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:  البحث ملخص  

 الوخيمة مع ونتائجها ومعناه االفرتاق أسباب اىل تطرقت مث  السنة إتباع وجوب حبثي يف ذكرت لقد
 األصول اوضحت و الكالمية الظاهرة تطور و  به التعريف و المالك علم ظهور عن تارخيية نبذة ذكر

 و كالب ابن لعقيدة العلماء أقوال  أمجعت و هبما والتعريف  واألشعري للكاليب  التارخيية والبدايات
 هذا يف العلماء أقوال بيان مع بينهما الفرق وبينت التوحيد مسائل يف  هبما يتعلق وما األشعري
 خالل من األقوال تلك من الراجح القول بيان  و السنة و الكتاب من لتهمأد ذكر و املوضوع

العاملني رب هلل واحلمد. الدليل  
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Research Summary : 

 I mentioned in my research should follow the  suna and then touched on the 

reasons for separation and the meaning and consequences of severe mentioning 

a brief history of the emergence and showed assets of ibn keelab and Ash'ari and 

publicize them and unanimously scholarly doctrine ibn keelab  and Ash'ari and 

related issues uniformity and showed the difference between them and said their 

evidence of The book and the suna and a statement is the correct view. Praise be 

to Allah, Lord of the Worlds 



ر



  و تقدير شكر

. وَصلِّ اللهم على خامت يم سلطانه احلمد هلل ذي املن والفضل واإلحسان ، محدًا يليق جبالله وعظ
من ال نيب بعده ، صالًة تقضي لنا هبا احلاجات ، وترفعنا هبا أعلى الدرجات  و تبّلغنا هبا  و الرسل

 أقصى الغايات من مجيع اخلريات ، يف احلياة وبعد املمات . 

 الشكر أواًل وأخريًا ،على حسن توفيقه ، وكرع  عونه، وعلى ما منو وفتح به عليو من إزااز هذذه وهلل
وفروج اهذم ، وعلى تفضُّله عليو بوالَدين كرميني شّقا  األطروحة ، بعد أن يّسر العسري، وذّلل الصعب ،

كما  دعاء وصرب وعطاء ،يل طريق العلم ، وكانا خري سند يل طيلة حيايت الدراسية من تشجيع و 
وجل على أنه رسخ بأعماق ذايت اليت هي زادي األمثل ألكمل هبا مسرية قافليت رأساً  أمحد اهلل عز

 شاخماً أعتز هبا مادامت تدفعين لتبليغ دين ريب والدعوة اليه . 

ل على دعمها املعنوي ومساعدهتا يل يف إكما ويسرين بأن أخص بالشكر والعرفان باجلميل زوجيت
دراسيت حيث كانت خري عون يل طيلة مشواري  الدراسي  من تشجيع ودعاء وصرب وعطاء فجزاها 
اهلل عين خري اجلزاء ، كما أتقدم بالشكر إىل إخواين يف اهلل  لوقوفهم جبانيب و دعواهتم  الصادقة 

يزة اليت مل وال يفوتين أن أتقدم بالشكر إىل أم زوجيت العز  وحبهم الكبري و ارشادهم و نصحهم يل.
سحاق وسرين و مارية ورع  إ ) تنساين من دعواهتا الصادقة وال أنسى فلذات أكبادي أوالدي األعزاء

 نشغايل عنهم فهم مشعة حيايت أسأل اهلل أن ال حيرمين من وجودهم يف حيايت .ا اوياسر( لتحملهم

والتفاؤل عميَد   العطاء ، مثال األمل وكذلك أتقدم واخص بالشكر والتقدير رمز التواضع و
كما أَِديُن بعظيم الفضل والشكر  .د/ حممد بن خليفة التميمي(حفظه اهلل الكلية)مدير اجلامعة أ.

والعرفان بعد اهلل سبحانه وتعاىل يف إزااز هذا البحث وإخراجه بالصورة املرجوة  إىل املشرف على 
 (حفظه اهلل  ستاذ حممد السيد البساطيالرسالة : الدكتور)األ

ومدو يد العون يل دون  إرشاداته وآرائه القيمة و توجيهاته لذي منحين الكثري من وقته وجهده وا
ضجر للسري قدمًا بالدراسة حنو األفضل سائال املوىل القدير أن جيزيه عين خري اجلزاء ويثيبه األجر إن 

مدير مركز معايل )الفاضل سطر كل عرفان باجلميل إىل األستاذأشاء اهلل .كما يسرين ويشرفين أن 
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عبد الناصر خضر ميالد الوكيل املساعد للشؤون الطالبية للتعليم عن بعد( الذي أفادين   السعودية د.
 يف ميزان حسناته . ذلك وجهده حفظه اهلل من كل سوء وجعل ومل يبخل علي بوقته، كثريا،

، فجزاهم اهلل عين خري ممن مل تسعفين الذاكرة يف ذكرهم بالشكر أتوجه لكل من مد يل يد العون و
 اجلزاء 

هذا العمل عمال صاحلا ولوجهه خالصًا ، وأن جيعله  جيعل وختامًا أسال اهلل العلي القدير أن
   نافعاً ، ويسّهل يل به طريقاً إىل اجلنة علماً 
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 عقيدة ابن كالب وعقيدة األشعري في التوحيد
 دراسة مقارنة( )

نستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من  إن احلمد هلل ، حنمده و 
يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له 

 َوأَنُتم ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تـَُقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  اتَـُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا.)) رسوله  وأشهد أن حممداً عبده و
 نَـّْفس   مِّن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اتَـُّقوا النَّاسُ  أَيُـَّها يَا)) 014أيةآل عمران :  سورة ((مُّْسِلُمونَ 

َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنـْ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اللَّهَ  َواتَـُّقوا ۚ   اءً َوِنسَ  َكِثيًرا رَِجااًل  ِمنـْ
 اللَّهَ  اتَـُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا)) 0 ايةالنساء : سورة ((رَِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   َواأْلَْرَحامَ 

 فَازَ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  ُيِطعِ  َوَمن ۚ   نُوَبُكمْ ذُ  َلُكمْ  َويـَْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  َسِديًدا يْصِلحْ  قـَْواًل  َوُقوُلوا
 .  00و  01ايةاألحزاب  سورة((َعِظيًما  فـَْوزًا

، وشر األمور صلى اهلل عليه وسلم فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ، وأحسن اهذدي هدي حممد 
 1وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار  حمدثاهتا 

 ،  بَ ْعدُ  أَموا

                                                                 
و داود ( باب يِف ُخْطَبِة النَِّكاِح  املؤلف : أب  2118(  برقم) 2\238حديث صحيح  أخرجه أبو داود عن ابن مسعود )    1

ه ( احملقق : حممد حميي الدين عبد احلميد الناشر : دار الفكر واخرجه ايضا 270سليمان بن األشعث  ِجْستاين )املتوىف : 
ما يستحب من الكالم عند النكاح  انظر سنن النسائي الكربى   0027( برقم    3\321النسائي عن ابن مسعود ص ) 

 1771 – 1311بريوت الطبعة األوىل ،  –النسائي الناشر : دار الكتب العلمية  املؤلف : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن
                                                            حتقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن                                                                        

(هذه خطبة احلاجة اليت كان رسول اهلل 3\1قال االلباين يف  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ص ) 
 ، أو أو مجعة يعًلمها أصحابه أن يقولوها بني يدي كالمهم يف أمور دينهم، سواء كان يف خطبة نكاح -صلى اهلل عليه وسلم  -

سالة مطبوعة مراراً، وهذه اخلطبة مع األسف مهجورة من أكثر اخلطباء واملدرسني، وإن كنا بدأنا نشعر عيد، أو حماضرة، ويل فيها ر 
بعد نثر الرسالة بسنني أن كثرياً من اخلطباء، وخباصة السلفيني منهم، قد تبنوها، وبذلك أحيوا سنة أماهتا من ال يهتم بإحياء 

يخ رسالة مستقلة "خطبة احلاجة "  فإهنا مهمة  انظر خطبة احلاجة اليت كان رسول للش . و السنن، وإماتة البدع، جزاهم اهلل خريا
  ( الناشر : املكتب اإلسالمي  بريوت 1\11اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعلمها أصحابه املؤلف : حممد ناصر الدين األلباين  ص) 
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 ِبَسَعاَدةِ  َكانَ  َما اْلُمَتَساِبُقوَن، ِسَباِقهِ  َحَلَبةِ  يف  يَ َتَساَبقُ  َما َوَأْحَرى اْلُمتَ َناِفُسوَن، بِهِ  يَ تَ َناَفسُ  َما َأْوىَل  فَِإنو 
 الصواِلحُ  َواْلَعَملُ  النواِفعُ  اْلِعْلمُ  َوَذِلكَ  َدلِياًل، السوَعاَدةِ  َهِذهِ  طَرِيقِ  َوَعَلى َكِفياًل، َوَمَعاِدهِ  َمَعاِشهِ  يف  اْلَعْبدِ 

 َوَمنْ  َوَغِنَم، فَازَ  فَ َقدْ  ُرزِقَ ُهَما َفَمنْ  ِبَسَبِبِهَما، بِالت وَعلُّقِ  إالو  لَهُ  زَاَاةَ  َواَل  هِبَِما، إالو  لِْلَعْبدِ  َسَعاَدةَ  اَل  اللوَذانِ 
، َوغري َمْرُحوم   إىَل  اْلِعَبادِ  اْنِقَسامِ  َمْورِدُ  َومُهَا ُحرَِم، ُكلُّهُ  فَاخْلَي ْرُ  ُحرَِمُهَما  ِمنْ  اْلبَ رُّ  يَ َتَمي وزُ  َوهِبَِما حَمُْروم 
 ِلَشَرفِ  َوَشَرفُهُ  َوَشاِفًعا، َقرِيًنا لِْلَعَملِ  اْلِعْلمُ  َكانَ  َوَلموا اْلَمْظُلوِم، ِمنْ  َوالظواملُِ  اْلَغِويِّ  ِمنْ  َوالتوِقيُّ  اْلَفاِجرِ 
ْطاَلقِ  َعَلى اْلُعُلومِ  َأْشَرفُ  َكانَ  ًعا،تَابِ  َمْعلوِمهِ  ، اْلَعِبيِد  أَف َْعالِ  َأْحَكامِ  َعَلى َوأَنْ َفُعَها الت وْوِحيِد، ِعْلمَ  اإْلِ
 الِكَتاِب، َأْهلِ  ِمنْ  قـَْوًما َسَتْأِتي ِإنَّكَ : )له قال اليمن إىل معاذاً  بعث ملا وسلم عليه اهلل صلى والنيب
 طَاُعوا ُهمْ  فَِإنْ  ، اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َأنْ  ِإَلى ْدُعُهمْ فَا ِجْئتَـُهمْ  فَِإَذا
َلة   يـَْوم   ُكلِّ  ِفي َصَلَوات   َخْمسَ  َعَلْيِهمْ  فـََرضَ  َقدْ  اللَّهَ  َأنَّ  فََأْخِبْرُهمْ  ِبَذِلَك، َلكَ   احلديث 0(َولَيـْ

 اْلَقاِطَعةُ  اأْلَِدلوةُ  قَاَمتْ  َمنْ  ُمَشكواةِ  ِمنْ  إالو  اْلِعْلَمنْيِ، َهَذْينِ  َوتَ َلقِّي النُّورَْيِن، َهَذْينِ  اْقِتَباسِ  ىَل إ َسِبيلَ  َواَل 
 اَل  الوِذي اْلَمْصُدوقُ  الصواِدقُ  َوُهوَ  َوُمَتابَ َعِتِه، طَاَعِتهِ  ِبُوُجوبِ  السوَماِويوةُ  اْلُكُتبُ  َوَصروَحتْ  ِعْصَمِتِه، َعَلى

  يُوَحى َوْحي   إالو  ُهوَ  إنْ  اهْذََوى؛ َعنْ  يَ ْنِطقُ 

 َواِسطَة ، ِبَغرْيِ  َونَ ْوع   ِبَواِسطَة ، نَ ْوع  : نَ ْوَعنْيِ  َعَلى - َوَسلومَ  َو آلِهِ  َعَلْيهِ  اللوهُ  َصلوى - َعْنهُ  الت وَلقِّي َكانَ  َوَلموا
 َطَمعَ  َفاَل  اأْلََمدِ  َعَلى َواْستَ ْوَلْوا السوبواِق، َقَصَباتِ  َحاُزوا الوِذينَ  َأْصَحابِهِ  َحظو  َواِسطَة   ِباَل  الت وَلقِّي وََكانَ 
تَ َفى اْلُمْسَتِقيَم، ِصرَاَطُهمْ  ات وَبعَ  َمنْ  اْلُمرْبِزُ  اللَِّحاِق، َوَلِكنْ  يف  بَ ْعَدُهمْ  اأْلُموةِ  ِمنْ  أِلََحد   َهاَجُهمْ  َواق ْ  ِمن ْ
َقِطعُ  َفَذِلكَ  اْلَيِمنِي  ، َوَذاتَ  َذاَت الشَِّمالِ  طَرِيِقِهمْ  َعنْ  َعَدلَ  َمنْ  ُمَتَخلِّفُ ، َوالْ  اْلَقِوع َ   يف  التوائِهُ  اْلُمن ْ
َها؟ َيْسِبُقوا ملَْ  َخي ْر   َخْصَلة   َفَأيُّ  َوالضواَلِل، اْلَمَهاِلكِ  بَ ْيَداءِ   تَاللوهِ  ا؟َعَلي ْهَ  ُيْستَ ْوَلْوا ملَْ  ُرْشد   ُخطوةِ  َوَأيُّ  إلَي ْ

                                                                 
( باب )بَ ْعِث َأيب 0\162( ص)3337) متفق عليه من حديث بن عباس رضي اهلل عنه أخرجه البخاري صحيحه برقم 1

السلطانية ُموَسى، َوُمَعاذ  ِإىَل الَيَمِن قَ ْبَل َحجوِة الَوَداِع( احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن 
( باب 1\02( ص)27برقم)ه   و اخرجه مسلم ايضا يف صحيحه 1322حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل،  بإضافة ترقيم

)الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم( املسند الصحيح املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 
 بريوت -ه ( احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 261
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ْساَلمِ  قَ َواِعدَ  َوأَيوُدوا ُزاَلاًل، َصاِفًيا َعْذبًا احْلََياةِ  َعنْيِ  ِمنْ  اْلَماءِ  رَْأسَ  َوَرُدوا َلَقدْ   بَ ْعَدُهمْ  أِلََحد   َيَدُعوا فَ َلمْ  اإْلِ
ميَاِن، بِاْلُقْرآنِ  ِبَعْدهذِِمْ  اْلُقُلوبَ  فَ َتُحوا َمَقااًل،  َما التواِبِعنيَ  إىَل  َوأَْلَقْوا َوالسِّنواِن، بِالسوْيفِ  ادِ بِاجلِْهَ  َواْلُقَرى َواإْلِ
 - َوَسلومَ  َو آلِهِ  َعَلْيهِ  اللوهُ  َصلوى - نَِبيِِّهمْ  َعنْ  ِفيهِ  َسَنُدُهمْ  وََكانَ  َصاِفًيا، َخاِلًصا النُّبُ ووةِ  ُمَشكواةِ  ِمنْ  تَ َلقوْوهُ 

َنا نَِبي َِّنا َعْهدُ  َهَذا: َوقَاُلوا َعالًِيا، َصِحيًحا َسَنًدا اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  َعنْ  ِجرْبِيلَ  َعنْ   إلَْيُكْم، َعِهْدنَا َوَقدْ  إلَي ْ
َنا َوفَ ْرُضهُ  رَب َِّنا َوِصيوةُ  َوَهِذهِ   َعَلى بِِإْحَسان   هَذُمْ  التواِبُعونَ  َفَجَرى َعَلْيُكْم، َوفَ ْرُضهُ  َوِصيوُتهُ  َوِهيَ  َعَلي ْ

َهاِجِهمْ  تَ ُفوا ِوعِ ،اْلقَ  ِمن ْ  اْلَمْسَلكَ  َهَذا التواِبِعنيَ  تَاِبُعو َسَلكَ  مُثو  اْلُمْسَتِقيِم، ِصرَاَطُهمْ  آثَارِِهمْ  َعَلى َواق ْ
 بِالنِّْسَبةِ  وََكانُوا ، 42 اْلَحِميِد(( الحج ِصَراطِ  ِإَلى َوُهُدوا اْلَقْولِ  ِمنَ  الطَّيِّبِ  ِإَلى ))َوُهُدواالروِشيَد، 

  ،  02الواقعة ( ( اآلِخرِينَ  ِمنَ  اأَلوَّلِيَن و قَِليل   ِمنَ  ))ثـُلَّة  : اْلَقائِِلنيَ  َأْصَدقُ  قَالَ  َكَما َلُهمْ قَ ب ْ  َمنْ  إىَل 

 أَْمَرُهمْ  َوتَ َقطوُعوا َفرُِحوَن، َلَدْيِهمْ  مبَا ِحْزب   ُكلُّ  ِشيَ ًعا وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  فَ روُقوا ُخُلوف   بَ ْعِدِهمْ  ِمنْ  َخَلفَ  مُثو 
نَ ُهمْ  مْ  إىَل  َو ُكل   زُبُ رًا بَ ي ْ  ورؤوس َيِديُنوَن، هِبَا الويِت  ِديَانَ تَ ُهمْ  لِْلَمَذاِهبِ  الت وَعصُّبَ  َجَعُلوا رَاِجُعوَن، َرهبِِّ
ُهمْ  َوآَخُرونَ  يَ توِجُروَن، هِبَا الويِت  أَْمَواهذِِمْ   أُمَّة   َعَلى آبَاَءنَا َجْدنَاوَ  )ِإنَّا     : َوقَاُلوا الت وْقِليدِ  مبَْحضِ  قَ نَ ُعوا ِمن ْ

لتفرق و اختلفت األمة ، والبد من الصرب و فوقع ا 1، 42الزخرف ُمْقَتُدوَن( آثَارِِهمْ  َعَلى َوِإنَّا
 َوَهَذا نَِبي َُّنا حُمَمود  َصلوى اهلُل َعَليه َوَسلوُم َلموا اُْشُتدو َعَليه أَذى الكّفاراالحتساب ألجل الدعوة إىل اهلل 

َناَداِني) :قال  بـََعثَ  َوَقدْ  َعَلْيَك، َردُّوا َوَما َلَك، قـَْوِمكَ  قـَْولَ  َسِمعَ  َقدْ  اللَّهَ  ِإنَّ : فـََقالَ  ِجْبرِيلُ  فـَ
َناَداِني ِفيِهْم، ِشْئتَ  ِبَما لَِتْأُمَرهُ  الِجَبالِ  َمَلكَ  ِإلَْيكَ   ُد،ُمَحمَّ  يَا: قَالَ  ثُمَّ  َعَليَّ، َفَسلَّمَ  الِجَبالِ  َمَلكُ  فـَ

 َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  فـََقالَ  اأَلْخَشبَـْيِن؟ َعَلْيِهمُ  ُأْطِبقَ  َأنْ  ِشْئتَ  ِإنْ  ِشْئَت، ِفيَما َذِلكَ  فـََقاَل،
  .4(َشْيًئا بِهِ  ُيْشِركُ  الَ  َوْحَدُه، اللَّهَ  يـَْعُبدُ  َمنْ  َأْصالَِبِهمْ  ِمنْ  اللَّهُ  ُيْخِرجَ  َأنْ  َأْرُجو َبلْ : َوَسلَّمَ 

                                                                 
ه   701عالم املوقعني عن رب العاملني املؤلف: مشس الدين ابن قيم اجلوزية  املتوىف: مقتبسة من مقدمة ابن القيم رمحه اهلل انظر إ  1

 يريوت الطبعة: األوىل،   –( حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية 6\1ص)
ِإَذا قَاَل َأَحدُُكْم  ( باب  )3231( برقم  ) 3\137ص ) صحيحه من حديث  عائشة رضي اهلل عنهما. اخرجه البخاري يف 2

ه ( الناشر : دار 206آِمنَي.( اجلامع الصحيح املؤلف : حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف : 
(   3703( برقم )0\177الطبعة : األوىل واخرجه مسلم يف صحيحه  عن عائشة رضي اهلل عنهما ص )  القاهرة –الشعب 
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يعِ  ِمنْ  اللوهِ  َعَلى َوَأْكَرُمَها َخي ْرَُها ُهمْ  لِلنواِس، ُأْخرَِجتْ  أُموة   َخي ْرَ  أُموَتهُ  َجَعلَ  َكَما  َهَداُهمُ  اأْلَْجَناِس، مجَِ
َلُهْم، احلَْقِّ  ِمنَ  ِفيهِ  اْختَ َلُفوا ِلَما َوَرُسولِهِ  ِبِكَتابِهِ  اللوهُ   يف  َوَسط   فَ ُهمْ  رًا،ِخَيا َعْداًل  َوَسطًا َوَجَعَلُهمْ  قَ ب ْ

ميَانِ  َويف  َوِصَفاتِِه، َوَأمْسَائِهِ  اللوهِ  تَ ْوِحيدِ   َواحلَْاَلِل، َوالن وْهِي، اأْلَْمِر، ِمنَ  ِديِنهِ  َوَشرَاِئعِ  وَُكتُِبِه، ِبُرُسِلِه، اإْلِ
 َوِلَذِلكَ  اخْلََباِئثَ  َعَلْيِهمُ  َوَحرومَ  الطويَِّباِت، هَذُمُ  َوَأَحلو  اْلُمْنَكِر، َعنِ  َونَ َهاُهمْ  بِاْلَمْعُروِف، َفَأَمَرُهمْ  .َواحلَْرَامِ 

 َشْرِعهِ  ِمنْ  َشْيًئا َغي وُروا َواَل  اْليَ ُهوُد، فَ َعَلتِ  َكَما َشْرَعهُ  جَيَْحُدوا فَ َلمْ ؛  الشورِيَعةِ  يف  َوَسط   اْلُمْسِلُمونَ 
 َوالصواحِلِنيَ  اأْلَْنِبَياءِ  يف  َغَلْوا َواَل  النوَصاَرى، فَ َعَلتِ  َكَما اللوهُ  ِبهِ  يَْأَذنْ  ملَْ  َشْرًعا ابْ َتَدُعوا َواَل  اْلُمْحَكِم،

 خِبََصاِئصِ  ُمتوِصًفا ُسْبَحانَهُ  اخْلَاِلقَ  َجَعُلوا َواَل  اْليَ ُهوِد، َكِفْعلِ  ُحُقوقَ ُهمْ  خَبَُسوُهمْ  َواَل  النوَصاَرى، َكغُُلوِّ 
 ُمتوِصًفا اْلَمْخُلوقَ  َواَل  اْليَ ُهوِد، َكِفْعلِ  َواْلَعْجِز، َواْلُبْخِل، اْلَفْقِر، ِمنَ  ايِِبهِ َوَمعَ  َونَ َقاِئِضِه، اْلَمْخُلوِق،
 َكِفْعلِ  ِعَباَدتِهِ  َعنْ  َيْسَتْكربُوا وملَْ  النوَصاَرى، َكِفْعلِ  َشْيء   ِفيَها َكِمْثِلهِ  لَْيسَ  الويِت  ُسْبَحانَهُ  اخْلَاِلقِ  خِبََصاِئصِ 

 .النوَصاَرى َكِفْعلِ  َأَحًدا ِبِعَباَدتِهِ  َأْشرَُكوا َواَل  ،اْليَ ُهودِ 

ْساَلمِ  يف  السُّنوِة َواجلََْماَعةِ  َوأَْهلُ  ْساَلمِ  َكَأْهلِ  اإْلِ  َعزو  اللوهِ  ِصَفاتِ  بَابِ  يف  َوَسط   فَ ُهمْ  اْلِمَلِل، أَْهلِ  يف  اإْلِ
 َومبَا نَ ْفَسُه، ِبهِ  َوَصفَ  مبَا اللوهَ  َيِصُفونَ  َوالتوْمِثيِل، التوْشِبيهِ  أَْهلِ  بَ نْيَ وَ  َوالت وْعِطيِل، اجلَْْحدِ  أَْهلِ  بَ نْيَ  َوَجلو 

 ِفيَها لَهُ  َيُكونَ  َأنْ  َعنْ  َلهُ  َوتَ ْنزِيًها اْلَكَماِل، ِلِصَفاتِ  ِإثْ َباتًا،  ََتِْثيل   َواَل  تَ ْعِطيل   َغرْيِ  ِمنْ  ُرُسُلهُ  بِهِ  َوَصَفهُ 
،َوأَمْ  أَْنَداد     1.تَ ْعِطيل   ِباَل  َوتَ ْنزِيه   ََتِْثيل   ِباَل  ِإثْ َبات   ثَال 

ينِ  ِمنَ  اْلَعِقيَدةَ  وأِلَنو  ْطُلوبُ  ، اجلََْسدِ  ِمنَ  الروْأسِ  مبَْنزَِلةِ  الدِّ
َ
 َمَفاِهيِمَها َتَصحُّحَ  َأنو  اْلَفْرقِ  َهِذهِ  ِمنْ  فامل

 ِبِعَباَدةِ  اْلُمَتَمث َِّلةِ  اْلَوثَِنيوةِ  اْلَعَقاِئدِ  بَ َيانُ  و اهللِ  ِإىَل  الدوْعَوةِ  يف  الرْسلِ  َهجِ ِمن ْ  ِلَمْعرَِفةِ  والسنوة اْلِكَتابِ  مبُرَاَجَعةِ 

                                                                                                                                                                                                        
ِمْن أََذى اْلُمْشرِِكنَي َواْلُمَناِفِقنَي ( اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم املؤلف :  -صلى اهلل عليه وسلم-ا َلِقَى النوِبُّ باب )مَ 

 مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري الناشر : دار اجليل بريوت و دار األفاق اجلديدة   بريوت
 بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي: املسيح املؤلف ندي بدل ملن الصحيح اجلواب انظر  1

 بن العزيز عبد   حسن بن علي: (حتقيق67\1ص ) (ه 728: املتوىف) الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم أيب
 م1777/  ه 1317 الثانية،: عةالسعودية الطب العاصمة، دار: حممد الناشر بن محدان - إبراهيم
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 َتزِيَدُهمْ  َبلْ  ، اأْلُْخَرى الثوالِثَةِ  َمناَةُ  و العزوى و الاّلت ِعَباَدة َعنْ  خَيَْتِلف اَل  مبَا بِاأْلَْضرَِحةِ  َوالت وَعلُّقَ  اْلموتى
   َوَنَداَمةُ  َوَحْسَرةً  َوبااًل  و َبةً َخيْ 

  1" الت وْوِحيِد َمَع َهِذِه الذُّنُوبِ د من َفَسا فَ َهِذِه الذُّنُوُب َمَع ِصحوِة الت وْوِحيِد خري "يقول شيخ اإلسالم
 أصحاهبا يعتقد اليت الذنوب من شر املغلظة البدع هذه أن على اإلسالم أئمة اتفق وقال أيضا " وهذذا

   2وسلم "  عليه اهلل صلى - اهلل رسول سنة مضت وبذلك ذنوب، أهنا

 مع حنشر علنا نظفر و املتواضع البحث هذا جبمع َقَمت اَلزًِما وَكشفه َواِجًبا َذِلكً  بَ َيان   َكانَ  وَلموا
َرة ُذِوي ِمنْ  اْلُعَلَماءِ   اأْلنبياءِ  ِلِمن َْهجِ  خُمَالََفِتَها َوبَ َيان اْلَفرِق تِْلكَ  َأْخطَاء َعَلى لِلت وْنِبيهِ  َوالتوْحِقيقَ  اْلَغي ْ

جَيازِ  بَ نْيَ  ُمتَ َوسِّطًا ضوئهم من قبسات   واقتبست َوَعِقيدة السوَلِف؛ ْطَنابِ  اإْلِ ْخاَللِ  َواإْلِ ْسَهاِب، َواإْلِ  َواإْلِ
 اْلَعَمِل، َصاِلحِ  َوِإْخاَلصَ  اأْلََمِل، حَمُْمودِ  حَتِْقيقَ  ُسْبَحانَهُ  ِمَنه رَاِجًيا َذِلكَ  َوَأمْجَْعتُ  تَ َعاىَل  اللوهَ  فَاْسَتَخْرتُ 

َعانَةَ  بَانَةِ  َعَلى َواإْلِ رَايَِة، ِإىَل  َواهذَِْدايَةَ  اإْلِ  َعَليه اهللُ  َصلوى النويبِّ  بقولِ  َعَماَل  ، و اْلُمْؤِمنِ  َضالوة احلَْقو  فَِإنو   الدِّ
 2(َوَعامَِّتِهْم  اْلُمْسِلِمينَ  َوأِلَِئمَّةِ  َوِلَرُسوِلهِ  َوِلِكَتابِهِ  لِلَّهِ : قَالَ  ؟ِلَمنْ : قـُْلَنا النَِّصيَحةُ  الدِّينُ ) َوَسلومُ 

  العاملني رب هلل اْلَعِظيِم ، واحلمد اْلَعِليِّ  بِاللوهِ  ِإالو  قُ ووةَ  َواَل  َحْولَ  َواَل 

 :  سبب اختيار الموضوع

                                                                 
  ( املؤلف : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس الناشر : جامعة اإلمام حممد بن سعود   1/366ص )  االستقامة 1

 حتقيق : د. حممد رشاد سامل 1323املدينة املنورة الطبعة األوىل ، 
 لطباعة فهد امللك جممع: قاسم الناشر بن حممد بن الرمحن عبد: قق( احمل28\372ص) احلراين تيمية الفتاوى البن جمموع 2

 السعودية العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف، املصحف
( بَاب  )َما َجاَء أَنو اأَلْعَماَل 33( برقم )1\22اخرجه البخاري يف صحيحه عن َسْعِد ْبِن َأيب َوقواص  رضي اهلل عنه ص )    3

 َواحلِْْسَبِة َوِلُكلِّ اْمرِئ  َما نَ َوى ( اجلامع الصحيح املؤلف : حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل بِالن ِّيوةِ 
واخرجه مسلم يف صحيحه  َعْن ََتِيم   1787 – 1327القاهرة الطبعة : األوىل ،  –ه ( الناشر : دار الشعب 206)املتوىف : 

يَن النوِصيَحُة ( اجلامع الصحيح املسمى صحيح  220( برقم ) 1\03ي اهلل عنه  ص ) الدوارِىِّ  رض (  باب )باب بَ َياِن أَنو الدِّ
 مسلم املؤلف : مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري الناشر : دار اجليل بريوت و دار األفاق اجلديدة   بريوت
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ولذلك فقد اهتم  ، مهمة جداهي  باألشعري وشيخه ابن كالب  بادئ ذي بدء. إن التعريف 
 الفرق ظهرت وملا ، الكثري من العلماء هبذا املوضوع و خاضوا فيه و اختلفت أقواهذم و آرائهم حوهذا

منذ زمن طويل، فنقلت تلك ج لعواصف شديدة ُهو  تعرض باب األمساء والصفاتو الطوائف 
، فتغريت بسبب ذلك مفاهيم عديدة، العواصف أشياء كثرية من أماكنها، وألقت هبا يف غري مواضعها

فالتبست مسائل هذا الباب على كثري من الناس، حىت عجز أغلب طالب العلم عن التمييز، بني 
احلق والباطل، فرمبا انعكس عليهم األمر فرأوا احلق باطاًل، والباطل حقاً، مع العلم أن معرفة اهلل اليت 

عوة الرسل، وخالصتها، وعندها تلتقي مجيعها مع ال تتم إال مبعرفة أمسائه وصفاته، هي زبدة د
اختالف مناهجها وشرائعها، ألن مجيع الرسل إمنا أرسلوا ليعرفوا الناس رهبم وخالقهم فيعبدوه يف ضوء 

قد تعرض مع لألسف و  -تلك املعرفة، فلما كان باب األمساء والصفات هبذه املثابة، وله هذه املكانة
 :جعلت موضوع رساليت -صفت آثارها و ذلك للعواصف اليت وصفتها، و 

 )عقيدة ابن كالب وعقيدة األشعري يف التوحيد دراسة مقارنة( 

  :  ويرجع سبب االهتمام بهذا الموضوع و االختالف فيه إلى عدة أمور هي

   و تعاىل تبارك وصفاته اهلل أمساء حول يدور املوضوع ألن  1
عند األمة من عقيدة ابن كالب  ية وما عليه اليوم شعر بني عقيدة األو االلتباس اخللط  كثرة   -2

 اإلسالمية  

 بني الناس أن األشعري مات على عقيدة ابن كالب  انتشار  -3

 يف التفرقة بينهما           ما ينبين من تعريف عقيدة ابن كالب و األشعري 3
لتباس يف كالمه ا قي من وما ب شعرية نه تربأ من األأقول الراجع يف عقيدة األشعري قبل موته و  -0
 حىت يف كتابه األخري اإلبانة 

سالمي ظن كثري من قاصر العلم ان العقيدة االشعرية شاعرة يف العامل اإلملا انتشرت عقيدة األ -6
                    هي عقيدة السلف                                  
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لطريقة أي عقيدة ابن كالب                                                                           نه مات على هذه اأشعري هذا يعين ن نسبة األأو  -7
                           شعري                                                 كالب الذي تراجع عنها األ هنم على عقيدة ابنة وأشاعر حقيقة متأخري األ ظهارإ -8
 شعري من طريقة ابن كالب وعقيدتهتربأ األ -7

 :البحث مشكلة
 - توجد وال الحاضر، العصر في تأثيراً  األشاعرة وأشدهم رموز أكبر من يعتبر إن ابن كالب

 المطبوعة كتبهما وفرة مع خاصة وشاملة  مقارنة باألشعري، وافية دراسة - علمي حسب
 ولذلك تباذرت في ذهني تساؤالت : وانتشارها ،

 هل نسبة األشعرية التي منتشرة اليوم في العالم اإلسالمي صحيحة ؟ -0
 هل األشعري كان طبق األصل البن كالب ؟ -4
 هل تخلي األشعري عن عقيدة ابن كالب في آخر حياته ؟ -2
 ؟  كالب ابن عقيدة على اليوم أنهم األشاعرة متأخري هل حقيقة -2

 لل رب العالمين والحمد  الموضوع هذا اختيار كان هنا ومن
 

                                                 المنهج الذي سرت عليه في البحث:
 عتمدت عن من نقل عنه من املعتمديناشعري و األأجد القول البن كالب أمامل  -1
كان داخله حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ذا نقلت كالما جعلته بني معكوفني وماإ -2
كتفيت ا ستغنيت عن خترجيه و انه حديث بسياقه وسباقه و حلاقه أو يفهم من كالمه أكر باملعىن وذ 

                                                حالة العامة لقائلهباإل
                ستثناء داخل املعكوفني وخارجهافأخرجتها كلها بال  اآلياتما أو  -3
ة بهي قليلة جدا ، لكن ختتلف املناس عن العلماء يف بعض املواضيع  و النقلكرر بعض أوقد  -3

 ليها   إمهية واحلاجة عدهتا لألأوالعنوان ف
 :غرض البحث
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الغرض من البحث بيان كل من عقيدة ابن كالب واألشعري و بيان الفرق بينهما و ما يتعلق هبما يف 
دلتهم و وجه الداللة من األدلة مث مناقشة و ذلك من خالل عرض أقوال العلماء و أ مسائل العقيدة 

 .مث بيان القول األرجح يف املسألة من خالل الدليل األقوىومن تلك األدلة 
:أهمية البحث  

عقيدة ابن كالب واألشعري و الفرق بيتهما و ما يتعلق هبما من  عرض مسألة يهذا البحث  و
ميتاز جبمع أقوال العلماء و أدلتهم و و  إن شاء اهلل غري إطناب وال إخاللمن مسائل العقيدة 

استدالهذم و الردود عليهم و عرض ذلك مث الرتجيح بني هذه األقوال و املذاهب حسب الدليل 
وجهة نظره يف هذه املسائلو األقوى مث بيان رأي الباحث   

 : الدراسات السابقة
رق بينهما وخاضوا فيما لقد تناول العلماء موضوع عقيدة ابن كالب واألشعري و مقارنتهما و الف

كتبهم ضمن   وأوكثرت أقواهذم و مذاهبهم فلقد كتب العلماء يف ذلك كتب ، يتعلق هبم من مسائل 
 على غرار كشيخ اإلسالم بن تيمية وابن القيم وغريهم 

هذيةالعالمة حممد أمان اجلامي يف كتابه القيم الصفات األ  1-  

اجلاسم تأليف فيصل -األشاعرة يف ميزان أهل السنة   2-  
أمحد القاضي -مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات   3-   

   حممد بن عبد الرمحن اخلميس - املاتريدية ربيبة الكالبية -حوار مع أشعري  -3

 -شاعرة أهل السنة"شاعرة ليس مذهب السلف رد على كتاب "األالتمييز يف بيان أن مذهب األ -0
  حاي بن سامل احلاي أبو عمر

 رمحهم وغفر اهلل هذم و  خريعنا كل من العلماء الكثري . فجزاهم اهلل و غريهم 

قرب لبحثي من حيث طرح عقائد أولقد اقتصرت على هذه البحوث العلمية عن غريها ملا وجدهتا 
 تني .عقيدالشعرية والكالبية لكن تباينت من حيث الدراسة العلمية و املقارنة بني األ

 :  يلي  ما يل اتضح  مادهتا مغزى يف عنالتم و الكتب هذه دراسة وبعد
                                      اهلل رمحه أمان حممد للشيخ األهذية الصفات  كتاب:  أوال
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مساء متاز هذا الكتاب بقوة مادته العلمية حيث ذكر عقيدة السلف وعقيدة املتكلمني يف األا -أ 
 شعريخص ابن كالب واألوالصفات وباأل

خص بطال عقيدة اخللف وباألإداف دراسته كانت منصبة يف تقرير عقيدة السلف و هأ -ب
شعريابن كالب واأل  

ن القارئ يسهل أبطريقة دقيقة وسهلة حبيث  ما فصول البحث واملنهج املستخدم فكانت أو 
   عليه البحث

  ةثمهها ثالأليها فهي كثرية و إصل اما النتائج املتو أو أ   

مساء والصفاتيف األثبات عقيدة السلف إ-1  

مساء والصفاتبطال عقيدة اخللف يف األإ  2-  
هنا عقيدة ابن كالبأثبات إشعري و شاعرة اليوم هي عقيدة األاأل نأدعاء ابطال إ -3  

 : وجه الخالف فهوما يليأوجه الشبه و أ ب  

 ختلف يف املقارنة بينهمااشعري وابن كالب و تشابه يف طرح موضوع عقيدة األ
ستفادة من هذه الرسالة فهي كثرية جدا وهذا قبول عند العلماء فقد بسط مؤلفها رمحه االما وجه أ -ج

 بطال عقيدة اخللفإاهلل يف بيان عقيد السلف ونبذ و 

  تأليف فيصل اجلاسم -كتاب األشاعرة يف ميزان أهل السنة : ثانيا 

 شاعرةألهل السنة وعقيدة اأقارنة عقيدة مبهذا الكتاب بطرح املوضوع  متازا -ا

 هل السنةأشاعرة و احلكم عليها مبنظار هداف دراسته كانت تدور حول عقيدة األأ -ب

 ما فصول البحث واملنهج املستخدم فكانت متميزة ومرتبة ترتيب جيدأو 

 :  ةثبرزها ثالأليها فإصل اما النتائج املتو أو 

 هل السنةأشاعرة و عقيدة مقارنة عقيدة األ  1

 هل السنةأشاعرة يف ضوء عقيدة احلكم على عقيدة األ  2

 هنا على عقيدة ابن كالبأشاعرة و بطال عقيدة األ  إ2

  : يلي وجه الخالف فهو ماأوجه الشبه و أ -ج

 شعري وابن كالب واختلف يف املقارنة بينهماتشابه يف طرح موضوع عقيدة األ

 شاعرةة األوسع يف بسط عقيدأستفادة من هذه الرسالة فهي قيمة حيث وجه االأما أ -د
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  القاضي أمحد - الصفات نصوص يف التفويض أهل : كتاب مذهبثالثا 
 شاعرة يف نصوص الصفاتهذا الكتاب بطرح املوضوع  بذكر تفويض األ متاز ا -ا

 شاعرة و بيان تفويضها لنصوص الصفاتهداف دراسته كانت تدور حول عقيدة األأ -ب

 ميزة ومرتبة ترتيب جيدما فصول البحث واملنهج املستخدم فكانت متأ و

   : ةثبرزها ثالأليها فإصل اما النتائج املتو أو 

 هل السنة بريئة منهاأن عقيدة أيف التفويض و  شاعرة مقارنة عقيدة األ  1

 هل السنةأشاعرة يف ضوء عقيدة احلكم على عقيدة األ  2

 هنا تفوض نصوص الصفاتأبطال عقيدة الشاعرة و   إ3

   :يلي خالف فهو ماوجه الأوجه الشبه و أ -ج

 شعري وابن كالب واختلف يف املقارنة بينهماتشابه يف طرح موضوع عقيدة األ

شاعرة يف الطرح حيث توسع يف فضح األ ستفادة من هذه الرسالة فهي جيدة يف وجه االأما أ -د
 تفويض نصوص الصفات

 د الرمحن اخلميسحممد بن عب - املاتريدية ربيبة الكالبية -كتاب حوار مع أشعري : رابعا

 فحمه احلجةأ شعرية وأ مع صاحب عقيدة  وار مميزحببطرح املوضوع  متازا -ا
 هنا على عقيدة ابن كالبأ شاعرة وهداف دراسته كانت تدور حول عقيدة األأ -ب

 ما فصول البحث واملنهج املستخدم فكانت متميزة ومرتبة ترتيب جيدأو 

   ةثالبرزها ثأليها فإصل اما النتائج املتو أو 

                                                  شعريةأحوار متميز مع صاحب عقيدة  -أ 
 هل السنةأشاعرة يف ضوء عقيدة احلكم على عقيدة األ -ب

 هنا ربيبة الكالبيةأشاعرة و بطال عقيدة األإ -ج 
 : وجه الخالف فهو ما يليأوجه الشبه و أ

 عري وابن كالب واختلف يف املقارنة بينهماشتشابه يف طرح موضوع عقيدة األ
 بطل حججهمأشاعرة  و ستفادة من هذه الرسالة فهي قيمة حيث حوار األوجه االأما أ

 األشاعرة" كتاب على رد السلف مذهب ليس األشاعرة مذهب أن بيان يف التمييز  : كتابخامسا 
 حاي بن سامل احلاي أبو عمر -" السنةأهل 
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 هنا ليست على طريقة السلفأشاعرة و يف بيان عقيدة األ  متاز بطرح املوضوعا

 هل السنةأشاعرة و احلكم عليها مبنظار هداف دراسته كانت تدور حول عقيدة األأ -ب

 ما فصول البحث واملنهج املستخدم فكانت متميزة ومرتبة ترتيب جيدأو 

   ةثبرزها ثالأليها فإصل اما النتائج املتو أو 

           هل السنة                                    أو عقيدة  شاعرةمقارنة عقيدة األ
 هل السنةأشاعرة يف ضوء عقيدة احلكم على عقيدة األ -أ

 هنا على عقيدة ابن كالبأشاعرة و بطال عقيدة األإ

   :يلي وجه الخالف فهو ماأوجه الشبه و أ  -ج

  املقارنة بينهماشعري وابن كالب واختلف يفتشابه يف طرح موضوع عقيدة األ

 شاعرةألوسع يف بسط عقيدة اأقيمة حيث  ستفادة من هذه الرسالة فهياال وجهأ ماأ -د

 : يلي سات السابقة ماان بحثي يمتاز عن الدر أغير 

شعري بل طريقة األ ليست علىشاعرة اليوم هي ن عقيدة األأدعاء اطرحت املوضوع و بينت بطالن  
جيمع   تبعت املنهج املستخدم يف حبثي وقسمت الفصول تقسيما او  هي على طريق شيخه ابن كالب

بني ابن كالب و  كل البحوث اليت درست يف البحوث السابقة ، فوسعت الدائرة يف املقارنة 
بطال عقيدة إوجه التشابه فكان الطرح قريب من بعضه بني البحوث السابقة يف أما و أ شعرياأل
شعري وشيخه ابن كالب ضفت املقارنة بني األأين أهو  ف ختالوجه االأما أو  شعري وابن كالباأل

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات لتتسع دائرة الفائدة وهذا هو هديف من هذا البحث

 :طريقة الكتابة في المنهج
سأتبع يف حبثي هذا املنهج الوصفي التحليلي حيث سأقوم بعرض أقوال العلماء و أدلتهم و 

دود عليهم مث أحلل تلك األقوال مث أبني القول الراجح حبسب قوة الدليل مع عزو استدالالهتم والر 
اآليات إىل سورها وختريج األحاديث و احلكم عليها من كتب احلديث املعتمدة لدى أهل العلم مع 
االكتفاء بصحيح البخاري و صحيح مسلم إن ورد احلديث فيهما و إن مل يرد فيهما أقوم بتخريج 

األلباين و الشيخ غريمها مث ذكر درجة احلديث عند من حكم عليه من أهل العلم مثل  احلديث عند
  غريه من العلماء

 : المنهج الجهد المبذول في
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يف مسائل التوحيد و الفرق  مجع أقوال العلماء يف عقيدة ابن كالب و األشعري وما يتعلق هبما أ 
ان احتجت إىل  ذكر أدلتهم من الكتاب و السنة أاملوضوع و  ابينهما مع بيان أقوال العلماء يف هذ

 األقوى. ذلك مث بيان القول الراجح من تلك األقوال من خالل الدليل
 خطة البحث : 

 عقيدة ابن كالب وعقيدة األشعري يف التوحيد)دراسة مقارنة( 
كلمة و ث املقدمة وقد اشتملت على )بيان أمهية املوضوع وسبب اختيار املنهج الذي سار عليه الباح

 شكر(
 التمهيد : واشتمل على مبحثني  

  املبحث األول : وجوب إتباع السنة 
 املبحث الثاين : أسباب االفرتاق ومعناه ونتائج االفرتاق.

