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ي هل األسـماء احلسـى اجلليلـة ، أمحـده سـبحانه املوصوف 
ّ

احلمـد هلل ال

 اهلل وحده ال رشيك هل، األحد 
ّ
بالّصفـات العليـا العظيمة، وأشـهُد أن اَل هلإ إال

الفـرد الّصمـد هل اجلمـاالت واجلـاالت القدسـّية، وأشـهد أن حمّمـداً عبدُه 

ه ربَّـه مـع وَْصِفـه هل بالّصفات العـا الكثـرة، صّل اهلل  ورسـوهل خـر مـن نزَّ

وسـلّم عليـه وىلع آهل وصحبـه املدركني ملعاين العظمـة يف الربوبّيـة واأللوهّية 

واألسـماء والّصفـات الُعـل، وىلع مـن تبعهـم بإحسـان واعتقـد أّن طريقتهم 

أسـلم وأعلـم وأحكـم وأتقـن ممن جـاء بعدهم مـن اخلليقـة، وبعد:

فإّن الّسـلف مـن الّصحابـة واتّلابعـني اكنـوا ُمعّظمني هلل تبـارك وتعاىل، 

وذلـك اتلعظيـم مبـيٌّ عندهم ىلع ما يف كتاب اهلل تعاىل وسـّنة رسـوهل – صّل 

اهلل عليـه وآهل وسـلّم -، وال َيِـدون عـن ذلـك َقيْـَد أنملـة؛ فهـم يثبتون ما 

أثبتـه اهلل تعاىل نلفسـه مـن الّصفات واألفعـال، أو أثبته هل رسـوهل – صّل اهلل 

عليـه وآهل وسـلّم -، وينفـون عـن اهلل تعـاىل مـا نفـاه عـن نفسـه العلّية، أو 

نفـاه عنـه رسـوهل – صـّل اهلل عليه وآهل وسـلّم – خـر الربّية.
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واكن السـلف يسـرون يف اإلثبـات ِوْفـَق القـرآن إثباتـاً مفّصـا كمـا 
ورد يف املحكمـات، وَنْفيًـا ُمَْمـًا كمـا ورد يف اآليـات، وال يـرون تعارضـا 
بـني اإلثبـات الـوارد يف املحكمـات، وبـني انّلـي املجمـل الـوارد يف بعـض 
اآليـات؛ ألنّهـم يـرون أّن ذلك هو إثبات وجـود ال إثبات تكييـف وتمثيل؛ 
فصـاروا ىلع الغيبيـات بعيديـن عـن اتلعطيـل، وىلع نـي الِمثـل بعدين عن 
اتلَّكييـف والتّشـبيه واتّلمثيـل؛ فـان علمهـم اغيـة يف اإلتقـان، وطريقتهم 
أظهـر للعيـان، وعلمهـم أْسـلَم ِمـن علـم لّك األنـام، وسـّدوا بذلـك بـاب 
لّك تأويـل أو حتريـف يكـون يف األذهـان، أو وهـم يـدور يف خيـال أهـل 

األوهـام، وهلـذا أثـى اهلل ىلع طريقتهـم وإيمانهم؛ فقـال تعاىل: زب ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    زب  ڳرب ]ابلقـرة : 137[، وقـال تعـاىل :  ڳ  

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ
ٻ   ٻ   ٱ   زب  وقـال جـل يف عـاه:    ،  ]115  : ]النسـاء  رب   ڍ  
ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ    رب ]اتلوبـة : 100[.

ّمـة الُفْرقَه؛ فصار أقـوام إىل الّظنون واألوهـام واخلبال، 
ُ
ُثـّم َحَدثـت يف األ

وأقـوام إىل اّلوق والوجـد واخليـال، وأقـوام إىل املنطـق والفلسـفة ونتاجـات 
وا عـن املنقـول، لّك بمـا رآه نافًعـا كـراب بقيعـة يسـبه  العقـول، فصـدُّ
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ـُكوا بـه،  وُه وأن يتَِّبعـوه وأن يتمسَّ َـّ ِمـروا أن يتول
ُ
الّظمـآن مـاًء؛ فرتكـوا مـا أ

كمـا قـال تعـاىل: زب ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  
.]3 : ]األعـراف  ڦرب   

ومـن الفرق الّـي خالفت منهج الّسـلف الّصالح مـن الّصحابة واتّلابعني 
واألئّمـة الّراسـخني فِْرقَُه األشـاعرة واملاتريديّة، وهم ينتسـبون إىل السـّنة مع 
خمالفتهـم يف اجلوانـب من أبـواب اإليمان، ومنها مـا يتعلّق باإليمان بأسـماء 
اهلل تعـاىل وصفاتـه وأفعـاهل، وألجل ذلـك راج منهجهم ىلع بعـٍض من انّلاس 
حـّى ظّنوهـم أهل ُسـّنة، ولم يتبنّي هلـم خمالفاتهـم املنهجّيـة والعقديّة ملعتقد 
الّسـلف الّصالـح، ومقارنـة واحـدة بني كتـاب اتّلوحيـد إلمام األئّمـة حمّمد 
بـن إسـحاق بن خزيمـة )311 ه(، وكتـب األشـاعرة واملاتريديّة اليـن جاُءوا 
بعـده يتبـنّي نلـا جباء ابلـون الشاسـع بـني معتقـد األئّمـة ومعتقـد هؤالء، 
وهلـذا جندهـم ال يَُدنِْدنُـون حـول كتـب الّسـلف، ال الّسـّنة لإلمـام الُمَزِن، 
وال أصـول الّسـّنة لإلمـام أمحد، وال الـرد ىلع اجلهمية هل، وال كتـاب اتلوحيد 

البن منـده، وال كتـاب الرشيعة لإلمـام اآلجري..إلخ.

و 
ُ
وقـد انـربى األئّمة بليـان تأوياتهـم، والرّد ىلع شـبهاتهم، وأنّهـم أخطأ

طريقـة الّسـلف، وصـاروا ىلع طريقـة اخرتعوهـا سـّموها طريقـة اخللـف؛ 
ومـن هـؤالء العلمـاء شـيُخنَا وشـيخ مشـاخينا أبو عبـد اهلل حمّمد بـن صالح 

العثيمـني -- وأسـكنه الفـردوس األىلع.
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وقـد قـام أخونـا فيصل بـن جابر الشـّمري – وفقـه اهلل – جبمِع رسـالٍة يف 
سـماها: ابلاب  هذا 

“موقف الّشـيخ محّمد بن صالح عثيمني -- من األشـاعرة”

لعـت عليهـا فوجـدت فيها مجًعـا نافًعـا، وحبثًا يف مجيـع مؤلّفات  وقـد اطَّ
منصـور  أيب  ترمجـة  فيهـا:  مقّدمـة  مـع  ماتًعـا،  وترتيبًـا  شـامًا،  الّشـيخ 
املاتريـدّي غفـر اهلل هل، وأيب احلسـن األشـعرّي غفر اهلل هل، وبيـان أحواِل أيب 
 احلسـن األشـعرّي --  ورجوعـه إىل طريقـة الّسـلف، وترمجـة خمترصة
للّشـيخ ابـن عثيمـني --، ثـم ذكـر مبحثـا يف مَجْـع كام الّشـيخ مـن 
كتبـه املنثـورة، ومبحثًـا يف رّده ىلع الّصابـون األشـعري تقريـًرا، مـع وضـع 
مقّيـدة  وحـوايش  فريـدة،  بطريقـة  للمعلومـة  وُموصلـة  مفيـدة،  عناويـن 
للمواضـع سـديدة؛ فجـزاه اهلل خـراً ىلع جهده، وبارك اهلل هل سـعيه، وشـكر 
اهلل َمـن نـرش الّرسـالة، وَمـن قرأهـا، أو انتفع بها، وصـّل اهلل وسـلّم ىلع نبينا 

حمّمـد وىلع آهل وصحبـه ومـن بهديـه اقتـى، واحلمـد هلل العـّي األىلع.

         كتبه / د. محّمد هشـام طاهري
                    دولـة الكويـت 1439/2/24 ـه
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J

إن احلمـد هلل؛ حنمـده، ونسـتعينه، ونسـتغفره، ونعـوذ بـاهلل مـن رشور 

أنفسـنا ومـن سـيئات أعمانلـا، َمـن يهـده اهلل؛ فـا مضـلَّ هل، ومـن يُضلل؛ 

فـا هـادي هل، وأشـهد أن ال هلإ إال اهلل وحـده ال رشيك هل، وأشـهد أن حممداً 

ورسـوهل. عبده 

رب ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    زب 
]آل عمـران :102[،  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  

ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ  
ڦ    رب  ]النسـاء : 1[ ،  زب ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
ٴۇرب ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے  

] األحزاب: 71-70[.

أما بعد،،،
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قـال الشـيخ اإلمـام العامة شـيخ اإلسـام أبو عبـد اهلل أمحـد بن حممد 

ابـن حنبـل الشـيباين، -  – وأثابـه اجلنة، وغفـر نلا وهل وبمنـه وكرمه 

آمـني يف أول مقدمـة كتابه )الـرد ىلع اجلهميـة والزنادقة(: -

“احلمـد هلل الي جعـل يف لك زمـان فـرتة مـن الرسـل، بقايـا مـن أهـل 

العلـم يدعـون مـن ضـل إىل اهلـدى، ويصـربون منهـم ىلع األذى، وييـون 

بكتـاب اهلل املـوىت، ويبصـورن بنـور اهلل أهـل العـى، فكـم مـن قتيـل 

إلبليـس قـد أحيـوه، وكـم من ضـاٍل تائـه قد هـدوه، فمـا أحسـن أثرهم ىلع 

انلـاس، وأقبـح أثـر انلـاس عليهم.

وتأويل  املبطلني،  وانتحال  الغالني،  حتريف  اهلل  كتاب  عن  ينفون 

يف  خمتلفون  فهم  الفتنة  عقال  وأطلقوا  ابلدع،  ألوية  عقدوا  الين  اجلاهلني، 

اهلل،  ىلع  يقولون  الكتاب،  مفارقة  ىلع  ممعون  للكتاب،  وخمالفون  الكتاب، 

الكام، وخيدعون  باملتشابه من  يتلكمون  بغر علم  اهلل  اهلل، ويف كتاب  ويف 
جهال انلاس بما يشبهون عليهم، فنعوذ باهلل من فنت الضالني”. )1(

لقـد سـمعُت يومـاً مـن األيـام قائـًا يقـول: إن الشـيخ حممـد صالـح 

العثيمـني -- يقـول : “ إن األشـاعرة مـن أهـل السـنة ”، وقد سـكَت 

)1(   الرد ىلع اجلهمية والزنادقة، )55(
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القائـُل ىلع هـذه املقولـة ولم يفصـل، فهالي األمـر، وقد بيَّنـُت هل هذا اخلطأ 

الكبـر مـن قليـل مـا اطلعـت عليه مـن كتـب الشـيخ  -- لكنه أرصَّ 

ـنية السـلفية وعقيدة  ىلع خطئـه جهـًا منـه، بعقيدة الشـيخ ابن عثيمني السُّ

األشـاعرة ابلدعيـة اخللفية.

فانقــدح يف نفــي تتبــع موقــف الشــيخ ابــن عثيمــني ورده ىلع 

االشــاعرة ىلع وجــه اخلصــوص، فوجــدت كنــوزا ال تقــدر بثمــن وقــد فتــح 

اهلل ىلع الشــيخ فتحــاً عظيمــاً يف الــرد ىلع الفــرق ابلاطلــة اعمــًة واألشــاعرة 

خاصــة، وهــذا ال خيــى ىلع طــاب العلــم اليــن درســوا عنــد الشــيخ أو 

ــه. ــه ومصنفات ــع ىلع كتب مــن اطل

وقـد أغلـظ الشـيخ ابـن عثيمـني – أحيانـا – يف الـرد ىلع أهـل ابلدع ال 

سـيما األشـاعرة فنقـل عبـارات قاسـية قاهلـا األئمـة تنكيـًا ألهـل ابلـدع 

مـن األشـاعرة وغرهـم، فقـال: “وهلـاذا أعجبـي لكمـة قاهلا شـيخ اإلسـام 

ـلف يف أهـل الـكام، ومن أشـد مـن حكم  --  ملـا ذكـر حكـم السَّ

فيهـم الشـافيع-- قـال: ُحكـي يف أهـل الـكام – يعـي: األشـعرية 

واملعزتلـة واجلهميـة – أن يرضبـوا باجلريد وانلعـال ويطاف بهم يف العشـائر، 

ويقـال: هـذا جزاء من تـرك الكتاب والسـنة وأقبل ىلع علم الـكام، عقوبة 
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شـديدة؛ يعـي: يـؤىت بأكـرب اعلم منهـم طويـل العمامـة كبر اهلامـة ويطاف 

بـه يف العشـائر واألسـواق وُيـرضب باجلريد وانلعـال نكاية بـه، ويقال: هذا 
جـزاء مـن تـرك الكتـاب والسـنة وأقبل ىلع علـم الـكام ”  . )1(

ومـن شـدة مـا وقع بـه األشـاعرة مـن ابلاطـل يف مسـألة صفـة الكام 

هلل تعـاىل نقـل الشـيخ كامـا عـن شـيخ اإلسـام فقال:“حقيقـة األمـر أن 

األشـاعرة يف مسـألة الـكام اكملعزتلة سـواء، بـل رش من املعزتلـة من بعض 
الوجـوه”. )2(

وقـال أيضـاً : “األشـعرية يقولون مـا يف املصحف ليـس كام اهلل ولكنه 

عبـارة عنـه، واجلهميـة يقولـون إنـه كام اهلل حقيقـة ليـس عبـارة عنـه، 
فاجلهميـة مـن هـذا الوجـه خر مـن األشـعرية”.)3(

الفاسـفة،  خمانيـث  املعزتلـة  “إن  اإلسـام:  شـيخ  عـن  أيضـاً  ونقـل 
املعزتلـة”.)4( خمانيـث  واالشـعرية 

)1(   فتح ذي اجلال واإلكرام يرشح بلوغ املرام )425/6(.
)2(   ادلرر العثيمينية يرشح فتح رب الربية يتلخيص احلموية )98(.

)3(   املصدر السابق )348(.
)4(   مموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني )268/1(.
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من  ليسوا  االشاعرة  أن  عثيمني  ابن  الشيخ  قرر  بل  فحسب  هذا  وليس 

فيها  الي خالفوا  األبواب  أسماء اهلل وصفاته وغرها من  باب  السنة يف  أهل 

اتلعريف  وبهذا   “ واجلماعة:  السنة  ألهل  تعريفاً  ذكر  أن  بعد  فقال  السلف، 

ألهل السنة واجلماعة نعرف بأنه ال يدخل فيه ال الشاعرة وال املاتريدية)1(، وإن 

اكن بعض انلاس ياول أن يدخل هاتني الطائفتني يف أهل السنة واجلماعة، 

وحنن نقول هم ليسوا من أهل السنة واجلماعة فيما يذهبون إيله يف أسماء اهلل 
وصفاته وغرها مما خالفوا فيه السلف”.)2(

وقـد وجدت رسـالة يف ممـوع فتـاوى الشـيخ – ويه من الـردود انلادرة 

ـه مـن الشـيخ حممـد بـن  ىلع أشـخاص معينـني مـن الشـيخ، -واكنـت ُموجَّ

صالـح العثيمـني إىل حممـد يلع الصابـون االشـعري ينصحه فيها ويـرد عليه 

ويبـني هل عقيـدة السـلف الصالـح يف أسـماء اهلل تعـاىل وصفاتـه، ومفارقـة 

)1(    املاتريديـة : تنسـب إىل أيب منصـور حممـد بـن حممـد بـن حممود بن حممـد املاتريدي املتوىف سـنة 
)333ه(، واكن معـدوداً يف فقهـاء احلنفيـة، واكن صاحـب جـدل وكام ولـم يكـن هل درايـة بالسـن 
واآلثـار، وقـد نهـج منهجـاً كاميـاً يف تقريـر العقيدة يشـابه إىل حـد كبر منهـج متأخري األشـاعرة، 
وعـداده يف أهـل الـكام مـن الصفاتيـة مـن أمثال ابـن كاب وأيب احلسـن األشـعري وأمثاهلـا. وتعد 
املاتريديـة شـقيقة االشـعرية، وذلـك ملـا بينهمـا من االئتـاف واالتفـاق حـى لكأنهما فرقـة واحدة، 
ويصعـب اتلفريـق بينهمـا، لكن االشـاعرة املتأخرون ومعهـم املاتريدية، فهم يثبتون االسـماء وسـبعاً 
مـن الصفـات يه )احليـاة، العلـم، القـدرة، السـمع، ابلـرص، اإلرادة، الـكام( ويزيد بعـض املاتريدية 

صفـة ثامنـة يه )اتلكويـن( أو )اخللـق(. العرش الهـي )77/1(.
)2(    ادلرر العثيمينية برشح فتح رب الربية بتلخيص احلموية )98(.
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فـان   - املسـألة،  هـذه  واجلماعـة يف  السـنة  واملاتريديـة ألهـل  األشـاعرة 
--أمحـد اإلمـام  قـول  عليهـم  يصـدق  اليـن  العلمـاء  مـن   الشـيخ 
وتأويـل  املبطلـني،  وانتحـال  الغالـني،  اهلل حتريـف  كتـاب  ينفـون عـن   “
اجلاهلـني” -، وقـد نـرش الصابـون مقاالتـه يف جريـدة املجتمـع الكويتيـة، 
وقـد احتـوت ىلع عقيـدٍة باطلـة ودفاع عـن األشـاعرة واملاتريديـة وتلبيس 
ىلع انلـاس بإظهـار عقيـدة املفوضـة بأنهـا عقيـدة السـلف وأنـه ال خاف 

بـني السـلف وبـني االشـاعرة واملاتريديـة كمـا زعم.

عرصنـا  يف  الراسـخني  العلمـاء  مـن  مجهـور  الصابـون  ىلع  رد  وقـد 
 وبينـوا بطـان مـا يملـه مـن عقيـدة باطلـة، وىلع رأسـهم الشـيخ العامة
عبـد العزيـز بـن بـاز والشـيخ األبلـاين – رمحهـم اهلل – والشـيخ صالـح بـن 
 -- فـوزان بـن عبد اهلل الفوزان – حفظه اهلل - والشـيخ بكـر أبو زيد

وغرهم مـن العلمـاء وادلاعة.

وقد خلص الشـيخ بكر أبو زيد ردود العلماء بما ييل:
1. وصفه باإلخال يف األمانة العلمية.

2. وصفه باجلهل.
سـماء والصفـات جرتـه إىل 

َ
ويـل آليـات يف األ

ْ
ِفيتـه يف االعتقـاد باتلأ

ْ
3. َخل

مسـخ عقيـدة السـلف بزيـغ عقيـدة اخللـف. )1(

)1(    اتلحذير من خمترصات الصابون يف اتلفسر )60(.
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فأحببـت إحيـاء هذا الـرد من جديـد، إظهاراً لردود الشـيخ ابـن عثيمني 

ىلع األشـاعرة بشـل خـاص، ونـرصاً لعقيـدة أهـل السـنة واجلماعة بشـل 

اعم، وبيانـاً ملفارقـة األشـاعرة أهـَل السـنة واجلماعـة، وإخبـاراً ملـن تلبـس 

بلبـاس ألهل السـنة كذباً وزوراً أن اهلل سيكشـف أَمرُه ويفضـح ِسُه، وذلك 

إن لـم يتـب ويرجـع إىل عقيدة السـلف يف القـول والعمـل واالعتقاد.

وقـد ذكـرت يف هـذه الرسـالة بعضـاً مـن ردود الشـيخ ابـن عثيمـني ىلع 

األشـاعرة مـن خـال بعـض مـا صنفـه أو رشحـه أو اختـرصه مـن كتـب 

العقيـدة وغرهـا.

وقمـُت بتقسـيم هـذه الرسـالة املختـرصة اليسـرة إىل : مقدمـة ذكـرت 

فيهـا سـبب كتابة هـذه الرسـالة وتمهيٍد ذكرت فيه خمترصاً لنشـأة األشـاعرة 

والظـروف الـي دعـت إىل انتشـارها وأرشت إىل مؤسسـها الي تـربأ منهـا 

 ،-- وصنـف الـردود ىلع مـا اكن يعتقد فيها وهو أبو احلسـن االشـعري

ثـم ذكـرت فصلـني احتـوى لك فصـل ىلع مبحثني ىلع انلحـو اآليت:
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الفصل األول: سـيرة الشـيخ ابن عثيمني -- وجهوده العلمية.

¦  -- عثيمـن  ابـن  الشـيخ  بسـرة  اتلعريـف  األول:  املبحـث 

الصحيحـة. العقيـدة  نـر  وآثـاره يف 

¦  -- املبحـث اثلـاين: مقتضبـات مـن جهود الشـيخ ابـن عثيمني

يف رده ىلع الشـاعرة يف األسـماء والصفات.

عقيـدة  علـى  الـرد  يف  عثيمـني  ابـن  الشـيخ  رسـالة  الثانـي:  الفصـل 

األشـعري. الصابـون 

املبحث األول: ملاذا هذه الرسـالة؟ )الرد ىلع الصابون(. ¦

¦   -- املبحـث اثلاين: نص رسـالة الشـيخ حممد بن صالـح عثيمني

الصابون. إىل حممد ىلع 

أسـأل اهلل تعـاىل أن يتقبـل مي هـذا العمل خالصـاً لوجهـه الكريم  وأن 

يغفـر يل خطيئـي يـوم ادليـن، وأن جيزي لك من قـدم يل يد العـون ىلع إتمام 

هـذه الرسـالة، وأخـص منهم الشـيخ ادلكتور | حممد هشـام طاهـري – حفظه 

اهلل – الي اكن يل سـنداً وعونـاً يف تقديـم ومراجعـة وتدقيـق وتهذيـب هذه 

الرسـالة املختـرصة، وقـد قال يف أخـر ملحوظاتـه: كتـاٌب قيٌم ومبـارٌك، وهو 

يف بيـان خروج األشـاعرة عن أهـل السـنة بتأوياتهم.
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والشـيخ الفاضـل صاحـب الكتـاب املاتـع )األشـاعرة يف مـزان أهـل 

السـنة( فيصـل بـن قـزار اجلاسـم.

وكذلـك األخ الفاضـل أبـا اجلـاس انلـداوي )حفظـه اهلل(، الي لم يأل 

جهـداً يف تقديم يـد املسـاعدة والعون.

وصل اهلل وبارك ىلع سـيدنا حممد وآهل وصحبه وسلم 

اعداد/        
     فيصل بن جابر بن مزعل النبهان الشـمري

-غفر اهلل هل ولوادليه-       
               10 مـن رمضان 1438 ـه
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a
تاريخ نشـأة فرقة األشاعرة باختصار

أود يف بادئ األمر أن أقدم شـيئا خمترصاً عن تاريخ نشـأة فرقة االشـاعرة 

والظـروف الـي أحاطـت بهـا وجعلتها تنتـرش وتسـتمر أكرث مـن غرها من 

الفـرق الـي تلتصـق بأهـل السـنة واجلماعـة، وعـن مؤسـس هـذه الفرقـة 

واتلحـوالت العقائديـة الـي مـر بهـا خال فـرتة حياتـه، ومن هـذا املنطلق 

أبـدأ بما، روى اإلمام مسـلم -- يف صحيحه: )أن رسـول اهلل -☺- ، 

قـال ذات يـوم يف خطبتـه: “أال إن ريب أمـرين أن أعلمكـم مـا جهلتـم، ممـا 

علمـي يـويم هـذا، لك مـال حنلته عبـدا حـال، وإين خلقت عبـادي حنفاء 

لكهـم، وإنهـم أتتهـم الشـياطن فاجتاتلهـم عـن دينهـم، وحرمـت عليهـم ما 

أحللـت هلـم، وأمرتهـم أن يركوا يب ما لـم أنزل به سـلطانا، وإن اهلل نظر إىل 
أهـل األرض، فمقتهـم عربهـم وعجمهـم إال بقايا مـن أهل الكتـاب،...”(.)1(

قـال شـيخ اإلسـام ابن تيميـة --: “وانلـاس إذ ذاك أحـد رجلني: 

إمـا كتـايب معتصـم بكتاب: إمـا مبـدل، وإما مبدل منسـوخ وديـن دارس، 

بعضـه مهـول، وبعضـه مـرتوك، وإّمـا أّم مـن عـريب وعجـي، مقبـل ىلع 

)1(    أخرجه مسلم برقم )2865(.



18

عبـادة مـا استحسـنه، وظـن أنـه ينفعه: من جنـم، أو وثـن، أو قـرب، أو تمثال، 
أو غر ذلـك”.)1(

وقـال--: “فهـدى اهلل انلـاس بربكـة نبـوة حممـد -☺- ، وبمـا 

جـاء به مـن ابلينات واهلـدى، هدايـة جلت عن وصـف الواصفـني، وفاقت 

معرفـة العارفـني، حـى حصل ألمتـه املؤمنـني عمومـاً، وألويل العلـم منهم 

خصوصـاً، مـن العلم انلافـع، والعمـل الصالح، واألخـاق العظيمة، والسـن 

املسـتقيمة، مـا لـو مجعـت حكمـة سـائر األمـم، علمـاً وعمـًا، اخلالصة من 

لك شـوب، إىل احلكمـة الـي بعـث بهـا، تلفاوتـا تفاوتـاً يمنـع معرفـة قـدر 

النسـبة بينهمـا، هللف احلمـد كمـا يـب ربنـا ويرىض.

ثـم إنه سـبحانه بعثه بدين اإلسـام، الي هو الرصاط املسـتقيم، وفرض 

ىلع اخللـق أن يسـألوه هدايتـه لك يوم يف صاتهـم ووصفه بأنـه رصاط الين 

أنعـم عليهم، مـن انلبيـني والصديقني والشـهداء والصاحلني، غـر املغضوب 
عليهـم وال الضالني ”.)2(

ثـم أعـز اهلل تعـاىل الصحابـة –  – باإلسـام، وأرشـدهم للحـق، 

ورشفهـم بصحبـة خـر البرش، حممد بـن عبد اهلل -☺-، والسـر ىلع هديه 

)1(    اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )75/1(.
)2(    املصدر السابق )75/1(.
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وسـنته إىل أن توفاهـم اهلل تعـاىل، ممـا جعـل عرصهـم مـن أفضـل العصـور، 

أنـى  ـبل، وصحبتهـم  السُّ أفضـل  القـرون، وسـبيلهم  أفضـل  مـن  وقرنهـم 

صحبـة، واتبـاع طريقهـم منجاة يف ادلنيـا واآلخـرة، وُمفرق بليـان احلق من 

ابلاطـل، وفـوز برضـوان اهلل تعاىل.

وقـد فتـح اهلل ىلع أيديهـم باد املـرشق واملغـرب، ونرشوا السـنة وقمعوا 

ابلدعـة، وأعـزوا اإلسـام يف بقـاع األرض، واكنـوا سـبَّاقني إىل اهلل تعـاىل يف 

القـول والعمـل واالعتقـاد، فانـوا خر أمـة أخرجـت للناس، وأنفـع انلاس 

للنـاس، َفُهُم اخلـرة يف ادلنيـا واآلخرة.

قال تعـاىل : زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  

ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ    رب ]اتلوبـة : 100[ .

اليـن  “وأمـا   :  -- الطـربي  جريـر  بـن  حممـد  اإلمـام  قـال 

هلل  أسـلموا  اليـن  فهـم  بإحسـان،  واألنصـار  األولـني  املهاجريـن  اتبعـوا 

ثـم  اخلـر"...  وأعمـال  وانلـرصة  اهلجـرة  يف  منهاجهـم  وسـلكوا  إسـامهم، 

 ذكـر أثـراً بسـنده” عـن حممـد بـن كعـب قـال: مـر عمـر برجـل وهـو يقرأ
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پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  اآليـة:  هـذه 

پ رب، قـال: مـن أقـرأك هـذه اآليـة؟ قـال : أقرأنيهـا أيبُّ بن كعـب: قال: 
ال تفارقـي حـى أذهـب بك إيلـه! فأتاه فقـال: أنت أقـرأت هذا هـذه اآلية؟ 

فقـال : نعـم قال: وسـمعتها من رسـول اهلل -☺- ؟! قال : ]نعـم![. لقد كنت 

: تصديـق ذلـك يف أول  أرانـا رفعنـا رفعـة ال يبلغهـا أحـد بعدنـا! فقـال أيبُّ

 اآليـة الـي يف أول اجلمعة، وأوسـط احلـرش، وآخر األنفـال. أمـا أول اجلمعة:

زب ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ   چ         چ       رب  ]اجلمعـة: 3[، وأوسـط احلـرش: 

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  

ڀرب  ]احلـرش:10[، وأما آخر األنفال: زب وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئېئ  رب  ]األنفـال: 75[ )1(

قـال ابـن كثـر --: “خيـرب تعـاىل عـن رضـاه عـن السـابقني مـن 

املهاجريـن واألنصـار واتلابعـني هلـم بإحسـان، ورضاهـم عنـه بمـا أعد هلم 
من جنـات انلعيـم وانلعيـم املقيـم” .)2(

وقـال تعـاىل: زب ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  

ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ     رب  ]آل عمـران: 110[.
)1(    تفسر الطربي – جامع ابليان عن تأويل أي القرأن )641/11(.

)2(    تفسر ابن كثر )177/4(.



21

قـال الشـيخ عبـد الرمحـن بـن نـارص السـعدي --: “يمـدح تعاىل 

وذلـك  للنـاس،  اهلل  أخرجهـا  الـي  األمـم  خـر  أنهـا  وخيـرب  األمـة  هـذه 

بـه،  أمـر اهلل  للقيـام بـكل مـا  املسـتلزم  باإليمـان  بتكميلهـم ألنفسـهم 

وبتكميلهـم لغرهـم باألمـر باملعـروف وانلـي عـن املنكـر املتضمـن دعوة 

اخللـق إىل اهلل وجهادهـم ىلع ذلـك وبـذل املسـتطاع يف ردهـم عـن ضاهلم 

وغيهـم وعصيانهـم، فبهـذا اكنـوا خـر أمـة أخرجت للنـاس، ملا اكنـت اآلية 

السـابقة ويه قـوهل: زب ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  

ں  ڻڻ  رب  ]آل عمـران: 104[ ، أمـراً منـه تعـاىل هلـذه األمة، واألمر قـد يمتثل 
هل املأمـور ويقـوم بـه، وقـد ال يقـوم بـه، أخـرب يف هـذه اآليـة أن األمـة قـد 

قامـت بمـا أمرهـا اهلل بالقيـام بـه، وامتثلـت أمـر ربهـا واسـتحقت الفضل 
ىلع سـائر األمـم”.)1(

قـال شـيخ اإلسـام ابـن تيميـة عندما سـئِل عـن مذهـب أهـل املدينة 

فأجـاب: “احلمـد هلل، مذهـب أهـل املدينة انلبويـة – دار السـنة ودار اهلجرة 

ودار انلرصة، إذ فيها سـن اهلل لرسـوهل حممد -☺- سـن اإلسـام ورشائعه، 

وإيلهـا هاجـر املهاجرون إىل اهلل ورسـوهل وبها اكن األنصار اليـن تبوؤا ادلار 

واإليمـان مـن قبلهـم – مذهبهـم يف زمن الصحابـة واتلابعـني وتابعيهم أصح 

مذاهـب أهـل املدائن اإلسـامية رشقا وغربـا؛ يف األصـول والفروع.

)1(    تيسر الكريم الرمحان يف تفسر كام املنان )143(.



22

وهـذه األعصـار اثلاثـة يه اعصـار القـرون اثلاثـة املفضلـة... فـي 

:-☺- اهلل  رسـول  قـال  قـال:  مسـعود  بـن  اهلل  عبـد  عـن   الصحيحـني 

)خـر أمـي القـرن اليـن يلونـي ثـم اليـن يلونهـم ثـم اليـن يلونهـم ثم 

يـيء قـوم تسـبق شـهادة أحدهـم يمينـه ويمينـه شـهادته( )1( ، ويف صحيـح 

مسـلم عن اعئشـة - - قالت: )سـأل رجل رسـول اهلل صل اهلل تعاىل 

عليـه وسـلم: أي انلاس خـر؟ قـال : القرن الي بعثـت فيهم؛ ثـم اثلاين؛ ثم 

.)3(  )2( اثلالث( 

ــة  ــة فلــم يكــن فيهــا باملدين ــة املفضل ــال: “فأمــا األعصــار اثلاث وق

ــن  ــول ادلي ــة يف أص ــا بدع ــرج منه ــه، وال خ ــرة أبلت ــة ظاه ــة بدع انلبوي

ــي  ــار ال ــار الكب ــإن األمص ــار، ف ــائر األمص ــن س ــرج م ــا خ ــه، كم أبلت

ــان  ــم واإليم ــا العل ــرج منه ــول اهلل -☺- ” وخ ــاب رس ــكنها أصح س

ــث  ــرآن واحلدي ــرج الق ــا خ ــام؛ منه ــان والش ــان والعراق ــة: احلرم مخس

ــام. ــور اإلس ــن أم ــك م ــع ذل ــا يتب ــادة وم ــه والعب والفق

وخـرج من هذه األمصار بدع أصويلة غر املدينة انلبوية.

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )3650(، ومسلم برقم )2533(.
)2(    أخرجه مسلم برقم )2536(.

)3(    مموع الفتاوى لشيخ اإلسام ابن تيمية )294/20(.
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فالكوفة خرج منها التشـيع واإلرجاء وانترش بعد ذلك يف غرها.

وابلـرصة خـرج منهـا القـدر واالعـزتال والنسـك الفاسـد وانتـرش بعد 

غرها. يف  ذلـك 

والشام اكن بها انلصب والقدر.

وأما اتلجهم فإنما ظهر من ناحية خراسـان وهو رش ابلدع.

واكن ظهـور ابلدع حبسـب ابلعد عـن ادلار انلبويـة فلما حدثـت الفرقة 

بعـد مقتـل عثمـان ظهـرت بدعـة احلروريـة وتقـدم بعقوبتهـا الشـيعة مـن 

االصنـاف اثلاثـة الغايلـة حيث حرقهـم يلعٌّ بانلـار، واملفضلة حيـث تقدم 

جبدلهـم ثمانـني، والسـبائية حيـث توعدهـم وطلـب أن يعاقـب ابـن سـبأ 

بالقتـل أو بغـره فهـرب منه.

عمر ابن  عرص  آخر  يف  القدرية  حدثت  الصحابة  عرص  أواخر  يف   ثم 

وابن عباس؛ وجابر؛ وأمثاهلم من الصحابة، وحدثت املرجئة قريبا من ذلك.
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 وأمـا اجلهميـة فإنمـا حدثـوا يف أواخـر عـرص اتلابعـني بعـد مـوت عمر 

ابـن عبـد العزيـز وقـد روي انـه أنـذر بهـم واكن ظهـور جهـم خبراسـان يف 

خافـة هشـام بن عبـد امللك وقـد قتل املسـلمون شـيخهم اجلعد بـن درهم 

قبـل ذلـك ضىح به خـادل بن عبـد اهلل القري وقـال: يا ايها انلـاس ضحوا 

تقبـل اهلل ضحاياكـم فـإين مضـح باجلعـد بـن درهـم، إنـه زعـم أن اهلل لم 

يتخـذ إبراهيـم خليـا ولـم يكلم مـوىس تكليمـا- تعاىل اهلل – عمـا يقول 

اجلعـد بـن درهم – علـوا كبـرا ثم نـزل فذحبه.

ــني  ــن اتلابع ــاهل م ــرصي وأمث ــن ابل ــغ احلس ــك بل ــد روي أن ذل وق
فشــكروا ذلــك.)1(

ـنة وسـاروا خلف أهل الـكام واألهواء،  وبعـد أن ابتعـد انلاس عن السُّ

كأنهـم مكبلـني يف األصفـاد من شـدة اتباعهم ُسـَن الين ضلـوا عن اهلدى 

والرشـاد، فـان لسـان حاهلـم ومقاهلـم، مصداقـاً لقـوهل -☺-  الي جـاء 

عـن أيب سـعيد –-، أن انلي -☺- قـال: )تلتبعن سـن من قبلكم 

شـربا بشـرب، وذرااع بـذرع، حى لو سـلكوا جحر ضـب لسـلكتموه(، قلنا يا 
رسـول اهلل : ايلهـود، وانلصارى؟ قـال: )َفَمْن(.)2(

)1(    مموع الفتاوى )302/20(.
)2(    أخرجه ابلخاري برقم )3456(. ومسلم برقم )2669(.



25

ـبل وابتعـد انلـاس عـن طريـق احلـق، وابتدعوا  وبعـد ذلـك كـرثت السُّ

طرقـاً باطلـة كثـرة، واختلف انلـاس يف معرفة احلـق، وصاروا فرقـاً وأحزاباً 

لكُّ حـزب بمـا دليهم فرحون، وقـد ذكر انلـي -☺- ادلاء وادلواء يف حديثه 

الي رواه العربـاض بـن سـاريه –- : )فإنـه مـن يعـش منكـم يرى 

اختافـاً كثـراً، وإياكـم وحمدثـات األمـور فإنهـا ضالة، فمـن أدرك ذلك 

املهديـني عضـوا عليهـا  الراشـدين  منكـم فعليـه بسـني وسـنة اخللفـاء 
بانلواجذ(.)1(

قـال شـيخ اإلسـام: “واكن ظهـور ابلـدع وانلفـاق حبسـب ابلعـد عـن 

السـن واإليمـان، ولكمـا اكنـت ابلدعـة أشـد تأخـر ظهورهـا، ولكمـا اكنـت 

أخـف اكنـت إىل احلدوث أقـرب، فلهذا حـدث أوال بدعة اخلوارج والشـيعة 
ثـم بدعـة القدريـة واملرجئـة واكن آخـر مـا حدث بدعـة اجلهميـة”.)2(

وقـال: “فـإن ابلـدع إنمـا يظهر منهـا أواًل فـأوال األخف فاألخـف، كما 

حـدث يف آخر عـرص اخللفاء الراشـدين بدعة اخلـوارج والشـيعة، ثم يف آخر 

عـرص الصحابـة بدعـة املرجئـة والقدريـة، ثم يف آخـر عرص اتلابعـني بدعة 
اجلهميـة معطلـة الصفات”.)3(

)1(    صححه االبلاين، صحيح وضعيف الرتمذي )2676(.
)2(    رشح العقيدة األصفهانية)199(.

)3(    مموع الفتاوى )458/8(.
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وقال: “ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إىل املسلمني من املجوس والصابئني 

واملرشكني، فان أول ما ظهر من ابلدع فيه شبه من ايلهود وانلصارى، وانلبوة 

فان  ظهوًرا  أعظم  اكنت  األمر  أول  يف  ويه  ابلدع  انطفت  نورها  ظهر  لكما 

إنما يظهر من ابلدع ما اكن أخف من غره كما ظهر يف أواخر عرص اخللفاء 

الراشدين بدعة اخلوارج والتشيع، ثم يف أواخر عرص الصحابة ظهرت القدرية 

واملرجئة، ثم بعد انقراض أكابر اتلابعني ظهرت اجلهمية، ثم ملا عربت كتب 

بتوسط  انتقلت  اهلند  وكتب  والروم،  بفارس  التشبه  ظهر  والروم  الفرس 

املسلمني  إىل  الروم  بتوسط  انتقلت  ايلونان  وكتب  املسلمني،  إىل  الفرس 

فظهرت املاحدة ابلاطنية الين ركبوا مذهبهم من قول املجوس وايلونان مع 
ما أظهروه من التشيع”.)1(

واتلصقوا  السنة،  أهل  إىل  ابلدع  أهل  من  كثر  انتسب  الوقت  ذلك  ويف 

بأئمة ادلين وعلمائهم – ال سيما األئمة األربعة – وأهل السنة منهم برآء.

قال شيخ اإلسام: “ما من إمام إال وقد انتسب إيله أقوام هو منهم بريء، 

أناس.  الشافيع  أناس. مالك بريء منهم، وانتسب إىل  انتسب إىل مالك  فقد 
هو بريء منهم، وانتسب إىل أيب حنيفة . أناس هو بريء منهم” .)2(

)1(    بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكامية)479/2(
)2(    مموع الفتاوى )185/3(.
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ــد  ــفراييي -- : “وق ــد األس ــن حمم ــر ب ــر طاه ــو املظف ــال أب ق

نبــغ مــن أحــداث أهــل الــرأي مــن تلبــس بــيء مــن مقــاالت القدريــة 

ــا هــو  ــا، وإذا خــاف ســيوف أهــل الســنة نســب م والروافــض مقــدلا فيه

ــه – فــا يغرنــك مــا  ــة إىل أيب حنيفــة – تســرتا ب ــده اخلبيث ــه مــن عقائ في

ادعــوه مــن نســبتها إيلــه، فــإن أبــا حنيفــة بــريء منهــم وممــا نســبوه إيلــه، 

واهلل – تعــاىل – يعصــم أهــل الســنة واجلماعــة مــن مجيــع مــا ينســبه إيلهــم 
ــق”.)1( ــاهلل اتلوفي ــة، وب ــة والضال أهــل الغواي

قـال ابـن أيب العـز احلنـي -- : “وال يلتفـت إىل مـن أنكـر ذلك 

ممـن ينتسـب إىل مذهـب أيب حنيفـة، فقـد انتسـب إيلـه طوائـف معزتلـة 

وغرهـم، خمالفـون هل يف كثـر مـن اعتقاداتـه .

بعـض  يف  خيالفهـم  مـن  وأمحـد  والشـافيع  مالـك  إىل  ينتسـب  وقـد 
)2 ( اعتقاداتهـم”.

