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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ْصالََح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوف يق ي إ الَّ ب اّلل   َعلَْيه  تََوكَّْلُت َوإ لَْيه  أُن يبُ )  يُد إ الَّ اإل     (إ ْن أُر 

، القائل في كتابه المبين: ]فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا  رب العالمين الحمد هلل

 . [1]قَْوماً بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِميَن[ 

، القائل ألمته : ]  والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

،  وال تجسسوا،  ، وال تحسسوا ، فإن الظنَّ أكذب الحديث إياكم والظنَّ 
، وكونوا عباد  ، وال تدابروا ، وال تباغضوا ، وال تحاسدوا وال تنافسوا
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، وال  ، وال يخذله ، ال يظلمه ، المسلم أخو المسلم هللا إخواناً كما أمركم

، التقوى ههنا[ وأشار إلى صدره  ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا يحقره

، كل المسلم على المسلم  ]بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

 . [2]، دمه وعرضه وماله[  حرام

ً يبين فيه ـ حسب دعواه ـ منهج  وبعد ، فقد كتب أحد الباحثين كتابا

، وعدهم طائفة  ، أخرجهم فيه من دائرة ]السُّنة[ األشاعرة في العقيدة

، وعّمق التباغض والتدابر بين المسلمين، يرى نفسه  من أهل ]البدع[

، حيث إنه ـ في ظن نفسه ـ  يبين حقيقة مذهب  ك إلى هللا تعالىمتقرباً بذل

، ويقوم بواجب نصرة الكتاب والسنة ؛ إذ يكشف ضاللهم  األشاعرة

، ويقول : إنه من المتخصصين في علم العقيدة ، المؤسس  وانحرافهم

 على الكتاب والسنة ، ومذهب السلف الصالحين .

ً  ـ في بحثه هذا ـ  على ولقد كان الباحث ـ سامحه هللا ـ  مت جنيا

 ، ومن مظاهر ذلك : ، بعيداً عن الروح العلمية األشاعرة

، وال يذكر  أنه ينسب أقواالً كثيرة لألشاعرة وهم لم يقولوا بها •

، وال تتعدى النصوص التي نقلها  نصوص كالمهم من كتبهم

، وينبغي لمن يرد على آخر أن  عنهم عدد أصابع اليد الواحدة

، ليرى القارئ ما إذا كان  ل المردود عليه بنصهيذكر قو

، أومن كتب  صاحب الرد قد نقل كالم المردود عليه من كتبه

كما فعل الباحث  ، أومن كتب خصومه أحياناً!!! ـ أهل مذهبه

سامحه هللا ـ، وليرى القارئ ما إذا كان صاحب الرد قد فهم كالم 

 ـ  أو ال ؟.المردود عليه بدقة ـ في حالة النقل من كتبه 
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،  وأنه ال يذكر أدلة األشاعرة من الكتاب والسنة على أقوالهم •
، وربما كان لهم  ليظهرهم على أنهم على غير الكتاب والسنة

في المسألة أدلة من الكتاب والسنة وكالم الصحابة فال يذكرها 

 ً ، ولكن حيث إن المسألة لغوية وقد استأنسوا فيها  ويغفلها تماما

ر لشاعر غير مسلم ؛ فإن الباحث يذكر البيت ببيت من الشع

الشعري ـ مع إغفال األدلة من الكتاب والسنة وكالم الصحابة 

 تماماً ـ ويقول : 

] واستدلوا بالبيت المنسوب لألخطل النصراني: إن 

 ،  الكالم لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليالً [
طر األصول ويقول : ] ثم أسسوا مذهبهم وبنوه في أخ

، العلو، على بيتين غير  ، القرآن ، اإليمان والقضايا

 . ....[ ثابتين عن شاعر نصراني
وأنه يكتفي بسرد ما قاله األشاعرة وما نسب إليهم مع التنفير  •

 . والتسفيه دون أن يذكر األدلة على إبطال تلك األقوال
وأنه لم يحدد المراد ببعض المصطلحات التي يستخدمها في  •

، فكلمة ]السلف[ عندما يعزو  ه والتي قد تكون مثار خالفبحث

، فهل السلف هم  إليهم بعض األقوال فإنه لم يحدد مراده بها

الصحابة ؟ أو الصحابة والتابعون ؟ أو الصحابة والتابعون 

وأتباع التابعين ؟ وهل يدخل معهم من جاء بعد تلك القرون 

وابن حبان والبيهقي الثالثة كاإلمام أحمد والبخاري والترمذي 

رحمهم هللا تعالى ؟؟ وهل يدخل معهم عثمان بن سعيد الدارمي 

واآلجري والبربهاري وابن بطة والاللكائي رحمهم هللا تعالى؟ ؟ 

وهل أقوال هؤالء يُحتج بها أو يحتج لها؟ ؟ ؟ أي هل هي 

ً حيث ال يتطرق إليها الخطأ فيحتج بها على من  صحيحة قطعا

هل العلم ؟ أو هي محتملة للصواب والخطأ خالفهم فيها من أ
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محتاجة ـ حتى في حال صوابها ـ إلى ذكر األدلة من الكتاب 

 والسنة فيحتج إذاً لها ال بها ؟ ؟ ؟ .

، ويبدوأن المراد بها  وكلمة ]أهل السنة[ لم يحدد مراده بها

، وإال فهو  عنده ابن تيمية وابن القيم ومن وافق فهمه فهمهما

لسنة مهما بذل من جهد واعتناء بالسنة النبوية ليس من أهل ا

 .  رواية ودراية وفهماً !!!
 

وأخيراً فقبل ذكر األدلة واالحتجاج فكنت أود لو أن الباحث كان 

ً ودقيقاً في تصوير مذهب األشاعرة ، بحيث يلخص مذهبهم كما  منصفا

ا الذي ، ثم يبين ـ باألدلة ـ م ، ال كما هو في كتب مخالفيهم هو في كتبهم

 . في كتبهم وفي كتب مخالفيهم من صواب ومن خطأ
ويحسن هنا أن أورد ما كتبه ابن تيمية رحمه هللا ناقداً وناصحاً ألحد 

، قال: ]فإنه دائماً يقول قال  ، وأنا أوجهه للباحث لعله يستفيد منه العلماء

، وهذه دعوى يمكن كل أحد أن يقول  ، وإنما يعني أصحابه أهل الحق

، فإن أهل الحق الذين ال ريب فيهم هم المؤمنون الذين ال  به مثلهاألصحا

، فأما أن يفرد اإلنسان طائفة منتسبة إلى متبوع  يجتمعون على ضاللة

من األمة ويسميها أهل الحق ويُْشِعَر بأن كل من خالفها في شيء فهو 

ً  ، من أهل الباطل: فهذا حال أهل األهواء والبدع  ... فليس الحق الزما

لشخص بعينه دائراً معه حيث دار ال يفارقه قط إال لرسول هللا صلى هللا 

 .[3]عليه وسلم[ 

                                                 

 . 245: ص البن تيمية  لتسعينية[ ا3]
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فإن قلت أين الدليل على أن الباحث متجن على األشاعرة؟ فالجواب 

 . الواضح البين ـ بإذن هللا تعالى ـ ستجده في قراءتك لهذا الكتاب
 ً ، والحمد هلل  مقلداً  وأحب أن أبادر إلى القول بأنني لست أشعريا

،  الذي أنعم علي بمحبة الكتاب والسنة والتعلق بهما منذ نعومة األظفار
، وعليه فإنني  مع محبة االتباع على بصيرة والنفور من التقليد األعمى

إذا قرأت في كتب األشاعرة ـ رحمهم هللا تعالى ـ  أو في كتب غيرهم 

، وأرفض منها ما  وتأييده فإني أقبل منها ما أجد له دليالً يدل على تثبيته

، وأتوقف فيما ال أجد ما يؤيد قبوله أو يؤكد  أجد دليالً على بطالنه

 .  بطالنه
وأسأل هللا تبارك وتعالى أن ينـزل شآبيب رحمته ومغفرته 

 .  ورضوانه على روح شيخي الذي سمعته يقول: ]ال تقلِّد في العقيدة[
ال ألتزم بكل ما في كتب  أقول إنني لست أشعرياً مقلداً بمعنى أنني

، ومن مآخذي  ، وإن كنت أرى أن معظم ما قالوه صواب األشاعرة

،  على األشاعرة إجماالً دخولهم في الفلسفة وتبنيهم طرقها ومناهجها
، فنحن أمة أغنانا هللا تعالى  دون التنبه إلى عقم تلك الطرق والمناهج

، ومن كان  لنا إلى غيرها، وال حاجة  بالطرق القرآنية في إثبات العقائد

من هذا في شك فلينظر ـ على سبيل المثال ـ في الشامل إلمام الحرمين 

،  والمطالب العالية لإلمام فخر الدين الرازي ـ رحمهما هللا وغفر لهما ـ
فإنه يرى فيهما اإلغراق الشديد في الطرق الفلسفية العقيمة التي ال 

 . ، وال توصل إلى الهداية تعطي اليقين
أما مذهب األشاعرة الذي يتصّوره الباحث فمعظم تلك التصورات 

ً لبعضهم فإني أبرأ   مغايرة لما في كتب األشاعرة ، فإن يكن ذلك مذهبا

 . إلى هللا منه
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هذا وإني أرى من الواجب علي أن أسهم ببيان بعض ما وقع في 

ـ أن  لى، سائالً المولى ـ تعا ، وإبراء للذمة ، تجلية للحق كالم الباحث

، فما كان في  ، بفضله ومنّه وتوفيقه ، وأن يلهمني السداد يجنبني الزلل

،  ، وله الفضل والمنّة هذا البيان من صواب فبمحض توفيق هللا تعالى
 . ، وأستغفر هللا منه وما كان فيه من خطأ فمن عجزي وتقصيري

 وهذا أوان الشروع في المقصود:
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 قال الباحث :

، ولنن أسنتعجل  هي أكبر فرق المرجئة الغالة ... ]فاألشاعرة

، ولكننن حسننبي أن أدّعنني دعننوى وأطرحهننا للمناقشننة  نتننائج بحثنني

  . وأقبل  ـ بكل سرور ـ  من يدلي بوجهة نظره فيها[

 

 أقول:

 

، وأنه يطرحها  ـ  لقد أحسن الباحث إذ قدم بحثه بأنه دعوى 1

 . ة نظره فيها، وأنه يقبل ـ بكل سرور ـ  من يدلي بوجه للمناقشة
، كيف  لكن يؤخذ عليه أنه كثيراً ما يذكر الدعوى وال يأتي بالبينة

وقد جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ]البينة على المدعي 

 ؟ [4]واليمين على من أنكر[ 

ـ  لقد وقع الباحث هنا في تناقض واضح إذ يقول ]هي أكبر فرق  2

 .  ....[ ، تائج بحثي، ولن أستعجل ن المرجئة الغالة
أفليس قوله عن األشاعرة ]هي أكبر فرق المرجئة الغالة[ قبل البدء 

 . بالبحث هو من استعجال النتائج؟ !!!
ـ  اتهام األشاعرة بأنهم من المرجئة بل من المرجئة الغالة: قول  3

 .  ، وبهتان جسيم عظيم

                                                 

.  . انظنر: بلنوا اانراب البنن حجنر: دع النوعاوي والبيننات ، وحسننه الننووي عزاه ابن حجر إىل البيهقي إبسننا  حنحي [ 4]
 . ، يف خامتة الكتاع 16، ح  األذكار للنووي: األحا يث اليت عليها موار اإلسالب
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الفرق؟ ما الذي يقوله المرجئة؟ وما الذي يميزهم عما سواهم من 

قال ابن أبي العز: ]المرجئة يقولون ال يضر مع اإليمان ذنب كما ال ينفع 

 . [5]مع الكفر طاعة[ 

فهل وجدت أيها الباحث ـ سامحك هللا وغفر لك ـ  أن األشاعرة 

يقولون ال يضرُّ مع اإليمان ذنب ؟ ؟ بل هل وجدت هذا منقوالً عن واحد 

 . أشعري قط. هذا ما ال يقوله  من األشاعرة؟ ؟ !!!
، ] يَْوَم يَقُوُم النَّاُس  أرجوك أن تستعدَّ للجواب عند أحكم الحاكمين

ِلَرّبِ اْلعَالَِميَن [ 
[6] . 

                                                 

 . 444،  434/  2حاوية: شرح العقيوة الط [5]
 . من سورة ااطففني 6اآلية [ 6]
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 قال الباحث:

] إنها مسألة مذهب بدعي له وجوده الواقعي الضخم في الفكر 

، حيث تمتلئ به كثير من كتب التفسير وشروح الحديث  اإلسالمي

، وقند  ... واألصول فضالً عنن كتنب العقائندوكتب اللغة والبالغة 

ظهننرت فنني اآلونننة األخيننرة محنناوالت ضننخمة متواصننلة لترميمننه 

، ويغننننذوها  ، تشننننرف عليهننننا هيئننننات رسننننمية كبننننرى وتحديثننننه

 . المستشرقون بما ينبشونه من تراثه ويخرجون من مخطوطاته [

 

 أقول: 

ـ  قول الباحث عن المذهب األشعري ] له وجوده الواقعي  1

، لكن قوله عنه ] مذهب بدعي  الضخم في الفكر اإلسالمي[ فهذا صحيح

، فهال أبرزت أدلتك ـ أيها الباحث ـ  بعد تحديد  [ فهذا يحتاج إلى أدلة

نقط االبتداع في المذهب األشعري !!!] قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم 

 . [7]َصاِدقِيَن[

ي بأنه ]قد ظهرت في اآلونة ـ  قول الباحث عن المذهب األشعر 2

األخيرة محاوالت ضخمة متواصلة لترميمه وتحديثه[ فال أدري ما 

المقصود بهذه المحاوالت الضخمة؟ وال أين هي؟ وليت الباحث يذكرها 

!  . 
ـ وقوله ]ويغذُوها المستشرقون[ فما أبعده عن الحقيقة !!! فهل  3

ب التراث أحصى الباحث ما أسهم المستشرقون في نشره من كت

اإلسالمي ووجد تركيز المستشرقين على نشر كتب األشاعرة في 

، وما أظنه يتبنى مثل هذا المنهج  العقيدة؟ !!! ما أظن الباحث فعل ذلك

 .  العلمي

                                                 

 ( .111)سورة البقرة آية [ 7]
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، وقد نشروا  أو أسهموا  المستشرقون يهتمون بكافة فروع المعرفة

زي ، ومن ذلك قسم من مغا في نشر كثير من كتب التراث اإلسالمي

،  ، والطبقات الكبرى البن سعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للواقدي
، ومناقب عمر بن عبد العزيز البن  والسيرة النبوية البن هشام

، والكلم الطيب من أذكار النبي صلى هللا عليه وسلم البن  الجوزي

، وطبقات الحفاظ  ، والمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي تيمية

،  ، والرسم القرآني ، والوقف واالبتداء ، وبعض كتب القراءات للذهبي
،  ، والجرح والتعديل ، ومصطلح الحديث ، واألنساب وطبقات الفقهاء

، وكتب  ، وعلم الكالم ، والتصوف والنحو، وكثير من كتب الفلسلفة

. وقد طبع بعناية المستشرقين أربعة وعشرون جزءاً حتى  [8]األشاعرة

، وال أدري لم ينسى  ، ولم يتم الوافي بالوفيات للصفدي اآلن من كتاب

الباحث أن المستشرقين قد طبعوا "الرد على الجهمية" للدارمي في 

، وجعله  "ليدن"؟ ؟ !!! وهذا من كتب العقيدة التي أثنى عليها الباحث

 .  ، فتأمل !!! قريناً لمؤلفات اإلمام أحمد والبخاري وغيرهما
ألشاعرة وبين المستشرقين؟ ! وما دوافعه؟ ! فما هذا الربط بين ا

 . ولمصلحة َمْن؟ !!!

                                                 

 . انظر: إسهامات ااستشرقني يف نشر الرتاث للوكتور علي بن إبراهيم النملة[ 8]
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 قال الباحث:

]األشننناعرة هنننم النننذين كفنننروا ومنننا يزالنننون يكفنننرون أتبننناع 

، بننل كفننروا كننل مننن قننال إن هللا تعننالى موصننوف بننالعلو،  السننلف

، وهننو مننا لننم يفعلننه  وحسنبك تكفيننرهم واضننطهادهم لشنني  اإلسننالم

... ولوال اإلطالة ألوردت بعنض منا  ، طأهل السنة بعالم أشعري ق

.  تصرح بنه كتنب عقيندتهم منن اتهامنه بالزندقنة والكفنر والضنالل
وانظر عن القدامى: الرد الوافر على من زعنم أن ابنن تيمينة شني  

...  ، ، وكتنناب الحصننني دفننع شننبه مننن شننبه وتمننرد اإلسننالم كننافر

ومن ذلك قول صاحب حواشي على شرح الكبرى للسنوسني ]ابنن 

  . تيمية أي الحنبلي المشهور زنديق وبغضه للدين وأهله ال يخفى[

 

 أقول: 

 . ـ  هل كفَّر األشاعرة أتباع السلف؟ !!! 1
وهل كفَّر األشاعرة كل من قال إن هللا تعالى موصوف بالعلو؟ !!! 

 . [9]أين وجد الباحث هذا؟!!! ] قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن [ 
ـ  هل كفَّر األشاعرة ابن تيمية؟ وهل صرحت كتب عقيدتهم  2

 باتهامه بالزندقة؟ :

لقد كفَّر ابَن تيمية رحمه هللا أحدُ فقهاء الحنفية وهو عالء الدين 

، وكفَّر كلَّ  هـ( 841محمد بن محمد بن محمد البخاري المتوفى سنة )

 . من يطلق عليه لقب شي  اإلسالم
اري ـ رحمه هللا وغفر له ـ  ليس بأشعري وال ولكن عالء الدين البخ

، ويكفيك أنه كان ينهى عن النظر في كالم  يمثل المذهب األشعري

. ورد عليه ابن ناصر الدين  [10]اإلمام النووي ويقول هو ظاهري 

                                                 

 ( .111)سورة البقرة آية [ 9]
 . 294/  9:  انظر: الضوء الالمع للسخاوي[ 10]
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بكتابه الذي سماه "الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية شي  اإلسال م 

ات العلماء من المعاصرين البن ، حيث ذكر فيه أسماء عشر كافر"

، فهل كان أولئك  تيمية وغيرهم من الذين سموا ابن تيمية شي  اإلسالم

كافرين ؟ !!!. ومن أولئك المعاصرين البن تيمية من كان بينهم وبينه 

،  خصومة علمية ظاهرة وأطلقوا عليه مع ذلك كلمة شي  اإلسالم
، هما  ماء األشاعرةوأخص منهم بالذكر عالمين كبيرين من كبار عل

هـ(، 756اإلمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السـبكي المتوفى سـنة)

.  هـ(727ومحمد بن علي بن عبد الواحد ابن الزملكاني المتوفى سنة )
 . فهل بعد هذا اإلنصاف إنصاف؟ !

، بل اعترفوا له بالمكانة  فأولئك المعاصرون البن تيمية لم يكفروه

 . [11]كثير منهم عليه لقب شي  اإلسالم ، وأطلق  العلمية
ومن العلماء الذين جرت بينهم وبينه خصومة علمية قضاة المذاهب 

، ولكن ذلك لم  ، ولو كفروه لحكموا باستتابته وبقتله إذا لم يتب األربعة

 . يقع
وقد قرظ الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه هللا كتاب "الرد الوافر" 

، وأثنى في  ن رداً على عالء الدين البخاريالذي صنفه ابن ناصر الدي

، وأشار إلى المسائل التي  تقريظه على الشي  تقي الدين ابن تيمية

،  ، فقال: ] وشهرة إمامة الشي  تقي الدين أشهر من الشمس أنكرت عليه
وتلقيبه بشي  اإلسالم في عصره باق إلى اآلن على األلسنة الزكية 

، وال ينكر ذلك إال من جهل مقداره أو  ويستمر غداً كما كان باألمس

... ولقد قام على الشي  تقي الدين جماعة من العلماء  ، تجنب اإلنصاف

، وعقدت له  مراراً  بسبب أشياء أنكروها عليه من األصول والفروع

                                                 

 . ، كما سيأيت ذكرهم ابن انحر الوين ممن جاءوا بعوه: احلافظ السيوطي وابن عابوينويضاف إىل العلماء الذين [ 11]
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، وال يُحفظ عن أحد منهم أنه  بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة وبدمشق

... والمسائل التي أُنكرت عليه ما كان ، أفتى بزندقته وال حكم بسفك دمه

،  ، وال يصرُّ على القول بها بعد قيام الدليل عليه عناداً  يقولها بالتشهي
، ومع  وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبري منه

، فالذي أصاب فيه ـ وهو األكثر ـ يستفاد  ذلك فهو بشر يخطئ ويصيب

،  ، بل هو معذور ، والذي أخطأ فيه ال يقلد فيه منه ويترحم عليه بسببه
 . ،...[ ألن أئمة عصره شهدوا له بأن أدوات االجتهاد اجتمعت فيه

ـ  لقد كان الفقيه الشـافعي الشـي  تقي الدين الحصني أبو بكر بن  3

هـ( ـ رحمه هللا وغفر له ـ يحمل على ابن 829محمد المتوفى سـنة )

 ، فما الذي أخذه عليه؟ وما مستنده في ذلك؟  رهتيمية ـ رحمه هللا ـ  ويكف

: ]... فمن ذلك ما أَخبر به أَبو الحسن علُّي الدمشقي  قال الحصنيُّ

ً في مجلس ابن  في صحن الجامع األُموي عن أَبيه أنه قال: كنا جلوسا

، فذّكر ووعظ وتعرض آليات االستواء ثم قال: واستوى هللا على  تيمية

 . [12]عرشه كاستوائي هذا[ 
ونقل الحصني عن تفسير أَبي حيان األندلسي المسمى بالنهر عند 

، أَنَّ أَبا  [13]تفسير قول هللا تعالى ] َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السََّماَواِت َواألَْرَض[ 

ه أَنه قال فيه: ]إِنَّ هللا  حيَّان قرأ في كتاب العرش البن تيمية وهو بخّطِ

ً يُ  قعد معه فيه رسول هللا صلَّى لُلُا يجِلس على الكرسي وقد أَخلى مكانا

 . [14]عليِه وسلَّم[

                                                 

 . 41 فع شبه من شبه ومتر  ونسب ذلك إىل اإلماب أمحو للحصين: ص [ 12]
 . 255[ سورة البقرة آية 13]
 . 48 – 47اارجع السابق: ص [ 14]



 ـ 15ـ  

ونقل الحصنيُّ عن ابن تيمية أَنه قال في الكالم على حديث النـزول 

المشهور: ]إِنَّ هللا يَنزل إِلى سماء الدنيا إلى مرجٍة خضراَء وفي رجليه 

 . [15]نَعالن من ذهب[ 

تشبيه وقال الحصني عن ابن تيمية ]مع أن كتبه مشحونة بال

، واإلشارة إلى االزدراء بالنبي صلى هللا عليه وسلم  والتجسيم

، وتكفير عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما وأنه من  والشيخين

، وجْعِل عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما من المجرمين وأنه  الملحدين

، ذكر ذلك في كتاب له سماه الصراط المستقيم والرد على  ضال مبتدع

، وقد وقفت في كالمه على المواضع التي كفَّر فيها األئمةَ  لجحيمأهل ا

 . [16]األربعة[ 
وقال عنه في موضعٍ آخر: ]وأَما الحلف بالطالق فإنه ال يوقعه البتةَ 

،...  ، سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعليق أو التنجيز وال يعتبره

، وإال  : خزعبالت ومكروإشاعته هو وأتباعه أَنَّ الطالق الثالث واحدة  

... وإن مسألة الثالث إنما يذكرونها  ، فهو ال يوقع طالقاً على حالف به

 . [17]، وقد وقفت على مصنف له في ذلك[  تستُّراً وخديعة

وقال عنه متحدثاً عن سبب إدخاله السجن: ]وكان السبب في اعتقاله 

وأَنَّ زيارة قبور ،  وحبسه أَنه قال ال تُشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد

، كقبر إبراهيم الخليل وقبر النبي  األَنبياء ال تُشد إليها الرواحل كغيرها

ً في ابن تيمية  صلَّى هللا عليه وسلم ، ثم إنَّ الشَّاميين كتبوا فتيا أيضا

لكونه أَول من أحدث هذه المسألة التي ال تصدر إال ممن في قلبه ضغينة 

ب عليها اإلمام العالمة برهان الدين ، فكت لسيد األَولين واآلخرين

                                                 

 . 48اارجع السابق: ص [ 15]
 . 64اارجع السابق: ص [ 16]
 . 35اارجع السابق: ص [ 17]
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،  ، وآخر القول أَنه أَفتى بتكفيره الفزاري نحو أربعين سطراً بأَشياء
، وكتب تحت  ووافقه على ذلك الشي  شهاب الدين ابن جهبل الشافعي

ه كذلك المالكي ، ووقع االتفاق على تضليله  ، وكذلك كتب غيرهم خّطِ

، فلما قرئت عليهم  السُّلطان لها القضاة ... فجمع ، بذلك وتبديعه وزندقته

أَخذها قاضي القضاة بدُر الدين ابُن جماعة وكتب عليها ]القائل بهذه 

، فصار كفره  ، ووافقه على ذلك الحنفيُّ والحنبلُّي المقالة ضالٌّ مبتدع[

. ثم ذكر الحصني حضور كتاب السُّلطان إلى نائب البلد [18]مجمعاً عليه[

، فذكروا جميعاً  ْسمنا بقراءةِ الفتوى على القضاة والعلماءوأَنَّ فيه: ]ور

،  من غير خلف أَنَّ الذي أَفتى به ابُن تيمية في ذلك خطأ مردود عليه
 . [19]وحكموا بزجره وطول سجنه ومنعه من الفتوى مطلقاً[

يبدو أَنَّ من أهم مآخذ الحصني على ابن تيمية ـ رحمهما هللا ـ هو ما 

قال ]واستوى هللا على عرشه كاستوائي هذا[ !!! ولكن أين  بلغه عنه أَنَّه

،  السَّند؟ ؟ السند هو أَنَّ هذا أَخبر به أَبو الحسن علُّي الدمشقي عن أَبيه
فَمن أبو الحسن علي الدمشقي؟ ومن أبوه؟ وهل كان كل واحد منهما 

نهما  عدالً ضابطاً؟ أَم إِنهما من المجاهيل الذين يروون المناكير؟ ! يبدو أَ 

، والدليل على ذلك هو أن كتب  أَو أَحدهما على األَقل من النوع األخير

، فال شك في  ابن تيمية رحمه هللا مملوءة بالرد على التشبيه والمشبهين

. لكن كيف غفل الشي  تقي الدين الحصني  أن هذا الخبر مختلَق مكذوب

 . [20]عن نقده سنداً ومتناً؟ !!! سامحه هللا وغفر له 

                                                 

 . 45اارجع السابق: ص [ 18]
 . 46اارجع السابق: ص [ 19]
،  أقول: وكما وقع للحصين االعتما  يف هذه ااسألة على رواية منكنرة يرويهنا وهنول ق فقنو وقنع البنن تيمينة م ن  ذلنك[ 20]

تيمينة منن قبن  بسنبب أم نال تلنك الرواينة  بسبب تلك الرواية يف حتمي  ابن تيمية وزرها ق فقو وقنع ابنني  وكما وقع احلصيني 
، منع نقن  ااطناعن اانزورة االفقنة  ومت أي متحنيا للنرواايت  يف حتمي  بعض العلماء األجالء أوزار تلك الرواايت اانكنرة

 . وال نقو ال للسنو وال للمنت
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 ومن ذلك طعنه يف اإلماب أيب احلسن األشعري ويف اخلسروشاهي: 
إمناب  هنن(324) احلسنن علني بنن إياعين  األشنعري ااتنو  سننة ب ااتفق على إمامته و يننه وورعنه أبنواإلما فأما األول فهو

حاحب منازل  وهو –، وقو نق  ابن تيمية ما قاله فيه أبوإياعي  عبو هللا بن حممو األنصاري اهلروي  ااذهب األشعري
، وذلك قوله خالل ذكره لألشناعرة: ]وقنو شنا   لكالبيف كتابه ذب ا –السائرين االقب عنو بعض الناس بشيخ اإلسالب 

. مث نقن  رواينة األنصناري هنذا  يف ااسلمني أمت رأسهم علي بن إياعي  األشعري كامت ال يستنجي وال يتوضأ وال يصنلي[
بننن التسننعينية ال].  احلسننن األشننعري متحننأاة اسننألة تكنناف  األ لننة[ بسنننوه عننن زاهننر بننن أمحننو أنننه قننال: ]أشننهو اننات أبننو

: وقو قي  201. وكامت قو قال يف ص  274، وقو ابتوأ نقله عن األنصاري يف السطر األخأ من ص  276تيمية: ص 
 .[ إمت األشعري يف آخر عمره أقر بتكاف  األ لة 

احلسننن األشننعري ال يسننتنجي وال يتوضننأ وال يصننليا ككك أهكننذا كننامت مننتحلالة مننن أركننامت اإلسننالب ال  تننري: هنن  كننامت أبننو
هنننارة وال حنننالةا ككك وهننن  هنننذا ممنننا شنننا  يف ااسنننلمني عنننن أيب احلسنننن األشنننعريا ككك ]سنننبحانك هنننذا  تنننامت يعنننرف ط
أمت كتننب الننرتاجم الننيت سننطرها العلمنناء األعننالب طافحننة  . والننولي  علننى زيننا هننذا الكننالب وبطالنننه واختالقننه هننو عظننيم[

، إال أهنمنا  ، ومها من تالميذ ابنن تيمينة ك أ رمحهما هللا، ومنهم احلافظامت الذهيب وابن   دل ناء عليه يف  ينه وعلمه وورعه
.  ، وقو ذكرت ترمجته يف طبقات الفقهاء الشافعية وااالكية وأحو كتب طبقات احلنفية مل يعرجا على هذا الكالب الباط 

 /3ي: . طبقنننات الشنننافعية الكننن ي للسنننبك 347 – 346 /11انظنننر ترمجتنننه يف: غرينننخ بينننوا  للخطينننب البينننوا ي: ] 
ن  72 /1. طبقننات الشنننافعية ل:سننننوي:  606ن  2/604. طبقننات الفقهننناء الشنننافعية البننن الصنننالح:  444 – 347
. شجرة  96 – 94 /2. الويباج ااذهب البن فرحومت:  114 – 113 /1. طبقات الشافعية البن قاضي شهبة:  73

 /2اجلننواهر ااضننية يف طبقننات احلنفيننة للقرشنني:  . 79النننور الزكيننة يف طبقننات ااالكيننة للشننيخ حممننو حممننو  لننوف: ص 
.البواية والنهاية  90 – 85 /15.سأ أعالب النبالء للذهيب: 167 – 166 /1. األنساع للسمعاين:  545 – 544

.شذرات الذهب  286 – 284 /3. وفيات األعيامت البن خلكامت:  187 /11ويف طبعة أخري: 11/199البن ك أ:
. وأبوي ابن اجلوزي  الفته أليب  332 /6. اانتظم البن اجلوزي:  305 – 303 /2العما :  يف أخبار من ذهب البن

إياعي   ، لكن ليس فيه شيء مما رماه به أبو ، وهي حفة الكالب احلسن األشعري يف مسألة حفة من حفات هللا تعاىل
 .[  األنصاري اهلروي

، الننذي أشننار إليننه الننذهيب يف سننأ أعننالب  يننة فلعلهننا ممننا اقرتفننه األهننوازيوأمننا اافننرتايت الننيت ذكرهننا اهلننروي ونقلهننا ابننن تيم
 . ، فيه أكاذيب[ ، إذ قال: ]وقو ألا األهوازي جزءاة يف م الب األشعري النبالء

، قال احلافظ ال قة عبو  هن(446 ) ، ااتو  سنة علي األهوازي ، أبو احلسن بن علي بن إبراهيم بن يز ا  واألهوازي هو
علنني األهننوازي كننذاع يف احلننويث والقننراءات  بكننر اخلطيننب: أبننو  بننن أمحننو بننن عمننر السننمرقنوي: قننال لنننا احلننافظ أبننوهللا

 . مجيعاة 
، وقال احلافظ  فوهاه هن(488 ) الفض  أمحو بن احلسن بن أمحو بن خأومت البيوا ي ااتو  سنة وذكره اإلماب ال قة أبو

 ن 512 /1انظنر: مينزامت االعتنوال للنذهيب:] . ااوضنوعة: اانتهم بنه األهنوازي القاسم ابن عساكر عن أحنو األحا ينث أبو
 . [ 240 – 237 /2. لسامت اايزامت البن حجر:  513
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ً و ،  البن تيمية ـ سامحه هللا وغفر له ـ كلمات توهم التشبيه إيهاما
، بل يقول ليس استواؤه كاستواء  وليس هو ممن يقول ]كاستوائي هذا[

 .  المخلوقين

                                                                                                                                                    

ال ينرج   وأما مسألة تكاف  األ لة فإمت هذا يعين أمت الرج  قو تساوت وتعا لن  عننوه األ لنة يف مسنألة منن ااسنائ  فهنو
 . يف شك وحأة وعوب يقني ، فهو أمت جيزب به، فضالة عن  فيها قوالة من األقوال

كاإلمينننامت دع تعننناىل وعلمنننه وقورتنننه   –وال شنننك يف أمت منننن يقنننول بتكننناف  األ لنننة يف مسنننألة منننن مسنننائ  أحنننول االعتقنننا  
 . خارج عن  ائرة اإلسالب فهو –ومشيئته واليوب اآلخر ونبوة حممو حلى هللا عليه وسلم وعموب رسالته 

من أكابر العلماء ااوافعني عن عقائنو الكتناع  ن األشعريا ككك أهكذا كامت هذا اإلماب الكبأ وهواحلس أهكذا كامت أبو
إمت االفننرتاء عليننه ممننا ينبينني أمت  والسنننةا ككك هنن  وجننو يف كتبننه م نن  هننذه الكلمننةا ك وهنن  نقلهننا عنننه أحننو تالميننذها ك أو

 . يتساه  يف روايتها ككك
، أحننو  هننن(652)، ااتننو  سنننة  ، عبننو احلميننو بننن عيسننى اخلسروشنناهي الشننافعيني أحننو العلمنناء الفقهنناء وأمننا ال نناين فهننو

علنى  ، وقو انل منه ابن تيمية عنوما قال يف معرض حوي ه عن األشناعرة: ]وهلنذا كنامت اليالنب تالمذة فخر الوين الرازي
أحو تالمذة ابن اخلطيب  هوو  –، كما حوثين من حوثه ابن د ه أنه  خ  على اخلسروشاهي  أتباعهم الشك واالرتياع

النننذي قنننوب إىل الشننناب ومصنننر وأخنننذه االنننك الناحنننر حننناحب الكنننر  إىل عننننوه وكنننامت يقنننرأ علينننه حننن  قيننن  إننننه حصننن  لنننه 
، قال:  خل  عليه بومشق فقال يل: اي فالمت ما تعتقوا . قل : أعتقو ما  اضطراع يف اإلميامت من جهته وجهة أم اله ن

، أظنننه وقننال: لكننين وهللا مننا أ ري مننا  . فبكننى بكنناء عظيمنناة  جننازب بننذلكا . قلنن : نعننم. قننال: وأننن   يعتقننوه ااسننلمومت
 . [ 202 – 201صالتسعينية البن تيمية: ] .  ، لكين وهللا ما أ ري ما أعتقو[ ، لكين وهللا ما أ ري ما أعتقو أعتقو

فسنأله عمنا يعتقنو مث حلنا لنه دع ااكن  دبنن د ه النذي ينوعي أننه  خن  علنى اخلسروشناهي  تري: من هذا االقنب أو
تعننناىل ثنننال ة أننننه منننا ينننوري منننا يعتقنننوا ككك ومنننن هنننذا ايهنننول اانننبهم النننذي حنننوث ابنننن تيمينننة زاعمننناة أمت ابنننن د ه حوثنننه 

أحنومها  أهنمنا أو بذلكاككك وه  كامت ك  واحو منهما عوالة ضابطاةا أب إهنما من اياهي  النذين ينروومت اانناكأا ك يبنوو
، وقنو رجعن   أمت كتنب النرتاجم طافحنة دل نناء علنى اخلسروشناهي ، والنولي  علنى ذلنك هنو   من الننو  األخنأعلى األق

ما يشبهها يف الواللنة علنى أمت الرجن  كنامت شناكاة منرغدة يف  إىل عو  منها فلم أجوها أور ت أية إشارة إىل هذه القصة أو
، ومهنا اإلمناب النذهيب واإلمناب ابنن ك نأ  مذوا على ابنن تيمينة، وبعض تلك الكتب هي من م لفات من تتل عقيوته وإميانه

ونقن   198 /13. البواينة والنهاينة البنن ك نأ:  212 – 211 /5انظنر: العن  يف خن  منن لن  للنذهيب: ] . رمحهما هللا
 /7. شننننذرات الننننذهب البننننن العمننننا :  162 – 161 /8. طبقننننات الشننننافعية الكنننن ي للسننننبكي:  ثننننناء أيب شننننامة عليننننه

فنوات الوفينات 75 – 73 /18. الوايف دلوفيات للصالح الصنفوي:  32 /7. النجوب الزاهرة البن تيري بر ي:  441
، وهننننذا  173 /2. عيننننومت األنبننناء يف طبقنننات األطبننناء البنننن أيب أحنننيبعة:  259ن  257 /2حملمنننو بنننن شننناكر الكتنننيب: 

. لكنن كينا لفن   شك يف أمت هذه القصة  تلقنة مكذوبنة ، فال [ ، وقو أث  عليه وذكر اارثيات اليت قيل  فيه تلميذه
 . الشيخ تقي الوين ابن تيمية عن نقو سنوهاا كك ساحمه هللا ولفر له
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ا مسأَلة إِقعاد هللا تعالى لنبيِّنا محمٍد صلَّى لُلُا عليه وسلَّم معَه على  أَمَّ

، ألَنَّه يذكر األَثر الوارد في  بهاالعرش؛ فابن تيمية ـ سامحه هللا ـ يقول 

ً  هذا عن مجاهٍد رحمه هللا ، ولكنَّه ال يقول إِن  ، وال يتعقبه سنداً وال متنا

، ومن المواطن التي ذكره  هللا تعالى قاعد  على العرش كقعود المخلوقين

فيها ما نقله من كتاب السُّنة ألَبي بكر ابن أَبي عاصم إِذ قال: وقال أَبو 

دثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد ]َعَسى أَْن يَْبعَثََك َربَُّك َمقَاماً بكر: ح

. ولم يذكر أنَّ ليثاً هذا  [22]قال: ]يُقعده معه على العرش[  [21]َمْحُموداً[ 

 . ، وأنَّه كان قد اختلط هو ابن أَبي ُسليم
 

ا القول بأَنَّ كتَب ابن تيمية مشحونة  بالتشبيه والتجسيم فليس في ها وأَمَّ

 .[23]تصريح بذلك

وأمنا اإلشنارة إلنى االزدراء بنالنبي صنلى هللا علينه وسنلم والشنيخين 

وتكفير ابن عباس وتضليل ابن عمر وتبديعه وتكفير األئمة األربعة فهذا 

، وكتبه مشحونة بتعظيم النبني  في واد وابن تيمية رحمه هللا في واد آخر

ة والثناء على األئمة صلى هللا عليه وسلم ووجوب محبته وتوقير الصحاب

                                                 

 . [79]االسراء: من اآلية[ 21]
 . 73التسعينية البن تيمية: ص [ 22]
اجلسنم فقنال: ]وأمنا احلنبلينة  ، ومن أقواله يف ذلنك أننه حتنوث عنن لفنظ ، ولكن ميي  إليه ابن تيمية ال يصرح دلتجسيم[ 23]

الذي كامت عليه اإلماب  ، وهو ، وفيهم من ال ينفيه وال ي بته ، لكن فيهم من ينفيه فال يعرف فيهم من يطلق هذا اللفظ
الفض   . أما أبو[  93/  2بيامت تلبيس اجلهمية يف أتسيس بوعهم الكالمية البن تيمية:  ].  أمحو وسائر أئمة السنة[

، إذ يقنول عننه:  فينق  عن اإلماب أمحنو خنالف ذلنك هن(410)ن عبو العزيز التميمي احلنبلي ااتو  سنة الواحو ب عبو
. وأه  اللية وضعوا هذا االسنم علنى كن  ذي  ]وأنكر على من يقول دجلسم وقال: إمت األياء مأخوذة دلشريعة واللية

االحنق النذي رخنر طبقنات احلنابلنة ] . لنك كلنه[، وهللا تعاىل خارج عن ذ طول وعرض ويك وتركيب وحورة وأتليا
يعلنى فإننه قنال:  . وممن نفى لفظ اجلسنم عنن هللا تبنار  وتعناىل شنيخ احلنابلنة القاضني أبنو [ 298/  2البن أيب يعلى: 

، فمننن اعتقننو أمت هللا سننبحانه جسننم مننن األجسنناب وأعطنناه حقيقننة اجلسننم مننن التننأليا  ]ال جيننوز أمت يسننمى هللا جسننماة 
 . [ 212/  2طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: ] .  كافر[  ال فهوواالنتق
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. وال أدري أَيننن وجنند الحصننني ـ سننامحه هللا ـ  هننذه الطَّامننات؟  األربعننة

وكيف نسبها لكتاب "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أَصحاب الجحيم" 

؟؟ وال أَسنننتبعد أَن يقنننوم أَحننند الوضننناعين بكتابنننة مثنننل هنننذه االفتنننراءات 

الحصننني وغيننره ليننوغر  وينسننبها البننن تيميننة رحمننه هللا ويننأتي بهننا إلننى

 . صدورهم على ابن تيمية
وال يغيبن عن بالك االفتراءاِت الشنيعة الكثيرة التي نسبها ابُن حنزم 

، ممننا تجنند كتننب البنناقالني مشننحونة  إلننى البنناقالنّيِ رحمهمننا هللا تعننالى

نناعين  بنقيضننها ، وهننذا يجعلننك ال تتننردد فنني أَنهننا مننن فعننل أَحنند الوضَّ

 . األَفاكين
نَّ ابن تيمية رحمه هللا ال يوقع طالقاً على حالف به سواء كان وأَما أَ 

بالتصنننريح أو الكناينننة أَو التعلينننق أَو التنجينننز وأَننننه يشنننيع مسنننألة وقنننوع 

، فنابن  التطليقات الثالث واحدة تستراً وخديعة: فهنذا منن أَعجنب العجنب

ُر تيمية يوقع الطالق الصادر بالتصريح والكناية والتنجيز كما يوقعه سائ

، إِذ ال يقنول بوقوعنه حالنةَ  ، وخالفهم فني مسنألة الطنالق المعلَّنق العلماء

 ً ، بل يستثني ما إِذا كان قصد الحالف بنه الحنثَّ  وجود المعلَّق عليه مطلقا

، كما أَنه ال يقول بوقوع ثالث تطليقات  على فعل شيء أَو المنع من فعله

.  تطليقنة  واحندة فقنط ، وينرى أَن الواقنع بنذلك لمن جمعهن في لفظ واحد
فمسألة الرد على ابن تيمية رحمنه هللا فيمنا انفنرد بنه منن مسنائل الطنالق 

 .  شيء واتهامه بأنه ال يوقع طالقاً على حالف به شيء  آخر !!!
واحننل لزيننارة قبننور  ننا قننول ابننن تيميننة رحمننه هللا بتحننريم شنندِّ الرَّ وأَمَّ

القوول بََنوه أَول مون ، لكنَّ  األنبيـاء ـ فضالً عن غيرهم ـ  فهو يقول بهذا

، فقد نقل ابن حجر فني فنتح البناري نحنواً  أَحدث هذه المسَلة غيُر مسلَّمٍ 

، وأَما القوُل  من ذلك عن أَبي محمد الجويني والقاضي عياض وغيرهما

بنننأنَّ هنننذه المسنننألةَ ال تصننندر إِال ممنننن فننني قلبنننه ضنننغينة لسنننيد األولنننين 
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، وأيننن هننذا مننن  م فهننذا كننذلك غيننر مسننلَّمواآلخننرين صننلَّى لُلُا عليننه وسننلَّ 

ذاك؟ !!! فقد يحمل بعُض أَهنل العلنم حنديث النبني صنلى هللا علينه وسنلَّم 

حاُل إِال إِلى ثاَلثِة َمسناجد[ علنى ظناهر العمنوم ، وال يسنتثني  ]ال تَُشدُّ الّرِ

، وهننذا المسننلك مخننالف لقننول  منننه إال مننا ورد دليننل خنناص علننى إِباحتننه

، لكننه ال يننافي تعظنيَم النبني  ، وهنو اجتهناد  منن قائلنه لمجمهوِر أَهل الع

 .  صلَّى هللا عليه وسلَّم وتوقيَره ومحبَّته
وليس من المقبول أَن يقول الحصني إِن برهان الدين الفزاري كتنب 

أَشياء على فتوى ابن تيمية بتحريم شدِّ الرحال لزيارة القبر الشريف وأَنه 

جهبل ووقع االتفاق على تضليله بذلك وتبديعنه ]أَفتى بتكفيره ووافقه ابن 

، ألننا وجندناه ينقنل  وزندقته[ !! فإنه ال يقبل حتى ينقل نصوص كالمهم

نصوصاً ليس فيها تكفينر ويفسنرها بنالتكفير !!! فإننه نقنل ننصَّ القاضني 

الشافعي بدر الدين ابن جماعة وأَنه كتنب علنى تلنك الفتنوى ]القائنل بهنذه 

، وعقب ذلك النقل بقوله ]ووافقه علنى ذلنك الحنفني  ع[المقالة ضالٌّ مبتد

والحنبلي فصار كفره مجمعاً عليه[ !!!. وال أدري كيف يسنتقيم هنذا بعند 

أَنَّ حكننم القاضنني بنندُر النندين ابننن جماعننة بالضننالل واالبتننداع ثننم يجعلننه 

الحصني تكفيراً ويقول ]فصار كفره مجمعناً علينه[ !!!. ثنم إِنَّ الحصنني 

سُّننلطان إِلننى نائننب البلنند وأَنَّ القضنناة والعلمنناء الننذين قُِرئننت نقننل كتنناب ال

عليهم فتوى ابن تيمية ]ذكروا أَنَّ الذي أَفتى به في ذلك خطأ  مردود عليه 

، ولنيس فني شنيٍء منن  وحكموا بزجره وطول سجنه ومنِعه من الفتنوى[

 .  ذلك رميه بالكفر أَو الزندقة
لننه ـ  كننان قنند امننتأل غضننباً ويبنندو أَن الحصننني ـ سننامحه هللا وغفننر 

ننخمت أَخطنناؤه ـ باإِلضننافة إلننى المفتريننات  وسننخطاً علننى ابننن تيميننة فتضَّ

،  ، فقنال منا قنال ، وأَخرجتنه عنن سنمت االتِّنزان عليه ـ  في قلبنه وعقلنه
، فقند قنال هللا تعنالى  والواجب على المسلم العدُل في حالنة الحنّبِ والكنره
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ْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقنَرُب ِللتَّْقنَوى َواتَّقُنوا ]َوال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَ 

َ َخبِير  بَِما تَْعَملُوَن[ َ إِنَّ لُلاَّ لُلاَّ
[24] . 

لكن إِذا كان قد وقع الحصني في تكفير ابن تيمينة كمنا وقنع فني ذلنك 

عصننريُّه عننالء النندين البخننناري فننإِنَّ جمهننور األشننناعرة لننم يقعننوا فننني 

، وأَثننوا علينه فيمنا ينرون أَننه أَصناب فينه،  ، ولم يتهموه في ديننه رهتكفي

ة منع شندَّة الخطنأ  وانتقدوه فيما يرون أَنه أَخطأ فينه نقنداً يتناسنب فني القنوَّ

 .  الذي يرون أَنه وقع فيه
ـ أَما ما قاله صاحب الحواشي على شرح الكبرى للسنوسي إِذ قال 4

ين وأَهِلننه ال يخفننى[؛ فهنني كلمننة ال عننن ابننن تيميننة ]زنننديق وبغُضننه للنندِّ 

، فمنن  تستحق أَن توضع في معرض الحديث عن األَشناعرة وابنن تيمينة

 هو قائلها؟ ؟ وما موقعه بين علماء األشاعرة؟ ؟ !: 

قائلها هو الشني  إِسنماعيل بنن موسنى بنن عثمنان الحامندي المتنوفى 

ن قولننه ، فننال يمكننن أَن يقننر ، فهننو مننن المتننأَخرين جننداً  هننـ(1316سنننة )

مين منن األَشناعرة د[  بكالم المتقندِّ ، ولعلَّنه قنرأَ ]دفنع ُشنبَه منن شنبَّه وتمنرَّ

 .  ، رحمهم هللا جميعاً وغفر لنا ولهم للحصني فقال ما قال
ـ  اشتهر عن كثينر منن العلمناء المتنأخرين النفنوُر الشَّنديد منن ابنن 5

نننه تيمينننة رحمنننه هللا فيهنننا  ، ومنننع ذلنننك فقننند قنننال بعضنننهم كلمننناٍت فننني حقِّ

 ، فأَحببت أَن أَذكر ما وجدته من ذلك:  إِنصاف

قال السُّيوطي: ]وقال الشي  تقي الدين ابن تيمية في كتابنه "نصنيحة 

. ثنننم قنننال فننني ذكنننر  ...[ أَهنننل اإليمنننان فننني النننردِّ علنننى منطنننق اليوننننان"

المجتهنندين: ]وفنني هننذا العصننر شنني  اإلسننالم العالمننة تقنني النندين ابننن 

                                                 

 . 8آية   سورة اااائوة [24]
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، منهم الشي  ولُّي الدين العراقني فني  حد باالجتهاد، وصفه غيُر وا تيمية

 . [25]"فتاويه"[
نوفي ابنن عابندين: ]وقند سنبق إِلنى نقنل ذلنك  وقال الفقيه الحنفني الصُّ

نارم  أَيضاً شيُ  اإلسالم تقي الدين أحمد ابُن تيمية الحنبلُّي في كتابه "الصَّ

 . [26]المسلول" [ 
اعية المشهور بالصيَّادي في وقال أَحد مشاي  الطريقة الصُّوفية الرف

(: محبَّننة العلمنناء العنناملين 122جملننة وصنناياه ألَتبنناع الطريقننة: ]المننادة )

الذين يريدون إِعالء كلمة هللا تعالى ولو أغلظوا على خدَّام الطُرق العلية 

، ال لغنننرٍض  ، إِن علمنننت أَنَّ ذلنننك هلل تعنننالى فننني دروسنننهم ومؤلفننناتهم

البعض منهم شدة وغلظنة وتخلنل ذلنك  ، ولو خامر بعض كلمات نفساني

 . [27]، ككلمات الشي  ابن تيمية رحمه هللا تعالى وأَمثاِله[  الغلط
ومواقنننف الشننني  ابنننن تيمينننة رحمنننه هللا تعنننالى منننن أَتبننناع الطريقنننة 

فاعية مع النقد القاسي والتجريح الشديد معلومة  ومشهورة   ، إِال أَنه ال  الّرِ

فناعّيِ رحمنه هللا تعنالى يتكلَّم في شني  الطريقنة الرِّ  فاعينة السَّنيِد أَحمندَ الّرِ

 .  بشيءٍ 
وقال الشي  يوسف النبهاني من كبار الصنوفيين ببينروت فني القنرن 

، مننن  ، وعلَنم شنهير الرابنع عشنر الهجنري: ]وابننن تيمينة هنو إِمنام كبيننر

، ولكننه منع  أَفراد أَئمة األُمة المحمدية الذين تفتخر بهم على سنائر األمنم

، فقد أخطنأ فني مسنائَل قليلنٍة ـ منهنا  يُر معصوم من الخطأ والزللذلك غ

هاتننان المسننألتان ـ خطننأ فاحشنناً خننالف فيننه جمهننوَر األُمننة مننن السَّننلف 

... وابن تيمية وإِن أخطأ في  ، ، كما بين ذلك كثير من المحققين والخلف

                                                 

 . 197،  153الر  على من أخلو إىل األرض وجه  أمت االجتها  يف ك  عصر فرض للسيوطي: ص [ 25]
 . 300/  3ر  احملتار حاشية الور ااختار البن عابوين: [ 26]
 . 45 فذلكة احلقيقة للصيا ي: ص[ 27]
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هنا ، نصنَر ب هذه المسائل المعدودة فقد أَصاب بمسائل ال تعندُّ وال تحصنر

.  ، صلَّى هللا علينه وسنلَّم[ ، وخدم بها شريعة سيد المرسلين الدين المبين
ثم قال: ]اعلم أني أَعتقد في ابن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن عبد الهادي 

، وقد نفعوا األُمة المحمدية  ، وأَكابر علماء المسلمين أَنهم من أَئمة الدين

اإلسنناءة فنني بدعننة منننع الزيننارة  بعلمهننم نفعنناً عظيمنناً وإن أسنناءوا غايننة

 .  [28]واالستغاثة وأََضروا بها اإلسالم والمسلمين أضراراً عظيمة[
،  فانظر إِلى كلمات هؤالء العلماء والصُّوفيين وما فيها من إِنصناف

، فرحمننة هللا تعننالى  علننى الننرغم مننن تباعنند المننناهج وتبنناين المشننارب

 .  ومغفرته لنا ولهم جميعاً إِن شاء هللا
 ـ هل اضطهد األَشاعرةُ ابَن تيمية؟ : 6

، وبالتنالي فنإنهم لنم  لم ينر األَشناعرة فني ابنن تيمينة كفنراً وال زندقنةً 

،  ، وإنما رأَوا فيه ضالالً وابتداعاً في بعض المسائل يحكموا عليه بالقتل
، دون أن يوقعنوا علينه  فحكموا بزجره وطول سنجنه ومنعنه منن الفتنوى

 .  الضرب أو الجلد
م أَودُّ لننو اكتفننوا بإِقامننة مجننالس المننناظرة مهمننا طالننت وتعننددت وكنن

وامتدَّ بها الزمن حتى يظهر لُلُا الحقَّ في كل مسنألة علنى لسنان صناحب 

َ  الحق فيها ، ]ِليَْهِلَك َمْن َهلََك َعنْن بَيِّنَنٍة َويَْحيَنى َمنْن َحنيَّ َعنْن بَيِّنَنٍة َوإِنَّ لُلاَّ

لََسِميع  َعِليم [ 
[29]  . 

ع في الحكم على األشاعرة فني منوقفهم منن ابنن تيمينة ـ وق بل التسرُّ

ً ـ ؛ تصننور أن ابننن تيميننة كننان هننو  رحمهننم هللا وغفننر لنننا ولهننم جميعننا

                                                 

 . 62،  52شواهو احلق يف االستياثة بسيو اخللق للنبهاين: ص [ 28]
 . 42سورة األنفال: اآلية [ 29]
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القاضي وصاحب الكلمة النافذة عليهم في ذلك الوقت ؛ فهل كان سيكتفي 

 .  بالحكم عليهم بمثل الذي حكموا هم به عليه؟ !!! ما أظنُّ ذلك
يب أن يقول الباحث ]... وحسبك تكفيرهم واضطهادهم ـ من الغر 7

  . ، وهو ما لم يفعله أَهل السُّنة بعالم أَشعري قط[ لشي  اإلسالم
يهم الباحث أَهل السُّنة يكفُّون ألسنتهم عن تكفير أَي  فهل كان من يسّمِ

 .  عالم أشعري؟ ! ما أظن ذلك
غفر له ـ ظناهره وأَكتفي بنقل جزء من كالم ابن تيمية ـ رحمه هللا و

أَنننه يكفِّننر خصننومه الننذين دعننوه للحضننور مننن األمننراء والقضنناة ومننن 

، إِذ يقننول: ]فإِنننه فنني آخننر شننهر رمضننان سنننة سننت وعشننرين  معهننم

وسننبعمائة جنناء أَميننران رسننولين مننن عننند المننأل المجتمعننين مننن األمننراء 

، ثم  ، فأطاال الغيبة ...[ ثم قال ]فأخذا الجواب وذهبا والقضاة ومن معهم

، فأَغلظننت لهننم فنني  رجعننا ولننم يأتيننا بكننالم محصننل إِال طلننب الحضننور

لين الجواب ،  ، يا مرتدين عن الشَّنريعة ، وقلت لهم بصوت رفيع: يا مبدِّ
لون ومرتندُّون عنن الشنريعة  [30]يا زنادقة[  . فمن هم المعنيُّون بأَنهم مبدِّ

لننذين أَرسننلوا وزنادقننة؟؟ األميننران المرسننالن مننن قبننل المننأل؟ أو المننأل ا

 .  الرسولين من األمراء والقضاة والعلماء الذين معهم؟؟!!!
ـ  وأَما األلفاظ التي ليس فيها تكفير ولكنها منن السنّبِ النذي يجنب  8

ه عننه لسنانَه وقلمنه فناقرأْ هنذا  على المسنلم ـ فضنالً عنن العنالم ـ أَن يننـّزِ

 المثال: 

يقنال األَشنعرية مخانينُث  قال ابن تيمية ـ رحمه هللا وغفر له ـ : ]كما

. ثم قال: ]... وإِنما اعتقنادهم أَنَّ  ، والمعتزلة مخانيث الفالسفة[ المعتزلة

ة واألشننعرية اإلننناث  القننرآن غيننُر موجننود ، لفظتننه الجهميننة الننذكور بمننرَّ

                                                 

 . 4،  2التسعينية البن تيمية: ص [ 30]
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. فهننل الننتلفُّظ بمثننل هننذا ممننا يليننق بعننالم مننن علمنناء  [31]بعشننِر مننرات[ 

 . المسلمين؟!!!
يهم الباحننث أَهننل السُّنننة يكفُّننون أَيننديهم عننن  ـ هننل كننان مننن 9 يسننّمِ

 .  اضطهاد أَي عالم أَشعري؟! ما أَظن ذلك
 

 وأَكتفي ببعض النقول التي تبين لك شيئاً من حقيقة األمر: 

قال ابن أَبي يعلى في ترجنـمة الشنـريف أبني جعفنر عبند الخنالق بنن 

ينه وبنين هـ( وهو يصف ما جرى ب 470عيسى العباسي المتوفى سـنة )

أَبي نصر عبد النرحيم ابنن أَبني القاسنم عبند الكنريم بنن هنوازن القشنيري 

هـ( : ]فوصل إلى مدينة السَّالم بالجانب الشرقي ولندُ 514المتوفى سنة )

، ولم تكنن ظهنرت قبنل  ، وأَظهر على الكرسي مقالةَ األشعري القشيري

نا وقمعهنم ، لمنا كنان يلحقهنم منن أَيندي أَصنحاب ذلك على رؤوس األَشهاد

،  ... فاشتدَّ أَزر أَهل السُّنة ، ، وأَنكره غايةَ اإلنكار ، فعُظم ذلك عليه لهم
، وكاننننت الغلبنننة  ، وأوقعنننوا بأَهنننل هنننذه البدعنننة دفعنننات وقوينننت كلمنننتهم

ننل قننول ابننن أبنني يعلننى ]لمننا كننان [32]...[ ، لطائفتنننا طائفننة الحننقِّ  . وتأَمَّ

. وابنن أبني يعلنى كنان ممنن  يلحقهم من أَيندي أصنحابنا وقمعهنم لهنم[!!!

 . صحب الشريف أبا جعفر والزمه خمَس سنين
، وكنننان ممنننا قنننال:  وقننند ذكنننر ابنننُن رجنننب نحنننواً منننن هنننذه الواقعنننة

]ومضمون ذلك أَنَّ أَبا نصنر ابنن القشنيري ورد بغنداد سننة تسنع وسنتين 

، وأَخنننذ ينننذمُّ الحنابلنننة وينسنننبهم إِلنننى  ، وجلنننس فننني النِّظامينننة وأَربعمائنننة

... فاتفق جماعنة منن أَتباعنه علنى الهجنوم علنى الشنريف أَبني  ، التجسيم

                                                 

 . 276،  272ااصور السابق: ص [ 31]
 . 239/  2طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: [ 32]
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، فرتننب الشننريف جماعننة أَعنندهم لننردِّ  جعفننر فنني مسننجده واإليقنناع بننه

، فلما وصنل أولئنك إِلنى بناب المسنجد رمناهم هنؤالء  خصومه إِن وقعت

، وقُتننل مننن أولئننك رجننل مننن العامننة وجنننرح  ، فوقعننت الفتنننة بنناآلجرِّ 

 . [33]...[  ، آخرون

                                                 

وأرخ [  305/  8 ] وذكنر ابنن اجلنوزي ًنواة منن ذلنك يف ااننتظم.  20 – 19/  1ذي  طبقات احلنابلة البنن رجنب: [ 33]
 . احلا ثة يف شوال من تلك السنة
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 قال الباحث: 

، يكفِّرونه ثنم يندَّعون أَنهنم وإيناه علنى  ]فيا عجباً لهؤالء القوم

 ...[ !! مذهب واحد ويشملهم جميعاً اسم السنة والجماعة

ثننم قننال: ]إِن مصننطلح أَهننل السنننة والجماعننة يُطلننق ويننراد بننه 

 معنيان:

يعة ... وهذا المعننى يندخل  ، ]المعنى األَعم: وهو ما يقابل الّشِ

 ...  ، ل من سوى الشيعة كاألَشاعرةفيه ك

]المعنننننننى األَخننننننص: وهننننننو مننننننا يقابننننننل المبتدعننننننة وأَهننننننل 

، بننل هننم  ...وهننذا المعنننى ال ينندخل فيننه األَشنناعرة أبننداً  ، األهننواء

، وقد ننص اإِلمنام أحمند وابنن المنديني علنى أنَّ منن  خارجون عنه

خاض في شيء من علم الكالم ال يعتبر من أَهل السنة وإِن أصاب 

، فلننم يشننترطوا  كالمننه السنننة حتننى ينندَع الجنندل ويسننلِّم للنصننوصب

... واألشناعرة  ، ، بل التلقي واالستمداد منهنا موافقة السُّنة فحسب

ـ كمنا سنترى ـ  تلقَّنوا واسنتمدّوا منن غينر السُّننة ولنم يوافقوهنا فني 

  . ، فكيف يكونون من أَهلها؟ ![ النتائج

 

 أقول:

ي معرض حديثه عن األَشاعرة وابن ـ الباحث يقول كالَمه هذا ف1

 .  ، فهل قال األشاعرة إِنهم وابن تيمية على مذهب واحد؟ ؟ !!! تيمية
ـ ال أَدري لَم يتعجب الباحث فيما لو قال األَشاعرة إِنهم وابن تيمية 2

يشملهم جميعاً اسم السنة والجماعة وقد بيَّن هو نفسه أَنَّ هذا المصطلح 

 . ألَعم ويُطلق ويراد به المعنى األَخص؟ !!يطلق ويراد به المعنى ا
فإِن كان األَشاعرة أَو بعُضهم قد قالوا ذلك فعالً فال شك في أَنهم 

يعة وسائر الفرق ، فما وجه التعجب  أَرادوا المعنى األعمَّ الذي يقابل الّشِ

من ذلك؟ !! بل الباحث نفسه يقبل دخول األشاعرة تحت اسم السنة 
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، فلم تنكر ـ أيها الباحث ـ على األشاعرة وال تنكر  نىوالجماعة بهذا المع

 .  على نفسك؟ !
ـ يرى الباحث أَنَّ اسم السنة والجماعة بالمعنى األَخص يقابل 3

 . المبتدعة وأَهل األهواء وأَنَّ األشاعرة ال يدخلون فيه أبداً 
ويرى الباحث أَن األشاعرة تلقَّوا واستمدوا من غير السُّنة وأَنهم لم 

. فهل عندك ـ  ، وقال: فكيف يكونون من أَهلها؟ ! وافقوها في النتائجي

أيها الباحث ـ  دليل على هذه الدعاوى؟! أَو إِن الدعوى يمكن أَن تُقبل 

 .  بدون دليل؟ !!!
وإِذا  أَردت ـ أَيها القارئ المنصف ـ أَن تعلم ماذا قدَّم الباحث من 

ا من غير السُّنة ؛ فاقرأْ ماسطَّره أَدلة على أَنَّ األشاعرة تلقوا واستمدو

، وتأمل هل  مما سيأتي في الموضوع األول الذي عنونه بمصدر التلقي

. وإذا أردت أن تعلم ماذا قدم من  في ذلك دليل على صحة الدعوى؟ !

أدلة على أنهم لم يوافقوا السنة في النتائج فاقرأ وتأمل ما سطره مما 

 . ضوع األولسيأتي في المواضيع التي تلي المو
ـ  هجوم الباحث على األشاعرة واتهامهم بأنهم يتلقون ويستمدون 4

ـ في العقيدة ـ من غير السنة وأنهم لم يوافقوها في النتائج مع الثناء 

الكبير على ابن تيمية: يوحي للقارئ بأن ابن تيمية ال يستمد ـ في العقيدة 

مظنون به والمعروف ، وال ـ من غير السنة وأنه لم يخالفها في النتائج

، ولكن ال  عنه ـ رحمه هللا وغفر له ـ أنه شديد الحرص على اتباع السنة

 بد هنا من وقفة صغيرة:

لم ال يتعامل الباحث مع علماء األشاعرة وابن تيمية وسائر العلماء 

ممن قبلهم ومن بعدهم بمنهج واحد؟ ؟ لم ال يزن أقوالهم بغض النظر 

ال وهو العرض على كتاب هللا تعالى وسنة عن قائلها بميزان واحد؟ أ
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، فما شهدت له النصوص  الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم

 .  ، وما شهدت له بالرد فهو المردود بالقبول فهو المقبول
 ً ،  وما أجمل كلمة الحافظ ابن حجر ـ رحمه هللا ـ التي مرت قريبا

قال بعد الثناء على  ، فقد حيث يقرظ كتاب الرد الوافر البن ناصر الدين

ابن تيمية واإلشارة إلى األشياء التي أنكرت عليه: ]ومع ذلك فهو بشر 

، فالذي أصاب فيه وهو األكثر يستفاد منه ويترحم عليه  يخطئ ويصيب

 . ، والذي أخطأ فيه ال يقلد فيه[ بسببه
وإذا نظرنا بهذا المنظار المنصف فال بد من أن نقول للباحث: إن 

، ومن  رحمه هللا ـ أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء ابن تيمية ـ

، ورفعه إلى مرتبة تكاد تصل  المجانبة لإلنصاف تقديره لدرجة التقديس

، حتى إن  به إلى العصمة التي ال يستحقها َمن سوى األنبياء والمرسلين

أقوال سابقيه والحقيه من العلماء توزن ـ عند كثير ممن فُتنوا به لحد 

، ال على نصوص الكتاب والسنة  العرض على كالمهالتقديس ـ ب

 .  وأساليب اللغة وموازين العقول !!!
 

والذي يتتبع كالم ابن تيمية ـ رحمه هللا وغفرله ـ في العقيدة يجد أن 

 فيه خلالً في عدد من المواضع، وهذه إشارات لبعضها:

 

حده وال رأى ابُن تيمية قوَل ابِن حزٍم ]وأن هللا تعالى لم يزل و  أ ـ

شيء غيره معه[ فعلَّق ابُن تيمية قائالً: ]هذه العبارة ليست في كتاب 

... وال نعرف هذه  ، ، وال تنسب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا

 . [34]العبارة عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين[ 

                                                 

 . 170 – 168نقو مراتب اإلمجا  البن تيمية: ص [ 34]
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 أقول:

نسب من العجيب الغريب أن يقول ابن تيمية عن هذه العبارة ]وال ت

إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم[ وقد قال صلى هللا عليه وسلم ]كان 

 .  [35]هللا ولم يكن شيء غيره[؟ !! 

ومن العجيب الغريب أن يرجح رواية أخرى من روايات الحديث 

على الرواية األولى معرضاً  [36]وهي ]كان هللا ولم يكن شيء قبله[ 

.  الترجيح بين الرواياتتمام اإلعراض عن منهج أئمة الحديث في 
وطرق هذا الحديث مبثوثة في أكثر من عشرين مصدراً من مصادر 

، فلم يكلِّف نفسه عناء الرجوع إلى المصادر لجمع  السنة النبوية

، وهو صحيح  ، واكتفى بالطريقين المرويين في مصدر واحد الطرق

. ولو أنه أنفق من عمره سنوات لجمع طرق هذا الحديث  البخاري

ً وهو ]ولم يكن شيء غيره[ ؛ لجنب نفسه و معرفة اللفظ الراجح حقا

، كالقول بالقدم النوعي  وأتباعه الوقوع في عدد من البدع االعتقادية

 . [37]للعرش وجواز وقوع حوادث ال أول لها 

ومن العجيب الغريب أن يقول إن هذه العبارة ال تعرف أو ال 

منقول عن عدد من أئمة ، ومعناها  يعرفها هو عن أئمة المسلمين

،  ، واإلمام أحمد المسلمين منهم يزيد بن هارون ـ شي  اإلمام أحمد ـ
                                                 

 . الذي يبوأ اخللق مث يعيوه ، دع وهو ححي  البخاري: كتاع بوء اخللق[ 35]
واعرفة رجحامت لفظ ]ومل يكن شيء لأه[ ارجنع لزامناة  . اااء ، دع وكامت عرشه على ححي  البخاري: كتاع التوحيو[ 36]

إىل البحث ااعنومت بن]كامت هللا ومل يكن شيء لأه ن رواينة و راينة وعقينوة[ لكاتنب هنذا الكتناع حنالح النوين بنن أمحنو 
 اإل ليب ، طبع  ار البشائر بومشق .

، أمننا يف العقائننو  كننابحواالجتهننا  يف الفقننه وأحا يننث األومننن اليريننب أمت ك ننأاة مننن ااشننتيلني دلعلننم يتجهننومت للبحننث [ 37]
هننذا ومل أجننو يف كننالب ابننن تيميننة التصننري   . وأحا يننث العقائننو فننال هننو عنننوهم سننوي تقليننو ااشننايخ وتعطينن  العقننول

دلقنوب الننوعي للعننرو ، ولكننه يشنأ إىل هننذا إشنارة واضنحة ، حيننث إننه ينر  علننى منن قنال إمت هللا كننامت ومل يكنن شننيء 
 لأه ، وينفي ححة احلويث  ذا اللفظ .
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،  ، والقاضي أبو يعلى ، والبيهقي ، وابن حبان وابن جرير الطبري
، وجاء معناها في االعتقاد القادري الذي كتب للخليفة العباسي  وغيرهم

 . !القادر باهلل !!! فكيف غفل ابن تيمية عن هذا؟
واألعجب أنه هو نفسه ينقل عن اإلمام أحمد أنه يقول ]كان هللا وال 

، وينقل في معرض الثناء واإلقرار قول عمرو بن عثمان  [38]شيء[ 

... خلصت له األسماء  ، المكي رحمه هللا: ]هللا تعالى واحد ال كاآلحاد

اً ... فكان هادي ، ، فكانت واقعة في قديم األزل بصدق الحقائق السنية

، وإذا  [39]، وفاعالً سيفعل[  ، ورازقاً سيرزق ، وخالقاً سيخلق سيهدي

كان هللا تعالى مستحقاً في قديم األزل السم ]الخالق[ بمعنى القدرة على 

الخلق عندما يشاء ذلك وبمعنى أنه سيخلق ؛ فهذا يعني أنه كان في 

، فكيف غفل عن  األزل وحده ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه

 . هذا؟ !
 

ورد على من  [40]ذكر ابن تيمية رحمه هللا حديث األوعال   ب ـ

حاول الطعن فيه وقال ]هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود 

،  وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين
 . [41]فالقدح في أحدهما ال يقدح في اآلخر[ 

 

 أقول:

                                                 

 . [ايلو اخلامس من الفتاوي الك ي ]. 92 – 91،  77،  52 – 51لتسعينية البن تيمية: ص [ ا38]
. وعمننروبن ع مننامت ااكنني ترمجننه الننذهيب يف سننأ أعننالب النننبالء وقننال: اإلمنناب الننردين  63/  5ومننو  فتنناوي ابننن تيميننة: [ 39]

 . ] 58 – 57/  14. [  ويف بعو ال المثئة... ت ، شيخ الصوفية
 . ، واألوعال مجع الوع  كسرها: تيس اجلب   الوع  بتسكني العني أو[ 40]
 . 192/  3ومو  فتاوي ابن تيمية: [ 41]
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ق عن سماك بن حرب عن عبد هللا بن حديث األوعال روي من طر

َعميرة عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى 

.  هللا عليه وسلم أنه قال: ]هل تدرون بعد ما بين السماء واألرض؟ [
... ثم  ، ، ثم السماء فوقها كذلك ... . فقال: ]إن بعد ما بينهما فقالوا: ال

وق ذلك ثمانية أوعال بين أظالفهم وركبهم ، ثم ف ... فوق السابعة بحر

 . ، ثم هللا تبارك وتعالى فوق ذلك[ مثل ما بين سماء إلى سماء
وفي غمرة الدفاع عن هذا الحديث المنكر الذي يرتب السموات 

بعضها فوق بعض ثم يجعل فوقهن بحراً ثم ثمانية أوعال ثم هللا تبارك 

ابن تيمية ـ سامحه هللا ـ  وتعالى وكأنه سبحانه في جهة مكانية ؛ فإن

يدعي أن هذا الحديث مروي من طريقين مشهورين وأن القدح في 

 . أحدهما ال يقدح في اآلخر !!
والحديث معروف ومشهور في عدد من المصادر بالسند الذي 

، فيه سماك بن  ، وهو سند ضعيف بيِّن الضعف ذكرته ليس له غيره

 حرب وعبد هللا بن عميرة: 

، لكن ضعفه  ن حرب فقد وثقه ابن معين وأبو حاتمفأما سماك ب

، وقال أحمد:  شعبة وعبد هللا بن المبارك وسفيان الثوري وغيرهم

. وقال النسائي: ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد  مضطرب الحديث

. وأما عبد هللا بن َعميرة فقد ذكره ابن  بالحديث ألنه كان يقبل التلقين

. وقال  مام مسلم: تفرد سماك بالرواية عنه، وقال اإل حبان في الثقات

. ومراد  . وقال ابن حجر في التقريب: مقبول إبراهيم الحربي: ال أعرفه

، وذكره في  ابن حجر بقوله هذا أنه يقبل في المتابعات ال فيما انفرد به

 .  ثقات ابن حبان ال ينفعه لما عرف من تساهل ابن حبان
اج به في األحكام فكيف يحتج به فمثل هذا السند ال يصلح لالحتج

 .في العقائد؟ !!!
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وقف ابن تيمية ـ سامحه هللا ـ على بعض اآلثار التي فيها   جـ ـ

، فراح يثبتها ويدافع  القول عن هللا تبارك وتعالى بأنه ]أبدى عن بعضه[

، وقال: ]وإن كان اإلنكار ألنه ال يقال في صفات هللا لفظ البعض ؛  عنها

، ذاكرين  فظ قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهمفهذا الل

. وذكر األثر الوارد في ذلك من طريق ]عمرو بن عثمان  وآثرين[

، عن يحيى بن أبي  ، عن األوزاعي الكالبي قال: حدثنا موسى بن أعين

، عن ابن عباس أنه قال: إذا أراد هللا أن يخوف  ، عن عكرمة كثير

، وإذا أراد هللا أن  ، فعند ذلك تزلزل ألرضعباده أبدى عن بعضه ل

. ثم نقل عن عبد هللا بن أحمد  [42]يدمدم على قوم تجلى لها عز وجل[ 

ابن حنبل أنه قال: ]حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة الخوالني قال: 

، عن عكرمة أنه قال:  حدثنا األوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير

خوف عباده أبدى عن بعضه إلى األرض فعند ذلك إن هللا إذا أراد أن ي

. ونقل عن القاضي  ، وإذا أراد هللا أن يدمر على قوم تجلى لها[ تزلزل

ً على ذلك: ]أما قوله أبدى عن بعضه فهو على  أبي يعلى أنه قال معلقا

، إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل  ظاهره وأنه راجع إلى الذات

... وال يمتنع إطالق هذه الصفة  ، تستحق صفاته وال ما يخرجها عما

، كما أطلقنا تسمية يد ووجه  على وجه ال يفضي إلى التجزئة والتبعيض

 . [44] [43]ال على وجه التجزئة والتبعيض[

 

                                                 

 . .  موب عليهم: أهلكهم 72التسعينية: ص [ 42]
 . 76اارجع السابق: ص [ 43]
]التوحيو[ إذ ينفومت عن هللا تعاىل التبعيض  يف ااوضو  ال الث الذي هو مستنو الباحث إذ ينتقو األشاعرة لع  هذا هو[ 44]

 . والتجزئة
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 أقول:

هل األثر المنسوب لعكرمة هنا ثابت عنه؟ ؟ إن السند من عبد هللا 

لعبد هللا بن أحمد ، ولكن كتاب السنة  بن أحمد إلى عكرمة رواته ثقات

، ألن في سند النسخة راوياً  ، وال تصح نسبته إليه غير ثابت عن مؤلفه

ً أصالً فكيف يعرف أنه من أهل  غير معروف ، وإذا لم يكن معروفا

الصدق أو ال؟. فكل النصوص المروية في هذا الكتاب ال يمكن إثباتها 

إذا افترضنا . و ، ألن البناء المبني على أساس ضعيف كله ضعيف منه

جدالً صحة نسبة هذا القول لعكرمة مولى ابن عباس فهل هو حجة؟ !! 