 الفصل األول : نشأة الكالبية و االشاعرة :
  املبحث األول : ظهور علم الكالم 

   الكالم علم املبحث الثاين : تطور 
 األصول والبدايات التارخيية  للكالبية واألشاعرةاملبحث الثالث: 

 الفصل الثاين:
 اإلهذيات بني أبن كالب واألشعري وفيه ستة مباحث:

 املبحث االول : توحيد االلوهية عند ابن كالب واألشعري -
 ) قواعد عامة  يف اثبات التوحيد مبجرد العقل  وترك النقل (  وفيه مطلبان:

 لوهية عند ابن كالباملطلب االول : توحيد اال
 املطلب الثاين : توحيد االلوهية عند االشعري

 املبحث الثاين : التوحيد األمساء والصفات عند ابن كالب واألشعري   وفيه مطلبان:-
 املطلب األول :التوحيد األمساء والصفات عند ابن كالب

 املطلب الثاين: التوحيد األمساء والصفات عند األشعري
 ث : الصفات الفعلية والصفات اخلربية عند ابن كالب واألشعري، وفيه اربعة مطالب:املبحث الثال-

 املطلب األول : الصفات الفعلية عند ابن كالب
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 صفة استواء اهلل على عرشه وعلوه على خلقه-1
 صفة املعية والقرب-2
 صفة الكالم -3

 املطلب الثاين : الصفات الفعلية عند األشعري
 على عرشه وعلوه على خلقه  صفة استواء اهلل -1
 صفة املعية والقرب -2
 صفة الكالم -3

 املطلب الثالث: الصفات اخلربية عند ابن كالب
 صفة الوجه-1
 صفة الساق-2
 صفة الرؤية-3

 املطلب الرابع : الصفات اخلربية عند االشعري
 صفة الوجه-1
 صفة الساق-2
 صفة الرؤية-3
 ب واألشعري، وفيه مطلبان :املبحث الرابع : القرآن بني ابن كال-

 املطلب األول : القرآن عند ابن كالب
 املطلب الثاين : القرآن عند األشعري

 املبحث اخلامس : النبوات عند ابن كالب واالشعري فيه مطلبان :-
 املطلب االول : النبوات عند ابن كالب

 املطلب الثاين : النبوات عند االشعري
 شعري و فيه ثالت مطالب :ابن كالب وعند األ املبحث السادس : السمعيات عند

 املطلب االول : تعريف السمعيات عند ابن كالب واالشعري
 املطلب الثاين : عقيدة ابن كالب يف يوم االخر
 املطلب الثالث : عقيدة االشعري يف يوم االخر
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 الفصل الثالث: أصول اإلميان بني ابن كالب واألشعري، وفيه مبحثان :
 ل : حقيقة اإلميان بني ابن كالب واألشعري، وفيه مطلبان :املبحث األو 

 املطلب األول : اإلميان عند ابن كالب
 املطلب الثاين : اإلميان عند األشعري

 املبحث الثاين : القدر عند ابن كالب واألشعري، وفيه مطلبان :
 املطلب األول : تعريف القدر ومراتبه وأدلته .عند ابن كالب ،

  : تعريف القدر ومراتبه وأدلته .عند األشعرياملطلب الثاين
 اخلاَتة وفيها أهم النتائج.-

 ثالثا: اخلاَتة و تشتمل على ما يلي:
 أوال: أهم النتائج )تكتب بعد كتابة البحث(
 ثانيا: التوصيات )تكتب بعد كتابة البحث(

 
 
 الفهارس.
 فهرس اآليات القرآنية.-1
 فهرس األحاديث واآلثار.-2
 بيات الشعرية.فهرس األ-3
 فهرس األعالم.-3
 فهرس املصادر واملراجع.-0
 فهرس موضوعات البحث.-6
 بعض املصادر و املراجع-7
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 مقدمة البحث                                     

نستعينه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن احلمد هلل ، حنمده و
النا ، من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال أعم

َذا َوَأنَّ :))شريك له ، القائل   َعن ِبُكمْ  فـَتَـَفرَّقَ  السُُّبلَ  تـَتَِّبُعوا َواَل  ۚ   فَاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي هََٰ
حممًدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم الذي حذر ، وأشهد أن  052اية(( سورة األنعام:َسِبيِلهِ 

)لََتتَِّبُعنَّ َسَنَن الَِّذيَن أمته مما وقعت فيه األمم من االبتداع واالفرتاق ، بقوله  صلى اهلل عليه وسلم : 
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ًرا ِبِشْبر  َوِذرَاًعا ِبِذرَاع  َحتَّى َلْو َدَخُلوا ِفى ُجْحِر َضبٍّ الَتَـّبَـ  ْبِلُكْم ِشبـْ ْعُتُموُهْم. قـُْلَنا يَا َرُسوَل ِمْن قـَ
  1 «.(َفَمْن » اللَِّه آْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى قَاَل 

  بعد :أما 

فإن من أهم املوضوعات اليت ينبغي أن يعىن هبا أهل العلم وطالبه يف هذا العصر  واليت هي من 
السيما يف هذا و       مسألة االفرتاق  أحوج ما حيتاج إليه املسلمون بعامة ، وطالب العلم خباصة 

العصر الذي كثرت فيه البدع وأخرجت أعناقها ، وكثرت فيه األهواء ، وسيطرت على الناس ، وكثر 
فيه اخلبث والنفاق ، نعم ، لقد كثرت األهواء رغم كثرة العلم وانتشاره ، إال أن منه ما ال بركة فيه 

كون تلقيه عن غري املصادر األصلية ، أي من ألصحابه ، وال يفيد الكثريين ممن تلقوه ؛ ألنه إما أن ي
غري الكتاب والسنة واآلثار ومصنفات أئمة اهذدى املقتدى هبم يف الدين ، أو عن غري أهله ، أو على 
غري منهج أهل العلم والفقه يف الدين ، وكثرة وسائل العلم ، وهذه نعمة من اهلل لكن رغم أهنا نعمة ، 

ناس حني استعجلوها على غري وجهها وحني اكتفوا هبا عن أخذ العلم إال أهنا قد ضرت كثريًا من ال
)اللَُّهمَّ ِإنِّى صلى اهلل عليه وسلم  عن أهله ، وهذا من العلم الذي ال ينفع ، الذي استعاذ منه النيب

اللَُّهمَّ آِت نـَْفِسى تـَْقَواَها َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل َواْلَهَرِم َوَعَذاِب اْلَقْبِر 
َفعُ  ُر َمْن زَكَّاَها أَْنَت َولِيـَُّها َوَمْواَلَها اللَُّهمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلم  الَ يـَنـْ َها أَْنَت َخيـْ  َوِمْن قـَْلب  الَ َوزَكِّ

، فإن الربكة إمنا تتحقق يف العلم الذي  2َيْخَشُع َوِمْن نـَْفس  الَ َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوة  الَ ُيْسَتَجاُب َلَها (

                                                                 
( باب )باب َما يُ تَ َعووُذ ِمَن  2823( برقم ) 3\27ِعيد  اخْلُْدرِيِّ رضي اهلل عنه ص ) اخرجه البخاري يف صحيحه َعْن َأيب سَ  1

ه ( الناشر : دار 206اجلُْْْبِ( اجلامع الصحيح املؤلف : حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف : 
     واخرجه مسلم يف صحيحه  َعْن  َأيب َسِعيد  اخْلُْدرِيِّ  رضي اهلل عنه   1787 – 1327الشعب  القاهرة الطبعة : األوىل ، 

(  باب )   باب الت وَعوُِّذ ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َوَغرْيِِه   ( اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم    7238( برقم )  8\70ص )  
 نيسابوري الناشر : دار اجليل بريوت و دار األفاق اجلديدة   بريوتاملؤلف : أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ال

(  باب )باب الت وَعوُِّذ ِمْن  7281( برقم )     8\81اخرجه مسلم يف صحيحه  َعْن  َزْيِد ْبِن أَْرَقَم  رضي اهلل عنه  ص )     2
سمى صحيح مسلم املؤلف : أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم َشرِّ َما َعِمَل َوِمْن َشرِّ َما مَلْ يَ ْعَمْل   ( اجلامع الصحيح امل

 القشريي النيسابوري الناشر : دار اجليل بريوت و دار األفاق اجلديدة   بريوت
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وهو األصل الذي هو سبيل املؤمنني أما أخذ العلم عن الوسائل فقط دون الرجال  يؤخذ عن العلماء
 لسنة ا األهواء واآلراء الشاذة عن فإنه ال ينفع إال قليالً ، مما نتج عنه ظهور

 اشتمل على مبحثين   التمهيد : و     

 ب إتباع السنة و تحريم مخالفتها                                      المبحث األول : وجو 

إن من املتفق عليه بني املسلمني األولني كافة ، أن السنة النبوية  على صاحبها أفضل الصالة وأزكى 
السالم  هي املرجع الثاين   يف الشرع اإلسالمي ، يف كل نواحي احلياة من أمور غيبية اعتقادية  أو 

 حكام عملية ، أو سياسية ، أو تربوية وأنه ال جيوز خمالفتها يف شيء من ذلك   ومستندهم يف ذلك أ
 الكرع  ، والسنة املطهرة . اهلل  كتاب
 :  القرآن يأمر باالحتكام إىل سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلمأوال 

فإن ((      بيل الذكرىبذكر بعضها يف هذه املقدمة على س أكتفي ففيه آيات كثري ، القرانأما 
   55  الذاريات  سورة( )الذكرى تنفع المؤمنين

 ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَمامرا  قال تعالى: )) أذا قضى اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم إحترع  التخيري  -1
 َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يـَْعصِ  َوَمنْ  َأْمرِِهمْ  ِمنْ  اْلِخيَـَرةُ  َلُهمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمًرا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنة   َوال

   23األحزاب  أية  سورة  ((ُمِبيًنا َضالاًل  َضلَّ  فـََقدْ 

 أَيُـَّها يَا ((عز وجل اهلل قال حد بني يدي اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلمأن يتقدم أحترع   -2
 .   0ية  أ(( سورة الحجرات اللَّهَ  َواتَـُّقوا ۚ   وِلهِ َوَرسُ  اللَّهِ  َيَديِ  بـَْينَ  تـَُقدُِّموا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ 

 فَِإن ۚ   َوالرَُّسولَ  اللَّهَ  َأِطيُعوا ))ُقلْ  وجوب طاعة اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم  قال تعاىل : -3
    24 يةأسورة آل عمران )) اْلَكاِفرِينَ  ُيِحبُّ  اَل  اللَّهَ  فَِإنَّ  تـََولَّْوا
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 الرَُّسولَ  يُِطعِ  مَّن))قال عز من قائل :  مر رسوله صلى اهلل عليه وسلمأمر اهلل و أ حترع  التفرقة بني -3
  01 (( النساءَحِفيظًا  َعَلْيِهمْ  َأْرَسْلَناكَ  َفَما تـََولَّىَٰ  َوَمن ۚ   اللَّهَ  َأطَاعَ  فـََقدْ 

 اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا ِذينَ الَّ  أَيُـَّها))قال اهلل تعاىل :   وجوب الرجوع اىل الكتاب و السنة عند التنازع -0
 ُكنُتمْ  ِإن َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإَلى فـَُردُّوهُ  َشْيء   ِفي تـََنازَْعُتمْ  فَِإن ۚ   ِمنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا
ِلكَ  ۚ   اآْلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  تـُْؤِمُنونَ  ر   ذََٰ إىل غري ذلك من اآليات   55 (( النساءتَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخيـْ

 املباركات .

                  : األحاديث الداعية إىل اتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم  ثانيا

 : )ُكلُّ أُمَِّتي َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة ِإالَّ َمْن أََبى قَاُلواعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل قال :  -1
  0ْن يَْأَبى قَاَل َمْن َأطَاَعِني َدَخَل اْلَجنََّة ، َوَمْن َعَصاِني فـََقْد أََبى (يَا َرُسوَل الِل ، َومَ 

:)َجاَءْت َمالَِئَكة  ِإَلى النَِّبيِّ صلى الل عليه وسلم َوْهَو عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال  -2
اْلَعْيَن نَاِئَمة  َواْلَقْلَب يـَْقظَاُن فـََقاُلوا ِإنَّ ِلَصاِحِبُكْم  نَاِئم  فـََقاَل بـَْعُضُهْم ِإنَُّه نَاِئم  َوقَاَل بـَْعُضُهْم ِإنَّ 

ْلَب يـَْقظَاُن َهَذا َمَثاًل فَاْضرِبُوا َلُه َمَثاًل فـََقاَل بـَْعُضُهْم ِإنَُّه نَاِئم  َوقَاَل بـَْعُضُهْم ِإنَّ اْلَعْيَن نَائَِمة  َواْلقَ 
اَر  فـََقاُلوا َمثـَُلُه َكَمَثِل رَُجل  بـََنى اِعَي َدَخَل الدَّ َدارًا َوَجَعَل ِفيَها َمْأُدبًَة َوبـََعَث َداِعًيا َفَمْن َأَجاَب الدَّ

اَر َوَلْم يَْأُكْل ِمَن اْلَمْأُدبَِة فـََقالُ  اِعَي َلْم َيْدُخِل الدَّ وا َأوُِّلوَها لَُه َوَأَكَل ِمَن اْلَمْأُدبَِة ، َوَمْن َلْم ُيِجِب الدَّ
اُر اْلَجنَّ يـَْفَقْهَها فـَقَ  ُة اَل بـَْعُضُهْم ِإنُِّه نَاِئم  َوقَاَل بـَْعُضُهْم ِإنَّ اْلَعْيَن نَاِئَمة  َواْلَقْلَب يـَْقظَاُن فـََقاُلوا فَالدَّ

َوالدَّاِعي ُمَحمَّد  صلى الل عليه وسلم َفَمْن َأطَاَع ُمَحمًَّدا صلى الل عليه وسلم فـََقْد َأطَاَع اللََّه ، 

                                                                 
( باب )ااِلْقِتَداِء ِبُسَنِن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم( اجلامع 7282( برقم ) 7\110أخرجه البخاري يف "صحيحه ص ) 1

 –ه ( الناشر : دار الشعب 206ملؤلف : حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف : الصحيح ا
      1787 – 1327القاهرة الطبعة : األوىل ، 
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َحمًَّدا صلى الل عليه وسلم فـََقْد َعَصى اللََّه َوُمَحمَّد  صلى الل عليه وسلم فـَْرق  بـَْيَن َوَمْن َعَصى مُ 
   0النَّاِس. (

:)ِإنََّما َمثَِلي َوَمَثُل َما بـََعثَِني عن أيب موسى رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  -3
َنيَّ َوِإنِّي أَنَا النَِّذيُر اْلُعْريَاُن اللَُّه ِبِه َكَمَثِل رَُجل  أََتى قـَْوًما فَـ  َقاَل يَا قـَْوِم ِإنِّي رَأَْيُت اْلَجْيَش ِبَعيـْ

َبْت طَائَِفة   َنَجْوا وََكذَّ ُهْم فَالنََّجاَء فََأطَاَعُه طَائَِفة  ِمْن قـَْوِمِه فََأْدَلُجوا فَاْنطََلُقوا َعَلى َمَهِلِهْم فـَ ِمنـْ
بََّحُهُم اْلَجْيُش فََأْهَلَكُهْم َواْجَتاَحُهْم َفَذِلَك َمَثُل َمْن َأطَاَعِني فَاتَـَّبَع َما ِجْئُت فََأْصَبُحوا َمَكانـَُهْم َفصَ 

       4ِبِه َوَمَثُل َمْن َعَصاِني وََكذََّب ِبَما ِجْئُت ِبِه ِمَن اْلَحقِّ (

أُْلِفَينَّ َأَحدَُكْم ُمتَِّكئًا  )الَ :  صلى اهلل عليه وسلم عن أيب رافع رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -3
يَـُقوُل الَ َنْدِرى َما َوَجْدنَ  ا ِفى ِكَتاِب َعَلى َأرِيَكِتِه يَْأتِيِه اأَلْمُر ِمْن َأْمِرى ِممَّا َأَمْرُت ِبِه َأْو نـََهْيُت َعْنُه فـَ

  2 اللَِّه اتَـّبَـْعَناُه  (

)َأاَل ِإنِّى ُأوتِيُت اْلِكَتاَب ل اهلل : عن املقدام بن معدي كرب رضي اهلل عنه قال : قال رسو  -0
َعاُن َعَلى َأرِيَكِتِه يـَُقوُل َعَلْيُكْم ِبَهَذا اْلُقْرآِن َفَما َوَجْدُتْم ِفي ِه ِمْن َوِمثْـَلُه َمَعُه َأاَل يُوِشُك رَُجل  َشبـْ

َيِحلُّ َلُكْم َلْحُم اْلِحَماِر اأَلْهِلىِّ َواَل ُكلُّ َحاَلل  فََأِحلُّوُه َوَما َوَجْدُتْم ِفيِه ِمْن َحَرام  َفَحرُِّموُه َأاَل اَل 

                                                                 
  ( ( باب )باب ااِلْقِتَداِء ِبُسَنِن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  7281( برقم )  7\113ص )   نفس املصدر 1
 اجلامع ( باب )ااِلْقِتَداِء ِبُسَنِن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم(7283( برقم ) 7\113أخرجه البخاري يف "صحيحه ص ) 2

 – الشعب دار:  الناشر( ه 206:  املتوىف) اهلل عبد أبو البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد:  املؤلف الصحيح
-( باب )َشَفَقِتِه 6273( برقم )   7\63و  واخرجه مسلم يف صحيحه ص )   1787 – 1327 ، وىلاأل:  الطبعة القاهرة

 احلسني أبو:  املؤلف مسلم صحيح املسمى الصحيح اجلامع حَتِْذيرِِهْم مموا َيُضرُُّهْم ( َعَلى أُموِتِه َوُمَباَلَغِتِه يف  -صلى اهلل عليه وسلم
     بريوت   اجلديدة األفاق دار و بريوت اجليل دار:  الناشر النيسابوري يالقشري  مسلم بن احلجاج بن مسلم

ُلُزوِم السُّنوِة (  املؤلف : أبو داود سليمان بن األشعث  ( باب )يف 3627( برقم )3\328رواه ابو داود يف سننه ص )  3
( ص 13128يح ( انظر حديث رقم :  )الناشر : دار الكتاب العريب   بريوت  قال الشيخ األلباين : ) صح السجستاين

 زيادته املؤلف : حممد ناصر الدين األلباين الناشر : املكتب اإلسالمي (  صحيح  اجلامع الصغري و1\1313)



21



َعَليْ  َها َصاِحبـَُها َوَمْن نـََزَل ِبَقْوم  فـَ ِهْم َأْن ِذى نَاب  ِمَن السَُّبِع َواَل لَُقطَُة ُمَعاِهد  ِإالَّ َأْن َيْستَـْغِنَى َعنـْ
َلُه َأْن يـُْعِقبَـُهْم ِبِمْثلِ    0ِقَراُه ( يـَْقُروُه فَِإْن َلْم يـَْقُروُه فـَ

تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم    )عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل :  -6
  .  4(كتاب الل وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض 

 المبحث الثاني : أسباب االفتراق ومعناه ونتائجه. 

يَا ))َماِع َوااِلْئِتاَلِف، َونَ َهاُهْم َعْن ااِلْفرتَاِق َوااِلْخِتاَلِف فَ َقاَل تَ َعاىَل:َقْد أََمَر اللوُه تَ َعاىَل اْلُمْؤِمِننَي بِااِلْجتِ 
َواْعَتِصُموا )) 122  آل عمران ((أَي َُّها الوِذيَن آَمُنوا ات وُقوا اللوَه َحقو تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنو ِإال َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

يًعا وَ  آل  ((يَ ْوَم تَ ب َْيضُّ ُوُجوه  َوَتْسَودُّ ُوُجوه  ))إىَل قَ ْولِِه:    123  آل عمران ((ال تَ َفروُقواحِبَْبِل اللوِه مجَِ
ُهَما  قَاَل اْبُن َعبواس    126عمران  تَ ب َْيضُّ ُوُجوُه أَْهِل السُّنوِة َواجلََْماَعِة َوَتْسَودُّ ُوُجوُه أَْهِل   َرِضَي اللوُه َعن ْ

 3. ْرَقةِ اْلِبْدَعِة َواْلفُ 

َهاِج الصوَحابَةِ  يِن ُهْم َعَلى ِمن ْ الصوَحابَِة َكانُوا ُمْؤتَِلِفنَي ُمتوِفِقنَي،  وَ   ِرْضَواُن اللوِه َعَلْيِهْم َأمْجَِعنيَ  َفأَِئموُة الدِّ
 َمنْ  مبَْنزَِلةِ  فَ ُهوَ  اْلَباِقنيَ  ُدونَ  ِئموةِ اأْلَ  ِمنْ  ِبَعْيِنهِ  ِلَواِحد   تَ َعصوبْ  َوَمنْ  َوِإْن تَ َناَزُعوا يف بَ ْعِض فُ ُروِع الشورِيَعةِ 

 الثواَلثَةِ  اخْلَُلَفاءِ  ُدونَ  ِلَعِلي   يَ تَ َعصوبُ  الوِذي َكالرواِفِضيِّ . اْلَباِقنيَ  ُدونَ  الصوَحابَةِ  ِمنْ  ِبَعْيِنهِ  ِلَواِحد   تَ َعصوبْ 
ُهَما اللوهُ  َرِضيَ  َوَعِلي   ُعْثَمانَ  يف  َدحُ يَ قْ  الوِذي وََكاخْلَارِِجيِّ . الصوَحابَةِ  َومُجُْهورِ   اْلِبدَعِ  أَْهلِ  طُُرقُ  فَ َهِذهِ   َعن ْ

                                                                 
لُُزوِم السُّنوِة( قال الشيخ األلباين : ) صحيح (  يف(  باب )3\328( ص ) 3626نفس املصدر رواه أبو داود  يف سننه برقم )1

 ( يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته املؤلف : حممد ناصر الدين األلباين الناشر : املكتب اإلسالمي3328رقم :  ) انظر حديث
( كتاب العلم املؤلف : حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل  1\172( ص)317اخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني برقم )   2

حتقيق : مصطفى عبد القادر عطا          1772 – 1311مية  بريوت الطبعة األوىل ، احلاكم النيسابوري الناشر : دار الكتب العل
( يف صحيح اجلامع  الصغري وزيادته املؤلف :  1\020( ص)0238قال الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رقم :  )

 حممد ناصر الدين األلباين الناشر : املكتب اإلسالمي
 بن اهلل عبد بن علي بن حيىي: ( املؤلف1\366و العطار ص ) اخلطيب على املستدرك يليه مالك، نع الرواة أمساء انظر جمرد 3

: احملقق (ه 662: املتوىف) العطار بالرشيد املعروف املصري، مث النابلسي االموي القرشي الدين رشيد احلسني، أبو مفرج، بن علي
 األثرية الغرباء مكتبة: السلفي الناشر اهذادي عبد بن أمحد بن سامل حممد أبو
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مْجَاعِ  َوالسُّنوةِ  بِاْلِكَتابِ  ثَ َبتَ  الوِذينَ  َواأْلَْهَواءِ  َهاجِ  الشورِيَعةِ  َعنْ  َخارُِجونَ  َمْذُموُموَن، أَن وُهمْ  َواإْلِ  الوِذي َواْلِمن ْ
 ِمنْ  َشَبه   َفِفيهِ  ِبَعْيِنهِ  اأْلَئِموةِ  ِمنْ  ِلَواِحد   تَ َعصوبَ  َفَمنْ . - َوَسلومَ  َعَلْيهِ  اللوهُ  َصلوى - َرُسولَهُ  بِهِ  اللوهُ  بَ َعثَ 

  1.َغرْيِِهمْ  أَوْ  َأمْحَدَ  َأوْ  َحِنيَفةَ  َأيب  َأوْ  الشواِفِعيِّ  َأوْ  ِلَماِلك   تَ َعصوبَ  َسَواء   َهُؤاَلِء،

ينِ  َوُأُصولُ  َواِحد ؛ َوِدينُ َنا َواِحد   وَِكَتابُ َنا َواِحد ، َوَرُسولَُنا ،َواِحد   َوَرب َُّنا   َوأَِئموةِ  السوَلفِ  بَ نْيَ  لَْيسَ  الدِّ
ْساَلمِ  ؛ ِفيَها اإْلِ  َواَل  يًعامجَِ  اللوهِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُموا: ))يَ ُقولُ  تَ َعاىَل  اللوهَ  أِلَنو   ااِلْفرتَاقُ  ِفيَها حيَِلُّ  َواَل  ِخاَلف 

ُهمْ  َلْستَ  ِشيَ ًعا وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  فَ روُقوا الوِذينَ  ))إنو  َويَ ُقولُ   123  عمران آل ((تَ َفروُقوا َشْيء ((  يف  ِمن ْ
 فيما سيقع الذي االفرتاق من واخلالص النيب صلى اهلل عليه وسلم النجاة وقد جعل 2 107:األنعام

 ألن ذلك بعده ؛ من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنته لتمسكا هو إمنا السالم عليه الرسول بعد
: لفظة  احلديث يف عليهم َأْطَلق الذي الصحابة عامة كطريقة الراشدين اخللفاء هؤالء طريقة

 لآليات الصحيحة املعاين وسلم  و آله عليه اهلل صلى النيب  من فهموا اللذين هم «اجلماعة»
 3 القولية واألحاديث

)تـََفرََّقِت اْليَـُهوُد َعَلى ِإْحَدى يب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : أوعن 
 .2َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة ، َوتـَْفَتِرُق أُمَِّتي َعَلى َثاَلث  َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة ( 

                                                                 
 العلمية الكتب دار: الناشر (  2\127)الدمشقي ص احلنبلي تيمية  احلراين البن الكربى الفتاوى 1
(احملقق: عبد 3\220ه ( ص)728جمموع الفتاوى املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف:  2

  اشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، الرمحن بن حممد بن قاسم الن
الدين األلباين   ناصر حممد الرمحن عبد أبو: (املؤلف1\267ص)  األلباين الدين ناصر حممد العصر جمدد اإلمام العالمة موسوعة 3

 صنعاء والرتمجة، الرتاث وحتقيق اإلسالمية والدراسات للبحوث النعمان مركز: نعمان الناشر آل سامل بن حممد بن شادي: َصنَ َعهُ 
 اليمن -
(  بَاُب )اْفرتَاِق األَُمِم (انظر سنن ابن ماجة املؤلف : ابن ماجة أبو عبد اهلل  3771( برقم )0\128رواه ابن ماجه ص )  3

ي  قال االلباين )حسن صحيح (  ه ( كتب حواشيه : حممود خليل الناشر : مكتبة أيب املعاط273حممد بن يزيد القزويين )املتوىف : 
(  املؤلف : أبو عبد الرمحن حممد بن ناصر الدين األلباين الناشر : مكتبة  3781( برقم )2\363راجع صحيح ابن ماجة ص ) 

 املعارف   الرياض الطبعة : اخلامسة   
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َنتَـْيِن ) تـََفرََّقْت اْليَـُهوُد َعَلى ِإحْ ويف حديث آخر قال صلى اهلل عليه وسلم :  َدى َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة َأْو ِاثـْ
 هكذا بالشك 0َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة (

قال مباركفوري :"َشك  ِمْن الرواِوي ، َوَوَقَع يف َحِديِث َعْبِد اللوِه ْبِن َعْمر و اآْليت : َوِإنو َبيِن ِإْسرَائِيَل  
َأْي أَن وُهْم أَْيًضا تَ َفروُقوا َعَلى ) َوالنََّصاَرى ِمْثُل َذِلَك (ْن َغرْيِ َشك  تَ َفروَقْت َعَلى اِثْ َنتَ نْيِ َوَسْبِعنَي ِملوًة مِ 

اْلُمرَاُد ِمْن أُمويِت ) َوتـَْفَتِرُق أُمَِّتي َعَلى َثاَلث  َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة (ِإْحَدى َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة أَْو ثِْنتَ نْيِ َوَسْبِعنَي ِفْرَقةً 
َجابَُة َويف   َحِديِث َعْبِد اللوِه ْبِن َعْمر و اآْليت : ُكلُُّهْم يف النواِر ِإالو ِملوًة َواِحَدًة ، َوَهَذا ِمْن ُمْعِجزَاتِِه اإْلِ

ك  َصلوى اللوُه َعَلْيِه َوَسلوَم ؛ أِلَنوُه َأْخبَ َر َعْن َغْيب  َوَقَع ...   مث قال ... َوأَموا َحِديُث َعْوِف ْبِن َمالِ 
تَـَرَقْت اْليَـُهوُد َعَلى ِإْحَدى َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة فـََواِحَدة  ِفي اْلَجنَِّة ْخَرَجُه اِْبُن َماَجْه َمْرُفوًعا َوَلْفظُُه :) َفأَ  ِافـْ

ُعوَن ِفي ا ُعوَن ِفي النَّاِر ، َوافْـتَـَرَقْت النََّصاَرى َعَلى ثِْنتَـْيِن َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة ، فَِإْحَدى َوَسبـْ لنَّاِر َوَسبـْ
َواِحَدة  َوَواِحَدة  ِفي اْلَجنَِّة ، َوالَِّذي نـَْفُس ُمَحمَّد  بَِيِدِه لَتَـْفَترَِقن أُمَِّتي َعَلى َثاَلث  َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة فَـ 

ُعوَن ِفي النَّاِر ، ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َمْن ُهْم ؟ قَاَل : اْلَجَماَعةُ  .(...مث قال ...  ِفي اْلَجنَِّة َوثِْنَتاِن َوَسبـْ
َلُكْم ِمْن َويف اْلَباِب أَْيًضا َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َأيب ُسْفَياَن ، َأْخَرَجُه َأمْحَُد َوأَبُو َداُوَد ِفيِه :  )َأاَل ِإنَّ َمْن قـَبـْ

َنتَـْيِن َوَسْبِعيَن ِملًَّة ، َوِإنَّ َهِذِه اْلِملََّة سَ  تَـَرُقوا َعَلى ِاثـْ تَـْفَتِرُق َعَلى َثاَلث  َوَسْبِعيَن َأْهِل اْلِكَتاِب ِافـْ
ُعوَن ِفي النَّاِر َوَواِحَدة  ِفي اْلَجنَِّة َوِهَي اْلَجَماَعُة .   2 ( انتهى كالمه رمحه اهلل.ثِْنَتاِن َوَسبـْ

  : نتائج االفتراق  

                                                                 
أبو عيسى حديث أيب هريرة حديث  ( باب ) ما جاء يف افرتاق األمة ( قال2632( برقم )0\23رواه الرتمذي يف سننه ص )  1

)حسن صحيح ( انظر اجلامع الصحيح سنن الرتمذي املؤلف : حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي الناشر : دار إحياء 
بريوت حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون  وقال االلباين )حسن صحيح ( انظر صحيح ابن ماجة ص )  –الرتاث العريب 

 حممد بن ناصر الدين األلباين الناشر : مكتبة املعارف   الرياض الطبعة : اخلامسة     (  املؤلف :  3781( برقم )2\363
 الرحيم عبد بن الرمحن عبد حممد العال أبو: املؤلف (7\333ص ) انظر حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي للمباركفوري  2

 بريوت - لميةالع الكتب دار: الناشر (ه 1303: املتوىف) املباركفورى
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 على سبيل التحذير أن األمة ستقع يف االفرتاق حتًما ، وأن إن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب
، وليس وقوع االفرتاق ذًما إال للمفرتقني ، وليس هو ذًما على اإلسالم ،  وقوعها أمر واقع تبتلى به

ليسوا هم أهل السنة  واملتفرقونوال انتق اًصا ، وال ذًما ألهل السنة واجلماعة ، إمنا هو ذم للمفرتقني ، 
وهم الذين أقام هبم  ى اإلسالم،واجلماع ة ، بل أهل السنة هم الباقون على األصل ،وهم الباقون عل

  إىل قيام الساعة  اهلل احلجة على الناس،

فهو  إًذن فاالفرتاق واقع حتًما ، وهو خرب صادق حىت لو مل يشهد به الواقع ، وتشهد به العقول  
كثر  وإذا ثابت عن النيب  صلى اهلل عليه و سلم من طرق وألفاظ  عديدة ، لذلك ورد التحذير منه 

.                                                             دل على أن األمر واقع أو سيقع  التحذير
:  النصوص الواردة يف القرآن والسنة تتضمن التحذير من اتباع السبل وهي األهواء والفرق .من  أوال

وقال  012عمران   سورة آل((ُقواْ تـََفرَّ  َوالَ  َجِميعاً  الّلهِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ )) : ذلك قوله تعالى
 َتُكونُوا َوالوقوله تعالى:)) 23سورة األنفال  ((رِيُحُكمْ  َوَتْذَهبَ  فـَتَـْفَشُلواْ  تـََنازَُعواْ  َوالَ  )) تعالى :
 َأنْ وقال تعالى:))015عمران  سورة آل((اْلبَـيـَِّناتُ  َجاَءُهمُ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  َواْختَـَلُفوا تـََفرَُّقوا َكالَِّذينَ 
ينَ  َأِقيُموا  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َهَذا َوَأنَّ وقوله تعالى:))   02سورة الشورة   ((ِفيهِ  تـَتَـَفرَُّقوا َواَل  الدِّ

تَـَفرَّقَ  السُُّبل تـَتَِّبُعوا َواَل  فَاتَِّبُعوهُ  صلى  -وقد شرح النيب   052سورة االنعام  ((َسِبيله َعنْ  ِبُكمْ  فـَ
مث خط  -مستقيًما  -شرًحا بيًنا مفصالً ، بأن خط خطًا طويالً  هذه اآليات -اهلل عليه وسلم 

خطوطًا تتفرع عن هذا اخلط وخترج عنه ، فبنيو أن هذا صراط اهلل ، وهذه السبل عن ابن مسعود 
ِبيُل الِل ، ثُمَّ َخطَّ لََنا َرُسوُل الِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوًما َخطًّا فـََقاَل َهَذا سَ رضي اهلل عنه قال : 

َها َشْيطَان  َيْدُعو ِإلَْيهِ  َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي "، َوَتالَ  َخطَّ ُخطُوطًا فـََقاَل َهِذِه ُسُبل  ، َعَلى ُكلِّ َسِبيل  ِمنـْ
  .   املستعان اهلل و املشتكى هلل  1" 103سورة األنعام   "ُمْسَتِقيًما

                                                                 
(  تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن  انظر مسند اإلمام أمحد بن حنبل 1\330( ص )3132رواه امحد يف مسنده برقم )1

( مسند 0\77( ص )1677املؤلف  أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين الناشر : مؤسسة قرطبة القاهر والبزاريف مسنده برقم )
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 َوَتْذَهبَ  فـَتَـْفَشُلواْ  تـََنازَُعواْ  َوالَ :))  تعالى فقال عن التنازع  : وكذلك هنانا اهلل سبحانه وتعاىل ثانيا
 ، والتنازع قد وقع يف طوائف هذه األمة  ، وافرتقت به الفرق . 23  األنفال سورة((رِيُحُكمْ 

 ُيَشاِققِ  َوَمنْ تعالى:)): كذلك توعد اهلل سبحانه وتعاىل الذين خيرجون عن سبيل املؤمنني ، قال  ثالثا
رَ  َويـَتَِّبعْ  اْلُهَدى َلهُ  تـَبَـيَّنَ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  الرَُّسولَ   َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  تـََولَّى َما نـَُولِّهِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َسِبيلِ  َغيـْ
وقد حصلت املشاقة هلل ولرسوله واتباع غري سبيل املؤمنني من  110سورة النساء ((َمِصيًرا َوَساَءتْ 

 اق ، نسأل اهلل العافية .أهل النفاق والشقاق واالفرت 

وسبيل املؤمنني هو سبيل أهل السنة و اجلماعة  واملروق قد ال يعين الكفر أو اخلروج من امللة بالكلية 
، إمنا املروق قد يعين اخلروج من أصل اإلسالم ، أو عن حدوده ، أو بعض ذلك ، واخلروج يكون 

ة اإلسالم وهي مجاعته ، أو من السنة اليت عليها بالكفر ، أو ما دون الكفر ، وقد يعين اخلروج من أم
وأن الشذوذ هلكة ، وغري ذلك من  أهل السنة وهم أهل اإلسالم يف احلقيقة .وأن الفرقة عذاب 

األمور واملعاين اليت تدل على أن الفرقة واقعة ، والتحذير منها مل يكن عبثًا ، إمنا ألهنا ستقع ابتالًء 
رية ، يعرفون احلق وهو الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل ، والباحثون وال تقع إال والناس على بص

على بصرية ، ومن ضل بعد ذلك ضل على  أهتدىعن احلق مييزون بني احلق والباطل ، فمن اهتدى 
علم ، نسأل اهلل العافية من الضاللة  فإن هذه األدلة القاطعة على صحة حدوث االفرتاق يف األمة ، 

وأنه من سنن اهلل اليت ال تتبدل ، وأن االفرتاق كله مذموم ، وعلى املسلم أن يعرفه ،  ابتالًء وفتنة
 .1ويعرف أهله ، فيجنب مواطن الزلل 

                                                                                                                                                                                                        
ه  احملقق : حمفوظ  272حر الزخار ( املؤلف : أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار املتوىف : البزار) املطبوع باسم الب

( وصربي عبد اخلالق الشافعي 17إىل  12( وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 7إىل  1الرمحن زين اهلل ، )حقق األجزاء من 
قال و م ( 2227م ، وانتهت 1788املنورة الطبعة : األوىل ، ) بدأت  املدينة -( الناشر : مكتبة العلوم واحلكم 18)حقق اجلزء 

( املؤلف : حممد 1\087( ص )087السيخ االلباين حديث ) صحيح ( انظر ختريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية برقم )
 1313 -بريوت الطبعة : الثانية  –ناصر الدين األلباين الناشر : املكتب اإلسالمي 

 ( العقل عبدالكرع  بن ناصر: )  للشيخ - االفرتاق فهومتفريغ نصي م 1
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  1كما قال ابن مسعود رضي اهلل عنه اخلالف شر ذن فاخلالف كله شرإ
 كما قال الشاعر                   ما كان خالفا معتربا وله حظ من النظر إال

 2إال خالف له حظ من النظر                       كل خالف جاء معترباوليس  
 وقال آخر :

 قال الصحابة ليس خلف فيه                  العلم قال اهلل قال رسوله    
 بني النصوص وبني رأي فقيه                    ما العلُم َنصُبَك للخالف سفاحًة  

 بني الرسول وبني قول فقيه                   كال وال نصب اخلالف جهالة   
 حذرًا من التجسيم والتشبيه                 كال وال ردُّ النصوص تعمًُّدا     

 3 ه من فرقة التعطيل والتموي                   حاشا النصوَص من الذي رُميت به   
 وقال اإلمام ابن القيم يف النونية :

 قال الصحابة هم أولو العرفان                      العلم قال اهلل قال رسوله  
 3 بني النصوص وبني رأي فالن                  ما مل نصبك للخالف سفاهك      

 
 و اهلل املستعان .

 

                                                                 
( باب ) الصواَلِة مبِىًن( انظر سنن أيب داود املؤلف : أبو داود سليمان بن 1762( برقم )2\130اخرجه ابو داود ص ) 1

. وقد أخرجاه دون حديث السجستاين الناشر : دار الكتاب العريب   بريوت  قال االلباين إسناده صحيح على شرط الشيخني
( املؤلف : حممد ناصر الدين األلباين )املتوىف 6\223معاوية بن قرة. وهذا إسناد صحيح   .انظر صحيح أيب داود ص )

 مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، الكويت ه ( الناشر:1322:
م القرآن املؤلف : عبد الرمحن بن الكمال االبيات هو أبو احلسن ابن احلصار نقله عنه السيوطي  انظر اإلتقان يف علو  قائل 2

 م1773ه 1373( احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم الناشر: اهذيئة املصرية العامة للكتاب الطبعة:1\33جالل الدين السيوطي )
حملقق : (املؤلف : حممد بن شاكر الكتيب ا3\317: انظر فوات الوفيات  ص)  احلافظ أيب عبد اهلل الّذهيب قائل االبيات  3

(املؤلف : عبد 6\130بريوت و انظر ايضا شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ص)  -إحسان عباس الناشر : دار صادر 
   حتقيق : عبد القادر األرنؤوط ، حممود األرناؤوط الناشر : دار بن كثري احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي 

 ( املؤلف : أمحد بن إبراهيم بن عيسى2\277قصيدة اإلمام ابن القيم ص )  انظر توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح 3
 حتقيق : زهري الشاويش 1326بريوت الطبعة الثالثة ،  –الناشر : املكتب اإلسالمي 
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                                                شاعرةالفصل األول : نشأة الكالبية و األ

      ر علم الكالم المبحث األول : ظهو 

 ظهور علم الكالم:

فإنك إذا نظرنا  إىل اجليل األول وهم جيل الصحابة رضي اهلل تعاىل  ظهور الفرق في اإلسالم : - أ
رضي اهلل عنه،  1رضي اهلل عنه انتهت، مث جاءت خالفة عمر 1؛ فإننا زاد أن خالفة أيب بكر عنهم

                                                                 
صلى اخلليفة الراشد وصديق االمة هو )عبد اهلل بن أيب قحافة وامسه عثمان القرشي التيمي أبو بكر الصديق خليفة رسول اهلل  1

اهلل عليه و سلم وصاحبه ووزيره وأول من أسلم روى عنه ولداه عبد الرمحن وعائشة وعمر وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس وخلق 
سبق الناس إىل اإلسالم وشهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها وويل اخلالفة بعد النيب صلى اهلل عليه و سلم سنتني وأشهرا وتويف يف 

عشرة وهو بن ثالث وستني سنة ودفن مع النيب صلى اهلل عليه و سلم يف حجرة عائشة( انظر إسعاف  مجادى األوىل سنة ثالث
 (املؤلف : عبدالرمحن ابن أيب بكر أبو الفضل السيوطي الناشر : املكتبة التجارية الكربى  مصر   1\16املبطأ برجال املوطأ  ص)
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رضي اهلل عنه مل تظهر البدع  2ا جاءت خالفة عثمانمث مل إىل أن قتل ومل حيدث يف اإلسالم بدعة.
يف أول خالفته، وإمنا ظهرت مجلة من الفنت، وكانت هذه الفنت اليت ظهرت مقدمة لظهور شيء من 

 البدع.

يف آخر خالفة اخللفاء األربعة الراشدين ظهر اخلوارج الذين حدوث النيب صلى  ظهور الخوارج : -0
، وجاء أيضاً يف  م، كما ثبت ذلك يف صحيح مسلم من حنو عشرة أوجهآله وسلم بشأهن اهلل عليه و

صحيح البخاري، فاحلديث متفق عليه من غري وجه، وهو خمرج يف الصحاح والسنن واملسانيد، وقد 
وقد ظهروا يف خالفة أمري املؤمنني  .3قال اإلمام أمحد: "صح احلديث يف اخلوارج من عشرة أوجه"

آله وسلم بظهورهم ملا  اهلل تعاىل عنه، وكان ابتداء إخباره صلى اهلل عليه ورضي  3علي بن أيب طالب
نَـْيِن جاءه ذهب من اليمن فقسمه عليه الصالة والسالم بني أصحابه  َبَل رَُجل  َغائُِر اْلَعيـْ ) فََأقـْ

اللََّه يَا ُمَحمَُّد فـََقاَل َمْن ُيِطِع اللََّه ُمْشِرُف اْلَوْجَنتَـْيِن نَاِتُئ اْلَجِبيِن َكثُّ اللِّْحَيِة َمْحُلوق  فـََقاَل اتَِّق 
َلهُ   َأْحِسُبُه َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد  ِإَذا َعَصْيُت أَيَْأَمنُِني اللَُّه َعَلى َأْهِل اأَلْرِض َفاَل تَْأَمُنوِني َفَسأََلُه رَُجل  قـَتـْ

                                                                                                                                                                                                        
العزى ابن رياح بتحتانية ابن عبداهلل ابن قرط  يل بنون وفاء مصغر ابن عبداخلليفة الثاين والفاروق هو)عمر ابن اخلطاب ابن نف 1

بضم القاف ابن رزاح براء مث زاي خفيفة ابن عدي ابن كعب القرشي العدوي ]يقال له: الفاروق[ أمري املؤمنني مشهور جم 
 ( 2\312تقريب التهذيب ص)املناقب استشهد يف ذي احلجة سنة ثالث وعشرين وويل اخلالفة عشر سنني ونصفا (انظر 

 ه                                                                                         1326املؤلف : ابن حجر العسقالين اعتمدنا على نسخة : حممد عووامة طبعة دار الرشيد حبلب الطبعة األوىل 
فان ابن أيب العاص ابن أمية ابن عبد مشس األموي ]أبو ليلى[ أمري املؤمنني ذو اخلليفة الثالث ذو النورين هو )عثمان ابن ع 2

النورين أحد السابقني األولني واخللفاء األربعة والعشرة املبشرة استشهد يف ذي احلجة بعد عيد األضحى سنة مخس وثالثني 
(املؤلف : ابن حجر  2\380يب التهذيب  ص) فكانت خالفته اثنيت عشرة سنة وعمره مثانون وقيل أكثر وقيل أقل ( انظر تقر 

 ه   1326العسقالين اعتمدنا على نسخة : حممد عووامة طبعة دار الرشيد حبلب الطبعة األوىل 
 2220ه  /  1326عامر اجلزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ،  -( احملقق : أنور الباز 277\3و انظر جمموع الفتاوى)  3

عبد  ه  دراسة وحتقيق:728( تأليف: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين   ت 22\7وات ص )م وكتاب النب
 م2222ه /1322أضواء السلف، الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة : األوىل، العزيز بن صاحل الطويان الناشر:

املطلب ابن هاشم اهذامشي ]حيدرة، أبو تراب، وأبو احلسنني[ ابن عم اخلليفة الرابع ابو السبطني )علي ابن أيب طالب ابن عبد 3
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وزوج ابنته من السابقني األولني ورجح مجع أنه أول من أسلم فهو سابق العرب وهو أحد العشرة 

سنة وله ثالث وستون سنة على األرجح( مات يف رمضان سنة أربعني وهو يومئذ أفضل األحياء من بين آدم باألرض بإمجاع أهل ال
    (املؤلف : ابن حجر العسقالين اعتمدنا على نسخة : حممد عووامة طبعة دار الرشيد حبلب  2\322انظر تقريب التهذيب  ص) 
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ِإنَّ ِمْن ِضْئِضِئ َهَذا ، َأْو ِفي َعِقِب  َفَمنَـَعُه فـََلمَّا َولَّى قَالَ   0فقام عمر بن الخطاب   وفي رواية
يِن ُمُروَق السَّْهِم ِمَن الرَِّميَّةِ  يـَْقتـُُلوَن  َهَذا قـَْوم  يـَْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن اَل ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

ْتَل َعاد  (َأْهَل اإِلْساَلِم َوَيَدُعوَن َأْهَل اأَلْوثَاِن لَِئْن أَنَا َأْدرَْكتُـ  تـَُلنـَُّهْم قـَ وفيه إخباره صلى اهلل  .4ُهْم أَلقـْ
وقد ظهر هؤالء يف خالفة علي بن أيب طالب وكفروا املسلمني  عليه وآله وسلم بقتاهذم وما إىل ذلك.

بالكبائر؛ بل مبا يرونه من الكبائر، فقد زعموا أن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أتى كبرية فكفروه 
ملقدمتني باطلة؛ فإن عليًا مل يأت كبرية، مث لو فرض أنه أتى كبرية من الكبائر فإن الكبرية هبا، وكال ا

مث بعد ذلك حصل االقتتال، وقاتلهم الصحابة بإمارة علي بن  يف الشريعة ال توجب كفر صاحبها.
لصوهذم مشروعًا بالنص واإلمجاع، ليس لكفرهم، وإمنا دفعًا  اخلوارج أيب طالب، وكان قتاهذم أعين

وعدواهنم على املسلمني بالدماء، فإهنم أهل سيف، وإال فإن يف أهل البدعة املخالفني للصحابة رضي 
اهلل تعاىل عنهم من هو شر منهم من جهة البدع، ولكن اخلوارج إمنا شرع قتاهذم وأمجع الصحابة على 

وهو ظاهر  -السلفقتاهذم ملا عندهم من السيف والصول على املسلمني؛ فإن الذي عليه مجهور 

                                                                 
أََلُه َرُجل أَظُّنُه َخاِلد ْبن اْلَولِيد قَ ْتله " َويف قال ابن حجر " ِمْن رَِوايَة َعْبد الرومْحَن ْبن َأيب نُ ْعم  َعْن َأيب َسِعيد يف َهَذا احلَِْديث " َفسَ 1 

ُهَما َسَأَل ، مُثو رَأَْيت رَِوايَة ُمْسِلم " فَ َقاَل َخاِلد ْبن اْلَولِيد " بِاجْلَْزِم ، َوَقْد ذََكْرت َوْجه اجلَْْمع بَ ْينهَما يف أََواِخر اْلَمَغا زِي َوأَنو ُكالا ِمن ْ
طواب فَ َقاَل : يَا َرُسول اللوه َأاَل أَ ِعْند ُمْسِلم ِمْن طَ  ْضِرب ُعُنقه ؟ قَاَل  رِيق َجرِير َعْن ِعَماَرة ْبن اْلَقْعَقاع ِبَسَنِدِه ِفيِه " فَ َقاَم ُعَمر ْبن اخلَْ

ُهَما َسَأَل  اَل . مُثو أَْدبَ َر فَ َقاَم إِلَْيِه َخاِلد ْبن اْلَولِيد َسْيف اللوه فَ َقاَل : يَا َرُسول اللوه َأْضِرب ُعُنقه ؟ قَاَل : اَل " فَ َهَذا َنص  يف أَنو ُكالا ِمن ْ
َها ، َوالذوَهب اْلَمْقُسوم أَْرَسَلُه . َوَقْد اُْسُتْشِكَل ُسَؤال َخاِلد يِف َذِلَك أِلَنو بَ ْعث َعِلّي ِإىَل اْلَيَمن َكاَن َعِقب بَ ْعث َخاِلد ْبن اْلَولِيد إِلَ  ي ْ

َها ِإىَل َمن َكَما يف َصْدر َحِديث اِْبن َأيب نُ ْعم  َعْن َأيب َسِعيد ، َوجُيَاب بَِأنو َعِلياا َلموا َوَصَل ِإىَل اْلَيَمن َرجَ َعِلّي ِمْن اْليَ  َع َخاِلد ِمن ْ
فَِإنوُه يف ِقصوة َقْسم َوَقَع بِاجْلِِعروانَِة ِمْن َغَنائِم  اْلَمِديَنة فََأْرَسَل َعِلّي الذوَهب َفَحَضَر َخاِلد= ِقْسَمته ، َوأَموا َحِديث َعْبد اللوه ْبن َعْمرو

طواب َجْزًما ، َوَقْد َظَهَر أَنو اْلُمْعرَتِض يف اْلَمْوِضَعنْيِ َواِحد   َكَما َمَضى َقرِيًبا " .فتح الباري ص) ُحنَ نْي  ، َوالسواِئل يف قَ ْتله ُعَمر ْبن اخلَْ
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  1377بريوت ،  -الناشر : دار املعرفة   لعسقالينابن حجر الملؤلف :( انظر فتح الباري ا12\373 

 بن بازاحممد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز 
هلِل تَ َعاىَل : }َوِإىَل َعاد  َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللوَه{( ( باب )قَ ْوِل ا 3333( برقم )3\166أخرجه البخاري ص )  2

ه ( الناشر : دار الشعب  206اجلامع الصحيح املؤلف : حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف : 
( باب )باب ِذْكِر اخْلََوارِِج َوِصَفاهِتِْم( 2376(برقم )6\127م  ص )و اخرجه مسل  1787 – 1327القاهرة الطبعة : األوىل ، 

انظر اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم املؤلف : أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري الناشر : دار 
 اجليل بريوت و دار األفاق اجلديدة   بريوت  
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مذهب الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم، كما نص على ذلك اإلمام ابن تيمية وانتصر له انتصاراً 
أن اخلوارج األول الذين خرجوا على علي بن أيب طالب ليسوا كفاراً،  -واسعًا يف منهاج السنة وغريه

باب كفرهم، وهذا هو ظاهر وإمنا هم من أهل البدع والبغي، وقتاهذم من باب دفع صوهذم وليس من 
سنة علي بن أيب طالب ومن معه من الصحابة، فإهنم ما جروا يف قتاهذم على سنة قتال الكفار، فإنه 
من املعلوم أن قتال الكفار يشتمل على السيب، واإلجهاز، وما إىل ذلك من األمور املعروفة يف اجلهاد 

قاتلوهم، فدل ذلك على أن عليًا وغريه من مع الكفار، فالصحابة مل يستعملوا هذه السنن عندما 
الصحابة وإن أمجعوا على قتاهذم إال أهنم ال يرون كفرهم؛ ولكنهم من أهل البدع والعدوان والضالل، 
وقد ذمهم النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم، وذكر مروقهم من الدين، وما يتعلق بذلك من احنرافهم 

 1" عن أصول احلق 

شيعة هم الذين شايعوا عليا رضي اهلل عنه على اخلصوص  وقالوا بإمامته ال : ظهور الشيعة -4
وخالفته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج من أوالده وإن خرجت فبظلم 

مامية قضية مصلحية تناط باختيار العامة يكون من غريه أو بتقية من عنده وقالوا : ليست اإل
نصبهم بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين ال جيوز للرسل عليهم الصالة والسالم وينتصب اإلمام ب

جيمعهم القول بوجوب التعيني والتنصيص وثبوت  إغفاله وإمهاله وال تفويضه إىل العامة وإرساله 
عصمة األنبياء واألئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر والقول بالتويل والتربؤ قوال وفعال وعقدا إال يف 
حال التقية . وخيالفهم بعض الزيدية يف ذلك وهذم يف تعدية اإلمام كالم وخالف كثري وعند كل 

 2مقالة ومذهب وخبط وهم مخس فرق : كيسانية وزيدية وإمامية وغالة وإمساعيلية  تعدية وتوقف

ى ه ( اخلوارج والشيعة بقي احلال عل32   37بعد ظهور الفرق األوىل سنة ) ظهور القدرية  : -2
ه ( حيث بزغ زاموم القدرية  واجملوسية يف القمة  مث توالت املقوالت على 62هذا إىل ما بعد سنة )

                                                                 
 . حممد رشاد سامل والناشر : مؤسسة قرطبة ،  احملقق : د 02\3انظر منهاج السنة  1
 حتقيق : حممد سيد كيالين 1323بريوت ،  -الناشر : دار املعرفة  103\1امللل والنحل للشهرستاين ص  2
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ذراعاً ا: فالبدع تكون يف أوهذا شرباً مث تكثر يف األتباع حىت تصري  كما قال ابن تيمية ،   منواهذا  ترتى
 2وتتمثل يف مقوالت معبد اجلهين                                               1أمياالً وفراسخ   و

تتلخص بأن اهلل تعاىل )بزعمهم( مل  ( ه  و120وأتباعه ) 3( ه  وأتباعه، مث غيالن الدمشقي82ت )
 3 يقدِّر أفعال العباد ومل يكتبها، وأن األمر أنف )أي مستأنف( مل يكن يف علم اهلل

 : القدريةالجبرية : ثم ظهرت مقالة الجبرية  المقابلة  لمقالة   -2

واجلربية  هي اليت ال تثبت للعبد فعال وال قدرة على الفعل أصال  واجلربية أصناف :  فاجلربية اخلالصة
هي اليت تثبت للعبد قدرة غري مؤثرة أصال فأما من أثبت للقدرة احلادثة أثرا ما يف الفعل  املتوسطة

ة احلادثة أثرا يف اإلبداع واإلحداث ومسي ذلك كسبا فليس جبربي واملعتزلة يسمون من مل يثبت للقدر 

                                                                 
  ه   1326عامر اجلزار : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ،  للمحقق : أنور الباز ( 8\320 )جمموع الفتاوى البن تيمية احلراين ص 1
قال ابن كثري )معبد اجلهين القدري يقال إنه معبد بن عبد اهلل بن عليم، راوي حديث: " ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب  2

وشهد يوم التحكيم،  ".وقيل غري ذلك يف نسبه، مسع احلديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصني وغريهم.
جتمع بعمرو بن العاص فوصاه يف ذلك فقال له: أيها يا تيس جهنة ما أنت من أهل السر وصاه مث ا وسأل أبا موسى يف ذلك و

 وهذا توسم فيه من عمرو بن العاص، وهذذا كان هو أول من تكلم يف القدر، والعالنية، وإنه ال ينفعك احلق وال يضرك الباطل.
د كانت ملعبد عبادة وفيه زهادة، ووثقه ابن معني ويقال إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال له سوس وق

وغريه يف حديثه، وقال احلسن البصري: إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل، وكان ممن خرج مع ابن االشعث فعاقبه احلجاج عقوبة 
له، وقال خليفة قال سعيد بن عفري: بل صلبه عبد امللك بن مروان يف سنة مثانني بدمشق مث قت و عظيمة بأنواع العذاب مث قتله.

