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 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

صالة أبدية سرمدية،  احلمد هلل الذي تفرد ابلوحدانية، والصالة والسالم على نبيه حممد 
 وعلى آله وأصحابه ذوي القدر واألفضلية.

 وبعد:
العرب، واستمر بعقيدته النقية اخلالصة حىت خرجت نشأ اإلسالم وترعرع يف ربوع جزيرة 

الفتوحات جتوب أرض املعمورة لنشره يف ربوعها، فاصطدم الفاحتون بكثري من املعتقدات اليت  
كانت سائدة يف تلك الداير البعيدة، وهذا مما أدخل على عقيدة اإلسالم الكثري من الشوائب 

 اليت عكرت صفوه.
التفاسري القرآنية واألحاديث النبوية هو أخطر ما واجه  ولعل دخول اإلسرائيليات إىل

العقيدة اإلسالمية، فانربى من بني صفوف املوحدين من ينافح عن عقيدة اإلسالم ويذود 
 عنها.

أهم مدارس الفكر والكالم عرفها اإلسالم، فقد اليت تعترب من من أبرز هؤالء كان املعتزلة 
الذي كان مشبعا آباثر الثقافات األجنبية، حيث التقى فيه ظهرت يف بداية القرن الثاين للهجرة 

أتباع األداين املختلفة املنتشرة آنذاك. فكانت جهود أفراد مدرسة املعتزلة تتجه إىل الدفاع عن 
عقيدة اإلسالم وتنقيته مما دخله من أتباع األداين األخرى. ولكنهم ابلغوا يف مكانة العقل جبعله 

 ميزاان لصحة النقل.
   :احملرف   ةالت   وراة ب   ه ام   ت ت  ن اإلس   رائيليات ال   يت دخل   ت إىل عقي   دة اإلس   الم مم   ام   و 
نسانية، واملشافهة والتكلم جه را، والريي ة وول وع هللا يف إأن هللا جسم وأنه ذو صورة )

الس  حاب وكتاب  ة الت  وراة بي  ده، واالس  تواء وخل  ر آدم عل  ى ص  ورته وظه  ور نواج  ذه م  ن  
  ..(كثر الضحك.

بعض ال  دايانت الفارس  ية القد   ة ب      را ق  واي عقي  دة اإلس  الم يف الوق  ت ذات  ه     رت و 
ولقد كانت لبعض تل ك العقائ د كاملانوي ة  واليت عرفها املسلمون من خالل الغنوصية.

 .والديصانية وغريها أ ر واضح يف آراء الكرامية
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س   المية ة اإلأدخ   ل لف   م )ا س   م( يف الفلس   ف عب   د هللا ب   ن س   بأ ه   و أول م   نويعت   رب 
 وأولقه على هللا تعاىل.

ه ( الذي كان من كبار احملد ني 241اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )وبظهور 
ابتلي من أصحابه ة، ولكنه عتزل، وكان من مجلة من عاىن من ظلم واضطهاد املالفقهاء يف عصره

 .حيّملون آراءه ما ال حتتمل ويكذبون عليهكانوا الذين  
مل يبتدعوا التجسيم والتشبيه وإمنا مجعوا ما تفرق من ذلك وزادوا عليه من هؤالء غالة احلنابلة و 

 000ونشروه ودافعوا عنه نتيجة للخصومة مع املعتزلة وغريهم ممن يبالغ يف نفي الصفات
يف هذه األجواء املشحونة ظهر اإلمام أبو احلسن األشعري رمحه هللا بوسطيته فلم  ل إىل 

القول أبن هللا فاعل اليت اعتمد عليها  األصولمن أجلِّّ وية اجملسمة وال إىل املعتزلة، وكان احلش
، وأن العبد كاسب لفعله ال خالر له. وأ بت الصفات القد ة وفرق بينها وبني صفات خمتار 

هللا اجملسمة شبهوا األفعال. فاملعتزلة شبهوا أفعال العباد بفعل هللا فهم مشبهة يف األفعال، و 
 .وحلول احلوادث يف ذاته ةتعاىل من حيث الذات ابملخلوقات، فأ بتت اجملسمة هلل حداً وجه
 وهكذا جند أن األشاعرة أخذوا وريقا وسطا بني السنة واالعتزال
أعادوا تنظيم علم ، كما إهنم فاألشاعرة جنحوا يف أن ينتزعوا فكرة التشبيه من أذهان الناس

ل هو األساس وأن العقل خادم للنقل ووسيلة إل باته والربهان على الكالم على قاعدة أن النق
 صحته.

وال ننسى أن اإلمام أاب احلسن )وكما سيتضح يف الفصل اخلامس( مل يبتدع مذهبا جديدا ، 
 وإمنا مجع ما تفرق من كالم علماء أهل السنة ، وأيد النقل ابلعقل.

 
كما سيتضح للقارئ الكرمي خالل فصول هذا هذا جممل ما أردت بيانه يف هذا البحث املوجز،  

 املبحث.
أسأل هللا العلي القدير أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به القارئ والسامع 

 والناقل إنه مسيع قريب جميب. وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 الفصل األول

 جذور التشبيه والتجسيم
 

، و ك   ن أن نتقص   ى فك   رة ب   ني املس   لمنيفك   رة ظه   رت  خط   رالتجس   يم أتع   د فك   رة 
 عدة تيارات منها:إىل  التجسيم يف ضوء ذلك بردها

 _ تيارات دينية.1

 _ تيارات فلسفية.2

أما ا ذور أو التيارات الدينية فتتمثل يف بعض الدايانت السماوية أو غري السماوية. 
التجس يم إىل  التجس يم، وك ان اجت اههمفلقد شهدت اليهودية أول مظه ر م ن مظ اهر 

 والتعدد واضحا يف مجيع مراحل اترخيهم.