إن قول الصحابي إذا تطرق إليه االحتمال أنه قاله باجتهاده أو مما تلقاه 

، فكيف  من غير النبي صلى هللا عليه وسلم فليس بحجة في األحكام

األحكام  يكون قول التابعي حجة؟!! وإذا لم يكن قول التابعي حجة في

، ومن باب أولى إذا تطرق إليه االحتمال بأنه  فمن باب أولى في العقائد

 .  ، فتنبه !! تلقاه عن بعض أهل الكتاب ـ كما هنا ـ
أما األثر المروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما ففي سنده 

، وهذا قد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما  عمروبن عثمان الكالبي

ً أعمى بالرقة . وقال أخطأ ، يحدث  عنه أبو حاتم الرازي: كان شيخا

، وقال  . وضعفه العقيلي والدارقطني الناس من حفظه بأحاديث منكرة

. أفمثل هذا يكون حجة؟ !! وكيف  النسائي واألزدي: متروك الحديث

غفل ابن تيمية  ـ سامحه هللا ـ  عن االشتغال بنقد السند قبل أن يقول 

.... ذاكرين وآثرين[؟ !!! فهل  ق به أئمة الصحابة]فهذا اللفظ قد نط

نطقوا به يذكرونه من تلقاء أنفسهم؟ ! أو نطقوا به يأثرونه عن رسول 

 .  هللا صلى هللا عليه وسلم؟ ! أو ال هذا وال ذاك؟ !!!
ومن العجيب الغريب أن ينقل ابن تيمية مع اإلقرار قول القاضي 

القائل عن هللا تبارك وتعالى ]أبدى  أبي يعلى ـ سامحمهما هللا ـ  أن قول
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عن بعضه[ هو على ظاهره !!! وأنه راجع إلى الذات !!! وأنه ال يمتنع 

 .  إطالق هذه الصفة على وجه ال يفضي إلى التجزئة والتبعيض !!!
فهل بعد هذا التناقض ـ يا ذوي الحجى ـ تناقض أظهر منه؟ ! 

إلى الذات وأنه على  يقولون بإثبات لفظ البعض على هللا وأنه راجع

ظاهره !!! ثم يقولون إن إطالق هذا على معنى ال يؤدي إلى التبعيض 

.  ليس بممتنع !!! فكيف هو ]بعض[ وكيف ال يؤدي إلى التبعيض؟ !!!
ثم يقولون ]كما أطلقنا تسمية يد  ووجه  ال على وجه التجزئة 

ذ من ، إ والتبعيض[ !!! يخلطون القول في الذات بالقول في الصفات

، وإن العلم والسمع والبصر  الممكن أن يقال إن هلل تعالى صفات كثيرة

، وإن هذا ال يؤدي  ، وهي بعض صفات هللا جل وعال من صفات هللا

، وإذا أثبتنا هلل تعالى صفة اليد وصفة  إلى التجزئة والتبعيض على هللا

ى ، وإن إثباتها صفات ال يؤدي إل الوجه فنقول إنها من صفات هللا

ً  أو  التجزئة والتبعيض على هللا ، لكن هل من الممكن أن نثبت شيئا

أشياء هي ]بعض الذات[ ثم نقول إن هذا ال يؤدي إلى التجزئة 

 .  والتبعيض على هللا؟!!! تعالى هللا عن هذا علواً كبيراً 
 

ً يوهم ظاهره تأييد هذا المعنى   د ـ ً مرفوعا ذكر ابن تيمية حديثا

ي األحاديث المرفوعة في تجليه سبحانه للجبل ما رواه فقال: ]وقد جاء ف

، قال: حدثنا عبد هللا بن عبدالرحمن يعني الدارمي  الترمذي في جامعه

، عن  ، عن ثابت قال: أنبأنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة

أنس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية فلما تجلى ربه للجبل 

 ً ، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة  ، ـ قال حماد هكذا جعله دكا
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. ثم ذكر من [45]، قال: فساخ الجبل وخرَّ موسى صعقاً[ إصبعه اليمنى ـ

، عن ابن عباس أنه قال:  ، عن عكرمة ، عن السدِّي طريقين عن أسباط

 . [46]]فلما تجلى ربه للجبل: ما تجلى منه إال مثل الخنصر[ 

 

 أقول:

إيراد ابن تيمية للحديث المرفوع الذي رواه الترمذي من الغريب 

في معرض تأييده ]أن يقال في صفات هللا لفظ البعض[ !!! ولعل هذا 

هو مستنده إذ قال: ]وهذا اللفظ قد نطق به أئمة الصحابة ذاكرين 

وآثرين[ !!! والحديث المرفوع ليس فيه في رواية الترمذي أكثر من 

سلم قرأ هذه اآلية فلما تجلى ربه للجبل جعله ]أن النبي صلى هللا عليه و

ً فقال: فساخ الجبل وخرَّ موسى صعقاً[ . أما الذي قال هكذا ووضع  دكا

، وقد فعل  طرف اإلبهام على أنملة إصبعه اليمنى فهو حماد بن سلمة

الراوي عنه سليمان بن حرب مثلما رآه فعل ليوضح بذلك لمن يروي 

هذه الرواية أن النبي صلى هللا عليه ، وليس في  عنه كيف فعل حماد

ً  البناني  ، وال أنس بن مالك رضي هللا عنه وسلم قال هكذا ، وال ثابتا

. وعلق الترمذي على هذا الحديث ـ رغم صحة إسناده ظاهراً  رحمه هللا

، ولعله يعني في جمعه بين  ـ  بقوله ]هذا حديث حسن صحيح غريب[

 .  المعنى الصحة والغرابة صحة السند وغرابة
فإن قيل: لقد روى جماعة من الرواة هذا الحديث عن حماد بن سلمة 

، وأن الذي وضع اإلبهام على طرف  رضي هللا عنه عن ثابت عن أنس

، وأن حميداً الطويل قال لثابت  الخنصر هو النبي صلى هللا عليه وسلم

                                                 

. وساخ   . ساخ  قوائمه يف األرض: لاح  يف األرض 143. واآلية يف سورة األعراف:  72اارجع السابق: ص [ 45]
 . ، تفسأ سورة األعراف . وانظر: سنن الرتمذي: كتاع التفسأ األرض  م: اخنسف 

 . 73 – 72اارجع السابق: ص [ 46]
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. فرفع ثابت يده فضرب صدر  لما حدث بهذا الحديث: تقول هذا؟ !

د وقال: يقوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويقوله أنس وأنا حمي

،  ، لقد رواه جماعة عن حماد بن سلمة بهذا . فأقول: بلى أكتمه؟ !!
، سيما وقد قال فيه ابن سعد:  ولكن تفرد حماد به يوقع في النفس ريبة

. وقال ابن معين: من  كان ثقة كثير الحديث وربما حدث بالحديث المنكر

ً فهو سمع  من حماد األصناف ففيها اختالف ومن سمع منه نسخا

. وأقرَّ  . وأشار بيده أي كثيراً  . وقال اإلمام أحمد: كان يخطئ صحيح

، وقال اإلمام الذهبي: إمام  ابن حبان أنه ممن يخطئ وأنه قد كثر خطؤه

. وإذا كان ذلك كذلك فاألولى أن يتوقف عن  ثقة له أوهام وغرائب

ها حماد بن سلمة ويستغربها مثل اإلمام الترمذي ويدرجها رواية ينفرد ب

 .  ابن الجوزي في الموضوعات
ثم إن حماد بن سلمة ـ رحمه هللا ـ  قد خولف في هذه الرواية 

 ً ، فأما في اإلسناد فقد جاءت هذه الرواية من  المستغربة سنداً ومتنا

موقوفة  طريقين البأس بهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس

، وأما المتن فقد جاء اللفظ عن أنس رضي هللا عنه أنه قال:  ال مرفوعة

.  [47]]أشار إليه بيده[ أو قال بأصبعه ]فتعفر الجبل بعضه على بعض[ 

وليس فيها تفسير فلما تجلى ربه للجبل بوضع اإلبهام على طرف 

 . الخنصر
لمروية عن هللف در اإلمام الترمذي الذي اختار من الطرق الكثيرة ا

حماد: الطريق الذي ال يصرح بنسبة اللفظ الموهم إلى رسول هللا صلى 

                                                 

، لكنن النراوي عننه  ، إال أننه اخنتل  . وسعيو بن أيب عروبة منن كبنار ال قنات 211/  1انظر: السنة البن أيب عاحم: [ 47]
. وتعفنر اجلبن : انننو   ، ووجنه األرض . والَعَفنر: النرتاع عبنو األعلنى بنن عبنو األعلنى منن اآلخنذين عنننه قبن  االخنتال 

 . األرضوهوي على وجه 
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، ونصَّ مع ذلك على أنه  هللا عليه وسلم وال إلى الصحابي وال التابعي

 .  ]غريب[
ومما يزيدنا استبصاراً في أن لحماد روايات منكرة في العقائد: ما 

مة عن ابن عباس رواه ابن عدي من ثالثة طرق عنه عن قتادة عن عكر

أنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]رأيت ربي جعداً أمرد 

 .  . فتأمل واعجب !!! [48]عليه حلة خضراء[ 
أما األثر الذي ذكره عن ابن عباس أنه قال ]ما تجلى منه إال مثل 

،  ، ألن أسباطاً والسدي فيهما ضعف الخنصر[ فال يصح عن ابن عباس
.  ، وقال فيه البخاري: صدوق نصر فقد وثقه ابن معينفأما أسباط بن 

.  . وذكره ابن حبان في الثقات وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس
. وقال أبو  . وكأنه ضعفه لكن سئل أحمد: كيف حديثه؟ فقال: ما أدري

. وقال: أحاديثه عامية سقط مقلوب  حاتم: سمعت أبا نعيم يضعفه

. وقال ابن معين في رواية: ليس  : ليس بالقوي. وقال النسائي األسانيد

. واشتد إنكار أبي زرعة الرازي على اإلمام مسلم أنه أخرج من  بشيء

، كما ال شك  . فال شك في أنه صدوق أحاديث أسباط هذا في صحيحه

. وأما إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فقد وثقه  في أنه كثير األوهام

، وقال أبو  ضعفه ابن معين والعقيلي، لكن  أحمد والعجلي وغيرهما

، كما  . فال شك في أنه صدوق . وقال أبو حاتم: يكتب حديثه زرعة: لين

 . ال شك في أن له بعض األوهام
،  فمثل هذا السند إذا لم تعضده المتابعات فليس حجة في األحكام

 .  فكيف يكون حجة في العقائد؟ !!!

                                                 

 . . وأحو الطرق ال الثة عن محا  ححي  الكام  البن عوي: ترمجة محا  بن سلمة[ 48]
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ً عن النبي  فاللفظ الذي يوهم التبعيض في حق هللا تعالى ليس ثابتا

 . صلى هللا عليه وسلم وال عن أنس وال عن ابن عباس رضي هللا عنهم
 

قال ابن تيمية: ]وروى الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن   هـ ـ

،  ، عن مجاهد ، بعضهم عن ابن أبي نجيح وبعضهم عن منصور عيينة
عندنا لزلفى عن عبيد بن عمير في قوله تعالى في قصة داود وإن له 

 . [49]وحسن مآب قال: يدنيه حتى يمس بعضه[ 

 

 أقول:

،  ، وقول التابعي ليس بحجة في األحكام عبيد بن عمير من التابعين
. وربما كان مصدر هذا القول رواية  فكيف يكون حجة في العقائد؟ !!!

 .  ، وهللا أعلم من روايات أهل الكتاب
 

إلمام أحمد قال: ]وحديث نقل ابن تيمية مع اإلقرار أن ا  و ـ

الزهري قال: لما سمع موسى كالم ربه قال: يا رب هذا الكالم الذي 

، وإنما كلمتك  ، هو كالمي ، يا موسى سمعته هو كالمك؟ . قال: نعم

،  ، وأنا أقوى من ذلك ، ولي قوة األلسن كلها بقوة عشرة آالف لسان
. قال:  ن ذلك لمتَّ ، ولو كلمتك بأكثر م وإنما كلمتك على قدر ما تطيق

،  . قال: سبحان هللا فلما رجع موسى إلى قومه قالوا: صف لنا كالم ربك
. قال: أسمعتم الصواعق  . قالوا: فشبهه لنا وهل أستطيع أن أصفه لكم؟!

. وعلق ابن تيمية  [50]التي تقبل في أحلى حالوة سمعتموها؟ فكأنه مثله[ 

                                                 

 . . أما السنو إىل عبيو بن عمأ فصحي  . وروي ًوه عن لأه من التابعني بسنو ضعيا 73التسعينية: ص [ 49]
ويف 132والزان قة ل:ماب أمحو: ص . وهذا النا موجو  يف كتاع الر  على اجلهمية  107،  91اارجع السابق: ص [ 50]

، وقو قال عنه ابن رجب  ، ويف سنوها اخلضر بن اا   النفس شيء من ححة نسبة هذه النسخة بتمامها ل:ماب أمحو
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يمكنه أن يتكلم بأقوى من  ، وكان فقال: ]هو صريح في أنه كلمه بصوت

 .  [51]ذلك الصوت وبدون ذلك الصوت[ 
 

 أقول :

لم يبحث ابن تيمية عن إسناد مرسل الزهري قبل اعتماده مصدراً 

، من  ، وقد رواه البيهقي في األسماء والصفات من مصادر العقيدة

طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن 

. فانظر كيف [52]جرير بن جابر الخثعمي عن كعب بن الحارث عن 

 .  صارت أقوال كعب األحبار معتمدة في العقيدة !!!
وقد روى البيهقي نحوه من طريقين عن علي بن عاصم أنه قال: 

أخبرنا الفضل بن عيسى قال: حدثنا محمد بن المنكدر قال: حدثنا جابر 

. لكن ال بد من النظر [53]بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

، وكان  ، فأما علي بن عاصم فهو الواسطي وهو ضعيف في السند أوالً 

، وأما  يخطئ ويصرُّ على الخطأ فاتهمه لذلك عدد من األئمة بالكذب

، وقيل فيه  ، وقد اتفقوا على تضعيفه الفضل بن عيسى فهو الرقاشي

واية هو قول . ولعل أصل هذه الر ، وقيل فيه ليس بثقة منكر الحديث

، فألصقه ـ من باب  ، فوصل إلى أحد الضعفاء الهلكى كعب األحبار

                                                                                                                                                    

. وإذا كامت اخلنالل قنو  ، تفر  عن عبو هللا بن أمحو برواية ااناكأ اليت ال يتابع عليها ]: وهول 230يف القواعو [ ص 
زا   ، فهن  حنر ف منهنا شنيئاة أو اخلضنر هنذا تبهنا منن خن  عبنو هللا بنن أمحنو فنإمت النذي  فنع إلينه النسنخة هنوقال إنه ك

 . فيها مناكأا كك هللا أعلم
 . ، ورمبا كامت األح  ]وأب ىن من ذلك الصوت[ . ولع  يف هذا النا تصحيفاة  107التسعينية: ص [ 51]
بكنننر بنننن  . وأبنننو السننننة لعبنننو هللا بنننن أمحنننو منننن طنننرق عنننن معمنننر بنننه يف . وهنننو 349األيننناء والصنننفات للبيهقننني: ص [ 52]

كعنب األحبنار النذي أسنلم يف خالفنة عمنر رضني هللا   ، وكعنب هنو ، وجرينر بنن جنابر وهنول عبوالرمحن بن احلارث ثقة
 . ، وكامت ك أاة ما ينق  عن ححا أه  الكتاع ، إذ كامت يهو اية قب  إسالمه من مسلمة أه  الكتاع ، وهو عنه

 . 348األياء والصفات للبيهقي: ص [ 53]
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الخطأ والغفلة ـ بأحد ثقات التابعين عن الصحابي عن رسول هللا صلى 

 . هللا عليه وسلم !!! فتأمل واعجب
أما المتن اإلسرائيلي المصدر فكله إيحاء بأن كالم هللا تعالى 

، تبلغ  سالم هو بصوت مادي قويوإسماعه لموسى عليه الصالة وال

، وأن هللا تعالى قادر على أن يتكلم بأقوى  قوته قوة عشرة آالف لسان

، وذلك أنه يشبه صوت  ، وأنه يمكن تشبيهه !!! من ذلك الصوت

، وقد صار عند من يستدل به ـ  الصواعق التي تقبل في أحلى حالوة !!!

، إذ هو  ة في العقيدةدون التفات إلى معرفة مصدره ونقد سنده ـ  حج

ا يصفون[  . صريح في أنه كلَّمه بصوت !!! ]سبحان هللا عمَّ
ً من ابن تيمية ـ رحمه هللا وغفر له ـ  في تثبيت معاني  وإمعانا

الجسمية فيما يتعلق بتكليم هللا تعالى لموسى عليه الصالة والسالم ؛ فإنه 

والنقل  يقول في موطن آخر: ]وعلم باالضطرار من دين أهل الملل

بالتواتر أن هللا لما كلم موسى كلَّمه من الشجرة وأنه كان يخرج منها نار 

ً أن  [54]محسوسة[ ً قطعياً ضروريا فهل من المعلوم عند المسلمين علما

هللا تعالى لما كلم موسى كلَّمه من الشجرة وأنه كان يخرج منها نار 

النصارى؟ !!! محسوسة؟ !!! أو إن المراد بأهل الملل هنا هم اليهود و

وهل عند اليهود والنصارى رواية مروية بالتواتر عن أنبيائهم أو إن 

رواياتهم منقطعة األسانيد أصالً؟ !!! ومن العجيب الغريب إثبات 

التواتر لمروياتهم ـ وأنى لها ذلك ـ لتثبيت االحتجاج بها في العقيدة!!! 

 .  فتأمل واعجب
تعالى كلَّم موسى عليه الصالة  إن الثابت عند أهل اإلسالم هو أن هللا

ا قََضى ُموَسى اأْلََجَل  ، وأسمعه كالمه والسالم . قال هللا تعالى: ]فَلَمَّ

َوَساَر بِأَْهِلِه آنََس ِمْن َجانِِب الطُّوِر نَاراً قَاَل أِلَْهِلِه اْمُكثُوا إِنِّي آنَْسُت نَاراً 

ا أَتَاَها لَعَلِّي آتِيُكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو َجْذَوةٍ  ِمَن النَّاِر لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن * فَلَمَّ

                                                 

 .[  ايلو اخلامس من الفتاوي الك ي ] . 80اانعوت دلسبعينية: ص  بيية اارغ  البن تيمية وهو[ 54]
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نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَْيَمِن فِي اْلبُْقعَِة اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشََّجَرةِ أَْن يَا 

ُ َربُّ اْلعَالَِمين َ* َوأَْن أَْلِق َعَصاَك...[  . فقد ذكر  [55]ُموَسى إِنِّي أَنَا لُلاَّ

، ولم يقل إنه كان بصوت  ى أن النداء كان من جهة الشجرةربنا تعال

 .  ، ولم يذكر ]أنه كان يخرج منها نار محسوسة[ !!! مادي
، على  والثابت المؤكد هو أن هللا تعالى كلمه وناداه وأسمعه كالمه

، ال على ما تصوره روايات أهل الكتاب من  ما يليق بعظمة هللا تعالى

، إذ لو كان  قوته قوة عشرة آالف لسان أنه كالم بصوت حسي تبلغ

، ولو كانت قد شاركت موسى في سماع كالم هللا  كذلك لسمعته زوجته

، والتي ذكرها ربنا  تعالى لما بقيت لموسى هذه الميزة التي تفرد بها

تعالى فقال: ]يَا ُموَسى إِنِّي اْصَطفَْيتَُك َعلَى النَّاِس بِِرَساالتِي َوبَِكالِمي[ 
[56] . 

، مع تفويض العلم بالكيفية له  ال بد من إثبات ما أثبته هللا تعالىف

 . ، ومع نفي مشابهة صفات الخالق لصفات المخلوق سبحانه
 

قال ابن تيمية ـ رحمه هللا وغفر له ـ : ]وما عليه المشركون   ز ـ

وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد ـ كما كانوا في 

حراء ونحوه من البقاع: فهو مما جاء اإلسالم بمحوه الجاهلية يعظمون 

 . [57]وإزالته ونسخه[ 

 

 أقول :

                                                 

 . 31 – 29سورة القصا: اآلايت [ 55]
 . 143سورة األعراف: اآلية [ 56]
. ومل يعلننق حمقننق الكتننناع  ، الطبعننة ال ال ننة 825/  2 اقتضنناء الصننرا  ااسننتقيم  الفننة أحننحاع اجلحننيم البننن تيميننة:[ 57]

 . بشيء
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 . هل كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ؟!!! ما هذا ؟!!! اللهم غفراً 
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 قال الباحث: 

 . ]وسنأتي بحكمهم عند أئمة المذاهب األربعة من الفقهاء [

الفنذ ابنن ثم قال: ]عند المالكينة: روى حنافظ المغنرب وعلمهنا 

عبد البر بسنده عن فقيه المالكية بالمشرق ابن خويزمنداد أنه قنال: 

، فكننل  ]أهننل األهننواء عننند مالننك وسننائر أصننحابنا هننم أهننل الكننالم

،  ، أشعرياً كان أو غير أشعري متكلم فهو من أهل األهواء والبدع
،  ، ويهجر وينؤدب علنى بدعتنه وال تقبل له شهادة في اإلسالم أبداً 

 .  ادى عليها استتيب منهافإن تم

ثننم قننال: ]عننند الشننافعية: قننال اإلمننام أبننو العبنناس ابننن سننريج 

الملقننب بالشننافعي الثنناني وقنند كننان معاصننراً لألشننعري: ال نقننول 

. وانظر عقيدة  .... بتأويل المعتزلة واألشعرية والجهمية والملحدة

 .  ابن سريج في: اجتماع الجيوش اإلسالمية

م أبننو الحسننن الكرجنني مننن علمنناء القننرن ثننم قننال: ]قننال اإلمننا

الخنننامس الشنننافعية منننا نصنننه: لنننم ينننزل األئمنننة الشنننافعية ينننأنفون 

. وضننرب مثنناالً بشنني   .... ويسننتنكفون أن ينسننبوا إلننى األشننعري

... وبنه اقتندى  ، الشافعية في عصره اإلمام أبي حامد االسنفراييني

شننرح ... انظننر: "التسننعينية" و" ، الشنني  أبننو اسننحاق الشننيرازي

. وانظننر عننن الكرجنني وعقيدتننه: "اجتمنناع الجيننوش  األصننفهانية"

 . اإلسالمية"

ثم قال: ]وبنحو قوله  بل أشند مننه قنال شني  اإلسنالم الهنروي 

. يالحظ أن كالً من الشافعية والحنابلنة يندعي الهنروي  األنصاري

 .  ، وقوله فيهم نقله في التسعينية عن كتاب ذم الكالم  لمذهبهم

نند الحنفينة: معلنوم أن واضنع الطحاوينة وشنارحها ثم قنال: ]ع

... وتلميذ اإلمام أبي حنيفة أبو يوسف كفـّر بشراً  ، كالهما حنفيان

... ومعلنننوم أن أصنننول األشننناعرة مسنننتمدة منننن بشنننر  ، المريسننني

 .  المريسي
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ثم قال: ]عند الحنابلة: موقف الحنابلة من األشاعرة أشهر منن 

حمنند ابننن كننالب وأمننر بهجننره وهننو ، فمنننذ بنندّع اإلمننام أ أن يننذكر

المؤسننس الحقيقنني للمننذهب األشننعري لننم يننزل الحنابلننة معهننم فنني 

... وبسبب انتشار منذهبهم وإجمناع علمناء الدولنة  ، معركة طويلة

سيما الحنابلة على محاربته أصدر الخليفة القنادر منشنور االعتقناد 

ة ، سننن القننادري أوضننح فيننه العقينندة الواجننب علننى األمننة اعتقادهننا

 . هـ( [433)

 

 أقول:

ـ  قول عالم أو عالمين من فقهاء المذهب ال يدل على أنه هو قول 1

، فإذا افترضنا أن واحداً  ، حتى وال غالب فقهاء المذهب فقهاء المذهب

من المالكية ونفراً من الشافعية وواحداً من الحنفية قد ذموا األشاعرة 

أئمة المذاهب األربعة من فهل ذمهم إياهم يعني أن هذا هو ]حكمهم عند 

 . الفقهاء[؟!!! هذا ال يقوله عاقل
ـ  المشهور والمعروف عن أكثر فقهاء المذهب المالكي والشافعي 2

،  ، وعن أكثر فقهاء المذهب الحنفي أنهم ماتريدية أنهم أشاعرة
، وهذه مسألة  والماتريدية متفقون مع األشاعرة في أصول مسائل العقيدة

، فمن أرادها  ، أشير إليها هنا استطراداً  هذا البحثخارجة عن موضوع 

 . فليطلبها من مظانها
، وهو  ـ ذكر الباحث قول ابن خويزمنداد من المالكية العراقيين3 

، المتوفى سنة  ، وقيل: محمد بن أحمد بن علي محمد بن أحمد بن عبدهللا

(390 ً ه اإلمام ، فقد قال في ، وهذا ال يمثل فقهاء المالكية هـ( تقريبا

، وكان يجانب الكالم  الباجي: ]لم أسمع له في علماء العراقيين ذكراً 

،  ، حتى يؤدي إلى منافرة المتكلمين من أهل السنة ، وينافر أهله جملة
وحكم على أهل الكالم أنهم من أهل األهواء الذين قال مالك في 
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واذ . وقال فيه القاضي عياض: ]وعنده ش مناكحتهم وشهادتهم ما قال[

، ولم يكن  ، وله اختيارات لم يعرج عليها حذاق المذهب عن مالك

. وفـي قول الباجي إشـارة إلى أن  [58]بالجيد النظر وال بالقوي الفقه[ 

األشـاعرة الذين خاضوا في علم الكالم ليسـوا من أهل األهواء والكالم 

 . المذموم الذين قال فيهم اإلمام مالك ما قال
، وهو الفقيه  والً منسوباً ألبي العباس ابن سريجـ  ذكر الباحث ق4

،  [59]هـ( 306، المتوفى سنة ) الشافعي الكبير أحمد بن عمر بن سريج

،  منقوالً من كتاب "اجتماع الجيوش اإلسالمية" البن القيم رحمه هللا
والواجب التريث والتثبت عند نقل أي نص يحتج به على أحد من كتاب 

ً ،  من يخالفه ويخاصمه ، ال للتهمة  أو من يجر بذلك النقل لنفسه نفعا

، إذ المعاداة  ، ولكن للتسرع في قبول ما ينقل دون تمحيص بالكذب

، فينسب الناقل متسرعاً  والمنافرة قد تحول بين المرء وبين دقة التحري

، وكذا إذا كان الناقل يجر بذلك النقل لنفسه  عن المنقول عنه ما لم يقله

 ً حمل الرغبة الباطنة في انتصار الكاتب لقوله وتأييده ، وهنا ت نفعا

، دون نقد وال  لمذهبه على التساهل في قبول الرواية عن المنقول عنه

 . تمحيص
،  ويبدو أن ابن القيم ـ رحمه هللا وغفر له ـ  قد وقع في ذلك التساهل

 ، ال ، دون أن ينقد الرواية إذ نقل شيئاً من العقيدة المنسوبة البن سريج

ً  سنداً   .  ، وال متنا

                                                 

. غرينخ اإلسنالب ل:مناب  229/  2. النويباج اانذهب البنن فرحنومت:  606/  4انظر: ترتيب ااوار  للقاضي عياض: [ 58]
 . 52/  2. الوايف دلوفيات للصفوي:  217: ص 40 – 39الذهيب: الطبقة 

. وتنرجم لنه النذهيب يف سنأ أعنالب  290/ 4كمنا يف غرينخ بينوا  للخطينب البينوا ي:   هنن(306)تويف ابن سنري  سننة [ 59]
 . هن(303 ) ، وفيه ما يشأ إىل أنه تويف سنة 203 – 201/  14النبالء 
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، ألن الذي ذكرها عن ابن سريج كما قال ابن  فأما السند فهو منقطع

، وهذا قد ولد سـنة  القيم هو أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني

(380 ً . أي إنه ولد بعد وفاة ابن [60]هـ(471، وتوفي سـنة ) هـ( تقريبا

 ً ، وكل  ذكر من الذي بلغه إياها، ولم ي سريج بخمسة وسبعين عاماً تقريبا

 . سند منقطع فهو ضعيف
وأما المتن فإن من المستبعد جداً أن يتحدث من توفي قبل األشعري 

ً عن ]األشعرية[ وكأنهم جماعة معروفة بهذا  ً تقريبا بعشرين عاما

، فهل عرف أن تحدث من توفي قبل أبي حنيفة  االنتساب ومتمذهبة به

مالك عن ]المالكية[ ؟!! أو قبل الشافعي عن عن ]الحنفية[ ؟!! أو قبل 

]الشافعية[؟!! أو قبل ابن حنبل عن ]الحنبلية[ ؟!! أو قبل الماتريدي عن 

. فالظاهر أن كلمة  ]الماتريدية[ ؟!! أو قبل الرفاعي عن ]الرفاعية[؟!!!

 . ، وإنما هي مقحمة فيه ] واألشعرية [ ليست من كالم ابن سريج
ً ألبي الحسن الكرجي ـ  ذكر الباحث قوالً 5 ، وهو الفقيه  منسوبا

هـ( 532، المتوفى سنة ) الشافعي الكبير محمد بن عبد الملك الكرجي
، وهما مخالفان ومخاصمان  ، منقوالً من كتب ابن تيمية وابن القيم [61]

ً  لألشاعرة ، فهذا النقل ال يصح أن  ، ويجران بذلك النقل لنفسيهما نفعا

 . [62]يعتمد عليه 

                                                 

نة وفاتننننه كننننذلك الصننننفوي يف الننننوايف دلوفيننننات: ن. وذكننننر سنننن 389ننننن385/  18انظننننر: سننننأ أعننننالب النننننبالء للننننذهيب: [ 60]
15/180 . 

 1. وطبقات الفقهاء الشافعية البن الصنالح:  147 – 137/  6ترمجته يف طبقات الشافعية الك ي للسبكي:  انظر[ 61]
 . 349 – 348/  2. وطبقات الشافعية ل:سنوي:  217 – 215 /

 . 238انظر: التسعينية البن تيمية: ص [ 62]



 ـ 49ـ  

و أن الكرجي هذا رحمه هللا كان قد ابتلي بمن يدس في كالمه ويبد

. وما أكثر الذين كانوا يستجيزون مثل ذلك  في العقيدة ما لم يقله!!!

!!!  . 
وقد أشار السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" إلى وقوفه على 

،  ، وأبدى شكه في جزء منها على األقل قصيدة تنسب إليه في العقيدة
تمل على ما يقتضي التجسيم وعلى مخالفة األشاعرة والطعن وهو المش

. ومن أهم األسباب التي دعته  في اإلمام أبي الحسن األشعري رحمه هللا

للشك في ذلك الجزء منها هو قول ابن السمعاني: ]وله قصيدة بائية في 

، قرأتها  ، تزيد على مئتي بيت السُّنة شرح فيها اعتقاده واعتقاد السلف

، فلو كان  . وابن السمعاني كان أشعري العقيدة في داره بالكرج[عليه 

 .  فيها ما اشتمل عليه ذلك الجزء لما أثنى عليها
، بينما  ومن ذلك عنده كذلك أن بعض أبيات القصيدة شعر مقبول

،  ، وهو الجزء المشتمل على تلك القبائح بعضها اآلخر في غاية الرداءة
ي وأنه لم يك ذا علم ودين !!! والحال هو ثم إن فيها الطعن في األشعر

 . [63]أنه قد اتفق الجميع على علمه ودينه وزهده وورعه 

هذا وقد نقل ابن تيمية الكالم المنسوب إلى أبي الحسن الكرجي من 

الكتاب المسمى بـ "الفصول في األصول عن األئمة الفحول إلزاماً لذوي 

قد قال اإلسنوي في ، و ، ونسب الكتاب للكرجي البدع والفضول"

ترجمة الكرجي في "طبقات الشافعية": ] وله تصانيف في الفقه 

. ولم يذكر أن  ، وله تصنيف يقال له الذرائع في علم الشرائع [ والتفسير

ً  له كتاباً في العقيدة أو األصول ،  ، فربما كان هذا الكتاب منحوالً مكذوبا
 . شاعرةأو مقحماً فيه مثل ذلك الطعن في األشعري واأل

                                                 

 . 146 – 140/  6انظر: طبقات الشافعية الك ي للسبكي: [ 63]
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وابن تيمية ـ رحمه هللا وغفر له ـ  ينقل ما يجده في الكتب دون أن 

، ولما كانت  يتحقق من صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف الذي نسب إليه

حاله كذلك ووجدنا ابن السمعاني وابن السـبكي ـ وهما من كبار 

 األشاعرة ـ  يثنيان على الكرجي ؛ تبين لنا أنه لم يثبت من الطعن في

 . األشاعرة عن الكرجي شيء
ـ  ذكر الباحث ما يدل على نفور الفقيهين الشافعيين الكبيرين أبي 6

، وهذا  حامد اإلسفراييني وأبي إسحاق الشيرازي من مذهب األشاعرة

، فرجع األمر  ، وهو قد نقله عن الكرجي [64]منقول من كالم ابن تيمية 

 . إلى ما ذكر في الفقرة السابقة
،  ما تقدم هو أن أبا إسحاق الشيرازي أشعري العقيدةومما يؤكد 

، وفيه قوله في  واقرأ إن شئت معتقده المطبوع في مقدمة شرح اللمع له

اعتقادات أهل الحق: ] فمن ذلك أنهم يعتقدون أن أول ما يجب على 

العاقل البالغ: القصد إلى النظر واالستدالل المؤديين إلى معرفة هللا عز 

، ألن  قدون أن التقليد في معرفة هللا عز وجل ال يجوزوجل[ ] ثم يعت

التقليد قبول قول الغير من غير حجة [ ] ثم يعتقدون أن هللا تعالى ليس 

. وقوله ] العقل عند أهل الحق ال يوجب وال يحسن وال  [65]بجسم [ 

، ألن اللغات صفة المخلوقين  يقبح [ ] وال يقال إن كالم هللا لغات مختلفة

... وأن  ، وقوله ] ثم يعتقدون أن هللا تعالى مستو على العرش . [66][ 

، ألن االستقرار والمالصقة صفة  استواءه ليس باستقرار وال مالصقة

، فدل على أنه كان وال  ، والرب عز وجل قديم أزلي األجسام المخلوقة

                                                 

 . 239التسعينية البن تيمية: ص  انظر:[ 64]
 . 95، 93، 92 /1شرح اللمع مع ااقومة أليب إسحق الشأازي: [ 65]
 . 100، 97 /1اارجع السابق: [ 66]
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. ثم قال عن  [67]، وهو على ما عليه كان [  ، ثم خلق المكان مكان

لألشاعرة: ]فإظهارهم لما هم عليه من التشبيه ولعنة المسلمين المخالفين 

... ومن شرهم: لعنهم ألهل  ، وتكفيرهم ال يدل على أنهم على الحق

 [68]الحق وغيبتهم لهم وتقبيح اسمهم عند العامة وتلقيبهم لهم باألشعرية[ 

. 

، وكالمه من  ، أشعري محض فهذا هو أبو إسحاق الشيرازي

، وهذا عاقبة التسرع  ، بخالف قول الباحث عنه عرةصميم مذهب األشا

 . . فتنبه!!! وعدم التحقيق واالعتماد على ما ينقله المتسرعون
ـ  ثم حشر الباحث مع فقهاء الشافعية الصوفي الحنبلي المدعو 7

، وأن قوله في األشاعرة هو بنحو  بشي  اإلسالم الهروي األنصاري

 . ، بل أشد منه قول الكرجي
يُّ هذا هو أبو إسـماعيل عبد هللا بن محمد الهروي والهرو

، بعيد عن  ، وهو حنبلي متعصب هـ(481، المتوفـى سـنة ) األنصـاري

، فلم يترجم له في طبقات الشافعية  المذهب الشافعي والشافعيين

،  ، وال اإلسنوي ، وال ابن قاضي شهبة ، وال ابن الصالح السبكيّ 
، والقول بأن كالً من الشافعية  خطأ محضفإدراجه مع فقهاء الشافعية 

، وهذا من باب  والحنابلة يدعي الهروي لمذهبهم ال مستند له في الواقع

 .  التسرع والحكم ألدنى اشتباه
ولعل منشأ الوهم هو أن السبكي ذكره في طبقات الشافعية 

، في خالل ترجمته لشي  اإلسالم أبي عثمان إسماعيل بن عبد  استطراداً 

، إذ يقول: ] وأما المجسمة بمدينة هراة  ن الصابوني رحمه هللاالرحم

                                                 

 . 101 /1اارجع السابق: [ 67]
 . 113 /1اارجع السابق: [ 68]
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فلما ثارت نفوسهم من هذا اللقب عمدوا  إلى أبي إسماعيل عبد هللا بن 

، وكان  محمد األنصاري صاحب كتاب ذم الكالم فلقبوه بشي  اإلسالم

ً  األنصاري المشار إليه رجالً كثير العبادة ، إال أنه يتظاهر  ، محدثا

. أهل السنة في كالم  [69]...[  ، وينال من أهل السنة سيم والتشبيهبالتج

، وأنت ترى أن السبكي لم يذكر له ترجمة في  السبكي هم األشاعرة

 .  ، وإنما ذكر هذه النبذة مجرد استطراد طبقات الشافعية
،  والهروي هذا عدولدود لإلمام أبي الحسن األشعري واألشاعرة

هن القارئ كالم الهروي الذي تقدم نقله من وينبغي أن ال يغيب عن ذ

، إذ يقول عن األشاعرة: ] وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي  قبل

.  [70]بن إسماعيل األشعري كان ال يستنجي وال يتوضأ وال يصلي [ 

، فال عجب في أن يكون قوله في  فالرجل هذا مبلغه من العلم بالتاري 

ألبي الحسن الكرجي بل أشد منه األشاعرة هو بنحوالقول المنسوب 

!!!  . 
ـ  استدل الباحث على مباينة الحنفية لألشاعرة بأّن واضع 8

الطحاوية وشارحها كليهما حنفيان !!! فهل وجد الباحث في عقائد 

األشاعرة ما يخالف ما في العقيدة الطحاوية؟ ! أو إّن الواقع هو بخالف 

 .  ذلك ؟!!
 .  يؤيد قوله لم يذكر الباحث مثاالً واحداً 

لكن في العقيدة الطحاوية نصوص تتوافق مع عقائد األشاعرة 

 ، منها:  وتتعارض مع من يخالفونهم

                                                 

 . 272/  4طبقات الشافعية الك ي للسبكي: [ 69]
 . 276/  5انظر: التسعينية البن تيمية: [ 70]
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،  قال اإلمام الطحاوي رحمه هللا: ] له معنى الربوبية وال مربوب
،  . وقال: ] تعالى عن الحدود والغايات[71]ومعنى الخالق وال مخلوق[

تحويه الجهات الست كسائر  ، ال واألركان واألعضاء واألدوات

. وقال: ] ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا  [72]المبتدعات [ 

، وله بكل ما قال وأخبر  بما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم معترفين

 . وقال :  [73]مصدقين [ 

. فهل تعتقد ـ أيها  [74]] وأفعال العباد خلق هللا وكسب من العباد [ 

ّن هللا تعالى كان وال مربوب وال مخلوق سواء في ذلك الباحث ـ أ

العرش وغيره ؟؟ وهل تعتقد أّن هللا تعالى منـزه عن الحد ومنزه عن 

األعضاء ومنزه عن الجهات؟ ؟ وهل المعترفون من أهل القبلة بما جاء 

به النبي صلى هللا عليه وسلم والمصدقون له بكل ما قال وأخبر تسميهم 

عتقد أّن أفعال العباد هي خلق هللا وكسب من العباد ؟؟ مؤمنين ؟؟ وهل ت

، فهل أنت  ـ أيها الباحث الذي  . هذه من عقائد الطحاوي واألشاعرة

 . تشيد بالطحاوية ـ  موافق لما جاء في الطحاوية؟ ! أرجو ذلك
،  أما ابن أبي العز فقد خرج عما يعتقد معظم علماء المذهب الحنفي

، ومأل شرحه للطحاوية باالقتباس من  تيمية وانتقل إ لى عقيدة ابن

 . ، لذا فإنه ال يمثل الحنفية في العقيدة كالمه
ولست أدري لم يتجاهل الباحث كتب اإلمام أبي منصور الماتريدي 

والعقائد النسفية لإلمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي 

؟ فهذه الكتب هـ( وشروحها وكتب المال علي القاري 537المتوفى سنة )

                                                 

  116/  1العقيوة الطحاوية ااطبوعة مع شرح ابن أيب العز بتحقيق الوكتور عبو هللا الرتكي وشعيب األرانءو : [ 71]
 . 260/  1ااصور السابق: [ 72]
 . 426/  2ااصور السابق: [ 73]
 . 639/  2ااصور السابق: [ 74]
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، ال شرح الطحاوية البن أبي  تمثل ما يعتقده جمهور فقهاء الحنفية

 . العز
ـ  ذكر الباحث أن أبا يوسف تلميذ اإلمام أبي حنيفة رحمهما هللا 9

، ثم قال ] ومعلوم أن أصول األشاعرة مستمدة من  كفّر بشراً المريسي

في نظر اإلمام  ، وكأنه يوحي للقارئ بأن األشاعرة ـ بشر المريسي [

، بسبب أن  أبي يوسف والحنفية ـ قريبون من الكفر إن لم يكونوا كفاراً 

. ولم يذكر أصالً  أصولهم مستمدة من الرجل الذي كفَّره أبو يوسف !!!

واحداً من كالم بشر المريسي وتوافقه مع كالم األشاعرة ليوضح لنا أنهم 

 . أخذوه منه !!!
! أهذا هو حكم األشاعرة عند أئمة أهذا هو البحث في العقيدة ؟!

المذهب الحنفي ؟!! أهكذا تطلق األحكام على األشاعرة دون حجة وال 

 برهان ؟!!!.

ـ ذكر الباحث أن اإلمام أحمد رحمه هللا بدّع ابن ُكالًّب وأمر 10

، وكأنه يوحي  بهجره وأنه هو المؤسس الحقيقي للمذهب األشعري

مام أحمد والحنابلةـ  مبتدعة يجب للقارئ بأن األشاعرة ـ في نظر اإل

، ولم يذكر المصدر الذي نقل منه حكم اإلمام أحمد على ابن  هجرهم

 .  ُكالًّب، ولم يأت بدليل على أنه هو المؤسس الحقيقي للمذهب األشعري
إذا كان الباحث يريد أن يستدل بهذا على حكم األشاعرة عند أئمة 

، ألنه  لهجر ؛ فهذا غير كافالمذهب الحنبلي وأنه التبديع ووجوب ا

. وإذا صح ما نقله عن اإلمام أحمد  كالم ال يقوم على مصدر وال دليل

 .  في ابن ُكالًّب فهل اإلمام أحمد معصوم ؟!!
واالختالف بين األشاعرة وكثير من الحنابلة في بعض مسائل 

، وليس ببعيد أن يقول بعض الحنابلة في  االعتقاد أمر معلوم ومشهور

،  ، فمن أراد إثباته فليجمع األقوال من مصادرها اعرة ما يقولوناألش
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. لكن مخالفة كثير من الحنابلة  مع ذكر اإلحاالت على تلك المصادر

لبعض مسائل االعتقاد التي يقول بها األشاعرة ليست معياراً للصحة أو 

د ، فهذا هو الذي أمرنا بالرد إليه عن ، والمعيار هو الكتاب والسنة عدمها

 . التنازع
، الملقب عند بعضهم  ومن متعصبة الحنابلة أبو إسماعيل الهروي

، وقد تقدم نقل قوله في اإلمام أبي الحسن األشعري !!!  بشي  اإلسالم

. ولو تنبه الباحث إلى أنه لم يكن  فماذا سيكون قوله في األشاعرة ؟!!!

 . ، ال مع الشافعية شافعياً قط لذكره مع الحنابلة
، هو أن الباحث ينظر  ههنا أمر في غاية األهمية والخطورةـ  و11

إلى اإلمام أحمد ابن حنبل رحمه هللا نظرة تتجاوز ما ينبغي أن يعطاه 

، وكأنه يضعه في مقام العصمة  العالم من التقدير والتبجيل إلى حد بعيد

 ، فتراه يكتفي بأن يقول ] بدّع اإلماُم أحمدُ ابَن  ُكالًّب والتقديس !!!

، وال داعي عنده بعد هذا إلى النظر في حال ابن ُكالًّب  وأمر بهجره [

وأقواله في العقيدة وعرضها على الكتاب والسنة ليرى مدى التوافق أو 

، وال داعي عنده بعد هذا إلى النظر في أقوال سائر األئمة في  التخالف

في قول ، والقاعدة المقررة عند أهل السنة هي أن الحجة  هذا الرجل !!!

، وبعض الناس  هللا تبارك وتعالى وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم

يرددون ] ما منا من أحد إال ردّ  وُردّ عليه إال صاحب ذلك القبر 

، وأما في الواقع والتطبيق فإنهم  الشريف صلى هللا عليه وسلم [ بألسنتهم

،  مة، وكأنهم رفعوا أئمتهم إلى مقام العص يضربون بها عرض الحائط
 . فإلى هللا المشتكى

ـ  ذكر الباحث أن الخليفة العباسي القادر باهلل أصدر منشور  12

،  االعتقاد القادري وأوضح فيه العقيدة الواجب على األمة اعتقادها
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وذلك بسبب انتشار مذهب األشاعرة وإجماع علماء الدولة ـ سيما 

ة في خالفة القادر . فهل أجمع علماء الدول الحنابلة ـ  على محاربته !!!

باهلل العباسي على محاربة المذهب األشعري ؟!!! دعوى تحتاج إلى 

 . برهان
ثم هل تعتقد ـ أيها الباحث ـ  العقيدة الواردة في االعتقاد القادري 

التي تقول بأنه يجب على األمة اعتقادها؟ ! أو تعتقد العقيدة الواردة في 

 ً في مسألة عقدية هي من أهم  كالم ابن تيمية؟ ! فإن بينهما تناقضا

، فقد جاء في المنشور  األسس التي ينبني عليها عدد من مسائل االعتقاد

، بينما يعتقد ابن تيمية أنه كان  القادري ] كان ربنا وحده ال شيء معه [

، فعلى أية عقيدة  هللا ولم يكن شيء قبله وينكر أنه كان وال شيء معه

ي يجب على المسـلم أن يعتقدها : ما أنت ؟! وما العقيدة الصحيحة الت

 . ورد في االعتقـاد القادري أو ما ورد في كتب ابن تيمية؟؟!!!
وأما قول الباحث ] أصدر الخليفة القادر منشور االعتقاد 

، فإن الخليفة  هـ( [ فهو خطأ منشؤه التسرع433... سنة ) القادري

هـ( هو أن 433هـ( والذي وقـع سـنة )422القادر باهلل توفي سـنة )

الخليفة القائم بأمر هللا أخرج في هذه السَّنَة ] االعتقاد القادري [ الذي 

، فهذا تاري  قراءته في خالفة  ، فقرئ في الديوان كتب ألبيه القادر باهلل

 . ، ال تاري  كتابته في خالفة القادر القائم
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 قال الباحث: 

هب ]ولنننننيس ذم األشننننناعرة وتبنننننديعهم خاصننننناً بأئمنننننة المنننننذا

، بننل هننو منقننول أيضنناً عننن أئمننة السننلوك الننذين كننانوا  المعتبننرين

،... فمنا ظننك بحكنم رجنال الجنرح  أقرب إلى السنة واتباع السلف

... وانظننر إن شننئت ترجمننة إمننامهم المتننأخر الفخننر  والتعننديل؟ !

 .  الرازي في الميزان ولسان الميزان[

ميننزان ثننم قننال: ]وقنند تننرجم الحننافظ الننذهبي رحمننه هللا فنني ال

 .  ...[ وغيره للرازي واآلمدي بما هما أهله

ثننم قننال: ]علننى أن ابننن حجننر قننال فنني آخننر ترجمننة الننرازي: 

. وهذه العبنارة التني قند  أوصى بوصية تدل على أنه حّسن اعتقاده

يفهم منها أنهنا متعاطفنة منع النرازي ضند مهاجمينه هني شناهد لمنا 

 .  نقول[

 . على مذهب الرازيأي: هي شاهد لقوله : إن ابن حجر ليس 

 أقول:

ـ إذا جاء عن بعض أئمة السلوك ذم لألشاعرة فإن هذا ال يعني أن 1

، ويكفي في هذا  كلهم أو أكثرهم قد ذموا األشاعرة أو رموهم باالبتداع

 .  أن الباحث لم يذكر كلمة واحدة عن واحد من أئمة السلوك في ذلك
عبد القادر الجيالني  والكلمة التي اقتصر عليها الباحث هي أن السيد

رحمه هللا لما سئل: هل كان هلل ولي على غير اعتقاد أحمد ابن حنبنل ؟ . 

. فهال ذكنر الباحنث مسنألة واحندة منن أصنول  قال: ] ما كان وال يكون [

مسننائل االعتقنناد يختلننف فيهننا األشنناعرة مننع أحمنند ابننن حنبننل ليثبننت أن 

نظنر أئمنة السنلوك  األشاعرة مناقضون له وأنهم مذمومون مبندّعون فني

!!! . 
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ـ  انظر الكلمات النواردة عنن أئمنة السنلوك فني الفصنل األول منن 2

 ، فمن ذلك:  الرسالة القشيرية لتقف على نبذ من كالمهم في العقيدة

 . ، وال حروف لكالمه [ ،  الحدَّ لذاته ] هللا هو الواحد
 . ] كل ما تصور في خيالك فاهلل بخالف ذلك [

 . القلوب بما وضحه الحق من الغيوب [ ] اإليمان تصديق
، فلما جئت بغنداد زال ذلنك عنن  ] كنت أعتقد شيئاً من حديث الجهة

 . ، فكتبت إلى أصحابنا بمكة: إني أسلمت اآلن إسالماً جديداً [ قلبي
 . ] كل ما صوره الخيال واألفكار فاهلل سبحانه بخالفه [

 . ، ونفى مكانه [ ] أثبَت ذاته
 . ، والعرش محدث [ يزل] الرحمن لم 

، لنيس بجسنم وال جنوهر  ] وله يدان هما صفتان يخلق بهما ما يشاء

، وال يحملنه علنى  ، وال يحلنه حنادث ،  ال جهة له وال مكنان وال عرض

، وال يقال أين هو وال كيف هو؟  وال يقال لم فعنل منا فعنل؟  الفعل باعث

 . [ ،  يرى ال عن مقابلة إذ ال علة ألفعاله
ائلوا هذا إال أشاعرة؟ !!! أو إن الباحث ينرفض هنؤالء بحجنة فهل ق

أنهم ليسوا ] أقرب إلى السنة وأتباع السلف [ ؟!!! وكأن الحكم لطائفنة ـ 

عنننده ـ  بننالقرب مننن السنننة واتبنناع السننلف هننو لمننن وافننق مشننربه دون 

احتكام إلى الكتناب والسننة وفهنم الصنحابة واللغنة التني ننزل بهنا الكتناب 

 . السنة !!! وجاءت بها
ومن أئمة السلوك السنيد أحمند بنن علني بنن أحمند الرفناعي المتنوفى 

، وهننو الننذي وصننفه الننذهبي فنني سننير  هننـ( رحمننه هللا تعننالى578سنننة )

،  [ باإلمننام القنندوة العابنند الزاهنند شننـي  العننارفين77 /21أعننالم النننبالء ]



 ـ 59ـ  

، ومنن  وهو من أكثر الناس حثاً علنى اتبناع السننن النبوينة والتمسنك بهنا

، وهننو  أكثننرهم تحننذيراً مننن ابتننداع أهننل السننلوك المتننأخرين وشننططهم

، ومن أقواله عن هللا تبنارك وتعنالى : ] وإننه لمننزه عنن  أشعري المعتقد

. ومننن أقننوال أهننل طريقتننه: ] مقنندس عننن التغييننر  [75]الجهننة والمكننان [ 

. ومنهننننا: ]تنننننـزيه هللا تعننننالى عننننن الفوقيننننة والجهننننة  [76]واالنتقننننال [ 

 [77]، وهو اآلن على ما عليه كان[  .... كان هللا وال شيء معه ، المكانو

. 

 

ـنن  يشننير الباحننث إلننى أن رجننال الجننرح والتعننديل لهننم كننالم فنني 3

،  ، ، أي إن األشاعرة مجروحون عند علماء الجرح والتعنديل األشاعرة
ويضننرب مننثالً بترجمننة إمننامهم المتننأخر فخننر النندين الننرازي فنني ميننزان 

 .  للذهبي ولسان الميزان البن حجر االعتدال
قال الذهبي في ترجمة فخر الندين النرازي محمند بنن عمنر المتنوفى 

، له كتاب السر المكتوم في  هـ( : ] رأس في الذكاء والعقليات606سنة )

، ولنه  ، فلعله تناب منن تأليفنه إن شناء هللا ، سحر صريح مخاطبة النجوم

 . [78]ورث حيرة [ تشكيكات على مسائل من دعائم الدين ت

وقننال ابننن حجننر: ] وكننان يعنناب بننإيراد الشننبه الشننديدة ويقصننر فنني 

. وكنان  ، حتى قال بعض المغاربة: يورد الشنبه نقنداً ويحلهنا نسنيئة حلها

                                                 

 . 45أسرار العبا ات للسيو أمحو الرفاعي: ص [ 75]
 . 67راج السالكني للشيخ حسني برهامت الوين: ص مع[ 76]
 . 44فذلكة احلقيقة للصيا ي: ص [ 77]
. أمننا ابننن تيميننة فيقننول عنننه: ]وحن نننا يف ذلننك كتابننه ااعننروف يف السننحر  340/  3انظننر: ميننزامت االعتننوال للننذهيب: [ 78]

فكر يف حنال هنذا اإلمناب الكبنأ .  ومت ت ]214 – 213 /16وعبا ة الكواكب واألو مت[ [ ومو  فتاوي ابن تيمية: 
. إذ ه  يصوق عاق  أبمت م لا التفسأ الكبنأ ااسنمى مبفناتي  اليينب يكتنب  وحال هذه الضالالت والكفرايت ككك

 . م   هذا الضالل والكفرا ككك
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سراج الدين الشرمساحي يقول: يورد شبه المخالفين في المنذهب والندين 

الحق علنى ، ثم يورد مذهب أهل السنة و على غاية ما يكون من التحقيق

 . [79]غاية ما يكون من الوهاء [ 

فأمننا كتنناب السننر المكتننوم فنني مخاطبننة النجننوم فقنند قننال تنناج النندين 

 . [80]، بل قيل إنه مختلق عليه [  السبكي: ] لم يصح أنه له

وأما مسألة التشكيكات والشبه فقد أشار إليها هو ـ رحمه هلل تعنالى ـ 

، قنال : ] اعلمنوا أنني كننت  في وصيته التي أوصى بها حالة االحتضنار

، فكنننت أكتننب مننن كننل شننيء شننيئاً ألقننف علننى كميتننه  رجننالً محبنناً للعلننم

... ولقند اختبنرت الطنرق الكالمينة  ، ، سنواء كنان حقناً أو بناطالً  وكيفيته

والمناهج الفلسفية فمنا رأينت فيهنا فائندة تسناوي الفائندة التني وجندتها فني 

، ويمننع عنن التعمنق  الجنالل هلل، ألنه يسعى فني تسنليم العظمنة و القرآن

،... وأمنننا الكتنننب التننني صننننفتها  فننني إينننراد المعارضنننات والمناقضنننات

واسننتكثرت فيهننا مننن إيننراد السننؤاالت فليننذكرني مننن نظننر فيهننا بصننالح 

، فنإني  ، وإال فليحذف القول السنيء ، على سبيل التفضل واإلنعام دعائه

 . [81]ما أردت إال تكثير البحث وشحذ الخاطر [ 

، وكتبه في  هذا وقد قال ابن حجر : ] والفخر كان من أئمة األصول

. هللف در ابن حجر  [82]، وله ما يُـقبل وما يُـرد [  األصلين شهيرة سائرة

 . ما أشد إنصافه
ـ نقل الباحث أن ابن حجر قال في لسان المينزان فني آخنر ترجمنة 4

اده [ !!!. فخر الدين الرازي ] أوصى بوصنية تندل علنى أننه حّسنن اعتقن

                                                 

 . 429 – 426/  4انظر: لسامت اايزامت البن حجر: [ 79]
 . 87/  8طبقات الشافعية الك ي للسبكي: [ 80]
 . 501 ن 500/  21. وانظر سأ أعالب النبالء للذهيب:  92ن 91/  8رجع السابق: اا[ 81]
 . 427/  4لسامت اايزامت: [ 82]
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، لكن ما العمل؟  ، واستبعدتها جداً  وقد وقع في قلبي من هذه الكلمة شيء

وليس أمنام الباحنث منن لسنان المينزان إال هنذه الطبعنة السنقيمة المحرفنة 

 .  المشوهة !!!
، محققننة علننى عنندة نسنن   ثننم ظهننرت طبعننة حسنننة قيمننة مننن اللسننان

، وتبنين منهنا أن تلنك  ، بعناية الشي  عبدالفتاح أبو غندة رحمنه هللا خطية

، وأنهننا مكتوبننة فنني حاشننية  الكلمننة ليسننت فنني شننيء مننن النسنن  الخطيننة

، فبطل إثبات تلك الكلمنة عنن الحنافظ ابنن حجنر رحمنه هللا  إحدى النس 

 . واالستدالل بها والبناء عليها
ـ  قال اإلمام الذهبي في ترجـمة سـيف الدين اآلمـدي علي بن أبي 5

، وصح  هـ( : ]قد نفي من دمشق لسوء اعتقاده632علي المتوفى سـنة )

. وقنال عننه ابنن حجنر: ]تفقنه ألحمند ابنن [83]عنه أنه كان يترك الصالة[

ً  حنبل ...[  ،... وكان يظهر منه رقة قلب وسرعة دمعة ، ثم تحول شافعيا

، وعلمننا علنى  ثم نقل قول القائل ]شنككنا هنل يصنلي؟ فتركنناه حتنى ننام

 . [84]العالمة نحويومين مكانها[ ، فبقيت  رجله بالحبر

ترى هل كنان اآلمندي منن علمناء األشناعرة ال يصنلي؟ ! وهنل نفني 

 .  لسوء اعتقاده؟ !
، فبقينت عالمنة  أما مسألة الصالة فلعله كان بنه منرض وكنان يتنيمم

، وأمنا مسننألة االعتقناد فمننا  الحبنر علنى رجلننه ينومين مننا توضنأ خاللهمننا

مسنائل االعتقناد حتنى هجنر بعضنهم  أكثر ما اختلنف النناس فني جزئينات

 ً ً  بعضا ً  ، وبدّع بعضهم بعضا . وقد قال الحافظ ابن  ، وكفّر بعضهم بعضا

،  كثير ـرحمه هللا ـ  في ترجمة اآلمدي: ]وكان كثير البكناء رقينق القلنب
                                                 

 . 259/  2ميزامت االعتوال: [ 83]
 . 135 – 134/  3لسامت اايزامت: [ 84]
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، والنذي يغلنب علنى الظنن أننه  ، هللا أعلم بصحتها وقد تكلموا فيه بأشياء

 . [85]ليس لغالبها صحة[ 

إذا كانت بعض كتب الجرح والتعنديل قند ذكنرت بعنض علمناء    ـ6

، وال  األشنناعرة بجننرح فهننذا لننيس دلننيالً علننى تجننريح األشنناعرة بننإطالق

، إذ ال يخفننى علننى اللبيننب العاقننل أن فنني  علننى تجننريح مننذهب األشنناعرة

، والعمندة فني صنحة األقنوال وبطالنهنا  علماء سائر المذاهب مجروحين

، بغنض النظنر عنن القائنل ومنا قينل  ها منن األدلنةهي مدى قربها أو بعند

 .  فيه
ومثل الذي يسنعى فني تنوهين منذهب األشناعرة بمنا وقنف علينه منن 

تننراجم لبعضننهم فنني الميننزان واللسننان: كمننن ينندّعي أن مننذهب الحنابلننة 

، وأن أهلننننه مجروحننننون عننننند علمنننناء الجننننرح  مننننذهب بنننندعي مننننذموم

حنابلنة فني المينزان واللسنان ، مستدالً بتراجم عندد منن فقهناء ال والتعديل

!!!  . 
هننؤالء الحنابلننة ، وال تنننس أن غيرهننا  واقننرأ إن شننئت فيهمننا تننراجم

 كثير:

صدقة بنن الحسنين البغندادي: كنان يظهنر فني فلتنات لسنانه منا  •

 مترجم في الميزان واللسان. يدل على سوء عقيدته

عبنند العزيننز بننن الحننارث أبننو الحسننن التميمنني المتننوفى سنننة  •

متننرجم فنني الميننزان  تهم بالوضننع فنني الحننديثهننـ(: منن371)

 واللسان. 

                                                 

 . 140/  13. ويف طبعة أخري:  151/  13البواية والنهاية البن ك أ: [ 85]
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عبيد هللا بن علي البغدادي المشهور بابن المارستانية المتنوفى  •

، وكننننان  هننننـ( : اتهننننم بالكننننذب وتزويننننر السننننماع599سنننننة )

 مترجم في الميزان واللسان. يتفلسف

عبيد هللا بن علي بن أبني خنازم بنن أبني يعلنى الفنراء المتنوفى  •

، لمننا  أسننقط القاضنني ابننن النندامغاني شننهادته هننـ( :580سنننة )

 مترجم في اللسان.  كان يرتكبه من الخالعة وتناول ماال يجوز

هنـ( : 387عبيد هللا بن محمد بن بطة العكبري المتوفى سننة ) •

قننال ابننن حجننر : ]وقنند وقفننت البننن بطننة علننى أمننر اسننتعظمته 

ى . وبين ذلك إذ ذكر حنديث ]كلنم هللا تعنال واقشعر جلدي منه[

موسى ينوم كلمنه وعلينه جبنة صنوف وكسناء صنوف ونعنالن 

، وإلنى  ، وأشنار إلنى ضنعف سننده من جلد حمنار غينر ذكني[

،  ، لكنن بزينادة منكنرة فني آخنره رواية ابن بطة لهذا الحنديث
وهي ]فقال: من ذا العبراني الذي يكلمني من الشنجرة؟ . قنال: 

فني ابنن  . وعلق ابن حجر بقوله: ]وما أدري منا أقنول أنا هللا[

 . ... وهللا أعلم بغيبه[ بطة بعد هذا؟ !
وهذا يعني أن ابن بطنة ربمنا وضنع هنذه الزينادة وأدرجهنا فني 

، وهننني موافقنننة لمشنننربه النننذي فينننه مينننل للتجسنننيم  الحنننديث

، وقند روى ابنن الجنوزي الحنبلني هنذا الحنديث بهنذه  والتشبيه

 ، وكالم ، وعلق بقوله: ]هذا ال يصح الزيادة في الموضوعات

. وروى ابن بطنة معجنم الصنحابة  هللا اليشبه كالم المخلوقين[

، إنمنا كنان أخنذ نسنخة وحنك اسنم  للبغوي وهو لنم يسنمعه مننه

وانظنننر ترجمنننة ابنننن بطنننة فننني  صننناحبها وكتنننب عليهنننا اسنننمه

 الميزان واللسان .
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الحسننن بننن أحمنند بننن عبنند هللا ابننن البننناء: كننان يتصننرف فنني  •

 للسان .مترجم في ا األصول بالتغيير والحك

 

فهنننل يصنننح ـ ينننا ذوي الحجنننى ـ  أن يطعنننن طننناعن فننني الحنابلنننة 

،  والمننذهب الحنبلنني بمثننل هننذه التننراجم وغيرهننا؟ !!! حاشنناهم مننن ذلننك
 . فتنبه أيها األخ الباحث وأصلح منهجك
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 قال الباحث: 

،  ]وههنا حقيقة كبرى أثبتها علمناء األشنعرية الكبنار بأنفسنهم
، وهني  والنرازي والغزالني وغينرهم كالجويني وابنه أبي المعنالي

....  ، حقيقة إعالن حيرتهم وتوبتهم ورجوعهم إلى منذهب السنلف

وإذا كننانوا مننن أصننلهم علننى عقينندة أهننل السنننة والجماعننة فعننن أي 

  . شيء رجعوا؟ ولماذا رجعوا؟ وإلى أي عقيدة رجعوا ؟ [

 

 أقول:

عرة يعلنن ـ لم يذكر الباحث نقالً واحداً عنن عنالم منن علمناء األشنا1

فيها حيرته !!! أو توبته!!! أو رجوعه عن شيء معنين كنان يعتقنده إلنى 

 .  مذهب السلف !!! فكيف يمكن أن تصح الدعوى؟ !
ومننن المعلننوم أنننه ال بنند فنني مثننل هننذا مننن نقننل الروايننة ونقنندها سنننداً 

، إذ ال بند منن معرفنة اتصنال  ومتناً قبل ابتناء أي حكم أو استنتاج عليهنا

، باإلضافة إلى عدالة الرواة الذين وردت أسماؤهم في  نقطاعهالسند أو ا

ذلننك السننند وضننبطهم أو انخننرام العدالننة أو الضننبط فننيهم أو فنني واحنند 

، كمننا ال بنند مننن معرفننة انسننجام تلننك الروايننة مننع واقننع حننال الننذي  منننهم

، وذلك كما تقدم عن الرواية التي تعنزو البنن تيمينة ـ رحمنه  رويت عنه

، فنإذا علمننا أن  ال ]واستوى هللا علنى عرشنه كاسنتوائي هنذا[هللا ـ  أنه ق

، وإذا علمننا أن  في سندها راويناً مجهنوالً كنان هنذا منن وجنوه نقند السنند

كتب ابن تيمية طافحة بالرد على من يقول مثل هذا القول كان هذا وجهناً 

، وبهما أو بأحدهما تسقط الرواية وتننزل منن مرتبنة  من وجوه نقد المتن

 . ول إلى الردالقب
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ـنن  رويننت الحيننرة فنني النندين عننن أحنند علمنناء األشنناعرة وهننو عبنند 2

، وقد تقدم نقل الحكاينة التني رواهنا ابنن  الحميد بن عيسى الخسروشاهي

 . . مما يدل على أنها مختلقة مكذوبة [86]تيمية في ذلك ونقد سندها 
ـنن  ورويننت الحيننرة ـ  ال فنني أصننل النندين بننل فنني إحنندى مسننائل 3

، وهو أبو المعالي عبد الملك بن  ـ  عن إمام الحرمين رحمه هللاالصفات 

 . هـ(478، المتوفى سـنة ) عبد هللا بن يوسـف الجويني
وقد رويت الحكاية من طريق الحنافظ أبني العنالء العطنار الهمنذاني 

، عن الشي  الصوفي  هـ(569الحسن بن أحمد بن الحسن المتوفى سنة )

هـ( ، 531الحسن بن محمد المتوفى سنة  ) أبي جعفر الهمذاني محمد بن

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش  أنه قال : سمعت أبا المعالي وسئل عن قوله تعالى ]الرَّ

، فقلت: هل عندك  . وجعل يتخبط . فقال: كان هللا وال عرش[87]اْستََوى[ 

للضرورات منن حيلنة ؟ . فقنال: منا معننى هنذه اإلشنارة؟ . قلنت: منا قنال 

ه إال قبل أن يتحرك لسانه قام من باطننه قصند ال يلتفنت عارف قط يا ربا

يمنة وال يسرة ـ يقصد الفوق ـ ،  فهل لهذا القصد الضروري عنندك منن 

،  ، وبكننى الخلننق . وبكيننت حيلننة فتنبئنننا نننتخلص مننن الفننوق والتحننت؟ !
،  ، ومننزق مننا كننان عليننه ، وصنناح بننالحيرة فضننرب بكمننه علننى السننرير
،  ، الحينرة الحينرة وننزل يقنول: ينا حبيبني،  وصارت قيامة فني المسنجد

. وفنني الطريننق اآلخننر أنننه قننال فيمننا بعنند: حيرننني  [88]والدهشننة الدهشننة 

 . الهمذاني
هذا وقد نقد تاج الدين السبكي هذه الحكاية من حيث المنتن وقنال: أو 

كنننان اإلمنننام عننناجزاً أن يقنننول لنننه: إن العنننارف ال يحننندث نفسنننه بفوقينننة 

                                                 

 . نق  هذه احلكاية ونقو سنوهاانظر ما تقوب من [ 86]
 سورة طه . 5[ آية 87]
 . 475 – 474/  18، وانظر:  477/  18سأ أعالب النبالء للذهيب: [ 88]
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قول: ال يقنول عنارف ينا ربناه إال وقند غابنت عننه . ثم قال: بل ن الجسمية

 . [89]الجهات 

، لكنها ليست فوقينة  أي إن األشاعرة يقولون بعلّوِ هللا تعالى وفوقيته

األجسام التي يقول بها من يعتقد أن من علنى رأس الجبنل أقنرب إلنى هللا 

، وإذا كان ذلك كنذلك ؛ أفكنان إمنام الحنرمين  تعالى ممن في قعر الوادي

زاً عن أن يجيب هذا السائل بأن هذا القصد القلبني الضنروري يتجنه عاج

إلى هللا تبارك وتعالى فني علنوه وفوقيتنه المطلقنة التني هني ليسنت فوقينة 

األجسننام والجهننات المكانيننة؟ ! فننال تعننارض بننين مننا أثبتننه النندليل العقلنني 

 . والنقلي من أن هللا تعالى كان وال عرش وبين العلّوِ والفوقية المطلقة
، وهللا  ولعل جانباً أو جوانب من الخلل قد تطرقت إلنى هنذه الحكاينة

 . أعلم بحقيقتها
ـ  ورويت الحينرة فني مسنألة منن أهنم مسنائل االعتقناد عنن اإلمنام 4

، فأهننل  ، وهنني مسننألة حنندوث األجسننام فخننر النندين الننرازي رحمننه هللا

الى هننو ، وأن هللا تبننارك وتعنن اإليمننان ال يشننكون فنني أن األجسننام حادثننة

، وأن القننول بقنندمها كفننر مخننرج مننن  الننذي أحنندثها وأوجنندها بعنند العنندم

، وأن الننذي يشننك ويرتنناب فنني هننذا ألن األدلننة عنننده متعادلننة مننن  الملننة

 . الجانبين: هو كافر خارج من الملة
وقد جاء االتهام بالتعريض إلى اإلمام أبني الحسنن األشنعري رحمنه 

 .  ام الرازي رحمه هللا، وبما يشبه التصريح إلى اإلم هللا
قال ابن تيمية ـ سامحه هللا ـ : ]وقد قيل إن األشعري في آخر عمنره 

، فإنننه فنني هننذه وهنني مسننألة  ، واعتبننر ذلننك بننالرازي أقننرَّ بتكننافؤ األدلننة

، ويصننرح فنني آخننر كتبننه وآخننر  حنندوث األجسننام يننذكر أدلننة الطننائفتين

                                                 

 . 190/  5طبقات الشافعية الك ي للسبكي: [ 89]
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المسألة من محارات  عمره وهو كتاب المطالب العالية بتكافؤ األدلة وأن

،  ولهذا كان الغالب على أتباعهم الشك واالرتياب فني اإلسنـالم[  العقول
[90] . 

