأصول السنة" البن أبي زمنني، وقد طبع باسم "رياض اجلنة بتخريج أ ". 1

 . ة"سنال

 . وفر على شبكة االنرتنتويوجد شرح صوتي هلا للشيخ عبد العزيز الراجحي مت

ا الشيخ عبد احملسن ، وقد شرحهوانيالرسالة البن أبي زيد القري مقدمة منت. 2

 ن.العباد وآخرو

" حملمد املكي بن عزوز ةعقيدة التوحيد الكربى يف عقائد أهل السنة واجلماع. "3

 .التونسي

طي وهي " حملمد سامل بن عبد الودود اهلامشي الشنقياعتقاد السلف ملجم". 4

 . يف الفقه املالكي مقدمة ملنظومة طويلة جدًا

 .، للشيخ مبارك امليليومظاهره"لشرك رسالة ا. "5
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 رف أفاد احلقيقة باتفاق اللغوينيحرف اجلر إذا اقرتن مع الظ

 )خيافون ربهم من فوقهم(

 قيقية حعاىلوعليه: ففوقية اهلل ت
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.5. 

 فوارق األشعرية مع السلف
ح أئمة اجلرضاًل عن بعة من الفقهاء، فنأتي حبكمهم عند أئمة املذاهب األر واًلأ

 :، ثم نثين بذكر الفوارقوالتَّعديل من أصحاب احلديث

 عند املالكية: -1

رق ابن باملش كيةالمها الَفذُّ ابن عبدالرب بسنده عن فقيه املوى حافظ املغرب وعلر

ا لقول مالك: ال جتوز شهادة أهل خويز منداد، أنه قال يف كتاب الشهادات شرًح

ائر أصحابنا هم أهل الكالم، هواء عند مالك وسقال: أهل األ البدع واألهواء،

أشعري، وال ُتْقَبل له  كلم فهو من أهل األهواء والبدع؛ أشعريًّا كان أو غريمت فكل

 نهام يببدعته، فإن متادى عليها اسُتت ب علىُيْهجر وُيؤّدا، وبًدم أشهادة يف اإلسال

من  96/ 2وهو يف حتقيق عثمان حممد عثمان،  117/ 2 جامع بيان العلم وفضله]

 هـ..ا .[الطبعة املنريية

 -مالك وأبي حنيفة والشافعي-ة ة الثالثوروى ابن عبدالرب نْفُسه يف االنتقاء عن األئم

م يف: هم وتعزيرهم، ومثله ابن القيأصحابه، وتبديَع جروز لكالم،هم عن انهي

 فماذا يكون األشاعرة إن مل يكونوا أصحاب إلسالمية"،اع اجليوش ا"اجتم

 كالم؟!

 عند الشافعية: -2

ًرا اني، وقد كان معاصب بالشافعي الثقال اإلمام أبو العباس بن سريج امللق

دة واجملسِّمة واملشبِّهة امللحهمية واجلة وزلة واألشعريال نقول بتأويل املعت) لألشعري:

بن تويف ا] هـ.ا (.ن بها بال متثيلتأويل، ونؤم ها بالفة، بل نقبلالكرامية واملكيِّو
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/ 14) ، وسري أعالم النبالء290(/ 4) دا؛ انظر: تاريخ بغد306يج سنة سر

 لف، واألشعري تويفري إىل مذهب السقبل رجوع األشع ، والظاهر أنه تويف201(

اع اجليوش ج يف: "اجتمعلى قولني، وانظر عقيدة ابن سري 330، أو 324نة س

 [.(62)إلسالمية" ا

مل يزل )ة ما نصه: لماء القرن اخلامس الشافعيقال اإلمام أبو احلسن الكرخي من ع

تربؤون مما بنى بوا إىل األشعري، ويسننفون ويستنكفون أن ُيأية ية الشافعاألئم

عت ه، على ما مسواليأصحابهم وأحبابهم عن احلْوم ح هونويناألشعري مذهبه عليه، 

 .(شايخ واألئمةة من املمن عد

لقب مام أبو حامد اإلسفرائيين، املوضرب مثااًل بشيخ الشافعية يف عصره؛ اإل

ز أصول تى مّية الشيخ على أصحاب الكالم، حدومعلوم ش)"الشافعي الثالث" قائاًل: 

ر الراذقاني وهو عندي، وبه ق عنه أبو بكلَّوع فقه الشافعي من أصول األشعري،

ة"، حتى لو وافق بصرزي يف كتابه: "اللمع"، و"الترياإسحاق الش ى الشيخ أبوداقت

ا، وبه قالت هو قول بعض أصحابن زه، وقال:ا ألصحابنا ميول األشعري وجًهق

هم من أصحاب الشافعي، استنكفوا منهم ومن مذهبهم يف األشعريَّة، ومل يعّد

، وانظر (239  - 238) سعينية""الت] هـ.ا (ينالفقه، فضاًل عن أصول الد لصوأ

وانظر عن الكرخي  من "الفتاوى الكربى" نفسها، (5/31) "شرح األصفهانية"

ات "اجتماع اجليوش اإلسالمية" و"خمتصر العلو"، وله ترمجة يف "طبق وعقيدته:

 [.طوط()خمري قات الشافعية" البن كثبكي، و"طبالشافعية" البن الس

من  يالحظ أن كاًل] نصاريألا د منه قال شيخ اإلسالم اهلرويوبنحو قوله بل أش

بهم، ورّجح شيخ اإلسالم أنه يأخذ من عي اهلروي ملذهدالشافعية واحلنابلة ي

وقوله فيهم نقله يف  ،(96)ر شيخ اإلسالم عبداهلل اهلروي ر؛ انظبع األثتكليهما، وي
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ء عن موقف الشافعية در ، وانظر أيًضاالكالم ذم عن كتاب (277) التسعينية

 [.(106/ 2) التعارض

 احلنفية: -3

الطحاوي  ، وكان اإلمامانمعلوم أن واضع الطحاوية وشارحها كالهما حنفي

ي حنيفة وأصحابه، اإلمام أب وكَتب هذه العقيدة لبيان معتقدًرا لألشعري، معاص

فر من قال: كن اإلمام أنه صرح با عقلووهي مشابهة ملا يف الفقه األكرب عنه، وقد ن

ر ِبْشًرا املريسي، فيه، وتلميذه أبو يوسف كّف فأو توقإن اهلل ليس على العرش، 

، حقيقة على العرش ، وينكرون كونه تعاىلحقيقة ن العلوفواألشاعرة ين ومعلوم أن

 ذكر: سريانظر غري ما ] ة من بشر املريسيأصوهلم مستمدبعض ومعلوم أيًضا أن 

طبعة ( 15  - 14) ، واحلموية(201  - 200/ 10) ترمجة بشر م النبالءالأع

 [.ي اخلطيبقص

 احلنابلة: -4

محد "ابن أ ر من أن يذكر، فمنذ بدع اإلماماألشاعرة أشهموقف احلنابلة من 

مل يزل احلنابلة  -س احلقيقي للمذهب األشعرياملؤسِّوهو -بهجره  اب"، وأمرلَُّك

 وبعَدها -اليت استطالوا فيها-ى يف أيام دولة نظام امللك حتو ،معهم يف معركة طويلة

واعظ خيلط قَصَصه بشيء من مذهب  ابلة خيرجون من بغداد كلكان احلن

ض لذلك، وبسبب انتشار ن القشريي إال واحًدا ممن تعراألشاعرة، ومل يكن اب

لقادر ة اليفعلى حماربته؛ أصدر اخل -ما احلنابلةسّي-مذهبهم وإمجاع علماء الدولة 

ها سنة مة اعتقادجب على األقيدة الواتقاد القادري"، أوضح فيه العمنشور "االع

، وغريها ج 475، 469، 433ث سنة: البن اجلوزي، أحدا انظر املنتظم] هـ433

 [.9وج  8
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صرنا هذا مبلء خطبهم احلماسية، ومواعظهم هم يف عوكذلك يفعل أتباع

 -سمن الشباب املتحم-لثقة قرائهم  ة؛ريكالفونه بالكتب وقصصهم، وما يسم

تهم الصحيحة اليت كان عليها باب بعقيدشهؤالء الياء بهم، وجلهل أكثر العم

 هم بإحسان.صحابة ومن تبعسلفهم الصاحل من ال

ذاهب املعتربين، بل هو منقول بأئمة امل ًاهذا، وليس ذم األشاعرة وتبديعهم خاص

باع السلف، فقد نقل شيخ اتالسنة وىل ب إذين كانوا أقرعن أئمة السلوك ال ًاأيض

عتربون موافقة عقيدة من أقواهلم يف ذلك، وأنهم ي " كثرًياالستقامةاإلسالم يف "ا

ك طريق الوالية واالستقامة، حتى أن عبدالقادر اجليالني ملا منافًيا لسلو األشعرية

 ون"]يك والعلى غري اعتقاد أمحد بن حنبل؟ قال: ما كان،  "هل كان هلل ولي ئل:ُس

 [.109 - 105، و 89 - 81ص 

 ة أهل السنة:ملخص ما فارق به األشاعر
 التالي. مراجع هذه األقوال تأتيك عناوينها يف العنوانفائدة: 

 مصدر التلقي: :األول

، وقد صرح -أي: حال التعارض ال مطلقًا- مصدر التلقي عند األشاعرة هو العقل

دي واإلجيي وابن فورك والسنوسي وشراح آلموا اجلويين والرازي والبغدادي والغزالي

تهم بتقديم العقل على النقل عند التعارض، وعلى هذا جرى وهرة وسائر أئماجل

منهم، ومن هؤالء السابقني من صرح بأن األخذ بظواهر الكتاب والسنة املعاصرون 

 أصل من أصول الكفر وبعضهم خففها فقال: هو أصل الضاللة!!.

يقني إال إذا سنة ظنية الداللة، وال تفيد الالكتاب والوص نص صرح متكلموهم "أن

از..... منها: اإلضمار والتخصيص والنقل واالشرتاك واجمل ارض؛لمت من عشرة عوس

 إخل، وسلمت بعد هذا من املعارض العقلي، بل قالوا: من احتمال املعارض العقلي.
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منها جيب تأويله تر تواموقفهم من السنة خاصة أنه ال يثبت بها عقيدة، بل املو

بيل التأويل، حتى إن إمامهم الرازي قطع حتى على سوآحادها ال جيب االشتغال بها 

نونة بالنسبة لعدالتهم وحفظهم سواء، وأنه يف بأن رواية الصحابة كلهم مظ

الصحيحني أحاديث وضعها الزنادقة.... إىل آخر ما ال أستجيز نقله لغري 

 .التقديس واألربعني ساأسه يوهو يف كتاباملتخصصني، 

 الثاني: إثبات وجود اهلل تعاىل:

دلة عليه مذهب السلف هو أن وجوده تعاىل أمر فطري معلوم بالضرورة، واأل م أنمعلو

يف الكون والنفس واآلثار واآلفاق والوحي أجل من احلصر، ففي كل شيء له آية 

 لقدم.وا دوثوعليه دليل؛ أما األشاعرة فعندهم دليل يتيم هو دليل: احل

 الثالث: التوحيد:

ميه: توحيد الطلب وتوحيد املعرفة معروف بقس ة واجلماعةالتوحيد عند أهل السن

قدماؤهم -أما األشاعرة ول واجب على املكلف، واإلثبات، وهو عندهم أ

فالتوحيد عندهم هو نفي التثنية أو التعدد، ونفي التبعيض والرتكيب  -ومعاصروهم

 والتجزئة.

 ن:ميااإلالرابع: 

أن اإلميان هو التصديق  األشاعرة يف اإلميان مرجئة جهمية وجتد يف أغلب كتبهم

 القليب.

 اخلامس: القرآن:

وأنه تعاىل يتكلم واجلماعة أن القرآن كالم اهلل غري خملوق، فمذهب أهل السنة 

سالم ويسمعه بكالم مسموع تسمعه املالئكة ومسعه جربيل ومسعه موسى عليه ال

 ومذهب املعتزلة أنه خملوق. قيامة،ال يوماخلالئق 
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فرقوا بني  -لتوفيقاليت مل حيالفها ا-نطلق التوفيقية ن مفم أما مذهب األشاعرة

فالكالم الذي يثبتونه هلل تعاىل هو معنى أزلي أبدي قائم بالنفس  للفظ،املعنى وا

 عني ، بل وأن األمر عندهم هووال يوصف باخلرب وال اإلنشاءليس حبرف وال صوت 

  .لنهيا

 السادس: القدر:

الكسب وهي يف  اجلربية والقدرية فجاءوا بنظرية أراد األشاعرة هنا أن يوفقوا بني

أما حقيقتها النظرية الفلسفية  ا تنفي أيَّ قدرة للعبد أو تأثري،ألنهمآهلا جربية خالصة 

 فقد عجز األشاعرة أنفسهم عن فهمها فضاًل عن إفهامهم لغريهم وهلذا قيل: 

 يقال وال حقيقة حتته *** معقولة تدنو إىل األفهاما مم

 وطفرة النظام. واحلال *** عند البهشمّي ْيشعِرعند األالكسب 

 ببية:السابع: الس

ينكر األشاعرة الربط العادي بإطالق، وأن يكون شيء حيث وأفعال املخلوقات 

 الفهم،ن خا مالقرآن، وكفروا وبدعويؤثر يف شيء، وأنكروا كل "باء سببية" يف 

من قال: إن النار حترق بطبعها ومأخذهم فيها هو مأخذهم يف القدر، فمثاًل عندهم 

نه ال فاعل عندهم إال اهلل مطلقًا، حتى أن فهو كافر مشرك؛ ألأو هي علة اإلحراق 

حناة األندلس من دولة املوحدين التومرتية األشعرية هدم ]نظرية العامل[ عند النحاة 

 اهلل!!. هو اعلمدعيًا أن الف

 الثامن: احلكمة والغائية:

 تعاىل علة مشتملة على حكمة تقضي ون لشيء من أفعال اهللينفي األشاعرة أن يك

الفعل أو عدمه، وهذا نص كالمهم تقريبًا، وهو رد فعل لقول املعتزلة إجياد ذلك 

نه كو بالوجوب على اهلل؛ حتى أنكر األشاعرة كل الم تعليل يف القرآن، وقالوا: إن
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دخل املالئكة والنبيون ك أن يوا بذلوجوز لعلة ينايف كونه خمتارًا مريدًا، يفعل شيئًا

 نة، وهذا الزم قوهلم، إال من التزمه منهم.ن اجلالنار، وأن يدخل إبليس واجملرمو

 التاسع: التحسني والتقبيح:

 سنشياء باحلاألشاعرة أن يكون للعقل والفطرة أي دور يف احلكم على األينكر 

ال لقول الرباهمة د ذلك إىل الشرع وحده، وهذا رد فعل مغبح، ويقولون: مرلقوا

، وهو مع منافاته للنصوص وقبح القبيح ملعتزلة: إن العقل يوجب حسن احلسنوا

مكابرة للعقول، ومما يرتتب من األصول الفاسدة على قوهلم: أن الشرع قد يأتي مبا 

يكفي أسلم من نسبة القبح إىل الشرع! و لقًامط  العقل، فإلغاء دور العقلهو قبيح يف

ِينهَّٱ وله تعاىل:يف الرد عليهم ق َََََّّّّّل  م ِ َّٱَََّّل ِب َّٱََّّلر ُسولهَّٱيهت بُِعونه
ُ
ِيَّٱََّّۡۡل ُِدونههََََُّّّّل  ۡكُتوبًاََََّّّّۥَيه مه

ِِفََّّ ُهۡمَّ َٰةَِّٱِعنده ى جِنيلَِّٱَّوهَََّّّّل ۡوره َََِّّّۡۡلِ ب ُمُرُهمَّ
ۡ
ۡعُروِفَّٱيهأ ِنََََّّّّلۡمه عه َُٰهۡمَّ ى يهۡنهه هُهُمََََّّّّرَِّلُۡمنكهَّٱوه ل َّ يُِحلُّ وه

َٰتَِّٱ ي ِبه لهۡيِهُمََََّّّّلط  عه ُِمَّ ر  يُحه وهَََّّّۡۡلهبه ئِثهَّٱَّوه إِۡۡصهُهۡمَّ ۡنُهۡمَّ عه ُعَّ يهضه َٰلهَّٱوه ۡغله
ه
لهۡيِهۡمََََُّّّّۚل ِتَّٱََّّۡۡل عه نهۡتَّ َكه

ِينهَّٱفهَّ ُنواَّْبِهََََِّّّّل  وهَُّوهَََّّّۦءهامه ُ نهُصه ُروهَُّوه ز  َّْٱوهعه ِي َّٱَََّّلُّورهَّٱََّّت بهُعوا هََََُّّّّل  عه َّمه نزِله
ُ
ئَََِّّّۥ َّأ

ْوله 
ُ
َّلُۡمۡفلُِحونهَّٱُمََّّهَََُّّّكهَّأ

١٥٧َّ  :[.157]األعراف 

ك حسن أو قبح الشيء قبل ورود الشرع، وإمنا ترتب العقل قد يدر بل الصواب: أن

 اب والعقاب فهو مرده للشرع.الثو

 العاشر: التأويل:

وهو أصل منهجي من أصول األشاعرة، وليس هو خاصًا مببحث الصفات بل يشمل 

لق بإثبات زيادته ونققصانه وتسمية بعض شعبه يتعما أكثر نصوص اإلميان خاصة 

وها، وكذا بعض نصوص الوعد والوعيد وقصص األنبياء حصوصًا إميانًا وحن

 صمة، وبعض األوامر التكليفية أيضًا.موضوع الع
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 احلادي عشر: السمعيات:

 يقسم األشاعرة أصول العقيدة حبسب مصدر التلقي إىل ثالثة أقسام:

بواب ومنه باب الصفات وهلذا يسمون هو معظم األه ووحدقسم مصدره العقل 

سبع "عقلية" وهذا القسم هو "ما حيكم العقل بوجوبه"، دون توقف على الصفات ال

 الوحي عندهم.

قسم مصدره النقل وحده وهو السمعيات أي املغيبات من أمور اآلخرة كعذاب القرب 

لكن لو مل يرد به  لتهتحاوهو عندهم: ما ال حيكم العقل باس والصراط وامليزان

، ويدخلون فيه التحسني والتقبيح والتحليل يستطع العقل إدراكه منفردًا الوحي مل

 والتحريم.

يف صفات اهلل جعلوا العقل حاكمًا، ويف إثبات اآلخرة جعلوا العقل واحلاصل أنهم 

 عاطاًل ويف الرؤية جعلوه مساويًا.

 الثاني عشر: الصفات:

ها أشهر وأكثر، وكل مذهبهم يف هم وحتكمهم فياقضوتنواحلديث عنها يطول، 

من بدع سابقة، وأضافوا إليه بدعًا أحدثوها فأصبح غاية للتلفيق  الصفات مركب

  تنافر.امل
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 "ما أنا عليه اليوم وأصحابي"

 مل يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

 وال جمسمًا مفوضًا وال مؤواًل وال معطاًل
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.6 . 

 دعوى أن التفويض مذهب السلف
 :حقيقة التفويض وموقف السلف منه

ال حقيقة  نسبة أمور للسلف  خربة هلم بأقوال السلف(وقع عند املتأخرين )ممن ال 

هلا، منها: نسبة مذهب تفويض صفات اهلل للسلف، واعتباره هو الطريق األسلم يف 

لتشبيه والتأويل على حد قول من ينسبونه للسلف،  ابني االعتقاد, فهو وسط

 . وسنحاول تبيني حقيقته وموقف السلف منه

 . التوكيلو -التحكيم فيه-نها: الرد إىل الشيءمعان مد إىل التفويض فى اللغة يعو

احلكم بأن معاني نصوص الصفات جمهولة غري معقولة ال "وهو فى االصطالح: 

 [.(11)ص:فى كتب العقائد حملمد احلمد  تحا. ]مصطل"يعلمها إال اهلل

]العقيدة كره يف كتابه والقائلون بهذا القول هم مجاعة من األشاعرة: كاجلويين ذ

  [. (54:ص)الكالم  م العوام عن علم ]إجلا [ والغزالي يف كتابه(23 :ص)ظامية لنا

ار نتشوا وقد ظهرت هذه املقولة فى بداية القرن الرابع اهلجري، وكان النتشارها

 :نسبتها للسلف أسباب منها

ِذكـر بعض متأخري احملدثني هلا يف بعض مصنفاتهم، كالبيهقي يف  •

له عنه واخلطابي نق .[(123:ص) سبيل الرشادية إىل كتابه: ]االعتقاد واهلدا

 [.(345:ص) يهقي أيضا يف: ]األمساء والصفاتالب

األمساء  ريرتق اعتماد املتكلمني على األصول الفلسفية والكالمية يف •

حليز, وحماكمة النصوص والصفات واستعمال مصطلحات كاجلسم وا
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]االقتصاد يف االعتقاد  إليها ونسبة ذلك للسلف كما فعل الغزالي يف كتابه

 [.(11 :ص)

لتأويل الكالمي على الوحي وانتشار احلرية يف أصحابه, وكثرة جناية ا •

ىل فرتكوه إ وحيال تناقضهم, فقد أدرك كثري منهم خطر التأويل على

ظنا منهم أنه الطريق األسلم فى فهم  -تفويض املعنى والكيف-التفويض 

بن العباس  عبد اهلل احلسن وحكى الفقيه أبو) يب:الوحي قال الذه

ي كى لنا أبو الفتح الطربي الفقيه قال: دخلت على أبالرستمي قال: ح

كل مقالة عن عت : اشهدوا علي أني قد رجاملعالي اجلويين يف مرضه، فقال

] سري أعالم  .(لسنة، وأني أموت على ما ميوت عليه عجائز نيسابورختالف ا

 [.(474/ 18)النبالء 

نص على  حي وقطعي العقل )بزعمهم( كماض بني ظين الواعتقاد التعار •

إنها ظنية مسعية يف ) التفتازانى بقوله عن آيات الصفات:ذلك سعد الدين 

ليست على ظاهرها ويفوض العلم  نهابأ معارضة قطعيات عقلية فيقطع

]شرح  (.على الطريق األسلم حقيقتها جريًا إىل اهلل مع اعتقادمبعانيها 

 [.(50/ 4)املقاصد 

تعاىل: مع اعتقاد حقيقتها! فكيف يسلم واعجب إن شئت من قوله رمحه اهلل  قلت:

 ذلك مع تفويض املعنى؟!

 :التفويض من السلف موقف

عند السلف مبعناه الذى  ويض ُيعلم أنه مل يكن معلومًافالتور ريخ لظهان خالل التم

أي بعد  , يرجاهلا ظهر فى بداية القرن الرابع مر معنا، فالتفويض ظهر أول م

النظر يف مؤلفات السلف وما أسند إليهم من أقوال جند , وبانقضاء القرون املزكاة
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ن اهلل على مراد ء عجا أنهم كانوا على خالف هذا املنهج، فقد كانوا يؤمنون مبا

صلى اهلل عليه وسلم كما نص على  عن رسول اهلل على مراد رسول اهللاهلل وما جاء 

قد تعرضوا آليات , ويكونوا يفرقون بني اللفظ واملعنىومل ذلك الشافعي وغريه, 

عرضت املصحف )د اهلل عز وجل منها، قال جماهد: الصفات وفسروها مبينني مرا

ته أقف عند كل آية وأسأله نهما من فاحتته إىل خامت عاهللعلى ابن عباس رضي 

 [.(5/38).]الفتاوى (عنها

َعَلى  الرَّْحمُن) :ة يف قوله تعاىلونقل القرطيب وابن عبد الرب عن أبي عبيد -

. وقال ابن املبارك حني (على وارتفع). فقال: [45: األعراف] ى(َعْرِش اْسَتواْل

مساوات على العرش بائن من  عسبفوق )سئل كيف نعرف ربنا؟ فقال: 

 ([.8:ص)]البخاري يف خلق أفعال العباد  (خلقه

إنا ال نعلم )ماء السلف وقال ابن املاجشون واإلمام أمحد وغريهما من عل -

]الصواعق  (.سريه ومعناههلل به عن نفسه وإن كنا نعلم تفكيفية ما أخرب ا

 [.(745:ص)املرسلة 

جب علينا أن ننتهي يف صفات اهلل إىل واال) وقال عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة -

حيث انتهى يف صفته أو حيث انتهى رسوله صلى اهلل عليه وسلم وال نزيل 

اختالف ] ك(.عرب ونضعه عليه ومنسك عما سوى ذلعرفه الاللفظ عما ت

  [.(25:ص)اللفظ 

الصفات وتفسريها وإثبات ما دلت عليه من املعانى دليل   فكالم السلف فى آيات

فتهم هلذا املذهب الذى حقيقة قوله التوقف عن املعنى مع القطع بأن الى خمعل

 . غري مراد ر املتبادر إىل الذهن الظاه
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والتفكر يف القرآن, وأن هذا ضى النصوص اآلمرة هلم بالتدبر ملون مبقتوكانوا يع

 . األمر ال ميكن أن يكون عبثا , حبيث َيأمر القرآن مبا ال ميكن تدبره وال يعقل

 :املعنى تفويضو الكيف تفويض بني السلف قريتف

على خالف ما كان عليه السلف  -للمعنى أي التفويض-ومما يؤيد أن هذا املنهج 

انوا يعتربون املعاني معلومة بالنسبة ,فالسلف ك فريق السلف بني الكيف واملعنىت

اء وتساال) هلم والكيفيات أمرها إىل اهلل وعباراتهم فى هذا كثرية كقول مالك:

 [.(515:ص)]األمساء والصفات للبيهقي  (والكيف جمهول والسؤال عنه بدعةمعلوم 

 والليث بن ,يوسفيان الثور ,ومالك بن أنسسألت األوزاعي, ) وقال الوليد بن مسلم:

أمروها كما جاءت بال  ا الصفة؟ فقالوا:سعد,عن هذه األحاديث اليت فيه

قطين يف الصفات  . والدار(720، رقم1146) اآلجري يف الشريعة] ف(.كي

 [.(67، برقم44:ص)

فإنها جاءت  يقتضى إبقاء داللتها على ما هي عليه, ،وقوهلم: أمروها كما جاءت

أمروا  :ها منتفية لكان الواجب أن يقاللتدالة على معاني, فلو كانت دال ألفاظًا

 . لفظها مع اعتقاد أن املفهوم منها غري مراد

ة كانوا يسمونها فرقة أدركوا هذه الفرقف ولسلوالذين ساروا على نهج ا

ما [ وغريه(510:ص)الصواعق املرسلة  (5/34)ينظر ]الفتاوى  "أدريةالا"أو"التجهيل"

ا يلزم عليه من لوازم باطلة، كاعتقاد أن هم حبقيقة ما يقول به املفوضة وملعلم

يليق به ما ، ونصوص الوحي غري مفهومة، وأن اهلل خاطب عباده مبا ظاهره ال يليق به

مل يـبـينه فى كتابه وال على ألسنة رسله, بل تركهم يف حرية من أمرهم، وتعبدهم 

شر فكيف وهذا مما ينزه عنه كالم الب ،ميدحونه بهال يعرفون منها معنى  بألفاظ

 .بكالم اهلل وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلم
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 :من لوازم القول بالتفويض يف معاني صفات اهلل عز وجل

, فإذا بطل لألصل، وأن الالزم تابع للملزوم ملقرر عند العقالء أن الفرع تابعا من 

, والعلة ال إذا بطل امللزوم بطل الالزمل كان ذلك دليال على بطالن الفرع, واألص

 .ميكن أن تعود على أصلها باإلبطال

ان لبيبصرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض " :إذا عرضنا مقالة التفويض القائلةف

رتك أمره إىل اهلل، سوف يتبني لنا أنه يلزم على هذه املعنى املراد منه بل يفوض وي

 وإن مل ،فقد حكموا على مذهبهم بالبطالن املقالة لوازم إن التزمها أصحابها

ة ا يف عناوين رئيسيلتزموها فسد أصلهم الذى بنوا عليه، وهذه اللوازم سوف جنمله

 : كالتالي

 : عز وجلاهللمة حك التنقص من :أواًل

التنقص من حكمة اهلل عز وجل  -أي تفويض املعنى- من لوازم القول بالتفويض

له على قوم مل يفهمه رسوله وال أحد من خلقه، أو أنزوذلك باعتقاد أنه أنزل كتابا 

ليسوا مؤهلني لفهمه، فهذا مناف حلكمة اهلل عز وجل ومراده من إنزال الكتب 

ا َّ :جلز و عإرسال الرسل، قال اهللو اِنَّقهۡوِمهَََِّّّوهمه َّبِلِسه لۡنهاَِّمنَّر ُسوٍلَّإَِل  رۡسه
ه
هُهۡمهََََّّّّۦأ َّل ه ِ ِِلُبهي 

ََّّ ُيِضلُّ َُّٱفه هشهَََّّّّلل  نَّي يهَّمه ََّّا ُءَّوه ا ُءَُّۚوهُهوه هشه نَّي واهلل "[. 4 :براهيمإ] ٤ََََّّّّۡۡلهِكيمَُّٱَََّّّعهزِيزَُّلَّۡٱَّۡهِديَّمه

طب أو ن خومل ئدةال توجب فا ن أن خياطب خطابا أو يرسل رسالةجل ذكره يتعاىل ع

 ."واهلل تعاىل عن ذلك متعال ,فينا ِمن ِفْعل أهل النقص والعبثذلك   أرسلت إليه, ألن

 [.(1/11) ي]الطرب
لرب من إنزال الكتب وإرسال من لوازم هذا القول: القدح يف حكمة ا انفك

 .الرسل
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 :: تعطيل الصفاتثانيًا

يلزم منه تعطيلها, ني كلفنصوص الصفات جمهولة بالنسبة للم يألن اعتبار معان

يليق باهلل عز وجل، وهو بهذا يفوت عليه معرفة  ال يثبت هلل معنى معينًا فاملفوض

ألن من يف قلبه أدنى "فاته ب العلم, أال وهو العلم باهلل عز وجل وصأشرف باب من أبوا

يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه  ,اة وطلب للعلم أو همة يف العبادةحي

 [.(5/8)]الفتاوى  "فيه أكرب مقاصده وأعظم مطالبه حلقة اومعرف

 ،لليقني ه بابًافالذي يتوقف عن البحث يف هذا الباب جيعل اجلهل بأمساء اهلل وصفات

نه يفوت على نفسه معاني مجيلة يف القرآن كرمحة اهلل كذلك، هذا مع أ هو وليس

املعاني بالنسبة  هذهكل عز وجل وحبه لعباده املؤمنني ورضاه عنهم ورؤيتهم له، ف

 .للمفوض ال يفهم منها شيئا وظاهرها ال يليق باهلل عز وجل على حد قوله

نى ولو متأواًل، تأويل فيه إثبات معر من التفويض، ألن الولذا كان التأويل أيس قلت: 

 والتفويض إبطال كامل للمعنى.