ومـن فضـل اهلل تعـاىل ىلع األمة اإلسـامية أن جعـل أئمتهـا ىلع عقيدة 

سـلفية واحـدة، واكنـوا يدافعـون عـن أهـل السـنة ويرشـدون انلـاس للحق 

ويـذرون مـن ابلاطـل وأهلـه، وال تأخذهـم يف اهلل لومـة الئم.

)1(    اتلبصر يف ادلين وتميز الفرقة انلاجية من الفرق اهلالكني )185(.
)2(    رشح العقيدة الطحاوية )288(.
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قـال شـيخ اإلسـام:“ولكن مـن رمحـة اهلل بعبـاده املسـلمني أن األئمة 

اليـن هلـم يف األمـة لسـان صـدق، مثـل األئمـة األربعـة وغرهم...اكنـوا 

ينكـرون ىلع أهـل الـكام من اجلهميـة قوهلـم يف القرآن واإليمـان وصفات 

الـرب، واكنـوا متفقـني ىلع مـا اكن عليه السـلف من أن اهلل يُـرى يف اآلخرة، 

وأن القـرآن كام اهلل غـر خملـوق، وأن اإليمـان ال بـد فيـه مـن تصديـق 
القلـب واللسـان...” )1(

ومــن الفــرق الــي ألصقــت بأهــل الســنة ويه بعيــدة عنهــا – ال ســيما 

– يف بــاب صفــات اهلل - عــز وجــل – يه فرقــة االشــاعرة الــي تــربأ مــن 

ــا  ــب هل ــث انتس ــعري  -- حي ــن األش ــو احلس ــام أب ــا اإلم عقيدته

كثــر مــن انلــاس، وقــد اســتمرت يف زمــن أطــول مــن زمــن الفــرق الــي 

ــة. ــة واملعزتل قبلهــا مثــل اجلهمي

ـــا  ـــبون هل ـــون وينتس ـــاس يدع ـــن انل ـــة م ـــاك فئ ـــذا هن ـــا ه وإىل يومن

ـــل  ـــوروث أه ـــن م ـــه م ـــا يملون ـــة بم ـــنة واجلماع ـــل الس ـــون أه وخيالف

ـــفة. ـــق الفاس ـــكام ومنط ال

)1(    كتاب اإليمان )315(.
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قـال الشـيخ صالـح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ – حفظـه اهلل - : “هلـذا 

ُه عندنا يف ادلروس ُنَفّصـْل يف أقوال األشـاعرة واملاتريدية والردِّ  مثـًا جتد أنَـّ

عليهـا أكـرث مـن أقـوال املعزتلـة؛ ألن املعزتلـة أقواهلـم ابلاقيـة اآلن أقـوال 

قليلـة مثـل يعـي بعـض املسـائل املشـهورة، أمـا اآلن أكـرث اتلآيلـف وأكرث 

ة واليـن ينسـبون إىل السـلف اتلأويـل، إنمـا يه من جهة األشـعرية  املضـادَّ

واملاتريديـة وحنـو ذلـك، َفَفْهـم مذهبهـم اآلن لطـاب العلـم ألجـل كـرثة 

االختـاط وكـرثة الكتـب املؤلفـة يف التشـكيك يف حقيقة مذهب السـلف، 
هذا هـو املتعـني”. )1(

قـال الشهرسـتاين  -- يف امللـل وانلحـل:“ حـى انتـى الزمان إىل 

عبـد اهلل بـن سـعيد الـكايب، وأيب العبـاس القانـي، واحلـارث بن أسـد 

املحاسـي، وهـؤالء اكنـوا مـن مجلـة السـلف إال أنهم بـارشوا علـم الكام، 

وأيـدوا عقائد السـلف حبجـج كاميـة، وبراهـني أصويلة، وصنـف بعضهم 

ودرس بعـض حـى جرى بني أيب احلسـن األشـعري وبـني أسـتاذه مناظرة يف 

مسـائل من مسـائل الصـاح واالصلح فتخاصمـا، واحناز األشـعري إىل هذه 

الطائفـة، فأيـد مقاتلهـم بمناهـج كاميـة، وصـار ذلـك مذهبا ألهل السـنة 
واجلماعـة،)2( وانتقلـت سـمة الصفاتية إىل االشـعرية”. )3(

)1(    إحتاف السائل بما يف الطحاوية من مسائل )621(.
)2(    يعي: مذهب الكابية، وأهل السنة واجلماعة من هذا املذهب وغره يراه إىل يوم الين.

)3(    امللل وانلحل )93/1(.
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وأبو احلسـن االشـعري -- الي تـويف سـنة )324ه( )1(وهو: يلع بن 

إسـماعيل بـن إسـحاق بـن سـالم بن إسـماعيل بـن عبـد اهلل بن مـوىس بن 

بـال بـن أيب بردة بـن أيب موىس األشـعري.

قـال املقريزي  -- “ أبو احلسـن االشـعري املتلكـم صاحب الكتب 

واتلصانيـف يف الـرد ىلع امللحـدة وغرهـم مـن املعزتلـة والرافضـة واجلهمية 

واخلـوارج وسـائر أصنـاف املبتدعـة، وهو برصي سـكن بغـداد إىل أن تويف 

بهـا واكن جيلـس أيـام اجلمعـات يف حلقـة أيب اسـحق املـروزي الفقيـه مـن 

جامـع املنصور ”.

 واكن أبـو احلسـن يلّع بـن إسـماعيل األشـعرّي قـد أخـذ عـن أيب يلّع

حممـد بـن عبـد الوهاب اجلبـايّئ، والزمه عّدة أعـوام، ثم بـدا هل فرتك مذهب 

االعـزتال وسـلك طريـق أيب حممـد عبـد اهلل بن حممد بن سـعيد بـن كاب، 

ونسـج ىلع قوانينـه يف الصفـات والقـدر،... إىل غـر ذلـك مـن مسـائله الي 

يه موضـوع أصـول ادلين.

)1(    انظر ترمجة أيب احلسن األشعري – -- – عند أيب القاسم يلع بن احلسن بن هبة اهلل بن عساكر 
يف  ابلغدادي  واخلطيب  االشعري(،  موىس  أيب  إىل  نسب  فيما  املفرتي  كذب  )تبني  كتابه  يف  ادلمشيق 
)تاريخ بغداد(، وابن خلان يف )وفيات األعيان(، والهي يف )تاريخ اإلسام(، وابن كثر يف )ابلداية 
املاليك  فرحون  وابن  الكربى(،  الشافعية  )طبقات  يف  السبيك  واتلاج  الشافعيني(،  و)طبقات  وانلهاية(، 
يف )ادليباج الهب يف أعيان أهل املذهب(، ومرتىض الزبيدي يف )إحتاف السادة املتقني برشح اسار 
إحياء علوم ادلين(، وابن العماد احلنبي يف )شذرات الهب يف أخبار من ذهب( وغرهم. )أبو احلسن 

االشعري( محاد بن حممد االنصاري اخلزويج السعدي )75(.
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أبـو بكـر القـايض   وقـد مـال إيلـه مجاعـة وعّولـوا ىلع رأيـه، منهـم 

حممـد بـن الطيـب ابلاقـايّن املاليّك، وأبـو بكر حممد بن احلسـن بـن فورك، 

 والشـيخ أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن حممـد بـن مهـران األسـفرايّي، والشـيخ

والشـيخ الشـرازّي،  يوسـف  بـن  يلّع  بـن  إبراهيـم  إسـحاق  إسـحاق   أبـو 

أبـو حامـد حممـد بـن حممـد بـن أمحـد الغـزايّل، وأبـو الفتـح حممد بـن عبد 

الكريـم بـن أمحـد الشهرسـتايّن، واإلمـام فخـر ادليـن حممـد بـن عمـر بـن 
احلسـني الـرازّي، وغرهـم ممـن يطـول ذكـره.)1(

وذكروا للشـيخ أيب احلسن االشعري --، ثاثة أحوال:

أوهلـا: حال االعزتال، الي رجع عنها ال حمالة. ¦

احلـال اثلـاين: إثبـات الصفـات العقليـة السـبعة،ويه: احليـاة، والعلـم،  ¦

والقـدرة، واإلرادة، والسـمع، وابلـرص، والـكام، وتأويـل اجلربيـة اكلوجـه، 

وايلديـن، والقـدم، والسـاق، وجنـو ذلـك، ىلع طريقـة ابـن كاب.

واحلـال اثلاثلـة: إثبـات ذلـك لكه مـن غـر تكييـف، وال تشـبيه، جريا  ¦
ىلع منـوال السـلف، ويه طريقتـه يف اإلبانـة الـي صنفها  آخـرا.)2(()3(

)1(    املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )191/4(.
)2(    طبقات الشافعية )210/1(.

)3(    انظر حبثا نفيًسا متعلقاً بهذه املسألة يف كتاب، موقف ابن تيمية من األشاعرة )392/1(.
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 وممـن ذكـر توبـة اإلمـام أيب احلسـن االشـعري، احلافـظ ابـن عسـاكر

املتـوىف 571 ـهيف كتابـه )تبيـني كـذب املفـرتي ىلع أيب احلسـن االشـعري(، 

وقـام يف هـذا الكتـاب بادلفـاع عـن اإلمـام وعقيدتـه وزيـف لك مـا قيـل 

يف عقيدتـه وأثبـت رجوعـه عـن االعـزتال بعـد أن قـام عليـه أربعني سـنة 

واكن هلـم إمامـاً، ثـم ذكـر قصـة رجوعـه باتلفصيـل مما يـدل ىلع أنه لـم يرتك 

مذهـب االعـزتال إال بعـد أن َخـرَبَه، وأدرك حقيقتـه واطلـع ىلع عـواره من 

فسـاد االعتقـاد واجلـرأة ىلع اهلل وىلع كتابـه وسـنة نبيـه حممد عليـه الصاة 

والسـام، ثـم تـاب اهلل عليـه فتـاب، فحسـنت توبتـه، فصـار بمثابـة كتايب 

أسـلم وحسـن إسـامه بعـد أن أدرك عـوار ايلهوديـة أو انلرصانيـة، فأخـذ 

يبـني للنـاس فسـاد اعتقادهـم فهـو أعـدى اخللـق إىل أهـل المـة، وأبـو 

احلسـن كذلـك أعدى اخللـق إىل املعزتلـة، وللك يشـنعون عليه وينسـبون 

إيلـه األباطيـل افـرتاء عليـه كعـادة أهـل ابلاطـل قديمـاً وحديثاً.

ــلف ــب الس ــزتال إىل مذه ــن االع ــن ع ــوع أيب احلس ــر رج ــن ذك  ومم

ــعري  ــن األش ــو احلس ــال: "اكن أب ــث ق ــان، حي ــن خل ــاس ب ــو العب أب

معزتيلــاً، ثــم تــاب، ومنهــم احلافــظ ابــن كثــر صاحــب اتلفســر  املعــروف 

ــرب،  ــوق املن ــرصة ف ــه بابل ــاب من ــاً فت ــعري اكن معزتيل ــول: “ إن األش إذ يق

ثــم أظهــر فضائــح املعزتلــة وقباحئهــم”، ومنهــم احلافــظ الهــي، وأخــراً 
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ــد  ــب يلؤك ــن اخلطي ــب ادلي ــري حم ــلي األث ــرصي والس ــدث امل ــاء املح ج

 :-- تلــك انلقــول يف تعليقــه ىلع املنتــى حيــث يقــول حمــب ادليــن

ــَت أن ــد علم ــعري، وق ــن األش ــوبون إىل أيب احلس ــعريني منس  “إن األش

أبا احلســن األشعري اكنت هل ثاثة أطوار:

أوهلا: انتماؤه إىل املعزتلة. ¦

ثانيهـا: خروجـه عليهـم ومعارضته هلم بأسـايلب متوسـطة بني أسـايلبهم  ¦

ومذهب السـلف.

كتابه ¦ ذلك  يف  وتأيلفه  السلف  مذهب  إىل  انتقاهل  اثلالث:   والطور 

)اإلبانة يف أصول ادليانة( وأمثاهل، وقد أراد أن يلى اهلل ىلع ذلك” أه.

وقـال  --  يف موضـع آخـر يف تعليقـه ىلع املنتـى: أمـا األشـعرية 

اسـم املذهب املنسـوب إىل أيب احلسـن األشـعري يف علـم الـكام، فكما أنه 

ال يمثـل االشـعري مـا اكن عليـه يف طـور اعزتاهل، فإنـه ليس مـن اإلنصاف 

أن تلصـق بـه االشـعرية بعد أن رجـع إىل عقيدة السـلف الـي أراد أن يلى 

اهلل بهـا، بـل إن املذهـب األشـعري املنسـوب إيلـه إنمـا ينسـب إىل مـا اكن 

عليـه ابـن كاب ابلـرصي املتـوىف سـنة 240 ـهكمـا أوضـح ذلك تـيق ادلين 

 ،-- ابـن تيميـة يف كتابـه )العقـل وانلقـل( طبعة الشـيخ حامـد الفيق
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ثـم عـدل أبـو احلسـن يف آخر حياتـه عن كثـر من تلـك اتلأويـات وأثبت 

مجيـع الصفـات، وأمّرهـا دون تأويـل، وأثبتهـا دون تشـبيه ىلع مـا اكن عليه 

السـلف الصالـح مـن الصحابـة واتلابعـني، وهكذا ختـم اهلل هل باحلسـى.)1(

وقـد اضطـرب كثـر مـن علمـاء االشـاعرة اضطرابـاً كبرا وحتـروا يف 

عقيدتهـم وشـكوا فيهـا ومنهـم مـن رجـع وأنـاب إىل احلـق وتـاب قبـل أن 

يتوفـاه اهلل تعـاىل.

قــال شــيخ اإلســام: “وأمــا اعــرتاف املتلكمــة مــن اإلســاميني 

ــا  ــم عم ــوع أكابره ــروا رج ــيئاً، وذك ــه ش ــاء في ــع العلم ــد مج ــر، وق فكث

اكنــوا يقولونــه، وتوبتهــم، إمــا عنــد املــوت، وإمــا قبــل املــوت، وهــذا مــن 

ــن  ــة م ــل اتلوب ــإن اهلل يقب ــة، ف ــذه األم ــاء اهلل يف ه ــة إن ش ــباب الرمح أس

عبــاده، ويعفــو عــن الســيئات، وهــذا أصــح القولــني يف قبــول توبــة ادلايع، 

لكــن بقــاء كتبهــم وآثارهــم حمنــة عظيمــة يف األمــة، وفتنــة عظيمــة ملــن 

ــاهلل”)2(  ــوة إال ب ــا، وال حــول وال ق نظــر فيه

)1(    الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة انلبوية يف ضوء االثبات واتلزنيه )159(.
)2(    االستقامة )79-80/1(.
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وقـال أيضـا: “وقـد قيـل للفقيه أيب حممـد عبـد العزيز بن عبد السـام 

يف مسـألة القـرآن: كيـف يعقـل يشء واحد هو أمـر وني وخرب واسـتخبار؟ 
فقـال هل أبـو حممـد: ما هذا بـأول إشـال ورد ىلع مذهب االشـعري”.)1(

ــؤالء  ــان ه ــن أعي ــاب ع ــذا ابل ــي يف ه ــا بلغ ــت م ــو مجع ــال: “ول ق

كفــان وفــان لــان شــيئاً كثــراً، ومــا لــم يبلغــي مــن حرتهــم وشــكهم 
أكــرث وأكــرث” .)2(

وقـال: “ثـم مـن مجـع منهـم بـني هـذه احلجـج أداه األمـر إىل تكافـؤ 

األدلـة، فيبـى يف احلـرة والوقـف، أو إىل اتلناقـض وهـو أن يقول هنـا قواًل، 

ويقـول هنـا قـواًل يناقضـه كمـا جتـده مـن حال كثـر مـن هـؤالء املتلكمني 

واملتفلسـفة، بـل جتـد أحدهـم جيمـع بـني انلقيضني أو بـني رفـع انلقيضني، 

وانلقيضـان الـذان همـا اإلثبـات وانلـي ال جيتمعـان وال يرتفعـان، بل هذا 

يفيـد صاحبـه الشـك والوقوف فيرتدد بـني االعتقاديـن املتناقضـني اإلثبات 

وانلـي، كمـا يـرتدد بـني اإلرادتـني املتناقضني وهذا هـو حال حـذاق هؤالء 

كأيب املعـايل وأيب حامـد والشهرسـتاين والـرازي واآلمـدي”)3(.

)1(    التسعينية )952/3(.
)2(    درء اتلعارض )166/1(.

)3(    الصفدية )294/1(.
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وبهـذا اتلناقـض يف العقائـد واالضطـراب يف القواعـد اكن سـببا – بعـد 

توفيـق اهلل تعـاىل – برجـوع بعض علماء االشـاعرة عن عقيدتهـم واتلرصيح 

باتلوبـة والرجـوع إىل الفطـرة الصحيحـة الـي فطر اهلل انلـاس عليها.

قـال العامـة املعلـي --: “وقـد أبلغ اهلل تبـارك وتعـاىل يف إقامة 

احلجـة ىلع اختـال انلظـر املتعمـق يف اإلهليـات، بـأن يـر بلعـض أكابـر 

انلظـار املشـهورين باالسـتقال أن يرجعوا قبيـل موتهم إىل تمـي احلال الي 

عليهـا اعمـة املسـلمني، فمنهـم الشـيخ أبـو احلسـن األشـعري، وأبـوا املعايل 

ابـن اجلويـي امللقـب إمـام احلرمـني، وتلميـذه الغـزايل، والفخر الـرازي.”

أمـا األشـعري أواًل اكن معزتيلـاً، ثـم فـارق املعزتلـة وخالفهم يف مسـائل 

وبـيق ىلع اتلعمـق، ثم رجع أخـراً كما يظهر مـن كتابه )اإلبانـة( إىل مذهب 

أصحـاب احلديـث وكتابه )اإلبانة( مشـهور، وقـد طبع مراراً، واالشـعرية ال 

يـكادون يلتفتـون إيله.

وأمـا ابـن اجلويي فصح عنه أنـه قال يف مرض موته: “لقد قرأت مخسـني 

ألفـاً يف مخسـني الفـاً ثـم خليـت أهـل اإلسـام بإسـامهم فيهـا، وعلومـه 

الطاهـرة، وركبـت ابلحـر اخلضم، وغصـت يف الي نى أهل  اإلسـام عنها، 
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لك ذلـك يف طلـب احلـق وكنـت أهرب يف سـالف ادلهـر من اتلقليـد، واآلن 

قـد رجعـت عـن الـل إىل لكمـة احلـق، “عليكـم بديـن العجائز”، فـإن لم 

يدركـي احلـق بلطـف بـره فأمـوت ىلع ديـن العجائـز، وختتـم اعقبـة أمري 

عنـد الرحيـل ىلع نزهـة أهل احلـق، ولكمـة اإلخـاص: ال هلإ إال اهلل، فالويل 

ألبـن اجلويـي” وقـال: “اشـهدوا يلع أين رجعت عـن لك مقالة خيالـف فيها 
السـلف، وأين أمـوت ىلع مـا يمـوت عجائز نيسـابور”.)1(

│

)1(    القائد إىل تصحيح العقائد)70(.





الفصل األول

سـيرة الشـيخ ابن عثيمني -- وجهوده 

العلمية

املبحث األول

-- التعريف بسـيرة الشـيخ ابن عثيمني

 وآثاره يف نشـر العقيدة الصحيحة

الثاني املبحث 

 -- مقتضيـات مـن جهود الشـيخ ابن عثيمني

يف رده على الشـاعرة.
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املبحث األول
-- التعريف بسـيرة الشـيخ ابن عثيمني 

وآثاره يف نشـر العقيدة الصحيحة.

¦ : نسبـــــــــــه

أبـــو عبـــد اهلل حممـــد بـــن صالـــح بـــن حممـــد بـــن ســـليمان بـــن الرمحـــن 

ـــن ـــل م ـــن مقب ـــد ب ـــن أمح ـــن ب ـــن عبدالرمح ـــد اهلل ب ـــن عب ـــان ب ـــن عثم  ب

آل مقبـــل مـــن آل ريّـــس الوهيـــي اتلميـــي، وجـــده الرابـــع عثمـــان 

ـــم  ـــن تمي ـــه م ـــذ وهب ـــن فخ ـــو م ـــه، وه ـــتهر ب ـــني فاش ـــه عثيم ـــق علي أطل
نـــزح أجـــداده مـــن الوشـــم )1( إىل عنـــزة.)2(

أورد  السعودية،  العربية  اململكة  يف  جند  منطقة  منها  تتألف  اكنت  الي  اتلارخيية  األقايلم  أحد      )1(
الفروز أبادي )يف القاموس املحيط، والزبيدي يف تاج العروس، ما خاصته: بأن الوشم بدل قرب ايلمامة 

ذو خنل، به قبائل من ربيعة ومرض"، كما يف الصحاح بينه وبني ايلمامة يللتان. )املوسوعة احلرة(.
اجلزء  يف  تقع  في  املمز  اجلغرايف  موقعها  بسبب  القدم  منذ  أهميتها  اكتسبت  تارخيية  حمافظة      )2(
الشمايل األوسط من هضبة جند إىل اجلنوب من مرى وادي الرمة وحتيط بها كثبان رملية من الشمال 
والغرب فتسى رمال الغميس بينما يقع إىل اجلنوب منها رمال واغبات الغضا يف منطقة الشقيقة. )موقع 

السعودية(. السياحة 
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مولــــــــــــــده: ¦

اكن مـودله يف يللـة السـابع والعرشيـن مـن شـهر رمضـان املبـارك اعم 
السـعودية.)1( العربيـة  باململكـة  ة  َ ُعنَـزِّ مدينـة  1347ـه1928م(، يف (

العلميـة: ¦ نشأتـه 

نشـأ الشـيخ يف اعئلـة معروفـة باتلديـن واالسـتقامة، بـل وتتلمـذ ىلع 

 بعـض أفـراد اعئلتـه أمثـال جـده ألمـه الشـيخ عبدالرمحـن بـن سـليمان

آل دامـغ -- اإلمـام واملـدرس يف جامـع اخلريـزة يف عنـزة، )2( فقـرأ 

عليـه القـرآن، وحفظـه، وقبـل أن يتجـاوز اخلامسـة عـرش مـن عمـره اكن 

يفـظ باإلضافـة إىل كتـاب اهلل )زاد املسـتقنع( و )ألفيَّـة ابـن مالـك( كمـا 

أخـرب بذلـك هـو عن نفسـه.

وقـد جـدَّ الشـيخ ونشـط يف طلـب العلـم ىلع قلـة ذات ايلـد يف ذلـك 

ث عن نفسـه فقـال إنـه اكن ال يملك إال )الـروض املربع(  الزمـان، وقـد حدَّ

يقـرأ فيـه، يف غرفـة مـن طني.

)1(    ادلر اثلمني يف ترمجة فقيه األمة العامة ابن عثيمني )19(، اجلامع حلياةحممد صالح العثيمني )10(.
)2(    ادلر اثلمني )23(.
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ثـم  درس ىلع فضيلـة الشـيخ العامـة عبـد الرمحـن بن نارص السـعدي  

-- وقـد توسـم فيـه شـيخه انلجابـة، والاكء، وسعـة  اتلحصيل فان 
بـه حفيـاً ودفعـه إىل اتلدريـس وهو ال يـزال طابلـاً يف حلقته.)1(

وملـا فتـح املعهـد العلـي بالريـاض أشـار عليـه الشـيخ يلع الصاليح أن 

يلتحـق به فاسـتأذن شـيخه عبد الرمحن السـعدي، فـأذن هل فاتلحـق باملعهد 

الريـاض سـنة )1372 ـه- 1952م(، وانتظـم يف ادلراسـة سـنتني  العلـي يف 

انتفـع فيهمـا بالعلمـاء اليـن اكنـوا يدرسـون يف املعهـد حينـذاك، واتلـى 

.-- هنـاك بسـماحة الشـيخ عبـد العزيـز بن بـاز

ويعـد سـماحة الشـيخ عبـد العزيـز بن بـاز شـيخه اثلـاين يف اتلحصيل 

واتلأثـر بـه، وختـرج مـن املعهـد العلي ثـم تابـع دراسـته اجلامعية انتسـاباً 

حـى نـال الشـهادة اجلامعيـة مـن جامعة اإلمـام حممد بن سـعود اإلسـامية 
الرياض.)2( يف 

)1(    اجلامع حلياة حممد صالح العثيمني)11(.
)2(    ادلر اثلمني )59(.
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شيوخــــــــــــــــه: ¦

--ادلامـغ بـن سـليمان  الرمحـن  أمـه عبـد  مـن جهـة  جـده   .1 
درس عليه القرآن الكريم.

 ،-- فضيلـة الشـيخ العامـة عبـد الرمحن بن نـارص السـعدي  .2
ويعتـرب الشـيخ عبـد الرمحـن السـعدي شـيخه األول الي نهـل مـن عـني 

علمـه وتأثـر بمنهجـه وتأصيلـه واتباعـه لدليلـل وطريقـة تدريسـه.

 ،-- سـماحة اإلمـام العامـة عبد العزيز بـن عبد  اهلل بـن باز  .3
 فقـرأ عليـه يف املسـجد مـن صحيـح ابلخـاري ومن رسـائل شـيخ اإلسـام 
ابـن تيميـة وانتفـع منـه يف علـم احلديـث وانلظـر يف آراء فقهـاء املذاهـب 

واملقارنـة بينهـا.

.-- الشـيخ حممد بن عبد العزيز املطوع  .4

قـرأ ىلع الشـيخ عبـد الرمحـن بـن يلع بـن عـودان --، يف علم   .5
الفرائـض حـال واليتـه القضـاء يف عنـزة.

الشـيخ عبد الـرزاق عفيـي -- ، أثناء وجـوده يف املعهد العلي   .6
عنزة.)1(  يف 

)1(    ادلر اثلمني )23،71(، اجلامع يف سرة ابن عثيمني)48.49(
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،  -- الشـنقيطي  األمـني  حممـد  الشـيخ  العامـة  اإلمـام   .7 

يقـول الشـيخ: )كنـا طابـا يف املعهـد العلـي يف الريـاض، وكنا جالسـني يف 

الفصـل، فإذا بشـيخ يدخـل علينا، إذا رأيتـه قلت: هذا بـدوي من األعراب، 

ليـس عنـده بضاعة مـن علم، رث اثليـاب، ليس عليـه آثار اهليبـة، ال يهتم 

بمظهـره، فسـقط مـن أعيننا، فتذكرت الشـيخ عبـد الرمحن السـعدي، وقلت 

يف نفـي: أتـرك الشـيخ عبد الرمحـن السـعدي، وأجلس أمام هـذا ابلدوي؟ 

فمـا ابتدأ الشـنقيطي درسـه حـى إنهالـت علينا ادلرُر مـن الفوائـد العلمية 

مـن حبـر علمـه الزاخـر، فعلمنـا أننـا أمـام جهبـذ مـن العلمـاء وفحـل من 

فحوهلـا، فاسـتفدنا من علمـه، وسـمته، وخلفه، وزهـده، وورعه(.

.-- الشيخ حممد الرحان املرصي  .8

)1( .-- الشيخ عبد الرمحن األفرييق  .9

العلمي: ¦ منهجه 

لقـد أوضـح الشـيخ منهجـه، ورصح بـه مـرات عديـدة، أنـه يسـر ىلع 

الطريقـة الي انتهجها شـيخه العامة الشـيخ عبد الرمحن انلارص السـعدي، 

)1(    اجلامع يف سرة ابن عثيمني )49(،ادلر اثلمني )73(.
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يقـول شـيخنا أبو عبـد اهلل: لقـد تأثرت كثراً بشـييخ عبد الرمحن السـعدي 

يف طريقـة اتلدريـس، وعـرض العلـم، وتقريبـه للطلبـة باألمثلـة واملعـاين 

واملنهـج الي سـلكه الشـيخ عبـد الرمحن السـعدي هـو منهج خـرج به عن 

املنهـج الي يسـر عليـه علمـاء اجلزيـرة علمـاء جنـد اعمتهـم أو اغبليتهم، 

حيـث اعتمـاد املذهـب احلنبـي يف الفـروع مـن مسـائل األحـام الفقهيـة، 

واالعتمـاد ىلع كتـاب زاد املسـتنقع يف فقـه اإلمـام أمحـد بـن حنبـل، فـان 

الشـيخ العامـة عبد الرمحن السـعدي معروفـا خبروجه عن املذهـب احلنبي 

وعـدم تقيـده يف مسـائل كثـرة، حـى أخـربن أحـد علمـاء مدينـة بريـدة، 

رمحهـم اهلل، يف عهـد الشـيخ السـعدي اكنـوا ينقمـون ىلع الشـيخ السـعدي 

بسـبب خروجـه عـن املذهـب احلنبـي، حى رفعـوا عليـه دعـوى إىل امللك 

عبـد العزيـز آل سـعود يشـكونه إيلـه، حـى أن الشـيخ السـعدي، إذا أراد 

أن جيتمـع مـع حمبيـه ومنارصيـه مـن أهـل بريـدة ال جيتمـع معهـم يف داخل 

مدينـة بريـدة، بـل اكنـوا خيرجـون إيلـه وجيتمعـون بـه يف أطـراف املدينـة، 
وهكـذا أخربن شـييخ أبـو عبـد اهلل العثيمـني. )1(

ولـم يكـن تبـي الشـيخ آلراء شـيخ اإلسـام نابعاً عـن هـوى أو تقليد 

أعـى، بـل اكن متجـرداً للحق أيضا، فحيثمـا وجد احلق فهو ضاتلـه ومطلبه، 

)1(    ادلر اثلمني )63(.
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بـل إنـه خالف شـيخ اإلسـام يف عـرشات املسـائل أكرث مـن خمالفة شـيخه 

السـعدي لشـيخ اإلسـام، وخمالفته لشـيخ اإلسـام يف هذه املسـائل ال يدل 

ىلع اسـتنقاصه لشـيخ اإلسـام، وال تقليًا من شـأن شـيخ اإلسـام ومانته 

العلميـة، وال يـدل ىلع أنـه أعلـم منـه يف هـذه املسـائل، بـل ربمـا يكـون 

احلـق يف جانـب شـيخ اإلسـام فيمـا خالفـه فيـه، ومـازال العلمـاء قديمـا 
وحديثـاً خيالـف بعضهم بعضـاً يف عرشات أو مئـات وربما ألوف املسـائل.)1(

مؤلفاتـــــــــه: ¦

الشـيخ مـا يزيـد ىلع 125 مؤلفـا بـني كتـاب صغـر  بلغـت مؤلفـات 

ومنهـا: كبـرة  ومـدلات 

ممـوع فتـاوى الشـيخ، ويـوى املجموع – حسـبما أمر الشـيخ – لك   .1

مؤلفـات الشـيخ الـي تبلـغ مدليـن فأقـل، وبلغـت سـت وعـرشون مـدلا 

طبعـت يف دار الوطن بتحقيـق فهد بن نارص بن ابراهيم اعم )1992م-1413ه(.

املربـع مـن إصـدارات  الـروض  املمتـع يف ختريـج أحاديـث  ابليـان   .2

ه(.  1438- )2016م  عثيمـني  ابـن  الشـيخ  مؤسسـة 

)1(    ادلر اثلمني )40(.
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الـرشح املمتـع ىلع زاد املسـتنقع، وهو أكـرب مؤلفات الشـيخ وأكرثها   .3

نفعـاً وفيهـا يظهـر دقة علم الشـيخ وقـد طبع يف مخسـة عرشة مـدل. دارابن 

مـن  الكتـاب  عنـوان  اقتبـس  الشـيخ  ولعـل   – ه(   1422- )2002م  اجلـوزي 

)املمتـع رشح املقنـع(، للتنـويخ احلنبـي طبـع يف 6 مدلات بتحقيـق ادلكتور 
عبـد امللـك بن دهـش.)1(

فتاوى منار اإلسـام، ثاثة مدلات، دار الوطن )1415ـه-1995م(.  .4

نيـل االرب مـن قواعـد ابـن رجـب، مـن إصدارات مؤسسـة الشـيخ   .5

-1434ه(. عثيمـني)2012م  ابـن 

القواعـد املثـل، طبـع بعنايـة أرشف عبـد املقصـود، مـن إصـدارات   .6

1414ـه-1994(.( السـنة  مكتبـة 

بعنايـة  طبـع  مـدلات،  ثاثـة  اتلوحيـد،  كتـاب  ىلع  املفيـد  القـول   .7

سـليمان بـن عبـد اهلل بـن محود أبـا اخليل، خـادل بـن يلع بن حممد املشـيقح 

الوطـن )1994م -1415 ه(. مـن إصـدارات دار 

)1(    توجيه الراغبني إىل اختيارات الشيخ ابن عثيمني)6(.
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فتـح ذي اجلـال واإلكـرام بـرشح بلـوغ املـرام طبع يف مخسـة عرش   .8

مـدلا. ومـن إصـدارات مؤسسـة الشـيخ ابـن عثيمـني )2014م – 1436ه(.

فـواز  بـن  سـعد  بعنايـة  طبعـة  مـدلان،  الواسـطية،  العقيـدة  رشح   .9

1421ه(.  – )2000م  الوطـن،  دار  إصـدارات  ومـن  الصميـل، 

رشح ريـاض الصاحلني، سـبع مدلات من إصدارات مؤسسـة الشـيخ   .10

ابن عثيمـني )2003م -1424 ه(.

وغرهـا الكثـر وقـد أحصاها، الشـيخ ويلد بـن أمحد احلسـني، يف كتابه 
اجلامـع حليـاة العامة حممد بـن صالـح عثيمني. )1(

الدرس األخير للشـيخ -- يف احلرم امللكي: ¦

اكن صـوت الشـيخ يشـر ملـا وصلـت إيلـه حـاهل مـن تدهـور يف الصحة 

العامـة، وحنول شـديد يف حسـمه نقلـه عنه لك مـن رآه، ال سـيما وأن مرض 

الرطـان – أجارنـا اهلل وإياكـم – معـروف عنـه أنـه يسـبب آالمـاً رهيبـة 

ومربحـة للمصـاب به ال يمكـن اتلغلب عليهـا إال جبراعت كثـرة من دواء 

)1(    اجلامع حلياة العامة ابن عثيمني)147 -153(.
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خمـدر )اكملورفـني(، وال شـك أن الشـيخ -- كمـا سـمعنا أيضـا – قـد 

رفـض تعـايط ذلـك ادلواء وآثر واحتسـب، ثم بدأ الشـيخ باحلديـث بصوت 

أثقلتـه اآلالم، فتحـدث عن العيد وأن اهلل سـبحانه وتعاىل جعل للمسـلمني 

ثاثـة أعيـاد – األضـىح والفطر واجلمعـة – حق للمسـلمني أن يفرحـوا فيها 

بمـا أنعـم اهلل عليهـم مـن توفيـق لألعمـال الصاحلـة، وفّصـل فيهـا قليـًا، 

ثـم انتقـل إىل اإلجابـة عـن األسـئلة، ثم قـال الشـيخ بعدهـا قـوهل – ُحفرت 

يف الاكـرة- آخـر لكمـات نطـق بهـا الشـيخ فأوشـك ىلع ابلـاء وأبكـى 

مـن اسـتمع هل قـال الشـيخ بصوتـه املتعـب: وحيـث إن هـذه الليلـة يه يللة 

اثلاثـني مـن رمضـان فسـيكون هـذا آخـر درس وخنقتـه العـربة: ثـم قال: 
هلـذا العـام ولكـن اكن لسـان احلـال يقـول: بـل آخـر درس إىل األبد.)1(

آخر سـاعات الشـيخ كانت مع كتاب اهلل تعالى: ¦

حتـدث ادلكتـور "اعمـر رضوي" عـن آخر سـاعة يف حيـاة فضيلة الشـيخ 

حممـد بـن صالـح العثيمـني بأنـه اكن يقـرأ القـرآن الكريـم، ثـم دخـل يف 

غيبوبـة وبعدهـا بسـاعة انتقـل إىل َجـوار ربـه الكريـم قبيـل مغـرب يـوم 

باململكـة  جـدة  بمدينـة   ،)2001/1/10( املوافـق  ه(،   1421/10/15( األربعـاء 

)1(    القائد إىل تصحيح العقائد)70(.
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العربيـة السـعودية وصـل ىلع الشـيخ يف املسـجد احلـرام بعـد صـاة العرص 

يـوم اخلميس )1421/10/16 ه(، اآلالف املؤلفة وشـيعته إىل املقربة يف مشـاهد 

عظيمـة ال تـكاد توصـف، ودفـن بمكـة املكرمـة -- رمحـة واسـعة.

أسـأل اهلل تعـاىل أن يرحـم الشـيخ حممـد صالـح العثيمني رمحـة االبرار، 

وأن يسـكنه فسـيح جناته، وأن يغفر هل وجيزيه عما قدم لإلسـام واملسـلمني 

 خـراً، ويعـوض املسـلمني بفقـده خـراً، واحلمـد هلل ىلع قضائـه، وقـدره،
وإنا هلل وإن إيله راجعون.)1(

│

)1(    اجلامع حلياة ابن عثيمني )176(، ادلر اثلمني)381(.
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الثاني: املبحث 
--مقتضبات من جهود الشـيخ ابن عثيمني

يف رده على األشاعرة.

للشـيخ ابـن عثيمـني -- جهـوٌد كبـرة يف نـرش وإرسـاء العقيـدة 

السـلفية، وهـذه اجلهـود املتنوعـة مـن دروس علميـة، وحمـارضات توعويـة، 

وخطـب منربيـة، وتصانيـف خمتـرصة وغرهـا، قـد بـارك اهلل فيهـا فتجـد 

تسـابق طـاب العلـم السـتخراج الفوائـد والقواعـد والفرائـد وانلكـت، 

فكـم مـن رسـالة جامعيـة يف املاجسـتر وادلكتوراه مـن خمتلـف اجلامعات 

يف العالـم ألفـت ونـرشت، وقـد نـرش اهلل تعـاىل علـم الشـيخ وأصبـح علمه 

ومصنفاتـه مرجعـاً مـن مراجـع الرشيعـة اإلسـامية.

وسـأذكر مجلـة خمتـرصة مـن مصنفـات الشـيخ وجهـوده يف نـرش عقيـدة 

السـلف، وبيـان رده ىلع األشـاعرة، مـن خـال تصنيفه أو رشحـه أو تعليقه 

ىلع كتـاب أو مـنت أو فتوى.
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ويه ىلع انلحو اآليت:

فتح رب الربية بتلخيص احلموية:  .1

تيمية،  ابن  اإلسام  شيخ  رسالة  من  خلصه  الشيخ  مؤلفات  أول  من  وهو 
تعاىل  اهلل  اسماء  يف  وقته  إىل  الصحابة  من  السلف  عقيدة  فيها  نقل  والي 
وصفاته، ونقل كذلك بعض كام غر السلف من علماء الكام واملتصوفة 

الين وافق قوهلم قول السلف.

ــاعرة  ــص ورد ىلع االش ــذا امللخ ــني ه ــن عثيم ــيخ اب ــد رشح الش وق
 وغرهــم مــن الفــرق، ومــن مجلــة مــا أورده يف الــرد ىلع األشــاعرة،
 قــوهل: “وأهــل الســنة واجلماعــة هــم اليــن اجتمعــوا ىلع األخــذ بســنة انلي

 – ☺ – والعمــل بها ظاهرا وباطنا يف القول والعمل واالعتقاد.

ثـم قـال وبهـذا اتلعريـف ألهـل السـنة واجلماعة نعـرف بأنـه ال يدخل 
فيـه ال الشـاعرة وال املاتريديـة، وإن اكن بعـض انلـاس يـاول أن يدخـل 
هاتـني الطائفتـني يف أهـل السـنة واجلماعـة، وحنـن نقـول هـم ليسـوا مـن 
أهـل السـنة واجلماعـة فيمـا يذهبون إيلـه يف أسـماء اهلل وصفاتـه وغرها مما 

خالفـوا فيـه السـلف”. )1(

)1(    ادلرر العثيمينية يرشح فتح رب الربية بتلخيص احلموية  )98(.
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وقـال يف موطـن آخـر: “ حقيقـة األمـر أن األشـاعرة يف مسـألة الـكام 

اكملعزتلـة سـواء، بـل رش مـن املعزتلة مـن بعـض الوجـوه، فاملعزتلـة يقولون: 

إن هـذا الـكام الي يف املصحـف هـو كام اهلل حقيقـة لكنـه خملـوق،... 

وأوئلـك – يعـي األشـاعرة- يقولون إن هـذا القـرآن الي يف املصحف ليس 

كام اهلل بـل هـو عبـارة عـن كام اهلل، وكام اهلل هـو عبـارة عـن املعـى 

القائـم بانلفـس، فاملعزتلـة واجلهميـة يقولـون هـذا الي يف املصحـف كام 

اهلل لكنـه خملـوق، وهـؤالء يقولـون إنـه ليـس كام اهلل وهـو خملـوق، وإنما 

كام اهلل الي هـو صفتـه هـو مـا يف نفسـه من املعـاين، وحقيقة األمـر أنهم 
لـم يثبتـوا كامـاً، ألن مـا يكـون يف انلفـس ال يسـى كاما أبـداً ”. )1(

وقـال أيضـاً : “ االشـعرية يقولـون إن الكام هـو املعى القائـم بانلفس، 

واجلهميـة واملعزتلـة يقولـون الكام هو الي نسـمع يف املصحـف، هذا كام 

اهلل لفظـه ومعنـاه، وللك يقولون – يعي األشـاعرة – ليـس كام اهلل بلفظه 

ومعنـاه، كام اهلل بمعنـاه فقـط وأمـا اللفـظ فـإن اهلل تعـاىل خلـق أصواتـاً 

يلعرب بهـا عما يف نفسـه.