ص)  بن خياط: مات قبل التسعني فاهلل أعلم، وقيل إن االقرب قتل عبد امللك له واهلل سبحانه وتعاىل أعلم( البداية والنهاية 
  -ه   1328( حتقيق : علي شريي ،الناشر : دار إحياء الرتاث العريب الطبعة : طبعة جديدة حمققة / الطبعة االوىل 7\32

 ثنا بشار، بن حممد حدثنا.عتبة  بن يعقوب عنه روى عفان، بن عثمان موىل مروان، أبو: غيالن أيب بن غيالنقال البخاري ) 3
 (ه 206: املتوىف) اهلل عبد أبو للبخاري، الضعفاء انظر كتاب (.بالشام مصلوب هو فإذا بغيالن، مررت: قال عون ابن عن معاذ

قال ابن قتيبة )كان قبطياً قدرياً مل يتكلم أحد قبله عباس و  ابن مكتبة: العينني الناشر أيب بن إبراهيم بن أمحد اهلل عبد أبو: احملقق
 (11\1ه  ص)  276يف القدر (  كتاب : املعارف أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري  املتوىف : 

(ملؤلف: َعلي حممد حممد 1\137) كتاب عمر بن عبد العزيز معامل التجديد واإلصالح الراشدي على منهاج النبوة ص  3
 م 2226 -ه   1327الصوالويب  الناشر: دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر الطبعة: األوىل، 
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استقالال جربيا . ويلزمهم أن يسموا من قال من أصحاهبم بأن املتولدات أفعال ال فاعل هذا جربيا  إذ 
 1مل يثبتوا للقدرة احلادثة فيها أثرا 

 

 

 : ظهور التعطيل والتشبيه في صفات الل عز وجل -5

 ظهر القول بنفي الصفات  بعد وفاة سائر الصحابة مث بعد عصر الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم أي
وهو من اجلربية اخلالصة ظهرت بدعته برتمذ وقتله مسلم  2و هم اجلهمية أصحاب جهم بن صفوان

بن أحوز املازين مبرو يف آخر ملك بين أمية وافق املعتزلة يف نفي الصفات األزلية وزاد عليهم بأشياء 
ي تعاىل بصفة يوصف هبا خلقه ألن ذلك يقضي تشبيها فنفى  ال جيوز أن يوصف البار  منها قوله

قادرا فاعال خالقا ألنه ال يوصف بشيء من خلقه بالقدرة والفعل واخللق   كونه حيا عاملا وأثبت كونه
 3وغري ذلك كثري

والذي كان شائعًا زمن القرون الثالثة الفاضلة أو من أدرك  وهكذا تسلسلت البدع على هذا النحو 
السنة عن البدعة، بكان شائعًا امتياز  ر الصحابة، مث القرن الذي بعده، والقرن الذي بعدهبقية عص

أن أصحاب البدعة مل يكن أحد منهم ينتحل مذهب أهل السنة واجلماعة؛ بل كان املعتزلة  مبعىن

                                                                 
 ،حتقيق : حممد سيد كيالين    1323بريوت ،  -،الناشر : دار املعرفة 1\83امللل والنحل للشهرستاين  ص  1
بن أحوز على شرطة نصر بن سيار فقتل جهم ابن صفوان ألنه أنكر أن اهلل كلم )كان مسلم 67\8قال الذهيب يف تارخيه  ص  2

موسى. وقال عمر بن مدرك القاص: مسعت مكي بن إبراهيم يقول: ظهر عندنا جهم سنة اثنتني وثالثني ومائة فرأيته يف مسجد 
 واألعالم. دار النشر: دار الكتاب العريب. بلخ يقول بتعطيل اهلل عن عرشه وأن العرش منه خال( تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري

 م1787 -ه  1327مكان النشر: لبنان/ بريوت. سنة النشر: 
   (1\80)امللل والنحل للشهرستاين  ص   3
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متحيزين ببدعتهم، ال ينتسبون إىل السنة واجلماعة، وكانت اخلوارج أيضًا ال تنتسب إىل طريقة 
 الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم وَهُلمو َجرّا.

مث ملا جاء عبد اهلل بن كالب، ومجاعة من املتكلمني وبعض املتصوفة  : ظهور متكلمة الصفاتية -3
؛ صار هؤالء ينتسبون إىل مذهب أهل السنة واجلماعة، مع إظهارهم 1؛ ك احلارث بن أسد احملاسيب

و يف مقام القدر، أو غري ذلك، فحصل من هذا التاريخ إما يف مقام الصفات، أ  لشيء من البدع
الذي توافق فيه عبد اهلل بن سعيد بن كالب، وهو أخص من تكلم يف مسائل الصفات الفعلية وهو 

حصل من كالم عبد اهلل بن سعيد ومن شاركه يف هذا الكالم من  -ينتسب إىل السنة واجلماعة
أهل السنة واجلماعة، ويعظمون مُجََلُهُم العامة،  متكلم أو متصوف ظهور قوم ينتسبون إىل مذهب

ويعظمون أمساء أئمتهم؛ ولكنهم وقعوا يف كثري من البدع املخالفة إلمجاع أئمة السنة واجلماعة 
 املتقدمني من الصحابة ومن بعدهم.

 ولكن هؤالء هم أقرب إىل السنة واجلماعة من أهل البدع الذين مل يكن أحد منهم ينتسب إىل السنة
 واجلماعة.

 اللوهُ  َصلوى اللوهِ  َرُسولِ  ُسنوةُ  لَهُ  اْسَتَباَنتْ  َمنِ  َأنو  َعَلى النواسُ  َوَأمْجَعَ : الشواِفِعيُّ  قَالَ  " : ابن القيمقال  
 يَ ت ْرُُكونَ َها اَل  أَن وُهمْ  نوةِ السُّ  َأْهلِ  َعاَلَماتِ  أَْعَظمِ  ِمنْ  َوَهَذا َأَحد ، لَِقْولِ  يََدَعَها َأنْ  َلهُ  َيُكنْ  ملَْ  َوَسلومَ  َعَلْيهِ 
َها  َمنْ  َكائًِنا النواسِ  ِمنَ  َأَحد   لَِقْولِ  ِعْنَدُهمْ  ثَ َبَتتْ  ِإَذا  َواَل  ُمَعي وَنة   َمَقاَلة   ِإىَل  يَ ْنَتِسُبونَ  اَل  أَن وُهمْ  َكاَن َوِمن ْ
َها، يَ ْنَتِسُبونَ  ِنْسَبة   َواَل  ِبهِ  ُفونَ يُ ْعرَ  َلَقب   هَذُمْ  فَ َلْيسَ  الروُسولِ  َغرْيِ  ُمَعنيو   َشْخص   ِإىَل   ِسَواُهمْ  انْ َتَسبَ  ِإَذا إِلَي ْ
َها ُسِئلَ  َوَقدْ  السُّنوةِ  أَْهلِ  أَِئموةِ  بَ ْعضُ  قَالَ  َكَما َوأَْربَاهِبَا اْلُمْحَدثَةِ  اْلَمَقااَلتِ  ِإىَل   اَل  َما السُّنوةُ : فَ َقالَ  َعن ْ

 تَاَرةً  اْلَقاِئلِ  َوِإىَل  َواْلُمْرِجَئِة، َكاْلَقَدرِيوةِ  تَاَرةً  اْلَمَقاَلةِ  ِإىَل  يَ ْنَتِسُبونَ  اْلِبدَعِ  ْهلُ َوأَ  السُّنوِة، ِسَوى َلهُ  اْسمَ 

                                                                 
قال الزركلي ) أبو عبد اهلل: من أكابر الصوفية. كان عاملا باالصول واملعامالت، واعظا مبكيا، وله تصانيف يف الزهد والرد على  1
عتزلة وغريهم. ولد ونشأ بالبصرة، ومات ببغداد. وهو أستاذ أكثر البغداديني يف عصره.( انظر كتاب األعالم خلري الدين  الزركلي امل

 م 2222أيار / مايو  -الناشر : دار العلم للماليني الطبعة : اخلامسة عشر  103\2ه (ص 1376الدمشقي )املتوىف : 
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 َهِذهِ  ِمنْ  ُئونَ بَرِي السُّنوةِ  َوأَْهلُ  َوالروَواِفِض، َكاخْلََوارِجِ  تَاَرةً  اْلِفْعلِ  َوِإىَل  َو الضورَاِويوِة، َوالنوجوارِيوةِ  َكاهْذَامِشِيوةِ 
َا ُكلَِّها، النَِّسبِ  َها) َوالسُّنوةِ  احلَِْديثِ  ِإىَل  ِنْسَبتُ ُهمْ  َوِإمنو َا السُّنوةِ  أَْهلَ  َأنو ( َوِمن ْ  الصوِحيحَ  احلَِْديثَ  يَ ْنُصُرونَ  ِإمنو
َها) ُهمْ َوَمَذاِهب َ  َمَقااَلهِتِمْ  يَ ْنُصُرونَ  اْلِبدَعِ  َوأَْهلَ  السوَلِفيوَة، َواآْلثَارَ   السُّنوةَ  ذََكُروا ِإَذا السُّنوةِ  أَْهلَ  َأنو ( َوِمن ْ
َها الدوْعَوةَ  َوَجروُدوا  ذََكْرتَ  تَ َعاىَل ))َوِإَذا قَ ْولِهِ  ِمنْ  َنِصيب   فَ َلُهمْ  اْلِبدَعِ  َأْهلِ  قُ ُلوبُ  َذِلكَ  ِمنْ  نَ َفَرتْ  إِلَي ْ

 ُشُيوَخُهمْ  هَذُمْ  ذََكْرتَ  ِإَذا اْلِبدَعِ  َوأَْهلَ   36 اإلسراء نُ ُفورًا(( بَارِِهمْ أَدْ  َعَلى َولوْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرآنِ  يف  َربوكَ 
 يُ ْؤِمُنونَ  اَل  الوِذينَ  قُ ُلوبُ  امْشََأزوتْ  َوْحَدهُ  اللوهُ  ذُِكرَ  َوِإَذا((تَ َعاىَل  قَالَ  َكَما فَ ُهمْ  هِبَا اْسَتْبَشُروا َوَمَقااَلهِتِمُ 

  1" 30 الزمر))َيْسَتْبِشُرونَ  ُهمْ  ِإَذا ُدونِهِ  ِمنْ  الوِذينَ  رَ ذُكِ  َوِإَذا بِاآْلِخَرةِ 

" وهذذا اتفق أئمة اإلسالم على أن هذه البدع املغلظة شر من الذنوب اليت وقال ابن تيمية ايضا 
 2صلى اهلل عليه وسلم" -يعتقد أصحاهبا أهنا ذنوب، وبذلك مضت سنة رسول اهلل 

 نونيته : وقال ابن القيم رمحه اهلل يف
 لَعَلَى طريق العفو والغفران    واهلل ما خويف من الذنوب فإهنا          

حتكيم هذا الوحي والق  رآن         لكنما أخشى انسالخ القلب عن

3ال كان ذاك مبنة الرح   من         ورضاً بآراء الرجال وخرِصها 


حاهبا ال ينتسبون إىل السنة واجلماعة وطريقة فالغالب ؛ بل األصل العام يف هذه البدع املغلظة أن أص
األئمة، بل هم متحيزون ببدعهم، وعندهم من الطعن يف أئمة السنة واجلماعة ما هو معروف. أما 
عبد اهلل بن سعيد بن كالب وبعض أفراد طبقته من متكلم أو متصوف، فقد انتسبوا ألهل السنة 

 قاالت يقول: وقول أهل السنة الذي نقول به.واجلماعة، ولذلك فإن ابن كالب إذا ذكر بعض امل

                                                                 
)  اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: األصل واملعطلة مؤلف ميةاجله على املرسلة الصواعق خمتصر 1

: احملقق (ه 773: املتوىف) املوصلي ابن الدين، مشس البعلي رضوان بن الكرع  عبد بن حممد بن حممد: ( اختصره 17\2623
 مصر - القاهرة احلديث، دار: إبراهيم الناشر سيد

 ه (728.(   تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف :  371/   28)جمموع الفتاوى ص 2
 م 2220ه  /  1326عامر اجلزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ،  -احملقق : أنور الباز 

  بن تيمية، القاهرة الطبعة : الثانية، (الناشر : مكتبة ا 300\1ه ( ص) 701منت القصيدة النونية البن قيم اجلوزية )ت  3
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هؤالء انتسبوا ألهل السنة و  وأحيانًا  يذكر ألهل السنة قولني، ويف احلقيقة ليس هذم إال قول واحد
 واجلماعة، وأيضًا وافقوا أهل السنة واجلماعة يف مسائل مل تكن املعتزلة أو غريها يوافقوهنم فيها

املسائل، ومع انتساهبم للسنة واجلماعة، إال أهنم خالفوا السنة يف ولكنهم مع موافقتهم هذم يف بعض 
مث جاء بعد ذلك إمامان مشهوران،  ذلك. أو يف غري أو يف القدر، إما يف الصفات، مسائل كثرية،

، وقد كانا يف عصر واحد؛ لكن األشعري  1ومها: أبو احلسن األشعري، وأبو منصور املاتريدي احلنفي
وبعد رجوع األشعري عن  املاتريدي كان يف بالد ما وراء النهر. ق وما إليها، وكان يف بالد العرا

مذهب املعتزلة انتسب هذان الرجالن ألهل السنة واجلماعة، وصارا من جنس عقيدة  بن كالب. 
فنحصل من هذا أن أقواماً خيالفون طريقة األئمة املتقدمني يف مسائل أصول الدين؛ يف التوحيد، أو يف 

يوافقوهنم يف مسائل أخرى، وينتسبون إىل  ات يف الصفات، أو يف القدر، أو يف غري ذلك، واإلهذي
األئمة؛ ولكنهم ليسوا على علم مفصل بكالم األئمة، ولعل هذا أخص األسباب يف عدم حتقيقهم 

                      ألقوال السلف األول، وهو أهنم مل يكونوا على علم مفصول بأقواهذم.

ىل ذلك: أن األشعري واملاتريدي جاءا يف عصر استقرت فيه املدارس الفقهية، وكثر االنتساب أضف إ
وأبو احلسن  ألحد هذه املدارس: إما الشافعية، أو احلنفية، أو املالكية، أو احلنبلية، أو ما إىل ذلك."

ديث، األشعري ملا رجع عن مذهب املعتزلة سلك طريقة ابن كالب، ومال إىل أهل السنة واحل
ك اإلبانة واملوجز واملقاالت وغريها،   وانتسب إىل اإلمام أمحد، كما قد ذكر ذلك يف كتبه كلها، 

، لكن  وكان خمتلطًا بأهل السنة واحلديث كاختالط املتكلم هبم، مبنزلة ابن عقيل عند متأخريهم
ل ابن عقيل يف كثري األشعري وأئمة أصحابه أتبع ألصول اإلمام أمحد وأمثاله من أئمة السنة من مث

   2من أحواله "

                                                                 
: من أئمة علماء الكالم. نسبته إىل ما تريد )حملة بسمرقند(  قال الزلكلي هو )حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي  1

  الطبعة : اخلامسة عشر األعالم للزركلي الدمشقي الناشر : دار العلم للماليني  ( انظر ه   333من كتبه التوحيد   وغريها ) تويف 
 حتقيق : عبد اللطيف عبد الرمحن بريوت  -(. دار النشر : دار الكتب العلمية 16/ 3درء تعارض العقل والنقل ص )  2
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"وهذذا قال أبو احلسن األشعري يف كتابه اإلبانة فإن قال قائل: قد أنكرمت قول اجلهمية والقدرية 
واحلرورية والرافضة واملرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم اليت هبا تدينون قيل له: قولنا 

ين: التمسك بكتاب ربنا، وسنة نبينا، ومبا روي عن الصحابة الذي نقول به، وديانتنا اليت هبا ند
والتابعني، ومبا كان يقول به أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل قائلون، وملا خالف قوله جمانبون، فإنه اإلمام 
الفاضل، والرئيس الكامل، الذي أبان اهلل به احلق، وأوضح به املنهاج، وقمع به بدع املبتدعني، وزيغ 

 1مفهم وعلى مجيع أئمة املسلمني " وشك الشاكني، فرمحة اهلل عليه من إمام معظم، وكبري الزائغني،
)2 

 : تعريف علم الكالم

 وهذا الكالم بعلم: ويسمى هو أساس الشريعة الذي التوحيد به يدرك الذي هوالعلمخان" صديققال 
 بيان ورسوله اهلل بيان وراء وليس شافيا بيانا فيهما مبينة التوحيد مسائل ألن األول يف داخل أيضا
   3" والفلسفة املنطق فيه وخلطوا به املتكلمون اختص الذي الكالم وأما

  عرف ايضا بعدة تعريفات منها: و 

 املوصلة بالطريق ومناهُجهُ  أساليُبه وليست للوقت، مضيعة هو الكالم علم ابن الوزير : ) إن قال -0
 األسباب أحدَ  كان لقد و الكالم علمُ  سلكها اليت املتعددة الفكرية الشعاب يف احلامسة األدلة إىل

  3(.بعضا بعضها وتكفري وتناحرها، الواحدة األموة لتمزُّق

                                                                 
 الرمحن عبد اللطيف عبد:  حتقيق  بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار(  6\0)  ص والنقل العقل تعارض درء  1
( املؤلف: يوسف بن حممد علي الغفيص مصدر الكتاب: دروس 8\1القواعد السبع من التدمرية)بتصرف بسيط انظر شرح  2

 صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 
 ه  1323حممد صديق خان الِقنووجي الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة األوىل   ( املؤلف: 1/187انظر)أجبد العلوم( ص) 3
(املؤلف: ابن الوزير، حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن 1\111يف الذب عن سنة أيب القاسم ص) العواصم والقواصم  3

ه ( حققه ، وعّلق عليه: شعيب األرنؤوط الناشر: 832املفضل احلسين القامسي، أبو عبد اهلل، عز الدين، من آل الوزير )املتوىف: 
 م 1773 -ه   1310لطبعة: الثالثة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ا
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السلف  فقهاء كطريقة يعين ليست حمض عقلي استدالل و استدالالهتم استنباطهم وأصل هؤالء
 وهذا هو املذموم الذي أعنيه و اهلل اعلم

هو علم حادث بعد عصر الصحابة، أحدثه قوم من النظار املائلني  لكالم :  التعريف اجململ لعلم ا2
   عن طريقة األئمة من الفقهاء واحملدثني.

 : مركب من ثالث مواد علم الكالم و

مادة من اجلمل الشرعية  الثالثةو  مادة من الكليات العقلية العامة الثاينو  : مادة فلسفية مفصلة األولى
 1العامة.

الضبط والعدل؛ ألن احلقائق العلمية ال بد أن يتكلم فيها بعلم وعدل؛ حىت مقام الرد  وهذا من باب
ومن املالحظ  على املخالف ال جيوز أن تبغي عليه حبكم، وال جيوز أن تزيد على مقالته بغري ما قاله.

مل أن املقام العقلي فيه مقام كلي، وأن املقام الشرعي فيه مقام جممل، أي أن عندهم بعض اجل
قاعدة: )أن اهلل مستحق للكمال، منزه عن  الشرعية، ومن اجلمل الشرعية اليت يراعيها هذا العلم

النقصان(، فهم يرون أهنا قاعدة شرعية، والصحيح أهنا شرعية وعقلية أيضاً؛ فإن تنزيه اهلل عن النقص 
 معلوم بالعقل، وليس كما يقول البعض: إنه معلوم بالشرع وحده.

من خالل استعراض كتب العقيدة والفرق اإلسالمية، يتضح أن الكالم يف  : منشأة علم الكال
العقيدة ظهر يف أواخر عصر الصحابة رضي اهلل عنهم، ومل يكن بعد قد اتضحت معامله، وأصبح هو 
األصل يف تقرير العقيدة، ولكن ضل الكالم يف هذه احلقبة يف بعض جوانب العقيدة دون البعض، 

تكلمني ألهل السنة يف سائر أبواب العقيدة، حىت إذا اجتمعت هذه األصول اليت وموافقة أغلب امل

                                                                 
(  الناشر : أضواء السلف، 1\36انظر الصفات اإلهذية تعريفها، أقسامها املؤلف : حممد بن خليفة بن علي التميمي ص)  1

 م2222ه /1322الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة : األوىل، 
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تكلم فيها املتكلمون ومللم شتاهتا ظهر علم الكالم الذي ميثل الشق والطرف املخالف ألهل السنة يف 
 إثبات وتقرير العقائد ابتداء على أيدي املعتزلة.

هو ما رواه مسلم، بسنده عن حيىي بن  يف القدروأول ما يطلعنا يف كتب العقائد والفرق، الكالم 
، فانطلقت أنا ومحيد بن عبدالرمحن 1يعمر، قال: كان أول من قال يف القدر بالبصرة، معبد اجلهين

: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  احلمريي حاجني أو معتمرين  فقلنا
رضي اهلل عنه داخالً  2فق لنا عبداهلل بن عمر بن اخلطابفسألناه عما يقول هؤالء يف القدر، فوا

املسجد، فاكتنفته أنا وصاحيب أحدنا عن ميينه واآلخر عن مشاله، فظننت أن صاحيب سيكل الكالم 
إيل، فقلت: يا أبا عبدالرمحن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، ويتقفرون العلم، وذكر من شأهنم، 

ر وأن األمر أنف قال: إذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم وأهنم براء وأهنم يزعمون أن ال قد
مين، والذي حيلف به عبداهلل بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبله اهلل منه حىت 
يؤمن بالقدر، مث ساق حديث جربيل الطويل املعروف املشهور، وسؤاله رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 3ان، واإلسالم، واإلحسان، والساعة.وسلم عن اإلمي

                                                                 
 ليم، راوي حديث: " ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب ".معبد اجلهين القدري يقال إنه معبد بن عبد اهلل بن ع 1

 وقيل غري ذلك يف نسبه، مسع احلديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصني وغريهم. 
(حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه : علي 7\32ه ( ص)773انظر البداية والنهاية املؤلف : بن كثري القرشي الدمشقي )املتوىف : 

 م 1788 -ه   1328ريي الناشر : دار إحياء الرتاث العريب الطبعة : طبعة جديدة حمققة / الطبعة االوىل ش
العزى بن رباح بن عبداهلل بن فرط بن رزاح بن عدي بن كعب العدوي كنيته أبو  عبداهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد 2

يوم أحد وهو أبن أربع عشرة سنة فلم جيزه ومل يره بلغ وعرض عليه يوم عبدالرمحن عرض على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
اخلندق وهو ابن مخس عشرة فأجازه وكان يوم أحد سنة ثالث فكان مولد ابن عمر قبل الوحي بسنة اعتزل يف الفنت عن الناس 

ملؤلف : أمحد بن علي بن منجويه ومات سنة ثالث وسبعني مبكة وهو ابن سبع ومثانني ودفن فيها بفخ انظر رجال صحيح مسلم ا
 النشر : بريوت  م 1327:   (حتقيق : عبد اهلل الليثي الناشر : دار املعرفة 1\337ه ( ص) 328ه /   337األصبهاين أبو بكر)

  بريوت    –(الناشر : دار إحياء الرتاث العريب  1\101شرح صحيح مسلم   أليب زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي  ص ) 3
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: "أما االختالفات يف األصول فحدثت يف آخر أيام الصحابة بدعة معبد اجلهين  يقول الشهرستاين
 .3، يف القول بالقدر، وإنكار إضافة اخلري والشر إىل القدر"2، ويونس األسواري1وغيالن الدمشقي

 ،3جلعد بن درهممث ظهر القول خبلق القرآن ونفي الصفات على يد ا

: "كان اجلعد بن درهم من أهل الشام وهو مؤدب مروان احلمار مروان بن حممد آخر  قال بن كثري
وهذذا يقال له: مروان اجلعدي  فنسب إليه ، وهو شيخ اجلهم بن صفوان، الذي  –ملوك بين أمية 

اهلل عما يقولون علوا   تنسب إليه الطائفة اجلهمية الذين يقولون أن اهلل يف كل مكان بذاته تعاىل
 0كبريا"

أن خالد بن عبداهلل القسري، قام بواسط يف يوم أضحى  –رمحه اهلل  –وقد روى اإلمام البخاري 
زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم   فإين مضح باجلعد بن درهم ،تقبل اهلل منكم ،فضحوا ،رجعواأ وقال: "

                                                                 
( ه : هو الرجل الثاين بعد معبد اجلهين من رؤوس بدعة القدرية وقد ظهرت مقولته بالشام وافتنت 120غيالن الدمشقي املقتول ) 1

(، ومل يقتصر غيالن على مقوالت معبد، بل تكلم يف الصفات فنفى بعض الصفات، كاالستواء انظر الدوَلة األمويوة 6هبا خلق )
( الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 2\221ات االهنيار املؤلف: َعلي حممد حممد الصوالويب ص)َعوامُل االزدهاِر َوَتداعي

 م 2228 -ه   1327بريوت   لبنان الطبعة: الثانية، 
زلة وذكر قال ابن حجر) يونس األسواري أول من تكلم بالقدر وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد اجلهين ذكره الكعيب يف طبقات املعت2

أنه كان يلقب سيبويه وقد مضى ذكر سيبويه يف حرف السني املهملة هذا آخر األمساء( انظر لسان امليزان املؤلف : أمحد بن علي 
 األعلمي للمطبوعات بريوت حتقيق : دائرة املعرف النظامية اهذند  مؤسسة ( الناشر:6\330العسقالين ص)  بن حجر 

 حتقيق : حممد سيد كيالين1323بريوت ،  -(  الناشر : دار املعرفة 1\222ين)  انظر امللل والنحل للشهرستا 3
 اِهْيَم َخِلْياًل، َواَل َكلوَم ُمْوَسى، َوأَنو َذِلكَ قال الذهيب )اجلَْعُد بُن ِدْرَهم  ُمَؤدُِّب َمْرَواَن احِلَماِر. ُهَو أَووُل َمِن ابْ َتدََع بَِأنو اهللَ َما اختوََذ إِبْ رَ  3

: ِإينِّ أَلظُنَُّك ِمَن اهذَاِلِكنْيَ  َداِئيِنُّ: َكاَن زِنِديقاً. َوَقْد قَاَل َلُه َوْهب 
َ
، َلْو مَلْ خُيْربْنَا اهللُ أَنو َلُه يَداً، َوأَنو َلُه َعْيناً َما اَل جَيُْوُز َعَلى اهلِل. قَاَل امل

( احملقق : جمموعة   12\23دين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الَذَهيب ص)قُ ْلَنا َذِلَك.( انظر سري أعالم النبالء املؤلف : مشس ال
 حمققني بإشراف شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة

(حققه ودقق 1\21ه ( ص)773البداية والنهاية املؤلف : أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي )املتوىف :  0
    ه   1328ي الناشر : دار إحياء الرتاث العريب الطبعة : طبعة جديدة حمققة / الطبعة االوىل اصوله وعلق حواشيه : علي شري 
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،   1 " بريًا عما يقول اجلعد بن درهم مث نزل فذحبهخلياًل ومل يكلم موسى تكليماً، تعاىل اهلل علوًا ك
  ه  تقريباً  .188وكان ذلك عام 

ويف مقابل غلو اخلوارج برز قرن املرجئة والكالم يف اإلميان، وظهر الكالم يف اإلرجاء، وإخراج العمل 
يد اهلل عن احلسن بن عب .2عن مسمى اإلميان، وأول من أظهر هذا القول، ذر ابن عبداهلل اهذمداين

يقول لذر وحيك يا ذر ما هذا الدين الذي جئت به قال ذر ما هو إال  3قال "مسعت إبراهيم النخعي
    3 رأي رأيته قال مث مسعت ذرا يقول إنه لدين اهلل عز و جل الذي بعث اهلل به نوحا عليه السالم "

يف القدر واالستطاعة من مث حدث يف زمان املتأخرين من الصحابة خالف القدرية  : " قال البغدادي
معبد اجلهين، وغيالن الدمشقي، واجلعد بن درهم، وتربأ منهم املتأخرون من الصحابة كعبداهلل بن 

 ، 3، وأنس بن مالك2، وابن عباس1، وأيب هريرة0عمر، وجابر بن عبداهلل

                                                                 
( احملقق : د. 3\1ه () ص 206خلق أفعال العباد حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف :  1

 الرياض -عبدالرمحن عمرية الناشر : دار املعارف السعودية 
 -و هو تابعى متعبد ، توىف قبل هناية القرن األول ، روى حديثه اجلماعة . قال إسحاق ابن إبراهيم : " قلت ألىب عبد اهلل  2

: أول من تكلم يف  اإلميان من ه و ؟ قال : يقولون : أول من تكلم فيه ذر "وهكذا ن ق ل الذهيب يف  ميزان  -يعىن اإلمام امحد 
ه ( حتقيق : 738قد الرجال املؤلف : مشس الدين أبوعبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف : االعتدال = يف ن

 املوجود الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد
لب الطبعة (اعتمدنا على نسخة : حممد عووامة طبعة دار الرشيد حب1\223وانظر تقريب التهذيب البن حجر العسقالين ص ) 

 ه 1316ه  أرفقنا الفروقات اليت بينها وبني طبعة : أيب األشبال الباكستاين طبعة دار العاصمة الطبعة األوىل 1326األوىل 
هو إبراهيم بن يزيد من النخع من اليمن رهط علقمة واألسود. انظر املعرفة و التاريخ أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي  3

 (احملقق : خليل املنصور 133\3)  ه ( ص337)املتوىف : 
 القحطاين ( الناشر : دار ابن القيم الدمام حتقيق : د. حممد سعيد330\1السنة لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل الشيباين ص ) 3
)جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن  0

بن تزيد بن جشم بن اخلزرج وكان يكىن أبا عبداهلل شهد العقبة يف السبعني من االنصار الذين بايعوا رسول اهلل صلى اهلل ساردة 
عليه وسلم عندها وكان من أصغرهم يومئذ وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على أخواته وكن تسعا وخلفه أيضا حني خرج إىل أحد 

عمر حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال سألت جابر بن عبداهلل كم غزا رسول اهلل  وشهد ما بعد ذلك من املشاهد قال ابن
صلى اهلل عليه وسلم فقال سبعا وعشرين غزوة غزا بنفسه وغزوت معه منها ست عشرة غزوة ومل أقدر أن أغزو حىت قتل أىب بأحد  
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سلموا على ، وأقراهنم، وأوصوا أخالفهم بأن ال ي1، وعقبة بن عامر اجلهين3وعبداهلل بن أيب أوىف
 .لفت اخلوارج بعد ذلك فيما بينهاالقدرية، وال يصلوا على جنائزهم، وال يعودوا مرضاهم، مث اخت

                                                                                                                                                                                                        
د إىل آخر مغازيه قال حممد بن عمرو حدثىن خارجة كان خيلفين على اخواتى وكن تسعا فكان أول غزوة غزوهتا معه محراء االس

وهو ابن أربع وتسعني سنة وكان قد ذهب بصره قال ورأيت على سريره بردا  78بن احلارث قال مات جابر بن عبداهلل سنة 
(  1\27)التابعيه ص املنتخب من كتاب ذيل املذيل من تاريخ الصحابة و وصلى عليه أبان ابن عثمان وهو واىل املدينة(انظر

 م الناشر : مؤسسة االعلمي للمطبوعات بريوت لبنان 1737ه   1308تصنيف : أىب جعفر حممد بن جرير الطربي  ت : 
) أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب بن أيب صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم 1

بن كعب الدوسي.. وقال بن إسحاق قال يل بعض أصحابنا عن أيب هريرة كان امسي  بن دوس بن عدنان بن عبد اهلل بن زهران
يف اجلاهلية عبد مشس بن صخر فسماين رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عبد الرمحن وكنيت أبا هريرة ألين وجدت هرة فحملتها 

خوذ من األثر املتقدم عنه أنه كان يف عهد النيب وسبعني سنة قلت وكأنه مأ ةيف كمي فقيل يل أبو هريرة.. عاش أبو هريرة مثاني
صلى اهلل عليه و سلم بن ثالثني سنة وأزيد من ذلك وكانت وفاته بقصره بالعقيق فحمل إىل املدينة قال هشام بن عروة وخليفة 

عسقالين الشافعي اإلصابة يف َتييز الصحابة املؤلف ألبن حجر أيب الفضل ال ومجاعة تويف أبو هريرة سنة سبع ومخسني( انظر
 حتقيق : علي حممد البجاوي 1312بريوت الطبعة األوىل ،  –( الناشر : دار اجليل 7\333ص)

َعْبُد اهلِل، اْبُن َعمِّ  الت وْفِسرْيِ، أَبُو الَعبواسِ  قال الذهيب )َعْبُد اهلِل بُن َعبواس  الَبْحُر أَبُو الَعبواِس اهذَامِشِيُّ َحب ُْر األُموِة، َوَفِقْيُه الَعْصِر، َوِإَمامُ  2
، َوامْسُُه َعْمُرو بُن َعْبِد َمَناف  بِن ُقَصيِّ بِن ِكاَلِب بِن  -َصلوى اللوُه َعَلْيِه َوَسلوَم -َرُسْوِل اهلِل  طوِلِب َشْيَبَة بِن َهاِشم 

ُ
الَعبواِس بِن َعْبِد امل

ُر ُمروَة بِن َكْعِب بِن ُلَؤيِّ بِن َغاِلِب بِن ِفْهر  ا كِّيُّ، األَِمي ْ
َ
، قَ ْبَل َعاِم -َرِضَي اهللُ َعْنُه -لُقَرِشيُّ، اهذَامِشِيُّ، امل .َمْوِلُدُه: ِبِشْعِب َبيِن َهاِشم 

ُر بُن  حَنْواً ِمْن َثالَثنَي َشْهراً، َوَحدوَث َعْنهُ  -َصلوى اللوُه َعَلْيِه َوَسلوَم -اهِذْجرَِة بَِثاَلِث ِسِننْيَ...َصِحَب النويِبو  جِبُْمَلة  َصاحِلَة  ... قَاَل الزُّبَ ي ْ
َوالْبِن َعبواس  َثاَلَث َعْشَرَة َسَنًة.(انظر سري أعالم النبالء املؤلف : مشس الدين أبو  -َصلوى اللوُه َعَلْيِه َوَسلوَم -َبكوار : تُ ُويفَِّ َرُسْوُل اهلِل 

(احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ 3\336ه ( ص) 738يب )املتوىف : عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذه
 م 1780ه  /  1320شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 

بِن َعاِمِر بِن َغْنِم بِن َعِديِّ بِن  قال الذهيب )أََنُس بُن َماِلِك بِن النوْضِر بِن َضْمَضم  األَْنَصارِيُّ اْبِن زَْيِد بِن َحرَاِم بِن ُجْنُدبِ  3
َحدُِّث، رَاِويَُة اإِلْساَلِم، أَبُو مَحَْزَة األَْنَصارِيُّ، اخلَْزَرِجيُّ 

ُ
ْقرُِئ، امل

ُ
ْفيِت، امل

ُ
َدينُّ، َخاِدُم َرُسْوِل اهلِل  ، النوجوارِيُّ النوجواِر. اإِلَماُم، امل

َ
َصلوى -، امل

سري أعالم النبالء املؤلف : مشس الدين أبو عبد  َوقَ رَابَ ُتُه ِمَن النَِّساِء، َوتِْلِميُذُه، َوتَ بَ ُعُه، َوآِخُر َأْصَحابِِه َمْوتاً.(انظر - اللوُه َعَلْيِه َوَسلومَ 
 ( احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ3\370ه ( ص)  738اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف : 

 م 1780ه  /  1320شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 
َعموُر، َصاِحبُ  3

ُ
النويبِّ َصلوى اللوُه َعَلْيِه َوَسلوَم أَبُو  قال الذهيب)َعْبُد اهلِل بُن َأيب أَْوىَف َعْلَقَمَة بِن َخاِلِد بِن احلَاِرِث اأَلْسَلِميُّ الَفِقْيُه، امل

َعِة الرُّْضَواِن، َوَخاَتَُة َمْن َماَت بِالُكْوَفِة ِمَن الصوَحابَةِ  َوِقْيَل: أَبُو ِإبْ رَاِهْيَم اأَلْسَلِميُّ، الُكْويِفُّ. َعاِويََة. َوِقْيَل: أَبُو حُمَمود .مُ     ِمْن أَْهِل بَ ي ْ
ُة َأَحاِدْيَث...  ئََة تُ ُويفَِّ َعْبُد اهلِل: َسَنَة ِست  َومَثَاِننْيَ. َوِقْيَل: بَْل تُ ُويفَِّ َسَنَة مَثَان  َومَثَاِننْيَ، َوَقْد قَاَرَب ِماوََكاَن أَبُ ْوُه َصَحابِيّاً أَْيضاً. َوَلُه: ِعدو

( احملقق :   3\328ه ( ص) 738الذهيب )املتوىف :   سري أعالم النبالء املؤلف : مشس الدين  َرِضَي اهللُ َعْنُه  ( انظر-َسَنة  
 م 1780ه  /  1320ة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، جمموع
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مث تأيت البدايات األوىل الوعيدية املعتزلة، والقول باملنزلة بني املنزلتني، يقول البغدادي: مث حدث يف 
املنزلة  بني املنزلتني، وانضم إليه أيام احلسن البصري خالف واصل بن عطاء الغزايل، يف القدر ويف 

عمر بن عبيد بن باب يف بدعته، فطردمها احلسن من جملسه، فاعتزال إىل سارية من سواري مسجد 
البصرة، فقيل هذما وألتباعهما "معتزلة" العتزاهذم قول األمة يف دعواهم أن الفاسق من أمة اإلسالم ال 

 . 2مؤمن وال كافر" 

مسائل االعتقاد، وإن كان مفرق لكنه أشبه ما يكون بالسيل، يبدأ قطرات مث وهكذا بدأ الكالم يف  
انتقل علم الكالم إىل طور جديد أكثر تطوراً وأكثر  . رضما يلبث أن يتجمع مث يطبق بعد ذلك اال

فهو رأس الضالالت ،  فاعلية ووضوح، على يد اجلهم بن صفوان الذي مجع شتات األقوال السابقة
جعله اهلل فتنة الناس، وسببًا لإلضالل، كما جعل السامري يف بين إسرائيل، وحسبنا  البالياتوأسس 

أن نعلم أن هذا الرجل الذي كان من شواذ املبتدعة يف مطلع القرن الثاين قد ترك من األثر يف الفرق 
ه وال عامل اإلسالمية االثنني والسبعني، ما ال يعادله أثر أحد غريه، هذا مع أنه ليس بإمام حيتج بقول

يعتد خبالفة وال شهد له أحد خبري وبظهور اجلهم بن صفوان، حتول علم الكالم من طور اإلنشاء إىل 
الذي تركه اجلهم بن صفوان يف الفرق  ئطور أكثر تناسقاً، بل إىل طور الظاهرة، وذلك لألثر السي

ه، وال سيما يف الصفات حىت اإلسالمية املختلفة، حىت تأثرت هذه الفرق به يف قليل أو كثري من أصول
 3املنتسبون للسنة من أهل الكالم ، فهم على أصوله يف كثري من أصول االعتقاد.

                                                                                                                                                                                                        
ْقرُِئ، أَبُو َعْبس   1

ُ
اُل: أَبُو َعاِمر ، َويُ َقاُل: أَبُو مَحواد ، َويُ َقاُل: أَبُو َعْمر و، َويُ قَ  -قال الذهيب )ُعْقَبُة بن َعاِمر  اجُلَهيِنُّ املِْصرِيُّ اإِلَماُم، امل

  =َصلوى اللوُه َعَلْيِه َوَسلوَم وََكاَن َعاِلماً، ُمْقرِئاً، َفِصْيحاً، َفِقْيهاً، فَ َرِضّياً، َشاِعراً، َكِبي ْرَ -املِْصرِيُّ، َصاِحُب النويبِّ  -َويُ َقاُل: أَبُو اأَلَسِد 
.( انظر ُهَو َكاَن الرَبِْيَد ِإىَل ُعَمَر بَِفْتحِ  وَ  الشوْأِن. سري أعالم النبالء املؤلف : مشس الدين أبو  ِدَمْشَق... َماَت: َسَنَة مَثَان  َومَخِْسنْيَ

( احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف   2\367ه ( ص)  738عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف : 
 م 1780ه  /  1320الطبعة : الثالثة ، الشيخ شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة 

(الناشر : دار 10\1ص ) انظر الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية  لعبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي أبو منصور 2
 1777بريوت الطبعة الثانية ،  –اآلفاق اجلديدة 

 الكالم علم ظهور: الثالث حثانظر بتصرف كالم السيخ علوي السقاف من موقعه الدرر السنية املب 3
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   الكالم علمالمبحث الثاني : تطور 

إن ال دارس لتاريخ الفك ر اإلسالمي عامة جي د أن أكب ر غريبة وف دت عليه وامت زجت ب ه وت ركت ف ي ه 
وإن الظواهر املختلفة ال تستقر  هي ظاه رة الغ زو ال ف لس في اإلغ ري قي -شكال ومضمونا  -أب لغ األثر 

ولقد انتقل علم  وال ترتعرع إال بعد أن َتر مبراحل خمتلفة، وأطوار عديدة متغرية، وأزمان متباعدة.
 الكالم هبذه املراحل، واألطوار مجيعًا حىت صار ظاهرة حتمل العامة على مقتضاه، وَتثل هذه املرحلة

منعطفًا خطريًا يف عقيدة األمة، وذلك الضطالع اخلالفة اإلسالمية عليها، وهو سبق خطري ليس له 
، وهذه هي مرحلة االستقرار األول لعلم  نظري قبله يف تاريخ خلفاء األمة، وكان ذلك يف زمن املأمون

 الكالم.

  يقول الشهرستاين :

ني نشرت أيام املأمون، فخلطت مناهجها مبناهج مث طالع بعد ذلك شيوخ املعتزلة كتب الفالسفة ح "
علم الكالم، وأفردهتا فنًا من فنون العلم، ومستها علم الكالم، إما ألن أظهر مسألة تكلموا فيها 
وتقاتلوا عليها هي مسألة الكالم، فسمي النوع بامسها، وإما ملقابلتهم الفالسفة يف تسميتهم فنًا من 

 . 1والكالم مرتادفان" فنون علمهم باملنطق، واملنطق 

يف أواخر عصر التابعني حدث ثالثة أشياء الرأي،  يقول شيخ اإلسالم مالحظًا هذا التطور : "
 2هور الكالم والتصوف يف البصرة."والكالم، والتصوف، فكان مجهور الرأي يف الكوفة، وكان مج

 : ومر علم الكالم بمراحل مختلفة يمكن ذكرها فيما يلي

                                                                 
 حتقيق : حممد سيد كيالين 1323بريوت ،  -( الناشر : دار املعرفة 22\1امللل والنحل للشهرستاين ص ) انظر 1
عامر اجلزار الناشر : دار الوفاء  -(احملقق : أنور الباز  308\12ه ( ص )728جمموع الفتاوى  ال بن تيمية احلراين )املتوىف :  2

 م 2220ه  /  1326الثالثة ، الطبعة : 
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، وأيب اهذذيل 2، وعمرو بن عبيد1: وهي مرحلة قدامى املتكلمني، كواصل بن عطاء ىالمرحلة األول
وقد َتيزت هذه املرحلة بالتأثر باملصطلحات اليونانية، وخاصة 0، وغريهم. 3 ، وإبراهيم النظام3العالف

يف  عند املتأخرين منهم كالعالف، حيث ترمجت كتب الفلسفة اليونانية، وقد كانت املباحث الكالمية
هذه املرحلة متناثرة دون وضع قواعد صرحية هذذا العلم، كما خلت هذه املرحلة من االستعانة بعلم 

 املنطق األرسطي.

: وهي املرحلة اليت دخل فيها األشاعرة معرتك الكالم يف مقابل املعتزلة، وتعد هذه  المرحلة الثانية
دماته اليت حيتاج إليها الدارس مثل إثبات املرحلة أكثر تطوراً، نظرًا لوضع قواعد علم الكالم ومق

 اجلوهر الفرد وغريه  

: حيث تتميز هذه املرحلة مبناقشة كالم الفالسفة وإدخال ذلك يف علم الكالم كما  المرحلة الثالثة
 تتميز أيضاً باستعمال املنطق األرسطي يف مقدمات علم الكالم ودراسة أدلته وبراهينه.