 :: الطعن يف الوحيثالثًا

اََّّ :فقد وصف اهلل القرآن بأنه مبني فقال هه يُّ
ه
ب ُِكۡمَََََّّّّل اُسَّٱيه أ ِنَّر  َٰٞنَّم  ا ءهُكمَّبُۡرهه قهۡدَّجه

اَّ بِينا اَّمُّ ُۡكۡمَّنُورا َۡلها َّإِِله نزه
ه
أ  [.174:ساءلن]ا ١٧٤َّوه

ََّٰ:ووصفه بالتفصيل فقال َُٰتهَُّكِته ءهايه لهۡتَّ ِ فُص  ََََّّّّۥٞبَّ ۡعلهُمونه يه ۡوم َّ ل ِقه اَّ بِي ا ره عه  ٣قُرۡءهانًاَّ
 [.3 :]فصلت

ََّّبهَّتهَّفقال: ومساه فرقانًا ِيَّٱارهكه َََََّّّّّل  له َََِّّّلُۡفۡرقهانهَّٱنهز  ۡبِده َّعه َٰ ه َّنهِذيًراََََّّّّۦلَعه َٰلهِميه َّلِلۡعه  ١َِِّلهُكونه
 [.1:]الفرقان
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البيان والوضوح، فمن ادعى أن رآن جتعله يف أعلى املقامات من وصاف للقوهذه األ

 فيه ما ال يفهم وال سبيل ملعرفة مراد اهلل عز وجل منه, فهذا طعن يف القرآن ويف

إذا كان ال حيصل به التفريق بني  ده، فال يكون فرقانا وال هدى وال شفاًءقاصم

ل الوحي كحاله بعده بل أشد من اجلهل والعلم، وحال الشخص يف معرفة اهلل قب

أشنع ما يوصف  نوهذا ِم ،يفهم منه معنى يليق باهلل عز وجلر الوحي ال ذلك، فظاه

 !به كتاب اهلل عز وجل

قُۡرَٰءنًاَََّّّله الناس كما قال اهلل تعاىل:آن أن يعقلقرل اواملقصد من إنزا َُٰهَّ لۡنه نزه
ه
أ إِن ا َّ

ََّّ ل ُكۡمَّتهۡعقِلُونه اَّل عه بِي ا ره ي ال يستقيم مع [. فهذا التعليل يف إنزال الوح2يوسف: ] ٢ََّّعه

 . وصفه بأن ظاهره غري مراد واملراد منه غري معلوم للمخاطبني

 :: اعتقاد تضارب النصوصرابعًا

ألنه وردت آيات من القرآن  ،زم يلزم أهل التفويض يف نصوص الصفاتا الوهذ

ال يراد من املسلم التسليم وأحاديث صحاح تثبت صفات اهلل عز وجل, فاعتقاد أنه 

معرفة باطنها يلزم منه اعتقاد تضارب نصوص الوحي, وقد التزم بعض بظاهرها وال 

لمذاهب األربعة ضال ومضل ل الففاملخ" وضة هذا القول وصرح به حيث قال:املف

قاله  "ورمبا أداه ذلك للكفر, ألن األخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر

اََّّ عاىل: ني عند تفسري قوله تته على تفسري اجلاللالصاوي يف حاشي م 
ه
ِينهَّٱَّفهأ ِِفَََََّّّّّل 

َِّمۡنُهََّّ َٰبههه هشه اَّت َّمه يهت بُِعونه ۡيٞغَّفه ا ءهَّٱقُلُوبِِهۡمَّزه ا ءهَّٱوهَََّّّنهةِتَّۡلۡفَِّٱَََّّّبۡتِغه وِيلِهَََِّّّبۡتِغه
ۡ
َّتهأ اََََّّّّۦه ۡعلهمَُّوهمه وِيلههَََُّّّيه

ۡ
ََََّّّّۥ َّتهأ إَِل 

َّۗٱ ُ َِٰسُخونهَّٱوهَََّّّّلل  ََّّيهُقوَََّّّلۡعِلۡمَِّٱَِِّفََََّّّّلر  بِهَِّلُونه ن اَّ ِعندَََِّّّۦءهامه ِۡنَّ م  َّ ٞ ْولُواَُّْك 
ُ
أ إَِل  َّ ُرَّ ك  يهذ  اَّ وهمه ب ِنهاَّۗ ره َّ

َٰبَِّٱ لۡبه
ه
 [.7]آل عمران:  ٧َّۡۡل
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 ،األخذ به من أصول الكفر ؛منه البيان واهلدايةاد ير ي الذيفإذا كان ظاهر الوح

 !!فأين يكون اهلدى؟

َۡلهَََّّّالقرآن ثم هو مع ذلك مناقض ملقصد  نزه
ه
أ ا َّ ََّّمه لهۡيكه عه  ٢ََََّّّّلِتهۡشقه َََّّّلُۡقۡرءهانهَّٱاَّ

إىل  ودلياًل ونورًا ولكن جعله رمحًة ال واهلل ما جعله اهلل شقيًا"قال قتادة: [، 2]طه:

َّ[.(269 /18) ] الطربي" اجلنة
 :: جتهيل الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصحابته والتابعني هلمخامسًا

اهلل صلى اهلل فوض للمعنى أن رسول أخطرها أن يعتقد املوهذا من أشد اللوازم و

وسلم وصحابته, جهلوا معانى الوحي, فال ميكن أن يتكلم رسول اهلل بكالم  عليه

أصحابه عدم اعتقاد ظاهره، ومل يعني من لب ال يفهم معناه، أو فهمه ومل يبلغه وط

لة: أن يكون ترك الناس بال رسا :والزم هذه املقالة"هلم احلق الذى ينبغي أن يعتقدوه 

قبل الرسالة وبعدها واحد وإمنا الرسالة زادتهم  ألن مردهم، دينهم هلم يف أصل خريًا

م على رسوله ث ،فكيف جيوز على اهلل تعاىل" [.(11 /5)]الفتاوى  ."عمى وضاللة

و إما نص وإما مبا ه ثم على خري األمة: أنهم يتكلمون دائمًا، صلى اهلل عليه وسلم

]املصدر . "ي جيب اعتقاده ال يبوحون به قطحلق الذ؟! ثم اظاهر يف خالف احلق

 [.(16:ص)السابق 

حميد عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان  ال وهذا القول الزم هلم لزومًا

اهلل، وأن الناس إن تنازعوا يف هذا الباب فالرد  عن التعليم واإلخبار بصفات زواًلمع

هر اإلسالم، ألن ظا إىل ما كانوا عليه قبلوبني الرد  فرق بينه إىل اهلل ورسوله ال

 واملشكل منه مل يبينه رسول اهلل صلى اهللتعاىل يليق باهلل  الكتاب يف هذا الباب ال

من أعظم أبواب الصد  من علماء األمة، وهذا أحدًا والته حابعليه وسلم وال علمه ص

  تعاىل.عن سبيل اهلل
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قول ليس من احلق يف شيء  -عنىيض املأي تفو-تبني مما سبق أن القول بالتفويض وي

يف تبيني خمالفته للحق  ه لو لزم عنه الزم واحد من هذه اللوازم لكان كافيًاألن

جتعل املسلم ال يهتدي بوحي وال يطمئن  ةقولامل, وهذه فكيف وهي تلزم عنه مجيعًا

بذكر وال يصل إىل حالوة اإلميان، وذلك باعتقاده أن ظواهر النصوص يف باب 

ئق به منها مل يبينه يف كتابه وال على لسان ، واملعنى الالتعاىل فات ال تليق باهللالص

 . رسوله صلى اهلل عليه وسلم

كافرًا، قد أبان رفض شيء من آيات  أوان فما علمنا أن أحدًا مسلمًا ك وعليه:

عليها، بل فهموا ظاهرها وقبل اهلل تعاىل ورسوله ذلك منهم، الصفات، أو االعرتاض 

 شرع لفهمهم.ك أنا ما علمنا إبطااًل وال غريه من الذل

 :من أدلة القائلني بالتفويض وشيء من املناقشة

هلم بأدلة ترجع يف قو على -تفويض املعنى والكيف- استدل القائلون بالتفويض 

 :جمموعها إىل دليلني

ل أن نصوص الصفات من املتشابه الذى ال يعلمه إال اهلل، وجعلوا الوقف يف آية آ •

[. ]يراجع أساس 7 :]آل عمران { ِإلَّا اللَّه ُم َتْأِويَلُهَوَما َيْعَل}عمران على اسم اجلاللة 

 [.(222:ص)التقديس للرازي 

 للسلف الشهرستانى يف امللل د نسب هذا القولوق ويضأن مذهب السلف هو التف •

منهم السلف، وأهل  ،ومجهور أهل السنة) [ والسيوطي حيث قال:92والنحل ]ص

ها املراد منها وتفويض معنا -وأحاديثها أي آيات الصفات-ان بهاحلديث على اإلميا

 [.75]اإلتقان ص. (إىل اهلل تعاىل

مبا ورد عن بعض السلف لف للسكما استدلوا إلثبات نسبة هذا القول 

سعد أنهم قالوا يف عي، ومكحول، ومالك، وسفيان الثوري، والليث بن كاألوزا

ت للبيهقي ]األمساء والصفا (ما جاءت بال كيفها كأمرو)أحاديث الصفات: 
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حن فن)احلسن أنه قال عن آيات الصفات: [ وما ورد عن حممد بن 373/ص 2ج

 [.433/ 3أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  رح]ش .(نرويها ونؤمن بها وال نفسرها

ذا فما سبق هو مجلة ما اعتمد عليه القائلون بالتفويض يف تقرير مذهبهم، ويف ه

 .لغلط عندهم فيما اعتمدوا عليه من األدلةاملقال مناقشة ألدلتهم ونبني وجه ا

وأن  تعاىل اهلل أن آيات الصفات من املتشابه الذي ال يعلم تأويله إال الدليل األول:

 .الراجح هو الوقف على اسم اجلاللة

الوقف على اسم اجلاللة يف اآلية وقف صحيح وهو مذهب مجهور السلف، لكن 

صطالحهم فحملوا اصطالح السلف يف لغلط وقع هلؤالء يف فهم كالم السلف واا

 :التأويل على اصطالح املتأخرين من املتكلمني، والتأويل عند السلف له معنيان

 التأويل مبعنى التفسري وهو املقصود بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: األول: عنىامل

يل يف التفسري وفهم املعاني وهذا هو التأوي أ "اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل"

شك أن التأويل بهذا املعنى يعلمه الراسخون يف  اصطالح مجهور املفسرين، وال

]آل  {َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلم}  :تعاىل قول اهلللى ف عموافق لوقف من وق العلم، وهو

 وحممد بن كما نقل عن ابن عباس وجماهد وحممد بن جعفر بن الزبري [،7عمران:

 [.36/ 5الفتاوى  سري الطربي هلذه اآلية وتف إسحاق وابن قتيبة ]ينظر

ا أخرب اهلل به ميل أن التأويل هو احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم فتأو املعنى الثاني:

والنكاح, وقيام الساعة, وغري  ،واللباس ،من األكل، والشرب - يف اجلنة والنار

, ويعرب  األذهانيفما نتصوره حنن من معانيها  ال ,نفسها احلقائق املوجودة :ذلك هي

عليه  عن يوسفتعاىل عنه باللسان, وهذا هو التأويل يف لغة القرآن كما قال اهلل 

 ،[100 :]يوسف { َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّا  َياَلاَقَو}  السالم:

ۡلََّّ: تعاىلوقال  وِيلههَُّيهنظَُّهه
ۡ
َّتهأ َّإَِل  وِيلُهَُّيهوَََّّّۡۚۥَُُّرونه

ۡ
ِِتَّتهأ

ۡ
َّيهأ ُقوُلََََّّّّۥمه ِينهَّٱيه ۡبُلَّقهۡدََََّّّّل  هُسوهَُِّمنَّقه ن
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َِّ ب ِنهاَّب ا ءهۡتَّرُُسُلَّره ََََّّّّههلفهَََّّّۡۡلهق َِّٱَّجه ۡۡيه َّغه له نهۡعمه َّفه دُّ ۡوَّنُره
ه
ها َّأ ُعواََّْله ا ءهَّفهيهۡشفه عه هاَِّمنَُّشفه ِيَّٱَل  ُكن اََََّّّّل 

قهۡدَّخهَّ َُّۚ ُل و َّنهۡعمه َِِّْسُ اََََّّّّا ۡنُهمَّم  َّعه ل  ُهۡمَّوهضه نُفسه
ه
ََّّأ ونه ُ ۡفَته يه نُواَّْ وهذا  ،[53 :]األعراف} ٥٣َكه

 معرفةمبعنى  فاتالصن التأويل يف فيكو ,تعاىلهو التأويل الذى ال يعلمه إال اهلل 

أما معرفة معانيها فمعلومة  ,لتأويل ال يعلمه إال اهلل عز وجلحقيقتها وكيفيتها فهذا ا

لمهم بهذه املعاني ال جلهلهم عاهلل عز وجل على الراسخني يف العلم ل لألمة، فإن ثناء

ذا أن التحقيق يف ه" :يطي عن بعض أهل العلم أنهم قالوافقد نقل العالمة الشنق ,بها

أويل: التفسري وفهم معانى ذين قالوا أن الواو عاطفة جعلوا معنى التقام أن الامل

اللهم " :وسلم البن عباسالنيب صلى اهلل عليه   ، كما قالالقرآن

والراسخون يفهمون  ,التفسري وفهم معانى القرآن :أي "وعلِّْمُه التأويَل ، ديِنال يف هُهفقِّ

 . حبقائق األشياء على كنه ما هي عليه ًاوإن مل حييطوا علم ما خوطبوا به

 يؤول إليه األمر وذلك ال والذين قالوا: هي استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما

 [.211/ 1يعلمه إال اهلل .]أضواء البيان 

يتصورون املعنى دون الكيف وهذا كثري يف القرآن  ومما شبه عليهم فيه أنهم ال

أخربنا اهلل عن الدابة اليت تكلم الناس ومل  قدف ،ورود املعنى مع اجلهل بالكيف

, يعني لنا كيفية هذه الدابة ومعلوم أن اسم الدابة مشرتك بني أصناف كثرية

عن وقت قيامها وعن اجلنة وما فيها من وكذلك أخربنا عن الساعة ومل خيربنا 

َّ :ا عن جهلنا بكيفيتها كما يف قولهالفواكه والنعيم، ثم أخربن ا َّمَُّلهَّتهعَََّّّۡفهًله َّنهۡفٞسَّم 
َّ لُونه ۡعمه نُواَّْيه اََّكه ا ءهَّۢبِمه زه َّجه ۡعُي 

ه
ةَِّأ ِنَّقُر  هُهمَّم  َّل ۡخِِفه

ُ
 [.17 :السجدة] ١٧َّأ

 إال األمساء".الدنيا نة من ولذا فقد صح عن ابن عباس: "ليس يف اجل قلت:

وافقوا السلف أو  -تفويض الكيف واملعنى- فيظهر بهذا أن أصحاب التفويض

, لكنهم خالفوهم يف جعلهم التأويل املنفي الوقف على لفظ اجلاللة م يفمنه كثريًا
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 االصطالح احلادث عند يف يف اآلية هو تفسري اللفظ ومعرفة معناه أو هو التأويل

 [.35/ص 13ينظر الفتاوى ج] .املتأخرين

والسلف يقولون التأويل املنفي هو احلقيقة اليت يؤول إليها األمر وهو غالب استعمال 

 .كما مر ذكرهآن لقرا

تواتر اآليات واألحاديث على إثبات  -أي بطالن القول بتفويض املعنى-ومما يؤيد ذلك 

ا, كما ورد يف صفة هو فهمه تعددة, مما يدل على أن املرادصفة معينة بأساليب م

ب ِِحََّّألن هذه صفته فقال:  تعاىل فقد أمر القرآن بتسبيح اهلل ،العلو ََََّّّّۡسمهَّٱسه ب ِكه ره
َّٱ

ه
َّۡۡل فهۡوقِِهۡمََّّ: [ ومدح عباده خبوفهم منه فقال1 :]األعلى ١ََََّّّّلَۡعه ِنَّ م  ب ُهمَّ ره َّ هافُونه َيه

ُرونهَّ يُۡؤمه اَّ مه َّ لُونه يهۡفعه  ,يدل على إرادة اإلفهاماألساليب  [. فتنوع50 :]النحل ٥٠ََّّ۩ََّّوه

طريق التجهيل  ،فصرف العقول عن هذه املعاني اليت جاء القرآن لتأكيدها

آليات الصفات قد تعرضوا  تعاىل ف الصاحل رمحهم اهلللسلوا لألمة  والتضليل

س يقول يف قول وفسروها مما يدل على أنهم مل يكونوا يفوضون املعنى فهذا ابن عبا

 [.130ص  /5 على وارتفع ]القرطيب ج {َتَوى َعَلى اْلَعْرشُثمَّ اْس}: تعاىل اهلل

ة عن السلف اليت يزعم أثورامل راتوهذه العبا االستدالل بأقوال السلف: :الدليل الثاني

 : أهل التفويض أنها دليل هلم على مذهبهم تدور على مخسة ألفاظ

 .إمرار النصوص -

 .عن النصوص نفي املعاني -

 .نفي تفسري النصوص -

 .السكوت -

 .التفويض -
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 :وسوف حناول مناقشة كل عبارة على حدة ونبدأ بالعبارة األوىل

, , ومالكيوسفيان الثور عي,وزااألوردت عن  هذه العبارة إمرار النصوص: .1

 ، ومن هذه الصيغ قوهلم:وقد رويت عنهم بصيغ خمتلفة بعضها يفسر بعضًا

لتفويض ال عنى دليل على أهل اوهي بهذا امل "كيف أمروها كما جاءت بال"

 "بال كيف"رد على أهل التعطيل, وقوهلم:  "أمروها كما جاءت" هلم, فقوهلم:

أذهانهم، فلو كان  لصفة كيفية معينة يفن لقدورد على املمثلة الذين يعت

, ملا وردت تعاىلالقوم قد آمنوا باللفظ من غري فهم ملعناه على ما يليق باهلل 

ء معلوم, والكيف غري معقول, االستوا) عبارات ُأخر مثل قوهلم:عنهم 

مبنزلة حروف املعجم, وال حيتاج  بل جمهواًل فاالستواء حينئذ ال يكون معلومًا

]مذهب أهل التفويض . (الكيفية إذا مل يفهم من اللفظ معنى معينًا يفن ىلإ

 [.57يف نصوص الصفات ص/

م أمحد أنه قال يف ل عن اإلماى اخلالفقد رو نفي املعاني عن النصوص: .2

]ذم التأويل  (معنى ال كيف وال ,نؤمن بها, ونصدق بها) :حاديث الصفاتأ

, هلم على مذهبهم اًلدليها فتمسك املفوضة بهذه العبارة وجعلو .[91ص

قال: نؤمن , فهو مام أمحد جيد أنه متسق مع مذهبهوالناظر يف كالم اإل

فدل , مبعانيها مناف لإلميان والتصديق هل, فاجلبهذه الصفات ونصدق بها

 : على أن مراده من الكلمة خمالفة أهل البدع وهم نوعان

هم، فهؤالء تربأ هانأذ املشبهة الذين يعتقدون لصفات اهلل كيفية معينة يف -

 ".ال كيف" منهم بقوله:

املعطلة الذين جيعلون لصفات اهلل معاني من عند أنفسهم, فهؤالء رد عليهم  -

 . عند أنفسناأي ال جنعل هلا معنى من  "معنى ال" ه:بقول
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نؤمن بالقرآن كله حمكمه ) :ومما يؤيد هذا التفسري ما ورد عن اإلمام أمحد أيضًا

ما روى اخلطابي  . وكذلك(نه صفة من صفاته لشناعة شنعتع يلز, وال نومتشابهه

وال نريغ هلا  ديثحاحنن نروي هذه األ) أنه قال: -أحد أئمة أهل العلم-عن أبى عبيد 

 [.1907/ 3]أعالم احلديث . (-أي نضعها-املعاني 

وسيأتي مزيد بيان ملذهب أمحد يف ذلك وبيان حقيقة هذه العبارة حتى من  قلت:

 ت.ثبوحيث ال

فهذه العبارات تؤكد أن السلف كانوا ينكرون املعاني الباطلة اليت يوردها 

 . وجلوال ينكرون مراد اهلل عز   املتأولون للصفات

 :خيلو من أحد أمرين السلف ال وحاصل األمر أن نفي املعاني عند

 . أن يكون املراد به املعاني الباطلة عند املبتدعة وغريهم -

 .كيفال نفيأن يكون املراد به  -

كما روى  ات،فقد ورد عن بعض السلف نفي تفسري الصف نفي التفسري: .3

أي أحاديث -ديث ه األحاهذ) بن احلسن أنه قال:الاللكائي عن حممد 

د واملرا .(ات, فنحن نرويها ونؤمن بها وال نفسرهاقد روتها الثق -الصفات

رقطين لداى ابالتفسري املنفي تفسري الكيفية, وليس تفسري املعنى, فقد رو

محلها  -ث الصفاتيأي أحاد-هذه األحاديث صحاح )ظ: عبيد بلف يعن أب

فيه, شك  نا حق الأصحاب احلديث والفقهاء بعضهم عن بعض, وهي عند

 قلنا: ال يفسر هذا وال  ؟ وكيف ضحك؟ضع قدمهولكن إذا قيل: كيف و

 [.40كتاب الصفات ص/. ](يفسره مسعنا أحدًا

 .نفسرها راد بقوهلم: الامل يف  فهذا القول صريح منهم
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ان بعنو فصاًل "احلجة"بن حممد األصبهاني يف كتابه وقد عقد أبو القاسم إمساعيل 

فينبغي ): . وقال فيه"سلفهلل وصفاته, من قول علماء ال أمساء افصل يف تفسري"

]احلجة يف بيان . (اهلل حق عظمته ا أمساء اهلل, وتفسريها فيعظمواللمسلمني أن يعرفو

 [.432/  3 جةاحمل

السكوت: فقد وردت آثار عن السلف تأمر بالسكوت عن الصفات, فجعل  .4

 .لسلفملا كان عليه ا ملوافقة مذهبهم ًاملفوضة هذه اآلثار دليال

عبيد القاسم بن سالم حني سئل عن أحاديث  يما روي عن أب ومن هذه األقوال

, نصدق  نفسر منها شيئًاالن , وحنيفسر منها شيئًا ما أدركنا أحدًا)فقال:  الصفات,

 [.546/ 3]شرح أصول اعتقاد أهل السنة: . (بها ونسكت

الذى يريده أهل التفويض,  املطلق عند السلف, ليس هو السكوتواملراد بالسكوت 

 :و مقيد بأمرينبل ه

نصدق بها ) :يد, كما دل عليه كالم أبى عبأن يكون بعد التصديق بالنص

ا مبا يف الكتاب والسنة ثم ولكن أفتو) :نبن احلسوقول حممد  (ونسكت

 .(واسكت

 اأن يراد به السكوت عما سكت عنه الصحابة, والتابعون هلم, فإنهم مل يتكلمو

 ما أدركنا أحدًا) دل على ذلك قول أبي عبيد:كما  ,بتأويالت أهل البدع وحتريفاتهم

بدع الذين ال أهل) :وقول اإلمام مالك (،نفسر منها شيئًا وحنن ال يفسر منها شيئًا

وقدرته وال يسكتون عما  ,وعلمه ,وكالمه ,وصفاته، يتكلمون يف أمساء اهلل

 .[1/104]احلجة يف بيان احملجة: . (حسان, والتابعون هلم بإسكت عنه الصحابة

التفويض: فقد تعلق املفوضة ببعض العبارات اليت وردت عن السلف, وفيها  .5

ات هم, ومن هذه العبارعنديض ذكر التفويض, فحملوها على معنى التفو
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ىل أرجأ ما غاب عنه من األمور إ يهو الذ) :قول اإلمام أمحد يف صفة السين

 [.215ص  ]مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي. (هللاهلل, وفوض أمره إىل ا

ليم, والتصديق, والتفويض, , فعليك بالتسفما أشكل من اآلثار) :وقول الرببهاري

 [.36]شرح السنة ص  .(بهواكه هذ من , وال تفسر شيئاوالرضا

وبالنظر يف كالم السلف ومجع بعضه إىل بعض جيد الباحث أن التفويض عندهم له 

 :معنيان

وهلذا وردت عنهم عبارات  , عز وجلرد علم حقيقتها إىل اهلل وهو كيفية:ض التفوي

ذه ربيعة وتلمييف اإلنكار على من سأل عنها والتأكيد على جهلها، كما ورد عن 

 .وغريها من العبارات (غري معقول)رواية  ويف (الكيف جمهول)ما قاال: ك أنهمال

ُرواََّّْ:تعاىل ول اهللوما ورد عن اإلمام أمحد أنه قرأ عليه رجل ق اَّقهده هَّٱوهمه َََِّّّّلل  َّقهۡدرِه ق  ََّّۦحه
ۡرُضَّٱوهَّ

ه
ُتهَََُّّّۡۡل اَّقهۡبضه ِيعا ََََّّّّۥَجه ةِٱيهۡومه َٰمه َُٰتَّٱوهَََّّّلۡقِيه َٰوه مه َّبَََِّّّلس  َُٰتۢ ۡطوِي  َّنِهَِِّمييهَّمه َٰنههَََُّّّۚۦُ اَََّّّۥُسۡبحه م  َّعه َٰ ََٰله تهعه وه

ََّّ  (.اهللها قطع ,قطعها اهلل): [. فأومأ بيده, فقال له أمحد67 :]الزمر ٦٧ََّّيُۡۡشُِكونه

 [.500/  1: ]شرح أصول اعتقاد أهل السنة

على شخص  خاصًا , اشتبهت اشتباهًاوهذا يقع يف نصوص معينة تفويض خاص:

 :, وهذا التفويض مقيدىل اهلل عز وجلإعنى امللك فالواجب عليه تفويض ذ معني,

 . بنص معني, وليس يف كل النصوص

 . , وليس عاما يف األمةمعني  بشخص

 94]يراجع كتاب مقالة التفويض ص  استبان املعنى لزمه اعتقاده., فمتى بزمن معني

 [.وما بعدها
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العبارات,  ههذب -أي تفويض الكيف واملعنى-فال متمسك للقائلني بالتفويض  وعليه

ألنهم حرفوها عن معناها وبرتوها من سياقها, ومحلوا اصطالح السلف املتقدمني 

ثبات وحاكموهم إىل ذلك, وعبارات السلف يف إعلى اصطالح املتكلمني املتأخرين 

 .الصفات وتفسريها أكثر من أن حتصى, وأوسع من أن حتصر

 :دفع توهم التالزم بني ظواهر نصوص الصفات والتشبيه

ن املقرر عند علماء السلف أنه ليس فيما وصف اهلل تعاىل به نفسه، وال ما وصفه مف

ِمۡثلِهَََِّّّتدبر قوله تعاىل:به رسوله صلى اهلل عليه وسلم تشبيًها؛ وب َّكه َََّّّۦلهيۡسه وهُهوه هَّ ءٞ ۡ َشه
ِميعَُّٱ فرد على )، يتضح املراد؛ يقول السفاريين: [11]الشورى:  ١١ََََّّّّۡۡلهِصۡيَُّٱََّّلس 

لوامع األنوار ] (.{ َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي} د على املعطِّلة بقوله: املثلية، ورفي بن املشبِّهة

 ([.94/ 1البهية )

للمثلية، دلَّ ذلك على أن إثبات  سه السمع والبصر بعد نفيه تعاىل لنفوملا أثبت اهلل

 .الصفات ال يستلزم التشبيه

تضح هذا جليًّا، وهو  يعاىلوبتقرير منهج السلف الكرام يف نصوص صفات اهلل ت

ىل على حقيقتها وظاهرها، مع نفي مشابهتها أو مماثلتها إثبات صفات اهلل تعا

 بقوله تعاىل: ع طمع العقل يف إدراك كيفيتها؛ متمسكنيلصفات املخلوقني، وقط

 { ِعْلًما ِه ِبَوَلا ُيِحيُطوَن}، وبقوله سبحانه: {َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي}

 [.110]طه: 

 :وتفصيل ذلك فيما يأتي

 :أقوال أئمة السلف يف محل نصوص الصفات على ظاهرها

صفات اهلل تعاىل ماعة حبمل نصوص علماء أهل السنة واجل قد تواترت األقوال عن

على ظاهرها وحقيقتها، مع إثبات معانيها الالئقة باهلل تعاىل، وقطع العالئق عن 
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ومن أقوال السلف يف محل نصوص الصفات على الظاهر ا، يتهاخلوض يف كيف

 :واحلقيقة

ار بالصفات أهل السنة جممعون على اإلقر)(: ـه 463يقول ابن عبد الرب ) •

ال على اجملاز،  ومحلها على احلقيقة لسنة، واإلميان بها،القرآن وا الواردة كلها يف

التمهيد ملا يف . ](رةصوة حمإال أنهم ال يكيفون شيًئا من ذلك، وال حيدون فيه صف

 ([.145/ 7املوطأ من املعاني واألسانيد )

وقد سئل عن -( ـه535يقول اإلمام أبو القاسم إمساعيل بن حممد التيمي ) •

مذهب مالك، والثوري، واألوزاعي، والشافعي، ومحاد ): فقال -صفات الرب تعاىل

لرمحن بن د اوعببن سلمة، ومحاد بن زيد، وأمحد بن حنبل، وحييى بن سعيد، 

 :مهدي، وإسحاق بن راهويه

أن صفات اهلل اليت وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله، من السمع، والبصر، 

، من غري هرها املعروف املشهورإمنا هي على ظا اليدين، وسائر أوصافه،والوجه، و

كل شيء وصف اهلل )كيف يتوهم فيه، وال تشبيه وال تأويل؛ قال سفيان بن عيينة: 