)1(    املصدر السابق )130(.
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إذا فاألشـعرية يقولـون مـا يف املصحـف ليـس كام اهلل ولكنـه عبـارة 

عنـه، واجلهميـة يقولـون إنـه كام اهلل حقيقـة ليس عبـارة عنـه، فاجلهمية 
مـن هـذا الوجه خـر مـن االشـعرية”. )1(

القواعد املثىل يف صفات اهلل تعاىل وأسـمائه احلسىن:  .2

واشـتمل هـذا الكتـاب ىلع قواعـد اعمـة مفيـدة يف االسـماء والصفات، 

ولكهـا تنسـف العقيـدة االشـعرية وترسـخ العقيـدة السـلفية، ثم قام الشـيخ 

باتلعليـق عليـه ورشحـه يف دروس متفرقـة.

املاتريديـة  إن طريـق االشـاعرة  الـرد ىلع األشـاعرة:  تعليقاتـه يف  مـن 

يف اسـماء اهلل وصفاتـه ومـا احتجـوا بـه للـك ال تندفـع بـه شـبه املعزتلـة 

واجلهميـة، وذلـك مـن وجهـني:

أحدهمـا: أنـه طريـق مبتـدع لـم يكن عليـه انلي – ☺ – وال سـلف 

األمـة وأئمتهـا، وابلدعـة ال تدفـع بابلدعـة، وإنما تدفع بالسـنة.

اثلـاين: أن املعزتلـة واجلهميـة يمكنهـم أن يتجـوا ملا نفوه ىلع االشـاعرة 

واملاتريديـة بمثـل مـا احتـج بـه االشـاعرة واملاتريديـة ملـا نفـوه ىلع أهـل 

)1(    ادلرر العثيمينية يرشح فتح رب الربية بتلخيص احلموية  )348(.
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السـنة، فيقولـون: لقـد أحبتـم ألنفسـكم نـي مـا نفيتـم مـن الصفـات بما 

زعمتمـوه ديلـًا عقليـا، وأوتلم ديلله السـميع، فلمـاذا حترمـون علينا نفي 

مـا نفينـاه بما نـراه ديلًا عقليا، ونـؤول ديلله السـميع؟، فلنا عقـول كما أن 

لكـم عقـواًل، فإن اكنـت عقونلـا خاطئة فكيـف اكنت عقولكـم صائبة؟، 

وإن اكنـت عقولكـم صائبـة فكيف اكنـت عقونلـا خاطئـة؟، وليس لكم 

حجـة يف اإلنـكار علينـا سـوى مرد اتلحكـم واتبـاع اهلوى.

وهـذه حجـة دامغـة، وإلـزام صحيـح مـن اجلهميـة واملعزتلة لألشـعرية 

واملاتريديـة، وال مدفـع للـك وال حميص عنـه، إال بالرجوع ملذهب السـلف 

اليـن يطـردون هـذا ابلـاب، ويثبـون هلل تعـاىل مـن االسـماء والصفـات ما 

أثبتـه نلفسـه يف كتابـه أو ىلع لسـان – رسـوهل  ☺ – إثباتـاً ال تمثيل فيه وال 

تكييـف، وتزنيهـاً ال تعطيـل فيـه وال حتريـف، ومـن لـم جيعـل اهلل هل نوًرا 
فمـا هل من نـور. )1(

وقـال أيضـا: إننـا إذا قابلنا الرجـال الين ىلع طريـق األشـاعرة بالرجال 

اليـن هـم ىلع طريق السـلف، وجدنـا يف هذه الطريـق من هم أجـل وأعظم 

وأهـدى وأقـوم من اليـن ىلع طريـق األشـاعرة، فاألئمـة األربعـة أصحاب 

املذاهـب املتبوعـة ليسـوا ىلع طريق االشـاعرة.

)1(    القواعد املثل يف صفات اهلل وأسمائه احلسى )47(.
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وإذا ارتقيت إىل من فوقهم من اتلابعني لم جتدهم ىلع طريق االشـاعرة.

وإذا علـوت إىل عـرص الصحابـة واخللفـاء االربعـة الراشـدين لـم جتـد 

فيهـم مـن حـذا حـذو األشـاعرة يف اسـماء اهلل تعـاىل وصفاتـه، وغرهـا ممـا 

خـرج بـه األشـاعرة عـن طريـق السـلف.

قـدم  االشـعري  إىل  املنتسـبني  العلمـاء  بلعـض  أن  ننكـر  ال  وحنـن 

وبسـنة تعـاىل  اهلل  بكتـاب  والعنايـة  عنـه،  والب  اإلسـام،  يف   صـدق 

– روايـة ودرايـة، واحلـرص ىلع نفـع املسـلمني وهدايتهـم،   ☺ – رسـوهل  

ولكـن هـذا ال يسـتلزم عصمتهـم مـن اخلطأ فيمـا أخطئـوا فيـه، وال قبول 

قوهلـم يف لك مـا قالـوه، وال يمنـع من بيـان خطئهـم ورده ملا يف ذلـك من بيان 

احلـق وهدايـة اخللق.

وال ننكـر ايضـا أن بلعضهـم قصًدا حسـنا فيمـا ذهب إيلـه، وخي عليه 

احلـق فيـه، ولكـن ال يكـي لقبـول القـول حسـن قصـد قائله، بـل ال بد 

أن يكـون موافقـاً لرشيعـة اهلل عـز وجل، فـإن اكن خمالفاً هلـا وجب رده ىلع 

قائلـه اكئنـاً مـن اكن، لقـول انلـي – ☺ –: )مـن عمـل عمـًا ليـس عليه 
أمرنا فهـو رد(.)1(

)1(    أخرجه مسلم  )1718(.
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ثـم إن اكن قائلـه معروفـاً بانلصيحـة والصـدق يف طلـب احلـق، اعتـذر 
عنـه يف هـذه املخالفـة، وإال عومـل بمـا يسـتحقه بسـوء قصـده وخمالفته. )1(

تقريب اتلدمرية:  .3

الـرد ىلع أهـل ابلـدع قربهـا مـن رسـالة شـيخ  ويه رسـالة ماتعـة يف 

اتلدمريـة. اإلسـام 

وقال فيها: األشـاعرة ومن ضاهاهم من املاتريدية وغرهم:

وطريقتهـم: أنهـم أثبتـوا هلل االسـماء، وبعـض الصفـات، ونفـوا حقائـق 

أكرثهـا، وردوا مـا يمكنهـم رده مـن انلصـوص، وحرفـوا مـا ال يمكنهـم رده، 

وسـموا ذلـك اتلحريف تأويـًا؛ فأثبتوا هلل من الصفات سـبع صفـات: احلياة، 

والعلـم، والقـدرة، واإلرادة، والـكام، والسـمع، وابلـرص، ىلع خـاف بينهم 

وبـني السـلف يف كيفيـة إثبـات بعض هـذه الصفات.

وشـبهتهم فيمـا ذهبـوا إيلـه: أنهـم اعتقـدوا فيما نفـوه أن إثباته يسـتلزم 

اتلمثيل. أي  التشـبيه 

)1(    القواعد املثل يف صفات اهلل وأسمائه احلسى  )87(.
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وقالـوا فيمـا أثبتـوه: إن العقـل قـد دل عليه؛ فـإن إجيـاد املخلوقات يدل 

ىلع القـدرة، وختصيـص بعضهـا بمـا خيتـص بـه يـدل ىلع االرادة، وإحامها 

يـدل ىلع العلـم، وهـذه الصفـات "القـدرة، واإلرادة، والعلم" تـدل ىلع احلياة 

ألنهـا ال تقـوم إال بـيح، والـيح إمـا أن يتصـف بالـكام والسـمع وابلرص – 

وهـذه صفـات كمـال – أو بضدهـا – وهـو اخلـرس والصمـم والعـى – وهذه 

صفـات ممتنعـة ىلع اهلل تعـاىل، فوجـب ثبوت الـكام، والسـمع، وابلرص.

♣  والرد عليهم من وجوه:

◄ األول: أن الرجـوع إىل العقـل يف هـذا ابلـاب خمالـف ملـا اكن عليـه 

سـلف األمـة مـن الصحابـة، واتلابعـني، وائمـة األمة مـن بعدهم، فمـا منهم 

أحـد رجـع إىل العقـل يف ذلـك وإنما يرجعـون إىل الكتـاب والسـنة، فيثبتون 

هلل تعـاىل مـن االسـماء والصفـات مـا اثبتـه نلفسـه، أو أثبتـه هل رسـله إثباتاً 

بـا تمثيـل، وتزنيهـاً بـا تعطيل.

قـال إمـام أهـل السـنة أمحـد بـن حنبـل: “نصـف اهلل بمـا وصـف بـه 

واحلديـث”. القـرآن  نتعـدى  وال  نفسـه، 

◄ اثلـاين: أن الرجـوع إىل العقـل يف هـذا ابلاب خمالـف للعقل؛ ألن هذا 
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ابلـاب مـن األمـور الغيبيـة الـي ليـس للعقل فيهـا مـال، وإنمـا تتلى من 

السـمع، فـإن العقـل ال يمكنـه أن يـدرك باتلفصيـل مـا جيب وجيـوز ويمتنع 

يف حـق اهلل تعـاىل؛ فيكـون حتكيـم العقـل يف ذلك خمالفـاً للعقل.

◄ اثلالـث: أن الرجوع يف ذلك إىل العقل مسـتلزم لاختاف واتلناقض، 

فـإن لـل واحـد منهـم عقـًا يـرى وجـوب الرجـوع إيله كمـا هـو الواقع يف 

هـؤالء، فتجـد أحدهـم يثبت مـا ينفيه اآلخـر، وربمـا يتناقض الواحـد منهم 

فيثبـت يف مـان مـا ينفيـه – أو ينـي نظـره – يف مـان آخـر، فليـس هلـم 

قانـون مسـتقيم يرجعـون إيله.

قـال شـيخ اإلسـام ابـن تيميـة يف الفتـوى احلمويـة: “فيـا يلت شـعري! 

بـأي عقـل يـوزن الكتـاب والسـنة؟! فـريض اهلل عنه اإلمـام مالك بـن أنس 

حيـث قـال: أولكمـا جاءنـا رجـل أجدل مـن رجـل تركنا مـا جاء بـه جربيل 

إىل حممـد – ☺ – جلـدل هـؤالء” ومن املعلـوم أن تناقض األقـوال ديلل ىلع 

. فسادها

◄ الرابـع: أنهـم إذا رصفـوا انلصـوص عـن ظاهرهـا إىل معـى زعموا أن 

العقـل يوجبـه، فإنـه يلزمهـم يف هذا املعـى نظر مـا يلزمهـم يف املعى الي 

نفـوه مـع ارتكابهم حتريـف الكتاب والسـنة.
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التشـبيه”   يسـتلزم  إثباتـه  إن   “ نفـوه:   فيمـا  قوهلـم  أن  اخلامـس:    ◄

ممنـوع ألن االشـرتاك يف األسـماء والصفـات ال يسـتلزم تماثيـل املسـميات 

واملوصوفـات كمـا تقـرر سـابقاً، ثم إنه منقـوض بمـا أثبتوه مـن صفات اهلل، 

فإنهـم يثبتون هلل تعاىل احليـاة، والعلم، والقدرة، واإلرادة، والكام، والسـمع، 

وابلـرص، مـع أن املخلـوق متصـف بذلـك، فإثباتهم هـذه الصفـات هلل تعاىل 

مـع اتصـاف املخلـوق بهـا مسـتلزم للتشـبيه ىلع قاعدتهم.

فـإن قالـوا: إننـا نثبـت هـذه الصفـات هلل تعـاىل ىلع وجه خيتـص به وال 

يشـبه مـا ثبـت للمخلـوق منها.

قلنـا: هـذا جـواب حسـن سـديد، فلمـاذا  ال تقولـون بـه فيمـا نفيتمـوه 

فتثبتـوه هلل ىلع وجـه خيتـص بـه، وال يشـبه مـا ثبـت للمخلـوق منـه؟! 

فإن قالوا: مـا أثبتناه فقد دل العقل ىلع ثبوته فلزم إثبات.

قلنا: عن هذا ثاثة أجوبة: 

أحدهما: أنه ال يصح االعتماد ىلع العقل يف هذا ابلاب كما سـبق.
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اثلـاين: أنـه يمكـن إثبـات مـا نفيتمـوه بديلـل عقـي يكـون يف بعض 

املواضـع أوضـح مـن أدتلكـم فيمـا أثبتموه.

اثلالـث: أن نقـول : ىلع فـرض أن العقـل ال يـدل ىلع مـا نفيتمـوه فـإن 

عـدم دالتلـه عليـه ال يسـتلزم انتفـاء يف نفـس األمـر، ألن انتفـاء ادليلـل 

املعـني ال يسـتلزم انتفـاء املدلـول، إذ قـد يثبـت بديلل آخـر، فـإذا قدرنا أن 

ادليلـل العقـي ال يثبتـه فـإن ادليلل السـميع قـد أثبتـه، وحينئذ جيـب إثباته 

بادليلـل القائـم السـالم عـن املعـرض املقاوم.

فـإن قالـوا: بل العقـل يدل ىلع انتفـاء ذلك ألن إثباته يسـتلزم التشـبيه، 

والعقـل يدل ىلع انتفاء التشـبيه.

قلنـا: إن اكن إثباتـه يسـتلزم التشـبيه فـإن إثبـات مـا أثبتمـوه يسـتلزم 

التشـبيه أيضـاً، فـإن منعتـم ذلـك لزمكـم منعـه فيمـا نفيتمـوه إذ ال فرق.

وحينئـذ إمـا أن تقولـوا باإلثبـات يف اجلميـع فتوافقـوا السـلف، وإما أن 

تقولـوا بانلـي يف اجلميـع فتوافقـوا املعزتلـة ومـن ضاهاهـم، وأمـا اتلفريـق 
فتناقـض ظاهـر". )1(

)1(    تقريب اتلدمرية )24(.
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4- رشح العقيدة السفارينية :

قـال فيهـا --: إن إثبـات األشـاعرة هلـذه الصفـات السـبع ليـس 

كإثبـات أهـل السـنة هلـا بـل خيتلـف، فالـكام مثـا عنـد أهـل السـنة 

واجلماعـة ليـس هـو الـكام عنـد األشـاعرة وسـبق أن األشـاعرة قالـوا يف 

الـكام قـوال ال يقـوهل مـن هل عقـل بـل قالـوا قـوال حقيقتـه نـي الـكام؛ 

ألنهـم قالـوا: إن الـكام هـو املعـى القائـم بانلفـس واملسـموع عبـارة عن 

هـذا الـكام خلقـه اهلل يلعـرب عمـا يف نفسـه.

كذلـك السـمع وابلـرص خيتلـف إثباتهـم هلـا عـن إثبـات أهـل السـنة 

واجلماعـة فلهـذا نقـول : إن مذهـب أهـل السـنة واجلماعـة مـع مذهـب 

األشـاعرة متماثـل يف عـدد هـذه الصفـات السـبع وثبوتهـا، وإن اكن خيتلف 
يف كيفيـة إثباتهـا. )1(

ثـم ذكـر مسـألة مهمة أوردها االشـاعرة شـبهة ىلع أهل السـنة واجلماعة 

فأجـاب -- :  قـال االشـاعرة: إن القـرآن جـاء بـه جربيـل إىل حممـد 

عليـه الصـاة والسـام، وإذا جعلتمـوه صفة مـن صفـات اهلل فكيف تنفك 

الصفـة عـن املوصوف؟
)1(    رشح العقيدة السفارينية )204/1(.



63

قـال : واجلـواب ىلع هذا يسـر؛ فأنـا عندما أقول لشـخص مـا: بلغ فانا 

بكـذا وكـذا، فالـكام كام أنـا، وأما هـذا فهو مبلـغ فقط، فالـكام إنما 

يضـاف إىل مـن قاهل مبتدئـا، ال إىل من قـاهل مبلغاً.

وهـذا الـكام – أصـا – هـو كام اهلل، لكـن تكلـم جربيـل بـه هذا 

زب     پ  پ  پ   أقـرأ  فعندمـا  اهلل،  فهـو كام  بـه  املتلكـم  أمـا  خملـوق، 

 پ رب    ]الفاحتـة: 2[ زب   ڀ  ڀرب ]الفاحتـة: 3[ زب     ٺ  ٺ    ٺ   رب

  ]الفاحتـة : 4[  ، فصـويت هـذا خملـوق، لكـن مـا أصـوت بـه هـو صفـة اهلل

غر خملوق.

وهلـذا وصـف اهلل القـرآن بأنـه قـول حممـد – ☺ – وقـول جربيل، وال 

يمكـن أن يكـون قـوال مـن قائلَـنْي؛ فقـال تعـاىل: زب ڳ    ڱ  ڱ  ڱرب 

]اتلكويـر: 19[  زب ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    رب  ]اتلكويـر : 20[، واملـراد بالرسـول هنـا 

جربيـل، وقـال تعاىل: زب ڳ    ڱ  ڱ  ڱرب  ]احلاقـة: 40[ زب ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  

ڃ  ڃ     رب  ]احلاقـة : 41[، واملـراد بالرسـول هنـا حممـد – ☺ –، فأضـاف اهلل 

تعـاىل القـول إىل حممـد – ☺ – مـرة، وأضافه مـرة أخـرى إىل جربيل، ومن 

املعلـوم أنـه قـول القائل األول هل؛ وهـو اهلل عز وجل، وليـس حممداً – ☺ – 

 وال جربيـل؛ ويبـني ذلك قـوهل تعـاىل:زب گ  گ  گ  ڳ    رب ]الشـعراء: 192[ 



64

ڻرب ڻ   ں   ں   ڱ   زب   ]193 ]الشـعراء:  ڱرب   ڱ      ڳ      ڳ    زب 
 ]الشـعراء: 194[ ، وتزنيل رب العاملني هذا هو األول من اثلاثة.

إذا فالـكام يضـاف إىل أول مـن قـاهل، فلـو قلـت: )قفا نبك مـن ذكرى 

حبيـب ومـزنل(، فـالي قال هـذا الكام هـو امرؤ القيـس، وأنـا قلت هذا 

اآلن، لكنـي قلتـه إمـا مبلغ إن كنت قـد أمـرت بتبليغه، وإمـا حاكيا إن لم 
أؤمـر بتبليغه. )1(

5-رشح العقيد الواسطية :

هـذه الرسـالة الـي ألفها شـيخ اإلسـام  بـن تيميـة يف بيان عقيـدة أهل 

السـنة واجلماعـة، ورد فيهـا ىلع عقائـد االشـعرية وغرهـم، ورشحها الشـيخ 

بـيء مـن اتلفصيـل وذكر فيهـا فوائد ال يسـتغي عنـه طالـب العلم.

ومـن هـذه الفوائد الـي رد بها ىلع األشـاعرة، بعد أن أثبـت صفة املحبة 
هلل تعـاىل ثـم تنـاول صفة الرمحـة هلل تعـاىل والي أنكرهـا األشـاعرة، فذكر 
كامـا نفسـياً حيـث قـال: “فتأمل اآلن كيف سـلبوا هـذه الصفـة العظيمة، 
الـي لك مؤمـن يرجوهـا ويؤملهـا، لك إنسـان لـو سـأتله: مـاذا تريـد؟ قـال: 
أريـد رمحـة اهلل  زب  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  رب ]األعـراف: 56[. 

)1(    رشح العقيدة السفارينية )204/1(.
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أنكـروا هـذا، قالـوا: ال يمكن أن يوصـف اهلل بالرمحـة !!.” )1(

وقال: وهذا اتلعريف من شـيخ اإلسـام ابـن تيمية يقتيض أن األشـاعرة 
واملاتريديـة وحنوهم ليسـوا من أهل السـنة واجلماعة؛ ألن تمسـكهم مشـوب 

بمـا أدخلوا فيه مـن ابلدع.

وهـذا هـو الصحيح؛ ألنـه ال يعـد األشـاعرة واملاتريدية فيمـا ذهبوا إيله 
يف أسـماء اهلل وصفاتـه مـن أهل السـنة واجلماعة.

وكيـف يعـدون مـن أهـل السـنة واجلماعـة يف تلك مـع خمالفتهـم ألهل 
واجلماعة؟! السـنة 

ألنـه يقـال: إمـا أن يكـون احلـق فيمـا ذهـب إيلـه هـؤالء األشـاعرة 
واملاتريديـة، أو احلـق فيمـا ذهـب إيلـه السـلف.

ومــن املعلــوم أن احلــق فيمــا ذهــب إيلــه الســلف؛ ألن الســلف هنــا 
هــم الصحابــة واتلابعــون وأئمــة اهلــدى مــن بعدهــم. فــإذا اكن احلــق فيمــا 
ذهــب إيلــه الســلف، وهــؤالء خيالفونهــم؛ صــاروا ليســوا مــن أهــل الســنة 

واجلماعــة يف ذلــك.)2(

)1(    رشح العقيدة الواسطية )259/1(.
)2(    رشح العقيدة الواسطية )372/2(.
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املـراد  بـأن  – يعـي األشـاعرة-  أيضـاً: “وفـره أهـل اتلعطيـل  وقـال 

يعـي:  ،]54 ]األعـراف:  گرب  ک   ک   زب   معـى:  وقالـوا:  االسـتياء،   بـه 

ثم استوىل عليه”.

ورد عليهـم بـرٍد طويـل مفصـل إىل أن قـال: وخاصة ردنـا لكامهم من 

عـدة أوجه:

األول: أن قوهلـم هذا خمالف لظاهر انلص.

: خمالف إلمجاع الصحابة وإمجاع السـلف قاطبة.
ً
ثانيا

: أنـه لـم يـرد يف اللغـة العربيـة أن )اسـتوى( بمعـى )اسـتوىل(، 
ً
ثاثلـا

وابليـت الي احتجـوا بـه ىلع ذلـك ال يتـم بـه االسـتدالل.

: أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها:
ً
رابعـا

 لغر اهلل.
ً
أن يكون العرش قبل خلق السـماوات واألرض، ملا  -1

أن لكمـة )اسـتوىل( تعطـي يف الغالـب أن هناك مغابلة بـني اهلل وبني   -2

غره، فاسـتوىل عليـه وغلبه.
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أنه يصح أن نقول. ىلع زعمكم: أن اهلل اسـتوى ىلع األرض والشـجر   -3

واجلبـال واإلنسـان وابلعـر، ألنـه )اسـتوىل( ىلع هذه االشـياء، فـإذا صح أن 

نطلـق لكمـة )اسـتوىل( ىلع يشء، صح أن نطلق )اسـتوى( ىلع ذلـك اليء، 

ألنهـم مرتادفـان ىلع زعمكم.

فبهذه األوجه يتبني أن تفسـرهم باطل.)1(

6-اتلعليق ىلع ملعة االعتقاد: 

وهـو تعليـق خمتـرص ملـا ألفه ابـن قدامـة املقديس، وقـد مجع فيـه مؤلفه 

زبـدة العقيدة.

قـال يف تعليقاتـه انلفسـية: وهـذه يه الطوائـف الـي ذكرهـا املؤلف ثم 

قال: ونظائرهم مثل االشـعرية أتباع أيب احلسـن يلع بن إسـماعيل االشـعري، 

اكن يف أول أمـره يميـل إىل االعـزتال حـى بلغ االربعـني من عمـره ثم أعلن 

توبتـه مـن ذلك وبـني بطان مذهـب املعزتلة وتمسـك بمذهب أهل السـنة 

-- أمـا مـن ينتسـبون إيلـه فبقـوا ىلع مذهب خـاص يعـرف بمذهب 

األشـعرية، ال يثبتـون مـن الصفـات إال سـبًعا زعمـوا أن العقـل دل عليهـا، 

ويؤولـون مـا عداهـا ويه املذكورة يف هـذا ابليت:

)1(    رشح العقيدة الواسطية )381/1(.
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يح عليـــم قديـــر والـــكام هل *** إرادة وكذلـــك الســـمع وابلـــر

وهلـم بدع أخرى يف معى الكام والقدر وغر ذلك. )1(

7-تفسر القرآن الكريم:

فقــد يــر اهلل تعــاىل للشــيخ تفســر أجــزاء مــن القــرآن وهلل احلمــد 
وذكــر فيهــا فوائــد مجــة، ومــن الفوائــد الــي ذكرهــا يف رده ىلع األشــاعرة 

عنــد تفســره قــوهل تعــاىل : زب ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  
ــرة:  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئرب ]ابلق
186[، قــال: “ومنهــا: إثبــات األســباب، والعلــل؛ ففيــه رد ىلع اجلهميــة، وىلع 

األشــاعرة؛ ألنهــم ال يثبتــون األســباب إال إثباتــاً صوريــاً، حيــث يقولــون: 
إن األســباب ال تؤثــر بنفســها لكــن يكــون الفعــل عندهــا”.)2(

تعـاىل:  زب پ  ڀ    ڀ   قـوهل  مـن  احلديـد  تفسـره سـورة  وقـال عنـد 
ڀڀرب ]احلديـد:4[ : “ إحـداث معـى ال يـدل عليـه الظاهر، وهـذا قد يوجد 
كثـراً يف كتـب األشـاعرة، سـواء اكنـوا مفريـن أو غـر مفريـن لكنهـم 

بهـذا  واهلل واهلل و اهلل قـد ضلـوا ضـااًل مبينـاً، نسـأل اهلل العافيـة”.)3(

)1(    تعليق خمترص عل كتاب ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد )163(.
)2(    تفسر الفاحتة وابلقرة )346/2(.

)3(    تفسر احلجرات – احلديد )367(.
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8-كتـاب فتح ذي اجلال واإلكرام برح بلوغ املرام: 

وهـو كتاب متعلـق باملسـائل الفقهية وبعـض اآلداب واألدعيـة وغرها، 
ابـن حجـر -- ومجـع فيهـا مموعـة مـن األحاديـث  ألفهـا احلافـظ 
ابـن عثيمـني وعلـق  الفقهيـة، وقـد رشحهـا الشـيخ  وبوبهـا ىلع األبـواب 
عليهـا، ورد فيهـا ىلع األشـاعرة وغرهـم مـن أهـل ابلـدع رداً قويا ملناسـبة 
املحـل يف بعـض املواطـن، حيـث قـال عنـد تعليقـه ىلع حديـث معاويـة بن 
أيب سـفيان –  – قـال: قـال – رسـول اهلل  ☺  -: )من يـرد اهلل خراً، 

يفقهـه يف ادليـن(.)1(  

وهلـذا أعجبـي لكمـة قاهلـا شـيخ اإلسـام -- ملـا ذكـر حكـم 
 --السـلف يف أهـل الـكام، ومـن أشـد مـن حكـم فيهـم الشـافيع
قـال: ُحكـي يف أهـل الـكام – يعـي: األشـعرية واملعزتلـة واجلهميـة – أن 
يرضبـوا باجلديـد وانلعـال ويطـاف بهـم يف العشـائر، ويقـال: هـذا جـزاء 
مـن تـرك الكتـاب والسـنة وأقبـل ىلع علم الـكام، عقوبـة شـديدة؛ يعي: 
يـؤىت بأكـرب اعلـم منهـم طويـل العمامة كبـر اهلامة ويطـاف به يف العشـائر 
واألسـواق وُيـرضب باجلريـد وانلعـال نكاية بـه، ويقال: هذا جـزاء من ترك 
الكتـاب والسـنة وأقبل ىلع علم الكام، قال شـيخ اإلسـام ابـن تيمية: وهم 
مسـتحقون ملـا قـاهل الشـافيع -- من وجـه/ الوجـه: خمالفتهـم للرشع، 

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )71( ومسلم برقم)1037(.
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فيسـتحقون اتلأديـب حـى ينـل بهـم، لكـن مـن نظر إيلهـم بعـني القدر 
رق عليهـم ورمحهـم، مسـاكني ضلوا، فرق هلـم ويرمحهم، لكـن يف دين اهلل 

ال يرمحهـم، قال اهلل عز وجـل: زب ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   
ٿ   ٹ  ٹ    رب      ]انلـور: 2[.

أمـا مـن نظر مـن ناحيـة القدر فقد يـرأف بهـم، يقول: مسـاكني غلبهم 
الشـيطان ولعـب بهـم، اتبعوا الشـهوات فرق هلـم، لكن، ال ترحـم أحداً يف 

ديـن اهلل رمحة اإلنسـان يف ديـن اهلل أن تعاقبـه ىلع رشيعة اهلل. )1(

وللشـيخ ردود كثـرة اقتـرصت ىلع هـذه املنقـوالت طلبـاً لاختصـار 
ووقوفـاً ىلع املقصـود مـن هذه الرسـالة ولإلشـارة بلعض مظان كتب الشـيخ 
الـي رد فيهـا ىلع االشـاعرة ألن الـرد املجمل واملفصـل يف ثناياهـا، واملقصود 

بيـان طريقـة الشـيخ يف الـرد ىلع هـذه الفرقـة املبتدعة.

│

)1(    فتح ذي اجلال واإلكرام يرشح بلوغ املرام)425/6(.



الثاني الفصل 

رسـالة الشـيخ ابن عثيمني يف الرد على عقيدة 

الصابوني األشعري.

املبحث األول

ملاذا هذه الرسـالة؟ )الرد على الصابوني(.

الثاني املبحث 

 -- نص رسـالة الشـيخ محمد بن صالح عثيمني

إلـى محمـد علي الصابوني.
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املبحث األول
ملـــاذا هذه الرسالة؟ )الرد على الصابوني( .)1(

يف بـادئ األمـر سـأذكر – إن شـاء اهلل – نبـذة خمتـرصة مـن العلمـاء اليـن 

حـذروا ونبهوا من كتب الصابون، ال سـيما اتلفسـرات املختـرص وتعليقاته 

املقتطفـة، وألن الصابـون اشـهر يف دخوهل علم تفسـر القـرآن الكريم، نرش 

عقيدتـه االشـعرية يف كتب اتلفسـر الـي صنفها أو اخترصهـا، هلذا تصدى 

هل جهابـذة أهـل السـنة واجلماعة مـن العلماء، فبينـوا ما عليه مـن األخطاء 

وحـذروا من تفسـراته وخمترصاته األشـعرية.

الصابون  الشيخ  تلى  1930م،  بسوريا اعم  الشهباء  بمدينة حلب  الصابون  الشيخ حممد يلع  )1(    ودل 
تعليمه ىلع يد وادله وغره من العلماء، قامت وزارة األوقاف السورية بإرساهل يف بعثة إىل األزهر بالقاهرة 
بمرص، وذلك حى يتم دراسته اجلامعية هناك، وثم بعد ذلك انتدابه إىل اململكة العربية السعودية ليك 
يعمل أستناداً معاراً من قبل وزارة الرتبية واتلعليم السورية، قامت جامعة أم القرى بتعينه باحثًا علمياً 
يف مركز ابلحث العلي، وإحياء الرتاث اإلسام، قام الشيخ بعد ذلك باالنتقال للعمل يف رابطة العالم 
اإلسام كمستشار يف هيئة اإلعجاز العلي يف القرآن والسنة، ومن مؤلفاته صفوة اتلفاسر، خمترص 
تفسر ابن كثر، اتلفسر الواضح املير، فقه العبادات يف ضوء الكتاب والسنة، فقه املعامات يف ضوء 
الكتاب والسنة، وغرها من مؤلفات، كذلك هل مقاالت يف ملة املجتمع الكويتية انظر املكتبة الشاملة.
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وقـد اكنـت جامعـة بليـان  الـي وقفـت عليهـا  الـردود  أفضـل  ومـن 

ضـال الصابـون وفاضحـة لعقيدتـه كتـاب الشـيخ العامة بكـر أبو زيد 

--: )اتلحذيـر مـن خمترصات الصابون يف اتلفسـر(، وقـد مجع الردود 

ىلع الصابـون حـى بلغـت اثنتـني وعرشيـن رداً، ذكـر مـن مجلة الـردود:

)تنبيهـات هامـة ىلع ما كتبه الشـيخ يلع الصابـون يف صفات اهلل عزَّ   -1

.-- للشـيخ عبـد العزيز بـن باز ،) وجلَّ

تعقيبـات ىلع )خمتـرص تفسـر ابـن كثر(، للشـيخ حممد نـارص ادلين   -2
)1(.-- اآلبلاين 

)تعقيبـات وماحظـات ىلع كتـاب صفـوة اتلفاسـر(، للشـيخ صالح   -3

بـن فـوزان بـن عبـد اهلل الفـوزان – حفظه اهلل–

)ماحظـات اعمـة ىلع كتـاب صفـوة اتلفاسـر للصابـون(، للشـيخ   -4

صالـح بـن فـوزان بـن عبـد اهلل الفـوزان – حفظـه اهلل-.

)1(    قال الشيخ األبلاين – -- – يف معرض رده ىلع الصابون: " ومجلة القول: إين أطلت الكام يف 
الصابون بصورة خاصة من بني املخالفني من املعارصين، ألنه يصلح مثًا جلمهورهم الين ال  الشيخ 
يسنون من هذا العلم حى وال مرد انلقل، وزاد عليهم يف كرثة أوهامه وأكاذيبه، فا يقام ألمثاهل وزن 

يف هذا العلم الرشيف". سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها)15/4(.
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)ماحظـات ىلع صفـوة اتلفاسـر(: للشـيخ عبد اهلل بن عبـد الرمحن   -5

.--بـن جربين

يلـف الشـيخ حممد 
ْ
)تنبيهـات هامـة ىلع كتـاب صفـوة اتلفاسـر(: تأ  -6

.-- بن مجيـل زينـو

)خمالفـات هامـة يف خمتـرص تفسـر ابن جريـر الطربي للشـيخ حممد   -7

يلـف الشـيخ حممـد بـن مجيل 
ْ
يلع الصابـون(. كاهمـا يف غـاف واحـد، تأ

.-- زينو 

تعميـم وزارة احلـج واألوقاف – يف اململكـة العربية السـعودية – برقم   -8

يف  واملسـاجد  وقـاف 
َ
لأل العامـة  املديريـة  ـهمـن   1408/4/16 يف  2/945/ص 

منطقـة الريـاض املتضمـن مصـادرة )صفـوة اتلفاسـر( وعـدم توزيعـه حى 
يصلـح مـا فيـه من أخطـاء عقديـة.)1(

وبعـد أن ذكـر الشـيخ بكـر أبو زيـد -- االثنـني والعرشيـن رداً 

مـور مذهلة 
ُ
يـت فيهـا وصفة بأ

َ
قـال: ويف مطالـع هـذه القائمـة من الـردود رأ

يتعجـب اإلنسـان منهـا، كيـف يقتحمهـا مـن ينتسـب للعلـوم الرشعية مع 

همهـا ما يي:
َ
شـيبته وتقـادم سـنه فيمـا يذكـر... وأ

)1(    اتلحذير من خمترصات الصابون يف اتلفسر )4(.
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مانة العلمية.
َ
وصفه باإلخال يف األ  -1

وصفه باجلهل.  -2

سـماء والصفات جرته إىل 
َ
ويـل آليات يف األ

ْ
ِفيتُـه يف االعتقـاد باتلأ

ْ
َخل  -3

مسـخ عقيـدة السـلف بزيـغ عقيـدة اخللف الـي نزهلـا يف تفسـر اإلمامني 

السـلفيني: شـيخ املفريـن ابن جريـر الطـربي، واحلافظ ابن كثـر القريش، 

- رمحهمـا اهلل تعـاىل – يف خمترصيـه هلمـا، ويف صفـوة اتلفاسـر، وأن هـذه 

هـل السـنة يف حتريـف مصـادر هلـم مهمـة يف االعتقـاد 
َ
نكايـة عظيمـة بأ

ترتكـز اعمـة  السـلي، حتـت اسـي )االختصـار واتلصفيـة(. وىلع هـذه 

املذكورة. الـردود 

هـل السـنة ال يـراد بهـا تعريـة 
َ
إىل أن قـال: وهـذه الـردود مـن علمـاء أ

هون 
َ
ـِي صـويف، يغتلـم يف اتلعصـف املذهي فهـو أ

ْ
نـه َخل

َ
الرجـل وكشـفه بأ

ن يلتفـت إيلـه لكنـه ملـا حـث اخلطـى بميادينـه اثلاثـة املذكـورة
َ
أ  مـن 

 عـن كتاب اهلل 
ً
هل السـنة دفااع

َ
الـي يسـن الركـض فيها، انـربي لصنيعـه أ

تعـاىل، وصيانة لسـنة نبيـه –  ☺  – من عبـث املتعاملني، وتأويـل اجلاهلني، 

موضحـني ذلـك يف قابلني:
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نه استجر تفسري ابن جرير، وابن كثر يف اختصاره هلما، لكنه 
َ
األول: أ

فرز خمترصيه، وابن جرير، وابن 
َ
رشق بمنهجهما السلي يف عقيدة اتلوحيد فأ

كثر، بريئان مما خيالف تفسرهما.

صفاء  هل  فأىن  وتلبيس،  تغرير  فيه  اسم  اتلفاسر(  )صفوة  اثلاين: 

جرير، ابن  تفسرى  بني  مزج  إذ  واتلنب،  اتلرب  بني  اخللط  ىلع  مبي   وهو 

وابن كثرالسلفيني، وتفسر الزخمرشي املعزتيل، والريض الرافيض، والطربيس 

املتعصب، وغرهم  القبوري  شعري 
َ
األ والصاوي  والرازي األشعري،  الرافيض، 

ال سيما وهذا املزج ىلع يد من ال يعرف الصنعة وال يتقنها كهذا الي تسور 
هذا الرصح با سلم. )1(

تعاىل  اهلل  كتاب  ىلع  وجترؤه  أمره،  وانفضح  الرجل  حال  بان  أن  وبعد 

أن  غرابة  فا  بابلاطل،  احلق  وخلط  معناه،  تفسر  يف  واتلدليس  باتللبيس 

الي  الرشع(،  مزان  يف  السنة  أهل  )عقيدة  بعنوان  امللون  منهجه  يكتب 

يوم  من   613 ب  املرقم  العدد  يف  الكويتية  املجتمع  ملة  مع  باتلعاون  نرشها 

اثلاثاء 7 من مجادى األخر اعم 1403 ـهاملوافق 22 مارس 1983م، الي هيَّئت 

هل الُمناخ املناسب ملثل هذه ادلسيسة العقائدية احلزبية املشرتكة بني الصابون 

والقائمني ىلع املجلة.

)1(    اتلحذير من خمترصات الصابون يف اتلفسر )60(.
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وقــد رد مجلــة مــن العلمــاء ىلع العقيــدة ابلاطلــة الــي نرشهــا 

ــت يف  ــي ُعِرف ــه – ال ــا كعادت ــع به ــي مج ــة وال ــك املجل ــون يف تل الصاب

ــل  ــل ابلاط ــدة أه ــنة وعقي ــل الس ــق أه ــل احل ــدة أه ــني عقي ــر – ب اتلفس

ــم. ــعرية وغره ــن األش ــة م ــل ابلدع أه

ومـن قـرأ رسـالة الصابـون هـذه يتعجـب مـن اداعئـه اعتنـاق منهـج 

السـلف ومعرفتـه لطريـق احلـق وأهله، ومع ذلـك يدعو إىل تصحيـح عقائد 

األشـاعرة واملاتريدية واتلعـاون مع املتصوفـة واإلخوانية احلزبيـة)1( ، فيجمع 

املتناقضـات يف صـف واحـد، ويدعـوا هلا ويلبـس ىلع انلاس أنـه ال تناقض 

وال تنافـر بـني هـؤالء بل لكهـم ىلع صـواب! وهذا مـن العجائـب والغرائب.