والننذي ذكننره اإلمننام فخننر النندين الننرازي فنني هننذه المسننألة فنني هننذا 

، واستقصى فني تقرينر الوجنوه  الكتاب هو أنه فصَّل دالئل الفالسفة فيها

ينة والندالئل المسنتنبطة منن المستخرجة من اعتبار حال الفاعلية والمؤثّر

، كننل ذلننك علننى  صننفة القنندرة واإلرادة والحركننة والسننكون وغيننر ذلننك

، وخنتم هنذه  مذهب أصحاب القدم منهم وعلنى منذهب أصنحاب الحندوث

المباحث بقولنه: ]وههننا آخنر الكنالم فني هنذا البحنث المهينب والمطلنوب 

محننارات  . ولننم يصنرح بتكننافؤ األدلنة وأن هننذه المسنألة مننن [91]الهائنل[ 

 . العقول!!!
وكأنننه ـ رحمننه هللا ـ يبننين فنني ذلننك الفصننل مننا عننند الفالسننفة مننن 

االسننتدالل واالسننتدالل المضنناد دون أن يننذكر قولننه هننو، ثننم يننذكر قولننه 

معرباً ومفصحاً عنه بعد ذلك إذ يقول بعد قليل: ]فإذا تأملنا في السنموات 

اآلثنار العلوينة وفي الكواكب وفي أحوال العناصنر األربعنة وفني أحنوال 

والمعادن والنبات والحيوان وال سيما اإلنسان ؛ وجدنا من الحكم القاهرة 

،  والدالئل البناهرة منا غرقنت العقنول فيهنا وحنارت األلبناب فني وصنفها
الجرم كانت هذه االعتبارات بالداللة على وجود الفاعل المختنار الحكنيم 

فقد ثبنت القنول بحندوث ، ومتى ثبت القول بالفاعل المختار  الرحيم أولى

 .  [92]العالم ال محالة[ 

                                                 

 . ة والر  عليها. وقو تقوب ذكر اهتاب اإلماب أيب احلسن األشعري رمحه هللا  ذه التهم 201التسعينية البن تيمية: ص [ 90]
 . 322/  4ااطالب العالية للرازي: [ 91]
 . 327/  4اارجع السابق: [ 92]
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فهل يصح أن ينسب لإلمام فخنر الندين النرازي رحمنه هللا أننه يقنول 

بتكافؤ األدلة فني مسنألة حندوث األجسنام وأن هنذه المسنألة منن محنارات 

 . العقول؟ !!!
ـ  أما التوبة والرجوع إلى مذهب السلف فمن المعلوم المشهور أن 5

ا الحسنن األشنعري رحمنه هللا كنان فني أول أمنره علنى إمام األشناعرة أبن

 .  مذهب المعتزلة ثم تاب منه ورجع إلى مذهب السلف
لكن األشاعرة الذين هم علنى منذهب أبني الحسنن األشنعري ال أعلنم 

، ألنهنم  أن أحدهم تاب ورجع إلى مذهب السلف منن عقيندة كنان يعتقندها

 . يعتقدون أن عقائدهم هي ما كان يعتقده السلف
ـ  أشـار البـاحث إلى أبي محمد الجويني وهو عبند هللا بنن يوسنـف 6

 . ، وهو والد إمام الحرمين هـ(438المتوفـى سـنة )
لقد رجع أبو محمد الجويني رحمه هللا عن تأويل النصوص النواردة 

في إثبات االستواء والفوقية ونحوها إلى ترك التأويل وإلى إمرارها كمنا 

، وكالهمننا قننوالن عننند  ونفنني سننمات الحنندوث جنناءت مننع تمننام التنزيننه

ً  األشاعرة  .  ، فلم يخرج بذلك عن كونه أشعريا
فهننل قننال إن هللا جسننم؟ ! وهننل قننال إن هلل مكاننناً؟ ! أو إنننه يتحننرك 

وينتقنل مننن مكننان إلننى مكننان؟! وهننل قننال إن فوقيننة هللا تعننالى هنني فوقيننة 

عبنناده أبنندى عننن األجسننام؟ ! وهننل قننال إن هللا تعننالى إذا أراد أن يخننوف 

بعضه وأن هذا على ظاهره وأنه راجنع إلنى النذات؟ ! وهنل أنكنر أن هللا 

تعننالى كننان ولننم يكننن شننيء غيننره؟ ! وهننل سننكت عننن ذلننك أو صننرح 

 . بنقيضه؟ !!!
،  [93]روي عنه أنه قال رحمه هللا: ]الحمد هلل الذي كنان وال مكنان[ 

،  [94]األوهنام[  ، وال تصنوره ، ال تحصره األجسام ]له العلو واالستواء
                                                 

 . 174/  1وموعة الرسائ  اانأية: [ 93]
 . 175/  1اارجع السابق: [ 94]
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، ال كمننا نتوهمننه فنني  ]فننإذا أشننرنا إليننه تقننع اإلشننارة عليننه كمننا يليننق بننه

، ]واستواؤه على عرشه معلوم غينر  [95]الفوقية المنسوبة إلى األجسام[ 

،  [96]، بننل كمننا يليننق بعظمتننه[  مكيننف بحركننة أو انتقننال يليننق بننالمخلوق

 . [97]كوان[ ، وهو كما كان قبل خلق األ ]هو سبحانه علي بالذات

فإذا وقع االتفناق علنى تنرك التأوينل وإمنرار النصنوص كمنا جناءت 

لكن مع نفي سنمات الحندوث ومشنابهة الحنوادث والمخلوقنات فقند ارتفنع 

 . ، وال يبقى اختالف بعده سوى اختالف اللفظ والتعبير الخالف
ـ  وأشار الباحنث إلنى ولند أبني محمند الجنويني وهنو أبنو المعنالي 7 

 .  ، وما قاله يشبه ما روي عن والده رحمهما هللا نإمام الحرمي
قال إمام الحرمين: ]اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت 

... وذهب أئمة السلف إلى  ، ،... فرأى بعضهم تأويلها في الكتاب والسنة

االنكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر علنى مواردهنا وتفنويض معانيهنا 

... فحننق علننى ذي النندين أن يعتقنند تنننـزه البنناري عننن  ، إلننى الننرب تعننالى

صننفات المحنندثين وال يخننوض فنني تأويننل المشننكالت ويكننل معناهننا إلننى 

. فقننف عننند قولننه ]وتفننويض معانيهننا[ وقولننه ]أن يعتقنند تنننزه [98]الننرب[

 . الباري عن صفات المحدثين[
ويبدو أنه رجع عن االستدالالت الكالمية التي مشى علنى االشنتغال 

، بعند منا تبنين لنه أن معظمهنا ال  تدوينها في كتابه ]الشامل[ ونحنوهبها و

، ألنننه مننن بنناب إجننراء العقننل فنني أبعنند مننن مننداه  يعطنني الجننزم واليقننين

 .  وأقصى من مضماره

                                                 

 . 180/  1اارجع السابق: [ 95]
 . 182/  1ارجع السابق: [ ا96]
 . 187/  1اارجع السابق: [ 97]
 . 473/  18الء للذهيب: سأ أعالب النب[ 98]
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ولننذا فإنننه يقننول: ]لننو اسننتقبلت مننن أمننري مننا اسننتدبرت مننا اشننتغلت 

عرفننت أن ، فلننو  ، ال تشننتغلوا بننالكالم . ويقننول: ]يننا أصننحابنا بننالكالم[

 .  [99]الكالم يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به[ 

ويقول: ]قرأت خمسنين ألفنا فني خمسنين ألفناً،... وغصنت فني النذي 

، وكنننت أهننرب فنني  ، كننل ذلننك فنني طلننب الحننق نهننى عنننه أهننل االسننالم

، واآلن فقد رجعت إلى كلمنة الحنق: علنيكم بندين  سالف الدهر من التقليد

بلطينف بنره فنأموت علنى دينن العجنائز  ، فنإن لنم يندركني الحنق العجائز

ويخننتَم عاقبننة أمننري عننند الرحيننل علننى كلمننة االخننالص "ال إلننه إال هللا" 

. وقننال فنني مرضننه: ]اشننهدوا علنني أننني قنند [100]فالويننل البننن الجننويني[ 

رجعننت عننن كننل مقالننة تخننالف السنننة وأننني أمننوت علننى مننا يمننوت عليننه 

 . [101]عجائز نيسابور[ 

، وليت األشناعرة منن بعنده  ا اإلمام الكبيرفرحمة هللا تعالى على هذ

قبلننوا نصننيحته فتركننوا االسننتدالالت الكالميننة وأقبلننوا علننى مزينند مننن 

، إذاً لكانوا قد أسدوا ألنفسهم وللمسلمين  االشتغال باألدلة العقلية والنقلية

 . ، ولجنبوا األمة شراً مستطيراً  خيرا كثيراً 
رجعنت عنن كنل مقالنة  وأما قوله في مرضنه ]اشنهدوا علني أنني قند

تخننالف السنننة[ أو ]يخننالف فيهننا السننلف[: فلعننل مننراده أي إذا رأيننتم فنني 

، وخنذوا  كالمي منا يخنالف السننة أو قنول السنلف بيقنين فأننا أرجنع عننه

، ومن المستبعد جداً أن يكون مراده أن  بالسنة وقول السلف ودعوا قولي

، ألننه لنو  ه رجنع عنهناعنده عقائد مخالفة للسنة أو ِلَمنا علينه السنلف وأنن

                                                 

 . 474،  473/  18اارجع السابق: [ 99]
 . . وهذا يعين أنه كامت قو قرأ مخسني ألا ورقة يف الفلسفة وعلم الكالب 471/  18اارجع السابق: [ 100]
]خينننالا فيهنننا السنننلا[ بنننول ] نننالا  [191/  5]. ويف طبقنننات الشنننافعية للسنننبكي  474/  18اارجنننع السنننابق: [ 101]

 . السنة[
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،  ، ولمنا اسنتجاز السنكوت عنهنا بإبهامهنا كان كذلك لبينها للتحنذير منهنا
 . فهذا من أولى وأهم ما يوجبه عليه واجب النصح للمسلمين

ـ  وأما قول الباحث ]إذا كنانوا منن أصنلهم علنى عقيندة أهنل السننة 8

رجعوا؟ والجماعة فعن أي شيء رجعوا؟ ولماذا رجعوا؟ وإلى أي عقيدة 

، وتحسنروا علنى الوقنت  [ : فاعلم أنهم رجعوا عن االشتغال بعلم الكالم

، ولنو أن أحندهم رجنع عنن عقيندة كنان يعتقندها لحنذر  الذي أضاعوه فيه

، وهنننذا منننن أوجنننب  منننن العقيننندة السنننابقة وأرشننند إلنننى العقيننندة الالحقنننة

، وأنت تجند فني كالمهنم التحنذير منن علنم الكنالم والنهني عنن  الواجبات

، وال تجند التحنذير منن عقائند األشناعرة وال منن األخنذ عنن  الشتغال بها

 . شيوخهم وال النهي عن قراءة كتبهم
والذي ال يعرف مذهب األشناعرة ويعنرض عنن قنراءة كتنبهم بنتفهم 

، وأن كبننار أئمننتهم قنند  وإمعننان ؛ يتخيننل أنهننم مخننالفون للكتنناب والسنننة

،  ، ال يقوم علنى دلينل ئله، وهذا خيال من قا رجعوا عن عقائد األشاعرة
، ألنهنم كنانوا ينرون أوالً وآخنراً أن عقائندهم هني  وال يسنتند إلنى برهنان

، وأنهنا هني التني تنربط بنين داللنة  القائمة على أسس من الكتاب والسننة

 . العقل والنقل على وجه التوافق والتعاضد
 ً ، سننواء رجعننوا أو لننم  وأرى أن كننل هننذا ال يغيننر مننن الحقيقننة شننيئا

، والذي يريد أن يبحث في عقائد األشاعرة ؛ فإن الواجنب النذي  جعواير

يفرضننه عليننه المنننهج العلمنني هننو عننرض عقائنندهم مننن خننالل كتننبهم ثننم 

، وأمنا  محاكمتها من خالل األدلنة العقلينة القطعينة واألدلنة النقلينة الثابتنة

 . غير هذا فأخشى أن يكون من التشغيب الذي ال فائدة فيه
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بن تيمية ـ رحمه هللا ـ كلمة لو جعلها الباحث وموافقوه هذا وقد قال ا

، فقد قال: ]ولو قال اإلمام أحمد من تلقناء  ومخالفوه نصب أعينهم لكفتهم

 . [102]نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى هللا عليه وسلم لم نقبله[ 

                                                 

 . 169 /3ومو  فتاوي ابن تيمية: [ 102]
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 قال الباحث:

]دعوى األشاعرة أن أكثر أئمة المسلمين على مذهبهم دعوى 

، وُكتب األشاعرة نفسنها  الدليل يكذبها الواقع التاريخيعارية عن 

عننند تعريننف مننذهبي السننلف والخلننف تقننول إن مننذهب السننلف هننو 

، وبعضنننها يقنننول إننننه منننذهب القنننرون  منننذهب القنننرون الثالثنننة

 . الخمسة[

ثم قال: ]الذي يدخل في اإلسنالم حنديثاً هنل تسنتطيع أي فرقنة 

ن فبمجرد إسالمه يصبح أن تقول إنه معتزلي أو أشعري؟ ! أما نح

 . واحداً منا[

 

 أقول:

ـ أما دعوى األشاعرة أن أكثر أئمة المسلمين على مذهبهم فقد قال 1

...  اإلمننام تنناج النندين السننبكي رحمننه هللا: ]الشننافعية والمالكيننة والحنفيننة

، وابنن الحاجننب  ، هننذه عبنارة ابننن عبند السننالم شني  الشننافعية أشنعريون

. وهننؤالء أدرى بأهننل  [103]ي شنني  الحنفيننة[ ، والحصننير شنني  المالكيننة

 . ، وفي هذا من الدليل كفاية مذاهبهم
والمقصود بكلمة ]أشعريون[ هنا هنو أنهنم فني المسنائل الكبنرى فني 

، ومنن أهنم ذلنك أنهنم ينفنون  العقيدة إما أشاعرة وإما موافقون لألشاعرة

 . عن هللا تعالى الجسمية ولوازم الجسمية
، وفنننيهم  يهم الموافقنننون لمنننا علينننه الجمهنننورـننن  أمنننا الحنابلنننة ففننن2

، وإليك ما يقوله اإلمام ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة  المخالفون لهم

، قال رحمه هللا: ]ورأيت من أصنحابنا منن تكلنم فني األصنول  هـ(597)

                                                 

واحلنفية يف العقيوة "ماتريويومت" وهم ال خيتلفومت عن األشاعرة إال يف  . 373/  3طبقات الشافعية الك ي للسبكي: [ 103]
 مسائ  قليلة يكا  يكومت اخلالف فيها بني الطرفني لفظياة .
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، وصناحبه  ، وانتدب للتصنيف ثالثة: أبو عبد هللا ابن حامد بما ال يصلح

، ورأيتهم قند  ، فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب ني، وابن الزاغو القاضي

... ولنم  ، ، فحملوا الصفات على مقتضنى الحنس نزلوا إلى مرتبة العوام

... وقد تنبعهم خلنق  ، ، حتى قالوا صفة ذات يقنعوا بأن يقولوا صفة فعل

... وقد كان أبو محمند التميمني يقنول فني بعنض أئمنتكم: لقند  ، من العوام

. والخطناب فني  [104]ناً قبيحاً ال يغسل إلى ينوم القيامنة[ شان المذهب شي

. وأبو محمد التميمي هو رزق  قوله ]بعض أئمتكم[ أي يا معشر الحنابلة

، وهنو منن  هنـ(488، المتوفى سننة ) هللا بن عبد الوهاب بن عبد العزيز

، لكنننه غيننر متفننق مننع مننا سننطره أبننو عبنند هللا الحسننن بننن حامنند  الحنابلننة

يعلى محمد بن الحسين ابن الفنراء وعلني بنن عبيند هللا ابنن  والقاضي أبو

 . الزاغوني
وربما كان من أسنباب ابتعناد كثينر منن الحنابلنة عنن عقائند جمهنور 

األمة هو مزيد التعلق بكل ما يعزى لإلمام أحمد مع تساهلهم فني دراسنة 

، خنذ علنى سنبيل المثنال الرسنالة التني  أسانيد تلنك األقنوال المروينة عننه

ها ابن أبي يعلى بسنده عن أحمد بن جعفنر بنن يعقنوب اإلصنطخري روا

عنها القلب ويستنكرها،منها  ، ففيها عبارات موهمة ينبو عن اإلمام أحمد

، والمعلق على الطبعة القديمة ال [105]وصف هللا جل وعال بأنه ]يتحرك[

، رغنم أن هنذا لنم يجند  ، وكنذا المعلنق علنى الطبعنة الجديندة يعلق بشيء

، بل لعلك تجد عند بعنض  ، لكنه ال يهتم بهذا لبعض رجال السندترجمة 

، وأن هنذا هنو قنول  الحنابلة في كتب العقيدة أن هللا تعنالى ]يتحنرك[ !!!

                                                 

 . 102ن 97 فع شبه التشبيه أبكا التنزيه البن اجلوزي: ص [ 104]
. واحملقق ال يعلق ال على السنو  61/  1. وهي كذلك يف الطبعة احملققة:  29/  1طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: [ 105]

وال على اانت ككك وقو حار ااقصو  من التحقيق عنو ك أين إخراج ننا اا لنا داقابلنة علنى النسنخ اخلطينة بينض 
 . ، وإان ع وإان إليه راجعومت هللا ونعم الوكي  النظر عن التحقق من ححة النا ككك فحسبنا
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، وأن مننن لننم يعتقنند ذلننك فهننو ]جهمنني معطننل[ !!! وكننأنهم  ]السننلف[!!!

يجعلون الكلمة التي روينت عنن اإلمنام أحمند جنزءاً منن عقيندة ]السنلف[ 

ا رويت عنه ولو كان في سنندها  إلينه راو مجهنول !!! فتأمنل بمجرد أنه

. هذا مع قولهم إنهنم يصنفون هللا تعنالى بمنا وصنف بنه نفسنه أو  واعجب

.  وصفه به رسنوله صنلى هللا علينه وسنلم ويسنكتون عمنا سنكت عننه !!!
لكّن اإلمام الذهبي رحمه هللا ذكر إحندى الرسنائل المنقولنة عنن أبني عبند 

، ثننم قننال: ]وأمننا غيرهننا مننن الرسننائل  نبننل وأثنننى عليهنناهللا أحمنند ابننن ح

. وقال: ]ال كرسالة  [106]المنسوبة إليه كرسالة اإلصطخري ففيها نظر[ 

، وال كننالرد علننى الجهميننة الموضننوع علننى أبنني عبنند هللا[  اإلصننطخري
[107] . 

، المتننوفى سنننة  ـنن  قننال أبننو ذر الهننروي عبنند بننن أحمنند بننن محمنند3

إمام األشاعرة في عصره القاضي أبي بكر  ، وهو يتحدث عن هـ(434)

محمنند بننن الطيننب البنناقالني: ]كننل بلنند دخلتننه مننن بننالد خراسننان وغيرهننا 

اليشنننار فيهنننا إلنننى أحننند منننن أهنننل السننننة  إال منننن كنننان علنننى مذهبنننه 

 . [108]وطريقه[

وهذه النبذة مع ماسبق عن العز بن عبد السنالم شني  الشنافعية وابنن 

شنني  الحنفيننة كافيننة إن شنناء هللا فنني  الحاجننب شنني  المالكيننة والحصننيري

 إثبات دعوى األشاعرة أن أكثر أئمة المسلمين على مذهبهم.

ـ  أما قول األشاعرة بأن مذهب السلف هنو منذهب القنرون الثالثنة 4

،  أو الخمسة فهذا ال يعني أن أولئنك كنانوا علنى غينر منا علينه األشناعرة
لألشنناعرة فيهننا ، و ألن ذلننك هننو فيمننا يسننمى آيننات وأحاديننث الصننفات

قوالن: األول هو إمرارها كما جاءت بال كيف وال معننى وأنهنا ال تفسنر 

                                                 

 . 136غريخ اإلسالب للذهيب: الطبقة اخلامسة والعشرومت: ص [ 106]
 . 286/  11سأ أعالب النبالء للذهيب: [ 107]
 . ، يف ترمجة أيب ذر اهلروي 558/  17انظر: سأ أعالب النبالء للذهيب: [ 108]
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، والثنناني هننو تأويلهننا علننى وجننه ينندل عليننه  مننع نفنني سننمات الحنندوث

استعمال العرب لمثل هذا الكالم على نحوذلك الوجه مما يتفق منع تنزينه 

هنم علنى ، فإذا كان أهنل القنرون الخمسنة األولنى أو جل الباري جل وعال

، وهنو أحند القنولين  ، بل ويقولون به القول األول فاألشاعرة ال ينكرونه

 . ، بل هو األرجح عند كثير من محققيهم السائغين عندهم
وشتان بين قوِل السلف وقوِل من يتوهمون أنهم على مذهب السنلف 

، فأولئك يقولون مثالً في حديث ] ينزل ربنا كل ليلة إلى السنماء الندنيا [ 

، وهنؤالء يقولنون يننزل ربننا أي يتحنرك  ه يُنروى كمنا جناء وال يُفسنرإن

وينتقل إذا شاء !!! فتعالى هللا عمنا يقولنون وعمنا يفسنرون منن المتشنابه 

 . على المعاني الحسية
ـنن  وأمننا قننول الباحننث إن مننن ينندخل فنني اإلسننالم حننديثا فبمجننرد 5

،  الل لنردهإسالمه يصبح واحداً منهم فهو قول تغنني حكايتنه عنن االسنتد
فهل الذي يدخل في اإلسالم حديثاً يعتقند ـ  بمجنرد دخولنه اإلسنالم وقبنل 

أن يلقى أحنداً منن المعتزلنة أو األشناعرة أو غينرهم ـ أن منن علنى رأس 

، وأن هللا تعالى يدنى العبد يوم  الجبل أقرُب إلى هللا ممن في قعر الوادي

، وأنه تعالى قاعند  اء، وأنه تعالى يتحرك إذا ش القيامة حتى يمس بعضه

على العرش وقد أخلى مكانا يقعند فينه محمنداً صنلى هللا علينه وسنلم معنه 

عليه يوم القيامة ؟؟!!! أو إنه عندما يدخل في اإلسالم اليعلم إال ما يعلمه 

 . المعلم فال هو قبل ذلك من هؤالء وال من هؤالء ؟ !!! فتنبه
 قال الباحث:

تكلمنني األشنناعرة كننالرازي ]يجننب التنبننه إلننى التفريننق بننين م

واآلمدي والشهرستاني والبغدادي واإليجي ونحوهم وبين من تأثر 

، ومنن هنذا  بمذهبهم عن حسن نية واجتهاد أو متابعة خاطئنة أو...

... والحنافظ فني الفنتح قند نقند  ، القسم الحافظ ابنن حجنر رحمنه هللا

، وخننالفهم فيمننا هننو مننن خصننائص  األشنناعرة باسننمهم الصننريح
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،.... كمنننا أننننه يخنننالفهم فننني  ، فمنننثال خنننالفهم فننني اإليمنننان ممنننذهبه

،... ولو قيل إن الحافظ رحمنه  االحتجاج بحديث اآلحاد في العقيدة

  . هللا كان متذبذباً في عقيدته لكان ذلك أقرب إلى الصواب[

 

 أقول:

ـ  يؤكد الباحنث علنى التفرينق بنين األشناعرة المتكلمنين وبنين منن 1

، وعلنى  ن األسنباب كالحنافظ ابنن حجنر رحمنه هللاتأثر بمذهبهم لسبب م

 ً ، وأنه  ، وأنه قد نقد األشاعرة باسمهم الصريح أن ابن حجر ليس أشعريا

، وإذا كنان قنول األشناعرة علنى  خالفهم فيمنا هنو منن خصنائص منذهبهم

وفق ما يتصنوره ويصنوره الباحنث وينسنبه إلنيهم ؛ فنال شنك فني أن ابنن 

 ً يكون حكم الباحث صنحيحاً فنإن علينه أن ، ولكن لكي  حجر ليس أشعريا

يننورد أقننوال األشنناعرة مننن كتننبهم وأقننوال ابننن حجننر مننن كتبننه ويبننين 

، فما قيمة الدعاوى  ، ولكنه بعيد كل البعد عن هذا وذاك المناقضة بينهما

 . اذا لم تكن مبنية على المنهج العلمي السليم ؟؟ !!
صنريح فني بعنض ـ  إن كان ابن حجر قد نقند األشناعرة باسنمهم ال2

، بنل  المسائل فهذا اليكفي دليالً على أن ابن حجنر لنيس أشنعرياً بنإطالق

ًً لألشاعرة في كل شيء ، وال حنرج وال  يكون دليالً على أنه ليس مقلداً

، بنل هنذا هنو شنأن العنالم النذي ينناق   عيب فني هنذا ال علنيهم وال علينه

 . أقوال سابقيه بما ظهر له من األدلة
فعي نقد منن سنبقه منن الفقهناء الشنافعيين فني بعنض وكم من فقيه شا

، بل كم من صوفي نقد  ، وكم من فقيه حنفي أو مالكي أو حنبلي المسائل

 . ، أفيكون بذلك غير صوفي ؟! من سبقه من الصوفيين
هذا ولم يذكر الباحث نص كالم ابنن حجنر النذي ينقند فينه األشناعرة 

النقند ومنن النذي وجنه إلينه باسمهم الصريح ليتبين وجه النقد ومدى ذلنك 
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ذلك النقد؟؟ أهو كل األشاعرة؟ أو جمهورهم؟ أو بعضنهم؟!! وليتنه ذكنر 

، فهننذا أقننرب إلننى المنننهج العلمنني مننن اإلبهننام  مثنناالً واحننداً  أو مثننالين

 . واإلطالق
ـننن  ذكنننر الباحنننث أن ابنننن حجنننر خنننالف األشننناعرة فيمنننا هنننو منننن 3

، وأحنال الباحنث  منان، ومنن ذلنك أننه خنالفهم فني اإلي خصائص مذهبهم

، ولكن الموجود فني ذلنك الموضنع  إلى الجزء والصفحة من فتح الباري

 . ال يخالف ما قاله األشاعرة
، وشنرعاً تصنديق الرسنول  قال ابن حجر: ]واإليمان لغنة التصنديق

، ثنم وقنع االخنتالف: هنل  ، وهنذا القندر متفنق علينه فيما جاء به عن ربه

ة إبنداء هنذا التصنديق باللسنان المعبنر يشترط مع ذلك مزيد أمنر منن جهن

عمننا فنني القلننب إذ التصننديق مننن أفعننال القلننوب؟ أو مننن جهننة العمننل بمننا 

صدق به من ذلنك كفعنل المنأمورات وتنرك المنهينات؟ ... فالسنلف قنالوا 

، وأرادوا بننذلك أن  هننو اعتقنناد بالقلننب ونطننق باللسننان وعمننل باألركننان

،  هننو اعتقنناد ونطننق فقننط ، والمرجئننة قننالوا األعمننال شننرط فنني كمالننه

، والمعتزلننة قننالوا هننو العمننل والنطننق  والكراميننة قننالوا هننو نطننق فقننط

، والفارق بينهم وبنين السنلف أنهنم جعلنوا األعمنال شنرطاً فني  واالعتقاد

 . [109]صحته والسلف جعلوها شرطاً في كماله[ 

ومما ينبغي التنبيه عليه ـ وإن كان ال يغينب عنن فطننة الفطنن ـ هنو 

، ومنا ذاك إال  حجنر لنم ينذكر قنوالً لألشناعرة فني مسنالة اإليمنان أن ابن

، إذ تفسننير األشنناعرة  ألنننه يعتقنند أن قننولهم ال يخننرج عننن قننول السننلف

لإليمان بالتصديق واالعتقاد ال يعني أنهنم يطرحنون قنول اللسنان وعمنل 

، وإنما يعني أن اإليمنان النذي يخنرج بنه المنرء منن الكفنر إلنى  الجوارح

، وأمننا القننول والعمننل  نننى مننن اإليمننان هننو التصننديق واالعتقننادالحنند األد

 ، وهما شرط في كمال اإليمان ال في صحته. فهما من ثمار اإليمان

                                                 

 . . الباع األول من كتاع اإلميامت فكر. طبعة  ار ال 46/  1فت  الباري: [ 109]
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فهل خالف ابن حجر األشاعرة في اإليمان؟ !!! فتأمل ـ أيها القارئ 

 المنصف ـ واعجب!.

ـنن  ذكننر الباحننث أن ابننن حجننر يخننالف األشنناعرة فنني االحتجنناج 4

، وبيانننه أن البخنناري  ، والواقننع خننالف ذلننك حنناد فنني العقينندةبحننديث اآل

رحمه هللا قال في صحيحه ]باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصندوق 

، فبننيّن ابننن حجننر  فنني األذان والصننالة والصننوم والفننرائض واألحكننام[

رحمه هللا أن البخاري أتى بلفظة الفرائض بعد األذان والصنالة والصنوم 

، ثم نقل عن الكرماني أننه قنال ]لنيعلم  م على الخاصمن باب عطف العا

، إذ لم يتعقبه  ، وأقره على ذلك أنما هو في العمليات ال في االعتقاديات[

 . [110]بشيء 

فهننل خننالف ابننن حجننر األشنناعرة فنني أن أحاديننث اآلحنناد حجننة فنني 

األحكام والفرائض ال في العقائد ؟!!! فتأمنل ـ أيهنا القنارىء المنصنف ـ 

 واعجب !.

ـ  يمينل الباحنث إلنى أن ابنن حجنر ـ رحمنه هللا ـ كنان متذبنذباً فني 5

عقيدته وأن هذا القول أقرب الى الصواب !!!. يقول الباحث هذا وهو لنم 

يذكر عن ابن حجر كلمة واحدة ومناقضنتها آلينة قرآنينة أو حنديث نبنوي 

، فهل هذا هو المنهج العلمي المرتكنز علنى الكتناب والسننة؟ !!!  صحيح

 . لحة من هذا؟ !!!ولمص

ـ بعد أن يصف الباحث ابن حجر ـ رحمنه هللا ـ  بأننه كنان متذبنذبا 6

في عقيدته يصف البربهاري ـ رحمه هللا وغفر له ـ  بأنه ]إمام السنة فني 

هنـ( 329. ـ وهو الحسن بن علني بنن خلنف المتنوفى سننة ) عصره[ !!!

 . ـ

أن هللا عزَّ وجل والبربهاري هذا لم يكن يجلس مجلساً إال ويذكر فيه 

 . !!! [111]يُقعد محمداً صلى هللا عليه وسلم معه على العرش 

                                                 

 . . الباع األول من كتاع أخبار اآلحا  234،  231/  13فت  الباري: [ 110]
 . 43/  2انظر: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: [ 111]
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، يقننول بهننا  وممننا ينبغنني أن يعلننم أن هننذه عقينندة نصننرانية ضننالة

، فتسننربت إلننى بعننض جهلننة  النصننارى فنني حننق عيسننى عليننه السننالم

. وفننني اإلنجينننل  ، فنقلهنننا إلنننى محمننند صنننلى هللا علينننه وسنننلم المسنننلمين

يدي النصارى هذا النص: ]وبعندما كلمهنم النرب يسنوع المحرف الذي بأ

 . [112]رفع إلى السماء وجلس عن يمين هللا[ 

فالبربهاري ومن يقول بقوله هم  ـ  فني نظنر الباحنث ـ  أئمنة السننة 

!!! وليسننوا متذبننذبين فنني العقينندة !!! ولسننت أدري هننل الباحننث علننى 

 . عقيدته ؟ !

،  ي وماكتنب فني العقيندةوالباحث يثني على عثمان بن سعيد الندارم

وهننو القائننل فنني وصننف هللا سننبحانه: ]ولننو قنند شنناء السننتقرَّ علننى ظهننر 

بعوضننة فاسننتقلت بننه بقدرتننه ولطننف ربوبيتننه فكيننف علننى عننرش عظننيم 

. وهنذا ـ فني نظنر  [113]أكبر من السموات السبع واألرضنين السنبع؟ ![ 

 . الباحث ـ  من أئمة السنة وليس متذبذباً في عقيدته !!!

، وأنتقنل معنه اآلن  بعض منا سنطره الباحنث فني مقندمات بحثنههذا 

إلى استعراض بعض منا يقولنه فني المواضنيع الخمسنة عشنر التني ينرى 

، وأن مذهب األشاعرة فيهنا مخنالف لمنذهب أهنل  أنها هي أبواب العقيدة

 . السنة والجماعة في أربعة عشر موضوعاً منها

                                                 

 . 19/  16إجني  مرقس: [ 112]
 . 85ر  الوارمي على بشر ااريسي: ص [ 113]
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 قال الباحث:

ل مذهب األشناعرة فني كنل ]رأيت من واجبي أن أسهم بتفصي

، ليتضننح أنهننم علننى منننهج فكننري مسننتقل فنني كننل  أبننواب العقينندة

، ويختلفون منع أهنل السننة والجماعنة منن أول  األبواب واألصول

  !!!. مصدر التلقي حتى آخر السمعيات، ماعدا قضية واحدة فقط[

 

،  ثننم ذكننر الباحننث مننا فهمننه مننن أقننوال األشنناعرة فنني أبننواب العقينندة

ً حيننث اسننت ، وادعننى أن مننذهب األشنناعرة  عرض خمسننة عشننر موضننوعا

، سنوى الموضنوع الرابنع  مخالف لمنذهب أهنل السننة فيهنا مخالفنة تامنة

 . ، حيث المخالفة فيه ليست بتامة عشر

 . وال بد من استعراض شيء من كالم الباحث وتبيين بعض ما فيه
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 الموضوع األول :          مصدر التلقي

 

 قال الباحث: 

، وقننند صنننرح  در التلقننني عنننند األشننناعرة هنننو العقنننل] مصننن

الجننويني والننرازي والبغنندادي والغزالنني واآلمنندي واإليجنني وابننن 

فورك والسنوسي وشراح الجوهرة وسائر أئمتهم بتقديم العقل على 

 النقل عند التعارض [ .

 والمراد بالنقل: نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة .

 أقول:

،  ه يصّرح بأن مصدر التلقي عند األشاعرة هو العقنلـ  أول كالم1

، وآخنر كالمنه  فيدل بظاهره على أن النقل ال يعد عندهم مصندراً للتلقني

، وهذا يدل بظاهره  يصرح بأنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض

على أن النقل عنندهم مصندر منن مصنادر التلقني إال أنهنم يقندمون العقنل 

 .  . فكان ينبغي للباحث أن يصون عبارته عن ذلك، وهذا تناقض عليه

، وكتب العقيدة  ـ  إن مصدر التلقي عند األشاعرة هو العقل والنقل2

، وانظننر علننى سننبيل المثننال  عننندهم تحننتج باألدلننة العقليننة واألدلننة النقليننة

، فإننه مشنحون باألدلنة العقلينة واألدلنة النقلينة  كتاب اإلنصناف للبناقالني

 . واضحة ظاهرةالكثيرة كثرة 

ـ  كتبهم تقدم األدلة العقلية على األدلة النقلية فني مجنال االسنتدالل 3

، وذلك ألن المراد هو الرد على المخنالفين،  في العقائد في باب العقليات

، فهنل  كالدهريين والثنوية وأهل التثليث والمشركين والمجسمة ونحنوهم

قنيم األدلنة العقلينة علنى تحتج على هنؤالء بآينات القنرآن الكنريم قبنل أن ت

اإليمان باهلل تعالى وأن القنرآن كنالم هللا؟ !!وهنل تحنتج علنيهم بنصنوص 

السنة النبوية قبنل أن تقنيم األدلنة العقلينة علنى اإليمنان بمحمند رسنول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم؟ !!!.
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ـ  االستدالل في كتب العقيندة عنند األشناعرة يكنون باألدلنة العقلينة 4

، فالعقنل الصنحيح  ، فكنل منهمنا يؤيند اآلخنر ى وجه التعاضندوالنقلية عل

، وال تجد في كتبهم ولو مرة واحدة  والنقل الثابت الصريح ال يتعارضان

أنهننم قننالوا لقنند تعننارض فنني هننذه المسننألة الحكننم العقلنني مننع حكننم النننص 

، فضال عن أن يقولوا ذلك ويقدموا العقنل  النقلي القطعي الثبوت والداللة

، ومن ادّعى غير ذلنك فلينأت بالندليل. وال بند منن التنبينه إلنى  لعلى النق

الفننرق الكبيننر بننين ]حكننم النننص النقلنني[ وبننين ]ظننواهر ألفنناظ النننص 

 . النقلي[

ـ  ويحسن هنا أن أذكر مثاالً لالستدالل ـ عند األشاعرة ـ  باألدلنة  5

َ ال ، ففي تفسير قول هللا تعنالى ]إِ  العقلية والنقلية على وجه التعاضد نَّ لُلاَّ

ُرُكْم فِني  يَْخفَى َعلَْيِه َشْيء  فِني اأْلَْرِض َوال فِني السَّنَماِء * ُهنَو الَّنِذي يَُصنّوِ

اأْلَْرَحاِم َكْيَف يََشاُء ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكنيُم[ 
يقنول اإلمنام فخنر  [114]

،  سنبحانه الدين الرازي رحمه هللا عن هذه اآلية : إشارة إلى كمال علمنه

، ألن  والطريُق إلى إثبات كونه تعالى عالماً ال يجوز أن يكون هو السمعَ 

معرفننة صننحة السننمع موقوفننة علننى العلننم بكونننه تعننالى عالمنناً بجمينننع 

، وذلك هو أن نقنول:  ، بل الطريق إليه ليس إال الدليَل العقليَّ  المعلومات

المتقن يندل علنى كنون ، والفعل المحكم  إن أفعال هللا تعالى محكمة متقنة

 ً ، فلمننا كننان دليننل كونننه تعننالى عالمنناً هننو مننا ذكرنننا ؛ فحننين  فاعلننه عالمننا

ادعى كونه عالماً بكل المعلومات بقوله ]إنَّ هللا ال يخفنى علينه شنيء فني 

، وهو أنه  األرض وال في السماء[ ؛ أتبعه بالدليل العقلي الدال على ذلك

، والتركيننب  بنيننة العجيبننةهننو الننذي صننور فنني ظلمننات األرحننام هننذه ال

،  ، وركبننه مننن أعضنناء مختلفننة فنني الشننكل والطبننع والصننفة الغريننب

، وبعضننها  ، وبعضننها شننرايين ، وبعضننها غضنناريف فبعضننها عظننام

، علننى  ، ثننم إنننه ضننم بعضننها إلننى بعننض ، وبعضننها عضننالت أوردة

… ، ، وذلك يدل علنى كمنال قدرتنه ، والتأليف األكمل التركيب األحسن

                                                 

 . 6ن  5سورة آل عمرامت: اآليتامت: [114]
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ً  وينندل علننى ، مننن حيننث إن الفعننل المحكننم ال يصنندر إال عننن  كونننه عالمننا

 . [115]العالم 

ـ  إذا وجدنا علماء األشاعرة يقولون إن العقل مقدم على النقل فمنا 6

 معنى هذا الكالم؟ 

هذا يعني أننه إذا افترضننا وقنوع تعنارض بنين قضنية عقلينة قطعينة 

لنقلية قند عرفننا ، ألن النصوص ا ونص نقلي فإننا ال نستطيع تقديم النقل

، وتقننديم النننص النقلنني علننى قضننية عقليننة  أصننل صننحتها باألدلننة العقليننة

، والطعننن بأحكننام العقننل القطعيننة طعننن بالعقننل  قطعيننة هننو طعننن بالعقننل

 ً  . والنقل معا

ولكن هل يعني تقديم العقل إنكار النقل ؟؟ وللجواب ال بد من تقسيم 

ومون حيوث قووة الداللوة النصوص النقلية من حيث طريق وصولها إلينا 

 إلى أربعة أقسـام :

، وهو نصنوص القنرآن  قطعي الورود قطعي الداللة القسـم األول :

الكننريم والسنننة المتننواترة الدالننةُ علننى المعنننى الُمسننـْتَدَّلِ بهننا عليننه داللننة 

 واضحة بيِّنة قطعية.

، وهنو نصنوص القنرآن  قطعي الورود ظنيُّ الداللنة القسـم الثاني :

والسنننة المتننواترة الدالننة علننى المعنننى المسننتدَل بهننا عليننه داللننة  الكننريم

 . ظهرت والحت للمستِدل ولكنها غير قطعية

، وهنو نصنوص السننة  ظني النورود قطعني الداللنة القسـم الثالث :

التي وصلتنا بطريق آحادي ودلت على المعننى المسنتدَل بهنا علينه داللنة 

 واضحة بينة قطعية.

، وهننو نصننوص السنننة  ي الننورود ظننني الداللننةظننن القسووـم الرابووع :

التي وصلتنا بطريق آحادي ودلت على المعننى المسنتدَل بهنا علينه داللنة 

 . ظهرت والحت للمستِدل ولكنها غير قطعية

                                                 

 . 163 /7تفسأ الرازي:  [115]
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والجواب بعد فهم هذا التقسـيم : أنه يستحيل وقوو  التعوارب بوين 

،  لوةقضية عقلية قطعية ونص نقلوي إاا كوان قطعوي الوورود قطعوي الدال

 ، ألن الحقائق تتآلف وال تتخالف . وهو القسـم األول

ويُتصووور وقوووُ  التعووارب بووين قضووية عقليووة قطعيووة ونووص نقلووي 

، وفوي هوذه الحالوة ال بود  قطعي الورود ظني الداللة وهوو القسوـم الثواني

، أي تفسوويره بمووا ال يتعووارب مووع القضووايا العقليووة  موون تَويوول الوونص

ل غيوور مووراد ، وبيووان أن الوو  ال القطعيووة ظوواهر الووذي ظهوور والح للمسووتد 

 قطعاً.

ومثال ذلك أن هللا الخالق العظيم الذي ليس كمثلنه شنيء يسنتحيل أن 

، وقنند يظهننر  ، وهننذه قضننية عقليننة قطعيننة يحننل فنني شننيء مننن مخلوقاتننه

لننبعض مننن لننم يفهمننوا هننذه القضننية االسننتدالُل بننبعض مننا يظهننر ويلننوح 

، فيحتجننون مننثال بقولننه  كننريمألذهننانهم الكاسنندة مننن نصننوص القننرآن ال

تعالى ]َوُهَو َمعَُكْم أَْيَن َما ُكْنتُْم[ 
وبقوله تعالى ]َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن  [116]

،  ، وهنا ال بد من تأويل الننص على مذهب الحلوليين [117]َحْبِل اْلَوِريِد[ 

ان ، وال بد منن بين أي تفسيره بما ال يتعارض مع القضايا العقلية القطعية

أن ذلك الظاهر غير مراد قطعاً، فيقال مثال: إن معيّة هللا تعالى أي كوننه 

، بنل هللا جنل  مع المخلوقات ليست كمعيّـة المخلوقات بعضهم منع بعنض

، وكنذا قنرب هللا تعنالى  ، أو معهنم بعلمنه منثال جالله معهم معية تليق بنه

قننات إلننى عبننده وكونننه أقننرب إليننه مننن حبننل الورينند لننيس كقننرب المخلو

، أو  ، بل هللا جل جالله قريب إلى عبده قربناً يلينق بنه بعضهم من بعض

 . قريب إليه بالهيمنة والقدرة مثالً 

ويُتصور وقو  التعارب بين قضية عقلية قطعية ونص نقلي ظني 

، وهو القسـم الثالث، وإن ورد شـيء من ال  فوال  الورود قطعي الداللة

 . ض الرواةبد من حمل النص على أنه خطَ من بع

                                                 

 . 4 اآليةاحلويو سورة [ 116]
 . 16 اآليةق سورة [ 117]
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وكذا يتصور وقو  التعارب بين قضية عقلية قطعيوة ونوص نقلوي 

، وإاا ورد شوـيء مون  ، وهوو القسوـم الرابوع ظني الوورود ظنوي الداللوة

 ، وقد يحمل على أنه خطَ من بعض الرواة . ال  فيؤول

ـ  اإليجننني هنننو أحننند النننذين قنننالوا بتقنننديم العقنننل علنننى النقنننل منننن  7

 من كالمه؟  ، فما مثال ذلك األشاعرة

، وبنين أقنوال  تحدث اإليجي عن الذين وصفوا هللا تعنالى بأننه جسنم

 ، وأشار إلى استدالالتهم وإلى الجواب عنها : المجسمين تجسيما حقيقيا

، فقيننل: مننن لحننم  قنال رحمننه هللا: ]والمجسننمة قنالوا هننو جسننم حقيقنة

شنبر  ، وقيل: نور يتألأل كالسبيكة البيضاء وطولنه سنبعة أشنبار منن ودم

، فقيل: شناب أمنرد جعند  ، ومنهم من يقول: إنه على صورة إنسان نفسه

، تعننننالى هللا عننننن قننننول  ، وقيننننل: شنننني  أشننننمط الننننرأس واللحيننننة قطننننط

 .[118]المبطلين[

وقال في حديثه عن اسنتدالالت أولئنك المبطلنين: احتجنوا بنالظواهر 

ْحمَ  الموهمة للتجسيم من اآليات واألحاديث ُن َعلَنى ، نحوقوله تعالى ]النرَّ

اْلعَْرِش اْسنتََوى[ 
... وحنديث [120]] َوَجناَء َربُّنَك َواْلَملَنُك َصنفّاً َصنفّاً[ [119]

، ومهمننا  ، والجننواب: أنهننا ظننواهر ظنيننة ال تعننارض اليقينيننات النننزول

، إما إجمناالً  تعارض دليالن وجب العمل بهما ما أمكن، فتؤول الظواهر

 [121]...  ، وإما تفصيالً  ... ويفوض تفصيلها إلى هللا

فانظر ـ هداك هللا ورعاك ـ إلى التعارض بين تننـزيه هللا النذي لنيس 

كمثلنننه شنننيء وبنننين الظننناهر النننذي الح للمجسنننمة منننن بعنننض اآلينننات 

، وتأمنل جنواب اإليجني النذي يقنول بتقنديم العقنل علنى النقنل  واألحاديث

 ، وجوابه يقرر ما يلي: عند التعارض

                                                 

 . 273ااواقا: ص [ 118]
 . 5، اآلية  سورة طه[ 119]
 . 22، اآلية  سورة الفجر[ 120]
 . 273ن  272ااواقا: ص  [ 121]
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الل بهنذه النصنوص هنو اسنتدالل أ ـ  إن ما الح للمجسمة من االستد

، أي إن ألفننناظ  ، فهنننو مجنننرد ]ظنننواهر[ بمنننا ظهنننر لهنننم منننن معانيهنننا

 . النصوص ال تدل على التجسيم داللة قطعية

 . ب ـ  تنـزيه هللا تعالى عن التجسيم أمر مقطوع به

 ج ـ  إذا تعارض دليالن فيجب العمل بكليهما على قدر اإلمكان.

 تعالى عن الجسمية ولوازمهنا وتأوينُل د ـ  الواجب هنا هو تنزيه هللا

تلننك الظننواهر، إمننا تننأويالً إجماليننا بصننرف اللفننظ عننن المعنننى المتبننادر 

، وإمنننا بتأوينننل  لمننندعي التجسنننيم وتفنننويُض المعننننى التفصنننيلي إلنننى هللا

 النصوص تأويال تفصيليا بحسب سياق النص.

يجني وال بد ههنا من تقرير حقيقة هامة: وهي أنك قد تختلنف منع اإل

،  ، وفي التأويل اإلجمالي أو التفصيلي في داللة ظواهر ألفاظ النصوص

ولكنك ال تستطيع بحال من األحوال أن تقنول إننه يقندم العقنل علنى النقنل 

، كما ال تستطيع بحنال منن  بالمعنى المتبادر إلى الذهن عند هذا اإلطالق

،  اً عن النقلاألحوال أن تقول إن مصدر تلقي العقيدة عنده هو العقل بعيد

، ومنن زعنم غينر ذلنك  بل مصدر العقيندة عننده هنو العقنل المؤيند بالنقنل

 . فليأت بالدليل

ـ  وأخيننراً فننال تعجننل ـ أيهننا األخ الباحننث ، واعلننم أن ابننن تيميننة  8

رحمه هللا يقر مبدأ التفريق بين الدليل النقلي الذي لم يعارضه دليل عقلي 

، واسننتمع إليننه إذ يقننول فنني  آخننروبننين مننا عارضننه دليننل عقلنني أو نقلنني 

، ولنم  معرض استدالله على أمر من أمور العقيدة: ]والسمع قد دل علينه

، فيجنب إثبنات منا أثبتنه الندليل  يعارض ذلك معنارض عقلني وال سنمعي

 . [122]السالم عن المعارض المقاوم[ 

ـ  قال اإلمام الغزالي رحمه هللا عن علنم التوحيند النذي ينظنر فني  9

تعننالى وصننفاته وأحننوال األنبينناء وأحننوال يننوم القيامننة: ]وأهننل ذات هللا 

، ثم بأخبار  النظر في هذا العلم يتمسكون أوالً بآيات هللا تعالى من القرآن

                                                 

 23الرسالة التومرية: ص [ 122]
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، ثننننم بالنننندالئل العقليننننة والبننننراهين  الرسننننول صننننلى هللا عليننننه وسننننلم

 . [123]القياسية[

                                                 

، وهني ذات الطبعنة النيت  ن منا يني دلقصنور العنوايل. وهي مطبوعة ضنم 107 – 106الرسالة اللونية لليزايل: ص [ 123]
، أما يف هذا ااوضو  فال أ ري مل مل يذكر هذا الناا أألنه مل يقنرأ الرسنالة كلهنا  رجع إليها الباحث يف موضو  آخر

 . ألمت هذا النا قو جاء على لأ هواها ككك أو !فلم يقا عليها 
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 قال الباحث:

منذهب فني وضع الرازي في أسناس التقنديس القنانون الكلني لل

ذلك فقال: ]اعلنم أن الندالئل القطعينة العقلينة إذا قامنت علنى ثبنوت 

... لم يبنق إال  شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخالف ذلك

أن يُقطع بمقتضى الدالئل العقلية القاطعة بنأن هنذه الندالئل النقلينة: 

، أو يقننال: إنهننا صننحيحة إال أن  إمننا أن يقننال إنهننا غيننر صننحيحة

، ثننم إن جوزنننا التأويننل اشننتغلنا علننى  د منهننا غيننر ظواهرهنناالمننرا

، وإن لنم نجنوز  سبيل التبنرع بنذكر تلنك التنأويالت علنى التفصنيل

 التأويل فوضنا العلم بها إلى هللا تعالى[.

وعلننق الباحننث علننى قننول الننرازي ]إمننا أن يقننال إنهننا غيننر 

 صحيحة[ بقوله: ]يالحظ أن الدالئل النقلية تشمل نصنوص الكتناب

 ً ، فكيف يقال إنها غير صحيحة دون تفريق بينهما؟ مع  والسنة معا

 . أن مجرد إطالقها على السنة وحدها في غاية الخطورة[

وعلق على قول الرازي ]اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلنك 

التأويالت[ بقوله: ]هل وصنلت قيمنة نصنوص النوحي إلنى حند أن 

 . عتبر تبرعا وإحسانا؟ ![االشتغال بتأويلها الذي هو تحريف لها ي

 

 أقول:

ـ خالصنة كنالم النرازي هني: الجنزم والقطنع بمنا تقتضنيه الندالئل 1

، وتقديمها على األدلة النقلية التي يشعر ظاهرها بخالف  العقلية القطعية

 . ذلك

وال بد من التمييز بين الدالئل العقلية التي ما تنزال تندور بنين األخنذ 

ينة التني تجناوزت تلنك المرحلنة وبلغنت درجنة ، وبين الدالئل العقل والرد

، وال يتصنور عننند األشناعرة بحنث اختالفهنا مننع  ، فناألولى ظنينة اليقنين

ً  النقل ،  ، والثانينة قطعينة ، فهي مردودة في باب العقائد ومرفوضة قطعا

 . وهذه هي التي بحثوا في موضوع اتفاقها أو اختالفها مع النقل
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لة النقلية الظنية النورود  أو الداللنة  أو كما ال بد من التمييز بين األد

،  ، فنناألولى ظنيننة كليهمننا  وبننين األدلننة النقليننة القطعيننة الننورود والداللننة

، والثانية  وهذه هي التي بحثوا في موضوع اتفاقها أو اختالفها مع العقل

، ويستحيل عند األشاعرة أن يكون بعضها مخالفاً لنبعض الندالئل  قطعية

 . ةالعقلية القطعي

وتأمل في قول الرازي عندما ذكر الدالئل العقلية كيف قيدها بكونها 

 . ، وعندما ذكر األدلة النقلية قال: ]يشعر ظاهرها بخالف ذلك[ قطعية

ـنن  األدلننة النقليننة التنني تشننعر ظواهرهننا بمخالفننة النندالئل العقليننة 2

، ومننا  القطعيننة قنند تكننون نصوصننا مننن القننرآن الكننريم أو السنننة النبويننة

،  عزى إلى النبي صلى هللا عليه وسلم قد يكون من المتواتر أو اآلحاديي

 ً  . واآلحادي قد يكون صحيح السند أو ضعيفاً  أو تالفا

وقول الرازي عن الدالئل النقلية ]إما أن يقنال إنهنا غينر صنحيحة[: 

 ً ، وكنننالم  ، وال بالسننننة المتنننواترة فهنننذا ال يتعلنننق بنننالقرآن الكنننريم قطعنننا

، سواء أكان سندها صنحيحاً عنند منن  باألحاديث اآلحادية الرازي يتعلق

 ً  . صحح السند أو ضعيفاً أو تالفا

، لكنننن  ثنننم إننننه ال إشنننكال فننني أن الضنننعيف والتنننالف غينننر صنننحيح

اآلحادي إذا صنح سننده فهنل يجنوز أن يقنال إننه لنيس بصنحيح المنتن إذا 

 خالف األدلة القطعية العقلية؟ 

،  حندهما النظنر فنيمن صنحح السنندال بد ههنا منن مراعناة أمنرين: أ

فكثيننر مننن الننذين يحكمننون للسننند بالصننحة يتبننين للناقنند بعنند التبصننر فنني 

، ثانيهمنا النظنر فني  أحكام دراسة األسانيد أنهم متساهلون فني التصنحيح

 . ، إذ ال بد أن تكون قطعية يقينية األدلة العقلية

إلنى صنحته أو فإذا أورد أحد العلمناء حنديثاً فني بناب العقائند مشنيراً 

، وأننه  ساكتاً عنه ومعتمداً عليه ثم تبين ضعف سنده فنال إشنكال فني رده

، وإذا كان ما سنمي بالندليل  ال ينهض للمعارضة بينه وبين الدليل العقلي

العقلي ليس دليالً عقلياً حقيقياً وال يعدوكونه ظناً من الظنون ؛ فهذا كذلك 

 . ة بينه وبين الدليل النقلي، وأنه ال ينهض للمعارض ال إشكال في رده
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أما إذا كان سند الحديث صنحيحاً وخنالف مدلولنه دلنيالً عقليناً قطعيناً 

، وهنا يقول األشناعرة  فهذا هو ميدان البحث في التعارض الواقع بينهما

. ولكن النذي ينبغني التأكيند علينه هننا  إنه ال بد من تقديم العقل على النقل

اهل في دراسة األسانيد فقد ال نجد مثاال لهذه هو أننا إذا تجنبنا منهج التس

 ،وإن عثر على شيء من ذلك فال يعدو كونه من أندر النادر. الحالة

ـ واعلم أنَّ هذا ال نزاع فيه عند أهل العلم ، وابن تيمية ـ رحمه هللا 3

ـ يقول بهذا ، واستمع إليه إذ يقول  : ] إذا قيل تعارض دليالن سواء كانا 

ليين أو أحدهما سمعياً واآلخر عقليناً ؛ فالواجنب أن يقنال : سمعيين أو عق

ال يخلننو إمننا أن يكونننا قطعيننين أو يكونننا ظنيننين وإمننا أن يكننون أحنندهما 

قطعينناً واآلخننر ظنينناً ، فأمننا القطعيننان فننال يجننوز تعارضننهما سننواء كانننا 

عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقلياً واآلخر سمعياً ، وهذا متفق عليه بين 

الء ، ... وإن كان أحد الندليلين المتعارضنين قطعيناً دون اآلخنر فإننه العق

يجب تقديمه باتفاق العقالء ، سواء كان هو السمعيَّ أو العقلي، فإن الظن 

ال يرفع اليقين ، وأما إن كانا جميعاً ظنيين فإنه يُصار إلنى طلنب تنرجيح 

 . [124]أو عقلياً [ أحدهما، فأيهما ترجح كان هو الُمقّدََّم سواء كان سمعياً 

ـ ظن الباحث أن الدالئل النقلية إذا كانت صحيحة فإنها ال تستحق  4

، ولنذلك فإننه راح  عند الرازي االشتغال بتأويلهنا إال علنى سنبيل التبنرع

 يلمزه بما يعني أنه ال يقدر نصوص الوحي حق قدرها.

، فننإن  وإنمننا أُتنني الباحننث مننن حيننث عنندم التننأني فنني تفهننم العبننارات

، ولكنه ألمح إلى  رازي لم يقل إن االشتغال بتأويلها هو من باب التبرعال

أنه يكفينا منع رد ظواهرهنا المخالفنة للندالئل العقلينة القطعينة أن نفنوض 

، ويمكنننا أن نشنتغل بنذكر  ، وهنذا تأوينل إجمنالي العلم بها إلى هللا تعالى

باحننث قننول . فلننم نسننيت أيهننا ال التننأويالت التفصننيلية علننى سننبيل التبننرع

 . الرازي: ]بذكر تلك التأويالت على التفصيل ؟؟!!![

ـ  وقبل أن أغادر مسألة اتهام األشاعرة بأنهم يقدمون العقل علنى  5

،  النقنننل ال بننند منننن بينننان اتفننناق األمنننة اإلسنننالمية علنننى أصنننل المسنننألة

فالمسلمون يعتقدون أنه يستحيل قطعاً أن يأتي في كتاب هللا تعالى أو فني 
                                                 

 هن . 1414،  1   1/79[  رء تعارض العق  والنق  البن تيمية: 124]
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، وقند قنال تبنارك وتعنالى فني كتابنه  د من رسله ما يصادم العقنلكالم أح

الكنننريم ]ِلقَنننْوٍم يَْعِقلُنننوَن[ 
، وقنننال تعنننالى ]إِنَّ فِننني َخْلنننِق السَّنننَماَواِت  [125]

، وال يقول  [126]َواأْلَْرِض َواْختاِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آَلياٍت أِلُوِلي اأْلَْلبَاِب[ 

تعالى أو في كنالم أحند منن رسنله منا يصنادم بجواز أن يأتي في كالم هللا 

العقل إال من كان على شاكلة النصارى الذين ينادون: أطفئ سراج عقلك 

 . واتبعني

واسنننتمع إلنننى ابنننن تيمينننة رحمنننه هللا إذ يقنننول عنننن النصنننارى: ]وال 

يميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم أنه ممتنع وبنين منا يعجنز عننه 

، وأن الرسننل أخبننرت  كننم فيننه بنفنني وال إثبنناتالعقننل فننال يعرفننه وال يح

 . [127]بالنوع الثاني وال يجوز أن تخبر بالنوع األول[ 

لكننن مننا الحكننم فيمننا لننو نقننل عننن أحنند مننن رسننل هللا صننلوات ربنني 

وسالمه عليهم ما يحيله العقل ويبطله ويعلم أنه ممتنع؟ إما أن النقل غينر 

، وإمنا  هللا علينه وسنلمصحيح فهو مما ال تثبت نسبته إلى الرسول صلى 

أن يصح النقل ويكوَن للمنقول معننى غينر المعننى النذي تبنادر إلنى ذهنن 

، وهننا يكنون الواجنب علينه هنو تأوينل الننص بصنرفه عنن  قارئ النص

ذلك المعنى الذي تبادر إلى ذهنه بادي النرأي إلنى معننى سنليم ال يصنادم 

ن تيمية رحمه هللا إذ . واستمع إلى اب ، وهذا هو ما يعنيه األشاعرة العقل

يقول: ]ولو فرض على سنبيل التقندير أن العقنل الصنريح النذي ال يكنذب 

ننناقض بعننض األخبننار للننزم أحنند األمننرين: إمننا تكننذيب الناقننل أو تأويننل 

 . [128]، وال ينبغي أن يقع قط[ ، لكن ـ وهلل الحمد ـ  هذا لم يقع المنقول

نقننل نقننالً غريبنناً  ـ وممننا يثيننر االسننتغراب والدهشننة أن ابننن تيميننة 6

يخالف ما تقدم ، فقال : ]... ذكر الرازي فني أول كتابنه "نهاينة العقنول" 

أن االسننتدالل بالسننمعيات فنني المسننائل األصننولية ال يمكننن بحننال... ، إذ 

يجوز أن يكون في نفس األمر دليل عقلي يناقض ما دل عليه القرآن ولم 
                                                 

 . 164 البقرة: من اآلية[ 125]
 .190:آية  آل عمرامت[ 126]
 [.هن 1414،  1  ، الرايض،  ،  ار العاحمة الطبعة احملققة]. 3/185:  اجلواع الصحي  ان بول  ين ااسي [ 127]
 . 124التسعينية البن تيمية: ص [ 128]



 ـ 94ـ  

في كالم اإلمام النرازي . وهذا ليس موجوداً  [129]يخطر ببال المستمع [ 

ـ رحمه هللا ـ ، إذ لم يجده محقق الكتاب في أول "نهاية العقول" ، بل وال 

بعد تصفحه لكثير من صفحات مخطوطة الكتناب ، ولعلنه ممنا كتبنه ابنن 

تيمية من حفظه وهو في حالة انفعالية ، فوقع في هذا الخطأ الفاح  ، إذ 

 . [130] يء منه؟؟؟ .نسب لإلمام الرازي قوالً كفرياً وهو بر

                                                 

 . 1/21[  رء تعارض العق  والنق  البن تيمية: 129]
ومن العجيب أمت حمقق الكتاع ن ساحمه هللا ن غبع ابَن تيمية يف نسبة مع  هنذا الكنالب ل:مناب النرازي رلنم أننه مل جينوه [ 130]

 يف كتابه .
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 قال الباحث:

يقنننول السنوسننني: ]وقعنننْت فننني الكتننناب والسننننة ظنننواهر منننن 

. ويقننول السنوسنني: ]أصننول الكفننر  اعتقنندها علننى ظاهرهننا كفننر[

... التمسك في أصنول العقائند بمجنرد ظنواهر الكتناب والسننة  ستة

 . من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية[

 

 أقول:

هللا تعنالى فني كتابنه العظنيم: ]فَناْليَْوَم نَْنَسناُهْم َكَمنا نَُسنوا ِلقَناَء ـ قنال 1

َ فَنَِسنيَُهْم[  [131]يَْوِمِهْم َهذَا[  ، وقال تعالى: ]نَُسنوا لُلاَّ
، وقنال تعنالى:  [132]

]فَذُوقُوا بَِما نَِسيتُْم ِلقَاَء يَنْوِمُكْم َهنذَا إِنَّنا نَسنـِينَاُكْم[ 
، فهنل منن صفنـات [133]

 . ! تعـالى هللاُ عن ذلك علواً كبيـراً عالى النسـيان؟ هللا ت

أو ليست هذه النصوص مصروفة عن ظواهرها؟ ! أو ليست واجبة 

 . التأويل؟ ! أو ليس الذي يصف ربه تعالى بالنسيان يكون كافراً ؟ !

هذا ونحنوه هنو منا يعنينه األشناعرة منن وقنوع ظنواهر منن اعتقندها 

 .  على ظاهرها فقد كفر

قال هللا تبارك وتعالى: ]َويَتََجنَّبَُها اأْلَْشقَى * الَِّذي يَْصلَى النَّناَر ـ  و 2

اْلُكْبَرى * ثُمَّ ال يَُموُت فِيَها َوال يَْحيَى[ 
. وقنال رسنول هللا صنلى هللا  [134]

عليننه وسننلم: ]أمننا أهننل النننار الننذين هننم أهلهننا فننإنهم ال يموتننون فيهننا وال 

وصفة الحياة بنإطالق عنن الكنافر  ، فهل يصح نفي صفة الموت يحيون[

في جهنم؟ وهل يصح أن يقنال عننه إننه لنيس بمينت وال حني؟ وهنل تفهنم 

هذه اآلية حسب ظواهر ألفاظها؟ ؟ أم إنك ستفسرها بتقييد الحيناة المنفينة 

هنا مسنتعيناً بالسنياق؟ ؟ واسنتمع إلنى الحنافظ ابنن كثينر رحمنه هللا يفسنر 

 . فيستريح وال يحيا حياة تنفعه[اآلية الكريمة فيقول: ]أي ال يموت 
                                                 

 . 51[ سورة األعراف آية 131]
 . 67[ سورة التوبة آية 132]
 . 14[ سورة السجوة آية 133]
 . 13ن  11[ سورة األعلى اآلايت 134]
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، فهنل  [135]ـ وقال هللا تبارك وتعنالى ]َسننَْفُرُ  لَُكنْم أَيَُّهنا النثَّقاَلِن[  3

يصح فهم اآلية على أَنَّ هللا جل وعال يكنون مشنغوالً قبنل ذلنك ثنم يتفنر  

، أم إنك ستفسرها بأنها وعيند   بمحاسنبتهم وأننه ال يشنغله  لحساب الثقلين

؟ واسننتمع إلننى الحننافظ ابننن كثيننر رحمننه هللا يقننول فنني شننيء عننن شننيء؟ 

، يقنال  معرض تفسيره لآلينة الكريمنة: ]وهنو معنروف فني كنالم العنرب

 . ، يقول آلخذنك على غرتك[ ، وما به شغل ألتفرغن لك

ـ  روى اإلمام مسلم في صحيحه عن أبي هرينرة رضني هللا عننه  4

 عننز وجننل يقننول يننوم أن رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلم قننال: ]إن هللا

، كينف أعنودك  . قال: ينا رب ، مرضت فلم تعدني؟ ! القيامة: يا ابن آدم

. قال: أما علمت أن عبدي فالناً مرض فلنم تعنده؟  وأنت رب العالمين؟ !

. فهنل منن صنفات  [136]...[  ! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عننده؟ !

!!! تعنالى هللا عنن هللا تعالى المرض؟ !!! وهل يمرض مرضاً يليق به؟ 

 . ذلك علواً كبيراً 

فهذا النص ـ  عند األشناعرة ـ  مصنروف عنن ظناهره المفهنوم منن 

، وهنني قولننه تعننالى فنني  ، ويجننب فهمننه فنني ضننوء سننياقه وتتمتننه األلفنناظ

الحديث القدسي ]أما علمت أن عبدي فالناً مرض فلم تعده؟ ! أمنا علمنت 

 . أنك لو عدته لوجدتني عنده[

عليق ابن تيمية رحمه هللا علنى هنذا الحنديث إذ يقنول: ومن الغريب ت

، ولكن مرض عبده  ]وهذا صريح في أن هللا سبحانه لم يمرض ولم يَُجع

، مفسراً ذلك بأنك لو  ، فجعل جوَعه جوَعه ومرَضه مرَضه وجاع عبده

، فلننم يبننق فنني  ، ولننو عدتننه لوجنندتني عنننده أطعمتننه لوجنندت ذلننك عننندي

. فقنند نفننى ابننن تيميننة رحمننه هللا  [137]أويننل[ الحننديث لفننظ يحتنناج إلننى ت

، وفسننر الحننديث علننى الوجننه الصننحيح  المننرض عننن هللا تبننارك وتعننالى

، وأبنى منن تسنميته  ، لكنه سمى ذلك تفسنيراً  الذي جاء في الحديث نفسه

، وكأن نقطة الخالف هني فني التسنمية !!! ويقنول لنك األشناعرة:  تأويالً 

                                                 

 . 31[ سورة الرمحن آية 135]
 . ، دع فض  عيا ة ااريض ححي  مسلم: كتاع ال [ 136]
 . 48الرسالة التومرية: ص [137]
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ه ما شئت مة ]مرضُت[ بقولك ]لم يمنرض ولكنن ، ولكن تفسيرك لكل سّمِ

،  مرض عبده[ هو صنرف للمعننى المفهنوم منن ظناهر لفظنة ]مرضنُت[

وحيث إن صرف اللفظ عن المعنى المفهوم من ظاهره إلى معنى آخر لم 

يكننن بننالهوى وإنمننا لنندليل دل عليننه ؛ فهننذا هننو الننذي نطلننق عليننه اسننم 

 . ]التأويل[

]يننا عبننادي لننو أن أولكننم ـ وقننال هللا تعننالى فنني الحننديث القدسنني  5

وآخننركم وإنسننكم وجنننكم قنناموا فنني صننعيد واحنند فسننألوني فأعطيننت كننل 

واحد مسألته منا نقنص ذلنك ممنا عنندي إال كمنا يننقص الِمخنيط إذا أدخنل 

، فهل يصح لك أن تفهم منن كلمنات هنذا الحنديث الشنـريف  [138]البحر[ 

ر مننا أن مننا عننند هللا جننل وعننال ينننقص إذا أعطننى كننل واحنند سننؤله بمقنندا

ينننقص منناء البحننر إذا أدخلننت فيننه اإلبننرة ؟! حتننى ولننو كننان ذلننك القنندر 

ضئيالً جداً ؟!!! أو إن الواجب هو أن نفهم هذا الحديث الشنـريف حسنب 

،  سياقه ؟ ! بمعنى أن هللا تعالى ال ينقص ما عنده أدننى قندر منن الننقص

ان وأن التشبيه الوارد في الحديث ال ينراد بنه سنوى التقرينب لنبعض أذهن

 . المخاطبين

_ وعلى كل حال فإن األشاعرة يأخنذون بظنواهر النصنوص وال  6

، وهنو منا عبنر عننه  يعدلون عنها إال لدليل يدل على صرف معنى اللفظ

، وليس لننا  اإلمام البيهقي رحمه هللا تعالى إذ قال: ]والقرآن على ظاهره

إال بمثله  . وقال: ]فال وجه لترك الظاهر أن نزيله عن ظاهره إال بحجة[

 . [139]أو بما هو أقوى منه[ 

ـ  وإذا كنت مستغرباً من موقف األشناعرة حينث يفسنرون الننص  7

أحياناً على غير ظاهره؛ فانظر في كالم اإلمام أحمد ابن حنبل رحمه هللا 

 . ، ولكن ال تنس أنهم ال يتركون الظاهر إال لدليل حيث يفعل الشيء ذاته

أبني عنن اآلينة إذا كاننت عامنة؟ فقنال: قال عبد هللا بنن أحمند: سنألت 

، إذا كانت اآلينة ظناهرة فينظنر منا جناءت بنه  ، بالحديث تفسيرها بالسنة

ُ فِني  ، هي دليل علنى ظناهر اآلينة السنة ، مثنل قولنه تعنالى ]يُوِصنيُكُم لُلاَّ
                                                 

 [ رواه مسلم يف كتاع ال  والصلة واآل اع ، دع حترمي الظلم .138]
 . 133،  60االعتقا : ص [ 139]
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، فلو كانت اآلينة علنى ظاهرهنا ورث كنل منن وقنع علينه  [140]أَْوالِدُكْم[ 

السنة أن ال يرث مسلم كافراً وال كافر مسنلماً وأننه ، فلما جاءت  اسم ولد

 . [141]، هي دليل على ما أراد هللا من ذلك  ال يرث قاتل وال عبد مكاتب

وقننال عبنند هللا بننن أحمنند: سننمعت أبنني يقننول: فمننن لننم يننأت بطننواف 

، وإنما قوله ]الحج  الزيارة ورمي الجمار وما يجب عليه فليس حجه بتام

ألشياء يشبه قولنه صنلى هللا علينه وسنلم ]منن أدرك عرفة[ إذا جاء بهذه ا

، فلو كان على ظناهر هنذا الكنالم كنان قند  ركعة من الصالة فقد أدركها[

. ثنم قنال: قنال أبني: ومنن احنتج فنزعم أن  كملت صنالته إذا أدرك ركعنة

الحج عرفنة فلنو كنان علنى ظناهر الكنالم: وقنف بعرفنة ورجنع إلنى أهلنه 

 . [142] ووطئ أهله وأصاب الصيد

وقال عبد هللا بن أحمد: سمعت أبي يقول في حديث أبني هرينرة عنن 

النبي صلى هللا علينه وسنلم ]أمنرت بقرينة تأكنل القنرى[: تفسنيره  ـ وهللا 

، ال أنها  ، وما حول المدينة بها ، فتحت مكة بالمدينة أعلم ـ  بفتح القرى

 . [143] تأكلها أكال إنما تفتح القرى بالمدينة

حمد رحمه هللا إلى تفسير عدد من النصوص علنى وقد أشار اإلمام أ

، فمن ذلك حديث ]من غشَّنا فليس منا[ وحديث ]منن حمنل  غير ظاهرها

. ومنن  [144] ، قال أحمند: علنى التأكيند والتشنديد السالح علينا فليس منا[

، قننال أحمنند: هننذا علننى  ذلننك حننديث ]ثننالث مننن كننن فيننه فهننو منننافق[

 . [145]التغليظ

شي  محمد بنن صنالح بنن عثيمنين كينف فهنم منن ـ  واستمع إلى ال 8

 ً ، ثم خشي أن ال يكون ما فهمنه منن اآلينات  بعض الظواهر القرآنية شيئا

                                                 

 . 11[ سورة النساء آية 140]
 . 350مسائ  اإلماب أمحو لولوه عبو هللا: ص [ 141]
 . 239،  222ص  ااصور السابق:[ 142]
 . 445ااصور السابق: ص [ 143]
 . 579السنة للخالل: ص [ 144]
 . 311،  1/245طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: [ 145]
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. قنال رحمنه هللا: بقني أن  الكريمة هو المعننى المنراد منهنا فنراح يؤولهنا

يقال: إذا صح ما ذكر من إنزال المركبة الفضائية على سطح القمر فهنل 

ى سننطحه؟ فننالجواب أن ظنناهر القننرآن عنندم باإلمكننان إنننزال إنسننان علنن

، يقننول هللا تعننالى  ، وأن بننني آدم ال يحيننون إال فنني األرض إمكننان ذلننك

]فِيَهننا تَْحيَننْوَن َوفِيَهننا تَُموتُننوَن َوِمْنَهننا تُْخَرُجننوَن[
،.. ونحننو هننذه اآليننة  [146]

ُكْم تَنناَرةً أُْخننَرى[ قولننه تعننالى ]ِمْنَهننا َخلَْقنَنناُكْم َوفِيَهننا نُِعينندُُكْم َوِمْنَهننا نُْخننِرجُ 
، . فالواجب أن نأخذ بهذا الظاهر . ثم قال: ]ولو فرض أن أحداً من [147]

بني آدم تمكن من النـزول على سطح القمر وثبت ذلك ثبوتاً قطعياً أمكنن 

،  حمل اآلية على أن المراد بالحياة المذكورة: الحياة المسنتقرة الجماعينة

 . [148]كحياة اإلنسان على األرض[ 

ـ فننإذا وجنندنا عننند األشنناعرة أن مننن أصننول الكفننر التمسننَك فنني  9

أصننول العقائنند بمجننرد ظننواهر الكتنناب والسنننة مننن غيننر عرضننها علننى 

صننات  البننراهين العقليننة والقواطننع الشننرعية ؛ فلنننعلم أن هننذا لصنندِّ تخرُّ

، محتجنين بمثنل  الزنادقة الذين يريدون زعزعنة عقائند عنوام المسنـلمين

َ فَنَِسيَُهْم [ قـوله تعالى ] نَسُ  وا لُلاَّ
، وبنحو ذلنك منن النصنوص التني  [149]

، أمننا فهننم  يرينندون فهمهننا مننن ظواهننـر األلفنناظ المقطوعننة عننن سننـياقها

النص في ضوء سـياقه بصرفه عما يظهر من معاني مفرداتنه فهنذا أمنر 

، ويكفينا في هذا الباب ما تقدم عنن اإلمنـام أحمند ابنن حنبنل ـ  متفق عليه

 ـ . رحمه هللا

ـنن  ذكننر السنوسنني فنني كتابننه المقنندمات أن ]مننن أصننول الكفننر 10

والبدع التمسك في عقائد اإليمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة منن غينر 

. ثم قال فني الشنرح  تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما ال يستحيل[

: أما الكفر فكأخذ الثنوية القائلين بألوهية النور والظلمنة منن قولنه تعنالى 

                                                 

 . 25[ سورة األعراف آية 146]
 . 55[ سورة طه آية 147]
 . 126،  125رسائ  يف العقيوة: ص [ 148]
 . 67[ سورة التوبة آية 149]
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ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض[  ،  وأن النور أحد اإللهنين واسنمه هللا [150]]لُلاَّ

 . [151]ولم ينظروا إلى استحالة كون النور إلهاً ألنه متغير حادث 

فانظر ـ رعاك هللا ـ  كيف فسَّر السنوسي كالمه وتأمنل المثنال النذي 

 . ، والمرء أدرى بمرامي قوله ومقاصد نفسه ذكره

                                                 

 . 35[  سورة النور آية 150]
 . 48،  45ااقومات للسنوسي: ص  شرح[ 151]
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 لباحث: قال ا

ننرح متكلمواألشنناعرة أن نصننوص الكتنناب والسنننة ظنيننة  ]صَّ

 . الداللة وال تفيد اليقين إال إذا سلمت من عشر عوارض...[

 

 أقول:

ـ  المعروف عنند األشناعرة وغينرهم أن نصنوص الكتناب والسننة 1

، فنقنننـُل الباحنننث بنننأنهم  بعضنننها قطعننني الداللنننة وبعضنننها ظنننني الداللنننة

والسنننة ظنيننة الداللننة غيننر صننحيح بهننذا صننرحوا بننأن نصننوص الكتنناب 

 . اإلطالق

 ُ ومن اآليات القرآنية الكريمنة القطعينة الداللنة قولنه تعنالى ]ذَِلُكنُم لُلاَّ

َربُُّكْم ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو[
ُ لَفََسدَتَا[  [152] ، ]لَْو  َكاَن فِيِهَما آِلَهة  إِالَّ لُلاَّ

، ]قُْل  [153]

ْنُس وَ  اْلِجنُّ َعلَى أَْن يَأْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلقُْرآِن ال يَنأْتُوَن بِِمثِْلنِه لَئِِن اْجتََمعَِت اأْلِ

َولَْو  َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهيراً[ 
[154] ] ، ]قُنْل  [155]، ]لَْيَس َكِمثِْلنِه َشنْيء 

ُ أََحد [ ، فهل قال أحد من األشاعرة إن داللتها  ، وغيرها كثير [156]ُهَو لُلاَّ

 . ظنية؟ !!