                                                                 
. قَاَل الذوَهيبُّ: َكاَن ِمْن َأْجاَل  1 ِد اْلُمْعَتزِلَِة ُوِلَد َسَنَة مَثَاِننَي بِاْلَمِديَنِة  (          )َواِصُل ْبُن َعطَاء  فَ َقاَل ِفيِه أَبُو اْلَفْتِح اأْلَْزِديُّ: َرُجُل ُسوء  َكاِفر 

 ه (1377صول إىل علم األصول املؤلف : حافظ بن أمحد بن علي احلكمي )املتوىف : راجع معارج القبول بشرح سلم الو 
 م 1772 -ه   1312الدمام الطبعة : األوىل ،  –احملقق : عمر بن حممود أبو عمر الناشر : دار ابن القيم 

                (. قته فلذا قيل املعتزيل)عمرو بن ُعبيد البصري الزاهد العابد املعتزيل القدري. َصحب احلسن مث خالفه. واعتزل حل 2
(احملقق : أبو هاجر  1\137ظر العرب يف خرب من غرب  املؤلف : أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  ص )نا

 بريوت -حممد السعيد بن بسيوين زغلول الناشر : دار الكتب العلمية 
ظر العرب يف خرب نعبد اهلل البصري. شيخ املعتزلة ورأس البدعة. وله حنو من مئة سنة. اأبو اهذذيل العالف حممد بن اهذذيل بن  3

(احملقق : أبو هاجر حممد السعيد بن  1\332من غرب  املؤلف : أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  ص )  
 بريوت -بسيوين زغلول الناشر : دار الكتب العلمية 

ه ( انظر معجم  231سيار بن هانئ النظام، كان أحد فرسان أهل النظر والكالم على مذهب املعتزلة،تويف ) ابراهيم بن) 3
 (الناشر : مكتبة املثىن بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب37\1عمر رضا كحالة  ص )لاملؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية 

ه ( حققه ودقق 773( )املتوىف :   12\80بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ص)البداية والنهاية املؤلف : أبو الفداء إمساعيل  0
  ه   1328اصوله وعلق حواشيه : علي شريي الناشر : دار إحياء الرتاث العريب الطبعة : طبعة جديدة حمققة / الطبعة االوىل 
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باخللط بني مذاهب الفلسفة والكالم واشتباه األمر فيها على الكاتب : تتميز المرحلة الرابعة 
 . 1والقارئ مجيعاً. مث التقليد احملض لتلك اآلراء من غري نظر يف أصوهذا 

عاجم و ضالل  ه ذا غي ض من في ض من مراحل علم الكالم و حقيق تهم وموافقتهم لعلم األ 
اإلعراض عن الوحي ، فكان طبيعيا  ان يكون مصريهم  اليونان، ومتمشيا مع املق والت الف لسفية مع

 واهلل املستعان             2يف الدنيا اهذالك والتيه

                                                                 
 انظر بتصرف موقع الدرر السنية  لشيخ علوي ابن عبد القادر السقاف 1
 احملسن عبد بن محد.د:(احملقق171تيمية ص) الكربى البن احلموية ل أصحاب علم الكالم وتراجعهم يف الفتوىانظر حا 2

 الرياض الصميعي دار: التوجيري الناشر
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 : المبحث الثالث: األصول والبدايات التاريخية  للكالبي واألشعري بإيجاز

 :  الكالبية -0

  وال : التعريف بابن كالبأ

 رَْأسُ  .الكاليب املذهب مؤسس الَبْصرِيُّ  الَقطواُن، ُكالوب   بن َسِعْيدِ  بنُ  اهللِ  َعْبدُ  حُمَمود   أَبُو"  هو
َتَكلِِّمنْيَ 

ُ
ْعَتزَِلِة، َعَلى الرودِّ  يف  التوَصانِْيفِ  َصاِحبُ  ، َزَمانِِه، يف  بِالَبْصَرةِ  امل

ُ
 َداُودُ : الَكاَلمَ  َعْنهُ  وَأَخذَ  امل

   2. "1.( الظواِهرِيُّ 

 الرواية وهذه الشريف النبوي باحلديث العامل احلافظ القطان سعيد بن حيىي أخو أنه البعض وزعم
 ألخته إرضاء املسلمني دين يف النصارى دين ليدخل أقواله بأنه ابتدع كالب ابن واهتم.  ضعيفة

 وذلك حقه يف باطل الكالم وهذا تيمية ابن ذلك كذب وقد . إسالمه على اعرتضت ملا النصرانية
 .  السنة أهل إىل املتكلمني أقرب ألنه

 قول إىل للصفات املثبتني ينسبون وغريهم املعتزلة من اجلهمية أن العجب ومن"  : تيمية ابن قال
 كالب ابن على وضعوا السبب وهبذا العلماء من وغريه أمحد عنهم ذلك ذكر قد كما النصارى

 وأهنا نصرانية أخت له كان أنه وهو مثالبه يف فذكروها السنة إىل املنتسبني بعض على راجت حكاية
 ألجل عنه فرضيت دينهم املسلمني على ألفسد اإلسالم أظهرت أنا:  هذا قال وأنه أسلم ملا هجرته
 يف هؤالء خالف كالب ابن ألن وحنوهم املعتزلة من اجلهمية بعض افرتاها إمنا احلكاية وهذه ذلك

                                                                 
امِلُ الَوْقِت، أَبُو ُسَلْيَماَن البَ ْغَداِديُّ، قال الذهيب )َداُوُد بُن َعِليِّ بِن َخَلف  البَ ْغَداِديُّ الظواِهرِيُّ اإِلَماُم، الَبْحُر، احلَاِفُظ، الَعالوَمُة، عَ   1

ْهِديِّ، َرئِْيُس أَْهِل الظواِهِر. َمْوِلُدُه: َسَنَة 
َ
ْؤِمِننْيَ امل

ُ
ْعُرْوُف بِاأَلْصبَ َهاينِّ، َمْوىَل أَِمرْيِ امل

َ
مائَ تَ نْيِ... َوَماَت َسَنَة َسْبِعنْيَ َومائَ تَ نْيِ، َأَخَذ امل

سري أعالم النبالء املؤلف : مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن  ( انظر ، َوَأيب ثَ ْور ، وََكاَن زَاِهداً ُمتَ َقلِّالً  اَق بِن رَاْهَوْيهالِعْلَم َعْن: ِإْسحَ 
( احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب   13\122ه ( ص)   738أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف : 

 م 1780ه  /  1320لناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، األرناؤوط ا
(احملقق : جمموعة حمققني بإشراف شعيب  21\228سري أعالم النبالء لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الَذَهيب ص )  2

 األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة
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 أن يلزمهم ألنه بالنصارى شبهأ وهو النصارى مشاهبة إىل الصفات مثبتة ينسبون وهم الصفات إثبات
 ال أنه وهو هذا من شر هو ما يقولوا أن أو النصارى قول من أعظم وهذا مكان كل يف إنه:  يقولوا
  1"خارجه وال العامل داخل

  2كالب  ابن شيوخ إىل املصادر تشر ومل 

 كتبه :

 كتب طونب يف موجود منها كان وإن وضاعت، اندثرت أهنا غري كتب ، عدة كالب ابن ألف
 تيمية، ابن كتب يف وأفكاره أقواله وجدت وكذلك.  لألشعري" اإلسالميني مقاالت"  مثل أخرى
 " اإلسالمية اجليوش اجتماع" القيم ابن وكتاب

 :ترامجه  يف ذكرت اليت كتبه ومن

 األفعال خلق -1

 املعتزلة على الرد -2

  الصفات -3

 التوحيد -3

  3" احلشوية على الرد -0

                                                                 
 حتقيق : حممد رشاد سامل 1371: دار الكنوز األدبية الرياض ،  (الناشر 182\3درء تعارض العقل والنقل ألبن تيمية ص)  1
الرياض  –(تأليف: عبد الرمحن بن صاحل بن صاحل احملمود الناشر: مكتبة الرشد 1\332موقف ابن تيمية من األشاعرة ص)  2

 م 1770ه  /  1310الطبعة: األوىل، 
(طبع بعناية وكالة 1\227مني بن مري سليم الباباين البغدادي ص)راجع كتاب : هدية العارفني املؤلف : إمساعيل بن حممد أ  3

 م 1700املعارف اجلليلة استانبول سنة 
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 تباعه :أ

 على سار كما الصبغي، بكر وأيب الثقفي، علي وأيب القالنسي ، العباس وأيب احملاسيب احلارث منهم 
  املاتريدي  منصور و   أبو األشعري احلسن أبو: بينهم  من األعالم من العديد كاّلب ابن منهج ذات

 وفاته :

 املئتان سنة حىت باقيا كان كالب بن اهلل عبد أن ويبدو وتارخيه وفاته مكان حتديد يف اختلف 
 قبل باقيا كان أنه الذهيب ذكر فقد الكرع ، القرآن خلق فتنة يف حاضرا كان وأنه هجرية وأربعني
 بعام البغدادي حددها وقد.   2(ه 233) سنة تويف انه اخر موضع يف جزم وقد  ،1ومائتني األربعني

            ه  3(231)

 يف ذروته ذلك وبلغ للخلفاء واستمالتهم وتسلطهم املعتزلة وةسط شهد زمن يف الكالبية أراء انتشرت
 يف البالء هذا اهلل رفع أن إىل لسنوات بعده الفتنة واستمرت  3الرشيد هارون بن املأمون اخلليفة زمن
 أبن وأراد واجلهمية املعتزلة وبني كالب أبن بني ومساجالت مناظرات وقعت وقد  0املتوكل زمن

                                                                 
(احملقق : جمموعة  21\228انظر بتصرف كتاب سري أعالم النبالء لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الَذَهيب ص )  1

 حمققني بإشراف شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة
ه ( احملقق: حممد بن خليفة بن علي التميمي الناشر: عمادة 738(املؤلف: مشس الدين الذهيب )املتوىف: 17\206العرش ص) 2

 م2223ه /1323البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية الطبعة: الثانية، 
( املؤلف: إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي 332 \ 1صنفني ص)هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار امل 3
: دار إحياء  أعادت طبعه باألوفست 1701ه ( الناشر: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول 1377)

 لبنان -الرتاث العريب بريوت 
)عبد اهلل املأمون هو عبد اهلل املأمون بن هارون الرشيد العباسي القرشي اهذامشي  (هو322\12قال ابن كثري يف تارخيه ص )  3

أبو جعفر أمري املؤمنني، وأمه أم ولد يقال هذا مراجل الباذغيسية، وكان مولده يف ربيع االول سنة سبعني ومائة ليلة تويف عمه 
ة والنهاية البن كثري حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه : علي شريي اهذادي، وويل أبوه هارون الرشيد، وكان ذلك ليلة اجلمعة( البداي

 م 1788 -ه   1328الناشر : دار إحياء الرتاث العريب الطبعة : طبعة جديدة حمققة / الطبعة االوىل 
ن علي بن ) جعفر املتوكل ( هو ابن املعتصم حممد بن الرشيد هارون بن املهدي حممد بن أيب جعفر  املنصور ] بن [ حممد ب 0

عبد اهلل بن عباس . اهذامشي ، العباسي ،  البغدادي ، أمري املؤمنني ، أبو الفضل .   بويع باخلالفة بعد موت أخيه الواثق يف ذي 
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 املؤرخني من كثري عده حىت واألصولية العقلية والرباهني بالطرق الصاحل سلفال عقيدة نصرة كالب
    واجلماعة السنة أهل متكلمة من للفرق

 واحلارث  القالسين العباس وأيب الكاليب سعيد بن اهلل عبد إىل الزمان انتهى حىت” الشهرستاين قال
   1“ السلف مجلة من كانوا وهؤالء احملاسيب أسد بن

 وأيدوا الكالم علم باشروا أهنم أال واالقتداء القدوة يف سلف يكونوا مل لكن التاريخ يف سلف هم نعم
   أصولية وبراهني كالمية حبجج.  السلف عقائد بعض

 املعتزلة سطوة شهد زمن يف عاش الذي كالب بن سعيد بن اهلل عبد يد على الكالبية نشأت
   للخلفاء، واستمالتهم وتسلطهم

    احملاسيب، أسد بن واحلارث القالنسي، و الكاليب، عن: اين أيضا متحدثا الشهرست وقال

 .2"  ..أصولية وبراهني كالمية حبجج السلف عقائد وأيودوا الكالم، علم باشروا أهنم " إال

 تلقف أن إىل مذهبه، نشروا الذين تالمذته من هم وغريمها، و القالنسي  احملاسيب  املذكوران وهذان
 احلسن وأيب ، (333)سنة املتوىف املاتريدي منصور أيب من كل اهذجري الرابع القرن يف باملذه هذا

 على الكاليب املذهب تطور وهكذا وأشاعاها، كالب، ابن أقوال فنشرا ، (332)سنة املتوىف األشعري
 بعدهم  جاء ومن هؤالء أيدي

                                                                                                                                                                                                        
احلجة سنة إثنتني وثالثني  ومائتني .   مولده يف سنة مخس ومائتني ، وقيل : سنة سبع .   وأمه أم ولد ، تركية تسمى : شجاع .   

ملتوكل أمسر ، مليح العينني ، حنيف اجلسم ، خفيف العارضني ،  إىل القصر أقرب .   وملا استخلف أظهر السنة وتكلم هبا وكان ا
يف جملسه ، وكتب إىل اآلفاق برفع  احملنة وإظهار السنة ونصر أهلها .   وقال علي بن اجلهم : كانت للمتوكل مجة إىل شحمة 

اللطافة يف من ويل السلطنة واخلالفة املؤلف : يوسف بن تغرري بردي األتابكي   سنة الوفاة  كتاب مرد أذنيه كأبيه وعمه .انظر
 م مكان النشر : القاهرة1777ه  حتقيق : نبيل حممد عبد العزيز أمحد الناشر : دار الكتب املصرية سنة النشر : 873

 حتقيق : حممد سيد كيالين 1323وت ، بري  -( الناشر : دار املعرفة  71\1امللل والنحل  للشهرستاين ص )  1
   2220الطبعة األوىل/-دار ابن حزم-(أليب الفتح حممد بن عبد الكرع  الشهرستاين61-62امللل والنحل  ص) 2



49



 : شعريةاأل -4

 أيب الصحايب نسل من احلسن، أبو إسحاق، بن إمساعيل بن علي "هو  شعري :األبوال : تعريف أ
. البصرة يف ولد. اجملتهدين املتكلمني االئمة من كان األشاعرة ، مذهب مؤسس األشعري و موسى
 1."  خبالفهم وجاهر رجع مث فيهم وتقدم املعتزلة مذهب وتلقى

َتَكلِِّمني، ِإَمامُ  الَعالوَمُة،"  : الذهيب قال و
ُ
  امل

 .َسْبِعنْيَ  َسَنةَ  ُوِلدَ  َبلْ : َوِقْيلَ  َومائَ تَ نْيِ، ِست ِّنْيَ  َسَنةَ  َمْوِلُدُه :

َفة َأيب  َعنْ  َأَخذَ  شيوخه : ، َخِلي ْ ، َوزََكرِيوا اجلُبواِئّي، َعِلي   َوَأيب  اجُلَمِحيِّ  نُ ْوح، بن َوَسْهلِ  السواِجيِّ
ُهم يَ ْرِوي َوطَبَ َقِتِهم،  .اً َكِثريْ  تَ ْفِسرْيه يف  بِاإِلْسَناد َعن ْ

ُهم أَئِموة  :  َعْنهُ  َأَخذَ  تالميذه : ، احَلَسنِ  أَبُو:  ِمن ْ ْرَوزِيُّ، َزْيد َوأَبُو الِكْرَماينُّ، احَلَسنِ  َوأَبُو الَباِهِليُّ
َ
 َوأَبُو امل

،الِعرَاقِ  حُمَمود   َوأَبُو الشِّريَازِيُّ، احُلَسنْيِ  بن َوبُ ْنَدار الَبْصرِّي، جُمَاِهد بنُ  اهللِ  َعْبدِ   َأمْحَدَ  بن َوزَاِهر يُّ
، ، َسْهل   َوأَبُو السوَرْخِسيُّ  .الشِّريَازِيُّ  الَكوواز َنْصر   َوأَبُو الصُّْعُلوِكيُّ

 فَتابَ  لِلنواِس، َوَصِعدَ  ِمْنُه، َوتربوأَ  كرِهه االعتزَال، َمْعرَِفةِ  يف  بَ رَعَ  َوَلموا. الفهمِ  َوقَوة الذوَكاء، يف  عجباً  وََكانَ 
ْعَتزَِلة، َعَلى يُردُّ  َأخذ مُثو  ِمْنُه، تَ َعاىَل  اهللِ  ِإىَل 

ُ
 َكاَنتِ  الصوي َْريفُّ  َبْكر   أَبُو الَفِقْيه قَالَ . ِعَواَرُهم َويهِتك امل

ْعَتزَِلةُ 
ُ
 .  السِّْمِسم أَقَماع يف  فحجرُهم اأَلْشَعرِيُّ  نَشأَ  َحىتو  ُرُؤْوسُهم، رفُعوا َقدْ  امل

 بَسَعةِ  َلهُ  تقِضي مَجوة َوتَصانيف حسَنة، َأشَياء َوَلهُ  الِعْلِم، يف  َوتبحُّر ُمْفرِط، ذَكاء   َسنِ احلَ  َوأَليب  كتبه :
 ك منها الِعْلم

 ( الرُّْؤيَة يف  الُعَمد)كَتاب  -1

                                                                 
 م 2222أيار / مايو  -(  الناشر : دار العلم للماليني الطبعة : اخلامسة عشر 3\263كتاب األعالم  للزركلي ص)  1
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  ِكَتاباً، َعشرَ  اثْ َنا َوُهوَ ( امللحدينَ  َعَلى الرودِّ  يف  الفصول)كتاب  -2

   (املوجز)كَتاب  -3

   (اأَلعَمال َخْلق)ب كَتا -3

 َكِبرْي  َوُهوَ  ، (الصَِّفات)كَتاب  -0

   (بِاألَبَصار الرُّْؤيَة)كَتاب  -6

  من الكتب  وغريها ، (َوالَعام اخلَاص)كَتاب   7

  : وفاته

  1" ماَئة   َوَثاَلثِ  َثالَِثنْيَ  َسَنةِ  ِإىَل  بَِقيَ  َويُ َقالُ  ماَئة   َوَثاَلثِ  َوِعْشرِْينَ  أَْرَبع   َسَنةَ  بِبَ ْغَدادَ  َماتَ 

 وروى ، والفقه احلديث أئمة و احلافظ من كثري عن احلديث وأخذ بغداد األشعري اإلمام دخل وملا
 املعتزلة شيخ2اجلبائي علي أيب أمه زوج شيخه عن الكالم علم وأخذ( املختزن) تفسريه يف كثرياً  عنهم
 يورد كان غاية، وبلغ االعتزال كالم علم يف تبحر ملا -اهلل رمحه -احلسن أبا االمام أن"  ورد ما فمنها

 وقع: قال أنه عنه فحكى ذلك، يف فتحري شافيا جوابا فيها جيد وال الدرس، يف أستاذيه على األسئلة
 تعاىل اهلل وسألت ركعتني، وصليت فقمت العقائد، من فيه كنت مما شيء الليايل بعض يف صدري يف
 إليه فشكوت املنام يف وسلم عليه اهلل اهلل صلى رسول فرأيت وقمت املستقيم، الطريق يهديين أن

 مسائل وعارضت فانتبهت بسنيت، عليك وسلم عليه اهلل اهلل صلى رسول فقال األمر من ما يب بعض

                                                                 
( بتصرف احملقق : جمموعة حمققني 27\  82املؤلف : مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الَذَهيب  ص) سري أعالم النبالء  1

 بإشراف شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة
كان قال ابن حجر )أيب علي اجلبائي قال بن الندع  انتهت إليه رياسة املعتزلة بالبصرة يف وقته أخذ عن أيب اهذذيل وذكر أنه    2

على ديوان اخلراج أيام الواثق وأنه كان قد وعظ العلوي صاحب الزنج ملا خرج بالبصرة فأراد قتله مث تركه (انظر لسان امليزان املؤلف 
 ( احملقق : عبد الفتاح أبو غدة دار النشر : مكتب املطبوعات االسالمية061\8أمحد بن علي بن حجر العسقالين : ص) 
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 ينتهي الرواية وهذه ، ظهريا ورائي ما سواه ونبذت فأثبته واألخبار، القرآن يف وجدت مبا الكالم
وسلم  عليه اهلل صلى النيب رأى أطول وأنه أخرى رواية ويف حتديد، دوناألصحاب  بعض اىل إسنادها

 إياه رؤياه يف له قال األشعري املروية وأن املذاهب نصرة منه ويطلب مرات، عدة رمضان يف املنام يف
 لوال يل لرؤيا فقال سنة ثالثني منذ أدلته مسائله وعرفت تصورت مذهبا أدع وعشرين كيف سبع ليلة
 إتياين تعد وكأنك وجوهها هلل أبني حىت عنك قمت ملا عنده من مبدد ميدك تعاىل اهلل أن أعلم أين

 اهلل فإن فيه فجد بعدها، املعىن هذا يف تراين ال رؤيا إنك كانت جربيل رؤياي أو رؤيا، هذا إليك
 نصرة يف الضالل ،وأخذت احلق إال ما بعد وقلت فاستيقظت قال عنده، من مبدد سيمدك

 رأيته وال قط، خصم من مسعته ما شيء يأتيين فكان ذلك وغري والنظر والشفاعة الرؤية يف األحاديث
 1 " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به بشرين الذي تعاىل اهلل مدد من ذلك أن فعلمت كتاب يف

 بثالث مراحل : حياة األشعري الفكرية ومرت

 حىت علومه وتلقى عصره يف املعتزلة شيخ اجلبائي علي أيب كنف يف فيها عاش:  األولى المرحلة
 . سنة أربعني املعتزلة يتزعم احلسن أبو يزل ومل.  ثقته وموضع نائبه صار

 بيته يف اعتكف أن بعد ، عنه ينافح كان الذي االعتزال مذهب على فيها ثار : الثانية المرحلة
 االعتزال من الرباءة وأعلن ، نفسه اطمأنت حىت تعاىل اهلل ويستخري ويدرس يفكر ، يوماً  عشر مخسة
 اتبع وفيها العقل أحكام مع يتفق أنه ظن مبا النصوص تأويل إىل فيه يلجأ جديداً  منهجاً  لنفسه وخط
 والعلم احلياة:  العقل طريق عن السبع الصفات إثبات يف كالب ابن سعيد بن اهلل عبد طريقة

 فتأوهذا والساق والقدم واليدين كالوجه اخلربية الصفات أما ، والكالم والبصر والسمع والقدرة واإلرادة
 .إىل اليوم  عليها األشاعرة زال ما اليت املرحلة هي وهذه العقل أحكام مع تتفق أهنا ظن ما على

                                                                 
(الناشر : مكتبة الرشد          1\331من األشاعرة للدكتور عبد الّرمحن بن صاحل بن صاحل احملمود ص) انظر موقف ابن تيمية  1

( نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة 2\1و انظر ايضا كتاب أبو احلسن األشعري تأليف : محاد بن حممد األنصاري ص) 
 (23املنورة   )العدد 
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 حتريف وال تعطيل وال تشبيه وال تكييف غري من تعاىل هلل مجيعها الصفات إثبات:  الثالثة المرحلة
 عن فيه عرب الذي الديانة أصول عن اإلبانة كتاب كتب املرحلة هذه ويف ، َتثيل وال تبديل وال

 على يقتصر ومل.  حنبل بن أمحد اإلمام لوائه حامل كان والذي ومنهجهم السلف لعقيدة تفضيله
 تويف مؤلفًا  وستني بثمانية تقدر العقيدة وشرح السنة عن الدفاع يف ة كبري مكتبة خلف بل ذلك
  " السنة ناصر مات اليوم "جنازته على ديونو  ببغداد ودفن ه 323 سنة

 املذهب أخذ ، وأركانه أصوله وواضعي املذهب أئمة يد وعلى ، األشعري احلسن أبو وفاة بعد
 أبرز من،  وعقائده املذهب أصول يف ومناهجهم اجتهاداهتم فيها تعددت ، طور من أكثر األشعري

 : التطور ذلك مظاهر

 . تزالو االع الكالم أهل من القرب -1

 . به األشعري املذهب والتصاق ، التصوف يف الدخول -2

  . املذهب من جزء وجعلها الفلسفة يف الدخول -3

هو و نعم...هذه هي أسس وجوهر لب وأصل أصول معتقد األشاعرة  1)العقل مقدم على النقل(و 
ج هذا األشاعرة وهذه قاعدة رو  قانوهنم الذي عكر صفو العقيدة عند كثري من الناس ممن وثق فيهم

وقد تركنا نبينا صلى اهلل عليه  خالفني ألوائلهم الذي نسبوا إىل األشعري وسلكوا طريقته.املاملتأخرون 
وسلم على البيضاء ليلها كنهارها ال تكلف فيها وال خوض يف عقليات هي يف حقيقتها مزلقة أقدام  

 خربوا به عن رهبم جل وعال.كل حمسن ظنه بالعقل مقدما له على وحي األنبياء مستغن عما أ
ومعرفة هذا القانون الفاسد يغين عن قصد معرفة فروع املعتقد عندهم بتفاصيلها وتعقيداهتا  وهؤالء 

                                                                 
( دراسة وحتقيق: عبد السالم بن برجس  02\2سليمان بن سحمان ص )  -هات املاذق املارق راجع الضياء الشارق يف رد شب 1

 بن ناصر بن عبد الكرع  الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، الرياض، اململكة العربية السعودية
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كفر   اإلهذياتاألشاعرة املتأخرون حينما قدموا العقل على الوحي زعموا أن األخذ بظواهر الوحي يف 
  ن العقل الجمال له يف الصفاتأأو ضالل وقد انتصر أبو احلسن األشعري يف اإلبانة 

حكم كالم اهلل تعاىل أن يكون على ظاهره وحقيقته وال خيرج الشيء عن ظاهره إىل " : قال رمحه اهلل
اجملاز إال حلجة. ومثل لذلك بأن األصل يف لفظ العموم حقيقته وهو العموم إال أن تقوم احلجة على 

مة على طريقة متأخري األشاعرة بأنه ال يعرف يف  بالنع على تأويل اليد ورد 1"  أن معناه اخلصوص
  2كالم العرب أن اليد تعين النعمة. وأن القرآن على ظاهره وال يزول عن ظاهره إال حبجة

)  نسبة وإثبات االعتزال عن رجوعه إثبات يلي فيما نذكر اإلمام هذا ترمجة من النتفة هذه ذكر وبعد
 التوفيق وباهلل فنقول هبا، وثوقامل املراجع من ذلك ننقل إليه(  اإلبانة

 يدعو كان مما وتربيه عليه كان عما احلسن أيب رجوع سبب فأما"  الدمشقي : عساكر ابن قال
 على األسئلة يورد كان غاية وبلغ االعتزال كالم يف تبحر ملا اهلل رمحه احلسن أبا الشيخ إن.. إليه

 يف صدري يف وقع قال إنه عنه فحكى ذلك يف فتحري شافيا جوابا فيها جيد وال الدرس يف أستاذيه
 يهديين أن تعاىل اهلل وسألت ركعتني وصليت فقمت العقائد من فيه كنت مما شيء الليايل بعض

 من يب ما بعض إليه فشكوت املنام يف سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول فرأيت ومنت املستقيم الطريق
 مبا الكالم مسائل وعارضت فانتبهت بسنيت ليكع سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال األمر

 .  ظهريا ورائي سواه ما ونبذت فأثبته واألخبار القرآن يف وجدت

 هذم وكان سنة، أربعني االعتزال مذهب على أقام وأنه معتزلياً  كان األشعري احلسن أبا إن:  قال مث
 املنرب فصعد بالبصرة اجلامع إىل خرج ذلك فبعد يوماً، عشر مخسة بيته يف الناس عن غاب مث إماماً 
 فتكافأت نظرت ألين املدة هذه يف عنكم تغيبت إمنا إين الناس معاشر: وقال اجلمعة، صالة بعد

                                                                 
 حتقيق : د. فوقية حسني حممود 1377،  ( الناشر : دار األنصار القاهرة الطبعة األوىل1\ 137)  لالشعري االبانة راجع  1
  (  1\ 137ص) نفس املرجع   2
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 وتعاىل تبارك اهلل فاستهديت حق، على باطل وال باطل على حق عندي يرتجح ومل األدلة عندي
 ثويب من اخنلعت كما عتقده ،أ كنت ما مجيع من واخنلعت هذه، كتيب يف أودعته ما إىل فهداين

 من وغريه اللمع كتاب فمنها الناس، إىل الكتب ودفع به ورمى عليه كان ثوب من واخنلع هذا،
 و انتحلوه فيها مبا أخذوا واجلماعة السنة أهل من والفقه احلديث أهل الكتب تلك قرأ فلما..  تواليفه

 عوار وأظهر أسلم ككتايب   املعتزلة عند صارف إليه مذهبهم نسب حىت إماما واختذوه تقدمه واعتقدوا
 عليه يشنعون فهم املعتزلة إىل اخللق أعدى األشعري وكذلك الذمة أهل إىل اخللق أعدى فهو تركه ما

  األباطيل إليه وينسبون األشانيع من

 اجلمعة صالة بعد بالبصرة اجلامع منرب على طلع قد باألشعري وإذا اجلمعة يوم نشعر مل:  قال مث
 قد وإين اإلسالم دين غري على كنت أين علي اشهدوا وقال قطعه مث وسطه يف شده شريط ومعه

 .  نزل مث باالعتزال القول من فيه كنت مما تائب وإين الساعة أسلمت

 فقال سلم و عليه اهلل صلى املصطفى رأيت رمضان شهر من األول العشر يف نائم أنا بينا:  قال مث 
 مفكرا أزل ومل عظيم أمر علي دخل استيقظت فلما احلق فإهنا عين املروية املذاهب أنصر علي يا

 النيب فرأيت األوسط العشر كان حىت ذلك خالف يف األدلة إيضاح من عليه أنا وملا لرؤياي مهموما
 ان عسى وما اهلل يا رسول فقلت به أمرتك فيما فعلت ما يل فقال املنام يف سلم و عليه اهلل صلى
 جيوز اليت الصحيحة األدلة واتبعت الكالم حيتملها وجوها عنك املروية للمذاهب جتخر  وقد افعل

 شديد وأنا فاستيقظت احلق فإهنا عين املروية املذاهب أنصر يل فقال جل و عز الباري على إطالقها
 سبع ليلة كانت فلما القرآن وتالوة احلديث واتبعت الكالم ترك على فأمجعت واحلزن األسف
 الليلة تلك يف القرآن فيختمون والفضل العلم وأهل القراء جيتمع أن بالبصرة عادتنا يفو  وعشرين
 إىل وصلت فلما قمت أن معه أَتالك مل ما النعاس من فأخذين عادتنا جرت ما على فيهم مكثت
 و عليه اهلل صلى النيب فرأيت عظيم أمر الليلة تلك ختم من فاتين ما على األسف من ويب منت البيت

 يل فقال وسنتك اهلل كتاب ولزمت الكالم تركت قد فقلت به أمرتك فيما صنعت ما يل فقال لمس
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 أدع كيف اهلل رسول يا فقلت احلق فإهنا عين املروية املذاهب بنصرة أمرتك إمنا الكالم برتك أمرتك انا
 ميدك تعاىل اهلل أن أعلم إين لوال يل فقال لرؤية سنة ثالثني منذ أدلته وعرفت مسائله تصورت مذهبا

 رؤياي أو رؤيا هذا إليك إتياين تعد وكأنك وجوهها لك أبني حىت عنك قمت ملا عنده من مبدد
 قال عنده من مبدد سيمدك اهلل فإن فيه فجد بعدها املعىن هذا يف تراين ال إنك رؤيا كانت جربيل

 والنظر والشفاعة يةالرؤ  يف األحاديث نصرة يف وأخذت الضالل إال احلق بعد ما وقلت فاستيقظت
 من ذلك إن فعلمت كتاب يف رأيته وال قط خصم من مسعته ما واهلل شيء يأتيين فكان ذلك وغري
 أبو الزاهد الشيخ رواه فيما وقرأت سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول به بشرين الذي تعاىل اهلل مدد

  1"  اخلياط بابن املعروف القريواين الصديف حممد بن القادر عبد حممد

  الشافعي خلكان بن بكر أيب ابن االعتزال عن األشعري برجوع العلماء من قال وممن

   2 " تاب مث معتزلياً  األشعري احلسن أبو كان"  : قال

 فوق بالبصرة منه فتاب معتزلياً  كان األشعري إن" : قال الشافعي الدمشقي القرشي كثري بن ومنهم
   3"ئحهموقبا املعتزلة فضائح أظهر مث املنرب

 وصار عليه ورد نابذه مث اجلبائي علي أيب عن أخذ معتزلياً  أوالً  احلسن أبو كان  : " قال الذهيب ومنهم
 - ولزموها احلسن أيب مقالة إىل املتكلمون أصحابنا انتهى فلو احلديث، أئمة ووافق للسنة، متكلماً 

                                                                 
تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري املؤلف : علي بن احلسن بن هبة اهلل بن عساكر الدمشقي ص  1
 1323بريوت  الطبعة الثالثة ،  –( الناشر : دار الكتاب العريب 1\32)
(  املؤلف: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن 3\238وأنباء أبناء الزمان ص )وفيات األعيان  2

 بريوت -ه ( احملقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر 681خلكان الربمكي اإلربلي )املتوىف: 
حققه   (11\212ه ( ص )773شقي )املتوىف : البداية والنهاية املؤلف : أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدم  3

 ه     1328ودقق اصوله وعلق حواشيه : علي شريي الناشر : دار إحياء الرتاث العريب الطبعة : طبعة جديدة حمققة / الطبعة االوىل 
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 " (باهلل إال قوة فال املنطق فخل ومشوا األشياء يف األوائل حكماء كخوض خاضوا ولكنهم ألحسنوا
 . 2اهلل  رمحه كالمه انتهى  1

 صحابة عليه كان ما إىل مؤخراً  فيها رجع اليت الوسطى املرحلة أن هنا نالحظ أن حقاً  العجيب ومن 
 مجهرة َتسك يف السبب هو خفاؤها وكان البتة هذا ذكر ال وتابعيهم،  وسلم عليه اهلل صلى النيب

 اليت الوسطى مرحلته يف أعين وتابعيهم، الصحابة عليه كان ما إىل رجوعه قبل عليه كان مبا الناس
..  واألفعال اخلرب صفات وتأويل السبع املعاين صفات على وعال جل اخلالق صفات فيها يقصر كان

 ظاهراً  وأضحى ودجبه كتبه ما بعد ليس إذ مبكان، والظهور الوضوح من أهنا من الرغم على وذلك
 أن أراد ملن  عذراً  ال( الثغر أهل إىل رسالة)و( اإلبانة)و( اإلسالميني مقاالت) كتبه اللخ من للعيان
 على أدخل الذي هذا من بالضبط ندري ال وحنن ملعتذر  إليه االنتساب بشرف وحيظى هنجه يسلك

  عداها ما تفويض أو تأويل وفكرة السبع املعاين صفات على اخلالق صفات قصر فكرة األشعري
 كان  اهلل رمحه حنيفة أبا أن هو اعلم واهلل بصدده حنن فيما دور له كان ورمبا اليه وصلت ما حبسب

 والعلم والقدرة احلياة: هي سبع يف وحصرها ذات صفات:  إىل السنة أهل من الصفات قسم من أول
 صفات ىلوإ – األشاعرة متأخرو هبا اكتفى اليت السبع نفس يعين  والكالم واإلرادة والبصر والسمع

 فاحلياة الذاتية أما والفعلية الذاتية وصفاته بأمسائه يزال وال يزل مل: "قال وإمنا بعدد، حيصرها ومل الفعل
 واإلبداع واإلنشاء و الرتزيق فالتخليق الفعلية وأما. واإلرادة والبصر والسمع والكالم والعلم والقدرة
                                                .         3 "األفعال  صفات من ذلك وغري..  والصنع

                                                                 
ر : مكتبة أضواء (الناش1 \221العلو للعلي الغفار املؤلف : أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ص)   1

 حتقيق : أبو حممد أشرف بن عبداملقصود1770الرياض الطبعة األوىل ،  -السلف 
 (   23انظر بتصرف  بسيط ) مقالة للشيخ محاد األنصاري رمحه اهلل نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة   العدد 2
( الفقه األكرب )مطبوع مع الشرح امليسر على الفقهني 16القاري ص)راجع كالم أيب حنفية يف الفقه األكرب بشرح مال علي   3

األبسط واألكرب املنسوبني أليب حنيفة تأليف حممد بن عبد الرمحن اخلميس( املؤلف: ينسب أليب حنيفة النعمان بن ثابت بن 
 م1777 -ه  1317، اإلمارات العربية الطبعة: األوىل -ه (الناشر: مكتبة الفرقان 102زوطي بن ماه )املتوىف: 
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 متأخرو وأوهذا عطلها اليت الصفات كل تعاىل هلل يثبت هنا أنه إذ اهلل، رمحه حنيفة أيب اإلمام ويعذر
 ويعتربها ذلك، وغري واالستواء واألعني واليدين الوجه من القرآن يف ورد ما هلل يثبت نراه إذ األشاعرة،

  :فيقول ..  تأويلها وينفي بكيف، مكيفة غري صفات

 ذكر من القرآن يف تعاىل اهلل ذكره فما القرآن، يف تعاىل اهلل ذكره كما ونَ ْفس ووجه يد تعاىل وله "
 إبطال فيه ألن نعمته، أو قدرته يده إن: يقال وال كيف، بال صفات له فهو والنَ ْفس واليد الوجه
 صفاته من صفتان ورضاه وغضبه كيف، بال صفته يده ولكن واالعتزال، القدر أهل قول وهو الصفة

 1 " كيف  بال

 أو النص بني الوسط املنهج بأنه – ذكرنا ما ألجل – األشعري احلسن أيب مذهب الكثريون ويصف
 بضرورة شعر الذي كونه ولكن التلفيق، أو التوفيق أهنا الوسطية بتلك يعنون وال والعقل، النقل

 هكذا واحلال ظاهراً  يبدو والذي .العقلي اخلصم يلزم وجه على تقريره يف للنص العقلي العمل مساندة
 أمره استقر األشعري احلسن أبا أن مرية وال فيه شك ال ثبوتاً  ثبت األعالم هؤالء عن النقول وهبذه
 وأمت الصالة  عليه النيب وسنة الكرع  القرآن هبا جاء اليت السلف عقيدة على معتزلياً  كان أن بعد أخرياً 

 التسليم .

:                             فيه ستة مباحث هيات بين ابن كالب واألشعري وو لالفصل الثاني: األ
                                    المبحث االول : توحيد األلوهية عند ابن كالب واألشعري

سلفنا أمن ثالث مواد كما وهي  مركبة  ثبات التوحيد مبجرد العقل  وترك النقل(إقواعد عامة  يف )
و مادة من اجلمل الشرعية  مادة من الكليات العقلية العامة ذلك وهي : مادة فلسفية مفصلة. و

وال جيوز أن تزيد على مقالته بغري ما قاله ومن املالحظ أن  وهذا من باب الضبط والعدل؛ العامة.
مل، أي أن عندهم بعض اجلمل الشرعية، املقام العقلي فيه مقام كلي، وأن املقام الشرعي فيه مقام جم

                                                                 
   ( 27الفقه األكرب بشرح مال علي القاري ص)نفس املصدر   1
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: )أن اهلل مستحق للكمال، منزه عن  قاعدة          من اجلمل الشرعية اليت يراعيها هذا العلم و
النقصان(، فهم يرون أهنا قاعدة شرعية، والصحيح أهنا شرعية وعقلية أيضاً؛ فإن تنزيه اهلل عن النقص 

  نه معلوم بالشرع وحده.معلوم بالعقل، وليس كما يقول البعض: إ

 شعري :قال األ

" وقال ابن كالب الوصف هلل بأنه كرع  ليس من صفات الفعل واختلفوا يف صفات الفعل عندهم  
حسان فاعال غري من االحسان والعدل وما اشبه ذلك هل يقال مل يزل اهلل غري حمسن اذ كان لإل

 1 " عادل اذ كان للعدل فاعال

وظف ابن   الذي  2 الرازي يف مجلة من مؤلفاهتم ومن ذلك كالم  ءجالأوقد صرح بذلك علماء 
 3وهو كتابه )درء تعارض العقل والنقل( تيمية كتابا يف بيان زيفها وفسادها

 أصل الكتاب والسنة. عنده خالصة قوله تقدع  العقل على الوحي ألن العقل و

 :  قال ابن القيم رمحه اهلل 
 ن ويقضي به املعطل الرمح                  وانظر اىل قول ابن كالب      
 3 البهتان من قال قول الزورو          خرج من النقل الصحيح وعقله   أ    

  شعري فإنه يناقضهلكن هذا خيص معتقد ابن كالب خالفا لأل

                                                                 
 بريوت حتقيق : هلموت ريرت –شعري أبو احلسن  الناشر : دار إحياء الرتاث العريب لأل( 1\177مقاالت اإلسالميني  ) 1
تاريخ انظر ه ( 626اً، إماماً، زاهداً( )تويف قال الذهيب هو )القاضي جمد الّدين بن عبد اجمليد بن عمر القدوة، وكان حمرتم 2

 تدمري. عمر (. النشر: دار الكتاب العريب. النشر: بريوت.: حتقيق: د23\32اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم. للذهيب ص)
 عبد الرمحنشر : دار الكتب العلمية بريوت حتقيق :عبد اللطيف ا( الن3\1راجع درء تعارض العقل والنقل  البن تيمية ص) 3
 ( توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم ألمحد بن إبراهيم بن عيسى1\372القصيدة النونية ص)  3

 حتقيق : زهري الشاويش 1326بريوت الطبعة الثالثة ،  –الناشر : املكتب اإلسالمي 
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قولنا الذي نقول به وديانتنا اليت ندين هبا التمسك بكتاب اهلل ربنا عز و جل  " : شعريقال األ
وبسنة نبينا حممد صلى اهلل عليه و سلم وما روى عن السادة الصحابة والتابعني وأئمة احلديث وحنن 

نضر اهلل وجهه ورفع  -بذلك معتصمون ومبا كان يقول به أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل 
كامل الذي  قائلون وملا خالف قوله خمالفون ألنه اإلمام الفاضل والرئيس ال -درجته وأجزل مثوبته 

الزائغني وشك  غزي أوضح به املنهاج وقمع به بدع املبتدعني و أبان اهلل به احلق ودفع به الضالل و
الشاكني فرمحة اهلل عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبري مفهم ومجلة قولنا : أنا نقر باهلل ومالئكته 

رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ال نرد وكتبه ورسله ومبا جاءوا به من عند اهلل وما رواه الثقات عن 
من ذلك شيئا وأن اهلل عز و جل إله واحد ال إله إال هو فرد صمد مل يتخذ صاحبة وال ولدا وأن 
حممدا عبده ورسوله أرسله باهذدى ودين احلق وأن اجلنة والنار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن 

ستوى على العرش على الوجه الذي قاله وباملعىن الذي أراده اهلل يبعث من يف القبور وأن اهلل تعاىل ا
استواء منزها عن املمارسة واالستقرار والتمكن واحللول واالنتقال ال حيمله العرش بل العرش ومحلته 
حممولون بلطف قدرته ومقهورون يف قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إىل ختوم الثرى فوقية ال 

والسماء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو تزيده قربا إىل العرش 
 1 " مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إىل العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد .

 األشعري وفيه مطلبان: توحيد األلوهية عند ابن كالب و

 لوهية عند ابن كالب: توحيد األ ولالمطلب األ

  ند ابن كالبالتوحيد ع

                                                                 
 –بن أيب بشر األشعري أبو احلسن الناشر : دار األنصار  ( املؤلف : علي بن إمساعيل1\22اإلبانة عن أصول الديانة ص) 1

 حتقيق : د. فوقية حسني حممود 1377القاهرة الطبعة األوىل ، 
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 التبعيض ونفي التعدد، أو التثنية نفي هو عندهم فالتوحيد .املكلف على واجب أول عنده وهو
 فسروا املعىن هذا ومن"  املنفصلة والكمية املتصلة الكمية نفي"  تعبريهم حسب أي والتجزئة والرتكيب

 على تدل ألهنا والعني واليد هكالوج الصفات بعض وأنكروا االخرتاع على القادر أو اخلالق بأنه اإلله
 جزء أول أو النظر إىل القصد أو النظر فهو األشاعرة عند واجب أول وأما .عندهم واألجزاء الرتكيب

 وجب التكليف سن بلغ إذا اإلنسان أن وعندهم فيها، املختلف فلسفتهم آخر إىل... أو النظر من
 !بالكفر؟ أم باإلسالم له أثنائه  أن حيكم يف أو النظر قبل مات فيمن واختلفوا اإلميان، مث النظر عليه

 ورجح مقلِّد، هو فإمنا النظر طريق بغري باهلل آمن من إن: ويقولون الفطرية املعرفة الكالبية وتنكر
 يف كثرية أقواال ونقل اهلل رمحه حجر ابن فيه خالفهم ما وهذا مبعصيته، بعضهم واكتفى كفره بعضهم

 1.األول الصدر تكفري بل العوام تكفري مقوهذ الزم وأن عليهم الرد

هية فمن و لكيناه عنه قبل هذا املوضع واختلف عنه يف األا شعري : " وقال ابن كالب ما حقال األ
ن اهلل كرع  هل هو من أهية معىن ومنهم من ال يثبتها معىن واختلفوا يف القول و لصحابه من يثبت األأ

 2 "  م الأصفاته لنفسه 

قال ابن كالب الوصف هلل بأنه كرع  ليس من صفات الفعل واختلفوا يف صفات يضا : " و أوقال 
حسان ذ كان لإلإشبه ذلك هل يقال مل يزل اهلل غري حمسن أحسان والعدل وما الفعل عندهم من اإل

 3" ذ كان للعدل فاعالإفاعال غري عادل 

 شعري لوهية عند األالمطلب الثاني: توحيد األ

                                                                 
لناشر: دار  ( املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي13\302فتح الباري شرح صحيح البخاري ص) 1

أحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين رقم كتبه وأبوابه و  1377بريوت،  -املعرفة 
 اخلطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

( الناشر : دار إحياء 1\178مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني املؤلف : علي بن إمساعيل األشعري أبو احلسن ص) 2
 ريوت الطبعة الثالثة حتقيق : هلموت ريرتب –الرتاث العريب 

 ( 1\177ص )   نفس المصدر 3
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  : شعريالتوحيد عند األ

بن كاّلب ، إذ أن أبا احلسن األشعري قد كان على مذهب اأصل عقيدة األشاعرة مأخوذة من 
املعتزلة فرتة من الزمن وذلك يف الفرتة اليت عاش فيها يف  كنف أيب علي اجلبائي شيخ املعتزلة يف 

السلف  ، لكن بعد أن هداه اهلل تعاىل اىل طريقةعصره، وتلقى علومه حىت صار نائبه وموضع ثقته 
 الصاحل كانت عقيدته على وفق عقيدة أهل السنة واجلماعة

 فعله، وصفات نفسه صفات من عليه هو وما احلسىن أمسائه ومعرفة قال األشعري : " وتوحيده
 جيعل مل السالم عليه ألنه فيه ؛ البيان عنهم يؤخر أن يصح ال مما رسالته من بلغهم فيما وتصديقه

 1مهلة "  ذلك من من كلفهم فيما هذم

 اليت األمور أهم من وصفاته اهلل أمساء ومعرفة بالعبادة، وإفراده اهلل توحيد أن على هنا األشعري ينص
 عن يفرت ومل بياهنا يؤخر مل ولذلك وسلم عليه اهلل صلى النيب دعوة لب هي بل اإلسالم، إليها ادعى
 .إليها الناس دعوة

 به الالئق الوجه على وصفاته بأمسائه ويؤمن اهلل حديو  أن مسلم كل على ينبغي أنه ذلك من ويفهم
 .العلوم أشرف ومن الدين، أصول من ذلك وأن سبحانه،

 وقال أيضا :

 2ولدا "  وال صاحبة يتخذ مل صمد، فرد هو، إال إله ال واحد إله وجل عز اهلل " وأن 

                                                                 
ه (احملقق: عبد 323(املؤلف: أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري )املتوىف: 1\121رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب ص) 1

 ملنورة، اململكة العربية السعوديةاهلل شاكر حممد اجلنيدي الناشر: عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة ا
ه ( احملقق: د. فوقية 323( املؤلف: أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري )املتوىف: 1\21اإلبانة عن أصول الديانة ص ) 2

 1377القاهرة الطبعة: األوىل،  –حسني حممود الناشر: دار األنصار 
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ذهباً، وإمنا هو مقّرر ملذاهب م ينشئاعلم أن أبا احلسن مل يبدع رأياً ومل " :  قال تاج الدين السبكي 
السلف مناضل عما كانت عليه صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاالنتساب إليه إمنا هو 

باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقاً وَتسك به، وأقام احلجج والرباهني عليه فصار املقتدى به 
  1"  يف ذلك السالك سبيله يف الدالئل يسمى أشعرياً 

  : يجب التنبه لها  ة هامة ظحمال

ن أخرية على الطريقة السلف كان من الواجب علي و استقر يف األ ثشعري مر مبراحل ثالن األأومبا 
ال إذكر وأحدد يف حبثي هذه املرحلة اليت تويف عليها ملقارنته بابن كالب ليتضح الفرق بينهما و أ

،واعتمدت  جلها ندندنأاملنشودة و اليت من مر خلط و غلط ولغط وعبث وال خنرج بنتيجة يصبح األ
خرية وهي)اإلبانة(و)رسالة إىل أهل الثغر(و)مقاالت يف هذه املرحلة على كتبه األ

بانة اقره العلماء واستدلوا به يف كتبهم  و هو صحيح وكتاب اإل. اإلسالميني(و)املوجز( وغريها 
 سبته ايل ايب احلسنالنسبة اليه ان شاء اهلل خالف من شكك  فيه و طعن  يف ن

قال سيخ االسالم  رمحه اهلل : "وأبو احلسن األشعري ملا رجع عن مذهب املعتزلة سلك طريقة ابن  
كالب، ومال إىل أهل السنة واحلديث، وانتسب إىل اإلمام أمحد، كما قد ذكر ذلك يف كتبه كلها، 

حلديث كاختالط املتكلم هبم، مبنزلة ك اإلبانة واملوجز واملقاالت وغريها، وكان خمتلطاً بأهل السنة وا
، لكن األشعري وأئمة أصحابه أتبع ألصول اإلمام أمحد وأمثاله من أئمة  ابن عقيل عند متأخريهم

  2السنة من مثل ابن عقيل يف كثري من أحواله " 

                                                                 
د. عبد الفتاح   ( احملقق: د. حممود حممد الطناحي 360\3ص  )طبقات الشافعية الكربى، تأليف: تاج الدين السبكي،   1

 ه     1313الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية،  حممد احللو
( الناشر : دار الكنوز األدبية  1\231درء تعارض العقل والنقل املؤلف : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس )   2

 حتقيق : حممد رشاد سامل 1371اض ، الري
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 1" وهذذا قال األشعري يف كتابه اإلبانة  "وقال أيضا مثبة صحة نسبة اإلبانة إليه : 

 2" وقال األشعري يف كتاب اإلبانة يف أصول الديانة  " :يقول  هيبالذ كذلكو 

ولعل مما يؤيد ما ذكرنا من نفي ما وجه أليب احلسن من هتمة تأليفه )اإلبانة( تقية، أن أبرز من ُعنوا 
بالرد على ما ُشغب به على األشعري وهو ابن عساكر يف كتابه )تبيني كذب املفرتي(، قد أشاد 

                                                                      :ناظماً   وقال ، به )اللمع( وذلك إبان رده على هؤالء املشاغبنيبالكتاب وبكتا
 كف ال لسان عن البدع           كع           :  يا ل ق   ل للمخال ف

 للمعغري اإلبانة وا               لو مل  يصنف عم    ره          
 تفنن يف العلوم مبا مجع                         لكفى  فكيف وقد           

 مما قد صنع                             جمموعة ترىَب على املئ تني 
 أخذاً بأحسن ما استمع              مل يأل يف تصن يفها         

 حها انتفعين َمن تصف             فهدى هبا املسرتشد          
 3ف وق املناب ر يف اجلمع              تُ تلى معاين ُكْتبه        
قره علماء جبال و حمققني كبار واهلل أيب احلسن و بانة ثابت ألن كتاب اإلأوهبذا يتضح واحلمد هلل 

 علمأ

 خرية واليتن اعتمادنا على عقيدته األأوضح أ أكرر و نأيب احلسن جيب أوقبل اخلوض يف عقائد 
وتشتت  امر عبثمات عليها هي املرحلة الثالثة لتستقيم املقارنة بينه وبني ابن كالب وإال صار األ