مـن أجـل هذا ظهـرت أهميـة الرد عـل مثل هـذه املقاالت ووجـود بيان 

احلـق مـن ابلاطـل، وقد جتشـم بعـض أهـل العلـم والفضيلـة يف الـرد عليها 

ومن أجـل الـردود وأهمها:

)1(    انظر ملة املجتمع العدد)630/ص36(.
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مقالـة للشـيخ صالـح بـن فـوزان الفـوزان – حفظـه اهلل-، وقـد رد   -1

عليـه الشـيخ يف نفس املجلـة الي نرشت مقـاالت الصابـون)1(، ومن نفائس 

أقـواهل: “ إن الصابـون يـاول يف تلـك املقـاالت جعـل األشـاعرة مـن مجلة 

أهـل السـنة يف بـاب صفـات اللهعـز وجل، وقـد وقـع يف متناقضـات عجيبة 

وخلـط غريـب اسـتداعيئ أن أكتب هـذا اتلعليـق الي ال أقصد مـن ورائه 

إال بيـان احلقيقـة وإزالـة اللبـس”. ثـم علـق ىلع عنـوان مقالـة الصابـون: 

وحينمـا تقـرأ العنوان الي وضعـه ملقاالته وهو )عقيدة أهل السـنة يف مزان 

الـرشع( تسـتغرب بـه ألن وضع عقيـدة أهل السـنة يف املزان معنـاه فحصها 

ومعرفـة هـل يه صـواب أو خطـأ، وهـذا تنقيص مـن قدرها وال سـيما املراد 

بأهـل السـنة عند اإلطـاق القـرون املفضلـة ومـن تبعهم بإحسـان، لكن 

يـزول هذا االسـتغراب حينمـا تعلم بأنـه يريد بذلـك عقيـدة اتلفويض الي 

ظنهـا عقيـدة أهـل السـنة وقد بينـا بطـان ذلك.)2(

)1(    تنبيه: وال حتسنب يا راعك اهلل نرش ملة املجتمع لرد الشيخ الفوزان ىلع الصابون بياناً للحق الي 
للصابون  الشيخ مقاال  به  العدد الي رد  تلبيس ىلع انلاس، فقد نرشوا يف نفس  خي عليهم، بل هو 

يلكمل عقيدته األشعرية وينرشها بني انلاس واهلل املستعان.
)2(    ملة املجتمع الصادرة يف دولة الكويت، العدد رقم )646(، ص )40(.
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 :-- مقالـة لسـماحة الشـيخ عبـد العزيـز بن عبـد اهلل بن بـاز  -2

وااله، ومـن  وصحبـه  وآهل  اهلل  رسـول  ىلع  والسـام  والصـاة  هلل   احلمـد 

الـي أجرتهـا ملـة )املجتمـع( مـع  املقابلـة  بعـد: فقـد اطلعـت ىلع  أمـا 

فضيلـة الشـيخ حممـد يلع الصابـون ونـرشت يف العـدد رقـم )613( وتاريـخ 

رقـم  املجتمـع/  أعـداد  يف  املنشـورة  السـت  مقاالتـه  ـهوىلع   1403/6/7

ـهورقـم   1403/9/24 وتاريـخ   )628( ورقـم  ه،   1403/9/17 وتاريـخ   )627(

ورقـم  ه،   1403/10/16 وتاريـخ   )630( ورقـم  ه،   1403/10/9 وتاريـخ    )629(

وقـد  1404/2/17ه،  وتاريـخ   )646( ورقـم  ه،   1403/10/23 وتاريـخ   )631(

اشـتملت ىلع أخطـاء نبـه ىلع بعضهـا صاحـب الفضيلـة ادلكتـور صالح بن 

 فـوزان الفـوزان يف مقـاهل املنشـور بمجلـة ادلعـوة يف عـدد 15 رقـم )904(

وتاريـخ   )646( رقـم  بعددهـا  املجتمـع  ملـة  ويف  ـه،   1403/10/29 وتاريـخ 

ـه، وقـد أجـاد وأفـاد وأحسـن جـزاه  1404/2/24 ـه، و)650( يف  1404/2/17

اهلل خـراً ونـرص بـه احلـق. وقـد رأيـت اتلنبيـه ىلع ما وقـع فيها مـن أخطاء 

 
ً
تأكيـداً ملـا ذكـره ادلكتـور صالـح ومشـاركة يف اخلر ونـرش احلق واسـتدرااك

ألخطـاء لـم يتعـرض هلـا فضيلـة ادلكتـور صالـح يف مقايلـه املشـار إيلهمـا، 

واهلل املوفـق. فأقـول:
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“ وهل عـن تقليـد األئمـة األربعـة )إنه مـن أوجب الوجبات( ال شـك أن 

هـذا اإلطـاق خطـأ، إذ ال جيب تقليـد أحد مـن األئمة األربعـة وال غرهم 

مهمـا اكن علمـه؛ ألن احلـق يف اتبـاع الكتـاب والسـنة ال يف تقليـد أحد من 

انلـاس، وإنمـا قصـارى األمـر أن يكـون اتلقليد سـائغا عند الـرضورة ملن 

عـرف بالعلم والفضـل واسـتقامة العقيدة”.

وقـال --: “ الفـرق املخالفـة ألهل السـنة متفاوتـون يف أخطائهم، 

فليـس األشـاعرة يف خطئهم اكخلـوارج واملعزتلة واجلهمية با شـك، ولكن 

ذلـك ال يمنـع مـن بيـان خطـأ األشـاعرة فيمـا أخطئوا فيـه وخماتلهـم ألهل 

السـنة يف ذلك ”.

وقـال أيضـا: “نعـم جيـب أن نتعـاون فيمـا اتفقنـا عليـه من نـرص احلق 

وادلعـوة إيلـه، واتلحذيـر ممـا نى اهلل عنه ورسـوهل، أمـا عـذر بعضنا بلعض 

فيمـا اختلفنـا فيـه فليـس ىلع إطاقـه، بـل هـو حمـل تفصيـل، فمـا اكن من 

مسـائل االجتهـاد الـي خيـى ديللهـا فالواجـب عـدم اإلنـكار فيهـا مـن 

بعضنـا ىلع بعـض، أمـا مـا خالـف انلـرص مـن الكتـاب والسـنة فالواجـب 

اإلنـكار ىلع مـن خالـف انلص باحلكمـة واملوعظة احلسـنة واجلـدال بالي 

يه أحسـن”.
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وقال:“ذكـر الصابـون يف مقـاهل اثلـاين أن أهل السـنة اشـتهروا بمذهبني 

اثنـني أحدهمـا: مذهب السـلف، واآلخـر: مذهـب اخللف..الخ.

واجلواب أن يقال:

هـذا غلـط بـني لـم يسـبقه إيلـه أحـد فيمـا أعلـم، فـإن مذهـب أهـل 

 -☺- اهلل  رسـول  أصحـاب  عليـه  درج  مـا  وهـو  فقـط،  واحـد  السـنة 

وأتباعهـم بإحسـان، وهـو إثبات أسـماء اهلل وصفاتـه وإمرارها كمـا جاءت، 

واإليمـان بأنهـا حـق، وأن اهلل سـبحانه موصـوف بهـا ىلع الوجـه الي يليق 

جبـاهل مـن غـر حتريـف، وال تعطيـل وال تكييـف وال تمثيـل وال تأويـل 

هلـا عـن ظاهرهـا وال تفويـض؛ بل يؤمنـون بـأن معانيهـا معلومـة وأنها حق 

الئقـة بـاهلل سـبحانه وتعاىل ال يشـابه خلقـه يف يشء منهـا، ومذهب اخللف 

خبـاف ذلـك كمـا يعلـم ذلـك مـن قـرأ كام هـؤالء وكام هؤالء.

ثـم ذكـر أن أهـل السـنة يفوضـون علـم معـاين الصفـات إىل اهلل، وكـرر 

ذلـك يف غـر موضـع، وقد أخطـأ يف ذلك ونسـب إيلهم مـا هم بـراء منه كما 

 -- تقـدم بيـان ذلـك فيمـا نقلنـاه من كام شـيخ اإلسـام ابـن تيمية

 عـن مَجْـٍع مـن أهـل السـنة رمحـة اهلل عليهـم، وإنمـا يفـوض أهـل السـنة
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 إىل اهلل سـبحانه علم الكيفية ال علم املعاين كما سـبق إيضاح ذلك”.)1(

)تعقيبات ىلع مقاالت الصابون(، للشـيخ إدريس بن حممد يلع.)2(  -3

قسـم  رئيـس  القحطـاين  سـعيد  بـن  حممـد  للشـيخ  خطـي/  حمـرر   -4

القـرى.)3(  أم  جبامعـة  ادليـن  وأصـول  ادلعـوة  لكيـة  يف  القـراءات 

حمـرض اختـذ عليه يف مناقشـة املشـايخ هل فيمـا نرش يف ملـة املجتمع،   -5

وهـو مـن حمفوظات لكيـة الرشيعـة جبامعـة أم القـرى يف 1404/3/16 ـهأدانته 
فيه.)4( اللجنـة 

│

باز  بن  العزيز  عبد  العامة  فتاوى  مموع  يف  اكما  الرد  وستجد  الرد،  من  مقتضيات  وهذه      )1(
.)51/3( – --

)2(    اتلحذير من خمترصات الصابون يف اتلفسر )8(.
)3(    املصدر السابق)8(.
)4(    املصدر السابق)8(.
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الثاني املبحث 
نص رسـالة الشـيخ محمد بن صالح عثيمني

إلـى محمد على الصابوني.



مـن حممد الصالـح العثيمني إىل أخيه املكـرم الشـيخ:... حفظه اهلل تعاىل 

وهدانـا وإيـاه رصاطـه املسـتقيم، وجعلنـا مجيعـا هـداة مهتديـن وصاحلـني 
)1 ( مصلحني.

السام عليكم ورمحة اهلل وبراكته

وبعـد: فبنـاء ىلع مـا أوجـب اهلل علينا مـن انلصيحة هلل تعـاىل، ولكتابه 

ولرسـوهل، وألئمـة املسـلمني، واعمتهم، وىلع مـا تقتضيه األخـوة اإليمانية من 

املـودة واملحبـة يف اهلل واهلل، فـإين أبـني لكم مـا الحظته يف مقـاالت نرشت 

)1(    هكذا يف أصل الرسالة من مموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني، ال يوجد فيها اسم الشيخ حممد يلع 
الصابون، وال اسم ملة املجتمع، وربما اكن الشيخ يرى من نرش هذا الرد بيان احلق ورد ابلاطل بغض 
انلظر عن قائله أو نارشه، لكن األمر قد انترش واستفاضت الردود عليه كما بينتها سابقاً، واهلل أعلم.
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لفضيلتكـم يف ملـة..... يف العدد....حتـت عنوان )حـوار مفتوح(.)1(

ويف األعـداد . . . ، . . .، . . .، . . .،. . .، حتـت عنـوان )عقيـدة أهـل السـنة 

يف مزان الـرشع( )2(()3(.

وذلك يف انلقاط اتلايلة:

أوال: ذكرتـم أن األشـعرية واملاتريديـة مـن أهل السـنة واجلماعة يف باب 

أسـماء اهلل وصفاتـه ،)4( وذلـك بنـاء ىلع تقسـيمكم مذهـب أهـل السـنة 

واجلماعـة إىل مذهبـني:

ــوان ــخ 1403/6/7 ـه، بعن ــم )613( وتاري ــة الكويــت العــدد رق ــة املجتمــع الصــادرة يف دول  )1(  مل
) احلوار املفتوح (.

)2(    والعدد رقم )627( وتاريخ 1403/9/17 ه، ورقم )628( وتاريخ 1403/24 ه، ورقم )629( وتاريخ 
)عقيدة  بعنوان  ه،   1403/10/23 وتاريخ   )631( ورقم  ه،   1403/10/16 وتاريخ   )630( ورقم  1403/10/9ه، 

أهل السنة يف مزان الرشع(.
)3(    مموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني، )229/1(.

)4(    قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ – حفظه اهلل - : "لكن ينبيغ أن َيْعلَم أنَّ إطاق السنة 
واملاتريدية  األشعرية  السنة  أهل  إطاق  يف  فيدخل  واخلوارج،  والشيعة  الرافضة  يقابل  ما  به  يَُراُد  قد 

واملرجئة ومجااعت ألجل مقابلتهم بالفرق الي ضاهلا عظيم.

هلذا من األفضل، بل من الُمتََعنيِّ عند إطاق أهل السنة واجلماعة أن يُنْتَبَه أال يكون شعاراً يدخل فيه 
من ليس من أهل السنة واجلماعة حى ال يٍَضل انلاس، وحى يكون ُمقترصاً ىلع من اعتقد االعتقاد 
قُوا  احلق، وابلاقون يمكن أن يُقال عنهم أهل السنة؛ ولكن ال يُصفون بأهل السنة واجلماعة؛ ألنهم فَرَّ
قُوا يف ذلك وأخذوا ببعض الكتاب  دينهم واكنوا شيعاً ولم يقيموا ادلين كما أمر اهلل – عز وجل -؛ بل فَرَّ

تركوا بعضا كما هو معلوم من تفاصيل أقواهلم". إحتاف السائل بما يف الطحاوية ومن مسائل )490(.
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أحدهما: مذهب السلف الي ذكرتم أنه اشتهر بمذهب أهل اتلفويض.

واثلاين: مذهب اخللف الي اشـتهر بمذهب أهل اتلأويل.)1(

واحلق أن هذا اتلقسـيم غر صحيح وذلك.

ألنـه ال يمكـن عقـا: وال رشاع أن جتمـع يف وصـف واحـد   -1        ◄

بـني طائفتـني خمتلفتـني يف طريقتهمـا،.)2( فهل يمكـن أن نقـول: إن طريقة 

من قال: إن اهلل اسـتوى ىلع عرشـه حقيقـة، ويزنل إىل السـماء ادلنيا حقيقة، 

ويـيء للفصـل بـني عبـاده حقيقـة، ويـب املقسـطني حقيقـة، ويـررض 

حقيقـة، ويكـره حقيقـة، ويغضـب حقيقـة، ولك ذلك ومجيع مـا وصف اهلل 

بـه نفسـه حـق ىلع حقيقتـه بـدون تمثيـل، وال تكييـف، هـل يمكـن أن 

نقـول: إن طريقـة هـؤالء يه طريقـة مـن نـى حقيقـة هـذه األمـور وسـلك 

فيهـا طريق اتلأويل، الي سـماه شـيخ اإلسـام ابـن تيميـة -- حتريفا 

كمـا يف عقيدتـه الواسـطية ومناظرتـه عليها.

)1(    ملة املجتمع، العدد )628/ص34(، والعدد )629/ص34(.
– -- ، يف رشحه للعقيدة الواسطة: "فاالشاعرة مثا واملاتريدية ال  )2(    قال الشيخ ابن عثيمني 
يف  وأصحابه   ☺ انلي  عليه  اكن  ملا  خمالفون  ألنهم  ابلاب،  هذا  يف  واجلماعة  السنة  أهل  من  يعدون 
إجراء صفات اهلل سبحانه وتعاىل ىلع حقيقتها، وهلذا خيطئ من يقول: إن أهل السنة واجلماعة ثاثة: 
خمتلفون؟!  وهم  سنة  أهل  اجلميع  يمكن  كيف  نقول:  خطأ،  فهذا  وماتريديون،  وأشعريون،  سلفيون، 

فلماذا بعد احلق إال الضال؟! . رشح الواسطية، )54/1(.
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إننـا إن قلنـا. إن طريقـة أوئلـك يه طريقـة هـؤالء فقـد مجعنـا بـني 

انلقيضـني – اإلثبـات وانلـي – وامتنـاع اجلمـع بـني انلقيضـني أمـر معلوم 

عنـد مجيـع العقـاء مـن بـي آدم.

إذا تبـني ذلـك تعـني أن نقول: إن إحـدى الطائفتني فقط هم أهل السـنة 

واجلماعـة، فإمـا أن تكـون طائفـة السـلف أهـل اتلحقيق،وإمـا أن تكون 

طائفـة اخللـف أهـل اتلأويـل، وال يمكـن أحـد أن يقـول: إن أهـل السـنة 

واجلماعـة طائفـة اخللـف دون طائفـة السـلف؛ ألن طائفـة السـلف تعـي 

املهاجريـن واألنصـار، واليـن اتبعوهم بإحسـان من سـلف األمـة، وأئمتها، 

ومنهم أبو احلسـن االشـعري-- يف مذهبـه الي اسـتقر عليه أخرا يف 

كتابـه )اإلبانـة( وبـني أنه قائل بما قـال به اإلمام أمحـد --  )1( واإلمام 

أمحـد -- كمـا تعلمـون مشـهور بلقـب إمـام أهـل السـنة ومذهبه يف 

الصفـات اإلثبـات دون اتلأويـل، ولو اكن مـن مذهب أهل السـنة اتلأويل ما 

صـح أن يطلـق إمـام أهل السـنة ىلع من ال يـراه، إذن فأهل السـنة واجلماعة 

)1(    قال االمام أيب احلسن األشعري – --: " قونلا الي نقول به، وديانتنا الي ندين بها، اتلمسك 
ئمة 

ْ
وأ واتلابعني  الصحابة  السادة  عن  روى  وما   ،☺ حممد  نبينا  وبسنة  وجل،  عز  ربنا  اهلل  بكتاب 

اهلل  – نرض  بن حنبل  بن حممد  أمحد  اهلل  عبد  أبو  به  يقول  وبما اكن  معتصمون،  بذلك  احلديث، وحنن 
والرئيس  الفاضل،  اإلمام  ألنه  خمالفون؛  قوهل  خالف  وملا  قائلون،   – مثوبته  وأجزل  درجته  ورفع  وجهه 
وزيع  املبتدعني،  بدع  به  وقمع  املنهاج،  به  وأوضح  الضال،  ودفع ب  احلق،  به  اهلل  أبان  الي  الامل، 
الزائغني، وشك الشاكني، فرحنة اهلل عليه من إمام مقدم، وجليل معظم، وكبر مفهم" االبانة عن أصول 

ادليانة،)20( .
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طائفـة واحـدة فقـط، وهـم الين اجتمعـوا ىلع اتلمسـك بسـنة انلي-☺- 

وحققـوا ذلـك عقيـدة، وقـوال، وعمـا فمنهاجهـم ابلاطـن والظاهـر ما اكن 

َُّ َعلَيْه وََسـلََّم، وهلذا سـموا أهل السـنة تلمسـكهم بها،  عليـه انلـي َصـلَّ اهلل
وسـموا أهل اجلماعـة الجتماعهـم ىلع ذلك.)1(

إن فضيلتكـم رصح يف ص . . . . عـدد. . . . بـأن األشـعرية   -2     ◄

، وإذا اكنـوا ىلع السـنة واجلماعـة فهـل يصـح أن   )2( واملاتريديـة خمطئـون 

نقـول: إنهـم خمطئـون؟ هل يمكـن أن تكون السـنة خطأ؟ هـل يمكن أن 

يكـون االجتمـاع ىلع السـنة خطأ؟ يف ظـي أن اجلواب مـن فضيلتكم ىلع 

هـذا بانلـي الرصيـح ابلات.

باحلـرف   .  .  . عـدد.   .  .  . قلتـم يف ص.  قـد  اهلل  كنتـم سـاحمكم  وإن 
)3( الصحيـح”  الوجـه  ىلع  األشـاعرة  الواحد:“مذهـب 

وهذا مناقض لكامكم األخر.)4(

)1(    قال الشيخ ابن عثيمني – -- :"فأهل السنة واجلماعة هم السلف معتقداً، حى املتأخر إىل يوم 
القيامة إذا اكن ىلع طريقة انلي ☺ وأصحابه، فإنه سلي "رشح العقيدة الواسطية، )54/1(.

)2(    ملة املجتمع العدد )613/ص30(.
)3(    املصدر السابق العدد )613/ص30(.

)4(    قال الشيخ ابن عثيمني – --" قال شيخ اإلسام ابن تيمية – - - :"فيا يلت شعري! فريض 
اهللٍ عنه اإلمام مالك بن أنس حيث قال: أولكما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جربيل إىل 

حممد ☺ جلدل هؤالء". "ومن املعلوم أن تناقض األقوال ديلل ىلع فسادها". تقريب اتلدمرية، )26(. 
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ــماء  ــني يف األسـ ــن املتلكمـ ــره مـ ــام وغـ ــيخ اإلسـ إن شـ  -3     ◄

ـــون  ـــن يثبت ـــم مم ـــذا حذوه ـــن ح ـــاعرة وم ـــروا ىلع األش ـــات أنك والصف

بعـــض الصفـــات وينكـــرون بعضهـــا بتأويـــل، وبينـــوا تناقضهـــم، وأن 

ـــا  ـــم فيم ـــم يلزم ـــة، وأن ـــنة واجلماع ـــل الس ـــة أه ـــة لطريق ـــم خمالف طريقته

ـــه  ـــن إثبات ـــوه يمك ـــا نف ـــوه، وأن م ـــا نف ـــم فيم ـــا يلزمه ـــر م ـــوه نظ أثبت
ــر)1( ــو أبـــني وأظهـ ــا هـ ــوه، بـــل بمـ ــا أثبتـ ــه مـ ــوا بـ ــا أثبتـ  بمثـــل مـ

ــام ــيخ اإلسـ ــة( لشـ ــالة اتلدمريـ ــطية، ورسـ ــدة الواسـ ــع العقيـ  )راجـ

ـــب،  ـــاىل بتكذي ـــات اهلل تع ـــن صف ـــيئا م ـــى ش ـــن ن ـــة، )2( إذن فم ـــن تيمي اب

ـــة اكن ، وإىل  ـــن أي طائف ـــة م ـــنة واجلماع ـــل الس ـــن أه ـــس م ـــل فلي أو تأوي

ـــدم  ـــؤالء ق ـــض ه ـــون بلع ـــر أن يك ـــا ال ننك ـــب، ولكنن ـــخص ينتس أي ش

ـــِه  ـــلَّ اهلُل َعلَيْ ـــي َص ـــنة انل ـــة بس ـــه، والعناي ـــام، والب عن ـــدق يف اإلس ص

ـــم ىلع  ـــم وه ـــلمني وهذايته ـــع املس ـــرص ىلع نف ـــة واحل ـــة ودراي ـــلََّم رواي َو َس

ـــم  ـــون وهل ـــواب مزي ـــن اثل ـــه م ـــد اهلل علي ـــا وع ـــكورون، وبم ـــك مش ذل

ـــة، وادلاعء باملغفـــرة والرمحـــة، ولكـــن جيـــب  ـــودة، واملحب ـــك امل ـــا ىلع ذل من

ق بني الصفات وبعض، يقال هل فيما نفاه كما يقوهل  الِمفِرّ : "فهذا   - - – )1(    قال شيخ اإلسام 
هو ملنازعه فيما أثبته، فإذا قال املعزتيل: ليس هل إرادة وال كام قائم به، ألن هذه الصفات ال تقوم إال 
القديم، وال تكون كصفات املحدثات.  بها  للمعزتيل أن هذه الصفات يتصف  يُبنَيِّ  فإنه  باملخلوقات، 

هكذا يقول هل املثبتون لسائر الصفات من املحبة والرضا وحنو ذلك" اتلدمرية)33(.
)2(    انظر اتلدمرية )42(، والواسطية )55(.
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ـــم،  ـــم ماهل ـــم، وتعطيه ـــم مزنهل ـــتقيم فنزنهل ـــطاس املس ـــم بالقس ـــزن هل أن ن
ـــم.)1( ـــس فيه ـــا لي ـــم م ـــف هل وال نضي

ثانيـا: ذكـر فضيلتكـم ص. . . . عدد. . . .)2(  أن اخلاف بني أهل السـنة 

– السـلف واخللـف – ىلع مـا ذكرتـم خـاف بـني الفاضل واألفضـل، وهذا 

يقتـيض أن يكـون املـرء خمـراً بـني إجـراء نصـوص الصفـات ىلع ظاهرهـا 

الائـق بـاهلل عـز وجـل، وهو مـا درج عليـه السـلف الصالح، وبـني رصفها 

عـن ظاهرهـا إىل معـان ختالـف الظاهـر، وتسـتلزم تعطيـل حقائقهـا، واغية 

مـا يف ذلـك أن يكـون تـرك األفضـل إىل الفاضل، فمثلـه كمثل مـن زاد يف 

الطمأنينـة واخلشـوع والكـر يف الصـاة ىلع الوجـه املوافـق لألكمـل ومـن 

اقتـرص يف صاتـه ىلع الواجب.

إما  منها  األشاعرة  ىلع  الرد  يف  كتباً  اهلل  رمحهم  القيم  وابن  تيمية  ابن  اإلسام  شيخ  ألف  قد      )1(
أصالًة أو ضمناً: )دره تعارض العقل وانلقل، بيان تلبيس اجلهمية املسى نقض اتلأسيس، رد فيه ىلع 
إمامهم اثلاين "الفخر الرازي"، التسعينية ويه الي كتبها يف االشهر األخرة من حياته – -- جوابا 
الي جرى  الشمس األصفهاين  لعقيدة  العقيدة األصفهانية ويه رشح  عن حماكمة األشاعرة هل، رشح 
وهو  انلبوات:  الفتاوى،  مموع  من  ويه  املدنية  الرسالة  احلموية،  الفتوى  األشاعرة،  أصول  ىلع  فيها 
نقض لكام ابلاقاين واألشاعرة، اإليمان: وهو نقد لألشاعرة يف اإليمان، القاعدة املراكشية، املناظرة 
من مموع  اثلالث  اجلزء  الواسطية ويه يف  بسبب  هل  االشاعرة  ألفها يف حماكمة  الواسطية:  العقيدة  يف 

الفتاوى، االستقامة: كتبه نقضا لكتاب القشري الصويف االشعري(.
عنهم،  معظمه  العليل:  شفاء  املرسلة،  الصواعق  األشاعرة:  الرد ىلع  يف   -- القيم  ابن  كتب  وأما 

العقيدة انلونية: معظمها عنهم، اجتماع اجليوش اإلسامية.
)2(    ملة املجتمع العدد )629/ ص 35(.
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وهـذا الي ذكرتـم غـر صحيح، فمـا زال أئمـة أهل السـنة ينكرون ىلع 

مـن أول نصـوص الصفـات أو بعضهـا، ولـوال أن كتـايب هـذا إىل رجـل يعلم 

ذلـك، أو يمكنـه أن يعلمـه بالرجـوع إىل كتبهـم نلقلـت من كتبهـم ما تير 
يف هـذا ابلاب.)1(

وال ريب أن تأويل الصفات عن ظاهرها حتريف حمرم وذلك من وجوه:

أنـه جنايـة ىلع انلصـوص حيث رصفهـا عـن ظاهرها، واهلل سـبحانه   .1

وتعـاىل خاطـب انلاس بلسـان عـريب مبني، وانلـي َصـلَّ اهلُل َعلَيِْه َو َسـلََّم ، 

خاطبهـم بأفصح لسـان البـرش، فوجب محـل كاميهما ىلع ظاهرهمـا املفهوم 

بمقتـىض اللسـان العـريب، غر أنه جيـب أن يصان عـن اتلكييـف، واتلمثيل 
اهلل.)2( صفات  يف 

أن رصف كام اهلل عـن ظاهـره إىل معـى خيالفـه قـول ىلع اهلل بغـر   .2

)1(    انظر يف احلاشية السابقة رقم 97.
)2(    قال شيخ اإلسام ابن تيمية – - -: "فإن العريب الي يفهم كام العرب يسبق إىل ذهنة من 
اللفظ ما ال يسبق إىل ذهن انلبطي الي صار يستعمل األلفاظ يف غر معانيها ومن هنا غلط كثر من 
انلاس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه اما من خطاب اعمتهم واما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ يف 
معى فإذا سمعوه يف القرآن واحلديث ظنوا أنه مستعمل يف ذلك املعى فيحملون كام اهلل ورسوهل ىلع 
لغتهم انلبطية واعدتهم احلادثة وهذا مما دخل به الغلط ىلع طوائف بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة 
الرسول عند سماع تلك االلفاظ  الصحابة يفهمون من  القرآن والسنة وما اكن  والعرف الي نزل يف 

فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم اهلل ورسوهل ال بما حدث بعد ذلك. كتاب اإليمان)89(.
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زب ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ   تعـاىل:  اهلل  قـال  وقـد  علـم 
ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ     ڱرب  ]األعـراف:33[، وقال تعاىل: زب وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  

.]36 ]اإلساء:  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یرب 

فالصـارف لكام اهلل عن ظاهره قائٌل ىلع اهلل با علم من وجهني:

األول: أنـه زعم أن اهلل لم يرد بكامه كذا.

اثلـاين: أنـه قال: إنه أراد به كذا ملعى آخر لم يدل عليه ظاهر الكام.

مثـال ذلك قـوهل تعـاىل :زبۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې رب 

]ص:75[.

فـإذا رصف الـكام عـن ظاهره قال لـم برد بايلديـن ايلديـن احلقيقيتني 

وإنمـا أراد القـدرة قلنـا: مـا ديللك ىلع ما نفيـت؟ وما ديللـك ىلع ما أثبت؟ 

فـإن أىت بديلـل – وأىن هل – وإال اكن قائـا ىلع اهلل بـا علم يف نفيـه وإثباته.

ــه ــا اكن علي ــف مل ــا خمال ــن ظاهره ــات ع ــوص الصف أن رصف نص  .3 

انلي -☺- وأصحابه، وسلف األمة، وأئمتها.
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أنـه يلـزم ىلع طريقته لـوازم باطلة وبطـان الازم يـدل ىلع بطان   .4

امللـزوم فمـن ذلك:

أن ظاهرهـا  اعتقـدوا  إال حـني  انلصـوص  هـذه  لـم يرصفـوا  أنهـم  أ- 

مسـتلزم لتشـبيه اهلل تعـاىل خبلقـه وتشـبيه اهلل تعـاىل خبلقـه كفـر)1(، كما 

قـال نعيـم بـن محـاد اخلـزايع )2( :“مـن شـبه اهلل خبلقـه فقـد كفـر” ومن 

املعلـوم أن مـن أبطـل ابلاطل أن جيعـل ظاهـر كام اهلل تعاىل وكام رسـوهل 

وانلـي -☺- كفـر ا وتشـبيها، وهم قد جعلـوه مسـتلزما، أو موهما للك 

جـل ريب، كامـه عـن هـذا الـازم، واإليهام.

ب- أن اهلل تعـاىل لـم يبـني احلـق الي جيـب ىلع العباد اعتقـاده يف باب 

أسـماء اهلل تعـاىل وصفاتـه وإنمـا جعـل ذلـك موكـوال إىل عقوهلـم يثبتون ما 

شـاءوا، وينكـرون مـا شـاءوا ويئولـون انلصـوص املثبتة ملـا أنكـروه، وهذا 

مـن أبطـل ابلاطـل، فكيـف يـدع اهلل تعـاىل بيـان هـذا ابلـاب الي هو من 

باطل،  للصفات  ونفيهم  حٌق  اهلل  عن  التشبيه  املعطلة  –--"وني  عثيمني  ابن  الشيخ  قال      )1(
وانلافصات  باملعدومات  فشبهوه  باملوجودات   – تعاىل   – تشبيهه  من  فنفروا  أقبح،  لتشبيٍه  مستلزم  وهو 
عطلوا  ثم  أواًل،  شبهوا  فاملعطلة  واتلعطيل.  التشبيه  بني  مجعوا  واملشبهة  املعطلة  من  فٌل  واملمتنعات؛ 

ثانيا، ثّم شبهوا ثاثلاً؛ واملشبهة شبهوا أواًل، وعطلوا ثانياً. اتلعليق ىلع القواعد املثل )124(.
)2(    كنيته أبو عبد اهلل الفريض األعور احلافظ، وثقة اإلمام أمحد ، ورى هل ابلخاري، قال صالح بن 
أن  فلما طلبت احلديث عرفت  أنا كنت جهميا، فذلك عرفت كامهم  يقول:  نعيما  : سمعت  مسمار 

أمرهم يرجع إىل اتلعطيل. مزان االعتدال يف نقد الرجال )267/4(.
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أوجـب الواجبـات ويـكل أمـره إىل عقـول متناقضة يمنـع بعضها مـا يوجبه 
اآلخـر، أو جيـوزه ىلع اهلل عـز وجل.)1(

ج- أن انلـي وانلـي -☺- وخلفاءه الراشـدين، وسـلف األمـة وأئمتها 

اكنـوا قارصيـن أو مقرصيـن يف معرفـة ما جيـب اهلل تعـاىل من الصفـات وما 

يمتنـع عليـه إذا لـم يـرد عنهم حـرف واحد يف اتلأويـل الي سـلكه أوئلك 

املئولـون، حينئـذ إما أن يكـون انلي -☺- وخلفاؤه الراشـدون، وسـلف 

األمـة، وأئمتهـا جاهلـني بذلـك قارصيـن عـن معرفتـه، وإمـا أن يكونـوا 
اعملـني بـه، لكـن كتموه وقـرصوا يف بيانـه للنـاس، وكا األمريـن باطل. )2(
– - -: إن كتب الصحاح والسن واملسانيد يه املشتملة ىلع  )1(    قال شيخ اإلسام ابن تيمية 
الزنادقة واجلهمية، الي هو  أبواب، مثل كتاب اتلوحيد والرد ىلع  الصفات، بل قد بوب فيها  أحاديث 
سن  يف  انلعوت  وكتاب  داود،  أيب  سن  يف  اجلهمية  ىلع  الرد  كتاب  ومثل  ابلخاري،  صحيح  كتب  آخر 
ابن ماجة  السنة من سن  الصفات، وكذلك قد تضمن كتاب  النسايئ، فإن هذه مفردة جلميع أحاديث 
ومسند  الشافيع،  ومسند  مالك،  وموطأ  الرتمذي،  وجامع  مسلم،  صحيح  تضمن  وكذلك  تضمنه،  ما 
أمحد بن حنبل، ومسند موىس أيب قوة الزبيدي، ومسند أيب داود الطيالي، ومسند بن وهب، ومسند 
العدين، ومسند  أمحد بن منيع، ومسند مسدد، ومسند إسحاق بن راهوية، ومسند حممد بن أيب عمر 
أيب بكر بن أيب شيبة، ومسند بيق بن خمدل، ومسند احلميدي، ومسند ادلاوم، ومسند عبد ابن محيد، 
ومسند أيب يعل املوصي، ومسند احلسن بن سفيان، ومسند أيب بكر الزبار، ومعجم ابلغوي، والطرباين، 
وصحيح أيب حاتم بن حبان، وصحيح احلاكم، وصحيح اإلسماعيي، والربقاين، وأيب نعيم، واجلوزيق، وغر 
ذلك من املصنفات األمهات الي ال يصيها إال اهلل، دع ما قبل ذلك من مصنفات محاد بن سلمة، وعبد 
اهلل بن املبارك، وجامع اثلوري، وجامع ابن عيينة، ومصنفات وكيع، وهيثم، وعبد الرزاق، وما ال يصيه 
إال اهلل، فهل امتنع األئمة من فراءة هذه األحاديث ىلع اعمة املؤمنني، أو منعوا من ذلك؟ أم مازالت هذه 
الكتب يرض قراءتها ألوف مؤلفة من عوام املؤمنني قديماً وحديثاً؟ أيضاً فهذه األحاديث، ملا حدث بها 
الصحابة واتلابعون ومن اتبعهم من املخالفني، هل اكنوا خيفونها عن عموم املؤمنني ويتاتمونها ويوصون 

بكتمانها؟ أم اكنوا يدثون بها كما اكنوا يدثون بسائر سن رسول اهلل – ☺ - ؟! التسعينية )149/1(.
َست أسماؤه بعث حممًدا نبيَّه – ☺ –  )2(    قال اإلمام أمحد بن حنبل – -- "إن اهلل َجلَّ ثَناؤُه، وتقدَّ
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فـإذا تبـني ذلـك علـم أن اخلاف بـني السـلف واخللـف يف صفات اهلل 

تعـاىل ليـس خافـا بـني األفضـل والفاضـل، ولكنـه خـاف بـني الواجب 

واملحـرم واحلـق وابلاطـل، وأن طريـق اخللـف يف ذلـك حمـرم باطل.)1( 

واعلـم يـا فضيلـة الشـيخ أن القـول إذا اكن باطـا حمرمـا فـا يلزم أن 

يكـون قائلـه آثمـا إذا اكن لم يقرص يف طلـب احلق واتباعـه، ولكن اجتهد 

فأخطـأ، ولكـن عـدم إثمـه عنـد اهلل تعـاىل ال يلزمنـا أن نصـوب قـوهل، أو 

نقـول: إنـه من السـنة، فاتلفريـق بني القـول والقائـل، والفعـل والفاعل أمر 

ينبـيغ اتلفطـن هل، والواجـب علينـا أن ننكـر مـا خالـف احلـق مهمـا اكن 

القائـل بـه، وهمـا اكن عـدد القائلـني، ونعتـذر عـن قائلـه إذا علمنـا منـه 

صـدق انليـة يف طلـب احلـق واتباع مـا تبـني هل منه.

زب  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  رب   ]اتلوبة:33[ وأنزل عليه كتابه اهلدى 
ه واعمه، وناسخه  وانلور ملن تبعه، وجعل رسوهل – ☺- ادلال ىلع معى ما أراد من ظاهره وباطنه، وخاصِّ
معانيه،  ادلال ىلع  اهلل،  كتاب  املعرب عن  هو   –  ☺  – اهلل  رسول  فان  الكتاب،  هل  قصد  وما  ومنسوخه، 
انلاِس  أعلَم  ُهم  اكنوا  عنه،  ذلك  وَنَقلوا  هُل،  واصطفاه  نلبيه  اهلل  ارتَضاُه  من  أصحابه،  ذلك  يف  َشاَهَدُه 
برسول اهلل ☺ ، وبما أخرب عن معى ما أراد اهلل من ذلك بُمشاَهَدتٍهم ما قََصد هُل الكتاب، فانوا هم 

املعربين عن ذلك بعد رسول اهلل – ☺". طبقات احلنابلة،)65/2(.
– - : -" فالسعيد من تمسك بما اكن عليه السلف واجتنب ما  )1(    قال ابن حجر العسقاين 

أحدثه اخللف". فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، )253/13(.



95

ثاثلـا : ذكـر فضيلتكـم ص. . . . . عـدد. . . . . )1( أننـا  إذا أخرجنـا االشـاعرة 
واملاتريديـة مـن صـف املسـلمني، وجعلناهم يف عـداد الضالني وأسـقطناهم 
مـن أهـل السـنة واجلماعـة فمعى ذلـك أن حنكـم بالكفـر والضالة ىلع 

مـا يزيـد ىلع نسـة 95 يف املائة من املسـلمني.

وأظـن أن فضيلتكـم يعلـم أنـه ال خيـرج االشـاعرة واملاتريديـة مـن 
صـف املسـلمني إال جاهـل حباهلـم، أو جاهـل بأسـباب الكفـر واخلـروج 
اإلسـام،  مـن  خيرجوهـم  فلـم  بذلـك  العلـم  أهـل  أمـا  اإلسـام،  عـن 
السـنة  السـنة واجلماعـة يف غـر مـا خالفـوا بـه أهـل  بـل وال مـن أهـل 
واجلماعـة،)2(  واإلنسـان قـد يكـون فيه شـعبة مـن املخالفة للحق، وشـعبة 
بـل  مطلقـا  إخراجـا  احلـق  أهـل  ذلـك عـن  هل، وال خيرجـه  املوافقـة  مـن 
 يعطـى مـا يسـتحقه ويوصـف بمـا هـو أهلـه مـن هـذا وهـذا حـى يكون

الوزن بالقسطاس املستقيم.)3(

)1(    ملة املجتمع العدد )627/ص35(.
)2(    فائدة: ) إنَّ هذه املدرسة الكابية األشعرية املاتريدية يف هذه املباحث، مباحث الصفات رأيهم 
بما يف  السائل  إحتاف  ذلك(،  وأشباه  والعداوة  وابلغض  واحلب  والرضا  الغضب  ني  وُشبَْهتُُهم يف  واحد 

الطحاوية من مسائل)613(.
)3(    وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – - -– جواباً ىلع قول الصابون: "إن اتلأويل بلعض 
الصفات ال خيرج املسلم عن مجاعة أهل السنة": قال: "األشاعرة واشباههم ال يدخلون يف أهل السنة يف 
إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم يف ذلك وسلكوا غر منهجهم، وذلك يقتيض اإلنكار عليهم وبيان 
خطئهم يف اتلأويل، وأن ذلك خاف منهج اجلماعة... كما أنه ال مانع أن يقال : إن األشاعرة ليسوا من 
أهل السنة يف باب األسماء والصفات، وإن اكنوا منهم يف االبواب األخرى، حى يعلم انلاظر يف مذهبهم 
أنهم قد أخطأوا يف تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب انلي ☺ وأتباعهم بإحسان يف هذه املسألة، 
حتقيقاً للحق وإنكاراً للباطل وإنزااًل لل من أهل السنة واألشاعرة يف مزنتله الي هو عليها..." مموع 

فتاوى العامة عبد العزيز بن باز،)74/3(.
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وأمـا أن يكـون األشـاعرة واملاتريديـة يف املسـلمني بهذه النسـبة %95 

فهـذا أمـر ينظر فيـه، وحى لو صحت هذه النسـبة فإنها ال تقتـيض عصمتهم 

مـن اخلطـأ؛ ألن العصمـة يف إمجـاع املسـلمني، وإمجـاع املسـلمني ثابت ىلع 

خـاف مـا اكنـت عليه هـذه النسـبة، فـإن السـلف الصالح من صـدر هذه 

األمـة ممعـون ىلع إثبـات ما وصـف اهلل به نفسـه، ووصفه به رسـوهل، وىلع 

إجـراء انلصـوص يف ذلـك ىلع ظاهرهـا الائـق بـاهلل تعـاىل من غـر تأويل، 

وهـم أحـق باالتبـاع وقد نقل شـيخ اإلسـام ابـن تيميـة فيالفتـوى احلموية 

ص 87 مـن املجـدل اخلامـس مـن ممـوع ابـن القاسـم للفتـاوى عـن ابـن 

عبـد الـرب قـوهل: "أهل السـنة ممعـون ىلع اإلقرار بالصفـات الـواردة لكها يف 

الكتـاب والسـنة، واإليمـان بها ومحلهـا ىلع احلقيقـة ال ىلع املجـاز، إال أنهم 

ال يكيفـون شـيئا مـن ذلـك، وال يدون فيـه صفة حمصـورة". أه.

ونقـل أيضـا ص 89 منـه عـن القـايض أيب يعـل قـوهل: "ال جيـوز رد هذه 

األخبـار وال التشـاغل بتأويلهـا، والواجـب محلها ىلع ظاهرهـا، وأنها صفات 

هلل ال تشـبه صفـات سـائر املوصوفـني بهـا مـن اخللـق، وال يعتقـد التشـبيه 

فيهـا ولكـن ىلع مـا روي عن اإلمـام أمحد وسـائر األئمـة". أه.
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وبهـذا تبـني أن أهـل السـنة ممعـون ىلع خـاف مـا اكن عليـه أهـل 

اتلأويـل وإمجاعهـم هـو احلجـة الظاهـرة.)1( 
األخبار  "إن  قال:   :- خزيمة  بن  إسحاق  بن  حممد  قال  واتلابعني:  الصحابة  إمجاع   : أوال      )1(
الصحابة  قرن، من دلن  بعد  قرناً  السلف:  اخللف عن  نقلها  تعاىل،  اهلل  لكتاب  موافقة  اهلل  يف صفات 
اهلل  أخرب  ملا  والتسليم  به،  واإليمان  واملعرفة  تعاىل،  الصفات هلل  سبيل  هذا، ىلع  إىل عرصنا  واتلابعني 
تعاىل يف تزنيله، ونبيه الرسول ☺ عن كتابه، مع اجتناب اتلأويل، واجلحود، وترك اتلمثيل واتلكييف". 