، ال جيوز صرفه إىل اجملاز بنوع من على ظاهرهي: ، أ(سريهفقراءته تف فسهه نب

 ([.192العلو له )ص: (، و460 -459/ 2ينظر: العرش للذهيب ). ](التأويل

 :األخذ بظواهر النصوص الرد على من أنكر

ومبا تقدم يتم الرد على القائلني بأن ظواهر النصوص غري مراد، بل قد وصل األمر 

قاله الصاوي يف حاشيته ر. ]ر األخذ بظواهر الكتاب والسنة من الكفتبااع ببعضهم

َيتَِّبُعوَن َما يَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفا الَِّذَفَأمَّ}على تفسري اجلاللني عند تفسري قوله تعاىل: 

ذا الكالم ه شنعوما أ[. 7]آل عمران:  {َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِله

 . وأبطله، نعوذ باهلل تعاىل من اخلذالن يف الدنيا واآلخرة
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يان بأحسن عبارة وألطفها، ثم قال: وقد ردَّ الشيخ الشنقيطي هذا القول يف أضواء الب

ضح مبا ذكرنا أن الذين يقولون: إن األخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول ات)

قدون شيًئا ظاهر النص، والواقع أن يعتهم الكفر. ال يعلمون ما هي الظواهر، وأن

باطًلا على النص ال يدل عليه حبال من األحوال، فضًلا عن أن يكون ظاهره، فبنوا 

ولو تصوروا معاني ظواهر  الباطل، ل، وال شك أن الباطل ال يبنى عليه إالباط

 يف يانأضواء الب. ](الكتاب والسنة على حقيقتها ملنعهم ذلك من أن يقولوا ما قالوا

 [.)268/ 7ضاح القرآن بالقرآن )إي

 :وجتدر اإلشارة هنا إىل أمرين هامني

رها وحقيقتها ال يعين حبال أنهم إن إثبات السلف لنصوص الصفات على ظاه : أوهلما

بتون هلا معاٍن تليق باهلل سبحانه، أو أنهم يعتربون نصوص الصفات من ثال ي

 منها خيالف ظاهرها، ومن ثم جيب عاىل تاملتشابهات اليت جيب القطع بأن مراد اهلل

هب تفويض معناها إىل اهلل تعاىل، وال جيوز اخلوض يف تفسريها، كما هو مذ

 ة. املفوض

وص صفات اهلل تعاىل على ظاهرها، وبني ليس هناك ارتباط بني إجراء نص: نيهمااث

اجلماعة ة ولسنالتشبيه، وال تالزم بني األمرين، ويف هذا أبلغ الرد على من يتهم أهل ا

 . بأنهم مشبهة أو جمسمة

 :أيضًا أقوال السلف يف إثبات معاني الصفاتومن 

ية إنا ال نعلم كيف)ريهما من علماء السلف: يقول ابن املاجشون واإلمام أمحد وغ •

الصواعق املرسلة البن . ](وإن كنا نعلم تفسريه ومعناه ما أخرب اهلل به عن نفسه،

 [.)745القيم )ص: 
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حيث انتهى تعاىل الواجب علينا أن ننتهي يف صفات اهلل )(: ـه 276ة )بقتيبن ويقول ا

وال نزيل اللفظ عمَّا تعرفه  لم،يف صفته، أو حيث انتهى رسوله صلى اهلل عليه وس

االختالف يف اللفظ والرد على . ](، ومنسك عما سوى ذلكتضعه عليهالعرب و

 [.)44اجلهمية البن قتيبة )ص: 

ألوزاعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، : سألت اسلمن مويقول الوليد ب •

أمضها بال " :والليث بن سعد عن هذه األحاديث اليت فيها الرؤية وغري ذلك، فقالوا

ويف هذا رد على املعطلة الذين [. )75الصفات )ص:  أخرجه الدارقطين يف] ".فكي

 .نفوا صفات اهلل تعاىل من اجلهمية وغريهم

يعين: -ل غري واحد من أهل العلم يف هذا احلديث قا وقد"ويقول الرتمذي:  •

وايات من وما يشبه هذا من الر -"…إن اهلل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه"حديث: 

ىل كل ليلة إىل السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت ول الرب تبارك وتعاالصفات، ونز

 .الروايات يف هذا، ويؤمن بها، وال يتوهم، وال يقال: كيف

عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد اهلل بن املبارك أنهم قالوا يف هذه  يرو هكذا

 ([.42 -41/ 3سنن الرتمذي )]. "أمروها بال كيف": األحاديث

كيف كان اعتقاد السلف يف صفات اهلل تعاىل،  ومن تلك األقوال السابقة يتضح

ها، وإمنا عنان ميليق باهلل تعاىل، وال يفوضو ًاوأنهم يعتقدون أن هلا معًنى صحيح

أمروها كما "فقوهلم: "ها إىل اهلل تعاىل؛ يقول ابن تيمية: يفوضون كيفيت

معاني، فلو ؛ فإنها جاءت ألفاًظا دالة على هي عليه يقتضي إبقاء داللتها على ما "جاء

كانت داللتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أِمرُّوا ألفاظها مع اعتقاد أن املفهوم 

ِمرُّوا ألفاظها مع اعتقاد أن اهلل ال ُيوصف مبا دلت عليه حقيقة، و أ، أمنها غري مراد
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؛ إذ نفي "بال كيف"حينئذ:  ءت، وال يقالوحينئٍذ فال تكون قد ُأِمّرت كما جا

 ([.307الفتوى احلموية الكربى )ص: ". ]ا ليس بثابت لغٌو من القولالكيفية عمَّ

 :دفع التالزم بني إثبات النصوص والتشبيه

صلى اهلل عليه -زم بني إثبات ما أثبته اهلل تعاىل لنفسه وما أثبته له رسوله الت ال

ه ماثلة، وال أدلَّ على هذا املعنى من قولمن الصفات، وبني نفي التشبيه وامل -وسلم

[؛ لذلك يقول أبو 11]الشورى:  { َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي}تعاىل: 

ينفي كل  {ْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌءلَ }فـ "(: ـه 418د األصبهاني )أمح بن منصور معمر

كل تعطيل وتأويل، فهذا مذهب أهل في ين { َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي}تشبيه ومتثيل، 

ة واجلماعة واألثر، فمن فارق مذهبهم فارق السنة، ومن اقتدى بهم وافق السن

/ 1اني )لسنة أبي القاسم األصبهم اقواينظر: احلجة يف بيان احملجة ل". ]السنة

260.]) 

 :ومن الوجوه اليت يدفع بها هذا التالزم

، أو يقال: مسع اهلل كسمع اإلنسان. سانالتشبيه: أن يقال: يد اهلل كيد اإلن •

إمنا يكون )(: ـه 238عاىل اهلل عن ذلك علوًّا كبرًيا؛ يقول إسحاق بن راهويه )ت

ل: أو مسع كسمع، أو مثل مسع، فإذا قا يد،ثل التشبيه إذا قال: يد كيد، أو م

وأما إذا قال كما قال اهلل تعاىل: يد،  مسع كسمع، أو مثل مسع، فهذا التشبيه،

ثل مسع، وال كسمع، فهذا ال يكون مومسع، وبصر، وال يقول: كيف، وال يقول: 

ِميُع السََّو َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُه}، وهو كما قال اهلل تعاىل يف كتابه: تشبيًها

 ([.42/ 3سنن الرتمذي ). ]({اْلَبِصرُي

اهلل  بعد ذكره جلملة من صفات-( ـه 253ويقول أبو عاصم ُخَشيش بن أْصَرم )

فقد وصف اهلل من نفسه أشياء جعلها "): -يةىل كالسمع والبصر أنكرها اجلهمتعا
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اع ملؤمنني اتبى اعل ، وإمنا أوجب اهلل{َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء} يف خلقه والذي يقول: 

ينظر: التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ألبي احلسني . ](كتابه وسنة رسوله

 ([.122 امللطي العسقالني )ص:

، وليس يف اعتقاد معناها؛ يقول ابن عبد فةإمنا يكون التشبيه يف تكييف الص •

ا؛ شبًهص موحمال أن يكون من قال عن اهلل ما هو يف كتابه منصو)الرب املالكي: 

 ([.528/ 2االستذكار ). ](مل يكيف شيًئا، وأقر أنه ليس كمثله شيء اإذ

القول يف صفات اهلل تعاىل ة: "عد املقررة عند أهل السنة واجلمامن القواع •

وعليه: فإن كنا نثبت هلل تعاىل ذاًتا ال تشبه الذوات، فكذلك ، ت" الذاكالقول يف

وهكذا سائر )؛ يقول ابن تيمية: وقنيخلنثبت هلل تعاىل صفات ال تشبه صفات امل

ال نعلم كيفية استوائه كما ال نعلم كيفية  األئمة قوهلم يوافق قول مالك: يف أنَّا

طاب، فنعلم معنى االستواء وال نعلم ، ولكن نعلم املعنى الذي دل عليه اخلذاته

 بصركيفيته، وكذلك نعلم معنى النزول وال نعلم كيفيته، ونعلم معنى السمع وال

لعلم والقدرة، وال نعلم كيفية ذلك، ونعلم معنى الرمحة والغضب والرضا والفرح وا

 ([.365/ 5ى )الفتاوجمموع . ](لكوالضحك، وال نعلم كيفية ذ

؛ يقول أبو نصر السجزي احلنفي سم ال يقتضي التشبيهاالشرتاك يف مطلق اال •

ملسمَّني ب اتفاق ايوجال اتفاق التسميات  واألصل الذي جيب أن يعلم: أن)(: ـه 444)

بصرٌي، متكلٌم، فنحن إذا قلنا: إن اهلل موجود، رؤوف، واحد، حيٌّ، عليٌم،  بها،

عالـًما، مسيًعا، بصرًيا،  كان موجوًدا، حيًّا، صلى اهلل عليه وسلموقلنا: إن النيب 

متكلًما، مل يكن ذلك تشبيًها، وال خالفنا به أحًدا من السلف واألئمة، بل اهلل 

يزل، واحد حيٌّ قديٌم قيوٌم عامٌل مسيٌع بصرٌي متكلٌم فيما مل يزل، وال  مل جودمو

د منا إمنا وجد عن عدم، وحتى فات، واملوجوجيوز أن يوصف بأضداد هذه الص
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، ثم يصري ميًتا بزوال ذلك املعنى، وعلم بعد أن مل يعلم، وقد ينسى ما ينقضي أجله

فلم يكن فيما أطلق للخلق  فات،اآلها علم، ومسع وأبصر وتكلم جبوارح قد تلحق

ينظر: . ](تشبيه مبا أطلق للخالق سبحانه وتعاىل، وإن اتفقت مسميات هذه الصفات

 ([.90 -89/ 2لنقل البن تيمية )ارض العقل وادرء تع

فالسعيد من استنار قلبه بالوحي، ومنع عقله من اتباع اهلوى، فسلك سبيل املؤمنني، 

تعاىل: كالعلو والنزول والضحك والعجب  هللت اوالشقي من فهم نصوص صفا

َس َلْي}وله تعاىل: وحنوها يف إطار ما يشاهده ويبصره يف املخلوق، ال يف إطار ق

[؛ وهو مسلك مبتدع قد حذر منه 11]الشورى:  { اْلَبِصرُي ِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُعَك

منا ينكر هذا وما إو) (:ـه 388العلماء؛ يقول أبو سليمان اخلطابي الشافعي )

أشبهه من احلديث من يقيس األمور يف ذلك مبا يشاهده من النزول الذي هو نزلة من 

األشباح، فأما قال من فوق إىل حتت، وهذا صفة األجسام وأعلى إىل أسفل، وانت

ينظر: . ](نزول من ال يستولي عليه صفات األجسام فإن هذه املعاني غري متوهمة فيه

 ([.378/ 2يهقي )للبات األمساء والصف

وما أمجل أن يسعد املؤمن مبتابعة سلف األمة: فيثبت هلل تعاىل ما أثبته لنفسه، وما 

تعطيل، وال تكييف وال صلى اهلل عليه وسلم، من غري حتريف وال  أثبته له رسوله

فهذه ): "أصول السنة"ه( يف كتابه  399تشبيه؛ يقول ابن أبي َزَمِنني املالكي )

ا نفسه يف كتابه، ووصفه بها نبيه صلى اهلل عليه وسلم، وصف به ليتا اصفات ربن

من ليس كمثله شيء وهو  وليس يف شيء منها حتديد وال تشبيه وال تقدير، فسبحان

 تره العيون فتحده كيف هو َكيُنوَنيته، لكن رأته القلوب يف السميع البصري، مل

 ([.74أصول السنة )ص: . ](حقائق اإلميان به
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.7. 

 محدمام أدعوى تفويض اإل
 :ّتفويض وكشــف دعـــوى احلنابلة اجلددن البراءُة اإلمام أمحد م

ن ليس يف الناس شيء أقل م)من نفيس كالم اإلمام مالك رمحه اهلل قوله: 

] اجلامع يف السنن واآلداب واملغازي والتاريخ البن أبي زيد القريواني )ص: (. صافإلنا

/ 20، 120/ 13أعالم النبالء )ري ]س (اإلنصاف عزيز)، ويقول الذهيب: ([171

203.]) 

وهو امتثال ملا أرشدنا اهلل تعاىل إليه يف كتابه العزيز، حيث قال سبحانه: 

َّهۡس ِنَََّّّ هَّ۞ي عه َّ يِِۡسِرَّٱوهَََّّّرَِّمَّۡۡۡلهَّٱلُونهكه َََّّّلۡمه ُ ۡكَبه
ه
أ ا َّ ِإَوۡثُمُهمه لِلن اِسَّ َٰفُِعَّ نه وهمه بِۡيَّٞ كه إِثٞۡمَّ ا َّ فِيِهمه قُۡلَّ

هۡسَّ ي اَّۗوه هَّقُلََِّّ هَِّمنَّن ۡفعِِهمه اذهاَّيُنفُِقونه َّمه َّۗٱََّّلُونهكه ۡفوه ََََّّّّلۡعه ُ ِ َُّيبهي  َٰلِكه ذه َُّٱكه َٰتَِّٱلهُكُمََََّّّّّلل  ل ُكۡمََََّّّّٓأۡليه لهعه
ُرونهَّتهتهفهَّ  .[219]البقرة:  ٢١٩ََّّك 

]ينظر:  واحدة من الدعاوى اليت ادعاها بعض من ينتسب إىل احلنابلة املفوضةهنا 

( وما بعدها، والقول 246صرة )ص: السادة احلنابلة واختالفهم مع السلفية املعا

؛ حيث ادعى أن [)175تمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام )ص: ال

 ض احملَدث عند السلفية املعاصرةفويالتالتفويض املروي عن اإلمام أمحد خيتلف عن "

( 246]كتب صاحب كتاب "السادة احلنابلة واختالفهم مع السلفية املعاصرة" )ص: 

ل به أحد قبل ابن تيمية، كما ضع هامًشا، فقال فيه: "والذي مل يقعلى هذا املو

، فتفويض اإلمام أمحد لبعض [ستعرف". وسيأتي يف البحث ختطئة هذا القول

]السادة  "لتحدث يف معانيهات صحتها، ثم تسليمها من غري اثباو إالنصوص ه

ب املفوضة . وهذا هو مذه[)246احلنابلة واختالفهم مع السلفية املعاصرة )ص: 



-  92 - 

ض نصوص صفات اهلل تعاىل جمهولة غري معقولة، ال يعلمها نه، الذين يعتربون بعبعي

 .عاىلإال اهلل تعاىل، ومن ثم جيب تفويض معناها إىل اهلل ت

 من وجهني: وفيما يلي رد على تلك الدعاوى

وذلك بتقرير مذهب السلف يف تفويض املعنى لصفات هلل تعاىل،  الرد اإلمجالي:

 ام أمحد واحد من أئمة السلف.واإلم

السادة احلنابلة "عن طريق مناقشة ما ادعاه صاحب كتاب  التفصيلي:الرد 

تفويض، وأنه قائل بتفويض يف الد أمح على اإلمام "واختالفهم مع السلفية املعاصرة

 معاني الصفات.

 تقرير مذهب السلف يف تفويض معاني الصفات:

على اإلقرار واإلميان  -ًاهم مجيعرضي اهلل عن-لسلف الكرام ت بالتواتر اتفاق اثب

بصفات اهلل تعاىل على حقيقتها وظاهرها، مع إثبات معانيها الالئقة باهلل تعاىل، 

وع  تعاىل، وأنه ال تالزم بني إثبات ظواهر النصوص والوقاهلل إىلوتفويض كيفيتها 

 .هيف وحل تشبيه اهلل تعاىل خبلق

 :كن يف اإلعادة إفادة، وقد مضى منها شيء لنىيف هذا املع وإليك بعض أقواهلم

الواجب علينا أن ننتهي يف صفات اهلل حيث انتهى يف )هـ(:  276يقول ابن قتيبة )ت 

وال نزيل اللفظ عمَّا تعرفه  له صلى اهلل عليه وسلم،رسوهى صفته، أو حيث انت

لى للفظ والرد ع( ]االختالف يف ا، ومنسك عمَّا سوى ذلكالعرب وتضعه عليه

 .([44)ص: بن قتيبة اجلهمية ال

هـ(: وأخربني حممد بن إسحاق السعدي  370ويقول أبو منصور األزهري اهلروي )ت 

َتُقوُل  َجَهنَُّم َلا َتَزاُل"يعين: حديث -عن تفسريه  يدعب عباس الدُّوِري أنه سأل أباعن ال

ديث النزول وتفسري غريه من ح -"ُهِفيَها َقَدَم َربُّ اْلِعزَِّة َيَضَع َهْل ِمْن َمِزيٍد، َحتَّى
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هذه أحاديث رواها لنا الثقاُت عن الثقات حتى رفعوها إىل النيب عليه )والرؤية فقال: 

. أراد: (ها، فنحن نؤمن بها على ما جاءت وال نفسرهافسرا يوما رأينا أحًد السالم؛

 ([.56/ 9تهذيب اللغة )] أنها ترتك على ظاهرها كما جاءت

: "الغنية عن الكالم وأهله"يف كتاب  هـ( 388)ت مان اخلطابي يقول أبو سليو

فأما ما سألت عنه من الكالم يف الصفات، وما جاء منها يف الكتاب والسنن )

إثباتها، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية  هب السلفمذ فإنالصحيحة، 

-هـ(  748)ت  . قال الذهيب[(236العلو للعلي الغفار للذهيب )ص: ]( والتشبيه عنها

كذا نقل االتفاق عن السلف يف هذا احلافظ أبو بكر اخلطيب، ثم و): -عقبه

 [.ابقاملرجع الس] (احلافظ أبو القاسم التيمي األصبهاني، وغريهم

على اإلقرار بالصفات الواردة  جممعون أهل السنة)هـ(:  463ويقول ابن عبد الرب )ت 

، إال أنهم لى اجملازال ع قيقةمحلها على احلو ميان بها،كلها يف القرآن والسنة، واإل

التمهيد ملا يف املوطأ ] (…ال يكيفون شيًئا من ذلك، وال حيدون فيه صفة حمصورة

 [.)145/ 7د )من املعاني واألساني

وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها )هـ(:  489ويقول أبو طاهر الكرجي )ت 

 .[(247ي )ص: ]االعتقاد القادر (يةفهي صفة حقيقية ال جماز رسوله

وقد سئل عن -هـ(  535عيل بن حممد التيمي )ت يقول اإلمام أبو القاسم إمساو

ومحاد  مذهب مالك، والثوري، واألوزاعي، والشافعي،)فقال:  -صفات الرب تعاىل

بن سلمة، ومحاد بن زيد، وأمحد بن حنبل، وحييى بن سعيد، وعبد الرمحن بن 

ا نفسه، أو وصفه بها هويه: أن صفات اهلل اليت وصف بهن رامهدي، وإسحاق ب

إمنا هي على  رسوله، من السمع، والبصر، والوجه، واليدين، وسائر أوصافه،

قال ا املعروف املشهور، من غري كيف يتوهم فيه، وال تشبيه وال تأويل، ظاهره
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اهره، لى ظع ، أي:(كل شيء وصف اهلل به نفسه فقراءته تفسريه)سفيان بن عيينة: 

 -459/ 2ينظر: العرش للذهيب )]( بنوع من التأويلال جيوز صرفه إىل اجملاز 

 [.)192(، والعلو له )ص: 460

فهذا )هـ(:  728ماء السلف الكرام؛ يقول ابن تيمية )ت وهذا حمل اتفاق من عل

 ،ًايعين: الذي يسمونه متشابه] اتفاق من األئمة على أنهم يعلمون معنى هذا املتشابه

ال يسكت عن بيانه وتفسريه، بل يبني  ، وأنه [س هو من املتشابه على احلقيقةولي

( اد يف أمساء اهلل وآياتهويفسر باتفاق األئمة من غري حتريف له عن مواضعه، أو إحل

 [.(295/ 13جمموع الفتاوى )]

فتأمل يف هذه األقوال؛ ليتضح لك جليًّا ما كان عليه السلف يف باب صفات اهلل 

باهلل تعاىل، ويقطعون العالئق عن إدراك  وأنهم يثبتون هلا املعنى الالئقىل، تعا

ىل، وهذا بعينه هو كيفيتها، ويفوضون كيفية صفات الباري سبحانه إىل اهلل تعا

 لبتة.أقول السلفية املعاصرة، وال فرق 

وليعلم أنهم ال يتحاكمون يف اعتقادهم هذا إىل مصطلحات الفالسفة واملتكلمني 

 بنوها على أقوال مشتبهة جمملة حتتمل اليت -كاجلسم واحليز وحنو ذلك-ة ادثحلا

ب تناوهلا احلق معاني متعددة، ويكون ما فيها من االشتباه لفًظا ومعًنى يوج

 والباطل، فبما فيها من احلق يقبل ما فيها من الباطل؛ ألجل االشتباه وااللتباس.

، قبل جميء شيخ اإلسالم ابن تيميةطبة وهذا الذي قدمناه هو قول علماء السلف قا

، وإن كان (مل يقل به أحد قبل ابن تيمية)وبه يرد على قول صاحب الدعوى أنه 

 ويل وفضل كبري يف تأصيل هذا املعنى وتقعيده.شيخ اإلسالم له باع ط

ثرة، ممن كانوا قبل ابن وقد سبق ذكر األئمة األعالم الذين ال حيصون ك قلت:

 يقولون بهذا القول.نني ت الستيمية مبئا
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متاًما؛ فإن مذهب املفوضة هو القول احملدث بعد املائة الرابعة من وعلى العكس 

قلت: )حيث قال:  -يف بيان إحداث قول املفوضة-اهلجرة، وهلل در اإلمام الذهيب 

ما علمت أحًدا سبقهم بها؛ قالوا: هذه  دة،مقالة مولَّ املتأخرون من أهل النظر قالوا

 اد أن ظاهرها غري مراد.كما جاءت، وال تأوَّل، مع اعتق متر الصفات

 فتفرع من هذا أن الظاهر ُيعنى به أمران:

 لة اخلطاب، كما قال السلف: االستواء معلوم،أنه ال تأويل هلا غري دال أحدهما:

 وكما قال سفيان وغريه: قراءتها تفسريها.

وهذا هو  التأويل والتحريف،ائق يعين: أنها بينة واضحة يف اللغة، ال يبتغى بها مض

السلف، مع اتفاقهم أيًضا أنها ال تشبه صفات البشر بوجه؛ إذ الباري ال مثل  مذهب

  صفاته.له، ال يف ذاته، وال يف

أن ظاهرها هو الذي يتشكل يف اخليال من الصفة، كما يتشكل يف  الثاني:

 الذهن من وصف البشر.

إنها يس له نظري، وإن تعددت صفاته، فمد لفإن اهلل تعاىل فرد ص فهذا غري مراد؛

حق، ولكن ما هلا مثل وال نظري، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟! ومن ذا الذي 

 [.)251العلو للعلي الغفار )ص: ]( …نا كيف يسمع كالمه؟!يستطيع أن ينعت ل

 :تعاىل ولنشرع اآلن يف مناقشة ما ادعي على اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل

 لصفات:ض اإلمام أمحد بن حنبل ملعاني اتفويدعوى 

ادعاءه بأن  "السادة احلنابلة واختالفهم مع السلفية املعاصرة"بنى صاحب كتاب 

أمحد لبعض النصوص هو إثبات صحتها، ثم تسليمها من غري التحدث تفويض اإلمام 

 يف معانيها، على عدة أمور، نناقشها يف النقاط اآلتية:

 :(عنىوال كيف وال م)عن اإلمام أمحد: اية الرو النقطة األوىل:
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نؤمن بها ونصدق )أنه قال:  تعاىلرمحه اهلل رواية عن اإلمام أمحد بن حنبل  أورد فيها

كيف وال معنى، وال نرد منها شيًئا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا  وال بها

 بطال(، وإ58/ 7ينظر: اإلبانة الكربى البن بطة )]( … كانت بأسانيد صحاح

(، بألفاظ خمتلفة، 22/ 1وذم التأويل البن قدامة )(، 45/ 1التأويالت ألبي يعلى )

 [.واللفظ البن قدامة

 : )ال معنىوال كيف و(اجلواب عن رواية 

حتى نتمكن من فهم كالم اإلمام أمحد على وجهه الصحيح، فال مفر من مجع 

صرحيه  على أطراف كالمه رمحه اهلل فيها، ثم حيمل املتشابه من كالمه

 وحمكمه، فيقال:

 ن هذه الرواية املذكورة غلط:إ أوًلا:

لوم أن أمحد، ومع والسبب يف غلطها: أنها من تفردات حنبل بن إسحاق عن اإلمام

 عن اإلمام أمحد ببعض الروايات، وهذه الرواية منها: -أحياًنا-  حنبًلا ينفرد

من الروايات يف الفقه،  بها حنبل له مفاريد ينفرد)يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

ري يروون خالفه، وقد اختلف األصحاب يف مفاريد حنبل اليت خالفه فيها واجلماه

طريقني: فاخلالل وصاحبه قد ينكرانها، ويثبتها اجلمهور هل تثبت روايته؟ على 

[. فعلى طريق اخلالل وصاحبه فإن هذه )75/ 1االستقامة )]( غريهما كابن حامد

عامل معها مبا سيأتي يف النقطة مقبولة، وعلى طريق ابن حامد يت غري الرواية مردودة

 ثالًثا.