 سلفنا قبلهاأتتضح املقارنة  كما  مور والاأل

                                                                 
 ( 2\328نفس املصدر ص )   1
(الناشر : مكتبة أضواء السلف 218\1العلو للعلي الغفار املؤلف : أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ص ) 2
 حتقيق : أبو حممد أشرف بن عبداملقصود   1770الرياض الطبعة األوىل ،  -
املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري املؤلف علي بن احلسن بن هبة اهلل بن عساكر الدمشقي ص تبيني كذب  3
 1323بريوت الطبعة الثالثة ،  –( الناشر : دار الكتاب العريب 1\167)
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" ومجلة قولنا : أنا نقر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ومبا جاءوا به  شعري رمحه اهلل :بو احلسن األأقال 
الثقات عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ال نرد من ذلك شيئا وأن اهلل عز و من عند اهلل وما رواه 

جل إله واحد ال إله إال هو فرد صمد مل يتخذ صاحبة وال ولدا وأن حممدا عبده ورسوله أرسله 
             1باهذدى ودين احلق وأن اجلنة والنار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من يف القبور"

 قَاِئًما اْلِعْلمِ  َوُأْوُلوا َواْلَمالِئَكةُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإلَهَ  ال أَنَّهُ  اللَّهُ  َشِهدَ  ) : الل تعالى" قال وقال أيضا : 
وال بد أن يكون شهد هبذه الشهادة ومسعها من  00سورة آل عمران اية  (ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال بِاْلِقْسطِ 

خملوق فليست شهادة له وإذا كانت شهادة له وقد شهد هبا فال خيلو نفسه ألنه إن كان مسعها من 
أن يكون شهد هبا قبل كون املخلوقات أو بعد كون املخلوقات فإن كان شهد هبا بعد كون 

اخللق و كيف يكون ذلك كذلك ؟ وهذا يوجب أن  بألوهيةاملخلوقات فلم يسبق شهادته لنفسه 
لق ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون اخللق التوحيد مل يكن يشهد به شاهد قبل اخل

الستحال إثبات التوحيد ووجوده وأن يكون واحدا قبل اخللق ألن ما يستحيل الشهادة عليه 
 2فمستحيل "

ذا نظرنا اىل سلفنا إو  هذا حاصل كالم األشعري يف التوحيد  ، وهو كالم دقيق حمقق ال غبار عليه  
هنم مل يستعمل الرتاتيب لتقسيم التوحيد و أرضوان اهلل عليهم زادهم الصاحل من الصحابة الكرام 

مل تظهر مثل هذه  ذلك لقوة فقههم ، وشرف علمهم، وسالمة فطرهتم ، وقلة الشَُّبِه يف زمنهم 
أو اختالط ، أو تقصري يف  التقاسيم والرتاتيب اليت تبني احلقائق وتفصل األمور، حىت ال يقع ضعف 

 لشرعية.حتقيق املعاين ا

 المبحث الثاني :

                                                                 
 –: دار األنصار  ( الناشر1\22اإلبانة عن أصول الديانة املؤلف : علي بن إمساعيل بن أيب بشر األشعري أبو احلسن ص ) 1

 حتقيق : د. فوقية حسني حممود 1377القاهرة الطبعة األوىل ، 
 (  1\71نفس املصدر  ص )   2
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 التوحيد األسماء والصفات عند ابن كالب واألشعري وفيه مطلبان:    

 المطلب األول : 

ويبدو أن ابن كالب قد وافق أهل السنة يف مسائل  : توحيد األسماء عند ابن كالب -1
وخالفهم يف مسائل أخرى فقد وافق أهل السنة واجلماعة يف مسائل منها على سبيل 

فيقول ابن كالب "مل يزل اهلل تعاىل عاملا  قادراً حياً مسيعاً  ثبات أمساء اهلل احلسىن إ املثال
هذا مريداً  إبصرياً عزيزاً عظيماً جليالً متكرباً جباراً كرمياً جوادأ واحداً صمداً فرداً باقياً رباً ، 

 1.كارهاً. راضياً حمياً مبغضاً موالياً معادياً قائالً متكلماً رمحاناً " 

 

 

 توحيد الصفات عند ابن كالب: -2 

كذلك وافق أهل السنة يف أثبات الصفات اخلربية حيث أثبت ابن كالب بعض الصفات اخلربية   و 
جل كما  كالوجه واليد والعني خرباً ألن اهلل أطلق ذلك وال أطلق غريه فيقول هي صفات اهلل عز و

 2  قال يف العلم والقدرة واحلياة أهنا صفات

ستواء والعلو فيقول أن رسول اهلل صلى  اهلل عليه بن كالب بعض الصفات الفعلية كاالات "ويثب
وسلم هو صفوة خلقه وخريته من بريته وأعلمهم مجيعاً به جييز السؤال بأين وبقوله يستوعب القائل 

  3ميان عند ذلك "أنه يف السماء ويشهد له باإل

                                                                 
( املؤلف : علي بن إمساعيل األشعري أبو احلسن الناشر : دار 1\  167انظر مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ص)  1

 ق : هلموت ريرتبريوت الطبعة الثالثة حتقي –إحياء الرتاث العريب 
 ( 218    217املصدر نفسه ، )ص 2
  ه  1336(االمام اليب منصور عبدالقهار ابن طاهر التميمي البغدادي استانبول مطبعة الدولة 113أصول الدين ، ص) 3
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أن صفات الباري سبحانه وتعاىل ال تتغاير ،  " وكذلك له قول آخر عجيب يف صفات الذات ، وهو
وأن العلم ال هو القدرة وال غريها ، وكذلك كل صفة من صفات الذات ال هي الصفة األخرى وال 

 1" غريها

من املعتزلة ، كأيب اهذذيل العالف املعتزيل ، فإن األشعري ملا نقل  وهو هبذا يقرتب من قول النفاة 
الذات ، وأن الصفة منها ال يقال فيها هي األخرى وال هي غريها ، قال  مقالة أيب اهذذيل يف صفات

                                                         2وهذا حنو ما أنكر من قول عبد اهلل بن كالب " " األشعري

اتبعه؛   قال شيخ االسالم ابن تيمية : "الكالبية أثبتوا الصفات العقلية فجاء ابن ُكاّلب، ومن
القالنسّي ، فقّرروا أنّه ال بُّد من إثبات الصفات متابعة للدليل السمعّي والعقلّي، مع  كاألشعرّي، و

                                                                                    3ألّن العرض ال يبقى " 3إثبات األمساء. وقالوا: ليست أعراضاً 

 الثاني: المطلب  

  توحيد األسماء عند األشعري -0

"والقرآن فيه أمساء اهلل عز و جل أي شيء يقولون؟ أال يقولون : إن أمساء اهلل غري  : بو احلسنأقال  
خملوقة مل يزل اهلل قديرا عليما عزيزا حكيما مسيعا بصريا لسنا نشك أن أمساء اهلل عز و جل غري خملوقة 

جل غري خملوق فالقرآن من علم اهلل وفيه أمساء اهلل فال نشك أنه غري  لسنا نشك أن علم اهلل عز و

                                                                 
 (   172نفس املصدر   ص )  1
 (  117ص)  املصلني  واختالف اإلسالميني مقاالت  2
 )العرض عندهم ضد اجلوهر( 3
ه  دراسة وحتقيق: عبد العزيز 728(  تأليف: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين   ت 387\12لنبوات  ص) ا 3

 م2222ه /1322بن صاحل الطويان الناشر: أضواء السلف، الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة : األوىل،
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خملوق وهو كالم اهلل عز و جل ومل يزل به متكلما مث قال وأي كفر من هذا ؟ وأي كفر أشر من هذا 
  1؟ " 

 توحيد الصفات عند االشعري -4

 غري من نبيه به فهووص نفسه به وصف ما جبميع تعاىل اهلل وصف على وأمجعوا"قال األشعري : 
 2" الزم  له التكييف وترك واجب به اإلميان وأن له تكيف وال فيه اعرتاض

 تبلغه ال الذي بالتمجيد واملنفرد بالتوحيد املتفرد املاجد العزيز األحد الواحد هلل احلمد" وقال أيضا 
 الصواحب اختاذ عن جل يريد ملا الفعال املعيد املبدئ وهو نديد وال مثل له ليس العبيد صفات
  يزل مل مثال له يضرب حد وال تقال عثرة له ليست واألرجاس األجناس مالبسة عن وتقدس واألوالد
 عليه تعزب فلم إرادته فيها ونفذت علمه األشياء استوىف خبريا عاملا يزال وال قديرا أوال بصفاته
 وال تعب وال كالل خلق امم شيء خلق يف يلحقه ومل الدهور صروف سوالف تغريه ومل األمور خفيات

 لعظمته فذل بعزته وذللها جبربوته وقهرها مبشيئته ودبرها بقدرته األشياء خلق نصب وال لغوب مسه
 الرقاب له وذلت العاملون علمه يف الرسوخ دون وانقطع املتعظمون ربوبيته لعز واستكان املتكربون
 املهاد األرض واستقرت السبع تالسماوا بكلمته وقامت األلباب ذوى فطن ملكوته يف وحارت
 حدودها على وقامت السحاب السماء جو يف وسار اللواقح الرياح وجرت الرواسي اجلبال وثبتت
 3"   القهار الواحد اهلل وهو البحار

                                                                 
 بن العزيز عبد: وحتقيق دراسة ه 728 ت   احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد اإلسالم شيخ: تأليف(  78\1) ص  النبوات 1

 م2222/ه 1322األوىل،:  الطبعة السعودية العربية اململكة الرياض، السلف، أضواء: الناشر الطويان صاحل
عبد اهلل شاكر حممد ه (احملقق: 323(املؤلف: أبو احلسن األشعري )املتوىف: 1\133رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب ص) 2

 ه 1313اجلنيدي الناشر: عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية الطبعة: 
( الناشر : دار األنصار  1\1اإلبانة عن أصول الديانة املؤلف : علي بن إمساعيل بن أيب بشر األشعري أبو احلسن ص )   3

 حتقيق : د. فوقية حسني حممود 1377األوىل ،  القاهرة الطبعة
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سورة لقمان   (َبِصير   َسِميع  )ونفت املعتزلة صفات رب العاملني وزعمت أن معىن  "وقال أيضا : 
كما زعمت النصارى أن مسع اهلل هو بصره وهو رؤيته وهو كالمه وهو علمه راء مبعىن عليم     40

وهو ابنه . تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا  فيقال للمعتزلة : إذا زعمتم أن معىن مسيع وبصري معىن عامل 
فهال زعمتم أن معىن قادر معىن عامل وإذا زعمتم أن معىن مسيع وبصري معىن قادر فهال زعمتم أن 

قادر معىن عامل وإذا زعمتم أن معىن حي معىن قادر فلم ال زعمتم أن معىن قادر معىن عامل معىن 
.فإن قالوا : هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدورا قيل هذم : ولو كان معىن مسيع بصري معىن عامل 

  1 لكان كل معلوم مسموعا و إذا مل جيز ذلك بطل قولكم "

ل بأنه يقلب القلوب بني أصبعني من أصابعه وأنه سبحانه يضع وندين اهلل عز و ج "وقال أيضا : 
السماوات على أصبع واألرضني على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم 

 2 " تكييف من غري

 

 :  المبحث الثالث

 ربعة مطالب :أابن كالب واألشعري وفيه  الصفات الفعلية والصفات الخبرية عند

 ول : الصفات الفعلية عند ابن كالباأل المطلب 

 صفة استواء الل على عرشه وعلوه على خلقه عند ابن كالب -0

قال ابن كالب : "ولو مل يشهد لصحة مذهب أهل السنة واجلماعة يف هذا الفن خاصة إال ما  
من  ذكرنا من هذه األمور لكان فيه ما يكفي ، كيف وقد غرس يف بنية الفطرة ومعارف اآلدميني

                                                                 
  األنصار دار:  الناشر( 108 \1) ص  احلسن أبو األشعري بشر أيب بن إمساعيل بن علي:  املؤلف الديانة أصول عن اإلبانة1

    حممود حسني فوقية. د:  حتقيق 1377 ، األوىل الطبعة القاهرة
 (22\1نفس املصدر  ص ) 2
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؟ ألنك ال تسأل أحدا من الناس عنه ، عربيا وال عجميا ، وال  ذلك ما ال شيء أبني منه وال أوكد
مؤمنا وال كافرا ، فتقول: أين ربك؟ إال قال: يف السماء ، إن أفصح ، أو أومأ بيده أو أشار بطرفه إن  

ا أحدا داعيا له إال كان ال يفصح ، وال يشري إىل غري ذلك من أرض وال سهل وال جبل ، وال رأين
كما   -رافعا يديه إىل السماء ، وال وجدنا أحدا غري اجلهمية يسأل عن ربه فيقول: يف كل مكان

وهم يدعون أهنم أفضل الناس كلهم ، فتاهت العقول ، وسقطت األخبار واهتدى جهم  -يقولون
 1 " وحده ومخسون رجال معه ، نعوذ باللوه من مضالت الفنت

: استوى اللوه على العرش ، وحنتشم أن نقول  " فنحن ال حنتشم أن نقول : فإنه يقولوأما االستواء 
 2 استوى على األرض ، واستوى على اجلدار ويف صدر البيت  "

 3 أن استواء اهلل تعاىل على العرش بال مماسة  " ويرى ابن كالب "

تعلم بالعقل، وأما استواؤه على  ن العلو على املخلوقات صفة عقليةأوكان ابن كالب وأتباعه يقولون 
العرش فهو من الصفات السمعية اخلربية اليت ال تعلم إال باخلرب، وكذلك األشعري يثبت الصفات 
بالشرع تارة وبالعقل أخرى، وهذذا يثبت العلو وحنوه مما تنفيه املعتزلة، ويثبت االستواء على العرش، 

تص بالعرش، خبالف أتباع صاحب االشاعرة اليوم فإهنم ويرد على من تأوله باالستيالء وحنوه مما ال خي
 .سلكوا طريقة املعتزلة، فلم يثبتوا الصفات إال بالعقل

وأخرج من النظر واخلرب قول من قال : ال يف العامل   سالم رمحه اهلل : " قال ابن كالب :قال شيخ اإل
ما قدر أن يقول فيه أكثر منه ورد وال خلارج منه فنفاه نفيا مستويا ألنه لو قيل له : صفة بالعدم 

أخبار اهلل نصا وقال يف ذلك ما ال جيوز يف خرب وال معقول وزعم أن هذا هو التوحيد اخلالص والنفي 

                                                                 
بن تيمية دار النشر :  ال ( املؤلف :  173\173- 6والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول  ) درء تعارض العقل  1

 م. حتقيق : عبد اللطيف عبد الرمحن1777 -ه  1317 -بريوت  -دار الكتب العلمية 
 ( 122\172  -6نفس املصدر  ص)  2
  ه  1336هر التميمي البغدادي استانبول مطبعة الدولة ابن طا القهار ( االمام اليب منصور عبد 113اصول الدين ص ) 3
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: فإن قالوا : هذا إفصاح منكم 1اخلالص عندهم هو اإلثبات اخلالص وهم عند أنفسهم قياسون قال 
تم تعنون خلو األماكن من تدبريه وأنه عامل هبا فال خبلو األماكن منه وانفراد العرش به قيل : إن كن

وإن كنتم تذهبون إىل خلوها من استوائه عليها كما استوت على العرش فنحن ال حنتشم أن نقول : 
استوى اهلل وعلى العرش وحنتشم أن نقول : استوى على األرض واستوى على اجلدار ويف صدر 

 أهو فوق ما خلق ؟ فإن قالوا نعم قيل ما تعنون بقولكم:البيت ( وقال أيضا بن كالب:) يقال هذم : 
إنه فوق ما خلق ؟ فإن قالوا : بالقدرة والعزة قيل هذم : ليس عن هذا سألتكم وإن قالوا : املسألة 

خطأ قيل : فليس هو فوق فإن قالوا : نعم ليس هو فوق قيل هذم : وليس هو حتت فإن قالوا : وال 
حتت وال فوق فعدم وإن قالوا : هو فوق وهو حتت قيل هذم : فوق حتت حتت أعدموه ألن ما كان ال 

:  يقال هذم : إذا قلنا : اإلنسان ال مماس وال مباين للمكان فهذا حمال 2وحتت فوق ( وقال أيضا  
فال بد من نعم قيل هذم فهو ال مماس وال مباين ؟ فإذا قالوا نعم : قيل هذم فهو بصفة احملال من 

ي ال يكون وال يثبت يف الوهم ؟ فإذا قالوا : نعم قيل : فينبغي أن يكون بصفة احملال املخلوقني الذ
من هذه اجلهة وقيل هذم أليس ال يقال ملا ليس بثابت يف اإلنسان مماس وال مباين ؟ فإذا قالوا : نعم 

فصفة  قيل : فأخربونا عن معبودكم : مماس هو أو مباين ؟ فإذا قالوا : ال يوصف هبما قيل هذم :
إثبات اخلالق كصفة عدم املخلوق فلم ال تقولون : عدم كما تقولون لإلنسان : عدم إذا وصفتموه 
بصفة العدم ؟ وقيل هذم : إذا كان عدم املخلوق وجودا له فإذا كان العدم وجودا كان اجلهل علما 

ملقاالته "  هفرده فيوالعجز قوة ( وهذا الكالم وأشباهه ذكره عنه أبو بكر بن فورك يف الكتاب الذي أ
 3هانتهى كالم

 : مالحضة و توضيح

                                                                 
 )يعين ابن كالب ( 1
 )يعين ابن كالب ( 2
( املؤلف : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس الناشر : دار الكنوز  163\3درء تعارض العقل والنقل ص ) 3

 حتقيق : حممد رشاد سامل   1371األدبية  الرياض ، 
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ابن كالب  ينفى عن اهلل ما يتعلق مبشيئته وإرادته، مثل: االستواء، فإنه أثبت هلل صفة االستواء من  " 
باب أهنا صفة علو هلل سبحانه وتعاىل، لكن مل يثبتها كصفة من صفات الفعل، فهو يثبت االستواء 

  1"نكر على من يتأوله باالستيالء؛ ألنه يثبت العلو هلل سبحانه وتعاىلهلل سبحانه وتعاىل، وي

 صفة المعية والقرب عند ابن كالب -4

ب  إَماُم الصفاتية : َكَأيب اْلَعبواِس  سالم "قال شيخ اإل َ أَبُو حُمَمود  َعْبُد اللوِه ْبُن َسِعيِد ْبِن ُكالو َقْد بَ نيو
َصاِر اْلَمْوُجوَداِت يف اْلُمَباِيِن والقالنسي َوَأيب احلََْسِن ا  أْلَْشَعرِيِّ َوَأيب َعْبِد اللوِه ْبِن جُمَاِهد  َوَغرْيِِهْم ِمْن احنِْ

َر ُمَباِين  َواَل حمايث َمْعُلوُم اْلَفَساِد بِالضوُروَرِة ِمْثُل َما بَ نْيَ أُ 2 احملايث  ولَِئكَ َوَأنو قَ ْوَل َمْن أَثْ َبَت َمْوُجوًدا َغي ْ
َصاُر اْلُمْمِكَناِت يف اأْلَْجَساِم َوأَْعرَاِضَها َوأَبْ َلغُ   3 " احنِْ

كما قال العقل احملض  ذن ابن كالب ال يسلم للفالسفة إمكان احللول و االحتاد وحجته يف ذلك إ
تُ ُهْم بَِأنو بُْطاَلَن َهَذا َمْعُلوم  بِالضوُروَرِة    3 "شيخ االسالم " َبْل َقْد َصروَح أَِئمو

                                                                 
( مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  38\13عبد الرمحن بن صاحل احملمود )-تاب ملعة االعتقاد شرح ك 1

 اإلسالمية
 من الظرفني : ) بني ، وحيث ( . أو أن ) مباين ( من البني أي البعد . -واهلل أعلم  -) ال مباين وال حمايث ( . كأهنا  2

بعيد مباين له ، أي مفارق مباعد له ، وحمايث عكسها ، أي :مداخل كائن وحال فيه ، وهي  أي ال هو قريب ، وال هو جماف  
من ) حيث ( الدالة على املكان .موجود معناها يف فتاوى ابن تيمية .وتستخدم هذه الكلمات يف احلديث عن األضداد : نقول : 

وال صعب ..وقد جاءت ) ال مباين وال حمايث ( يف وصف ال ميني واليسار ، ال فوق وال حتت ، ال بعيد والقريب ، ال سهل 
 =اجلهمية املتأخرين ، الذين يثبتون النقيضني يف صفات اهلل جل وعال .قال ابن تيمية )فإن الشيء املشهود أما قائم بنفسه وهو

       تأسيس بدعهم الكالمية صمباين له وأما قائم بغريه وهو حمايث له. (.تعاىل اهلل عما يصفون .انظر بيان تلبيس اجلهمية يف 
 (تأليف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين الناشر: مؤسسة قرطبة3\371) 
ه ( احملقق 728( املؤلف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف :  0\270جمموع الفتاوى ص ) 3

م وانظر ايضا بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس  2220ه  /  1326الوفاء الطبعة : الثالثة ، عامر اجلزار الناشر : دار  -أنور الباز 
 ( تأليف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين الناشر: مؤسسة قرطبة2\3بدعهم الكالمية ص ) 

 (0\273نفس املصدر ص ) 3
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" قال ابن كالب : ) وأخرج من النظر واخلرب قول من قال : : أي ردوا كالمهم بالعقل قال ابن تيمية 
ال يف العامل وال خلارج منه فنفاه نفيا مستويا ألنه لو قيل له : صفة بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر 

وزعم أن هذا هو التوحيد  منه ورد أخبار اهلل نصا وقال يف ذلك ما ال جيوز يف خرب وال معقول
اخلالص والنفي اخلالص عندهم هو اإلثبات اخلالص وهم عند أنفسهم قياسون ( قال : ) فإن قالوا : 
هذا إفصاح منكم خبلو األماكن منه وانفراد العرش به قيل : إن كنتم تعنون خلو األماكن من تدبريه 

ئه عليها كما استوت على العرش فنحن ال وأنه عامل هبا فال وإن كنتم تذهبون إىل خلوها من استوا
حنتشم أن نقول : استوى اهلل وعلى العرش وحنتشم أن نقول : استوى على األرض واستوى على 

 اجلدار ويف صدر البيت ( 

إنه فوق   بن كالب ) يقال هذم : أهو فوق ما خلق ؟ فإن قالوا نعم قيل ما تعنون بقولكماوقال أيضا 
فليس  املسألة خطأ قيل  لقدرة والعزة قيل هذم ليس عن هذا سألتكم وإن قالواما خلق ؟ فإن قالوا با

هو فوق فإن قالوا نعم ليس هو فوق قيل هذم وليس هو حتت فإن قالوا وال حتت أعدموه ألن ما كان 
  1هو فوق وهو حتت قيل هذم : فوق حتت وحتت فوق ("  ال حتت وال فوق فعدم وإن قالوا

ه اهلل :" قال ابن كالب يف بعض كتبه، وأخرج من األثر والنظر من قال أن اهلل و قال ابن القيم رمح
سبحانه ال داخل العامل وال خارجه، حكاه عنه شيخ اإلسالم يف عامة كتبه الكالمية وحكى عنه أبو 
احلسن األشعري أنه كان يقول أن اهلل مستو على عرشه كما قال، وأنه فوق كل شيء؛ هذا لفظ 

ري عنه، وحكى عنه أبو بكر بن فورك فيما مجعه من مقاالته يف كتاب اجملرد، وأخرج حكاية األشع
من النظر واخلرب قول من قال ال هو يف العامل وال خارجه، فنفاه نفيا مستويا، ألنه لو قيل له صفه 
بالعدم ما قدر أن يقول أكثر من هذا، ورد أخبار اهلل نصا. وقال يف ذلك ما ال جيوز يف نص وال 

                                                                 
ن تيمية احلراين أبو العباس الناشر : دار الكنوز األدبية ( املؤلف : أمحد بن عبد احلليم ب3\166درء تعارض العقل والنقل ص)  1
 حتقيق : حممد رشاد سامل 1371الرياض ،  -
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معقول، وزعم أن هذا هو التوحيد اخلالص والنفي اخلالص عندهم هو االثبات اخلالص، وهم عند 
 1 " . أنفسهم قياسون

قال شيخ االسالم :"فقد ذكر ابن كالب يف هذا الكالم أن العلم بأن اهلل فوق فطرى مفروز يف فطر 
 2 "  نفر قليل العباد اتفق عليه عامتهم وخاصتهم وأنه مل خيالف اجلماعة يف ذلك إال

:" ليس يف القرآن وصف الرب تعاىل بالقرب من كل شيء أصاًل ، بل قربه الذي يف  أيضاقال و 
تعالى: ))َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا القرآن خاص ال عام كقوله 

ممن دعاه، وكذلك ما يف الصحيحني  َعْن َأيب ُموَسى  فهو سبحانه قريب 186البقرة   سورةَدَعاِن(( 
َنا َعَلى َواد   اأَلْشَعرِيِّ ، َرِضَي اللوُه َعْنُه ، قَاَل : ُكنوا َمَع َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َفُكنوا ِإَذا َأْشَرف ْ

ُفِسُكْم هلل عليه وسلم َهلوْلَنا وََكب وْرنَا اْرتَ َفَعْت َأْصَواتُ َنا فَ َقاَل النويبُّ صلى ا يَا أَيُـَّها النَّاُس اْربـَُعوا َعَلى أَنـْ
فقال:  .3(هُ فَِإنَُّكْم اَل َتْدُعوَن َأَصمَّ ،َواَل َغائًِبا ِإنَُّه َمَعُكْم ِإنَُّه َسِميع  َقرِيب  تـََباَرَك اْسُمُه َوتـََعاَلى َجدُّ 

مل يقل: إنه قريب إىل كل موجود.يعين: هو أقرب إىل و  3(َأَحدُِكمْ  ِإَلى َأقْـَربُ  َتْدُعونَ  الَِّذي ِإنَّ )
أحدكم إذا دعاه وإذا ذكره، ومل يقل: إن اهلل سبحانه وتعاىل قريب إىل كل موجود.وكذلك قول صاحل 

((عليه السالم:  ومعلوم أن قوله   30  هود سورة  ))فَاْستَـْغِفُروُه ثُمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ رَبِّي َقرِيب  ُمِجيب 

                                                                 
(تأليف: حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية الناشر:  2\12انظر اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية  ص )1  

 م1788ه /1328مكتبة ابن تيمية، مصر الطبعة : األوىل، 
 األدبية الكنوز دار:  الناشر العباس أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد:  املؤلف( 6\170)ص  والنقل العقل تعارض درء 2
  سامل رشاد حممد:  حتقيق 1371 ، الرياض -
( اجلامع الصحيح املؤلف : حممد بن 3\67( باب َما يُْكرَُه ِمْن َرْفِع الصوْوِت يف التوْكِبرِي  ص)   2772أخرجه البخاري برقم )  3

القاهرة  –ه ( حسب ترقيم فتح الباري الناشر : دار الشعب 206إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف : 
 (8\73( باب اْسِتْحَباِب َخْفِض الصوْوِت بِالذِّْكِر ص) 7237ومسلم  برقم )   1787 - 1327الطبعة : األوىل ، 

ه ( 231(أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين )ت 32\373( ص)17077اخرجه امحد يف مسنده عن  َأيب ُموَسى برقم ) 3
  1321احملقق: شعيب األرنؤوط عادل مرشد، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
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 :)) ((مقرون بالتوبة واالستغفار، أراد ب    ))َقرِيب  ُمِجيب  الستغفار املستغفرين  ))َقرِيب  ُمِجيب 
  1"  التائبني إليه

 صفة الكالم عند ابن كالب -2

فعلى الرغم من إقرار ابن كالب بأن القرآن كالم اهلل غري خملوق ، لكنه أتى ببدعة عجيبة  وهي أن 
كالم اهلل تعاىل ، وأتى ببدعة الكالم النفسي الذي ليس حبرف وال صوت القرآن إمنا هو حكاية عن  

2 

نه قدع  أن كالم اهلل سبحانه صفة له قائمة به و أن اهلل سبحانه مل يزل متكلما و إقال ابن كالب : " 
ن الكالم أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو قدع  يعلمه وقدرته و أن كالمه قائم به كما أبكالمه و 

نه معىن واحد باهلل عز و جل أليس حبروف وال صوت وال ينقسم وال يتجزأ وال يتبعض وال يتغاير و 
و غريه أو بعضه أن يقال كالم اهلل هو هو أنه خطأ أن الرسم هو احلروف املتغايرة وهو قراءة القرآن و أو 
ختلف وال متغاير كما ن العبارات عن كالم اهلل سبحانه ختتلف وتتغاير وكالم اهلل سبحانه ليس مبأ و
    3منا مسى كالم اهلل  "أن ذكرنا هلل عز و جل خيتلف ويتغاير واملذكور ال خيتلف وال يتغاير و أ

وابن كالب كان قد نفى أن يكون كالم اهلل تعاىل من صفات األفعال ، وأثبته على أنه كالم يقوم 
    3رة .بذات املتكلم بال قدرة وال مشيئة ، أزيل كأزلية العلم والقد

                                                                 
( املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب 123\ 1راجع  شرح حديث النزول )1

   ه 1377القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي  الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان الطبعة: اخلامسة، 
( اعداد ونشر : منتدى أنا املسلم االستفادة 1\3وت  ص ) انظر  رسالة اإلمام السجزي يف الرد على من أنكر احلرف والص 2

 من حتقيق : حممد كرع  با عبد اهلل
( مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني املؤلف : علي بن إمساعيل األشعري أبو 080و 083 \1املقاالت لإلشعري  ص )  3

 قيق : هلموت ريرتبريوت الطبعة الثالثة حت –احلسن الناشر : دار إحياء الرتاث العريب 
ه (احملقق : 728(املؤلف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف : 6\270جمموع الفتاوى  ص)   3

 م 2220ه  /  1326عامر اجلزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ،  -أنور الباز 
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ذن  ابن كالب مل ينف مجيع الصفات، كما قال جهم بأن الكالم كالم نفسي، ولكن أثبت ما يثبته إ
  ، ونفى ما ينفيه العقل، وحّكم العقل. العقل

ابن ُكاّلب زعم أّن كالم اهلل: "ليس حبروف وال صوت، وال ينقسم، وال يتجزّأ،  إن" : شعريقال األ
نّه معىن واحد قائم باهلل عّز وجّل، وأّن الرسم هو احلروف املتغايرة، وهو وال يتبّعض، وال يتغاير. وأ

قراءة القرآن. وأنّه خطأ أن يقال: كالم اهلل هو هو، أو بعضه، أو غريه. وأّن العبارات عن كالم اهلل 
ختتلف وتتغاير، وكالم اهلل سبحانه ليس مبختلف وال متغاير؛ كما أّن ذكرنا هلل عّز وجّل خيتلف 

يتغاير، واملذكور ال خيتلف وال يتغاير. وإمّنا مُسَّي كالم اهلل سبحانه عربياً؛ ألّن الرسم الذي هو العبارة و 
عنه، وهو قراءته: عريّب؛ فُسّمي عربياً لعّلة، وكذلك مُسّي عربانياً لعّلة؛ وهي أّن الرسم الذي هو عبارة 

          1عنه عربايّن  "

يَ ُقوُل : ِهَي ِحَكايَة  َعْن اأْلَْمِر ، َوَخاَلَفُه أَبُو احلََْسِن اأْلَْشَعرِيِّ  اْبُن ِكاَلب   "وََكانَ وقال ابن تيمية :  
ُكوَن ِمْثَل َرمِحَُه اللوُه ِمْن َذِلَك فَ َقاَل : اَل جَيُوُز َأْن يُ َقاَل إن وَها ِحَكايَة  أِلَنو احلَِْكايََة حَتَْتاُج إىَل َأْن تَ 

  2َلِكْن ِهَي ِعَباَرة  َعْن اأْلَْمِر اْلَقاِئِم بِالن وْفِس َوتَ َقروَر َمْذَهبُ ُهْم َعَلى َهَذا"اْلَمْحِكيِّ ، وَ 

"َوهِذََذا تَ َنازََع اْبُن ِكاَلب  َواأْلَْشَعرِيُّ يف َهِذِه التوْسِمَيِة بِاأْلَْمِر َوالن وْهِي َواخلِْطَاِب، َهْل ِهَي وقال ايضا 
، َأْو َقِدميَة  َكَما يَ ُقولُُه اأْلَْشَعرِيُّ، فَ يُ َقاُل َلُكْم َهَذا َحاِدثَة  ِعْنَد ُحدُ  وِث اْلُمَخاَطِب َكَما يَ ُقولُُه اْبُن ِكاَلب 

َفاِت ْم َهِذِه الصِّ ِبَعْيِنِه يُ َقاُل هَذُْم يف الصَِّفاِت ِمْن اْلِعْلِم َواْلُقْدَرِة َواْلَكاَلِم َوالسوْمِع َواْلَبَصِر، فَ َهالو َجَعْلتُ 
َصاِئُص َعَواِرَض ِنْسِبيوًة هَذَا"  3َحِقيَقًة َواِحَدًة، َوَهِذِه اخلَْ

 المطلب الثاني: الصفات الفعلية عند األشعري

                                                                 
 .208-2/207 مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري 1
 عطا عبدالقادر مصطفى - عطا عبدالقادر حممد احملقق البن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي  ( 6\077ص)الفتاوى الكربى   2

  1787 - ه 1328 األوىل الطبعة:  الطبعة العلمية الكتب دار:  الناشر
 ( 6\026) نفس املصدر ص 3
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                                        صفة استواء الل على عرشه وعلوه على خلقه : -0

باملعىن الذي أراده استواء  ى الوجه الذي قاله وشعري : "وأن اهلل تعاىل استوى على العرش علقال األ 
منزها عن املمارسة واالستقرار والتمكن واحللول واالنتقال ال حيمله العرش بل العرش ومحلته حممولون 

بلطف قدرته ومقهورون يف قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إىل ختوم الثرى فوقية ال تزيده قربا 
    1يع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى" إىل العرش والسماء بل هو رف

"ويقال هذم : إذا مل يكن مستويا على العرش مبعىن خيتص العرش   دون غريه كما قال وقال أيضا 
ذلك أهل العلم ونقله األخبار ومحلة اآلثار وكان اهلل عز و جل يف كل مكان فهو حتت األرض اليت 

ت األرض واألرض فوقه والسماء فوق األرض ويف هذا ما يلزمكم أن تقولوا السماء فوقها وإذا كان حت
إن اهلل حتت التحت واألشياء فوقه وأنه فوق الفوق واألشياء حتته ويف هذا ما جيب أنه حتت ما هو 

فوقه وفوق ما هو حتته وهذا هو احملال املتناقض تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا  دليل آخر : ومما يؤكد 
هلل عز و جل مستو على عرشه دون األشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل أن ا

)يـَْنِزُل  : عليه عن نافع عن جبري عن أبيه رضي اهلل عنهم أمجعني أن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال
َيا ِحي نـْ َلة  ِإَلى السََّماِء الدُّ َقى ثـُُلُث اللَّْيِل اآلِخُر يـَُقولُ رَبُـَّنا تـََباَرَك َوتـََعاَلى ُكلَّ لَيـْ َمْن َيْدُعوِني  : َن يـَبـْ

فكل ذلك يدل على أنه تعاىل يف ..  2فََأْسَتِجيَب َلُه َمْن َيْسأَلُِني فَُأْعِطَيُه َمْن َيْستَـْغِفُرِني فََأْغِفَر َلُه(
رد بوحدانيته السماء مستو على عرشه والسماء بإمجاع الناس ليست األرض فدل على أنه تعاىل منف

 3مستو على عرشه استواء منزها عن احللول واالحتاد " 

                                                                 
 حتقيق د فوقية حسني حممود 1377القاهرة الطبعة األوىل  دار األنصار األشعري أبو احلسن الناشر (22 \1االبانة ص) 1
الطبعة :  ( الناشر : دار الشعب القاهرة2\66( باب الدَُّعاِء َوالصواَلِة ِمْن آِخِر اللوْيِل. ص)  1130اخرجه البخاري برقم )  2

الت وْرِغيِب ىِف الدَُّعاِء َوالذِّْكِر ىِف آِخِر اللوْيِل ( باب 2\170( ص ) 1828و اخرجه مسلم ايضا برقم ) 1787 - 1327األوىل ، 
 َواإِلَجابَِة ِفيِه  الناشر : دار اجليل بريوت و دار األفاق اجلديدة   بريوت  

 ( أليب بشر األشعري أبو احلسن الناشر : دار األنصار القاهرة  حتقيق د فوقية حسني حممود 127\ 1االبانة ص)    3
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 الرَّْحَمنُ ))  : الل تعالىقول  وقد قال قائلون من املعتزلة واجلهمية واحلرورية إن معىن  "وقال أيضا :  
وا أنه استوىل وملك وقهر وأن اهلل تعاىل يف كل مكان وجحد  5  طه  سورة ((اْستَـَوى اْلَعْرشِ  َعَلى

أن يكون اهلل عز و جل مستو على عرشه كما قال أهل احلق وذهبوا يف االستواء إىل القدرة ولو كان 
هذا كما ذكروه كان ال فرق بني العرش واألرض السابعة ألن اهلل تعاىل قادر على كل شيء واألرض 

ا على العرش مبعىن هلل سبحانه   قادر عليها وعلى احلشوش وعلى كل ما يف العامل فلو كان اهلل مستوي
االستيالء وهو تعاىل مستو على األشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى األرض وعلى السماء 

وعلى احلشوش واألقدار ألنه قادر على األشياء مستول عليها وإذا كان قادرا على األشياء كلها مل 
خلية تعاىل اهلل عن ذلك األ و جيز عند أحد من املسلمني أن يقول إن اهلل تعاىل مستو على احلشوش

علوا كبريا مل جيز أن يكون االستواء على العرش االستيالء الذي هو عام يف األشياء كلها ووجب أن 
يكون معىن االستواء خيتص بالعرش دون األشياء كلها   وزعمت املعتزلة واحلرورية واجلهمية أن اهلل 

األخلية وهذا خالف الدين . تعاىل اهلل  احلشوش وتعاىل يف كل مكان فلزمهم أنه يف بطن مرع  ويف 
 1عن قوهذم علوا كبريا "

 صفة المعية والقرب عند األشعري : -4

: "وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إىل العبد من حبل الوريد  شعريبو احلسن األأقال 
  2وهو على كل شيء شهيد

 وقال أيضا:

                                                                 
 (  128\1ر ص) نفس املصد1   

   ( 22\1ص)   نفس املصدر  2
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 َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأقـَْربُ  َوَنْحنُ تعالى: ))ال كيف كما قال "وأن اهلل مقرب من عباده كيف شاء ب
َتَدلَّى َدنَا ثُمَّ  سبحانه:))وكما قال  03  ق سورة ((اْلَورِيدِ  النجم  (( َأْدَنى َأوْ  قـَْوَسْينِ  قَابَ  َفَكانَ  فـَ

0 "1 

 صفة الكالم عند األشعري -3

آن كالم اهلل غري خملوق  قيل له الدليل على شعري : " إن سأل سائل عن الدليل على أن القر قال األ
وأمر اهلل كالمه   45 الروم سورة (( بَِأْمرِهِ  َواأَلْرضُ  السََّماء تـَُقومَ  َأن آيَاتِهِ  َوِمنْ تعالى : ))ذلك قوله 

عز و جل : )) أال له الخلق واألمر فلما أمرمها بالقيام فقامتا ال يهويان ؟ كان قيامهما بأمره وقال 
فاخللق مجيع ما خلق داخل فيه ألن الكالم إذا كان لفظه عاما فحقيقته أنه   52  األعراف ةسور  ((

 ((َواأَلْمرُ  اْلَخْلقُ  َلهُ  َأالَ )) قالعام وال جيوز لنا أن نزيل الكالم عن حقيقته بغري حجة وال برهان فلما 
ذكر أمرا غري مجيع اخللق فدل  ((َواأَلْمرُ ))كان هذا يف مجيع اخللق وملا قال :     52 األعراف  سورة

 َكانَ  َمنْ )) ما وصفنا على أن أمر اهلل غري خملوق فإن قال قائل : أليس قد قال اهلل تعاىل يف كتابه :
قيل له : حنن خنص القرآن باإلمجاع   50اية  البقرة سورة ((َوِجْبرِيلَ  َوُرُسِلهِ  َوَماَلِئَكِتهِ  لِلَّهِ  َعُدوًّا

هلل عز و جل نفسه ومالئكته ومل يدخل يف ذكر املالئكة جربيل وميكائيل وإن  وبالدليل فلما ذكر ا
كانا من املالئكة مث ذكرمها بعد ذلك كأنه قال : املالئكة إال جربيل وميكائيل مث ذكرهم بعد ذكر 

من   52 األعراف  سورة ((َواأَلْمرُ  اْلَخْلقُ  َلهُ  َأالَ ))  :املالئكة فقال : وجربيل وميكائيل وملا قال
اآلية  ومل خيص قوله اخللق دليل كان قوله أال له اخللق يف مجيع  اخللق مث قال بعد ذكره اخللق 

 سبحانهفأبان األمر من اخللق وأمر اهلل كالمه وهذا يوجب أن كالم اهلل غري خملوق وقال (( واألمر))
ين من قبل أن خيلق اخللق ومن بعد ذلك يع  2ايةالروم سورة (( بـَْعدُ  َوِمنْ  قـَْبلُ  ِمنْ  اأْلَْمرُ  لِلَّهِ :))

دليل آخر : ومما يدل من كتاب اهلل على أن كالمه غري خملوق ، وهذا يوجب أن األمر غري خملوق 

                                                                 
 حممود حسني فوقية د حتقيق  القاهرة األنصار دار:  الناشر احلسن أبو األشعري بشر أليب(  ( 22\1ص ) االبانة 1
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فلو كان   04 يس سورة  (( فـََيُكونُ  ُكن َلهُ  نَـُّقولَ  َأن َأَرْدنَاهُ  ِإَذا ِلَشْيء   قـَْولَُنا إنََّماسبحانه:))قوله 
ولو كان اهلل عز و جل قائال  ((فـََيُكونُ  ُكن)) : أن يكون مقوال له القرآن خملوقا لوجب

لكان للقول قوال وهذا يوجب أحد أمرين إما أن يؤول األمر إىل أن قوله تعاىل غري (( ُكن)):للقول
خملوق أو يكون كل قول واقع بقول ال إىل غاية وذلك حمال وإذا استحال ذلك صح وثبت أن هلل 

إمنا  ((فـََيُكونُ  ُكن َلهُ  نَـُّقولَ  َأن))فإن قال قائل : معىن قول اهلل :  :لوق سؤالجل قوال غري خم عزو
يكون فيكون قيل : الظاهر أن يقول له وال جيوز أن يكون قول اهلل لألشياء كلها كوين هو األشياء 

زمه أن ألن هذا يوجب أن تكون األشياء كلها كالما هلل عز و جل ومن قال ذلك أعظم الفرية ألنه يل
يكون كل شيء يف العامل من إنسان وفرس ومحار وغري ذلك كالم اهلل ويف هذا ما فيه فلما استحال 
ذلك صح أن قول اهلل لألشياء كوين غريها وإذا كان غري املخلوقات فقد خرج كالم اهلل عز و جل 

 قائل وذلك فاسد  عن أن يكون خملوقا ويلزم من يثبت كالم اهلل خملوقا أن يثبت اهلل غري متكلم وال
كما يفسد أن يكون علم اهلل خملوقا وأن يكون اهلل غري عامل فلما كان اهلل عز و جل مل يزل عاملا إذ 
مل جيز أن يكون مل يزل خبالف العلم موصوفا استحال أن يكون مل يزل خبالف الكالم موصوفا ألن 

العلم الذي ال يكون معه خالف الكالم الذي ال يكون معه كالم سكوت أو آفة كما أن خالف 
علم جهل أو شك أو آفة ويستحيل أن يوصف ربنا   جل وعال خبالف العلم وكذلك يستحيل أن 
يوصف خبالف الكالم من السكوت واآلفات فوجب لذلك أن يكون مل يزل متكلما كما وجب أن 

 لََنِفدَ  رَبِّي ِلَكِلَماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحرُ  َكانَ  َلوْ  ُقلْ  (( :الل تعالىوقال   : يكون مل يزل عاملا دليل آخر
َفدَ  َأنْ  قـَْبلَ  اْلَبْحرُ  فلو كانت البحار مدادا للكتبة لنفدت   015  فالكه سورة ((رَبِّي َكِلَماتُ  تـَنـْ

البحار وتكسرت األقالم ومل يلحق الفناء كلمات ريب كما ال يلحق الفناء علم اهلل تعاىل ومن فين  
ليه السكوت فلما مل جيز ذلك على ربنا سبحانه صح أنه مل يزل كالمه حلقته اآلفات وجرى ع

  1 " متكلما ألنه لو مل يكن متكلما وجب السكوت واآلفات تعاىل ربنا عن قول اجلهمية علوا كبريا

                                                                 
 ( أليب بشر األشعري أبو احلسن الناشر : دار األنصار  القاهرة  حتقيق : د. فوقية حسني حممود63\1االبانة  ص) 1
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 1"ونقول :إن كالم اهلل غري خملوق وأن من قال خبلق القرآن فهو كافر" :أيضا قال و 

 ند ابن كالبالمطلب الثالت: الصفات الخبرية ع

صفة الوجه عند ابن كالب -0  

 شعري : قال األ

" وقال عبد اهلل ابن كالب: أطلق اليد والعني والوجه خربا ألن اهلل تعاىل أطلق ذلك وال أطلق غريه 
 2 " فأقول هي صفات هلل تعاىل كما قال يف العلم والقدرة واحلياة إهنا صفات 

وجه اهلل ال هو اهلل وال هو غريه وهو صفة له وكذلك يداه "وقال عبد اهلل بن كالب ان قال أيضا : 
 3 " وعيناه

 صفة الساق عند ابن كالب -4

طريقة عبد اهلل بن سعيد بن كالب يف إثبات الصفات السبع عن طريق العقل: احلياة والعلم واإلرادة 
لساق فتأوهذا على ما والقدرة والسمع والبصر والكالم، أما الصفات اخلربية كالوجه واليدين والقدم وا
   3 ظن أهنا تتفق مع أحكام العقل، وهذه هي املرحلة اليت ما زال األشاعرة عليها

                                                                  عند ابن كالبصفة الرؤية  -2

                                                                 
 (1\22املرجع ص)نفس  1
( املؤلف : علي بن إمساعيل األشعري أبو احلسن الناشر : دار إحياء  1\217مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ص )  2

الرتاث العريب بريوت الطبعة الثالثة حتقيق : هلموت ريرت وانظر ايضا كتاب بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية 
 احلليم بن تيمية احلراين الناشر: مؤسسة قرطبة أمحد بن عبد- (2\33)
 (   1\022ص ) نفس املصدر  3
: د. مانع بن محاد  ( املؤلف: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي إشراف وختطيط ومراجعة1/83املوسوعة امليسرة يف األديان: ص) 3

 ه  1322الرابعة،  اجلهين الناشر: دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة:
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 يرى مانعا عقليا من ذلك يثبت ابن كالب رؤية املؤمنني لرهبم سبحانه وتعاىل بأبصارهم يف اجلنة وال
 1، بالنظر إىل أن كل قائم بنفسه يرى  

 2"  هو قائم بنفسه رؤية ما القالنسي جبواز و وقال عبد اهلل بن سعيد"  البغدادي: قال

 ابن تيمة رمحه اهلل :قال 

  3" فإن ابن كالب ومن اتبعه من أتباع األئمة األربعة وغريهم قالوا كل قائم بنفسه يرى "

" وأكثر أهل السنة يُ َرجِّحون قوَل ابن عباس، ملا فيه من اإلثبات، وِلَما ُرِوي عن النيب أيضا :  وقال
. وليس يف شيء من احلديث الثابت أنه قال: رأيُت 3(رأيُت رّبي) : َصلوى اللوُه َعَلْيِه َوَسلوَم أنّه قال

عني، كأيب بكر اخلاّلل، وَنَصَر هذا ريّب بعيين، بل قد روى بعضهم هذه األحاديث اليت فيها رؤية ال
وذكر عن أمحد يف الرؤية ثالث روايات : رواية أنه رآه بعني  القوَل طائفة  ، منم القاضي أبو يعلى.