ذم اتلأويل ابن قدامة، )19/18(.
قال شيخ اإلسام إبن تيمية - :-  "إن مجيع ما يف القرآن من آيات الصفات، فليس عن الصحابة 
اختاف يف تأويلها وقد طالعت اتلفاسر املنقولة عن الصحابة، وما رووه من احلديث، ووقفت من ذلك 
ىلع ما شاء اهلل تعاىل من الكتب الكبار والصغار أكرث من مائة تفسر، فلم أجد – إىل ساعي هذه – عن 
املفهوم  مقتضاه  خباف  الصفات  أحاديث  أو  الصفات،  آيات  من  شيئاً  تأويل  أنه  الصحابة  من  أحد 
املعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، وبيان أن ذلك من صفات اهلل ما خيالف كام املتأولني ما 

ال يصيه إال اهلل....". مموع الفتاوى، )394/6(.
روايته حلديث يف فضل  وذلك عقب   : الرتمذي  أبو عيىس  قال  احلديث:  أصحاب  إمجاع  ثانيا: 
الصدقة، فيه ذكر صفة ايلمني للرمحن جل ذكره: "وقد قال غر واحد من أهل العلم يف هذا احلديث وما 
يشبه هذا من الروايات من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعاىل لك يللة إىل السماء ادلنيا. قالوا: قد ثبتت 
الروايات يف هذا، ويؤمن بها، وال يتوهم، وال يقال كيف؟ هكذا روي عن مالك بن أنس؟، وسفيان بن 
عيينة، وعبد اهلل بن املبارك أنهم قالوا يف هذه األحاديث: أمروها با كيف، وهكذا قول أهل العلم من 

أهل السنة واجلماعة..." سن الرتمذي،)41/3(.
يف  لكها  الواردة  بالصفات  اإلقرار  ىلع  ممعون  السنة  "أهل   :   الرب  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  قال 
القرآن والسنة واإليمان بها، ومحلها ىلع احلقيقة ال ىلع املجاز، إال أنهم ال يكيفون شيئاً من ذلك وال 
يدون فيه صفة حمصورة. وأما أهل ابلدع، واجلهمية، واملعزتلة لكها، واخلوارج: فلكهم ينكرها وال يمل 
شيئاً منها ىلع احلقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، واحلق فيها 
قاهل القائلون بما نطق به كتاب اهلل وسنة رسول اهلل ☺ وهم أئمة اجلماعة". اتلمهيد ملا يف املوطأ من 

املعاين واألسانيد،)145/7(.
يعرفون  والسنة...  بالكتاب  املتمسكني  احلديث  أصحاب  إن   "  :-    – الصابون  عثمان  أبو  قال 
ربهم عز وجل بصفاته الي نطق بها وحيه وتزنيله، أو شهد هل بها رسوهل ☺... وال يرفون اللكم عن 
مواضعه... حتريف املعزتلة واجلهمية... وقد أاعذ اهلل أهل السنة من اتلحريف، واتلكييف، والتشبيه...". 

رشح عقيدة السلف أصحاب احلديث،)2/2(.
َعْرِش{

ْ
ال ىلَعَ  اْستََوٰى  ُثمَّ  تعاىل:}  لقوهل  تفسره  عند  وذلك   "  :-    – ابلغوي  السنة  حميي   قال 

 ]األعراف: 54[،" أولت املعزتلة االستواء باالستياء، فأما أهل السنة يقولون: االستواء ىلع العرش صفة 
اهلل تعاىل با كيف، جيب ىلع الرجل اإليمان به، ويكل العلم فيه إىل اهلل عز وجل". معالم اتلزنيل يف 

تفسر القرآن – تفسر ابلغوي، )179/2(.
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"اتفق  تعاىل:  اهلل  – رمحهما  أيب حنيفة  – صاحب  احلسن  بن  قال حممد  العلم:  وأئمة  الفقهاء  إمجاع  ثاثلا: 
الفقهاء لكهم من املرشق إىل املغرب ىلع اإليمان بالقرآن واألحاديث الي جاء بها اثلقات عن رسول اهلل 
☺ يف صفة الرب عز وجل من غر تفسر، وال وصف، وال تشبيه، فمن فر شيئاً من ذلك خرج بما 
اكن عليه انلي ☺ وفارق اجلماعة، ألنه وصفه بصفة ال يشء". العلو للعي الغفار يف إيضاح صحيح 

األخبار وسقيمها، لذهي )153(. ذم اتلأويل، البن قدامة املقديس،)14/14(.
وايلمن،   ، وتهامة  احلجاز،  أهل  من  علمائنا  فنحن ومجيع   ":-  – بن خزيمة  اسحاق  بن  قال حممد 
والعراق، والشام، ومرص مذهبنا: أنا نثبت هلل ما أثبته نلفسه؛ نقر بذلك بألسنتنا، ونصدق بذلك بقلوبنا 
من غر أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من املخلوقني، وعز ربنا عن أن نشبهه باملخلوقني، وجل ربنا 
عن مقالة املعطلني، وعز أن يكون عدماً كما قاهل املبطلون؛ ألنه ما ال صفة هل، تعاىل اهلل عما يقول 
اجلهميون الين ينكرون صفات خالقنا، الي وصف اهلل بها نفسه يف حمكم تزنيله، وىلع لسان نبيه 

حممد ☺".كتاب اتلوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، البن خزيمة)26/1(.
أنس، واألوزايع، وسفيان بن سعيد، وسفيان  -:"روينا عن مالك بن   – الرب  أبو عمر بن عبد  قال 
ابن عيينة، ومعمر بن راشد، يف االحاديث يف الصفات أنهم لكهم قال: أمروها كما جاءت". جامع بيان 

العلم وفضله،)943/2(.
– رمحهما اهلل -:"أما اإلتيان املنسوب إىل اهلل  تيمية  أبو عبد اهلل حممد بن اخلرض اجلد األىلع البن  قال 
فا خيتلف قول أئمة السلف: كمكحول، والزهري، واألوزايع، وابن املبارك، وسفيان اثلوري، والليث 
بن سعد، ومالك بن أنس، والشافيع، وأمحد، وأتباعهم أنه يمر كما جاء، وكذلك ما شالك ذلك مما جاء 
السنة  أهل  ومنهج  السامة،  طريقة  ويه  وحنوها،  الزنول  كأحاديث  السنة؛  به  وردت  أو  القرآن،  يف 
واجلماعة، يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إىل اهلل تعاىل، ويعتقدون أن اهلل مزنه عن سمات احلديث، 

ىلع ذلك مضت األئمة خلفاً بعد سلف".مموع الفتاوى، )409/16(.
قال ابن قدامة –  -:"وال خاف بني أهل انلقل سنيهم وبدعيهم يف أن مذهب السلف  يف 
صفات اهلل سبحانه وتعاىل اإلقرار بها، واإلمرار هلا، والتسليم لقائلها، وترك اتلعرض تلفسرها، بذلك 

جاءت األخبار عنهم مملة ومفصلة" حتريم انلظر يف كتب الكام،)37(.
وقال يف موضع أخر:"ومذهب السلف رمحة اهلل عليهم: اإليمان بصفات اهلل تعاىل وأسمائه الي وصف 
بها نفسه يف أياته وتزنيله، أو ىلع لسان رسوهل من غر زيادة عليها، وال نقص منها، وال جتاوز هلا، وال 

تفسر هلا، وال تأويل هلا بما خيالف ظاهرها..." ذم اتلأويل،)6/11(.
َعْرِش{ ]األعراف: 54[." فللناس 

ْ
قال ابن كثر : وذلك عند تفسره لقوهل تعاىل } ُثمَّ اْستََوٰى ىلَعَ ال

يف هذا املقام مقاالت كثرة جداً، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك يف هذا املقام مذهب السلف 
الصالح: مالك، واألوزايع، واثلوري، والليث بن سعد، والشافيع، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، 
إمرارها كما جاءت من غر تكييف، وال تشبيه، وال  أئمة املسلمني قديماً وحديثاً، وهو  وغرهم من 

تعطيل..." تفسر القرآن العظيم البن كثر،)426/3(.
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رابعا:  ذكر فضيلتكم ص. . . . عدد. . . . كاما هذا نصه: "أما ما يتخيله 

بعض اجلهلة من أدعياء العلم ايلوم الين يصورون اهلل تعاىل بصورة غريبة 

تعاىل كأنه جسم مركب من أعضاء وحواس، هل وجه،  عجيبة، وجيعلون اهلل 

ويدان، وعينان، وهل ساق، واصابع، وهو يزنل، ويمي، ويهرول، ويقولون يف 

تقرير هذه الصفات: إن اهلل جيلس كما جيلس الواحد ىلع الرير ويزنل كما 

يزنل أحدنا ىلع ادلرج" )1( ، ثم ذكرتم أن السلف الصالح رضوان اهلل عليهم 

لم يكن خيطر بباهلم عندما أثبتوا الصفات يشء من هذا أصا، بل لم يكن 

التشبيه ثم نقلتم  السامع  يتوهم  الواحد منهم بمعى االستواء حى ال  يتلفظ 
قول مالك )2( املشهور فيه.)3(

ويلـت غـرك قـال هـذا فإنـه مـن الغريـب العجيـب أن جتعل مـا نطق 
بـه الكتـاب، والسـنة، وأمجـع عليه سـلف األمة ختيا مـن بعـض اجلهلة.)4(

)1(    ملة املجتمع العدد )628/ص36(.
)2(    قال يىي بن يىي كنا عند مالك بن أنس –  - فجاء رجل فقال: يا أبا عبد اهلل، }الرمجن ىلع 
العرش استوى{]طه:5[، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه، حى عاه الرحضاء ثم قال: االستواء 
غر مهول، والكيف غر معقول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إال مبتداع، فأمر 
السلف وأصحاب  الرشاد ىلع مذهب  به أن خيرج، رواه ابليهيق يف كتاب االعتقاد واهلداية إىل سبيل 
احلديث )166(، والهي يف كتاب العلو للعي الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمها )138(، وقال 

اإلمام األبلاين –  – يف خمترص العلو )صحيح(، )123(.
)3(    ملة املجتمع العدد )628/ص36(.

)4(    انظر ردود العلماء ىلع مذهب االشاعرة سابقاً.
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ألـم تقرأ قول اهلل تعاىل: زب ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    رب .]الرَّمْحَِن:27[.

 ألـم تقـرأ قوهل تعـاىل عـن نفسـه: زب وئ  ۇئ  ۇئ  رب  ]املـادة:64[. وقوهل

زب  ۉ  ۉ  ېرب ]ص:75[.

ألـم تقـرأ قوهل تعاىل عـن سـفينة نـوح: زب ژ  ڑ  رب ]القمـر:14[. وقوهل 

ملـوىس: زب ڤ  ڤ    ڦ    رب ]طـه: 39[.

ألـم يبلغـك مـا رواه أبو سـعيد اخلـدري   أن انلـي -☺- قال: 

)يكشـف ربنـا عـن سـاقه فيسـجد هل لك مؤمـن ومؤمنـة ويبـى مـن اكن 

يسـجد يف ادلنيا رياء وسـمعة فيذهب ليسـجد فيعـود ظهره طبقـاً واحداً()1(، 

قـال ابـن كثـر يف تفسـره سـورة "ن": وهـذا احلديـث خمـرج يف الصحيحني 
ويف غرهمـا مـن طـرق، وهل ألفـاظ وهو حديـث طويل مشـهور.)2(

ألـم تسـمع بمـا رواه مسـلم مـن حديث عبـد اهلل بـن عمرو بـن العاص 

أنـه سـمع انلـي -☺-  يقـول: )إن قلـوب بـي آدم لكهـا بـني أصبعـني من 
الرمحـن؟(.)3( أصابع 

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )4919(، وأخرجه مسلم برقم )302(، وأمحد يف املسند برقم )11127(.
)2(    تفسر القرآن العظيم )ابن كثر(، )198/8(.

)3(    أخرجه مسلم برقم )2654(.
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  وبمـا رواه هـو وابلخـاري وغرهمـا مـن حديـث ابـن مسـعود

يف قصـة احلـرب الي جـاء إىل انلـي -☺- فقـال: يـا حممـد إن اهلل يمسـك 

السـماوات يـوم القيامـة ىلع إصبـع، واألرضـني ىلع إصبـع، وذكـر احلديـث 

 وفيـه: فضحـك انلـي -☺- تعجبـا وتصديقـا هل ثـم قـرأ: زب ې  ې  ى  
ى  ائرب ]الزمر: 67[.)1(

 وبمــا رواه ابلخــاري )2( عــن ابــن عمــر  عــن انلــي -☺- قال:

) إن اهلل تعــاىل يقبــض يــوم القيامــة األرضــني ىلع إصبــع وتكــون 

الســماوات بيمينــه ثــم يقــول: أنــا امللــك ( ، قــال ابــن كثــر يف تفســره آخر 

ســورة الزمــر: تفــرد بــه يعــي ابلخــاري مــن هــذا الوجــه ورواه مســلم مــن 
وجــه آخــر. )3(

 ألـم يثبـت عنـدك مـا رواه أبـو هريـرة عـن انلـي -☺- أنـه قـال:

) يـزنل ربنـا لك يللـة إىل السـماء ادلنيـا حـني يبـى ثلـث اآلخـر يقـول: 

مـن يدعـون فأسـتجيب هل، مـن يسـألي فأعطيـه، مـن يسـتغفرن فأغفـر 

)1(    أخرجه ابلخاري برقم)7451(.
)2(    أخرجه ابلخاري برقم )7414،7515،7451(، ومسلم برقم )2786(.

)3(    تفسر القرآن العظيم )ابن كثر(، )102/7(.
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قـال حـى   )1( وغرهمـا  ومسـلم  ابلخـاري  رواه  احلديـث  وهـذا   ،)  هل؟ 

 ابـن القيـم يف الصواعـق: “إنه قد تواتـرت به األخبار عن رسـول اهلل -☺-

 ورواه عنـه حنـو ثمـان وعرشين نفسـا مـن الصحابـة”. اه. خمتـرص الصواعق

ص 380 ط اإلمام.

ثـم ذكر بعـد ذلـك أسـماء الصحابـة اليـن رووه وأحاديثهـم فراجعه)2(، 

وراجـع رشح احلديـث املذكـور لشـيخه ابـن تيميـه )3( يتبـني لـك حقائـق 

وتنحـل عنـك إشـاالت. واهلل املوفـق.

عـن  ، هريـرة،  أيب  حديـث  مـن  ومسـلم  ابلخـاري  يـرو   ألـم 

انلـي -☺- أنـه قـال: )يقـول: اهلل عـز وجـل: أنـا عنـد ظـن عبـدي يب، 

وأنـا معـه إذا ذكـرن، فـإن ذكـرن يف نفسـه ذكرتـه يف نفـي، وإن ذكـرن 

)1(    أخرجه ابلخاري برقم)1145(، ومسلم برقم)758(، صحيح أيب داود برقم)1315(، صحيح وضعيف 
الرتمذي برقم )3498(.

الفرقة  غزو  ىلع  اإلسامية  العساكر  اجتماع  كتاب  يف  ذكرنا  )وقد   :-    – القيم  ابن  قال      )2(
اجلهمية أضعاف هذه انلقول عن الصحابة واتلابعني وتابعيهم واإلئمة األربعة نصا رصيا عنهم نقله 
اصحابهم وغرهم وأئمة اتلفسر وأئمة اللغة وأئمة الفقه وسادات الصوفية وشعراء اجلاهلية واإلسام 
بما يف بعضه كفاية ملن أراد اهلل هدايته ومن طبع اهلل ىلع قلبه فإن آيات اهلل تتل عليه وكام رسوهل وال 
يزيده ذلك إال مرضا ىلع مرضه واهلل املوفق للصواب ال اهل غره وال رب سواه. الصواعق املرسلة يف الرد 

ىلع اجلهمية واملعطلة )1245/4(. انظر اجتماع اجليوش اإلسامية )328-118/2(.
الفتاوى  – كذلك مموع     – تيمية  ابن  لشيخ االسام  الزنول(  )3(    راجع رسالة )رشح حديث 

.)322/5(
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يف مـأل ذكرتـه يف مـأل خـر منهـم، وإن تقـرب إيلَّ شـربا تقربت إيلـه ذرااع، 

 وإن تقـرب إىلَّ ذرااع تقربـت إيلـه بـااع، وإن أتاين يمـي أتيته هرولـة"( )1(،

وروى مسـلم مـن حديـث أيب ذر  عـن انلـي -☺- مثلـه فيمـن 
تقـرب إىل اهلل تعـاىل.)2(

فارجـع إىل حديـث أيب هريرة يف ابلخاري ص 384 من الفتح ط السـلفية 

ويف مسـلم ص 2068 ط احللـي حتقيـق حممـد فـؤاد وإىل حديـث أيب ذر يف 

نفـس الصفحة من مسـلم.

ألـم يقـل انلـي -☺-: )إن اهلل ال خيـى عليكـم إن اهلل ليـس بأعور 

وأشـار بيـده إىل عينـه وإن املسـيح أعـور عـني ايلمـى كأن عينـه عنبـة 

طافيـة(.)3( متفـق عليـه وهـذا لفـظ ابلخـاري.

فهـذه اآليـات الكريمـة واألحاديـث انلبويـة الصحيحـة فيهـا ادلاللـة 

الرصيـة ىلع ثبـوت الوجـه، وايلدين، والعينني، والسـاق، واألصابـع، والزنول 

واهلرولـة هلل جـل وعا.

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )5،84( ومسلم برقم )2675(.
)2(    أخرجه مسلم برقم )2687(.

)3(    أخرجه ابلخاري برقم )7407( ومسلم برقم )171(.
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بربـه   -☺- انلـي  علـم  فـوق  وهـل  علـم؟  اهلل  علـم  فـوق  فهـل 

علـم البـرش؟ وهـل يمكـن أن يقـال: ملـا ثبـت يف كتـاب اهلل تعـاىل وسـنة 

 رسـوهل -☺- إنـه مـن ختيل بعـض اجلهلـة أدعيـاء العلـم؟ سـبحانك هذا

بهتان عظيم.

نعـم مـن اعتقـد أن هـذه الصفـات ثابتـة هلل تعـاىل ىلع وجـه تماثـل به 

صفـات املخلـوق، أو أنهـا موهمـة للك فإنه مـن اجلهلـة أدعيـاء العلم، أما 

مـن اعتقـد ثبوتهـا هلل تعـاىل ىلع الوجـه الائـق بـه مـن غر تكييـف، وال 

تمثيـل، فـذاك هو العالـم باهلل، املعظـم لكتابه، السـالك مسـلك األدب معه، 

ومـع رسـوهل حيث لم يقـدم بني يدي اهلل ورسـوهل، ولـم يـدع يف كامهما ما 

هو خـاف ظاهـره وينـف ما هـو ظاهره.

أثبتـوا  حـني  بباهلـم  خيطـر  يكـن  لـم  السـلف  إن   “ قولكـم:  وأمـا 

الصفـات يشء مـن هـذا أصـا، وأن الواحـد منهم لـم يكن يتلفـظ بمعى 
االسـتواء”إلخ.)1(

فـإين أظـن أنكـم لـو تأملتم طريقـة السـلف لعلمتـم أنهـا ىلع خاف 

)1(    ملة املجتمع العدد)628/ص36(.
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قولكـم هـذا عنهـم، )1( فـإن السـلف اكن خيطـر بباهلـم أنهـا ثابتـة بـدون 

تكيـف وال تمثيـل، فقـد خطـر بباهلـم احلـق وابلاطل فيمـا يتعلـق بصفات 

اهلل تعـاىل، فأثبتـوا احلـق ونفـوا ابلاطـل، ولـم يكونـوا حبمـد اهلل بلهـاء ال 

خيطـر بباهلـم يشء أو ال يمـزون بـني احلـق وابلاطـل، وتفسـرهم آليـات 

يسـر  معلـوم  أمـر  تعـاىل  بـاهلل  الائـق  الوجـه  ىلع  وأحاديثهـا  الصفـات 

 تتبعـه ىلع فضيلتكـم، ومنـه مـا جـاء يف كتـاب اتلمهيـد البـن عبـد الـرب

ص 131 ج 7 حيـث قـال:  واالسـتواء معلـوم يف اللغـة ومفهـوم، وهـو العلـو 

واالرتفـاع ىلع الـيء واالسـتقرار، واتلمكـن فيه، قـال أبو عبيـدة يف قوهل 

تعـاىل: زب  ۈئرب قـال: )عـا( قـال: يقـول العـرب اسـتويت فـوق ادلابة 

واسـتويت فـوق ابليـت، وقـال غـره: اسـتوى أي انتى شـبابه واسـتقر فلم 

يكـن يف شـبابه مزيد.

اهلل خاطبنـا  وبهـذا  العلـو  يف  االسـتقرار  االسـتواء   : عمـر  أبـو   قـال 
عـز وجل ثم ذكر آيات الزخرف، وهود، واملؤمنون.)2(

وذكر ابلخاري يف صحيحه “عن أيب العايلة: استوى إىل السماء ارتفع.)3(

)1(    انظر كام ابن القيم –  – ص17، وانظر اجتماع اجليوش اإلسامية )328-118/2(.
)2(    اتلمهيد ملا يف املوظأ من املعاين واألسانيد )131/7(.

)3(    أخرجه ابلخاري )124/9(.
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وقال ماهد : استوى )عا ىلع العرش(”. اه. ص 403 فتح ط السلفية. )1(

وقال ابلغوي يف تفسـر قـوهل تعـاىل: زب ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  رب ]ابلقرة: 29[ ، 
قـال ابن عبـاس وأكرث مفري السـلف: أي ارتفاع إىل السـماء. )2(

وقـال يف تفسـر قـوهل: زب  ک  ک  ک  گ  رب ]األعـراف: 54[، قـال اللكي 
ومقاتـل: اسـتقر وقال أبـو عبيـدة: صعد.)3(

 فهـذه أيهـا الشـيخ أربعـة معـان لاسـتواء عنـد السـلف وإيلهـا أشـار

ابـن القيم يف نونيته )4( حيث قال: 

ربـــع
َ
الطعـان***فَلهـــم ِعبَـــاَرات َعليَْهـــا أ للفـارس  حصلـت  قـد 

ي َمـا ِفيـه مـن نكـران***َويِه اْسـتَقر َوقد عـا َوَكَذلِك أر
َّ

تفـع ال

ي ُهـو َرابِع ِ
َّ

***وكـذاك قد صعـد ال
ـيْبايِنّ الشَّ ُعبَيْـَدة َصاحـب  بُـو 

َ
َوأ

َتْفِسـره يِف  الَقـْول  َهـَذا  ــْرآِن***خيْتَـار  ُقـ
ْ
ــي بِال ــن اجلهـ ْدٍرى مـ

َ
أ

)1(    املصدر السابق.
)2(    معالم اتلزنيل يف تفسر القرآن - تفسر ابلغوي )/78(

)3(    املصدر السابق )235/3(.
)4(    منت القصيدة انلونية )87(.
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إثبـات أربعـة معـان لاسـتواء عـن السـلف يصـح أن نقـول:  أفبعـد 

إن الواحد منهم لم يكن يتلفظ بمعى االسـتواء؟

وأمـا جـواب مالـك ملـن سـأهل عـن كيفيـة االسـتواء بقـوهل: “ االسـتواء 

معلـوم، والكيـف مهـول” )1( فـإن مالـًا لم يسـأل عـن معى االسـتواء حى 

يقـال: إنـه أحجـم عن اإلفصـاح بمعنـاه، وإنما سـئل عـن الكيفيـة، فأجاب 

بأنهـا مهولـة نلـا، ولكن لقوة احرتاسـه خـاف أن يتوهـم واهٌم بـأن املعى 

مهـول أيضـا فقـال: االسـتواء معلوم ولـم يفصح باملعـى لظهـوره، وللك لم 
يقـع السـؤال عنه.)2(

هـو  االسـتواء  يقـول:  أن  مالـك  بإمـان  “إن  فضيلتكـم:  قـول  وأمـا 

اجللـوس” )3( فـا أظـن ذلـك بإمانـه ألنـه تفسـر االسـتواء باجللـوس لـم 

يثبـت عـن السـلف فيمـا أعلـم. واهلل أعلـم.

)1(    سبق خترجيه؟
)2(    قال الشيخ ابن عثيمني –  -: ) وهذا القول الي قاهل مالك وشيخه يقال يف صفة نزول اهلل 
بها ىلع  اإليمان  وإن  الكيفية،  املعى، مهولة  معلومة  إنها  الصفات:  من  ادلنيا وغره  السماء  إىل  تعاىل 

الوجه املراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة( تقريب اتلدمرية )41(.
)3(    ملة املجتمع العدد )628/ص36(.
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خامسـا: ذكـر فضيلتكـم يف ص . . . . عـدد. . . . أن األشـاعرة ذكـروا 

هـذا الـكام ألنـه ظهـر يف عرصهم نـاس ظلـوا بسـبب العقيدة فأولـوا هذه 

الصفـات دفعـاً ألوئلك منهم ىلع نية حسـنة. . . فاألشـاعرة إنمـا أرادوا تزنيه 
اهلل جـل وعـا ئلـا يضل بعـض انلـاس بتشـبيه اخلالق بعبـاده.)1(

وهـذا الي ذكرتمـوه قـد يكـون هـو الواقـع مـن بعضهم، وقـد يكون 

الواقـع لآلخريـن أن هـذا هـو عقيدتهـم، وأنهم يعتقـدون أن ثبـات احلقيقة 

التشبيه. يسـتلزم 

 وىلع لك حــال فهــذا مســلك فاســد إذ ال يمكــن معاجلــة ادلاء،

وال تفنيــد ابلدعــة ببدعــة، )2( وإنمــا يعالــج ادلاء بــادلواء انلاجــع، وتفنــد 

ــل  ــرد ىلع أه ــل يف ال ــاعرة بطائ ــأت االش ــم ي ــذا ل ــنة، وهل ــة بالس ابلدع

اتلأويــل الــي يف الصفــات )3(، فــإن مــن املعــروف أن األشــاعرة ال يثبتــون 

مــن الصفــات إال ســبعا ويه: احليــاة، والعلــم، والقــدرة، واإلرادة، والســمع، 

ــات  ــة إثب ــلف يف كيفي ــني الس ــم وب ــاف بينه ــكام، ىلع خ ــرص، وال وابل

)1(    ملة املجتمع العدد )613/ص31(.
: "فيا يلت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟" فريض    )2(    قال شيخ اإلسام ابن تيمية 
اهلل عن اإلمام مالك بن أنس حيث قال:" أولكما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جربيل إىل 

حممد ☺ جلدل هؤالء". مموع الفتاوى )29/5(.
)3(    املقصود بأهل )اتلأويل الي يف الصفات( هم املعزتلة ألنهم نفوا مجيع صفات اهلل تعاىل باتلأويل 

الفاسد واهلل أعلم.
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بعضهــا، أمــا مــا عــدا هــذه الصفــات فإنهــم ينكــرون حقيقتهــا بتأويلهــا 
إىل مــا زعمــوا أن العقــل جيــزه دون احلقيقــة.)1(

ــم  ــوا: إذا كنت ــاعرة فقال ــتطالوا ىلع االش ــي اس ــل ال ــل اتلأوي ــإن أه ف

ــل  ــميع ب ــل س ــدون ديل ــوه ب ــا أوتلم ــل فيم ــكم اتلأوي ــون ألنفس تبيح

بمقتــىض عقولكــم، فلمــاذا تنكــرون علينــا مــا أونلــاه بمقتــىض عقونلــا 

لونــه، فــإن اكنــت عقونلــا خاطئــة فأيــن الصــواب يف عقولكــم؟  ممــا ال تئوِّ

ــم  ــس لك ــا؟ ولي ــأ يف عقونل ــن اخلط ــة فأي ــم صائب ــت عقولك وإن اكن

ــم. ــرد اتلحك ــوى م ــكار س ــة يف اإلن ــا حج علين

وهـذا اإليـراد مـن أهـل اتلأويـل الـي ىلع األشـاعرة وارد ال حميـص 

لألشـاعرة عنـه إال بالرجـوع ملذهـب السـلف اليـن يطـردون هـذا ابلاب، 

ويثبتـون هلل تعـاىل ما أثبته نلفسـه مـن األسـماء والصفـات يف كتابه، أو ىلع 

لسـان رسـوهل َصلَّ اهلُل َعلَيْـه وََسـلََّم إثباتا بـا تمثيل وال تكييـف، وتزنيها 

بـا تعطيـل، وال حتريف.

يسمونها  الي  السبع  الصفات  إال  اإلثبات  من  هؤالء  عند  ليس   :-   الهي  احلافظ  قال      )1(
من  عداها  وما  والكام  وابلرص،  والسمع،  واإلرادة،  والقدرة،  والعلم،  احلياة،  ويه:  املعاين  صفات 
يقول  هذا  ويف  اتلفويض  أو  اتلأويل  إما  طريقني  أحد  نصوصها  يف  وهلم  يثبتونها  ال  اثلبوتية  الصفات 

قائلهم: ولك نص أوهم التشبيها... أوهل أو فوضه ورم تزنيها. العرش)110/1(.
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وال يكـي يف قبـول القـول وإقـراره حسـن قصـد قائلـه، بـل ال بـد من 

موافقتـه لرشيعـة اهلل تعـاىل، فـإن اكن خمالفا وجـب رده وإنـكاره مهما اكن 

قائلـه، لكـن إن اكن قائلـه ممـن عرف حبسـن القصـد وانلصيحـة دلين اهلل 

وعبـاد اهلل اعتـذر عنـه يف هـذه املخالفـة، وإال أعطـي مـا يسـتحقه لسـوء 

وخمالفته. قصـده 

سادسـا: ذكـر فضيلتكـم ص. . . عـدد. . . . )1( أن األسـلم يف موضـوع 

الصفـات أن نفـوض األمـر إىل عام الغيـوب الي ال ختى عليـه خافية ويف 

ص . . . عـدد. . . )2( قلتـم: وضمـن هـذا اإلطار الي فيه تزنيـه اهلل جل وعا 

عـن مشـابهته اخللق، أو مشـابهة اخللـق هل يؤمن السـلف الصالـح جبميع ما 

ورد مـن آيـات الصفـات وأحاديـث الصفـات، ويفوضـون علم ذلـك إىل اهلل 

تعـاىل . . . وقـد اشـتهر هـذا املذهب بأنـه مذهب أهـل اتلفويض.

ويف ص. . عدد . . .)3( ذكرتم أنه اشتهر لعلماء أهل السنة مذهبان هما: 

مذهـب أهـل اتلفويـض.                             ب- مذهـب أهل اتلأويل. أ- 

)1(    ملة املجتمع العدد )627/ص35(.
)2(    املصدر السابق العدد )628/ص35(.
)3(    املصدر السابق العدد )629/ص35(.
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ــق  ــض املطل ــس اتلفوي ــم لي ــدد. . )1(  أن مذهبه ــم ص. . . ع ــم ذكرت ث

كمــا قــد يتوهــم ابلعــض مــن انلــاس وإنمــا هــو مســلك آخــر، ثــم ذكرتــم 

ــه يتخلــص يف شــيئني: أن

أحدهمـا: تأويل ما ال بد من تأويله من آيات الصفات وأحاديثها.

واثلـاين: إثبـات مـا أثبتـه القـرآن أو السـنة واإليمـان بها ىلع مـراد اهلل 

بطريـق التسـليم واتلفويـض دون تشـبيه، أو تعطيل، أو جتسـيم، أو تمثيل. . . 

ىلع ضـوء هـذا يؤمـن السـلف الصالـح يف نـي املثلية وني اتلجسـيم.

واتلفويــض الي ذكرتمــوه هنــا لــم تبينــوا بيانــا ظاهــرا مــا املــراد بــه؟ 

هــل هــو تفويــض املعــى، أو تفويــض الكيفيــة؟ فــإن اكن األول فليــس هذا 

مذهــب الســلف؛ ألنهــم يثبتــون املعــى ىلع حقيقتــه ويعرفونه تمــام املعرفة 

 لكــن ىلع الوجــه الائــق باهلل تعــاىل مــن غــر تكييــف )2(، وال تمثيل قال

ــه املعــروف ب )العقــل وانلقــل( الي  ــة يف كتاب ــن تيمي شــيخ اإلســام اب

)1(    املصدر السابق العدد )631/ص34(.
–  -: " روى الالايئ بسنده عن برش بن عمر قال:" سمعت غر واحد  )2(    قال احلافظ الهي 
َعْرِش اْستََوى { ]طه: 20[، قال: ىلع العرش استوى: ارتفع" ويف هذا 

ْ
من املفرين يقولون }الرَّمْحَُن ىلَعَ ال

اتلفسر ملعى االستواء من قبل السلف رد ىلع من زعم أن مذهب السلف هو اتلقيد باللفظ مع تفويض 
املعى املراد، وأنهم اكنوا ال يفرون االستواء وال يتلكمون فيه". العرش )193/1(.
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طبــع ىلع هامــش كتابــه )منهــاج الســنة( يف ص 116 ج 1: " وأمــا اتلفويــض 

ــا ىلع عقلــه وفهمــه،  ــر القــرآن وحضن ــا أن ندب فمــن املعلــوم أن اهلل أمرن

ــه  ــه ومعرفت ــن فهم ــراض ع ــا اإلع ــراد من ــك أن ي ــع ذل ــوز م ــف جي فكي

ــل  ــلف أه ــب الس ــق مذه ــون احل ــني أن يك ــال: " فتع ــه". إىل أن ق وعقل

احلديــث والســنة واجلماعــة" وقــال يف ص 118 بعــد كام ســبق: " ومعلــوم 

ــرب  ــرآن وأخ ــزل الق ــاء، إذ اكن اهلل أن ــرآن ويف األنبي ــدح يف الق ــذا ق أن ه

أنــه جعلــه هــدى وبيانــاً للنــاس، وأمــر الرســول أن يبلــغ ابلــاغ املبــني، 

وأن يبــني للنــاس مــا نــزل إيلهــم، وأمــر بتدبــر القــرآن وعقلــه، ومــع هــذا 

فــأرشف مــا فيــه هــو مــا أخــرب بــه الــرب عــن صفاتــه. . .  ال يعلــم معنــاه 

فــا يعقــل، وال يتدبــر، وال يكــون الرســول بــني للنــاس مــا نــزل إيلهــم، 

وال بلــغ ابلــاغ املبــني وىلع هــذا اتلقديــر فيقــول لك ملحــد، ولك مبتــدع: 

احلــق يف نفــس األمــر مــا علمتــه بــرأي وعقــي، وليــس يف انلصــوص مــا 

ــد  ــم أح ــابهة، وال يعل ــلكة متش ــوص مش ــك انلص ــك؛ ألن تل ــض ذل يناق

ــه، فيبــى هــذا  ــاه ال جيــوز أن يســتدل ب معناهــا، ومــا ال يعلــم أحــد معن

ــاب  ــا بل ــاء، وفتح ــة األنبي ــن جه ــان م ــدى وابلي ــاب اهل ــداً بل ــكام س ال

مــن يعارضهــم، ويقــول: إن اهلــدى وابليــان يف طريقنــا، ال يف طريــق 
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ــاء  ــة، واألنبي ــة العقلي ــه باألدل ــول ونبين ــا نق ــم م ــن نعل ــا حن ــاء ألن األنبي

ــوا مرادهــم، فتبــني أن قــول  ــون، فضــا عــن أن يبين ــم يعلمــوا مــا يقول ل

أهــل اتلفويــض اليــن يزعمــون أنهــم متبعــون للســنة والســلف نــت رش 

ــوال أهــل ابلــدع واإلحلــاد". اه. كام الشــيخ. أق

وىلع هـذا فيجـب اإلفصـاح عـن املـراد باتلفويـض يف كامكـم وبيان 

أنـه تفويـض الكيفيـة ال املعى احلقيـيق ئلا يعتقـد القارئ أنكـم تريدون 

تفويـض املعـى الي هـو رش أقوال أهـل ابلدع واإلحلـاد، ملا يلـزم عليه من 

اللـوازم ابلاطلـة الـي ذكر بعضها شـيخ اإلسـام يف كامه هـذا. )1(

وال يكـي يف اإلفصـاح عـن ذلـك قولكـم: "واإليمـان بـه ىلع مـراد 

اهلل" فـإن مـراد اهلل ىلع رأي املفوضـني للمعـى غـر معلوم هلـم، وإن اكن هو 

معلومـا لغرهـم، حيث يؤمنـون بأن اهلل تعـاىل أراد بها املعـى احلقييق الي 

يـدل عليـه اللسـان العـريب الي نـزل بـه القـرآن لكنـه ىلع الوجـه الائق 

بـاهلل تعـاىل مـن غـر تكييـف، وال تمثيل.

)1(    قال شيخ اإلسام ابن تيمية-  -: "إن قول أهل اتلفويض الين يزعمون أنهم متبعون للسنة 
والسلف من رش أقوال أهل ابلدع واإلحلاد. درء تعارض العقل وانلقل )205/1(.
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وقولكـم: “إن مذهـب السـلف يتلخص يف شـيئني: أحدهمـا: تأويل ما 

ال بـد مـن تأويله” إلـخ قول غر صحيح، فإن السـلف حبمـد اهلل لم يكونوا 

يئولـون شـيئا مـن نصـوص الصفـات عـن ظاهره كمـا يفعلـه أهـل اتلأويل، 

وإنمـا اكنوا جيرونهـا ىلع حقيقتهـا وظاهرها ىلع ما أراده اهلل ورسـوهل.

وقـد تقـدم مـا نقلناه عـن ابن عبـد الـرب، والقـايض أيب يعل مـن محلها 

لكهـا ىلع احلقيقـة، وأنه ال جيـوز التشـاغل بتأويلها.

وقـد ذكـر فضيلتكـم يف ص . . . ومـا بعدهـا مـن العـدد. . .)1( أمثلـًة 

ذكرتـم أنـه ال بـد من تأويلهـا وسـوف نذكرها ونبـني حبـول اهلل وهدايته أنه 

ليـس فيهـا مـن تأويـل أهـل اتلعطيـل يشء حى يمكـن أن تكـون حجة 

هلـم ىلع أهـل اإلثبات باملوافقـة أو املداهنـة، كما قلت أنـت يف ص. . . عدد. 

. . باحلـرف الواحد.“فلمـاذا حنكـم بضال األشـاعرة بسـبب اتلأويل ونبيح 
اتلأويل”.)2( ألنفسـنا 

وحنـن جنيب عن األمثلة الي ذكرتم جبوابني ممل ومفصل:

)1(    ملة املجتمع العدد )629/ص36(.

)2(    ملة املجتمع العدد )629/ص37(.
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أما املجمل: 

فـإن اتلأويـل الي سـلكه انلُّفـاة رصف اللفظ عـن ظاهره لصـارف من 

عنـد أنفسـهم ال يـدل عليـه سـياق الـكام، واتلأويـل الي سـلكه أهـل 

اإلثبـات يف بعـض مـا ذكرتمـوه ليـس رصفـا للـكام عـن ظاهـره؛ ألن يف 

سـياقه مـا يـدل ىلع املعـى املـراد، وال ريـب أن ظاهـر الـكام مـا دل عليه 
سـياقه حبسـب الوضـع اللغـوي أو حـال املتلكـم عنـه. )1(

وأما املفصل:

رب ېئ   ېئ         ۈئ   ۈئ   زب  تعـاىل:  قـوهل  األول:   فاملثـال   ◄ 

 ]ابلقـرة: 29[ ذكـر فضيلتكـم أنهـا مئولة إىل معـى القصـد واإلرادة، وال ريب 
أن هـذا املعـى قال بـه طائفة مـن أهل السـنة وذلك مـن أجل تعديـه الفعل 

ب )إىل( ادلالـة ىلع الغايـة واالنتهـاء، والفعـل قـد يضمـن معـى خيالـف 

 املعـى املشـتق منـه مـن أجـل احلـرف املَعـدى بـه أال تـرى قـوهل تعـاىل:

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻرب ]اإلنسـان: 6[. حيـث اكن الفعـل زب  ٻ رب وبمعـى 

)1(  قال شيخ اإلسام: " ولفظ ]اتلأويل[ يف كام السلف ال يراد به إال اتلفسر، أو احلقيقة املوجودة 
اآلية ِويلُُه{  

ْ
تَأ يِت 

ْ
يَأ يَْوَم   – ِويلَُه 

ْ
تَأ  

َّ
إِال يَنُظُروَن  َهْل   { تعاىل:  قوهل  يف  كما  إيلها:  يئول  الي  اخلارج   يف 

االحتمال  إىل  الراجح  االحتمال  عن  اللفظ  رصف  أنه  بمعى:  اتلأويل  استعمال  وأما   ،]53 ]األعراف: 
املرجوح دليلل يقرتن به أو متأخر أو ملطلق ادليلل، فهذا اصطاح  بعض املـتأخرين، ولم يكن يف لفظ 

أحد من السلف ما يراد منه باتلأويل هذا املعى. رشح حديث الزنول )22(.
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)يـروى( مـن أجل تعديه بــ )ابلاء(، وىلع هـذا فليس يف الـكام رصف عن 

ظاهـره لوجـود ديلـل يف السـياق يقتيض هـذا املعى.