موسى عليه الس الم وخ ر  سيدان سرائيل على هذا االعتقاد حىت جاء إولقد ظل بنو 
عب  ادة هللا الواح  د، وعن  دما ذه  ب مليق  ات رب  ه وت  ركهم م  ع إىل  هب  م م  ن مص  ر ودع  اهم

ص نام وعب دوا العج ل وخ روا ل ه ىل عب ادة األإ أخيه هارون ما لبثوا أن عادوا مرة أخرى
)واخت  ذ ق  وم موس  ى م  ن بع  ده م  ن حل  يهم عج  ال جس  دا ل  ه  س  اجدين. يق  ول تع  اىل:

ع  راف  خ  وار، أمل ي  روا أن  ه ال يكلمه  م وال يه  ديهم س  بيال، اخت  ذوه وك  انوا ظ  املني( )األ
148) 

 
نس   ان عل   ى إلم   ن أن   ه  خل   ر هللا ااحملرف   ة يف الت   وراة  ولق   د ارتبط   ت اليهودي   ة     ا ج   اء

نس      ان ا س      مية ص      ورته عل      ى ص      ورة هللا خلق      ه  إذ خلع      وا عل      ى هللا ص      فات اإل
واالنفعالي    ة: وف    ري هللا يف الي    وم الس    ادس م    ن عمل    ه ال    ذي عم    ل فاس     ا  يف الي    وم 

 السابع.
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لي   ه يف دع   واهم أن هللا جس   م وأن   ه ذو إبك   ل م   ا اس   تندوا احملرف   ة وق   د ام   ت ت الت   وراة 
ت   وحي وتش   عر ابلتش   بيه والتجس   يم مث   ل الص   ورة واملش   افهة  نس   انية، وأبلف   ا إص   ورة 

وال  تكلم جه  را، والريي  ة وول  وع هللا يف الس  حاب وكتاب  ة الت  وراة بي  ده، واالس  تواء وخل  ر 
 آدم على صورته وظهور نواجذه من كثر الضحك. 

 
هن  ا يف الوق  ت ، فإابإلس  رائيلياتق  د     رت يف آرائه  ا التجس  يمية  اجملس  مة ذا كان  تإو 

بعض ال  دايانت الفارس  ية القد    ة وال  يت عرفه  ا املس  لمون م   ن ب  ذات  ه     رت     را ق   واي 
 خالل الغنوصية.

 
ولق   د كان    ت ل    بعض تل   ك العقائ    د كاملانوي    ة والديص   انية وغريه    ا أ     ر واض    ح يف آراء 
الكرامي   ة خاص   ة م   ن خ   الل مع   اين الن   ور والظلم   ة وم   ا ي ت   ب عل   ى ذل   ك م   ن ن   وا  

 مية.حسية أو جس

 
ن عب د هللا ب ن إسالمية نفسها فلق د قي ل ذور احلشو والتجسيم يف البيئة اإلأما عن ج

س المية وأولق ه عل ى هللا تع اىل. أدخل لفم )ا سم( يف الفلس فة اإل سبأ هو أول من
ل  ه حق  ا، فنف  اه ن  ت اإلعن  ه أن  ه ق  ال لعل  ي ب  ن أ  وال  ب: أ يأن  ه حك   1ي  ذكر ال  رازي

عل  ي رض ي هللا عن  ه ق ال اب  ن س بأ مل    ت عل ي، ومل يقت  ل امل دائن. ومل  ا م ات إىل  عل ي
اب  ن ملج  م إال ش  يطاان تص  ور يف ص  ورة عل  ي، أم  ا ه  و فف  ي الس  حاب والرع  د ص  وته 

 رض و لؤها عدال.إىل األ والربق سووه، وأنه ينزل بعد هذا

 
س المية بص ورة واض حة فه و مقات ل أدخ ل فك رة التجس يم يف الفلس فة اإلأما أول من 
 لتشبيه والتجسيم.وافح ابوتفسريه  2بن سليمان

                                 
  هـ ( يف كتابه "الزينة يف الكلمات "322أبو حامت الرازي ) ت  1

ي ابلتجسيم، مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي اخلراساين ، أبو احلسن البلخي، نزيل مرو، كذبوه وهجروه، رم 2
 (هـ .150مات سنة )
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ن مقاتل بن سليمان كان من أوائ ل ال ذين فس روا املق ام احملم ود تفس ريا م اداي، ويقال إ
ن هللا عل  ى الع  رع ابملع  ين املك  اين امل  ادي، وأن  ه اس  تقر عل  ى الع  رع اس  تقرارا إفق  ال: 

بش   رب جس   ام وأن   ه س   بعة أش   بار عن   ه ان   ه ق   ال: إن هللا جس   م م   ن األ حمسوس   ا. ونق   ل
نس  ان م ن حل  م ودم وش عر وعظ  م ول ه ج  وار  وأعض اء م  ن نفس ه، وأن ه عل  ى ص ورة اإل

 يد ورجل ورأس وعينني، مصمت وهو مع هذا ال يشبه غريه وال يشبهه غريه!!

 
س  المي عام  ة وعن  د ا   ذور الفلس  فية لنش  أة التجس  يم يف الفك  ر اإلإىل  ذا انتقلن  اأم ا إ

  ر يف تل ك النش أة. فلق د اليوانني ة ك ان   ا أبل غ األالكرامية خاصة فنجد أن الفلس فة 
 عرف املسلمون علوم اليوانن من وب وفلك وكيمياء وفلسفة.