رأِسه، ورواية بعني قلبه، ورواية أنه يقول: رآه، وال يقول: بعني رأسه، وال بعني قلبه. ونَصَر هذا طائفة  
ُكالوب، لكن رؤية العني عند هؤالء إمنا هي زواُل مانع يف الَعني، ]و[ من أهل الكالم من أتباع ابن  

ليست الرؤية املعروفة عند سلِف األموِة وأئموِتها، وهؤالِء إمنا وافقوا ابَن ُكالوب يف مسألة الكالم فقط، 

                                                                 
( املؤلف: ابن تيمية احلراين  احملقق: حممد رشاد سامل الناشر: 2\127منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ص) 1

 م  1786 -ه   1326جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الطبعة: األوىل، 
  ه  1336طاهر التميمي البغدادي استانبول مطبعة الدولة  ابن القهار ( االمام اليب منصور عبد77أصول الدين ص ) 2
: الناشر سامل رشاد حممد: احملقق  احلراين تيمية ابن: املؤلف(  1\87)ص  القدرية الشيعة كالم نقض يف النبوية السنة منهاج 3

  م 1786 - ه  1326 األوىل،: الطبعة اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة
(باب )قَ ْوِل اللوِه: }َوَعلوَم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلوَها{( 6\17( ص)3376يف صحيحه عن انس ابن مالك برقم ) اخرجه البخاري 3

 ه 1322احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 
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ية: الرؤية والعلّو وأما مسألة الرؤية املناسبة فخالفوه فيها، وخالفوه أيًضا فيما يُثبُته من الصفاِت اخلرب 
 1 " وغريمها، وإن كانوا ينتسبون َإىل مذهبه ملوافقِتهم له يف أكثر أقوالِه

" َلِكْن ِعْنَد اْلُمْعَتزَِلِة َهَذا َخرََج خَمْرََج اْلَمْدِح َفاَل يُ َرى حِبَاِل َوَهُؤاَلِء قَالُوا : اَل يُ َرى يف  وقال أيضا :
نْ َيا ُدوَن اآْلِخرَِة . وَ  ْدرَاَك ُمْطَلًقا ُدوَن الرُّْؤيَِة َكَما قَاَل اْبُن ِكاَلب  َوَهَذا َأَصحُّ . َوِحيَنِئذ  الدُّ اآْليَُة تَ ْنِفي اإْلِ

ا َحْصر  . َوهِبَذَ  فَ َتُكوُن اآْليَُة َدالوًة َعَلى إثْ َباِت الرُّْؤيَِة َوُهَو أَنوُه يُ َرى َواَل يُْدَرُك فَ يُ َرى ِمْن َغرْيِ إَحاطَة  َواَل 
 2أَْبَصاَرُهْم ."حَيُْصُل اْلَمْدُح فَِإنوُه َوْصف  لَِعَظَمِتِه أَنوُه اَل ُتْدرُِكُه أَْبَصاُر اْلِعَباِد َوِإْن رَأَْتُه َوُهَو يُْدرُِك 

 شعريالمطلب الرابع : الصفات الخبرية عند األ

 شعريصفة الوجه عند األ -0

وقال   00  القصصسورة (( َوْجَههُ  ِإالَّ  َهاِلك   َشْيء   لُّ كُ وتعالى:))شعري : " قال اهلل تبارك قال األ
َقى)) تعالى: فأخرب أن له سبحانه وجها   43  الرحمن سورة ((َواإْلِْكَرامِ  اْلَجاَللِ  ُذو رَبِّكَ  َوْجهُ  َويـَبـْ

 َواْصَنعْ )تعالى:)وقال    02  القمرسورة (( بَِأْعيُِنَنا َتْجِريتعالى:))ال يفىن وال يلحقه اهذالك وقال 
فأخرب تعاىل أن له وجها وعينا وال تكيف وال حتد و قال    20 هود سورة (( َوَوْحيَنا بَِأْعيُِنَنا اْلُفْلك

 َعَلى َولُِتْصَنعَ :)) تعالىوقال   20 ر الطو  سورة ((بَِأْعيُِنَنا فَِإنَّكَ  رَبِّكَ  ِلُحْكمِ  َواْصِبرْ تعالى:))
وقال   022 (( سورة النساء َبِصيًرا َسِميًعا اللَّهُ  وََكانَ  ى:))تعالوقال   20  طه سورة ((َعْيِني

                                                                 
ف : تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن ( املؤل1\126جامع املسائل البن تيمية ص)   1

ه ( حتقيق : حممد عزير مشس إشراف : بكر بن عبد اهلل 728أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف : 
 ه  1322، الناشر : دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع الطبعة : األوىل  أبو زيد

ه ( احملقق : 728(املؤلف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف : 16\88جمموع الفتاوى  ) 2
 م 2220ه  /  1326عامر اجلزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ،  -أنور الباز 
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فأخرب  23  طه سورة((َوَأَرى َأْسَمع َمَعُكَما إنَّني)) : ملوسى وهارون عليهما أفضل الصالة والسالم
   1تعاىل عن مسعه وبصره ورؤيته . "

  012 األنعامسورة  ((ه ُ األَْبَصار ُ ال تْدرِكُ تعالى:))فإن قال قائل : فما معىن قوله  "وقال أيضا :  

قيل له حيتمل أن يكون ال تدركه يف الدنيا وتدركه يف اآلخرة ألن رؤية اهلل تعاىل أفضل اللذات وأفضل 
يعين :   ((األَْبَصارُ  ُتْدرُِكهُ  ال))اللذات تكون يف أفضل الدارين وحيتمل أن يكون اهلل تعاىل أراد بقوله:

ين املكذبني وذلك أن كتاب اهلل يصدق بعضه بعضا فلما قال يف آية : إن ال تدركه أبصار الكافر 
الوجوه تنظر إليه يوم القيامة وقال يف آية أخرى إن األبصار ال تدركه علمنا أنه إمنا أراد أبصار 

   2 الكافرين ال تدركه "

جماهد الباهلي  يب عبد اهلل بنأصحابه كأيب احلسن الطربي و أئمة أشعري و قال ابن تيمية : " واأل
ثبات الصفات اخلربية اليت ذكرت يف القرآن كاالستواء والوجه واليد إيب بكر متفقون على أوالقاضي 

صال بل أشعري يف ذلك قولني حد عن األأصال ومل يذكر أبطال تأويلها ليس له يف ذلك قوالن إو 
    3 تباعه وغريهم "إمجيع من حيكي املقاالت من 

: له  تلفوا يعين األمة يف العني واليد والوجه على أربع مقاالت فقالت اجملسمةواخ " : قال األشعري
: لسنا  يدان ورجالن ووجه وعينان وجنب يذهبون إىل اجلوارح واألعضاء وقال أصحاب احلديث

:  نقول يف ذلك إال ما قال اهلل تعاىل أو جاءت به الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنقول
 . 3كيف ويدان وعينان بال كيف"  وجه بال

                                                                 
 القاهرة  حتقيق : د. فوقية حسني حممود –اشر : دار األنصار (أليب بشر األشعري أبو احلسن الن 122\1االبانة ) 1
 (37\1نفس املصدر االبانة )2
  ( البن تيمية  دار النشر : دار الكتب العلمية 17\2درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول ص) 3

 م. حتقيق : عبد اللطيف عبد الرمحن1777 -ه  1317 -بريوت 
 (المحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين الناشر: مؤسسة قرطبة2\037ان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ص)بي 3
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َقى)) عز و جل:ودفعوا أن يكون هلل وجه مع قوله  "وقال أيضا :   اْلَجاللِ  ُذو رَبِّكَ  َوْجهُ  َويـَبـْ
 1 "   43 الرحمن سورة ((َواإلْكَرامِ 

عالى : وقال ت   43(( الرحمن َوْجَههُ  ِإالَّ  َهاِلك   َشْيء   ُكلُّ )) : تبارك وتعالى" قال اهلل وقال أيضا 
َقى)) فأخرب أن له سبحانه وجها ال يفىن وال يلحقه   43(( َواإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ُذو رَبِّكَ  َوْجهُ  َويـَبـْ

 2اهذالك  "

أتقولون إن هلل سبحانه وجها ؟ قيل له : نقول ذلك خالفا ملا قاله املبتدعون وقد دل   "وقال أيضا : 
َقى تعالى:))على ذلك قوله   3"  43سورة الرحمن  ((َواإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ُذو كَ رَبِّ  َوْجهُ  َويـَبـْ

 شعريصفة الساق عند األ -4

 ِإَلى َويُْدَعْونَ  َساق   َعنْ  ُيْكَشفُ  يـَْومَ )) : تعالىويقال هذم : أليس قد قال اهلل  " : شعريقال األ
 جود يف اآلخرة  وجاء يفأليس قد أمرهم اهلل تعاىل بالس 24سورة القلم  ((َيْسَتِطيُعونَ  َفاَل  السُُّجودِ 

  3املنافقني جيعل يف أصالهبم كالصفائح فال يستطيعون السجود( )أن اخلرب:

                                                                 
 القاهرة  حتقيق : د. فوقية حسني حممود –(أليب بشر األشعري أبو احلسن الناشر : دار األنصار  13\1االبانة)  1
   (122\1)  ص  نفس املرجع االبانة2
 ( 123\1ص ) نفس املصدر 3
(بلفظ )َعْن َأيب َسِعيد  َرِضَي اللوُه َعْنُه قَاَل 3\1871( ص) 3630رواه للبخاري، بَاب} يَ ْوَم ُيْكَشُف َعْن َساق  { برقم  )  3

ْعُت النويبو َصلوى اللوُه َعَلْيِه َوَسلوَم يَ ُقوُل َيْكِشُف رَب َُّنا َعْن َساِقِه فَ َيْسُجُد َلُه ُكلُّ مُ  نْ َيا مسَِ ْؤِمن  َوُمْؤِمَنة  فَ َيب َْقى ُكلُّ َمْن َكاَن َيْسُجُد يِف الدُّ
أبو عبداهلل البخاري رِيَاًء َومُسَْعًة فَ َيْذَهُب لَِيْسُجَد فَ يَ ُعوُد َظْهرُُه طَبَ ًقا َواِحًدا( اجلامع الصحيح املختصر املؤلف : حممد بن إمساعيل 

حتقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ  1787 – 1327بريوت الطبعة الثالثة ،  –اجلعفي الناشر : دار ابن كثري ، اليمامة 
( باب يف خروج الدجال ومكثه  3\2208(ص )116جامعة دمشق واخرجه مسلم برقم ) -احلديث وعلومه يف كلية الشريعة 

وثان والنفخ يف الصور وبعث من يف يف األرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل اخلري واإلميان وبقاء شرار الناس وعبادهتم األ
بريوت  –القبور صحيح مسلم املؤلف : مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري الناشر : دار إحياء الرتاث العريب 

 حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي
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ويف هذا تثبيت ما نقوله من أنه ال جيب هذم على اهلل تعاىل إذا أمرهم أن يقدرهم وهو بطالن قول 
 1 " القدرية 

 شعريصفة الرؤية عند األ -2

 اآلخرة باألبصار كما يرى القمر ليلة البدر يراه املؤمنون كما ندين بأن اهلل يرى يف " شعري :قال األ
جاءت الروايات عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ونقول : إن الكافرين حمجوبون عنه إذا رآه 

  فينالمطفسورة  ((َلَمْحُجوبُونَ  يـَْوَمِئذ   رَبِِّهمْ  َعنْ  ِإنَـُّهمْ  َكالَّ   )) سبحانه :املؤمنون يف اجلنة كما قال 
جل الرؤية يف الدنيا وأن اهلل تعاىل جتلى للجبل  وإن موسى صلى اهلل عليه و سلم سأل اهلل عزو 05

  2 " فجعله دكا فأعلم بذلك موسى أنه ال يراه يف الدنيا

وقد ألبسه اهلل جلباب النبيني  -وال جيوز أن يكون موسى صلوات اهلل عليه وسالمه  "وقال أيضا : 
قد سأل ربه ما يستحيل عليه فإذا مل جيز ذلك على موسى صلى اهلل  -املرسلني وعصمه مبا عصم به 

عليه و سلم علمنا أنه مل يسأل ربه مستحيال وأن الرؤية جائزة على ربنا تعاىل ولو كانت الرؤية 
مستحيلة على ربنا تعاىل كما زعمت املعتزلة ومل يعلم ذلك موسى صلى اهلل عليه و سلم وعلموه هم 

 3على قوهذم أعلم باهلل من موسى صلى اهلل عليه و سلم وهذا مما ال يدعيه مسلم "لكانوا 

 

 ، وفيه مطلبان : األشعري المبحث الرابع: القرآن بين ابن كالب و

 المطلب األول : القرآن عند ابن كالب

                                                                 
 حممود  حسني فوقية. د:  يقحتق  القاهرة – األنصار دار:  الناشر احلسن أبو األشعري بشر أليب( 173\1االبانة )   1
   (22\1االبانة )   املصد نفس   2
 (   30\ 1نفس املصدر االبانة )  3
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خملوق ،  فقد كان الناس فريقني يف شأن القرآن ، حيث ذهب أهل السنة إىل أن القرآن كالم اللوه غري
املعتزلة إىل أنه خملوق ، فحاول ابن كالب التوسط بني املذهبني ، فأتى بقول هو تلفيق  توذهب

: " إن كالم اللوه تعاىل غري  هذا مع أنه يقول "  قال: " إن القرآن هو حكاية عن كالم اللوه  منهما ،
والصوت ، وهذه البدعة ال وهو أول من أحدث القول ببدعة الكالم النفسي وأنكر احلرف   خملوق"

 1دليل عليها من الشرع ، وإمنا أتى هبا ملا ظنها دليال عقليا لنصرة مذهب أهل السنة و اجلماعة  

 2 " ن القرآن كالم اهلل غري خملوقأ" وكان يزعم  : شعريقال األ

ة  وهي أن فعلى الرغم من إقرار ابن كالب بأن القرآن كالم اهلل غري خملوق ، لكنه أتى ببدعة عجيب
القرآن إمنا هو حكاية عن كالم اهلل تعاىل ، وأتى ببدعة الكالم النفسي الذي ليس حبرف وال صوت  

3 

حداث  قول إب فلما رأى ابن كالب األمة منقسمة بشأن القول خبلق الُقْرآن ِإىَل هذين القولني، فّكر
ى نوعني: كالم النفس وحديث جديد ثالث، وهو قول باطل مبتدع، فَقاَل: نقول إن كالم اهلل َعلَ 

النفس، أو املعىن القائم بالنفس وهذا نقول: إنه قدع  غري خملوق، وأما الكالم املركب من احلروف 
بن الكالب خرج  وسطًا ال مع َأمْحد بن ا.ف واألصوات املوجودة يف املصاحف فهذا نقول إنه خملوق

عتقاده أفضل وأحسن لكي جيمع الناس كما زعم اب َحْنَبل ، وال مع الذين عذبوا َأمْحد بن َحْنَبل ،
 وهذا قول جديد وحمدث عافانا اهلل من كل سوء.                                                              

                                                                 
 ( رسالة اإلمام السجزي يف الرد على من أنكر احلرف والصوت1\13الرد على من انكر احلرف والصوت للسجزي ص )  1

 ا عبد اهللإعداد ونشر : منتدى أنا املسلم االستفادة من حتقيق : حممد كرع  ب
( املؤلف : علي بن إمساعيل األشعري أبو احلسن الناشر : دار إحياء 1\278مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ص ) 2

 الرتاث العريب  بريوت الطبعة الثالثة حتقيق : هلموت ريرت
والصوت  احلرف أنكر من على الرد يف السجزي اإلمام رسالة ( 178و 81الرد على من انكر احلرف والصوت للسجزي ص ) 3

 اهلل عبد با كرع  حممد:  حتقيق من االستفادة املسلم أنا منتدى:  ونشر إعداد
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بن كالب ايقول لو أن أهل السنة اتبعوا  مهل الضالل يف تعليقاهتأولذلك جتد بعض الكتاب من 
سرتاحوا من العذاب ، ومما نزل هبم من األذى، فإن املسألة بسيطة وال حتتاج السرتاحوا من الفتنة ، وا

ِإىَل نقاش وجدال ، إمنا الشد واألخذ واجلدل هو الذي دفع بعضهم بتطرف املعتزلة يف جهة وبتطرف 
أهل احلديث من جهة، وإال فاملسألة بسيطة. حلها هذا الرجل، ومجع ووفق بني القولني، أي َكاَن ابن  

ب قام بعملية صلح بني الطرفني فكالمك أنت بأنه خملوق صحيح، ألنه يف املصاحف خملوق ، كال
وكالمك أنت اآلخر بأنه غري خملوق وصحيح ألن املعىن الذي يف ذات اهلل غري خملوق، وانتهت 

 املشكلة وال حتتاج ِإىَل جدال 

بكالم ، بل املسألة دين واتباع ولكن املسألة ليست قضية صلح بني فريقني اختلفا يف الكالم وأصلح 
، وهذا القول الثالث فيه من االبتداع يف الدين ما اهلل تَ َعاىَل به عليم، َعَلى أي شيء بىن ابن كالب 
هذا القول، وتبعه يف ذلك األشعرية ، وما يزالون َعَلى ذلك ِإىَل اليوم، بىن قوله َعَلى أن الكالم ليس 

منا الكالم هو املعاين القائمة يف النفس ، و دليلهم أن األخطل هو احلروف واأللفاظ واألصوات ، إ
 الشاعر النصراين يقول :

ا     ُجْعِل اللساُن َعَلى الفؤاِد دليالً       إنو الكالَم لِفي الفؤاِد وإمنو

 . فعجبًا البن ُكالب يستدل ببيت لشاعر نصراين يف صفات اهلل، وأعجُب ِمْن ذلك أنو البيَت حمرف 
 أيت بيان ذلك وتصحيح البيتوسي

 1ن اهلل مل يزل متكلما والكالم من صفات النفس"إ"وقال ابن كالب  شعري :قال األ

                                                                 
( املؤلف : علي بن إمساعيل األشعري أبو احلسن الناشر : دار إحياء 1\017مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ص )  1

 الرتاث العريب  بريوت الطبعة الثالثة حتقيق : هلموت ريرت
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ن ذكر اهلل أغري املقروء واملقروء قائم باهلل كما  يما عبد اهلل بن كالب فالقراءة عنده هأ" فوقال أيضا 
كذلك املقروء مل يزل اهلل متكلما به سبحانه غري اهلل فاملذكور قدع  مل يزل موجودا وذكره حمدث ف

 1 " والقراءة حمدثة خملوقة وهى كسب االنسان

"وملا عرف كثري من النّاس باطن قول ابن كالب، وأنّه يقول: إّن اهلل مل  قال شيخ االسالم رمحه اهلل :
وا ما فيه من عرف يتكّلم بالقرآن العريّب، وإّن كالمه شيء واحد؛ هو معىن آية الكرسّي، وآية الدوْين

 2عنه، وعرفوا أّن هؤالء يقولون: إنّه ال يتكّلم مبشيئته وقدرته، فأنكروه ." خمالفة الشرع والعقل؛ فنفروا

ذن يَ ُقول  ابن كالب  أن الكالم حقيقته أنه يف النفس، وأما األلفاظ فهي دليل أو تعبري عما يف إ
بناًء َعَلى هذا القول  الذي يف النفس معىن واحد  النفس، ولذلك فكالم اهلل َعزو َوَجلو هو ما يف نفسه

قائم بالذات، فاخلرب والنهي واألمر ُكلُّ هذه املعاين سواء، فإذا ُعب َِّر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن ُعب َِّر 
عنه بالعربية فهو التوراة، وهكذا، فليس له حروف وال أصوات، وليس هذا املسموع أو املقروء هو  

ألن املعاين القائمة بنفس اهلل ال ميكن ألحد أن يسمعها، وال ميكن  -َحانَُه َوتَ َعاىَل ُسبْ -كالم اهلل 
ألحد أن يقرأها وال حيفظها، وما نسمع وحنفظ  ليس كالم اهلل َعَلى مذهب األشعرية الكالبية والعياذ 

 . 3باهلل 

مر لعلة املأمور هني لعلة الكالم هو القول وقد خيرج من هذه األقسام كلها ألنه أ ": قال االشعري و 
 .                                 3، وهو كالم وقول ال علة، وهذا قول ابن كالب " املنهي ،خرب لعلة املخرب، تكن لعلة املتىن

                                                                 
 (1\622نفس املصدر ص)  1
عبد العزيز بن  ه  دراسة وحتقيق:728( تأليف: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين   ت  12\38النبوات ص)  2

 م2222ه /1322أضواء السلف، الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة : األوىل، صاحل الطويان الناشر:
(املؤلف : صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب  1\128ح العقيدة الطحاوية  ص)راجع اكثر ايضاحا شر  3

ه ( حتقيق : أمحد شاكر الناشر : وزارة الشؤون اإلسالمية ، واألوقاف 772ألذرعي الصاحلي الدمشقي )املتوىف : ا العز احلنفي،
 ه  1318 -والدعوة واإلرشاد الطبعة : األوىل 

 ( 2\331صدر ص)نفس امل 3
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اختلفوا بعد ذلك يف هذه األلفاظ املوجودة، أو الكالم املوجود يف املصحف من الذي عربو به أو  و
 من الذي حكاه.

ا قال الّطحاوّي َرمِحَُه اللوُه : "فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر، وقد ذمه اهلل وعابه، ومن هن
فلما أوعد اهلل بسقر ملن قال   43 المدثر سورة قال تعالى:))َسُأْصِليِه َسَقَر((وأوعده بسقر حيث 

 .1 وال يشبه قول البشر " علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر))ِإْن َهَذا ِإالَّ قـَْوُل اْلَبَشِر((

 2 إن األشعرية يف هذا الباب قد وافقوا اْلُمْشرِِكنَي يف نصف قوهذم" ويقول  اْبن تَ ْيِميوَة : "

فانظر كيف كانت عبارته دقيقة مل يقل: إهنم مثل اْلُمْشرِِكنَي الذين يقولون: إن الُقْرآن كالم بشر؛ بل  
صف قوهذم، فاملعاين من اهلل، وأما األلفاظ فهي من كالم البشر من يقول: إهنم وافقوا اْلُمْشرِِكنَي يف ن

 علم أجربيل أو حُمَمود َصلوى اهللُ َعَلْيِه َوَسلوَم،   واهلل 

ذن عجبًا البن ُكالب يستدل ببيت لشاعر نصراين يف صفات اهلل، وأعجُب ِمْن ذلك كم قلت أوال أ
. إن الكالم لفي الفؤاد، وإمنا قال إن البيان لفي الفؤاد،  وذلك أن األخطل مل يَ ُقل أنو البيَت حمرف 

  فالرواية املشهورة يف نقل الرواة الثقاة عن األخطل انه قال:

ا     ُجعَل اللساُن َعَلى الفؤاِد دليالً   إنو البياَن لفي الفؤاِد وإمنو

ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل وأوضحها واألخطل شاعر نصراين ال نأخذ بكالمه يف مسألة من أمر ديننا، أنزهذا اهلل 
اعتقدها الصحابة والتابعون ومن بعدهم،  يف كتابه، وبينها النيب َصلوى اهلُل َعَلْيِه َوَسلوَم بيانًا شافياً، و

فلم حيوجنا اهلل َعزو َوَجلو يف معرفة احلق ِإىَل أن نلجأ ِإىَل شاعر نصراين، وجيب أن نعلم أن من عقيدة 

                                                                 
(  املؤلف : صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب العز احلنفي،  127\1شرح العقيدة الطحاوية ص )  1

ه ( حتقيق : أمحد شاكر الناشر : وزارة الشؤون اإلسالمية ، واألوقاف والدعوة 772األذرعي الصاحلي الدمشقي )املتوىف : 
 ه  1318 - واإلرشاد الطبعة : األوىل

( انظر مجوع الفتاوى املؤلف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف 02\ 2جمموع الفتاوى ص ) 2
 م 2220ه  /  1326ه ( احملقق : أنور الباز عامر اجلزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 728
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عتقاد بأن كالم اهلل خملوق، ال ُيستغرب ذلك منهم؛ ألهنم يُؤهذون عيسى َعَلْيِه السوالم، النوَصاَرى اال
ومنهم من يقول: مع أنه الكلمة فإنه خملوق، ويفهمون كلمة َعَلى أهنا صفة، فهذا ال يستغرب من 

ىَل كالم أهل اللغة عامة، النوَصاَرى، ولكن مل حيوجنا اهلل ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل يف مسألة العقيدة والدين إِ 
 فضالً عن كالم شاعر أو نصراين أو غري نصراين.

 قال سيخ االسالم :" َوأَموا اْلبَ ْيُت الوِذي حُيَْكى َعْن اأْلَْخَطِل أَنوُه قَاَل :
َا         ُجِعَل اللَِّساُن َعَلى اْلُفَؤاِد َدلِياًل   إنو اْلَكاَلَم َلِفي اْلُفَؤاِد َوِإمنو

إن وُهْم فَ توُشوا َدَواِويَنُه فَ َلْم جيَُِدوُه ، َوَهَذا يُ ْرَوى  َوقَاُلوا:ْن النواِس َمْن أَْنَكَر َأْن َيُكوَن َهَذا ِمْن ِشْعرِِه . َفمِ 
شواِب . َوَقاَل  َتج  يف َمْسأََلة  إنو اْلبَ يَاَن َلِفي اْلُفَؤاِد . َوَلْو اْحَتجو حمُْ  َلْفظُُه: بَ ْعُضُهْم:َعْن حُمَموِد ْبِن اخلَْ

د  َوَيُكوُن مموا حِبَِديِث َأْخَرَجاُه يف " الصوِحيَحنْيِ " َعْن النويبِّ َصلوى اللوُه َعَلْيِه َوَسلوَم َلَقاُلوا : َهَذا َخبَ ر  َواحِ 
يُ ْثِبْت نَ ْقَلُه َعْن قَائِِلِه بِِإْسَناِد َصِحيح  اَل  ات وَفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َتْصِديِقِه َوتَ َلقِّيِه بِاْلَقُبوِل َوَهَذا اْلبَ ْيُت ملَْ 

ِمْن اللَُّغِة َفْضاًل  َواِحد  َواَل َأْكثَ ُر ِمْن َواِحد  َواَل تَ َلقواُه أَْهُل اْلَعَربِيوِة بِاْلَقُبوِل َفَكْيَف يَ ْثُبُت بِِه أَْدََن َشْيء  
ى اْلَكاَلِم َواْلَقْوِل َوحَنْومِِهَا لَْيَس ُهَو مموا حُيَْتاُج ِفيِه إىَل قَ ْوِل َشاِعر  ُمَسمو   َعْن ُمَسموى اْلَكاَلِم . مُثو يُ َقاُل 

َرُفوا ُمَسموى الروْأِس فَِإنو َهَذا مموا َتَكلوَم ِبِه اأْلَوولُوَن واآلخرون ِمْن أَْهِل اللَُّغِة َوَعَرُفوا َمْعَناُه يف لَُغِتِهْم َكَما عَ 
ُكُرونَُه ِمْن احلُُْدوِد َوالرِّْجِل . َوأَْيًضا فَالنواِطُقوَن بِاللَُّغِة حُيَْتجُّ بِاْسِتْعَماهذِِْم ِلأْلَْلَفاِظ يف َمَعانِيَها اَل مبَا َيذْ  َواْلَيدِ 

ُهْم : إنو الروْأَس َكَذا َواْلَيَد َكذَ  ا َواْلَكاَلَم َكَذا َواللوْوَن َكَذا َبْل فَِإنو أَْهِل اللَُّغِة النواِطِقنَي اَل يَ ُقوُل َأَحد  ِمن ْ
ْخَطَل ملَْ يُرِْد هِبََذا يَ ْنِطُقوَن هِبَِذِه اأْلَْلَفاِظ َدالوًة َعَلى َمَعانِيَها فَ تَ ْعِرُف لَُغتَ ُهْم ِمْن اْسِتْعَماهذِِْم . فَ ُعِلَم َأنو اأْلَ 

َا أَرَاَد : إْن َكاَن قَاَل َذِلَك َما َأْن َيْذُكَر ُمَسموى " اْلَكاَلِم " َواَل َأَحد  ِمْن ال شَُّعرَاِء يَ ْقِصُد َذِلَك اْلَبتوَة ؛ َوِإمنو
ْنَسا ْعِر َأْي َأْصُل اْلَكاَلِم ِمْن اْلُفَؤاِد َوُهَو اْلَمْعىَن ؛ فَِإَذا قَاَل اإْلِ ُن بِِلَسانِِه َما لَْيَس َفسوَرُه ِبِه اْلُمَفسُِّروَن لِلشِّ

ِهْم َما لَْيَس  تَِثْق بِِه ؛ َوَهَذا َكاأْلَق َْواِل الويِت ذََكَرَها اللوُه َعْن اْلُمَناِفِقنَي ذََكَر أَن وُهْم يَ ُقوُلوَن بِأَْلِسَنتِ يف قَ ْلِبِه َفاَل 
 يف قُ ُلوهِبِْم ؛ َوهِذََذا قَاَل :

 َع اْلَكاَلِم َأِصياَل َحىتو َيُكوَن مَ               اَل يُ ْعِجبَ نوَك ِمْن أَِثري  َلْفظُ  ُه       
َا         ُجِعَل اللَِّساُن َعَلى اْلُفَؤاِد َدلِياَل              إنو اْلَكاَلَم َلِفي اْلُفَؤاِد َوِإمنو

 َمَع اْلَكاَلِم نَ َهاُه َأْن يُ ْعَجَب ِبَقْولِِه الظواِهِر َحىتو يُ ْعَلَم َما يف قَ ْلِبِه ِمْن اأْلَْصِل ؛ َوهِذََذا قَاَل : َحىتو َيُكونَ 
ْم ِقَياُم َمْعَناُه َأِصياَل . َوقَ ْولُُه : " َمَع اْلَكاَلِم " َدلِيل  َعَلى َأنو اللوْفَظ الظواِهَر َقْد مَسواُه َكاَلًما َوِإْن ملَْ يُ ْعلَ 
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ا ؛ َبْل قَ ْولُُه : " َمَع اْلَكاَلِم " ِبَقْلِب َصاِحِبِه َوَهَذا ُحجوة  َعَلْيِهْم ؛ فَ َقْد اْشَتَمَل ِشْعرُُه َعَلى َهَذا َوَهذَ 
َدلِيل  َعَلى َذِلَك  ُمْطَلق  . َوقَ ْولُُه : إنو اْلَكاَلَم َلِفي اْلُفَؤاِد . أَرَاَد بِِه َأْصَلُه َوَمْعَناُه اْلَمْقُصوَد ِبِه ، َواللَِّسانُ 

اْلَكاَلِم " يف لَُغِة اْلَعَرِب َواْلُفْرِس َوالرُّوِم َوالت ُّْرِك . و " بِاجلُْْمَلِة " َفَمْن اْحتَاَج إىَل َأْن يَ ْعِرَف ُمَسموى " 
َو ِمْن اْلُمَولوِديَن ؛ َوَسائِِر َأْجَناِس َبيِن آَدَم ِبَقْوِل َشاِعر  فَِإنوُه ِمْن أَبْ َعِد النواِس َعْن َمْعرَِفِة طُُرِق اْلِعْلِم . مُثو هُ 

َطُل َفَساد  يف اْلَكاَلِم َوُهَو َولَْيَس ِمْن الشَُّعرَاِء اْلُقَدمَ  اِء َوُهَو َنْصرَاين  َكاِفر  ُمثَ لِّث  َوامْسُُه اأْلَْخَطُل َواخلَْ
 1ِلَمِة اللوِه ."َنْصرَاين  َوالنوَصاَرى َقْد َأْخطَُئوا يف ُمَسموى اْلَكاَلِم َفَجَعُلوا اْلَمِسيَح اْلَقاِئَم بِنَ ْفِسِه ُهَو نَ ْفَس كَ 

)2 
 : طلب الثاني : القرآن عند األشعريالم

يضا أوقال   3ونقول : إن كالم اهلل غري خملوق وأن من قال خبلق القرآن فهو كافر" " شعري :قال األ
 : " إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كالم اهلل غري خملوق قيل له الدليل على ذلك قوله

وأمر اهلل كالمه فلما أمرمها   4  الرومسورة  ((بَِأْمرِهِ  َواأَلْرضُ  اءالسَّمَ  تـَُقومَ  َأن آيَاتِهِ  َوِمنْ  تعالى:))
 َربُّ  اللَّهُ  تـََباَركَ  َواأْلَْمرُ  اْلَخْلقُ  َلهُ  َأاَل جل:)) و عزكان قيامهما بأمره وقال  بالقيام فقامتا ال يهويان

إذا كان لفظه عاما  فاخللق مجيع ما خلق داخل فيه ألن الكالم 52 األعرافسورة  ((اْلَعاَلِمينَ 
 َلهُ  َأاَل  )) قال:فحقيقته أنه عام وال جيوز لنا أن نزيل الكالم عن حقيقته بغري حجة وال برهان فلما 

ذكر أمرا غري مجيع اخللق فدل ما وصفنا  ((َواأْلَْمرُ  )) : قالكان هذا يف مجيع اخللق وملا (( اْلَخْلقُ 
 لِّلَّهِ  َعُدوًّا َكانَ  َمن )) : كتابهأليس قد قال اهلل تعاىل يف على أن أمر اهلل غري خملوق فإن قال قائل : 

قيل له : حنن خنص القرآن باإلمجاع وبالدليل فلما ذكر   50البقرة  سورة((َوِجْبرِيلَ  َوُرُسِلهِ  َوَماَلِئَكِتهِ 
ئكة مث اهلل عز و جل نفسه ومالئكته ومل يدخل يف ذكر املالئكة جربيل وميكائيل وإن كانا من املال

ذكرمها بعد ذلك كأنه قال : املالئكة إال جربيل وميكائيل مث ذكرهم بعد ذكر املالئكة فقال : وجربيل 

                                                                 
ه ( احملقق : 728لف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف : (املؤ 7\132جمموع الفتاوى  ص)  1

 م 2220ه  /  1326أنور الباز  عامر اجلزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 
 (1\087احلوايل ص ) الرمحن عبد بن سفر: الطحاوية املؤلف العقيدة بتصرف راجع شرح  2
 حممود فوقية  حتقيق :د 1377القاهرة الطبعة األوىل ،  األشعري أبو احلسن الناشر : دار األنصار ( 22\1ة ص ) االبان 3
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ومل خيص قوله اخللق دليل كان  52األعراف  سورة ((َواأْلَْمرُ  اْلَخْلقُ  َلهُ  َأاَل )) : قالوميكائيل  وملا 
فأبان األمر من اخللق وأمر اهلل   ))اأْلَْمُر((ق قوله أال له اخللق يف مجيع  اخللق مث قال بعد ذكره اخلل

 سورة ((بـَْعدُ  َوِمن قـَْبلُ  ِمن اأْلَْمرُ  لِلَّهِ  )) : سبحانهكالمه وهذا يوجب أن كالم اهلل غري خملوق وقال 
جب أن األمر غري خملوق ، دليل آخر : يعين من قبل أن خيلق اخللق ومن بعد ذلك وهذا يو   2 الروم

 َأنْ  َأَرْدنَاهُ  ِإَذا ِلَشْيء   قـَْولَُنا ِإنََّما سبحانه:))ومما يدل من كتاب اهلل على أن كالمه غري خملوق قوله 
 ُكنْ ))فلو كان القرآن خملوقا لوجب أن يكون مقوال له:  21 النحل سورة ((فـََيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  نـَُقولَ 

لكان للقول قوال وهذا يوجب أحد أمرين : ُكْن(( )) و كان اهلل عز و جل قائال للقول:ول ((فـََيُكونُ 
إما أن يؤول األمر إىل أن قوله تعاىل غري خملوق  أو يكون كل قول واقع بقول ال إىل غاية وذلك حمال 

  وإذا استحال ذلك صح وثبت أن هلل عز و جل قوال غري خملوق 

 َأنْ  قـَْبل اْلَبْحر لََنِفدَ  رَبِّي ِلَكِلَماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحر َكانَ  َلوْ  ُقلْ  تعالى:)) اللوقال  دليل آخرمث قال : 
َفد فلو كانت البحار مدادا للكتبة لنفدت البحار وتكسرت  015لكهف سورة ا ((رَبِّي َكِلَمات تـَنـْ

 كالمه حلقته اآلفات األقالم ومل يلحق الفناء كلمات ريب كما ال يلحق الفناء علم اهلل تعاىل ومن فين
وجرى عليه السكوت فلما مل جيز ذلك على ربنا سبحانه صح أنه مل يزل متكلما ألنه لو مل يكن 

 1 " متكلما وجب السكوت واآلفات تعاىل ربنا عن قول اجلهمية علوا كبريا

 المبحث الخامس : النبوات عند ابن كالب واالشعري فيه مطلبان :

  ند ابن كالبالمطلب االول : النبوات ع

                                                                 
 حممود  حتقيق : د. فوقية  1377القاهرة الطبعة األوىل ،  –األشعري أبو احلسن الناشر : دار األنصار   ( 63\1االبانة )  1
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وسائر كتب الكالم   1سالم رمحه اهلل :"واملقصود هنا التنبيه على اجلمل كما يف احملصلقال شيخ اإل 
املختلف أهله كتب الرازي وأمثاله من الكالبية ومن حذا حذوهم وكتب املعتزلة والشيعة والفالسفة 

يوجد فيها حق ملبوس بباطل  وحنو هؤالء ال يوجد فيها ما بعث اهلل به رسله يف أصول الدين بل
ويكفيك نفس مسألة خلق الرب خملوقاته ال جتد فيها إال قول القدرية واجلهمية والدهرية إما العلة اليت 

تثبتها الفالسفة الدهرية أو القادر الذي تثبته املعتزلة واجلهمية مث إن كان من الكالبية أثبت تلك 
ال تبني له أهنا مع خمالفتها للكتاب والسنة وإمجاع اإلرادة الكالبية ومن عرف حقائق هذه األقو 

 2السلف خمالفة لصرائح العقول "

  عن مذهب أهل السنة واجلماعة يف النبوات اختالفاً بعيداً  الكالبيةخيتلف مذهب  

َ  َوِإَذا الروُسولِ  َعَلى ِبظُُهورَِها َوَتُدلُّ  َحقوَها فَ تُ ْعَطى َجِديَدة   آيَات   ِهيَ  و قال أيضا : " إذْ   َتْدُعو أَن وَها تَ بَ نيو
ق ْرَارِ  إىَل   َعَلى اْلُمْعِجَزةِ  َداَلَلةُ  يَ ُقولُ  َمنْ  ِعْندَ  ِسيوَما اَل  َوالرَِّسالَةُ  الرُّبُوبِيوةُ  هِبَا فَ َتتَ َقرورُ . اللوهِ  َرُسولُ  بِأَنوهُ  اإْلِ

 َغرْيِِهمْ  ِمنْ  َوَطَواِئفَ  َكاجْلَاِحظِ : اْلُمْعَتزَِلةِ  ُمَتَكلِِّمي ِمنْ  طَائَِفة   قَ ْولُ  ُهوَ  َكَما َضُرورِيوة   الروُسولِ  ِصْدقِ 
: يَ ُقولُ  َوَمنْ  .بِالضوُروَرةِ  َواْلَكرَاَمةِ  َوالسِّْحرِ  اْلُمْعِجَزةِ  بَ نْيَ  اْلَفْرقُ  حَيُْصلُ : يَ ُقوُلونَ  الوِذينَ  َواحْلَْنَبِليوةِ  َكاأْلَْشَعرِيوةِ 

 َهُؤاَلءِ  ِمنْ  وََكِثري   َواحْلَْنَبِليوةِ  اأْلَْشَعرِيوةِ  ِمنْ  َكِثري   َوُهمْ  بِالضوُروَرةِ  َمْعُلوم   النويبِّ  ِصْدقِ  َعَلى َزةِ اْلُمْعجِ  َشَهاَدةَ  إنو 
 َفأِلَنو : ُمْعَتزَِلةُ الْ  َوأَموا. ِسَواَها طَرِيقَ  اَل  إذْ  اْلَبارِئِ  َعْجزَ  ُمْستَ ْلزِم   الصِّْدقِ  َعَلى َداَللَِتَها َعَدمَ  أِلَنو : يَ ُقولُ 

 3" . ِفْعُلهُ  اْلَبارِّي ِمنْ  جَيُوزُ  اَل  قَِبيح   َذِلكَ  َأنو  ِعْنَدُهمْ 

                                                                 
لكتاب: احملصول يف علم أصول الفقه؛ املؤلف: فخر الدين الرازي؛ حتقيق: الدكتور طه ) كذا االصل ولعله واهلل اعلم عنوان ا 1

 (6؛ عدد اجمللدات:  جابر فياض العلواين
  ( شيخ اإلسالم بن تيمية احملقق : د. حممد رشاد سامل الناشر : مؤسسة قرطبة  323\0منهاج السنة  النبوية ص )  2
 جممع: قاسم الناشر بن حممد بن الرمحن عبد: ( احملقق11\377ص)(ه 728: املتوىف) يناحلرا تيمية بن الفتاوى  ال جمموع 3

 السعودية العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك
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مون من و وحنن نعتقد أن اهلل أرسل الرسول واألنبياء مبشيئته وحلكمة بالغة وهم رجال فقط وهم معص 
يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو   الكبائر ومن تعمد الصغائر وأرسلوا بالوحى وهو إعالم اهلل أنبياءه مبا

  أعلم واهللكتاب بواسطة أو غري واسطة  

 شعري المطلب الثاني : النبوات عند األ

وملا أرادوا إثبات معجزات األنبياء عليهم السالم وأن اهلل سبحانه ال يظهرها  قال شيخ اإلسالم : "
لو جاز ذلك لزم أن ال يقدر على على يد كاذب مع جتويزهم عليه فعل كل شيء فتقوا فتقا فقالوا 

تصديق من ادعى النبوة وما لزم منه نفي القدرة كان ممتنعا فهذا هو املشهور عن األشعري وعليه 
اعتمد القاضي أبو بكر وابن فورك والقاضي أبو يعلى وغريهم وهو مبين على مقدمات أحدها أن 

قدر على إعالم اخللق بأن هذا نيب إال هبذا النبوة ال تثبت إال مبا ذكروه من املعجزات وأن الرب ال ي
الطريق وأنه ال جيوز أن يعلموا ذلك ضرورة .وأن إعالم اخللق بأن هذا نيب هبذا الطريق ممكن فلو قيل 
هذم ال نسلم أن هذا ممكن على قولكم فإنكم إذا جوزمت عليه فعل كل شيء وإرادة كل شيء مل يكن 

اذب ومل يكن إرسال رسول يصدقه باملعجزات ممكنا على فرق بني أن يظهرها على يد صادق أو ك
أصلكم ومل يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه باملعجزات إذ كان ال طريق عندهم 
إال خلق املعجز وهذا إمنا يكون دليال إذا علم أنه إمنا خلقه لتصديق الرسول وأنتم عندكم ال يفعل 

وسلك طائفة منهم طريقا آخر وهي طريقة أيب املعايل وأتباعه شيئا لشيء وجيوز عليه فعل كل شيء 
وهو أن العلم بتصديقه ملن أظهر على يديه املعجز علم ضروري وضربوا له مثال بامللك وهذا صحيح 
إذا منعت أصوهذم فإن هذه تعلم إذا كان املعلم بصدق رسوله ممن يفعل شيئا حلكمة فأما من ال 

نه خلق هذه املعجزات لتدل على صدقه ال لشيء آخر ومل ال جيوز يفعل شيئا لشيء فكيف يعلم أ
 . 1 أن خيلقها ال لشيء على أصلهم "

                                                                 
ز بن صاحل عبد العزي ه  دراسة وحتقيق:728( تأليف: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين   ت  2\13النبوات) 1

 م2222ه /1322الطويان الناشر :أضواء السلف، الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة : األوىل،
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و دليل األشعري الذي استدل به يف أن املعجز علم الصدق ودليله فيستحيل وجوده بدون الصدق 
منا فيمتنع وجوده على يد الكاذب دليل صحيح لكن كونه علم الصدق مناقض ألصول مذهبه فإنه إ

يكون علم الصادق إذا كان الرب منزها عن أن يفعله على يد الكاذب أو علم باالضطرار أنه إمنا 
فعله لتصديق الصادق أو أنه ال يفعله على يد كاذب وإذا علم باالضطرار تنزهه عن بعض األفعال 

 بطل أصلهم .

وده بدون الصدق قال شيخ اإلسالم : "هذا كالم صحيح إذا علم أهنا دليل الصدق يستحيل وج
واملمتنع غري مقدور فيمتنع أن يظهر على أيدي الكاذبني ما يدل على صدقهم لكن املطالب يقول  
كيف يستقيم على أصلكم أن يكون ذلك دليل الصدق وهو أمر حادث مقدور وكل مقدور يصح 

ن وال يقبح منه عندكم أن يفعله اهلل ولو كان فيه من الفساد ما كان فانه عندكم ال ينزه عن فعل ممك
فعل فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه اخلوارق مل يكن ممتنعا على أصلكم وهي ال تدل 
على الصدق البتة على أصلكم ويلزمكم إذا مل يكن دليل إهذي أال يكون يف املقدور دليل على صدق 

ذا ممكن بل واقع وحنن مدعي النبوة فيلزم أن الرب سبحانه ال يصدق أحدا ادعى النبوة وإذا قلتم ه
نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه األعالم على يده ضرورة قيل فهذا يوجب أن الرب ال جيوز عليه 
إظهارها على يد كاذب وهذا فعل من األفعال هو قادر عليه وهو سبحانه ال يفعله بل هو منزه عنه 

رها ممتنعا فقد قلتم إنه ال يقدر فأنتم بني أمرين إن قلتم ال ميكنه خلقها على يد الكاذب وكان ظهو 
على إحداث حادث قد فعل مثله وهذا تصريح بعجزه وأنتم قلتم فليست بدليل فال يلزم عجزه 
فصارت داللتها مستلزمة لعجزه على أصلكم وان قلتم يقدر لكنه ال يفعل فهذا حق وهو ينقض 

أن حيصل للكاذب  أصلكم وحقيقة األمر أن نفس ما يدل على صدق الصادق مبجموعه امتنع
وحصوله له ممتنع غري مقدور وأما خلق مثل تلك اخلارقة على يد الكاذب فهو ممكن واهلل سبحانه 
وتعاىل قادر عليه لكنه ال يفعله حلكمته كما أنه سبحانه ميتنع عليه أن يكذب أو يظلم واملعجز 

لصادق وهذا القصد تصديق وتصديق الكاذب هو منزه عنه والدال على الصدق قصد الرب تصديق ا
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ميتنع حصوله للكاذب فيمتنع جعل من ليس برسول رسوال وجعل الكاذب صادقا وميتنع من الرب 
والدليل أنه صدقه وهذا  قصد احملال وهو غري مقدور وهو إذا صدق الصادق بفعله علم باالضطرار

 .1 " العلم ميتنع حصوله للكاذب

املعجز علم الصدق ودليله فيستحيل وجوده بدون  " وقالوا أيضا ما ذكره األشعري وقال أيضا :
الصدق فيمتنع وجوده على يد الكاذب وهذا كالم صحيح لكن كونه علم الصدق مناقض ألصوهذم 
فانه إمنا يكون علم الصادق إذا كان الرب منزها عن أن يفعله على يد الكاذب أو علم باالضطرار أنه 

على يد كاذب وإذا علم باالضطرار تنزهه عن بعض  إمنا فعله لتصديق الصادق أو أنه ال يفعله
 2األفعال بطل أصلهم ". 

 شعري و فيه ثالث مطالب : المبحث السادس : السمعيات عند ابن كالب وعند األ

  شعري تعريف السمعيات عند ابن كالب واأل ول :المطلب األ

 باتباع الوحي الذي جاء به ي معرفة احلق (إالأ" وال سبيل إىل ذلك  )قال الغنيمان حفظه اهلل : 
فيجب أن يتبع، وأن يكون هو األصل املعول عليه يف معرفة عبادة  -صلى اهلل عليه وسلم-حممد 

اهلل، واإلميان به، وبرسله، ومالئكته، وكتبه، واليوم اآلخر، واإلميان بأمسائه وصفاته وعبادته هبا، 
م يف إثبات وجود اهلل تعاىل، بناء على حدوث خالفًا لطريقة املتكلمني، الذين جعلوا عمدهتم عقوهذ

الكون، مث إثبات صفاته نفيًا وإثباتًا بالقياس العقلي، مث إثبات النبوات، مث بعد ذلك يتكلمون يف 
وهذه طريقة املعتزلة، والكرامية، والكالبية، واألشعرية، غري أن األشعرية سلكوا هذه  السمعيات.

علمية، دون العملية. و أما املعتزلة فلم يفرقوا بني العقيدة والعمل يف الطريقة يف األصول االعتقادية ال
القياس العقلي، حىت إهنم ينظرون إىل القدر املشرتك يف األفعال بني الرب والعباد، فما كان حسناً من 

                                                                 
عبد العزيز بن  ه  دراسة وحتقيق:728(   تأليف: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين   ت 7\31النبوات ص) 1

 م2222ه /1322اململكة العربية السعودية الطبعة : األوىل،صاحل الطويان الناشر: أضواء السلف، الرياض، 
 (3\13)  ص نفس املصدر 2
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العباد يف نظرهم، فهو عندهم حسن من اهلل تعاىل، وما كان قبيحًا منهم، فهو من اهلل تعاىل قبيح، 
 .  1الصفات ( نفاةذا مساهم أهل السنة: مشبهة األفعال، وهذ

احلديث عن  يبدؤونهي اليت يضبطها العقل؛ ألن احَلَكم هو العقل، ولذلك زادهم  : ما العقلياتأ
اهلل ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل وعن صفاته فيقولون ما جيوز هلل عقاًل، وما جيب له عقالً، وما ميتنع عنه عقالً، 

املعتزلة  العقل هو الذي يثبت  عرية : إن العقل هو الذي يثبت الصفات السبع، وتقولفتقول األش
األمساء وينفي الصفات، وتقول اجلهمية إن العقل هو الذي ينفي األمساء والصفات، وال يثبت إال 

 تَ َعاىَل.وجوداً مطلقاً. فهذا القسم العقليات تدخل فيه معظم املباحث املتعلقة بصفات اهلل ُسْبَحانَُه وَ 
يقولون:  -مثالً -اليت دل عليها اخلرب اجملرد، والعقل ال يقتضي إثبات ذلك وال نفيه   والسمعيات أي

اإلميان باليوم اآلخر وما يكون فيه، ال يقتضي العقل وجوده وال حيكم بنفيه، فهو من القسم اجلائز 
 عقاًل؛ لكن ورد خرباً ومسعاً ومثله عذاب القرب.

هي براهني عقلية،  -ن اآليات القرآنية اليت تظنوهنا مسعية كاآليات اليت تتعلق باآلخرة: أ ويرد عليهم
وقد استدل اهلل ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل وبني حقيقة البعث واحلساب والنشور حبجج وآيات، هي يف ذاهتا 

ا اقتضاًء جزئياً تقتضيها إما اقتضاًء كليًا وإم براهني عقلية ال َتلك العقول إال أن تسلم بصحتها، و
مثل مسألة اليوم اآلخر، والبعث، والنشور، فإننا نرى رجاًل جباراً طاغياً  أي يقتضي كل مسألة بذاهتا

ظاملًا سفواكًا للدماء طول عمره، مُثو ميوت، ونرى آخر برًا رحيمًا تقيًا عاداًل حسن العشرة ِإىَل آخر 
دون أن يأتيه وحي أن يكون هنالك جزاء، وجيازى صفات اخلري مُثو ميوت. فالعقل السليم يقتضي ب

مسى نفسه احلكيم، وعدم احلساب  -هذا بظلمه وشره، وجيازى هذا خبريه وبره، واهلل ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل 
اليت نقلت  أي الكتاب والسنة تطلق َعَلى األدلة النقلية، والنقل يعين وكلمة السمع خالف احلكمة.