والقـول اثلـاين ألهـل السـنة أن زب  ۈئرب بمعـى ارتفـع كمـا نقلـه 

ابَلغـويُّ يف تفسـره عـن ابن عبـاس،)1( وأكـرث املفرين تمسـا بظاهر معى 

الفعـل وتفويضـا لكيفيـة هـذا االرتفـاع إىل اهلل تعـاىل واهلل أعلم.

 ◄ املثـال اثلـاين واثلالـث: قوهل تعاىل يف سـورة احلديـد: زب ڦ  ڦ  ڦ

  ڦ  ڄڄرب ]احلديـد: 4[. وقوهل يف سـورة املجادلـة: زب      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   
ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ     رب   ]املجادلـة:7[. 

ذكـر فضيلتكـم أن السـلف أولـوا املعيـة إىل معـى العلـم، ثـم ذكرتـم 

تعليـل ذلـك يف آيـة سـورة احلديـد بأنـه كيف يكـون اهلل تعاىل ىلع عرشـه 

وهـو مـع لك إنسـان يف لك مـان، وذكرتـم يف آيـة املجادلـة أن السـلف لـم 

يفروهـا بمعيـة الات ئلـا تتعـدد الات اإلهليـة.

ـــني  ـــه يف اآليت ـــاىل خللق ـــة اهلل تع ـــروا معي ـــلف ف ـــب أن الس وال ري

ـــك  ـــم بذل ـــه، وه ـــلف علي ـــاع الس ـــم إمج ـــل العل ـــض أه ـــى بع ـــم وح بالعل

)1(    تفسر ابلغوي )101/1(.
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ـــم يرصفـــوا الـــكام عـــن ظاهـــره )1( ـــم يؤولوهـــا تأويـــل أهـــل اتلعطيـــل، ول  ل

وذلك من وجوه ثاثة:

األول: أن اهلل تعـاىل ذكرهـا يف سـورة املجادلـة بـني علمني فقـال يف أول 

]املجادلـة : 7[ وقـال يف  زب ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   رب  اآليـة 

آخرهـا: زب  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    رب ]املجادلـة: 7[ فـدل ذلـك ىلع أن املـراد أنـه 

يعلمهـم وال خيـى عليـه يشء مـن أحواهلـم.

اثلـاين: أن اهلل تعاىل ذكرها يف سـورة احلديد مقرونة باسـتوائه ىلع عرشـه 

الي هـو أىلع املخلوقـات فقـال: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

رب   ڄڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   زب    قـوهل:   إىل  رب]احلديـد:4[  ڀڀ     ڀ   ڀ     پ   پ  
]احلديـد:4[. فـدل ىلع أن املـراد معيـة اإلحاطـة بهم علمـا وبـرصا، ال أنه معهم 

بذاتـه يف لك مـان وإال لـان أول اآليـة وآخرهـا متناقضا.

فـإن  معنـاه  مـن  اللفـظ  والزم  املعيـة،  لـوازم  مـن  العلـم  أن  اثلالـث: 

داللـة اللفـظ ىلع معنـاه مـن وجـوه ثاثـة: داللـة مطابقـة، وداللـة تضمن، 

وداللـة الـزتام وهلـذا يمكـن أن نقـول: هو سـبحانه معنـا بالعلم، والسـمع، 
)1(    قال شيخ اإلسام:" إن تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو مقبول ألنهم سمعوه من الرسول 
تأويل  إعراضنا عن  عنه  وأعرضنا  نبذناه  تفرد  وإن  قبلناه  األئمة  عليه  وتابعهم  من غرهم  وإن صدر 

اخللف". بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكامية )409/6(.
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وابلـرص، واتلدبـر والسـلطان وغـر ذلك مـن معـاين ربوبيته كما قـال تعاىل 

يف  هنـا  وقـال  ]طـه:46[،  ېرب  ۉ   ۉ   ۅ   زب    وهـارون:   ملـوىس 

،]4 ]احلديـد:  ڃرب  ڃ     ڄ     ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   زب  احلديـد:   سـورة 

فـإذا اكن العلـم مـن لـوازم املعيـة صـح أن نفرهـا بـه وبغـره مـن اللوازم 

الـي ال تنـاىف مـا ثبـت هلل تعاىل مـن صفـات الكمـال وال يعد ذلـك خروجا 

بالـكام عـن ظاهره.

ــة  ــر املعي ــن ف ــنة م ــل الس ــاء أه ــن علم ــني م ــن املحقق ىلع أن م

ــون  ــع أن يك ــال: ال يمتن ــاىل وق ــاهلل تع ــة ب ــة الائق ــا ىلع احلقيق بظاهره

ــاىل  ــع اهلل تع ــا مج ــة كم ــه حقيق ــو ىلع عرش ــة وه ــا حقيقي ــاىل معن اهلل تع

ــد. ــورة احلدي ــة س ــا يف آي بينهم

قال شـيخ اإلسـام ابـن تيميـة يف العقيدة الواسـطية ص 142 مـن املجدل 

اثلالـث مـن ممـوع الفتاوى البن قاسـم:“ ولك هـذا الـكام الي ذكره اهلل 

سـبحانه مـن أنـه فـوق العـرش وأنـه معنا، حـق ىلع حقيقتـه، ال يتـاج إىل 

حتريـف، ولكـن يصـان عـن الظنـون الاذبـة" وقـال قبيـل ذلـك: " وليس 

فـإن هـذا ال  باخللـق  أنـه خمتلـط  ]احلديـد:4[،  زب   ڦ  ڦ رب  قـوهل:  معـى 

توجبـه اللغـة، وهـو خـاف مـا أمجـع عليـه سـلف األمـة وخاف مـا فظر 
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اهلل عليـه اخللـق، بـل القمـر آيـة مـن آيـات اهلل مـن أصغـر خملوقاتـه هـو 

موضـوع يف السـماء وهـو مع املسـافر وغـر املسـافر أينما اكن، وهو سـبحانه 

فـوق العـرش رقيـب ىلع خلقـه مهيمـن عليهـم مطلـع إيلهـم إىل غـر ذلك 

مـن معـاين ربوبيته”.

وقـال يف الفصـل الي يليـه ص 143: “ومـا ذكـر يف الكتاب والسـنة من 

قربـه ومعيتـه، ال ينـاىف مـا ذكـر مـن علـوه وفوقيتـه، فإنـه سـبحانه ليـس 

ٌ يف دنـوه قريـب يف علـوه”.اه. كمثلـه يشء يف مجيـع نعوتـه، وهـو يلَعِ

الفتـوى احلمويـة ص 102 مـن املجـدل اخلامـس مـن ممـوع  وقـال يف 

الفتـاوى البـن  القاسـم: وال يسـب احلاسـب أن شـيئا مـن ذلـك )يعي مما 

جـاء يف الكتـاب والسـنة( يناقض بعضـه بعضا ابلتـة، مثل أن يقـول القائل: 

 مـا يف الكتـاب والسـنة مـن أن اهلل فـوق العـرش خيالفـه الظاهـر مـن قوهل:

 :-☺- وقـوهل  ]احلديـد:4[،  ڃرب   ڃ     ڄ     ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   زب 
)إذا قـام أحدكـم إىل الصـاة فـإن اهلل قِبَـل وجهـه(، )1( وحنـو ذلـك فـإن 

هـذا غلـط وذلـك أن اهلل معنـا حقيقـًة وهـو فـوق العـرش حقيقـة كمـا 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  قـوهل:  يف  بينهمـا  مجـع 

)1(    صحيح أيب داود برقم)485(. صحيح ابن حبان برقم )2265(.
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ڤ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    
أنـه  فأخـرب  ]احلديـد:4[،  ڃرب  ڃ     ڄ     ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ  
 فـوق العـرش يعلـم لك يشء وهـو معنـا أينمـا كنـا، كمـا قال انلـي -☺-

يف حديثـه األواعل: )واهلل فـوق العـرش وهـو يعلـم ما أنتـم عليـه(،)1( وذلك 

أن لكمـة "مـع" يف اللغـة إذا أطلقـت فليـس ظاهرهـا يف اللغـة إال املقارنـة 

املطلقـة مـن غـر وجوب مماسـة أو حمـاذاة عن يمـني أو شـمال، فـإذا قيدت 

بمعـى مـن املعـاين دلـت ىلع املقارنـة يف ذلـك باملعـى، فإنـه يقـال: مـا زنلا 

نسـر والقمـر معنـا أو انلجـم معنا، ويقـال: “ هـذا املتاع مـيع ملجامعته لك 

وإن اكن فـوق رأسـك فـاهلل مـع خلقـه حقيقة وهو فـوق عرشـه حقيقة”. اـه

وليـس تفسـر املعيـة بمعناهـا احلقيـيق الائـق بـاهلل تعـاىل بمنـاف ملا 

فرهـا بـه السـلف مـن العلم فـإن العلـم مـن لـوازم معناهـا، والزم املعى 

منـه فـا يناقـض حقيقته.

مـع  تعـاىل حـال  اهلل  أن  يقتـيض  احلقيـيق ال  بمعناهـا  املعيـة  وتفسـر 

خلقـه يف أمكنتهـم، وال يـدل ىلع ذلـك بـأي وجـه مـن وجـوه ادلاللـة، وال 

أبو داود برقم )4723(، والرتمذي برقم )3320(، وابن ماجة برقم )193(، واإلمام أمحد  )1(    أخرجه 
" هذا حديث حسن  الرتمذي:  برقم)3137(. وقال  "املستدرك"  برقم )1770(، واحلاكم يف  "مسنده"  يف 

غريب" وضعفه األبلاين، يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة واثرها اليء يف األمة،)398/3(.
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يفهـم ذلـك منـه إال مـن غلـظ طبعه عـن معرفـة اللغـة، وحجـب قلبه عن 

تعظيـم اهلل تعـاىل، ومعرفـة ما جيـب هل من الكمـال واجلال، ولـم يفهم أحد 

مـن السـلف عـن معيـة اهلل خللقه هـذا الفهـم اخلاطئ الضـال، وإنمـا فهمه 
احللويلـة اليـن لـم يقـدروا اهلل حق قدره مـن قدمـاء اجلهميـة وغرهم، وال 
ريـب أن مـن اعتقـد ذلـك يف اهلل تعـاىل فهو اكفـر أو ضـال، ومـن نقله عن 

غـره مـن السـلف أو األئمة فهـو اكذب.)1(

◄ املثال الرابع واخلامس: قوهل تعاىل زب  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    رب ]ق: 16[

وقـوهل : زب  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    رب ]ق: 16[

ذكـر فضيلتكـم ىلع املثـال الرابـع مـا نصه:" كيـف يمكـن فهم انلص 
الكريـم بـدون تأويـل زب  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    رب ]ق: 16[ . هـل اهلل تعاىل 
ملتصـق باإلنسـان اتلصـاق عـرق الوريـد؟ أليس يف هـذا الفهـم اخلاطئ ما 
يؤيـد داعوى بعـض أهل الضال من جهلـة املتصوفـة، أو الزنادقة واملاحدة 

اليـن يقولون باحللـول واالحتاد؟".

  ]16 ]ق:  زب  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    رب  اخلامـس  املثـال  ىلع   وذكرتـم 

الكتاب والسنة يف مواضع يقتيض يف لك موضع  )1(    قال شيخ اإلسام: "فلفظ املعية قد استعمل يف 
قدر مشرتك  تدل ىلع  أو  املواضع،  أن ختتلف دالتلها حبسب  فإما  اآلخر،  املوضع  يقتضيها يف  ال  أموراً 
بني مجيع مواردها، وإن امتاز لك موضع خباصيته، فعل اتلقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب 

خمتلفة باخللق حى يقال: قد رصفت عن ظاهرها" الفتوى احلموية الكربى )523(.
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قولـني أحدهمـا: أقـرب إىل امليـت بعلمنـا واطاعنـا. واثلـاين: أقـرب إيلـه 
بمائكتنـا احلارضيـن لقبـض روحـه.

وال ريب أن للعلماء يف تفسـر اآليتني قولني:

أحدهمـا: أن املـراد بـه قربه تعاىل بعلمـه وإحاطته، واليـن فروه بذلك 

ظنـوا أن تفسـره بقـرب ذاته يسـتلزم احللول واالحتـاد، أو يوهم ذلـك ففروا 

منـه إىل تفسـره بالعلم واإلحاطة وسـندوا تفسـرهم بأمرين:

فقـال:  العلـم  بعـد  "ق"  سـورة  يف  القـرب  ذكـر  تعـاىل  اهلل  أن   .1 

زب  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    رب ]ق:16[ ، فـدل ذلـك 

ىلع أن املـراد قربـه بعلمـه وإحاطته.

أن العلـم مـن لـوازم القـرب إذا اكن القريـب اكمل الصفـات، والزم   .2

اللفـظ مـن معنـاه – كمـا سـبق يف كامنـا ىلع املعيـة – تفسـر اللفـظ بـازم 

معنـاه – ال سـيما مـع وجـود قرائـن لفظيـة يف السـياق – ال خيـرج الـكام عن 

تأويا. يعـد  ظاهـره، وال 

القـول اثلـاين: أن املـراد بقربه تعـاىل قرب مائكته وسـندوا تفسـرهم 
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بأمريـن أيضا:

 أحدهمـا : أن اهلل تعـاىل ذكـر القـرب مقيـداً فقيَّـَدُه يف سـورة ق بقـوهل:

زب ٺ  ٿ  رب  ]ق:17[، فـإن قـوهل:  زب ٺ  ٿ   ٿ ٿ  ٿ  ٹ    ٹ   ٹ     رب 

متعلـق بقـوهل: زب    ڀ رب فيكـون هذا تفسـر ملعـى القرب وقيده يف سـورة 

زب ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ    الواقعـة حبـال االحتضـار فقـال: 

ڃ  چ  چ  چرب ]الواقعـة: 84-85[ ، ثـم إن يف قوهل زبچ  چ  چرب. 

ديلـا ىلع أن هـذا األقرب يف نفـس املان ولكن ال نبـرصه وهذا ال يكون 

إال للمائكـة ألن اهلل تعـاىل ال يمكـن أن يـل يف مـان املحترض.

والـيء إذا أضافـه اهلل تعـاىل إىل نفسـه بلفـظ اجلمـع لم يمتنـع أن يراد 

مائكتـه كمـا يف قـوهل تعـاىل: زب يئ  جب  حب  خب   رب ]القيامـة:18[، والي 

يقـرأ ىلع انلـي -☺- هـو جربيـل، وإذا اكن يف الـكام مـا يـدل ىلع املراد 

مـن سـياق الـكام، أو قرائـن األحـوال لـم يكـن تفسـره بمقتـىض ذلـك 

رصفـا للـكام عـن ظاهـره، وال يعـد تأويا.

والقـول اثلـاين يف تفسـر القـرب يف اآليتني هو ما اختاره شـيخ اإلسـام 

ابـن تيميـة وضعف تفسـره بالعلم واإلحاطـة، وقـال يف رشح حديث الزنول 
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ص 494 ج 5 مـن ممـوع الفتـاوى البـن قاسـم: "ليـس يف الكتـاب والسـنة 

وصفـه بقـرب اعم مـن لك موجود حـى يتاجـوا أن يقولـوا بالعلـم والقدرة 

والرؤيـة" قـال : " وكأنهـم ظنـوا أن لفـظ القـرب مثـل لفـظ املعية". ثـم ذكر 

الفـرق بينهمـا بمقتـىض انلـص واللغـة وقـال ص 502: " فا جيعـل لفظ مثل 

لفظ مـع تفريـق القـرآن بينهما". 

ەئ   ائ   ائ    ى   زب  تعـاىل:  قـوهل  يف  املذكـور  القـرب  وأمـا 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ  
.]186: ]ابلقـرة  رب  ىئ 

عنـه:  مـوىس  أبـو  رواه  فيمـا   -☺- قـوهل  يف  املذكـور  والقـرب 

تدعـون  اغئبـاً،  وال  أصـم،  تدعـون  ال  فإنكـم  أنفسـكم  ىلع  )أربعـوا 

كتـاب  مـن  اتلاسـع  ابلـاب  يف  ابلخـاري  رواه   )1( قريبـاً(،  بصـراً  سـميعاً 

 اتلوحيـد، ومسـلم يف ابلـاب اثلالـث عـرش مـن كتـاب الكـر وادلاعء وزاد:

 ،)2( أحدكـم(  راحلـة  عنـق  مـن  أحدكـم  إىل  أقـرب  تدعونـه   )والي 
ورواه أمحد يف املسـند ص 402 ج 4 بلفظ )من عنق راحلته(. )3(

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )42.5(.
)2(    أخرجه مسلم برقم )27.4(.

)3(    أخرجه أمحد يف مسنده برقم )19599(.
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قـال فقـد  واحلديـث  اآليـة  هـذه  يف  املذكـور  القـرب  أمـا   أقـول: 

شـيخ اإلسـام ابـن تيميـة يف رشح حديث الـزنول ص 508 ج 5 مـن مموع 

الفتـاوى البـن قاسـم: "فهنـا هـو نفسـه سـبحانه وتعـاىل القريـب املجيـب 

الي جييـب دعـوة ادلايع ال املائكـة" إىل أن قـال ص 510: “وأمـا قـرب 

الـرب قربـا يقـوم به بفعلـه القائم بنفسـه فهـذا تنفيـه الكابية، ومـن يمنع 

قيـام األفعـال االختياريـة بذاتـه، وأمـا السـلف وأئمـة احلديث والسـنة فا 

يمنعـون ذلـك وكذلـك كثـر مـن أهل الـكام”.

وقـال قبـل ذلـك ص 466: “ وأمـا دنـوه بنفسـه وتقربه من بعـض عباده 

فهـذا يثبتـه من يثبت قيـام األفعـال االختيارية بنفسـه وميئه يـوم القيامة، 

ونـزوهل واسـتواءه ىلع العـرش، وهـذا مذهـب أئمـة السـلف وأئمة اإلسـام 

املشـهورين، وأهـل احلديـث وانلقـل غنهم بذلـك متواتر”.

وقـال قبـل ذلـك ص 460:“ وأصـل هـذا أن قربه تعـاىل ودنـوه من بعض 

خملوقاتـه ال يسـتلزم أن ختلـو ذاتـه مـن فـوق العـرش، بـل هو فـوق العرش 

ويدنـو مـن خلقـه كيـف يشـاء كما قـال ذلك مـن قاهل مـن السـلف”. أ.ه.

وقـد سـبق ما نقلناه عـن العقيدة الواسـطية هل من أن ما ذكـر يف الكتاب 
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والسـنة مـن قربـه ومعيتـه ال ينـاىف مـا ذكـر مـن علـوه وفوقيته، فإنـه ليس 

كمثلـه يشء يف مجيـع نعوتـه فهـو يلع يف دنوه قريـب يف علوه.

 وقـال حممـد بـن املوصـي يف خمتـرصه للصواعـق املرسـلة البـن القيـم

ص 410-413 ط اإلمـام: “ فهـو قريـب مـن املحسـنني بذاتـه ورمحتـه قرًبـا 

ليـس هل نظـر، وهو مـع ذلك فوق َسـَماَواتِِه ىلع عرشـه” قال:“ والي يسـهل 

عليـك فهم هـذا معرفة عظمة الـرب وإحاطته خبلقه، وأن السـموات السـبع 

يف يـده َكَخْرَدلَـٍة يف يد العبد، وأنه سـبحانه يقبض السـماوات بيده، واألرض 

بيـده األخـرى ثـم يهزهـن فكيـف يسـتحيل يف حق من هـذا بعـض عظمته 

أن يكـون فـوق عرشـه ويقـرب مـن خلقـه كيـف شـاء وهـو ىلع العرش”. 

ا.ه. وإنمـا ذهـب الشـيخان .)1( إىل أن املـراد بالقرب يف اآليـة واحلديث قرب 

اهلل تعـاىل بنفسـه دلاللـة اللفـظ عليه بـدون مانـع رشيع وال عقي.

فـي اآليـة الكريمـة أضـاف اهلل الضمائـر مـن أوهلـا إىل آخرها نلفسـه 

ۇئرب  زب  رب    وئوئ  ەئ   ەئ   زب  ائرب   زب    فقـال:  الواحـد   بضمـر 

زب  ۈئۈئ   رب  زب   ېئرب  زب  ىئرب ، وحمـال أن تكون هذه الضمائر لغره.

)1(    املقصود شيخ اإلسام ابن تيمية وتلميذه شيخ اإلسام ابن القيم – رمحهما اهلل تعاىل.
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ويف احلديـث قـال َصـلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسـلََّم: )تدعون سـميًعا بصـًرا قريبًا، 

والي تدعونـه أقـرب إىل أحدكـم مـن عنـق راحلتـه( .)1(، والصحابة إنما 

يدعـون اهلل فيكـون القريـب هـو نفسـه، وهـذا غر مسـتحيل بالنسـبة إىل 

اهلل – تعـاىل – فإنـه – تعـاىل – ليس كمثلـه يشء، فليس قربه لعبـده كقرب غره، 

بـل هـو قـرب ال نظـر هل، الئـق جبـاهل وعظمتـه ال يكيـف، وال يمثل، وال 

ينايف علوه، واسـتواءه ىلع عرشـه.

◄ املثـال السـادس والسـابع: قـوهل – تعـاىل – عـن سـفينة نـوح: زب ژ  

ڑ  رب ]القمـر:14[ ، وقـوهل عـن مـوىس: زب  ڤ  ڤ    ڦرب ]طـه:39[، قـال 
فضيلتكـم عـن اآلية األوىل: هل يصـح أن نفرها ىلع ظاهرها أن السـفينة 

تسـر وجتـري يف عـني اهلل؟ وقلتم عن اثلانيـة: هل يفهم اعقـل أن موىس ريب 

يف عـني اهلل؟. واحلقيقـة أنـه ال يمكـن أن نقـول: إن السـفينة جتري يف عني 

اهلل؟ وال أن مـوىس ُريب يف عـني اهلل ولكـن مـن يقـول إن هـذا هـو ظاهـر 

الـكام حـى يتعني رصفـه عـن ظاهره؟.

فـاهلل - تعـاىل – لـم يقل: “جتـري يف أعيننـا” ولم يقل “وتلصنـع يف عيي” 

حـى يقـال: إن ظاهـر الـكام أن عـني اهلل ظـرف للسـفينة وظـرف ملـوىس 

)1(    سبق ختريج األحاديث.
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وإنمـا قـال :  زب ژ  ڑ  رب ]القمـر:14[ ، كمـا قـال: زب حب  خب  مب       

ىبرب ]هـود: 37[.

وقـد فرهـا ابن عباس وقتـادة بعني اهلل – تعـاىل – حقيقة نقلـه ابن جرير 

عنهمـا ص  309 ج15حتقيـق حممود شـاكر..)1( واملعـى: جتري مرئيـة بأعيننا، 

واصنـع الفلـك مرئيًّـا بأعيننـا وَحَسـب وحينـا، وهـذا معى صحيـح موافق 

لظاهـر الـكام غـر مسـتحيل ىلع اهلل – تعـاىل – فإنـه قـد جـاء يف الكتـاب 

والسـنة وإمجـاع السـلف ثبـوت العـني هلل – تعـاىل – حقيقة ىلع الوجـه الائق 

بـه مـن غـر تكييـف وال تمثيل.

وأمـا تفسـرها بمـرأى منا فهو صحيـح أيًضا ألنه تفسـر بالـازم، فإنها 

إذا اكنـت جتـري بعـني اهلل – تعـاىل – لـزم أن يراهـا، واتلفسـر بالـازم غـر 

خـارج عـن داللـة ظاهـر اللفـظ كما سـبق مـن أن داللـة اللفـظ ىلع معناه 

مـن وجـوه ثاثـة فا يكـون تأويـا، وال رصفًـا هل عـن ظاهره.

وقـال: زب  ڤ  ڤ    ڦرب ]طـه:39[ ، قـال ابـن كثـر ص 422 ج 5 ط 

أوىل املنـار:“ قـال أبـو عمران اجلـون: ترىب بعـني اهلل وقال قتـادة: تغذى ىلع 

عيـي”. ا . ه..)2( 

)1(    جامع ابليان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي )309/15(.
)2(    تفسر القرآن العظيم )ابن كثر()250/5(.
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وهـذا تفسـر للعـني حبقيقـة معناهـا، واملعـى: َولِـرتىَب ىلع مـرأي مـي 

بعيـي، وهـو معـى صحيـح موافـق لظاهر الـكام غـر مسـتحيل ىلع اهلل – 

– كما سـبق تعـاىل 

وأما تفسـرها بمرأى مي فنقول فيه كما قلنا يف اآلية السابقة.

◄ املثـال اثلامـن: ذكـر فضيلتكـم حديـث احلجـر األسـود يمـني اهلل 

 يف أرضـه وذكـرت يف ص. . . مـن عـدد . . . .)1( أنـه حديـث صحيـح وأنـه

تأويله. يتعني 

وهـذا احلديـث ال يصـح عن انلـي -☺- ، قال ابـن اجلـوزي يف العلل 

املتناهيـة ص 85 ج 2 نـرش إدارة العلـوم األثريـة: " هـذا حديـث ال يصـح، 

راقُطي  وإسـحاق بـن برش قـد كذبه أبـو بكر بن أيب شـيبة وغـره وقـال ادلَّ

هـو يف عـداد من يضـع احلديـث". ا. ه.

ودكـر حديثًـا آخـر مـن حديـث عبـد اهلل بـن عمـرو قـال: “ال يثبـت، 

قـال أمحـد: عبـد اهلل بن مؤمـل أحاديثـه مناكر، وقـال يلع بن اجلنيد: شـبه 

املـرتوك” ا.ه.

)1(    ملة املجتمع العدد )629/ص36(.
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وقـال شـيخ اإلسـام ابن تيميـة ص 397 ج 6 مـن ممـوع الفتاوى البن 

قاسـم: “ روي عـن انلـي-☺-، بإسـناد ال يثبـت، واملشـهور إنمـا هـو عن 

ابـن عبـاس قـال: احلجـر األسـود يمـني اهلل يف األرض فمـن صافحـه وقبله 

فكأنمـا صافـح اهلل وقبـل يمينـه. ومـن تدبـر اللفـظ املنقـول تبـني هل أنه ال 

إشـال فيـه إال ىلع مـن لـم يتدبره، فإنـه قـال: “يمـني اهلل يف األرض” فقيده 

بقـوهل “ يف األرض” ولـم يطلـق فيقـول: يمـني اهلل، وحكـم اللفـظ املقيـد 

خيالـف حكـم اللفـظ املطلق، ثـم قال: فمـن صافحـه وقبله فكأنمـا صافح 

اهلل وقبـل يمينـه، ومعلـوم أن املشـبه غـر املشـبه بـه، وهـذا رصيـح يف أن 

املصافـح لـم يصافـح يمـني اهلل أصـا، ولكن شـبه بمـن يصافـح اهلل فأول 

احلديـث وآخـره يبـني أن احلجـر ليس مـن صفـات اهلل كما هـو معلوم لل 

اعقـل”. ا. ه.

ويف سلسـلة األحاديـث الضعيفـة واملوضوعـة لألبلـاين رقـم 222 ص 25 

مـن اجلـزء اثلالـث املجـدل األول قال: هـو حديث موضـوع وذكره مـن رواية 

الاهـي إسـحاق بن برش، ونقـل عن ابن العـريب قوهل: هذا حديـث باطل فا 

يلتفـت إيلـه، ثم ذكـر األبلـاين للاهـي متابًعا مـن طريـق أيب يلع األهوازي 

وقـال: إنـه متهـم، فاحلديـث باطـل ىلع لك حـال، ثم نقل عـن ابـن ايب قتيبة 

أنـه أخرجـه عـن ابـن عبـاس موقوفًـا عليه، وقـال األبلـاين: املوقوف أشـبه 
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وإن اكن يف سـنده ضعيـف جـًدا فـإن إبراهيـم هذا هـو اخلوزي مـرتوك كما 
قـاهل أمحد والنسـايئ..)1(

فـإذا اكن احلديـث موضـواًع باطا ال يثبـت عن انلـي -☺- ويف ثبوته 

عـن ابـن عبـاس  نظـر، فإنـه ال يتـاج إىل اخلـوض يف معنـاه، وال 

وجـه إللـزام أهل السـنة وهم السـلف بالقـول بتأويله. ثـم ىلع تقديـر ثبوته 

عـن ابـن عباس  وتسـليم أنه مـن املرفـوع حكًما فإنـه ال يتاج إىل 

.-- تأويـل لوضـوح معنـاه كما ذكره شـيخ اإلسـام ابن تيميـة

 ◄ املثـال اتلاسـع: ذكـر فضيلتكـم قـوهل – تعـاىل – يف احلديـث القديس :

)وال يـزال عبـدي يتقـرب إىل بانلوافل حى أحبـه، فإذا أحببته كنت سـمعه 

الي يسـمع بـه، وبـرصه الي يبـرص به، ويـده الي يبطـش بهـا، ورجله الي 

يمـي بها، ولن سـألي ألعطيه، ولـن اسـتعاذين ألعيذنَّه(.

وهـذا حديـث صحيـح خرجـه ابلخـاري يف صحيحـه عـن أيب هريـرة 

 قـال: قـال رسـول اهلل، -☺- إن اهلل قـال: )مـن اعدى يل ويلًـا فقد 

آذنتـه باحلـرب(،.)2( وذكـر تمـام احلديث.

)1(    سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليء يف األمة، )390/1(، )206/6(.
)2(    أخرجه ابلخاري برقم )6502(
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وال ريـب أنـه ال يراد مـن احلديث أن يكـون اهلل – تعـاىل وتقدس – عني 

سـمع الـويل، وبـرصه، ويـده، ورجلـه، وال يمكـن أن يقـال: إن هـذا ظاهـر 

احلديـث ملـن تدبـره تدبـًرا جيًدا حـى يقـال: إنه يتـاج إىل اتلأويـل برصفه 

عـن ظاهـره، فإن يف سـياق احلديث ما يمنع القـول بهذا، وذلـك أن اهلل تعاىل 

قـال فيـه: )وما يـزال عبدي يتقـرب إىل بانلوافل حـى أحبه(، وقـال: ) ولن 

سـألي ألعطيـه، ولن اسـتعاذين ألعيذنـه(، فأثبت عبـًدا ومعبـوًدا، ومتقِرًبا 

ومسـتعيًذا  ومعطـى،  ومعطيًـا  ومسـؤوال،  وسـائا  وحمبوًبـا،  وحمبًـا  إيلـه، 

ومسـتعاًذا بـه، ومعيـًذا ومعـاًذا، فسـياق احلديـث يـدل ىلع اثنـني متباينني 

لك واحـد منهمـا غـر اآلخـر وىلع هـذا فيمتنـع أحدهمـا أن يكـون وصًفا 

يف اآلخـر، أو جـزًءا مـن أجزائـه، وال يمكـن ألحـد أن يفهم هـذا الفهم من 

مثـل هـذا السـياق أبـًدا، امهلل إال أن يكـون بليـد الفكـر، أو معرًضـا عن 

اتلدبـر، أو ذا هـوى أعماه.

وال يفهـم أحـد مـن مثل هذا السـياق – إذا تدبـره واكن ذا فكر سـليم – إال 

أن املـراد بـه تسـديد اهلل – تعـاىل – للعبـد ادرااك وعما، حبيث يكـون إدراكه 

بسـمعه وبـرصه بـاهلل واهلل ويف اهلل وكذلـك عملـه جبوارحـه فيتـم هل بذلـك 

كمـال االسـتعانة، واإلخـاص، واملتابعـة وهذا اغيـة اتلوفيق.
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وهـذا مـا فـره به السـلف وهو تفسـر مطابـق للفـظ متعني بالسـياق، 
وليـس فيـه تأويـل وال رصف للـكام عن ظاهـره وهلل احلمـد واملنة..)1(

◄ املثـال العـارش: ذكـر فضيلتكـم احلديـث القـديس بلفـظ: )ولـن 

أتـاين يمـي أتيتـه هرولـة(.

واحلديـث رواه ابلخـاري ومسـلم مـن حديـث أيب هريـرة  عـن 

انلـي، -☺-، قـال: يقـول اهلل تعاىل:" )أنـا عند ظن عبـدي يب، وأنا معه إذا 

ذكـرن( وتمام احلديـث: )وإن تقرب إيلَّ شـرًبا تقربت إيلـه ذرااًع، وإن تقرب 

إيلَّ ذرااًع تقربـت إيلـه بـااًع، وإن أتـاين يمـي أتيتـه هرولـة(. ورواه مسـلم 
من حديـث أيب ذر بنحـوه دون أوهل..)2(

)1(    قال شيخ اإلسام: "من اعدى يل ويلَّا فقد بارزن باملحاربة ترصيح منه بالفرق واجلمع حيث جعل 
افرتضته  ما  أداء  بمثل  عبدي  إىل  تقرب  وما  قال  ثم  ويله  ذات  نفسه  ولم جيعل  هل  معاداة  ويله  معاداة 
يتقرب  يزال عبدي  وقال ال  إيله  املتقرب  ليس  واملتقرب  إيله عبده  املتقرب  أن  وأظهر  فقد بني  عليه 
وقواه". وأعضائه  العبد  عني  هو  ليس  تعاىل  اهلل  ألن  وبيان  إظهار  لكه  وهذا  أحبه  حى  بانلوافل   إىل 

بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكامية )267/6(.
)2(    أخرجه ابلخاري برقم )2687(. عن أيب هريرة ، قال: قال انلي ☺: " يقول اهلل تعاىل: أنا 
عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرن، فإن ذكرن يف نفسه ذكرته يف نفي، وإن ذكرن يف مإل ذكرته يف 
مإل خر منهم، وإن تقرب إيل بشرب تقربت إيله ذرااع، وإن تقرب إيل ذرااع تقربت إيله بااع، وإن أتاين 
يمي أتيته هرولة" برقم )74.5(. وأخرجه مسلم برقم )2675( عن أيب هريرة ، وعن أيب ذر، قال: 
☺:" يقول اهلل عز وجل: من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا وأزيد، ومن جاء بالسيئة  قال رسول اهلل 
فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مي شربا تقربت منه ذرااع، ومن تقرب مي ذرااع تقربت منه 
بمثلها  لقيته  األرض خطيئة ال يرشك يب شيئا  بقراب  لقيي  أتيته هرولة، ومن  أتاين يمي  بااع، ومن 

مغفرة".
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وهـذا احلديـث كغره من انلصـوص ادلالة ىلع قيـام األفعـال االختيارية 

بـاهلل تعـاىل -، وأنـه– سـبحانه  فعـال ملـا يريـد، كمـا ثبـت ذلـك الكتـاب 

 والسـنة مثـل قـوهل – تعـاىل - : زب ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    رب ]الفجـر: 22[ ،

وقـوهل: زب ۉ  ې  ې      ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئرب ]انلحل:33[، 

وقـوهل: زب ڈ     ژ  ژ  ڑرب ]طـه:5[. وقـوهل -☺- : )يـزنل ربنا إىل 
السـماء ادلنيا(..)1(

وإن   ..
ً
ذرااع إيلـه  تقربـت  شـرباً  إيل  تقـرب  )مـن  احلديـث:  يف  وقـوهل 

أتـاين يمـي أتيتـه هرولـة(..)2( هـو مـن هـذا ابلـاب ولكهـا أفعـال متعلقـة 

 بمشـيئته كما قـال تعـاىل: زب ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆرب    ]الـربوج 16-15[ ،

لكـن  ]ابراهيـم:27[،  ڇرب  ڇ   ڇ   چ    چچ   چ   زبڃ   وقـال: 

أفعـاهل كسـائر صفاتـه ال تكيـف وال تمثـل باملخلوقـني.

وىلع هـذا فنؤمـن بـأن اهلل - تعـاىل – يتقـرب من عبـده املتقـرب إيله كما 

يشـاء ويـأيت هرولـة ملـن أىت إيلـه يمـي كمـا يشـاء مـن غـر تكييف وال 

تمثيـل وليـس يف ذلـك مـا يناىف كمـال اهلل عـز وجل.

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )1145( ومسلم برقم )168(.
)2(    سبق خترجيه.
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وذهـب بعـض العلمـاء مـن أهـل السـنة إىل أن قـوهل: )أتيتـه هرولـة( 

يـراد بـه سعـة قبـول اهلل - تعـاىل – وإقبـاهل ىلع العبـد املتقرب إيلـه املتوجه 

بقلبـه وجوارحـه إىل ربـه وقـال: إن هـذا هـو ظاهر اللفـظ بديلـل أن اهلل - 

تعـاىل – قـال: )ومـن أتاين يمـي(، ومن املعلـوم أن طالب الوصـول إىل اهلل ال 

يطلبـه باملـي فقط بـل يطلبه تارة باملي اكلسـر إىل املسـاجد، واملشـاعر، 

واجلهـاد، وحنوهـا، وتـارة بالركوع والسـجود وحنوهمـا، فعلم بذلـك أن املراد 

بذلـك كيفيـة طلـب الوصول إىل اهلل تعـاىل، وأن اهلل - تعاىل – جيـازي الطالب 

بأعظـم مـن عملـه وأفضل.

 وإذا اكن هـذا ظاهـر اللفـظ بالقرينـة الرشعيـة املفهومـة مـن سـياقه
لم يكن تفسـره بذلك تأويا وال رصفًا هل عن ظاهره واهلل أعلم..)1(

◄ املثـال احلـادي عر: ذكـر فضيلتكـم احلديث القـديس بلفظ: ابن 

آدم مرضـت فلم تعـدين، اسـتطعمتك فلم تطعمي، استسـقيتك فلم تسـقي.

)1(    قال شيخ اإلسام: "ال أعلم أحًدا من العلماء أجراه ىلع ظاهره أو اقتىض منه أو احتج بمعناه بل 
لك منهم تأويله ىلع القبول من اهلل تعاىل لعبده وحسن اإلقبال عليه والرضا بفعله ومضاعفة اجلزاء هل 

ىلع صنيعه". بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكامية )227/6(.
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وهـذا احلديـث رواه مسـلم مـن حديـث أيب هريـرة  عـن انلـي 

-☺- ، قـال: )إن اهلل عـز وجـل يقول يـوم القيامة: يا ابـن آدم مرضت فلم 

تعـدين، قـال: يـا رب كيف أعـودك وانـت رب العاملـني؟ قال: أمـا علمت أن 

عبـدي فانًـا مـرض فلم تعـده، أما علمـت أنك لـو عدته لوجدتـي عنده(، 
وذكـر تمـام احلديـث رقم 43 مـن كتاب الـرب والصلـة واآلدب ص 1990. .)1(

وهـو حديـث صحيـح أخذ به السـلف ولـم يرصفوه عـن ظاهـره بتأويل 

يتخبطـون فيـه بأهوائهـم، وإنمـا فروه بمـا فـره اهلل – تعاىل – بـه حيث قال: 

)أمـا علمـت أن عبـدي فانًا مـرض(، إلخ.

وقـال يف اإلطعـام: )أمـا علمت أنه اسـتطعمك عبدي فان فلـم تطعمه، 

أمـا علمـت أنـك لـو أطعمتـه لوجـدت ذلـك عنـدي(، وقـال يف اإلسـقاء: 

)استسـقاك عبـدي فـان فلـم تسـقه، أمـا إنـك لـو سـقيته لوجـدت ذلـك 

عنـدي(، وهـو رصيـح يف أن املـراد مـرض عبـد مـن عبـاد اهلل، واسـتطعام 

)1(    أخرجه مسلم برقم )2569( عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ☺:" إن اهلل عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدين، قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العاملني، قال: أما علمت 
فلم  استطعمت  آدم  ابن  يا  لوجدتي عنده؟  لو عدته  أنك  أما علمت  تعده،  فلم  أن عبدي فانا مرض 
تطعمي، قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العاملني، قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فان، 
فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك، فلم تسقي، قال: يا 
رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العاملني، قال: استسقاك عبدي فان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت 

ذلك عندي".
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عبـد مـن عبـاد اهلل ، واستسـقاء عبـد مـن عبـاد اهلل، والي فـره بذلـك 

هـو اهلل – تعـاىل – الي تكلـم بـه، هـو أعلـم بمـراده، فـإذا فر بمـا فره به 

اهلل – تعـاىل – لـم يكـن يف ذلـك رصف هل عن ظاهـره وال تأويل كمـا لوتكلم 

اهلل – تعـاىل – باملعـى ابتـداء.

وهـذا احلديـث من أكـرب احلجـج ادلامغـة ألهـل اتلأويل، اليـن رصفوا 

نصـوص الصفـات عـن ظاهرها با ديلل من كتاب اهلل وال سـنة رسـوهل، وال 

أقـوال السـلف الصالح بل يشـبه واهيـة هم فيهـا منتاقضـون مضطربون، إذ 

لـو اكن املـراد خـاف ظاهرهـا بلينـه اهلل – تعـاىل – ورسـوهل، ولـو اكن ظاهرها 

الائـق بـاهلل ممتنًعـا ىلع اهلل – تعـاىل – لان يف الكتاب والسـنة مـن وصف اهلل 
- تعـاىل – بمـا يمتنـع عليه ما ال يـى إال بكلفـة وهذا من أكـرب املحال.)1(

 :- وجـل  عـز   – اهلل  قـول  فضيلتكـم  ذكـر  عـر:  اثلـاين  املثـال   ◄ 

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀرب ]يـس: 71[ ، 

 أننـا نـأيب أن نفهم من هـذه اآلية أن اهلل خلق األنعام )اإلبـل وابلقر و الغنم(

بيده حقيقة.