سري أعالم النبالء ]( ويتفرد، ويغرب له مسائل كثرية عن أمحد،(ويقول الذهيب: 

(13 /52(.] 
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-إنها غلط عليه ): -يف أثناء كالمه عن رواية حلنبل-هـ(  751ويقول ابن القيم )ت 

ملفاريد املخالفة وهو كثري ا حنبًلا تفرد به عنه،فإن ؛ -يعين: على اإلمام أمحد

للمشهور من مذهبه، وإذا تفرد مبا خالف املشهور عنه، فاخلالل وصاحبه عبد 

ال يثبتون ذلك رواية، وأبو عبد اهلل بن حامد وغريه يثبتون ذلك العزيز 

ن والتحقيق أنها رواية شاذة خمالفة جلادة مذهبه، هذا إذا كان ذلك م رواية،

ينظر: خمتصر الصواعق املرسلة على ]( ة؟!ائل الفروع، فكيف يف هذه املسألمس

 [.)474اجلهمية واملعطلة للبعلي )ص: 

فقد روي عن أمحد وغريه ما يدل على التفسري، فقال )هـ(:  458ويقول أبو يعلى )ت 

ومن السنة الالزمة اليت من ترك منها )أمحد يف رواية عبدوس بن مالك العطار: 

من أهلها: اإلميان بالقدر خريه وشره،  يقبلها ومل يؤمن بها، مل يكن لة ملخص

قله فقد كفي ويبلغه ع ومن مل يعرف تفسري احلديث والتصديق باألحاديث فيه،

 .(ذلك، وأحكم له فعليه اإلميان والتسليم

ويبلغه عقله، فقد كفي ذلك ومن مل يعرف تفسري احلديث، ) قالوا: فقول أمحد:

فدلَّ على  أحكموا له علمه،عناه: قد كفاه ذلك أهل العلم، و، م(وأحكم له

 [.)55إبطال التأويالت )ص: ]( التفسري

إنا ال نعلم )وغريهما من السلف:  واإلمام أمحد ونويقول ابن القيم: قال ابن املاجش

درء تعارض العقل ]( علمنا تفسريه ومعناه وإن كيفية ما أخرب اهلل به عن نفسه،

 [.)745م )ص: (، والصواعق املرسلة البن القي207 /1والنقل )

الرد على الزنادقة "يعين: اإلمام أمحد يف كتابه -واحتج )ويقول ابن تيمية: 

على أن اهلل يرى، وأن القرآن غري خملوق، وأن اهلل فوق العرش؛ باحلجج  -"واجلهمية
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ية، وبيَّن معاني لسمعالعقلية والسمعية، وردَّ ما احتج به النفاة من احلجج العقلية وا

 [.)414/ 17جمموع الفتاوى )]( اها هو متشابهة، وفسرها آية آيةاآليات اليت مس

 :)فات متر كما جاءتأحاديث الص(رواية  النقطة الثانية:

النقطة التالية اليت اعتمد عليها يف دعواه هي ما قاله املرُّوِذي يف روايته عن اإلمام 

 .)ءتا جاأحاديث الصفات متر كم(أمحد: 

 اجلواب عن هذه النقطة:

ينظر: ] ياها عنه املروذالرواية ثابتة عن اإلمام أمحد من وجوه متعددة؛ فقد رو هذه

العقيدة لإلمام أمحد رواية أبي ] [ واخلالل)44بي يعلى )ص: إبطال التأويالت أل

[، وإمنا يناقش صاحب الدعوى فيما فهمه منها، وبيان )127بكر اخلالل )ص: 

 ذلك:

لت عليه الصفات كما هو، من غري حتريف وال قتضى هذه العبارة هو إبقاء ما دأن م

ضي إبقاء داللتها على ما يقت "أمروها كما جاءت"فقوهلم: )تعطيل، يقول ابن تيمية: 

 [.)307ص: الفتوى احلموية الكربى )]( هي عليه؛ فإنها جاءت ألفاًظا دالة على معاني

ظاهرها؛  قصود، أو أن الواجب اعتقاد خالفري مأنها لو كانت داللة الصفات غ

لقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد تنزيه اهلل تعاىل عما دلت عليه، ويف هذا يقول ابن 

فلو كانت داللتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أِمرُّوا ألفاظها مع اعتقاد ( تيمية:

اهلل ال ُيوصف مبا دلت أن  أن املفهوم منها غري مراد، أو أِمرُّوا ألفاظها مع اعتقاد

الفتوى احلموية الكربى ]( قة، وحينئٍذ فال تكون قد ُأِمّرت كما جاءتعليه حقي

 [.)307)ص: 

امض احلديث (ة على تفويض املعنى ملا كان لقول اإلمام أمحد: لو دلت هذه العبار

ن [ معًنى؛ يقول اب)242/ 7ينظر: اإلبانة الكربى البن بطة )] )كما روي بال كيف
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( ؛ إذ نفي الكيفية عمَّا ليس بثابت لغٌو من القول"فبال كي"وال يقال حينئٍذ: )مية: تي

 [.)307الفتوى احلموية الكربى )ص: ]

أن هذه العبارة تفيد إثبات معاني الصفات: ما قاله سفيان بن عيينة )ت  ومما يؤيد

ه ال فسريكل شيء وصف اهلل به نفسه يف القرآن، فقراءته ت): كما سبق هـ( 198

(، وشرح أصول اعتقاد أهل 70ت للدارقطين )ص: ينظر: الصفا]( كيف وال مثل

ك على ظاهرها، وهذا [. واملعنى: أنها ترت)431/ 3السنة واجلماعة لاللكائي )

، فال فرق بني إثبات "القول يف الصفات كالقول يف بعض"العموم يتوافق مع قاعدة: 

 الصفات تنتظم يف نظم واحد. جميعصفة العلم واليد والضحك وحنو ذلك، ف

 ادعاؤه بأن اإلمام أمحد مل ينقل عنه إثبات بعض الصفات هلل تعاىل: قطة الثالثة:الن

فكان اإلمام أمحد يثبت النصوص كما هي، فلم يقل: هلل ) يقول صاحب الدعوى:

صفة الوجه، وصفة اإلصبع، وصفة الساق، وصفة اهلرولة، وصفة الظل، فهذا 

ة صحيحة عن اإلمام أمحد تثبت ليل عليه مطلًقا، وال يوجد روايال دكالم مبتدع 

حلنابلة السادة ا]( هذه الصفات بهذا الكالم، بل هذا كالم حمدث يف أصول الدين

 [.)247واختالفهم مع السلفية املعاصرة )ص: 

 اجلواب عن هذه النقطة من وجوه:

ختصار، واملقام ال ك باذلبعض هذه الفقرة مليئة باملغالطات، وسأكتفي بتصحيح 

 اء.يتسع لالستقص

 إثبات اإلمام أمحد لصفة الوجه هلل تعاىل:

أن هلل عز وجل  اهلل عنهذهب أبي عبد اهلل أمحد بن حنبل رضي وم)قال اخلالل: 

ُكلُّ َشْيٍء }وصفه بقوله:  هملصورة واألعيان املخططة، بل وجهوجًها، ال كالصور ا

: إثبات أيضًا هنا فادومما يست] [، ومن غيَّر معناه88صص: ]الق {َهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُه
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وجه [ فقد أحلد عنه، وذلك عنده وجه يف احلقيقة دون اجملاز، واإلمام أمحد للمعنى

ومن غري اهلل باٍق ال يبلى، وصفة له ال تفنى، ومن ادَّعى أن وجهه نفسه فقد أحلد، 

ة، وال ختطيط، ومن صور ، وليس معنى وجه معنى جسد عنده، والمعناه فقد كفر

 [.)103العقيدة لإلمام أمحد رواية أبي بكر اخلالل )ص: ] )ابتدعقال ذلك فقد 

م حمدث يف أصول الدين، فحسبنا يف رده أن أما القول بأن إثبات صفة الوجه كال

 نذكر قول إمام املتكلمني يف زمانه أبي بكر الباقالني.

ى عل فما الدليل فإن قيل((: ـه 403)ت يقول القاضي أبو بكر الباقالني املالكي 

َما َمَنَعَك َأن } [، وقوله: 27]الرمحن:  { َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك}أن هلل وجًها؟ قيل: قوله: 

 [، فأثبت لنفسه وجًها ويًدا.75]ص:  {َلْقُت ِبَيَديََّتْسُجَد ِلَما َخ

إال  ًاويد ًاهن وجيده جارحة إذ كنتم ال تعقلوفإن قيل: فما أنكرمت أن يكون وجهه و

 جارحة؟

جيب هذا، كما ال جيب يف كل شيء كان قدمًيا بذاته أن يكون جوهًرا؛ قلنا: ال 

 ه يف شاهدنا إال كذلك.ألنا وإياكم مل جند قدمًيا بنفس

وكذلك اجلواب هلم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكالمه ومسعه 

ينظر: متهيد األوائل وتلخيص ]( ودوبصره وسائر صفات ذاته عرًضا، واعتلوا بالوج

 [.)238 -237(، والعلو للذهيب )ص: 298دالئل للباقالني )ص: ال

 اىل:إثبات اإلمام أمحد لصفة األصابع هلل تع

نص عليه أمحد يف رواية أبي طالب: سئل أبو عبد اهلل عن حديث )يقول أبو يعلى: 

نَي على إصَبٍع، والشجَر على َرضأنَّ اهلَل َيجَعُل السماواِت على إصَبٍع واأل"احلرب: 

]أخرجه البخاري " َبٍع، واملاَء والثَّرى على إصَبٍع، وسائَر اخلالئِق على إصَبٍعإص



-  101  - 

، يقول: إال شار بيده هكذا، أي: ابن مسعود رضي اهلل عنه[ ، من حديث(4811)

 يشري.

أبو وضع رأيت حييى حيدث بهذا احلديث ويضع إصبًعا إصبًعا، و(فقال أبو عبد اهلل: 

الرابعة من أسفل إىل فوق على رأس كل إصبع”، فقد عبداهلل اإلبهام على إصبعه 

 [.)322إبطال التأويالت )ص: ] )نص على ذلك

املرجع ] )وهو أن إثبات األصابع كإثبات اليدين والوجه(ق عليه أبو يعلى بقوله: ثم علَّ

 [.)323السابق )ص: 

 إثبات صفة الساق هلل تعاىل:

[، 42]القلم:  { َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق} رضي اهلل عنهم يف قوله تعاىل:  حابةتنازع الص

عن أبي سعيد وطائفة أنها من فعن ابن عباس وطائفة أن املراد به الشدة يف اآلخرة، و

يعين: -ومتام هذا أني مل أجدهم )آيات الصفات، ويف هذا يقول ابن تيمية: 

فروي عن ابن  ، { ُيْكَشُف َعْن َساٍقَيْوَم }: عاىلتنازعوا إال يف مثل قوله ت -الصحابة

عباس وطائفة: أن املراد به الشدة، أن اهلل يكشف عن الشدة يف اآلخرة، وعن أبي 

الذي رواه أبو سعيد يف الصحيحني وطائفة: أنهم عدوها يف الصفات؛ للحديث سعيد 

َيُقوُل: َهْل ُمُه ِإلَّا اأَلْنِبَياُء، َفَكلَِّفَيُقوُلوَن: َأْنَت َربَُّنا، َفاَل ُي"يعين مرفوًعا، وفيه: -

ْن َساِقِه، َفَيْسُجُد َلُه ُكلُّ َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه آَيٌة َتْعِرُفوَنُه؟ َفَيُقوُلوَن: السَّاُق، َفَيْكِشُف َع

 [.)183(، ومسلم )7439أخرجه البخاري )]"( ُمْؤِمن

لبتة بينهم وبني اإلمام أمحد أالف سلفية املعاصرة، فال اختوهذا بعينه هو ما عليه ال

 .تعاىل محه اهللر
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.8. 

 تراجعات لألشعرية
 :علماء اهتدوا إىل عقيدة السلف الصاحل

بعلم الكالم، وضلُّوا عن سبيل األئمة األعالم ج من العلماء الذين اشتغلوا مناذفهذه 

ؤمنني، وهؤالء العلماء منهم َمن والسلف الصاحل الكرام، فهداهم اهلل لسبيل امل

كان جهميًّا، ومنهم من كان معتزليًّا، ومنهم من كان ُصوفيًّا، ومنهم من كان 

 ،الكالم في تيه بعد ،طُّوالتخب  والشك حلريةا هاملؤ حياة بعد أشعريًّا إىل غري ذلك، 

 .اًخادع  اًوبهرج  ،اًكاذب  اًسراب  وجدوه أن بعد  فرجعوا

لمعتربين وموعظة للحاضرين، منهم أقدمون ومنهم وهذه منادج فيها عربة ل

معاصرون، وإن مل يستطع البعض منهم أن يرجع إىل طريق السلف، ويتخلَّص من 

موا على سلوكهم لضالل، ففي اجلملة رجعوا ونِدمن اكل ما عِلق يف ذهنه وقلبه 

  طريَق الكالم واملتكلِّمني.

ا، أال يدخلوا يف هذا الباب، وأن وهذه ِعظٌة ملن يسلك طريق املتكلمني يف زمانن

 .لرجوعيعلموا أنهم لن يبلغوا ما بلغوا، ولو بلغوا لكان الندم وا

 ة الست بعد مثاٍن، فاحلمدليل وقد جاءت هذه السلسلة يف عددها وروعتها كالبدر

 .هلل

 (:ـه ٢١٤ َت) الكرابيسَي الوليَد أبَواإلمام  •

 ،الفرد حفص بعد لكالمبا الناس أعرف كان): األشعث بن بكر أبو فيه قال الذي

 .[(٥٩ :ص) للبغدادي  الحديث أصحاب شرف] (.الكرابيسي 
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 ،ال: قالوا ؟مني لكالمبا م أعل اًأحد  تعلمون): الوفاة حضرته اَّمَل  لبنيه  للا  رحمه قال

 بما  عليكم : قال ،نعم: قالوا ؟أتقبلون  ،وصيكمُأ  فإني: قال ،ال: قالوا ؟تهمونيفت : قال

 النبالء أعالم سير في الذهبي] .(معهم الحق رأيت فإني ؛ديثالح أصحاب عليه

 .[(٥٦ :ص) الحديث  أصحاب شرف وفي ،(٥٤٨/١٠)

 (:ـَه ٢٢٩ ت) حماَد بَن نعيَم اإلمام •

 ،الحديث طلبت  فلما  ،كالمهم فتَعر فلذلك  ؛اًّجهمي  كنت أنا ): حماد  بن  م نعي قال

 ،(٥٩٧/١٠) النبالء  أعالم  يرس في الذهبي ] .(التعطيل إلى يرجع  أمرهم أن  فتَعر

 .[(٤٢٦ :ص) اإلسالم تاريخ

 (: ـَه ٣٢٤ َتاإلمام أبو احلسن األشعري ) •

 قولنا ) :-ي إثبات نسبته إليهسيأتو- قال يف كتابه "اإلبانة" الذي هو آخر مؤلفاته

 نبينا  ةَّن ُوبس  ،وجل عز ربنا هللا بكتاب كُّلتمس ا ،بها  ندين لتي ا وديانتنا ،به نقول لذيا

 ،لحديث ا وأئمة  لتابعين او لصحابةا لسادة ا عن يرو وما  ،وسلم عليه  هللا صلى محمد 

- ل حنب بن  محمد  بن أحمد  هللاعبد أبو  به  يقول كان  وبما ، معتصمون بذلك ونحن

 ؛مخالفون هَقول َفَخال  ولما ،قائلون -مثوبته وأجزل تهدرج ورفع  وجهه هللا رَّنض

 ،لضالل ا به ودفع  َّ،لحقا به هللا أبان ذيلا لكاملا لرئيساو ،لفاضلا إلماما ألنه

 ،ينِّلشاكا َّوشك  ،ئغينالزا يَغوز ،لمبتدعينا بدع به وقمع  ،لمنهاجا به وأوضح

اإلبانة عن أصول ] .(مفهم وكبير ،مَّعظُم  وجليل ،قدمم إمام من عليه هللا فرحمة

 .[(٢١،٢٠ :الديانة )ص

  م احلرمني:وقال اإلمام الشافعي أبو حممد اجلويين والد إما •

 الفوقية لةومسأ الصفات لةمسأ ؛مسائل ثالث يف متحريًا الدهر من برهة كنت

 املختلفة والاألق يف وكنت متحريًا اجمليد القرآن يف والصوت احلرف لةأومس



-  105  - 

 إمرارها أو وحتريفها الصفات تأويل من ذلك مجيع يف العصر لأه كتب يف املوجودة

 يف النصوص فأجد متثيل وال تشبيه وال تعطيل وال يلتأو بال إثباتها أو فيها والوقوف

 هذه حبقائق منبئة ناطقة وسلم عليه الّله صلى رسوله وسنة تعاىل الّله كتاب

 أجد ثم ،والصوت رفاحل يف وكذلك والفوقية العلو باتإث يف وكذلك ،الصفات

 ويؤول ءواالستيال بالقهر االستواء يؤول من منهم كتبهم يف املتكلمني من املتأخرين

 عند صدق بقدم القدم ويؤول النعمتني أو بالقدرتني اليدين ويؤول األمر بنزول النزول

 بالذات قائمًا معنى تعاىل اهلل كالم جيعلون ذلك مع أجدهم ثم ،ذلك وأمثال ربهم

 القائم. املعنى ذلك عن عبارة احلروف هذه وجيعلون صوت وال فحر بال

 فقهاء من طائفة مثل منزلة صدري يف هلم قوم اوبعضه األقوال هذه إىل ذهب وممن

 فرائض عرفت عنه تعاىل اهلل رضي الشافعي مذهب على ألني ،الشافعيني األشعرية

 وهم األقوال هذه مثل إىل يذهبون األجّلة الشيوخ ءهؤال مثل فأجد ،وأحكامه ديين

 من قليب يف أجد ذلك مع إنين ثم ،وعلمهم لفضلهم التام االعتقاد فيهم ولي شيوخي

 ضيق وأجد منها والظلمة الكدر وأجد ،إليها قليب يطمئن ال حزازات التأويالت هذه

 من املتململ ريهحت يف املضطرب كاملتحري فكنت بها مقرونًا انشراحه وعدم الصدر

 وتغريه. بهتقل يف قلبه

 احلصر خمافة والنزول واالستواء العلو بإثبات القول إطالق من أخاف وكنت

 صلى رسوله وسنة اهلل كتاب يف الواردة النصوص طالعت فإذا ذلك ومع ،والتشبيه

 صلى الرسول وأجد املعاني هذه حقائق إىل تشري نصوصًا أجدها ،وسلم عليه اهلل

 صلى أنه باالضطرار وأعلم ،بها له واصفًا ربه عن خمربًا بها صرح قد وسلم ليهع اهلل

 والبليد والذكي واجلاهل العاملو الشريف جملسه يف حيضر كان وسلم عليه اهلل

 ال بها ربه يصف كان اليت النصوص تلك يعقب شيئًا أجد ال ثم ،واجلايف واألعرابي
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 الفقهاء شاخييم هؤالء تأوهلا كما ويؤوهلا ئقهاحقا عن رفهايص مما ظاهرًا وال نصًا

 أجد ملو ،ذلك وغري للنزول األمر ونزول باالستواء االستيالء تأويلهم مثل ،املتكلمني

 يف كالمه من يظهر مبا اإلميان من الناس حيذر كان أنه وسلم عليه اهلل صلى عنه

 الصفات ذههل أن ىعل لتد مقالة عنه ينقل ومل وغريها واليدين الفوقية من لديه صفته

يف إثبات االستواء والفوقية  ]انظر: رسالة .مدلوهلا من يظهر ما غري باطنة رَخُأ معاني

 ([.1/176من جمموعة الرسائل املنريية )لصوت يف القرآن اجمليد ومسألة احلرف وا

 (:ـَه ٤٧٨ َت) الجوينَي الحرميَن إمام •

 اإلسالم  أهل خليت ثم ،اًألف ين خمس في اًألف  خمسين قرأت): تعاىل للا رحمه قال

 نهى  الذي في ُصتُوغ َّ،مَضِالخ البحر وركبت ،الظاهرة وعلومهم ،فيها بإسالمهم

 ،التقليد  من الدهر سالف في أهرب وكنت ،الحق طلب في ذلك كل ،اإلسالم أهل

 بلطيف ُّالحق  دركنيُي  لم فإن، العجائز  بدين عليكم ،الحق كلمة إلى رجعت فقد واآلن

 عند  أمري عاقبة ويختم، -الفطرة بذلك  المقصود- العجائز دين على تفأمو ،هِّبر

 سير  في الذهبي ] .(لجوينيا البن  فالويل  ،للا ال إ لهإ ال: اإلخالص كلمة على  الرحيل

 .[(١٥٥) إبليس تلبيس  في الجوزي وابن ،(٤٧١/١٨) النبالء أعالم

؛ (بالكالم اشتغلت ما  ُ،رت استدب ما أمري  من  ُاستقبلت  لو ) :تعاىل للا رحمه قالو

 عن  والكالم المنطق صون ،والسيوطي ،(٤٧٣/١٨) النبالء أعالم سير ،الذهبي]

 .[(١٨٠ :ص) ،والكالم المنطق فن

 ما  بي يبلغ  الكالم أن فتَعر فلو ،بالكالم شتغلواَت  ال ،أصحابنا  يا ): للا رحمه قال

 العز بيأ ن واب  ،(٤٧٤/١٨) النبالء  أعالم  سير ،الذهبي] .(به اشتغلت  ما ،بلغ 

 .[(٢٠٩ :ص) لطحاويةا شرح في  الحنفي
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 مقالة كل عن رجعت قد أني َّعلي  اشهدوا): موته مرض في تعاىل للا رحمه قالو

 سير ،الذهبي] .(نيسابور عجائز عليه  يموت ما على موت أ وأني ،السنة خالفُت

 .[للسبكي( ١٩١/٥) الشافعية طبقات : وانظر ،(٤٧٤/١٨) النبالء أعالم

 (:ـَه ٥٠٥ َت) الغزالَي حامَد أبَواإلمام  •

 ،والسنة الكتاب  على َّوأكب  ،والجماعة السنة أهل  عقيدة إلى  حياته آخر في رجع 

 للا  صلى  رسوله وسنة للا كتاب إلى  بالرجوع ةَّاألم  وأوصى ،وأهله الكالم موذ

 إلى ٍحسان بإ عهم ِتب  نَوم  ،عنهم للا  رضي الصحابة عليه كان  بما  والعمل  ،وسلم عليه

 ل أه  طريقة إلى  رجع  ذلك بعد كان  وإن... ): للا  رحمه سالماإل شيخ  قال ؛لدينا يوم

  .[(٧/٤) الفتاوى مجموع ] .(الكالم م عل عن  العوام إلجام فَّوصن  ،الحديث

 ةَّمحاج إلى محتاجين كانوا ،عليهم  للا رضوان الصحابة إن): تعاىل للا رحمه قال

 ةَّأدل على زادوا فما ،وسلم عليه للا صلى حمدم وةنب إثبات في والنصارى اليهود

 وترتيب ،العقلية المقاييس وضع  في اللجاج ظهر ركبوا  وما ،اًشيئ  القرآن

 ةَّأدل  يقنعه ال ْنَوم  ،التشويش ومنبع  ،الفتن مثار ذلك بأن لعلمهم  ذلك كل ،ماتِّمقد ال

 علم  عن ِّ العوام لجامإ] .(بيان للا  بيان  بعد  فما  ،والسنان السيف  إال  يقمعه  ال  ،القرآن

 .[(٩٠،٨٩ :ص) الكالم

 (:ـَه ٦٠٦ َت) الرازي الديَن فخَر العالمة •

 ،الفلسفية والمناهج الكالمية الطرق لتَّتأم  لقد): عمره آخر في تعاىل للا رحمه لقا

أقرأ  القرآن، طريق الطرق قربأ ُورأيت  غليًلا، تروي وال  عليًلا، شفيُت  هاُرأيت  فما

َٰنَُّر حَّۡلَّٱ :اإلثبات في ََََّّّّمه ه ۡرِشَّٱَّلَعه ىََّٰۡستهَّٱََّّلۡعه ُدََََّّّّ[،5]طه:  ٥ََََّّّّوه ۡهَِّيهۡصعه ِمَُّٱإِِله ي ُِبَّٱَََّّّلَۡكه َّلط 
ُلَّٱوهَّ لِحَُّٱََّّلۡعهمه َٰ  { َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء}: النفي في قرأأو[، 10]فاطر:  ََّّۚۥَُُّعهَُّيهۡرفهَََّّّلص 
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 ءلنبال ا أعالم  سير] .(معرفتي مثل فَعر  تجربتي  مثل  جرب ومن [، 11]الشورى: 

  .[(٥٠٠،٥٠١/٢١) للذهيب

 الكالم فن في علمه غزارة مع  وكان  ،(٦٨/٧) والنهاية البداية في كثير ابن قال

 وأنه ،موته عند  وصيته  ذكرت وقد، الفائز هَو اَنك العجائَز مذهَب لزَم مَن: يقول

 المراد  وجه على ورد  ما وتسليم ،السلف طريقة إلى فيها الكالم مذهب عن رجع 

 .سبحانه للا  بجالل الالئق

 ازي َّالر  الدين  فخر َع ِسم  أنه مرتين  وعاني الط القطب أخبرني ): الصالح  بن ا الق

 .[(٤١/٧) الذهب شذرات] ـ.ها (.وبكى ،الكالم بعلم  أشتغل لم ليتني يا: يقول

 [:(٢٦٢ :)ص أقسام الذات]وقال يف نهاية كتابه 

  ُلضال العالمين  سعي ُوأكثر ***  نهايُة إقدام الُعقول ِعقال

  ُووبالأًذى  نادنيا  ُوحاصل***  جسومنا من ٍحشةَو في وأرواحنا

  وقالوا َقيل فيه عناَجم  أن  سوى***  مرناُع  َطول  بحثنا من دِنستف  لمو

 (:ـَه ٧٥١مام ابن القيم )ت اإل •

 الكافية الشافية نونيته من ،تيمية بابن  اتصاله  بعد  القيم ابن  توبة  يف بياتأ

 .الناجية للفرقة لالنتصار

 ضررهم نَّوبي  ،النونية فية واملعطِّلة هميواجل ةفاُّوالن األشاعرة على رد ابعدم قالها

 ،األوهام تلك عنه أزال من للا أتاح ىحت ،فيه وقعوا فيما تأثَّر أنه نَّفبي  ،علىالدين 

 .تعاىل اهلل رمحه تيمية ابن  اإلسالم شيخ وهو ،والسالمة الحق طريق إلى بيده وأخذ

 :ىلتعا للَا رحمه القيَم ابَن قاَل

  عوانِم  لكم وأخ شفقُم  نِم ** * نصيحة العظيم  وللا قوم يا
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  طيران ذا ُوكنت باكِّالش تلك ***  في عتَووق كله هذا بتَّجر

  ولساني يدي جزيهَت  ليس من***  بفضله اإلله لي أتاح حتى

  انَّحر نِم  جاء بمن هًلاأ***  فيا انَّحر  أرض من  أتى  ٌحبر

  ِضوانِّالر  مع  المأوى جنة نِم ** * هُأهل  هو الذي جزيهَي  فاهلل

  اإليمان مطلع  أراني حتى ***  يرم فلم وسار  يدي يداه ْأخذت

 (:ـه ١٣٥٤العالمة حممد رشيد رضا )ت َ•

 لكتب ا في نرى ،لكالما بعلم باالشتغال اءالبتدا عندكنا )قال رمحه اهلل تعاىل: 

 َّحق وهافهم ما ،لنقولا هراظو على اجمدو قوم أنهم فنحسب ،لحنابلةا خالف

 هي ألشاعرةا كتب وأن ،وبينها لنقلا بين اوطابقو ،لعلوما حقائق  اعرفو وال  ،همهاَف

 لتي ا لكتبا هي افإذ ؛لقوما كتب على طلعناا ثم ،ليقينا وطريق لدينا منبع  وحدها

 بقارئها  اوإذ ،ألحلىا موردهم لناسا وتورد ،لمثلىا لسلفا طريقة للمسلمين يِّجلُت

 كتب وبيَن بينهَا لفرقا اوإَذ ؛إليقانا برد بسريان ُّسويح ،إليمانا ببشاشة رُيشع 

 ،جيُلَ بحَر فَي يسبَح ومَن ،لسوَيا طالصرا على يمشَي َْنَم بيَن كالفرق ألشاعرَةا

 لي  ظهر وقد، لنظريةا لمباحثا َتاتيار وتتجاذبه ،لفلسفيةا لشكوَكا َجاأمَو فعَهاتتَد

 صدق ئلدال  ن م اهذ أن  -وأحكم وأعلم  أسلم  لصالحا لسلفا بمذه  أن نتَّتبي  إذ-

 ءلحكما ا فلسفة في انظرو أن بعد لمسلمينا ألن  ؛وسلم عليه  تعالى هللا صلى لنبيا

 ،إليمان ا عقد توثيق في ءبشي ايأتو لم ،ينألولا علوم جميع  في اوخاضو ،إللهيينا

 لقرآن ا اهذ كان ولو ،لقرآنا به ءجا ما بدون إال ،بالبرهان لحقا إلى بالوصول وال

 لعقليةا لعلوما في ملهُّوتوغ  ةَّألمي ا من خروجهم بعد عنه االرتقو ،لبشرا وضع  من

 حتاجُي  اأنه لكتبا سائر لحنابلةا كتب به تفضل ومما ،وفلسفية وطبيعية رياضية من

 ألن ؛آلنا نظرياتها  معظم عن لناسا ستغنىا قد ألشاعرةا وكتب ،زمان كل في إليها
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 وقد  ،تزلةلمعا فرقة مناظرة وفي ،ختِسُن  وقد ،ليونانيةا لفلسفةا من معظمها

 .نقرضتا

 وإنها  ،باصو لمباحثاو لمسائلا من لحنابلةا كتب  ما  كل إن : ولأق ال ،نعم

َوَلْو } وحده هللا لكتاب لعصمةا فإن ،بلمآاو ع لمرجا فإليها ؛لخطأا من معصومة

جملة ][، 82]النساء:  ({وا ِفيِه اْخِتَلاًفا َكِثرًياَكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُد

 .[(٦٢٠/٦ار)املن

 (:ـَه ١٣٤٦ ت) الدمشقَي بدراَن بَن قادرعبدالالعالمة  •

 بن أحمد بن عبدالقادر  خالشي األصولي ثِّالمحد  المفسر قِّالمحق  العالمة اإلمام هو

 بدران ابن عاش ،"ماْو ُد" بلدة في( ـه ١٢٨٠) عام ولد ،الدمشقي بدران بن مصطفى

 بعض على قرأ وقد متفشًيا، افيه والجهل ،منتشرة الصوفية فيها كانت بيئة في

 منهج  ع َب َّات  وأنه ،عليه للا بفضل وصرح ،اًّصوفي مسلكهم كان الذين الشيوخ

 الوطن له هجرت ،العلم بطلب َّعلي َّنَم  مال إنني): الصدد هذا في يقول ،السلف

 بنفسي أطوح فتارة ...  مذهب كل  وأذهب ،لتحصيله المعاهد أطوف وكنت ،نوالوس

...  المنطق صناعة من  الفارابي نصر  أبو سكبه ما  فَّأتلق  وتارة ...  سينا ابن  سلكه فيما

 ُتْمِه  فلما...  حسير وهو اًخاسئ لطرفا َّإلي َّفارتد  ،مدة العلوم ميادين في أجول ثم

 نجاة  ودع  ،والكمال الشرف إىل َّهلم : الحقيقي ىالهد ناديُم  ناداني  ،البيداء تلك في

 عليه كان  ما على تكون  بأن إال  ذلك  وما  ،الحقيقية ةلنجاا إلى الموهمة سينا ابن 

 ،روعي أدَه  لكفهنا.....  بإحسان لهم والتابعين  ،والتابعين الصحابة  من  الكرام السلف

 وال  تشبيه وال  تأويل وال  تجسيم بال  إليه صفاته علم  ُلِكَأ ،للا كتاب عقيدتي  وجعلت

 ،أرسطوطاليس ُاعد قو هتَأورث نْري  من قلبي على كان ما  على وانجلى ،تعطيل

 هواه  ع َبَّات  نَم  إن...  والدسائس والبدع  الوساوس تلك في النظر من  إال ن كا ما وقلت



-  111  - 

 إلى  المدخل]؛ (...  هلك طريق بأي وال سلك  عبِش  بأي يبال م ول ،واد كل فيَ هام

  .[(٤٣،٤٢،ص) بدران  البن ؛حنبل  بن أحمد  اإلمام  مذهب

 األديب يوحدثن: بدران ابن عقيدة عن اًحدث مت العجمي ناصر بن محمد الشيخ يقول

 الوهابية  كانت : فقال ،بدران ابن  مةَّالعال  عن  سألته حينما  ،الطنطاوي علي الكبير 

 حلقة في مرة  فوقفت ،بهم االجتماع من  روننا ِّيحذ  وكانوا  ،مخيفة خطيرة  همة ُت  ُّدَع ُت

 ،سواقاأل في ونُّيمر  طالب هناك وكان ،المعروف الحنبلي  العالم ،بدران ابن

 يف( فلقة) ربتُفض ،المشايخ إلى تقريًرا َّفي مواَّوقد  بدران ابن حلقة في فرأوني

  .[(٢٢: ص ) انبدر بن  عبدالقادر الشام عالمة] رجلي.