 
إىل  ي ذهب الكرامي  ون، فونالح م بداي ة أن للكرامي ة فهم ا خاص ا ملص طلح )ا س م( 

ن ه يك  ون م ن م يف مك ان، وه ذا املك ان ه و الع  رع، فإ ،أن هللا تع اىل مل ا ك ان جس ما
ي   ه اس   تقرارا، وأن   ه جبه   ة ف   وق ذال   ا. أم   ا ممارس   ته للع   رع فه   ي م   ن الص   فحة وه   و عل
 العليا.

وبعد أن قرر الكرامية مباينة هللا تعاىل للمخل وقني بينون ة أزلي ة وأ بت وا الفوقي ة، اختلف وا 
 ب ات النهاي ة هلل إىل إ فيما بي نهم بص دد مس ألة )النهاي ة(، حي ث ذه ب ال بعض م نهم

وم نهم م ن أ ب ت النهاي ة م ن جه ة )حت ت(، وال بعض  )جل شأنه( م ن س ت جه ات،
 منهم أنكرها وقال هو عظيم. 

لي  ه، فتعتم  د قلي  ة وأخ  رى نقلي  ة عل  ى م  ا ي  ذهبون إأم  ا ع  ن اس  تدالل الكرامي  ة أبدل  ة ع
 أدلتهم العقلية على ما يلي:

نن   ا مل نش   اهد عامل   ا، ق   ادرا، حي   ا إال وه   و جس   م، وإ ب   ات ش   يء عل   ى خ   الف إ_ 1
ل  ه عق  ل، وال يق  ر ب  ه قل  ب، فوج  ب الق  ول أبن  ه تع  اىل جس  م مل  ا  ب  ت  املش  اهدة ال يقب

 كونه عاملا، قادرا حيا.
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ن العامل جيب أن يكون عامل ا هب ذه ا س مانيات. والع امل هب ا جي ب أن حتص ل يف إ_ 2
ذات  ه ص  ورها، وهللا تع  اىل ع  امل اب س  مانيات، فيل  زم م  ن ذل  ك أن يك  ون جس  ما الن 

  الشبيه يدرك الشبيه.

 
و ش    يئا يف حك    م أهللا تع    اىل جت    وز رييت    ه، والريي    ة تقتض    ي مواجه    ة املرئ    ي  نإ_ 3

املقاب ل، واملرئ ي يقتض  ي س قوع الش عاع عل  ى ا س م ح ىت ي  رى. وذل ك يقتض ي كون  ه 
تع   اىل خمصوص   ا جبه   ة وم   ا خي   تف جبه   ة فه   و جس   م، فيل   زم ع   ن ذل   ك أن يك   ون هللا 

 جسما.

 
ك  ر االس  تواء والع  رع وا ه  ة والتحي  ز ايت ال  يت ورد فيه  ا ذ أم  ا أدل  تهم النقلي  ة فه  ي اآ

حادي    ث الش    ريفة ال    يت أجروه    ا عل    ى ظاهره    ا _حس    ب إىل األ ض    افةواملك    ان، ابإل
تص  ورالم _ لك  ي يس  تدلوا هب  ا عل  ى جس  مية هللا وحتي  زه ور   ا ك  ان    م م  ا أرادوا م  ن 

 3سرائيليات.حيحة أو موضوعة أو مما دخلتها اإلأحاديث غري ص

  

                                 
 ابختصار وتصرف د. حممد أمحد عبد القادر( -التجسيم عند الكرامية )انظر:   3
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 الفصل الثاين

 االعتزال وجذوره الفكرية والعقائديةنشأة 

 

 نشأة االعتزال
روى الشهرستاين أن واصل بن عطاء أخذ االعتزال عن أ  هاشم عبدهللا بن حممد 
احلنفية, ويرى املستشرق آدم متز أن هذا السند من وضع الشيعة, محلهم على وضعه ونسبته 

االعتزال يف القرن الرابع ا جري, إىل علي بن أ  والب أن عددًا كبريًا منهم دخل يف مذهب 
 ولذلك فهو ال يرد مفصال إال يف كتاب إمام الزيود الشيعة يف اليمن.

وهذا أشبه ابحلر، وذلك أن نشأة الروافض اال ين عشرية كانت التجسيم، واستمرت مدة 
 وغريها. وويلة، م انتحلوا عقيدة املعتزلة، وأضافوا إليها عقائد أخرى مثل الرجعة والتقية ... 

فاحلسن سين، فكيف  وإذا كان واصل بن عطاء قد انشر عن احلسن البصري قلت: )
  حمد بن احلنفية، ومن املعلوم أن احلسن البصري تتلمذ يكون سندهم يف االعتزال متصال

على يد اإلمام علي رضي هللا عنه وكان من رواته ، ومل يرو عن ابين حممد بن احلنفية ألنه متقدم 
 عليهم.(

ويذكر اخلوارزمي أن املعتزلة كانوا يعتدون ابحلسن البصري اعتداد احلجازيني ابلشافعي 
 والزيدية بزيد بن علي.

وكانوا يعتقدون أن اإل ان )يف تكفري مرتكب الكبرية(، اع ض املرجئة على حكم اخلوار  
 ينفع مع الكفر واعة.وحده هو عمود الدين وليس العمل وأنه ال يضر مع اإل ان معصية وال 

وملا كان واصل يعتقد أن العمل جزء من اإل ان وكان يرى أن أحكام املؤمنني والكافرين 
واملنافقني يف الكتاب والسنة زائلة عن مرتكب الكبري فإنه قرر أن مرتكب الكبرية ال مؤمن وال  

 كافر بل هو يف منزلة بني منزليت اإل ان والكفر ودعاه فاسقا. 
احلسني اخلياع يذكر أن واصال إمنا وضع حكمة املشهور للرد على احلسن وعلى  لكن أاب
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غري احلسن. ومما يبعث على الدهشة أن واصال رغم خمالفته للخوار  وقوله إن مرتكب الكبري 
 ال مؤمن وال كافر وافقهم على ختليده يف النار . 