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )1145( ومسلم برقم )168(.
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وكأنكـم تريـدون أن تدخلـوا هـذه اآليـة يف ضمـن مـا أوهل السـلف 

وهـذا غـر صحيـح فـإن اآليـة الكريمـة ليـس فيهـا مـا يـدل ىلع أن خلـق 

الي خلقهـا هـو   – تعـاىل   – اهلل  أن  اآليـة  بـل رصيـح  بيـده،  األنعـام   هـذه 

اكن  ولـو  زب  پ  پ  پرب  قـال:  بـل  بيـده  يقـل  ولـم  زب ٻ  ٻرب 
 املـراد أن اهلل خلقهـا بيـده لقـال:" خلقنـا هلـم بأيدينـا"، كمـا قـال يف آدم: 

زب  ۉ  ۉ  ېرب ]ص:75[، والعمـل يضـاف إىل ايلـد يف اللغـة واملـراد بهـا 
ايلد. صاحـب 

أرأيـت قـول اهلل تعـاىل -:  زب ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  

يئ                ىئ   مئ   حئ     جئ   ی         ی   زب  وقـوهل:  ]الشـورى:30[،  رب   ىئ  
املـراد  فـإن  ]الـروم:41[،  حترب  جت   يب   ىب    مب   خب        حب    جب  
 بمـا كسـب اإلنسـان نفسـه وإن عملـه بغـر يـده، خبـاف مـا إذا قيـل:

“عملتـه بيدي”وحنوه فإنه يدل ىلع أن ايلد يه الي حصل بها الفعل.

وىلع هـذا فليـس يف اآليـة الكريمـة رصف عـن ظاهرهـا، ألنهـا، ليـس 

فيهـا مـا يـدل ىلع أن األنعـام خملوقة بيـد اهلل، وإنمـا تـدل ىلع أن اهلل – تعاىل 

– خلـق هـذه األنعـام، وأنهـا مـن مجلة مـا عملـه اهلل – تعـاىل – وصنعه نلـا، ولو 

اكنـت اآليـة كمـا فهـم فضيلتكـم أو كمـا حاوتلـم أن تؤولوهـا بـه لانـت 

مجيـع املخلوقـات خملوقـة بيـد اهلل – تعاىل -.
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 ◄ املثــال اثلالــث عــر: ذكــر فضيلتكــم قــول اهلل - تعــاىل-:

ــم  زب ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀرب ]الفتــح:10[، وذكرت
ــد  ــم عن ــوق أيديه ــد اهلل ف ــا: ي ــني: أحدهم ــا تأويل ــر فيه ــن جري ــن اب ع

ــلََّم،  ــِه وََس ابليعــة ألنهــم اكنــوا يبايعــون اهلل ببيعتهــم نبيــه، َصــلَّ اهلُل َعلَيْ

ــلََّم،  ــِه وََس ــلَّ اهلُل َعلَيْ ــوهل، َص ــرصة رس ــم يف ن ــوق قوته ــوة اهلل ف ــاين: ق واثل

ــه. ــلََّم، ىلع نرصت ــِه وََس ــلَّ اهلُل َعلَيْ ــوا رســول اهلل، َص ــم بايع ألنه

وال ريــب أن املعــى األول أقــرب إىل ظاهــر اللفــظ فيكــون هــو 

 الراجــح وليــس فيــه تأويــل برصفــه عــن ظاهــره وذلــك ألن قــوهل:

زب ٱ  ٻ    ٻ  رب   رصيــح مطابــق للواقــع كمــا يف قــوهل: زب  ک  
فاملبايــع  ]الفتــح:18[،  ڳرب  ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک  
ــد أن  ــن ألح ــاىل – وال يمك ــس اهلل - تع ــي، -☺-، ولي ــو انل ــارشة ه مب

ــا  ــن مل ــظ لك ــر اللف ــك ظاه ــول: إن ذل ــاىل – وال أن يق ــه اهلل – تع ــم أن يفه

اكن انلــي، -☺-، رســوال مــن عنــد اهلل مبلًغــا عنــه صــارت مبايعــة ملــن 

ــاىل -: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پرب  ــوهل – تع ــة كق أرســله. وهــذه اآلي

]النســاء:80[، ويف هــذه اآليــة مــن ترشيــف انلــي، -☺-، وتأييــده وتأكيــد 

ــا ال خيــى ىلع أحــد. ــه م بيعت
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تعـاىل:زب  پ  پ  پ  ڀرب، فـي ىلع حقيقتهـا وظاهرهـا  أمـا قـوهل 

وذلـك ألن يـد اهلل – تعـاىل – صفـة من صفاته وهو سـبحانه فوقهـم ىلع العرش 

اسـتوى، فانـت يـده فـوق أيديهم كما قـرر ذلك ابـن القيم وانظـره ص 349 

ط اإلمـام مـن كتاب )اسـتعجال الصواعـق املرسـلة ىلع اجلهميـة واملعطلة( 
املعـروف باسـم )خمتـرص الصواعق(.)1(

ىلع  جعله  من  قول  من  أوىل  وهو  اللفظ،  لظاهر  مطابق  اتلقرير  وهذا 

سبيل اتلخييل، بأنه ملا اكنت مبايعة انلي، -☺-، مبايعة هلل اكنت يد انلي، 

-☺-، كأنها يد اهلل – تعاىل – وذلك أن انلي-☺- ، عند املبايعة ليس جيعل 

ال  أيديهم  مع  فيده  ويصافحهم،  بأيديهم  يمسك  اكن  وإنما  أيديهم،  فوق  يده 

هلل  واحلمد  ظاهرها  عن  يرصفها  تأويل  اآلية  يف  ليس  أنه  تبني  وبهذا  فوقها، 

رب العاملني.

أنواع مفردا ومثى وممواع فاملفرد كقوهل  القرآن ىلع ثاثة  " لفظ ايلد جاء يف  القيم:  ابن  )1(    قال 
يِْدينَارب 

َ
أ زبَعِملَْت  رب ]ص:75[، واملجموع كقوهل  زبَخلَْقُت بِيََديَّ ُكرب ]امللك:1[، واملثى كقوهل 

ْ
ُمل

ْ
ال زببِيَِدهِ 

]يس: 71[، فحيث ذكر ايلد مثناة أضاف الفعل إىل نفسه بضمر اإلفراد وعدى الفعل بابلاء إيلهما فقال 
بابلاء فهذه ثاثة  الفعل  العمل إيلها ولم يعد  ]ص:75[ وحيث ذكرها مموعة أضاف  رب  بِيََديَّ زبَخلَْقُت 
فروق"... إىل أن قال:" وأما إذا أضيف إيله الفعل ثم عدي بابلاء إىل يده مفردة أو مثناة فهو ما بارشته 
يده وهلاذا قال عبد اهلل بن عمروا إن اهلل لم خيلق بيده إال ثاثا خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس 
بيده وذكر اثلاثلة فلو اكنت ايلد يه القدرة لم يكن هلا اختصاص بذلك وال اكنت آلدم فضيلة بذلك 

ىلع مما خلق بالقدرة". الصواعق املرسلة يف الرد ىلع اجلهمية واملعطلة )268/1( .
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وباإلجابـة ىلع هـذه األمثلـة يتبـني أنـه ليس لاشـاعرة وغرهـم حجة 

ىلع أهـل السـنة بإلزامهـم باملوافقـة أو املداهنـة يف تأويلهـم، ملـا أولـوه مـن 

صفـات الكمـال الـي أثبتهـا اهلل – تعـاىل – نلفسـه، ولـو سـلمنا أن هلـم حجة 

يف ذلـك لسـلمنا أن للمعزتلـة حجـة فيمـا أولـوه مـن الصفـات الـي يثبتهـا 

األشـاعرة، ولسـلمنا أن للقرامطـة وغرهـم مـن غـاة اجلهميـة ومن سـلك 

سـبيلهم حجـة فيمـا أولوه مـن األسـماء، بـل لسـلمنا أن للفاسـفة وغرهم 

حجـة  فيمـا ذهبـوا إيله من تأويـل نصوص املعـاد، وهلذا اكن ال سـبيل ألحد 

يف دفع شـبه هـؤالء الزائغـني إال بالزتام سـبيل السـلف الراسـخني يف العلم، 

اثلابتـني ىلع القاعـدة املسـتقرة الـي ال يشـذ عنهـا يشء من مسـائل ادلين 

الكبـرة والصغـرة نسـأل اهلل – تعـاىل – أن جيعلنـا منهـم يف ادلنيـا واآلخرة. 

: دكـر فضيلتكـم ص.. عـدد.. )1( أن مذهـب السـلف أنـه جيـب 
ً
سـابعا

علينـا أن نصـف اهلل – تعـاىل – جبميـع مـا وصـف بـه نفسـه مـن صفـات ىلع 

مـا يليق بـه سـبحانه، فنزنه عـن اجلسـمية، والشـل، والصـورة، واالحتياج، 

وكررتـم القـول بنـي اتلجسـيم يف مواضـع مـن كامكم.

)1(    ملة املجتمع العدد )628/ص36(.
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ونـي اجلسـمية واتلجسـيم لـم يـرد يف الكتـاب، والسـنة، وال يف كام 

السـلف فالواجـب ىلع العبد اتلأدب مع اهلل ورسـوهل وسـلف األمة، فا يني 

عـن اهلل – تعـاىل – إال مـا نفـاه عن نفسـه وال يثبـت هل إال ما أثبته نلفسـه، أما 

ا وباطـا فإن الواجب السـكوت  مـا لـم يرد بـه ني وال إثبـات مما يتمـل حقًّ

عنـه، فـا يُنـى وال يُثبـت لفظـه، وأمـا معنـاه فيسـأل عنـه فـإن أريـد بـه 

حـق قبـل، وإن أريـد به باطـل رد، وىلع هذا فيسـأل مـن ني اتلجسـيم ماذا 

تريـد باجلسـم؟ فـإن قال: أريد بـه اليء املركـب املفتقر بعضـه إىل بعض يف 

الوجـود والكمـال قلنـا: نـي اجلسـم بهذا املعـى حق فـإن اهلل – تعـاىل – واحد 

أحـد صمـد غي محيـد. وإن قال: أريد به الـيء املتصف بالصفـات القائمة 

بـه من احليـاة، والعلم والقدرة، واالسـتواء والـزنول، واملـيء، والوجه، وايلد 

وحنـو ذلـك ممـا وصـف اهلل بـه نفسـه قلنا: نـي اجلسـم بهـذا املعـى باطل، 

فـإن هلل – تعـاىل – ذاتًـا حقيقيـة، وهو متصـف بصفـة الكمال الـي وصف بها 

نفسـه من هـذه الصفـات وغرهـا ىلع الوجـه الائق به.

ومـن أجـل احتمـال اجلسـم هلـذا وهـذا اكن إطـاق لفظـه نفيًـا وإثباتًا 

تيميـة ابـن  اإلسـام  شـيخ  قـال  اإلسـام  يف  أحدثـت  الـي  ابلـدع   مـن 

ص 152 ج 4 مـن ممـوع الفتـاوى البن قاسـم:" لفـظ اتلجسـيم ال يوجد يف 

كام أحـد مـن السـلف ال نفيًـا وال إثباتًـا فكيـف يـل أن يقـال: مذهـب 
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السـلف نـي اتلجسـيم أو إثباتـه بـا ذكـر للـك اللفـظ وال ملعنـاه عنهم". 

وقـال قبـل ذلـك ص 146:" وأول مـن ابتـدع الم بهـا املعزتلـة اليـن فارقوا 

مجاعـة املسـلمني" ا.ه.

يعـي أن املعزتلـة جعلـوا مـن أثبـت الصفـات مسـًما وشـنعوا عليهـم 

بهـذه األلفـاظ املبتدعـة يلغـزوا بذلـك عـوام املسـلمني.

وأمـا الصـورة فقـد روى ابلخـاري ومسـلم مـن حديـي أيب هريـرة وأيب 
سـعيد اخلـدري  مـا يـدل داللة رصيـة ىلع ثبوتهـا هلل – تعـاىل – روى 
ابلخـاري يف : بـاب الـرصاط جـر جهنـم ص 444 ج 11 فتـح ط السـلفية 
عـن عطـاء عـن أيب هريـرة، ، قـال: )قـال أنـاس: يـا رسـول اهلل هل 
دونهـا  ليـس  الشـمس  تضـارون يف  قـال:" هـل  القيامـة؟  يـوم  ربنـا  نـرى 
سـحاب؟". قالـوا: ال يـا رسـول اهلل. قال:"هـل تضـارون يف القمـر يللـة ابلدر 
ليـس دونـه سـحاب؟". قالوا: ال يـا رسـول اهلل. قـال: )فإنكم ترونـه كذلك 
يـوم القيامـة()1(، وذكـر احلديـث وفيـه: )وتبـى هـذه األمـة فيهـا منافقوها، 
فيأتيهـم اهلل يف غـر الصـورة الـي يعرفـون فيقـول: أنـا ربكـم. فيقولـون: 
نعـوذ بـاهلل منـك، هـذا ماننـا حـى يأتينـا ربنـا، فـإذا أتانـا ربنـا عرفنـاه، 
فيأتيهـم اهلل يف الصـورة الـي يعرفـون فيقـول: أنـا ربكـم. فيقولـون: أنـت 

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )7427(.
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ربنـا فيتبعونـه()1(، وذكـر تمـام احلديـث قـال عطـاء وأبـو سـعيد جالس مع 
أيب هريـرة ال يغـر عليـه شـيئًا مـن حديثـه ورواه عـن أيب سـعيد اخلـدري 

ڀ ڀ     ڀ     پ   زب   :  - تعـاىل   – اهلل  قـول  بـاب  يف   -☺- انلـي   عـن 
السـلفية، ط  فتـح   13 ج   419 ص  ]القيامـة:23-22[،  رب  ٺ   ٺ   ڀ           
 ورواه مسلم عنهما يف كتاب اإليمان حديث أيب هريرة رقم 299 ص 163 حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق وحديث أيب سـعيد رقم 302 ص 167.

فهـل أحـد أعلـم بـاهلل – تعـاىل – وما جيـب هل، أو يمتنـع يف حقـه، أو جيوز 

مـن رسـول اهلل -☺-؟! وهـل أحـد من اخللـق أنصح من رسـول اهلل-☺، 
لعبـاد اهلل؟ وهـل أحـد مـن اخللـق أفصـح لسـانًا وأبلـغ بيانًا من رسـول اهلل 

 -☺-؟ وهـل أحـد مـن قـرون هـذه األمـة أحفـظ أمانـة مـن أصحـاب

رسـول اهلل-☺- الين اختارهم اهلل- تعاىل- لصحبة نبيه ونقل رشيعته؟.

وهـو  ربـه  عـن  بـه  أخـرب  فيمـا   ،-☺- اهلل،  رسـول  أثبـت  وقـد 
أن  ايلقـني  علـم  نعلـم  لكننـا  – صـورة،  تعـاىل   – أن هلل  املصـدوق  الصـادق 
هـذه الصـورة ليسـت مماثلـة لصـورة أحـد مـن املخلوقـني، وأنهـا أعظـم 
وأجـل ممـا يتخيلـه املفكـرون، وأنـه ال يـل ألحـد أن يتخيـل ايلـوم هـذه 
:  - تعـاىل   – اهلل  قـال  بلسـانه  كيفيتهـا   عـن  يعـرب  أو  ذهنـه،  يف   الصـورة 
زب  ې    ې   ى      ى  رب ]طـه:110[ ، وقـال: زب وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )6573(.
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 ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  یرب  ]اإلساء:36[، وقـال – تعـاىل
ک   ڑ   ڑ        ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ     ڌ    ڌ    ڍ   ڍ   ڇ     ڇ   زب 
]األعـراف:33[. ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    رب 

فـا يـل ألحـد أن يثبـت هلل - تعاىل – مـا لم يعلـم أن اهلل أثبتـه، وال أن 
ينـي عنـه ما لـم يعلم أن اهلل نفـاه، فكيف يـل أن نني ما أثبتـه اهلل – تعاىل 

– نلفسـه إما يف كتابه، أو ىلع لسـان رسـوهل َصلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسـلََّم.

فتزنيـه اهلل - تعـاىل – عـن الصـورة الائقـة جبـاهل وعظمتـه رد ملـا أثبته 
بريئـون مـن – عليهـم  تعـاىل   –  هل رسـول اهلل-☺- والسـلف رضـوان اهلل 

هذا اتلزنيه.

وأمـا الشـل فـإن أريد بـه الصورة فقـد عرفت الـكام فيهـا، وإن أريد 
بـه مماثلـة املخلوقـني فـاهلل – تعاىل – مـزنه عنه )1(.

: ذكـر فضيلتكـم ص. . . مـن العـدد. . .  أن اخللـف هـم علمـاء 
ً
ثامنـا

أهـل السـنة مـن املتأخرين الين ظهـروا يف القـرن الرابع اهلجـري ويف نهاية 
اثلالث.)2( القـرن 

)1(    قال ابن القيم : " ومن هذا حديث الصورة وقوهل : " خلق آدم ىلع صورة الرمحن " لم يرد به تشبيه 
الرب وتمثيله باملخلوق ، وإنما أراد به حتقيق الوجه وإثبات السمع وابلرص والكام صفة وحما ، واهلل 

أعلم ". خمترص الصواعق املرسلة ىلع اجلهمية واملعطلة ) 539(.
)2(    ملة املجتمع العدد )629/ص34(.
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واملعـروف أنـه إذا قيل: )اخللف( يف باب أسـماء اهلل وصفاتـه فإنما يعي 
بهـم اليـن أحالـوا االعتقاد يف هذا ابلـاب إىل مـا يقتضيـه العقل،وكذبوا بما 
يمكنهـم تكذيبـه ممـا خيالـف عقوهلـم، أو ممـا ال تقتضيه عقوهلـم، ورصفوا 

مـا ال يمكنهـم تكذيبه عـن ظاهره.

قال شـيخ اإلسـام بن تيميـة يف الفتـوى احلمويـة ص 10 ج 5 من مموع 
الفتـاوي البـن القاسـم يف معـرض الرد ىلع مـن قال: طريقة السـلف أسـلم، 
وطريقـة اخللـف أعلـم وأحكـم قـال: "واإلشـارة باخللـف إىل رضب مـن 
املتلكمـني اليـن كـرث يف بـاب ادليـن اضظرابهـم وغلـظ عـن معرفـة اهلل 

حجاتهـم". ا ه. وذكـر كاًمـا ينبـيغ معرفتـه.)1(

)1(    قـال شـيخ االسـام: "ومـن هنـا قـال مـن قـال مـن انلفـاة: إن طريقـة اخللـف أعلـم وأحكم، 
وطريقـة السـلف أسـلم( ألنـه ظـن أن طريقة اخللـف فيها معرفـة انلي، الي هـو عنده احلـق، وفيها 
طلـب اتلأويـل ملعـاين نصـوص اإلثبـات، فان يف هـذه عندهـم علـم بمعقـول، وتأويل ملنقـول، ليس 
يف الطريقـة الـي ظنهـا طريقـة السـلف، واكن فيه أيًضـا رد ىلع من يتمسـك بمدلول انلصـوص، وهذا 
عنـده مـن إحـام تلـك الطريـق، ومذهب السـلف عنـده عدم انلظـر يف فهـم انلصـوص، تلعارض 
االحتمـاالت، وهـذا عنده أسـلم، ألنـه إذا اكن اللفـظ يتمل عدة معان، فتفسـره ببعضهـا دون بعض 

فيـه خماطـرة، ويف االعـراض  عـن ذلك سـامة من هـذه املخاطرة.
 فلو اكن قد بني وتبني  هلذا  وأمثاهل أن طريقة السلف إنما يه إثبات ادلت عليه انلصوص من الصفات، 
وصحيح  املعقول  لرصيح  خمالفتها  وبيان  انلفاة،  طريقة  وإبطال  وعقله،  وتدبره  عليه،  دلت  ما  وفهم 
املنقول – علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وأهدى إىل الطريق األقوم، وأنها تتضمن تصديق 
الرسول فيما أخرب به، وفهم ذلك ومعرفته، وأن ذلك هو الي يدل عليه رصيح املعقول، وال يناقض ذلك 
إال ما هو باطل وكذب، وأن طريقة انلفاة املنافية ملا أخرب به الرسول طريقة باطلة رشاًعوعقًا، وأن من 
غر  قال  فقد  الصفات،  من  تضمنته  ما  إثبات  وعدم  األيات،  بمعاين  العلم  عدم  السلف  طريقة  جعل 
بقول  بل بعث  الصفات،  بإثبات  يبعث  لم  إنه  الرسول:  قال ىلع  أن من  إما عمًدا وإما خطأ، كما  احلق: 
انلفاة، اكن مفرتياً عليه، وهؤالء انلفاة هم كذابون: إما عمًدا وإما خطأ: ىلع اهلل وىلع رسوهل وىلع سلف 
األمة وأئمتها، كما أنهم كذابون: إما عمًدا وإما خطأ: ىلع عقول انلاس، وىلع ما نصبه تعاىل من األدلة 

العقلية، والرباهني ايلقينية". درء تعارض العقل وانلقل)379/5(.
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السـنة إىل ذوي  – أهـل  – زعًمـا  : ذكـر فضيلتكـم حـني قسـمتم 
ً
تاسـعا

مذهبـني أنـه مـا اكن أحد من أصحـاب املذهبني ينسـب غـره إىل الضالة، 

وال يصفـه بمـا يصفـه اجلاهلـون ايلوم مـن اخلروج عـن ادلين واملـروق من 
الخ.)1( اإلسـام 

وحنـن ال نعلـم أن أحًدا من أهل السـنة نسـب األشـاعرة، واملاتريدية إىل 

اخلـروج عـن ادلين، واملروق عن اإلسـام.

وأمـا وصفهـم بالضـال باعتبـار مـا قالوه يف صفـات اهلل فإنـه موجود يف 

كام أهـل السـنة، بـل هـو يف كامكم أنتـم حينمـا قررتم يف عـدة مواضع 

مـن كامكـم أنهم اكنـوا خمطئـني، )2( واخلطـأ نقيـض الصـواب، والصواب 

هـو احلـق وقـد قـال اهلل – تعـاىل –: زب  ی  ی  ی  جئ  حئ  رب ]يونـس:32[.

الفتـاوي ممـوع   6 ج   359 ص  يف  تيميـة  بـن  اإلسـام  شـيخ   قـال 

البـن قاسـم بعد أن ذكـر اجلهمية ومـن تبعهم مـن املعزتلة وبعض األشـعرية 

قـال: “ وهلـذا اكنـوا يقولـون: إن ابلـدع مشـتقة مـن الكفـر  وآيلـة إيلـه 

)1(    ملة املجتمع العدد )629/ص35(.
)2(    ملة املجتمع العدد )613/ص 30(، والعدد )627/ص35(، والعدد )37/629(.



148

ويقولـون: إن املعزتلـة خمانيـث الفاسـفة، واألشـعرية خمانيـث املعزتلـة،.)1( 

واكن يـىي بـن عمـار يقـول: املعزتلـة اجلهميـة الكـور، واالشـعرية اجلهمية 

اإلنـاث ”قـال الشـيخ: “ ومرادهم األشـعرية اليـن ينفون الصفـات اخلربية، 

وأمـا مـن قـال منهـم بكتـاب االبانـة الي صنفـه األشـعري يف آخـر عمره 

ولـم يظهـر مقالـة تناقـض ذلـك فهـذا يعـد مـن أهـل السـنة لكـن مـرد 

االنتسـاب إىل األشـعرية بدعـة ”.ا.ه. وقـال قبـل ذلـك يف ص 310: “وأمـا 

األشـعرية فعكـس هـؤالء، وقوهلـم يسـتلزم اتلعطيل، وأنـه ال داخـل العالم، 

)1(    هذه العبارات وردت عند شيخ اإلسام وليس هو أول من استخدمها بل استخدمها قبله شيخ 
اإلسام األنصاري املتوىف سنة 481 ه، الي قال: "األشعرية اإلناث هم خمانيث املعزتلة" – مموع الفتاوي 
)227/8(، كما أن الشهرستاين املتوىف سنة 548 ه، قال عن املعزتلة: "اخلنايئ من املعزتلة ال رجال وال نساء" 
نهاية اإلقدام )ص: 159(، وعبارة املعزتلة خمنثة الفاسفة وردت يف نفح الطيب )307/5(، وشيخ اإلسام 
ابن تيمية يصدر عبارته اغبًلا بقوهل – قيل أو يقال، انظر مموع الفتاوي )13/12(، وانلبوات )ص: 79(، 
وأحياناً يورد العبارة فيقول: " فاملعزتلة يف الصفات خمانيث اجلهمية" مموع الفتاوي )348/14-227/8(، 
وقال عن السهرودي – عمر بن حممد – ت 632 ه، ملا ذكر نفيه للعلو: " وهؤالء خمانيث الفاسفة ليست 
دقيقة ألنه جهماً سبقهم إىل هذه األصول، إال أن يقال أن يقال: إنهم خمانيثهم من بعض الوجوه. انظر: 

مموع الفتاوي )227/8-349/14(. انظر موقف ابن تيمية من األشاعرة )813/2(.

شيئا  سمعوا  إذا  واملبتدعة  اجلهمية  تاميذ  خمانيث  من  كثرا  وغرنا  حنن  شهدنا  وقد  القيم:"  ابن  قال 
مستنفرة،  محر  كأنهم  معرضني،  عنها  رأيتهم  بلدعهم  املنافية  الصفات  وأحاديث  الصفات  آيات  من 
فرت من قسورة، ويقول خمنثهم: سدوا عنا هذا ابلاب، واقرءوا شيئا من هذا ، وترى قلوبهم مويلة وهم 
جيمحون ثلقل معرفة الرب سبحانه وتعاىل وأسمائه وصفاته  ىلع عقوهلم وقلوبهم، وكذلك املرشكون ىلع 
اختاف رشكهم، إذ جرد هلم اتلوحيد وتليت عليهم انلصوص املبطلة لرشكهم اشمأزت قلوبهم، وثقلت 
عليهم، ولو جدوا السبيل إىل سد آذانهم لفعلوا، وللك جتد أعداء أصحاب رسول اهلل – ☺ – إذا سمعوا 
نصوص اثلناء ىلع اخللفاء الراشدين وصحابة رسول اهلل – ☺ – ثقل ذلك عليهم جدا، وأنكرته قلوبهم؛ 
وهذا لكه شبه ظاهر، ومثل حمقق من إخوانهم من املنافقني يف املثل الي رضبه اهلل هلم باملاء؛ فإنهم ملا 

تشابهت قلوبهم تشابهت أعماهلم". إعام املوقعني عن رب العاملني )117/1(.
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ادليـن،  وآيـة  الكـريس،  آيـة  ومعـى  واحـد،  معـى  وكامـه  خارجـه،  وال 

واتلـوراة، واإلجنيـل واحـد، وهـذا معلـوم الفسـاد بالـرضورة” ا.ه.

وقـال تلميـذه ابـن القيـم يف انلونيـة ص 312 مـن رشح حممـد خليـل 

اهلـراس ط اإلمـام:

رِي ن طريقهم عكس الطَّ
َ
عينــان***َواْعلَم بِأ  ُ

َ
هل ملــن  ُمْســتَقيم 

ْ
ال ق 

–إىل أن قال:

رُبَْهـان***فاعجب لعميـان ابلصائر أبرصوا
ْ
ال َصاحـب   

ّ
ُمَقـدل

ْ
ال َكـون 

ســـوا مـــن  باتلقليـــد  برَهــان***ورأوه  َواَل  هــدي  ـهبَغْرمــا 

َمْعنَاُهَمــا عجبــا ِلا احلِرمــان***وعملوا َعـن الوحيني إِْذ لم يفهموا

ابليـان( )أضـواء  تفسـره  يف  الشـنقيطي  أمـني  حممـد  الشـيخ   وقـال 

ص 319 ج 2 ىلع تفسـر آيـة اسـتواء اهلل ىلع عرشـه: "اعلم أنـه غلط يف هذا 

خلـق ال يـى كـرثة مـن املتأخريـن، فزعمـوا أن الظاهـر املتبـادر السـابق 

إىل الفهـم مـن معـى االسـتواء، وايلد مثـا يف اآليـات القرآنية هو مشـابهة 

."
ً
صفـات احلـوادث، وقالـوا جيب علينـا أن نرصفـه عن ظاهـره إمجااع
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قـال: “وال خيـى ىلع أدىن اعقـل أن حقيقـة معـى هـذا القـول، أن اهلل 

وصـف نفسـه يف كتابـه بمـا ظاهـره املتبادر منـه السـابق إىل الفهـم الكفر 

 بـاهلل – تعـاىل-، والقـول فيـه بمـا ال يليـق بـه – جـل وعـا – وانلـي -☺- 

– لـم يبـني حرفًـا واحـًدا مـن ذلـك حى جـاء هـؤالء اجلهلـة مـن املتأخرين 

فزعمـوا أن اهلل أطلـق ىلع نفسـه الوصف بمـا ظاهره املتبادر منـه ال يليق به، 

وانلـي -☺- – كتـم أن ذلك الظاهر كفر وضال جيـب رصف اللفظ عنه، 

ولك هـذا مـن تلقـاء أنفسـهم من غـر اعتماد ىلع كتاب أو سـنة – سـبحانك 

هـذا بهتـان عظيـم – وال خيـى أن هـذا القـول من أكـرب الضال ومـن أعظم 

االفرتاء ىلع اهلل – جل وعا – وىلع رسوهل -☺-– إىل أن قال: “ واجلاهل املفرتي 

الي يزعـم أن ظاهـر آيات الصفـات ال يليق باهلل، ألنه كفر وتشـبيه، وإنما 

جـر إيلـه ذلـك تنجيـس قلبه بقـذر التشـبيه بـني اخلالـق واملخلـوق، فأداه 

 شـؤم التشـبيه إىل نـي صفـات اهلل – جـل وعـا – وعدم اإليمـان بهـا – مع أنه

جل وعا هو الي وصف بها نفسـه”.

إىل أن قـال: “ ولـو اكن قلبـه اعرفًـا بـاهلل كمـا ينبـيغ، معظمـا هلل كمـا 

ينبـيغ، طاهـرا مـن أقـذار التشـبيه، لـان املتبـادر عنـده السـابق إىل فهمـه 

أن يوصـف اهلل – تعـاىل – بالـغ مـن الكمـال واجلـال مـا يقطع أوهـام عائق 

املشـابهة بينـه وبـني صفـات املخلوقـني”. ا.ه.
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فهـذا كام أهـل العلـم رمحهـم اهلل – تعـاىل – يف بيـان ضـال مـن تأولـوا 

نصـوص صفـات اهلل – تعـاىل – أو بعضهـا، وحرفـوا فيهـا اللكـم عـن مواضعـه 

برصفهـا إىل معـاين ختالـف ظاهرهـا بـا ديلـل مـن الكتاب والسـنة.

ولكـن ال يلـزم مـن ضـال املتـأول أن يسـتحق الوصـف بالضـال 

املطلـق املوجـب لـذم املطلق إذا علـم منه حسـن القصد والصـدق يف طلب 

احلـق؛ ألن املجتهـد إذا أصـاب اكن هل أجـران وإن أخطـأ اكن هل أجـر واحد، 

مغفور. واخلطـأ 

فقلتم ص....عدد.....  األشاعرة غريبًا  عـارشاً: ذكر فضيلتكم كاًما يف 

أنهم  الصفحة  نفس  يف  وذكرت  السلف،  إيله  ذهب  ملا  خمالفة  تأويات  هلم 

يف  وذكرت  الصحيح  الوجه  ىلع  عقيدتهم  وأن  القرآن،)1(  مع  يتفق  بما  أولوا 

ص... عدد.... عن طائفي أهل السنة: السلف وأهل اتلأويل كما قسمتهم ما 

– دون تعطيل أو جتسيم، وذكرت  – تعاىل  نصه: مع اعتقادهم مجيًعا صفات اهلل 

من  اكن  ألنهم  الصفات  بعض  يف  اتلأويل  إىل  مالوا  أنهم  نفسها   الصفحة  يف 

الازم عليهم أن يصارعوا ابلاطل بنفس الساح الي يتسلح به خصومهم، 

وأن يقاوموا  ضاهلم باحلجة الساطعة والربهان القاطع.

)1(    ملة املجتمع العدد )613/ص30(، والعدد )629/ص34(.
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وذكـرت يف عـدة مواضع أنهم خمطئـون يف تأويلهم كمـا يف ص ... عدد ... 

ويف أول ص ... عـدد ... وأول ص ... عـدد ... )1( وهـذا االختـاف يف كامهم: 

إمـا أن يكـون للـرتدد يف أمرهـم، وإمـا أن يكـون للتهيـب مـن إبطـال 
طريقتهـم، وإمـا للتمويـه ىلع القارئ.)2(

فاألخر أعيذك باهلل منه وأعيذ سـائر علمائنا منه.

تبـني  الي  القـول  وصـف  مـن  نتهيـب  أن  ينبـيغ  فـا  اثلـاين  وأمـا 

خطـؤه أنـه ضـال لقـوهل تعـاىل: زب  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

وقـوهل:  ، ]النسـاء:135[  رب  ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ  
زب ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  
ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ  
ې  ې  ېرب ]املائـدة: 8[، فنـى اهلل – تعـاىل – أن يملنـا بغـض قوم 
ىلع عـدم العـدل، فمثلـه أن يملنـا حب قوم ىلع عـدم العدل، ومـن املعلوم 

أنـه ليـس مـن العـدل أن نقـول: هـؤالء األشـاعرة ىلع حـق، والسـلف ىلع 

ابلاطـل، وليـس مـن املمكـن أن نقـول: إن اجلميـع ىلع حـق، الختـاف 

)1(    ملة املجتمع العدد )613/ ص 30(، والعدد )627/ص35(، والعدد )629/ص37(.
)2(    قال شيخ اإلسام: " وباالضطرار يعلم لك اعقل أن من دل اخللق ىلع أن اهلل ليس ىلع العرش 
وال فوق السماوات وحنو ذلك بقوهل }هل تعلم هل سميا{]مريم:65[، لقد أبعد انلعجة وهو إما ملغز وإما 

مدلس لم خياطبهم بلسان عريب مبني". مموع الفتاوى )19/5(.
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منهجيهمـا، فتعـني أن نقـول: إن السـلف هـم اليـن ىلع احلـق، وأن نتذكـر 

قـول اهلل – عـز وجـل – : زب   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  رب ]يونـس:32[، ويف صحيح 

ابلخـاري )أن أبـا مـوىس األشـعري سـئل عـن بنـة وابنة ابـن وأخـت فقال: 

لابنـة انلصـف، ولألخـت انلصـف، وائِِت ابن مسـعود فسـيتابعي  فسـئل 

ابـن مسـعود وأخـرب بقـول أيب مـوىس فقـال: "لقـد ضللـت إًذا ومـا أنـا من 

املهتديـن، أقـيض فيهـا بمـا قـيض انلـي -☺-– لابنـة انلصـف، والبنـة 
االبـن السـدس تكملـة اثللثـني، وما بـيق فلألخـت(.)1(

فتأمـل كيـف وصـف ابـن مسـعود خمالفـة احلـق بالضـال، ونسـبه إىل 

نفسـه يف مسـألة مـن مسـائل فقـه الفرائـض، فكيـف ال توصـف خمالفـة 

احلـق بالضـال يف مسـألة مـن مسـائل الفقـه األكرب، فقـه سـماء اهلل – تعاىل 

– وصفاتـه.؟!

وأمـا االحتمـال اثلالـث )الـرتدد يف أمرهـم( فـإن مـن تدبـر كتـاب اهلل – 

تعـاىل – طابلـاً اهلـدى منـه، وتدبر ما ثبـت من سـنة رسـول اهلل -☺-– بهذا 

القصـد تبـني هل احلـق، واتضـح هل أن طريـق السـلف هـو الصـواب واهلدى، 

وأنـه هـو الي يمكـن أن نـرد بـه شـبه املبطلني،ونسـد بـه سـبل الزائغني، 

وأنـه هـو املحجـة السـاطعة والربهـان القاطع.

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )6736(.
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وقـد سـبق يف كتابنـا هـذا بيـان أن أهـل اتلأويـل مـن املعزتلـة وغرهم 

احتجـوا بلاطلهـم بطريـق األشـاعرة، وأن طريـق األشـاعرة اكنـت حجـة 

هلـم حيـث احتـج أوئلـك املعزتلـة وغرهـم عليهـم بمـا احتجـوا بـه – أعي 

األشـاعرة – ألنفسـهم فقالـوا: إذا اكن طريـق إثبات الصفـات عندكم العقل 

فمـا لـم يـدل عليه العقـل رصفتموه عـن ظاهره فإننـا حنتج عليكـم به، فإن 

عقونلـا ال تقتـيض إثبـات الصفـات الـي أثبتموهـا فنحـن نـرصف نصوصها 

عـن ظاهرهـا كمـا أنكـم فعلتـم ذلـك مـع أهـل السـنة فقلتـم: إن عقونلا 

ال تقتـيض إثبـات مـا زاد ىلع الصفـات السـبع الـي تثبتهـا، فنحـن نـرصف 

نصوصهـا عـن ظاهرها.

وإذا تبـني أن طريـق السـلف هـو احلق واهلـدى واحلجة فلمـاذا نرتدد يف 

طريـق مـن خالفه، ونتذبـذب يف احلكم عليهـم؟ إن ادليـن، والعقل، واحلزم 

والشـجاعة لكهـا تقتـيض أن نقـول للحـق: هو حق، وملـا خالفه: هـو ضال، 

ـا، يلبـني احلـق ويتمـز، فيعبـد انلـاس  ـا أو كيفًّ مهمـا كـن القائـل بـه كمًّ

ربهـم ىلع بصـرة ويدعوا إيلـه ىلع بصرة.

– تعاىل – وصفاته حق  إنكم لو تأملتم طريقة األشاعرة يف باب أسماء اهلل 

اتلأمل تلبني لكم أنه ال وجه للرتدد يف شأنهم وال تلهيُّب إبطال طريقتهم.
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فـاهلل يقول عـن نفسـه: زب ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈرب ]الرمحن:27[، 

وهـم يقولـون: ليس هلل – تعـاىل – وجه.

]طـه:39[،  زب  ڤ  ڤ    ڦرب  واهلل يقـول عـن نفسـه خماطبًـا مـوىس: 

وهـم يقولـون: ليـس هلل عـني.

واهلل يقـول عـن نفسـه:زب وئ  ۇئ  ۇئ  رب  ]املـادة:64[ ، وهـم يقولـون: 

يدان. هلل  ليـس 

وهـم   ، ]طـه:5[  ڑرب  ژ   ژ   ڈ      :زب  نفسـه  عـن  يقـول  واهلل 

العـرش. اسـتوى ىلع  مـا  يقولـون: 

ويقـول:   ،  ]22 ]الفجـر:  رب  ائ  ائ   ى   زب  نفسـه:  عـن  يقـول   واهلل 

]األنعـام: 158[، وهـم يقولـون: إن اهلل ال  زب  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀرب    

يأيت. وال  يـيء 

واهلل يقـول عـن نفسـه: زب   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    رب ]املائـدة: 42[، وهـم 

يقولـون: إن اهلل ال يـب.
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واهلل يقـول عن نفسـه: زبک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  رب ]الفتـح:18[، وهم يقولـون: إن اهلل ال يرىض.

رب  ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے   زب   نفسـه:  عـن  يقـول  واهلل 

]اتلوبـة:46[ ، وهـم يقولـون: إن اهلل ال يكـره.

واهلل تعـاىل يقول: زب  ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  

ہ  ہ   ہ  رب  ]الفتـح:6[، وهم يقولـون: إن اهلل ال يغضب.

واهلل يقـول عـن نفسـه: زب ھ   ھ  ھ  ےرب ]الكهـف:58[، وهـم 

يقولـون: ليـس هلل – تعـاىل – رمحـة يه وصفه.

وانلـي-☺-– قـال عـن ربـه: )يـزنل ربنـا إىل السـماء ادلنيا حـني يبى 

ثلـث الليل اآلخر( متفـق عليـه )1(، وهـم يقولـون: إن اهلل ال يـزنل. 

وانلـي-☺-– قـال عـن ربـه: )وإذا أبغض عبـًدا داع جربيـل فيقول إين 

أبغـض فانًـا فأبغضـه( رواه مسـلم  )2(، وهـم يقولـون: إن اهلل ال يبغض.

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )1145(، ومسلم برقم )758(.
)2(    أخرجه مسلم برقم )2637(.
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وانلي-☺-–قـال: )وال يـزال يدعـو حـى يضحك اهلل منـه فإذا ضحك 

اهلل منـه قال: ادخـل اجلنة( متفق عليـه )1(، وهم يقولـون: إن اهلل ال يضحك.

وانلـي-☺-– قـال عـن ربـه: )هلل أشـد فرحـا بتوبـة أحدكـم مـن 

أحدكـم بضاتلـه إذا وجدها( رواه مسـلم )2(، وهم يقولـون: إن اهلل ال يفرح.

وانلي-☺-–قـال عـن ربـه: )عجـب اهلل مـن قـوم يدخلـون اجلنـة يف 

الساسـل( رواه ابلخـاري )3(، وهـم يقولـون: إن اهلل ال يعجـب.

إىل غـر ذلـك مـن الصفـات الي أثبتهـا اهلل – تعـاىل – نلفسـه يف كتابه، أو 

ىلع لسـان رسـوهل-☺-– وهـم ينكـرون أن تكـون هلل – تعـاىل – ىلع احلقيقة، 

ويقولـون: يه مـاز عن معـاٍن عينوها بعقوهلـم، وزعموا أنها املـرادة بكام 

اهلل - تعـاىل – وكام رسـوهل -☺-– وإذا اكنت هذه انلصوص مـاًزا بإقرارهم، 

فـإن أبـرز عامـات املجاز صحـة نفيه فيكـون نفيهـا سـائًغا ىلع زعمهم مع 

)1(    أخرجه ابلخاري برقم )7437(، ومسلم برقم )182(.
)2(    أخرجه مسلم برقم )2675(.