 المدن  أكثر وكذلك ،آنذاك ودمشق ،السلف منهج على كان بدران ابن أن ذلك وسبب

 أيام  في المجتهدين  لماء الع مرونة عن  والبعد  ،المتصوفة جمود  على  كانت ،السورية

 قيم وابن تيمية ابن: السلف بأئمة قهُّتعل  رِظهُي  بدران ابن كان فقد  ،لعثمانيةا الدولة

 والتابعوَن الصحابَة عليَه كاَن مَا منهاَج علَى تيميَة ابَن كاَن: وَلفيق ،الجوزية

 لومة للا  في يخشى  وال  هاُّك ُفيد ،والبدَع السيئَة العاداَت حصوَن ويناهَض ،بإحساَن

 رتبة بلغ  أنه َّشك  وال ...  اًوبغي  ًاحسد  ندوه فعا ،مداه عن قصروا قوم َّهبف.. . ٍالئم 

  .[(٢٠٧: ص ) ،القازانية اوىالفت] .تعالى للا رحمة فعليه ،المطلق داالجتها 

 :احملمدية السنة أنصار مجاعة مؤسس( ـَه١٣٨٧العالمة حممد حامد الفقي )ت  •

 أنا  شيخ يا  :حامًدا الشيخ لتوسأ :تالميذه من وهو األنصاري حماد المة الع يقول

 ؟ولدي يا  سؤالك هو ما: فقال ؟سؤال عندي

 والناس ستفيد أ أن ُأريد  وأنا) ؟راألزه  في َدرست وأنت ًادِّموح َصرت َكيف  :ُله ُفقلت

، األزهر جامعة في ُدرست  أنا: قال ،وجيه سؤالك  إن وللا: الشيخ فقال ،(يسمعون 

 إلى وذهبت ،الليسانس شهادة وأخذت ،هاَون ُسِّيدر التي المتكلمين  عقيدة  ُودرست
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 ولما  ،األرض يفلح فالح على ُمررت الطريق وفي ،بنجاحي  يفرحوا لكي بلدي

 العمل من  انتهى إذا ةَّدك  ُهَعند  وكان ،ةَّالدك  على  اجلس ،ولدي  يا : قال ،هَعند  وصلت

 كة الد  ِطرف على  بجانبي  ووجدت ،يشتغل وهو ةَّالدك  على ُوجلست ،عليها يجلس

 على  اإلسالمية الجيوش اجتماع " كتاب  هو فإذا إليه ُونظرت الكتاب فأخذت ًبا،تاك

 أخذت رآني ولما ،به ىَّأتسل كتاب ال فأخذت ،القيم البن ؛"والجهمية المعطلة غزو

 عن  فكرة فيه آخذ الذي الوقت من ٍقدر حتى يِّعن  َرَّتأخ ،فيه أقرأ ُوبدأت  الكتاب

 ،الفالح  جاء  ،كتابال في أقرأ وأنا ِحقله  في مل يع ووه  الوقت من  فترة وبعد  ،الكتاب

 فقال  ِ،سؤاله عن  ُهُفأجبت  ؟جئت أين ومن ؟حالك كيف ،ولدي يا عليكم السالم: وقال

 ؛المرحلة هذه إلى لتَّتوص حتى العلم ِطلب في َتْجَّتدر  ألنك  ؛شاطر أنت  وللا: لي

 تعيشك شهادة ك عند أنت: الفالح قال ؟هي ما : ُفقلت ،وصية عندي أنا ولدي يا ولكن

 الذي  الشيء َكْت َمَّعل  ما لكنها ،مكان أي في ،أمريكا  في ،أوروبا في الدنيا  كل في

 !؟هو ما: ُقلت ً،أوال مهَّتتعل  أن يجب

 !التوحيد  َكْت َمَّعل  ما :قال

 !!التوحيد :ُله ُلتُق

 .السلف توحيد  :الفالح قال

 !!؟السلف توحيد هو وما :ُله ُقلت

 كتاب : الكتب هي هذه ،السلف توحيد كَأمام  الذي حالفال فَعر  كيف انظر :قال

" لتوحيدا" وكتاب ،الصغير أحمد لإلمام" السنة" وكتاب  ،الكبير أحمد لإلمام" السنة"

 للحافظ" السنة أهل اعتقاد" وكتاب ،للبخاري" العباد أفعال خلق" وكتاب ،خزيمة البن

 ،رينِّللمتأخ  التوحيد كتب الفالح وذكر ،التوحيد كتب من ًاكثير  ُله َّوعد  ،الاللكائي

 .القيم وابن  تيمية ابن  اإلسالم  شيخ بُتُك  ذلك وبعد
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 ال  ،بنجاحك وفرحوا ورأوك قريتك  إلى  وصلت إذا الكتب هذه على  َكُّأدل  أنا : ُله وقال

 المصرية  الكتب دار دخلا القاهرة إىل وصلت فإذا ،القاهرة إلى اًرأس ارجع  ،رَّتتأخ 

 أريدك  وأنا ،الغبار عليها  ٌسَّكدُم  لكنها  ،فيها هاَّكل  هاُذكرت  التي  الكتب هذه  كل ستجد

 .رهاُوتنش  الغبار  من عليها ما تنفض

 حامد  الشيخ  ِقلب  إلى ها َطريق  أخذت  قد  الفقيه البسيط  الفالح من الكلمات  تلك  وكانت 

 كل الفالح عرف كيف: ُهُوسألت الشيخ  استوقفت ،صِلْخُم  من  جاءت ألنها ؛الفقي

 !؟ذلك

 ؟(الرمال) ـب تسمعون هل(، الالرم) أستاذه من ُهَعرف  لقد : مدحا الشيخ قال

 ُ؟هُتَّقص هي ما  ،هذا( الرمال) أعرف ال أنا: ُله ُقلت

 العمال  بجمع  بدأ  ،منها وجد ما  وجد ولما ،سلفه كتب عن يفتش كان( الرمال ) :قال

 هم ِتَمل ُج  من نوكا  ،عالنية َسِّدرُي  أن ُله حَسمُي  ال وكان  ،لهم  يدرس وقام ،والكناسين

 ،الفالحة في هناك ُلكنه  ؛األئمة من اًإمام  يكون أن يصلح الفالح اوهذ... الفالح هذا

 تقوم حتى ٍبلد ِّلُك في ًاموجود ُالخير  زال ما كنول! ؟يتعلم  أن يصلح الذي فمن

 .ةـالساع

 التي  الكتب على ُووقفت ،القاهرة إلى ُوذهبت  مصر في قريتي إلى ُرجعت  ولما

 ؛كبيرة فترة  بعد إال  عليه  وقفت ام ًاواحد  ًابكتا عدا  ما  كلها فالح ال ي ل ذكرها

  .[(٢٩٧،٢٩٤/١) األنصاري حماد للشيخ المجموع]

 (:ـَه ١٣٩٠دالرمحن الوكيل رمحه اهلل تعاىل: )ت العالمة عب •

 ،والفلسفة التوحيد  في اًطالب  فأصبحت الزمن  ودار)قال الشيخ عبدالرمحن الوكيل: 

 تيمية ابن  رأي  ؛أساتذتي  من  أستاذ  فهَّصن  كتاب في أتوقر ،التصوف فيها  ودرست

 مضلًّا، الًّضا أراه  ُقبل  وكنت ،تيمية ابن  إلى  ًقليال  نفسي فسكنت  ،عربي ابن  في
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 كنت  أني بيد ،كتب تيمية البن عندي وكانت !الدردير نعته األثيَم البهتاَن فبهذا

 شيوخي  بعض لي لقا كما المزعومين األولياء  في أرتاب أن خشية مطالعتها  أرهب

 َّعلي للا فأنعم  ؛القراءة في ُواستغرقت ،وقرأتها عتَّتشج المرة  هذه لكني !... ُقبل  من

 جماعة عند  القرار بي َّفاستقر  ،فيه ُكنت  الذي  الليل بُجُح  يِّعن  َك َهت  مشرق بصبح 

 فقد ،الهجير ملتهب ٍّدوي  بعد الندية الواحة بها ُلقيت  فكأنما ،المحمدية السنة أنصار

 الفقي  حامد بن  محمد  الشيخ  والدنا  فضيلة نشئها ُم  لسان  على الجماعة لَب ِق من  ت عيد

 عنهم  للا  رضي  الصالح  سلفنا  مْهَف  على والسنة الكتاب  من  والهدى الحق رُّتدب  إلى

  .[(٦/١مصرع التصوف )] .(أجمعين

 ١٣٩٠ ت) األزهَر علماء أبرز أحَد ،هراَس خليَل محمَد الدكتوَر األزهرَي العالَم •

 (:ـه

 تمهيده في تعالى للا رحمه اهلراس تلميذ الجامي علي بن  أمان محمد شيخال قال

- تعالى  للا  رحمه هراس خليل حمد م للعالمة" الواسطية العقيدة  شرح: "كتاب لشرح

 نحن  التي  الرسالة هذه  من ثم): -ثانية 40 و: 6 الدقيقة نهاية  إلى الثاني الشريط في

 في  صَّوتخص  األزهر يف تخرج عالم  ،سلفي أزهري عالم  شرحها  ،صددها في

 للا رضي عمر ىعادُي  كان كما ً،عداء  اإلسالم شيخ  عاديُي  وكان " ،والمنطق الفلسفة

 الرسالة هذه  شرح الذي هراس خليل محمد الشيخ  كان ،"األمر أول في الم اإلس  عنه

 راسه  خليل ومحمد "،والمنطق للفلسفة عدو " أنه منه يسمع  ماِل  ًعداء  تيمية ابن  عادي ُي

 يكتب  أن الناس بعض إليه أشار كما أراد لذلك ؛"والمنطق الفلسفة" في متخصص

 وعلم والمنطق الفلسفة " عادي ُي  الذي ةتيمي ابن  اإلسالم  شيخ  على  ردًّا الدكتوراه رسالة

 الرواية هذه لنا  روى ،لنا ًاأستاذ  كان هراس خليل محمد الشيخ  :ويقول ،"الكالم

 القاهرة  في الماإلس شيخ كتب من يده عليه قعتو ما له جمع : يقول ،مباشرة اًّشفهي 

 ثالثة "  نحو  الكتب  هذه دراسة على فعكف ،اإلسالم شيخ على  يرد  ثم ،ليدرسها
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 ما  درس أن بعد" الواسطية" شرح الذي هراس خليل محمد الشيخ: فيقول ،"أشهر

 الم اإلس  يفهم  لم  أنه له ن َّتبي  ،الفترة  هذه  في اإلسالم  شيخ  كتب من  هُدراست  له رَّتيس 

 المرحلة من اًبدء  الكثيرة راسةوالد  الطويل العمر ذلك الكتب هذه دراسة بعد إال ُعد ب

 كتابة  درجة إلى وصل أن إلى الجامعية ثم  ،الثانوية ثم ،المتوسطة ثم ،بتدائيةالا

 هذَه دراسَة قبَل الصحيَح بالمفهوَم اإلسالَم يفهَم لَم أنَه لَه َنَّتبَي ،الدكتوراه رسالة

 في رسالته فكتب ،الماإلس شيخ حاربُي  أن  ريدُي  كان ًلارج للا هدى هكذا  ،الكتَب

 عليه  للا َّنَم  أن بعد  رسالته عنوان  هذا ،"السلفي تيمية ابن " عنوان تحت الدكتوراه

 المقصود انتهى  ."الواسطية العقيدة" شرح الذي اسَّهر خليل محمد هو هذا ،بالهداية

 .تعالى للا  رحمه الشيخ  كالم  من

 :(ـه ١٤٠٦ ت) الهاللي الديَن قَيتفي عالمة املغرب السل •

 يقول ،العلوي العربي  بن  محمد الشيخوكان سبب توبته مناظرة حصلت بينه وبني 

 خروجي أرى  وكنت ،مبين  وضالل  ،عظيمة غمرة  في ُكنت  لقد ): تعاىل اهلل رمحه

 أتزحزح  أن ٍببال  لي يخطر يكن ولم ،اإلسالم  من كالخروج التجانية الطريقة من

 .[(١٢ :ن كتابه اهلدية اهلادية )صم] .(شعرة قيد  عنها

 الطريقة من  توبتي بعد قلتها تائية قصيدة هنا ،الهاللي الدين تقي الشيخ :الكاتب

 نصٌّ وهذا ،المعتدي المخذول بها ويغص ،المهتدي الموفق بإنشادها يفرح يةالتجان 

 :منها

  قهخر أصحاب طرق من  وأنقذني ***  دينه َنور لي للا بانأ اَّمَول

  قْهرَم  َّشر يهْدَه  نِم قواَمر  وقد** * دىَّبالر  الدين بدلوا قوم ولئكأ

  سنهو لكتابا قفو إلى ُوملت ***  همُذتَنب  حين  ُاألقوام  نيَوأبغض

  لمحنتي واستعدوا لي همُصدور  *** نتِشَوخ ِّن َجِالم  ظهر قلبوا وقد
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 (:ـَه١٤٢٠العالمة األديب علي الطنطاوي )ت •

البيطار، قال  جتبه الشيخ يد على اهتدى الذي طاويالطن علي  األديب  الشيخ

 في كنت فقد ،عليه نشأت ما كل يصدم منه أسمعه الذي أن وجدت لقدالطنطاوي: 

 مَن التوحيَد تثبيَت فَي يعتمَد شيَء وهَو ،والماتريدية األشاعرة رهَّقر  ما على لعقائدا

 طريقة أن  هوو ،اعلين ألقوه  بما  اًموقن  وكنت، اليونانية الفلسفة علَى بعيَد أَو قريَب

 ن إ): يقول بهجة الشيخ فجاء ،أحكم  الخلف وطريقة ،أسلم الصفات توحيد في السلف

 تيمية ابن  من النفرة على نشأت وكنت، (ألحكما وهو ،األسلم هو السلف عليه ما

 ا ًبِّتعص ُم  اًّحنفي  وكنت َّ،إلي بهِّحبُوي  ،لي مهِّعظُي  فجاء ،بغضه بل ،منه والهرب

 على  عتمد أ وأن  ،لمذهبيا بُّالتعص  حدود  أجاوز أن يدير ووه  ،الحنفي للمذهب

  ... قيل ما على ال  ،الدليل

 الجلسات  من عشرات بعد  ،به اًمقتنع  مذهبه األيام مع  وذهبت ،به رتَّوتأث 

 والشيخ وعنفي، ومحاسيت باندفاعي أنا ،والمناظرات المجادالت في والسهرات

ته، ولقد عرضت يف اجلزء ُحج اته، وغزير علمه وقوةأن وطول صدره بسعة بهجت

ل من كتابي عن الشيخ حممد بن عبدالوهاب، إىل ما مرَّ علي من أدوار: كيف األو

فيَّ ًلا كارًها البن تيمية، ثم أثر يفَّ الشيخ بهجت، فغدوت سلنشأت ُمقلًِّدا مؤو

  .[(١٧٢،١٧١ :رجال من التاريخ )ص] .العقيدة ُمتمسًِّكا بالدليل

 (:ـَه١٤٣١)ت حممد مجيل زينو  •

 الصوفي شيخي على أقرأ ُنتُك  ؟التوحيد إلى اهتديت كيف)ىل: يقول رمحه اهلل تعا

: وسلم  آله وعلى  عليه  للا صلى النبي  قول هوو ،عنهما للا  رضي  عباس ابن  حديث

 ."بالَل َْنِفاستَع َاستعنَت وإذا ،للَا ِفاسأَل َسألَت إذَا"
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 ةالعاد ِتجر  لم ،يسألها التي  حاجةال كانت إن  ثم): قال حين النووي شرح  فأعجبني 

 العافية وحصول المرض اءـوشف...  والعلم الهداية ِكطلب ؛خلقه أيدي على بجريانها

  .(فمذموم عليهم واالعتماد الخلق سؤال اَّوأم  ،ذلك هَّرب  سأل

 يقدر  ال  فيما  للا بغير االستعانة جواز عدم  فيدان ُي  وشرحه الحديث هذا : للشيخ  فقلت

 .للا إال ِعليه 

 !تجوز بل : لي قالف

 ؟لدليلا وما: قلت

 األولياء من وهو) سعد  شيخ يا: تقول تيَّم َع  إن : ئًلاقا وصاح  الشيخ فغضب

 أدعوه: فتقول ؟سعد الشيخ  ينفعك وهل ،تيَّعم  يا : لها  فأقول ،(ألموات ا المزعومين 

  !!فيشفيني للا على فيتدخل

 من  عقيدتك تأخذ مُث  ،تبالك قراءة في عمرك قضيت ،عالم رجل إنك: ُله فقلت

 !!الجاهلة َك ِتَّعم 

 ،(للا  رحمه عبدالوهاب بن محمد  الشيخ إلى نسبة)! ابيةَّوه  أفكار عندك: لي فقال

 إنهم : عنهم فيقولون: المشايخ  من عهَأسم  ما  إال ابيةَّالوه  عن اًشيئ  أعرف ال ُنتُوك

 الرسول نوُّب يح  وال ،المزعومة وكراماتهم  باألولياء  يؤمنون ال  ،للناس مخالفون

 حقيقة ال التي الكاذبة  الكثيرة همُّالت  من ذلك غير إلى...  وسلم آله وعلى عليه للا صلى

 هو الشافي وأن  ،وحده باهلل  باالستعانة ؤمنُت  ابيةَّالوه  كانت ا إذ: نفسي في فقلت ،لها

من كتابه املاتع "كيف اهتديت إىل ] إخل؛...  عليها فَّأتعر  أن فيجب ،وحده للا

 .[(٣٦،٣٥والصراط املستقيم" )ص  وحيدالت

لشيخي حممد نسيب الرفاعي رمحه اهلل تعاىل وقد  -وختامها مسك-قلت: وأختم 

 ائاًل:حدثين مشافهة ق
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يًا رفاعيًا، وكنت أقاوم اجليش الفرنسي يف سوريا، فسجنت، فقابلت كنت صوف

اء كتاب،  وريف السجن رجاًل يقرأ كتبًا، وإذا هي البن تيمية، فصرت أقرأ كتابًا

 : جمموعة الرسائل واملسائل، وإذا فيه عنوان:حتى اطلعت على كتاب

يخ: فقلت: هذا الشيخ يناظرنا، قال: مناظرة ابن تيمية للرفاعية البطائحية، قال الش

فقرأت ما كتب، فوجدت ما يقوله حقًا، فرتكت التصوف وصرت سلفيًا أدعو إىل 

 السلفية.

ومنها قصيدة يف ذم : التوصل إىل حقيقة التوسل، منهاوللشيخ رسائل يف ذلك،  قلت:

 التصوف بعنوان: قبيل إبليس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  119  - 

 ملحق
 املتكلمني عقائد من والعسقالني النووي احلافظني سالمة بيان

 واستفاد صيتهم وذاع فيه تصانيفهم وكثرت بالعلم اشتهروا الذين العلماء من

 النووي الدين شرف بن حييى زكريا أبو احلافظان تراثهم، من بعدهم العلم طالب

 سنة املتوفى العسقالني حجر بن علي بن أمحد الفضل وأبا هـ،676 سنة ىاملتوف

 املتكلمني اعتقادات ذكر على املشهورة مؤلفاتهما بعض شتملتا وقد هـ،852

 يدل ما أجد أن على حريصًا كنت وقد وغريهم، األشاعرة من املؤولني وتأويالت

 هذه سلف عليه كان ما العقيدة يف واتباعهما املتكلمني عقائد من سالمتهما على

 وصفاته اهلل مساءأ إثبات يف سبيلهم سلك ومن عنهم اهلل رضي الصحابة من األمة

 قال كما تعطيل؛ بال وتنزيها تشبيه بال إثباتا وجالله بكماله الالئق الوجه على

 سمعال لنفسه أثبت فقد ،{اْلَبِصرُي ِميُعالسَّ َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس}: وجل عز اهلل

: قوله يف له غريه مشابهة عن نفسه ونزه ،{اْلَبِصرُي السَِّميُع َوُهَو}: قوله يف والبصر

 .املطلوبة والبغية املنشودة الضالة اهلل حبمد وجدت وقد ،{َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس}

 يف السلف اعتقاد ذكر هفي "جزء امسه مؤلفًا له وجدت فقد النووي احلافظ أما

 حممد عبداللطيف بن حممد بتحقيق هـ1429 عام يف طبع "واألصوات احلروف

 علينا، ال لنا شاهدا اجعله )اللهم(: 91ص) اجلزء هذا ختام يف جاء وقد اجلمل،

 والتابعني الصحابة معتقد املعتقد هذا على وأمتنا ملرضاتك، أحبابنا وسائر ووفقنا

 ومن مشاخينا نيوب بيننا وامجع قدير، تشاء ما لىع إنك والصاحلني، واملشايخ

 وآله مدحم على اهلل وصلى الرامحني، أرحم يا كرامتك دار يف وأحبنا أحببناه

 من الثالث اخلميس نسخه من فرغنا: اهلل رمحه املصنف قال ثم وسلم، وصحبه
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 كما اهلل رمحه النووي وفاة وكانت وستمائة(، وسبعني ست سنة األول ربيع شهر

 بني املدة أن أي هـ،676 سنة رجب شهر من رينوالعش الرابع يف للذهيب العرب يف

 .أشهر مخسة عن تقل ووفاته الكتاب تأليف من االنتهاء

 يف السلف اعتقاد ذكر فيه "جزء كتابه مطلع تعاىل يف اهلل رمحه النووي قال

 ات،والشبه الشكوك ظهرت فلما بعد، )أما(: 27ص) واألصوات" احلروف

 بها وعمت والتعصبات، األهواء ذوي مقالة وانتشرت والتمويهات، املطاعن ثرتوك

 من وإسعافه الواجبات، من إجابته من سألين واجلهات، األقطار مجيع يف البلوى

 االعتقاد من عليه عولوا ما وغاية املتقدمني أقوال زبد له أمجع أن املثوبات، أعظم

 ما على والتنصيص االختالفات، من ذلك يف همعن نقل وما واألصوات، احلروف يف

 هذا )ويشمل(: 28) يف وقال الثقات(، األحاديث ونقلة الشرع علماء إليه ذهب

 :قسمني على ختصرامل

 األوحد احلافظ املتقن اإلمام اجلليل الشيخ عن ننقله ما ذكر يف :األول القسم

 اهلل رضي فعيالشا ياألرمو بن عثمان بن احلسن بن أمحد العباس أبي الدين فخر

 .الكالم" مسألة يف املرام بـ"غاية املوسوم تابهك يف صنفه فيما عنه

 .التبيان( بكتاب املوسوم ابناكت يف وضعته فيما :الثاني والقسم

 احلروف إال ليس اهلل كالم )مسألة(: 38ص) يف األرموي بن العباس أبو قال

 القرآن، بنظم وسلم عليه اهلل صلى النيب على املنزلة الشرع ألمور املفيدة واألصوات

 مصاحفنا، يف ونكتبه أوالدنا وحنفظه بألسنتنا نتلوه الذي أظهرنا بني املوجود وهو

 على الرد سواه( كالم هلل )وليس: بقوله يريد: أقول سواه(، كالم هلل سولي

 .بنفسه القائم املعنى هو اهلل كالم بأن القائلني األشاعرة

 زيد بن ادومح وأمحد كالشافعي العلماء عليه الذي هو هذا أن( 39ص) وذكر
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 فيانوس علية بن وإمساعيل مهدي بن وعبدالرمحن هارون بن ويزيد سلمة بن ومحاد

 العلماء كبار من والسادات األئمة من هؤالء وغري املاجشون بن ويوسف عيينة بن

 .وتعدادهم ذكرهم عن املختصر هذا يضيق ممن واحملدثني،

 اإلسفراييين إسحاق يكأب وأتباعه األشعري احلسن أبو ب)وذه: (39ص: )قال ثم

 القاسم وأبي ،القشريي القاسم وأبي الباقالني، بكر وأبي فورك، بن بكر وأبي

 هذه أن إىل وغريهم الصعلوكي سهل وأبي اجلويين حممد وأبي اإلسفراييين،

 حرامناو لناحال يف إليها ونرجع أوالدنا وحيفظها نتلوها اليت واألصوات احلروف

 على وداللة عبارة وإنها حمدثة القرآن بنظم وسلم عليه اهلل صلى النيب على املنزلة

: أقول قديم(، كالم وسلم عليه اهلل صلى النيب على ينزل ومل القديم الكالم

 السنة أهل اعتقاد إىل الرجوع إىل احلرمني إمام والد اجلويين حممد أبي أمر انتهى

 .بيانهواجلماعة، وقد سبق 

 نقول أن ادعيناه ما على الربهان )ووجه: الباطل ورد احلق القول نصرة يف قال ثم

 هو اهلل كالم أن ينتج والصوت احلرف إال سلي واملنزل منزل، تعاىل اهلل كالم

 الدليل وذكرنا والصوت احلرف هو اهلل كالم أن أثبتنا فإذا والصوت، احلرف

 ال يالذ اهلل كالم إن يقال ال: أقول مجاع(،باإل قدميًا كونه ثبت املقدمات على

 سبحانه فهو اآلحاد، حادث النوع قديم كالمه أن واحلق قديم، كله ينحصر

 بداية فال له بداية ال وتعاىل سبحانه ألنه انتهاء؛ بال ويتكلم ابتداء بال متكلم

 وقد لكالمه، حصر ال أنه ذلك ونتيجة لكالمه؛ فال نهاية له نهاية وال لكالمه

 فيسمعون اجلنة دخلوا إذا اجلنة أهل ويكلم كالمه، موسى فسمع وسىم كلم

 قول وهما ينحصر؛ ال اهلل مكال أن على تدالن آيتان القرآن يف جاء وقد كالمه،

 َلَنِفَد َربِّي ِلَكِلَماِت ِمَداًدا اْلَبْحُر َكاَن َلْو ُقْل}: الكهف سورة يف وجل عز اهلل
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 َوَلْو} : لقمان سورة يف وقوله ،{َمَدًدا ِبِمْثِلِه ِجْئَنا َوَلْو َربِّي َكِلَماُت َفَدَتْن َأْن َقْبَل اْلَبْحُر

 َكِلَماُت َنِفَدْت َما َأْبُحٍر َسْبَعُة َبْعِدِه ِمْن َيُمدُُّه َواْلَبْحُر َأْقَلاٌم َشَجَرٍة ِمْن اْلَأْرِض ِفي َأنََّما

 كون على واإلمجاع والسنة القرآن من ةأدل كرذ ثم ،{َحِكيٌم َعِزيٌز اللََّه ِإنَّ اللَِّه

 (.51ــ40ص) منزال القرآن

 على منزل اهلل كالم بأن مشحونة األشاعرة كتب أن )والعجب(: 51ص) قال ثم

 هو املنزل: يقولون ثم احلقيقة، على باأللسنة ومتلو املصاحف، يف ومكتوب نبيه،

 مناقضات يف شرعونوي وة،التال غري واملتلو الكتابة، غري واملكتوب العبارة،

 حقيقة الكتاب خامتة يف )وسنبني: قال أن إىل ركيكة(، باردة وتعقبات ظاهرة

 واألخبار اآليات يف ذكرنا مبا ُيعلم تعاىل، اهلل شاء إن اتاملباحث هذه يف الكالم

 القديم اهلل كالم أن والعقالء العلماء من غريهم وإمجاع الصحابة إمجاع املتضمنة

 إال ليس واملنزل جمازًا، ال حقيقة وسلم عليه اهلل صلى مدحم نبيه على منزل

 يكون أن فتعني قائم،ال املعنى نزول الستحالة أو باإلمجاع إما والصوت احلرف

 ويلزم ،ونزوله حتققه على اإلمجاع انعقاد ضرورة اهلل كالم هو والصوت احلرف

 الكتابة أن إىل إلشارةا كالمه اثناء يف جاء: أقول اإلمجاع(، يف قدمه ذلك من

 يأتي قد القرآن لفظ أن به أريد إذا صحيح وهذا املتلو، هي الوةوالت املكتوب هي

 َفِإَذا} : وقوله القراءة، أي { اْلَفْجِر َوُقْرآَن} : تعاىل قوله يف كما القراءة؛ به مرادا

 لقرآنا ينواز": وسلم عليه اهلل صلى وقال قراءته، أي{  ُقْرآَنُه َفاتَِّبْع َقَرْأَناُه

 القراءة زينوا واملعنى صحيح، بإسناد( 1015) النسائي رواه "بأصواتكم

 اهلل، كالم املتلو ألن واحد؛ شيء يتلوه ماو القارئ تالوة إن: يقال وال بأصواتكم،

 الباري، كالم الكالم: )السلف بعض كالم يف يأتي وهلذا القارئ، فعل والتالوة

 فقال( 72ص) يف عقده الذي الفصل يف ذلك مثل ويقال ،(القاري صوت والصوت
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 ذكر ثم املكتوب(، هي الكتابة وأن املقروء هي القراءة أن يف )فصل: أوله يف

 ذكر ثم ،(57ــ51ص) من السنة أهل مذهب على األشاعرة من كثرية ضاتاعرتا

 ،(64ص) إىل بالنفس القائم املعنى وليس احلروف هو املنزل أن لبيان وجها عشرين

 يف( 68ص) يف فصال ذكر ثم ،(67ص) إىل األشاعرة اعرتاضات على بأجا ثم

 احلروف هي مات)والكل: وقال القرآن، من له استدل وجل عز هلل احلرف إثبات

 والفراء األصمعي قال ،{َتْكِليمًا ُموَسى اللَُّه َوَكلََّم}: تعاىل وقال املفيدة، املتآلفة

 على يدل باملصدر التأكيد :اللغة أهل من وغريهم سالم بن القاسم عبيد وأبو

 ولذلك أذنه، حباسة مسعه بكالم موسى كلم: يقال أنه فثبت الواسطة، ارتفاع

 فلوال ،{َوِبَكالِمي ِبِرَساالِتي النَّاِس َعَلى اْصَطَفْيُتَك إنِّي} : قوله يف عليه اهلل امنت

 يف( 69ص) فصال ذكر ثم فائدة(، للتخصيص يكن مل وإال كالمه مسع أنه

: مواضع يف بذلك العزيز الكتاب ينطق): أوله يف قال تعاىل، هلل الصوت إثبات

 ،{ ُنوِدَي َجاَءَها َفَلمَّا}  النمل سورة ويف ،{َيُنوِد َأَتاَها َفَلمَّا}  القصص سورة يف منها

 اللغة، أهل مجيع عند بصوت إال يكون ال والنداء ،{ُنوِدَي َجاَءَها َفَلمَّا} طه ويف

 مسموع، لصوت إال يكون ال ستماعواال ،{ُيوَحى ِلَما َفاْسَتِمْع} : عاىلت قوله وكذلك

 ،{َتْزُعُموَن ُكْنُتْم الَِّذيَن ُشَرَكاِئَي َأْيَن وُلَفَيُق ُيَناِديِهْم َوَيْوَم}: تعاىل قوله وكذلك