 أثر الدايانت األخرى:
يف ظهور املعتزلة ويظن أهنم هم الذي نشروا املقالة لليهود بعض األ ر وهناك من يقول إن 

عدو النيب صلى هللا  يف خلر القرآن. روى ابن األ ري أن أول من نشرها منهم لبيب ابن األعصم
عليه وسلم اللدود الذي كان يقول خبلر التوراة. م أخذ ابن أخته والوت هذه املقالة عنه 

يف اإلسالم. وكان والوت هذا زنديقاً فأفشى  وصنف يف خلر القرآن فكان أول من فعل ذلك
م(. املعتزيل أحد  833ه . = 218)+ اخلطيب البغدادي أن بشرًا املريسي. وذكر (4)الزندقة

. ويف رواية أخرى البن قتيبة أن (5)كبار الدعاة إىل خلر القرآن كان أبوه يهودايً صباغًا ابلكوفة
م(. وكان من أتباع 737ه . = 119العجلي )+ أول من قال خبلر القرآن هو املغرية بن سعيد

 عبدهللا بن سبأ اليهودي.
عن  وهذه العبارة حتتاج إىل متحيص ، فالتجسيم املفرط عند اليهود خيتلف: )قلت

التعطيل املفرط عند املعتزلة، فإن توافقوا يف مسألة خلق القرآن فهذا ال يعين اتفاقهم يف 
 مجيع املسائل.(

 بعضمن الشبه العظيم بني ملا يرون على   ر املعتزلة ابلالهوت املسيحي  ويستدل البعض
آخر آابء الكنيسة الشرقية وممثل الالهوت املسيحي )الدمشقي  عقائدهم وبني أقوال حيىي

يعقل أن يكون ذلك الشبه وليد الصدف, أو  هلواملسائل الدينية اليت كان يعا ها. ف 6(فيها
 وهذا ينبغي النظر فيه حىت ال يلقى الكالم جزافا.  ؟اخلواورمن قبيل توارد األفكار و 

 جلياً يف مسائل متعددة منها:ذلك يظهر و  
 

                                 
 49ص   7ابن األ ري    (4)

 61ص   7اتريخ بغداد    (5)
كان الدمشقي  واسمه العربي منصور (م 754 ـ 700 هـ 137 ـ  81 )هو القديس يحيى الدمشقي  6

 الشرقية والغربية القدر من علماء الدين وقديساً محترماً في الكنيستينعالماً كبير   يحيى
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 القول خبري هللا تعاىل: .1
 ال يفعل الشر وال يوصف ابلقدرة على فعله. إن هللا :الدمشقي يقول كان حيىي

 القول ابألصلح: .2

الدمشقي كان يرى أن هللا تعاىل يهيئ لكل شيء يف الوجود ما هو أصلح له.  م إن حيىي
 .الصال  واألصلحوهذا شبيه بعقيدة 

 :نفي الصفات واألمساء .3

 ألن الطبيعة مستحيل عليها أن تفهم ما فوق الطبيعة. ينفي الصفات األزلية، وكان حيىي
هللا الذي جنهله. وإذا كنا نطلر عليه و ذا قال الدمشقي إنه ينبغي أال نطلر امسًا ّما على 

تعاىل بعض األمساء فليس معين ذلك أهنا حقيقة أمسايه, فما هي يف الواقع إال وسيلة تعيننا على 
 فهمه تعاىل.

.. فالقدر يف نظره خيتف  ةهكذا وضع حيىي الدمشقي عقيدته يف القدر واضحة جلي
 تعاىل وتقديره, وأما فيما خيتف ابألفعال ابألفعال ا ربية, وهو أن تلك األفعال من صنع هللا

 .يعلم أهنا ستحدث قبل حدو هاال االختيارية فهو أن هللا 
وبني علماء املعتزلة يف حضرة  أ  قرة أنه كانت حتصل جمادالت دينية بني كذلك ورد

ولعوا املأمون, وكان أبو قرة يتكلم العربية ويكتب هبا وبذلك يكون املعتزلة قد مسعوا أقواله وا
على آرائه. ورد يف بعض مسائل تشبه كثريًا من مذاهب املعتزلة كتعظيمه العقل البشري, وان 
اإلنسان إذا كان يستطيع ابلعقل أن يعرف اخلالر ويبصر صفاته فهو قادر كذلك أن يدرك به 

جود احلسن والقبح, ويفرق بني اخلري والشر, ويف هذا املقال نفسه كان أبو قرة حياول أن يثبت و 
اخلالر ويربهن على صحة الدين  املسيحي أبساليب املتكلمني وحدها, أي ابالعتماد على 
األدلة العقلية دون النقلية, فإنه يشري إىل ذلك صراحة بقوله: )) إن قصدان من كتابنا هذا أن 

 نثبت ديننا من العقل وليس من الكتب((.
ا حتت   ري الالهوت اليوانين أن املعتزلة ظهرو  (von kremer)كذلك يرى فون كر ر 

الدمشقي وتلميذه  يودر أ  قرة, ألن آابء الكنيسة كانوا  وأهنم   روا بصفة خاصة بيحىي
بعد فتح  ةجيادلون يف حرية اإلرادة ويف الصفات األزلية فتسربت أقوا م يف ذلك إىل املعتزل

نيسة يف إنكار عذاب القرب وبني املسلمني للشام. ويشري فون كر ر إىل الشبه بني قول آابء الك
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قول جهم بن صفوان يف فناء ا نة والنار وفناء حركات أهلها, وهو ما أخذه املعتزلة فيما بعد 
عن ا همية وحوروه فقالوا أن ا نة والنار ال يفنيان ولكن تفين حركات أهلهما فقط. غري أن 

كانت إسالمية حبته بدليل أن أكثر أمحد أمني يع ض على فون كر ر ويقول إن نشأة املعتزلة  
 أصول مذهب االعتزال إمنا وضعت للرد على الفرس ال على النصارى.