عزا الباحث إلى متكلمي األشاعرة أن نصوص الكتاب والسنة ال ـ 2

، ومنهنننا اإلضننننمار  تفيننند اليقنننين إال إذا سنننلمت منننن عشنننرة عنننوارض

 والمعارض العقلي.… والتخصيص والنقل واالشتراك 

 ، فما معنى هذا الكالم؟  ال بد من تدبر القول لفهم معناه

دات والتراكيب، معناه أن النصوص ال تفهم بمجرد فهم معاني المفر

 . ، وهو فَهم األساليب بل هناك شيء آخر ال بد منه

                                                 

 . 102[ سورة األنعاب آية 152]
 . 22[ سورة األنبياء آية 153]
 . 88[ سورة اإلسراء آية 154]
 . 11[ سورة الشوري آية 155]
 . 1[ سورة اإلخالص آية 156]
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ننا َرأَْوهُ َعاِرضنناً ُمْسننتَْقبَِل  فمننثال قننال هللا تعننالى فنني قصننة عنناد: ]فَلَمَّ

أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َهذَا َعاِرض  ُمْمِطُرنَا بَْل ُهَو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِه ِريح  فِيَها َعذَاب  

ُر ُكنلَّ َشنْيٍء بِنأَْمِر َربَِّهنا فَأَْصنبَُحوا ال يُنَرى إِالَّ َمَسناِكنُُهْم[ أَِليم  * تُندَ  ّمِ
[157] 

 فهل دمرت الريح كل شيء؟ .

قد يأتي من يدعي أنه يحمل راية الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة 

، إن الننريح التنني أرسننلت علننى عنناد حملننت إلننيهم العننذاب  ويقننول: نعننم

، وأقنل منا يقنال  ومن لم يعتقد هذا فهنو كنافر،  ، ودمرت كل شيء األليم

فيننه إنننه مبتنندع ضننال مضننل ال يننؤمن بننأن نصننوص الكتنناب والسنننة تفينند 

 . اليقين!!!

 فيقال له: على رسلك  ـ عافاك هللا ـ  ففي اآلية إضمار .

، وعنندنا كتناب  ، ال إضمار في النصنوص فيقول: وما اإلضمار؟ !

 . ، وفيهما الهدى ربنا وسنة نبينا صلى هللا عليه وسلم

، وخينر الهندي  ، إن أصدق الحنديث كتناب هللا تعنالى فيقال له : بلى

، ولكنن  هدي نبينا محمد صلى هللا علينه وسنلم، وال نرضنى عنهمنا بنديالً 

ُر ُكلَّ َشْيٍء[  إضمار ، والتقدير: تدمر كل شيء قابل  في قوله تعالى ]تُدَّمِ

 .، ال كل شيء على اإلطالق للتدمير بالريح

 فيقول: وما الدليل على ذلك؟ .

، ولم تدمر  فيقال له : إن الريح دمرتهم ودمرت مواشيهم وزروعهم

، أي  [158]، بدليل قوله تعالى ]فَأَْصبَُحوا ال يُنَرى إِالَّ َمَسناِكنُُهْم[  مساكنهم

 .  إن المساكن بقيت ولم تدمر. فتفكر وتدبر

هللا عننز وجننل ]ُكننلُّ  ـ  هننذا وقنند أّول اإلمننام أحمنند رحمننه هللا قننول 3

َشننْيٍء َهاِلننك  إِالَّ َوْجَهننهُ[
بقولننه: كننل شننيء ممننا كتننب هللا عليننه الفننناء  [159]

 . [160]، والجنة والنار خلقتا للبقاء والهالك هلك
                                                 

 . 25، اآلية  سورة األحقاف[ 157]
 . [ اآلية السابقة158]
 . 88[ سورة القصا آية 159]
 . 1/28بن أيب يعلى: طبقات احلنابلة ال[ 160]
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ـ ولُيعلم أن بعض األشناعرة قنال عنن الندالئل النقلينة ]فني إفادتهنا  4

ـ  ال تفينند  ، ومعننناه أن النصننوص  ـ منفننردة اليقننيَن فنني العقليننات نظننر[

 ، بل ال بد من تضافرها مع الداللة العقلية . اليقين في العقليات

ـ  ممن رد علنى القنائلين بنأن الندالئل النقلينة ال تفيند اليقنين: اإلمنام 5

، حيث يقول: ]اختلف العقالء في أن التمسك بالدالئل النقلية هنل  الرازي

. ثم قنال : ]واعلنم أن  البتة[يفيد اليقين أو ال؟ فقال قوم: إنه ال يفيد اليقين 

، ألننه ربمنا اقتنرن بالندالئل النقلينة  هذا الكالم على إطالقه ليس بصحيح

أمنننور عنننرف وجودهنننا باألخبنننار المتنننواترة وتلنننك األمنننور تنفننني هنننذه 

، وعلننى هننذا التقنندير تكننون النندالئل السننمعية المقرونننة بتلننك  االحتمنناالت

 . [161]لليقين[  القرائن الثابتة باألخبار المتواترة مفيدة

ويقول تاج الدين السبكي الذي وصفه الباحث باألشعري المتعصب: 

 . [162]والحق أن األدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره 

 قال الباحث:

، بل المتنواتر  ]موقفهم من السنة خاصة أنه ال يثبت بها عقيدة

حتى علنى سنبيل ، وآحادها ال يجب االشتغال بها  منها يجب تأويله

، حتى إن إمامهم النرازي قطنع بنأن رواينة الصنحابة كلهنم  التأويل

، وأن فنني الصننحيحين  مظنونننة بالنسننبة لعنندالتهم وحفظهننم سننواء

  . ...[ أحاديث وضعها الزنادقة

 

 

 أقول:

ـ عزا الباحنث إلنى األشناعرة أن السننة النبوينة ال تثبنت بهنا عقيندة 1

. ومما يؤكد عندم صنحتها إثبنات  يل، وهذه دعوى عارية عن الدل عندهم

                                                 

 . 426،  424كتاع األربعني: ص [  161]
 . 131انظر: ومو  مهمات ااتومت: ص [ 162]
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،  ، كاإليمننان بعننذاب القبننر األشنناعرة عننددا مننن مسننائل العقينندة بالسنننة

 ، والحوض ، والشفاعة في أهل الكبائر. والصراط

، علننى حسننب مننا نطننق بننه  قننال إمننام الحننرمين : ]والصننراط ثابننت

، وكنذلك  ،... والمينزان حنق ، وهو جسر ممدود على متن جهنم الحديث

، والكتب التي يحاسنب عليهنا الخالئنق، وال تحينل العقنول شنيئا  ضالحو

 . [163]، وداللة السمع ثابتة على قطع في جميع ما ذكرناه[ من ذلك

وقال خالل كالمه عن الشفاعة: ]فنإذا ثبنت جنواز التشنفيع عقنال فقند 

، ثننم هنني  ،فمننن رامهننا ألفاهننا منقولننة شننهدت لننه سنننن بلغننت االستفاضننة

أهننل الكبننائر ...  ، وفيمننا ذكرننناه ردٌّ علننى فئننة مصننرحة بالتشننفيع فنني 

، فإن األخبنار  صاروا  إلى أَن الشفاعة ترفع الدرجات وال تحط السيئات

 . [164] المأثورة شاهدة بتعلق الشفاعة بأصحاب الكبائر[

ولكن األشاعرة يشترطون أن تكون السُّنة متواترة حتى تكون حجنة 

ل الباحنث ]بنل المتنواتر منهنا ، وهذا كاف فني عندم صنحة قنو في العقيدة

 . يجب تأويله[

، ولكن هنذا  ـ  األحاديث اآلحادية ال تثبت بها عقيدة عند األشاعرة2

، وذلنك فني  لم يمنع أن تكون كتب العقيدة عندهم مشتملة على كثير منهنا

 ً  . تفاصيل عقيدة ثبت أصلها بنص متواتر تواترا ً لفظياً أو معنويا

، ويؤولونهنا  يحنتج بهنا غينرهم يوردونهنا واألحاديث اآلحادينة التني

،  إذا علموا صحة سندها أو كان هناك احتمنال  أنهنا روينت بسنند صنحيح

، أمنا إذا علمنوا  وهذا إذا كانت مخالفة لما ثبت لنديهم منن أصنول العقائند

 . ضعف الحديث أو نكارته فإنهم يردونه وال يشتغلون بتأويله

حجة عندهم في إثبات العقائند واألحاديث اآلحادية وإن كانت ليست ب

، ولو كانت ال تسنتحق االشنتغال بتأويلهنا لمنا  إال أنهم ال يتركونها بالمرة

 . ألّف ابن فورك كتاباً مستقالً في ذلك سّماه ]تأويل مشكل الحديث[

                                                 

 . 320اإلرشا : ص [ 163]
 . 331 – 330اإلرشا : ص [ 164]
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ويوضح هذا المنحى كالم إمنام الحنرمين إذ يقنول عنن أدلنة قنوم هنو 

تمسكون بها فآحاد ال تفضني إلنى مخالف لهم فيها: ]وأما األحاديث التي ي

ً  العلم ، لكننا ننومئ إلنى تأوينل منا  ، ولو أضربنا عن جميعهنا لكنان سنائغا

 . [165] دّون منها في الصحاح[

وقننال إمننام الحننرمين عننن اسننتدالل أصننحاب الحننديث بقولننه عليننه 

الصالة والسالم ]اإليمان بضع وسبعون شعبة[ على دخول األعمنال فني 

، والعنرب  ، ثنم هنو منؤول الحديث فهو من اآلحادمسمى اإليمان: ]وأما 

 . [166]قد تسمي الشيء باسم الشيء إذا دل عليه أو كان منه بسبب[ 

وقننال إمننام الحننرمين عننن حننديث ]إن هللا خلننق آدم علننى صننورته[: 

، ومعننى الحنديث علنى ذلنك أن هللا  ]ويمكن صنرف الهناء إلنى آدم نفسنه

. ثم قال: ]ومن أحناط  وال والدة[ تعالى خلق آدم بشراً سوياً من غير والد

، بعد التثبت وعندم  بما ذكرناه لم يصعب عليه مدرك تأويل ما يُسأل عنه

 . [167]االبتدار إلى تأويل ما يُسأل عنه من مناكير األخبار[ 

ـ  أما زْعم الباحنث بنأن اإلمنام النرازي قطنع بنأن رواينة الصنحابة 3

، وال  فهنذا محنض تنوهم كلهم مظنونة بالنسنبة لعندالتهم وحفظهنم سنواء:

 أدري كيف يقِدم الباحث على مثل هذا؟ .

،  والذي قاله الرازي يختلف تمام االخنتالف عمنا نسنبه الباحنث إلينه

... ألنننا أجمعنننا علننى أن الننرواة ليسننوا  إذ قننال: ]أخبننار اآلحنناد مظنونننة

... ، وإذا لننم يكونننوا معصننومين كننان الخطننأ علننيهم جننائزاً  معصننومين

جننائزاً[. ثننم قننال عننن روايننات الصننحابة: ]ال تفينند القطننع  والكننذب علننيهم

 . [168]واليقين[ 

                                                 

 . 150اإلرشا : ص [ 165]
 . 335اإلرشا : ص [ 166]
 . 315،  153اإلرشا : ص [ 167]
 . 216،  215أساس التقويس: ص [ 168]
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وإنمننا جعننل الننرازي روايننات الصننحابة ال تفينند القطننع واليقننين ألنهننا 

، وال  ، حيث قال هذا في معنرض حديثنه عنن الرواينات اآلحادينة آحادية

 . شك عنده وعند غيره في أنها تفيد القطع واليقين إذا تواترت

ي بعدم عصمة الرواة فهذا مجمع عليه ما دامت الرواية وقول الراز

، وجعلنه  ، ولكن الباحث حّمل النص فوق ما يحتمنل لم تصل حد التواتر

، ال من حيث حفظهنم  ، بل في الصحابة كلهم حسب ادعائه في الصحابة

، ليقنول بنذلك للقنارئ: إن النرازي  ، بل من حيث عندالتهم وحفظهنم فقط

 . كلهم !!! يشك في عدالة الصحابة

 . أهكذا تكون األمانة العلمية؟ !!

ـ  أمنا قنول الباحنث بنأن اإلمنام النرازي قطنع بنأن فني الصنحيحين 4

أحاديننث وضننعها الزنادقننة فالننذي وجدتننه عننند الننرازي يختلننف عننن هننذا 

 . القول

قال الرازي عن البخاري ومسلم: ]نحسنن الظنن بهمنا وبالنذين روينا 

 مشنتمالً علنى منكنر ال يمكنن إسنناده إلنى ، إال أننا إذا شناهدنا خبنراً  عنهم

الرسننول صننلى هللا عليننه وسننلم قطعنننا بأنننه مننن وضننع المالحنندة ومننن 

 . [169]ترويجاتهم على أولئك المحدثين[ 

، فننالرازي يحسننن الظننن بالبخنناري  والفننرق بننين األمننرين واضننح

، وهني أنننا  ، ثم يضع قضية افتراضية ومسلم وبالرواة الذين رويا عنهم

نا خبراً مشتمالً على معنى منكر ال  يمكن إسناده إلنى رسنول هللا إذا وجد

، وهنو  صلى هللا عليه وسلم فما موقفننا مننه؟ ؟ ويوضنح موقفنه منن ذلنك

الجزم بأن ذلك الخبنر منن وضنع المالحندة ومنن ترويجناتهم علنى أولئنك 

، والذي يقوله الباحث هو أن الرازي يجزم بوجود أحاديث في  المحدثين

 من وضع الزنادقة !!!.الصحيحين 

 وشتان بين االفتراض وبين الجزم بوقوع األمر.

بننل إن اإلمننام الننرازي رحمننه هللا لمننا استشننكل حننديثاً مننن أحاديننث 

، وإن  ، إن هللا لنننيس بنننأعور الصنننحيحين وهنننو ]إن هللا ال يخفنننى علنننيكم

                                                 

 .  218: ص أساس التقويس[ 169]
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، وال قنال  المسيح الدجال أعور عين اليمنى[ ؛ لم يقل عننه إننه موضنوع

، وقننال:  ، وحنناول أن يجنند مخرجنناً مننن هننذا اإلشننكال زنادقننةوضننعته ال

، ألن ظنناهره يقتضنني أن النبنني  ]وأمننا هننذا الخبننر الننذي رويتننه فمشننكل

صلى هللا علينه وسنلم أظهنر الفنرق بنين اإللنه تعنالى وبنين الندجال بكنون 

، وخبنر الواحند  ، وذلنك بعيند الدجال أعور وكون هللا تعالى ليس بنأعور

ة فنني ضننعف المعنننى وجننب أن يُعتقنند أن الكننالم كننان إذا بلننغ هننذه الدرجنن

 . [170]مسبوقاً بمقدمة لو ذكرت لزال هذا اإلشكال[ 

ـ  نسي الباحنث أو تناسنى أن ابنن تيمينة رحمنه هللا قند يتوقنف عنن 5

، واسنتمع  األخذ بالحديث اآلحادي في العقيندة بحجنة كوننه لنيس متنواتراً 

ينره[: ]وهنذا الحنديث لنو إليه يقول عن حديث ]كان هللا ولم يكنن شنيء غ

. وهذا إقرار ضمني من ابن  [171]كان نصاً فيما ذُكر فليس هو متواتراً[ 

تيمية رحمه هللا بما ذهب إليه الجمهور من أن غير المتنواتر لنيس بحجنة 

 . ، وإال فلم غمز الحديث بعدم التواتر؟ !! مستقلة في العقائد

هللا ـ  يقنول : ]  ـ نسني الباحنث أو تناسنى أن ابنن تيمينة  ـ رحمنه 6

 . [172]وخبر الواحد ال يفيد العلم إال بقرائن [ 

ـ  نسي الباحث أو تناسى أن ابن تيمية رحمه هللا يقنول: ]والكنذب  7

، أما الصحابة فلم يعنرف فنيهم  ـ وهلل الحمند ـ  منن  كان قليالً في السلف

لم منه ... ، وأما الغلط فال يس تعمد الكذب على النبي صلى هللا عليه وسلم

، ولهنذا  ، بل في الصحابة من قند يغلنط أحيانناً وفنيمن بعندهم أكثر الناس

كان فيما ُصننف فني الصنحيح أحادينث يُعلنم أنهنا غلنط وإن كنان جمهنور 

. وتأمنل قولنه ]جمهنور متنون  [173]متون الصحيحين مما يُعلم أننه حنق[ 

 . الصحيحين[

                                                 

 . 158أساس التقويس: ص [ 170]
 . 170نقو مراتب اإلمجا  البن تيمية: ص [ 171]
 . ، طبعة جامعة اإلماب حممو بن سعو  اإلسالمية 7/516منهاج السنة النبوية البن تيمية: [ 172]
 . 250 – 1/249ومو  فتاوي ابن تيمية: [ 173]
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بالعندل ، وعلينك  فخفف من حملتك علنى اإلمنام فخنر الندين النرازي

، وتذكر قول هللا جل وعنال ]َوِزنُنوا  ، وال تكل بمكيالين ولزوم اإلنصاف

 . [174]بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيِم[ 

                                                 

 .35سورة االسراء: من اآلية[ 174]
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 قال الباحث: 

]تقرأ في كتب عقيدتهم قديمها وحنديثها المئنة صنفحة أو أكثنر 

 ً ، لكنك قد تجد في كل فقرة قال الحكماء  فال تجد فيها آية وال حديثا

 . لم األول أوقالت الفالسفة ونحوها[أوقال المع

 

 أقول:

، فكتب الباقالني والمتولي والعنز ابنن عبند السنالم  هذا غير صحيح

، وكتننب الننرازي واآلمنندي وغيرهمننا  منثال مشننحونة باآليننات واألحاديننث

 .  فيها الكثير من اآليات واألحاديث

فني  والسبب في التركيز علنى األدلنة العقلينة أكثنر منن األدلنة النقلينة

، وهننؤالء ال بنند مننن  تلننك الكتننب هننو أنهننا وضننعت لمجادلننة المخننالفين

، وال شننك فنني أن القننرآن  مقننارعتهم باألدلننة العقليننة فنني الدرجننة األولننى

، واألشاعرة أخذوها وصاغوها  الكريم مشتمل على أقوى الحجج العقلية

 صياغة أخرى على الطريقة التي يفهمها الخصوم وناظروهم بها.

كتننب األشنناعرة علننى نقننل أقننوال الفالسننفة: فمننا وجنندوه  أمننا اشننتمال

، ومنننا رأوه موافقننناً للحنننق ذكنننروه  مخالفننناً للحنننق ذكنننروه للنننرد علنننيهم

 . لالستئناس

وإذا أردت أن تعننرف أن الباحننث يتجنننى علننى كتننب األشنناعرة فنني 

، فنننارجع إلنننى كتننناب  قولنننه ]ال تجننند آينننة وال حنننديثاً فننني المئنننة صنننفحة[

ً ، فف اإلنصنناف للبنناقالني ، واشننتمل علننى  يننه مئننة وسننبعون صننفحة تقريبننا

، ولنك الحنق فني أن تتأمنل  أكثر من أربعمئنة آينة وأكثنر منن مئنة حنديث

 . وتتعجب!!!

أما المختصرات التي حذفت منها األدلنة فشنأنها شنـأن المختصنرات 

، أفيصح أن  الفقهية التي حذفت منها األدلة اكتفاء بما في كتب المتقدمين

 . ا أدلـة من الكتاب والسـنة ؟؟!!يقال إنها ليس له
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 قال الباحث:

]مننذهب طائفننة منننهم وهننم صننوفيتهم كننالغزالي والجننامي فنني 

، وتأويننل  مصنندر التلقنني هننو تقننديم الكشننف والننذوق علننى النننص

، وقد يصححون بعض األحاديث ويضعفونها حسب  النص ليوافقه

 . هذا الذوق[

 

 أقول:

،  ال يقول بنه مسنلم عاقنلـ تقديم الكشف والذوق على النص هراء 1

لكننن هننل هننذا ممننا يلحننق األشنناعرةَ إثمننه ؟! وهننل يصننح أن ينسننب إلننى 

 ، واألشاعرة في واد آخر. . هذا في واد األشاعرة؟ !!

ويكفي أن أنقل هنا قنول تناج الندين السنبكي إذ يقنول: ]اإللهنام إيقناع 

،  ، يخنص بنه هللا تعنالى بعنض أصنفيائه شيء في القلب ينثلج لنه الصندر

، خالفنناً لننبعض  ، لعنندم ثقننة مننن لننيس معصننوماً بخننواطره لننيس بحجننةو

 . [175]الصوفية[ 

وقد قال اإلمام أبو حفص النسفي الماتريدي المذهب: ]واإللهام ليس 

 . [176]من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق[ 

 فاألشاعرة والماتريدية برآء من هذه النحلة وأهلها.

،  له ـ ال يفنرق بنين األشناعرة والصنوفية ويبدوأن الباحث ـ غفر هللا

 . ، وأن الكل عنده سواء !!! كما ال يفرق بين الصوفية وبعض الصوفية

ـ  مننن المعلننوم أن بعننض متننأخري الصننوفية يصننححون بعننض  2

، ولكنن لنم أسنمع أنهنم يقندمون الكشنف والنذوق علنى  األحاديث بالكشنف

مثل هذا من بعضهم ، فإن افترضنا وقوع  النص ويؤولون النص ليوافقه

 . ، وهو دليل جهله وضالله فهو مردود عليه

                                                 

 . من ومو  أمهات ااتومت 187مجع اجلوامع: ص [ 175]
 . 20العقائو النسفية: ص [ 176]
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ـ  أخننتم هننذه الفقننرة بمننا قالننه اإلمننـام أبننو بكننر محمنند بننن إسننـحاق  3

، وهننو مننن أعننرف الننناس بمننذاهب  هننـ(380الكالبنناذي المتننوفى سننـنة )

، قال رحمنه هللا: ]أجمعنوا أن  الصوفيين ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه

هللا تعالى على العباد في كتابه وأوجبنه رسنول هللا صنلى جميع ما فرض 

، ال  ، علننى العقننالء البننالغين هللا عليننه وسننلم: فننرض واجننب وحننتم الزم

، وال يسع التفريُط فيهنا بوجنه منن الوجنوه ألحند منن  يجوز التخلف عنها

، وأعلنننى  النننناس منننن صننندّيق وولننني وعنننارف وإن بلنننغ أنهنننى المراتنننب

. وقال في وصنف  [177]، وأرفع المنازل[  ات، وأشرف المقام الدرجات

الصنوفيين: ]وهنم أشننفق النناس علننى خلنق هللا ... ، وأكثننرهم طلبناً للسنننة 

. فمن لم يكنن أكثنر النناس طلبناً  [178]، وأحرصهم على اتباعها[  واآلثار

للسنة واآلثار وأحرصهم على اتباعها وادعى أنه من الصنوفيين فقولنه ـ 

 . ل ودعواه كاذبةعند هؤالء المحققين ـ باط

وبما قاله أحـد كبـار الصوفيين وهنو اإلمنـام عبندالكريم بنن هنو ازن 

، فقند قنال رحمنه هللا فني تفسنير قولنه  هنـ(465القشيري المتنوفى سنـنة )

َراَط اْلُمْستَِقيَم[: ]الصراط المستقيم ما علينه منن الكتناب  تعالى ]اْهِدنَا الّصِ

، الصننراط  ن وال إليننه سننبيل، ولننيس للبدعننة عليننه سننلطا والسنننة دليننل

، ونبهنننت علينننه شنننواهد  المسنننتقيم منننا شنننهدت بصنننحته دالئنننل التوحيننند

، ونطقت بصنوابه  ، الصراط المستقيم ما درج عليه سلف األمة التحقيق

 . [179]دالئل العبرة[ 

ثم بما قاله أحنـد كبنـار الصنوفيين وهنو أبنو حفنص عمنر بنن محمند   

،  فقد قنال   رحمنه هللا: ]وكنل علنم  هـ(632السَّـهَرَوردي المتوفى سنة )

ال يوافق الكتاب والسنة وما هو مستفاد منهما  أو معين علنى فهمهمنا  أو 

، ينزداد اإلنسنان  مستند إليهما ـ كائناً ما كان ـ  فهو رذيلة ولنيس بفضنيلة

 . [180]به هواناً ورذالة في الدنيا واآلخرة[ 

                                                 

 . 35 – 34التعرف اذهب أه  التصوف للكالدذي: ص [ 177]
 . 34ااصور السابق: ص [ 178]
 . 1/50لطائا اإلشارات للقشأي: [ 179]
 . يف الباع ال الث من أبواع الكتاع 1/48عوارف ااعارف للسهرور ي: [ 180]
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أحمنند الرفنناعي ثننم بمننا قالننه أحنند كبننار أئمننة التصننوف وهننو السننيد 

ناً  هـ( 578المتوفى سنة ) ، فقد قال رحمه هللا: ]إذا رأينتم واعظناً أو قاصَّ

أو مدرساً فخذوا منه كالم هللا تعالى وكالم رسنوله صنلى هللا علينه وسنلم 

 ً ،  ، واطرحوا منا زاد وكالم أئمة الدين الذين يحكمون عدالً ويقولون حقا

 عليننه وسننلم فاضننربوا بننه وإن أتننى بمننا لننم يننأت بننه رسننول هللا صننلى هللا

 . [181]وجهه[ 

، ومنن قنال بخنالف  فهذا كالم أهل التحقيق والرسوخ من الصوفيين

 . هذا فاضربوا به وجهه

                                                 

 . 39لسيو أمحو الرفاعي ]بتحقيق حممو حسين مصطفى [: ص ال هامت اا يو ل[ 181]
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 الموضوع الثاني :         إثبات وجود هللا

 

 قال الباحث:

،  ، هنو دلينل الحندوث والقندم ]أما األشاعرة فعندهم دليل يتنيم

 بأن الكون حادث وكل حادث فال بد وهو االستدالل على وجود هللا

 . له من محدث قديم[

 

 أقول:

أوضح األشناعرة فني كتنب العقيندة عندداً منن األدلنة علنى وجنود هللا 

 . ، وليس ما نقله الباحث عنهم هو الدليَل الوحيد تعالى

، ومنهنا قولنه: ]فإننا ال نشنك فني  ـ  ذكر الباقالني عنددا منن األدلنة1

، وصنناعة ال منن  صنلت بنفسنها ال منن كاتنبجهل منن أخبرننا بكتابنة ح

، وإذا صننح هننذا وجننب أن تكننون صننور  ، وحياكننة ال مننن ناسننج صننانع

، إذ كاننت  العالم وحركات الفلك متعلقة بصنانع صننعها ومحندث أحندثها

 . [182]ألطف وأعجب صنعاً من سائر ما يتعذر وجوده إال من صانع[ 

الداللنة علنى وجنوده؟  وقال الباقالني: ]وإن أردتم بقولكم ما هنو: منا

فالداللننة علننى وجننوده جميننع مننا نننراه ونشنناهده مننن محكننم فعلننه وعجيننب 

 . [183]تدبيره[ 

ـ  قال المتولي: ومن الدليل على إثبات الصانع أننه ال يتصنور فني 2

، فكينف يتصنور خلنق بنال خنالق؟ !  العقول بناء بال باٍن وكتابة بال كاتب

بِنِل َكْينَف ويتضح ذلك بآينات منن كتناب هللا تعنالى ] أَفَنال يَْنُظنُروَن إِلَنى اأْلِ

                                                 

 . 32 – 30اإلنصاف: ص [ 182]
 . 192اإلنصاف: ص [ 183]
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ُ َخلَقَُكنْم َوَمنا تَْعَملُنوَن[  [184]ُخِلقَْت[  وغينر ذلنك  [185]، وقوله تعنالى ]َولُلاَّ

 . [186]من اآليات

ـنن  ذكننر الننرازي أربعننة بننراهين علننى وجننود هللا تعننالى مننن األدلننة 3

،  ريةالعقليننة الكالميننة ثننم قننال: ]أمننا دالئننل اآلفنناق فبعضننها سننفلية عنصنن

، وبعضنننها  ومجامعهنننا االسنننتدالل بنننأحوال الحينننوان والنبنننات والمعنننادن

، ومجامعهننننا االسننننتدالل بننننأحوال األفننننالك والكواكننننب،  علويننننة فلكيننننة

،  واالستقصنناء فنني هننذا النننوع مننن النندالئل مننذكور فنني القننرآن العظننيم

 .[187]مشروح في كتابنا المسمى بأسرار التنزيل وأنوار التأويل[

شارة إلى أن الدالئل على وجنود هللا تعنالى نوعنان: وفي هذا النص إ

، واألشناعرة ينذكرون فني كتنب  ، ودالئنل اآلفناق األدلة العقلية الكالمينة

، إلفحنام مالحندة  العقيدة األدلة الكالمية على طريقنة المتكلمنين الفالسنفة

،  ، والتني ال يخضنعون إال لهنا الفالسفة بالطرق الفلسنفية التني يفهمونهنا

، بنل يقررونهنا  ، وال ينكرون دالئنل اآلفناق محاربتهم بسالحهممن باب 

 . ويشرحونها في كتب التفسير

وقننال الننرازي رحمننه هللا: ]الننناس قنند توصننلوا إلننى إثبننات واجننب 

... ، ومنننن النننناس منننن اعتمننند علنننى اإلحكنننام واإلتقنننان  الوجنننود بطنننرق

ان ، وخاصة في تركينب بندن اإلنسن المشاَهدَين في السماوات واألرضين

، التي تشهد فطنرة كنل عاقنل  وما فيه من المنافع الجليلة والبدائع الغريبة

، وهذه الطريقة دالة علنى النذات  بأنها ال تصدر إال عن تدبير حكيم عليم

، وهنني طريقننة مننن تأملهننا ورفننض عننن نفسننه المقنناالت  وعلننى العاِلميننة

دة الباطلة وجند نفسنه مضنطرة إلنى االعتنراف بإثبنات المندبر عنند مشناه

 . [188]خلقة أعضاء الحيوان[ 

                                                 

 . 17[ سورة الياشية آية 184]
 . 96[ سورة الصافات آية 185]
 . 9اايين: ص [ 186]
 . 92كتاع األربعني يف أحول الوين: ص [  187]
 . 451،  448 /2 ااباحث ااشرقية يف علم اإلهليات والطبيعيات:[ 188]
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 ـ  قال الدردير في منظومته في العقيدة:4

ف صننننننفنننننناعلم بننننننأن الو

 بالوجودِ 

مننننننن واجبننننننات الواحنننننند 

 المعبودِ 

إْذ ظـننننـاهر بننننأن كننننل 

 أثـرِ 

يهـدي إلى مؤثر،فاعتـبرِ  
[189] 

 

فأنت ترى أن الدردير رحمه هللا لم يسلك مسلك اللقاني في 

 حدوث والقدم .، الذي ذكر دليل ال الجوهرة

ـ  واعلم أن االستدالل على وجود هللا تعالى بحدوث الكنون إلفهنام 5

،  مالحدة الفالسفة وإفحامهم أمر لنيس مقصنوراً علنى األشناعرة وحندهم

،  بل إن ابنن تيمينة رحمنه هللا يسنتخدم الندليل ذاتنه فني مثنل هنذا الموقنف

ود قنديم غنني واستمع إليه يقول:قد علم بضرورة العقل أنه ال بد من موج

، إذ نحنننن نشننناهد حننندوث المحننندَثات كنننالحيوان والمعننندن  عمنننا سنننواه

، وقنننند ُعلننننم  ، لننننيس بواجننننب وال ممتنننننع ، والحننننادث ممكننننن والنبننننات

، والممكننن ال بنند لننه مننن  باالضننطرار أن المحنندََث ال بنند لننه مننن محننِدث

،  [190]اِلقُوَن[ ، كما قال تعالى ]أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشنْيٍء أَْم ُهنُم اْلَخن موِجد

فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق وال هم الخالقون ألنفسهم تعين أن لهم 

 . [ 191]خالقاً خلقهم 

وقننال قبلننه شنني  الحنابلننة القاضنني أبننو يعلننى: ]وجميننع مننا فنني العننالم 

،.... وإذا ثبت أن جميع ذلك محندَث  محدثة جواهره وأعراضه وأجسامه

 .[192]نع صنعه[فال بد له من محِدث أحدثه وصا

                                                 

 . من ومو  أمهات ااتومت 24ص [ 189]
 . 35[ سورة الطور 190]
 . 13الرسالة التومرية: ص [ 191]
 .39ااعتمو يف أحول الوين للقاضي أيب يعلى: ص [ 192]
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 قال الباحث:

]وأَخنننص صنننفات هنننذا القنننديم ـ عنننند األشننناعرة ـ مخالفتنننه 

، ومن مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس  للحوادث وعدم حلولها فيه

.....  ، جننوهراً وال عرضنناً وال جسننماً وال فنني جهننة وال فنني مكننان

، بشنبهة نفني حلنول الحنوادث فني القنديم ونفني  ... وقد رتبوا علينه

، إلنى آخنر المصنطلحات  رية والعََرضية والجهة والجسنميةالجوه

 . البدعية[

 

 أقول:

، بل هنو  ، أي ال بداية لوجوده إّن هللا تبارك وتعالى له الِقدم المطلق

،  ، وهللا تعنننالى هنننو الخنننالق ، أي لنننه بداينننة ، ومنننا سنننواه حنننادث األول

،  اتنه، وهللا تعنالى ال يحنل فني شنيء منن مخلوق والحوادث كلهنا مخلوقنة

، وال تحنل فينه  ، فال يحنل فني الحنوادث وال يحل فيه شيء من مخلوقاته

، وال أدري لننم يضننيق صنندر الباحننث بقننول األشنناعرة  إن هللا  الحننوادث

 . تعالى ال تحل فيه الحوادث؟!

، والجنوهر:  والحوادث المخلوقنة مركبنة منن الجنواهر واألعنراض

،  فننرا  بقنندر حجمننه، أي لننه حجننم بحيننث إنننه يأخننذ مننن ال هننو المتحيننز

،  ، كنناأللوان والطعنوم والننروائح والعَنَرض: هننو المعننى القننائم بنالجوهر

 . [193]والجسم: هو المتألف من الجواهر 

وهللا تبننننارك وتعننننالى منننننـزه عننننن أن يكننننون جننننوهراً أو جسننننماً أو 

 ً ، وال أدري لنننم يضنننيق صننندر الباحنننث بهنننذا القنننول إذ ينعتنننه  َعَرضنننا

 . بالمصطلحات البدعية؟ !

لما كان من لوازم الجسنمية كنون الجسنم فني مكنان وكوننه بالنسنبة و

، فاهلل تعنالى مننزه عنن التحينز فني  إلى أي جسم آخر في جهة من جهاته

                                                 

 . 36 – 35وبنحوهذا يقول شيخ احلنابلة القاضي أيويعلى يف كتابه ااعتمو يف أحول الوين: ص [ 193]
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مكان وعن كونه في أية جهة مكانية من الجهات بالنسبة إلنى أي مخلنوق 

 . [194]من المخلوقات 

افة ومما يترتب على إثبات المكنان والجهنة للموجنودات ثبنوت المسن

 ، وهللا تبارك وتعالى منزه عن ذلك. والقرب أو البعد المكاني بينها

وكأن الباحث يضنيق صندره بتننـزيه هللا تعنالى عنن المكنان والجهنة 

المكانيننة وثبننوِت المسننافة والقننرِب والبعننِد المكنناني بننين هللا تعننالى وبننين 

 . المخلوقات !!!

وسنلم وسننة فهل إثبات هذا هو منن سننة المصنطفى صنلى هللا علينه 

، أو إننه يريند أن يصنل إلنى أن منن علنى  خلفائه الراشدين المهنديين؟!!!

رأس الجبننل أقننرب إلننى هللا ممننن فنني قعننر الننوادي؟ !! تعننالى هللا عمننا 

 . يقولون علواً كبيراً 

                                                 

... والواللنة علنى أننه ال  ، ، وال يف مكنامت يعلنى: ]وال جينوز وحنفه أبننه يف كن  مكنامت ة القاضي أبنوقال شيخ احلنابل[ 194]
.  ...[ ، أمت إضنننافته إىل ااكننامت توجنننب قنننوب ااكننامت بقومنننه تعننناىل جيننوز إطنننالق القنننول عليننه أبننننه يف كننن  مكننامت هنننو

 . 57ن  56ااعتمو: ص 
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 ثم قال الباحث:

، كالرضننى والغضننب  ].... مثننل إنكننارهم لكثيننر مننن الصننفات

 . واالستواء[

 

 أقول:

ألشاعرة ِرَضا هللا تعالى عمن رضي عنهم وال غضنبه ـ  لم ينكر ا1

، وكيننف ينكننرون مننا ثبننت فنني كتنناب هللا تعننالى  علننى مننن غضننب علننيهم

وسنة رسوله عليه الصالة والسالم؟ !! ومن نسب إلنيهم إنكنار ذلنك فهنو 

، واألشنناعرة فسننروهما بمننا يخننالف  ، ألن اإلنكننار نفنني الشننيء مخطننئ

 كار!!!.، فنسب إليهم اإلن طريقة الباحث

قال الباقالني: ]وغضبه تعالى على من غضنب علينه ورضناه  •

عمننن رضنني عنننه همننا إرادتننه إلثابننة المرضننّيِ عنننه وعقوبننِة 

،... وكننذلك الحننب والننبغض  ، ال غيننر ذلننك المغضننوب عليننه

 [195]والوالية والعداوة هو نفس اإلرادة للنفع واإلضرار فقط[ 

. 

سبحانه لم يزل مرينداً وقال الباقالني فيما يجب اعتقاده: ]وأنه  •

 ً ً  وشننننائيا ً  ، ومحبنننناً ومبغضننننا ، وموالينننناً  ، وراضننننياً وسنننناخطا

 ً ً  ومعاديا ، وألن جميع هذه الصفات راجعة  ، ورحيماً ورحمانا

،  ، ال إلنننى غضنننٍب يغينننره إلنننى إرادتنننه فننني عبننناده ومشنننيئته

،  ، وحقند يجنده ، وَحنَنٍق وغنيظ يلحقنه ورضى يسّكنه طبعاً له

 . [196]الياً عن الميل والنفور[ إْذ كان سبحانه متع

وقننال البيهقنني: ]الرضننى والسننخط عننند بعننض أصننحابنا مننن  •

،  ، وهمنا عنند أبني الحسنن يرجعنان إلنى اإلرادة صفات الفعل

، والسخط  فالرضا إرادته إكراَم المؤمنين وإثابتهم على التأبيد

                                                 

 . 28،  27التمهيو للباقالين: ص [ 195]
 . 39، وأبوض  من هذا يف ص  24: ص اإلنصاف[ 196]
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، وإرادتنه تعنذيب  إرادته تعذيَب الكفار وعقنوبتهم علنى التأبيند

 . [197]سلمين إلى ما شاء[ فساق الم

وقنننال شننني  الحنابلنننة القاضننني أبنننو يعلننني: ]ويجنننوز وصنننفه  •

.... وهمننا إرادتننه إلثابننة المرضننّي عنننه  ، بالغضننب والرضننى

 . [198]وعقوبة المغضوب عليه[ 

، وكينف ينكنرون منا ثبنت فني آينات  ـ  لم ينكر األشاعرة االستواء2

 . كريمات في كتاب هللا تعالى؟ !!

احنث أن األشناعرة يفسنرون هنذه اآلينات الكريمنات لكن لما رأى الب

،  ، ومنا ذاك إال لتسنرعه فني الحكنم على غير فهمنه نسنب إلنيهم اإلنكنار

 . ، واإلنكار شيء آخر فالتفسير والتأويل المعتمد على دليل شيء

قال الباقالني:وأن هللا جنل ثنناؤه مسنتو علنى العنرش ومسنتول  •

ْحَمُن َعلَننى اْلعَننْرِش ، كمننا قننال تعننالى ]الننرَّ  علننى جميننع خلقننه

 . [200]، بغير مماسَّة وكيفية وال مجاورة  [199]اْستََوى[ 

، علننى الوجننه الننذي  وقننال الغزالنني: ]وأنننه مسننتوعلى العننرش •

، اسنننتواًء منزهننناً عنننن المماسنننة  ، وبنننالمعنى النننذي أراده قالنننه

،  ، ال يحملنه العنرش واالستقرار والتمكن والحلنول واالنتقنال

. ثنم قنال: ]تعنالى  مولون بلطف قدرته[بل العرش وحملته مح

، بل كنان  ، كما تقدَّس عن أن يحده زمان عن أن يحويه مكان

، وهنو اآلن علنى منا علينه كنان[  قبل أن خلق الزمان والمكان
[201]  . 

                                                 

 . احلسن األشعري رمحه هللا اإلماب أبو احلسن هو . وأبو 641األياء والصفات: ص [ 197]
 .61ااعتمو يف أحول الوين للقاضي أيب يعلى:ص [ 198]
 . 5[ سورة طه آية 199]
 . 25اإلنصاف: ص [ 200]
 . 7،  6قواعو العقائو لليزايل: ص [ 201]
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 . [202]ونحوه قول العز ابن عبد السالم  •

ل بعض األشاعرة العرش المذكور في آيات االستواء ، فقنال  وقد أوَّ

ر البغدادي: ]والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه اآلية على أبو منصو

 . [203]، كأنه أراد أن الملك ما استوى ألحد غيره[  معنى الملك

... شائع في  وقال إمام الحرمين: ]َحْمُل االستواء على القهر والغلبة

، إذ العننرب تقننول اسننتوى فننالن علننى الممالننك  إذا  احتننوى علننى  اللغننة

، وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه  ستعلى على الرقابمقاليد الملك وا

، فنص تعالى عليه تنبيها بذكره على ما  أعظم المخلوقات في ظن البرية

، فإن قيل االستواء بمعنى الغلبة ينبئ عن سبق مكافحة ومحاولنة ؛  دونه

 .[204]، إذ لو أنبأ االستواء عن ذلك ألنبأ عنه القهر[ قلنا: هذا باطل

، وال يقتضنني ذلننك  ن هللا تعننالى موصننوف بأنننه القهنناروهننذا يعننني أ

، فكنذلك اسنتواؤه واسنتعالؤه علنى  وجود مغالب له كي يَْظهر قهُره  إيناه

 . عرش ملكه

َل العننرش فنني آيننات  ▪ قنند تختلننف  ـ أيهننا الباحننث ـ  مننع مننن أَوَّ

، ولكننننك ال تسنننتطيع أن تقنننول إنهنننم  االسنننتواء منننن األشننناعرة

 . على العرشأنكروا العرش أو االستواء 

                                                 

 . 8،  7بن عبو السالب: ص العقائو للعز ا[ 202]
 . 113أحول الوين: ص [ 203]
 . 59اإلرشا : ص [ 204]
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 الموضوع الثالث :               التوحيد

 

 قال الباحث:

]أما األشاعرة فالتوحيد عندهم هو نفي التثنية أو التعندد ونفني 

،... وأنكروا بعض الصفات كالوجه  التبعيض والتركيب والتجزئة

 . ، ألنها تدل على التركيب واألجزاء عندهم[ واليد والعين

 

 أقول:

،  ، وينفون التثنية والتعندد ؤمنون بأن هللا تعالى واحدـ األشاعرة ي1

فذكرك لهذا مع زعمك أنهم يختلفنون منع أهنل السننة والجماعنة منن أول 

، فهنل  مصدر التلقي حتى آخر السمعيات يعني أنك مخالف لهم فني ذلنك

أنننت مخننالف لهننم فنني ذلننك حقيقننة؟ ؟ !! ومثلننه نفنني التبعننيض والتركيننب 

قد ـ أيهنا الباحنث المسنكين ـ أن هللا تعنالى مركنب والتجزئة؟ ؟ ! فهل تعت

 . من أجزاء وأبعاض؟ !! فارجع ـ هداك هللا ـ إلى عبارتك فقّومها

أمنا إذا كانننت مخالفتننك لهننم ألنننك تظنن أنهننم أنكننروا بعننض الصننفات 

 . فهذا موضوع آخر

ـ األشنناعرة ينكننرون الوجننه والينند والعننين الحسننيات المشنناركات  2

، وينكنرون علنى منن يتنوهم أن هللا تعنالى  جسميةلوصف المخلوق في ال

نب ركبنه مركب منها ومن سواها ،كمنا أن  ، فالمركَّنب ال بند لنه منن مرّكِ

ر صنوره ر ال بد لنه منن مصنّوِ ، وهللا تعنالى مننـزه عنن أن يكنون  المصوَّ

راً  . قننال هللا تعننالى: ]فِنني أَّيِ  ، ألن هننذه صننفة المخلوقننات مركَّبنناً مصننوَّ

اَء َركَّبَننَك[ُصننوَرةٍ َمننا َشنن
ُ اْلَخنناِلُق  [205] ، وقننال سننبحانه وتعننالى: ]ُهننَو لُلاَّ

                                                 

 . 8[ سورة االنفطار آية 205]
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ُر[  اْلبَننننننناِرُئ اْلُمَصنننننننّوِ
َرُكْم فَأَْحَسنننننننَن  [206] ، وقنننننننال تعنننننننالى: ]َوَصنننننننوَّ

 . [207]ُصَوَرُكْم[

فهل تعتقد  ـ هنداك هللا ـ  أن هللا تعنالى لنه وجنه ويند وعنين حّسنيّات 

 تقول إنها محسوسة ولكنن هللا . أو إنك ال وأنها أجزاء من هللا تعالى؟ !!!

 . تعالى مركب منها ومن سواها؟ !!! تعالى هللا عن ذلك علواً كبيراً 

،  فقند  إذا كنت تعتقد ذلك فارجع إلى كتاب هللا جل ثناؤه ففيه الهندى

قال هللا تعالى:  ]ُكلُّ َشْيٍء َهاِلك  إِالَّ َوْجَهنهُ[ 
، وقنال تعنالى: ]َويَْبقَنى  [208]

ْكننَراِم[ َوْجننهُ َربِّننكَ   ذُو اْلَجننالِل َواأْلِ
، فالمخلوقننات كلهننا إلننى هننالك  [209]

،  ، وهننو الننذي يفنيهننا إذا شنناء ، والخننالق جننل جاللننه هننو البنناقي وفننناء

، هنذا حسنب فهنم األشناعرة منن كتناب هللا  ويعيدها في الوقت الذي يشاء

، أما على فهمك فيلزمك أن هللا سبحانه وتعالى يهلك ويُفني  وسنة رسوله

اليد والعين وسائر األجزاء إال الوجنه!!! تعنالى ربننا وتننزه وتقندس عنن 

أفهننام مننن ينسننب لننه األجننزاء واألبعنناض ومننن يتننوهم علننى صننفات ذاتننه 

 الهالك والفناء.

وال تنـزعج  ـ أيها الباحنث المسنكين ـ  منن نفني األشناعرة الجزئينةَ 

هنم علنى أصنناف الكفنرة النذين يثبتونهنا ، وارجنع  عن هللا عز وجنل وردِّ

إلننى كتنناب هللا عننز وجننل لننتعلم أن هللا تعننالى قنند رد علننى مننن أثبتوهننا لننه 

 ] ْنَساَن لََكفُور  ُمبِين  بقوله ]َوَجعَلُوا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزءاً إِنَّ اأْلِ
[210] . 

هذا وقد نفى ابن تيمية رحمه هللا عن هللا تعالى ما نفاه عنه األشاعرة 

، ولنم يكنن لنه  ، لم يلد ولم يولد بحانه أحد صمد، إذ قال : ]فإن هللا س هنا

                                                 

 . 24[ سورة احلشر آية 206]
 . 3، وسورة التيابن آية  64[ بعض آية من سورة لافر آية 207]
 . 88[ سورة القصا آية  208]
 . 27آية  الرمحن[ سورة 209]
 . 15آية  سورة الزخرف[ 210]
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، فيمتنننع عليننه أن يتفننرق  أو يتجننزأ  أو يكننون قنند ركننب مننن  كفننواً أحنند

 . [211]أجزاء [ 

وقال شي  الحنابلة القاضي أبو يعلى:  ]فأمنا وصنفه بأننه واحند فإننه 

، وإلى نفي التجزؤ واالنقسنام عنن  يرجع إلى نفي الشريك وأنه الثاني له

 . [212]ذاته[ 

ض الباحننث باألشنناعرة الننذين يصننفهم بننأنهم أنكننروا بعننض 3 ـنن  يعننّرِ

 ، مما يعني أنه يثبتها. ، ومنها اليد والعين الصفات

وهللا تبارك وتعالى يقول في كتابنه الكنريم ]أََولَنْم يَنَرْوا أَنَّنا َخلَْقنَنا لَُهنْم 

ا َعِملَْت أَْيِدينَا أَْنعَاماً فَُهنْم لََهنا َمناِلُكوَن[ ، ويقنول تعنالى ]َواْصنبِْر  [213] ِممَّ

، فكيف يثبت الباحث لخالقه جل وعال اليد  [214]ِلُحْكِم َربَِّك فَإِنََّك بِأَْعيُنِنَا[ 

 . وال يثبت له األيدي؟!! ويثبت له العين وال يثبت له األعين؟!!!

، إذ كينف ينكنرون  ـ  األشاعرة ال ينكرون الوجه أو اليند أو العنين4

 تعننالى وسنننة رسننوله عليننه الصننالة والسننالم؟ !!. مننا ثبننت فنني كتنناب هللا

 ، ولهم في تفسيرها قوالن : وشتان بين التفسير وبين اإلنكار

.. واليندين اللتنين نطنق  ، قال الباقالني: ]وأخبر أننه ذو الوجنه البناقي •

... وأنهمننا ليسننتا بجننارحتين وال ذََوْي صننورة  ، بإثباتهمننا لننه القننرآن

.. وأن  ، أفصنح بإثباتهمنا منن صنفاته القنرآن، والعينين اللتنين  وهيئة

، وال تشننبه الجننوارح واألجننناس[  عينننه ليسننت بحاسننة مننن الحننواس
[215] . 

                                                 

 . 119رسالة التومرية البن تيمية: ص ال[ 211]
 . 62ااعتمو يف أحول الوين: ص [ 212]
 . 71 آية سورة يس[ 213]
 . 48 آية الطور[ سورة 214]
 . 24اإلنصاف للباقالين: ص [ 215]
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، حيننث يقننول: ]ذهننب بعننض  أمننا إمننام الحننرمين فقنند نحننا منحننى آخننر •

أئمتنا إلى أن اليدين والعين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيَل 

والذي يصح عندنا: حمل اليدين  ، إلى إثباتها السمع دون قضية العقل

، وحمنننل الوجنننه علنننى  ، وحمنننل العنننين علنننى البصنننر علنننى القننندرة

، ثننم قال:وأمننا قولننه تعننالى ]َويَْبقَننى َوْجننهُ َربِّننَك ذُو اْلَجننالِل  الوجننود[

ْكننَراِم[  َواأْلِ
، إذ ال تخننتص  فننال وجننه لحمننل الوجننه علننى صننفة [216]

و الباقي بصفاته الواجبنة ، بل ه بالبقاء بعد فناء الخلق صفة هلل تعالى
[217] . 

                                                 

 . 27آية  الرمحن[ سورة 216]
 . 147،  146اإلرشا  إلماب احلرمني: ص [ 217]
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 قال الباحث:

]أما التوحيد الحقيقي وما يقابله من الشرك ومعرفتُه والتحذيُر 

 ً ، وال أدري أين يضعونه؟  منه فال ذكر له في كتب عقيدتهم إطالقا

، أم يتركونه بالمرة؟ فهذا الذي أجزم  أفي كتب الفروع؟ فليس فيها

 . به[

 

 أقول:

، فمننا كننان ينبغنني لننك أن تجننزم  لننى كتننبهم كلهنناـنن  أنننت لننم تطلننع ع1

، واعلم أن الحالف والجازم يحلف ويجزم في حالنة اإلثبنات علنى  بالنفي

 ً ،  ، ويحلف ويجزم في حالة النفي على نفني علمنه بالشنيء ما يعلمه ثابتا

، فننإذا كنننت ال  وال يحلننف وال يجننزم فنني هننذه الحالننة علننى البننت والقطننع

لة أو ال؟ أو ال تنندري أيننن يضننعونها؟ فقننل: تنندري هننل ذكننروا هننذه المسننأ

، وال تقنل ]هنذا  ]هذا الذي وقفت عليه منن كتنبهم[، أو ]هنذا النذي أظننه[

 الذي أجزم به[.

ون بأننه ال خنالق وال رازق وال معطني 2 ـ  اعلم أن األشناعرة ُمِقنـرُّ

، ومنن عجائنب التسنرع  ، وبأنه ال يستحق العبادة إال هللا وال مانع إال هللا

ء الفهنم أن ينسنب هنذا الباحنث المسنكين إلنيهم القنول بالشنطر األول وسو

، ألننننه لنننم يجننند أنهنننم ينننذكرون انفنننراد هللا تبنننارك وتعنننالى  دون الثننناني

 . ، ال في كتب العقيدة وال في كتب الفروع باستحقاق العبادة

،  واألشنناعرة يؤصننلون أصننول العقائنند اإلسننالمية فنني كتننب العقينندة

فنننار النننذين ال يؤمننننون بننناهلل تعنننالى ربننناً وال وينننردون علنننى أصنننناف الك

، فنإذا  آمنن  باإلسالم ديناً وال بمحمند صنلى هللا علينه وسنلم نبيناً ورسنوالً 

المرء باهلل تعالى وبأن القرآن كنالم هللا وأن محمنداً صنلى هللا علينه وسنلم 

نبيه ورسوله فمن المعلوم بداهة أن ال يتوجه بالعبادة إال إلى الخنالق جنل 

 . جالله
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وارجع إلنى كتنب التفسنير التني كتبهنا األشناعرة لتجند أنهنم ينصنون 

، والتحنذير منن أصنناف  على انفراد هللا تبارك وتعالى باستحقاق العبنادة

 . ، وخاصة اتخاذ شريٍك مع هللا تعالى في العبادة الشرك

اقننرأ مننثالً قننول اإلمننام الننرازي: ]ألنننه ال معنننى للشننرك إال أن يتخننذ 

 . [218]معبوداً[ اإلنسان مع هللا

ننا يُْشننِرُكوَن : أي سننبحانه مننن أن يكننون لننه  واقننرأ قولننه: ]ُسننْبَحانَهُ َعمَّ

، وأن يكنون لنه شنريك فني كوننه مسنجوداً لنه  شريك في األمر والتكليف

، وأن يكنننننون لنننننه شنننننريك فننننني وجنننننوب نهاينننننة التعظنننننيم  ومعبنننننوداً 

 . [219] واإلجالل[

دة هللا تعنالى علنى واقرأ قولنه كنذلك... وهنو أن يشنتغل اإلنسنان بعبنا

، فأمنا اشنتغاله  سبيل اإلخالص ويتبرأ عن عبنادة غينر هللا تعنالى بالكلينة

بعبادة هللا تعالى على سبيل اإلخالص فهو المراد من قولنه تعنالى ]فَاْعبُنِد 

َ ُمْخِلصاً[ ، وأما براءته من عبادة غير هللا تعالى فهو المراد بقوله ]أاَل  لُلاَّ

يُن الْ  ِ الدِّ  . [221]، ألن قوله ]أال هلل[ يفيد الحصر  [220]َخاِلُص[ ّلِِلَّ

وقال اإلمام فخر الدين الرازي كذلك : قولنه ]إيّنـاك نعبند[ يندل علنى 

،  ، ومتننى كننان األمننر كننذلك ثبننت أنننه ال إلننه إال هللا أنننه ال معبننود إال هللا

فقوله ]إيّـاك نعبند وإيّنـاك نسنتعين[ يندل علنى التوحيند المحنض. ثنم قنال: 

اتخننذ هلل شننريكا فإنننه ال بنند وأن يكننون مقنندما علننى عبننادة ذلننك  ]كننل مننن

، وأمنا  ، أو هرباً منن ضنرره ، إما طلباً لنفعه الشريك من بعض الوجوه

الذين أصروا على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء واألضداد ولم يعبدوا 

،  ، وخنوفهم منن هللا إال هللا ولم يلتفتوا إلى غير هللا فكان رجاؤهم منن هللا

                                                 

 . وبةمن سورة الت 30، اآلية  16/33تفسأ الرازي: [ 218]
 . من سورة التوبة 31، اآلية  16/38اارجع السابق: [ 219]
 . 3[ سورة الزمر آية 220]
 . من سورة الزمر 2، اآلية  26/239اارجع السابق: [ 221]
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، ولننم  ، فننال جننرم لننم يعبنندوا إال هللا ، ورهبننتهم مننن هللا ورغبننتهم فنني هللا

 . [222]يستعينوا إال باهلل[ 

ـ لو رجعت إلى كتب البناقالني فني العقيندة ألَْلفَْيتَنهُ يشنرح التوحيند 3

، إذ يقول: ]والتوحيد له هو اإلقرار بأننه ثابنت  بما يشمل توحيد األلوهية

. ويقول: ]ويجب أن  ، ليس كمثله شيء[ د معبود، وإله واحد فر موجود

، ومعننى ذلنك أننه لنيس معنه  يُعلم أن صانع العالم جلت قدرته واحد أحند

 . [223]، وال من يستحق العبادة إال إياه[  إله سواه

ـ  ويقول اإلمام النووي رحمه هللا عن كلمة ال إله إال هللا: ]وأفضل 4

، ومعناها: ال معبود بحق في الوجود إال  األذكار بعد القرآن ال إله إال هللا

 . [224]هللا[ 

وقال اإلمام المفسر أبو عبد هللا القرطبي األشعري العقيدة في مقدمة 

، قنال رحمنه هللا عنن  كتابه ]التذكرة فني أحنوال المنوتى وأمنور اآلخنرة[

، وال معبنود إال  ، ال رب سنواه ... ، كتابه هذا: ]جعله هللا خالصاً لوجهه

 . انه[هو، سبح

ـ  وقال اإلمام العز ابن عبند السنالم بعند ذكنر الصنفات الواجبنة هلل 5

، وال يستحق العبودية  تعالى: ]فإن األلوهية ترجع إلى استحقاق العبودية

. ثنم قنال: ]وال يسنتحق اإللهينة إال منن  إال من اتصف بجميع ما ذكرنناه[

 . [225]اتصف بجميع ما قررناه[ 

حمنه هللا: ]وأننواع الشنرك سنتة: شنرك ـ  وقال اإلمنام السنوسني ر6

، وشنننرك  ، كشنننرك المجنننوس ، وهنننو إثبنننات إلهنننين مسنننتقلين اسنننتقالل

،  ، وشرك تقريب ، كشرك النصارى ، وهو تركيب إله من آلهة تبعيض

، كشنرك متقندمي  وهو عبادة غير هللا تعالى ليقنرب إلنى هللا تعنالى زلفنى

، كشنرك  تعنالى تبعناً للغينر، وهو عبادة غير هللا  ، وشرك تقليد الجاهلية

                                                 

 . 245،  244 /1مفاتي  الييب: [ 222]
 . 33،  32اإلنصاف: ص [ 223]
 . 9ااقاحو ل:ماب النووي: ص [ 224]
 . 13،  11: ص العقائو للعز ابن عبو السالب[ 225]
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، وهنننو إسنننناد التنننأثير لألسنننباب  ، وشنننرك األسنننباب متنننأخري الجاهلينننة

، وشننرك  ، كشننرك الفالسننفة والطبننائعيين ومننن تننبعهم علننى ذلننك العاديننة

، وحكننم األربعننة األَُول الكفننر  ، وهننو العمننل لغيننر هللا تعننالى األغننراض

 [226]....[  ، صنيل، وحكم الخامس التف ،وحكم السادس المعصية بإجماع

. 

، وهمننا  فالنوعننان األوالن المننذكوران هنننا منافيننان لتوحينند الربوبيننة

، والنوعنننان التالينننان لهمنننا منافينننان  شنننرك االسنننتقالل وشنننرك التبعنننيض

، ويقنرر السنوسني  ، وهما شرك التقريب وشرك التقليد لتوحيد األلوهية

 اإلجماع.، وأن ذلك ب أن الحكم في هذه األنواع األربعة هو الكفر

وقنننال السنوسننني: ]وحقيقنننة اإللنننه هنننو الواجنننب الوجنننود المسنننتحق 

.. والمعننى علنى هنذا ال مسنتحق للعبودينة لنه موجنوداً ـ أو فني  ، للعبادة

... ألننه ال يسنتحق  ، الوجود ـ إال الفرد الذي هو خنالق العنالم جنّل وعنال

واه أن يعبد ـ أي يذل له كل شنيء ـ  إال منن كنان مسنتغنياً عنن كنل منا سن

 . [227]ومفتقراً  إليه كل ما عداه[ 

... وإذا كنان معننى  ، وقال البيجوري: ]ومعنى اإللنه: المعبنود بحنق

 . [228]اإلله ما ذكر كان معنى ال إله إال هللا ال معبود بحق إال هللا[ 

ـ  فهل يحذر األشاعرة من الشرك أو ال ؟؟! وهل يذكرون التوحيد 7

وإفننراد هللا تعننالى باأللوهيننة ـ أو ال  الحقيقنني ـ الننذي هننو توحينند العبننادة

 . ؟؟!!!

ولعلننك تنندرك ـ أيهننا األخ الباحننث ـ بعنند اآلن أن كتننب األشنناعرة 

ركزت في العقيدة على توحيد الربوبية ودالئله العقلية ولم تترك الحديث 

، وأن األشننناعرة بنننرآء منننن التهمنننة التننني حاولنننت  عنننن توحيننند األلوهينننة

، ال فنني  الحقيقنني ال ذكننر لننه فنني كتننبهم ، وهنني أن التوحينند إلصنناقها بهننم

 ، وأنك تجزم بهذا !!!. ، وال في كتب الفروع كتب العقيدة

                                                 

 . 40،  33شرح ااقومات للسنوسي: ص [ 226]
 . ، ااطبو  مع حاشية الوسوقي 207 – 206شرح أب ال اهني للسنوسي: ص [ 227]
 . 42حاشية البيجوري على منت السنوسية: ص [ 228]
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 قال الباحث:

، ويقولون إن من آمن باهلل  ]وينكر األشاعرة المعرفة الفطرية

، واكتفنى  ، ورجح بعضنهم كفنره بغير طريق النظر فإنما هو مقلد

افظ ابنن حجنر رحمنه ، وهنذا منا خنالفهم فينه الحن بعضهم بتعصنيته

، ونقننل أقننواالً كثيننرة فنني الننرد علننيهم وأن الزم قننولهم تكفيننر  هللا

 . ، بل تكفير الصدر األول[ العوام

 

 أقول :

ـنن  لننم يننذكر الباحننث نقننالً واحننداً مننن كتننب األشنناعرة يعننزز دعننواه 1

 . بأنهم ينكرون المعرفة الفطرية !!!

وأن الفطننرة هنني ،  ـنن إذا كننان مننن المعلننوم أن ]فطننر[ بمعنننى خلننق2

بمعنى الخلقة ؛ فمنا المنراد بنـ ]المعرفنة الفطرينة[؟ ؟ ! لنم يفسنر الباحنث 

، فهنل يعنني الباحنث أن كنل إنسنان إنمنا خلقنه هللا تعنالى علنى  مراده بهنا

اإليمان به وبكماله وقدرته وعلمه ووحدانيته وأخرجه من بطن أمه على 

الى وجعنل لنه فني قلبنه منا هذه المعرفة؟ ؟ أو أن اإلنسان إنما خلقه هللا تع

 يدعوه إلى اإليمان باهلل وإلى نبذ العقائد الباطلة؟ ؟.

فإن كنان الباحنث يعنني االحتمنال األول فهنو محجنوج بقولنه تعنالى: 

َهنناتُِكْم ال تَْعلَُمننوَن َشننْيئاً َوَجعَننَل لَُكننُم السَّننْمَع  ُ أَْخننَرَجُكْم ِمننْن بُُطننوِن أُمَّ ]َولُلاَّ

ْفئِدَةَ لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن[ َواأْلَْبَصاَر َواأْلَ 
[229] . 

ومما يزيد األمر وضنوحاً أن هللا تعنالى أخبنر أننه أخنرج النناس منن 

بطون أمهاتهم ال يعلمنون شنيئاً، ثنم ذكنر منا امنتّن بنه علنيهم إذ جعنل لهنم 

 . أسباب الوصول إلى العلم من سمع وأبصار وأفئدة

،  شناعرة ال ينكروننهوإن كان الباحث يعني االحتمال الثناني فنإن األ

ولكن داعينة اإليمنان فني قلنب العبند تظنل بحاجنة إلنى الندليل النذي يحندد 

، ولننذا جنناء القننرآن الكننريم مشننحوناً باآليننات  القضننايا اإليمانيننة ويثبتهننا

                                                 

 . 78سورة النح  اآلية [ 229]



 ـ 130ـ  

المشتملة على األدلة العقلية على وجود هللا تعالى وعلمه وقدرته وإرادته 

بينت نبوتنه وعلنى اإليمنان وعلى صدق الرسول صلى هللا عليه وسنلم وتث

 . باليوم اآلخر وغير ذلك

ـ  يوجب األشناعرة علنى المكلنف ]النظنر[ ويعننون بنه النظنر فني 3

 األدلة العقلية واالستدالل بها في قضايا اإليمان األساسية .

والعجب ممن يعيب عليهم إيجاب النظر غافالً أو متغافالً عن أن هللا 

فنني عنندد مننن اآليننات القرآنيننة  تبننارك وتعننالى قنند أمننر بننه وحننث عليننه

منها قوله تعالى ]أََولَْم يَْنُظُروا فِي َملَُكوِت السَّنَماَواِت َواأْلَْرِض  ، الكريمة

ُ ِمننْن َشننْيٍء َوأَْن َعَسننى أَْن يَُكننوَن قَننِد اْقتَننَرَب أََجلُُهننْم[  َوَمننا َخلَننَق لُلاَّ
[230]  ،

، وقولننه  [231]ِت َواأْلَْرِض[ وقولننه تعننالى ]قُننِل اْنُظننُروا َمنناذَا فِنني السَّننَماَوا

 .[232]تعالى ]قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف بَدَأَ اْلَخْلَق[

، والتقليد محاكاة قول الغينر منن  ـ  يذم األشاعرة التقليد في العقيدة4

، إذ ال يجوز لعاقل ترجيح قول على آخر بغير حجنة لنه علنى  غير حجة

، ولننيس هننو مننن شننأن  يننر مننرجح باطننل، والتننرجيح بغ هننذا التننرجيح

، والمقلنند فنني العقينندة هننو دائمنناً عرضننة لالنتقننال بننين األقننوال  العقننالء

، ألننه لنم ينبن معتقنده علنى  ، وسنة وبدعة ، من إيمان وكفر المتعارضة

 . دليل

والعجب ممن يعيب من يذم التقليد في العقيندة غنافالً أو متغنافالً عنن 

المقلدين في العقائد وحث على اتباع ما تؤينده  أن هللا تبارك وتعالى قد ذم

ُ قَنالُوا بَنْل  الحجج والبراهين ، قال تعالى ]َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْننَزَل لُلاَّ

نَتَّبِننننُع َمننننا أَْلفَْينَننننا َعلَْيننننِه آبَاَءنَننننا أََولَننننْو َكنننناَن آبَنننناُؤُهْم ال يَْعِقلُننننوَن َشننننْيئاً َوال 

يَْهتَدُوَن؟![
ُ َوإِلَنى  [233] ، وقال تعالى ]َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَْننَزَل لُلاَّ

ُسوِل قَالُوا َحْسنبُنَا َمنا َوَجنْدنَا َعلَْينِه آبَاَءنَنا أََولَنْو َكناَن آبَناُؤُهْم ال يَْعلَُمنوَن  الرَّ

                                                 

 . من سورة األعراف 185اآلية [ 230]
 . من سورة يونس 101اآلية [ 231]
 . من سورة العنكبوت 20اآلية  [232]
 . من سورة البقرة 170اآلية [ 233]
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َشْيئاً َوال يَْهتَدُوَن[ 
ْم َضنالِّيَن * فَُهنْم ، وقنال تعنالى ]إِنَُّهنْم أَْلفَنْوا آبَناَءهُ  [234]

، وقال تعالى ]بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى  [235]َعلَى آثَاِرِهْم يُْهَرُعوَن[ 

ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْهتَدُوَن * َوَكذَِلَك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلنَك فِني قَْريَنٍة ِمنْن  أُمَّ

نننٍة َوإِنَّنننا َعلَنننى آثَننناِرِهْم  نَنننِذيٍر إِالَّ قَننناَل ُمتَْرفُوَهنننا إِنَّنننا َوَجنننْدنَا آبَاَءنَنننا َعلَنننى أُمَّ

 . [236]ُمْقتَدُوَن[

، وهنو الحسنن  ـ  وال بد من وقفة صغيرة منع أحند فقهناء الحنابلنة 5

،  إذ يقول: ]واعلم  هـ(329بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سـنة )

ل هللا صنلى هللا علينه ، والتقليند ألصنحاب رسنو أن الدين إنمنا هنو التقليند

، فنإن الندين  . ثم يقول: ]وعلينك باآلثنار وأصنحاب األثنر والتقليند وسلم[

، يعني للنبي صلى هللا عليه وسنلم وأصنحابه رضنوان هللا  إنما هو التقليد

 .[237]عليهم أجمعين[

فال بد من حمل قوله ]إن الدين إنما هو التقليد[  ـ إذا أردننا تصنحيح 

، أما أصول العقيدة فنال  حكام الفقهية وفروع العقيدةهذا القول ـ  على األ

بد فيها أوالً من إقامة الحجج والبنراهين علنى وجنود هللا تعنالى وكماالتنه 

وعلننى صنندق محمنند صننلى هللا عليننه وسننلم ونبوتننه وأن القننرآن هننو كننالم 

، بل  ، إذ ال يصح لعاقل أن يقول آمنت باهلل تعالى ورسله وكتبه تقليداً  هللا

لننه مننن النظننر فنني نفسننه وفنني اآلفنناق حتننى يعلننم أن هللا تعننالى هننو  ال بنند

، وال بند لنه منن النظنر فني إعجناز القنرآن حتنى يعلنم أننه كنالم هللا  الحنق

،  وفي دالئل النبوة حتى يعلم أن محمداً صلى هللا عليه وسنلم نبني  تعالى

هللا ورسننوله أرسننله هللا بالهنندى وديننن الحننق. واألدلننة العقليننة علننى ذلننك 

 .  ، وكل واحد يعتمد منها على ما يستوعبه عقله وفهمه كثيرة ومتنوعة

                                                 

 . من سورة ااائوة 104اآلية [ 234]
 . من سورة الصافات 70 – 69اآليتامت [ 235]
 . من سورة الزخرف 23 – 22اآليتامت [ 236]
 . 39،  29 /2انظر: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: [ 237]
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أما شي  الحنابلة القاضي أبو يعلى فيقول: ]وأما التقليد فليس بطريق 

 . [238]، ألن التقليد هو قبول قول الغير بال حجة[  للعلم أصالً 

ـ  فهم الباحث من أن األشاعرة يحكمون بنالكفر أو العصنيان علنى 6

اهلل بغير طريق النظر واالستدالل أنه يلزم من هذا القول تكفير من آمن ب

، وقولنننه هنننذا  الصننندر األول أي سنننلف األمنننة وتكفينننر عنننوام المسنننلمين

يتضمن أن السلف من الصحابة والتابعين آمنوا بناهلل تعنالى تقلينداً ال عنن 

 . دليل!!!

ق النظنر أهكذا يُتهم سلف هذه األمة بأنهم آمنوا باهلل تقليداً بغير طري

والدليل؟ ؟ !!  ألم ينظنروا فني أنفسنهم وفني السنماء واألرض ومنا فيهمنا 

فيعلموا أن لها خالقاً؟ !!!  ألم ينظروا إلى اإلبل والنحل والنمل؟ !!!  ألنم 

ينظروا في إعجاز القرآن؟ !!!  ألم يشاهد الصحابة معجزات رسنول هللا 

يتفهموا اآليات القرآنية . ألم يقرؤوا ويتدبروا و صلى هللا عليه وسلم؟ !!!

المشتملة على األدلة والبراهين العقلية علنى اإليمنان بناهلل تعنالى وصندق 

 . سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه؟ !!!

ـ  يخطئ من يظن أن عوام المسلمين على العموم ال يملكون دلنيالً 7

ل أن يكننون علننى وفننق ، إذ ال يشننترط فنني النندلي عقلينناً علننى اإليمننان بنناهلل

. اسنمع قنول األعرابني النذي قنال: ]البعنرة تندل علنى  صياغات الفالسفة

، وأرض  ، أفسننماء ذات أبننراج ، وأثننر األقنندام ينندل علننى المسننير البعيننر

. وأي دليننل علننى هللا  ، أفننال تنندالن علننى العلننيم الخبيننر؟ !!![ ذات فجنناج

 تبارك وتعالى أوضح وأيسر من هذا الدليل؟ !. 