 وحده اهلل عند والعلم 2هللُ َعَلْيِه َوَسلوَم، ويقال هذا: دليل خربيإلينا عن النيب َصلوى ا
 خر :المطلب الثاني :عقيدة ابن كالب في اليوم اآل

                                                                 
 ( شرح كتاب التوحيد من صحيح 33 \1شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري تأليف الشيخ : عبد اهلل بن حممد الغنيمان ) 1

 ه  1320الناشر: مكتبة الدار، املدينة املنورة الطبعة: األوىل، 
 ( 1\1777(و)1\070(و)1\136احلوايل ص) الرمحن عبد بن سفر: الطحاوية  املؤلف العقيدة شرح راجع2
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من كالمه  ورأسا من فيه  خر تفصيالومل أقف ألبن كالب على نص يف قضّية طرق إثبات اليوم اآل
 م اهللقوال العلماء  و استلزمته من كالمهم رمحهأبل استخرجته من 

احلشر والنشر،  هل السنة و الجماعة بأحوال البرزخ ، وأمور اآلخرة من :أابن كالب وافق  -0
هبا الصادق صلى اهلل  والشفاعة واجلنة والنار، ألهنا من األمور املمكنة اليت أقر وامليزان ، والصراط ،

                                               معية .عليه وسلم ، وأيدهتا نصوص الكتاب والسنة  وبذلك جعلوها من النصوص الس

فذهب كثري من أهل الكالم وذهب أكثر الناس إىل أن املعاد من األمور السمعية  " : ابن تيمةقال  
  1اليت ال تُعَلم إالو بالسمع، وهو قول كثري من أصحابنا واألشعرية وغريهم"

أمور، وإخباره هبا شهادته هبا، وكفى باهلل شهيًدا، فنفُس فالقرآن قد أخرب اهلل فيه ب "وقال أيضا : 
إخباره وشهادته مبا شهد به من أمر الربوبية والرسالة والثواب والعقاب وأحوال أوليائه وأعدائه كاف  ، 

 أَنَّهُ  َلُهمْ  يـََتبَـيَّنَ  َحتَّىَٰ  أَنُفِسِهمْ  َوِفي اآْلفَاقِ  ِفي آيَاتَِنا َسُنرِيِهمْ ))قال:قد  و وهو الطريق السمعية
فهذه الطريق البصرية اليت قد ُتسموى العقل، وهو أن يرد يف أنفسهم ويف  52( سورة فصلت  (اْلَحقُّ 

 2اآلفاق ما يدهُذم على مثل ما دلو عليه القرآن"

َن ِكاَلب  َواأْلَْشَعرِيو َلِكنو اأْلَْشَعرِيو َقُصَر َعْن طَرِيَقِة اْبِن ِكاَلب  ، َوأَنْ ُتْم َخاَلْفُتْم ابْ  "وقال أيضا : 
رَبِيوَة ، َونَ َفْيُتْم اْلُعُلوو َوِخَيارُُكْم جَيَْعُلُه ِمْن الصَِّفاِت السوْمِعيوِة ، مَ  َع َأنو اْبَن ِكاَلب  َكاَن فَ نَ َفْيُتْم الصَِّفاِت اخلَْ

 3 إْنَكاِر الصَِّفاِت اْلِفْعِليوِة اْلَقاِئَمِة ِبَذاِت اللوِه"ُمْبَتِدًعا ِعْنَد السوَلِف مبَا قَالَُه يف َمْسأََلِة اْلُقْرآِن ؟ َويف 

                                                                 
( املؤلف : تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل 3\232انظر جامع املسائل البن تيمية  ص) 1

ه ( حتقيق : حممد عزير مشس إشراف : بكر بن عبد 728توىف : بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )امل
 ه  1322اهلل أبو زيد الناشر : دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع الطبعة : األوىل ، 

 (  1\137نفس املصدر ص ) 2
   -ه  1328، (الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل6\631ه ( ص)728الفتاوى الكربى البن تيمية الدمشقي )ت   3
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ومن ذلك أن أحدهم حيتج بكل ما جيده من األدلة السمعية وإن كان ضعيف املنت  يضا : "أو قال 
والداللة ويدع ما هو أقوى وأبني من األدلة العقلية إما لعدم علمه هبا وإما لنفوره عنها وإما لغري ذلك 

مقابلة هؤالء من املنتسبني إىل اإلثبات بل إىل السنة واجلماعة أيضا من ال يعتمد يف صفات اهلل  ويف
على أخبار اهلل ورسوله بل قد عدل عن هذه الطريق وعزل اهلل ورسوله عن هذه الوالية فال يعتمد يف 

ن اضطراب أولئك هذا الباب إال على ما ظنه من املعقوالت مث هؤالء مضطربون يف معقوالهتم أكثر م
يف املنقوالت جتد هؤالء يقولون أنا نعلم بالضرورة أمرا واآلخرون يقولون نعلم بالنظر أو بالضرورة ما 
يناقضه وهؤالء يقولون العقل الصريح ال يدل إال على ما قلناه واآلخرون يناقضوهم يف ذلك مث من 

يف احلرية والوقف أو إىل التناقض وهو  مجع منهم بني هذه احلجج أداه األمر إىل تكافؤ األدلة فيبقى
أن يقول هنا قوال ويقول هنا قوال يناقضه كما جتد من حال كثري من هؤالء املتكلمني واملتفلسفة بل 
جتد أحدهم جيمع بني النقيضني أو بني رفع النقيضني والنقيضان اللذان مها اإلثبات والنفي ال 

عتقادين املتناقضني اإلثبات شك والوقف فيرتدد بني االجيتمعان وال يرتفعان بل هذا يفيد صاحبه ال
 والنفي كما يرتدد بني اإلرادتني املتناقضتني وهذا هو حال حذاق هؤالء كأيب املعايل وأيب حامد و

 1" اآلمدي الشهرستاين والرازي و

 
 
 مسائل  في اإليمان باليوم اآلخر  -4

أخرب به النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وصح به وجيب اإلميان بكل ما  " : بن قدامة املقدسياقال 
النقل عنه فيما شاهدناه، أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء يف ذلك ما عقلناه وجهلناه، ومل 

 . 2 " نطلع على حقيقة معناه

                                                                 
 ( املؤلف : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس  حتقيق : د. حممد رشاد سامل1\273الصفدية ص )  1
(املؤلف : ابن قدامة املقدسي الطبعة : الثانية الناشر : وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 1\23ملعة االعتقاد  ص) 2

 م2222 -ه  1322ربية السعودية تاريخ النشر : اململكة الع -واإلرشاد 
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  : ابن تيميةقال 
ف  بني العلماء أنو التكليَف باألمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق املسلمني، ويف ثبوته بالعقل اختال "

من أصحابنا وغريِهم، واملسألة مشهورة، مسألة التحسني والتقبيح ووجوب الواجبات وحترع  احملرمات، 
املسألة  يف هل ثبتْت بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة اهلل وشكره، ومسألة األعيان قبل السومع. و

وأما الثواب والعقاب فمعلوم  ةتفصيل كتبته يف غري هذا املوضع، إذ املقصود هنا النكت املستغرب
بالسمع بال خاليف بني املسلمني، وهل يُعَلم بالعقل؟ مبين  على املعاد، فإّن املعاَد معلوم بالسمع بال 
ريب، وهل يُعَلم بالعقل؟ قد اختُِلَف فيه فذهب كثري من أهل الكالم وذهب أكثر الناس إىل أن 

 1الو بالسمع، وهو قول كثري من أصحابنا واألشعرية وغريهم."املعاد من األمور السمعية اليت ال تُعَلم إ
"وأما املنحرفون عن طريقهم فهم ثالث طوائف يف اجلملة: أهل التخييل، وأهل التأويل، : أيضا قالو 

وأما  هم املتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه وأهل التجهيل  فأهل التخييل
نصوص الواردة يف الصفات مل يقصد هبا الرسول أن يعتقد الناس الباطل، أهل التأويل فيقولون: إن ال

ولكن قصد هبا معاين، ومل يبني هذم تلك املعاين وال دهذم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا احلق 
امتحاهنم وتكليفهم وإتعاب  دهمقصو  بعقوهذم، مث جيتهدوا يف صرف تلك النصوص عن مدلوهذا و

خبالف هؤالء  م يف أن يصرفوا كالمه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا احلق من غري جهتهأذهاهنم وعقوهذ
   2فإهنم تظاهروا بنصر السنة يف مواضع كثرية وهم يف احلقيقة ال لإلسالم نصروا، وال للفالسفة كسروا"

 خرشعري في اليوم اآلالمطلب الثالث : عقيدة األ

 مسائل يوم اآلخر لقد وافق اإلمام  األشعري مذهب السلف يف

                                                                 
( املؤلف : تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل 1\137جامع املسائل البن تيمية  ص )   1

راف بكر بن عبد اهلل ه ( حتقيق : حممد عزير مشس إش728بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف : 
 ه  1322أبو زيد الناشر : دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع الطبعة : األوىل ، 

انظر بتصرف كتاب الفتوى احلموية الكربى املؤلف : تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن  2
ه ( احملقق : د. محد بن عبد احملسن التوجيري الناشر : دار 728لي الدمشقي )املتوىف : أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنب

 م2223ه  / 1320الرياض الطبعة : الطبعة الثانية  –الصميعي 
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" وأمجعوا على أن عذاب القرب حق وأن الناس يفتنون يف قبورهم بعد أن حيييون فيها  قال رمحه اهلل :
ويسألون فيثبت اهلل من أحب تثبيته وأهنم ال يذوقون أمل املوت كما قال تعاىل ال يذوقون فيها املوت 

يامة ويصعق من يف السموات ومن يف األرض إىل املوتة األوىل وعلى أنه ينفخ يف الصور قبل يوم الق
إال من شاء اهلل مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وعلى أن اهلل تعاىل يعيدهم كما بدأهم حفاة 
عراة عزال وأن األجساد اليت أطاعت وعصت هي اليت تبعث يوم القيامة وكذلك اجللود اليت كانت يف 

اليت تشهد عليهم يوم القيامة وأن اهلل تعاىل ينصب املوازين لوزن الدنيا واأللسنة واأليدي واألرجل هي 
أعمال العباد فمن ثقلت موازينه أفلح ومن خفت موازينه خاب وخسر وأن كفة السيئات هتوي إىل 
جهنم وأن كفة احلسنات هتوي عند زيادهتا إىل اجلنة وأن اخللق يؤتون يوم القيامة بصحائف فيها 

ه بيمينه حوسب حسابا يسريا ومن أويت كتابه بشماله فأولئك يصلون سعريا أعماهذم فمن أويت كتاب
وأمجعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم جيوز عليه العباد بقدر أعماهذم وأهنم يتفاوتون يف 

 1السرعة واإلبطاء على قدر ذلك"

بشفاعة رسول اهلل  2 امتحشو اونقول : إن اهلل عز و جل خيرج قوما من النار بعد أن  " : يضاأوقال 
صلى اهلل عليه و سلم تصديقا ملا جاءت به الروايات عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ونؤمن 
بعذاب القرب وباحلوض وأن امليزان حق والصراط حق والبعث بعد املوت حق وأن اهلل عز و جل 

     3 يوقف العباد يف املوقف وحياسب املؤمنني  "

 يضا : "أوقال   3ر أن اجلنة والنار خملوقتان وأن من مات وقتل فبأجله مات وقتل"ونق " يضا :أوقال 
  1وجحدوا عذاب القرب وأن الكفار يف قبورهم يعذبون وقد أمجع على ذلك الصحابة والتابعون "

                                                                 
ه (احملقق عبد اهلل شاكر حممد اجلنيدي 323( أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري )ت 1\277رسالة إىل أهل الثغر ص )1

 ه   1313ة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية الطبعة: الناشر: عماد
 (احرتقوا) أي 2
 فوقية حسني حممود حتقيق : د. القاهرة  (أليب بشر األشعري أبو احلسن الناشر دار األنصار22\ 1االبانة ) 3
 (  22\ 1نفس املصدر  ) 3
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  2"وأن اجلنة والنار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من يف القبور " : يضاأوقال 

بعذاب القرب ومنكر ونكري عليهما الصالة والسالم ومساءلتهما املدفونني يف  " ونؤمن يضا :أل وقا
   3القبور"

 

 

 

 

 

 أصول اإليمان بين ابن كالب واألشعري، وفيه مبحثان : : الفصل الثالث

  : حقيقة اإليمان بين ابن كالب واألشعري و فيه  مطلبان : المبحث األول

 ان عند ابن كالبالمطلب األول : اإليم

يذهب ابن كالب إىل تعريف اإلميان بأنه اإلقرار باللسان و املعرفة . وهو هبذا خيالف مجاهري أهل 
تصديق بالقلب ، وإقرار باللسان  -أهل السنة واجلماعة -السنة و اجلماعة ، فإن اإلميان عند السلف

                 3، وعمل باجلوارح

                                                                                                                                                                                                        
 (13\1نفس املصدر  ) 1
 (22\1نفس املصدر  ) 2
 (  1\22املصدر )   نفس   3
( ، تأليف: تاج الدين  70 \ 1( وانظر طبقات الشافعية الكربى) 137-127انظر كتاب اصول الدين للبغدادي ص)  3

   نية، السبكي، احملقق: د. حممود حممد الطناحي د عبد الفتاح حممد احللو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثا
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 1 "التصديق والقول مجيعاً اإلميان هو " وكان يقول : 

ميان وإمنا حتت وأنه فاسق مل خيرج من اإل ةلكبري اوكذلك يوافق أهل السنة أيضًا يف شأن مرتكب  "
  2"  املشيئة اإلهذية فأن شاء عذبه وأن شاء غفر له

 قال ابن تيمية : 

حججهم املشهورة، وبه احتج  فهو من 2«ُمْؤِمَنة   فَِإنَـَّها َأْعِتْقَها،»" وأما احتجاجهم بقوله لألمة : 
ابن ُكالوب، وكان يقول : اإلميان هو التصديق والقول مجيعاً، فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه، 
وهذا ال حجة فيه؛ ألن اإلميان الظاهر الذي جتري عليه األحكام يف الدنيا ال يستلزم اإلميان يف 

 َوبِاْليَـْومِ  بِالّلهِ  ))آَمنَّا ة، فإن املنافقني الذين قالواالباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة يف اآلخر 
مؤمنون يصلون مع الناس، ويصومون  هم يف الظاهر 0 البقرة((سورة  ِبُمْؤِمِنينَ  ُهم َوَما اآلِخرِ 

 3" يوارثوهنم وحيجون ويغزون، واملسلمون يناكحوهنم و

روَق بَ نْيَ اْلَمْعرَِفِة الويِت يف اْلَقْلِب َوبَ نْيَ التوْصِديِق الوِذي يف ف َ  -َرِضَي اللوُه َعْنُه  -" َوَأمْحَد  يضا :أال قو 
ق ْرَاُر ؛ َوَقْد ذََكَر َثاَلثََة َأْشَياَء َوَهَذا حَيَْتِمُل  َشْيئَ نْيِ   حَيَْتِمُل َأْن يُ َفرَِّق اْلَقْلِب فَِإنو َتْصِديَق اللَِّساِن ُهَو اإْلِ

ب  وبَ نْيَ َتْصِديِق اْلقَ  القالنسي ، َواأْلَْشَعرِيُّ َوَأْصَحابُُه يُ َفرُِّقوَن بَ نْيَ  ْلِب َوَمْعرِفَِتِه َوَهَذا قَ ْوُل اْبن ُكالو
ْل ُهَو اْلِعْلُم بَ  َمْعرَِفِة اْلَقْلِب َوبَ نْيَ َتْصِديِق اْلَقْلِب فَِإنو َتْصِديَق اْلَقْلِب قَ ْولُُه . َوقَ ْوُل اْلَقْلِب ِعْنَدُهْم لَْيسَ 

                                                                 
( دراسة وحتقيق: حممد ناصر الدين األلباين الناشر: املكتب اإلسالمي، عمان، األردن 2\267اإلميان الكبري البن تيمية ص )  1

 م1776ه /1316الطبعة : اخلامسة، 
  ه  1336 ابن طاهر التميمي البغدادي استانبول مطبعة الدولة القهار ( االمام اليب منصور عبد123أصول الدين ص)  انظر2
( باب )حَتْرعِِ  اْلَكاَلِم يف الصواَلِة، َوَنْسِخ َما َكاَن 1\381( ص)33رواه مسلم يف صحيحه عن معاوية ابن احلكم السلمي برقم ) 3

إحياء  ه ( احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار261ِمْن ِإبَاَحِتِه(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 
 بريوت -الرتاث العريب 

( دراسة وحتقيق: حممد ناصر الدين األلباين الناشر: املكتب اإلسالمي، عمان، األردن 2\267اإلميان الكبري البن تيمية ص )  3
 م1776ه /1316الطبعة : اخلامسة، 
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ق ْرَاِر؟ َوَهْل حَيَْتاُج إىَل َأْن َيكُ  قًا مبَا نَ ْوًعا آَخُر ؛ َوهِذََذا قَاَل َأمْحَد : َهْل حَيَْتاُج إىَل اْلَمْعرَِفِة َمَع اإْلِ وَن ُمَصدِّ
ق ْرَاِر فَ َقْد َزَعَم أَنوُه ِمْن شَ  ْيئَ نْيِ َوِإْن َزَعَم أَنوُه حَيَْتاُج أَْن َعَرَف ؟ فَِإْن َزَعَم أَنوُه حَيْتَاُج إىَل اْلَمْعرَِفِة َمَع اإْلِ

قًا مبَا َعَرَف فَ ُهَو ِمْن َثاَلثَِة َأْشَياَء فَِإْن َجَحَد َوقَاَل : اَل حَيَْتاُج إىَل اْلَمعْ  رَِفِة َوالتوْصِديِق. َيُكوَن ُمِقراا َوُمَصدِّ
  1 " رَِفَة َوالتوْصِديَق.فَ َقْد أََتى َعِظيًما َواَل َأْحَسُب اْمرَأً َيْدَفُع اْلَمعْ 

ميان وإن كان يوافق يف مسألة صحة إميان املقلد ومرتكب هل السنة يف تعريف اإلأابن كالب خيالف ف
 علم أاهلل  الكبرية   . و

 

 

 

 المطلب الثاني : اإليمان عند األشعري 

   2" ونقول : إن اإلسالم أوسع من اإلميان وليس كل إسالم إميانا " شعري :قال األ

وأن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول اهلل صلى  " يضا  :أوقال 
 اهلل عليه و سلم اليت رواها الثقات عدل عن عدل حىت تنتهي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم "

3 . 

 َأْغَنى َما َوَتبَّ  َلَهب   أَِبي َيَدا تـَبَّتْ  :)) وتعالى" ويقال هذم : أليس قد قال اهلل تبارك  يضا :أوقال   
وأمره مع ذلك باإلميان فأوجب   4و0المسد سورة ((َلَهب   َذاتَ  نَارًا َكَسَب َسَيْصَلى َوَما َمالُهُ  َعْنهُ 

                                                                 
 ه (728ية احلراين )املتوىف : ( املؤلف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيم7\376جمموع الفتاوى ص) 1

 م 2220ه  /  1326الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ،  عامر اجلزار -احملقق : أنور الباز 
 فوقية حسني حممود حتقيق : د. 1377القاهرة الطبعة األوىل ،  األشعري أبو احلسن الناشر دار األنصار  ( 22\1االبانة ) 2
 (27\1)ص نفس املصدر  3
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عليه أن يعلم أنه ال يؤمن وأن اهلل صادق يف إخباره عنه أنه ال يؤمن وأمره مع ذلك أن يؤمن وال 
ه ال يكون وال يقدر على أن يؤمن وأن يعلم أنه ال يؤمن وإذا كان هذا هكذا جيتمع اإلميان والعلم بأن

   1 فقد أمر اهلل سبحانه أبا هذب مبا ال يقدر عليه ألنه أمره أن يؤمن وأنه يعلم أنه ال يؤمن "

 :يضا أوقال 

بالتصديق  "وأمجعوا على أن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا
به وال جهل به ألن ذلك كفر وإمنا هو نقصان يف مرتبة العلم وزيادة البيان كما خيتلف وزن طاعتنا 

 2 " وطاعة النيب وإن كنا مجيعا مؤديني للواجب علني

" وأمجعوا على أن املؤمن باهلل تعاىل وسائر ما دعاه النيب إىل اإلميان به ال خيرجه عنه  يضا :أوقال 
عاصي وال حيبط إميانه إال الكفر وأن العصاة من أهل القبلة مأمورين بسائر الشرائع غري شيء من امل

 3 " خارجني عن اإلميان مبعاصيهم

 : المبحث الثاني :القدر عند ابن كالب واألشعري، وفيه مطلبان

  : المطلب األول :  القدر عند ابن كالب

وأن   بت أن اخلري والشر حيدثان بإرادة اهلل كذلك أعطى ابن كالب رأيه يف مسألة القدر حيث يث و
 تعاىل ه خلق مها من رادته وأن أفعال العباد من خري وشرإما يقع يف الكون مبشيئة اهلل و 

أقول يف اجلملة أن اهلل أراد حدوث احلوادث كلها خريها وشرها وال أقول  ابن كالب : " قال 
احلوادث اليت أراد حدوثها كما أقول يف اجلملة عند  التفصيل أنه أراد املعاصي وأن وان كانت من مجلة

                                                                 
  (  173 \1)نفس املصدر ص  1
( املؤلف : علي بن إمساعيل بن أيب بشر إسحاق بن سامل بن إمساعيل االشعري الناشر : مكتبة 1\267رسالة إىل أهل الثغر ) 2

 م . حتقيق : عبداهلل شاكر حممد اجلنيدي2222والثانية ،  - 1788دمشق الطبعة : األوىل ،  –العلوم واحلكم 
 (1\271نفس املصدر ص) 3
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 " الدعاء يا خالق األجسام وال أقول يا خالق القرود واخلنازير والدم ،وأن هو اخلالق هذذه األشياء كلها
1  

  2"بن كالب يثبت القدر يف اجلملة على طريقة أهل السنة واجلماعة "كان اجلرجاين: قال

 

 

 ند األشعريالمطلب الثاني :  القدر ع

"مسألة وزعمت القدرية أنا نستحق اسم القدر ألنا نقول إن اهلل تعاىل قدر الشر  شعري :قال األ
والكفر فمن يثبت القدر كان قدريا دون من مل يثبته يقال هذم : القدري هو من يثبت القدر لنفسه 

ائغ  هو من زعم أنه دون ربه عز و جل وأنه يقدر أفعاله دون خالقه وكذلك هو يف اللغة ألن الص
يصوغ دون من يزعم أنه يصاغ له والنجار : هو من يضيف النجارة إىل نفسه دون أنه ينجر له فلما  
كنتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم وتفعلوهنا دون ربكم وجب أن تكونوا قدرية ومل نكن حنن قدرية 

نقدرها دونه وقلنا : إهنا تقدر لنا  ألنا مل نضف األعمال إىل  أنفسنا دون ربنا عز و جل ومل نقل إنا
" 3   

" وأن اخلري والشر بقضاء اهلل وقدره وإنا نؤمن بقضاء اهلل وقدره خريه وشره حلوه ومره  يضا :أوقال 
ونعلم أن ما أخطأنا مل يكن ليصيبنا وأن ما أصابنا مل يكن ليخطئنا وأن العباد ال ميلكون ألنفسهم 

 َشاءَ  َما ِإال َضرًّا َوال نـَْفًعا لِنَـْفِسي َأْمِلكُ  ال ُقلْ  جل:)) و عزا قال ضرا وال نفعا إال بإذن اهلل كم
                                                                 

ه  1336ابن طاهر التميمي البغدادي استانبول مطبعة الدولة  القهار ( االمام اليب منصور عبد123أصول الدين ص)  1
 م. وانظر الكتاب : موقف ابن تيمية من األشاعرة تأليف : الدكتور عبد الّرمحن بن صاحل بن صاحل احملمود  : مكتبة الرشد1728

ليف السيد الشريف علي ابن أت ( 706الدين عبدالرمحن االجيي ت) (للقاضي عضد 136و130 \8شرح املواقف ص)  انظر2
 ( دار الكتب العلمية بريوت ابنان816حممد  اجلرجاين املتويف)

 ( أليب بشر األشعري أبو احلسن الناشر دار األنصار القاهرة  حتقيق : د. فوقية حسني حممود177\1االبانة)  3
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فكذلك من زعم أن العباد يفعلون ويقدرون ما مل يقدره ويقدرون على .. 188االعراف سورة ((اللَّهُ 
ل ما مل يقدر عليه فقد جعل هذم من السلطان والقدرة والتمكن ما مل جيعله للرمحن . تعاىل عن قو 

  1 أهل الزور والبهتان واإلفك والطغيان علوا كبريا "

 

 

 

 

 خالصة البحث                                  

   شعري :فصل يف الفروق واالتفاق بني ابن كالب واأل

يلي ا شعري  يف ذات اهلل تعاىل وصفاته يظهر لنا ممن خالل ما سبق عرضه من آراء ابن كالب واأل
: 

 احلسن األشعري مل يكن صورة طبق األصل البن كالب ومدرسته ، بل كان خمالفاً له يفأن أبا  :وال أ
أشياء فمثاًل مع أن األشعري قال بنفي حلول احلوادث بذات اهلل وهو ما يسمى بالصفات االختيارية 
القائمة باهلل، وهذا هو األصل الذي قال به ابن كالب ومدرسته، إال أن األشعري خالف ابن كالب 

 جوانب من مسألة الكالم اليت هي أهم املسائل، فإنه قال بأزلية األمر والنهي، أما ابن كالب فقال يف
حبدوث ذلك، وعدم التطابق بني آراء الرجلني له داللته يف حتديد نسبة املذهب إىل أحدمها، خاصة 

سائل قد شارك غري وأن مسألة الكالم من أهم املسائل اليت َتيز املذهب األشعري، ألن غريها من امل
 األشاعرة القول فيها. 

                                                                 
 (  22\1انفس املصدر   ص) 1
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 ثانيا : عقيدة األشعري المخالفة للسلف:

 تأويل الصفات االختيارية، أو إثباهتا أزلية، خشية إثبات حلول احلوادث باهلل. -1

 ال يتعلق مبشيئة وإرادة، خبالف ابن كالب القائل حبدوثه. كالم اهلل أزيل)األمر، والنهي(  -2

 1در مع القول بالكسب، وأن االستطاعة ال تكون إال مع الفعل.اإلميان بالق -3

كالمه يف اإلبانة لننظر هل فيه ما يوافق  و يبعد هذا االستطراد نذكر عبارات األشعر و  :ثالثا 
 ...م ال أمذهب ابن كالب 

سائل من م  ورسالة إىل أهل الثغر مقاالت اإلسالميني و ن ما قرره أبو احلسن األشعري يف اإلبانةإ
املعتقد ومنه صفات اهلل تعاىل موافق ملعتقد السلف، وخمالف ملا عليه األشاعرة؛ إذ أنه قد أثبت 
الصفات هلل تعاىل على ظاهرها، ومنع من تأويلها، وعد من تأوهذا مبتدعة وجهمية، كما سبق نقل  

فويض الذي يزعمه كثري من كالمه يف ثنايا هذا الكتاب، وهذا مينع َتامًا أن يكون قد قرر فيه الت
األشعرية، بل إنه صرح بأن الصفات حقيقة، وأوجب األخذ بالظاهر، وبني أن آيات الصفات 
مفهومة معلومة، ورد على من تأوهذا وأخرجها عن حقيقتها. وهذا يؤكد أهنا َتثل مرحلة مغايرة عن 

 مرحلته الكالبية.

ة مباينة ألهل احلديث، ونقل أقواهذم، يف  أنه قد بني يف مقاالت اإلسالميني أن الكالبية فرق :رابعا
، ولو كان كالبيًا ملا فرق  ، وقد سبق نقل أقواله كثري من املسائل، ومل جيعلهم يف مجلة أهل احلديث

، إما أن يدخلهم حتت مصطلح أهل احلديث،  بينهم وبني أهل احلديث، وجلمعهم يف مصطلح واحد
 . أو حتت الكالبية

                                                                 
( 2\023احملمود ص) صاحل  بن الرمحن األشاعرة لعبد من تيمية ابن الشبل من كتاب موقف العزيز عبد بن ماهر:  تلخيص 1

 الرياض - الرشد مكتبة: الناشر
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أنه سائر على درب اإلمام أمحد، ووصفه   اإلبانة شعري ذكر يف أول كتابأن أبا احلسن األ :خامسا
بأنه إمام أهل السنة، ومل ينتسب قط البن كالب، وال اعتزى إليه يف شيء من كتبه املوجودة ومعلوم 
أن ابن كالب كان مباينًا لطريق اإلمام أمحد، وأن اإلمام أمحد كان ينهى عن الكالبية وعن كبارهم  

،  ، وهذا مشهور مستفيض عنه ، كما سبق تقريره ، ويصفهم باجلهمية احملاسيب وأصحابه كاحلارث
، مع علمه بنهيه عن ابن كالب  فلو كان األشعري على طريق ابن كالب ملا انتسب إىل اإلمام أمحد

 1 " وحتذيره من طريقته.

م فقط قول بعض الرد عليه يكفى يفو  بلوغري ذلك من األدلة ولضيق املقال نكتفى بذلك  
 املنتسبني إىل أيب احلسن األشعري أنه إمنا ألف )اإلبانة( وقاية ألهل السنة .

لألشعري كتاب يف السنة قد جعله أصحابه وقاية هذم من أهل السنة،  و " اأْلَْهَوازِيُّ : علي قال أبو
لم يقبل ذلك منه يتولون به العوام من أصحابنا، مساه كتاب )اإلبانة( صنفه ببغداد ملا دخلها، ف

،  احلنابلة وهجروه ، ومسعت أبا عبداهلل احلمراين يقول: ملا دخل األشعري إىل بغداد جاء إىل الربهباري
فجعل يقول: "رددت على اجلبائي، وعلى أيب هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى وعلى 

ما أدري مما قلت  : " هباري"، وأكثر الكالم يف ذلك، فما سكت، قال الرب  اجملوس، فقلت وقالوا
"، فخرج من عنده وصنف كتاب  قلياًل وال كثرياً، ما نعرف إال ما قال أبو عبداهلل أمحد بن حنبل

           3 واهلل اعلم 2 " )اإلبانة(، فلم يقبلوه منه، ومل يظهر ببغداد إىل أن خرج منها

                                                                 
()أهل السنة األشاعرة 1\721( و ص)1\600بتصرف من الكتاب: األشاعرة يف ميزان أهل السنة نقد  لكتاب  من ص )  1

وأدلتهم( املؤلف: أبو عثمان فيصل بن قزار اجلاسم الناشر: املربة اخلريية لعلوم القرآن والسنة، الكويت الطبعة:  شهادة علماء األمة
 م 2227 -ه   1328األوىل، 

( املؤلف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين 6\662نقله شيخ االسالم يف الفتاوى الكربى  ص ) 2
مصطفى عبدالقادر عطا الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : الطبعة األوىل  -ه ( احملقق : حممد عبدالقادر عطا 728 )املتوىف :
 م1787 -ه  1328

 املرحلة إثبات على األدلة سياق: الثاين بتصرف انظر البحث للشيخ علوي عبد القادر السقاف موقع الدرر السنية  املطلب 3
 عريلألش  األخرية الثالثة
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 نتائجثالثا: الخاتمة و تشتمل على ما يلي: الخاتمة وفيها أهم ال

  هم النتائجأ أوال :

يعتقده متأخرو األشاعرة، نستطيع  إبانته وبني ما يقوله ويف بني ما سجله اإلمام أبو احلسن  وإذا قارنا
أن نقول بأن نسبتهم لإلمام أيب احلسن غري صحيحة، فأرى من املناسب أن أسجل هنا ما قاله شيخ 

" ال ريب أن قول ابن   األشعري حيث قال : امليزان الصحيح يف احلكم علىباإلسالم ابن تيمية 
كالب واألشعري وحنومها من املثبتة للصفات ليس هو قوَل اجلهميِة بل وال املعتزلِة، بل هؤالء هذم 
مصنفات  يف الرد على اجلهمية واملعتزلة وبيان تضليل َمْن نفاها، بل هم تارة يكفرون اجلهميَة واملعتزلَة 

  وتارًة يضللوهنم ... 

وابن كالب إمام األشعرية أكثُر خمالفًة جلهم وأقرُب إىل السلف من األشعري نفسه،  " أن قال إىل
واألشعري أقرب إىل السلف من القاضي أيب بكر الباقالين، والقاضي أبو بكر وأمثالُُه أقرُب إىل 

  1 السلف من أيب املعايل وأتباِعِه.. "

شاعرة اليوم بل هم حيرفون معظم الصفات لعقيدة األ ا هي خمالفةهن عقيدة االشعري الذي تويف عليإ
وال يثبتون إال سبعة وليس إثباتاً سلفياً بل بعضها ال يثبتوهنا حقيقة فهم ينفون السمع والبصر واإلرادة 
الفعلية  وينفون قدرة اهلل عز وجل على نفسه ، وأما صفة الكالم فال يثبوتنها إمنا يثبتون الكالم 

إال اإلرادة اليت تستلزم احملبة فال يفرقون بني اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية ألهنم  النفسي وال يثبتون
جربية وإذا أثبتوا صفة فإمنا يثبتوهنا بالعقل ال بالسمع إال أن متأخريهم جنحوا إىل إثبات السمع 

قفة والبصر بالسمع وهم على تعطيل معظم الصفات فإذا كان السلف حكموا على اللفظية والوا

                                                                 
ه ( احملقق : 728( املؤلف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف : 12/222جمموع الفتاوى ) 1

 م 2220ه  /  1326أنور الباز عامر اجلزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 
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املتأخرين منهم الذين جنحوا إىل  بالتجهم ملخالفتهم ألهل السنة يف صفة الكالم فكيف باألشاعرة
 .تعطيل عامة الصفات 

 :ما يلي  املتأخرين لألشاعرةهم الوجوه أو 

: عامة األشاعرة املتأخرين على عقيدة أيب املعايل لذا جتد يف جوهرة التوحيد اليت تدرس  الوجه االول 
 اهد األشعرية يف املع

 1 فأوله أو فوض ورم تنزيهاً            وكل نص أوهم التشبيه
 وهو من كبار األشعرية  2اجلهمي اجلربي( ) الرازي  وقد مسى شيخ اإلسالم الفخر

قال  : أن أكثر متقدمي األشاعرة وعامة متأخرين مرجئة موافقني ملذهب اجلهم يف ذلك  الوجه الثاني
ميَاِن َمَع أَنوُه َنَصَر اْلَمْشُهوَر َعْن أَْهِل شيخ اإلسالم : " َوأَ  بُو احلََْسِن اأْلَْشَعرِيُّ َنَصَر قَ ْوَل َجْهم  يف  اإْلِ

ميَاِن فَ يَ ُقوُل أَنَا ُمْؤِمن  إْن َشاَء اللوُه ؛ أِلَنوُه َنَصَر َمْذَهَب أَ   أَنوُه اَل ْهِل السُّنوِة يف السُّنوِة ِمْن أَنوُه َيْسَتْثيِن يف اإْلِ
َلِة َواَل خُيَلوُدوَن يف النواِر َوتُ ْقَبُل ِفيِهْم الشوَفاَعُة َوحَنُْو َذِلَك . َوهُ  َو َداِئًما يَ ْنُصُر يف َيْكُفُر َأَحد  ِمْن أَْهِل اْلِقب ْ

احلَِْديِث َلِكنوُه ملَْ َيُكْن َخِبريًا مبَآِخِذِهْم  قَ ْوَل أَْهلِ  -اْلَمَساِئِل الويِت ِفيَها الن ِّزَاُع بَ نْيَ أَْهِل احلَِْديِث َوَغرْيِِهْم 
ِض َما يُ ْنِكرُُه فَ يَ ْنُصرُُه َعَلى َما يَ رَاُه ُهَو ِمْن اأْلُُصوِل الويِت تَ َلقواَها َعْن َغرْيِِهْم ؛ فَ يَ َقُع يف َذِلَك ِمْن الت وَناقُ 

ميَاِن َوَنَصَر ِفيَها قَ ْول َجْهم  َمَع َنْصرِِه ِلاِلْسِتثْ َناِء ؛ َوهِذََذا َخاَلَفُه  َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ، َكَما فَ َعَل يف َمْسأََلِة اإْلِ 
ْصِر قَ ْول َكِثري  ِمْن َأْصَحاِبِه يف ااِلْسِتثْ َناِء َكَما َسَنْذُكُر َمْأَخَذُه يف َذِلَك َوات وبَ َعُه َأْكثَ ُر َأْصَحاِبِه َعَلى نَ 

 يَِقْف إالو َعَلى ُكُتِب اْلَكاَلِم وملَْ يَ ْعِرْف َما قَالَُه السوَلُف َوأَِئموُة السُّنوِة يف َهَذا َجْهم  يف َذِلَك . َوَمْن ملَْ 
َكفوَر سُّنوِة َبْل َقْد  اْلَباِب ؛ فَ َيُظنُّ َأنو َما ذََكُروُه ُهَو قَ ْوُل أَْهِل السُّنوِة ؛ َوُهَو قَ ْوُل ملَْ يَ ُقْلُه َأَحد  ِمْن أَِئموِة ال

ميَاِن الوِذي َنَصرَُه أَبُو احلََْسِن . وَ  ُهَو ِعْنَدُهْم َأمْحَد ْبُن َحْنَبل  َووَِكيع  َوَغي ْرمُُهَا َمْن قَاَل ِبَقْوِل َجْهم  يف اإْلِ
ْعَتزَِلِة َوحَنْوِِهْم َيْطَعُن يف َكِثري  مموْن َشر  ِمْن قَ ْوِل اْلُمْرِجَئِة ؛ َوهِذََذا َصاَر َمْن يُ َعظُِّم الشواِفِعيو ِمْن الزوْيِديوِة َواْلمُ 

                                                                 
(خلري 1\28ه (انظر األعالم  ص)1231ألف جوهرة التوحيد تويف )هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي املالكي اللقاين،  1

ه (الناشر: دار العلم للماليني الطبعة: اخلامسة 1376الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف: 
 عشر 

 (  16\213نفس املصدر جمموع الفتاوى ) 2
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َلُسوفًا َواَل ُمْرِجًئا َوَهُؤاَلِء َفاَلِسَفة  َأْشَعرِيوة   ُمْرِجَئة  َوَغَرُضُهْم َذمُّ يَ ْنَتِسُب إلَْيِه يَ ُقوُلوَن : الشواِفِعيُّ ملَْ َيُكْن فَ ي ْ
ْرَجاِء َوحَنُْن َنْذُكُر ُعْمَدتَ ُهْم ِلكَ   1 ْونِِه َمْشُهورًا ِعْنَد َكِثري  ِمْن اْلُمَتَأخِّرِيَن اْلُمْنَتِسِبنَي إىَل السُّنوِة "اإْلِ

 مجاع املسلمني قيل وقول جهم يفإذا قيل قول الكرامية قول خارج عن إيضا رمحه اهلل : " و أوقال  
ميان وقد اإل مجاع املسلمني قبله بل السلف كفروا من يقول بقول جهم يفإميان قول خارج عن اإل

احتج الناس على فساد قول الكرامية حبجج صحيحة واحلجج من جنسها على فساد قول اجلهمية 
 0(( البقرة بمؤمنين  ومن الناس من يقول آمنا بالل وباليوم اآلخر وماهم))أكثر مثل قوله تعاىل 
                                                                                 3((  2 "   ميان عن املنافقنيقالوا فقد نفى اهلل اإل

 :حيث قال  يف معاصريه من املتكلمني ابن تيمية  و لقد صدق 

  3"  وهم يف احلقيقة ال لإلسالم نصروا، وال للفالسفة كسروا " 

  :أيضا  ويقول فيهم

   0 " يسفسطون يف العقليات ويقرمطون يف السمعيات "

 صيات )تكتب بعد كتابة البحث(التو  ثانيا:

 أهّم التوصيات و هي :

                                                                 
ه ( احملقق : أنور 728ن أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف : ( املؤلف : تقي الدي7/122جمموع الفتاوى ) 1

 م 2220ه  /  1326الباز عامر اجلزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 
 (  7/131ص) نفس املصدر   2
 يف مدونة ايب جعفر عبد اهلل اخلليفي األزمنة هذه يف األشاعرة معتقد َخفو  جربين ابن  قول على بتصرف انظر التنبيه 3
 أنور:  احملقق( ه 728:  املتوىف) احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي:  املؤلف( 0\33) الفتاوى جمموع 3

 م 2220/  ه  1326 ، الثالثة:  الطبعة الوفاء دار:  الناشر اجلزار عامر الباز
ه ( احملقق: د. حممد بن عودة السعوي 728ملؤلف  ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: (ا1\17انظر التدمرية ص ) 0

 م2222ه  / 1321الرياض الطبعة: السادسة  –الناشر: مكتبة العبيكان 
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وجوب ترسيخ معتقد السلف الصاحل بني املسلمني على الوجه األكمل ؛ ألنه بغريه لن يبقى  -1
 للمسلمني باقية ، فهو سياُج أماهنم من الذوبان يف األديان والفرق والعقائد األخرى .

 وأنه ال يُعارُض آداَب التعامل بالرفق واللطف وجوب تفقه املسلمني حبقيقة عقيدة السلف ، -2
 هل البدع .أاملنضبَطني بالضابط الشرعي مع غريهم من 

 ضرورُة التأكيد على عدم تعارض  الوالء والرباء و الرد على املخالف مع مساحة اإلسالم ورمحته و -3
 وسطّيته ، وَنْشُر ذلك يف وسائل اإلعالم املختلفة .

لفرق الضالة  حبقيقة  عرض عقيدة السلف والرد على الفرق الضالة حسب حتمّية مواجهة ا -3
هل  التوحيد ، وجماهبتهم بأنّنا لو مل يكن من عدالة هذا أالضوابط الشرعّية ، فليس فيه ما خيجل منه 

 املعتقد عندنا إال أهنم هم يُواجهونا بوالئهم لبعضهم وبراءهتم مّنا لكفى بذلك عدالً وإنصافاً .

 هل البدع ال يعين ظلمهم واالعتداء عليهم  أسيخ مفهوم أن الرباء من تر  -0

الصوارف اليت  الشبهات و إجياد آلية فعالة لتثبيت العقيدة و الدين يف نفوس الناس ومحايتهم من -6
تستهدف هدم الدين والتدين يف قلوب الناس وعقوهذم وأعماهذم وحياهتم من حيث املناهج والوسائل 

  واألساليب 

ستفادة من الوسائل البحثية واإلعالمية املعاصرة يف أداء هذا املطلب اجلليل املشار إليه  وهو اال -7 
ما يتعلق باألساليب والوسائل واالجتهاديات، وهي ما جيب على كل من يهمه أمر هذه الدعوة، 

واملادي، ملراجعة ويهمه أمر السنة  و العقيدة واإلسالم واملسلمني، أن يبذل قصارى اجلهد املعنوي 
لتقوع   - بالضوابط الشرعية -األساليب والوسائل يف الدعوة إىل اهلل، واإلفادة من الوسائل احلديثة 
 األساليب والوسائل ومراجعتها وحتديثها دراسة وختطيطاً وتنفيذاً وَتويالً.
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ملسلمون عموماً نه ال تزال العقيدة و السنة وأهلها واإلسالم واأذكر نفسي وغريي أين أكما  -8 
 يواجهون من التحديات واملخاطر ما حتتاج معه إىل مزيد من احلراسة واحلماية، بالتصدي للشبهات و

 للدعاة اىل اهلل تعاىلأخرى خص توصيات أفلذلك   االفرتاءات

 

 

 توصيات لدعاة التوحيد والسنة في كل مكان :

ائح والوصايا القيمة اليت جيب األخذ قد لوحظ من خالل نتائج  اليت سبق عرضها يف مبحث  والنص
 : هبا واعتبارها واليت مفادها

ن الدعاة واملنتسبني للعقيدة و السنة والدعوة ليس فيهم  شيء من احلدوة والشدة واجلفاء، والتسرع أ
هارون عليه السالم  جيره  أخيهفشدهتم نصح ودين فهذا موسى عليه السالم أخذ بلحييت  وحنو ذلك.
قال اهلل  الطغاةطغى أ عون وهور ف اهلل موسى عليه السالم لدعوة مرأيب اهلل عز وجل وملا إليه وهو ن

سالم رمحه قال شيخ اإل  22 طه سورة ((َيْخَشى َأوْ  يـََتذَكَّرُ  َلَعلَّهُ ))ملاذا   ((لَيّـًنا قـَْواًل  َلهُ  فـَُقواَل ))ما هذ
َا َهِذِه اأْلُُموُر ِهَي ِمْن َمَصاِلحِ  اهلل : اْلُمْؤِمِننَي الويِت ُيْصِلُح اللوُه هِبَا بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعِض فَِإنو اْلُمْؤِمَن  "َوِإمنو

 1 لِْلُمْؤِمِن َكاْلَيَدْيِن تَ ْغِسُل إْحَدامُهَا اأْلُْخَرى "

وا ِمْن من حولك قال تعالى : )) فَِبَما رَْحَمة  ِمَن اللَِّه لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا غليظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّ 
ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فتوكل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ   ((فَاْعُف َعنـْ

    055 عمران آل سورة

                                                                 
  ه  1326:الثالثة ،  بن تيمية احلراين  احملقق : أنور الباز عامر اجلزار الناشر : دار الوفاء الطبعةال(  28\03" جمموع الفتاوى) 1
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رفيقًا حليمًا يف دعوته للناس مؤمنهم وكافرهم، ال يعنف وال  -صلى اهلل عليه وسلم  -وكان النيب 
 مياري   

 :قال صلى اهلل عليه وسلم

َزعْ  َوَلمْ  زَانَُه، ِإالَّ  َقطُّ  َشْيء   ِفي َيكُ  َلمْ  الرِّْفقَ  ) فَِإنَّ      0 َشانَُه( ِإالَّ  َقطُّ  َشْيء   ِمنْ  يـُنـْ

 خر بالصرب مث الصرب يف الدعوة اىل اهللوصي نفسي و كل مؤمن باهلل واليوم اآلأكم  

مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل روحه يقول : بالصرب واليقني  " قال ابن القيم رمحه اهلل :
 اتعالى : ))وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانو تنال اإلمامة يف الدين مث تال قوله 

   2"  42 سورة السجدة بآياتنا يوقنون ((

 فاآلية متضمنة ألصلني آخرين :"وكما أنه سبحانه علق اإلمامة يف الدين بالصرب واليقنيأيضا وقال 
أحدمها الدعوة إىل اهلل وهداية خلقه الثاين هدايتهم مبا أمر به على لسان رسوله ال مبقتضى عقوهذم 

  3 " وآرائهم وسياساهتم وأذواقهم وتقليد أسالفهم بغري برهان من اهلل ألنه قال يهدون بأمرنا

  قال ابن كثري رمحه اهلل :

قال: كانوا يقولون،   02سورة الواقعة  ثـُلَّة  ِمَن األوَّلِيَن . َوَقِليل  ِمَن اآلِخرِيَن(( )) :قوله تعاىل " يف 
أو يرجون، أن يكونوا كلهم من هذه األمة. فهذا قول احلسن وابن سريين أن اجلميع من هذه األمة. 