 إىل ،بصوت( إال يكون ال باإلمجاع والنداء ،{َناَدْيَنا ِإْذ الطُّوِر ِبَجاِنِب ُكْنَت َوَما}

 القيامة يوم العباد )حيشر: مرفوعا أنيس بن عبداهلل حديث( 70ص) يف ذكر أن

: أقول الديان(، أنا امللك أنا: قرب نم يسمعه كما بعد من يسمعه بصوت فيناديهم

 وأقره وصححه( 4/574( )2/438) موضعني يف املستدرك يف احلاكم أخرجه

 املفرد األدب صحيح يف لبانيواأل( 1/174) الفتح يف احلافظ وحسَّنة الذهيب

 إال ليس واملسموع مسموع، اهلل كالم أن يف( 79ص) فصال ذكر ثم ،(746)
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 كالم هي كانت وإذا حقيقة، اهلل كالم هي تكونف واألصوات، احلروف هذه

 الشيئني، أحد اهلل كالم ألن ضرورة؛ اهلل كالم غريها يكون ال حقيقة اهلل

 .الصفات يف هذا إىل صريامل غيفينب غريه، هو الذي ذلك هو وليس

تعاىل  اهلل رمحه األرموي العباس أبي عن نقله تعاىل ما اهلل رمحه لنوويا ختم ثم

 يف )فصل: فقال الصفات يف السلف عقيدة فيه ذكر( 82ــ80ص) نفيس بفصل

 اإلسالم أئمة عليه الذي التنزيه هذا على وتؤيده املعتقد بهذا القول تؤكد أحاديث

 املهديني واألئمة لصاحلنيا السلف حمبة على وأماتنا عتقدهمم على اهلل حشرنا

 نزيد ال الصفات يثأحاد جبميع )ونؤمن: قال أن إىل أمجعني(، عنهم اهلل رضي

 ربكم "وإن: فيه وقوله الدجال قصة كحديث شيئًا منه ننقص وال شيئًا ذلك على

 على ءالستواا وكحديث الدنيا، السماء إىل النزول وكحديث بأعور"، ليس

 و إصبع على السماوات يضع وإنه أصابعه، من عنيأصب بني القلوب وإن العرش،

 الروايات من فيه ما وبصحيح املعراج يثحد بتصديق ونقول إصبع، على األرضني

 بها جاءت كما مجيعها األحاديث هذه أشبه وما القلوب، مقلب اهلل أن وندين

 قول اإلميان وأن جاءت، ماك رهامن وأن تأويلها، عن كشف غري من الرواية

 قال كما القيامة يوم جييء اهلل إن ونقول باملعصية وينقص بالطاعة زيدي وعمل

 لقوله شاء كيف عباده من يقرب اهلل وأن ،{َصفًّا َصفًّا َواْلَمَلُك َربَُّك اَءَوَج}: تعاىل

 اَبَق َفَكاَن َفَتَدلَّى َدَنا مَُّث}: هوقول ،{اْلَوِريِد َحْبِل ِمْن ِإَلْيِه َأْقَرُب َوَنْحُن: }تعاىل

 بل عنها نكشف وال نتأوهلا وال الصفات، آيات من ذلك وأشباه ،{َأْدَنى َأْو َقْوَسْيِن

 كما عرشه على اهلل بأن ونؤمن الصاحل، السلف عنه كف كما ذلك عن نكف

 يف وعلمه السماء، يف هو بل مكان، كل يف هو نقول وال العزيز كتابه يف أخرب

: قال وكما ،{السََّماِء ِفي َمْن َأَأِمْنُتْم}: قال كما مكان منه خيلو ال كانم كل
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: السابعة السماء إىل اإلسراء حديث يف جاء وكما ،{يُِّبالطَّ اْلَكِلُم َيْصَعُد ِإَلْيِه}

 اهلل صلى النيب هلا فقال تعتق أن أريدت سوداء حديث يف وكما ربه" من دنا "ثم

 ذلك وأمثال مؤمنة" فإنها ها"أعتق:  فقال السماء يف: فقالت "ربك؟ ن"أي: وسلم عليه

 الثقات روت وقد ذلك، من شيئا جنحد وال بذلك نؤمن والسنة، الكتاب يف كثري

 ،{اْسَتَوى اْلَعْرِش َعَلى الرَّْحَمُن}: تعاىل قوله عن سأله سائاًل أن أنس بن مالك عن

 والسؤال واجب، به واإلميان معقول، غري والكيف جمهول، غري االستواء: فقال

 الصحيح وتدليه الرب دنو ذكر من كالمه أثناء يف جاء وما: أقول بدعة(، عنه

 َعْن( 442) ومسلم( 3235) البخاري صحيح ففي جربيل، به ملرادا وأن خالفه

 َقاَب َفَكاَن َفَتَدلَّى َدَنا ُمَّث} َقْوُلُه َفَأْيَن: َعْنَها اللَُّه َرِضَي ِلَعاِئَشَة ُقْلُت: َقاَل َمْسُروٍق،

 سورة فسريت أول يف كثري ابن قال احلديث، ِجْبِريُل" "َذاَك: َقاَلْت؟ {َأْدَنى َأْو ْيِنَقْوَس

 يعين- َشِريٍك َحِديِث ِفي اْلَبْيَهِقيُّ َبْكِر َأُبو اْلَحاِفُظ َقاَل )َوَقْد(: 8/376) اإلسراء

 اهلل رأى وسّلم عليه اللَُّه َصلَّى َأنَُّه َزَعَم َمْن َمْذَهِب َلىَع ا،ِبَه َتَفرََّد ِزَياَدٌة -منر أبي ابن

 َأْدنى" َأْو َقْوَسْيِن قاَب َفكاَن َفَتَدلَّى اْلِعزَِّة َربُّ َجبَّاُراْل َدنا "ُثمَّ: َقْوَلُه َيْعِني وجل عز

 ِجْبِريَل ِتِهُرْؤَي َعَلى اْلآَياِت َهِذِه ِلِهْمَحْم ِفي ُهَرْيَرَة َوَأِبي َمْسُعوٍد َواْبِن َعاِئَشَة َوَقْوُل َقاَل

 َأَبا َفِإنَّ احلق، هو املسألة هذه تعاىل يف اهلل رمحه البيهقي قاله الذي وهذا أصح،

 ُنوًرا" "َرَأْيُت: ِرَواَيٍة َوِفي َأَراُه" َأنَّى "ُنوٌر: َقاَل َربََّك؟ َرَأْيَت َهْل اللَِّه َرُسوَل َيا: َقاَل َذرٍّ

 َذِلَك َثَبَت َكَما السََّلاُم، َعَلْيِه ِجْبِريُل ُهَو ِإنََّما {ىَفَتَدلَّ َدنا ُثمَّ}: وقوله سلم،م خرجهأ

 َصِحيِح ِفي ُهَو َوَكَذِلَك َمْسُعوٍد، اْبِن َوَعِن اْلُمْؤِمِننَي، ُأمِّ َعاِئَشَة َعْن ِحيَحْيِنالصَّ ِفي

 اْلآَيِة َهِذِه رِيَتْفِس ِفي الصََّحاَبِة ِمَن ٌفُمَخاِل َلُهْم ُيْعَرُف َوَلا هريرة، أبي عن مسلم

 .ِبَهَذا(

 من بأقل وفاته قبل حصل بالكتا نسخ من اهلل رمحه النووي فراغ أن تقدم وقد
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 إثبات من السلف عليه ما هو حياته آخر يف معتقده أن يوضح وذلك أشهر، مخسة

 قد التأويل من تبهك يف ءجا ما وأن تعطيل، أو تأويل أو تشبيه غري من الصفات

 .له وغفر اهلل رمحه عنه، رجع

 جاء ما قيدةالع يف سالمته على فيدل اهلل رمحه العسقالني حجر ابن احلافظ وأما

 إثبات فيها وجل عز اهلل صفات يف السلف عن نقول من الباري فتح شرحه أواخر يف

 الفتح يف نقل وقد تعطيل، أو تأويل بال وتنزيه تشبيه أو تكييف بدون الصفات

 ِإَلْيَك ُأْنِزَل َما َبلِّْغ الرَُّسوُل َأيَُّها َيا}: تعاىل اهلل قول ابلب شرحه آخر يف( 13/507)

 بن املظفر أبو )واستدلَّ: فيه قال السمعاني بن املظفر ألبي نفيسا كالما { َربَِّك ِمْن

 إىل شياءاأل سيمتق يف املتكلِّمني طريقة فساد على وأحاديثه الباب بآيات السمعاني

 محل ما واجلوهر االفرتاق من اجتمع ما فاجلسُم اقالو وعرض، وَجوهر جسم

 يف األخباَر وردُّوا األعراض، من الرُّوح وجعلوا ،بنفسه َيقوم ال ما والعرض العرض،

 إليه يؤدِّي وما َحْدسهم على واعتمدوا اخللق، قبل والعقل اجلسد قبل الرُّوح َخلق

 هذه ساق ثمَّ ردُّوه، خالفه وما قبلوه وافقه فما النصوَص يهعل ضونَيعر ثم نظُرهم،

 هو بل التوحيد، بتبليغه أمر اِممَّ وكان: قال بالتبليغ، األمر من ونظائَرها اآليات

 ثمَّ بلَّغه، إلَّا وشرائَعه وقواعَده أصوَله الدِّين أمور من شيئًا يرتك فلم به أمَر ما أصُل

 عن وال عنه يوجد وال ،والعرض اجلوهر من به َتمسَّكوا امب اللاالستد إىل َيْدُع َلم

 خالَف ذهبوا همأنَّ بذلك فُعرف فوقه، فما واحٌد حرٌف ذلك من أصحابه من أحد

 صلى اهلل رسول عليه يكن مل ُمخرَتع ُمحَدث بطريق سبيلهم غرَي وسلكوا مذهبهم

 السلف على لعوُدا لوكهس من ويلزم عنهم، اهلل رضي أصحاُبه وال وسلم عليه اهلل

 االشتغال من فاحلذر الطرق، واشتباه املعرفة قلَّة إىل ونسبتهم ،والَقْدح بالطعن

 من وما التناقض، كثريُة التهافت سريعُة فإنَّها مبقاالتهم؛ اثواالكرت بكالمهم
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 يقاربه، أو يوازنه كالمًا عليه خلصومهم وَتجُد إلَّا منهم لفرقة َتسمعه كالم

 طريقتهم من يلزم ما قبيح من كوحسُب ُمعاَرض، ببعٍض وبعٌض ابل،مق لٍّبك فكلٌّ

 العَوام تكفرُي ذلك ِمن لِزم ذكروه مبا الناَس وألزمنا قالوه ما على َجرينا إذا أنَّا

 ال ألنَّهم -وهذه طريقة ابن فورك ومن تبعه على وجه اخلصوص قلت:-مجيعًا؛ 

 فضاًل مأكثُره فهمه ما الطريق هذا عليهم ُعرض ولو اجملرَّد، االتِّباَع إلَّا يعرفون

 أئمََّتهم عليه وجدوا ما التزاُم توحيدهم غاية وإنَّما نظر، صاحب منهم يصري أن عن

 ومالزمة العبادات وظائف على واملواظبة بالنواجذ، عليها والعضُّ الدِّين عقائد يف

 عما حيدونَي ال فرتاهم والشكوك، الشَُّبه عن طاهرة سليمة بقلوٍب األذكار

 السالمة، هذه هلم وطوبى اليقني، هذا هلم فهنيئًا إَربًا، إَربًا ُقطِّعوا ولو اعتقدوه

 ِبساط َطيُّ إلَّا هذا فما األمَّة، ومجهور األعظم السواد وهم ءهؤال ُكفِّر فإذا

 .املستعان( واهلل الدِّين، َمَنار وهدُم اإلسالم

 قال نظر؛ فيه اخللق قبل العقل خلق كرِذ من املظفر أبي كالم يف جاء وما: أقول

 بها عرفُي كليَّة أمور على ننبِّه )وحنن(: 50:ص) املنيف املنار كتابه يف القيم ابن

 كلُّها العقل، أحاديث )ومنها(: 66:ص) قال أن إىل موضوعًا( احلديث كون

 يليالعق رجعف أبو قاله حديث، العقل يف يصحُّ ال: األزدي الفتح أبو وقال...  كذب

 .علم(أ واهلل حبان، ابن حامت وأبو

 قوله يعين- اآلية بهذه حنبل بن أمحد احتج )وقد(: 13/504) الفتح يف وقال

 ألنه خملوق غري القرآن أن على -{َربَِّك ِمْن ِإَلْيَك ُأْنِزَل َما َبلِّْغ الرَُّسوُل َأيَُّها َيا}: اىلتع

 خملوق أنه على يدل ما وال خملوق أنه ثاألحادي من وال القرآن من شيء يف يرد مل

 صلى النيب لبلغه حقًا اجلعد يقول ما كان لو قال أنه البصري احلسن عن ذكر ثم

 ونسب اجلهمية، مذهب مؤسس هو درهم بن واجلعد: أقول وسلم(، عليه اهلل
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 ونشره، الباطل املذهب هذا أظهر الذي هو ألنه صفوان بن اجلهم إىل اجلهمية

 األشاعرة يقوله ما انك لو: اهلل تعاىل رمحه البصري سناحل الق كما وأقول

 .وسلم عليه اهلل صلى الرسول لبلغه حقا املتكلمني من وغريهم

 غري من الصفات إثبات يف السلف من مجاعة عن نقوال( 13/407) الفتح يف ونقل

 ـ 13/407) قاله وِممَّا له؛ نفيس بكالم ذلك وختم تعطيل، أو حتريف أو تشبيه

 الثوري سفيان كان: قال الطيالسي دداو أبي طريق من البيهقي )وأخرج (:408

 يشبِّهون، وال حيدِّدون ال عوانة ووأب وشريك سلمة بن ومحاد زيد بُن ومحاد وشعبُة

: البيهقي قال قولنا، وهو: داود أبو قال كيف، يقولون وال األحاديث هذه ويرُوون

: قال الشيباني احلسن بن حممد عن يلكائالالَّ وأسند أكابُرنا، مضى هذا وعلى

 اليت وباألحاديث بالقرآن اإلميان على املغرب إىل املشرق من كلُّهم الفقهاء اتفق

 وال تشبيه غري من الرَّبِّ صفة يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن الثقاُت بها جاء

 صلى الَنِبيُّ عليه كان عمَّا خرج فقد جهم بقول وقال منها شيئًا فسَّر فمن تفسري،

 ومن شيء، ال بصَفة الرَّبَّ َوصَف ألنه اجلماعَة؛ وفارق صحاُبهوأ وسلم عليه اهلل

 عن سعد ابَن والليث والثوريَّ ومالكًا األوزاعيَّ سألت: سلمم بن الوليد طريق

 أبي ابُن وأخرج كيف، بال جاءت كما َأِمرُّوها: فقالوا الصفة؟ فيها اليت األحاديث

 هلل: يقول الشافعيَّ مسعُت: عبد األعلى بن يونس عن الشافعي بمناق يف حامت

 كفر، فقد عليه احلجَّة ثبوت عدب خالف وَمن َردُّها، أحدًا َيَسع ال وصفاٌت، أمساء

 الرؤية وال بالعقل ُيدَرك ال ذلك ِعلَم ألنَّ باجلهل؛ ُيعذر فإنَّه احلجة قيام قبل وأمَّا

: فقال سهنف عن نَفى كما التشبيَه، عنه فيوَنن ،الصفات هذه فنثبُت والفكر،

 احلواري، أبي بن أمحد عن صحيح بسند البيهقيُّ وأسند ،{َشْيٌء َكِمْثِلِه ْيَسل  }

 تالوُته فتفسرُيه كتابه يف نفَسه به اهلل َوصف ما كلُّ: قال عيينة بن سفيان عن
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 قوله يف السنة أهل مذهُب: قال الضَُّبعي بكر أبي طريق ومن عنه، والسكوُت

 كثرية، السلف عن فيه واآلثاُر كيف، بال: قال {اْسَتَوى ْرِشاْلَع َعَلى الرَّْحَمُن}

 أبي حديث َعقب اجلامع يف الرتمذي وقال حنبل، بن وأمحد الشافعي طريقة وهذه

 غرُي قال كذا كتابه، يف نفسه به وصَف كما العرش على وهو: الُنزول يف هريرة

 فضل باب يف قالو الصفات، من يشبهه وما احلديث اهذ يف العلم أهل من واحد

 جاء كذا كيف، ُيقال وال نَتوهَّم، وال بها فنؤمن الروايات هذه ثبتت قد: الصدقة

 من العلم أهل قوُل وهذا كيف، بال َأَمرُّوها أنَّهم املبارك وابن ُعيينة وابن مالك عن

 إسحاق وقال. تشبيٌه هذا لواوقا ا،فأنكروه اجلهميَُّة وأمَّا واجلماعة، السنة أهل

 تفسري يف وقال كسمٍع، وَسمٌع كَيٍد، يٌد قيل لو التشبيُه يكون إنَّما: اهويهر بن

 وابن ومالك الثوري: منهم تفسري، غري من األحاديث بهذه نؤمن: األئمُة قال: ائدةامل

 بهذه إلقرارا على ُمجمعون السُّنَّة أهُل: عبدالرب ابن وقال املبارك، وابن عيينة

 اجلهميَُّة وأمَّا منها، شيئًا ُيَكيِّفوا ومل والسُّنَّة، الكتاب يف الواردة الصفات

 ُمَعطِّلًة، بها أَقرَّ َمن فسمَّاهم مشبٌِّه، فهو بها أقرَّ َمن: فقالوا واخلوارُج واملعتزلُة

 ظواهر،ال هذه يف العلماء مسالُك اختلفت: النظامية الرسالة يف احلرمني إمام وقال

 أئمة وذهب السنن، من َيصحُّ وما الكتاب آي يف لكذ والتزم تأويَلها، بعُضهم فرأى

 معانيها وتفويِض مواردها على الظواهر وإجراء التأويل عن االنكفاف إىل السلف

 للدَّليل األمَّة؛ سلف اتِّباع عقيدًة به اهلل وَندين رأيًا نرتضيه والذي تعاىل، اهلل إىل

 أن ألوشَك حتمًا الظواهر هذه يُلتأو كان فلو ُحجٌة، األمَّة اَعإمج نَّأ على القاطع

 الصحابة عصُر انصرم وإذا الشريعة، بفروع اهتمامهم فوق به اهتماُمهم يكون

 .انتهى. املتََّبع( الوجه هو ذلك كان التأويل عن اإلضراب على والتابعني

 األمصار، فقهاُء وهم لثالثا العصر أهل عن النقُل تقدَّم )وقد: احلافظ قال ثم
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 من عنهم أخذ َمن وكذا عاصرهم، وَمن والليث ومالك وزاعيواأل كالثوري

 بشهادة القرون خرُي وهم الثالثة، القرون أهُل عليه اتَّفق مبا ُيوَثق ال فكيف األئمة،

 .الشريعة( صاحِب

 اهلل إىل فاتالص معاني ُيفوِّضون السَّلف أنَّ من اجلويِني كالم يف جاء وما: أقول

 كما املعنى، يف ُيفوِّضون وال الكيف، يف ُيفوِّضون همفإنَّ صحيح؛ غري وجلَّ عزَّ

 )االستواء: فقال االستواء؟ كيفية عن ُسئل فقد عاىل،اهلل ت رمحه مالك عن جاء

وقد سبق  قلت:-بدعة(  عنه والسؤال واجب، به واإلميان جمهول، والكيف معلوٌم،

 .-رد ذلك مفصاًل

 العقيدة السلف من كثري عن قلهن تعاىل بعد اهلل رمحه حجر ابن ظاحلاف وقول

 فقهاُء وهم الثالث صرالع أهل عن النقُل تقدَّم )وقد: الصفات يف الصحيحة

 عنهم أخذ َمن وكذا عاصرهم، وَمن والليث ومالك واألوزاعي كالثوري األمصار،

 القرون خرُي وهم ثالثة،ال رونالق أهُل عليه اتَّفق مبا ُيوَثق ال فكيف األئمة، من

 يف الظن على يغلب فيما سالمته على يدل هذا قوله: أقول الشريعة( احِبص بشهادة

 أواخر يف جاء هذا كالمه وأن السيما ذلك، يف السلف مسلك يسلك هوأن العقيدة

 .الباري فتح شرحه

 :كاماًل أشعريًا كان حجر ابن أن دعوى
 أعلم ال وأنا دليل، بال قول هذاو ذهبامل أشعري كان حجر ابن أن قوم ادعى وقد

 تحقيل أن السنة اتباع يريد ملن أحال أنه أذكر وال ذلك مثل على نص حجر ابن أن

 :ونقول األشعري، باملذهب

 الواجب أول األشعرية عند هما اللذان والنظر القصد مبدأ نقد حجر ابن إن -1
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(، اإلرشاد 3)تريدي (، التوحيد للما61]احملصل للرازي ) فقال املكلف، على

]شرح  األشاعرة عند بقي ما مجلة من بقي املعتزلة مذهب أصول من ([: )هو3)

 .([63(، واملواقف لإلجيي )13/8واملغين للجويين )(، 3األصول اخلمسة )

 رؤوس من وهو- السمناني جعفر أبي اعرتاف حجر ابن احلافظ سطر لقد -

املذهب( ]فتح  يف بقيت عتزلةامل ائلمس من املسألة هذه بأن -وكبارهم األشاعرة

 أنه على دلياًل لكان أصحابنا( )من: قال ولو. ([13/348و 1/70اري )الب

 .أشعري

 مل مبتدع قول بأنه ووصفه االعتزالي املبدأ هذا السمعاني بن املظفر أبو وسفه -

]خمتصر  بالشهادتني اإلتيان عندهم الواجب أول كان الذين السلف يعرفه

نطق والكالم عن فن املنطق حلديث اختصره السيوطي يف صون املألهل ااالنتصار 

 .([172-171والكالم )

 واألشاعرة أمحد بني العقائدي اخلالف حقيقة أظهر حجر ابن احلافظ أن -2

 أبو أثبته ما وهو بصوت، يتكلم اهلل بأن متسك أمحد أن -والزبيدي هو- فقال

 حرف بال يتكلم اهلل إن األشاعرة قالت ابينم أمحد، عن روايته يف التميمي الفضل

(، إحتاف السادة 13/460]فتح الباري ) النفسي الكالم وأثبتت صوت، وال

 من النفسي الكالم أن حجر ابن فأكد. ([2/296(، طبقات احلنابلة )2/79)

 .أمحد عند من ال األشاعرة عند

 خالف وملن قائلون اإلمام عليه كان مبا )أننا توبته يف األشعري أعلنه مما وكان

 .([158كذب املفرتي ) ]تبيني جمانبون( قوله

 من تأولته فيما ةاجلهمي على الرد) وهو مشهور كتاب ألمحد أن ذلك يؤكد

]فتح الباري  إليه نسبته حجر ابن احلافظ وأثبت( تأويله غري على القرآن
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 يف هي مهل خمالفة تأويالت للجهمية وأثبت تأويال السنة ألهل أثبت. ([13/493)

 واالستواء بالقدرة اليد معنى كتحريف اليوم عرةاألشا يتبناها حتريفات احلقيقة

 .بأمره امللك نزول أو األمر بنزول والنزول باالستيالء

 به وصف مبا إال تعاىل اهلل يوصف ال: "قال أنه أمحد عن السبكي أورده وما -

 رآنالق وزنتجا ال: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به ووصفه نفسه

 من )املفهوم أن الزبيدي عليه نص وما ([9/39]طبقات السبكي ) "واحلديث

 اختاروا وأمحد ومالك الشافعي وأن اإلطالق على التأويل عدم أمحد مذهب ظاهر

 الشيخ به وصرح ([79و 2/12للمتشابهات( ]إحتاف السادة املتقني ) التأويل عدم

 مذهب التأويل أن وصرح أويل(الت نعمي أمحد )سيدنا أن احلوت درويش بن حممد

 .( حتقيق كمال احلوت[31]رسائل يف بيان عقائد أهل السنة واجلماعة ) تزلةاملع

 عليه الذي التأويل يف اخللف مسلك من التحذير دائم كان حجر ابن أن -3

 وال املراد هو يتأوله الذي بأن واثقا اخللف طريق سلك من فيقول: )وليس األشاعرة

 جازمًا ليس التأويل )صاحب بأن قوله وتكرر تأويله( حةبص قطعال ميكنه

(، 383و 13/353الباري )العبارة ]فتح  بهذه الزبيدي املرتضى واحتج. بتأويله(

 .([2/112إحتاف السادة املتقني )

 أئمة أنكرها اليت األمور غالب يف الفاضلة القرون عن تأخر من توسع )وقد: قال

 اليونان، بكالم الديانة مسائل مزجوا حتى بذلك ايقتنعو ومل وأتباعهم، التابعني

 كان ولو بالتأويل اآلثار من خالفه ما إليه يردون أصال الفالسفة كالم وجعلوا

 كان ولو رتبوه الذي أن زعموا حتى بذلك يكتفوا مل ثم مستكرها،

 العلوم أشرف من هو رتبوه الذي أن زعموا حتى بذلك يكتفوا مل ثم مستكرها،

... جاهل عامي فهو عليه طلحوااص ما يستعمل مل من وأن التحصيل،ب الهاوأو
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اخللف( ]فتح الباري  أحدثه ما واجتنب السلف عليه كان مبا متسك من فالسعيد

 ([.352و 13/350)

 [.15 ص - دمشقية الرمحن لعبد األشعري املذهب من حزم ابن موقف :]املصدر
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.9.  

 دي:يالتناحر األشعري املاتر التناحر األشعري األشعري:
 عقيدة األشعري

 :وقد مضى شيء من ذلك حكم األشعرية عند أهل السنة

إمامهم؛ ألنَّ إثبات توبة  حَّة كتاب "اإلبانة" املنسوب إىلاعرة يف ِصنازع أكثُر األش

ن الفساد واخِلْذالن، أبي احلسن وأوبته إىل منهج السََّلف، فيه تدمرُي ما هم عليه م

إالَّ أن عدًدا كبرًيا من امُلؤرِّخني وأهل العلم قد أكَّدوا هذه التَّوبة، وأثبتوا هذه 

 األوبة، ومنهم:

ُمصنًَّفا قام فيه بالدِّفاع عن حيُث إنَّ له  تعاىلر رمحه اهلل ابن َعساِكاحلافظ  •

وأثبت ُرجوعه ته، أبي احلسن األشعري وعقيدته، وَزيَّف كلَّ ما قيل يف عقيد

 عن االعتزال، وكذا رجوعه عن املذهب الذي ُيْنَسب إليه حاليًّا. تعاىلرمحه اهلل 

 ن".هـ، يف كتابه: "َوَفَيات األعيا681ى سنة أبو العبَّاس بُن َخلِّكان: امُلتوفَّ •

 هـ، يف كتابه: "البداية والنِّهاية".774احلافظ ابن كثري: امُلتوفَّى سنة  •

 ."الذَّهيب: يف كتاب: "العلو للعلي الغفار، أو: للعلي العظيم احلافظ •

 ابُةيف إثبات املرحلة الثالثة لألشعري وهي كت على ذلك بعد قليل وانظر األدلة

  وتبنيه عقيدة السلف. "اإلبانة" كتابِه

 .بأن أهل السنة أعدل الناس سيجد القارئ املنصف،

اهلِل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  ممن يكذب ويلحن ويتقول على رسول يسواول
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 .ولو مع املخالف أو عليهان احلق ضعه ويكابر عند بياوحيرف الكلم عن مو

 

 :عريري األشالتناحر األشعأواًل: 

به العز بن عبدالسالم وابن حجر اهليتمي قد اعرتف  ريتناحر األشعري األشعإن ال

يف كثري من الصفات كالقدم  والعجيب أن األشعرية اختلفوا)رمحهما اهلل، يقول: 

كما يف ] (والبقاء والوجه واليدين والعينني،ويف األحوال ويف تعدد الكالم واحتاده

والزواجر عن اقرتاف  ،34سالم بقواطع اإل واإلعالم ،172قواعد األحكام 

وحكى الشهرستاني رد الباقالني على شيخه  ،2/350كبائر وهذا للهيتمي ال

 .121[/1ل راجع الفصل يف امللل والنحل األشعري يف إثبات احلا

وذكر العز بن عبدالسالم رمحه اهلل أن أصحاب األشعري مرتددون ُمختلفون يف 

واعد راجع ق] السلب أم من صفات الذات.ي من صفات فات البقاء والقدم هل هص

 .[170األحكام الكربى 

 !!.اهلل تعاىلفهم ُمختلفون يف طريقة تنزيه وعليه 

 ض الذي يلزم املؤول بالتحريف يف صفات اهلل!!.ومنهم املفو

ومنهم املؤول الذي يصف املفوض بأنه يلزمه أن النيب كان جاهاًل مبعاني صفات 

 .تعاىل اهلل

 يف أهل الكتاب: تعاىل الطائفتني متتاز بصفٍة ذكرها اهلل ل من هاتنيوك

 {. ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه} :فاملؤولة

وال  ال يفهمونه !!فظأي إال التالوة لل {َلا َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإلَّا َأَماِنيَّ} :واملفوضة

  عاني.وتدبــر املالتفكــــر  مع أن مثــــرة التالوة، يتدبرونه
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 دي:ياملاتر التناحر األشعري ثانيًا:

 كما سنبني بوضوح من كالمهم هم!! فهاتان الفرقتان خمتلفان يف األصوِل،

 :تعاىل ل مسألة اختلفا عليها وجود اهللفإن أو

حكاُه الزبيدي عن السبكي يف احتاف  هل هو عني الذات أم زائد على الذات؟

 .2/95السادِة املتقني 

ل هو باق ببقاء زائد على الذات أم ه :حول تفاصيل وجود اهلل وبقائه هماول خالففأ

  ؟بقيعلى وجود اهلل وبقائه فماذا  فإذا اختلفوا ال:

صفات )فقد نص ابن حجر املكي ومال علي قاري على أن  لثاني حول صفاتِه:وا

 رح األربعنيفتح املبني يف ش] (اعرة قدمية عند املاترديةاألفعال حادثة عند األش

 [.14 والفقه األكرب بشرح القاري ،78

والقول حبدوث شيء منها ]أي الصفات[ يؤدي إىل )دي ردًا على األشاعرة: يقال املاتر

 ،108و53!!! يف كتابه التوحيد (قول بتغري اهلل!!! وهو يؤدي إىل عبادة غري اهللال

 .2/158واحتاف السادة املتقني 

 اخلالف،وهذا ُبرهان على  اعرة بالشرك!!!األش عقيدة دي!!( يتهميفها هو )املاتر

رقة الناجية؟! )أهل فكيف تكون الفرقتان فرقًة واحدة!! كما يدعون الف

 السنة!!( ..