إذا قننال بعننض أهننل العلننم ـ أشننعرياً كننان أوغيننر أشننعري ـ  إن ـنن  8

اإليمنننان ال يصنننح منننن المكلنننف إال بنننالنظر واالسنننتدالل حسنننب طنننرق 

، ولكنن هنل هنذا  المتكلمين الفلسفية ؛ فهذا قول ساقط ومردود على قائلنه

. بنل كبنار أئمنة األشناعرة  هو قول األشاعرة أو بعض األشناعرة؟ ؟ !!!

، ومننهم اإلمنام الغزالني واإلمنام أبنو المظفنر ابنن  دهيردونه ويبينون فسا

 . السمعاني وغيرهما رحمهم هللا تعالى
                                                 

 .31ااعتمو يف أحول الوين: ص [ 238]
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 الموضوع الرابع:            اإليمان

 

 قال الباحث:

، أجمعنت كتنبهم قاطبنة  ]األشاعرة في اإليمان مرجئنة جهمينة

. ثنم قنال: ]هنم علنى منذهب  على أن اإليمان هنو التصنديق القلبني[

. وقنال: ]فعلنى كالمهنم ال داعني لحنرص النبني صنلى  جهم بعينه[

، ألننه ال شنك  هللا عليه وسلم أن يقول عمه أبو طالب ال إلنه إال هللا

، وهننو ومننن شننابهه علننى مننذهبهم مننن أهننل  فنني تصننديقه لننه بقلبننه

 . الجنة[

 

 أقول:

ـ  لقد ثبت عن رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم أننه فّسنـر اإليمنان 1

اهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقندر خينره بقوله ]أن تؤمن ب

أفلنيس معنناه: أن تصندق بقلبنك بناهلل تعنالى  .  [239]وشره من هللا تعالى[ 

. فمنا النذي يعناب علنى  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقندر؟ !

األشاعرة إذا فسروا اإليمان بمعنى ما فسره به رسول هللا صلى هللا عليه 

. وتأمل حديث النبي صلى هللا علينه وسنلم حينث جعنل النتلفظ  !!! وسلم؟

، ال منننن  بالشنننهادتين والصنننالة والزكننناة والصنننيام والحنننج منننن اإلسنننالم

 . اإليمان

ـ  ما الذي يريده الباحث من األشاعرة؟ كأنه يريد منهم أن يقولنوا  2

 ، وهذا صحيح إذا فُهم بمعننى أن األعمنال ]اإليمان اعتقاد وقول وعمل[

،  ، ال بمعنننى أنهننا أجننزاء مننن ماهيننة اإليمننان الصننالحة ثمننرات اإليمننان

والفرق بينهما هو أننا إذا جعلنا األعمال ثمرات لإليمان فيكون من قّصر 

، وإذا جعلناهننا  فيهننا ننناقص اإليمننان وال يننزول عنننه اسننم اإليمننان بالكليننة

                                                 

 مسلم يف ححيحه . رواه [239]
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ال عنه أجزاء من ماهية اإليمان فيكون من قّصر فيها أو في بعضها قد ز

، وهنذا ال يسنتقيم منع األدلنة الشنرعية الدالنة علنى أن  اسم اإليمان بالكلية

، وهننذا قننول  المننؤمن ال يخننرج عننن دائننرة اإليمننان بتقصننيره فنني العمننل

 السلف وأهل السنة والجماعة، جمعاً بين األدلة.

ـ  لقد ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم أننه قنال ]اإليمنان بضنع  3

،  [241]وأنننننه قننننال ]الُطهننننور شننننطر اإليمننننان[  [240]وسننننبعون شننننعبة[ 

واألشاعرة مقّرون بكل ما ثبت عن النبني صنلى هللا علينه وسنلم وقنائلون 

، ولكن معنى ذلك هو أن تلك األعمنال الصنالحة ثمنرات متفرعنة منن  به

، أي إذا كان أصل الشجرة وجذرها موجوداً ولكنهنا لنم  الشجرة اإليمانية

ً تثمر فهنذا ال يعنني أن الشن ، بنل ال بند منن رعاينة  جرة ال وجنود لهنا بتاتنا

. قال هللا تبنارك وتعنالى:  ذلك األصل وتقويته وتغذيته حتى تظهر الثمار

ُ َمننثاَلً َكِلَمننةً َطيِّبَننةً َكَشننَجَرةٍ َطيِّبَننٍة أَْصننلَُها ثَابِننت   ]أَلَننْم تَننَر َكْيننَف َضننَرَب لُلاَّ

ُ َوفَْرُعَهننا فِنني السَّننَماِء * تُننْؤتِي أُُكلََهنن ا ُكننلَّ ِحننيٍن بِننإِْذِن َربَِّهننا َويَْضننِرُب لُلاَّ

 . [242]اأْلَْمثَاَل ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن[ 

ـ  ذكنننر اإليجننني رحمنننه هللا أن اإليمنننان بنننالمعنى الشنننرعي هنننو  4

، ثنم  التصديق للرسول صلى هللا عليه وسلم فيما ُعلم مجيئه بنه ضنرورة

اآلينات الدالنة علنى محلِّيَّنة  األول :هللا : ، قال رحمنه  ذكر أدلته على ذلك

يَماَن[  القلب لإليمان ،نحو ]أُولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اأْلِ
ا يَنْدُخِل  [243] ، ]َولَمَّ

يَماُن فِي قُلُوبُِكْم[ اأْلِ
يَماِن[ [244] جناء  الثاني :.  [245] ، ] َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاأْلِ

، نحو] الَّنِذيَن  في غير موضع من الكتاب اإليمان مقروناً بالعمل الصالح

                                                 

 مسلم يف ححيحه . رواه[ 240]
 مسلم يف ححيحه . رواه[ 241]
 . من سورة إبراهيم 25 – 24اآليتامت [ 242]
 . 22[ سورة ايا لة آية 243]
 . 14[ سورة احلجرات آية 244]
 . 6[ سورة النح  آية 245]
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اِلَحاِت [  أننه قُنرن  الثالوث :.  ، فدل علنى التغناير [246]آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

، نحو]َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا [  بضد العمل الصالح
[247] . 

ن النبني ، ومما يؤكد استدالَل اإليجي ما جاء ع فاإليمان محله القلب

، فمنن  صلى هللا عليه وسلم أنه قال ألحد الصحابة: ]اذهنب بنعلني هناتين

لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن ال إله إال هللا مستيقناً بهنا قلبنه فبشنره 

،  . ثم إن العطف كما يقول علمناء العربينة يقتضني التغناير [248]بالجنة[ 

ال منهمنا غينر فعطف األعمنال الصنالحات علنى اإليمنان يندل علنى أن كن

، واقتتال طائفتين من المنؤمنين وسنفك بعضنهم دمناء بعنض غينر  اآلخر

 . جائز ومع ذلك فقد سمى هللا تعالى الطائفتين المقتتلتين ]من المؤمنين[

، وهو  ـ  أود أن أضيف هنا نبذة صغيرة ألحد العلماء الماتريديين 5

رحمنه هللا  هنـ(508أبو المعين ميمنون بنن محمند النسنفي المتنوفى سننة )

، فمعظننننم المسننننائل العقديننننة ال اخننننتالف فيهننننا بننننين األشنننناعرة  تعننننالى

، قننال أبننو المعننين النسننفي فنني االسننتدالل علننى أن األعمننال  والماتريديننة

الصالحة هي غير اإليمان:يؤيده أن هللا تعنالى جعنل اإليمنان شنرطا لقينام 

الِ  َحاِت َوُهَو ُمْؤِمن  فاَل األعمال الصالحة بقوله تعالى ]فََمْن يَْعَمْل ِمَن الصَّ

ُكْفننَراَن ِلَسننْعيِِه [ 
، ولننو كننان اإليمننان اسننماً لكننل عبننادة لكننان شننرُط  [249]

 . . فرحمه هللا تعالى وأعلى مقامه [250]الشيء نفَسه[ 

ـ  توهم الباحث  ـ سنامحه هللا ـ  أن منذهب األشناعرة فني اإليمنان 6

ذلنك ألننه لنم يندرك هو مذهـب جهم بعينه!!!  وزعم  أنهنم  جهمينة !!! و

 . الفرق الدقيق بين المذهبين

                                                 

 . 25[ سورة البقرة آية 246]
 . 9ات آية واآلية سورة احلجر  . 385ااواقا ل:جيي: ص [ 247]
 . 9رواه البيهقي يف االعتقا : ص [ 248]
 . 94[ سورة األنبياء آية 249]
 102ن101التمهيو يف أحول الوين ألىب ااعني النسفي: ص [ 250]
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،  أمننا جهننم بننن صننفوان والجهميننون فيننذمهم األشنناعرة غايننة الننذم

، ويبنننرؤون إلننى هللا مننننهم ومنننن  ويرمننونهم بالبدعنننة والضننالل والزينننغ

 ، فما الفرق بين المذهبين؟  مذهبهم

قنننال أبنننو منصنننور البغننندادي: ]وزعمنننت الجهمينننة أن اإليمنننان هنننو 

. ونقل الشهرسنتاني عنن جهنم أننه قنال: ]منن أتنى  [251]حدها[ المعرفة و

، ألن العلنم والمعرفنة ال ينزول  بالمعرفة ثم جحد بلسانه لنم يكفنر بجحنده

. أي إن بعض الكافرين قد يُسنأل عمنا يعتقنده  [252] ، فهو مؤمن[ بالجحد

، ويُسأل عما يعتقده في محمد صنلى هللا  في هللا تعالى فيقول إن هللا واحد

، ويسأل عن اليوم اآلخر يوم الحساب والجزاء  وسلم فيقول هو نبي عليه

، وهنا يأتي قول جهم بأن مثل هذا  فيقول ال بد من يوم للحساب والجزاء

، وأن  مؤمن ناج وإن كان مقيماً على نصرانيته أو يهوديته أو مجوسنيته

 . ، وأن اسم اإليمان ال يزول عنه ألنه عرف الحق اإليمان هو المعرفة

أما األشاعرة فيقولنون إن المعرفنة وحندها ال تنقنل المنرء منن الكفنر 

،  ، بنل ال بند معهنا منن إذعنان الننفس وقبولهنا لهنذه المعرفنة إلى اإليمنان

، ولكنه لم يخضع  فإبليس كان يعرف أن هللا تعالى هو ربه وخالقه وآمره

، وهرقنل عنرف منن خنالل  ، فتمنرد واسنتكبر بعقله وقلبه لهنذه المعرفنة

، ولكننه  واره مع أبى سفيان صدق محمد صلى هللا علينه وسنلم ونبوتنهح

، وكثينر منن أهنل الكتناب  لم يذعن اإلذعان العقلي والقلبي لهنذه المعرفنة

تحققوا من خالل ما عندهم من العلم أن محمداً صنلى هللا علينه وسنلم هنو 

، كمنننا قنننال تعنننالى  ، ولكننننهم جحننندوا نبوتنننه حسنننداً وكبنننراً  النبننني الخننناتم

يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُنوَن أَْبنَناَءُهْم[ ]
، وكثينر منن الكنافرين يتضنح لهنم  [253]

الحق وصدق الرسالة المحمدينة فيسنتنكفون عنن اإلذعنان لهنا ويصنرون 

، كما أخبر هللا سبحانه وتعالى عنهم بقوله ]َوَجَحدُوا بَِها  على عدم قبولها

، ولنيس  الء ال تغني عنهم معنرفتهم شنيئا، فهؤ [254]َواْستَْيقَنَتَْها أَْنفُُسُهْم [ 

                                                 

 . 249أحول الوين ألىب منصور البيوا ي: ص [ 251]
 . 111 /1اال  والنح  للشهرستاين: [ 252]
 . 20ة األنعاب آية ، وسور  146[ ذكرت مرتني يف سورة البقرة آية 253]
 . 14[ سورة النم  آية 254]
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، ألننه لنيس فني  ، وليسنوا منن النذين تننالهم الشنفاعة هؤالء من المؤمنين

 . قلوبهم مثقال حبة خردل من اإليمان

وقننال التفتننازاني رحمننه هللا عننن التصننديق: ]وحقيقتننه إذعننان النننفس 

صلى  . وقال البيجوري رحمه هللا: والمراد بتصديق النبي [255]وقبوله [ 

، ولنيس المنراد  هللا عليه وسلم في ذلنك اإلذعناُن لمنا جناء بنه والقبنول لنه

وقوَع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول حتى يلزم الحكم 

بإيمان كثير من الكفار النذين كنانوا يعرفنون حقّيّنة نبوتنه ورسنالته صنلى 

َكَمنننا يَْعِرفُنننوَن  ، ومصنننداق ذلنننك قولنننه تعنننالى ]يَْعِرفُونَنننهُ  هللا علينننه وسنننلم

 . [256]أَْبنَاَءُهْم[ 

، وتبنين أن أبنا طالنب ومنن  ـ  لقد تجلت الحقيقنة لكنل ذي بصنيرة 7

شننابهه ال ينفعننه تصننديقه للنبنني صننلى هللا عليننه وسننلم بقلبننه مننا لننم يننذعن 

، أي  ويخضننع بعقلننه وقلبننه لمعرفتننه بصنندق النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم

، ولنذلك فقند كنان النبني صنلى  إلسالمحتى يقبل بعقله وقلبه الدخول في ا

هللا علينه وسنلم حريصناً علننى أن يقنول عمنه أبنو طالننب الكلمنة التني هنني 

، وعنننندما يقولهنننا منننن ال يعنننرف النفننناق  عننننوان الننندخول فننني اإلسنننالم

، وهنذا يعنني عملينة التحنول  والمجاملة فإننه يقولهنا وهنو يعنني منا يقنول

 . الواعي من ملة الكفر إلى دين اإلسالم

                                                 

 . 200شرح ااقاحو للتفتازاين: ص [ 255]
 . 26حاشية اجلوهرة للبيجوري: ص [ 256]



 ـ 139ـ  

 الموضوع الخامس:         القرآن

 

 قال الباحث:

]فمنننذهب أهنننل السننننة والجماعنننة أن القنننرآن كنننالم هللا غينننر 

، وأنه تعالى يتكلم بكالم مسنموع تسنمعه المالئكنة وسنمعه  مخلوق

،  جبريل وسمعه موسى عليه السالم ويسمعه الخالئنق ينوم القيامنة

فقند فرقنوا  …، أما مذهب األشاعرة  ومذهب المعتزلة أنه مخلوق

، فالكالم الذي يثبتونه هلل تعالى هو معننى أزلني  بين المعنى واللفظ

، وال يوصف بالخبر وال  أبدي قائم بالنفس ليس بحرف وال صوت

 ، واستدلوا بالبيت المنسوب لألخطل النصراني: اإلنشاء

إن الكالم لفي الفنؤاد وإنمنا        ُجعنل اللسنان علنى الفنؤاد     

 . دليالً[

 

 ول:أق

،  ـننن  منننا نقلنننه الباحنننث هننننا عنننن أهنننل السننننة والجماعنننة صنننحيح1

، أي إن  ، وهننم قننائلون بهننذا واألشنناعرة هننم مننن أهننل السنننة والجماعننة

، وأن هللا تعالى  ، وأنه غير مخلوق مذهبهم هو أن القرآن كالم هللا تعالى

يتكلم بكالم مسموع تسمعه المالئكة وسمعه جبريل وسنمعه موسنى علينه 

، وهننذا مقننرر عننندهم فنني كتننب  يسننمعه الخالئننق يننوم القيامننةالسننالم و

، فمنن نسنب إلنى األشناعرة غينر هنذا فلينذكر المصندر  التفسير والحديث

 . من كتب األشاعرة

ـ كتب األشاعرة في العقيدة مملوءة بالرد على المعتزلة فني قنولهم 2

 . ، وهذا أظهر من أن تنقل فيه النصوص بخلق القرآن

لى األشاعرة أن كالم هللا تعالى عنندهم ال يوصنف ـ  عزا الباحث إ3

 .  ، وهذا العزو خطأ بالخبر وال اإلنشاء
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،  قال أبو منصور البغدادي: ]كالم هللا تعالى صفة له أزلية قائمة بنه

، وكنذا  فقد صرح بالخبر [257]وهي أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده[ 

 . باألمر والنهي وهما إنشاء

 

بتنه األشناعرة هلل تعنالى هنو الكنالم النفسني القنائم ـ  الكنالم النذي يث4

، لكننن مننا دلننيلهم علننى أن المعنننى القننائم بننالنفس يسننمى  بننذات هللا تعننالى

 كالماً؟ 

أما الباحث فيقول إنهم استدلوا بالبيت المنسوب لألخطنل النصنراني 

]إن الكالم لفي الفؤاد...[، ولعل الباحث ال يدري أن هنذا البينت لنيس هنو 

، ومن ذكره منهم فقند ذكنره علنى سنبيل االستشنهاد  عند األشاعرةالدليل 

 . ، ال على أنه هو الدليل واالستئناس بالشعر

أما الدليل عند األشاعرة فهو ما ذكره اإلمام البناقالني إذ يقول:وممنا 

قوله تعالى مخبراً … يدل على أن حقيقة الكالم هو المعنى القائم بالنفس 

ُ بَِمننا نَقُننوُل[عننن الكفننار ]َويَقُولُننونَ  بُنَا لُلاَّ  فِنني أَْنفُِسننِهْم لَننْوال يُعَننذِّ
[258]  ، …

وقوله صلى هللا عليه وسلم ]يقول هللا تبارك وتعالى إذا ذكرني عبدي في 

رت  [259]نفسه...[ ، ويدل على ذلك أيضاً قول عمنر رضني هللا عننه ]زوَّ

ألشناعرة ـ  . فالدليل عند ا [260]في نفسي كالماً فأتى أبو بكر فزاد عليه[ 

في هذه المسألة اللغوية ـ  هو القرآن الكريم والحديث القدسي وكالم أحـد 

، فكيننف غفننل  العننرب األقحنناح وهننو عمننر بننن الخطنناب رضنني هللا عنننه

 . الباحث عن هذا؟ !

ومما يمكن أن يستشهد به كذلك قول الشاعر ]فأيقنت أن الطرف قند 

 .  قال مرحباً[

                                                 

 106أحول الوين للبيوا ي: ص [ 257]
 . 8[ سورة ايا لة آية 258]
 [ رواه الشيخامت .259]
 . هيأه وزينه. ومع  زور يف نفسه كالماة: أي  110 – 109اإلنصاف للباقالين: ص [ 260]
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فني الكنالم النفسني منا جناء عنن أبني ومما يدل على اسنتعمال القنول 

بكرة رضي هللا عنه أنه قال: قال النبي صلى هللا علينه وسنلم: ]أال أنبنئكم 

. قنال ]اإلشنراك بناهلل وعقنوق  . قالوا: بلى يا رسنول هللا بأكبر الكبائر؟ [

. فمنا زال يكررهنا  الوالدين[ وجلس وكان متكئا فقال ]أال وقنول النزور[

. والذي يعرف أدب الصنحابة منع النبني صنلى  [261]حتى قلنا ليته سكت 

، وإنمنا قالوهنا  هللا عليه وسلم يجزم بأنهم لم يقولوا ]ليته سكت[ بألسننتهم

، إشفاقاً عليه صلى هللا عليه وسلم ورغبة أال يشق على نفسه  في نفوسهم

 . بكثرة تكرارها

ومن الدليل على ذلك كذلك ما روي عن النبي صلى هللا علينه وسنلم 

قننال: ]إذا صننلى أحنندكم فلننم ينندر زاد أم نقننص فليسننجد سننجدتين وهننو أنننه 

.  [262]...[  ، ، فإذا أتاه الشنيطان فقنال إننك قند أحندثت فليقنل كنذبت قاعد

، وهننو  وهنذا الحننديث قند رواه سننتة منن الثقننات عنن يحيننى بنن أبنني كثينر

، عنن  ، وهنو منذكور فني الثقنات البنن حبنان ، عن عياض بن هنالل ثقة

ً أبي سعيد الخد . والسياق يشير إلى أن القنول  ري رضي هللا عنه مرفوعا

، وقد صرحت بذلك بعض الطنرق عنن اثننين منن أولئنك  هو في الصالة

. وال شنك فني  ، وربما كان ذلك مما فهمه بعض الرواة من السياق الستة

، بنل يقولهنا  أن المصلي ال يقول بلسانه للشيطان كذبت وهو في الصنالة

ا نبه على ذلك ابنن خزيمنة وابنن حبّنـان رحمهمنا ، كم في نفسه وضميره

،  ، وانفرد أحد أولئك الرواة الستة بقوله في الرواية ]فليقل في نفسه[ هللا

. وهذا الجزء من الحديث يحسن إيراده  وهذا مما فهمه من معنى الرواية

،  في باب االحتجاج هنا وإن كان فني سننده منن انفنرد ابنن حبنان بتوثيقنه

، وإنما من حيث  في االحتجاج ليس عليه من حيث االنفراد ألن االعتماد

، أي منن حيننث اجتمناع عنندد منن األدلنة يعضنند بعضنها بعضنناً  المجمنوع

 . على مدلول واحد

                                                 

 ، دع ما قي  يف شها ة الزور. ححي  البخاري: الشها ات[ 261]
. ااصنننا  54،  53،  51،  50،  37،  3/12. مسنننو اإلمنناب أمحننو:  1029، رقننم  624 /1سنننن أيب  او : [ 262]

.  436،  376 /2. مسنننننو أيب يعلننننى:  140 /1. ااصنننننا لعبننننو الننننرزاق:  429 – 428 /2البننننن أيب شننننيبة: 
 . 1/134. ااستور  للحاكم:  389،  6/388: [اإلحسامت  ]. ححي  ابن حبامت  1/19  ابن خزمية: ححي
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ـ  البيت الشعري الذي ذكنر الباحنث أن األشناعرة يسنتدلون بنه قند 5

، ثنم إن الباحنث يريند أن يغمنز  تبين أنهم يستشهدون به وال يسنتدلون بنه

، وكنننأن األشننناعرة  اعرة بقولنننه ]المنسنننوب لألخطنننل النصنننراني[األشننن

 . يستدلون بأقوال النصارى في العقيدة !!!

، ال  والواقع أن من ذكر هذا البيت فإنه يستشهد به فني مسنألة لغوينة

، فال يضنرك كنون قائلنه منن النصنارى أو المشنركين  في مسألة عقائدية

 . إذا كان من فصحاء العرب

هنننذه األمنننة مننننذ الصننندر األول يستشنننهدون بنننل وقننند كنننان علمننناء 

ويستدلون في المسائل اللغوية بالشعر الجاهلي الذي قاله العرب األقحاح 

، فننال يفهننم  ، ألن هللا تبننارك وتعننالى أنننزل القننرآن بلسننانهم المشننركون

 . القرآن إال من عرف لسان العرب وأساليبهم

 

هللا تعنالى ]لنيس  ـ  ذكر الباحث عن األشاعرة أنهم قالوا عنن كنالم6

، ولكنن  ، فكتبهم أطبقت على هذا بحرف وال صوت[، وهذا نقل صحيح

 ما معناه؟ 

معنننى هننذا أن كننالم هللا تعننالى الننذي هننو صننفة لننه هننو المعنننى القننائم 

، فننإذا أراد هللا تعننالى إسننماَع عبننٍد مننن عبنناده  بننذات هللا تعننالى مننن األزل

فأسنمعه منا يريند إسنماعه كالَمهُ جعل فيه قوة خاصة علنى سنماع كالمنه 

، وإذا بهذا العبد قد فهم عن هللا كالمه القديم بلغة يتخاطب بها البشنر  إياه

، وهننذا ال يعننني أن هللا تعننالى يننتكلم بلغننة ممننا  ذات حننروف وأصننوات

، وال أنه ينتكلم بصنوت لنه موجنات صنوتية وحنروف  يتخاطب به البشر

سنمع موسنى علينه السنالم ، فعندما كلم هللا سبحانه وتعنالى موسنى  لغوية

ً  كالمه ،  ، ولو أن أناساً كانوا بجانب موسى وقت التكليم لما سنمعوا شنيئا

 ً  . ال صوتاً وال حروفا

، ولكننه  أما الباحث فكأنه يريد أن يقول: إن هللا تعالى ينتكلم بصنوت

،  ، وبلغنننة عبرينننة أو سنننريانية أو عربينننة أو غيرهنننا صنننوت قنننوي جنننداً 

. وهذا يعني أنه لنو كنان أنناس بجاننب  م بها !!!وبحروف اللغة التي يتكل

موسى عليه السالم وقت التكليم لسمعوا كنالم هللا !!! أي لسنمعوا صنوته 
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القوي النذي يشنبه الصنواعق وحروفنه اللغوينة !!! إال إذا أراد هللا تعنالى 

، ولكننان للمكالمننة وقننت  أن يحجننب أسننماعهم عننن سننماع ذلننك الصننوت

مننثالً !!! ولكننان لتلننك الموجننات الصننوتية كننثالث دقننائق أو عشننر دقننائق 

 . نقطة انطالق مكانية اتجهت منها !!! تعالى هللا عن ذلك علواً كبيراً 

فإذا قال الباحنث إنمنا كلّنم هللا تعنالى موسنى علينه السنالم بصنوت ال 

، وأصننواتهم ال تشننبه  ، فصننوته ال يشننبه أصننواتهم كأصننوات المخلننوقين

 ، فهذا يحتمل أحد أمرين: صوته

إنه إما أن يثبت هلل تعالى صنوتاً لنه ِسنَمات أصنوات المخلنوقين منن ف

الجهنننة المكانينننة والفتنننرة الزمنينننة والموجنننات الصنننوتية ويقنننوَل لكنننننا ال 

 . نستطيع أن نتصوره وال أن نشبهه بأصوات المخلوقين

وإما أن يقوَل لقد صح عندي حديث عن النبي صنلى هللا علينه وسنلم 

بصوت[ فأنا أقول بإثبنات الصنوت لكننه صنوت ال أن هللا تعالى ]يناديهم 

 . كاألصوات

 ً ،  فإن كان االحتمال األول فهو من التشبيه وإن لنم يكنن التشنبيه تامنا

وهل يشترط أن يشبه المرء صوت خالقه بصوت المخلوقين تشبيهاً تامناً 

، ومنا أظنن الباحنث  . هذا ما ال يرضى به عاقل حتى نقول إنه مشبه !!!

 .  يقول به

إن كان االحتمال الثاني فال بد من نفي سمات أوصناف المخلوقنات و

، لكنن  أي سمات الحدوث عن هللا تعالى حتى يكون المرء منن المننزهين

إن كان يثبنت منا صنح عننده أن النبني صنلى هللا علينه وسنلم أثبتنه وينفني 

التشبيه وال يخطر ببالنه أي معننى منن معناني تشنبيه صنفات هللا بصنفات 

، ولكنن ال  ذا مذهب جرى علينه كثينر منن أصنحاب الحنديثالحادث ؛ فه

يجوز له أن ينكر على من لم يصح عنده الحديث وذهنب فني هنذا ونحنوه 

 . إلى مذهب آخر

ـ قال أحـد أئمة األشـاعرة أبو بكنر محمند بنن الحسنـن ابنن فنورك  7

هـ( : ]إن كالم هللا لم يزل والينزال موجنوداً، وإننه  406المتوفـى سـنة )

ً  يُفهننم ، وإن الننذي يتجنندد:  خلقَننه معنناني كالمننه أوالً فننأوالً وشننيئاً فشننيئا

... كالمننننه اليخننننص  ، ، دون المسننننموع والمفهننننوم اإلسننننماع واإلفهننننام
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، كمنا أن علمنه وسنمعه وقدرتنه اليصنح أن يقنال فينه  األوقات واألزمنان

، وإنما يتجدد المعلنوم والمقندور بحدوثنه شنيئاً بعند شنيء،  شيء من ذلك

م به والقدرة عليه[. ثم قال: ]واعلم أنه كما ينكر قول من قال إن دون العل

هللا لم يتكلم إال مرة واحدة؛ كذلك ينكر قول من قال إن هللا تكلنم منرة بعند 

،... فأمنا كنالم هللا النذي هنو  ، ألن كل ذلنك يوجنب حندوث الكنالم أخرى

 ، يفهنم مننه صفة من صفات ذاته غير بائن منه فكنالم واحند شنيء واحند

، ونظير ذلنك منا نقنول  ويسمع ما ال يحصى واليعد من الفوائد والمعاني

، والذي تقع عليه الكثرة  إن علمه واحد ولكنه يحيط بمعلومات ال تتناهى

. ثنم قنال: ]والصنحيح أن يقنال: إن كنالم  ، دون العلم[ والقلة: المعلومات

ن أراد منهم ، وأنه مسمع  من يشاء من خلقه ومفهم  م هللا لم يزل واليزال

، منن  إفهامه في الوقنت النذي يريند أن يسنمعه ويفهمنه منا يريند منن ذلنك

 . [263] غير تجديد قول وال كالم[

وقننال شنني  الحنابلننة القاضنني أبننو يعلننى: ]وهننو سننبحانه عننالم بعلننم 

،  ، وحي بحيناة واحندة، ومريند بنإرادة واحندة ، وقادر بقدرة واحدة واحد

وغينر ممتننع أن لنه كالمناً واحنداً بلغنات . ثنم قنال: ] ومتكلم بكالم واحند[

 . [264]مختلفة يحصل اإلفهام لكل واحد بلغته[ 

ولعل هذا هو ما يشير إليه اإلمام أحمد ـ رحمه هللا ـ إذ يقول : وقنال 

نَساَن َعلََّمهُ اْلبَيَاَن [ فأخبر  ْحَمُن َعلََّم اْلقُْرآَن َخلََق اإْلِ هللا تبارك وتعالى ]الرَّ

أن القنرآن منن علمنه ، وقنال: ]َولَنئِِن اتَّبَْعنَت أَْهنَواءُهم بَْعندَ تبارك وتعالى 

الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلم [ ... فالقرآن من علم هللا . وكذا إذ يقول ـ رحمه هللا 

 [265]ـ : فالقرآن من علم هللا ، وعلم هللا غير مخلوق . 

                                                 

، بنأوت،  ، عنامل الكتنب . بتحينق موسنى حممنو علني 449،  446،  445مشك  احلويث وبيانه البن فور : ص [ 263]
  2 ،1405 . 

 . 79،  49ااعتمو يف أحول الوين: ص [ 264]
. و"رسننالة يف أمت القننرآمت لننأ  لننوق"  192ب أمحننو إىل اخلليفننة ااتوكنن  يف مسننألة القننرآمت" : ص [ انظننر : "رسننالة اإلمننا265]

. كلتامهنننا بتحقينننق علننني بنننن عبنننو العزينننز الشنننب  ، ومطبوعتنننامت يف ولنننة  174ل:مننناب إبنننراهيم بنننن إسنننحاق احلنننريب : ص 
 هن.1418(، عاب 51ايض، العو  )البحوث اإلسالمية اليت تصور عن رائسة إ ارة البحوث العلمية واإلفتاء دلر 



 ـ 145ـ  

. وكنذا  وأصرح من ذلك قولـه ـ رحمه هللا ـ : إن القرآن من علنم هللا

قوله ـ رحمه هللا ـ : قال لي عبد الرحمن بن إسحاق : كان هللا وال قرآن . 

فقلُت مجيباً له : كان هللا وال علم ؟! . فالعلم من هللا وله ، وعلم هللا مننه ، 

 [266]والعلم غير مخلوق ، فمن قال إنه مخلوق فقد كفر باهلل . 

                                                 

 . 64،  5/63[ انظر : التسعينية البن تيمية : 266]
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 قال الباحث:

، فقنننال  القنننرآن خاصنننة]واختلفنننوا  ـ أي األشننناعرة ـ  فننني 

بعضهم: إن هللا خلقه أوالً في اللوح المحفوظ ثم أنزله في صحائف 

، فكننان جبريننل يقننرأ هننذا الكننالم المخلننوق ويبلغننه  إلننى سننماء النندنيا

. وقننال آخننرون: إن هللا أفهننم جبريننل  لمحمنند صننلى هللا عليننه وسننلم

ثنم … .  كالمه النفسي وأفهمه جبريل لمحمد صلى هللا علينه وسنلم

اختلفوا في الذي عبر عن الكالم النفسي بهذا اللفظ والننظم العربني 

. وقنال بعضنهم: بنل هنو محمند  من هو؟ فقال بعضهم: هنو جبرينل

،  . ثننم قننال: ]وقنند صننرح البنناقالني بنناألول صننلى هللا عليننه وسننلم[

 . وتابعه الجويني[

 

 أقول: 

فني  ـ قول الباحث عن ]بعض[ األشاعرة إن هللا خلق القنرآن أوالً  1

اللننوح المحفننوظ ثننم أنزلننه فنني صننحائف إلننى سننماء النندنيا: قننول تنقصننه 

، ألن الذين قالوا إن هللا خلق القرآن أوالً في اللنوح المحفنوظ هنم  الحقيقة

. فهنننل الباحنننث ال يفنننرق بينهمننننا؟ !!! أم  ، ال ]األشننناعرة[ ]المعتزلنننة[

 . ماذا؟!!!

عبر عن الكالم ـ  قول الباحث عن األشاعرة إنهم اختلفوا في الذي 2

النفسي بهذا اللفظ والنظم العربي فقال بعضهم هنو جبرينل وقنال بعضنهم 

، ولهنم معنه وقفنة  بل هو محمد صنلى هللا علينه وسنلم: هنو محنض خينال

 . ، فليته يستعد للجواب بين يدي هللا تعالى

، ال أعلننم  واألشناعرة يعتقنندون أن القنرآن معننناه ولفظننه منن عننند هللا

ً عندهم في هذا خال  . فا

، فقند قنال عنن  ـ  قد يحتج الباحث بهذا النص الذي قاله البيجنوري3

، وقينننل المننننزل  القنننرآن الكنننريم ]والنننراجح أن المننننـزَل اللفنننُظ والمعننننى

، وقينل المننزل المعننى وعبنر  المعنى وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده

، لكنننن التحقينننَق  عننننه النبننني صنننلى هللا علينننه وسنننلم بألفننناظ منننن عننننده
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، ألن البيجننوري لننم ينسننب هننذه األقننوال  ، وال حجننة لننه فيننه [267]ول[األ

، والظناهر أن منراده أن يقنول إن  الفاسدة إلى أحند منن علمناء األشناعرة

، وأنه ينتصر لألشاعرة القائلين بخالف هذا  هذه أقوال بعض أهل الكالم

 . ويصف مذهبهم بأنه الراجح وأنه التحقيق

ألشاعرة من غينر أهنل التحقينق فعنالً وإذا كان هذا هو قوالً لبعض ا

فلننم لننم يننذكر قائلننه؟ ! وهننل عثننر عليننه الباحننث فيمننا رجننع إليننه مننن كتننب 

 . األشاعرة !!

ـنن  قننول الباحننث إن البنناقالني صننرح بننأن الننذي عبننر عننن الكننالم 4

النفسي بهنذا اللفنظ والننظم العربني هنو جبرينل وإن الجنويني تابعنه علنى 

 .  هو محض خيال وتوهم، و ذلك: هو قول مخالف للحقيقة

 وإليك أيها القارئ المنصف كالم هذين اإلمامين المفترى عليهما:

ل هو هللا تعنالى ل علنى … ،     أما الباقالني فقد قال:فالمنـّزِ والمننـزَّ

الوجه الذي بيناه من كونه نزول إعنالم وإفهنام ال ننزول حركنة وانتقنال: 

ل عليه: قلب النبني … ،  هكالم هللا تعالى القديم األزلي القائم بذات والمنـزَّ

ل بنه هنو اللغنة العربينة التني تنال بهنا … ،  صلى هللا علينه وسنلم والمننـزَّ

والنازل على الحقيقنة المنتقنل … ، جبريل ونحن نتلو بها إلى يوم القيامة

، يدل على هذا قوله تعالى :  من قطر إلى قطر: قول جبريل عليه السالم

َوال   َكنِريٍم * َوَمنا ُهنَو بِقَنْوِل َشناِعٍر قَِلنيالً َمنا تُْؤِمنُنوَن *]إِنَّهُ لَقَنْوُل َرُسنولٍ 

بِقَننْوِل َكنناِهٍن قَِلننيالً َمننا تَننذَكَُّروَن * تَْنِزيننل  ِمننْن َرّبِ اْلعَننالَِميَن[ 
[268] ، …

وعلّمنه … ، فحصل من هذا أن هللا تعالى علّم جبريل عليه السالم القرآن

، وعلم هو القراءة نبينا صلى هللا عليه  تههللا النظم العربي الذي هو قراء

 . [269]، وعلم النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه  وسلم

                                                 

 . 56حاشية اجلوهرة للبيجوري: ص [ 267]
 . 34ن  40[ سورة احلاقة من آية 268]
 . 98 – 97اإلنصاف للباقالين: ص [ 269]
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فأنت ترى أن الباقالني رحمه هللا يصرح بأن هللا تعالى علنم جبرينل 

، فهنل الننظم  عليه السالم القرآن وعلمه الننظم العربني النذي هنو قراءتنه

 . تعبير جبريل ؟!!!العربي للقرآن من عند هللا تعالى أو من 

ل  …، وأمننا إمننام الحننرمين الجننويني فقنند قننال: ]كننالم هللا تعننالى منننزَّ

فالمعنّي باإلنزال أن جبريل صلوات هللا عليه أدرك كالم هللا تعنالى وهنو 

، ثم نزل إلنى األرض فنأفهم الرسنول صنلى  في مقامه فوق سبع سموات

هل قال إمام الحرمين . ف [270]هللا عليه وسلم ما فهمه عند سدرة المنتهى[ 

إن الذي عبر عنن الكنالم النفسني بهنذا اللفنظ والننظم العربني هنو جبرينل 

 . عليه السالم؟ !!!

ـ  قد يقول قائل: أليس قنول البناقالني فني الننص المتقندم ]والننازل 5

على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر قول جبرينل[ نصناً واضنحاً علنى 

ل على محمد ص  . لى هللا عليه وسلم هو قول جبريل ؟!أن القرآن المنـزَّ

إذا كان القائل ممن حفظ من كتاب هللا قوله تعالى ]الَ تَْقَربُنواْ أقول : 

نننالَةَ[  ْلُمَصنننلِّيَن[  [271]الصَّ مقطنننوعتين عنننن  [272]وقولنننه تعنننالى ]فََوْينننل  لِّ

 . السياق ؛ فالجواب: بلى

ذاك  وأمننا إذا كننان القائننل ممننن يرغننب فنني فهننم الكننالم فننأقول: اقننرأ

النص من أوله قراءة واعينة فسنتجد أن اإلمنام البناقالني رحمنه هللا يقنرر 

، وأن هللا تعالى  نزول القرآن الكريم على قلب النبي صلى هللا عليه وسلم

، وأن النازل أمنران: أحندهما هنو كنالم هللا القنديم األزلني  هو الذي أنزله

وإفهننام ال  ، وهننذا نزولننه نننزول إعننالم الننذي هننو صننفة مننن صننفات ذاتننه

، والثاني هو النظم العربي بألفاظ القرآن الذي علمه  نزول حركة وانتقال

،  ، وهذا نزولنه ننزول حركنة وانتقنال هللاُ جبريَل وفَهَّمه إياه وهو قراءته

والنازل على حقيقة معنى النزول اللغوية المنتقل منن أقطنار السنماء إلنى 

،  أمنا صنفات هللا تعنالى  هاألرض هو قراءة جبريل ألفاَظ القرآن وحروفَ 

                                                 

 . 130اإلرشا  إلماب احلرمني: ص [ 270]
 . 43[ سورة النساء آية 271]
 . 4ية [ سورة اااعومت آ272]
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، ال تحنول  التي هي صفات ذات فهي قائمة بذات هللا تعالى دائمة بدوامه

 . ، وال تنـزل وال تنتقل وال تزول



 ـ 150ـ  

 قال الباحث:

فنني  ]واسننتدلوا بمثننل قولننه تعننالى ]إِنَّننهُ لَقَننْوُل َرُسننوٍل َكننِريٍم[

، حيننث أضننافه فنني األولننى إلننى محمنند  سننورتي الحاقننة واالنشننقاق

 . ، وفي األخرى إلى جبريل[ صلى هللا عليه وسلم

ثم قال ناقالً مع اإلقرار: ]وفي إضافته تعالى إلى هذا الرسول 

، ال إضنافة  تارة وإلى هذا تنارة دلينل علنى أننه إضنافة بنال  وأداء

عض المبتدعة األشعرية من ، كما يقول ب إحداث لشيء منه وإنشاء

، مضاهاة منهم في نصف قولهم  أن حروفه ابتداء جبريل أو محمد

 . لمن قال ]إِْن َهذَا إِال قَْوُل اْلبََشِر[ من مشركي العرب[

 

 أقول : 

لقد سبق في كنالم اإلمنام البناقالني منن أئمنة األشناعرة أن هللا تعنالى 

، أي  يَّننا صنلى هللا علينه وسنلمعلم جبريَل القرآن وعلم جبريُل القراءةَ نب

، ال قول جبريل عليه السالم وال قول محمد  إن القرآن هو قول هللا تعالى

، وليس فني هنذا  ، بل هو قراءة جبريل عليه السالم صلى هللا عليه وسلم

تفسير لقوله تعالى ]إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكنِريٍم[ بنأن جبرينل أحندث شنيئاً مننه 

، وال نسبوا حرفاً واحداً مننه أننه  ل أحد من األشاعرة هذا، ولم يق وأنشأه

. وإضافة هذا المعننى الفاسند  ابتدأه جبريل أو محمد صلى هللا عليه وسلم

، أو سننرحة وهننم  إلننى ]بعننض األشننعرية[ لننيس سننوى افتننراء وتخننرص

 . ، وهللا حسيبهم ، سرت عبر أحد األفاكين الحاقدين وتخيل

شناعرة أو بعنض األشناعرة فني بعنض هل يصنح لعاقنل أن يُشنبه األ

قولهم بمشركي العنرب النذين قنالوا عنن القنرآن الكنريم ]إِْن َهنذَا إِالَّ قَنْوُل 

اْلبََشننِر[ 
إال إذا كننان وجننه المقارنننة نابعنناً عننن ذلننك القننول المنسننوب  [273]

 لبعضهم على سبيل التخرص أو التخيل ؟ ؟ !!! 

                                                 

 . 25[ سورة ااوثر آية 273]
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لقنول رسنول كنريم[ ومن تسرع الباحث أنه عزا اآلية الكريمة ]إننه 

إلننى سننورتي الحاقننة واالنشننقاق ، والصننواب أنهننا فنني سننورتي الحاقننة 

 والتكوير.
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 قال الباحث:

]وعلى القنول أن القنرآن النذي نقنرؤه فني المصناحف مخلنوق 

، فكشننفوا بننذلك مننا أراد  سننار األشنناعرة المعاصننرون وصننرحوا

شننارح الجننوهرة أن يسننتره حننين قننال: يمتنننع أن يقننال إن القننرآن 

 .  لوق إال في مقام التعليم[مخ

 . وأحال إلى شرح الباجوري على الجوهرة

 أقول :

النص المنقول عن شرح الجوهرة فَصنله الباحنث عنن السنياق فجناء 

، ال عمنا  معبراً  ـ  بصورته المجتزأة ـ  عما في نفس الباحث من التنوهم

 ، وإليك النص في السياق الذي ورد فيه: في نفس الشارح

ري: ]ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكنالم النفسني قال البيجو

، لكنن  ، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقنرؤه فهنو مخلنوق ليس بمخلوق

يمتنننع أن يقنناَل القننرآن مخلننوق ويننرادَ بننه اللفننظ الننذي نقننرؤه إال فنني مقننام 

.  [274]، ألنه ربما أوهم أن القنرآن بمعننى كالمنه تعنالى مخلنوق[  التعليم

ي الصفحة التالية: ]كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على حدوث ثم قال ف

، لكننن  القننرآن فهننو محمننول علننى اللفننظ المقننروء ال علننى الكننالم النفسنني

.  [275]، كمننا سننبق[ يمتنننع أن يقننال القننرآن مخلننوق إال فنني مقننام التعلننيم

فمذهب األشاعرة والماتريدية  ـ المعبَّر عنه عند البيجوري بمنذهب أهنل 

، وأن القنرآن  هو أن القرآن بمعنى الكالم النفسني لنيس بمخلنوقالسنة ـ  

، وأنه ال يجنوز إطنالق القنول بهنذا ولنو  بمعنى اللفظ الذي نقرؤه مخلوق

، ألن غينننر أهنننل هنننذه  علنننى إرادة هنننذا المعننننى إال فننني مجنننالس التعلنننيم

 . المجالس ال يدركون الفرق

                                                 

 . 55حاشية اجلوهرة للبيجوري: ص [ 274]
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 الموضوع السادس :            القدر

 

 قال الباحث:

، فجناؤوا  ]أراد األشاعرة هنا أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية

، ألنهنا تنفني أي  ، وهني فني مآلهنا جبرينة خالصنة بنظرية الكسب

 . قدرة للعبد أو تأثير[

 

 أقول :

ـ  يدعي الباحث أن منطلق األشاعرة هننا هنو التوفينق بنين منذهب 1

، فنال وزن لهنا  الجبرية والقدرية وال ينذكر لصنحة الندعوى دلنيالً واحنداً 

 . عند أهل العلم والفهم

ـ  األشناعرة ينردون منذهب الجبنريين النذين يزعمنون أن اإلنسنان 2

،  مجبننر علننى مننا يفعلننه وأن القضنناء والقنندر ال يتننرك لإلنسننان اختينناراً 

وينننردون منننذهب القدرينننة النننذين يزعمنننون أن اإلنسنننان يخلنننق أفعالنننه 

، لمخالفنة هنذين المنذهبين  قندراالختيارية بقدرة أودعها هللا فيه وينفون ال

، ويقنول األشناعرة إن اإلنسنان لنيس  لآليات القرآنينة واألحادينث النبوينة

،  ، وأنه مكتسب ألفعاله االختيارية ، وليس خالقاً له مجبراً على ما يفعله

، وذلننك اسننتدالالً بآيننات القننرآن  وأن سننر القنندر ال يعلمننه إال هللا تعننالى

ضى النصوص التني ال يسنتطيع العقنل الخنوض ، ووقوفاً عند مقت الكريم

 . ، فقد نهينا عن الخوض في القدر فيها

قال اإلمام الباقالني رحمه هللا: ويجب أن يُعلم أن العبد له كسنب ولنيس 

، ألنه تعالى قال ]لََها  ، بل مكتسب ألفعاله من طاعة ومعصية مجبوراً 



 ـ 154ـ  

يعني من  [276]ا اْكتََسبَت[ ، ]َوَعلَْيَها مَ  َما َكَسبَْت[ يعني من ثواب طاعة

، وقوِله ]بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس[ عقاب معصية
  ...[277] . 

أفيصننح أن يقننال عننن األشنناعرة الننذين يثبتننون مننا أثبتننه القننرآن إنهننم 

،  ]جاءوا بنظرية الكسب[؟!!! وكأنهم أتنوا بشنيء منن عنند أنفسنهم؟ !!!

 . ولم االبتعاد عن آيات القرآن الكريم؟!!!

يقول الباحث عما سماه نظرية الكسب عند األشناعرة إنهنا تنفني   ـ3

أي قدرة للعبد أو تأثير!!! والمعروف عنن األشناعرة أنهنم ال ينفنون عنن 

، فنناهلل تعننالى أعطننى العبنند إرادة يوجههننا  العبنند القنندرة وينفننون التننأثير

،  ، ولكن العبد ال يخلنق الفعنل باختياره إلى ما يريد فعله وقدرة يفعل بها

. وكأن الباحث ال يتصور قدرة  وخالق أفعال العباد هو هللا تبارك وتعالى

 . إال مؤثرة!!!

                                                 

 . 286[ بعض آية البقرة 276]
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 الموضوع السابع:      السببية وأفعال المخلوقات

 

 قال الباحث:

]ينكر األشاعرة الربط العادي بإطالق وأن يكنون شنيء ينؤثر 

 . فال ارتباط عندهم بين سبب ومسبَّب أصالً[ …،     في شيء

قال: ]فمنثالً عنندهم منن قنال إن الننار تحنرق بطبعهنا أو هني و

، ألننننه ال فاعنننل عنننندهم إال هللا  علنننة اإلحنننراق فهنننو كنننافر مشنننرك

 . مطلقاً[

 

 أقول : 

، فمنن المشناهد أن  ـ  األشاعرة ال ينكرون النربط العنادي بنإطالق1

،  ، والسكين تقطع منا هنو قابنل للقطنع النار تحرق ما هو قابل لالحتراق

. وهنذا أمنر مشناهد  ، وذلك حسبما جرت به العنادة طعام يشبع الجائعوال

 . محسوس لم ينكره أحد ]بإطالق[

ـ  األمر النذي ينكنره األشناعرة هنو ادعناء كثينر منن الفالسنفة بنأن 2

،  ، أي إنهنننا تحنننرق ألنهنننا ال بننند أن تكنننون محرقنننة الننننار منننؤثرة بنننذاتها

، وبالتنالي فننإن هللا  قويعتقندون أنهنا ال يمكنن أن تنفنك عنن صنفة اإلحنرا

، وكذا السكين  تبارك وتعالى عندهم ال يقدر على أن يجعلها غير محرقة

، ولننذا فننإنهم ينكنننرون  …، وهكننذا ، والطعننام فنني اإلشننباع فنني القطننع

،  ، كعننندم إحنننراق الننننار لخلينننل هللا إبنننراهيم علينننه السنننالم المعجنننزات

،  فني المسنبباتوينكرون كل ما يتوهمون أنه مخالف لتأثيرات األسنباب 

، وكاسننتمرار حينناة الكفننار فنني جهنننم مننع عظننيم نارهننا  كالبعننث والنشننور

 . وشدة إحراقها

فاألشاعرة ال ينكرون االرتباط بين السبب والمسبَّب أصالً كما فهمه 

، ولكنننن يعتقننندون أن هللا سنننبحانه وتعنننالى هنننو خنننالق األسنننباب  الباحنننث
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، والقطنَع عنند إمنرار  الننار، وهو يخلق اإلحراق عند مالقاة  والمسبَّبات

، ولو أراد أن ال يخلق تلك المسبَّبات  ، والشبَع عند تناول الطعام السكين

،  عند وجود تلك األسباب لفعل ما يشاء ولتخلفت المسبَّبات عن األسنباب

 . ، ال من السبب ذاته فالتأثير من هللا تعالى عند وجود السبب

إذ العبننند مكتسنننب ألفعالنننه ،  وهنننذا كنننالقول فننني خلنننق أفعنننال العبننناد

 . ، وخالقها هو هللا سبحانه وتعالى االختيارية وليس خالقاً لها

قال السنوسي رحمه هللا في المقدمات: ]أما الحكم العادي فهو إثبنات 

، مننع صننحة  الننربط بننين أمننر وأمننر وجننوداً  أو عنندماً بواسننطة التكننرر

 . التخلف وعدم تأثير أحدهما في اآلخر البتة [

ي شننرح قولننه ]مننع صننحة التخلننف وعنندم تننأثير أحنندهما فنني وقننال فنن

، بنل للتنبينه علنى  اآلخر البتة [ : ]لنم ننذكره لبينان حقيقنة الحنـكم العنادي

فنأنكر … تحقيق علم ودفع جهالة ابتلي بها األكثر في األحنـكام العادينة ،

بسبب هذه الجهالة البعث وإحياء الميت منن القبنر والخلنود فني الننار منع 

، ألن ذلك كلنه عنندهم علنى خنالف العنادة المسنتمرة فني  الحياةاستمرار 

 . [278]، والربُط المقترن فيها ال يصح فيه التخلف عندهم[  الشاهد

فمن فهم مذهب األشاعرة وردَّهم علنى الفالسنفة أدرك أن منن يقنول 

بأن النار تحنرق بطبعهنا أو هني علنة اإلحنراق وهنو يعنني منا يقنول فهنو 

 . كافر مشرك

عز الدين ابن عبند السنالم رحمنه هللا تعنالى : والعجنب أنهنم ـ  قال 3

يننذمون األشننعري بقولننه إن الخبننز ال يُشننبع والمنناَء ال يننروي والننناَر ال 

، فنننإن الشنننبع والنننري  ، وهنننذا كنننالم أننننزل هللا معنننناه فننني كتابنننه تحنننرق

، ولننم  ، فلننم يخلننق الخبننُز الشننبعَ  واإلحننراق حننوادث انفننرد الننرب بخلقهننا

،  ، وإن كانت أسباباً في ذلك ، ولم تخلق الناُر اإلحراق لرييخلق الماُء ا

، كما قنال تعنالى ]َوَمنا َرَمْينَت إِْذ َرَمْينَت  فالخالق هو المسبِّب دون السبب

َ َرَمى[   .[280]وقد قال تعالى ]َوأَنَّهُ ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى[ …  [279]َولَِكنَّ لُلاَّ

                                                 

 . 24 – 23شرح ااقومات للسنوسي: ص [ 278]
 . 17[ سورة األنفال آية 279]



 ـ 157ـ  
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 غائيةالموضوع الثامن :        الحكمة ال

 

 قال الباحث:

]ينفي األشاعرة قطعاً أن يكون لشيء من أفعال هللا تعالى علة 

وجعلوا أفعاله تعنالى كلهنا راجعنة إلنى  …،     مشتملة على حكمة

، ورتبنوا  محض المشيئة وال تعلق لصفة أخرى كالحكمة مثالً بهنا

، كقننولهم بجننواز أن يخلنند هللا فنني النننار  علننى هننذا أصننوالً فاسنندة

، وجنواز التكلينف بمنا  أوليائه ويخلد في الجنة أفجر الكفنارأخلص 

. ثم قال: ]ولهذا لم يثبت األشناعرة الحكمنة منع الصنفات  ال يطاق[

 . السبع[

 

 أقول :

،  ـنن  األشنناعرة ينفننون أن يكننون لشننيء مننن أفعننال هللا تعننالى علننة1

 ً ، وينفنون كنذلك أن يكنون لشنيء منن أفعالنه حكمنة  بمعنى أن لنه غرضنا

، كمن يسعى من قيامه بما يفعله إلى تحقيق الغرض الباعث  لمعنىبهذا ا

. فاإلنسان يستبد به حبه لشنيء فيقندم علنى أفعنال وتصنرفات  على الفعل

، وكنذا الفنرح أو  ، وكنذا الكنره والنبغض لوال ذلك الحنب لمنا أقندم عليهنا

، وال يفعنل الفعنل  ، وهللا تبارك وتعنالى مننزه عنن ذلنك الحزن أو الغيرة

 . ، ال لتحقيق غرض من األغراض إلرادته الفعل إال

قنننننال عضننننند الننننندين اإليجننننني: ]أفعنننننال هللا تعنننننالى ليسنننننت معللنننننة 

. ثم قال رحمه هللا: ]لو كان فعله تعالى لغرض لكان ناقصناً  باألغراض[

 . [281]لذاته مستكمالً بتحصيل ذلك الغرض[ 

                                                 

 . 331ااواقا ل:جيي: ص [ 281]
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ه وقال السنوسي: ]ويؤخذ منه تنزهه تعالى عن األغراض فني أفعالن

، كيف وهو جل وعز  ، وإال لزم افتقاره إلى ما يحصل غرضه وأحكامه

 . [282][ الغني عن كل ما سواه ؟ !

، قنال رحمنه هللا:  وبمثل قولهم يقول شي  الحنابلة القاضي أبو يعلنى

 .[283]]وال يجوز أن يفعل هللا سبحانه الشيء لغرض وال لداع[ 

 يثبتنون هلل تعنالى ـ  في كالم الباحنث تعنريض باألشناعرة كنأنهم ال2

صفة الحكمة !!! والواقع هو أن األشاعرة يثبتون صفة الحكمة هلل تعالى 

 . ، لكن ال مع الصفات السبع في كالمهم

قننال أبننو منصننور البغنندادي: ]أول الواجبننات علننى المكلننف النظننر 

واالستدالل المؤديان إلى المعرفنة بناهلل تعنالى وبصنفاته وتوحينده وعدلنه 

 . [284]وحكمته[ 

وقال البيهقي: ]وفي هذا داللة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير 

. ثنم قنال  ، وأن له صانعاً حكيمناً تنام القندرة بنالغ الحكمنة[ وتقدير ونظام

، ويصنرفها علنى  البيهقي عن هللا تبارك وتعنالى: ]يندبر األمنور بحكمتنه

 . [285]مشيئته[ 

هللا ـ  أن هللا تبارك وقال أبو المظفر االسفراييني: ]اعلموا ـ أسعدكم 

وتعالى أمر عبده بمعرفته في ذاتنه وصنفاته وعدلنه وحكمتنه وكمالنه فني 

 . [286]صفته ونفوذ مشيئته[ 

وقال القاضي عياض عن هللا تبارك وتعالى: ]بل قضاؤه كلنه حكمنة 

 . [287]وعدل[ 

 . [288]وقال ابن فورك: ]ودلت بدائعه على حكمته[ 
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 . [289]لمدبر بالحكمة البالغة[ وقال فخر الدين الرازي: ]الخالق ا

ـ  اعلم ـ أيها المنصنف ـ أن بعنض الفالسنفة يقولنون إن أفعنال هللا 3

، وهني  تعالى من خلق وتقدير وإبداع كلها يجب أن تكون حسب الحكمنة

، ويتصورون أنها ال يمكن أن تكنون علنى غينر  واقعة على وفق الحكمة

عننة علننى خننالف مننا ، وإال لكانننت  ـ حسننب فهمهننم ـ  واق مننا هنني عليننه

 . ، وهذا هو الذي يرده األشاعرة تقتضيه الحكمة

ويفسر أبو منصور البغدادي فهم األشناعرة لصنفة الحكمنة إذ يقنول: 

، ولنو لنم يخلنق الخلنق لنم  ]وقال أصحابنا إن هللا حكيم في خلق كنل خلنق

، ولنو خلنق الكفنرة  ، ولو خلق أضعاف ما خلنق جناز يخرج عن الحكمة

، ولنو خلنق الجمنادات  و خلق المؤمنين دون الكفنرة جنازدون المؤمنين أ

، ولكاننت كنل هنذه الوجنوه  دون األحياء أو األحيناء دون الجمنادات جناز

 .[290]منه صواباً وعدالً وحكمة[ 

ويقننول اآلمنندي: ]مننذهب أهننل الحننق أن البننارئ تعننالى خلننق العننالم 

،    لخلق عليهنا، وال لحكمة يتوقف ا ، ال لغاية يستند اال بداع إليها وأبدعه

 . [291]، وهما بالنسبة إليه سيان[  بل الخلق وأْن ال خلق له جائزان …

، يقول األشاعرة بجواز أن يخلد هللا في النار أخلص أوليائه  ـ  نعم4

، ويرون أنه لو تعلقت المشنيئة  ويخلد في الجنة أفجر الكفار لو أراد ذلك

، ولكن هللا ـ  ى ـ عدالً وحكمةاإللهية بذلك لكان هذا من هللا ـ تبارك وتعال

 ً ، حينث  سبحانه وتعالى ـ  ال يفعل ذلك فضالً منه ورحمة وكرماً وامتنانا

! وما . لكن ما دليل األشاعرة؟ ؟  إنه هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة

 الذي حملهم على القول بهذا؟ !

لننم يكلننف الباحننث نفسننه عننناء البحننث عننن دليننل األشنناعرة مننن آيننات 

، ولننم يُشننر إلننى الحننديث الننوارد فنني  ب الكننريم واألحاديننث النبويننةالكتننا

                                                                                                                                                    

 . 33مشك  احلويث وبيانه البن فور : ص [ 288]
 . 108 /2مفاتي  الييب لفخر الوين الرازي: [ 289]
 . 150أحول الوين أليب منصور البيوا ي: ص [ 290]
 . 224لاية ااراب لآلموي: ص [ 291]
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، رغم دعواه التخصص فني علنم العقيندة المؤسنس علنى الكتناب  المسألة

 . والسنة !!!

روي عن زيد بن ثابت رضني هللا عننه أننه قنال: سنمعت رسنول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول: ]لو أن هللا عنذّب أهنل سنماواته وأهنل أرضنه 

، ولننو رحمهننم كانننت رحمتننه لهننم خيننراً مننن  هم وهننو غيننر ظننالم لهننملعننذب

. وهنننذا الحنننديث صنننححه ابنننن حبنننان حينننث رواه فننني  [292]أعمنننالهم[ 

 . [293]، وصححه األلباني  صحيحه

منناذا كننان موقننف األشنناعرة الننذين قننال الباحننث عنننهم ]مننوقفهم مننن 

ال  السنننة أنننه اليثبننت بهننا عقينندة بننل المتننواتر منهننا يجننب تأويلننه وآحادهننا

يجب االشتغال بها حتنى علنى سنبيل التاوينل[ مناذا كنان منوقفهم منن هنذا 

 الحديث؟ . 

لّما لم يجدوا في هنذه المسنألة نصنا صنريحا سنوى هنذا الحنديث ولنم 

يجدوا نصا صريحا آخر معارضا له ؛ كان ال بد لهم من األخذ بنه وبنناء 

رة علينه . فهنذا األصنل ممنا ابتننى األشناع عقيدتهم في هذه المسنألة علينه

،  ، ال مننا زعمننه الباحننث أنهننم نفننوا الحكمننة عننن أفعننال هللا تعننالى قننولهم

 . وأنهم رتبوا على هذا أصوال فاسدة كالذي قالوه هنا

، قننال رحمننه هللا:  وبمثننل ذلننك يقننول البربهنناري أحنند قنندماء الحنابلننة

]ولو عذّب أهل السنماوات واألرض بنرهم وفناجرهم: عنذّبهم غينر ظنالم 

أن يقال هلل عّزوجل إنه ظلم، وإنما يظلم من يأخنذ منا لنيس  ، اليجوز لهم

 . [294]، وهللا له الخلق واألمر[  له

ويحق لنا أن نتساءل: ِلَم لَْم يذكر الباحث دليالً لألشاعرة على قنولهم 

،  وأغفل أية اشنارة للحنديث النوارد المؤيند لقنولهم؟ ؟ ونتنرك لنه اإلجابنة

حيح الحنديث أو تضنعيفه وفني ونقول: قند تختلنف منع األشناعرة فني تصن

                                                 

.  30نننن29 /1:  .سننننن ابنننن ماجنننه 75 /5. سننننن أيب  او :  189، 185، 183نننن 182 /5مسننننو اإلمننناب أمحنننو: [ 292]
 . 160 /5. ااعجم الكبأ للط اين:  1/109. السنة البن أيب عاحم:  506ن505 /2ححي  ابن حب امت: 

 . 509، ويف تعليقه على شرح الطحاوية: ص  يف تعليقه على السنة البن أيب عاحم[ 293]
 . 25 /2بلة البن أيب يعلى: انظر: طبقات احلنا[ 294]
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، فهنذا أمنر يعنود إلينك إذا برهننت علنى منا  فهمه علنى ظناهره أو تأويلنه

، ولكننن هنل يصنح أن ال تشنير إلننى دلنيلهم منن السنننة  تنذهب إلينه بالندليل

 النبوية بأدنى إشارة؟ !!!.

 ًً ً ، فقند  ومن العجيب تأويل ابن أبي العز لهذا الحديث تنأويالً غريبنا

]فننإن حننق هللا تعننالى علننى أهننل السننماوات واألرض أن قننال رحمننه هللا: 

، وتكنون قننوة  ، ويشننكر فنال يكفننر ، وينذكر فننال ينسنى يطناع فنال يعصننى

الحننب واإلنابننة والتوكننل والخشننية والمراقبننة والخننوف والرجنناء جمعيهننا 

... فأين الذي ال تقع مننه إرادة تنزاحم منراد هللا ومنا يحبنه  ، متوجهة اليه

صنندر منننه خننالف مننا خلننق لننه ولننو فنني وقننت مننن منننه؟ ومننن الننذي لننم ي

األوقننات؟ فلننو وضننع الننرب سننبحانه عدلننه علننى أهننل سننماواته وأرضننه 

. فننإن كنان هننذا ممكنناً فنني أهننل  [295]لعنذبهم بعدلننه ولنم يكننن ظالمناً لهننم[ 

األرض فكيف يمكن هذا في أهل السماء الذين قنال سنبحانه وتعنالى فنيهم 

َ َما أََمَرُهمْ   َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن[؟! ]ال يَْعُصوَن لُلاَّ
والذين قال فيهم:  [296]

]فَالَّننِذيَن ِعْننندَ َربِّننَك يَُسننبُِّحوَن لَننهُ بِاللَّْيننِل َوالنََّهنناِر َوُهننْم ال يَْسننأَُموَن[؟! 
[297] 

 والذين قال فيهم ]إِنَّ الَِّذيَن ِعْندَ َربَِّك ال يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِِه َويَُسنبُِّحونَهُ 

َولَننهُ يَْسننُجدُوَن[ 
؟!!! وهننل تسننتطيع أن تفهننم الحننديث علننى غيننر مننا  [298]

 فهمه عليه األشـاعرة والبربهاري؟ !!!.

،  ـ  أما مسألة التكلينف بمنا ال يطناق فهني متفرعنة عنن التني قبلهنا5

فمنن قنال بجننواز تعنذيب المطيننع وتنعنيم العاصنني عقنالً فإنننه يقنول كننذلك 

، ويقننول إن كننل ذلننك افتننراض   يطنناقبجننواز تكليننف العبنند عقننالً بمننا ال

، لألدلنة الكثينرة علنى أن النعنيم  ، أما في الواقع فنإن ذلنك ال يكنون عقلي

،  ، وأن هللا ال يكلننف نفسنناً إال وسننعها للمطيعننين وأن العننذاب للعاصننين

 ً  . ، فللّـه الحمد والمنة فضالً منه وكرما

                                                 

 . 2/662شرح العقيوة الطحاوية البن أيب العز: [ 295]
 . 6[ سورة التحرمي آية 296]
 . 38[ سورة فصل  آية 297]
 . 206[ سورة األعراف 298]
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 الموضوع التاسع:             النبوات

 

 قال الباحث:

]يختلف مذهب األشاعرة عن مذهب أهل السنة والجماعة فني 

، فهننم يقننررون أن إرسننال الرسننل راجننع  النبننوات اختالفنناً بعيننداً 

، ثنم يقنررون أننه ال  للمشيئة المحضنة  ـكما فني الفقنرة السنابقة ـ 

أمننا فنني موضننوع … ،     دليننل علننى صنندق النبنني إال المعجننزة

، ويؤولننون اآليننات  اءالعصنمة فينكننرون صنندور الننذنب عننن األنبينن

فاً متكلَّفاً[  . واألحاديث الكثيرة تأويالً متعّسِ

وقننال الباحننث فنني هننذا المبحننث: ]والصننوفية منننهم كننالغزالي 

يفسرون الوحي تفسيراً قرمطياً فيقولون: هو انتقاش العلم الفنائض 

 . من العقل الكلي في العقل الجزئي[

 

 أقول:

ضننوع ـ كمننا فنني أكثننر ـنن  لننيس فنني كننالم الباحننث فنني هننذا المو1

، مقروننة  الموضوعات التي تناولها ـ سنوى إشنارات لمنذهب األشناعرة

، وأن مننذهب األشنناعرة يختلننف عننن مننذهب أهننل السنننة  بننالغمز واللمننز

، دون أية إشارة لمذهب أهل السنة والجماعة في  والجماعة اختالفاً بعيداً 

ودون أي دليل لمنا ،  ، ليتبين للقارئ هذا ]االختالف البعيد[ رأي الكاتب

، ودون أي دلينل نقلني أو عقلني  يتصور أنه مذهب أهل السنة والجماعنة

 . !!ينقض ما ذكره عن األشاعرة 

ـنن  نقننل الباحننث عننن األشنناعرة أن إرسننال الرسننل راجننع للمشننيئة 2

! أال تسنتحق المسنألة ، فما الذي يعاب علنيهم فني هنـذا؟  اإللهية المحضة

 . !!أن يكتب فيها كليمات؟ !
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األشاعرة ال يرون ما يراه كثير من الفالسفة أن إرسنال الرسنل منن 

، ويقول اآلِمدي معبنراً عمنا ينذهبون إلينه  الحكمة الواجبة على هللا تعالى

في هذا المقام: ]مذهب أهل الحق أن النبوات ليسنت واجبنة أن تكنون وال 

لنننى ، بنننل الكنننون وأْن ال كنننون بالنسنننبة إلنننى ذاتهنننا وإ ممتنعنننة أن تكنننون

حها سيان  . [299]، وهما بالنظر إليه سيان[  ُمرجَّ

وهذا ال ينفي أن يكون إرسال الرسل باإلضافة إلى المشيئة المحضة 

، وفي هذا يقنول اآلمندي: ]منا ظهنر منن حكمنة بعثنة  مشتمالً على حكمة

 . [300]الرسل واألنبياء وتبليغهم ليس إال إصالح الخلق وتقويم نظامهم[ 

ألشنناعرة أنننه ال دليننل علننى صنندق النبنني إال ـنن  نقننل الباحننث عننن ا3

 . ، فما الذي يعاب عليهم في هذا؟ ! المعجزة

قنند تقننول إن بعننض الصننحابة رضنني هللا عنننهم اسننتدل علننى صنندق 

، فيقنال إننه إذا اسنتدل بمنا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغير المعجزة

مثالً فهذا يرجع إلى ما عرف من صفاته التي أخبر بها األنبياء السابقون 

، وكنل منا صنلح أن يكنون دلنيالً علنى نبنوة نبني منن  يرجع إلى المعجنزة

، ألن غينره ممننن لنيس لنه مقنام النبنوة يعِجننز أن  األنبيناء فهنو معجنزة لنه

 . يكون له مثل ذلك الدليل

، قنال  وبمثل قنول األشناعرة يقنول شني  الحنابلنة القاضني أبنو يعلنى

على صدق المدعي للرسنالة علنى  رحمه هللا: ]وليس في العقل داللة تدل

 . [301]هللا سوى المعجز[ 

ـنن  نقننل الباحننث عننن األشنناعرة أنهننم ينكننرون صنندور الننذنب عننن 4

، فمنا النذي ينثلج  ، ويؤولون اآليات واألحاديث النواردة فني ذلنك األنبياء

! أترينننند أن تثبننننت بنصننننوص اآليننننات صنننندرك وتطمننننئن إليننننه نفسننننك؟ 

ينناء تصنندر عنننهم الننذنوب؟ !!! وأن تأويننل األشنناعرة واألحاديننث أن األنب

 . لتلك النصوص هو تأويل متعسف ومتكلَّف؟ !!!

                                                 

 . 318لاية ااراب لآلموي: ص [ 299]
 . 62ااصور السابق: ص [ 300]
 . 155ااعتمو يف أحول الوين: ص [ 301]
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ليتك ـ أيهنا الباحنث المنتحمس لمنذهبك ـ  ذكنرت أوضنح ننص تنراه 

، وتأويالً من تأويالت األشاعرة هو أشد التنأويالت تعسنفاً  مؤيداً لمذهبك

ل هننو مننن التننأويالت وتكلفنناً  ـ فنني نظننرك ـ ، لينظننر فيننه الننناظرون هنن

 .  المتعسفة المتكلفة؟ !!!

ليتك  ـ أيها الباحثنـ  تعلنم أن القنول بصندور النذنب عنن األنبيناء هنو 

، فليتك تنزه مقام أنبياء هللا عليهم صلوات هللا وسالمه عنن  مذهب اليهود

، وهنننو حقيقنننة  اقتنننراف النننذنوب بنننالمعنى النننذي يتصنننوره عامنننة النننناس

 . !حسنات األبرار سيئات المقربين  ، وليتك تعلم أن المعاصي

5  ً ،  ـ  ذكر الباحث أن اإلمام الغزالي يفسنر النوحي تفسنيراً قرمطينا

، ناقالً  وذلك بأنه انتقاش العلم الفائض من العقل الكلي في العقل الجزئي

 . من الرسالة اللدنية

فما الذي في هنذه الرسنالة؟ ؟ قنال اإلمنام الغزالني رحمنه هللا: ]ومنن 

، فإن النبي صلى هللا علينه وسنلم أفصنح  األصول أيضاً علم األخبارعلم 

فعلنُم … ،     ، وكان معلَّماً يوحى إليه من قِبَنِل هللا تعنالى العرب والعجم

، ال يقنندر أحنند أن  ، وخطننب جليننل أخبنناره ومعرفننة أحاديثننه أمننر عظننيم

ل ، ويزينن يحننيط بعلننم الكننالم النبننوي إال أن يهننذب نفسننه بمتابعننة الشننارع

 . االعوجاج عن قلبه بتقويم شرع النبي صلى هللا عليه وسلم[

وبعد أن تكلم الغزالي عن التعليم اإلنساني تكلنم عنن التعلنيم الربناني 

فقننال:وهو علننى وجهننين: األول إلقنناء الننوحي، وهننو أن النننفس إذا كملننت 

، وتقبنل  ذاتها ينزول عنهنا دننس الطبيعنة ودرن الحنرص واألمنل الفانينة

، وتعتمنند علننى  ، وتتمسننك بجننود مبنندعها بارئهننا ومنشننئها بوجههننا علننى

، وهللا تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك النفس إقباالً  إفادته وفيض نوره

 ً ً  كليا ً  ، وينظر إليها نظراً إلهيا ،  ، ويتخذ منها لوحاً ومن النفس الكلي قلما

 ومصداق هنذا قولنه تعنالى لنبينه صنلى هللا… ، وينق  فيها جميع علومه

فتقرر األمر عنند العقنالء … ، [302]عليه وسلم ]َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم[ 

،  أن العلم الغيبي المتولد عنن النوحي أقنوى وأكمنل منن العلنوم المكتسنبة

                                                 

 . 113ية [ سورة النساء آ302]
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، وأغلنق هللا بناب النوحي  وصار علم الوحي إرث األنبيناء وحنق الرسنل

 . [303]من عهد سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 

جد في كالم الغزالي أنه فسنر النوحي علنى غينر معننى التعلنيم فهل ت

الربنناني النننازل مننن هللا تبننارك وتعننالى علننى قلننب أنبيائننه ورسننله علننيهم 

، ومنهم سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم الذي أغلق هللا  الصالة والسالم

ْم ، وذلك أخذاً من قولنه تعنالى ]َوَعلََّمنَك َمنا لَن تعالى باب الوحي من عهده

 . تَُكْن تَْعلَُم[؟!!