 فأرى أن قول )أمحد أمني( أشبه ابحلر.

 ميكننا إمجال ما سبق فنقول: -ختاما
العقلي اجملرد وعقدية وليدة النظر  مثرة تطور اترخيي ملبادئ فكرية تن نشأة االعتزال كانإ

 ، وختّوف من تعدد اآ ة أو تشبيه ذات هللا خبلقه.الدينية يف النصوص
ديين فكري  بن عطاء، كان هناك جدل قبل بروز املعتزلة كفرقة فكرية على يد واصل •

املعتزيل وهذه املقوالت نوجزها مع  بدأ  قوالت جدلية كانت هي األسس األوىل للفكر
 :أصحاهبا  ا يلي

بشكل مطلر، وهو الذي خيلر أفعاله بنفسه قا ا: معبد ا هين، خمتار    مقولة أن اإلنسان حر
امللك بن مروان مع عبد الرمحن بن األشعث .. وقد قتله احلجا  عام  الذي خر  على عبد

 . احلركة ه  بعد فشل80

 

 . بن عبد امللك   وكذلك قا ا غيالن الدمشقي يف عهد عمر بن عبد العزيز وقتله هشام

قتله سلم بن أحوز يف مرو  آن ونفي الصفات، قا ا ا هم بن صفوان، وقد  ومقولة خلر القر 
 . ه 128عام 

بن درهم الذي قتله خالد بن عبد هللا القسري وايل    وممن قال بنفي الصفات أيضاً: ا عد
 . الكوفة

ف وتقصيهم ملسائل جزئية فقد انقسموا إىل ووائ والعتماد املعتزلة على العقل يف فهم العقائد •
 .  اليت سنذكرها الحقاً    مع اتفاقهم على املبادئ الرئيسة اخلمسة

 العباسي برز املعتزلة يف عهد املأمون حيث اعتنر االعتزال عن ورير بشر املريسي ويف العهد •

خلر القرآن،  ومثامة بن أشرس وأمحد بن أ  دياد وهو أحد ريوس االعتزال يف عصره ورأس فتنة
 .يف عهد املعتصم وكان قاضياً للقضاة
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ه  يف بالد فارس   وكانت دولة شيعية   توودت العالقة  334عهد دولة بين بويه عام  يف •
ا بار  واملعتزلة وارتفع شأن االعتزال أكثر يف ظل هذه الدولة فعني القاضي عبد الشيعة بني

وزير مؤيد  ه  أبمر من الصاحب بن عباد360رأس املعتزلة يف عصره قاضياً لقضاء الري عام 
شيعيًّا معتزليًّا مبتدعاً    املعتزلة، يقول فيه الذهيب:   وكان الدولة البويهي ، وهو من الروافض

البويهية يف العراق وخراسان وما  ويقول املقريزي:   إن مذهب االعتزال فشا حتت ظل الدولة
  " وراء النهر

 تبنته منه بعض الفرق كالشيعة وغريهماالعتزال كفكر مستقل إال ما  بعد ذلك كاد أن ينتهي •

. 

هناك رواية ترجع الفكر املعتزيل يف نفي الصفات إىل أصول يهودية فلسفية فا عد بن درهم إذا 
أخذ فكره عن أابن بن مسعان وأخذها أابن عن والوت وأخذها والوت عن خاله لبيد بن 

 األعصم اليهودي. 

السمنية   وهي فرقة هندية تؤمن ابلتناسخ   قد  وقيل: إن مناقشات ا هم بن صفوان مع فرقة
 أدت إىل تشكيكه يف دينه. 

إن فكر يوحنا الدمشقي وأقواله تعد مورداً من موارد الفكر االعتزايل، إذ أنه كان يقول ابألصلح 
 ونفي الصفات األزلية حرية اإلرادة اإلنسانية . 

غيالن الدمشقي، قيل إهنما أخذاه عن   ونفي القدر عند املعتزلة الذي ظهر على يد ا هين و 
نصراين يدعى أبو يونس سنسويه وقد أخذ عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء فكرة نفي 

 القدر عن معبد ا هين . 

    ر املعتزلة بفالسفة اليوانن يف موضوع الذات والصفات، فمن ذلك قول أنبادقليس 
ويته فقط وهو العلم احملض وهو اإلرادة احملضة الفيلسوف اليوانين:  إن الباري تعاىل مل يزل ه

وهو ا ود والعزة، والقدرة والعدل واخلري واحلر، ال أن هناك قوى مسماة هبذه األمساء بل هي 
 . 58ص  2هو، وهو هذه كلها  انظر امللل والنحل   
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هذه األفكار وقال: إن هللا عامل بعلم وعلمه ذاته، قادر  ةفأخذ العالف وهو من شيوخ املعتزل
  7بقدرة وقدرته ذاته، حي حبياة وحياته ذاته.

ل: ان الفكر االعتزايل فكر إسالمي أبعد ما يكون عن تشبيه الذات اإل ية ابخللر، وأقو 
عند والتجسيم والتشبيه ظاهران يف الفكر اليهودي واملسيحي وال  كن أن يكون هناك   ر 

 املعتزلة هبذا الفكر.