)3(    أخرجه ابلخاري برقم )3010(.
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أن اهلل أثبتها نلفسـه واهلل املسـتعان. )1(

. . داع فضيلتكـم إىل الكـف عـن   . . . عـدد   . حـادي عـر: يف ص 

مهامجـة أتبـاع املذاهـب واألشـاعرة واإلخوان، حـى الصوفيـني )2( أصحاب 

الطـرق املعروفـة وعللتم ذلـك بأن اجلميـع يريدون وجـه اهلل وجيمعهم يشء 

واحـد وهـو حب اإلسـام، وخدمـة ادليـن، ومنهم مـن خيطئ يف األسـلوب، 

قالوا: هذا حقيقة وهذا ماز. وهذا  أنهم  الوضع  ينقل أحد قط عن أهل  )1(    قال شيخ اإلسام:"فلم 
معلوم باالضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضع وال نقله عنهم أحد ممن نقل لغتهم بل وال ذكر هذا 
أحد عن الصحابة الين فروا القرآن وبينوا معانيه وما يدل يف لك موضع فليس منهم أحد قال: هذا 
اللفظ حقيقة؛ وهذا ماز وال ما يشبه ذلك ال ابن مسعود وأصحابه وال ابن عباس وأصحابه وال زيد 
بن ثابت وأصحابه وال من بعدهم  وال ماهد وال سعيد بن جبر وال عكرمة وال الضحاك وال طاوس 
وال السدي وال قتادة وال غر هؤالء وال أحد من أئمة الفقه األربعة وغرهم وال اثلوري وال األوزايع 

وال الليث بن سعد وال غره.
وانما وجد يف كام أمحد بن حنبل لكن بمعى آخر كما أنه وجد يف كام أيب عبيدة معمر بن املثى 
واللغة كأيب عمروا  أئمة انلحو  الكام، إىل حقيقة وماز يف كام  أيضا تقسيم  ولم يوجد  بمعى آخر، 
بن العاء وأيب عمروا الشيباين وأيب زيد؛ واألصميع؛ واخلليل؛ وسيبويه؛ والكسايئ والفراء؛ وال يعلمه 
"إن تقسيم األلفاظ إىل حقيقة  القيم:  ابن  قال  الفتاوى )452/20(.  العرب" مموع  أحد من هؤالء عن 
وماز ليس تقسيما رشعيا وال عقليا وال عقليا وال لغويا فهو اصطاح حمض، وهو اصطاح حدث 
من  طريقهم  سلك  ومن  واجلهمية  املعزتلة  جهة  من  منشؤه  واكن  بانلص،  املفضلة  اثلاثة  القرون  بعد 

املتلكمني". خمترص الصواعق)287(.

)2(    مجع هنا بني مجاعة اإلخوان واملسلمني واألشاعرة والصوفية، ألنه يعترب قاعدة حسن ابلنا – "جنتمع 
ىلع ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه" -؛ حكمًة بليغًة كما وصفها يف ملة املجتمع 
آية  آل عمران  لسورة  تفسره  – عند     – ابن عثيمني  الشيخ  قال عنها  والي  العدد )627/ص36(، 
رقم )105.104 ( ما نصه " لكن اجلملة األوىل دخل فيها أناس عندهم احنراف يف العقيدة ويف املنهج، 
يف  يُدخلون  جتدهم  وللك  اختلفنا،  وإن  اإلسام  بظل  نستظل  أن  جيب  حنن  وقالوا:  يسعهم  واإلسام 
حزبهم الفاسق حالق اللحية، شارب ادلخان ، املتهاون بالصاة وما أشبه ذلك ، وهذا خطأ، ويف املقابل 

الي يريد من انلاس أن يكونوا صاًحاً يف لك دقيق وجليل وإال فليسوا إخواناً نلا، وهذا أيضا خطأ"
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أو يف الطريـق ثـم دعوتهـم إىل أن نوجههـم باحلسـى إىل اجلـادة.)1(

إىل سـبيل اهلل  باحلسـى مطلـوب، وأن لدلعـوة  اتلوجيـه  أن  وال ريـب 

 – تعـاىل – أربـع مراتـب ذكرهـا اهلل – تعـاىل – يف آيتـني أوالهمـا: قـوهل – تعـاىل:

 زب ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  رب  

]انلحـل: 125[ ، واثلانيـة: قوهل تعـاىل : زب ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  رب    ]العنكبـوت:46[.

وكثـر مـن هـؤالء املخالفني للسـلف تقـوم عليهـم احلجة بأوضـح بيان 

وأفصـح عبـارة، ولكنهـم يعانـدون وربمـا يعتـدون، ويسـتطيلون ىلع أهـل 

احلـق الي هـم عليـه. ومثـل هـؤالء ال يمكن ادلعـوة إىل مداهنتهـم وترك 

مهامجتهـم؛ ألن ذلـك إضعـاف جلانـب احلـق، وذل وخنـوع ألهـل ابلاطل.

وأمــا اتلعليــل الي ذكرتمــوه مــن أن اجلميــع يريــدون وجــه اهلل 

ــديع  ــم ي ــب أن بعضه ــا ري ــن، ف ــة ادلي ــام وخدم ــب اإلس ــم ح وجيمعه

ذلــك، ولكــن اإلخــاص وحــده ال يكــي، بــل ال بــد مــن عمــل صالــح 

وال يكــون العمــل صاحلـًـا حــى يكــون خملًصــا هلل، متبًعــا فيــه رشيعتــه 

)1(    ملة املجتمع العدد )630/ص36(.
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الــي اكن عليهــا رســول اهلل -☺- – والســابقون األولــون مــن املهاجريــن 

ــاىل: زب ی  ی  ی   ــال اهلل تع ــان ق ــم بإحس ــن اتبعوه ــار، والي واألنص

 ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حترب

 ]ابلقــرة: 112[، فلــم يكتــِف بمجــرد إســام الوجــه هلل - تعــاىل – بــل قيــد ذلــك

بقــوهل: زب  حئ  مئ  رب ومــن املعلــوم أن املرشكــني اليــن يعبــدون 

ــون: ــد يقول ــن القص ــون حس ــوا يدع ــاء اكن ــم أويل ــام ويتخذونه  األصن

زب    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  رب ]الزمــر:3[، وأن مــن هــؤالء الطوائــف 
– اليــن دعوتــم إىل تــرك مهامجتهــم وزعمتــم أنهــم يريــدون وجــه اهلل – مــن 

اختــذ مــن دون اهلل أويلــاء يبونهــم كحــب اهلل أو أشــد.

ثـم إن لك مـن يـديع أنه يريـد وجـه اهلل وادلار اآلخرة، فإنه غـر مقبول 

يف دعـواه حـى يـأيت بابلينـة الـي نصبهـا اهلل – تعـاىل – برهانًـا ىلع ذلـك، يف 

قـوهل – تعـاىل – لرسـوهل حممـد-☺-– : زب ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   

ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃڃ   ڃ     ڃ   ڄ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    رب ]آل عمـران: 31-32[ ، فمـن ادىع أنـه يريـد وجـه 
اهلل، وأنـه يـب دينـه وهـو اإلسـام، نظرنـا يف موقفـه اجتـاه اإلسـام فـإن 

اكن ىلع مـا اكن عليـه رسـول اهلل-☺-– يف العقيـدة، والقـول، والعمـل اكن 
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 صادقًـا يف دعـواه، وإن قـرص يف ذلـك علمنـا أنـه قد نقـص من صدقـه بقدر

 ما قرص فيه.

ويلعلـم فضيلتكـم أن كـرثة العـدد ليسـت وحدهـا السـبب يف نـرصة 

اإلسـام وعـزة املؤمنـني فقـد قـال انلـي -☺-– : )لـن يغلـب اثنـا عـرش 

الرتمـذي)1(،  داود وغرهمـا وأعلـه  وأبـو  قلـة( كمـا رواه أمحـد  ألًفـا مـن 

وإنمـا انلـرصة ملـن نـرص اهلل عـز وجـل واتبـع رسـوهل ظاهـًرا وباطنًـا، قـال 

اهلل تعـاىل:  زب ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ رب ]حممـد:7[، 

وقـال – تعـاىل - : زب ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  رب  ]انلـور:55[، وقـال جل ذكره: زب چ  
چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
)1(    رواه أمحد يف مسنده قال: " حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أيب، قال: سمعت يونس، يدث ، عن 
الزهري، عن عبيد اهلل، عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل ☺: " خر الصحبة أربعة، وخر الرايا 
ثقات  رجاهل   .)2682( برقم   " قلة  من  ألفا  عرش  اثنا  يغلب  وال  آالف،  أربعة  اجليوش  وخر  أربعمائة، 
الرتمذي: ال  وقال  أنه مرسل،  الصحيح  داود:  أبو  قال  وإرساهل،  اختلف يف وصله  وقد  الشيخني،  رجال 
يسنده كبر أحد غر جرير بن حازم، وإنما روي هذا احلديث عن الزهري عن انلي ☺ مرسا، وقال 
أبو حاتم الرازي كما يف العلل البنه 347/1: " مرسل أشبه، ال يتمل هذا الكام أن يكون كام انلي 
☺. أخرجه كذلك سعيد بن منصور يف "سننه")2387(، وعنه أبو داود يف "املراسيل")313( عن عبد اهلل 
بن املبارك، عن حيوة بن رشيح، عن عقيل بن خادل، عن الزهري مرسا، دون قوهل: "لن يغلب اثنا عرش 
ألفا من قلة". ورجال املرسلني ثقات من رجال الشيخني. واسناده ضعيف انظر الشيخ شعيب األرنئوط 

ملسند اإلمام أمحد بن حنبل )420/4(.
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گ   گ   کگ    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    

گ رب ]احلـج: 40: 41[.

فنسـأل اهلل - تعـاىل – أن جيمع املسـلمني ىلع لكمة احلـق، وأن يعيذهم من 

ابلـدع والفـنت مـا ظهر منها ومـا بطـن، وأن يمكن هلم دينهـم الي ارتىض 

هلـم، وأن يصلـح هلـم والة أمورهم، وأن جيعلنـا وإياكم من اهلـداة املهتدين، 

وقـادة اخلـر املصلحـني، وأن ال يزيغ قلوبنا بعـد إذ هدانـا، وأن يهب نلا منه 

رمحـة إنه هـو الوهاب.

واحلمـد هلل رب العاملـني، وصـل اهلل ىلع نبينـا حممـد وىلع آهل وصحبـه، 

واتلابعـني هلـم بإحسـان إىل يـوم ادلين.

1403/12/21 ه.        

│
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A

وهنـا أخلص بعض انلقاط الي البد من اتلأكيد عليها:

أوالً: أن الشـيخ ابـن عثيمـني – -- – هل مهـود كبـر يف نـرش عقيدة 

السـلف الصالـح ويه جهـود ال ختـى ىلع اعمة انلـاس يف زمانـه، فضا ىلع 

طـاب العلـم الرشيع.

ثانًيـا: أن األشـاعرة وإن دخلـوا يف مجلة أهل السـنة واجلماعـة يف اإلطار 

العـام مقابـل اجلهميـة واملعزتلـة والرافضـة واخلـوارج، فهم مفارقـون ألهل 

السـنة واجلماعة يف أسـماء اهلل تعاىل وصفاته ويف مسـائل أخـرى يف العقيدة.

: أن أهـل السـنة واجلماعـة قد يسـتخدمون عبـارة قاسـية للتنكيل 
ً
ثاثلـا

يف أهـل ابلـدع عقوبـة هلـم ملفارقتهـم الكتـاب والسـنة وسـرهم وراء علـم 

لكام. ا

: أن أهـل ابلـدع القداىم واملعارصيـن قد يكذبون ويدلسـون ىلع 
ً
رابعـا

أهل السـنة واجلماعـة لنرش عقيدتهـم ابلاطلة.
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: أن علمـاء أهـل السـنة واجلماعـة يف املـايض واحلـارض يبينـون 
ً
خامسـا

للنـاس احلـق ويـردون علنـاً بـأي وسـيلة أتيحـت هلـم ىلع صاحـب ابلدعة 

باسـمه وعينـه، إذا اقتـىض األمـر إىل ذلك.

واهلل أعلم ،،،

وصىل اهلل وبارك ىلع سـيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم

│
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U

بعد القرءان الكريم:
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األعـام، خـر ادلين بـن حممود بـن حممد بـن يلع بن فـارس، الزريلك   .2
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تلخيـص احلبـر يف ختريـج أحاديـث الرافـيع الكبـر، اليب الفضـل   .3

شـهاب ادليـن أمحـد بـن يلع بـن حجـر العسـقاين، اعتـى بـه أبـو اعصـم 

حسـن بـن عبـاس بـن قطـب، مؤسسـة قرطبـة ودار املشـاة الطبعـة االوىل 

.)1995 ـه-   1416(
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تهذيـب السـن، لإلمـام ابـن قيـم أيب عبـد اهلل حممـد بـن أيب بكر   .4

بـن أيـوب الـزريع، حققـه وعلق عليـه وخـرج أحاديثـه ادلكتور إسـماعيل 
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ـه- 2007 م(. 1428(

اهلل  عبـد  أبـو  اسـماعيل  بـن  حممـد  املختـرص،  الصحيـح  اجلامـع   .5

ابلخـاري اجلعـي، انلـارش، حتقيـق: د. مصطى ديـب ابُلغا، ايلمامـة – دار ابن 
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اجلامـع ألحـام القـرآن، أبـو عبـد اهلل حممد بـن أمحد بـن أيب بكر   .6

الطبعـة  القاهـرة،  املرصيـة،  الكتـب  دار  القرطـي،  اخلـزريج  األنصـاري 

.1964 اثلانيـة، 

تلميذه ويلد بن  بقلم  العثيمني،  العامة حممد بن صالح  اجلامع حلياة   .7

أمحد احلسني، سلسلة إصدارات احلكمة الطبعة األوىل )1422 ـه- 2002 م(.

اآلمة،  يف  اليء  وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  سلسلة   .8  

للشيخ حممد نارص ادلين االبلاين، دار املعارف – الرياض،)الطبعة االوىل 1992(.
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سـن ابـن ماجـة، أبـو عبـد اهلل حممـد بـن يزيـد القزويـي، حتقيق:   .9

حممـد فـؤاد عبـد ابلـايق، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، املكتبـة الشـاملة.

سـن أيب داود، أبـو داود سـليمان بـن األشـعث بن إسـحاق بن بشـر   .10

ِحْسـتاين، املحقـق: حممد حمـيي ادلين عبد  بـن شـداد بـن عمـرو األزدي السِّ

احلميـد، املكتبـة العرصيـة، صيـدا – بـروت، املكتبة الشـاملة.

سـن الرتمـذي، لإلمـام حممد بـن عيىس بن سـورة الرتمـذي، حتقيق   .11

بشـار عـواد معروف، دار الغرب االسـام بـروت )1998(.

سـن ادلارقطـي، أبـو احلسـن يلع بـن عمـر بن أمحـد بن مهـدي بن   .12

مسـعود بـن انلعمـان بـن دينـار ابلغـدادي ادلارقطـي، حققـه وضبـط نصه 

وعلـق عليـه: شـعيب األرنـاؤوط، حسـن عبـد املنعم شـلي، عبـد اللطيف 

حـرز اهلل، أمحـد برهـوم، مؤسسـة الرسـالة، بـروت – بلنـان الطبعـة: األوىل، 

.)2004 ـه-  1424(

13. رشح سـن أيب داود عبـد املحسـن بـن محد بـن عبد املحسـن العباد 

ابلـدر، املكتبة الشـاملة.
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االبلـاين،  ادليـن  نـارص  وزيادتـه، ملحمـد  الصغـر  اجلامـع  14. ضعيـف 
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العربيـة السـعودية، )1416 ه/1995 م(.
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19. مسـائل أمحـد بـن حنبل روايـة ابنـة عبـد اهلل، املؤلف أبـو عبد اهلل 
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 – األشـعري )املتـوىف: 324 ه(، حتقيـق فوقيـة حسـني حممـود، دار األنصـار 

لقاهرة. ا
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34. اقتضـاء الـرصاط املسـتقيم ملخالفـة  أصحاب اجلحيـم، املؤلف: تيق 

ادليـن أبـو العبـاس أمحـد بن عبـد احلليم بـن عبد السـام بن عبـد اهلل بن 

أيب القاسـم بـن حممـد ابـن تيميـة احلـراين احلنبـي ادلمشـيق )املتـوىف: 728 

ه(، املحقـق: نـارص عبـد الكريم العقـل، انلـارش: دار اعلم الكتـب، بروت، 

بلنـان، الطبعـة: السـابعة، 1419 ـه- 1999 م.

بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  ادلين  تيق  املؤلف:  اإليمان،   .35

احلنبي  احلراين  تيمية  ابن  بن حممد  القاسم  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  السام  عبد 

ادلمشيق )املتوىف: 728 ه(، املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب 

اإلسام، عمان، األردن، الطبعة: اخلامسة، 1416ه/ 1996 م.
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ــف: ــة، املؤل ــم الكامي ــيس بدعه ــة يف تأس ــس اجلهمي ــان تلبي  36. بي

 تــيق ادليــن أبــو العباس أمحد بــن عبــد احلليم بن عبد الســام بــن عبد اهلل

 بــن أيب القاســم بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي ادلمشــيق

)املتــوىف: 728 ه(، املحقــق: مموعــة مــن املحققــني، انلــارش: ممــع امللــك 

فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف، الطبعــة: األوىل، 1426 ه.

عمـر بـن  إسـماعيل  الفـداء  أبـو  املؤلـف:  الشـافعيني،  طبقـات   .37 

حتقيـق: 774ه(،  )املتـوىف:  ادلمشـيق  ثـم  ابلـرصي  القـريش  كثـر   بـن 

د أمحـد عمـر هاشـم، د حممـد زينهـم حممـد عـزب، انلـارش: مكتبـة اثلقافة 

ادلينيـة، تاريـخ النـرش: 1413 ـه- 1993م.

38. طبقـات الشـافعية الكـربى، املؤلـف: تـاج ادليـن عبـد الوهـاب بن 

تـيق ادليـن السـبيك )املتـوىف: 771ه(، املحقـق: د حممـود حممـد الطنـايح د. 

عبـد الفتـاح حممد احللو، انلـارش: هجر للطباعـة والنرش واتلوزيـع، الطبعة: 

اثلانيـة، 1413 ه.

39. اتلبصر يف ادلين وتميز الفرقة انلاجية عن الفرق اهلالكني، املؤلف: 

طاهر بن حممد األسفراييي، أبو املظفر )املتوىف: 471 ه(، املحقق: كمال يوسف 

احلوت، انلارش: اعلم الكتب – بلنان، الطبعة: األوىل، 1403 ـه- 1983م.
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تبيـني كـذب املفـرتي فيمـا نسـب إىل اإلمـام أيب احلسـن األشـعري،   .40

 املؤلـف: ثقـة ادليـن، أبـو القاسـم يلع بـن احلسـن بـن هبـة اهلل املعـروف

بابن عسـاكر )املتـوىف: 571 ه(، انلارش: دار الكتاب العـريب – بروت، الطبعة: 

.1404 اثلاثلة، 

بكـر تأيلـف  اتلفسـر،  يف  الصابـون  خمتـرصات  مـن  اتلحذيـر   .41 

بـن عبد اهلل أبو زيد، دار ابن اجلوزي، 1410 ه.

 42. حتريـم انلظـر يف كتـب الـكام، املؤلـف: أبـو حممـد مرفـق ادليـن

عبـد اهلل  بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة اجلماعيـي املقديس ثم ادلمشـيق 

املحقـق: ه(،   620 )املتـوىف:  املقـديس  قدامـة  بابـن  الشـهر   احلنبـي، 

عبـد الرمحـن بـن حممـد سـعيد دمشـقية، انلـارش: اعلـم الكتـب –السـعودية – 

1990م. 1410ـه-  األوىل،  الطبعـة:  الريـاض، 

43. التسـعينية، املؤلـف: تـيق ادليـن أبـو العبـاس أمحد بن عبـد احلليم 

بـن عبد السـام بـن عبـد اهلل بن أيب القاسـم بـن حممد ابـن تيميـة احلراين 

بـن  ادلكتـور حممـد  دراسـة وحتقيـق:  )املتـوىف:728 ه(،  ادلمشـيق  احلنبـي 

 – إبراهيـم العجـان، انلـارش: مكتبـة املعـارف للنـرش واتلوزيـع، الريـاض 

اململكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: األوىل، 1420 ـه- 1999 م.
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44. رشح القواعـد املثـل، املؤلـف: حممـد بـن صالـح العثيمـني، إعداد: 

أسـامة عبـد العزيـز، انلـارش: اتليسـر، الطبعـة: األوىل، 1426 ـه- 205م.

45. تعليـق خمتـرص ىلع كتـاب ملعـة االعتقـاد اهلـادي إىل سـبيل الرشـاد، 

املؤلـف: حممـد بـن صالـح بـن حممـد العثيمـني )املتـوىف: 1421 ه(، املحقق: 

أرشف بـن عبـد املقصـود بـن عبد الرحيـم، انلـارش: مكتبة أضواء السـلف، 

الطبعـة: الطبعـة اثلاثلـة 1415 ـه- 1995م.

46. تفســر القــرآن العظيــم، املؤلــف: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر 

ــق:  ــوىف: 774 ه(، املحق ــيق )املت ــم ادلمش ــرصي ث ــريش ابل ــر الق ــن كث ب

ــة:  ــع، الطبع ــرش واتلوزي ــة للن ــارش: دار طيب ــامة، انل ــد س ــن حمم ــام ب س

ــة 1420 ـه- 1990م. اثلاني

ــف:  ــوي، املؤل ــر ابلغ ــرآن = تفس ــر الق ــل يف تفس ــم اتلزني 47. معال

ــن مســعود ابلغــوي )املتــوىف: 510 ه(،  ــو حممــد احلســني ب حمــيي الســنة، أب

ــة  ــان مجع ــر – عثم ــد اهلل انلم ــد عب ــه حمم ــرج أحاديث ــه وخ ــق: حقق املحق

ــع،  ــة للنــرش واتلوزي ــة – ســليمان مســلم احلــرش، انلــارش: دار طيب ضمري

ــة، 1417 ـه- 1997م. ــة: الرابع الطبع
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48. تفسـر احلجـرات – احلديـد، املؤلـف: حممـد بـن صالـح بـن حممـد 

العثيمـني )املتـوىف: 1421 ه(، انلـارش: دار الرثيـا للنـرش واتلوزيـع، الريـاض، 

2004م. ـه-   1425 األوىل،  الطبعـة: 

بـن بـن جريـر  املؤلـف: حممـد  القـرآن،  تأويـل  ابليـان يف   49. جامـع 

يزيـد بـن كثـر بـن اغلـب اآلمـي، أبـو جعفـر الطـربي )املتـوىف: 310ه(، 

املحقـق: أمحد حممد شـاكر، انلارش: مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: األوىل، 1420 

2000م. ـه- 

تفسـر الفاحتـة وابلقـرة، املؤلف: حممد بـن صالح بن حممـد العثيمني   .50

)املتـوىف: 1421ه(، انلـارش: دار ابـن اجلـوزي، اململكـة العربيـة السـعودية، 

الطبعـة: األوىل، 1423 ه.

تيسـر الكريـم الرمحـن يف تفسـر كام املنـان، املؤلف: عبـد الرمحن   .51

بـن نـارص بـن عبـد اهلل السـعدي )املنـوىف: 1376 ه(، املحقق: عبـد الرمحن 

بـن معا اللويق، انلارش: مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: األوىل 1420ـه- 2000 م.

52. تفسـر آل عمـران، املؤلـف: حممـد بـن صالـح بـن حممـد العثيمـني 

)املتـوىف: 1421ه(، انلـارش: دار ابـن اجلـوزي، اململكـة العربيـة السـعودية، 

ه.  1423 األوىل،  الطبعـة: 
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53. تقريـب اتلدمريـة، املؤلـف: حممـد بـن صالـح بـن حممـد العثيمـني 

)املتـوىف: 1421ه(، انلـارش: دار ابـن اجلـوزي، اململكـة العربيـة السـعودية، 

ادلمـام، الطبعـة: الطبعـة األوىل، 1419 ه.

54. اتلمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، املؤلــف: أبــو عمــر 

ــري  ــم انلم ــن اعص ــرب ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــف ب يوس

العلــوي،  أمحــد  بــن  463 ه(، حتقيــق: مصطــى  )املتــوىف:  القرطــي 

ــؤون  ــاف والش ــوم األوق ــارش: وزارة عم ــري، انل ــر ابلك ــد الكب ــد عب حمم

اإلســامية – املغــرب، اعم النــرش: 1387 ه.

الكوثـر،  مكتبـة  عثيمـني،  ابـن  اختبـارات  إىل  الراغبـني  توجيـه   .55

اثلاثلـة. الطبعـة  الريـاض 

بكر  أبو  املؤلف:  وجل،  عز  الرب  صفات  وإثبات  اتلوحيد  كتاب   .56

حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرة بن صالح بن بكر السلي انليسابوري 

مكتبة  انلارش:  الشهوان،  إبراهيم  بن  العزيز  عبد  املحقق:  311ه(،  )املتوىف: 

الرشد – السعودية – الرياض، الطبعة: اخلامسة، 1414 ـه- 1994 م.
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بـن يوسـف  عمـر  أبـو  املؤلـف:  وفضلـه،  العلـم  بيـان  جامـع   .57 

عبـد اهلل بـن حممـد بن عبـد الرب بن اعصـم انلمـري القرطي )املتـوىف: 463 

ه(، حتقيـق: أيب األشـبال الزهري، انلـارش: دار ابن اجلـوزي، اململكة العربية 

السـعودية، الطبعة: األوىل، 1414 ـه- 1994 م.

 58. تاريــخ بغــداد، املؤلــف: أبــو بكــر أمحــد بــن يلع بــن ثابــت بــن

 أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب ابلغــدادي )املتــوىف: 463 ه(، املحقــق:

ــروت، ــام – ب ــرب اإلس ــارش: دار الغ ــروف، انل ــواد مع ــار ع ــور بش  ادلكت

الطبعة: األوىل، 1422 ـه- 2002م.

59. ادلر اثلمـني يف ترمجـة فقيـه األمة العامـة ابن عثيمـني مجع وإعداد 

تلميـذه: عصـام بـن عبـد املنعـم املـري نـرش: دار ابلصـرة – االسـكندرية 

– 1423 ه(. )2003م 

العبـاس أبـو  ادليـن  تـيق  املؤلـف:  وانلقـل،  العقـل  تعـارض   60. درء 

أمحـد بـن عبـد احلليـم بـن عبـد السـام بـن عبـد اهلل بـن أيب القاسـم بن 

حممـد ابـن تيمية احلراين احلنبي ادلمشـيق )املتـوىف: 728 ه( حتقيـق: ادلكتور 

حممـد رشـاد سـالم، انلـارش: جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـامية، 

اململكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: اثلانيـة، 1411 ـه- 1991 م.
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61. ذم اتلأويـل، املؤلـف: أبـو حممـد موفـق ادلين عبـد اهلل بـن أمحد بن 

حممـد بـن قدامـة اجلماعيـي املقـديس ثـم ادلمشـيق احلنبـي، الشـهر بابـن 

قدامـة املقـديس )املتـوىف: 620 ه(، املحقق: بـدر بن عبد اهلل ابلـدر، انلارش: 

ادلار السـلفية – الكويـت، الطبعـة: األوىل، 1406 ه.

املؤلــف: واإلعــام،  املشــاهر  َوَوفيــات  اإلســام  تاريــخ   .62 

 شــمس ادليــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الهي

 )املتــوىف: 748 ه(، املحقــق: ادلكتــور بشــار عــَواد معــروف، انلــارش:

دار الغرب اإلسام، الطبعة: األوىل، 2003م.

بـن أمحـد  اهلل  عبـد  أبـو  املؤلـف:  والزنادقـة،  اجلهميـة  ىلع  الـرد   .63 

حممـد بـن حنبـل بـن هـال بـن أسـد الشـيباين )املتـوىف: 241 ه(، املحقـق: 

صـربي بـن سـامة شـاهني، انلـارش: دار اثلبـات للنـرش واتلوزيـع.

اهلل صفـات  يف  واحلقيقـة  املجـاز  حتقيـق  يف  املدينـة  الرسـالة   .64 

)مطبـوع ضمـن الفتـوى احلموية الكـربى(، املؤلف: تـيق ادلين أبـو العباس 

أمحـد بـن عبـد احلليـم بـن عبـد السـام بـن عبـد اهلل بـن أيب القاسـم بن 

املحقـق:  ه(،   728 )املتـوىف:  ادلمشـيق  احلنبـي  احلـراين  تيميـة  ابـن   حممـد 

حممـد عبد الرزاق محزة، انلارش: طبعة املدين، القاهرة، مرص.
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65. سلسـلة األحاديـث الصحيحـة ويشء مـن فقههـا وفوائدها،املؤلف: 

أبـو عبـد الرمحـن حممـد نـارص ادليـن، بـن احلـاج نـوح بـن جنـايت بـن آدم، 

للنـرش  املعـارف  انلـارش: مكتبـة  1420 ه(،  )املتـوىف:  األبلـاين  األشـقودري 

واتلوزيـع، الريـاض، الطبعـة: األوىل، )ملكتبـة املعـارف(.

ــاس ــو العب ــن أب ــيق ادلي ــف: ت ــة، املؤل ــدة األصفهاني  66. رشح العقي

أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اهلل بــن أيب القاســم 

بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي ادلمشــيق )املتــوىف: 728 ه(، 

 املحقــق: حممــد بــن ريــاض األمحــد، انلــارش: املكتبــة العرصيــة – بــروت،

الطبعة: األوىل – 1425 ه.

الفرقـة  أهـل  عقـد  يف  املضيـة  ادلرة   – السـفارينية  العقيـدة  رشح   .67

املرضيـة، املؤلـف: حممـد بن صالـح بن حممـد العثيمـني )املتـوىف : 1421 ه(، 

انلـارش: دار الوطـن للنـرش، الريـاض، الطبعـة: األوىل، 1426 ه.

بـن حممـد  ادليـن  صـدر  املؤلـف:  الطحاويـة،  العقيـدة  رشح   .68 

عـاء ادليـن يلّع بن حممد ابـن أيب العز احلنـي، األذريع الصاليح ادلمشـيق 

)املتـوىف: 792 ه(، حتقيـق: شـعيب األرنـؤوط – عبـد اهلل بـن املحسـن الرتيك، 

انلـارش: مؤسسـة الرسـالة – بروت، الطبعـة: العـارشة، 1417 ـه- 1997 م.
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بــن بــن صالــح  املؤلــف: حممــد  الواســطية،  العقيــدة   69. رشح 

بــه:  واعتــى  أحاديثــه  خــرج  ه(،   1421 )املتــوىف:  العثيمــني:  حممــد 

ــع، ــرش واتلوزي ــوزي للن ــن اجل ــارش: دار اب ــل، انل ــواز الصمي ــن ف ــعد ب  س

اململكة العربية الســعودية، الطبعة: السادسة، 1421 ه.

70. رشح حديـث الـزنول، املؤلـف: تـيق ادليـن أبـو العبـاس أمحـد بـن 

 عبـد احلليـم بـن عبـد السـام بـن عبـد اهلل بـن أيب القاسـم بـن حممـد

ابـن تيميـة احلـراين احلنبـي ادلمشـيق )املتـوىف: 728ه(، انلـارش: املكتـب 

1397ه/1977م. اخلامسـة،  الطبعـة:  بلنـان،  بـروت،  اإلسـام، 

71. شـفاء العليل يف مسـائل القضاء والقدر واحلكمـة واتلعليل، املؤلف: 

حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس ادليـن ابـن قيـم اجلوزيـة 

)املتـوىف: 751 ه(، دار املعرفـة، بـروت، بلنـان، الطبعـة: 1398 ه/1978م.

72. صحيـح ابـن حبـان برتتيب ابـن بلبـان، املؤلف: حممد بـن حبان بن 

أمحـد بـن حبـان بن معـاذ بـن َمْعبـَد، اتلميي، أبـو حاتـم، ادلارم، البُسـي 

)املتـوىف: 354 ه(، املحقـق: شـعيب األرنـؤوط، انلـارش/ مؤسسـة الرسـالة – 

بـروت، الطبعـة: اثلانيـة، 1414 – 1993.
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ادليـن  نـارص  املؤلـف: حممـد  الرتمـذي،  73. صحيـح وضعيـف سـن 
األبلـاين )املتـوىف: 1420 ه(، مصـدر الكتـاب: برنامـج منظومـة اتلحقيقـات 
احلديثيـة – املجـاين – مـن إنتـاج مركـز نور اإلسـام ألحبـاث القرآن والسـنة 

الشـاملة. املكتبـة  باإلسـكندرية. 

ضـوء  يف  انلبويـة  والسـنة  الكتـاب  يف  اإلهليـة  الصفـات   .74
يلع جـام  يلع  بـن  أمـان  حممـد  أمحـد  أبـو  املؤلـف:  واتلزنيـه،   اإلثبـات 
)املتـوىف: 1415 ه(، انلـارش: املجلـس العلـي باجلامعـة اإلسـامية، املدينـة 

املنـورة، اململكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: األوىل، 1408 ه.

بــن أمحــد  الَعبــاس  أبــو  ادليــن  تــيق  املؤلــف:  الصفديــة،   .75 
عبــد احلليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اهلل بــن أيب القاســم بــن حممــد 
ــد  ــق: حمم ــوىف: 728ه(، املحق ــيق )املت ــي ادلمش ــراين احلنب ــة احل ــن تيمي اب
رشــاد ســالم، انلــارش: مكتبــة ابــن تيميــة، مــرص، الطبعــة: اثلانيــة، 1406ه.

76. خمتـرص الصواعـق املرسـلة ىلع اجلهميـة واملعطلـة، مؤلـف األصـل: 
حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس ادليـن ابـن قيـم اجلوزيـة 
)املتـوىف :751 ه(، اختـرصه: حممـد بـن حممـد بـن عبـد الكريـم بـن رضوان 
ابلعي شـمس ادليـن، ابن املوصـي )املتـوىف: 774 ه(، املحقق: سـيد إبراهيم، 

انلـارش: دار احلديـث، القاهـرة – مـرص، الطبعـة: األوىل، 1422 ـه- 2001م.
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77. الصواعـق املرسـلة يف الـرد ىلع اجلهميـة واملعطلة، املؤلـف: حممد بن 

أيب بكـر بن أيوب بن سـعد شـمس ادلين ابـن قيم اجلوزية )املتـوىف: 751 ه، 

املحقـق: يلع بـن حممد ادلخيل اهلل، انلـارش: دار العاصمة، الريـاض، اململكة 

العربية السـعودية، الطبعة: األوىل، 1408 ه.

حممـد  يعـل،  أيب  ابـن  احلسـني  أبـو  املؤلـف:  احلنابلـة،  طبقـات   .78

انلـارش: الفـيق،  حامـد  حممـد  املحقـق:  ه(،   526 )املتـوىف:  حممـد   بـن 

دار املعرفة – بروت.

79. العـرش، املؤلـف: شـمس ادليـن أبـو عبـد اهلل حممـد بـن أمحـد بن 

عثمـان بـن قَايْمـاز الهـي )املتـوىف: 748ه(، املحقـق: حممـد بـن خليفة بن 

يلع اتلميـي، انلـارش: عمـادة ابلحـث العلـي باجلامعـة، املدينـة املنـورة، 

اململكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: اثلانيـة، 1424ـه/2003م.

80.  رشح عقيـدة السـلف وأصحـاب احلديـث، املؤلف: عبـد العزيز بن 

عبـد اهلل بـن عبـد الرمحـن الراجـيح، مصـدر الكتـاب: دروس صوتيـة قام 

بتفريغهـا موقع الشـبكة اإلسـامية.
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81. مـنت القصيـدة انلونيـة، املؤلـف: حممـد بـن أيب بكـر بن أيـوب بن 

 سـعد شـمس ادليـن ابـن قيـم اجلوزيـة )املتـوىف: 751 ه(، انلـارش: مكتبـة

ابـن تيمية، القاهرة، الطبعة: اثلانية، 1417 ه.

82. العلـو للعـي الغفـار يف إيضـاح صحيح األخبـار وسـقيمها، املؤلف: 

شـمس ادليـن أبـو عبـد اهلل حممـد بـن أمحـد بن عثمـان بـن قايمـاز الهي 

)املتـوىف: 748 ه(، املحقـق: أبـو حممـد أرشف بـن عبـد املقصـود، انلـارش: 

مكتبـة أضـواء السـلف – الريـاض، الطبعـة: األوىل، 1416 ـه- 1995م.

الَعبـاس أبـو  ادليـن  تـيق  املؤلـف:  الكـربى،  احلمويـة  الفتـوى   .83 

أمحـد بـن عبـد احلليم بن عبد السـام بن عبـد اهلل بن أيب القاسـم بن حممد 

 ابـن تيميـة احلـراين احلنبـي ادلمشـيق )املتـوىف: 728 ه( املحقـق: د. محد بن

عبـد املحسـن اتلوجيـري، انلـارش: دار الصميـيع – الريـاض، الطبعـة: الطبعة 

اثلانيـة 1425 ه/2004م.

84. القائـد إىل تصحيـح العقائد )وهو القسـم الرابع مـن كتاب "اتلنكيل 

بمـا تأنيـب الكوثـري مـن األباطيـل"، املؤلف: عبـد الرمحن بـن يىي بن يلع 

بـن حممـد املعلـي العتـي ايلمـاين )املتـوىف: 1386 ه(، املحقـق: حممد نارص 

ادليـن األبلاين، انلـارش: املكتب اإلسـام، الطبعة: اثلاثلـة، 1404 ه/1984م.
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املثــل يف صفــات اهلل وأســمائه احلســى، املؤلــف: القواعــد   .85 

ــامية،  ــة اإلس ــارش: اجلامع ــني انل ــد العثيم ــن حمم ــح ب ــن صال ــد ب حمم

املدينــة املنــورة، الطبعــة: اثلاثلــة، 1421 ه/2001م.

86. اإليمـان، املؤلـف: تـيق ادلين أبـو العباس أمحـد بن عبـد احلليم بن 

عبـد السـام بن عبد اهلل بن أيب القاسـم بـن حممد ابن تيميـة احلراين احلنبي 

ادلمشـيق )املتـوىف : 728 ه(، املحقـق: حممـد نـارص ادليـن األبلـاين، انلارش: 

املكتب اإلسـام، عمـان ، األردن، الطبعة: اخلامسـة، 1416 ه/1996ك.

87. ملـة املجتمـع الكويتيـة عـدد رقـم )،613،627،628،629،630،631

.)632،646

88. ممـوع فتـاوى العامـة عبـد العزيـز بـن بـاز رمحـه اهلل، املؤلـف: 

عبـد العزيـز بن عبد اهلل بن بـاز )املتـوىف: 1420 ه(، أرشف ىلع مجعه وطبعه: 

حممد بن سـعد الشـويعر.

بن  احلاكم حممد  اهلل  أبو عبد  املؤلف:  الصحيحني،  املستدرك ىلع   .89

عبد اهلل بن حممد بن محويه بن نُعيم بن احلكم الضي الطهماين انليسابوري 

املعروف بابن ابليع )املتوىف: 405 ه(، حتقيق: مصطى عبد القادر عطا، انلارش: 

دار الكتب العلمية – بروت، الطبعة: األوىل، 1411 – 1990.
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امللـل وانلحـل، املؤلـف: أبـو الفتـح حممـد بـن عبـد الكريـم بـن  .90 
أيب بكر أمحد الشهرسـتاين )املتوىف: 548 ه(، انلارش: مؤسسة احللي.

91. املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار، املؤلــف: أمحــد بــن يلع 
 ابــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس احلســيي العبيــدي، تــيق ادليــن املقريــزي
الطبعــة: بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  انلــارش:  ه(،   845  )املتــوىف: 

األوىل، 1418 ه.

ــن  ــن ب ــد الرمح ــف: عب ــاعرة، تأيل ــن األش ــة م ــن تيمي ــف اب 92. موق
ــة: ــاض، الطبع ــد – الري ــة الرش ــارش: مكتب ــود، انل ــح املحم ــن صال ــح ب  صال

األوىل، 1415 ه/1995م.

 93. مــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال، املؤلــف: شــمس ادليــن
 أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الهــي
)املتــوىف: 784ه( ،  حتقيــق: يلع حممــد ابلجــاوي، انلــارش: دار املعرفــة 
للطباعــة والنــرش،  بــروت – بلنــان، الطبعــة: األوىل، 1382 ـه- 1963 م.

بن احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  ادلين  تيق  املؤلف:  انلبوات،   .94 
عبد السام بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبي ادلمشيق 
)املتوىف: 728 ه(، املحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان، انلارش: أضواء السلف، 

الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 1420 ه/2000م.
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وزيرهـا وذكـر  الرطيـب،  األندلـس  غصـن  مـن  الطيـب  نفـح   .95 

لسـان ادليـن بـن اخلطيـب، املؤلـف: شـهاب ادليـن أمحد بـن حممـد املقري 

اتللمسـاين )املتـوىف: 1041 ه(، املحقـق: إحسـاس عباس، انلـارش: دار صادر 

– بـروت بلنان.

│
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