قد تختلف منع اإلمنام الغزالني رحمنه هللا فني اسنتخدام المصنطلحات 

، والحقيقة هي أن في كالِم هللا جل وعال وكالِم نبيه صلوات هللا  الفلسفية

، ولكننك ال تسنتطيع أن تنسنب إلينه منا  وسالمه عليه: ُغْنيَةً عن ذلنك كلنه

 . ، سامحه هللا نسبه إليه الباحث

                                                 

 . 115 – 114الرسالة اللونية لليزايل: ص [ 303]
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 موضوع العاشر:       التحسين والتقبيحال

 

 قال الباحث:

]ينكر األشناعرة أن يكنون للعقنل والفطنرة أي دور فني الحكنم 

، ويقولننون مننرد ذلننك إلننى الشننرع  علننى األشننياء بالحسننن والقننبح

وممننا يترتننب عليننه مننن األصننول الفاسنندة قننولهم إن … ،  وحننده

ذلك بننذبح ومثلننوا لنن… ،  الشننرع قنند يننأتي بمننا هننو قبننيح فنني العقننل

 . الحيوان فإنه إيالم له بال ذنب[

 

 أقول:

ـ إن ما نسبه الباحث لألشناعرة فني التحسنين والتقبنيح هنو غينر منا  1

، إذ هننل يُعقننل أن ينكننر عاقننل مننا فنني الصنندق واألمانننة  يقولونننه

والعننندل والنظافنننة منننن الحسنننن ومنننا فننني الكنننذب والخياننننة والظلنننم 

 والقذارة من القبح؟ !!!.

ألمور يدرك اإلنسان العاقل ما فيها منن حسنن أو قنبح إن كثيراً من ا

، بحيث يستعصي على النناس  وإن كانت تفصيالتها الجزئية محل اشتباه

 . إدراكها بالعقل والفطرة

إن األشننناعرة ينننرون أن إدراك اإلنسنننان لحسنننن شنننيء أو قبحنننه ال 

يترتب عليه إيجاب وثواب أو تحريم وعقاب عند هللا تعالى إال بعد ورود 

 .  لشرع باألمر والنهي وهذا ما لم ينتبه إليه الباحثا

قننال أبننو منصننور البغنندادي: ]اعلمننوا أن العقننول تنندل علننى صننحة 

فأمننا األحكننام الشننرعية فنني الوجننوب …  الصننحيح واسننتحالة المحننال،

والحظننننر واإلباحننننة فطريننننق معرفتهننننا ورود الخبننننر واألمننننر مننننن هللا 

 . [304]تعالى[
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ال يندل علنى حسنن شنيء وال قبحنه فني وقال إمام الحنرمين: ]العقنل 

، وإنما يُتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشنرع وُموجنب  حكم التكليف

 . [305]السمع[ 

وقال فخر الدين الرازي: ]ال نزاع في أنا نعرف بعقولنا كون بعض 

وأيضنناً نعلننم  …،     األشننياء مالئمنناً لطباعنننا وبعضننها منننافراً لطباعنننا

، إنما النزاع في أن كون  كمال والجهَل صفة نقص بعقولنا أن العلم صفة

بعض األفعال متعلَّق الذم فني الندنيا والعقناب فني اآلخنرة وكنون النبعض 

اآلخر متعلَّق المدح في الدنيا والثنواب فني اآلخنرة: هنل هنو ألجنل صنفة 

 [306]عائدة إلى الفعل؟ أو ليس األمر كذلك بل هو محض حكم الشرع؟ [ 

. 

ولننيس النننزاع فنني الحسننن والقننبح بمعنننى صننفة وقننال التفتننازاني: ]

وبالجملننة كننل مننا يسننتحق المنندح أو الننذم فنني نظننر  …، الكمننال والنننقص

، وإنما  العقول ومجاري العادات فإن ذلك يدرك بالعقل وردَ الشرعُ أو ال

، بمعنى استحقاق فاعله في حكنم  النزاع في الحسن والقبح عند هللا تعالى

 . [307]عاجالً والثواب أو العقاب آجالً[  هللا تعالى المدح أو الذم

وقال تاج الدين السبكي فني جمنع الجوامنع فني المقندمات: ]والحسنن 

،  والقبح بمعنى مالءمة الطبنع ومنافرتنه وصنفة الكمنال والننقص: عقلني

 . ، خالفاً للمعتزلة[ وبمعنى ترتب الذم عاجالً والعقاب آجالً: شرعي

إلى الفرق بين ما يقوله األشاعرة فانظر ـ  أيها القارىء المنصف ـ  

ً  وبين ما ينسبه الباحث إليهم  . ، فإن بينهما بوناً شاسعا

بِيَن  واعلم أن دليل األشاعرة هو قول هللا تبارك وتعالى ]َوَما ُكنَّا ُمعَذِّ

 . [308]َحتَّى نَْبعََث َرُسوالً[
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وبمثننل قننول األشنناعرة يقننول شنني  الحنابلننة القاضنني أبننو يعلننى، قننال 

هللا: ]وال مجنال للعقنل فني تحسنين شنيء منن المحّسننات والتقبنيح رحمه 

.... وإنما يعلم ذلك من جهنة الرسنل الصنادقين منن  ، شيء من المقبحات

 . [309]قبل هللا تعالى[ 

ـ نسب الباحث إلى األشاعرة أن الشرع قند ينأتي بمنا هنو قبنيح فني 2

أن كثيراً من . ومرادهم منه  ، دون محاولة فهم هذا القول وتفسيره العقل

العقننول التنني لننم تستضننىء بنننور الكتنناب والسنننة قنند تسننتنكر كثيننراً مننن 

، كمشروعية التيمم عند فقد الماء وتحنريم الربنا وقلينل  األحكام الشرعية

، وكتحننننننريم الننننننذهب والحريننننننر علننننننى  الخمننننننر وذبيحننننننة المشننننننرك

، وكتفضيل الرجل على المرأة  ،وتحريم صنع التماثيل واتخاذها الرجال

، وقنند  القوامننة ووجننوب الطاعننة والميننراث والشننهادة وإباحننة التعننددفنني 

، فنال التفنات لهنذه األهنواء  تستقبح مجنيء مثنل هنذه األحكنام فني الشنرع

، والحكننم فنني الشننرع هننو أن تننذعن العقننول وتنقنناد لحكننم هللا  النفسننانية

، وهننذا  ، ال أن تلننوى أعننناق النصننوص لتوافننق أهننواء الننناس ورسننوله

 . باإلجماع

ليس مراد األشاعرة أن األحكام الشرعية أو بعضها قبيحة في حكم و

، بننل ذلننك فنني كثيننر مننن العقننول التنني تنندور فنني فلننك األهننواء  العقننل

، أمننا العقننل المنصننف المتجننرد مننن الهننوى المننتلمس لوجننوه  والوسنناوس

، بنل إمنا أن يظهنر لنه  الحكمة فيستحيل أن يستقبح حكماً ورد في الشرع

،  حسن وإما أن يتوقف لخفاء ذلك عليه واحتجابه عنهبعض ما فيه من ال

، بنل هنو  أما أن يظهر له فيه خالف ذلك فهذا  ـ بحمد هللا ـ  غير موجود

 . مستحيل

ـ  نسب الباحث إلى األشاعرة أنهم مثلوا لما جاء في الشرع إباحته 3

 . ، فإن الذبح إيالم له بال ذنب وهو قبيح في العقل بذبح الحيوان

، وهني أن  فهم المثال إال فني ضنوء فهنم القاعندة المتقدمنة وال يصح

قننبح مننا أبنناح الشننرع مننن ذبننح الحيننوان لألكننل إنمننا هننو فنني عقننول أهننل 
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،ال في عقول أهنل اإلنصناف وتلمنس وجنوه الحكمنة  األهواء والوساوس

 . مع التجرد من الهوى

، حينث قنال عنن اآلالم واللنذات:  وأضيف هنا ما قاله إمام الحنرمين

ال يُعتنرض علينه … ،     ا وقعت من فعل هللا تعالى فهي مننه حسنن]فإذ

، واضطربت اآلراء على من لم يلتزم تفويض األمور إلنى هللا  في حكمه

 . [310]تعالى[ 

وقال الشهرستاني: ]مذهب أهنل الحنق أن العقنل ال يندل علنى حسنن 

راً . ثم قال: ]فإنا نرى كثين الشيء وقبحه في حكم التكليف من هللا شرعاً[

، كننإيالم البننريء وإهننالك الحننرث  مننن األفعننال تقننبح منننا وال تقننبح منننه

، فننإن نفننس اإلغننراق واإلهننالك يحسننن منننه تعننالى وال  …والنسننل    

 . [311]، وذلك منا قبيح[  يقبح
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 الموضوع الحادي عشر:       التأويل

 

 قال الباحث:

]ومعنننناه المبتننندَع: صنننرف اللفنننظ عنننن ظننناهره النننراجح إلنننى 

، فهننو بهننذا المعنننى تحريننف للكننالم عننن  مرجننوح لقرينننةاحتمننال 

 . مواضعه[

 …،     ثننم قننال: ]وهننو أصننل منهجنني مننن أصننول األشنناعرة

وضنننرورته لمننننهج عقيننندتهم أصنننلها أننننه لمنننا تعارضنننت عنننندهم 

األصننول العقليننة التنني قرروهننا بعيننداً عننن الشننرع مننع النصننوص 

فنني  ، فوجنندوا الشننرعية وقعننوا فنني مننأزق رد الكننل أو أخننذ الكننل

، ولهنذا  التأويل مهرباً عقلياً منن التعنارض النذي اختلقتنه أوهنامهم

قننالوا إننننا مضننطرون للتأويننل وإال أوقعنننا القننرآن فنني التننناقض[. 

وأضاف قائالً: ]فأي تناقض في كتاب هللا يا مسلمون نضنطر معنه 

 . إلى رد بعضه أو االعتراف لألعداء بتناقضه؟![

لتأكيد على أن مذهب السنلف ال ثم قال: ]وهنا ال بد من زيادة ا

 ً ، وال يوجند ننص  تأويل فيه لنص منن النصنوص الشنرعية إطالقنا

 . واحد ـ ال في الصفات وال غيرها ـ اضطر السلف إلى تأويله[

ثم قال: ]وإن تعجب فاعجب لهذه اللفظة النابية التي يسنتعملها 

، وهنني أنهننا تننوهم التشننبيه ولهننذا وجننب  األشنناعرة مننع النصننوص

، فهننل فني كتنناب هللا إيهننام؟ ! أم إن العقنول الكاسنندة تتننوهم  اتأويلهن

 . والعقيدة ليست مجال توهم؟ ![

ثم قال: ]أما دعوى أن اإلمام أحمد استثنى ثالثة أحاديث وقال 

ال بنند مننن تأويلهننا فهنني فريننة عليننه افتراهننا الغزالنني فنني اإلحينناء 

 . وفيصل التفرقة[

لعلو هللا ـ الذي تقطع بنه  ثم قال: ]فلماذا يكون تأويُل األشاعرة

العقول والفطر والشرائع ـ تنزيهاً وتوحيداً وتأويُل الباطنينة للبعنث 
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والحشر كفراً وردة؟ ! أليس كل منهما رداً لظواهر النصوص منع 

أن نصننوص العلننو أكثننر وأشننهر مننن نصننوص الحشننر الجسننماني 

 . ؟![

 

 أقول:

مننال يجيننز األشنناعرة صننرف اللفننظ عننن ظنناهره الننراجح إلننى احت -1

، وهذا الندليل هنو النذي  مرجوح لدليل يقترن باللفظ فيصرفه عن ظاهره

، فأما صرف اللفظ عن ظناهره لغينر دلينل فنال  قد يسمى عندهم "قرينة"

ً  يجوز ، أمنا "التأوينل الصنحيح" النذي يشنهد  ، وهذا هو الذي يعد تحريفا

، ومنن االنحنراف أن يطلنق  له دليل بالصحة فنال شنك فني وجنوب قبولنه

 ه لفظة "التحريف" .علي

واستمع إلى اإلمام الباقالني وهو يقول في معرض مناقشة المعتزلة 

والرد علنيهم: ]وذلنك أن هنذا عندول عنن الظناهر إلنى غينره بغينر دلينل[ 
 . . أي: فال يجوز [312]

وقننال فخننر النندين الننرازي: ]إذا كننان لفننظ اآليننة والخبننر ظنناهراً فنني 

، وإال لخرج الكالم  بدليل منفصلمعنى فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر 

. ثم قال: ]صرف  عن أن يكون مفيداً ولخرج القرآن عن أن يكون حجة[

اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح ال يجوز إال عند قيام الدليل القناطع 

 . [313]على أن ظاهره محال ممتنع[ 

وقننال تنناج النندين السننبكي فنني أوائننل مباحننث "الكتنناب" مننن جمننع 

. ثنم  ما يُعننى بنه غينر ظناهره إال بندليل[…  ال يجوز ورودالجوامع: ]و

قال في مبحث الظاهر والمؤول من مباحنث "الكتناب" : ]الظناهر منا دل 

، فنإن ُحمنل  ، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجنوح داللة ظنية
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، ال  ، أو ال لشننيء: فلعننب ، أو لمننا يُظننن دلننيالً: ففاسنند لنندليل: فصننحيح

 . [314]تأويل[ 

فننانظر ـ رحمننك هللا ـ إلننى تمسننك األشنناعرة بظنناهر مننا ينندل عليننه 

، وإلننى أن الخننروج عننن ظنناهر اللفننظ إنمننا يصننح عننند قيننام النندليل  اللفننظ

، وهننو مننا يطلقننون عليننه "التأويننل  القنناطع علننى أن ظنناهره محننال ممتنننع

، أما الخروج عن ظاهر اللفنظ لمنا يظننه المنرء دلنيالً دون أن  الصحيح"

، وأمنا الخنروج عنن  األمنر دلنيالً فهنو "التأوينل الفاسند" يكون في حقيقنة

، ولنيس منن التأوينل فني  ظاهر اللفظ ال لدليل وال لشبهة دلينل فهنذا لعنب

، وهنننو النننذي يجنننب أن نطلنننق علينننه أننننه "تحرينننف للكنننالم عنننن  شنننيء

، فال تخلط ـ هداك هللا ـ بين التأويل الصحيح وبنين غينره منن  مواضعه"

 . يفالتأويل الفاسد والتحر

، قنال  ـ وأضرب لك مثناالً علنى التأوينل الصنحيح عنند األشناعرة 2

َ فَنَِسنننيَُهْم[  هللا تعنننالى فننني القنننرآن العظنننيم ]نَُسنننوا لُلاَّ
، فتنننأتي كلمنننة  [315]

، وتننأتي بمعنننى  النسننيان فنني كننالم العننرب بمعنننى اآلفننة وذهنناب العلننم

ر الراجح[ ، ولذا كان هو ]الظاه ، واستعمالها بالمعنى األول أكثر الترك

منننن كلمنننة النسنننيان بصنننفة عامنننة وكنننان المعننننى الثننناني هنننو ]االحتمنننال 

 . المرجوح[

ويتعين في قوله تعالى ]فَنَِسيَُهْم[ العندوُل عنن تفسنير النسنيان بمعننى 

، والقرينة الصارفة اسنتحالة المعننى  اآلفة وذهاب العلم إلى معنى الترك

 فألنه يستحيل على هللا تعنالى ، أما عقالً  األول على هللا تعالى عقالً ونقالً 

، وأما نقالً فألن هللا سبحانه  أن يتصف بصفات النقص من اآلفة والعجز

. ويقنول سنبحانه وتعنالى ]قَناَل  [316]وتعالى يقول ] َوَما َكاَن َربَُّك نَِسنيّاً[ 

 . [317]ِعْلُمَها ِعْندَ َربِّي فِي ِكتَاٍب ال يَِضلُّ َربِّي َوال يَْنَسى[ 
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إن هذا المعنى مفهوم وظاهر من السياق وليس هنذا تنأويالً فإن قلت 

، إن هنذا المعننى هنو المفهنوم والظناهر مننن  ؛ فيقنول لنك األشناعرة: نعنم

، وسنمه منا  ، وهنذا هنو التأوينل عنندنا ، ال منن مجنرد لفنظ بعيننه السياق

، ولكنننك ال تسننتطيع أن تنفننك عننن صننرف ذلننك اللفننظ عننن المعنننى  شننئت

، وال  سننواء فنني لغننة العننرب أو فنني كتنناب هللا تعننالى،  األكثننر اسننتعماالً 

 . تستطيع أن تقول إن هلل تعالى نسياناً حقيقياً يليق به

ـ  واألوضح من هذا قول هللا تعالى في الحنديث القدسني للعبند ينوم 3

، ولنننيس المنننراد أن هللا تعنننالى يتصنننف  القيامنننة ]مرضنننت فلنننم تعننندني[

 ً ، وهنو  عبناد هللا تعنالى منرض ، والمراد هو أن عبداً منن بالمرض قطعا

 . التفسير الذي جاء في الحديث نفسه

، السنتحالة  ويتعين في هذه اللفظة العدول عن تفسيرها بمعنى اآلفنة

، وال  ، وهننذا هننو التأويننل عننند األشنناعرة هننذا المعنننى علننى هللا تعننالى

 . تسـتطيع أن تقول إن هلل تعالى مرضاً حقيقياً يليق به

مثلننة أخننرى فنني الموضننوع األول الننذي عنوانننه وقنند تقنندم هننذا مننع أ

. وتذكر كيف فسر ابن تيمية رحمه هللا الحنديث  ]مصدر التلقي[ فراجعه

، بخالف الظاهر المتبادر منن  بالمعنى الصحيح الوارد في الحديث نفسه

، ولكننه يسنـمي هنذا "تفسنيراً" وينأبى تسنميته "تنأويالً"  لفظة "مرضُت"

!!! . 

النواردة فني الحنديث القدسني النذي يقنول فينه  ونحوذلك لفظة التنردد

، ومننا  …ربنننا تبننارك وتعننالى ]مننن عننادى لنني ولينناً فقنند آذنتننه بننالحرب 

، يكنره المنوت وأننا  ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن

 .  [318]أكره مساءته[ 

فقد نقل ابن حجر في شرح الحديث تأويَل الخطابي والكالباذي وابن 

، وصْرفَهم لها عن ظاهر معنى  اني لهذه الفقرة األخيرةالجوزي والكرم

 . ، وذكَر بعَض ما قالوه في تأويل لفظ التردد الذي جاء فيها التردد
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وال يخفننى أن التننردد عننن الشننيء هننو الرجننوع عنننه وإليننه كننرة بعنند 

، والذي يقع له التردد هو الذي تشنتبه عننده وجنوه المصنلحة بنين  أخرى

، وهننذه  ك فنني أن هننذا يسننتحيل علننى هللا تعننالى، وال شنن الفعننل والتننرك

االستحالة هي القريننة علنى صنرف معننى لفظنة التنردد منن هنذا المعننى 

، وهو أنه سبحانه وتعالى يفعل منا تشنبه صنورته  المحال إلى معنى آخر

 . ، أي إنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات صورة فعل المتردد

قنول الطحناوي ونحنب أهنل أما ابن أبي العز سنامحه هللا عنند شنرح 

، ألن التننردد  العنندل واألمانننة فقنند ذكننر الحننديث وقننال: ]فبننيّن أنننه يتننردد

، وهو سنبحانه يحنب منا يحبنه عبنده المنؤمن ويكنره منا  تعارض إرادتين

، فسنمى ذلنك  وهو سنبحانه قضنى بنالموت فهنو يريند كوننه… ،  يكرهه

 . تردداً...[

،  التننردد هلل جننل وعننال أقننول: فقولننه ]فبننين أنننه يتننردد[ إثبننات لصننفة

، أمنا قولنه ]وهنو  وقوله ]ألن التردد تعارض إرادتين[ تأكيد إلثبات ذلنك

... وهنو سنبحانه قضنى  ، يحب ما يحب عبنده المنؤمن ويكنره منا يكرهنه

بالموت فهو يريد كونه فسمى ذلك تردداً[ فهذا تفسير للفظة التنردد بغينر 

.  !!!وهنل هنذا إال تأوينل؟ ،  ، ولذا قال ]فسمى ذلك تردداً[ أصل معناها

، إذ يقول  ومن الغريب أن التردد الوارد في الحديث هو التردد في الفعل

،  ، فنقله إلنى معننى آخنر …[سبحانه ]وما ترددت عن شيء أنا فاعله   

، ومع ذلك فنإن هنذا  وهو محبة ما يحبه عبده المؤمن وكراهية ما يكرهه

، بنل وينكنرون  ويأبون من كلمنة ]تأوينل[،  عند بعض الباحثين ]تفسير[

 . !، وكأن المسألة مسألة اختالف في التسمية  على من يقول ذلك

ـ  قال هللا تعالى ]يَنا أَيَُّهنا النَّبِنيُّ قُنْل ِلَمنْن فِني أَْينِديُكْم ِمنَن اأْلَْسنَرى[  4
[319]  . 

فمننا معنننى كننون األسننرى فنني أينندي المننؤمنين؟ وهننل إذا طلننب مننن 

ن يفتحوا أيديهم فإنننا نجند األسنرى فيهنا ؟؟! هنذا منا يفهنم منن المؤمنين أ

، والمعننى  ، وليس هذا هو المنراد ظواهر األلفاظ المقطوعة عن السياق

                                                 

 . 70، اآلية  سورة األنفال[ 319]
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، وهنننذا يسنننميه األشننناعرة  هنننو أن األسنننرى تحنننت سنننيطرة المنننؤمنين

 . ]تأويالً[

َوُهَو أَْهنَوُن َعلَْينِه[  ـ  قال هللا تعالى ]َوُهَو الَِّذي يَْبدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيدُهُ  5
[320] . 

فهنننل يختلنننف خلنننق المخلوقنننات علنننى هللا سنننبحانه وتعنننالى سنننهولة 

! تعنالى ربننا عمنا وصعوبة حتى تكون اإلعادة أهون عليه من االبتنداء ؟

، فالكل عند هللا تعنالى  ، وليس هذا هو المراد يقول الظالمون علواً كبيراً 

ه يقننول للننناس: كيننف تتعجبننون مننن ، ولكننن كأننن هننين وأيسننر مننن اليسننير

. وهنذا يسنميه  اإلعادة وتنكرونها وهي في عرفكم أهون من االبتداء؟ !!

 . األشاعرة ]تأويالً[

، جعلهنم  ـ  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]إخنوانكم خنولكم 6

، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل َوْليُْلبِْسه مما  هللا تحت أيديكم

 . [321]...[  ، يلبَس

فكيف نفهم قوله صلى هللا عليه وسلم ]تحت أيديكم[؟ أبظناهر هناتين 

وهنل إذا نظنرت تحنت يند السنيد لوجندت جمينع عبينده تحنت  !اللفظتين؟ 

 . !! أو إن المعنى يُؤول بملك السيد للعبد ونفوذ تصرفه فيه؟ يده؟ 

 ـ  قنننال رسنننول هللا صنننلى هللا علينننه وسنننلم: ]اللهنننم اغسنننلني منننن 7

 . [322]خطاياي بالماء والثلج والبرد[

وقننال رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلم: ]المننؤمن يأكننل فنني ِمعننًى 

، ومفننرده  . األمعنناء جمننع [323]، والكننافر يأكننل فنني سننبعة أمعنناء[  واحنند

 . ِمعىً 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]فعلنيكم بسننتي وسننة الخلفناء 

 . [324]بالنواجذ[ ، وعضوا عليها  الراشدين المهديين
                                                 

 . 27، اآلية  سورة الروب[ 320]
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وقال رسول هللا صلى هللا علينه وسنلم: ]علنيكم بالدلجنة فنإن األرض 

 . [325]تطوى بالليل[ 

وقال أنس رضي هللا عنه : لما كان اليوم النذي دخنل فينه رسنول هللا 

، فلما كنان الينوم  صلى هللا عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء

ليه وسلم أظلم من المدينة كنل شنيء الذي مات فيه رسول هللا صلى هللا ع
[326] . 

فهل تفهم  ـ أيها العاقل المستبصر ـ  من ظواهر األلفاظ أن الخطيئة 

! وأن الكننافر يأكننل فنني سننبعة أمعنناء بينمننا تغسننل بالمنناء والننثلج والبننرد؟ 

! وهل تعض علنى السننة النبوينة بنواجنذك المؤمن يأكل في معى واحد؟ 

! وهل أضناءت المديننة المننورة ينوم دخولنه التي تعض بها على اللقمة؟ 

صننلى هللا عليننه وسننلم إليهننا إضنناءة النهننار وأظلمننت يننوم وفاتننه ظننالم 

. فننإذا فهمننت النصننوص بغيننر ظننواهر األلفنناظ المقطوعننة عننن  !الليننل؟ 

 . السياق فهذا هو ]التأويل[ عند األشاعرة

 ، فنو هللا ـ  قال رسول هللا صلى عليه وسنلم: ]علنيكم بمنا تطيقنون 8

 . [327]ال يمل هللا حتى تملوا[

؟ نعننوذ بنناهلل مننن أن يقننول قائننل إن هللا  فهننل هللا سننبحانه وتعننالى يََمننلُّ

، وجنل ربننا وتقندس عنن  فالملل من صنفات المخلنوقين !!!يدركه الملل 

 . أن يوصف بما يختص به المخلوق من صفة

يء قننال الحننافظ ابننن حجننر رحمننه هللا تعننالى: والمننالل: اسننتثقال الشنن

. ونقنل  ، وهو محال علنى هللا تعنالى باتفناق ونفور النفس عنه بعد محبته

عننن اإلسننماعيلي وجماعننة مننن المحققننين أنننه إنمننا أطلننق هننذا علننى جهننة 

، ثم نقنل عنن القرطبني أننه قنال: وجنه مجنازه أننه  المقابلة اللفظية مجازاً 
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مالل تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل مالالً عبر عن ذلنك بنال

 . [328]من باب تسمية الشيء باسم سببه

ونعننوذ بنناهلل مننن أن يقننول قائننل إن هللِ ملننالً يليننق بننه ال يشننبه ملننل 

، متذرعاً بأنه يثبت هلل تبارك وتعالى ما أثبته له رسوله صلى  المخلوقين

فهل يوصف هللا تبارك وتعنالى بصنفة  !!!هللا عليه وسلم مع نفي التشبيه 

 . !في التشبيه[؟ نقص ثم يقال ]مع ن

ـ  روى البخنناري مننن طريننق مسننروق بننن األجنندع عننن عائشننة  9

رضي هللا عنهنا أن بعنض أزواج النبني صنلى هللا علينه وسنلم قلنن للنبني 

.  صننلى هللا عليننه وسننلم: أينننا أسننرع بننك لُُحوقنناً؟ . فقننال: ]أطننولكن يننداً[

دُ أنمنا ، فعلمننا بعن أطنولَهن ينداً …  ، فكاننت     فأخذوا قصنبة ينذرعونها

، وكانننت تحننب  ، وكانننت أسننرَعنا لحوقنناً بننه كانننت طننوَل ينندها الصنندقة

 . [329] الصـدقة

وروى مسلم من طريق عائشة بننت طلحنة عنن عائشنة أم المنؤمنين 

أنهننا قالننت: قننال رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلم: ]أسننرعكن لََحاقنناً بنني 

فكانت أطولننا  .قالت: . قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً  أطولكن يداً[

دَّق  يداً زينب  . [330]، ألنها كانت تعمل بيدها وتصَّ

وروى الحاكم من طريق عمرة بننت عبند النرحمن عنن عائشنة أنهنا 

قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألزواجه: ]أسرعكن لحوقاً بي 

. قالننت عائشنة: فكنننا إذا اجتمعنننا فنني بينت إحنندانا بعنند وفنناة  أطنولكن يننداً[

، فلم نزل  ، نتطاول هللا صلى هللا عليه وسلم نمد أيدينا في الجداررسول 

، ولنم  ، وكاننت امنرأة قصنيرة نفعل ذلك حتى توفيت زيننب بننت جحن 

                                                 

 . 1/102فت  الباري: [ 328]
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، فعرفنا حينئٍذ أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أراد بطنول  تكن أطولنا

 . [331] اليد الصدقة

كن لحوقناً بني المعنى الظاهر من قوله صنلى هللا علينه وسنلم ]أسنرع

أطولكن يداً[ أن الزوجة التي أعطاها هللا تعالى بسطة فني الجسنم وطنول 

، فكاننت  اليد هي أسرع لحاقاً برسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعند وفاتنه

،  ، أو يمنددن أينديهن فني الجندار أمهات المؤمنين يذرعن أيديهن بقصبة

ن هني األسنرع لحاقناً ليعلمن من منهن هي األطول يداً؟ وبالتالي من مننه

 بالحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم؟ .

أليس هذا هو ما يدل عليه الحديث حسب ألفاظه؟ ! أليس هذا هو منا 

 . فهمته أمهات المؤمنين من الحديث؟ !!!

ثم لما توفيت زينب بنت جح  قبل غيرها وكانت األسرَع لحاقناً بنه 

منين أن المراد من الحنديث صلى هللا عليه وسلم؛ تبين لسائر أمهات المؤ

، ولنم  ، فزيننب امنرأة قصنيرة ليس هو المعنى النذي تبنادر إلنى أفهنامهن

، وكانننت امننرأة  ، إال أنهننا كانننت تحننب الصنندقة كثيننراً  تكننن أطننولهن يننداً 

 ً ، فعلمننن رضنني هللا عنننهن أن  ، فكانننت تعمننل بينندها وتتصنندق َصننناَعا

 . المراد من طول اليد في الحديث كثرة الصدقة

هل يمكن أن يأتي نص ويكنوَن معنناه المنراد مننه هنو غينر المعننى ف

 . الظاهر؟ أترك الجواب ألرباب الِحَجى

ـ  يتهم الباحث األشاعرة بأنهم قرروا األصول العقلية بعيداً عن  10

، ولننم يننأت بنندليل علننى صننحة  الشننرع ولننم يننذكر مثنناالً واحننداً علننى ذلننك

ال المطالبنة بالندليل الدعنى منن ، ولنو ، فنال يمكنن أن يقبنل هنذا مننه قوله

 . شاء ما شاء

، حينث  ـ  يتوهم الباحث أن التأويل ضروري لمذهب األشاعرة 11

إنه مهرب عقلي من التناقض الذي اختلقته أوهامهم بين األصول العقلينة 

 . والنصوص الشرعية ! وليس كذلك

                                                 

 . بنحوه 8/108. طبقات ابن سعو:  4/25ااستور  للحاكم: [ 331]
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بل فهم النصوص الشرعية بدون تأويل الظواهر التني ليسنت منرادة 

 . ع: أمر مستحيلللشار

مثننال ذلننك قولننه تعننالى ]فَلَننْم تَْقتُلُننوُهْم َولَننـِكنَّ لُلّاَ قَننتَلَُهْم َوَمننا َرَمْيننَت إِْذ 

. فقنند نفننى ربنننا تبننارك وتعننالى بقولننه ]فَلَننْم [332]َرَمْيننَت َولَننـِكنَّ لُلّاَ َرَمننى[

، والظناهر  تَْقتُلُوُهْم[ أن يكنون المؤمننون قتلنوا قتلنى المشنركين ينوم بندر

 ، فهل قتلوهم أو لم يقتلوهم؟ . لمشاهد أنهم قتلوهما

،  إن قلننت لننم يقتلننوهم خالفننت الواقننع المشنناهد والظنناهر المحسننوس

، وإن قلنت قتلنوهم خالفنت ظناهر ألفناظ اآلينة الكريمنة  وهو أنهنم قتلنوهم

 . الذي أفاد أنهم لم يقتلوهم ولكن هللا تعالى هو الذي قتلهم

وله ]َوَما َرَمْيَت[ أن يكون النبي صلى وقد نفى ربنا تبارك وتعالى بق

، فهاتنان كلمتنان  ، وأثبت بقوله ]إِْذ َرَمْيَت[ أنه رمى هللا عليه وسلم رمى

، وهنو  ، فإن قلت إنه لنم ينرم خالفنت الواقنع المشناهد فيهما نفي ثم إثبات

أنننه صننلى هللا عليننه وسننلم أخننذ قبضننة مننن التننراب فرمننى بهننا فنني وجننوه 

، وإن قلنت  ما أثبته هللا تعنالى قني قولنه ]إِْذ َرَمْينَت[، وخالفت  المشركين

 . إنه رمى خالفت ظاهر قوله تعالى ]َوَما َرَمْيَت[

وهنننا تجنند نفسننك أنننك ال تسننتطيع أن تفسننر اآليننة الكريمننة حسننب 

، ولذا فقد قال ابن كثينر  ، وأنه يجب فهمها حسب السياق ظواهر األلفاظ

َ قَنتَلَُهْم[: أي لنيس رحمه هللا في تفسير قوله تعنالى ]فَ  لَنْم تَْقتُلُنوُهْم َولَِكننَّ لُلاَّ

بنل هنو النذي أظفنركم بهنم ونصنركم … بحولكم وقوتكم قتلتم أعنداءكم   

. وقال في تفسيرقوله تعنالى ]َوَمنا َرَمْينَت[: أي هنو النذي بلّنغ ذلنك  عليهم

إليهم وَكبَتَهم بها ال أنت
[333] . 

ياً من التعارض بين األصول فالتأويل عند األشاعرة ليس مهرباً عقل

العقلية والنصوص الشرعية أو ظواهرهنا إذا فُهمنت النصنوص فني ظنل 

، حسب المعهود من أساليب العرب فني كالمهنم  السياق الذي وردت فيه

، ولكننننه لننندرء التعنننارض بنننين األحكنننام العقلينننة القطعينننة  ومخاطبننناتهم

                                                 

 . 17، اآلية  سورة األنفال[ 332]
 . 17تفسأ سورة األنفال ، اآلية :  : تفسأ القرآمت العظيم البن ك أ[ 333]
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ة عننن وظننواهر بعننض ألفنناظ النصننوص إذا فُهمننت تلننك األلفنناظ مبتننور

، وعن المعاني والصور البالغينة التني اشنتملت  السياق الذي وردت فيه

 . عليها النصوص

فاالحتجننناج بقولنننه تعنننالى ]فَنَِسنننيَُهْم[ علنننى أن هلل نسنننياناً يلينننق بنننه: 

، واالحتجاج بقوله تعالى في الحنديث القدسني ]مرضنُت[ علنى  مرفوض

لى فني الحنديث ، واالحتجناج بقولنه تعنا أن هلل مرضاً يلينق بنه: مرفنوض

القدسي ]وإن تقرب إلني ذراعناً تقربنت مننه باعناً وإن أتناني يمشني أتيتنه 

، وكنذا االحتجناج بنه علنى أن هلل  هرولة[ علنى قنرب المسنافة: مرفنوض

، وذلننك ألن الظننواهر مننن األلفنناظ  مشننياً وهرولننة يليقننان بننه: مرفننوض

، بننل المننراد مننن  المبتننورة عننن سننياقها لننيس هننو المننراد مننن النصننوص

، وفني ظنل الصنور  النصوص هو ما يظهر من معانيها في ظل سياقاتها

، والذي يؤول هو ظنواهر األلفناظ المبتنورة  البالغية التي اشتملت عليها

،  ، وذلننك ألنهننا تتننناقض مننع النصننوص الثابتننة الُمْحَكمننة عننن السننياق

 . واألحكام العقلية القطعية

ُسوِل َوإِلَى أُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم ـ  قال هللا تعالى ] َولَْو َردُّوهُ إِلَ  12 ى الرَّ

لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَهُ ِمْنُهْم[ 
، وإنبناط المناء هنو  . أي يستخرجونه [334]

، فكأنننه ال بنند مننن الغننوص فنني أعمنناق  اسننتخراجه مننن بنناطن األرض

،ومن هنا كان تفناوت العلمناء فني دقنة  المعاني الستخراج المعنى المراد

 . ستنباط والوقوف على المعنى المراداال

، وإنمنا قنال  وتدبر حيث لم يقل هللا تعالى لَعَِلَمهُ الذين يسمعونه منهم

 . ]لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَهُ ِمْنُهْم[

، وهللا تبنارك وتعنالى يقنول:  ـ  القنرآن الكنريم لنيس فينه تنناقض 13

ِ لََوَجنندُوا فِيننِه اْختاِلفنناً ]أَفَننال يَتَنندَبَُّروَن اْلقُننْرآَن َولَنن ْو َكنناَن ِمننْن ِعْنننِد َغْيننِر لُلاَّ

 . [335]َكثِيراً[ 

                                                 

 . 83، اآلية  سورة النساء[ 334]
 . 82، اآلية  سورة النساء[ 335]
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والذي ينفي صحة التأويل بإطالق يلنزم منن قولنه هنذا أن يكنون فني 

، فتعّنين  ، كمنا فني اآلينة السنابقة: ]َوَمنا َرَمْينَت إِْذ َرَمْينَت[ القرآن تناقض

مننه بطريقننة ]التأويننل علننى مننن يقننول بنفنني التننناقض عننن القننرآن أن يفه

 . ، ال بدعوى نفاة التأويل الصحيح[

ـ  ادّعننى الباحنننث أن مننذهب السنننلف ال تأويننل فينننه لنننص منننن  14

 ً ، وهنننو كنننالم  ، وهنننذا تسنننرع فننني النفننني النصنننوص الشنننرعية إطالقنننا

 . منقوض

فممنا ينقضنه مننا رواه البخناري رحمنه هللا عننن ابنن عمنر رضنني هللا 

 عليه وسلم يوم األحنزاب: ]ال يصنلين عنهما أنه قال: قال النبي صلى هللا

،  . فنأدرك بعضنهم العصنر فني الطرينق أحد العصر إال في بني قريظة[

، لنم ينرد  . وقنال بعضنهم: بنل نصنلي فقال بعضهم: ال نصلي حتى نأتيها

، فلنم يعنّنف واحنداً مننهم  . فُِذكر ذلك للنبي صلى هللا علينه وسنلم منا ذلك
لننى بظنناهر الننص الننذي ينهنى عننن صننالة . فقند أخننذت الطائفنة األو [336]

، وأولنت الطائفنة الثانينة النهني بمنا  العصر ذلك اليوم إال في بني قريظنة

، وكأنهم تأولوه على  ، وقالوا ]لم يرد منا ذلك[ يخرج النص عن ظاهره

، فهل كان صرفهم للنص عن  معنى اإلسراع في التوجه إلى بني قريظة

ف كاننت قريننة الحنال الدالنة علنى معننى وانظر كينظاهره إال ]تأويالً[؟ 

، وانظر  اإلسراع كافية في جعل ذلك التأويل من باب ]التأويل الصحيح[

كيننف أقننر النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم كلتننا الطننائفتين ولننم يعنننف واحنندة 

 .  منهما

،  ، قال: حدثنا وكيع ومما ينقضه ما رواه هناد بن السري رحمه هللا

، عنن مجاهند أننه قنال فني تفسنير قولنه  نجنيح َ ، عنن ابنن أبني عن سنفيان

: ]لننيس فيهننا بكننرة وال [337]تعننالى ] َولَُهننْم ِرْزقُُهننْم فِيَهننا بُْكننَرةً َوَعِشننيّاً[ 

                                                 

 . النيب حلى هللا وسلم من األحزاع و رجه إىل بين قريظة ، دع مرجع ححي  البخاري: كتاع اايازي[ 336]
 . 62[ سورة مرمي آية 337]
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.  [338]،ولكنن يؤتنون بنه علنى النذي يحبنون منن البكنرة والعشنني[  عشني

ومجاهد هو أحد أئمة التابعين وأحند اآلخنذين عنن ابنن عبناس رضني هللا 

 . د بهذا التأويل، ولم ينفر عنهما

، ومننننهم  ـ  العلمننناء النننذين ورد عننننهم التأوينننل جماعنننة كبينننرة 15

، وال يستطيع أحد أن يتهمهم بأنهم  الشافعي وأحمد والبخاري رحمهم هللا

 . على غير طريقة السلف

قال الشافعي عن القرآن : وأن منه ظاهراً يُعرف في سياقه أنه يراد 

 . [339] به غير ظاهره

اً عننن اإلمننام أحمنند إن شنناء هللا تعننالى أنننه أّول بعننض وسننيأتي قريبنن

 . النصوص

هنـ( رحمنه 179ونقل عن الحافظ الثقة حماد بن زيد المتنوفى سننة )

بقولنه : …[ هللا أنه فسر حديث ]ينزل هللا تعالى كل ليلة إلى سماء الندنيا 

 . [340]نزوله إقباله 

ناس من هذه وأما البخاري فقد قال : وقال بعضهم إن أكثر مغاليط ال

فأمنا بينان المجناز منن … ،  األوجه الذين لم يعرفوا المجاز منن التحقينق

،  التحقيق فمثل قنول النبني صنلى هللا علينه وسنلم للفنرس ]وجدتنه بحنراً[

 . [341]، وتحقيقه أن مشيه حسن  وهو الذي يجوز فيما بين الناس

َل الضحك الوارد في قوله صلى هللا عليه وسلم ]فيضنحك هللا  كما أوَّ

 . [342]تبارك وتعالى منه[ فقال: معنى الضحك فيه الرحمة 

                                                 

. واآلينة هني يف سنورة  [ من وجه آخر عن سفيامت ال وري بنه ًنوه 16/102، ورواه ابن جرير ]  1/72الزهو هلنا : [ 338]
. وروي ابننن جريننر ًوهننذا  4/278. وانظننر: الننور اان ننور للسننيوطي:  . وإسنننا  هننذا األثننر حننحي  62، اآليننة  مننرمي

 . ااع  عن مجاعة من السلا
 . 52لرسالة ل:ماب الشافعي: ص [ ا339]
 . ، دع ه  ينظرومت إال أمت أيتيهم هللا 572األياء والصفات للبيهقي: ص [ 340]
 . 109خلق أفعال العبا  والر  على اجلهمية للبخاري: ص [ 341]
 . ، دع ما ذكر يف الصورة 378انظر: األياء والصفات للبيهقي: ص [ 342]
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وقد بين اإلمام الشافعي رحمة هللا عليه في النص المنقول آنفاً أن في 

، وأن معرفنة المنراد  القرآن الكريم منا لنه ظناهر وينراد بنه غينر ظناهره

 . ، وهذا يسميه األشاعرة ]تأويالً[ تكون بالنظر في السياق

لبخاري بين مجاز القنول وتحقيقنه وتفسنيره للحنديث وتفريق اإلمام ا

 . بما يخرجه عن المعنى الظاهر من لفظة البحر هو نوع من ]التأويل[

ـ  ومن الغرينب أن ابنن تيمينة رحمنه هللا ال يسنتنكر التأوينل فني  16

، فقد قال: ووصَف هللا تعالى نفسه ببسط اليدين فقال ]بَْل  بعض المواطن

، ووصنَف بعنض خلقنه ببسنط اليند فني قولنه ]َوالَ  [343]اِن[ يَدَاهُ َمْبُسنوَطتَ 

تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط[ 
وإذا كان المراد بالبسط اإلعطناء والجنود … ،  [344]

 فليس إعطاء هللا كإعطاء خلقه وال جوده كجودهم.

وإذا جنناز تفسننير بسننط الينندين باإلعطنناء والجننود فهننذا هننو  أقووول:

 . ]التأويل[ عند األشاعرة

إذا وجنندنا األشنناعرة أو بعننض األشنناعرة يقولننون عننن بعننض   ـ 17

النصوص ]إنها توهم التشبيه ولهذا وجب تأويلها[ ؛ فينبغي أن ال نتسرع 

، واإلقنذاع لهنم بنالقول عمنا لنم  بحمل هذا الكالم علنى معننى لنم يقصندوه

 . ، بل الواجب هو تفهمه في ضوء سائر كالمهم ومرامهم يعتقدوه

النصنننوص إذا فسنننرت حسنننب معننناني األلفننناظ ومعنننناه هنننو أن تلنننك 

، وخاصة في أذهان الداخلين في  مقطوعة عن سياقها فإنها توهم التشبيه

،  اإلسالم من غير العرب الذين قد تترجم لهنم النصنوص ترجمنة حرفينة

، ولننذا فإنهنا تفسننر  أو  فني أذهننان منن سننار علنى هننذه الطريقنة فنني الفهنم

، وبمنا يتفنق منع الحقنائق العقلينة  نحسب أساليب العرب البلغاء في البينا

، ال حسننننب تجميننننع معنننناني  القطعيننننة والنصننننوص الُمْحكمننننة الشننننرعية

 . المفردات

                                                 

 . 64[ سورة ااائوة آية 343]
 . 29[ سورة اإلسراء آية 344]
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ـ  زعننم الباحننث أن أبننا حامنند الغزالنني رحمننه هللا افتننرى علننى  18

، إذ ادّعنى أن اإلمنام أحمند اسنتثنى ثالثنة أحادينث  اإلمام أحمد رحمنه هللا

 . ، بل وينقضه الدليل ينقصه الدليل، وهو زعم  وقال ال بد من تأويلها

والذي ينقضه هو أن اإلمام أحمد رحمنه هللا تعنالى قند ثبنت عننه أننه 

 أول بعض النصوص:

فمن ذلك منا رواه البيهقني عنن الحناكم عنن أبني عمنرو ابنن السنماك 

أننه  [345]عن حنبل أن أحمد ابن حنبل تأول قول هللا تعالى ]َوَجاَء َربَُّك [ 

 . [346] ال البيهقي: وهذا إسناد ال غبار عليه، ثم ق جاء ثوابه

ومن ذلك ما روي عنه أنه أّول الحديث النبوي الذي فيه ]تجيء يوم 

 . [347] القيامة سورة البقرة[ فقال: إنما هو الثـواب

 ] ومنن ذلننك مننا روي عنننه فنني تفسننير قولننه تعننالى ] إِالَّ أَْن يَننأْتِيَُهُم لُلاَّ
 . [349] ره، قال: المراد به قدرته وأم [348]

ومننن ذلننك قولننه فنني حننديث ]إن القننرآن يجننيء فنني صننورة الشنناب 

. قال اإلمام أحمد: ]كالم  الشاحب فيأتي صاحبه فيقول هل تعرفني ؟ ...[

، وإنمننا معنننى أن القننرآن  ، وال يتغيننر مننن حننال إلننى حننال هللا ال يجننيء

 . . وهذا إن ثبتت نسبته إليه [350]يجيء إنما يجيء ثواب القرآن[ 
                                                 

 . 22[ سورة الفجر آية 345]
ع منامت بنن أمحنو  ابنن السنما : هنو عمنرو . أبنو ، يف ترمجنة اإلمناب أمحنو 10/370انظر: البواية والنهاينة البنن ك نأ: [ 346]

سننأ أعننالب ]  . ثقننة ، وهننو (هننن344)، تننويف سنننة  حلنناكم ولننأه، ويننع منننه ا ، يننع مننن حنبنن  ولننأه بننن عبننو هللاا
، تويف  ، ومن خاحة أححابه ابن عم اإلماب أمحو . حنب  بن إسحاق بن حنب : هو[  445 – 15/444النبالء: 

 . [ 52 – 13/51. ]سأ أعالب النبالء:  ثقة ، وهو(هن273)سنة 
ومتنر [ للخنالل بسننوه عنن حنبن  بنن إسنحاق عنن ابنن عمنه اإلمناب عزاه الكوثري يف تعليقه علنى ] فنع شنبه منن شنبه [ 347]

، فلعلهننا يف الشننطر  ، ومل أجننو فيننه هننذه احلكايننة عننن أمحننو شننطره . وااطبننو  مننن كتنناع ]السنننة[ للخننالل هننو أمحننو
 . ااخطو 

 . 210[ سورة البقرة آية 348]
. والنا األول اانقول  563اإلماب أمحو: ص عزاه الكوثري يف تعليقه على األياء والصفات للقاضي أيب يعلى عن [ 349]

 . عنه بسنو ححي  ييين عما بعوه ح  يتم الت ب  من النصني اآلخرين وإسنا يهما
 .145الر  على اجلهمية والزان قة اانسوع ل:ماب أمحو: ص [ 350]
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يتسنناءل الباحننث لننم يكننون تأويننل األشنناعرة لعلننو هللا تبننارك ـ   19

 وتعالى تنـزيهاً وتوحيداً وتأويل الباطنية للبعث والحشر كفراً وردة؟ 

لقد أثبت هللا تبارك وتعنالى العلنو لنفسنه فقنال ] َوُهنَو اْلعَِلنيُّ اْلعَِظنيُم[ 
له من ، أي ليس فوقه فيما يجب  ، فأثبت األشاعرة له العلو المطلق [351]

، وينفنون تفسنير العلنو  ، بل وال يشاركه في ذلك أحد صفات الكمال أحد

، كقنول القائنل  بما يشبه علو جسم على جسم وكلَّ اللوازم المترتبنة علينه

، أي وكلمنا  إن من على رأس الجبل أقرب إلى هللا ممن في بطن النوادي

ذا ، وهن صعد اإلنسان إلى األعلى صنعودَ أجسنام ومسنافات صنار أقنرب

التصور عن العلو هو الذي حكاه ربنا تبارك وتعالى عن فرعنون بقولنه: 

]َوقَنناَل فِْرَعننْوُن يَننا َهاَمنناُن اْبننِن ِلنني َصننْرحاً لَعَلِّنني أَْبلُننُغ اأْلَْسننبَاَب * أَْسننبَاَب 

السَّننَماَواِت فَننأَطَِّلَع إِلَننى إِلَننِه ُموَسننى[ 
. فننالجمع بننين النصننوص جعننل  [352]

، ثنم إن   بما ليس من جنس علو جسنم علنى جسنماألشاعرة يؤولون العلوَّ 

، كمنا ينفني المماثلنة  العقل ينفي مماثلة هللا تعالى للمخلوقين في الصنفات

،  ، ويعترف بعد ذلك بعجزه عن إدراك حقيقة الذات والصفات في الذات

 . فاهلل تعالى هو العلي كما ينبغي له سبحانه

اؤهم أن اإلنسنان إذا منات أما تأويل الباطنية للبعث والحشر فهو ادع

، أي فنال بعنث وال حشنر وال حسناب وال  فال يمكنن أن يعناد منرة أخنرى

، ويقولون إن المراد من نصوص الوحي المشتملة علنى ذلنك إنمنا  جزاء

، وأن نعيم الجنة هو  يراد بها تصورات اإلنسان بأنه يحاسب على أفعاله

اب جهنننم هننو ، وأن عننذ مشنناعر الفننرح والسننرور بمننا قنندم مننن إحسننان

مشاعر الحزن والغم بمنا قندم منن إسناءة!!! فهنل أولنوا نصنوص النوحي 

المشتملة على ذلك للجمع بينها وبنين نصنوص أخنرى؟!!! أو أولنوا تلنك 

النصوص لداللة عقلية على استحالة وقوعها؟ !!! ال شيء عندهم ال فني 

الت ، ومقابلنة دال ، ولنيس بأينديهم سنوى العنناد واالسنتكبار هذا وال ذاك

، بننل النندالئل العقليننة تنندل قطعنناً علننى جننواز  النصننوص الجليننة باإلنكننار

، وهنننو منننا أكدتنننه نصنننوص النننوحي  وقنننوع المعننناد والحشنننر والجنننزاء

                                                 

 . 4، ويف سورة الشوري آية  255[ كررت مرتني يف سورة البقرة آية 351]
 . 37ن36تامت سورة لافر اآلي[ 352]
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، فهنننو جننننائز الوقنننوع منننن حيننننث الننندليل العقلننني قبننننل ورود  القطعينننة

، وثابت وواقع جزماً وقطعاً بعد ورود نصوص النوحي التني  النصوص

. فلننيس تأويننل الباطنيننة إال  تحتمننل التأويننلأثبتننت وقوعننه بنصننوص ال 

 . ، بل وال شبهة دليل ]تأويالً فاسداً[ ال يستند إلى دليل أو قرينة

 . فكيف يصح تشبيه هذا التأويل الفاسد بذلك التأويل الصحيح؟ !!!

ـ  هنالك شبهة في موضوع التأويل أثارها ابنن تيمينة رحمنه هللا  20

، تلننك هنني قولننه: ]وهللاُ سننبحانه  هوطالمننا رددهننا بعننض مننن جنناؤوا بعنند

وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كالمنه النذي وصنف بنه نفسنه ال يظهنر 

 .[ 353]منه إال ما هو كفر أو ضالل[ 

، وخالصته أن كالم هللا تعالى الذي وصنف  وقد تقدم ما فيه الجواب

به نفسه يستحيل أن يكون ظاهره ما هو كفنر أو ضنالل إذا فُهنم فني ظنل 

، حسنب المعهنود منن أسناليب العنرب فني كالمهنم  لذي ورد فينهالسياق ا

، وأنننه ال يكننون ظنناهره كننذلك إال إذا أخننذت المعنناني مننن  ومخاطبنناتهم

 . ، بعيداً عن المعهود من أساليب العرب األلفاظ المبتورة عن السياق

هذا وقد أطلت فني موضنوع التأوينل بعنض اإلطالنة لمزيند إيضناحه 

وضنوح ـ يعنين فني فهنم عندد منن الموضنوعات ، وألن فهمه ـ ب وتجليته

 . األخرى

ولعل من المفيد أن أنقنل هننا قنول ابنن تيمينة رحمنه هللا عنن التأوينل 

، فقد قال: ]وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل  المذموم الباطل

التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويلنه ويندّعون صنرف اللفنظ 

. فعلينك ايهنا  [354]ر مدلولنه بغينر دلينل يوجنب ذلنك[ عن مدلوله إلى غين

،وتدبر قوله ]بغير دليل يوجب  الباحث أن تعض على قوله هذا بنواجذك

 . ذلك[

ـ استخدم ابنن تيمينة التأوينل منع بعنض النصنوص النواردة عنند  21

، فقد قال في معنرض مناقشنته للنصنارى القنائلين إن عيسنى  أهل الكتاب

                                                 

 . 47الرسالة التومرية البن تيمية: ص [ 353]
 . 71الرسالة التومرية: ص [ 354]



 ـ 188ـ  

ن يعبر به عمن هو ولد الوالدة المعروفة ويعبنر بنه هو ابن هللا: ]لفظ االب

،  ، كما يقال ابن السبيل لمن ولدته الطريق عمن كان هو سبباً في وجوده

، ويقال لنبعض الطينر ابنن  فإنه لما جاء من جهة الطريق جعل كأنه ولده

، ويقنال كوننوا منن أبنناء اآلخنرة وال  ، ألننه يجنيء منن جهنة المناء الماء

، وهذا اللفظ موجود في الكتب التي بأيدي أهل  ... اء الدنياتكونوا من أبن

، كمنا ذكنروا أن المسنيح قنال  الكتاب في حق الصالحين النذين يحنبهم هللا

، وفني التنوراة أن هللا قنال ليعقنوب أننت ابننني  أبني وأبنيكم وإلهني وإلهكنم

، وهننو  ، ونحوذلننك ممننا يننراد بننه إذا كننان صننحيحاً معنننى صننحيح بكننري

، وكان المعنى مفهوماً عند األنبيناء علنيهم السنالم  واالصطفاءالمحبة له 

، فصنار كثينر منن اتبناعهم  ، وهو من األلفناظ المتشنابهة ومن يخاطبونه

. فتدبر قوله ]ونحوذلك مما ينراد بنه إذا  [355]يريدون به المعنى الباطل[ 

 . ، وهو المحبة واالصطفاء[ كان صحيحاً معنى صحيح

، ألن  لى معنى المحبة واالصنطفاء ]تأوينل[وتفسير كلمة ]االبن[ ع

،  المعنى الظاهر منها هو معنى البنوة المعروف في قولك فالن بن فنالن

وليست المعاني األخرى التي يحمل عليها ابن السبيل وابنن المناء وأبنناء 

،  ، بل وال مقاربة لنه اآلخرة مساوية في الظهور لمعنى البنوة المعروف

، فاعجننب ممننن يجعننل  نحوقولننك فننالن بننن فننالنبننل ال تجننيء أصننالً فنني 

 . لفظة االبن من المتشابه أو المشترك

وإذا كان تفسير ]أنت ابنني بكنري[ علنى معننى المحبنة واالصنطفاء 

سائغاً ؛ وإذا كان تأكيد المعنى بقوله عنه إنه االبن البكر ال يمنع من ذلك 

لنيس بمنانع ـ عنند  التفسير ؛ ففي هذا داللة على إن إتْباع اللفظ بما يؤكده

ابن تيمية رحمه هللا ـ من مثل ذلك التفسير الذي يصرف المعنى الظناهر 

 .  إلى غيره لدليل

هننذا ولننم يتعننرض ابننن تيميننة لتفسننير كلمننة ]أبنني وأبننيكم[ فنني النننص 

، وهنل يسنتطيع أن  الذي نقله عن أهل الكتاب كما فعل مع لفظنة ]االبنن[

من معنى األبوة الستحالته على يفسرها بغير صرفها عن معناها الظاهر 

 . هللا تعالى؟ !! وهل هذا إال ]تأويل[ ؟ !!

                                                 

 . ب 1964هن/  1383،  ، مطبعة ااوين دلقاهرة 346 /2اجلواع الصحي  ان بو ل  ين ااسي : [ 355]



 ـ 189ـ  

 الموضوع الثاني عشر:          السمعيات

 

 قال الباحث:

]يقسننم األشنناعرة أصننول العقينندة بحسننب مصنندر التلقنني إلننى 

 ثالثة أقسام:

، ومننه بناب  ، وهنو معظنم األبنواب قسم مصدره العقل وحنده

م هو منا يحكنم العقنل بوجوبنه دون توقنف وهذا القس …،  الصفات

 . على الوحي عندهم

 ً وهنذا القسنم  …،  ، كالرؤينة وقسم مصدره العقل والنقنل معنا

 هو ما يحكم العقل بجوازه استقالالً أو بمعاضدة الوحي .

، أي المغيبننات  ، وهننو السننمعيات وقسننم مصنندره النقننل وحننده

، وهو عندهم  ، كعذاب القبر والصراط والميزان من أمور اآلخرة

ما ال يحكم العقنل باسنتحالته لكنن لنو لنم ينرد بنه النوحي لنم يسنتطع 

فهننذه األمننور الغيبيننة نتفننق معهننم علننى  …،  العقننل إدراكننه منفننرداً 

، فهم يقولون عند ذكنر  ، لكننا نخالفهم في المأخذ والمصدر إثباتها

أي أمر منها ننؤمن بنه ألن العقنل ال يحكنم باسنتحالته وألن الشنرع 

ً  بنننه جننناء ، أمنننا فننني منننذهب أهنننل السننننة  ، ويكنننررون ذلنننك دائمنننا

 . والجماعة فال منافاة بين العقل والنقل أصالً[

ثم قال الباحث: ]وليس هناك أصل منن أصنول العقيندة يسنتقل 

، كما أنه ليس هناك أصل منهنا ال يسنتطيع العقنل  العقل بإثباته أبداً 

 . إثباته أبداً[

 

 أقول :

شناعرة أن القسنم األول منن أقسنام أصنول ـ  نسنب الباحنث إلنى األ1

العقينندة ـ  وهننو مننا يشننمل صننفات هللا تعننالى ومعظننم أبننواب االعتقنناد ـ 

!!! وكأنه يوحي للقارئ أن تلك األبواب منن مصدره عندهم العقل وحده 
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. وهنذا  أصول العقيدة تُتلقى  ـ عند األشاعرة ـ  منن العقنل دون النقنل!!!

 . ليس بصحيح

لبيهقي رحمه هللا:]فصفات ذاته منا يسنتحقه فيمنا لنم ينزل قال اإلمام ا

، أحدهما عقلي، واآلخرسمعي، فالعقلي ما  ، وهي على قسمين وال يزال

... وأما السمعي فهنو  ، كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به

 . [356]ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط[ 

األدلنة علنى وجنود هللا تعنالى  أفيظن عاقنل عننده ُمسنكة منن عقنل أن

وحياتننه وعلمننه وإرادتننه وقدرتننه وسننمعه وبصننره هنني أدلننة عقليننة فقننط 

،  وليست عقلية ونقلية؟ !!! فالعقل يدل على ذلك وآيات القرآن تدل عليه

، وال يشننك فنني هننذا عاقننل  والنندالئل متضننافرة علننى إثبننات تلننك العقائنند

 . ، واألشاعرة ال يقولون بخالفه متدبر

ا الذي يقولنه األشناعرة فني هنذا؟ لنأخنذ علنى سنبيل المثنال منا لكن م

 يقوله إمام الحرمين:

قننال إمننام الحننرمين: ]أصننول العقائنند تنقسننم إلننى مننا يُنندرك عقننالً وال 

 ً ، وإلننى مننا يُنندرك سننمعاً وال يتقنندر إدراكننه  يسننو  تقنندير إدراكننه سننمعا

ك إال عقنالً ، فأمنا منا ال يندر ، وإلى ما يجنوز إدراكنه سنمعاً وعقنالً  عقالً 

فكل قاعدة في الندين تتقندم علنى العلنم بكنالم هللا تعنالى ووجنوِب اتصنافه 

 ً ، ومنا يسنبق ثبوتُنه  ، إذ السمعيات تستند إلى كالم هللا تعنالى بكونه صدقا

 . [357]في الترتيب ثبوَت الكالم وجوباً فيستحيل أن يكون مدركه السمع[ 

ألول منن أقسنام أصنول لقد بنيّن إمنام الحنرمين رحمنه هللا أن القسنم ا

 ً ،  العقيدة عند األشاعرة هو ما يدرك عقالً وال يسو  تقدير إدراكنه سنمعا

، وال  يعني أنه يستدل عليه باألدلة العقلية التني يحنتج بهنا علنى المخنالف

، ولنم يقنل ]هنو منا يندرك  يصح أن نقدر أنه يستدل عليه باألدلة السنمعية

 . واضح. وبينهما فرق  عقالً وال يدرك سمعاً[

                                                 

 . 31االعتقا  للبيهقي: ص [ 356]
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تصننور إنسنناناً عطننل عقلننه فلننم يجنند دلننيالً علننى هللا تبننارك وتعننالى 

، ثنم أقنر بوجنود  ، ولم يجد دليالً على أن القرآن كنالم هللا وصفات كماله

، أفيسنمى  هللا وبصفاته وبأن القنرآن كنالم هللا ألننه وجند ذلنك فني القنرآن

تقادينة ممنا مثل هذا مؤمناً متمسنكاً بندليل؟ !!! أليسنت تلنك األصنول االع

يجننب أن يكننون منندركها العقننل؟ !!! فننإذا أثبتهننا العاقننل المتنندبر بالنندالئل 

، وهننذا  العقليننة فإنننه يستشننهد عليهننا بعنند ذلننك بالنندالئل السننمعية القرآنيننة

معنننى قننول إمننام الحننرمين ]ومننا يسننبق ثبوتُننه فنني الترتيننب ثبننوَت الكننالم 

 . وجوباً فيستحيل أن يكون مدركه السمع[

حننث إلننى األشنناعرة أن هننذا القسننم األول هننو مننا يحكننم ـنن نسننب البا2

، فمنا أدري وجنه الغرابنة  العقل بوجوبه دون توقف على النوحي عنندهم

في هذا؟ أال يحكم العقل السليم بنأن هللا تعنالى واجنب الوجنود وأننه العلنيم 

الحكيم السنميع البصنيرالذي لنيس كمثلنه شنيء باألدلنة العقلينة قبنل ورود 

 . ذلك؟ !!!األدلة السمعية ب

وإلى نحوهذا يشير كنالم ابنن تيمينة رحمنه هللا إذ يقنول: ]فنال بند فني 

 ً ، متصفاً بصفات تميزه عنن  آخر األمر من أن يثبت موجوداً واجباً قديما

 . [358]، وال يكون فيها مماثالً لخلقه[  غيره

ـ  نسب الباحنث إلنى األشناعرة أن منن القسنم النذي مصندره العقنل 3

، أي رؤينة المنؤمنين ربَّهنم تبنارك وتعنالى فني  الرؤينة والنقل معاً مسألة

 . ، فهل يُستدل على الرؤية باألدلة العقلية ؟!!! اآلخرة

،  …قال إمام الحرمين : ]وأمنا منا يجنوز إدراكنه عقنالً وسنمعاً فهنو

فأمنا كنون الرؤينة ووقوعهنا … ، ونظير هنذا القسنم إثبنات جنواز الرؤينة

 . [359]الحق[  فطريق ثبوتها الوعد الصدق والقول

،  أي : فأما إثبات جواز الرؤية فهو ـ عند األشاعرة ـ  بالعقل والنقل

، ألن العقنل ال  وإما إثبات وقوع الرؤية وتحققهنا فني اآلخنرة فهنو بالنقنل

، فالمسنألة فني شنقها األول  يحكم بوجوب كون الرؤينة واسنتحالة عندمها
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سننامحه هللا ـ ال  ، وفنني شننقها الثنناني سننمعية. والباحننث  ـ عقليننة وسننمعية

 . ينتبه لمثل هذه الفروق

وإلننى نحننو هننذا يشننير كننالم ابننن تيميننة رحمننه هللا إذ يقننول: ]وكننذلك 

. أي: فالرؤينة  ـ منن حينث هني ممكننة  [360]إمكان الرؤية يثبت بالعقنل[

، أمنا حصنول الرؤينة  غير مستحيلة ـ  فهنذا يكنون إثباتنه بالندليل العقلني

، بننل باألدلننة  إثباتننه بالنندليل العقلنني ووقوعهننا للمننؤمنين فهننذا ال يكننون

 . السمعية

، أي  ـ يتفق الباحث مع األشاعرة علنى إثبنات تلنك األمنور الغيبينة4

، لكننه  ، كعنذاب القبنر والصنراط والمينزان السمعيات التني ثبتنت بالنقنل

، ونقننل عنننهم أنهننم  يخننالفهم  ـ علننى مننا يقننول ـ  فنني المأخننذ والمصنندر

هننا نننؤمن بننه ألن العقننل ال يحكننم باسننتحالته يقولننون عننند ذكننر أي أمننر من

، أمننا فنني مذهبننه ـ  الننذي ينقلننه عننن أهننل السنننة  وألن الشننرع جنناء بننه

. فمنا الفنرق بنين  والجماعة ـ فيقول إنه ال منافاة بين العقل والنقنل أصنالً 

 . المذهبين؟ !!!

لنم يقنل األشنناعرة بوجنود منافنناة بنين منا يحكننم بنه العقننل علنى سننبيل 

، وقنولهم عنند  ا يجيء به الشرع من طريق الجنزم واليقنينالقطع وبين م

ذكر أي أمر منها ]نؤمن به ألن العقل ال يحكم باستحالته[ هو تمهيند بنين 

، وفي هذا تنبيه علنى أننه لنو كنان ممنا  يدي قولهم ]وألن الشرع جاء به[

 ً ، أمننا إذا افترضنننا مجيئننه فنني نننص  يسننتحيل عقننالً لكننان مسننتحيالً شننرعا

، منن حينث الثبنوت ومنن حينث  د من التأكند منن هنذا الننصشرعي فال ب

، وال بد أن يكون في هذه الحالة إما غير قطعي الثبوت وإما غير  الداللة

،  ، وهذا أمر ال خالف فيه ، فالمستحيل عقالً مستحيل نقالً  قطعي الداللة

 . وكثير من الناس ال يدركون مواطن االتفاق ومواطن االختالف

في هذا اختالفاً يذكر لنا مثاالً واحداً عنن أمنر ثبنت  وليت الذي يذكر

 . في الشرع ولم يثبته األشاعرة بدعوى أن العقل يحكم باستحالته !!!
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وإلى نحو مما تقدم يشير كالم ابن تيمية رحمه هللا إذ يقول للمعتزلي 

، ألن الننافي علينه  عن أمنر يناقشنه فينه: ]ولنيس لنك أن تنفينه بغينر دلينل

، ولنننم يعنننارض ذلنننك  ، والسنننمع قننند دل علينننه علنننى المثبنننتالننندليل كمنننا 

، فيجننب إثبننات مننا أثبتننه النندليل السننالم عننن  معننارض عقلنني وال سننمعي

 . [361]المعارض المقاوم[ 

فلم تعيب أيها الباحث على األشاعرة أنهم يقولون عنند ذكنر أي أمنر 

من األمور السمعية ]نؤمن به ألن العقل ال يحكم باستحالته وألن الشنرع 

جاء به[ وال تعيب ذلك على ابن تيمية وقد قال ]والسمع قد دل علينه ولنم 

 . يعارض ذلك معارض عقلي وال سمعي[ والمعنى واحد؟؟!!!

ـ  أما قول الباحنث ]ولنيس هنناك أصنل منن أصنول العقيندة يسنتقل 5

، ألن اإليمنان بوجنود هللا  العقل بإثباتنه أبنداً[ فهنذه دعنوى مخالفنة للواقنع

، وكثينر منن  قدرته وإرادته يمكن أن يستقل العقنل بإثباتنهتعالى وعلمه و

. أمنا إذا كنان منراد الباحنث أننه لنيس  الفالسفة آمنوا بذلك باألدلنة العقلينة

هناك أصل من أصول العقيدة يثبته العقل وال يثبته الندليل السنمعي فكنان 

 . الواجب عليه البيان

العقنل إثباتننه  وأمنا قولنه ]كمننا أننه لنيس هننناك أصنل منهنا ال يسننتطيع

، ألن اإليمان بالمالئكة من أصنول  أبداً[ فهذه كذلك دعوى مخالفة للواقع

 . ، إنما هو ثابت باألدلة النقلية السمعية اإليمان وال يستطيع العقل إثباته

هنذا وفنني كننالم ابننن تيميننة رحمننه هللا مننا يشننير إلننى أن المعنناد  ـ بمننا 

وتحققه باألدلة السمعية دون يشمل البعث والجزاء ـ  يكون إثبات وقوعه 

ً  العقليننة ، وذلننك إذ  ، أمننا إمكننان وقوعننه فهننذا ممننا يسننتدل عليننه بهمننا معننا

 ً ... فإننه سنبحانه  ، يقول: ]إن كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا

وتعالى بين من اآليات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمنه وغينر 

، كمنا بنين أيضناً منا دل علنى نبنوة  هنم علينهذلك ما أرشند العبناد إلينه ودل

 .[362]أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه[
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وإذا كان الباحث يرى أن مسألة االسنتواء علنى العنرش منن أصنول 

العقينندة فننإن ابننن تيميننة رحمننه هللا يننرى أن إثباتهننا ال يكننون بالعقننل مننع 

م بنه هنو ، وذلك إذ يقول: ]وأما االستواء على العنرش فطرينق العلن النقل

 . [363]السمع[ 

فكيف يصح ادّعاء الباحث بأنه ليس هناك أصنل منن أصنول العقيندة 

 . ال يستطيع العقل إثباته أبداً؟ !!
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 الموضوع الثالث عشر:        التكفير

 

 قال الباحث:

، فتنننارة  ]أمنننا األشننناعرة فهنننم مضنننطربون اضنننطراباً كبينننراً 

ن ال نكفننر إال مننن ، وتننارة يقولننون نحنن يقولننون نحننن ال نكفننر أحننداً 

، وتننارة يكفننرون بننأمور ال تسننتوجب أكثننر مننن التفسننيق أو  كفرنننا

، وتنارة  ، وتنارة يكفنرون بنأمور ال توجنب مجنرد التفسنيق التبديع

يكفنننرون بنننأمور هننني نفسنننها شنننرعية ويجنننب علنننى كنننل مسنننلم أن 

 . يعتقدها[

 ً . وأمننا …،  ثننم قننال: ]فأمننا قننولهم ال نكفننر أحننداً فباطننل قطعننا

وأمنا تكفينر منن ال  …، كفنر إال منن كفرننا فباطنل كنذلكقولهم ال ن

يستحق سوى التبديع فمثل تصريحهم فني أغلنب كتنبهم بتكفينر منن 

وأما تكفينر منن ال يسنتحق حتنى … ، قال إن هللا جسم ال كاألجسام

مجنننرد الفسنننق أو المعصنننية فكتكفينننرهم منننن قنننال إن الننننار علنننة 

جننب اعتقنناده وأمننا التكفيننر بمننا هننو حننق فنني نفسننه ي… ، اإلحننراق

فنحوتكفيرهم لمنن يثبنت علنو هللا ومنن لنم ينؤمن بناهلل علنى طريقنة 

 . أهل الكالم[

 

 أقول :

، وإذا كننان اإليمننان  ـنن  األشنناعرة يننرون أن الكفننر نقننيض اإليمننان1

عنندهم هننو تصننديق سننيدنا محمنند صننلى هللا علينه وسننلم فيمننا جنناء بننه مننع 

دهم هنو عندم تصنديقه إذعان النفس لذلك وقبولهنا إيناه ؛ فيكنون الكفنر عنن

، وال بد أن يكون قد علم مجيئنه  صلى هللا عليه وسلم في أمر مما جاء به

، أي علنم ذلنك بطرينق قطعني وذاع واشنتهر اشنتهاراً يقطنع  به ضرورة

 . العذر



 ـ 196ـ  

ومن نصـوص األشـاعرة في كـتب العقيدة قول عضد الدين اإليجي 

قبلنة إال بمنا فينه نفني هـ(: ]وال يكفر أحد من أهل ال 756المتوفـى سـنة )

، أو  ، أو إنكنار النبنوة ، أو بمنا فينه شنرك الصانع القنادر المختنار العلنيم

، أو إنكنار  إنكار ما علم مجيء محمد صنلى هللا علينه وسنلم بنه ضنرورة

 ً ، وأمنا غينر ذلنك فالقائنل  ، أو استحالل المحرمات أمر مجمع عليه قطعا

 .[364] ، ومنه التجسيم[ به مبتدع وليس بكافر

ـ  لم يقل األشاعرة ]ال نكفر أحدا ً[، وهنل يُظنن بمسنلم أن ال يكفنر 2

من ال يؤمن باهلل ورسله واليوم اآلخر؟ !!! وهل يُظن بمسنلم أن ال يكفنر 

من يؤمن باهلل ويعبد مع هللا غيره؟ !!! وهل يُظنن بمسنلم أن ال يكفنر منن 

ن يلصنق النتهم يؤمن باهلل ويتخذ آيات هللا هزواً؟ !!! ولكن الباحث يريد أ

الباطلننة بمننن يخاصننمهم ثننم يبننين بطالنهننا فيثبننت لنفسننه االنتصننار فنني 

،  . والذي وقفت عليه من كالم األشاعرة هو غير هذا المعارك المتوهَّمة

فقد قال تاج الندين السنبكي فني مبحنث االجتهناد منن جمنع الجوامنع: ]وال 

: ]جمهنور . وقنال عضند الندين اإليجني [365]نكفر أحنداً منن أهنل القبلنة[ 

 . [366]المتكلمين والفقهاء على أنه ال يُكفر أحد من أهل القبلة[ 

ـ قول بعنض األشناعرة ]ال نكفنر إال منن كفَّرننا[ هنو قنول ال يمثنل 3

،  ، إنما قاله األستاذ أبو منصور البغندادي رأي األشاعرة وال جمهورهم

 . [367]، وال أدري إن كان قد تابعه عليه أحد  ولم يعزه اإليجي لغيره

وإنما لم يكفر جمهور المتكلمين والفقهاء من يكفنرهم ألننه قند يكنون 

، ولنذا لنم  ، أي ال منن بناب تسنمية اإليمنان كفنراً  متأوالً أخطأ فني تأويلنه

، وجمهور العلماء  يكفر سيدنا علي رضي هللا عنه الخوارج الذين كفروه

 . على وفق قوله رضي هللا عنه في هذا
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أغلب كتبهم بتكفير منن قنال إن هللا جسنم  ـ لم يصرح األشاعرة في4

ً  ، كما ادعاه الباحث ال كاألجسام  . ، وإنما صرحوا بنقيض ذلك تماما

  

قال عضد الدين اإليجي بعد ذكنره عندداً منن المكفنرات: ]وأمنا غينر 

. وقند بنين الجنالل  ، ومننه التجسنيم[ ذلك فالقائنل بنه مبتندع ولنيس بكنافر

، بخنالف التجسنيم  ع البلكفنة غيرمكفنرالدواني في شنرحه أن التجسنيم من

 . [368]. وهذه الكلمة تعني قول القائل ]بال كيف[ من غير البلكفة

أشار الزركشي إلى أن لإلمام األشعري رحمنه هللا قنولين فني تكفينر 

، وأنه رجع عند موته عن تكفينر أهنل  المخطئين في األصول والمجسمة

البناقالني وإمنام الحنرمين  ، وأن تنرك التكفينر هنو اختينار القاضني القبلة

 . [369] وابن القشيري وابن عبد السالم

قنال ابننن حجنر الهيتمنني الشنافعي: والمشننهور منن المننذهب كمنا قالننه 

، لكنننن أطلنننق فننني المجمنننوع  جمنننع متنننأخرون أن المجسنننمة ال يكفنننرون

،  ، وينبغنني حمننل األول علننى مننا إذا قننالوا جسننم ال كاألجسننام تكفيننرهم

 . [370] وا جسم كاألجساموالثاني على ما إذا قال

فالذي يقول إن هللا جسم ال كاألجسام فإن األشاعرة يحكمون بتبديعنه 

، أما الذي يقول بالجسمية وخصنائص الجسنمية فهنذا  وتفسيقه ال بتكفيره

. فقد قال الباقالني في معرض حديثه عن مثل هنذا: ]قلننا:  الذي يكفرونه

فإن قالوا نعنم فقند أقنروا أفتقولون إن هللا تعالى جسم وجوهر وعرض؟ . 