ومل يذهبوا إىل ما ذهبوا إليه من نفي الصفات إال لغرض نفي تعدد اآ ة وإن ابلغوا وشطوا 
يف ذلك، وهذا أكرب دليل على أن كافة النظرايت االستشراقية وغريها اليت حتاول أن تثبت أن 

 ا ذور الفكرية لالعتزال يهودية ومسيحية نظرايت يكذهبا الواقع.
وقد يكون التوافر يف مسألة الصال  واألصلح وغريها من األفكار ليس نتيجة للتأ ر 
ابلفكر املسيحي واليهودي، بل إنه فكر نشأ يف أحضان اإلسالم، وذب عن العقيدة 
اإلسالمية، واخلصومة بني األشاعرة واملعتزلة جيب أن ال توصل إىل هذا احلد من التعسف يف 

 األحكام.

                                 
 ( ابختصار وتصرف50-12زهدي حسن جار هللا  ص ) -انظر: املعتزلة  7
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 الفصل الثالث

 ظهور التشدد احلنبلي
ه ( 241احلنابلة مسوا بذلك النتساهبم إىل اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )

يف عصره على ما اشتهر به من الزهد والورع وجتنب السالوني  الذي كان من كبار احملد ني
 والعكوف على العلم مع ضير ذات اليد رضي هللا عنه ورمحه.

من أصحابه رضي هللا عنه جعفر الصادق اإلمام اإلمام أمحد ابتلي من أصحابه كما ابتلي 
وكما ابتلي كثري من العلماء من قبل تالميذهم الذين حيّملون آراءهم ما ال حتتمل ويكذبون 

 .عليهم
فلذلك جتد بعض العلماء الكبار كالبيهقي وابن حزم وابن ا وزي وأ  احلسن األشعري وغريهم 

 احلنابلة.غالة يروون عن اإلمام أمحد ابألسانيد القوية خالف ما يرويه عنه 
 .لكن الذي أقصده هنا أنه ال جيوز أن ننسب إىل اإلمام أمحد ما أضافه تالميذه وأتباعهم

كثريًا بعد امتحانه و باته يف حمنة خلر القرآن اليت حد ت يف بداية القرن اإلمام أمحد  اشتهر 
 الثالث ا جري.

 ممن امتحنتهم السلطة العباسية. ينزلر كغريهوكان اإلمام أمحد قد  بت ومل 
ال ريب أن التجسيم وتشبيه هللا خبلقه قد قال به متقدمون على احلنابلة زمنياً كاملغرية بن سعيد و 

وبعض متقدمي الشيعة كهشام بن احلكم أو معاصرون  م كالكرامية أتباع حممد بن كرام 
سجزيني فيهم جتسيم( فغالة احلنابلة مل يبتدعوا التجسيم والتشبيه وإمنا مجعوا السجزي )وأكثر ال

ما تفرق من ذلك وزادوا عليه ونشروه ودافعوا عنه نتيجة للخصومة مع املعتزلة وغريهم ممن يبالغ 
 000يف نفي الصفات

اث الفنت والتشبيه واستخدام العنف وإحد تجسيماحلنابلة و ورالم ابلغالة وقد ارتبط اتريخ 
ه  310و كن للقارئ العودة إىل اتريخ ابن األ ري مثاًل فقد دوَّن فنت احلنابلة يف األعوام 

ه  567ه  و488و 475ه  و469ه  و447ه  و329ه  و323ه  و 317و
 ه .596و
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تباع السلف الصاحل( مدعني أاحلنابلة يسمون أنفسهم )أهل السنة وا ماعة( أو )غالة وكان 
 .هم، لكن ال يقر  م بذلك خمالفوهم من الشافعية واحلنفية واملالكية السري على منهج

 -سواًء كانت من  ليفهم أو من  ليف غريهم–من أبرز الكتب اليت عوَّل عليها احلنابلة 
 الكتب التالية:

ه (، كتاب النقض على بشر 291ه ( والسنة لعبد هللا بن أمحد )240احليدة للكناين )
ه ( وكتاب التوحيد البن 311ه ( والسنة للخالل )281عثمان بن سعيد )املريسي للدارمي 

ه ( وكتاب اإل ان وكتاب التوحيد البن مندة 329ه ( وشر  السنة للربهباري )311خز ة )
ه ( وشر  387ه ( واإلابنة البن بطة احلنبلي )360ه ( وكتاب الشريعة لآلجري )395)

ه ( وجمموعة من الرسائل املنسوبة 418اللكائي )أصول اعتقاد أهل السنة أل  القاسم ال
ه ( وكتب أ  يعلى 369ه ( والعظمة أل  الشيخ األصبهاين )241ألمحد بن حنبل )

 .ه (548احلنبلي )
على كثري من العيوب  -احلنابلة غالة ومن أبرزها كتب عقائد–وقد احتوت كتب العقائد 

 زها:الكبرية اليت ال تزال تفتك ابألمة ولعل من أبر 
جسيم الصريح  أو التأويل التكفري  والظلم  والغلو يف املشايخ  والشتم  والكذب  والت

وغري ذلك  ...وتفضيل الكفار على املسلمني ، وجتويز قتل اخلصوم  واإلسرائيليات  الباول 
 من األمراض.

 وسأذكر أمثلة على األخطاء السابر ذكرها اليت  كن إمجا ا يف األمور التالية:
واًل: التكفري والتبديع يف كتب احلنابلة وما له حكم ذلك أو توابعه من التضليل والتفسير أ

 .والشتم واللعن
 احلنابلة: غالة فمن مناذ  التكفري عند

 احلنابلة!!: غالة تكفري اإلمام أ  حنيفة واحلنفية وذمهم وتبديعهم يف كتب .1
سنة مجلة من الامات وشتائم ه ( يف كتابه ال290ساق عبد هللا بن أمحد بن حنبل )ت

خصوم أ  حنيفة تلك االلامات اليت تصف أاب حنيفة أبنه: )كافر، زندير، مات جهمياً، 
ينقض اإلسالم عروة عروة، ما ولد يف اإلسالم أشأم وال أضر على األمة منه، وأنه أبو 