                                                                 
(عن عائشة رضي اهلل عنهما انظر مسند احملقق: شعيب 32\303( ص )23327اخرجه االمام أمحد يف مسنده برقم ) 1

قال الشيخ االلباين حديث و عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي الناشر: مؤسسة الرسالة  -األرنؤوط 
 ه ( الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت1322لباين )املتوىف: لألاود صحيح انظر صحيح أيب د

( املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين 2\103مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ص )2
 ه   1316دار الكتاب العريب بريوت الطبعة: الثالثة،  ه ( احملقق: حممد املعتصم باهلل البغدادي الناشر701ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 

( املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية 18\1رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانه  ص) 3
 ه 1322ىل، الرياض الطبعة: األو  –ه ( احملقق: عبد اهلل بن حممد املديفر الناشر: مطابع الشرق األوسط 701)املتوىف: 
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سبها؛ وهذذا وال شك أن أول كل أمة خري من آخرها، فيحتمل أن يعم األمر  مجيع األمم كل أمة حب
رُ )ثبت يف الصحاح وغريها، من غري وجه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:   قـَْرِني، النَّاسِ  َخيـْ

 عن عمار بن ياسر، قال فأما احلديث الذي رواه اإلمام أمحد 0(يـَُلونـَُهمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  يـَُلونـَُهْم، الَِّذينَ  ثُمَّ 
ر   َأوَّلُهُ  يُْدرى اَل  اْلَمَطرِ  َمَثلُ  أُمَِّتي )َمَثلُ لم: : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وس ، فهذا  2آِخُرُه( َأمْ  َخيـْ

احلديث، بعد احلكم بصحة إسناده، حممول على أن الدين كما هو حمتاج إىل أول األمة يف إبالغه 
وايتها إىل من بعدهم، كذلك هو حمتاج إىل القائمني به يف أواخرها، وتثبيت الناس على السنة ور 

وإظهارها، والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذي حيتاج   إىل املطر األول وإىل املطر الثاين، ولكن 
فإنه لواله ما نبت يف األرض، وال تعلق أساسه   العمدة الكربى على األول، واحتياج الزرع إليه آكد

 َمنْ  َيُضرُُّهمْ  اَل  اْلَحقِّ، َعَلى ظَاِهرِينَ  أُمَِّتي ِمنْ  طَائَِفة   تـََزالُ  اَل فيها؛ وهذذا قال، عليه السالم: )
الغرض أن هذه األمة أشرف من سائر األمم،  .. و3(َكَذِلكَ  َوُهمْ  اللِ  َأْمرُ  يَْأِتيَ  َحتَّى َخَذَلُهْم،

واملقربون فيها أكثر من غريها وأعلى منزلة؛ لشرف دينها وعظم نبيها. وهذذا ثبت بالتواتر عن رسول 

                                                                 
( باب )الَ َيْشَهُد َعَلى َشَهاَدِة َجْور  ِإَذا أُْشِهَد(جامع الصحيح 3\171( ص)2602اخرجه البخاري عن ابن مسعود  برقم )1

املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن 
( باب 3\1763( ص)212ه  واخرجه مسلم برقم )1322حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل،  بإضافة ترقيم السلطانية 

ن القشريي النيسابوري )بَاُب َفْضِل الصوَحابَِة مُثو الوِذيَن يَ ُلونَ ُهْم مُثو الوِذيَن يَ ُلونَ ُهْم( صحيح مسلم املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلس
 قق: حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  بريوته ( احمل261): 

ه ( 223( املؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي البصرى )2\38( ص)682مسند أيب داود الطيالسي برقم ) 2
م قال االلباين  1777 -ه   1317احملقق: الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي الناشر: دار هجر  مصر الطبعة: األوىل، 

ه ( احملقق: حممد ناصر الدين األلباين 731التربيزي )املتوىف:  )َصِحيح لطرقه( انظر مشكاة املصابيح املؤلف: حممد ، أبو عبد اهلل،
 1780بريوت الطبعة: الثالثة،  –الناشر: املكتب اإلسالمي 

ِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة برقم 3
ُ
اَل تَ زَاُل طَائَِفة  ِمْن »( باب )قَ ْوِل النويبِّ َصلوى اهللُ َعَلْيِه َوَسلوَم: 7\121( ص)7311)اخرجه البخاري َعِن امل
( باب)قَ ْولِِه َصلوى اهللُ َعَلْيِه 3\1023( ص)172يُ َقاتُِلوَن َوُهْم أَْهُل الِعْلِم( واخرجه مسلم ايضا برقم )« أُمويِت ظَاِهرِيَن َعَلى احَلقِّ 

 «(اَل تَ زَاُل طَائَِفة  ِمْن أُمويِت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَْقِّ اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهمْ »َوَسلوَم: 
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ويف  1( ِحَساب   ِبَغْيرِ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخُلونَ  أَْلًفا َسْبِعينَ )عليه وسلم أنه أخرب أن يف هذه األمة  اهلل صلى اهلل
ُعونَ  أَْلف   ُكلِّ  َمعَ ) : لفظ ُعونَ  َواِحد   ِبُكلِّ )ويف آخر  4(أَْلًفا َسبـْ  .   3 " 3 (أَْلًفا َسبـْ

أو احملنة أو التمكني فقال رمحه اهلل أيهما أفضل الصرب  مام الشافعي رمحه اهلل يوما "و سأل اإل
التمكني درجة األنبياء وال يكون التمكني إال بعد احملنة فإذا امتحن صرب وإذا صرب مكن أال ترى أن 
اهلل عز وجل امتحن إبراهيم عليه السالم مث مكنه وامتحن موسى عليه السالم مث مكنه وامتحن أيوب 

ه السالم مث مكنه وآتاه ملكا والتمكني أفضل الدرجات عليه السالم مث مكنه وامتحن سليمان علي
قال اهلل عز وجل وكذلك مكنا ليوسف يف األرض وأيوب عليه السالم بعد احملنة العظيمة مكن قال 

  0 " اهلل تعاىل وآتيناه أهله ومثلهم معهم

 بِالُمْؤِمنِ  لَباَلءُ ا يـََزالُ  َما)  وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :
  6(  َخِطيَئة   َعَلْيهِ  َوَما اللَّهَ  يـَْلَقى َحتَّى َوَماِلهِ  َوَوَلِدهِ  نـَْفِسهِ  ِفي َوالُمْؤِمَنةِ 

                                                                 
( انظر مسند اإلمام أمحد بن حنبل املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن 7\308(ص)3337اخرجه امحد برقم ) 1

عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن  -األرنؤوط  ه ( احملقق: شعيب231هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: 
 م 2221 -ه   1321الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  الرتكي

لوَم(انظر سنن ( بَاُب )ِصَفِة أُموِة حُمَمود   َصلوى اللوُه َعَلْيِه َوسَ 0\338( ص)3286اخرجه ابن ماجة عن َأيَب أَُماَمَة اْلَباِهِليو برقم ) 2
ه ( احملقق: 273أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين )املتوىف:  -وماجة اسم أبيه يزيد  -ابن ماجه ت األرنؤوط املؤلف: ابن ماجة 

َعبد الّلطيف حرز اهلل الناشر: دار الرسالة العاملية الطبعة: األوىل،  -حممود كامل قره بللي  -عادل مرشد  -شعيب األرنؤوط 
 ه   1332

( انظر املعجم البن املقرئ املؤلف: أبو بكر حممد بن إبراهيم 1\273( ص)887اخرجه ابن املقري َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  برقم ) 3
ه ( حتقيق: أيب عبد احلمن عادل بن سعد 381بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاين اخلازن، املشهور بابن املقرئ )املتوىف: 

 م 1778 -ه   1317شد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع الطبعة: األوىل، الناشر: مكتبة الر 
( تفسري القرآن العظيم املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي 7\017تفسري ابن كثري) 3

 م 1777 -ه  1322يع الطبعة: الثانية ه ( احملقق: سامي بن حممد سالمة الناشر: دار طيبة للنشر والتوز 773)املتوىف: 
 بريوت -ه ( الناشر: دار املعرفة 020(  أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي ) 26\1إحياء علوم الدين ص)  0
( سنن الرتمذي املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، 3\622(ص )2377رواه الرتمذي برقم ) 6

( وإبراهيم عطوة عوض 3( وحممد فؤاد عبد الباقي )ج  2، 1ه ( حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر )ج  277ملتوىف: أبو عيسى )ا
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 فقد قيل قدميا من ألف فقد استهدف   1 خيرا وليس آخرو أ

 وَِكَتاب   قَالَهُ  َوِشْعر   َصن وَفَها ِبكتب   َمْوتِهِ  دَ بَ عْ  الروُجلِ  َعْقلِ  َعَلى ُيْسَتَدلُّ  : »يَ ُقوُل  اْلَعاَلِء، ْبنَ  عن ِهاَللَ 
  «أَْنَشَأُه 

ْنَسانُ  » :اْلَعاَلِء قال  ْبنَ  َعْمرِويب أوعن   ملَْ  َما النواسِ  أَف َْواهِ  ِمنْ  َساَلَمة   َويف  َعْقِلهِ  ِمنْ  ُفْسَحة   يف  اإْلِ
  «ِشْعرًا  يَ ُقلْ  أَوْ  ِكَتابًا َيَضعْ 

 فَ َقدِ  ِكَتابًا َصَنعَ  َمنْ : »اْلَعتوايبُّ  قَالَ  طَاِهر   َأيب  ْبنُ  َأمْحَدُ  قَالَ : قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  َأيب  َوَأْخبَ َرين : يُّ اْلَعْسَكرِ  قَالَ 
 لِلشوْتمِ  تَ َعروضَ  فَ َقدْ  َأَساءَ  َوِإنْ  َواْلِغيَبِة، لِْلَحَسدِ  اْستُ ْهِدفَ  فَ َقدِ  َأْحَسنَ  فَِإنْ  َوالذومِّ، لِْلَمْدحِ  اْسَتْشَرفَ 

 2"  «ِلَسان   ِبُكلِّ  َواْستُ ْقِذفَ 

 شعرا يقل مل ما عقله من فسحة يف الرجل يزال ( " اله  172ت )  : و قال حيي ابن خالد الربمكي
 3كتابا "  يصّنف أو

ن حتصى نراها منتشرة يف الكتب قدميا و حديثا ولكنهم مل إكثر من أوهذه العبارات وغريها كثرية بل 
 نصاف لتقليل من الكتابة ولكنهم قصدوا العدل و اإليقصدوا ا

 قال :  (ه 328ت )ابن عبد ربه  و هذذا ذكر

                                                                                                                                                                                                        
مصر الطبعة: م وصححه األلباين يف  –( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 0، 3املدرس يف األزهر الشريف )ج  

 املعارف للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: األوىل، )ملكتبة املعارف(.( الناشر: مكتبة 0\337"السلسلة الصحيحة" ص)
 اعين أخرياُ )بالرتتيب( وليس آخراُ )باألمهية( 1
( املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد 383\2ذكره اخلطيب البغدادي يف اجلامع خلالق الراوي واداب السامع ) 2

 الرياض -الناشر: مكتبة املعارف  ه (احملقق: د. حممود الطحان363 بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف:
( املؤلف: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي 1\11معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب ص) 3

 م 1773 -ه   1313األوىل،  ه ( احملقق: إحسان عباس الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت الطبعة:626احلموي )املتوىف: 
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 إىل سبيل وال ، ميوت أبدا ال فيه عيب ال الذي إنّ : قال فيه عيب ال أحدا تعلم هل: للعّتايب  " وقيل
  .العاّمة ألسنة من الّسالمة

 من عند إال لأللسن، واستشرف للخصوم دفاسته فقد كتابا وضع أو شعرا قرض من: وقال أيضا 
 اه   1". هم  ما وقليل اهذوى، بغري وحكم العدل، بعني فيه نظر

اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني 
من تشاء إىل صراط  ، اهدنا ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون

   مستقيم

  اهلل أسأل     هل املغفرة أاللهم ال تعاملنا مبا حنن أهله وعاملنا مبا أنت أهله ، أنت أهل التقوى و 
 وأن اجتنابه، يرزقنا وأن باطالً  الباطل ويرينا اتباعه ويرزقنا حقاا احلق يرينا أن الكرع  العرش رب العظيم
 ديننا لنا حيفظ املسلمني، و أن وينصر اإلسالم يعز وأن اهذدى،و  احلق على املسلمني كلمة جيمع

 فيه ما إىل املسلمني عامة يوفق وأن وحاسد، عدو و شر ذي كل وشر الفنت، شر يقينا وأن وأمننا،
 وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل السبيل ، وصلى سواء وإياهم يهدينا وأن واملسلمني، اإلسالم خري
 معهم وعنا الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن التابعني، وعن أمجعني، حابتهص عن اهلل و رضي آله

املرسلني وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب  على وسالم  الرامحني أرحم يا وإحسانك بفضلك و كرمك
 العاملني

 وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت واليه أنيب

                                                                 
العقد الفريد املؤلف: أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سامل املعروف بابن عبد ربه  1

 ه  1323بريوت الطبعة: األوىل،  –ه ( الناشر: دار الكتب العلمية 328األندلسي )املتوىف: 
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فإن أخطأت  الصاحلات   الذي بنعمته تتمفإن أصبت فمن اهلل وحده فله احلمد والشكر واحلمد هلل
                                                                 فمن نفسي و من الشيطان فأستغفره وأتوب إليه واحلمد هلل على كل حال 

 وسبحانك اللهم وحبمدك اشهد أن ال اهلل إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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                                           يات القرآنية                                                    فهرس اآل
430 

               186 اية             البقرة                        (( َقرِيب   فَِإينِّ  َعينِّ  ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذا))البقرة    
 07ص

             78 البقرة             اية                   ((َوِجرْبِيلَ  َوُرُسِلهِ  َوَماَلِئَكِتهِ  لِلوهِ  َعُدواا َكانَ  َمنْ ))           
 73و63ص

                8 اية               البقرة                    (( مبُْؤِمِننيَ  ُهم َوَما اآلِخرِ  َوبِاْليَ ْومِ  بِالّلهِ  آَمنوا))           
 72ص

اية           عمران آل                     ((تُ َقاتِهِ  َحقو  اللوهَ  ات وُقوا آَمُنوا الوِذينَ  أَي َُّها يَا)) آل عمران 
    1ص          122

 اآلية        عمران ((                                 آل   هَذُمْ  لِنتَ  اللوهِ  مِّنَ  َرمْحَة   ))فِبَما           
 72ص         107

يًعا اللوهِ  حِبَْبلِ  ))َواْعَتِصُموا            اية          عمران تَ َفروُقوا((                        آل َواَل  مجَِ
 17ص         123

اية         عمران آل  ((                                     َوالروُسولَ  اللوهَ  َأِطيُعوا ُقلْ ))            
 13ص            32

             18 عمران       اية آل            (اْلِعْلِم( َوأُْوُلوا َواْلَمالِئَكةُ  ُهوَ  ِإالو  إِلَهَ  ال أَنوهُ  اللوهُ  )َشِهدَ )            
 02ص

عمران        آل                           ((َواْختَ َلُفوا تَ َفروُقوا َكالوِذينَ  َتُكونُوا َوال))            
 17ص            120اية

 اية              النساء      ((َواِحَدة   ن وْفس   مِّن َخَلَقُكم الوِذي َربوُكمُ  ات وُقوا النواسُ  أَي َُّها يَا))النساء    
 1ص               1

             07اية   النساء                          (( الروُسولَ  َوَأِطيُعوا اللوهَ  اَأِطيُعو  آَمُنوا الوِذينَ  أَي َُّها))            
 10ص



122



يًعا اللوهُ  وََكانَ ))                         النساء                                      (( َبِصريًا مسَِ
 67ص           133اية

َ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  ولَ الروسُ  ُيَشاِققِ  َوَمنْ ))                         110اية           النساء             ((اهْذَُدى لَهُ  تَ بَ نيو
 22ص

َذا االنعام    ))َوَأنو   اية   األنعام                                       فَاتوِبُعوُه(( ُمْسَتِقيًما ِصرَاِطي هََٰ
 67و17و 13ص         103

 اية   ِشيَ ًعا((                           األنعام             وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  فَ روُقوا الوِذينَ  ))ِإنو           
 17ص        107

             03اية         األعراف                                           ((َواأَلْمرُ  اخْلَْلقُ  لَهُ  االعراف  ))َأالَ 
 73و63ص

 اية         االعراف             ((اللوهُ  َشاءَ  َما ِإال َضراا َوال نَ ْفًعا لِنَ ْفِسي أَْمِلكُ  ُقْل ال))            
 86ص           188

             36اية            األنفال                        ((رحُِيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فَ تَ ْفَشُلواْ  تَ َناَزُعواْ  َوالَ )) االنفال    
 22و17ص

             62هود              اية              ((جمُِيب   َقرِيب   َريبِّ  ِإنو  إِلَْيهِ  ُتوبُوا مُثو  فَاْستَ ْغِفُروهُ )هود       )
 07ص

           37اية               هود                                (( َوَوْحيَنا بَِأْعيُِنَنا اْلُفْلك َواْصَنعْ ))           
 67ص

َا)) النحل                  32 اية             النحل          ((فَ َيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  نَ ُقولَ  َأنْ  أََرْدنَاهُ  ِإَذا ِلَشْيء   قَ ْولَُنا ِإمنو
                                                                                                73ص
           الكهف              (( اْلَبْحرُ  لََنِفدَ  َريبِّ  ِلَكِلَماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحرُ  َكانَ  َلوْ  هف   ))ُقلْ الك
 70و63ص         127اية

 اية     طه                                     (( خَيَْشىَٰ  أَوْ  يَ َتذَكورُ  لوَعلوهُ  لوي ًِّنا قَ ْواًل  لَهُ  طه       ))فَ ُقواَل 
 72ص           33
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             0اية                    طه                                 ((اْستَ َوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرومْحَنُ ))           
 62ص

  اية                   طه                                      ((َوأََرى َأمْسَع َمَعُكَما إنوين))           
 67ص          38و36

(          احلج                 (احلَِْميدِ  ِصرَاطِ  ِإىَل  َوُهُدوا اْلَقْولِ  ِمنَ  الطويِّبِ  ِإىَل  َوُهُدوا)احلج     )
 2ص          23اية

     القصص                                         (( َوْجَههُ  ِإالو  َهاِلك   َشْيء   ُكلُّ ))القصص  
67ص           88اية

          20اية                الروم((               بَِأْمرِهِ  َواأَلْرضُ  السوَماء تَ ُقومَ  َأن آيَاتِهِ  َوِمنْ ))الروم     
  70و63ص

            3اية                 الروم((                                 بَ ْعدُ  َوِمنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ  اأْلَْمرُ  لِلوهِ ))          
  73ص

           28اية                لقمان                                                ((َبِصري   مسَِيع  )لقمان     )
 00ص

 اية                   السجدة           (( صربوا ملا بأمرنا يهدون أئمة منهم وجعلنا))السجدة   
 73ص          23

            7اية             األحزاب         ((َسِديًدا قَ ْواًل  َوُقوُلوا اللوهَ  ات وُقوا آَمُنوا الوِذينَ  أَي َُّها يَا))االحزاب  
 1ص

           36ةاي  األحزاب            ((أَْمرًا َوَرُسولُهُ  اللوهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنة   َوال ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَما))           
 13ص

َا))يس                  82اية                 يس       ((فَ َيُكونُ  ُكن َلهُ  ن وُقولَ  َأن أََرْدنَاهُ  ِإَذا ِلَشْيء   قَ ْولَُنا إمنو
 63ص

           03يةا             فصلت                    (( أَنُفِسِهمْ  َويف  اآْلفَاقِ  يف  آيَاتَِنا َسُنرِيِهمْ ))فصلت    
 77ص
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ينَ  أَِقيُموا َأنْ ))الشورى            13 اية                   الشورة                         ((ِفيهِ  تَ تَ َفروُقوا َواَل  الدِّ
 17ص

             23اية       أُموة  ((                             الزخرف          َعَلى آبَاَءنَا َوَجْدنَا الزخرف  ))ِإنوا
  3ص

ُموا اَل  آَمُنوا الوِذينَ  أَي َُّها احلجرات  ))يَا            1  اية                احلجرات   (( َوَرُسولِهِ  اللوهِ  َيَديِ  بَ نْيَ  تُ َقدِّ
 13ص

 اية                       ق                         ((اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  أَق َْربُ  َوحَنْنُ ))ق          
 63ص         16

          00اية            الذاريات                                املؤمنني(( تنفع الذكرى الذاريات  ))فإن
 13ص 

اية                   الطور                           ((بَِأْعيُِنَنا فَِإنوكَ  رَبِّكَ  حِلُْكمِ  َواْصربْ ))الطور     
 67ص         38

          8 اية        النجم                         (( أَْدَنَ  َأوْ  قَ ْوَسنْيِ  قَابَ  َفَكانَ  فَ َتَدىلو  َدنَا مُثو )) النجم      
 63ص

 اية       القمر                                                         (( بَِأْعيُِنَنا جَتْرِي))القمر      
 67ص        13

         26اية               الرمحن                     ((َواإْلِْكرَامِ  اجلَْاَللِ  ُذو رَبِّكَ  َوْجهُ  َويَ ب َْقى))الرمحن   
 87و67ص

عة            الواق                              ((اآلِخرِينَ  ِمنَ  اأَلووِلنَي َوقَِليل   ِمنَ  ثُ لوة  )الواقعة    )
 73و2ص           13اية

 اية                 القلم                                       ((َساق   َعنْ  ُيْكَشفُ  ))يَ ْومَ        القلم
 68ص        32

  ملدثر   ا                                                                 ((َسَقرَ  َسُأْصِليهِ ))املدثر     
 72ص          26اية  
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مْ  َعنْ  ِإن وُهمْ  َكالو )) املطففني   اية                   املطففني                   ((َلَمْحُجوبُونَ  يَ ْوَمِئذ   َرهبِِّ
 67ص             10

املسد                                                          ((َوَتبو  هَذَب   َأيب  تَ بوْت َيَدا))املسد      
 83ص      2و 1اية 
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                                           الحديث  راويفهرس األحاديث                                     
430 

                                              معاذ الِكَتاِب (                  عن أَْهلِ  ِمنْ  قَ ْوًما َسَتْأيت  )ِإنوكَ  
 3و2ص

عن عائشة                                                                     َلِقيُت( َما قَ ْوِمكِ  ِمنْ  َلِقيتُ  َلَقدْ  ) 
 3ص

                                         ىِّ الدوارِ  ََتِيم   َعنْ                                       النوِصيَحُة( )الدِّينُ  
 3ص

اخْلُْدرِيِّ                                  َسِعيد   َأيب  َعنْ                         قَ ْبِلُكْم( ِمنْ  الوِذينَ  َسَننَ  )لَتتوِبُعنو  
 13ص

                                       أَْرَقمَ  ْبنِ  َزْيدِ   َعنْ    (                   اْلَعْجزِ  ِمنَ  ِبكَ  أَُعوذُ  ِإَنِّ  )اللوُهمو  
 13ص

هريرة                                           أيب َأىَب(               عن َمنْ  ِإالو  اجْلَنوةَ  َيْدُخُلونَ  أُمويِت  ُكلُّ  ) 
 10ص

                                    اهلل عبد بن جابر وسلم(   عن عليه اهلل صلى النويبِّ  ِإىَل  َمالَِئَكة   َجاَءتْ ) 
 10ص

َا)  موسى                                            أيب ِبِه(                   عن اللوهُ  بَ َعَثيِن  َما َوَمَثلُ  َمثَِلي ِإمنو
 10ص

رافع                                              أيب (                  عن أَرِيَكِتهِ  َعَلى ُمتوِكًئا َأَحدَُكمْ  أُْلِفنَيو  الَ )
 16ص

                                    معدي بن املقدام َمَعُه(                   عن َوِمثْ َلهُ  اْلِكَتابَ  أُوتِيتُ  ِإَنِّ  َأالَ )
 16ص

هريرة                                           أيب عن                بعدهم( تضلوا لن شيئني فيكم )تركت
 16ص
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هريرة                                           ِفْرَقًة(          عن أيب َوَسْبِعنيَ  ِإْحَدى َعَلى اْليَ ُهودُ  تَ َفروَقتِ )
 18ص

تَ َرُقوا اْلِكَتابَ نْيِ  أَْهلَ  ِإنو )                            ُسْفَيانَ  َأيب  ْبنِ  ُمَعاِويَةَ   عن   (               ِديِنِهمْ  يف  اف ْ
 18ص

                                         مسعود ابن عن(            َوَسلومَ  َعَلْيهِ  اللوهُ  َصلوى اهللِ  َرُسولُ  لََنا َخطو )
 17ص

َماِلك                                       ْبنِ  َعْوفِ  َعنْ           (       َوَسْبِعنيَ  ِبْضع   َعَلى أُمويِت  َستَ ْفرَتِقُ  )
 17ص

نَ نْيِ  َغائِرُ  َرُجل   َفأَق َْبلَ  ) َسِعيد                                            َأيب  اْلَوْجَنتَ نْيِ(        َعنْ  ُمْشِرفُ  اْلَعي ْ
 23ص

َنا ِإَذا )َفُكنوا ُموَسى                                         َأيب  وََكب وْرنَا(               َعنْ  لوْلَناهَ  َواد   َعَلى َأْشَرف ْ
 07ص
ُموَسى                                          َأيب  َأَحدُِكْم(                    َعنْ  ِإىَل  أَق َْربُ  َتْدُعونَ  الوِذي )ِإنو 
 03ص

أبيه                           عن جبري عن نافع َوتَ َعاىَل(                              عن كَ تَ َبارَ  َرب َُّنا يَ ْنزِلُ )
 62ص

مالك                                      ابن انس ريّب(                                             عن رأيتُ  )
 66ص

السلمي                        احلكم ابن معاوية عن                          ُمْؤِمَنة (         فَِإن وَها )أَْعِتْقَها،
 73ص
عائشة                                             َقطُّ(                      عن َشْيء   يف  َيكُ  ملَْ  الرِّْفقَ  فَِإنو ) 
 73ص

                                       مسعود ابن عن(                   يَ ُلونَ ُهمْ  الوِذينَ  مُثو  قَ ْرين، النواسِ  َخي ْرُ )
 73ص
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ياسر                                  ابن عمار (                                  عن اْلَمطَرِ  َمَثلُ  أُمويِت  )َمَثلُ 
 73ص
(        َعنِ احلَْ  َعَلى ظَاِهرِينَ  أُمويِت  ِمنْ  طَائَِفة   تَ زَالُ  )اَل  ِغريَةِ  قِّ

ُ
ُشْعَبَة                                ْبنِ  امل

 73ص 
                               الصديق بكر أيب عن              ( ِحَساب   ِبَغرْيِ  اجْلَنوةَ  َيْدُخُلونَ  أَْلًفا َسْبِعنيَ )

 73ص
اْلَباِهِليو                            أَُماَمةَ  عن  َأيب                                (أَْلًفا َسب ُْعونَ  أَْلف   ُكلِّ  َمعَ )

 73ص
َماِلك                                    ْبنِ  أََنسِ  َعنْ                                    (أَْلًفا َسب ُْعونَ  َواِحد   ِبُكلِّ )

 73ص
ْؤِمنِ  الَباَلءُ  يَ زَالُ  )َما

ُ
ؤْ  بِامل

ُ
هريرة                                       أيب ِمَنِة(                    عنَوامل

 70ص
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                                                     فهرس اآلثار                                                      
271 

وجوه                                                   ابن عباس رضي اهلل عنه                 تبيض 
 17ص 
                                                         شر اخلالف                 عنه اهلل رضي مسعود ابن

 41ص 
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                                                             فهرس األبيات الشعرية                                  
271 

النظر                    من حظ له خالف معترب    إال جاء خالف كل وليس              احلصار ابن
 21ص

فيه                   خلف ليس الصحابة قال      رسول  ه قال اهلل قال العلم                    الذهيب
 21ص
العرفان                 أولو هم الصحابة قال       رسول ه قال اهلل قال العلم                 يمالق ابن
 21ص
والغفران              العفو طريق لَعَلىَ      فإهنا الذنوب من خويف ما واهلل                 القيم ابن
 27ص
الرمحن              املعطل به ويقضي         ك    الب ابن قول اىل وانظر                 القيم ابن
 37ص

الب   دع               عن ال لسان كف            ل         كع للمخال ف يا ق   ل               ابن عساكر
 01ص

ا الفؤادِ  لِفي الكالمَ  إنو                    األخطل          دليالً        الفؤادِ  َعَلى اللسانُ  ُجْعلِ      وإمنو
 73و73ص

تنزيهاً                ورم فوض أو فأوله          التشبيها أوهم نص وكل                    اللقاين
 87ص
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 فهرس المصادر والمراجع
 باملدينة اإلسالمية اجلامعة مبجلة نشرت األنصاري حممد بن محاد: تأليف األشعري احلسن   أبو1

 23 العدد   املنورة
 احلسيين اهلل لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق حممد الطيب أبو: املؤلف العلوم جبد  أ2

 -ه  1323 األوىل الطبعة: الطبعة حزم ابن دار: الناشر( ه 1327: املتوىف) الِقنووجي البخاري
 .م 2222

 دار:  اشرالن احلسن أبو األشعري بشر أيب بن إمساعيل بن علي :املؤلف الديانة أصول عن   اإلبانة3
 حممود حسني فوقية. د:  حتقيق 1377 ، األوىل الطبعة القاهرة – األنصار

 أبو حممد: احملقق السيوطي الدين جالل الكمال بن الرمحن عبد:  املؤلف القرآن علوم يف   اإلتقان3
 م 1773/ ه 1373: الطبعة للكتاب العامة املصرية اهذيئة: الناشر إبراهيم الفضل

 اجلوزية قيم ابن بكر أيب بن حممد: تأليف واجلهمية املعطلة غزو على اإلسالمية يوشاجل   اجتماع0
 م1788/ه 1328 األوىل،:  الطبعة مصر تيمية، ابن مكتبة: الناشر

 دار: الناشر( ه 020)  الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد أبو: املؤلف الدين علوم   إحياء6
 بريوت – املعرفة

 غدادي  اصول الدين الب7
 للماليني العلم دار:  الناشر( ه 1376:  املتوىف) الدمشقي الزركلي زالدين: املؤلف:   األعالم8

 م 2222 مايو/  أيار - عشر اخلامسة:  الطبعة
 حممد اإلمام جامعة:  الناشر العباس أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد:  املؤلف   االستقامة7
 سامل رشاد حممد. د:  حتقيق 1323 ، األوىل الطبعة ورةاملن املدينة - سعود بن

:  الناشر السيوطي الفضل أبو بكر أيب ابن عبدالرمحن:  املؤلف املوطأ برجال املبطأ   إسعاف12
 1387  مصر  الكربى التجارية املكتبة

( 7\333)ص الشافعي العسقالين الفضل أيب حجر ألبن املؤلف الصحابة َتييز يف   اإلصابة11
 البجاوي حممد علي:  حتقيق 1312 ، األوىل الطبعة بريوت – اجليل دار:  الناشر

 تيمية ابن اإلسالم شيخ:  تأليف التحليل إبطال على الدليل   إقامة12
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 اإلسالمي، املكتب: الناشر األلباين الدين ناصر حممد: وحتقيق دراسة تيمية البن الكبري   اإلميان13
 م 1776/ه 1316 امسة،اخل  الطبعة األردن عمان،

 الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: املؤلف والنهاية   البداية13
 حمققة جديدة طبعة:  الطبعة العريب الرتاث إحياء دار:  الناشر، شريي علي حتقيق( ه 773: املتوىف)

 م 1788 - ه  1328 االوىل الطبعة/ 
 الشأن ذوي من عاصرهم ومن والرببر العرب تاريخ يف واخلرب املبتدأ انديو  خلدون ابن   تاريخ10

 اإلشبيلي احلضرمي الدين ويل زيد، أبو خلدون ابن حممد، بن حممد بن الرمحن عبد: املؤلف األكرب
 - ه  1328 الثانية،: الطبعة بريوت الفكر، دار: الناشر شحادة خليل: احملقق( ه 828: املتوىف)

 م 1788
 بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس: املؤلف. واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم يخ  تار 16

/ لبنان: النشر مكان. العريب الكتاب دار: النشر دار( ه 738: املتوىف) الذهيب قَامْياز بن عثمان
 م1787 - ه 1327: النشر سنة. بريوت

 هبة بن احلسن بن علي:  املؤلف األشعري سناحل أيب اإلمام إىل نسب فيما املفرتي كذب   تبيني17
 1323 ، الثالثة الطبعة  بريوت – العريب الكتاب دار:  الدمشقي الناشر عساكر بن اهلل

 املكتب:  الناشر األلباين الدين ناصر حممد:  املؤلف الطحاوية العقيدة شرح أحاديث   ختريج18
 1313 - الثانية  الطبعة بريوت – اإلسالمي

 عودة بن حممد. د: احملقق( ه 728: املتوىف) الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن  املؤلف دمرية  الت17
 م2222/  ه 1321 السادسة: الطبعة الرياض – العبيكان مكتبة: الناشر السعوي

 الرشيد دار طبعة عووامة حممد:  نسخة على اعتمدنا العسقالين حجر البن التهذيب   تقريب22 
 طبعة الباكستاين األشبال أيب:  طبعة وبني بينها اليت الفروقات أرفقنا ه 1326 األوىل الطبعة حبلب

 ه 1316 األوىل الطبعة العاصمة دار
 القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: املؤلف العظيم القرآن تفسري كثري ابن   تفسري21

 للنشر طيبة دار: الناشر سالمة مدحم بن سامي: احملقق( ه 773: املتوىف) الدمشقي مث البصري
 م 1777 - ه 1322 الثانية: الطبعة والتوزيع
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: الناشر احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد: تأليف الكالمية بدعهم تأسيس يف اجلهمية   تلبيس22
 قرطبة مؤسسة

 إبراهيم بن أمحد:  املؤلف القيم ابن اإلمام قصيدة شرح يف القواعد وتصحيح املقاصد   توضيح 23
 الشاويش زهري:  حتقيق 1326 ، الثالثة بريوتالطبعة - اإلسالمي املكتب  الناشر عيسى بن

 السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الَعباس أبو الدين تقي:  املؤلف  تيمية البن املسائل   جامع 23
:  حتقيق( ه 728:  املتوىف) الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم أيب بن اهلل عبد بن

:  الطبعة والتوزيع للنشر الفوائد عامل دار:  الناشر زيد أبو اهلل عبد بن بكر:  إشراف مشس عزير حممد
 ه  1322 ، األوىل

: وحتقيق دراسة القرطيب النمري اهلل عبد بن يوسف عمر أيب: تأليف وفضله العلم بيان   جامع 23
 1323 األوىل الطبعة حزم ابن دار - الريان مؤسسة: الناشر زمريل أمحد فواز الرمحن عبد أبو

 بن ثابت بن علي بن أمحد بكر أبو: املؤلف( 383\2) السامع واداب الراوي خلالق   اجلامع 20
 املعارف مكتبة: الطحانالناشر حممود. د: احملقق(ه 363: املتوىف) البغدادي اخلطيب مهدي بن أمحد

 الرياض –
 ناصر حممد:  املؤلف أصحابه يعلمها وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان اليت احلاجة   خطبة 26

 1322 – بريوت - اإلسالمي املكتب:  الناشر( 1\11) ص  األلباين الدين
 النشر دار  العباس أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد:  املؤلف والنقل العقل تعارض   درء 27
 الرمحن عبد اللطيف عبد:  حتقيق.- ه 1317 - وتبري  - العلمية الكتب دار: 

 دار: الناشر الصوالويب حممد حممد َعلي: املؤلف االهنيار َوَتداعيات االزدهارِ  َعواملُ  األمويوة   الدوَلة 28
 م 2228 - ه  1327 الثانية،: الطبعة لبنان   بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة املعرفة

(      ه 337)بكر أبو األصبهاين منجويه بن علي بن أمحد:  ؤلفامل مسلم صحيح   رجال 27
 بريوت:  النشر مكان 1327:  النشر سنة املعرفة دار الناشر الليثي اهلل عبد:  حتقيق

 ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: املؤلف إخوانه أحد إىل القيم ابن   رسالة 32
 – األوسط الشرق مطابع: الناشر املديفر حممد بن اهلل عبد: حملققا( ه 701: املتوىف) اجلوزية قيم

 ه 1322 األوىل،: الطبعة الرياض
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 بن إبراهيم بن حممد الوزير، ابن: ص املؤلف القاسم أيب سنة عن الذب يف والقواصم العواصم    31
: املتوىف) يرالوز  آل من الدين، عز اهلل، عبد أبو القامسي، احلسين املفضل بن املرتضى بن علي

 والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر األرنؤوط شعيب: عليه وعّلق ، حققه( ه 832
  م 1773 - ه  1310 الثالثة،: الطبعة بريوت

 إمساعيل بن سامل بن إسحاق بشر أيب بن إمساعيل بن علي:  الثغراملؤلف أهل إىل   رسالة 32
.  م2222،  والثانية - 1788 ، األوىل:  الطبعة دمشق – احلكمو  العلوم مكتبة:  الناشر االشعري

 اجلنيدي حممد شاكر عبداهلل:  حتقيق
 املسلم أنا منتدى:  ونشر اعداد والصوت احلرف أنكر من على الرد يف السجزي اإلمام   رسالة 33

 اهلل عبد با كرع  حممد  حتقيق من االستفادة
 كتب( ه 273:  املتوىف) القزويين يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة ابن:  املؤلف ماجه ابن   سنن 33

    املعاطي أيب مكتبة:  الناشر خليل حممود:  حواشيه
:  احملقق( ه 270:  املتوىف) ِجْستاين  األشعث بن سليمان داود أبو: املؤلف داود أيب   سنن 30

    الفكر دار:  الناشر احلميد عبد الدين حميي حممد
 علي بن احلسني بن أمحد بكر أبو:  املؤلف النقي اجلوهر ذيله ويف الكربى يف البيهقي   السنن 36

:  احملقق الرتكماين بابن الشهري املارديين عثمان بن علي الدين عالء: النقي اجلوهر مؤلف البيهقي
   األوىل:  ةالطبع:  الطبعة آباد حيدر ببلدة اهذند يف الكائنة النظامية املعارف دائرة جملس:  الناشر

  املصرية األوقاف وزارة موقع:  الكتاب مصدر  ه  1333
 الكتب دار:  الناشر النسائي الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد:  املؤلف الكربى  النسائي   سنن 37 

 سيد،  البنداري سليمان الغفار عبد.د:  حتقيق 1771 – 1311 ، األوىل الطبعة بريوت – العلمية
                                                                                                                                     حسن كسروي

  األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث   سلسلة 38
 ، األوىل الطبعة الدمام – القيم ابن دار:  الناشر الشيباين حنبل بن أمحد بن اهلل لعبد   السنة 37

 القحطاين سامل سعيد حممد. د:  حتقيق 1326
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 الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس:  املؤلف النبالء أعالم   سري 32
 مؤسسة:  الناشر األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف احملققني من جمموعة:  احملقق( ه 738:  املتوىف)

 م 1780/  ه  1320 ، الثالثة:  الطبعة لةالرسا
 سنة احلنبلي العكري حممد بن أمحد بن احلي عبد:  املؤلف ذهب من أخبار يف الذهب   شذرات 32

 دار:  الناشر األرناؤوط حممود األرنؤوط، القادر عبد:  حتقيق ه 1287 الوفاة سنة/ ه 1232 الوالدة
 كثري بن

 العز أيب ابن حممد بن عليّ  الدين عالء بن حممد الدين صدر:  فاملؤل الطحاوية العقيدة   شرح 31
 الشؤون وزارة:  الناشر شاكر أمحد:  حتقيق( ه 772:  املتوىف) الدمشقي الصاحلي احلنفي،األذرعي

 ه  1318 - األوىل:  الطبعة واإلرشاد والدعوة واألوقاف ، اإلسالمية
 الرتاث إحياء دار:  الناشر النووي مري بن شرف بن حيىي زكريا أليب   مسلم صحيح   شرح 32 

 1372 ، الثانية الطبعة   بريوت – العريب
: الناشر  الغنيمان حممد بن اهلل عبد:  الشيخ تأليف البخاري صحيح من التوحيد كتاب   شرح 33

 ه  1320 األوىل،: الطبعة املنورة املدينة الدار، مكتبة
 قام صوتية دروس:  الكتاب مصدر احملمود صاحل بن الرمحن عبد:  املؤلف االعتقاد ملعة   شرح 33

 الشبكة موقع بتفريغها
اإلسالمية

   
 [درسا 12 - الدرس رقم هو اجلزء ورقم آليا، مرقم الكتاب]
 اجلرجاين للشريف   املواقف   شرح 30 

 بن زاايت بن نوح احلاج بن الدين، ناصر حممد الرمحن عبد أبو: املؤلف األم – داود أيب   صحيح 36
 الكويت والتوزيع، للنشر غراس مؤسسة: الناشر( ه 1322: املتوىف) األلباين األشقودري آدم،
 مكتبة:  الناشر األلباين الدين ناصر بن حممد الرمحن عبد أبو:  املؤلف ماجة ابن   صحيح 37

      اخلامسة:  الطبعة الرياض   املعارف
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 املتوىف) اهلل عبد أبو البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد:  املؤلف  البخاري صحيح38
 بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار: الناشر الناصر ناصر بن زهري حممد: احملقق(ه 206: 

  ه 1322 األوىل،: الطبعة( الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم
 اإلسالمي املكتب:  الناشر األلباين الدين ناصر حممد:  املؤلف يادتهوز  الصغري اجلامع   صحيح 37 

 النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم: املؤلف الصحيح املسند او مسلم   صحيح 02
 بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: الناشر الباقي عبد فؤاد حممد: احملقق( ه 261: املتوىف)

 أضواء:  الناشر التميمي علي بن خليفة بن حممد:  املؤلف أقسامها عريفها،ت اإلهذية   الصفات 01
 م2222/ه 1322 األوىل،:  الطبعة السعودية العربية اململكة الرياض، السلف،

 سامل  رشاد حممد. د:  حتقيق العباس أبو تيمية بن احلليم عبد بن أمحد:  املؤلف   الصفدية 02
 السالم عبد: وحتقيق دراسة سحمان بن سليمان - املارق املاذق تشبها رد يف الشارق   الضياء 03
 اململكة الرياض، واإلفتاء، العلمية البحوث إدارة رئاسة: الناشر الكرع    عبد بن ناصر بن برجس بن

 السعودية العربية
 حممود. د: احملقق(  360\3)  ص  السبكي، الدين تاج: تأليف الكربى، الشافعية    طبقات 03
 الثانية،: الطبعة والتوزيع والنشر للطباعة هجر: احللوالناشر      حممد الفتاح عبد. د الطناحي دحمم

     ه 1313
 عبد. د الطناحي حممد حممود. د: السبكي،احملقق الدين تاج: تأليف الكربى، الشافعية   طبقات 00

   ه 1313 ثانية،ال: الطبعة والتوزيع والنشر للطباعة هجر: الناشر احللو حممد الفتاح
 أبو:     احملقق  الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد عبداهلل أبو:  املؤلف  غرب من خرب يف   العرب 06

 بريوت – العلمية الكتب دار:  الناشر زغلول بسيوين بن السعيد حممد هاجر
: املتوىف) الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس:    العرش املؤلف

 اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث عمادة: التميمي الناشر علي بن خليفة بن حممد: احملقق (ه 738
 السعودية العربية اململكة املنورة، املدينة
 م2223/ه 1323 الثانية،: الطبعة

:  الناشر يبالذه قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد عبداهلل أبو:  املؤلف الغفار للعلي   العلو 07
 عبداملقصود بن أشرف حممد أبو:  حتقيق1770 ، األوىل الطبعة الرياض السلف أضواء مكتبة
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 حممد َعلي: ملؤلف النبوة منهاج على الراشدي واإلصالح التجديد معامل العزيز عبد بن   عمر 08 
 م 2226 - ه  1327 ،األوىل: الطبعة مصر اإلسالمية، والنشر التوزيع دار: الناشر  الصوالويب حممد
 حدير ابن حبيب ابن ربه عبد بن حممد بن أمحد الدين شهاب عمر، أبو: املؤلف الفريد   العقد 07
 بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر( ه 328: املتوىف) األندلسي ربه عبد بابن املعروف سامل بن

  ه  1323 األوىل،: الطبعة
:  املتوىف) احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو دينال تقي:  املؤلف الكربى   الفتاوى 62

 العلمية الكتب دار:  الناشر عطا عبدالقادر مصطفى - عطا عبدالقادر حممد   احملقق( ه 728
                                       1787 - ه 1328 األوىل الطبعة:  الطبعة

 العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد:  ملؤلفا البخاري صحيح شرح الباري   فتح 61 
 الباقي عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم 1377 ، بريوت - املعرفة دار:  الناشر الشافعي

 بن العزيز عبد: العالمة تعليقات عليه اخلطيب الدين حمب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام
 باز بن اهلل عبد
 بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الَعباس أبو الدين تقي:  املؤلف الكربى مويةاحل   الفتوى 62
. د:  احملقق( ه 728:  املتوىف) الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم أيب بن اهلل عبد
/  ه 1320 الثانية الطبعة:  الطبعة الرياض – الصميعي دار   الناشر التوجيري احملسن عبد بن محد

 م2223
 منصور أبو البغدادي حممد بن طاهر بن القاهر لعبد  الناجية الفرقة وبيان الفرق بني   الفرق 63

 1777 ، الثانية الطبعة بريوت  اجلديدة اآلفاق دار:  الناشر
 األبسط الفقهني على امليسر الشرح مع مطبوع) األكرب الفقه القاري علي مال بشرح األكرب الفقه63
 حنيفة أليب ينسب: املؤلف( اخلميس الرمحن عبد بن حممد تأليف حنيفة أليب املنسوبني كربواأل

 العربية اإلمارات - الفرقان مكتبة: الناشر(ه 102: املتوىف) ماه بن زوطي بن ثابت بن النعمان
 م1777 - ه 1317 األوىل،: الطبعة

 – صادر دار:  الناشر عباس إحسان : احملقق الكتيب شاكر بن حممد:  املؤلف الوفيات   فوات 60
 بريوت
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:  الطبعة القاهرة تيمية، ابن مكتبة:  الناشر( ه 701 ت) اجلوزية قيم البن النونية   القصيدة 66
 الثانية

 مؤسسة:  الناشر الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف امليزان   لسان 67
 – النظامية املعرف دائرة:  حتقيق1786 - 1326 ، الثالثة ةالطبع بريوت  للمطبوعات األعلمي

  اهذند
 دار غدة أبو الفتاح عبد:  احملقق  العسقالين حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف امليزان   لسان 68

 االسالمية املطبوعات مكتب:  النشر
 اإلسالمية الشؤون وزارة : الناشر الثانية:  الطبعة املقدسي قدامة ابن:  املؤلف  االعتقاد   ملعة 67

   ه 1322:  النشر تاريخ السعودية العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف
 - الباز أنور:  احملقق  العباس أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد:  املؤلف الفتاوى   جمموع 72

 م 2220/  ه  1326 ، الثالثة:  الطبعة الوفاء دار:  الناشر اجلزار عامر
 فياض جابر طه الدكتور :حتقيق؛ الرازي الدين فخر: املؤلف؛ الفقه أصول علم يف   احملصول 71

 6اجمللدات عدد ؛العلواين 
 بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: املؤلف نستعني وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني   مدارج 72

 الناشردار البغدادي باهلل املعتصم حممد: احملقق( ه 701: املتوىف) اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد
 ه  1316 الثالثة،: الطبعة بريوت العريب الكتاب

 النيسابوري احلاكم عبداهلل أبو عبداهلل بن حممد: الصحيحني على املستدرك او احلاكم   مستدرك 73
 القادر عبد ىمصطف:  حتقيق 1772 – 1311 ، األوىل الطبعة بريوت  العلمية الكتب دار:  الناشر

   عطا
 البصرى الطيالسي اجلارود بن داود بن سليمان داود أبو: املؤلف الطيالسي داود أيب   مسند 73

 األوىل،: الطبعة مصر  هجر دار: الناشر الرتكي احملسن عبد بن حممد الدكتور: احملقق( ه 223)
 م 1777 - ه  1317

 مؤسسة:  الناشر الشيباين عبداهلل أبو حنبل بن أمحد:  املؤلف حنبل بن أمحد اإلمام   مسند 73
   القاهرة – قرطبة
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 اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد بكر أبو:املؤلف(الزخار البحر باسم املطبوع)البزار   مسند 70
 سعد بن وعادل( 7إىل1 من األجزاء حقق)اهلل، زين الرمحن حمفوظ:  احملقق( ه 272:)  البزاراملتوىف

 العلوم مكتبة:  الناشر(18 اجلزء حقق) الشافعي اخلالق عبد وصربي(17 ىلإ 12 من األجزاء حقق)
 ( م2227 وانتهت ، م1788 بدأت)  ، األوىل:  الطبعة املنورة املدينة - واحلكم

 ناصر حممد: احملقق( ه 731: املتوىف) اهلل،التربيزي عبد أبو ، حممد: املؤلف املصابيح   مشكاة 76
 1780 الثالثة،: الطبعة بريوت – اإلسالمي ملكتبا: الناشر األلباين الدين
 احلكمي علي بن أمحد بن حافظ:  املؤلف األصول علم إىل الوصول سلم بشرح القبول   معارج 77

:  الطبعة الدمام – القيم ابن دار:  الناشر عمر أبو حممود بن عمر:  احملقق( ه 1377:  املتوىف)
 م 1772 - ه  1312 ، األوىل

 بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين شهاب: املؤلف األديب معرفة إىل األريب إرشاد األدباء   معجم 78
 اإلسالمي، الغرب دار: الناشر عباس إحسان: احملقق( ه 626: املتوىف) احلموي الرومي اهلل عبد

 م1773  ه  1313 األوىل،: الطبعة بريوت
 األصبهاين زاذان بن عاصم بن علي بن يمإبراه بن حممد بكر أبو: املؤلف املقرئ البن   املعجم 77

 مكتبة: الناشر سعد بن عادل احلمن عبد أيب: حتقيق( ه 381: املتوىف) املقرئ بابن املشهور اخلازن،
 م 1778 - ه  1317 األوىل،: الطبعة والتوزيع للنشر الرياض شركة الرياض، الرشد،

 - املثىن مكتبة:  الناشر كحالة رضا عمر : تأليف العربية الكتب مصنفي تراجم املؤلفني   معجم 82
 العريب الرتاث إحياء دار،  بريوت

 خليل:  احملقق( ه 337:  املتوىف) الفسوي سفيان بن يعقوب يوسف أليب التاريخ و   املعرفة 81
 املنصور

    احلسن أبو األشعري إمساعيل بن علي:  املؤلف املصلني واختالف اإلسالميني   مقاالت 82
 ريرت هلموت:  حتقيق الثالثة الطبعة بريوت – العريب الرتاث إحياء دار:  الناشر

: املتوىف) الشهرستاين أمحد بكر أىب بن الكرع  عبد بن حممد الفتح أبو: املؤلف والنحل   امللل 83
 كيالين سيد حممد:  حتقيق 1323 ، بريوت - املعرفة دار:  الناشر( ه 038

 جرير بن حممد جعفر أىب:  تصنيف والتابعيه الصحابة تاريخ من ذيلامل ذيل كتاب من   املنتخب 83
 لبنان بريوت للمطبوعات االعلمي مؤسسة:  الناشر م 1737 ه  1308:  ت  الطربي
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 حممد: احملقق  احلراين تيمية ابن: املؤلف القدرية الشيعة كالم نقض يف النبوية السنة   منهاج 80
 م1786 - ه  1326 األوىل،: الطبعة اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة: الناشر سامل رشاد
 بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل أبوعبد الدين مشس:  املؤلف الرجال نقد يف االعتدال   ميزان 86

 عبداملوجود أمحد عادل والشيخ معوض حممد علي الشيخ:  حتقيق( ه 738 املتوىف) الذهيب قَامْياز
 مكتبة:  الناشر احملمود صاحل بن صاحل بن الّرمحن للدكتورعبد األشاعرة من تيمية ابن   موقف 87

     الرشد
 دراسة ه 728 ت   احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد اإلسالم شيخ: تأليف   النبوات 88 

 الطبعة السعودية العربية اململكة الرياض، السلف، أضواء:الناشر الطويان صاحل بن العزيز عبد:وحتقيق
 م2222/ه 1322األوىل،: 

 العارفني البغدادي هدية الباباين سليم مري بن أمني حممد بن إمساعيل:  املؤلف العارفني   هدية 87
 اجلليلة املعارف وكالة بعناية طبع البغدادي الباباين سليم مري بن أمني حممد بن إمساعيل:  املؤلف

 م 1700 سنة استانبول
 بن إبراهيم بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أبو: املؤلف الزمان ناءأب وأنباء األعيان   وفيات 72
 – صادر دار: الناشر عباس إحسان: احملقق( ه 681: املتوىف) اإلربلي الربمكي خلكان ابن بكر أيب

 بريوت
 

 

 

 

 المراجع و المصادر بعض

   موقع الكرتوين: 1
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ة، املشرف العام: علوي ابن عبد القادر الدرر السنية موجع موثق على منهج اهل السنة واجلماع
 السقاف 

   املكتبة االليكرتونية2

 أ   املكتبة االلكرتونية التابعة للجامعة املدينة العاملية 

 ب   املكتبة الشاملة 

 