. وقال فخر الدين النرازي: منن يثبنت كوننه  [371]بصريح الكفر للتشبيه[ 

تعالى جسماً متحيزاً مختصاً بجهة معينة هنل يحكنم بكفنره أو ال؟ للعلمناء 

 . [372] ، وهو األظهر فيه قوالن: أحدهما أنه كافر
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النار ـ لو كان الباحث يعرف من الذين كفرهم األشاعرة بقولهم إن 5

،  علة اإلحراق لما قال إن قولهم هذا ال يستحق مجرد الفسق أو المعصية

،  وقد بينت من قبل أن األشاعرة ال ينكرون ارتبناط المسنبَّبات باألسنباب

، ألنها  ولكنهم ينكرون قول من يقولون إن النار هي علة اإلحراق بذاتها

ن أنها ال يمكن أن ، ويعتقدو ال بد عند أولئك المتفلسفين أن تكون محرقة

، وأن هللا تعننالى ال يقنندر علننى أن ينننزع منهننا  تنفننك عننن صننفة اإلحننراق

. ولو عرف الباحث ما يقوله أولئك المتفلسنفون لمنا تنردد  صفة اإلحراق

،  ، ال مجنرد الحكنم علنيهم بالفسنق والمعصنية لحظة واحدة فني تكفينرهم

 . فضالً عن تبرئتهم منهما

، كمنا توهمنه علنيهم  بنت علنو هللا تعنالىـ  لم يكفراألشناعرة منن يث6

 .  ، وليته يأتي بنصوصهم من كتبهم !!! الباحث سامحه هللا

إن األشناعرة يثبتنون هلل تبنارك وتعنالى األسنماء الحسننى كمنا أثبتهنا 

، فالذي ال يثبت  ، ومنها اسمه ]العلي[ الذي ورد في القرآن الكريم لنفسه

 . يكفر هلل تبارك وتعالى أنه العلي هو الذي

ولكننن الننذي يهننرب منننه الباحننث تمننام الهننروب وال يخطننر ببالننه أن 

 ً ،  يعننرج عليننه هننو تفسننير العلننو، فننإن المجسننمة يفسننرونه تفسننيراً ماديننا

، وأن مننن يقننف  ، وأن بيننننا وبينننه مسننافة بمعنننى أن هللا تعننالى فنني مكننان

، وهنذا هنو النذي  على الجبل أقرب إلى هللا تعالى ممنن يقنف فني النوادي

، واختلفنوا  ، ويصفون قائلنه بالبدعنة والفسنق والضنالل نكره األشاعرةي

 . [373]في تكفيره 

وشننتان بننين مننن يصننف هللا تعننالى بننالعلو المنننزه عننن مشننابهة علننو 

المخلوقات من حد وجهة وتحيز ومسافة وبين منن يصنفه سنبحانه بنالعلو 

 . مع إثبات مشابهة علو المخلوقات

م يكفنرون منن لنم ينؤمن بناهلل علنى ـ  وأما من نسنب لألشناعرة أنهن7

، ولكننن المحققننين منننهم  طريقننة أهننل الكننالم فهننذا مننا ينسننب إلننى بعضننهم

، ال بشنرط  ، ويكفرون من لم يؤمن باهلل إيمانناً مسنتنداً إلنى دلينل يردّونه
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، وإال لمننا ذكننر البنناقالني  اسننتناده إلننى دليننل علننى طريقننة أهننل الكننالم

دلة على وجود هللا تبارك وتعنالى منا والمتولي والرازي والدردير من األ

 . ، كما تقدم ليس على الطرق الكالمية
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 الموضوع الرابع عشر:     الصحابة واإلمامة

 

 قال الباحث:

]من خالل استعراضي ألكثنر أمهنات كتنب األشناعرة وجندت 

أن موضوع الصحابة هو الموضنوع الوحيند النذي يتفقنون فينه منع 

، وال يعنني  ننه موضنوع اإلمامنة، وقرينب م أهل السنة والجماعنة

، لكنهننا  ، بننل هننم مخننالفون فنني تفصننيالت كثيننرة هننذا االتفنناَق التننام

، ألن غرضنا ـ كما في سائر الفقنرات ـ  ليست داخلة في بحثنا هنا

 . إنما هو المنهج واألصول[

 

 أقول :

كان ينبغي للباحث أن يذكر أهم النقط التني يتفنق فيهنا األشناعرة منع 

، ثنم  هل السنة والجماعة[ في موضوع الصنحابة واإلمامنةمن يسميهم ]أ

، أو  أهم النقط من تلك التفصيالت الكثيرة التي ينرى أنهنم مخنالفون فيهنا

، لتتضننح معننالم االتفنناق  أن يكتفنني بمثننال واحنند أو مثننالين علننى األقننل

 . ، وكذا معالم المنهج الذي سلكوه فأدى بهم إلى ذلك واالفتراق
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 عشر:        الصفاتالموضوع الخامس 

 

 قال الباحث:

، وكننل مننذهبهم فنني  ]وتناقضننهم وتحكمهننم فيهننا أشننهر وأكثننر

،  ، وأضننافوا إليننه بنندعاً أحنندثوها الصننفات مركننب مننن بنندع سننابقة

 . فأصبح غاية في التلفيق المتنافر[

، وإن كنان كثينر  ثم قال: ]أما مخالفتهم في الصنفات فمعروفنة

، ولعل هذا ما يكنون  جلية ونسفمن أسس نظرياتهم فيها يحتاج لت

 . في الرد المتكامل بإذن هللا[

 

 أقول :

إذا كننان الباحننث قنند فضننل أن يرجننئ مبحننث مخالفننة األشنناعرة لمننن 

يسننميهم ]أهننل السنننة والجماعننة[ فنني موضننوع صننفات هللا تعننالى إلننى أن 

يكتب الرد المتكامل ؛ فكان ينبغي له أن يذكر مثاالً واحنداً أو مثنالين منن 

، وكنذا منن البندع  ضهم وتحكمهم ـ حسب دعواه ـ في هذا الموضنوعتناق

، ليعننرف القننارئ لمحننة عننن هننذا المننذهب  السننابقة والبنندع التنني أحنندثوها

،  ، ولكنه لم يفعل الذي يدعي الباحث أنه أصبح غاية في التلفيق المتنافر

. فهننل هننذا منننهج مقبننول فنني  واكتفننى باكتيننال الننتهم دون اإلدالء بالبينننة!

ث علمننني تترتنننب علينننه مواقنننف خطينننرة فننني لملمنننة صنننفوف األمنننة بحننن

 . أوتمزيقها وتشتيتها؟!!
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 تتمات البحث

 

بعد أن ذكر الباحث المواضيع الخمسة عشر المتقدمنة ذيلهنا بتتمنات 

، فأما المعاد وما تقدمت اإلشنارة إلينه  فيها ما هو ُمعَاد وفيها ما هو جديد

 بند منن اسنتعراض نبنذ مننه ليتبنين ، وأمنا الجديند فنال فيكتفى فيه بما تقدم

 . للقارئ المنصف ما فيها

 

 قال الباحث :

]فارق منهجي ونموذجي: التناقض ومكابرة العقل: ليس هناك 

، اللهنننم إال منننذهب  منننذهب أكثنننر تناقضننناً منننن منننذهب األشننناعرة

ويرجنننع معظنننم تناقضنننهم إلنننى كنننونهم لنننم يسنننلموا … ،  الرافضنننة

عقنننل منزلتنننه الحقيقينننة وحننندوده للنننوحي تسنننليماً كنننامالً ويعرفنننوا لل

، بننل خلطننوا … ، ولننم يلتزمننوا بالعقننل التزامنناً واضننحاً  الشننرعية

 . ، فتناقضوا واضطربوا[ وركبوا

ثم قال: ]وإليك أمثلة سريعة للتناقض ومكابرة العقل: قالوا إنه 

، قنالوا إن الجهنة  يجوز أن يرى األعمى بالمشنرق البقنة باألنندلس

قنالوا إن هللا ال  …،  قنالوا بإثبنات الرؤينةمستحيلة فني حنق هللا ثنم 

داخل العالم وال خارجه وال فوقه وال تحته وال عنن يميننه وال عنن 

جزموا بأن من لنم يبلغنه الشنرع غينر مؤاخنذ بنإطالق  …،  شماله

، ثنم قنالوا إن علنى كنل مكلنف  وردوا  أو أولوا النصوص في ذلك

الم وهنو يظهنر وإن كان مولوداً من أبنوين مسنلمين فني دينار اإلسن

اإلسننالم عليننه إذا بلننغ سننن التكليننف أن ينظننر فنني حنندوث العننالم 

 . …[ووجود هللا 

 

 أقول :
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، ويسنتطيع أن  ـ يَتَِّهُم الباحث األشاعرة بالتناقض ومكنابرة العقنل 1

، واكتيننال الننتهم دون تنندقيق النظننر  يننتهم أي واحنند مننذهب مخالفيننه بننذلك

 . وتمحيص األدلة سبيل الغوغاء

ل ينظر فيمنا عننده وعنند مخالفينه منن أدلنة ويزنهنا بنالموازين والعاق

 . العلمية الدقيقة قبل أن يقدم على االتهام

والباحث الذي يطلق قلمه باتهام األشاعرة منا أجند عننده منن الصنبر 

،  ما يحملنه علنى نقنل نصنوص مخالفينه قبنل أن يشنن الحمنالت الشنعواء

ليته ينظر في أدلتهم وأدلة أهل ، و فليته يقرأ ما قاله مخالفوه بتأن وصبر

 . ، وبعد ذلك فليسطر ما يشاء مذهبه بتجرد ونزاهة

ـنن يَننتَِّهُم الباحننث األشنناعرة بننأنهم لننم يسننلموا للننوحي تسننليماً كننامالً 2

، وهذه عنده مرتبة أهل  ويعرفوا للعقل منزلته الحقيقية وحدوده الشرعية

ً  مذهبه هذه عنده مرتبنة المعتزلنة ، و ، ولم يلتزموا بالعقل التزاماً واضحا

، فتناقضنوا  ، وهو يرى أنهم خلطنوا وركبنوا منن ههننا وههننا والفالسفة

 . واضطربوا!!!

 . والقول في هذا كالقول في سابقه

ـ  نقل الباحث عن األشاعرة قنولهم بجنواز أن ينرى األعمنى وهنو 3

 . ، ولم يذكر المصدر كما هي عادته بالمشرق البقة وهي باألندلس

ن األشاعرة قد قالوا ذلك فينبغي أن نتأمل المسألة وننظر فيها: إذا كا

، والشنك  ، والعقنل يحكنم بنالوجوب أو الجنواز أو االسنتحالة فهذه قضية

،  ، وهذا بدهي ، أي إنها ليست واجبة عقالً  في أن حكمه فيها هو الجواز

، إذ العقل يتصور وقوعها دون أن يلنزم منن ذلنك  وليست مستحيلة عقالً 

،  ، فهنني جننائزة الوقننوع عقننالً  قضننة إلحنندى القضننايا العقليننة اليقينيننةمنا

ولكن يحكم العقل اإلنساني إذا لم يسبق له أن علم وجنود ذلنك فني الواقنع 

، وشننتان بننين أن تقننول هننذا مسننتحيل عقننالً أو  بننأن هننذا مسننتحيل عننادة

 . ، ولكن المتسرعين ال يفقهون مستحيل عادة

أو الهاتف الجوال قبل أن يكنون قند لو وصفت إلنسان جهاز الهاتف 

عرفه أو سمع به فما الذي يمكن أن يقول؟ ؟ إذا كان منن أهنل العلنم كنأن 

، وإذا كنان  يكون أشعرياً مثالً فإننه يقنول هنذا جنائز عقنالً مسنتحيل عنادة
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، ثنم إذا  من المتسرعين فإنه يقنول هنذا مسنتحيل والعقنل ال يصندق بنذلك

خدامه تبنين لنه أننه ال يفهنم األحكنام عرف الجهناز وتحقنق منن فوائند اسنت

 . العقلية

ورؤية رجل أعمى وهو بالمشرق لبقة أو فراشة تطير فني األنندلس 

، وهللا تعنالى قنادر  ، فقد يكشف هللا تعالى له عنها ويريه إياها جائز عقالً 

، وكنل منا يمكنن أن تتعلنق بنه القندرة  على أن يخلنق فينه إبصناراً فيراهنا

، ألن القدرة اإللهينة تتعلنق بالممكننات ال  ر مستحيلاإللهية فهو جائز غي

 . بالمستحيالت

ـ  األشاعرة يقولون باستحالة الجهة على هللا تعالى ويقولون برؤية 4

، وقنند يظننن بعننض المتسننرعين أن فنني هننذا  المننؤمنين ربهننم فنني اآلخننرة

 ً ، ومن المسنتحيل أن ال  ، وما ذاك إال لتوهمهم أن هللا تعالى جسم تناقضا

، وأن  ون الجسنم فني جهنة منن الجهنات السنت بالنسنبة إلنى جسنم آخنريك

، لكن إذا علمنا أن هللا تعنالى مننزه عنن الجسنمية  يُرى الجسم ال في جهة

، ومننن  ومنننزه عننن المكننان أيقنننا باسننتحالة الجهننة عليننه سننبحانه وتعننالى

النندليل علننى ذلننك: الحننديث الصننحيح الثابننت عننن النبنني صننلى هللا عليننه 

، فقد كان هللا جل وعنال  قوله ]كان هللا ولم يكن شيء غيره[ ، وهو وسلم

، وال  ، كننان قبننل أن يخلننق شننيئاً مننن المخلوقننات وال عننرش وال مخلننوق

،  يقال كيف؟ ، ثم خلق العرش واستوى عليه كمنا أخبنر اسنتواء يلينق بنه

وال يقال كيف؟ . وإذا كان منزهاً عن المكان وعن الجهنة فإننه يُنرى كمنا 

 . ال في جهةأخبر لكن 

، فنأنى للعقنل  وعقل اإلنسان محدود وال يمكن أن يحيط معرفنة بناهلل

القاصر المخلوق أن يحيط بالخالق؟ !. واألشاعرة النذين ينتهمهم الباحنث 

بأنهم لم يعرفوا للعقل منزلته الحقيقية وحدوده الشرعية هم النذين عرفنوا 

، فلنم يسنمحوا  ، وكبحوا جماحه عن االنطالق أكثر من مداه حدود العقل

، ووقفنوا منع قولنه جنل  للعقول أن تقترب منن التفكينر فني هللا جنل وعنال

ُ نَْفَسهُ[  ُرُكُم لُلاَّ  . [374]شأنه ]َويَُحذِّ

                                                 

 . 30،  28، اآلية  سورة آل عمرامت[ 374]
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، ولو  ولو قال األشاعرة بالجسمية ونفوا الجهة لكان في هذا تناقض

، لكنن  قالوا بالجسنمية وأثبتنوا الرؤينة ال فني جهنة لكنان فني هنذا تنناقض

 . م نزهوا المولى تعالى عن الجسمية فأين التناقض؟!!!حيث إنه

ـ  األشاعرة يقولون إن هللا تعالى موجنود وهنو ال داخنل العنالم وال 5

، ألنه منَّنـزه  ، وال عن يمينه وال عن شماله ، وال فوقه وال تحته خارجه

 . ، فأين التناقض؟ ! عن الجسمية

ت أو أمام أو خلنف لو قلت إنه جسم ونفيت عنه أن يكون فوق أو تح

 ً ، فالجسننم ال بنند أن يكننون فنني  أو عننن يمننين أو شننمال لكننان هننذا تناقضننا

، أمنا هللا جنل وعنال فهنو  إحدى الجهات الست بالنسبة إلى أي جسنم آخنر

، ورحمنة هللا  ، ، فال بد أن يكون منزهناً عنن الجهنات منزه عن الجسمية

 تبنارك وتعنالى تعالى على اإلمام الطحاوي الذي قال فني العقيندة عنن هللا

 ]ال تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات[.

وبنحننو قننول األشنناعرة جنناء كننالم شنني  الحنابلننة القاضنني أبنني يعلننى 

، وذلننك إذ يقننول فنني حننق هللا تعننالى: ]كمننا جننازت  مؤكننداً لمننا ذهبننوا إليننه

. ويقننول اإلمننام البيهقنني رحمننه هللا: ]فإنننه عننز  [375]رؤيتننه ال فنني جهننة[ 

 . [376]جهة[  وجل يرى ال في

ـ  قول األشاعرة بأن من لم يبلغه الشرع غير مؤاخذ مع قنولهم إن 6

على كل مكلف وإن كان مولوداً من أبوين مسنلمين أن ينؤمن بناهلل تعنالى 

 . إيماناً مبنياً على دليل: ليس فيه تناقض

، لقننول هللا تعننالى ] َوَمننا ُكنَّننا  فأمننا مننن لننم يبلغننه الشننرع فغيننر مؤاخننذ

بِينَ   َحتَّنننى نَْبعَنننَث َرُسنننوالً[ُمعَنننذِّ
نننِريَن  [377] ، ولقولنننه تعنننالى ]ُرُسنننالً ُمبَّشِ

ُسِل[ ة  بَْعدَ الرُّ ِ ُحجَّ َوُمْنِذِريَن ِلئاَل يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى لُلاَّ
[378]. 

                                                 

 . 55ااعتمو يف أحول الوين للقاضي أيب يعلى: ص [ 375]
 . 64ماب البيهقي: ص االعتقا  ل:[ 376]
 . 15، اآلية  سورة اإلسراء[ 377]
 . 165، اآلية  سورة النساء[ 378]
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وأما وجوب اإليمان على كل مكلف إيماناً مبنياً علنى دلينل فنألن هللا 

]بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَنا َعلَنى  ، فقال سبحانه تعالى ذم التقليد في العقائد

ننٍة َوإِنَّننا َعلَننى آثَنناِرِهْم ُمْهتَنندُوَن[  أُمَّ
. فهننل يننذكر هللا تعننالى التقلينند فنني  [379]

العقائنند فنني معننرض الننذم ويعيبننه علننى أمننم مننن المقلنندين ثننم يقبلننه مننن 

 . غيرهم؟!! هذا محال

سننتدالل علننى ولكننن النندليل علننى هللا تعننالى لننيس محصننوراً فنني اال

، بنل األدلنة علنى هللا سنبحانه  حدوث العالم وأن لكل محدَث محِدثاً أحدثه

، كمننننا ذكننننره محققننننو  ، مبثوثننننة فنننني اآلفنننناق واألنفننننس وتعننننالى كثيننننرة

 . األشاعرة

                                                 

 . 22، اآلية  سورة الزخرف[ 379]
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 قال الباحث:

،  ، ال سننيما فنني هننذا العصننر ]وهننناك قضننية بالغننة الخطننورة

،  كتنب األشناعرةوهي األخطاء العلمية عن الكون التي تمتلئ بهنا 

ومننن ذلننك قننول البغنندادي إن أهننل السنننة أجمعننوا علننى وقننوف  …

ومثلننه صنناحب المواقننف الننذي أكنند أنهننا  …،  األرض وسننكونها

 . مبسوطة وأن القول بأنها كرة من زعم الفالسفة[

 

 أقول :

،  ، لقنند قننال أبننو منصننور البغنندادي بوقننوف األرض وسننكونها نعننم

، وأضاف أبنو  ، منهم اإليجي وغيره هذاوقال عدد من العلماء نحواً من 

، وهننذا خطننأ  !!!منصننور البغنندادي أن أهننل السنننة أجمعننوا علننى هننذا 

 ، ولكن هل كل العلماء قالوا ذلك؟ . ، وتسرع كبير جسيم

قننال ينناقوت الحمننوي فنني هننذه المسننألة: ]وأمننا المتكلمننون فمختلفننون 

 ً كتنندوير الكننرة[ والننذي عليننه جمنناهيرهم أن األرض منندورة  …، أيضننا
[380] . 

إذا أخطأ األشاعرة في عدد من المسائل المتعلقة بالكون فقد أصنابوا 

، وإذا كنت في معرض تقويم فكر األشاعرة فني  في مسائل أخرى كثيرة

المسائل العلمية الكونية فليس من العندل التحندث عنن جاننب الخطنأ دون 

َمنَُّكْم َشننَآُن قَنْوٍم َعلَنى . قال تعالى: ]َوال يَْجرِ  اإلشارة إلى جانب الصواب

 . [381]أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى[ 

إذا كان األشاعرة قد أخطؤوا في عدد من المسائل العلمية الكونينة ؛ 

 . فليسوا وحدهم الذين وقعوا في هذا

                                                 

. اسننتقبال القبلنة وحتوينو يتهننا يف اانناطق البعينوة عنهننا لصنالح الننوين  17نن16 /1معجنم البلنوامت لينناقوت احلمنوي: [ 380]
 . 11ن10بن أمحو اإل ليب: ص ا

 . 8، اآلية  ائوةسورة اا[ 381]
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، وتحريمهنا  قال ابن تيمية ـ سامحه هللا ـ : ]والكيمياء باطلة محرمة

، وال يجننوز بيننع الكتننب التنني تشننتمل علننى معرفننة  د مننن تحننريم الربنناأشنن

 .[382]، وأفتى بعض والة األمور بإتالفها[ صناعتها

وقننال البربهنناري: ]وأَقِننلَّ مننن النظننر فنني النجننوم إال بمننا تسننتعين بننه 

، فإننه يندعو إلنى الزندقنة[  ، واْلنهُ عمنا سنوى ذلنك على مواقينت الصنالة
[383] . 

رك الكيمينناء وإتننالف كتبهننا وإلننى اإلقننالل مننن أليسننت النندعوة إلننى تنن

وإذا كاننت كتنب  !!!النظر في النجوم هي من أسنباب تخلنف المسنلمين؟ 

هنذين العلمنين قند خلطننت الحنق بالباطنل فهنل الواجننب االشنتغال بهنا مننع 

 . !!!التمييز أو تركها وإهمالها؟ 

ة ـننن  إذا كنننان األشننناعرة قننند تكلمنننوا فننني المسنننائل العلمينننة الكونيننن4

،  وأخطؤوا في بعضها فإن هذا لنيس دلنيالً لتخطئنتهم فني مسنائل العقيندة

، فمن وجد لهم  والميزان هو كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

، وإال  قوالً بخالف هذين األصلين فليبرزه وليضرب بنه عنرض الحنائط

 . فترك المشاغبة من سبيل أهل السالمة

                                                 

 . 226االختيارات الفقهية من فتاوي ابن تيمية للبعلي: ص [ 382]
 . 2/34انظر: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: [ 383]
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 قال الباحث:

اإليمنننان هنننو المعرفنننة أو التصنننديق فهنننو  ]وكنننل منننن قنننال إن

إذا كاننننت المرجئنننة الخالصنننة أي التننني لنننم تخلنننط … ،  مرجنننئ

باإلرجنناء شننيئاً مننن البنندع فنني الصننفات أو غيرهننا ليسننت هنني أهننل 

السنننة والجماعننة وال منننهم ؛ فكيننف يكننون حننال األشنناعرة الننذين 

 . ![جاؤوا باإلرجاء كامالً وزادوا عليه بدعاً أخرى؟ 

]إذا كانننت الجبريننة الخالصننة ليسننت هنني أهننل السنننة ثننم قننال: 

والجماعننة وال منننهم ؛ فكيننف يكننون حننال األشنناعرة الننذين جنناؤوا  

بالكسب  ـ النذي اعنـترف كثينر مننهم بأننه جبنر وإن لنم يكنن جبنراً 

 . ![فهو بدعة على أي حال ـ  وزادوا علـيه؟ 

ثم قنال: ]أضنف إلنى هنذا أن كنل ذم للصنوفية فلألشناعرة مننه 

، ألن أكثنننر أئمنننة الصنننوفية المنحنننرفين كنننالغزالي وابنننن  يبنصننن

 . القشيري كانوا أشاعرة[

 

 أقول :

ـ وضنننع الباحنننث قاعننندة ثنننم ذهنننب يحكنننم علنننى األشننناعرة منننن  1

لقد قال إن كل من يقول بأن اإليمان هو المعرفة أو التصنديق  !!!خاللها 

ن ، واألشنناعرة يقولننون بننأ ، أي مبتنندع خننارج عننن السنننة فهننو مرجننئ

، فهم ـ عنده ـ من المبتدعة وليسـوا منن أهنل السننة  اإليمان هو التصديق

 . !!!والجماعة 

لقد جناء فني الحنديث النذي رواه البخناري عنن ابنن عبناس أن النبني 

فلنيكن أول … صلى هللا عليه وسلم قال لمعاذ حينث بعثنه علنى النيمن: ] 

م أن هللا قنند فننرض ، فننإذا عرفننوا هللا فننأخبره مننا تنندعوهم إليننه عبننادة هللا

. وهذا يدل على أن اإليمنان والمعرفنة  [384]…[ عليهم خمـس  صلوات 

، لكننن ينبغنني أن يعلننم أن  ، ولننذا عبننر بأحنندهما عننن اآلخننر شننيء واحنند

                                                 

، البنناع  . وبنحننوه يف كتنناع التوحيننو ، دع ال ت خننذ كننرائم أمننوال الننناس يف الصننوقة حننحي  البخنناري: كتنناع الزكنناة[ 384]
 . األول
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، وأمننا اآلخننر فهننو قولننه ]ادعهننم إلننى  الحننديث جنناء بلفظننين هننذا أحنندهما

 [385]…[ ذلك ، فإن هم أطاعوا ل شهادة أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا

، وإذا كان منن بناب  ، فإذا كان اللفظ األول هو المحفوظ تم به االستدالل

، من حيث إنه ورد على ألسنة الرواة  الرواية بالمعنى ففيه بعض الداللة

الثقات التعبيُر بمعرفة هللا تعالى عن االسنتجابة لمعننى الشنهادتين وقبنول 

 . اإليمان

بالمعرفنة واالكتفناء فني اإلينـمان  فكيف جاء التعبير عن اإليمان هننا

 . بالمعرفة هو قول الجهمية؟!!

 ال بد من التذكير بأن المعرفة تطلق ويراد بها أحد شيئين:

، كمعرفننة كثيننر مننن الكفننار بننأن هللا  مجننرد المعرفننة الذهنيننة األول :

تعننالى حننق وأن محمننداً صننلى هللا عليننه وسننلم حننق وأن اآلخننرة حننق مننع 

من باب ]َوَجَحدُوا بَِها َواْسنتَْيقَنَتَْها أَْنفُُسنُهْم[  ، اإلصرار على الكفر
[386]  .

واالكتفاء بمثل هذه المعرفة هنو قنول الجهمينة النذين شننّع علنيهم العلمناء 

 . كافة من األشاعرة وغيرهم

، أي القبنننول  المعرفنننة منننع إذعنننان الننننفس لهنننذه المعرفنننةالثووواني : 

، ممننا يعننني عمليننة التحننول  واالسننتجابة العقليننة والقلبيننة لهننذه المعرفننة

، وهنذا هنو الحند األدننى منن اإليمنان عنند  الواعي من الكفر إلى اإليمنان

 . ، وإذا عّرفوا اإليمان عّرفوه بالتصديق مع إذعان النفس األشاعرة

، والقائلون بالمعنى األول هم الذين  والفرق بين المعنيين شاسع جداً 

الفاسنند ـ  أن يشننهدوا إلبلننيس ألننزمهم العلمنناء بأنننه ينبغنني ـ علننى قننولهم 

باإليمان وأننه ال داعني لحنرص النبني صنلى هللا علينه وسنلم علنى إيمنان 

، ومننن لننم يفهننم الفننرق ظننن أن  عمننه أبنني طالننب وهننو فنني االحتضننار

 . !!!األشاعرة جهمية!!! وأن تلك اإللزامات تتوجه إلى مذهبهم كذلك 

،  والمغننرب فبننين األشنناعرة والجهميننة مننن البعنند كمننا بننين المشننرق

. وارجع إلى قول اإلمام الطحناوي إذ يقنول: ]ونسنمي أهنل قبلتننا  !فتنبه 

                                                 

 . 60. كتاع اايازي: دع  63،  1، دع  اع الزكاةححي  البخاري: كت[ 385]
 . 14[ سورة النم  آية 386]
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مسلمين مؤمنين ماداموا بما جاء به النبي صلى هللا علينه وسنلم معتنرفين 

 وله بكل ما قال وأخبر مصدقين[ .
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ـ يرى الباحث أن األشاعرة جناءوا بنظرينة الكسنب وأنهنا جبرينة  2

 . فهي بدعة على أي حال ، وإن لم تكن كذلك خالصة

ونظرية الكسب هي القول بأن العبد مكتسب ألفعاله لكنه غير خنالق 

، منهنا  ، وهذا ما ذكره ربنا تعالى في آيات كثيرة من كتابه الكنريم للفعل

ُ نَْفسنناً إِالَّ ُوْسننعََها لََهننا َمننا َكَسننبَْت َوَعلَْيَهننا َمننا  قولننه عننز وجننل ]ال يَُكلِّننُف لُلاَّ

 . [387][ اْكتََسبَتْ 

وأبننرأ إلننى هللا تعننالى ممننن يقننول عننن الكسننب ]هننو بدعننة علننى أي 

، وأن يلهنم الباحنث  ، وأسأل هللا تعالى أن يرزقنا األدب مع كالمنه حال[

 . التوبة واالستغفار

وكأن الباحث ـ في غمرة الهجوم على األشاعرة ـ يرد عليهم كل منا 

ه هننو عننين كننالم هللا ، حتننى ولننو كننان مننا قننالو قننالوه دون تأمننل وال رويننة

 . سبحانه

أما تفسير الكسب من بعض األشاعرة بأنه جبنر فنذاك تفسنيره هنو ، 

وهذا ال يلغي ما قاله األشاعرة بأن أفعال المكلفين هي باكتسنابهم وخنالق 

 . الفعل هو هللا جل شأنه

وارجع إلى قول اإلمنام الطحناوي إذ يقنول: ]وأفعنال العبناد خلنق هللا 

 .وكسب من العباد[ 

ـ يننرى الباحننث أن كننل ذم للصننوفية فلألشنناعرة منننه نصننيب ألن  3

، وهذا من بناب الخلنط بنين  أكثر أئمة الصوفية المنحرفين كانوا أشاعرة

 . المتناثرات

هب أن أكثر أئمة الصوفية المنحرفين كانوا أشاعرة فالواجب ذم منا 

 . !، لكن ما ذنب األشاعرة؟  اتصف به أولئك من االنحراف

ه هننذا يشننبه قننول قائننل متخيَّننل لننو قننال: إن كننل ذم للمعتزلننة وكالمنن

. أو قال: إن كل  فللحنفية منه نصيب ألن أكثر أئمة المعتزلة كانوا حنفية

ذم للكذابين والوضاعين في النصنوص الشنرعية فللمحندثين مننه نصنيب 

. أو  ألن أكثر الكذابين والوضاعين في نصوص الشريعة كنانوا محندثين
                                                 

 . 286، اآلية  سورة البقرة[ 387]



 ـ 213ـ  

م لننرواة اإلسننرائيليات فللمفسننرين منننه نصننيب ألن أكثننر قننال: إن كننل ذ

 . !!!أولئك الرواة كانوا مفسرين 

ويقال لهذا القائل الُمتَخيّـل: هل أكثنر أئمنة المعتزلنة كنانوا حنفينة؟ ! 

وهل أكثر الكذابين والوضاعين في نصوص الشنريعة كنانوا محندثين؟ ! 

يقنال للباحنث : هنل وهل أكثنر رواة اإلسنرائيليات كنانوا مفسنرين؟! كمنا 

. وإذا كنان ذلنك كننذلك  أكثنر أئمنة الصنوفية المنحنرفين كنانوا أشناعرة؟ !

فعليكم بالمنهج القرآني وال تحملوا أحنداً وزر غينره إذا لنم يكنن هنو سنبباً 

. قال هللا تعالى ]َوال تَْكِسُب ُكلُّ نَْفنٍس إِالَّ َعلَْيَهنا َوال تَنِزُر َواِزَرة  ِوْزَر  فيه

 . [388]أُْخَرى[ 

                                                 

 . 164، اآلية  سورة األنعاب[ 388]
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 قال الباحث:

]إن هذه العقائد التي أدخلتموها في اإلسالم وجعلتموهنا عقيندة 

الفرقة الناجية بزعمكم: هي ما كان عليه فالسفة اليوننان ومشنركو 

 . الصابئة وزنادقة أهل الكتاب[

ثم قال: ]على أن المراء حنول الفرقنة الناجينة لنيس جدينداً منن 

بننن تيميننة محاكمننة كبننرى ، فقنند عقنندوا لشنني  اإلسننالم ا األشنناعرة

 . […،  بسبب تأليفه العقيدة الواسطية

ثم قال: ]تبين مما تقدم أن األشاعرة فرقة من الثنتنين وسنبعين 

،  فرقة وأن حكم هذه الفرق الثنتين وسبعين هو: الضناللة والبدعنة

والحاصننننل أن قولنننننا إن … ،     الوعينننند بالنننننار وعنننندم النجنننناة

منحرفة عنن طرينق الحنق ومننهج  األشاعرة فرقة ضالة يعني أنها

 . ، وال يعني مطلقاً خروجها عن الملة وأهل القبلة[ السنة

 

 أقول :

يننتهم الباحننث األشنناعرة بننأنهم أدخلننوا فنني اإلسننالم عقائنند وجعلوهننا 

، وبننأن تلننك العقائنند هنني مننا كننان عليننه  عقينندة الفرقننة الناجيننة بننزعمهم

 . كتاب !!!فالسـفة اليونان ومشركو الصابئة وزنادقة أهل ال

يريد الباحث منا ـ معشر القراء ـ  أن نصندق منا يقنول فني خصنومه 

، وال  وكأنننه يقننول: ال تفكننروا أنننتم !!!األشنناعرة دون حجننة وال برهننان 

، وال  ، ويعطنيكم النتنائج ، فغينركم مسنتعد للتفكينر والبحنث تشغلوا بالكم

،  ز فنني األحكننام، فالتقلينند ال يجننو ، وال تناقشننوا الحجننج تطننالبوا بالنندليل

، فعلننيكم بتقلينند الننناطق باسننم عقينندة أهننل السنننة  لكنننه جننائز فنني العقينندة

 . !!!والجماعة 

، وهو في  ولكن المنهج الذي ارتضاه لنا ربنا جل شأنه هو غير هذا

قوله تعالى ]قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن[ 
[389] . 

                                                 

 . 24، اآلية  سورة األنبياء[ 389]
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، فلنم  ك بدقة وإمعنان ونزاهنة وتجنردوأقول للباحث : لقد قرأت بحث

أر موضعاً واحداً ذكرت فينه قنوالً لألشناعرة منن كتنبهم وأثبنت أنهنم فني 

، وأنهنم قند اقتبسنوا ذلنك ممنا  ذلك مخنالفون آلينة قرآنينة أو حنديث نبنوي

 . كان عليه فالسفة اليونان أو مشركو الصابئة أو زنادقة أهل الكتاب

قبنننول كالمنننك حتنننى تنننأتي فتطبينننق المننننهج القرآنننني يوجنننب عننندم 

، وقننند علمننننا هللا تعنننالى أن نقنننول ]قُنننْل َهنننْل ِعْنننندَُكْم ِمنننْن ِعْلنننٍم  بالبرهنننان

 . [390]![ فَتُْخِرُجوهُ لَنَا؟ 

، ال  ، ويقننول إنهننا واحنندة ـنن  يدننندن الباحننث حننول الفرقننة الناجيننة2

 ، ولكن: أي الفرق هي الفرقة الناجية؟ . ، وهذا مما ال خالف فيه ثنتان

،  طيع كل إنسان أن يدعي أنه هو وأهل مذهبه هم الفرقة الناجيةيست

 . !ولكن: هل يمكن أن تقبل الدعوى بدون إثبات؟ 

الفرقننة الناجيننة تشننمل كننل مننن استمسننك بالكتنناب والسنننة وجعلهمننا 

، فهمننا الحجننة ألقننوال الننناس أو  الميننزان الننذي يننزن بننه كننل مننا سننواهما

 . ال بها، أما أقوال الناس فيحتج لها  عليها

فالحذر الحذر من أن تظن أنك أنت وأهل نحلتنك هنم الفرقنة الناجينة 

، وتردَّ قول  ، فتقبل قول جماعتك وإن لم يكن معهم دليل دون من سواكم

 . ، فالحق أحُق أن يُتَّبع اآلخرين بتمحل ولو كان معهم الدليل

ن الذين يتبنى الباحث أقوالهم يرون أنهم علنى عقيندة اإلمنام أحمند ابن

، ولكنهم ال يستطيعون أن يثبتوا عن أحمد ابن حنبل أنه كان يقنول  حنبل

، فلعنل  ، وليس كل الحنابلة موافقين على ما علينه هنؤالء بكل ما يقولون

 . األقرب في تسميتهم أن يقال عنهم ]غالة الحنابلة[

، وينننناق  المسنننألة منننع  الباحنننث يقنننول إن الفرقنننة الناجينننة واحننندة

ذا كانننت تلننك الفرقننة الناجيننة هنني غننالة الحنابلننة أو األشنناعرة حننول مننا إ

، منع الدقنة فني  ، وليت الباحث يجمنع أقنوال كنل منن الفنرقتين األشاعرة

، ثم مع الموازنة الموضنوعية الننـزيهة  التوثيق وجمع األدلة وتمحيصها

، ومن يندري؟ فقند تكنون الفرقنة الناجينة هني القَنْدَر  ال بد أن يظهر الحق

                                                 

 . 148، اآلية  سورة األنعاب[ 390]
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،  وواحننندةً ال بعينهنننا فيمنننا زاد علنننى القننندر المشنننترك المشنننترك بينهمنننا

، حسنننب نتيجنننة الموازننننة  والتعينننين يكنننون فننني كنننل مسنننألة علنننى حننندة

. وقد تكون األخطاء اليسيرة مغفنورة فني جننب منا  الموضوعية النـزيهة

عننند كننل واحنند مننن اليقننين واإلخننالص مننع الرغبننة الصننادقة فنني اتبنناع 

 .  الكتاب والسنّة

،  يخالف في المقولة التالينة: يعنرف الرجنال بنالحق ولعل الباحث ال

 . . اعرف الحقَّ تعرف أهله وال يعرف الحق بالرجال

 

ـنن  يقننول الباحننث : ]فقنند عقنندوا لشنني  اإلسننالم ابننن تيميننة محاكمننة 3

 . ، وهذا تحريف للتاري  كبرى بسبب تأليفه العقيدة الواسطية[

، قنال رحمنه هللا:  رةاسمع ما قاله ابن تيمية نفسه عنن حكاينة المنناظ

، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جنرى فني  ]أما بعد

فنأمر األمينر … ، المجالس الثالثنة المعقنودة للمنناظرة فني أمنر االعتقناد

بجمنننع القضننناة األربعنننة قضننناة المنننذاهب األربعنننة وغينننرهم منننن ننننوابهم 

فقلننننت ،  فقننننال نرينننند أن تكتننننب لنننننا عقينننندتك… ، والمفتننننين والمشنننناي 

، ثننم قلننت لألميننر والحاضننرين: أنننا أعلننم أن أقوامنناً يكننذبون  …اكتبننوا

، وإن أمليت االعتقاد من حفظي ربما  ، كما قد كذبوا علي غير مرة علي

، فأنننا أحضننر عقينندة مكتوبننة مننن  يقولننون كننتم بعضننه أو داهننن ودارى

ثم أرسنلت منن أحضنرها ومعهنا كنراريس بخطني … ،  . نحوسبع سنين

 . [391]، فحضرت العقيدة الواسطية[  من المنـزل

حسننب كننالم ابننن تيميننة فننإن المجننالس عقنندت للمننناظرة ]فنني أمننر 

، ثنم إننه هنو اقتنرح  ، ثم طلب األمير منه أن يكتب لهم عقيدتنه االعتقاد[

، فأرسنل إلنى المننـزل  ، فقبلوا إحضار عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين

 . من أحضر العقيدة الواسطية

الباحننث فننإن تلننك المجننالس عقنندت ]بسننبب تأليفننه أمننا حسننب كننالم 

 . !، فمن نصدق؟  ، وبين األمرين فرق كبير العقيدة الواسطية[

                                                 

 . 164ن 3/160ومو  فتاوي ابن تيمية: [ 391]
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، ولو كانت  ، والباحث يقول ]محاكمة[ وابن تيمية يقول ]للمناظرة[

محاكمة لدعي ابن تيمية إلى مجلس القضاء وأحضر الشهود وطلب مننه 

، وكنل ذلنك لنم  ة الشـهود غير كافيةاليمين إذا أنكر الدعوى وكانت شهاد

 . ، فهل كانت مجالس مناظرة أو محاكمة ؟ ومن نصدق؟! يكن

ويبدو أن الباحث ـ لتسرعه وانشغاله وضيق وقتوه ـ  غيور موؤتمن 

، فكيف يؤتمن على نقول كوالم خصوومه  على نقل كالم أئمته في التاريخ

 . !!!في العقيدة؟ 

قدم من بحثه ـ  إن األشناعرة فرقنة ـ  يقول الباحث ـ بناء على ما ت4

، وحكنم علنيهم بالضنالل واالبتنداع والوعيند  من الفرق الثنتين والسبعين

، لكننن لننم يحكننم علننيهم بننالكفر والخننروج عننن الملننة  بالنننار وعنندم النجنناة

 . اإلسالمية

ولو صح وثبت ما رماهم به من التهم لقلنا لنه: نعنم ونحنن معنك فني 

 . حكمك هذا

م يأت بنصوص كالمهم من كتبهم ونقل عنهم نقنوالً ولكن حيث إنه ل

، وأنننت  غيننر موثقننة وحمننل كالمهننم علننى غيننر مننرادهم فنقننول: اتننق هللا

 ً  . مسؤول أمام هللا تعالى عن كل كلمة رميت بها بريئا
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 ولنا في التاري  عبرة

 

 إليك بعض النصوص من التاري  لعل فيها عبرة:

هـ( 445ه هللا في أحداث سنة )قال اإلمام ابن الجوزي الحنبلي رحم

، فضنج منن ذلنك أبنو  : ]وفيها أُعلن بنيسابور لعن أبي الحسن األشنعري

، وعمنل رسنالة سنماها "شنكاية  القاسم عبد الكنريم بنن هنوازن القشنيري

، وقال فيهنا : أيلعنن إمنام الندين ومحيني  أهل السنة لما نالهم من المحنة"

طغنرل بنك منن مقناالت األشنعري  . وكان قد رفع إلى السنلطان !السنة؟ 

 . [392]، وليس بمذهب له[  ، فقال أصحاب األشعري: هذا محال شيء

هذه المحنة التي نالت األشاعرة كان فيها السلطان حنفياً سـنياً ولكنن 

، وقند اسنتطاع هنذا النوزير أن ينوغر  [393]وزيره كان معتزلياً رافضياً  

،  لطان بلعنن المبتدعنة، حتنى أمنر السن صدر السلطان بالكذب والتزوينر

فحمننننل هننننذا األمننننر علننننى لعننننن المبتدعننننة ولعننننن اإلمننننام أبنننني الحسننننن 

، ولكن قف عند قوله ]فقنال  ، والفتنة محنة تعرض ثم تزول األشعري!!

، وكننان الواجننب  ، ولننيس بمننذهب لننه[ أصننحاب األشننعري: هننذا محننال

،  التحقق من نسبة األقنوال المزعومنة إلنى اإلمنام أبني الحسنن األشنعري

، ومننه تعلنم أنهنم نسنبوا إلينه منن  !؟ ولكن أين التبُّين؟ ؟ ! وأين التثبت؟ 

، وأصننحاب المننذهب أدرى  القننول مننا هننو مسننتحيل ولننيس مننن مذهبننه

، فهننل  ، ولكننن أهننل الشننغب يهمهننم الشننغب ال التثبننت بمننذهب إمننامهم

 . !! أو تأخذون العبرة؟ تعيدون الكرة؟ 

هنـ( وهنو يتحندث عنن أهنل 455قال ابن الجوزي في أحنداث سننة )

، حتننى إن قومنناً مننن األتننراك  الفسنناد: ]وكننانوا يتعرضننون لُحننَرم الننناس

، ثنم نزلنوا فهجمنوا  صعدوا إلنى جامنات حمنام ففتحوهنا وطنالعوا النسناء

                                                 

 . 157 /8االو  واألمم البن اجلوزي: اانتظم يف غريخ [ 392]
 . 279انظر: التسعينية البن تيمية: ص [ 393]
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،  ، وخرج الباقيات عنراة إلنى الطرينق ، فأخذوا من أرادوا منهن عليهن

 . [394]بحمامين[ ، فعلوا هذا  فاجتمع الناس وخلصوهن من أيديهم

هكنننذا يفعنننل أهنننل الفسننناد بعاصنننمة الخالفنننة اإلسنننالمية بغنننداد سننننة 

، وعلماء المسلمين منشغلون باالختالفات العقدية والفقهية !!!  هـ(455)

. ولنننو كاننننت اختالفنننات حقيقينننة فننني مسنننائل أصنننول  فنننإلى هللا المشنننتكى

ة وإمنا ، ولكنهنا إمنا اختالفنات لفظين االعتقاد لسهل علينا تصور المشنكلة

 . في مسائل فرعية

قننال الحننافظ ابننن رجننب الحنبلنني فنني ترجمننة الشننريف أبنني جعفننر 

العباسي الحنبلي: ]وفي سنة أربع وستين وأربعمئنة اجتمنع الشنريف أبنو 

جعفنننر ومعنننه الحنابلنننة فننني جنننامع القصنننر وأدخلنننوا معهنننم أبنننا إسنننحاق 

دين ، وطلبوا من الدولنة قلنَع المنواخير وتتبنع المفسن الشيرازي وأصحابه

والمفسنندات ومننن يبيننع النبيننذ وضننرَب دراهننم تقننع بهننا المعاملننة عننوض 

،  ، وكبسننت النندور ، فهننرب المفسنندات ، فتقنندم الخليفننة بننذلك القراضننة

 . [395]…[ ، ووعدوا بقلع المواخير  وأريقت األنبذة

يالحننظ هنننا أن العلمنناء مننن الحنابلننة واألشنناعرة اجتمعننوا فنني جننامع 

، وذلننك إلزالننة مظنناهر  لبهم مننن الدولننة، وتقنندموا بمطننا قصننر الخليفننة

، وعنندما أعطنى  الفساد التي بدأت تتغلغنل فني كينان المجتمنع اإلسنالمي

، وبندأت الحملنة لتفتني  الندور المشنتبه  الخليفة أوامره هربت المفسدات

، ووعدت الدولنة بإزالنة بينوت الريبنة التني  ، وإراقة األنبذة المسكرة بها

 …فساديجتمع فيها أهل الفسـق وال

هكذا كان الجتماع كلمة العلمناء  ـ علنى اخنتالف مشناربهم ـ  شنأن 

 . !وأي شأن 

ويبنندوا أن الحنابلننة كننان لهننم الحنننظ األكبننر فنني اإلقنندام علننى هنننذا 

، وهننذا يعطيننه  ، فمقنندَّمهم الشننريف أبننو جعفننر منن أسننرة الخليفننة التجمنع
                                                 

. عنراة: ااقصنو   . طالعوا النساء: يقصو  ا االطنال  علنيهن والنظنر إلنيهن 229 – 228 /8اانتظم البن اجلوزي: [ 394]
 .  ا هنا عارايت

. وااننواخأ: مجننع اانناخور.  272 /8ظم البننن اجلننوزي: . وبنحننوه يف اانننت 18 /1ذينن  طبقننات احلنابلننة البننن رجننب: [ 395]
 . بي  الريبة وومع أه  الفسق والفسا   وهو
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كنأن الرواينة ، و وجاهة زيادة على المرتبة العلمية التي كنان يحظنى بهنا

الحنبلية تشير إلى نوع من التعطف والتكنرم علنى األشناعرة ـ النذين هنم 

، كمنا تقنول  أبو إسحاق الشيرازي وأصحابه ـ  إذ أدخلهنم الحنابلنة معهنم

ً  الرواية ، إنمنا المهنم هنو جمنع الكلمنة لتحقينق مصنالح  ، وهذا ليس مهمنا

 . األمة

، بننل  الحنندوليننت الحننرص علننى مصننالح األمننة ال يقننف عننند هننذا 

، بعينداً عنن  يتخطاه إلى عقد مجالس للحوار والمناظرة الجادة المخلصنة

 . ، فإن حب الظهور يقصم الظهور الرغبة في الغلبة وحب الظهور

ولكننن هننل مننن قبننول لهننذه الفكننرة؟ !! ومننن المؤسننف أن بعننض مننن 

، فالحسننن بننن علنني البربهنناري المتننوفى سنننة  تصنندروا للعلننم يحاربهننا

ل في شرح السنة: ]فاحذر الكالم وأصحاب الكالم والجدال هـ( يقو329)

. ويقنننول: ]وإذا جننناءك  [396]والمنننراء والقيننناس والمنننناظرة فننني الننندين[ 

، فننإن فنني المننناظرة المننراَء والجنندال والمغالبننة  الرجننل يننناظرك فاحننذره

، وهو يزيل عن طريق  ، وقد نُهيت عن جميع هذا والخصومة والغضب

كنان ابنن عمنر يكنره المنناظرة ومالنك بنن أننس . ويقنول: ]و [397]الحق[ 

، وقول هللا عنز وجنل أكبنر منن قنول  ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا

ِ إِالَّ الَِّذيَن َكفَُروا[  الخلق ، قال هللا تعالى ]َما يَُجاِدُل فِي آيَاِت لُلاَّ
[398] . 

هكننذا يتصننور البربهنناري المننناظرة وكأنهننا ال يمكننن أن تكننون إال 

،  ويخننتم الكننالم بننأن قننول هللا عننز وجننل أكبننر مننن قننول الخلننق،  هكننذا

ِ إِالَّ الَّنِذيَن َكفَنُروا[ ليحقنق  ويستشهد بقولنه تعنالى ]َمنا يَُجناِدُل فِني آيَناِت لُلاَّ

، ولعلنننه لنننم ينتبنننه إلنننى أن المنننراد فيهنننا هنننو  !!بنننذلك االنتصنننار لفكرتنننه 

جنندال وجهنناً ، ونسنني أن لل المجادلننة بالباطننل والمكننابرة فنني دفننع الحننق

، وهنو المنذكور فني قولنه تعنالى ]قَنالُوا يَنا نُنوُح قَنْد َجادَْلتَنَنا فَنأَْكثَْرَت  آخر

. فالمجادلنة  [400]وقوله تعالى ] َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُن[  [399]ِجدَالَنَا[ 
                                                 

 . 38 /2انظر: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: [ 396]
 . 39 /2اارجع السابق: [ 397]
 . 4، اآلية  . واآلية هي يف سورة لافر 40 /2اارجع السابق: [ 398]
 . 32، اآلية  سورة هو [ 399]
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بقصد إظهار الحق وإيصناله إلنى طالبينه وكنذا المجادلنة بقصند الوصنول 

 . بمذمومةللحق محمودة ليست 

هنـ( : ]وفني شنوال وقعنت 469قال ابنن الجنوزي فني أحنداث سننة )

، وكننان السننبب أنننه ورد  إلننى بغننداد أبننو  الفتنننة بننين الحنابلننة واألشننعرية

، وأخنذ ينذم الحنابلنة وينسنبهم  ، وجلنس فني النظامينة نصر ابن القشيري

.  ومننال أبننو إسنحاق الشننيرازي إلننى نصننرة القشننيري[… ، إلنى التجسننيم

، قنال: ]وكتنب إلنى نظنام الملنك  ع نقل ما حدث من كالم ابنن رجنبوأتاب

، فاتفق جماعنة منن أتباعنه علنى  ، ويسأله المعونة الوزير يشكو الحنابلة

، فرتب الشريف  الهجوم على الشريف أبي جعفر في مسجده واإليقاع به

، فلمننا وصننل أولئننك إلننى بنناب  جماعننة أعنندهم لننرد خصننومة إن وقعننت

، وقتل من أولئك رجل منن  ، فوقعت الفتنة ء باآلجرالمسجد رماهم هؤال

 .[401]…[،  العامة وجرح آخرون

أرأينننت إلنننى العاقبنننة السنننيئة إذا غابنننت لغنننة الحنننوار؟ ! لنننم يبنننق إال 

،  التراشننق باالتهننام ثننم بنناآلجر ولننو أدى إلننى قتننل رجننل وجننرح آخننرين

يظنون !!! يفعلون هذا ووفريق يستعين بالخليفة وفريق يستعين بالوزير 

 . ، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً !!! أنهم بذلك ينصرون الدين والسنة

هـ( : ] وفني ينوم األربعنـاء 469قال ابن الجوزي في أحداث سـنة )

،  لعشر بقين من ذي القعدة أزيلت المواخير ودور الفسق ببغداد ونقضت

 . [402]…[ ، وذلك لخطاب جرى من الخليفة وهرب الفواسق

تتننابع تنفيننـذ الوعنند الننذي قطعتننه علننى نفسننها بإزالننة  هنننا نجنند الدولننة

، وذلننك بننناء علننى مطالننب  المننواخير ودور الفسننق قبننل خمننس سنننوات

 . العلماء المجتمعين من كال الفريقين الحنابلة واألشاعرة

تننرى هننل العلمنناء اليننوم قننادرون علننى نبننذ الفرقننة والعمننل لمننا فيننه 

ك الدعوة للعقيدة التني ننرى مصلحة األمة؟ !!! سيقولون ال يمكن أن نتر

                                                                                                                                                    

 . 125، اآلية  سورة النح [ 400]
 . 20 – 19 /1:  . ذي  طبقات احلنابلة البن رجب 305 /8:  اانتظم البن اجلوزي[ 401]
 . 306 /8:  اانتظم البن اجلوزي[ 402]
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،  ، والطريننق طويننل ، فننأقول: المينندان واسننع أنهننا هنني العقينندة السننليمة

، وحبننذا لننو عمننل الجميننع مننع  والحاجننة إلننى نننور هدايننة اإلسننالم شننديدة

، منننع عننندم قطنننع الحنننوار  التركينننز علنننى األسنننس والقواسنننم المشنننتركة

ت العنزائم فني ، وإذا صحت النوايا وصندق والمناظرة حول بقية المسائل

التوجننه إلننى هللا تعننالى وطلننب الهدايننة منننه ؛ فننإن هللا تعننالى سننيهدينا إلننى 

، وهو القائنل فني محكنم  ، صراط الذين أنعم هللا عليهم الصراط المستقيم

َ لََمنَع اْلُمْحِسننِيَن[  كتابه ]َوالَِّذيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسنبُلَنَا َوإِنَّ لُلاَّ
[403]  .

 .  اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين يا رب العالمين

                                                 

 . 69، اآلية  سورة العنكبوت[ 403]
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مناقشة الباحث في بعض ما قاله في كتاب آخر حول حقيقـة 

 اإليمـان 

 

 ً ،  للباحث كالم في أحد كتبه يتصل بأبحاث هذا الكتاب اتصناالً وثيقنا

 فأود أن أورد منه نبذاً يسيرة مع التعليق عليها بعون هللا : 

 

 وقبل ال  أقول :

ن المعلوم ـ أوالً ـ  أن األشاعرة يقولون بأن اإليمنان هنو التصنديق م

، ومحننننل اإلسننننالم  ، فمحننننل اإليمننننان القلننننب وأن اإلسننننالم هننننو العمننننل

، بناء على حنديث جبرينل النذي سنأل فينه رسنوَل هللا صنلى هللا  الجوارح

عليننه وسننلم عننن اإليمننان واإلسننالم واإلحسننان وعلننى عنندد مننن نصننوص 

، وذلنك إذا  عليه فالعمل ليس جزءاً من اإليمان عنندهم، و القرآن والسنة

، ومنن  أريد باإليمان: الحد األدنى الذي ينقل العبد من الكفر إلى اإليمنان

حصل ذلك الحد األدنى فهو ممنن ال يخلندون فني الننار وهنو ممنن تننالهم 

. وأمنا منا فنوق  شفاعة أرحم الراحمين جل وعال وإن لم يعمل خينراً قنط

، ال ألن العمنل  من اإليمان فال يكنون إال منع العمنل الصنالح الحد األدنى

، فكلمنا كنان اإليمنان فني القلنب أقنوى  ، بل ألننه ثمرتنه جزء من اإليمان

 .  كانت الثمرة أكثر وأطيب

، فمحنل  أما الباحث فيرى أن اإليـمان ال بد فيه من العمل ولنو قلنيالً 

زء من اإليمان حتى ولو ، كما أن العمل ج اإليمان عنده القلب والجوارح

، وعليه فإن العبند ال يحصنل الحند األدننى منن  أريد باإليمان الحد األدنى

اإليمان ـ لينقذ نفسه من الخلود في النار وليدخل فيمن تنالهم شفاعة أرحم 

، وأقلّننه أن  الننراحمين ـ  إال بالعقينندة السننليمة مننع شننيء مننن عمننل الخيننر

ء بالعقينندة السننليمة دون أن يكننون ، أمننا مننن جنـا يكنون مننن أهننل السنـجود

معها شـيء من العمنل الصنالح فنال يمكنن أن يُتصنور خروجنه منن الننار 
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، إال فني بعنض الحناالت الخاصنة  وال دخوله في شفاعة أرحم النراحمين

،  كننبعض سننـكان الجننزر النائيننة ممننن لننم يصننلهم مننن اإلسننـالم إال اسننمه

اإلسنـالم كمنا يندرس  وكبعض شنـرار النناس آخنر الزمنان عنندما يَنْدُرسُ 

. أمنا فني الحالنة  [404]َوْشُي الثوِب وال يبقى فني األرض منن القنرآن آينة 

العامة فال يتصور عنده أن يدخل الجنة من أتى بالتوحيد ولم يعمل خينراً 

 .  قط

لعلنني بهننذا العننرض أكننون قنند لخصننت مننذهب األشنناعرة ومننذهب 

أو ال؟ ،  الباحننث فنني أن جنننس العمننل هننل هننو ركننن مننن أركننان اإليمننان

ليكون هذا مدخالً إلى متابعنة الباحنث فني االسنتدالل لمذهبنه والنرد علنى 

 .  استدالل اآلخرين

                                                 

 . . الَوشي: نقش ال وع َ َرَس يَْورس َ رساة و روساة: بلي وذهب أثره[ 404]
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 قال الباحث:

وأصننرح لفننظ اسننتدلت بننه المرجئننة: فنني إحنندى روايننات أبنني 

سعيد الخندري وهني ]فيقنول هللا عنز وجنل شنفعت المالئكنة وشنفع 

، فيقننبض  النبيننون وشننفع المؤمنننون ولننم يبننق إال أرحننم الننراحمين

، قند عنادوا  ، فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قبضة من النار

 ً ،  ، فيلقننيهم فنني نهننر فنني أفننواه الجنننة يقننال لننه نهننر الحينناة ُحَممننا

، فيخرجنون كناللؤلؤ  فيخرجون كما تخرج الِحبة فني حمينل السنيل

، هنؤالء عتقناء هللا النذين  ، يعنرفهم أهنل الجننة في رقابهم الخنواتم

. وهنذه إحندى  م هللا الجنة بغير عمل عملوه وال خينر قندموه[أدخله

... ووجننه االسننتدالل منننه: أنننه  ، روايننات صننحيح مسننلم للحننديث

 .  [405]أخرج من النار قوماً جاؤوا بتصديق مجرد ال عمل معه 

،  ثم قال:إن أكثر روايات هنذا الحنديث لنيس فيهنا هنذه الزينادة

الصنننالة ومنننن  بنننل هننني مصنننرحة بنننأن الجهنمينننين هنننم منننن أهنننل

... فمننثالً روايننة أبنني هريننرة عننند البخنناري هننذا نصننها  ، العنناملين

]حتى إذا فر  هللا من القضاء بين العبناد وأراد أن يخنرج برحمتنه 

من أراد منن أهنل الننار ؛ أمنر المالئكنة أن يخرجنوا منن الننار منن 

 ً ...  ، ... فيعرفننننونهم بننننأثر السننننجود ، كننننان ال يشننننرك بنننناهلل شننننيئا

،  ، فيصننب علننيهم منناء الحينناة ن النننار قنند امتحشننوافيخرجننون منن

. وأبننو سننعيد  فينبتننون تحتننه كمننا تنبننت الحبننة فنني حميننل السننيل[

..  ، الخدري جالس مع أبني هرينرة ال يغينر علينه شنيئاً منن حديثنه

[406]. 

ثم قال: ومما يقويه أن رواينة عطناء بنن يسنار عنن أبني سنعيد 

...  ، يعملنوا خينراً قنط[الخدري عند البخاري لم يرد فيها قوله ]لم 

وفيها ]فيقول أهل الجنة هؤالء عتقاء النرحمن أدخلهنم الجننة بغينر 

. وأهل الجنة يقولون حسنب ظناهر  ، وال خير قدموه[ عمل عملوه

                                                 

 . . واحوته: محيََمة ماحلمم: الفح[ 405]
 . حمش  النار جلوه: أحرقته[ 406]
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... ثم ينأتي عنالم الغينوب سنبحانه فيخنرج أقوامناً منن  ، ما يعلمون

 أهل اإليمان لم يكن أحد يعلم عنهم إيماناً. 

، فإن لم نقل إن تلنك الرواينة غينر محفوظنة ؛  ثم قال: ]وعليه

نقول ال بد من توجيهها وتخريجها بما يتفق واألصول والنصوص 

،  ، ومن ذلك ما قاله اإلمام أبو بكر ابن خزيمة رحمنه هللا األخرى

قال: هذه اللفظة لم يعملوا خيراً قط من الجننس النذي تقنول العنرب 

، فمعنننى هننذه  والتمننامبنفني االسننم عننن الشننيء لنقصننه عنن الكمننال 

 .  اللفظة على هذا األصل لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال[

 

 كالم الباحث هذا يتضمن مسائل :
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 المسالة األولى

 استدالل الباحث على أن اإليمان ال بد فيه من العمل ولو قليالً 

 

استدل الباحث بما رواه البخاري عنن أبني هرينرة عنن النبني صنلى 

يه وسلم أنه قال : ] حتى إذا فر  هللا من القضاء بنين العبناد وأراد هللا عل

أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمنر المالئكنة أن يخرجنوا منن 

النار من كان ال يشنرك بناهلل شنيئاً ، ... فيعرفنونهم بنأثر السنجود [ وأبنو 

منا سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة ال يغير عليه شيئاً من حديثنه ، فل

كان في آخر الحديث عند أبي هريرة أن هللا تعالى يقول للعبند ] هنذا لنك 

ومثله معه [ بين أبو سعيد أنه سمع من النبي صلى هللا علينه وسنلم قولنه 

 . [407]] هذا لك وعشرة امثاله [ 

 

 أقول :

حنننديث أبننني هرينننرة فينننه اختصنننار ، إذ جمنننع إخنننراج عصننناة  – 1

ف واحد ، وقد جاءت الرواينة عنن المؤمنين من النار وجعلهم كأنهم صن

جماعة من الصحابة بتفصيل إخراج العصناة منن الننار وأنهنم يخرجنون 

منهنا علنى أربنع مراحنل ، وأن أهننل المرحلنة الرابعنة ال يقبنل هللا تعننالى 

فننيهم شننفاعة أحنند مننن خلقننه ، ويخننرجهم جننل وعننال بشننفاعته ورحمتننه ، 

. وأننس بنن مالنك  [408]وبنحو هذا جاءت الرواية عن أبي سعيد الخدري
 رضي هللا عنهم . [410]. وجابر بن عبد هللا  [409]

                                                 

 [ ححي  البخاري : كتاع التوحيو ، دع قول هللا تعاىل ] وجوه يومئذ انضرة [ .407]
 . 171ن1/170[ ااصور السابق . وححي  مسلم : كتاع اإلميامت ، دع معرفة طريق الرؤية، 408]
 رع عز وج  مع األنبياء .[ ححي  البخاري : كتاع التوحيو ، دع كالب ال409]
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وإذا ثبننت أن إخننراج العصنناة مننن النننار يكننون علننى أربننع مراحننل 

فكيف يصح االحتجاج بقوله صلى هللا عليه وسلم في الرواية المختصرة 

] فيعرفونهم بأثر السجود [ على أن أهل كل تلنك المراحنل هنم منن أهنل 

حتمال أن يكون أهل المراحل الثالث األول عندهم السجود ؟!!! وذلك ال

شيء من العمل دون أهل المرحلة األخيرة ، بل هذا هنو الصنواب النذي 

 ال محيد عنه ، لما سـيأتي في حديث أبي سعيد .

فنني حننديث أبنني سننعيد الخنندري رد صننريح علننى مننا ادعنناه   – 2

 الباحث ، وفي حديث أنس بن مالك إيماء الى ذلك.

أبي سعيد فهنو فني شنفاعة المنؤمنين للعصناة ، وفينه فني فأما حديث 

رواينننة البخننناري : ]...يقولنننون : ربننننا ، إخوانننننا كنننانوا يصنننلون معننننا 

ويصومون معنا ويعملون معنا ؟!. فيقول هللا تعالى: اذهبنوا فمنن وجندتم 

في قلبنه مثقنال ديننار منن إيمنان فنأخرجوه . فيخرجنون منن عرفنوا ، ثنم 

ا فمنننن وجننندتم فننني قلبنننه مثقنننال نصنننف ديننننار يعنننودون، فيقنننول : اذهبنننو

فأخرجوه . فيخرجون منن عرفنوا ، ثنم يعنودون ، فيقنـول : اذهبنوا فمنن 

وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمنان فناخرجوه . فيخرجنون منن عرفنوا، 

... فيقننول الجبننار : بقيننت شننفاعتي . فيقننبض قبضننة مننن النننار فيخننرج 

قاء الرحمن ، أدخلهم الجنة بغير أقواماً، ... فيقول أهل الجنة : هؤالء عت

عمل عملوه وال خير قدموه [ . وفيه في رواية صحيح مسنلم زينادة عنند 

ذكر أهل المرتبة الرابعة ، وهي ] فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قنط 

. ] 

وأما حديث أنس رضي هللا عنه فهو في شفاعة النبي صلى هللا عليه 

رب أمتني أمتني . فيقنال : انطلنق فنأخرج وسلم ، وفيه : ] ... فأقول : يا 

منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق ، فأفعل ، ثم أعود 

... فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة منن 

إيمان . فأنطلق ، فأفعل ، ثم أعود ... فيقال : انطلق فأخرج من كان فني 

ثقال حبة خردل من إيمان فأخرجنه منن الننار . ثنم قلبه أدنى أدنى أدنى م

                                                                                                                                                    

من كتاع اإلحسامت برتتيب حنحي  ابنن حبنامت  183. ححي  ابن حبامت : رقم  326ن3/325[ مسنو اإلماب أمحو : 410]
. 
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أعود الرابعة ... فأقول : يا رب ائذن لي فيمن قال ال إله إال هللا . فيقول: 

وعزتي وجاللني وكبرينائي وعظمتني ألخنرجن منهنا منن قنال ال إلنه إال 

 هللا[.

وال شك في أن المراد من قول ال إله إال هللا هنا : قنول ال إلنه إال هللا 

رسننول هللا ، ألن مننن المعننروف أنهننا ال تقبننل إال بقرينتهننا ، فقنند  محمنند

يكون االقتصار على الشق األول منها جاء من باب االختصنار منن قِبَنِل 

 أحد الرواة .

وأما حديث جابر فهنو فني شنفاعة الرسنل علنيهم الصنالة والسنالم ، 

ِل : ] وفيه في مسند أحمد بعد ذكر الشفاعة في أهل المراحل الثالث األُوَ 

ثننم يقننول هللا : أنننا اآلن أُخننرج بعلمنني ورحمتنني . فيخننرج أضننعاف مننا 

أخرجننوا وأضننعافه ، فيكتننب فنني رقننابهم عتقنناء هللا ، ثننم ينندخلون الجنننة 

فيسمون فيها الجهنميين [ . وجاء في صنحيح ابنن حبنان بلفنظ ] أننا االن 

أخرج بنعمتي وبرحمتني [ . لكنن سنقط منن رواينة ابنن حبنان ذكنر أهنل 

 لة األولى .المرح

فأنت ترى أنَّ أهل المراحل الثالث األَُوِل  كان في قلوبهم شيء من 

اإليمان زيادة على قول ال إله إال هللا ، وذلك المقدار ال بد أن يثمر عمالً 

، وأهل المرحلة األولنى كنانوا يصنلون ويصنومون ويعملنون ، وال شنك 

فلنيس عنندهم زينادة   في أنَّ من بعدهم دونهنم ، أمنا أهنل المرتبنة الرابعنة

على قول ال إله إال هللا ، فيقول فيهم أهل الجنة عندما يدخلهم هللا الجنة ] 

هؤالء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه وال خير قدموه [ . 

وهننذا نننص فنني موضننع النننزاع ، أي فنني أنهننم أُدخلننوا الجنننة بغيننر عمننل 

 يحيد عنه . عملوه وال خير قدموه ، فال ينبغي لمسلم أن

وأما الزيادة التي في حديث أبني سنعيد الخندري رضني هللا عننه فني 

صحيح مسلم ففيها ما هو أصرح في المقصود وأبلغ في الداللنة ، وذلنك 

 قوله صلى هللا عليه وسلم : ] فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط [ .
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 المسالة الثانية

] فيخرج منها قوماً لم   لجوء الباحث إلى التشكيك في ثبوت قوله

 يعملوا خيراً قط [

 

يميل الباحث إلى الشك في ثبوت هذه الزيادة الواردة في صحيح 

مسلم من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 

عن أبي سعيد الخدري ، بدعوى أنها غير محفوظة ، فيقول : ] إن أكثر 

ادة ، ... رواية عطاء بن يسار روايات هذا الحديث ليس فيها هذه الزي

عن أبي سعيد الخدري عند البخاري لم يرد فيها قوله )) لم يعملوا خيراً 

 قط(( [ .

 

 أقول :

ـ لو كان علماء األشناعرة هنم النذين ارتنابوا فني صنحة جنزء منن  1

حنننديث رواه مسنننلم فننني صنننحيحه لكنننان هنننذا منسنننجماً منننع منننوقفهم منننن 

يحتج بها في العقيدة حتى ولو كانت في ، وهو أنها ال  األحاديث اآلحادية

، لكن ماذا نقول إذا كنان النذي ارتناب  ما لم تصل حد التواتر الصحيحين

في صحته هو الباحنث النذي سنبق أن شنن حملنة شنعواء علنى األشناعرة 

لمننوقفهم مننن حجيننة أحاديننث اآلحنناد فنني العقينندة ومننوقفهم مننن أحاديننث 

 .  الصحيحين؟ !!!

تلنك الحملنة علنى األشناعرة لمنوقفهم منن هل يجوز للباحث أن يشن 

أحاديث اآلحاد وأحاديث الصحيحين عندما كنان فني الجاننب النظنري ثنم 
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هو نفسه يرتاب في صنحة جنزء منن حنديث رواه مسنلم عنندما دخنل فني 

 .[411]الجانب العملي؟ !!! ما هذا التناقض؟ !!! 

ـ مجننيء الروايننة فنني صننحيح مسننلم بلفننظ ]فيخننرج منهننا قومنناً لننم  2

ال وا خيننراً قننط[ دون أن تننأتي هننذه الجملننة فنني صننحيح البخنناري : يعملنن

 ً فننني هنننذه الزينننادة التننني انفنننرد بهنننا مسنننلم دون  يصنننلح أن يكنننون مطعننننا

، فرواية البخاري التي لم تأِت فيها الزيادة هي من طريق سعيد  البخاري

بننن أبنني هننالل عننن زينند بننن أسننلم عننن عطنناء بننن يسننار عننن أبنني سننعيد 

ية المشتملة على الزيادة فقد رواهنا مسنلم منن طرينق ، أما الروا الخدري

،  حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسنار عنن أبني سنعيد

ورواهنا  ، [412] ورواها اإلمام أحمد من طريق معمنر عنن زيند بنن أسنلم

، فقند رواهنا  [413]ابن خزيمة من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 

فال يضرهم أن راويناً آخنر خنالفهم ولنم  ثالثة من الرواة عن زيد بن أسلم

 . يذكرها

فنأين كنان الباحنث عنن هننذا؟ !!! وإذا كنان ينرى أننه متخصنص فنني 

العقيدة المبنية على الكتاب والسنة ؛ فليته استعان بمن يرشده إلى معرفنة 

، ليعلم أن الزيادة التي اجتمع على روايتها  طريق الترجيح بين الروايات

 . كم لها بالثبوت والرجحانثالثة ال مناص من الح

الكلمننة عننن النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم هننذه وممننا يؤكنند ثبننوت ـ  3

 ً قط[: هو أنها جناءت عننه صنلى  لم يعملوا خيراً  وهي ]فيخرج منها قوما

هللا عليه وسلم في حديث الرجل الذي أوصى بنيه عنند موتنه أن يحرقنوه 

، ففني قلبنه  فنر لنهويذروه فسنأله ربنه لنم فعلنت ذلنك فقنال منن خشنيتك فغ

. وقند روي هنذا الحنديث  قط فنالته المغفرة إيمان وخشية ولم يعمل خيراً 

عن النبي صلى هللا عليه وسلم من رواية عبد هللا بن مسعود وأبي هريرة 

                                                 

، إذ إمت لنه م ن  هنذا اهلجنوب علنى األشناعرة انوقفهم ذا  وعنوب  منن قبن  ن رمحنه هللا  ن  وهذا يذكران مبا فعله ابنن تيمينة[ 411]
، لكننه انا احنطوب معتقنوه دحلنويث الصنحي  النذي رواه البخناري ]كنامت هللا ومل  تر يف العقينوةاحتجاجهم بينأ ااتنوا

 يكن شيء لأه[ ق فإنه عمو إىل لمزه أبنه ليس متواتراة ككك.
 . 95 – 94 /3مسنو اإلماب أمحو: [ 412]
 . 309 – 307التوحيو البن خزمية: ص [ 413]
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وأبنني سننعيد الخنندري ومعاويننة بننن حينندة وأبنني بكننر الصننديق رضنني هللا 

 . عنهم

لم يعمل من  أن رجالً فأما حديث ابن مسعود فرواه اإلمام أحمد عنه 

..  ، فلما حضرته الوفاة قال ألهلنه إذا أننا منت الخير شيئاً قط إال التوحيد
[414] . 