 .ق! وأنه أول من قال القرآن خملو اخلطااي، وأنه يكيد الدين!! وأنه أبو جيفة!
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 .غالة احلنابلة )ال معتدليهم( هو فكروهذا 
ومع أنين أكاد أجزم أبن كتاب السنة ألمحد بن حنبل مدلس عليه ومدسوس، فمن يقارن 
بينه وبني مسند اإلمام أمحد جيد بوان شاسعا، وكذلك إذا قارانه بكتب احلنابلة الكربى  

 كاملغين البن قدامة وغريه.
دس فيها احلنابلة اليت  غالة يف كتبزورا وهبتاان أمحد اإلمام ومن النماذج املنقولة عن 

 اإلمام أمحد يف التكفري ما يلي:على 
 8. )من قال لفظه ابلقرآن خملوق فهو جهمي خملد يف النار خالداً فيها(أ

فالقول أبن اللفم ابلقرآن خملوق هو قول الكرابيسي واإلمام البخاري وغريهم من كبار 
 .علماء أهل السنة

. أنه عندما سأله رجل )أصلي خلف من يشرب املسكر؟ قال: ال، قال الرجل: فأصلي ب
 9خلف من يقول القرآن خملوق؟ قال أمحد: سبحان هللا: أهناك عن مسلم تسألين عن كافر(

. )الواقفي ال تشك يف كفره(. والواقفي هو من قال: القرآن كالم هللا ووقف عند ز
 10؟فراً بال شكالنصوص، فكيف يكون هذا كا

 
 كتب عقائد احلنابلة:  ذلك مما ُدس يف بعضومن أمثلة 

دنه حىت أدنه أوروى عبد هللا بن أمحد أن هللا يقول لداود عليه السالم يوم القيامة: ) -
 تعاىل هللا عن ذلك.  11ويف لفم )حىت أيخذ بقدمه( يضع بعضه عليه!!(

مسع له صوت كجر السلسلة  وروى إبسناده عن ابن مسعود: )إذا تكلم هللا عز وجل -
والم عبد هللا بن أمحد من مل يقر هبذا اب همية والبدعة!! مع أن هذا  12على صفوان(

 فيه تشبيه واضح ومل أيتِّ عليه دليل صحيح.

جوز الدارمي: أن يستقر هللا على ظهر بعوضة فقال: )ولو قد شاء الستقر على ظهر  -
                                 

 47 1وبقات احلنابلة:  8
 326 1وبقات احلنابلة:  9

 206مناقب أمحد البن ا وزي:  10

 475 2السنة لعبد هللا بن أمحد:  11
 281 1هللا بن أمحد: السنة لعبد  12



18 

 

يف على عرع عظيم(!! وأقره ابن بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فك
 تيمية!!

 

 :التكفري عند ابن تيمية
عندما ابلغ يف التفرير بني توحيد الربوبية  ابن تيمية ن التأصيل للتكفري موجود يف كالمإ

وتوحيد األلوهية فهوَّن من شأن األول وابلغ يف شأن الثاين والتفرير نفسه تفرير مبتدع ليس 
يف كتاب هللا وال سنة رسوله ومل يقل هبذا التفرير أحد من الصحابة وال التابعني فالتوحيد 

ة ومقلديه يزعمون )أن هللا مل يبعث الرسل شأنه واحد وهذا التفرير هو الذي جعل ابن تيمي
 إال من أجل توحيد األلوهية أما توحيد الربوبية فقد أقر به الكفار!!( 

ه مضطرب، فهو يعتقد أن الربوبية هي اخلالقية فقط. وأقحم يفمفهوم األلوهية والربوبية لد
مسائل فرعية مثل: يف العقيدة ما ليس منها من الفروع، وكال االلام الكفري والشركي على 

 التوسل واالستغا ة وزايرة القبور... راجع كتابنا : بيان خطأ التقسيم الثال ي للتوحيد.(
 

 ابن القيم:عند التكفري 
ابن القيم عقد فصاًل يف نونيته بعنوان )فصل: يف بيان أن املعطل مشرك(!! ويقصد ابملعطلة 

م )الفالسفة واملعتزلة واألشعرية هنا ما ذكره الشار  الدكتور حممد خليل هراس: أبهن
والقرامطة والصوفية( فهناك خلط بني القرامطة واألشعرية!! فضاًل عن اخللط بني املعتزلة 

 والقرامطة!!.. يقول ابن القيم  يف قصديته النونية:
 ان إشراك ابملعقول والربه  لكن أخو التعطيل شر من أخي ال 

 

 احلنابلة:غالة يف كتب  التجسيم والتشبيه
صحح الشيخ عبد املغيث احلر  احلنبلي حديث االستلقاء!! الذي فيه أن هللا ملا انتهى  -
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ًً على رجل(  وهذا تشبيه واضح. 13من اخللر )استلقى ووضع رجاًل
أما األهوازي احلنبلي فقد ألف كتااًب ووياًل يف الصفات أورد فيه أحاديث ابولة ومنها  -

)إن هللا ملا أراد أن خيلر نفسه خلر اخليل فأجراها حىت حديث عرق اخليل الذي نصه: 
 تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً. 14عرقت م خلر نفسه من ذلك العرق(

ورووا أن املقام احملمود للنيب )ص( هو )قعوده صلى هللا عليه وسلم مع ربه على العرع(  -
  15.ال يؤمن بيوم احلسابواعتربوا من رد هذا األ ر الضعيف جهمياً أو زنديقاً!! وأنه 

 ومل يكن الربهباري إمام احلنابلة يف عصره جيلس جملساً إال ويذكر فيه أن هللا يقعد النيب
 16.معه على العرع

 

 ابن تيمية جمدد جتسيم احلنابلة
: ) وكان بدمشر من كبار الفقهاء احلنابلة قي الدين  90* قال ابن بطووة يف رحلته ص 