خالف األشاعرة ملذهب األشعري الذي أسسه ورحل  لفت النظر إىل ُأريد ثالثًا:

 ال،عتزحتى أصابهم اال دخول األشاعرة فيه،و كرفض علم الكالم، عنه،

فت النظر مع بيان شيء منه فيما لكون البحث يطول يكفي فيه لظرًا ولكن ن

 يلي.
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 :األشــــــاعرة خيالفون قول إمامهم رابعًا:

ح بأن )أهل احلديث( هم أهُل احلسن حني ُيصر يالنظر يف كلمات أب الو دققن

 ،295و 291و 217و211كما يف كتابِه مقاالت اإلسالميني ]يقول  ،احلق

 :[18/248الء للحافظ الذهيب أعالم النبوسري 

 ُق والصواب ما عليه أهل احلديث الذين يثبتون آيات وأحاديث الصفات،احل)

نزل إىل السماء الدنيا وأنُه ووجهًا وعينني ومسعًا وبصرًا وأنُه ي القائلني بأن هلل يدين

 (.هامن خلقِه كيف يشاء ال يتأولون وأنُه يقرب يوم القيامة كما أخرب، يءجي

 عتقد الذي أسسه!!مذهبه وُمعتقدُه بعد توبته من املوهذا 

ة األخرية، هذه املرحل لتشكيل األدلة على إثبات املرحلة الثالثة األخرية لألشعري

 وهي مرحلة العودة إىل السنة وترك الطريقة الكالبية، يدل على ثبوتها أمور:

كثري وهو من هو يف  احلافظ ابنأنها مرحلة قد أثبتها املؤرخون وعلى رأسهم  :أواًل

 االطالع. التاريخ وسعة

 ذكروا للشيخ أبي احلسن األشعري ثالثة أحوال:)فقال: 

 رجع عنها ال حمالة.حال االعتزال اليت  أوهلا:

إثبات الصفات العقلية السبع وهي: احلياة, والعلم, والقدرة, واإلرادة,  احلال الثاني:

و كالوجه واليدين والقدم والساق وحنل اخلربية والسمع, والبصر, والكالم. وتأوي

 ذلك.

إثبات ذلك كله من غري تكييف, وال تشبيه, جريًا على منوال السلف،  احلال الثالث:

طبقات الفقهاء الشافعيني ] هـ..ا (يف )اإلبانة( اليت صنفها آخرًاهي طريقته و
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 (، ومل2/4) (، ونقله عنه املرتضى الزبيدي يف إحتاف السادة املتقني1/210)

 [.يتعقبه

قلت: رأيت ألبي احلسن أربعة تواليف يف األصول، يذكر )قال: إليها الذهيب ف وأشار

ذلك ات، وقال فيها: متر كما جاءت، ثم قال: وبفيها قواعد مذهب السلف يف الصف

 [.(15/86سري أعالم النبالء )] هـ..ا (أقول وبه أدين وال تؤول

ومات ولد األشعري سنة ستني ومائتني، )( قائاًل: عليها يف كتابه )العرشبل ونص 

سنة أربع وعشرين وثالمثائة بالبصرة رمحه اهلل، وكان معتزليا ثم تاب، ووافق 

ديث يف أشياء خيالفون فيها املعتزلة، ثم وافق أصحاب احلديث يف أصحاب احل

وافق أكثر ما يقولونه، وهو ما ذكرناه عنه من أنه نقل إمجاعهم على ذلك، وأنه م

ل كان معتزليًا، وحال كان سنيًا يف بعض  مجيع ذلك، فله ثالثة أحوال: حاهلم يف

(. لذي علمناه من حالهوهو ادون البعض، وحال كان يف غالب األصول سنيًا، 

 .[(303-302كتاب العرش للذهيب )ص: ]

إن األشعري وإن كان من ) فقال:  ا شيخ اإلسالم ابن تيميةوأشار إىل هذا قبلهم

ومال إىل طريقة ابن كالب، وأخذ عن  زلة ثم تاب، فإنه تلميذ اجلبائي،مذة املعتتال

 زكريا الساجي أصول احلديث بالبصرة.

أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرى، وذلك آخر أمره كما ذكره هو ثم ملا قدم بغداد 

 .[(3/228) جمموع الفتاوى] هـ..ا (كتبهموأصحابه يف 

املتشابهات، موالي يشهد حلقية مذهب السلف يف فقلت: يا )لوسي: وقال العالمة األ

إمجاع  [11]الشورى:  {َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء} وهو إجراؤها على ظواهرها مع التنزيه

 القرون الثالثة الذين شهد خبرييتهم خري البشر صلى اهلل عليه وسلم.
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مام أبو ومنهم: اإلوجلاللة شأن ذلك املذهب ذهب إليه غري واحد من أجلة اخللف... 

أمره الرجوع إىل ذلك املذهب اجلليل، بل الرجوع إىل ما احلسن األشعري، فإن آخر 

 عليه السلف يف مجيع املعتقدات.

الذي هو آخر مؤلفاته بعد كالم طويل: "الذي نقول به,  "اإلبانة"يف كتابه  قال

وسلم،  اهلل عليه وديانتنا اليت ندين بها التمسك بكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه صلى

بعني وأئمة احلديث، وحنن بذلك معتصمون، ومبا كان وما روي عن الصحابة والتا

  هـ..ا (قائلون، وملن خالف قوله جمانبون عليه أمحد بن حنبل نضر اهلل تعاىل وجهه

أمحد علم يف ذلك، وهلذا وكيف ال؟! واإلمام  ؛وهو ظاهر يف أنه سلفي العقيدة

ا أن ما عليه من بني أئمة احلديث. ويعلم من هذ [املطبوع هكذا يف] (نصر مذهبه)

 ماألشاعرة غري ما رجع إليه إمامهم يف آخر أمره من أتباع السلف الصاحل، فليته

غرائب االغرتاب ونزهة األلباب يف الذهاب ] هـ..ا (رجعوا كما رجع، واتبعوا ما اتبع

 [.(386-385واإلقامة واإلياب )ص: 

رسالة إىل "و "اإلسالمينيت مقاال"و "اإلبانة"األشعري يف  أبو احلسن ن ما قررهأ ثانيًا:

السلف، وخمالف  من مسائل املعتقد ومنه صفات اهلل تعاىل موافق ملعتقد "أهل الثغر

ملا عليه األشاعرة؛ إذ أنه قد أثبت الصفات هلل تعاىل على ظاهرها، ومنع من تأويلها، 

أن يكون قد قرر فيه التفويض  نع متامًاوهذا مي، هلا مبتدعة وجهميةوعد من تأو

، وأوجب األخذ بالظاهر، ي يزعمه األشعرية، بل إنه صرح بأن الصفات حقيقةالذ

 ،لى من تأوهلا وأخرجها عن حقيقتهاات مفهومة معلومة، ورد عوبني أن آيات الصف

 وهذا يؤكد أنها متثل مرحلة مغايرة عن مرحلته الكالبية.

 "اإلبانة"ألف ا يف أبي احلسن األشعري أنه إمن ض الطاعننيومما يؤكد هذا: قول بع

 وقاية ألهل السنة...!!



-  141  - 

قد جعله أصحابه وقاية هلم فقد قال أبو علي األزهري: "ولألشعري كتاب يف السنة 

صنفه ببغداد ملا  "اإلبانة"ه العوام من أصحابنا، مساه كتاب من أهل السنة، يتولون ب

 روه.نابلة وهجدخلها، فلم يقبل ذلك منه احل

جاء إىل الرببهاري،  يقول: ملا دخل األشعري إىل بغداد ومسعت أبا عبداهلل احلمراني

ى أبي هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود رددت على اجلبائي، وعل)فجعل يقول: 

ما سكت، ل، وأكثر الكالم يف ذلك، ف(لنصارى وعلى اجملوس، فقلت وقالواوا

أبو عبداهلل  الوال كثريًا، ما نعرف إال ما ق قلت قلياًلما أدري مما )قال الرببهاري: 

 .(أمحد بن حنبل

ر ببغداد إىل أن ه، فلم يقبلوه منه، ومل يظ"اإلبانة"فخرج من عنده وصنف كتاب 

 .[(5/341نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى الكربى )] هـ..ا( خرج منها

شاعرة، ولذلك ظن ى طريقة األليس عل "اإلبانة"وظاهر هذا يدل على أن كتاب 

يه أنه إما ألفه إرضاءًا هلم، ووقاية لنفسه من إنكارهم عليه، وهذا بعض الطاعنني ف

 -عمومًا-ال أنه ، إ، فجاللة ودين األشعري يرفض ذلكقطعًا صحيحًا ليس الظن

موافق ألهل السنة، وخمالف للكالبية  "اإلبانة"يثبت أن منهج األشعري يف 

 يد.و بيت القصواألشعرية، وه

لألشعري  "اإلبانة"، اعرتف بأن كتاب شدة تعصبهيب هنا أن الكوثري على والعج

ألفه حماباة ألهل السنة وإلمامهم  ينقض مذهب االشاعرة، وهلذا ادعى أن األشعري

اليت  "اإلبانة"وأما )للباقالني:  "اإلنصاف"فقال يف مقدمته لكتاب  ،ري حينئذالرببها

فتحتوي على بعض آراء أوائل انتقاله إىل معتقد السنة، بهاري يف كان قدمها إىل الرب

على -ك م إىل احلق، لكنه مل ينفع ذلغري مربهنة، جارى فيها النقلة ليتدرج به

على ما نقله  -بعد عهدي اإلفراط والتفريط-، فاستقر رأيه -تالعب األقالم فيها
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مقدمة كتاب ] هـ..ا( رية على خالف مزاعم ابن كثهؤالء عنه من اآلراء املعتدل

 .[(11)ص:  فاإلنصا

قال اإلمام القاضي كمال الدين أبو حامد حممد بن درباس املصري الشافعي و

علموا معشر اإلخوان... بأن فا): "الذب عن أبي احلسن األشعري"سالته هـ( يف ر659)

 الذي ألفه اإلمام أبو احلسن علي بن إمساعيل "اإلبانة عن أصول الديانة"كتاب 

ن يعتقده، ومبا كان يدين اهلل هو الذي استقر عليه أمره فيما كااألشعري، 

قالة تنسب إليه اآلن سبحانه وتعاىل بعد رجوعه عن االعتزال مبن اهلل ولطفه وكل م

 مما خيالف ما فيه، فقد رجع عنها، وتربأ إىل اهلل سبحانه وتعاىل منها.

بها، وروى وأثبت ديانة  سبحانه كيف، وقد نص فيه على أنه ديانته اليت يدين اهلل

التابعني وأئمة احلديث املاضي، وقول أمحد بن حنبل رضي اهلل عنهم الصحابة و

 كتاب اهلل وسنة رسوله. أمجعني، وأنه ما دل عليه

فهل يسوغ أن يقال: إنه رجع إىل غريه؟ فإىل ماذا يرجع تراه! يرجع عن كتاب اهلل 

ن، ولتابعون، وأئمة احلديث املاضة واالصحابوسنة نيب اهلل، خالف ما كان عليه 

وقد علم أنه مذهبهم ورواه عنهم!! هذا لعمري ما ال يليق نسبته إىل عوام املسلمني، 

مة الدين...!!"، إىل أن قال: "وقد ذكر هذا الكتاب، واعتمد عليه وأثبته كيف بأئ

 من كل بدعةعن اإلمام أبي احلسن رمحه اهلل، وأثنى عليه ملا ذكره فيه، وبرأه 

: مجاعة من األئمة األعالم من فقهاء اإلسالم، نسبت إليه، ونقل منه إىل تصنيفه

الذب عن "رسالة ] هـ..ا .مجاعة منهم ثم ذكر (ئمة القراء، وحفاظ احلديث وغريهموأ

 .[(107البن درباس )ص:  "أبي احلسن األشعري

ة ألهل احلديث، فرقة مباينأن الكالبية  "مقاالت اإلسالميني"أنه قد بني يف  ثالثًا:

، ولو كان ة أهل احلديثكثري من املسائل، ومل جيعلهم يف مجل ونقل أقواهلم، يف
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هل احلديث، وجلمعهم يف مصطلح واحد، إما أن كالبيًا ملا فرق بينهم وبني أ

 يدخلهم حتت مصطلح أهل احلديث، أو حتت الكالبية.

ه يف كتبهم شيئًا مما ذكرال ينقلون مما يؤكد هذا أن األشاعرة املتأخرين  رابعًا:

 "رسالة إىل أهل الثغر"و "مقاالت اإلسالميني"يف كتبه املوجودة وهي  األشعري

املطبوع املتداول إليه، وما  "اإلبانة"عبثًا أن ينكروا نسبة كتاب ولوا ، وحا"اإلبانة"و

حمرف ذاك إال لعلمهم أنه ينقض عليهم أصوهلم، وقد سبق إثبات كونه كالمه غري 

 عبوث به.وال م

رسالة إىل أهل "و "مقاالت اإلسالميني"م ما سطره يف كفي يف إبطال دعواهبل ي

األمساء "والبيهقي يف  "كذب املفرتي تبيني"، وما نقله ابن عساكر يف "الثغر

فضاًل عما نقله ابن تيمية وابن  "اإلبانة"من كتاب  "العلو"الذهيب يف ، و"والصفات

 اإلشارة إليها.اليت سبق  القيم منه يف كتبهم

: أنه سائر على درب "اإلبانة"حلسن األشعري ذكر يف أول كتاب ا أن أبا خامسًا:

زى أهل السنة، ومل ينتسب قط البن كالب, وال اعت اإلمام أمحد, ووصفه بأنه إمام

ومعلوم أن ابن كالب كان مباينًا لطريق اإلمام  ،إليه يف شيء من كتبه املوجودة

هم كاحلارث د كان ينهى عن الكالبية وعن كباراإلمام أمحأمحد، وأن 

، وهذا مشهور مستفيض عنه، فلو كان ويصفهم باجلهمية احملاسيب وأصحابه،

بن على طريق ابن كالب ملا انتسب إىل اإلمام أمحد، مع علمه بنهيه عن ااألشعري 

 :ص)م  األشاعرة يف ميزان أهل السنة لفيصل اجلاس] كالب وحتذيره من طريقته.

715.]) 
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.10 . 

 خامتة
 :السنة واجلماعة مذهب أهل ليسوا علىاألشاعرة 

شّكل املذهب األشعري منهجًا جديدًا خمتلفًا عما كان عليه السلف املتقدمون منذ 

بن كّلاب ومنهجه يف تأسيس طريقة ا أول حلظة من ظهوره؛ حيث إن األشعري اعتمد

د، ويكشف الشهرستاني عن هذه احلقيقة، فيقول يف معرض مدحه لشيخه العقائ

ن إىل عبد اهلل بن سعيد الكّلابي وأبي العباس القالنسي األشعري: )حتى انتهى الزما

واحلارث بن أسعد احملاسيب، وهؤالء كانوا من مجلة السلف إال أنهم باشروا علم 

 أصولية..... واحناز األشعري عقائد السلف حبجج كالمية وبراهني م وأيدواالكال

بًا ألهل السنة إىل هذه الطائفة فأّيد مقالتهم مبناهج كالمية، وصار ذلك مذه

 ([.١/٩١واجلماعة، وانتقلت مسة الصفاتية إىل األشعرية(. ]امللل والنحل )

ه أصول وعقائد خاصة، قدّيًا لومن حني أن ظهر املذهب األشعري باعتباره مذهبًا ع

مة السنة واجلماعة الذين هم أخرب مبذهب األئمة املتقدمني وأعلم اختذ منه أئ

وعّدوه من الفرق اخلارجة عن السنة اليت كان عليها  مبدلوالتها موقفًا واضحًا،

الصحابة وتالميذهم ومن جاء بعدهم من األئمة املتبوعني؛ نتيجة ملا تلبس به من 

 دية.هجية وعقأخطاء من

م اليت تؤكد ذلك, وقام عدد من الباحثني يف القديم م ومواقفههوقد تتالت مقاالت

ح فيها أئّمة مذهب أهل السنة بأن  صّرواحلديث جبمع تلك املقاالت واملواقف اليت

 مع مذهبهم. متناقضًا نه ميثل مذهبًاأاملذهب األشعري خارج عن منهجهم، و
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ماء ذلك احلكم الذي اختذه عل دا تأكيمن خالهلولكن هناك نافذة أخرى ميكن 

دوا فيها كأهل السنة, وهي مقاالت ومواقف أئمة املذهب األشعري وحمققيه، اليت أ

ة، ومناقضة هلا يف نهم خمالفة للطريقة اليت يقررها أئمة أهل الستريقعلى أن ط

 املنهج واألصول.

ها يف حوضدالئل وأوهذه النافذة مل تكشف بالشكل الكايف, وهي من أقوى ال

 املذهب غري الذي قرره أئمة قرره أئمة أهل السنةالذي يعلى أن املذهب  دالتأكي

ضوح وجالء, وأن اخلالف وويتناَقض معه باألشعري, كل منهما خيتلف عن اآلخر، 

هري ومنهجي, وأن إثبات صحة و، وإمنا هو خالف جلفظيًا بينهما ليس خالفًا

 أحدهما يستلزم بطالن اآلخر.

ها أئمة املذهب األشعري براءتهم من ن جنمل أهم املواقف اليت أعلن فيوميكن أ

 ره أئمة أهل السنة يف األمور التالية:راملذهب الذي يق

 :ةف باحلشويلول: تلقيبهم ملن أثبت ما عليه الساألمر األ 

ويعد  هم هلم وال معرفة,املراد باحلشوية رذالة الناس وأَقلهم منزلة ومكانة، ومن ال َف

لى أهل السنة واجلماعة من احملدثني والفقهاء طلق هذا اللقب عأل من وعتزلة َأامل

ه األشاعرة من عندهم وأكثروا من منهم لتحقريهم وإنزال مكانتهم, ثم تلقف قصدًا

م, واملتأمل يف استعماالتهم هلذا اللقب يدرك بوضوح أن من يعتقد هإطالقه يف مؤلفات

هم يطلقونه على نة يدخل يف ذلك الوصف جبالء؛ فإنأهل الس املذهب الذي يقرره أئمة

هلية، وجيري نصوصها على ظاهرها وال يعتمد على ن يثبت الصفات اإلمجلة َم

ومن يقرر أن النظر ليس  ،, وكذلك من يقرر أن اإلميان حقيقة مركبةوغريه أويلالت

 بواجب، وغريها من املقاالت.
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ثم الظاهر إىل أن كالم اهلل قديم,  تمون إىلذهبت احلشوية املن)يين: ويقول اجل

املسموع من أصوات القراء ونغماتهم عني  نزعموا أنه حروف وأصوات, وقطعوا بأ

: , ويقول أيضًا([125اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد )( ]كالم اهلل

ص خمت زمتحي -تعاىل عن قوهلم-ذهبت الكرامية وبعض احلشوية إىل أن الباري )

اق األدلة اليت يستدل بها أئمة أهل السنة ثم س ([،85( ]املرجع السابق )وقجبهة َف

 ، وقام بتأويلها.وعلى إثبات العل

بتوا ثن فهم موجود إال يف جهة، فأأما احلشوية فإنهم مل يتمكنوا ِم) ويقول الغزالي:

العتقاد ( ]االقتصاد يف احتى ألزمتهم بالضرورة اجلسمية -تعاىل أي: هلل-اجلهة 

(72]). 

فساد قول احلشوية: إن اإلميان هو التصديق باجلنان،  وبهذا ثبت)ويقول اآلمدي: 

, وقد ذكر ([311غاية املرام يف علم الكالم )( ]واإلقرار باللسان، والعمل باألركان

اجلويين أن هذا القول الذي حكم اآلمدي بفساده هو قول أصحاب احلديث, ثم 

 .([333قاد )إىل قواطع األدلة يف أصول االعت ]اإلرشاده ببطالن هو أيضًا حصر

تدل على )وهي:  -بعد أن ساق حجة تدل عنده على وجوب النظر-ويقول الرازي 

( ول احلشوية الذين يقولون: نستفيد معرفة اهلل والدين من الكتاب والسنةفساد ق

 .([8/56]التفسري الكبري )

وا عن لهم طائفة ض)فيقول:  ةيويكشف السبكي عن مراد األشاعرة باحلشو

( أبصارهم، جيرون آيات الصفات على ظاهرها, ويعتقدون أنه املرادالسبيل وعميت 

 .([1/361]اإلبهاج يف شرح املنهاج )
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وقد تتالت مقاالت أئمة املذهب األشعري يف تضليل احلشوية وتقبيحهم وذمهم, 

يف وق للقرام ]الفرعنده واختلفوا يف حكم تكفريهم على قولني مشهورين

(4/271.]) 

 ية: مالك والشافعمة ومؤلفاتهم, كاألئنالت أئمة أهل السوإذا رجعنا إىل مقا

على األقوال  ةي، وغريهم كثري، جندها دالري وابن عيينة والبخارثووأمحد، وال

نفسها اليت حكم عليها أئمة املذهب األشعري باحلشوية, وهذا الصنيع منهم يدل 

دثني والفقهاء الذي يقرره أئمة أهل السنة من احملاملذهب  بوضوح على أنهم يعدون

تلفوَن ، وأنه خارج عن السنة ومناقض ملا هم عليه، وأنهم خيوفاسدًا باطاًل مذهبًا

 فقط. ًالفظي ، وليس اختالفًاجوهريًا ًامعه اختالف

 السلف باجملسمة واملشبهة: األمر الثاني: وصُفهم ملن سلك طريقة

ذهب األشعري, وعادة أئمة امل يف مؤلفات األلفاظ ذكرًامن أكثر هة بيعد لفظ املش

تشبيه واختذوه حوا بال, الذين صّرل: املشبهة حقًاوما يطلق هذا اللقب على صنفني: األ

]الشامل  , كمقاتل بن سليمان، وهشام بن احلكم، وداود اجلواليقي وغريهممذهبًا

األمساء والصفات على رى نصوص , والثاني: من أج([288يف أصول الدين للجويين )

بإثبات املعاني اليت تدل عليها مع نفيه للتشبيه والتمثيل،  ربادر، وأقظاهرها املت

ره أئمة أهل السنة واجلماعة, فهذا الصنف عند أئمة ريقكما هو املذهب الذي 

سمة, فمن أثبت العلو واالستواء على يف املشبهة واجمل املذهب األشعري يعد داخاًل

ه حرف وصوت، وأثبت النزول أن القرآن كالم اهلل حقيقة، وأن ش، وأثبتالعر

نفي التمثيل؛ ها مع وأثبت الصفات الذاتية, كالوجه واليدين والرجل وغري ،حقيقة

 لديهم. يعد مشبهًا
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 -تعاىل عن قوهلم-إىل أنه  وذهبت املشبهة)يقول اجلويين يف بيان عقيدة املشبهة: 

بة , ويقول السبكي: "إمنا املصي([511لسابق )( ]املرجع اخمتص جبهة فوق

مرار على الظاهر، واالعتقاد أنه املراد، وأنه ال الكربى، والداهية الدهياء: اإل

ثن الذين يف قلوبهم زيغ حيملهم وعلى الباري, فذلك قول اجملسمة, عباد اليستحيل 

أخرى, ما  احدة بعدالزيغ على اتباع املتشابه ابتغاء الفتنة، عليهم لعائن اهلل ترتى و

 .([5/192( ]طبقات الشافعية )ل فهمهم للحقائق!أجرأهم على الكذب، وأق

 م يطلقون وصف املشبهة على كلوالقارئ يف مؤلفات أئمة املذهب األشعري جيده

من أثبت مجيع الصفات اإلهلية، وأجرى نصوصها على ظاهرها، حتى ولو صرح 

 جيد جل املواضع اليت ينسبونها إىلكيفية, وبنفي التشبيه والتمثيل، وعدم العلم بال

املشبهة واجملسمة منطبقة بشكل ظاهر وجلي على ما هو مذكور يف مؤلفات أئمة 

قالت املشبهة: )قول الرازي:  -زيادة على ما ذكر-ماعة, ومن ذلك أهل السنة واجل

 -تعاىل-إلله على أن ا[ هذا يدل 50]النحل:  {َيَخاُفوَن َربَُّهْم ِمْن َفْوِقِهْم} قوله تعاىل:

قالت املشبهة: قوله ), ويقول: ([7/218تفسري الكبري )( ]الفوَقهم بالذات

[ يدل على أنه تعاىل حيضر يف ذلك 22]الفجر:  {َصفًّا َصفًّاَوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك } تعاىل:

: , ويقول أيضًا([7/470ا( ]املرجع السابق )عليه أهل القيامة صف املكان، وتعرض

املتقدمة وبلفظ اإلنزال يف هذه السورة على  اإلسراء يف السورة استدلوا بلفظ املشبهة)

, وغريها كثري مبثوث يف ([7/422( ]املرجع السابق )أنه تعاىل خمتص جبهة فوق

 مؤلفات املذهب األشعري.

وقد تتالت مقاالت أئمة األشاعرة على تأكيد ضالل املشبهة وزيغهم، واحلكم 

على قولني مشهورين نة, وقد اختلفوا يف حكم تكفريهم ج من السعليهم باخلرو

 .([4/134]مغين احملتاج للشربيين ) لديهم
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من التابعني ومن بعدهم, وكذلك إىل املصنفات ولو رجعنا إىل نصوص أهل السنة 

املشهورة املعتمدة, كالرد على اجلهمية، والرد على بشر املريسي للدارمي, وكتاب 

ري، وشرح أصول جلآل تاب التوحيد البن منده، والشريعةزمية، وكالتوحيد البن خ

يت ، جتدهم يقررون األقوال ال-كما مضى- هالاللكائي وغري اعتقاد أهل السنة

 يصفها أئمة املذهب األشعري بالتشبيه والتجسيم.

على أن أئمة املذهب األشعري ال يعدون اخلالف بينهم وبني أئمة  وهذا يدل بوضوح

 لق بأصول الدين ومنهج فهمه., وإمنا هو خالف جوهري متعلفظيًا خالفًا أهل السنة

األشعري املؤسسني  ن؛ فإن أئمة املذهبّيعما يف قوهلم هذا من التناقض الَب وفضاًل

من الصفات الذاتية  دحون بإثبات صفة العلو وعدرله, كاألشعري والباقالني يص

واإلنصاف للباقالني  (،105،120ا ]اإلبانة لألشعري )كاليدين والوجه وحنوهم

, فكيف ال يكونون مشبهة وهم يتفقون مع أهل السنة يف ([260هيد )(، والتم24)

 !إثبات ذلك النوع من الصفات؟

 األمر الثالث: موقف أئمة املذهب األشعري من كتاب التوحيد البن خزميَة:

كتابه  عة، ويعديعد ابن خزمية من أشهر العلماء املمثلني ملذهب أهل السنة واجلما

؛ نتيجة لشهرة ابن جدًا س منهجهم, وقد نال شهرًة واسعًةمن العمد األصلية يف تأسي

ألئمة, وهو من أشهر أئمة املذهب الشافعي بإمام ا خزمية نفسه, فإنه كان يلقب

 البارزين.

من مراجعهم  من معامل أهل السنة، ومرجعًا معلمًا "التوحيد"وقد أضحى كتابه 

ن أعالم املذاهب العقدية اخلارجة ده بالرد واملعارضة عدد مصََّقَتجل هذا األصلية, وأل

 م.سواء من املعتزلة، أو من األشاعرة، أو من غريه ،عن السنة
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نوا املخالفة لكتاب التوحيد البن لل أئمة املذهب األشعري الذين أعوومن أشهر وأ

ثم )فات: نصوص الصمن  كبريًا ل عددًاوك؛ فإنه قال بعد أن أرخزمية: ابن فو

ن كتابنا أن نتأمل مصنف الشيخ أبي بكر مهذا املوضع  سألتم عند انتهائها إىل

, ومجع فيه نوع دالذي مساه كتاب التوحيعنه  حممد بن إسحاق بن خزمية رضي اهلل

هذه األخبار اليت ذكرت فيها هذه األلفاظ املتشابهة, ومحل ذلك على أنها صفات 

فتأملنا ذلك، وبينا ما بها من اخللق,  ه سائر املوصوفنيا ال يشباهلل عز وجل, وأنه فيه

 ما ذهب فيه عن الصواب يف تأويله, وأوهم خالف احلق يف خترجيه، ومجعه بني

ذكرها يف  جيوز أن جيري جمرى الصفة، وما ال جيوز ذلك فيه, وذكرنا ألفاظًا

عانيها, وإن ورتبنا منا قبل, يكتابه الذي روى ومجعها فيه، مما مل يدخل فيما أمل

 .([167( ]مشكل احلديث وبيانه )صله، وأشرنا إىل طريقتهكنا قد أومينا إىل أ

ن الصفات اإلهلية, كصفة النفس, وصفة م دثم تتبع ما ذكره ابن خزمية يف عد

الوجه, وصفة اليدين, وصفة الرجل والقدم, وغريها من الصفات، وقام بتأويلها 

 ابن خزمية.اه عليه وصرفها عن ظاهرها الذي أجر

رى أن ما قرره ابن خزمية يف كتابه مناقض ملذهب يعلى أنه  وهذا يدل داللة ظاهرة

 .ينًاب معه تعارضًا األشاعرة, ومتعارض

ومن أئمة املذهب األشعري الذين أعلنوا مناقضتهم لكتاب ابن خزمية: أبو عمر 

, ونعت كتابه ل والفهمالرازي, بل إنه أغلظ يف القول، ووصف ابن خزمية بقلة العق

واعلم أن حممد بن إسحاق بن خزمية أورد )يف هذا يقول: بأنه كتاب الشرك, و

ب الذي مّساه "التوحيد"، وهو يف احلقيقة استدالل أصحابنا بهذه اآلية يف الكتا

حاصل كالمه بعد حذف التطويالت؛  رالشرك، واعرتض عليها، وأنا أذك كتاب
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بري ( ]التفسري الكقلعالفهم، ناقص الم، قليل الكال مضطرب ألنه كان رجاًل

(9/582]). 