وأما حديث أبي هريرة فرواه األعرج عنه بلفظ ]قال رجل لم يعمنل 

ورواه حميند بنن عبند النرحمن عننه بلفنظ ]كنان رجنل  ، [415]حسنة قنط[ 

فنظ ]كنان رجنل ممنن رافنع عننه بل ، ورواه أبنو [416]يسرف على نفسنه[ 

 .[417]كان قبلكم لم يعمل خيراً قط إال التوحيد فلما احتضر قال ألهله[

وأما حديث أبي سعيد فرواه سليمان التيمي عنن قتنادة عنن عقبنة بنن 

، وفيننه أن الرجننل قننال إنننه لننم يبتئننْر عننند هللا  عبنند الغننافر عننن أبنني سننعيد

عواننة الوضناح بنن ورواه أبنو  ، [418]، أي لم يدخر عند هللا خينًرا  خيراً 

،  [419]، وفيه أن الرجل قال ]فإني لم أعمل خيراً قنط[  عبد هللا عن قتادة

ورواه عطية العوفي عن أبي سعيد بلفظ ]لقد دخنل رجنل الجننة منا عمنل 

الروايتنان األُولَيَنان فني و.  [420]خيراً قط قال ألهله حين حضره المنوت[

ابعة وتأكيد لرواية ، وفي رواية عطية العوفي عن أبي سعيد مت الصحيح

 د الغافر عنه .عقبة بن عب

                                                 

 . يف الطبعة احملققة: هذا إبسنا  حسن. قال ااعلق  1/398مسنو اإلماب امحو: [ 414]
، دع قوله تعاىل يريوومت أمت  . ححي  البخاري: التوحيو 4/2109. ححي  مسلم:  1/240ااوطأ ل:ماب مالك: [ 415]

 . ، واللفظ عنو البخاري ]مل يعم  خأاة ق [ يبولوا كالب هللا
 . ، بعو دع حويث اليار  ، دع ما ذكر عن بين إسرائي ححي  البخاري: أحا يث األنبياء[ 416]
 . احملققة: هذا إبسنا  متص  ححي يف . و  304 /2مسنو اإلماب أمحو: [ 417]
يرينوومت أمت يبنولوا كنالب ]ه تعناىل ن، دع قولن اع التوحيون، وكت ، دع اخلوف من هللا الرقاقكتاع :   ححي  البخاري[ 418]

 .[  هللا
 . ، بعو دع حويث اليار عن بين إسرائي  ، دع ما ذكر ححي  البخاري: أحا يث االنبياء[ 419]
 . . وعطية العويف ضعيا 13 /3مسنو اإلماب أمحو: [ 420]
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وأما حديث معاوية بن حيدة فقد جاء عنه بلفظ : ]كان عبد منن عبناد 

ً  هللا  . [421]،... فعلم أنه لم يبتئر عند هللا خيراً[  ، وكان ال يدين هلل دينا

قنط؟ فيقنول:  وأما حديث أبي بكر ففيه ]فيقول له : هنل عملنت خينراً 

وهو من رواينة  ، [422]أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني[ ، غير أني قد  ال

، ولكنن النذي فني الصنحيح منن  واالن عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر

طريق ربعي عن حذيفنة بلفنظ ]كنان رجنل ممنن كنان قنبلكم يسنيء الظنن 

، فاالعتمننناد علنننى  . ومنننا فننني الصنننحيح أولنننى [423]بعملننه فقنننال ألهلنننه[ 

 . الروايات السابقة

ذا مجال للتشنكيك فني صنحة الرواينة الدالنة علنى أن فهل يبقى بعد ه

 ً  . قط فتنالهم المغفرة؟ ! لم يعملواً خيراً  هللا تعالى يخرج من النار قوما

 إشكال وجواب :

يوجنند فنني إحنندى الروايننات عننن أنننس فنني ذكننر الننذين يخرجننون مننن 

، وهي أن النبي صلى هللا عليه وسلم قنال  النار لفظة تؤيد ما قاله الباحث

هننل المرتبننة الرابعننة ]فيقننول أهننل النننار مننا أغنننى عنننكم أنكننم كنننتم عننن أ

 ً ، فيقننول الجبننار عننز وجننل  تعبنندون هللا عننز وجننل ال تشننركون بننه شننيئا

. ففني هنذه الرواينة زينادة علنى رواينة  [424]فبعزتي ألعتقنهم من الننار[ 

، فمننا حكننم هننذه  ، إذ تثبننت أنهننم كننانوا يعبنندون هللا عننز وجننل الصننحيحين

 الزيادة؟ .

 

 أقول :

هنذه الزينادة ضننعيفة ألن النذي رواهنا عننن أننس هنو عمننرو بنن أبنني 

، فقند وثقنه أبنو  ، وال يحنتج بنه بنإطالق عمرو مولى المطلب بن عبد هللا

، وقننال أحمنند وأبننو  ، ووثقننه العجلنني وأنكننر عليننه حننديث البهيمننة زرعننة
                                                 

 . إذا م  فأحرقوين: ، دع فيمن قال  سنن الوارمي: رقاق[ 421]
 . 5 /1مسنو اإلماب أمحو: [ 422]
 . 4/113. سنن النسائي:  ، دع اخلوف من هللا ححي  البخاري: رقاق[ 423]
 . 298 – 297. التوحيو البن خزمية: ص  144 /3أمحو:  مسنو اإلماب[ 424]
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.  . وذكنره ابنن حبنان فني الثقنات وقنال: ربمنا  أخطنأ حاتم: ليس بنه بنأس

، وضنعفه  . وليَّنه أبو داود والطحناوي ل الساجي: صدوق إال أنه يهموقا

، وأشنار عثمنان الندارمي إلنى تضنعيفه  ابن معين والنسنائي والندارقطني

،  . فهذا الراوي قد يخطئ ويوهم [425]من أجل حديث رواه في األطعمة 

، ألنهنا  فال ترقى اللفظة التي تفرد بها مثل هذا الراوي لمرتبة االحتجناج

قد تكون من أوهامه . وأما الحكم عليهنا بالنكنارة فمنن أجنل مخالفتهنا لمنا 

ثبت في الصحيحين منن حنديث أبني سنعيد الخندري عنن النبني صنلى هللا 

عليننه وسننلم ، إذ فنني روايننة عمننرو هننذا أنهننم كننانوا يعبنندون هللا ، وفنني 

الصحيحين أنهم أدخلوا الجنة بغير عمل عملوه ، وفي صحيح مسلم أنهم 

لوا خيراً قط . فلعل الصواب في تلنك اللفظنة ] أنكنم كننتم توحندون لم يعم

، فرواها عمرو بن ابي عمرو على سنـبيل النوهم فقنال ] أنكنم كننتم  هللا [

 تعبدون هللا[.فتنبه .

 

 

 المسألة الثالثة

ل قوله  ] فيخرج منها قوماً لم  لجوء الباحث إلى تقليد من أوَّ

 يعملوا خيراً قط [

 

يلجأ الباحث  ـ على القول بأن تلك الرواينة محفوظنة  من الغريب أن

، لكنه يسميه بغينر اسنمه فيقنول ]ال بند منن توجينه تلنك  ـ  إلى التأويل!!!

 .  الرواية وتخريجها بما يتفق واألصول والنصوص األخرى[ !!!

 

 أقول : 

ـنن لننو كننان علمنناء األشنناعرة هننم الننذين لجننؤوا إلننى تأويننل الروايننة 1

،  واز تأويلها لكان هذا منسجماً مع موقفهم من التأويللقرينة دلت على ج

                                                 

 . 523. س االت احلاكم للوارقطين: رقم  84 – 8/82هتذيب التهذيب البن حجر: [ 425]
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، لكنن مناذا نقنول إذا كنان النذي لجنأ   وهو جوازه لوجود قرينة تندل علينه

إليه هو الباحث الذي سبق أن شّن حملة شنعواء علنى األشناعرة لمنوقفهم 

 من التأويل؟!!! ولم هذا التناقض؟ !!! .

تحننت مسننمى ]توجيننه ـنن مننا هننذا التأويننل الننذي اسننتجازه الباحننث 2

 الرواية وتخريجها بما يتفق واألصول والنصوص األخرى[؟ . 

، وهنو أن قولنه صنلى  اتكأ في ذلك على كالم ابن خزيمة رحمنه هللا

هللا عليه وسلم ]فيخرج منها قوماً لم يعملوا خينراً قنط[: لنيس المنراد مننه 

المنراد أنهنم ، وإنما  أن أولئك الذين أخرجوا من النار لم يعملوا خيراً قط

. تننرى؟ ! هننل يننأتي شننيء  لننم يعملننوا خيننراً قننط علننى التمننام والكمننال !!!

على صيغة النفي ويؤكند بلفظنة ]قنط[ ثنم يقنال إن المنراد منن النفني نفني 

التمام والكمال؟ ! أرى أن هذا مما تنبو عننه اللغنة، وهللا أعلنم . واألصنل 

،  إال لحجة ظاهرة، وال يعدل عن األصل  في مثل هذا النفي نفي الحقيقة

فمن رام هذا  العدول فليأت بشاهد لغوي من الشنواهد العندول علنى مثنل 

 . ، وإال فالتمسك باألصل هو األصل هذا االستعمال

ـن الباحننث مطالننب بننأن يننأتي بقرينننة تؤينند قولننه فنني نقننض اسننتدالل 3

،  األشاعرة على مذهبهم بحديث ]فيخرج منها قوماً لم يعملوا خينراً قنط[

تأويلنه لهنذه الجملنة بعند أن تأكند ثبوتهنا عنن النبني صنلى هللا علينه وتؤيد 

، ومنن كنان قولنه يخنالف الظناهر فهنو  ، ألن قولنه يخنالف الظناهر وسلم

. وربمننا يننأتي مخننالفوه  ـ علننى سننبيل  ، و]البينننة علننى المنندعي[ المنندعي

 .  التبرع ـ بقرينة تؤيد قولهم

 :  الدالة على صحته ـ إن استدالل األشاعرة هو المؤيد بالقرائن4

فمنها الحديث الوارد في الصحيحين عن أنس بن مالك في استشنفاع 

، وفيننه أن هللا تعننالى يننأذن لمحمنند صننلى هللا  الننناس يننوم القيامننة باألنبينناء

، قال صلى هللا علينه وسنلم: ]فيقنال:  عليه وسلم ويلهمه محامد يحمده بها

.  ، واشننفع تشننفع ، وسننل تعننط ، وقننل يسننمع لننك يننا محمنند ارفننع رأسننك

. فيقال: انطلق فنأخرج منهنا منن كنان فني قلبنه  فأقول: يا رب أمتي أمتي

... انطلق فأخرج منها من كنان فني قلبنه مثقنال  ، مثقال شعيرة من إيمان

... انطلق فأخرج منها من كنان فني قلبنه أدننى  ، ذرة أو خردلة من إيمان
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الرابعة فأحمده بتلنك  ... ثم أعود . أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان

. فيقننول:  ... فننأقول: يننا رب ائننذن لنني فننيمن قننال ال إلننه إال هللا ، المحامنند

، ألخنرجن منهنا منن قنال ال إلنه إال  وعزتي وجاللي وكبريائي وعظمتي

. وغني عن البيان أن المراد من قول ال إله إال هللا أن تكون مع  [426]هللا[

 .  هللا عليه وسلم، صلى  قرينتها وهي ]محمد رسول هللا[

ووجه االستدالل هو أنه بمقدار ما يكون في القلب منن إيمنان يظهنر 

، والنبي صلى هللا  على الجوارح من العمل الصالح وآثار العمل الصالح

عليه وسلم عندما يخرج من النار من في قلبه مثقال شعيرة منن إيمنان أو 

منبثنق عنن ذلنك القندر أقل ؛ فإنه ال بد أن يعنرفهم بآثنار العمنل الصنالح ال

، لكنن منا النذي  ، ألنه ال يعلم ما في القلوب إال عالم الغيوب من اإليمان

يمكن أن يكون من اإليمان عند أهل المرتبنة الرابعنة زينادة علنى قنول ال 

، فأولئننك لننيس  ، ألنننه لننو كننان عننندهم شننيء لننذكره إلننه إال هللا؟ ال شننيء

، وليس فوقها  محمد رسول هللا[ عندهم سوى كلمة التوحيد ]ال إله إال هللا

، ولنذا فهنؤالء ال  من اإليمان شيء بحيث يثمر من العمنل ولنو أي شنيء

 . يخرجون من النار إال بشفاعة أرحم الراحمين

وهكننذا يكننون هننذا الحننديث شنناهداً لحننديث أبنني سننعيد الخنندري الننذي 

، والننذي فيننه أن هللا تعننالى يخننرج مننن النننار قومنناً لننم  رواه مسننلم وغيننره

 . يعملوا خيراً قط

ومنها ما روي في مسند أحمد وغينره بسنند صنحيح عنن عبندهللا بنن 

عمرو بن العاص رضي هللا عنهمنا عنن النبني صنلى هللا علينه وسنلم أننه 

قال: ]إن هللا عز وجل يسنتخلص رجنالً منن أمتني علنى رؤوس الخالئنق 

ثم  ، ، كل سجل مد البصر ، فينشر عليه تسعة وتسعين سجالً  يوم القيامة

. قنال: ال ينا  يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ ! أَظلََمتْك َكتَبَتي الحنافظون؟ !

.  ، فيقنول: ال ينا رب . فيقول: ألك عنذر أو حسننة؟ . فيبهنت الرجنل رب

. فتخنرج لنه  ، ال ظلنم الينوم علينك فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحندة

، فيقننول:  ده ورسننولهبطاقننة فيهننا أشننهد أن ال إلننه إال هللا وأن محمننداً عبنن

                                                 

. التوحيو البنن خزمينة:  184 – 182 /1. ححي  مسلم:  ، دع كالب الرع مع األنبياء ححي  البخاري: توحيو[ 426]
 . 843 – 841 /2: . اإلميامت البن منوه 300 – 299ص 
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. فيقنال:  . فيقول: يا رب ما هذه البطاقنة منع هنذه السنجالت؟ ! أحضروه

، فطاشننت السننجالت وثقلننت  . فتوضننع السننجالت فنني كفننة إنننك ال تظلننم

. وفي رواينة الترمنذي  ، وال يثقل شيء بسم هللا الرحمن الرحيم[ البطاقة

يسأل عما إذا كان  . وهذا الرجل عندما [427]]فال يثقل مع اسم هللا شيء[ 

، فدل هذا على أنه لم يعمنل حسننة قنط. وقند يقنول  له حسنة يجيب بالنفي

قائل: لعله من أهل الصالة إال أنه لم يتمكن من اإلدالء بهذه الحجنة لشندة 

، وجنناء فنني  ، فقنند جنناء فنني هنذا الطريننق ]فيبهننت الرجننل[ هنول الموقننف

ألننه لنو كنان منن  ، . فأقول: لنيس كنذلك طريقين آخرين ]فيهاب الرجل[

أهل الصالة لوضعت الصالة في الميزان مع قول ال إله إال هللا في مقابلة 

. ففني هنذا الحنديث داللنة علنى أن منن جناء  السجالت المملوءة بالسيئات

 .  بكلمة التوحيد ولم يعمل معها حسنة فإن عاقبته النجاة

 

وهننذا شنناهد آخننر لحننديث أبنني سننعيد الخنندري الننذي يرينند الباحننث 

 . وهينهت

                                                 

. سننن ابنن ماجنه: رقنم  225. ححي  ابن حبنامت: رقنم  2639. سنن الرتمذي: رقم  213 /2مسنو اإلماب أمحو: [ 427]
 . 529 /1. ااستور  للحاكم:  4300
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 المسألة الرابعة

األصول العقدية والنصوص النبوية التي دعت الباحث إلى الشك أو 

 التأويل لرواية

 ]فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط[

 

 يقول الباحث:

]فإن لم نقنل إن تلنك الرواينة غينر محفوظنة ؛ نقنول ال بند منن 

 . توجيهها وتخريجها بما يتفق واألصول والنصوص األخرى[

...  ، ويقول : ]أكثر روايات هذا الحديث ليس فيها هذه الزيادة

فننإذا ضننممنا هننذه الروايننات إلننى النصننوص الصننريحة فنني تكفيننر 

 تارك الصالة لم تنهض تلك الزيادة على معارضتها[ .

، منن  ويقول :]الروايات التي لم تذكر فيها هذه الزينادة أرجنح

ي أنه لن يدخل الجنة إال حيث كثرتها وموافقتها لألصول القطعية ف

 مؤمن وأن اإليمان قول وعمل[.

ويقول : ]اإلجماع على تكفير الممتننع عنن الصنالة ثابنت عنن 

 الصحابة[ .

ويقول :]... وال نعارض بها ما ندركه ونعلمه من األدلة البينة 

،  على قتل الممتنع عنن الصنالة كفنراً وإجنراء أحكنام المرتند علينه

 . أمرنا بتنفيذه[فإن هذا قد قام دليله و

 

 أقول :

ذكننر الباحننث مننن األصننول القطعيننة أصننلين: أحنندهما أنننه لننن ينندخل 

 . ، والثاني أن اإليمان قول وعمل الجنة إال مؤمن
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 . فأما األول فهو متفق عليه

وأمننا الثنناني فننإن نصننوص الكتنناب والسنننة منهننا مننا جعننل اإليمننان 

برينل النذي جعنل ، كحنديث ج مقصوراً على االعتقاد دون القول والعمنل

فيننه النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم اإليمننان أن تننؤمن بنناهلل ومالئكتننه وكتبننه 

، وجعنل القنول والعمنل كالشنهادتين وإقامنة  ورسله واليوم اآلخر والقندر

، ومنهنا منا جعنل الكنل  الصالة وإيتاء الزكاة منن اإلسنالم ال منن اإليمنان

، وإطننالق  [428]، كحننديث ]اإليمننان بضننع وسننبعون شننعبة[ مننن اإليمننان

القننول بننأن اإليمننان قننول وعمننل فيننه إعمننال لننبعض النصننوص وإهنندار 

. أما الذين عملنوا بالنصنوص الثابتنة كلهنا فحملنوا حنديث  لبعضها اآلخر

، وأن اإلسننالم هننو  جبريننل ومننا فنني معننناه علننى أن اإليمننان هننو االعتقنناد

، وحملوا حنديث ]اإليمنان بضنع وسنبعون شنعبة[ ومنا فني  القول والعمل

ناه على أن اإليمان يشنمل االعتقناد منن حينث إننه هنو حقيقنة اإليمنان، مع

، وبنذا ينتم الجمنع  ويشمل األقوال واألعمال من حيث إنهنا ثمنرة لإليمنان

 . بين النصوص

، يزيد وينقص[  وعلى هذا فمن قال من السلف ]اإليمان قول وعمل

،  هنا، وذلك بالنظر إلى درجات اإليمان من أدناها إلنى أعال فهو صحيح

فكلمنا قنوي اإليمننان وارتقنى مثقننال ذرة عنن الدرجنة النندنيا فإننه ال بنند أن 

، وبهذا يكون اإليمان شامالً للقول  يثمر من الكلم الطيب والعمل الصالح

، ويزيند بزينادة المحبنة واإلخنالص والتوكنل والخنوف والرجناء  والعمل

وهنذا كلنه  ، ، ويننقص بنقصنانها وبمعصنية هللا تعنالى وبطاعة هللا تعنالى

، وهنو قنول  ثابت في النصوص الكثينرة المستفيضنة فني الكتناب والسننة

، ومننهم األشناعرة والماتريدينة وأهنل  أهل السنة من السنلف فمنن بعندهم

 .  الحديث

، وهنننو ال يزيننند وال يننننقص[ فهنننو  ومنننن قنننال ]اإليمنننان التصنننديق

لتني كذلك ، وذلك بالنظر إلى الدرجة الدنيا من درجات اإليمنان ا صحيح

، وليس فيه بهذا المعننى زينادة عنن الدرجنة  هي التصديق وإذعان النفس

، ولهنذا  الدنيا مثقال ذرة بحيث يثمر شيئاً من األقوال واألعمال الصالحة

                                                 

 [ رواه مسلم يف كتاع اإلميامت من ححيحيه .428]
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، وهذا الجزء الذي ينقنل المنرء منن دائنرة  فإنه ليس شامالً للقول والعمل

ن القندر الزائند ، أل الكفر إلى دائرة اإليمان غينر قابنل للزينادة والنقصنان

، بل هو ارتقاء  على هذا الجزء ليس هو الذي ينقل من الكفر إلى اإليمان

، ولننو نقننص ذلننك  ، وهننذا معنننى أنننه ال يزينند فنني درجننات اإليمننان نفسننه

، وهنذا  الجزء الذي هو الحد األدنى لما نقل المرء من الكفر إلى اإليمنان

لمرتبنة الرابعنة فني ، وأصحاب هذه الدرجة هم أهل ا معنى أنه ال ينقص

، أي الذين يدخلون النار وال يخرجون منها إال في آخر المراتب  الشفاعة

. وهنذا هنو معننى منا تنذكره كثينر منن  بشفاعة أرحم الراحمين جل شنأنه

، وهو ال يخالف قول السنلف فني  كتب العقيدة عند األشاعرة والماتريدية

 .  تها بتَُؤدة وأناةقليل وال كثير عند من يدرس كتب العلماء ومصطلحا

واألشاعرة والماتريدية بعيدون عن بدعنة النتجهم بعند المشنرق عنن 

، والباحننث نفسننه يقننول ]فالمرجئننة  ، وكننذا عننن بدعننة اإلرجنناء المغننرب

، وإن اإلنسننان يكننون  تقننول إن اإليمننان شننيء واحنند ال يزينند وال ينننقص

ينة قاطبنة ال ، واألشاعرة والماتريد كامل اإليمان وإن لم يعمل خيراً قط[

، بننل هننو فنني أدنننى  يقولننون عمننن لننم يعمننل خيننراً قننط إنننه كامننل اإليمننان

 .  . فكيف يصح اتهام األشاعرة بأنهم مرجئة؟ !!! درجات اإليمان

وبعد هذه الجولة من االستدالل ـ والتي قد يصعب على بعض الناس 

بني ، وهو قنول ابنن أ فهمها واستيعابها ـ  أعود بهم إلى ما يرونه األسهل

، إذ يعُنند مننن قننال ]إن اإليمننان قننول وعمننل يزينند  العننز شننارح الطحاويننة

وينقص[ ومن قال ]إن اإليمان هو التصديق وال يدخل العمل فني مسنمى 

، فاستمع إليه ـ رحمه هللا ـ  بعد سرد عدد  اإليمان[ كليهما من أهل السنة

، وبعنند  مننن األحاديننث النبويننة التنني فيهننا وصننف بعننض الننذنوب بننالكفر

لتصريح باتفاق أهل السننة علنى أن مرتكنب الكبينرة ال يكفنر كفنراً ينقنل ا

، إذ يقول: ]ثم بعد هذا االتفاق بنين أهنل السننة اختلفنوا اختالفناً  عن الملة

، وهو أنه هل يكون الكفنر علنى مراتنب كفنراً  لفظياً ال يترتب عليه فساد

هنو كفنر دون كفر؟ ... من قال إن اإليمان قول وعمل يزيد ويننقص قنال 

... ومننن قننال إن اإليمننان هننو التصننديق وال ينندخل  ، عملنني ال اعتقننادي
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العمل في مسمى اإليمان والكفر هو الجحود وال يزيدان وال ينقصان قال 

 . . فتنبه [429]هو كفر مجازي غير حقيقي[ 

واستمع إلى ابن أبي العز ـ رحمه هللا ـ  يفرق بين قول جهنم الضنال 

، إذ يقننول:  صننور الماترينندي مننن أئمننة الهنندىالمبتنندع وبننين قننول أبنني من

]وحاصننل الكننل يرجننع إلننى أن اإليمننان: إمننا أن يكننون مننا يقننوم بالقلننب 

، وهنو إمنا  ، أو بالقلب وحنده ، أو... ، أو... ... واللسان وسائر الجوارح

، أو التصنديق كمنا قالنه أبنو منصنور الماتريندي  المعرفة كما قاله الجهنم

 . . فتنبه [430]رحمه هللا[ 

وأما النصوص التي يرى الباحث أن رواية إخراج قوم من الننار لنم 

يعملوا خيراً قنط ال بند منن توجيههنا وتخريجهنا بمنا يتفنق معهنا: فهني منا 

، ثم يقنول إن  أشار إليه من النصوص الصريحة في تكفير تارك الصالة

 .  اإلجماع على تكفير الممتنع عن الصالة ثابت عن الصحابة

، كقولنه صنلى  ت نصوص في تكفير تنارك الصنالةقد ورد وأقول :

، رواه أحمد ومسلم  هللا عليه وسلم ]بين الرجل وبين الكفر ترك الصالة[

، وكقولنه ]العهند النذي بينننا وبيننهم الصنالة فمنن تركهنا  من حديث جابر

.  ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي منن حنديث بريندة فقد كفر[

هللا بن شقيق العقيلني رحمنه هللا أننه قنال: ]كنان وروى الترمذي عن عبد 

أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم ال يرون شيئاً من األعمال تركه كفر 

. ولكنن إذا كنان هنالنك تعنارض ظناهري بنين رواينة  [431]غير الصالة[ 

إخننراج قننوم مننن النننار لننم يعملننوا خيننراً قننط وبننين أحاديننث تكفيننر تننارك 

 . ة توجيهه بما يتفق مع اآلخر؟ !الصالة ؛ فأيهما أولى بمحاول

يننرى الباحننث أن أحاديننث تكفيننر تننارك الصننالة نصننوص صننريحة 

وكأنها ال تقبل وجهاً آخر من الفهنم وأن رواينة إخنراج قنوم منن الننار لنم 

 .  يعملوا خيراً قط هي التي ال بد من توجيهها !!!

                                                 

 . 445 – 444 /2شرح العقيوة الطحاوية البن أيب العز: [ 429]
 . 462 /2السابق: ااصور [ 430]
 . 379 – 378 /1الرتليب والرتهيب للمنذري: [ 431]
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 ، وذلك للقرائن التالية:  واألقرب أن العكس هو الصواب

، وعلنى هنذا فتنارك  هر عنند السنلف قنولهم ]كفنر دون كفنر[أ ـ  اشت

الصالة ـ إذا كان مقراً بوجوبها وحرمتها وكان تركه لها من باب الكسنل 

 ً ، وهنو منا  ، ال كفنراً اعتقاديناً مخرجناً منن الملنة ـ  هنو كنافر كفنراً عملينا

، ويكننون إطننالق الصننحابة لفظننة  يعبننرون عنننه بقننولهم ]كفننر دون كفننر[

 .  ارك الصالة كذلك من هذا البابالكفر على ت

ب ـ  جاء عنن النبني صنلى هللا علينه وسنلم عندد منن األحادينث فيهنا 

إطننالق لفظننة الكفننر واتفننق العلمنناء علننى أن المننراد بهننا الكفننر العملنني ال 

، فمنها قوله صلى هللا عليه وسلم ]سنباب المسنلم فسنوق  الكفر االعتقادي

نتان في الناس هما بهم كفر: الطعنن ، وقوله ]اث ، متفق عليه وقتاله كفر[

، وقوله ]ال ترغبنوا عنن  ، رواه مسلم ، والنياحة على الميت[ في النسب

، وقولنه ]أيُّمنا عبند  ، رواه مسنلم ، فمن رغب عن أبيه فهنو كنافر[ آبائكم

، وقولننه ]مننن  ، رواه مسننلم أبننق مننن مواليننه فقنند كفننر حتننى يرجننع إلننيهم[

.  ، رواه الحاكم وأحمد وأبو داود د أشرك[حلف بغير هللا فقد كفر[ أو ]فق

فمن وقع في شيء من هذا ولنم يسنتحل فنإن العلمناء متفقنون علنى أننه لنم 

، واألحاديث التي فيها تكفير تارك الصنالة  يكفر الكفر المخرج من الملة

. وقد ذكر ابن أبي العز عدداً من هنذه األحادينث  هي كذلك من هذا الباب

رك الصننالة وبننيّن اتفنناق أهننل السنننة علننى أن وغيرهننا وحننديث تكفيننر تننا

 . [432]الحكم بالكفر هنا ليس المراد منه الكفر الذي ينقل عن الملة 

ج ـ  جاء عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه عن النبي صنلى هللا 

، مننن  عليننه وسننلم أنننه قننال: ]خمننس صننلوات افترضننهن هللا علننى عبنناده

                                                 

. ومننن كننالب ابننن تيميننة رمحننه هللا قولننه ]ومننن مننات  444 – 439 /2انظننر: شننرح العقيننوة الطحاويننة البننن أيب العننز: [ 432]
...  ، ونكناالة ألم النه، عقوبنة  وكامت ال يزكي وال يصلي إال يف رمضامت ينبيي أله  العلم والوين أمت يََوعيواالصنالة علينه

، وقوله ]فمنن ال يصنلي منن أهن  احلاجنات ال يعطنى شنيئاة منن الزكناة حن  يتنوع  وال بو أمت يصلي عليه بعض الناس[
بننال  بعننو الوقنن  أو إىل لننأ القبلننة أو ، وقولننه ]وال يسننرتيب أحننو فننيمن حننلى حمننو ة أو ويلتننزب أ اء الصننالة يف أوقاهتننا[

كننامت يننراه كننافراةلة لقننال ]حنن  يعننو  إىل   ، ولننو عنننو قولننه ]حنن  يتننوع[ وقولننه ]أهنننا كبننأة[. وقننا  قننراءة أهنننا كبننأة[[
االختيارات الفقهية من فتاوي  ].  ، وعلى ك  حال فالنق  الذي قب  هذين أحرح منهما اإلسالب[ ولقال ]أهنا كفر[

 . [ 612،  185،  160 – 159ابن تيمية البن اللحاب البعلي: ص 
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عهن وسننننجودهن ، فننننأتم ركننننو أحسننننن وضننننوءهن وصننننالتهن لننننوقتهن

، ومن لم يفعل فليس لنه عنند  وخشوعهن كان له عند هللا عهد أن يغفر له

. وفني الطرينق اآلخنر عننه:  ، إن شاء غفنر لنه وإن شناء عذبنه[ هللا عهد

، فمن لقيه بهن لم يضيع منهن  ]خمس صلوات افترضهن هللا على عباده

اننتقص مننهن ، ومنن لقينه وقند  شيئاً لقيه وله عننده عهند يدخلنه بنه الجننة

، إن شاء عذبنه وإن شناء غفنر لنه[  شيئاً استخفافاً بحقهن لقيه وال عهد له
. وليس انتقاص هذا المقصر في الصالة مما يرجنع إلنى نقنص فني  [433]

، ولكنه نقص في الفرائض التي يستحق عليهنا  السنن واآلداب والخشوع

ن تنارك ، ولنو كنا ، ومع ذلك فهو داخل تحت المشيئة العذاب في اآلخرة

الصننالة كننافراً  ـ واإلخننالل بننالفرائض فيهننا كننالترك ـ  لمننا أدخلننه تحننت 

 .  المشيئة

 

                                                 

من طريق عطاء بن يسار عن أيب عبو هللا الصناجبي عبو الرمحن  ، وهو 5/317ول يف مسنو اإلماب أمحو: الطريق األ[ 433]
من رواية حممو بن حيىي بنن حبنامت عنن عبنو هللا بنن حمأينز  . والطريق اآلخر هو ، والسنو ححي  بن عسيلة عن عبا ة

عبنننا ة مل أجنننو سنننوي أمت ذكنننره ابنننن حبنننامت يف  ، ورجالنننه ثقنننات إال أمت النننراوي عنننن عنننن أيب رفينننع ااخنننوجي عنننن عبنننا ة
. ااسنو ل:ماب  1/123. انظر: ااوطأ ل:ماب مالك:  ، وقبله اإلماب مالك فأخرج عنه هذا احلويث يف ااوطأ ال قات
.  1/449. سنن ابنن ماجنه:  1/230. سنن النسائي:  62 /2. سنن أيب  او :  322،  319،  5/315أمحو: 

، ولكننن إسنننا ه  1/450:  سنننا  آخننر عننن أيب قتننا ة األنصنناري مرفوعنناة يف: سنننن ابننن ماجننهوروي احلننويث بنحننوه إب
 . . وييين عنه حويث عبا ة بن الصام  ضعيا
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 المسألة الخامسة

عن أهل المرحلة الرابعة ] فيقول أهل الجنة : هؤالء عتقاء  قوله 

 الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه وال خير قدموه [

 

حديث الوارد في يريد الباحث أن يرد داللة هذا الجزء من ال

الصحيحين ، فيقول : ] وأهل الجنة يقولون حسب ظاهر ما يعلمون ، ... 

ثم يأتي عالم الغيوب سبحانه فيخرج أقواماً من أهل اإليمان لم يكن أحد 

 يعلم عنهم إيماناً [ .

 

 أقول :

، إال أن الباحث يرد داللته  ظاهر هذا القول يؤيد مذهب األشاعرة

، أي فربما كان عند  ولون حسب ظاهر ما يعلمونحيث إن أهل الجنة يق

، فعلى قوله يكون  من العمل لم يعلمه أهل الجنة أولئك شيء ضئيل جداً 

وإذا كان الحال كما يتصور ،  وأخطؤوا فيه أهل الجنة قد قالوا قوالً 

الباحث فَِلَم نَقَل النبي صلى هللا عليه وسلم قولهم الذي أخطؤوا فيه للناس 

ى الخطأ؟ !!! أم إن الباحث يقول إن النبي صلى هللا عليه ولم ينبه عل

 أووسلم نقل لألمة قول أهل الجنة الذي أخطؤوا فيه دون أن ينتبه للخطأ 

النبي صلى هللا عليه  وإذا كان،  يعرف أنه خطأ؟ !!! حاشاه من ذلك

ـ بأبي هو وأمي ـ لم ينتبه للخطأ ولم يعرفه فهل نزل الوحي وسلم 

. فثبت أن القول الذي  ، فتنبه ! لخطأ؟ !!! كل ذلك لم يكنبتصحيح ذلك ا

ً  قاله أهل الجنة صواب ال خطأ فيه ، وارزقنا  . اللهم اغفر لنا جميعا

 . ه أفضل الصالة وأزكى السالمي، عل حسن التأدب مع نبيك المصطفى
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 المسألة السادسة

 قول "ال إله إال هللا"

 ن اللسان ؟هل تنجي صاحبها إذا قالها بالقلب دو

 

وهنننا قنند يقننال: هننل أولئننك الننذين يخرجننون مننن النننار بشننفاعة أرحننم 

الراحمين وليس عندهم إال قول ]ال إله إال هللا[ ؛ هنل ال بند أن يكوننوا قند 

 قالوها باللسان والقلب أو ربما يكونون قد قالوها بالقلب فقط ؟ .

لفظ الذين يشترطون لصحة اإليمان عقد القلنب علنى التوحيند منع النت

والقلنب ، ويقولنون ال بند  بالشهادتين يحملون القول هنا على قول اللسنان

 .  منه لحصول النجاة من النار ولو في المرحلة األخيرة

والنننذين يشنننترطون لصنننحة اإليمنننان عقننند القلنننب علنننى التوحيننند وال 

يشننترطون الننتلفظ بالشننهادتين يحملننون القننول هنننا علننى القننول باللسننان 

ط ، ويقولننون إن مننن عقنند قلبننه علننى عقينندة التوحينند أو بالقلننب فقنن والقلننب

 . موقناً بها قلبه فإنه ممن تدركه النجاة في المرحلة األخيرة

 وعندهم عدد من األدلة على صحة ما ذهبوا إليه :

منها ما رواه مسلم وغيره عنن عثمنان بنن عفنان أن النبني صنلى هللا 

 . [434] دخل الجنة[ عليه وسلم قال: ]من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا

ومنها ما رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد هللا أن النبي صنلى هللا 

 . [435]عليه وسلم قال: ]من مات ال يشرك باهلل شيئاً دخل الجنة[ 

ومنها ما رواه مسلم عن أبي هرينرة أن النبني صنلى هللا علينه وسنلم 

نني اختبنأت ، وإ ، فتعجنل كنل نبني دعوتنه قال: ]لكل نبي دعوة مستجابة

                                                 

 . 348 – 347. التوحيو البن خزمية: ص  1/55ححي  مسلم: [ 434]
 . 362 – 360. التوحيو البن خزمية: ص 94 /1ححي  مسلم: [ 435]
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، فهني نائلنة إن شناء هللا منن منات منن  دعوتي شفاعة ألمتي ينوم القيامنة

 . [436]أمتي ال يشرك باهلل شيئاً[ 

ومنها ما رواه البخاري وابن خزيمة عن أبي ذر أن النبي صنلى هللا 

ننر أمتننك أنننه مننن مننات ال  عليننه وسننلم قننال: ]عننرض لنني جبريننل فقننال بّشِ

 . [437]يشرك باهلل شيئاً دخل الجنة[ 

ومنها منا رواه ابنن خزيمنة عنن معناذ بنن جبنل أننه سنمع رسنول هللا 

صلى هللا عليه وسنلم يقنول: ]منن منات وهنو ينوقن بقلبنه أن هللا حنق وأن 

الساعة قائمة وأن هللا يبعث من في القبور دخنل الجننة[ أو قنال ]نجنا منن 

 .[438]النار[ 

هللا ومنها ما رواه ابن خزيمة عن عمران بن حصين أن النبي صلى 

عليه وسلم قال: ]من علم أن هللا ربه وأني نبيه صنادقاً منن قلبنه حنرم هللا 

 . [439]لحمه على النار[ 

فقنند أثبننت النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم دخننول الجنننة لمننن مننات علننى 

، فهل من بنى عقيدته علنى أحادينث  عقيدة التوحيد ولم يشترط التلفظ بها

. وإنمنننا أُتننني  تنننداع؟!!!المصنننطفى صنننلى هللا علينننه وسنننلم يوصنننف باالب

الباحث من حيث إنه ال يدرك الفرق بين عقيدة الجهمية منن جاننب وبنين 

، فخلنط  ، فالتبس عليه األمر عقيدة األشاعرة والماتريدية من جانب آخر

بنين الجهمينة النذين هنم أهنل بدعنة وضنالل وبنين األشناعرة والماتريدينة 

 . ، وهللا المستعان الذين هم أهل سنة وهداية

                                                 

 .1/189ححي  مسلم: [ 436]
 . 345،  344. التوحيو البن خزمية: ص  ، دع ااك رومت هم ااقلومت ححي  البخاري: الرقاق [437]
 . 349التوحيو البن خزمية: ص [ 438]
 . 348ااصور السابق: ص [ 439]
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 ويقول الباحث :

] وأما قول بعضهم إن المنراد بنالقول هننا القنول النفسني فمنن 

، إذ ال يصح حمل القنول علنى القنول النفسني إال إذا  التأويل الفاسد

 .  ، أما إذا أطلق فهو ممتنع عند جميع العقالء[ قيد بذلك

 

 أقول :

شكا رجل إلى ابن عباس فقال: إني أكون في الصالة فيخينل إلني أن 

... فإذا توضأت فانضح فرجك  ، ذكري بلالً؟ . فقال: ]قاتل هللا الشيطانب

. وهنذا دلينل منن أدلنة كثينرة  [440]، فإن وجدت قلت هو من الماء[ بالماء

على استعمال العرب القول والمراد هو القول النفسي دون أن يقع التقييد 

ت هنو . وقْف عند قول الرجل ]في الصالة[ وقول ابن عباس له ]قل بذلك

،  . وقد تقدم حديث ]أال أنبئكم بنأكبر الكبنائر؟ ! اإلشنراك بناهلل من الماء[

، أال وقننول الننزور[ وقننول الننراوي ]فمننا زال يكررهننا  وعقننوق الوالنندين

. وتقنندم حننديث ]فننإذا أتنناه الشننيطان فقننال إنننك قنند  حتننى قلنننا ليتننه سننكت[

 . أحدثت فليقل كذبت[

ق أحكنام لغوينة دون أن ويبدو أن الباحنث منن المتسنرعين فني إطنال

 . يتتبع النصوص إذا رأى أن ذلك يخدم فكرته

*   *   *   *   * 

 ً ، وحببننا  ، وارزقننا اتباعنه وأقول في الختام : اللهنم أرننا الحنقَّ حقنا

هننا  ، وارزقننا اجتنابنه ، وأرننا الباطنل بناطالً  ، واجمعننا علينه فيه ، وكّرِ

إلنه إال أننت وحندك ال شنريك ، أشنهد أن ال  . سبحانك اللهنم وبحمندك فيه

 . ، أستغفرك وأتوب إليك لك

وكان الفرا  من كتابة هذا البحث ـ على فترات متباعدة وعلى غينر 

ترتيب ـ سوى بعض اإلضنافات والتعنديالت اليسنيرة : فني الشنارقة ينوم 

                                                 

 . . بسنو جيو 1/151مصنا عبو الرزاق: [ 440]
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، والحمننننند هلل رب  م 5/6/2004هنننننـ الموافنننننق 17/5/1425االثننننننين 

 . العالمين

 وكتبـه راجي عفو ربـه الكريم                                             

ين بن أَحمد اإلدلبي                                                   صالح الدِّ
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 ملحق في 

 تلخيص عقائد األشاعرة

ـ مصدر تلقي العقيدة ـ عند االشاعرة ـ هو القنرآن الكنريم والسننة  1

 لقطعية .المتواترة والداللة العقلية ا

 ـ القطعيات تتوافق وال تتعارض. 2

 ـ األحاديث اآلحادية ليست حجة مستقلة في أصول العقائد. 3

ـ ظنننواهر ألفننناظ النصنننوص المخالفنننة للنصنننوص المحكمنننة أو  4

 القواطع العقلية ال يؤخذ بها ويجب تأويلها.

ـ ال يوصف هللا تعالى بما يدل علنى اننه مركنب منن أجنزاء ، فنال  5

 جه وعينان ويدان وأصابع وساعد وساق وقدم وجنب وحقو.يقال له و

ـ اإليمننان هننو التصننديق العقلنني مننع اإلذعننان والقبننول، واألعمننال  6

 الصالحة هي ثمرات لإليمان.

ـ القننرآن كننالم هللا ، وهننو الكننالم النفسنني القننائم بننذات هللا تعننالى ،  7

 وهو قديم غير مخلوق.

 تحننرق بنفسننها ، والنندواء ال ـ الطعننام ال يشننبع بنفسننه ، والنننار ال 8

يشفي بنفسه ، وهللا تعالى هو الذي يخلق اإلشباع واإلحراق والشفاء عند 

 هذه األسباب.

ـ التكليف والثواب والعقاب مرتبط باألوامر اإللهية وبعثة الرسنل  9

 ، ال بحسن الشيء وقبحه.

ـ بعننض النصننوص ال تفهننم حسننب معنناني المفننردات بننل حسننب  10

التراكيننب ، وتننؤول المعنناني المننأخوذة مننن المفننردات  السننياق ومعنناني

 المقطوعة عن السياق إذا دل دليل على أنها غير مرادة.

ـ كل ما دل عليه نص قرآني أو نبوي فيجب اإليمان به ، إال إذا  11

كان مخالفا لحكم قطعي في الشرع أو العقل ، وهذا يعنني أن ذلنك الننص 

 ا آحاديا.يؤول أو يطعن في ثبوته إن كان حديث
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ـ الكفر هو نقنيض اإليمنان ، فهنو يرجنع إلنى التكنذيب بنأي أمنر  12

 ثبت عن هللا تعالى أو رسوله صلى هللا عليه وسلم من وجه قطعي.

ـ أصنحاب رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم يترضنى عنننهم وال  13

 يتكلم فيهم بسوء.

ثننم ـ الخليفننة بعند رسننول هللا صننلى هللا علينه وسننلم هننو أبنو بكننر  14

 عمر ثم عثمان ثم علي رضي هللا عنهم ، واألئمة من قري .

ـ يجب تنزينه هللا تعنالى عنن صنفات الحنوادث كالمكنان والجهنة  15

 والحركة واالنتقال والنزول والصعود الحسيات.

ـ هللا تعالى متفرد في األزل ، أي كان هللا ولم يكن شيء غيره ،  16

فمنا دوننه أي كنل منا سنوى هللا فال شيء قبله ، وال شيء معه ، والعرش 

 تعالى حادث مخلوق.

ـ يثبتننون مننا أثبتننه هللا لنفسننه وينفننون فنني الوقننت ذاتننه سننمات  17

الحننندوث ، فيثبتنننون لنننه صنننفة االسنننتواء ويقولنننون لنننيس باسنننتقرار وال 

 مالصقة.

 ـ ينزهون هللا تعالى عن أن يلحقه تغير أو تبدل. 18

ب علننى وفننق طننرقهم فنني ـ القننرآن انزلننه هللا تعننالى بلغننة العننر 19

استخدام األلفاظ والتراكيب ، فال تفهم نصنوص القنرآن ـ وكنذا نصنوص 

 السنة ـ إال على وفق أساليب العرب في البيان.  
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 فهرس أهم مسائل البحث

 ]وما كتب بجانبه ) ح ( فهو في الحاشية[
 

 

ً لبيان منهج األشاعرة في العقيدة  ـ كتابة أحد الباحثين كتابا

فيه من دائرة السنة وعدهم طائفة من أهل البدع أخرجهم 

 ..............................................................................  4  

 5  ........................ ـ من مظاهر تجني ذلك الباحث على األشاعرة 

 6  .................. ـ كلمة نفيسة البن تيمية رحمه هللا تقدم هدية للباحث 

ـ دعوى الباحث أن األشاعرة هي أكبر فرق المرجئة الغالة 

، وبيان أهم عقيدة تميز المرجئة المبتدعين ، وبراءة 

 8  ....................................................... عرة من ذلك األشا

ـ ربط الباحث بين مذهب األشاعرة وما يخرجه 

المستشرقون من مخطوطات ، وبيان ميادين اهتمام 

 10  ......................................... المستشرقين من كتب التراث

 12  .............. ـ هل األشاعرة يكفرون ابَن تيمية ويتهمونه بالزندقة ؟

ـ كلمة إنصاف من الحافظ ابن حجر رحمه هللا في حق ابَن 

 13  ..................................................................... تيمية 

لحصني على ابن تيمية ورميه إياه بالكفر والزندقة ـ مآخذ ا

، وبيان ما اشتبه على الحصني من الدالئل التي أوقعته 

 13  .................................................................. في ذلك 

ـ طعن ابن تيمية في أبي الحسن األشعري وفي 

 )ح( 15   ... الخسروشاهي اعتماداً على الروايات الضعيفة المنكرة 

ـ كلمات إنصاف من السيوطي وابن عابدين والصيادي 

 21  ......................... والشي  يوسف النبهاني في حق ابن تيمية 

ـ  استعمال ابن تيمية كلمات التكفير والسباب في حق 

 23  .................................................................خصومه 
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ـ دعوى الباحث أن األشاعرة تلقوا واستمدوا من غير 

السنة ولم يوافقوها في النتائج ،  والتعليق على هذا 

 25  .................................................................. االدعاء 

 

 27  ............ من خلل  ـ بيان بعض ما في كالم ابن تيمية في العقيدة

ـ رده على من قال إن هللا تعالى لم يزل وحده وال 

شيء معه وبيان خطئه بسبب اإلعراض عن منهج 

 27  ..................... أئمة الحديث في الترجيح بين الروايات 

ـ رده على من طعن في حديث األوعال وادعاؤه أنه 

مروي من طريقين ، وبيان أنه مروي من طريق 

 29  ..................................................... واحد ضعيف

 تعالى أبدى عن بعضه وادعاؤه ـ دفاعه عن أن هللا

أن لفظ البعض قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين 

ذاكرين وآثرين ، وبيان ضعف الروايات التي 

 30  ...................................................... اعتمد عليها

ـ استدالله بما ُروي أن هللا تعالى لما تجلى للجبل ما 

تجلى منه إال مثل الخنصر، وبيان ضعف 

 32  .................................... الروايات التي اعتمد عليها 

الله برواية مرسلة فيها أن هللا تعالى كلَّم ـ استد

موسى بقوة عشرة آالف لسان وأن كالمه تعالى 

كالصواعق التي تقبل في أحلى حالوة ، وبيان 

ضعف هذه الرواية وأن مصدرها هو كعب 

 35  ............................................................ األحبار

ـ ادعاؤه أن أهل الجاهلية كـانوا يعظمون حراء !!! 

 38  .......................... مجرد دعوى دون اســتناد إلى دليل

هل فقهاء المذاهب األربعة المعتبرون يذمون األشاعرة  ـ

 39  ......................................................................... ؟!
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ـ منشـور االعتقاد القادري الذي كتب للخليفة العباسي 

القادر باهلل ، وغفلة الباحث عن التناقض الموجود بينه 

 47  ......... وبين اعتقاد ابن تيمية في مسـألة من أهم مسـائل العقيدة

السنة ، وأتباع  ـ هل أئمة السلوك الذين كانوا أقرب إلى

 48  ........................................... السلف يذمون األشاعرة ؟!

 50  ........... ـ هل األشاعرة مذمومون عند رجال الجرح والتعديل ؟!

ـ غفلة الباحث عن أن منهجه في االستدالل يؤدي إلى أن 

 52  .................... الحنابلة مذمومون عند رجال الجرح والتعديل 

ـ ادعاء الباحث أن علماء األشاعرة الكبار أعلنوا حيرتهم 

ورجوعهم إلى مذهب السلف وبيان ضعف ما وتوبتهم 

 54   .............................................................. أستند إليه 

ـ اتهام ابن تيمية لإلمام فخر الدين الرازي بمسألة كفرية ـ 

وهي القول بتكافؤ األدلة في مسألة حدوث األجسام ـ 

حسبما ظهر له من كالمه دون قراءة ما بعده مما فيه 

 56  ................................................. التصريح بنقيض ذلك 

د الجويني وولده إمام الحرمين ـ بيان عقيدة اإلمام أبي محم

 57  ............................... وأنهما لم يخرجا عن عقيدة األشاعرة

ـ بيان ما الذي رجع عنه كبار أئمة األشاعرة وإلى أي 

 60  ............................................................شيء رجعوا 

ـ الشافعية والمالكية والحنفية وكثير من الحنابلة أشعريون 

 61   .............................................................. في العقيدة 

ـ من أسباب ابتعاد كثير من الحنابلة عن عقائد جمهور 

ألمة هو التعلق بكل ما يروى عن اإلمام أحمد دون ا

 62  ......................................... دراية بعدم صحة اإلسناد إليه

ً يصبح  ـ ادعاء الباحث أن الذي يدخل في اإلسالم حديثا

 63  ................ بمجرد إسالمه واحداً من أهل نحلته ، والرد عليه 

ـ ادعاء الباحث أن الحافظ ابن حجر خالف األشاعرة في 

بحديث اآلحاد في العقيدة ،  مسالة اإليمان وفي االحتجاج

 64   .......................................... وبيان خطأ الباحث في ذلك
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ً في  ـ ادعاء الباحث أن ابن حجر رحمه هللا كان متذبذبا

 66  ........................عقيدته ، مجرد ادعاء دون استناد إلى دليل 

البربهاري وعثمان بن سعيد على عقيدة  ـ  ثناء الباحث

 66  ......... الدارمي ، وبيان بعض ما عندهما من الخلل في العقيدة 

 68  ................................. ـ  استعراض الباحث مواضيع العقيدة 

يختلفون مع أهل السنة أن األشاعرة  ـ  ادعاء الباحث

والجماعة في العقيدة من أول مصدر التلقي حتى آخر 

 68   ................................ السمعيات ، ماعدا قضية واحدة فقط

 

 ـ  الموضو  األول : مصدر التلقي

مصدر التلقي عند األشاعرة هو ـ  ادعاء الباحث أن 

 69  ............ ، وأنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض لالعق

وأن  ـ بيان أن مصدر التلقي عند األشاعرة هو العقل والنقل

االستدالل عندهم يكون باألدلة العقلية واألدلة 

 69  ............................................ على وجه التعاضد  النقلية

  70 .................... ـ توضيح قول األشاعرة إن العقل مقدم على النقل 

في مسألة اختالف الدالئل ـ  توضيح كالم اإلمام الرازي 

 75 ............................... القطعية العقلية وظواهر األدلة النقلية 

ـ  ابن تيمية رحمه هللا يقول بوجوب تقديم الدليل العقلي 

  76 ...................... القطعي على الدليل السمعي إذا لم يكن قطعياً 

ـ اتهام ابن تيمية لإلمام الرازي بمسألة كفرية ـ وهي جواز 

ناقض ما دل عليه أن يكون في نفس األمر دليل عقلي ي

القرآن ـ وبيان أنها ليست موجودة في المصدر الذي 

 78  .................................................. عزاها إليه ابن تيمية 

ـ توضيح قول األشاعرة بأنه قد وقعت في الكتاب والسنة 

من خالل عدد  ظواهر من اعتقدها على ظاهرها فقد كفر

 79  ............................................................... من األمثلة

ـ ابن تيمية رحمه هللا يؤول الحديث القدسي )) مرضت فلم 

 80 ............  ويأبى أن يسميه تأويالً  تعدني (( و يسمي ذلك تفسيراً 
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ـ اإلمام أحمد رحمه هللا يفسر بعض النصوص القرآنية 

، وهذا ما يسميه األشاعرة  والنبوية على غير ظاهرها

 81 ...................................................................... تأويالً 

ـ الشي  محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا يوجب األخذ 

غير ذلك ويرى في حالة ثبوت  بظاهر اآليات القرآنية

الظاهر ثبوتاً قطعياً أن تحمل اآليات على أن المراد بها 

 82  ............................... غير الظاهر الذي فسرت به قبل ذلك 

ـ توضيح قول األشاعرة بأن نصوص الكتاب والسنة ال 

  85 ....................... تفيد اليقين إال إذا سلمت من عشرة عوارض 

ـ اتهام الباحث لألشاعرة بأن السنة ال يثبت بها عقيدة 

    88 ..................................... بطالن هذا االتهامعندهم ، وبيان 

ـ  توضيح قول األشاعرة بأن األحاديث اآلحادية ال تثبت 

 88 ................................................................. بها عقيدة 

ـ اتهام الباحث لإلمام الرازي بأنه يقطع بأن رواية 

الصحابة كلهم مظنونة بالنسبة لعدالتهم وحفظهم وبأنه 

يقطع بأن في الصحيحين أحاديث وضعها الزنادقة ، 

  89 ............................................. وبيان أن هذا محض توهم

ـ ابن تيمية رحمه هللا يقول بأن خبر الواحد ال يفيد العلم  

 91 ................... إال بقرائن وبأن في الصحابة من قد يغلط أحياناً 

ـ اتهام الباحث لألشاعرة بأن كتب العقيدة عندهم قد ال تجد 

في المئة صفحة منها آية أو حديثاً ، وبيان تجنيه في ذلك 

 ............................................................................. 93  

شاعرة بأنهم يقدمون ـ اتهام الباحث للصوفيين من األ

   94 ................ الكشف والذوق على النص ، وبيان تجنيه في ذلك 

ـ نصوص عن كبار أئمة التصوف الصافي لبيان منزلة 

 94 .................................................. الكتاب والسنة عندهم 

 

 ـ الموضو  الثاني : إثبات وجود هللا تعالى
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على إثبات  الباحث لألشاعرة بأن عندهم دليالً واحداً  ـ اتهام

وبيان تجنيه في ذلك ،  الحدوث والقدموجود هللا هو دليل 

 ...........................................................................   97 

نهم يثبتون أن هللا تعالى ليس ـ قول الباحث عن األشاعرة بأ

ً وال في جهة وال في  ً وال جسما جوهراً وال عرضا

 100  .......................... ، وتوضيح قول األشاعرة في ذلك مكان

الباحث لألشاعرة بأنهم ينكرون كثيراً من  ـ اتهام

، وبيان  ب واالستواءهللا تعالى كالرضى والغض صفات

 102  ............................ تجنيه في ذلك وتوضيح قول األشاعرة

 

 ـ الموضو  الثالث : التوحيد

الباحث عن األشاعرة بأن التوحيد عندهم هو نفي ـ قول 

،  التثنية أو التعدد ونفي التبعيض والتركيب والتجزئة

 105  ................................... وتوضيح قول األشاعرة في ذلك

هللا  بعض صفاتالباحث لألشاعرة بأنهم ينكرون  ـ اتهام

وتوضيح قول األشاعرة ،  تعالى كالوجه واليد والعين

 107 ............................ في ذلك ، والفرق بين التفسير واإلنكار

الباحث لألشاعرة بأن التوحيد الحقيقي الذي هو  ـ  اتهام

 ً وأنهم  توحيد األلوهية ال ذكر له في كتب عقيدتهم إطالقا

 108 ............................ ، وبيان تجنيه في ذلك  يتركونه بالمرة

الباحث لألشاعرة بأنهم ينكرون المعرفة  امـ اته

وغمزه إياهم بأنهم يقولون إن من آمن باهلل بغير  الفطرية

طريق النظر فإنما هو مقلد وأن بعضهم رجح 

 112 ........... وبيان تجنيه في ذلك،  واكتفى بعضهم بتعصيته كفره

الباحث لألشاعرة بأن الزم قولهم تكفير  ـ اتهام

 115 ...................... تجنيه في ذلك ، وبيان والصدر األول العوام

 

 ـ الموضو  الرابع : اإليمان
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الباحث لألشاعرة بأنهم في مسألة اإليمان مرجئة  اتهام ـ  

وبيان تجنيه في  وأنهم على مذهب جهم بعينه ، جهمية

ذلك مع توضيح قول األشاعرة وأدلتهم من نصوص 

 116 .......................................................... الكتاب والسنة

ـ بيان الفرق بين قول جهم في اإليمان وبين مذهب 

  118 ............................................................... ألشاعرة ا

الباحث لألشاعرة بأنه ال داعي ـ على مذهبهم ـ  ـ  اتهام

لحرص النبي صلى هللا عليه وسلم أن يقول عمه أبو 

 120 ...................... وبيان تجنيه في ذلك،  طالب "ال إله إال هللا"

 

 ـ  الموضو  الخامس : القرآن

الباحث لألشاعرة بأنهم ليسوا على مذهب أهل  ـ  اتهام

وأن  أن القرآن كالم هللا غير مخلوق السنة والجماعة في

  121 ............. ، وبيان تجنيه في ذلك هللا تعالى يتكلم بكالم مسموع

الباحث إلى األشاعرة أن كالم هللا تعالى ال يوصف  ـ  عزو

 121 ......................... ، وبيان خطئه في ذلك بالخبر وال اإلنشاء

ـ قول الباحث عن األشاعرة بأن الكالم الذي يثبتونه هلل 

لي أبدي قائم بالنفس واتهامه لهم بأنهم تعالى هو معنى أز

استدلوا على ذلك بالبيت المنسوب لألخطل النصراني ، 

وبيان تجنيه في هذا االتهام مع ذكر بعض أدلتهم من 

  122 .................................. القرآن والحديث وأقوال الصحابة 

كالم هللا ليس ـ قول الباحث عن األشاعرة بأنهم قالوا عن 

 124 ....................  ذلك، وتوضيح قولهم في  بحرف وال صوت

هللا خلق ـ  اتهام الباحث بعض األشاعرة بأنهم قالوا إن 

القرآن أوالً في اللوح المحفوظ ثم أنزله في صحائف إلى 

  127 .................................. ، وبيان تجنيه في ذلك سماء الدنيا

اختلفوا في الذي عبر عن ـ  اتهام الباحث لألشاعرة بأنهم 

 الكالم النفسي بهذا اللفظ والنظم العربي للقرآن فقال
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وقال بعضهم بل هو محمد صلى هللا  بعضهم هو جبريل

 127 ................................... ، وبيان تجنيه في ذلك عليه وسلم

لإلمامين الباقالني والجويني األشعريين ـ  اتهام الباحث 

النفسي بهذا  بأنهما يقوالن بأن الذي عبر عن الكالم 

 128 ............................ ، وبيان تجنيه في ذلك اللفظ هو جبريل

حروف بأنهم يقولون إن ـ  اتهام الباحث لبعض األشاعرة 

صلى هللا عليه وسلم وأنهم  القرآن ابتداء جبريل أو محمد

يضاهون بذلك قول مشركي العرب ]إِْن َهذَا إِال قَْوُل 

 130 ........................................ اْلبََشِر[، وبيان تجنيه في ذلك

ـ  اتهام الباحث للباجوري بأنه يقول بخلق القرآن وأنه يريد 

 131 ................................ ، وبيان تجنيه في ذلك أن يستر ذلك

 

 ـ  الموضو  السادس : القدر

وأنها  جاؤوا بنظرية الكسب ـ  اتهام الباحث لألشاعرة بأنهم

وأنها تنفي أي قدرة للعبد أو  في مآلها جبرية خالصة

تأثير ، وبيان تجنيه في ذلك مع ذكر أدلة األشاعرة من 

 132 ............................. للعبد القرآن الكريم على إثبات الكسب

ة للعبد على الفعل ـ  توضيح قول األشاعرة بإثبات القدر

 133 ................................. ونفي تأثيره في إيجاد الفعل وخلقه 

 

 ـ  الموضو  السابع : السببية وأفعال المخلوقات

ينكرون الربط العادي بين  ـ  اتهام الباحث لألشاعرة بأنهم

 134 .................. السبب والمسبَّب بإطالق ، وبيان تجنيه في ذلك

، المسبَّب ـ  توضيح قول األشاعرة بنفي تأثير السبب في 

 134 ......................... وبيان ما يترتب على إثبات التأثير أو نفيه

 

 ـ  الموضو  الثامن : الحكمة الغائية
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ينفون أن يكون لشيء من ـ قول الباحث عن األشاعرة إنهم 

، وتوضيح  أفعال هللا تعالى علة مشتملة على حكمة

    136 ......................................................... قولهم في ذلك 

قولون بجواز أن يخلد ـ  قول الباحث عن األشاعرة إنهم ي

 في النار أخلص أوليائه ويخلد في الجنة أفجر هللا

دون أن يذكر ما استندوا إليه من الحديث،  الكفار

 138 ..................................... وتوضيح قولهم واستداللهم ذلك

 

 ـ  الموضو  التاسع :  النبوات

يقررون أن إرسال  ـ  قول الباحث عن األشاعرة بأنهم

الرسل راجع للمشيئة المحضة  وأنه ال دليل على صدق 

وأنهم ينكرون صدور الذنب عن  ال المعجزةالنبي إ

  141 ................................... ، وتوضيح قولهم في ذلك األنبياء

لصوفيين من األشاعرة بأنهم يفسرون ـ  اتهام الباحث ل

 143 ..................... الوحي تفسيراً قرمطياً ، وبيان تجنيه في ذلك

 

 ـ  الموضو  العاشر : التحسين والتقبيح

لعقل ينكرون أن يكون ل ـ  اتهام الباحث لألشاعرة بأنهم

،  والفطرة مجال في الحكم على األشياء بالحسن والقبح

  145 ................................................... وبيان تجنيه في ذلك

يقولون إن الشرع قد ـ  قول الباحث عن األشاعرة بأنهم 

كإيالم الحيوان ، وتوضيح  يأتي بما هو قبيح في العقل

 147 .......................................................... قولهم في ذلك

 

 ـ  الموضو  الحادي عشر : التَويل

أنهم يقولون بالتأويل الذي هو ـ  اتهام الباحث لألشاعرة ب

 149 .............................. وبيان تجنيه في ذلكتحريف للكالم ، 

 150 .............................. ـ  أمثلة للتأويل الصحيح عند األشاعرة 
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ـ  تفسير أمهات المؤمنين رضوان هللا عليهن لحديث نبوي 

    155 ........................ على ظاهر المعنى ثم عدولهن إلى التأويل

باً ـ اتهام الباحث لألشاعرة بأنهم وجدوا في التأويل مهر

وبيان تجنيه عقلياً من التعارض الذي اختلقته أوهامهم ، 

 156 .................................................................. في ذلك

ـ  ادعاء الباحث أن مذهب السلف ال تأويل فيه لنص من 

    159 ......... النصوص الشرعية إطالقاً ، وإثبات أنه كالم منقوض 

ـ  توضيح قول األشاعرة عن بعض النصوص إنها توهم 

  161 .................................................................. التشبيه 

أبي حامد الغزالي بأنه افترى على ـ  اتهام الباحث لإلمام 

اإلمام أحمد ، وبيان صحة قول اإلمام الغزالي بما ينقض 

 161 ........................................................... كالم الباحث 

ـ  الجواب عن تساؤل الباحث لم يكون تأويل األشاعرة 

ً وتوحيداً وتأويل الباطنية للبعث والحشر  لعلو هللا تنزيها

 162 ........................................................... كفراً وردة ؟!

 سبحانه وتعالى أعلم ـ  الجواب عن قول ابن تيمية )) وهللاُ 

وأحكم من أن يكون كالمه الذي وصف به نفسه ال يظهر 

    164 .................................... منه إال ما هو كفر أو ضالل (( 

ـ استخدام ابن تيمية رحمه هللا التأويل مع بعض النصوص 

  164 ............................................. الواردة عند أهل الكتاب 

 

 ـ الموضو  الثاني عشر : السمعيات

أبواب العقيدة ومنها ـ اتهام الباحث لألشاعرة بأن معظم 

وبيان تجنيه باب الصفات مصدرها عندهم العقل وحده ، 

 166 .................................................................. في ذلك

ـ  قول الباحث إن مسألة الرؤية مصدرها عند األشاعرة 

 ، ً وبيان خطئه في عدم التفريق بين العقل والنقل معا

 168 ................................... جواز الرؤية وبين تحقق وقوعها
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ن العقل نؤمن بها أل السمعياتـ توضيح قول األشاعرة في 

 168 .......................... ال يحكم باستحالتها وألن الشرع جاء بها

قول الباحث : ] وليس هناك أصل من أصول العقيدة ـ 

، كما أنه ليس هناك أصل منها  يستقل العقل بإثباته أبداً 

 169 .............. ، وبيان خطئه في ذلك ال يستطيع العقل إثباته أبداً[

 

 ـ  الموضو  الثالث عشر: التكفير

األشاعرة يقولون نحن ال نكفر أحداً ، قول الباحث إن ـ  

 172 .................................................. وبيان خطئه في ذلك

قول الباحث إن األشاعرة في أغلب كتبهم يكفرون من ـ  

 172 ............. ، وبيان خطئه في ذلك قال إن هللا جسم ال كاألجسام

قول الباحث إن األشاعرة يكفرون من قال إن النار علة ـ 

    173 ................................. وتوضيح قولهم في ذلك اإلحراق ،

الباحث إن األشاعرة يكفرون من يثبت علو هللا ومن قول ـ  

لم يؤمن باهلل على طريقة أهل الكالم ، وبيان خطئه في 

  174 ...................................................................... ذلك

 

 ـ  الموضو  الرابع عشر : الصحابة واإلمامة

 

 ـ الموضو  الخامس عشر : الصفات

 

 ـ تتمات البحث

 

وبيان ـ  اتهام الباحث لألشاعرة بالتناقض ومكابرة العقل ، 

    177 .......................................................... ه في ذلكتجني

ـ  نقل الباحث عن األشاعرة أنهم قالوا بجواز أن يرى 

األعمى بالمشرق البقة باألندلس ، وتوضيح قولهم في ذ 

 178 ....................................................................... لك 
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ـ  نقل الباحث عن األشاعرة أنهم يقولون باستحالة الجهة 

في حق هللا تعالى وبإثبات الرؤية ، وتوضيح قولهم في 

 178 ...................................................................... ذلك

اعرة أنهم يقولون إن هللا ال داخل ـ  نقل الباحث عن األش

العالم وال خارجه وال فوقه وال تحته ، وتوضيح قولهم 

 179 .................................................................. في ذلك

ـ  نقل الباحث عن األشاعرة أنهم يقولون بأن من لم يبلغه 

الشرع غير مؤاخذ بإطالق وأن على كل مكلف إذا بلغ 

سن التكليف أن ينظر في حدوث العالم ووجود هللا تعالى 

 180 ............................................ ولهم في ذلك، وتوضيح ق

ـ قول الباحث بأن كتب األشاعرة تمتلئ باألخطاء العلمية 

وأنها  عن الكون كقول بعضهم بوقوف األرض وسكونها

 181 ........... مبسوطة ، وبيان أن جماهيرهم قالوا بكروية األرض

ـ اإلشارة إلى قول ابن تيمية بتحريم الكيمياء وأن تحريمها 

بهاري إلى اإلقالل ، وإلى دعوة البر أشد من تحريم الربا

 181 ............................................. من النظر في النجوم !!!

ـ قول الباحث : ] وكل من قال إن اإليمان هو المعرفة أو 

 183 ..................... [، وبيان خطئه في ذلك التصديق فهو مرجئ

ـ  قول الباحث عن األشاعرة بأنهم جاؤوا بنظرية الكسب 

 185 ......... وأنها جبرية خالصة وأنها بدعة ، وبيان خطئه في ذلك

ث بأن كل ذم للصوفية فلألشاعرة منه نصيب ـ  قول الباح

 185 ................................................ وبيان خطئه في ذلك ،

ـ  اتهام الباحث لألشاعرة بأنهم أدخلوا في اإلسالم عقائد 

باطلة مما كان عليه فالسفة اليونان ومشركو الصابئة 

 187 ...................وزنادقة أهل الكتاب !!! ، وبيان تجنيه في ذلك

ن تيمية ـ  قول الباحث عن األشاعرة بأنهم عقدوا الب

محاكمة كبرى بسبب تأليفه العقيدة الواسـطية ، وبيان أن 

 189 ................... هذا تحريف للتاري  الذي دونه ابن تيمية نفسه 
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ـ  حكم الباحث على األشاعرة بأنهم من أهل الضاللة 

وأنهم غير خارجين  والوعيد بالنار وعدم النجاة والبدعة

 190 ............................. عن الملة وأهل القبلة ، والتعليق عليه 

 

 191 ................................................ لنا في التاريخ عبرة ـ  و

 

ـ  مناقشة الباحث في بعض ما قاله في كتاب آخر حول حقيقـة 

 اإليمـان

ـ  تلخيص مذهب األشاعرة ومذهب الباحث في أن جنس 

 196  ...................  العمل هل هو ركن من أركان اإليمان أو ال ؟

ـ كالم الباحث في هذه المسألة واستدالالته ومناقشاته ألدلة 

 198  ............................................................... األشاعرة

 

المسالة األولى : استدالل الباحث على أن اإليمان ال بد فيه من  ـ

 العمل ولو قليالً 

ـ اسـتدالل الباحث بلفظة جاءت في حـديث أبي هريـرة 

 199  .............. رضي هللا عنه وهي: ] فيعرفونهم بأثر السجود [ 

ـ  بيان عدم صحة االستدالل بهذه اللفظة التي جاءت في 

الذين يخرجون من النار الرواية المختصرة ، وبيان أن 

 199  ................ في المرحلة الرابعة هم ممن لم يعملوا خيراً قط 

 

 ـ المسالة الثانية : لجوء الباحث إلى التشكي  في ثبوت قوله 

 ]فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط [

ـ ميل الباحث إلى الشك في ثبوت هذه اللفظة من الحديث ، 

يث ليس فيها هذه وادعاؤه أن أكثر روايات هذا الحد

 202  ................................................................. الزيادة 

ـ بيان أن هذه اللفظة موجودة في أكثر طرق الحديث ، 

ً لما ادعاه الباحث ، مما يدل على ثبوتها وأن  خالفا

 203  .................................................. راويها لم يتفرد بها 



 ـ 264ـ  

ـ ذكر من الشواهد تؤكد ثبوت هذه الزيادة ]فيخرج منها 

 203  ........................................... قوماً لم يعملوا خيراً قط[ 

فظة جاءت في حديث أنس رضي حول ل إشكال وجوابـ 

، وبيان أن  هللا عنه وهي تخالف رواية الصحيحين

 205  ........................................... راويها له أخطاء وأوهام 

 

ل قوله  ]  ـ المسَلة الثالثة : لجوء الباحث إلى تقليد من أوَّ

 فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط [

 206  ................... ـ لجوء الباحث إلى تأويل هذه اللفظة من الحديث

ل األشاعرة بهذه اللفظة على ما يظهر من معناها ، ـ استدال

وإيراد األحاديث النبوية التي تشهد لهذا المعنى الظاهر 

 207  ................................................................. وتؤيده 

 

ـ  المسَلة الرابعة : األصول العقدية والنصوص النبوية التي دعت 

الباحث إلى الش  أو التَويل لرواية ]فيخرج منها قوماً لم يعملوا 

 خيراً قط[

لباحث في االستدالل بأن اإليمان قول وعمل وبأن ـ  كالم ا

الممتنع عن الصالة كافر : على أن هذه اللفظة ]فيخرج 

 209  .............. منها قوماً لم يعملوا خيراً قط[ ليست على ظاهرها

ـ مناقشة الباحث في مفهوم قول أهل السنة إن اإليمان قول 

 210  .......وعمل ، وبيان أنه ال داللة فيه للباحث على ما ذهب إليه

ـ  مناقشة الباحث في مسألة تكفير تارك الصالة ، وبيان 

 212  ................................. عدم صحة استدالله فيما ذهب إليه

 

عن أهل المرحلة الرابعة ] فيقول  ـ المسَلة الخامسة : قوله 

أهل الجنة : هؤالء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل 

 عملوه وال خير قدموه [



 ـ 265ـ  

نة في أهل المرتبة ـ ميل الباحث إلى أن قول أهل الج

 األخيرة من الجهنميين الذين يدخلهم هللا تعالى الجنةَ هو

 215  .................. ، وبيان تجنيه في ذلك حسب ظاهر ما يعلمون

 

ـ  المسَلة السادسة : قول "ال إله إال هللا" هل تنجي صاحبها إاا 

 قالها بالقلب دون اللسان ؟

المراد  ـ إيراد األدلة من األحاديث النبوية الشريفة على أن

من قول "ال إله إال هللا" هنا : اإليقان بها بالقلب مع قول 

 216  ......................................................  اللسان أو بدونه

ـ  ادعاء الباحث أن حمل القول هنا على القول النفسي من 

 218  ............................. التأويل الفاسد ، وبيان تجنيه في ذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ـ 266ـ  

هذه الصحيفة توضع أول الكتاب ، لكن وضعها ههنا كي ال يختل 

 س الكتاب وهللا الموفقفهر

 التالي :  من فضلك أرسل ملحوظاتك إلى العنوان االلكتروني

salahsafa@hotmail.com 
 

 

http://us.f348.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=salahsafa@hotmail.com
http://us.f348.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=salahsafa@hotmail.com