ه فها هو الرازي يف هذا التقرير يؤكد بوضوح على أن ما قرره ابن خزمية يف كتاب

 يناقض مذهبه األشعري متام املناقضة, وألجل هذا وصفه بالشرك.

عن السنة: ابن مجاعة,  البن خزمية وعابه وعده خارجًا دوممن ذم كتاب التوحي

ة، وما أورد فيه من هذه العظائم، ن احتج حمتج بكتاب ابن خزميإف): حيث يقول

نا: ال كرامة له وال وبئس ما صنع من إيراد هذه العظائم الضعيفة واملوضوعة؛ قل

ألتباعه إذا خالفوا األدلة العقلية والنقلية على تنزيه اهلل تعاىل مبثل هذه األحاديث 

 الواهية، وإيرادها يف كتبهم.

ديث؛ فهو عن النظر يف العقليات وعن يف النقل واحل ة، وإن كان إمامًاابن خزميو

( كرات الواهية يف كتبهعن وضع هذه العظائم املن التحقيق مبعزل، فقد كان غنيًا

 .([203]إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل )

ثبت ما ل يف كتابه عامة النصوص اليت أوردها ابن خزمية يف كتابه، وأوقد أّو

 قتضيه ظاهرها من الصفات اإلهلية.ي

ما قرره ابن خزمية يف كتابه ملذهبهم:  ومن علماء األشاعرة الذين أكدوا مناقضة

يف العقائد,  هاخلاص والعام حديث معلى أن ابن خزمية قد عل)يث يقول: ابن جهبل, ح

من أن  والكتاب الذي صنفه يف التشبيه, ومساه بالتوحيد, ورد األئمة عليه أكثر

( ]رد ابن جهبل على الفتوى احلموية ه معروف, وقوهلم فيما قاله هو يف غريرذكي

(112]). 

 على تأكيد ذلك الذم. عصر احلديثوقد تتاىل عدد من علماء األشاعرة يف ال
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وكل تلك النصوص تدل على معنى واحد, وهو أن علماء األشاعرة يدركون أن ما 

ظرهم ام املناقضة ملذهبهم, وأنه يف نمناقض مت قرره ابن خزمية يف كتابه التوحيد

مذهب بدعي خارج عن السنة, وأنه بناء على ذلك ال ميكن أن جيمع هو ومذهبهم يف 

 ق.متثيل احل

أنه مع وضوح رأي ابن خزمية يف كتابه, ووضوح موقف أئمة املذهب  قًاب حوالغري 

جيري لصفات، واألشعري من كتاب ابن خزمية, من أنه يقرر إثبات املعاني ل

ع وضوح ذلك؛ يأتي بعض املعاصرين من املنتسبني نصوصها على الظاهر, أقول: م

ة، ويدعي أنه ممن ينسبه إىل للمذهب األشعري، وينسب التفويض إىل ابن خزمي

 !([179ف ]القول التمام بثبات التفويض مذهبًا للسلف لسيف العصري )السل

ليهما ممن يقول بالتفويض، الرازي كأنه جيعل ابن خزمية و ومن غرائبه أيضًا

على ابن خزمية بأنه يؤلف يف الشرك، وأنه  إىل السلف, مع أن الرازي حيكم وينسبه

 خمالف ملنهج احلق!

 ابن خزميَة ليس وحده: 
ه, بل هي يف وحدأصول العقائد اليت قررها ابن خزمية يف كتابه ليست خاصة به 

حنيفة  اء املتبوعني قبله, كاألئمة: أبيمن العلمجمملها العقيدة اليت عليها أئمة اهلدى 

والشافعي وأمحد والثوري وابن عيينة والبخاري، وغريهم كثري, وهو يف  كومال

يكن يريد أن يؤسس عقيدة خاصة به, وإمنا كان يريد أن يشرح العقيدة مل  هكتاب

على  اليت أمجع عليها العلماء قبله، وتلقاها هو عنهم؛ وهلذا فقد كان حريصًا

فنحن ومجيع علمائنا )طن, ومن ذلك قوله: كيد على إمجاعهم يف عدد من املواالتأ

مذهبنا أنا نثبت هلل ما أثبته  من أهل احلجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر،

جه خالقنا و ؛ نقر بذلك بألسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا, من غري أن نشبهاهلل لنفسه
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مقالة  أن يشبه املخلوقني, وجل ربنا عن ربنا عن بوجه أحد من املخلوقني، عز

 .([26( ]التوحيد )املعطلني

وغريها,  ولعرش والعلوكذلك فعل يف صفة السمع والبصر واليدين واالستواء على ا

 فيها بني أئمة السلف. فهو يف كل هذه الصفات يؤكد على اإلمجاع

ك العلماء جندها الت أولئوحنن إذا رجعنا إىل الكتب املسندة اليت اهتمت جبمع مقا

ابن خزمية يف اجلملة, ومل ختتلف عنه يف أصول العقائد,  هكرمتطابقة مع ما ذ

صروا ابن خزمية أو جاؤوا بعده, كالصابوني، وكذلك احلال يف األئمة الذين عا

، والدارقطين، وابن عبد الرب، والسمعاني، واألصفهاني، دوعبد اهلل ابن اإلمام أمح

قرره ابن خزمية يف صفات لهم البخاري, كل هؤالء قرروا ما ربي, وقبوابن جرير الط

لسلفية وقد سبق ذكرنا لسند العقيدة ا- اهلل, ومل خيتلفوا عنه يف شيء منها

 .-فانظره

وهذا ما أدركه الكوثري, وهلذا جعلهم كلهم مندرجني ضمن اجملسمة واملشبهة  

رم، والكتب يش بن أصفدونك كتاب االستقامة خلش)بكل وضوح، حيث يقول: 

اهلل وللخالل، وألبي الشيخ، وللعسال، وألبي بكر بن  داليت تسمى السنة لعب

ماعة حلرب بن إمساعيل السريجاني، عاصم، وللطرباني، واجلامع، والسنة واجل

والتوحيد البن خزمية، والبن منده، والصفات للحكم بن معبد اخلزاعي، والنقض 

والبن  السجزي، جري، واإلبانة ألبي نصرشريعة لآلمي، والرالدا دلعثمان بن سعي

بطة، ونقض التأويالت ألبي يعلى القاضي، وذم الكالم والفاروق لصاحب منازل 

آن واحد، وال سيما النقض لعثمان بن  يف. جتد فيها ما ينبذه الشرع والعقل السائرين.

لو  هللقول إن ال من اجرتأ من اجملسمة بالوسعيد الدارمي السجزي اجملسم, فإنه َأ
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( فاستقلت به بقدرته، فكيف على عرش عظيم!! شاء الستقر على ظهر بعوضة

 .]مقدمته لكتاب: األمساء والصفات للبيهقي[

كان كتاب ابن خزمية يعد كتاب تشبيه وشرك ألجل ما فيه من إثبات  فإذا

به, بل هو  الصفات، وإجراء نصوصها على ظاهرها؛ فإن هذا احلكم ليس خاصًا

ه وتوافق معه, وهم عدد كبري على منهاج رن جرى على طريقته وسالكل م لمشا

 الشافعي واحلنبلي.جدا من العلماء املشهورين من مجيع املذاهب: احلنفي واملالكي و

ة على أنهم يرون ووهذا الوضوح يف احلكم من قبل أئمة املذهب األشعري يؤكد بق

فحسب, وإمنا هو خالف  ظيًالف الفًاأن اخلالف بينهم وبني أئمة أهل السنة ليس خ

 حقيقي.منهجي 

 هم من كتاب إثبات احلرف والصوت للسجزي:فاألمر الرابع: موق

يف إثبات احلرف والصوت, وقرر فيه مذهب أهل السنة  بًاالسجزي كتا رأّلف أبو نص

يين يف كتاب مستقل، بالغ يف اهلجوم على السجزي وواجلماعة, وقد رد عليه اجل

من ذلك  السبكي شيئًاسخافة العقل, وقد نقل تقي الدين باجلهل وويف وصفه 

ع ما وها أنا أذكر جمام)قدوته يف الرد على املبتدعة:  الكتاب, فقال ذاكرًا

من غري نظم، وناظمها أقل من أن أذكر  ملخصًا -نونية ابن القيم-تضمنته القصيدة 

كتاب  سمى بنقضكالمه، لكين تأسيت يف ذلك بإمام احلرمني يف كتابه امل

مبختصر البيان، وجده إمام  مدثا له كتاب مرتجالسجزي، والسجزي هذا كان حم

اب السجزي هذا على أمور: منها احلرمني حني جاور مبكة شرفها اهلل، اشتمل كت

 أن القرآن حروف وأصوات.

له قى على قصبة سخافة عسوو جهله فصواًل قال إمام احلرمني: وأبدى من غمرات

 احلقائق دونها معقولة.مق يف تضاعيفها مصقولة، وبعثات خمايل احل، ونصواًل
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صر، يتطّلع إىل : وهذا اجلاهل الغر، املتمادي يف اجلهل املوقال إمام احلرمني أيضًا

 الرتب الرفيعة بالدْأب يف املطاعن يف األئمة والوقيعة.

 فُأف له : صدر هذا األمحق الباب باملعهود من شتمه،ًاوقال إمام احلرمني أيض

 ن عواره وإبداء شناره.واهلل سئمت البحث ع وخلرقه، فقد

: أبدى هذا يضًاوقال اإلمام أ ،: وقد كسا هذا التيس األئمة صفاتهأيضًا وقال اإلمام

له يف الصفات، وما ينبغي ملثله أن يتكلم يف صفات ّوينقض آخره أ األمحق كالمًا

 اهلل تعاىل على جهله وسخافة عقله.

، وزعم أن ني الشريد فصواًل: قد ذكر هذا اللعني الطريد املهام أيضًاوقال اإلم

 ، وما رأيت جاهاًلاألشعرية يكفرون بها، فعليه لعائن اهلل َتْترى، واحدة بعد أخرى

 أجسر على التكفري، وأسرع إىل التحكم على األئمة من هذا األخرق.

اجمليء، فقال الذهاب والسجزي يف النزول واالنتقال والزوال واالنفصال و موتكل

( ]السيف من كالمه معه لك حّل دمه، وترّبم اإلمام كثريًااإلمام: ومن قال بذ

 .([25الصقيل )

وكذلك اللعني )أنه قال يف فهرسته:  ي جعفر اللبلي األندلسيثري عن أبوونقل الك

قوع يف أعيان األئمة وسرج األمة، بتأليف لول املعروف بالسجزي فإنه تصدى أيضًا

سب أئمة احلقائق وأحبار األمة وحبور على قلة مقداره، وكثرة عواره ين الف، وهوت

خلسيس أحقر من أن يكرتث راوغة والتدليس، وهذا الرذل اإىل التلبيس واملم العلو

 .حاشيته[ -26( ]املرجع السابق غة كلبْلو، وال يضر البحر اخلضم به ذمًا

به, بل هو الذي  ليس خاصًاوالصوت  سالته من إثبات احلرفروما قرره السجزي يف 

أئمة أهل السنة يف مؤلفاتهم املشهورة, فاحلكم عليه بالبدعة واخلروج من يقرره 

 .ر, بل هو شامل لكل من وافقه وقرر مثلما قربه السنة ليس خاصًا
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على أن أئمة املذهب األشعري يعدون اخلالف بينهم  حوهذا احلكم يؤكد بوضو

 لفظي فحسب. ، وليس جمرد خالفوَمنهجيًا يقيًاحق الفًاوبني أئمة أهل السنة خ

 هما:ريم وغياألمر اخلامس: موقفهم من ابن تيميَة وابن الق

نصرة مذهب أهل السنة يف العقائد، وشرع يف تأليف الكتب حني قام ابن تيمية ب

وبيانه؛ أدرك علماء األشاعرة يف زمنه أن ما يقوم به  هاملطولة واملختصرة يف شرح

إىل منعه والتضييق عليه, وقد ض ألصوهلم وعقائدهم؛ وهلذا سعوا لف ومناقخما

 جرت بينه وبينهم مناظرات شهرية حول بعض تلك املؤلفات.

شهرها: املناظرة حول العقيدة الواسطية, فقد قرر ابن تيمية يف هذه العقيدة ومن َأ

 شيئًامل يذكر رة كلية مما كان عليه أئمة أهل السنة من االعتقاد, وصخمت مجاًل

موافقته ملا كان عليه السلف, وهلذا حتدى علماء من  به, وكان واثقًا خاصًا

، ن خالفين يف شيء منها ثالث سننيقد أمهلت كل م)األشاعرة يف زمنه فقال هلم: 

 .([3/169( ]جمموع الفتاوى )إن جاء حبرف واحد عن أحد من القرون الثالثة

 يف ن ما هم عليه متناقض مع ما جاءمدركني أومع ذلك فقد كان علماء األشاعرة 

 يف باب األمساء والصفات، وباب اإلميان وغريها. ةتلك العقيدة، وخاص

ليثبت  كانت حول العقيدة احلموية, اليت ألفها ابن تيميةوكذلك املناظرة اليت 

وصفة االستواء, فقد أدرك علماء األشاعرة أن ما جاء يف هذه  ةالصفات االختياري

مناظرته والتضييق عليه، وألَّف بعضهم ض ملا هم عليه, وهلذا سعْوا إىل يدة مناقالعق

 يف نقض ما جاء فيها. كتبًا

ه، بل جتاوز ذلك إىل حبسه ومنعه من اإلفتاء, بل جتاوز ومل يكتف بعضهم بالرد علي

جوب وبعضهم ذلك إىل احلكم بتكفريه واحلكم عليه باخلروج من اإلسالم، وب

 قتله.
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ماء األشاعرة له، وال من تضييقهم؛ مل يسلم من معارضة عل فهو أيضًا بن القيموأما ا

ة, بادر بعض علماء األشاعرة فإنه حني ألَّف النونية، وقرر فيها عقيدة أئمة أهل السن

بدعية خارجة عن السنة, كما  ةإىل الرد عليه، وإىل نقض ما جاء فيها, وعدها عقيد

 ل".يف الصقيصنع السبكي األب يف كتابه "الس

ضيقوا عليه: اإلمام عبد الغين املقدسي؛ فإنه كان ه علماء األشاعرة ووممن هامج

ن حيدث يف مسجد دمشق، ويقرر يف باب , وكابه جدًا لإلمام أمحد ومعجبًا متبعًا

, من أنها تثبت من غري حتريف وال نةالصفات والقرآن ما كان عليه أئمة أهل الس

يه بعض , فقام عل"االقتصاد يف االعتقاد يف كتابهتشبيه, كما هو ظاهر وجلي 

ه علماء األشاعرة يف زمنه، وشكوه إىل األمري، وحكموا عليه بالكفر وأفتْوا بقتل

 .([364-21/458القصة بطوهلا: سري أعالم النبالء للذهيب ) انظر

على أن علماء األشاعرة مدركون أن اخلالف بينهم  ضوحووهذه املواقف تؤكد ب

 د خالف لفظي فحسب.لسنة خالف حقيقي منهجي، وليس جمرمة أهل اوبني أئ

 املذهب األشعري واالنتساب إىل السلف:

تحال ملذهب أهل السنة يف مؤلفاتهم، ومن دعوى أكثر أئمة املذهب األشعري من االن

التبصرة يف ن ]أنهم احملققون ملا كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الدي

لغزالي ل اء احلسنى(، واملقصد األسنى يف شرح األمس153ييين )إلسفرال الدين

 .ًا[(، وغريها كثري جد14/186لرازي )ل (، والتفسري الكبري157)

على أن ما قرره أئمة أهل السنة املشهورون, كابن  بل فإنهم يؤكدون كثريًاويف املقا

بن أبي فهاني واخزمية وعبد اهلل ابن اإلمام أمحد وابن منده وابن عبد الرب واأَلص

إىل ابن تيمية وابن  اًلي والصابوني، وغريهم كثري، وصوزمنني وأبي بكر اإلمساعيل
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لصحابة وأئمة الدين من بعدهم, وأن ما هو القيم، ال ميثل حقيقة ما كان عليه ا

 عن طريقتهم اليت كانوا عليها. وخروجًا ات يعد احنرافًالفمقرر يف تلك املؤ

وكالم لل منهجي وعقدي حيتاج إىل تفصيل الم من خوالكشف عما يف هذا الك

ل, ولكن نريد يف هذا املقام التأكيد على أن هذه الدعوى من قبل األشاعرة ال ومط

جردها على أنهم هم احملققون ملا كان عليه الصحابة وأئمة الدين, وميكن مب دلت

 أن يوضح هذا الكالم باألوجه التالية:

الصاحل للسنة وما ملا كان عليه السلف  ون حمققًاأن املرء ال يك ل:والوجه األ

حمققة  ةلكانت أكثر الفرق العقدي مبجرد االنتساب, ولو كان هذا القدر كافيًا

لكونها تنسب إليها وإىل ما كان عليه السلف, فاالنتساب إىل الصحابة، للسنة؛ 

ائف شهر الطوباألشاعرة, بل هو شأن عام يف أ وادعاء املوافقة التامة هلم ليس خاصًا

 -، وبعضهم حيكم عليهم بالكفرعدهم األشاعرة ضالاًلالذين ي-, فاملعتزلة ةالعقدي

مثلون للحق, فقد أكد القاضي عبد اجلبار عون أنهم هم املينتسبون إىل السنة، ويّد

 .([156ة ]فضل االعتزال وطبقات املعتزلة )على أن التمسك بالسنة هو طريقة املعتزل

دون, فاعتزلت اإلفراط أن املعتزلة هم املقتص)صبهاني: يزداذ األونقل عن حممد بن 

مد صلى والتقصري, وسلكت طريق األدلة, وذكر أن املعتزلة اأُلوىل هم أصحاب حم

فصل يف نسبتهم )قال فيه:  , وعقد فصاًل([185جع السابق )ر( ]املاهلل عليه وسلم

 من أهل السنة هم ليسوااملعتزلة إىل اخلروج عن التمسك بالسنة واجلماعة, وأن

( بنيفاملتمسك بالسنة واجلماعة هم أصحابنا دون هؤالء املشّغ)ه وجاء في (واجلماعة

 .([186]اجملع السابق )



-  160  - 

يف إثبات حتقيق  كافيًا لف ليس دلياًلسّصل من هذا: أن جمّرد االنتساب إىل الواحمل

عقائد واملنهج يف اليه من , وإمنا ال بد مع ذلك من املوافقة التامة ملا كانوا علةالسن

 .رظاالستدالل والن

ال بد فيه من التوافق التام مع ما  ةوإذا كان حتقيق االنتساب إىل السن الوجه الثاني:

ان عليه الصحابة واألئمة من بعدهم, فإن حال املعتزلة واألشاعرة ال يتوافق مع هذا ك

ابهم؛ ألنهم صحة انتسالشرط, فقد وقعوا يف خلل منهجي كبري يف حماولتهم إثبات 

واملقاالت املروية عن السلف, حيث إنهم مل  الية ضخمة للنصوصوقعوا يف عملية اختز

معوا بني كل ما صح عنهم, وإمنا أبرزوا يعتمدوا على كل النصوص، ومل جي

النصوص اليت يوهم ظاهرها الداللة على ما هم عليه، وأغفلوا النظر عن النصوص 

عن ظاهرها  ذهبهم، أو قاموا بتأويلها وصرفهاة ألصل ماألخرى الكثرية املناقض

 .كما يف نصوص الكتاب والسنة

تابعني، ليثبتوا أنهم يقولون وال عديدة عن الصحابة فتجد املعتزلة يوردون نصوصًا

-120تضى )رتضى البن املرن ]طبقات املر واإلميادبقوهلم يف باب الصفات والق

األخرى اليت تدل على نقيض ما ملقاالت , وأعرضوا عن عشرات النصوص وا([130

 عليه.هم 

وكذلك األشاعرة جتدهم يعتمدون على النصوص واملقاالت اجململة الواردة عن 

ضة يف الصفات, ويعرضون عن عشرات النصوص ّوليثبتوا أنهم مفبعض السلف؛ 

ه واضحة على أنهم يثبتون معاني للصفات اإلهلية من غري تشبي ةاألخرى اليت تدل دالل

 .([143-89السنة لفيصل اجلاسم )  ]اإلشاعة يف ميزان أهلاملخلوقنيبصفات 

 السلف، فبادر إىل وقد حاول بعض املعاصرين منهم أن يثبت صحة نسبة التفويض إىل

ف ]القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلف لسيف مجع نصوص كثرية للسل
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يف تلك النصوص  أملن حني نتولك -سبق ردها قلت:-, ( وما بعدها[165العصري )

كالم األئمة النصوص اجململة، واعتمد عليها, ثم إنه أعرض عن  جنده انتقى من

ها ختالف ما يريد ن، وأحكم يف الداللة؛ لكونصوص كثرية هي أوضح يف املعنى

التوصل إليه, وكثري من أعالم العلماء الذين نقل عنهم هلم نصوص أخرى تدل على 

 م.نقيض ما نسبه إليه

ن قول األشاعرة خمالف لقول أهل احلديث ح بعضهم أيف باب اإلميان فقد صّروأما 

ل ويعدل يف وم حاول أن يؤ, وبعضه([333 ]اإلرشاد )ومناقض له, كما فعل اجلويين

مع مذهب األشاعرة يف اإلميان، كما  مذهب أهل السنة واحلديث ليكون متوافقًا

 .([1/98،102،129) ي ]طبقات الشافعيةصنع تاج الدين السبك

املذهب االعتزالي واملذهب األشعري يف التعامل مع نصوص  وإذا جتاوزنا اختزاالت

لفات أئمة أهل السنة, كالتوحيد البن خزمية، األئمة ومقاالتهم، وانتقلنا إىل مؤ

 لعبد اهلل ابن اإلمام أمحد، واإلبانة البن بطة، والشريعة لآلجري، وشرح ةوالسن

, فإنهم قاموا خمتلفًااعة لاللكائي وغريها، جند األمر نة واجلمأهل الس داعتقا

 جبمع كل ما جاء عن السلف من نصوص ومقاالت, وقاموا برتتيبها وتبويبها

 موتنسيقها, وسعوا إىل شرح معناها وتقريب مفهومها, وبادروا إىل اجلواب عما أْوه

خمتلفاتها,  جيح بنيالتعارض بني بعض الظواهر يف تلك النصوص )وهو قليل(، والرت

 دون نوع. ومل يربزوا منها نوعًا ئًاومل خيتزلوا منها شي

ن لعموم أقواهلم، فهم وهذا يؤكد أنهم هم احملققون ملذاهب األسالف، واجلامعو

 األجدر يف حترير عقائدهم ومناهجهم.
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 مذهب أهل السنة: من يشملهمفي ختالفهمشعري واأئمُة املذهب األ

لسنة, فمنهم من رة يف حتديد من يشملهم وصف أهل اماء األشاعاختلفت مناهج عل

ط فقيظهر من كالمه أن لقب أهل السنة ال ينطبق إال على أتباع املذهب األشعري 

, ومنهم من ذهب إىل أن ([1/111ضمن شرح اللمع )  -]عقيدة أبي إسحاق الشريازي 

راؤهم, ل اختلفت آمن يشملهم ذلك الوصف طوائف متعددة, ومن ذهب إىل هذا القو

السنة تندرج ضمنه مثان طوائف, كما فعل عبد أن مذهب أهل  رفمنهم من ذك

ومنهم من جعل األصناف املندرجة ضمنه  ,([113ي ]الَفرق بني الِفرق )القاهر البغداد

ي ]أبكار من أهل احلديث, كما فعل اآلمد صنفني فقط, وهما: األشاعرة والسلفية

]الفتاوى  ةنفني, وهما: األشاعرة واملاتريديمن جعلهم ص, ومنهم ([5/96األفكار )

, وأما بعض ([2/6(، وإحتاف السادة للزبيدي )370احلديثية البن حجر اهليتمي )

ثالث طوائف:  ةملتأثرين باملذهب األشعري من احلنابلة، فقد جعل أهل السنا

 .([73)  ]لوامع األنواراألشعرية واملاتريدية واألثرية, كما فعل السفاريين

تعدد املدعى, وإمنا املقصود التنبيه على هذا ال يس املقصود هنا حماكمة صحةول

من السلفية  ه ادعى أن هناك صنفًااخللل املنهجي الذي وقع فيه بعض األشاعرة؛ فإن

معه, ثم مل يذكر لنا النصوص الواضحة البينة لذلك الصنف، وال املقاالت  متوافقًا

فق عليها دي حني شرع يف شرح األصول اليت اتواه, واآلمالبينة اليت تثبت صحة دع

، وهي يف كلية وعامة جدًا إال مجاًل راألشعرية والسلفية من أهل احلديث مل يذك

جمملها سائرة على طريقة األشاعرة, ومل يعرج على القضايا اإلشكالية اليت وقع 

م ال وجود اآلخر وْه فيها األشاعرة, فأوهم بأنه ال خالف بني الصنفني, مع أن الصنف

 .([5/96بكار )ع ]أبكار األله يف الواق
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 خامتٌة: ليس إال خياران ال ثالث هلما:

ماء األشاعرة جممعون على أن اخلالف بينهم خالف ة، وعلسنأن أئمة أهل ال لناظهر 

هري؛ وألجل هذا سعى كل طرف منهما إىل إخراج الطرف اآلخر من ومنهجي وج

ما أن يكون  واحد من خيارين ال ثالث هلما: إأنه ليس إال السنة, وهذا يؤكد على

ابة هو املذهب احلق احملقق ملا كان عليه الصح ةاملذهب الذي قرره أئمة أهل السن

والتابعون ومن جاء بعدهم, وإما أن يكون املذهب الذي يقرره أئمة املذهب األشعري 

 اء بعدهم.هو احلق احملقق ملا كان عليه الصحابة والتابعون ومن ج

 منهما ممثل مع بني املذهبني وادعاء أن كاًلأما اخليار الثالث, وهو حماولة اجلو

, فهو رأي خطٌأ وخمالف إلمجاع للسنة، وأن اخلالف بينهما خالف لفظي فحسب

 الفريقني وخمالف لواقع املذهبني وملنهجهما االستداللي والنظري.

فقط,  نةمن قبل أهل الس ًابني ليس ناجتأن احلرص على التمايز بني املذه وظهر أيضًا

لديهم حرص شديد على إظهار التمايز بينهم وبني من يسمونهم  شاعرة أيضًابل األ

 ة.احلشوية واجملسم

, وإمنا هو موجود ةأن الوضوح يف التمايز بني املذهبني مل يبدأه ابن تيمي وظهر أيضًا

 .من قبله, ومنتشر يف مؤلفات األشاعرة بشكل كبري جدًا

على احلنابلة واألشاعرة فحسب,  تصرًاأن الصراع بني املذهبني ليس مق ًاوظهر أيض

ملذاهب, فابن خزمية ليس وإمنا اشرتك فيه عدد من أئمة أهل السنة من سائر ا

، وإمنا هو من أئمة املذهب الشافعي, وكذلك أبو حامد اإلسفراييين الذي حنبليًا

, وأبو نصر السجزي ة أيضًامن الشافعي على األشعري وأتباعه كان كان شديدًا

وكذلك نفي ، وإمنا هو من علماء املذهب احلعليه األشاعرة ليس حنبليًا الذي رد
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ة أهل , وكذلك عدد كبري من أئملرب ليس حنبليًا؛ بل هو مالكياإلمام ابن عبد ا

 السنة ليسوا من احلنابلة.

 تذييل:

ن أقوال السلف يلك ورجلك معندما ختاطب من خيالفك الرأي، وجتلب عليه خب

واحملققون على  )هذا جمرد فهم، على ما تقول، جيابهك بقوله:والعلماء، تدلياًل 

عليه ليس من الفهوم، وإمنا هو نص منطوق، ال حيتاج  خالفه(، يف حني أن ما تورده

أعين نص -لتأويل وال تفسري، لكن عمد املخالفون للعقائد خصوصًا، تفريغ النص 

هلم نظرياتهم  ، وتسلمتفرغ هلم الطريق من حمتواه، كي -مذي ننقله هلء الالعلما

 اليت بنوها على غري عماد.

العقدي، الذي ميثل عقيدة السلف يف إثبات فمثاًل حني ننقل قول الطحاوي يف متنه 

، وقد أعجز وفوقهالفوقية: )وهو مستغن عن العرش وما دونه، حميط بكل شيء 

، وردونا ه خطأ، إذ ليس يف ذلك إثبات اجلهةأنتم فهمتموعن اإلحاطة خلقه(، قالو: 

وتعاىل عن احلدود والغايات، واألركان واألعضاء إىل قول الطحاوي قبل هذا: )

 ألدوات، ال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات(.وا

وهذا دليل عدم فهمهم هم، وإال فانظر قوله: )ال حتويه اجلهات الست( مع قوله  قلت:

فهمهم قاصر، حيث فدل على أن حميط بكل شيء وفوقه(،  تعاىل: )رمحه اهلل

أن ية، مع قاسوا اهلل تعاىل على املخلوق، وفهموا من قوله: )ال حتويه( نفي الفوق

ا، فأي الفهمني أكثر سقمًا وأوىل به النفي الحتواء اجلهات له، ال نفي كونه فوقن

 أن ُيرد، وقس على ذلك.

ة، ألن ضح الداللة، وبني كالم خفي الداللبني كالم واوعليه فهوالء ال يفرقون 

 هدفهم من ذلك إمنا هو رد كالم املخالف، ولو خالفوا يف ذلك احلق والصواب.
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على طريقة املبتدعة، الذين كلما حوصروا من جهة، ذهبوا إىل غريها ولو وهذا 

ة، منهم ني ويف حريب خالفوا بذلك قوهلم األول، ولذا كان املتكلمون دومًا مضطر

يظل حاماًل إياها يلقى بها ربنا عزوجل، ونعوذ يصحوا منها قبل املوت، ومنهم من  من

 باهلل تعاىل من اخلذالن.
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 م أو ال ثم يف النهاية أجب:عمساجلة: قل ن

 ** كان اهلل ومل يكن شيء قبله وال معه:

 ** ثم خلق اهلل تعاىل اخللق.

 منفصاًل عنهمنه  ** خلق اهلل تعاىل اخللق بائنًا

 يه والتعظيم واحملبة هلل تعاىل:***** مع كمال التنز

 أين اخللق من اهلل؟
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