بن تيمية كبري الشام ، يتكلم يف الفنون ، إال أن يف عقله شيئاً ، وكنت إذ ذاك دمشر ، 
فحضرته يوم ا معة وهو يعم الناس على منرب ا امع ويذكرهم ، فكان من ملة كالمه أن قال 

زل إىل مساء الدنيا كنزويل هذا ! ونزل ربعة من ربع املنرب ، فعارضه فقيه مالكي : إن هللا ين
يعرف اببن الزهراء وأنكر ما تكلم به ، فقامت العامة إىل هذا الفقيه وضربوه ابأليدي والنعال 

 ضرابً كثرياً حىت سقطت عمامته ! ( . 
ول ذلك  ا ينفي أن يكون وعامة املنتسبني إىل السنة وأتباع السلف يبطلون  ويل من  

 هو املستوي اآيت. لكن كثرياً منهم يرد التأويل الباول ويقول: هو مما يكتم تفسريه ! ( انتهى . 
: ) واملقصود هنا أن علوه من صفات املد  الالزمة 118 6* وقال ابن تيمية يف تفسريه: 

 عليه وسلم يف احلديث الصحيح له فال جيوز اتصافه بضد العلو البتة ، و ذا قال النيب صلى هللا
، وأنت الظاهر فليس فوقك  يء، أنت اآخر فليس بعدك ش يء) أنت األول فليس قبلك ش

                                 
 160 21سري أعالم النبالء للذهيب:  13
 17 18سري أعالم النبالء للذهيب:  14
 10 2وبقات احلنابلة:  15
 43 2وبقات احلنابلة:  16



20 

 

 !  ومل يقل حتتك( ،  يء، وأنت الباون فليس دونك ش يءش
: ) إن هللا سبحانه موصوف ابإل بات والنفي ،  39* وقال يف الرسالة التدمرية ص 

قدير وأنه مسيع بصري وحنو ذلك ،  يءعليم وعلى كل ش يءكل شفاإل بات كإخباره أبنه ب
  وال كمال إال إذا والنفي كقوله ال  خذه سنة وال نوم ، وينبغي العلم أن النفي ليس فيه مد 

، وإال فمجرد النفي ليس فيه مد  وال كمال، ألن النفي احملض عدم حمض ، و تضمن إ بااتً 
العدم احملض ليس بشيء ، وما ليس بشيء فهو كما قيل : ليس بشيء فضالً عن أن يكون 
مدحا أو كماال ، وألن النفي احملض يوصف به املعدوم واملمتنع ، واملعدوم واملمتنع ال يوصف 

 عامة ما وصف هللا به نفسه من النفي متضمناً إل بات مد  . . .   د  وال كمال ، فلهذا كان
خلر العامل بعضه فوق : ) م قد علم أن هللا تعاىل  55* وقال يف الرسالة التدمرية ص 
، فا واء فوق األرض وليس مفتقراً إىل أن حتمله األرض  بعض ومل جيعل عاليه مفتقراً إىل سافله

وليس مفتقراً إىل أن حتمله ، والسموات فوق األرض وليست ، والسحاب أيضاً فوق األرض 
فتقار ، وهو ليس  ستلزم مفتقرة إىل محل األرض  ا ، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا اال

 وقد علم أن ما  بت ملخلوق من الغين عن غريه فاخلالر سبحانه أحر به وأوىليف املخلوقات ، 
هللا عليه وسلم أنه قال : إذا سألتم هللا ا نة فاسألوه  ، فقد  بت يف الصحيح عن النيب صلى

الفردوس ، فإنه أعلى ا نة ، وأوسط ا نة وسقفها عرع الرمحن ، فهذه ا ملة سقفها الذي 
 هو العرع فوق األفالك ( . انتهى . 
: ) فهؤالء إذا أولقوا على الصفاتية اسم التشبيه  75* قال يف الرسالة التدمرية ص 

يل : كان هذا حبسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك ، م يقول  م أولئك : هب أن والتمث
، فهذا املعين ال ينفيه عقل وال مسع ، سمى يف اصطال  بعض الناس تشبيهاً ي هذا املعين قد

، والقرآن قد نفى مسمى املثل والكفء والند وإمنا الواجب نفي ما نفته األدلة الشرعية والعقلية 
و ذلك ولكن يقولون الصفة يف لغة العرب ليست مثل املوصوف وال كفؤه وال نده ، فال ، وحن

)أقول: يدخل يف النف . وأما العقل : فلم ينف مسمى التشبيه يف اصطال  املعتزلة (انتهى 
 هذا اف اء على املعتزلة ، بل هو قول الكرامية(

هي أعضاء األكل وحنو ذلك : ) والكبد والطحال  90* وقال يف الرسالة التدمرية ص 
والشرب ، فالغين املنزه عن ذلك منزه عن آالت ذلك، خبالف اليد فإهنا للعمل والفعل ، وهو 

، إذ ذاك من صفات الكمال ، فمن يقدر أن يفعل أكمل  سبحانه موصوف ابلعمل والفعل
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سبابه ، ممن ال يقدر على الفعل وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد ، وعن آالت ذلك وأ
وكذلك البكاء و احلزن هو مستلزم الضعف والعجز ، الذي ينزه عنه سبحانه ، خبالف الفر  

 والغضب : فإنه من صفات الكمال ! ( 
 مقومات مذهب ابن تيمية 

أوالً : يرفض ابن تيمية تفويض تفسري الصفات إىل هللا تعاىل ألنه ) من شر أقوال أهل 
عن تفسري ) وجه هللا ويد هللا ( يعين يف ذهنه إنكار وجود هللا  متناعالبدع واإلحلاد ( وكأن اال

 عز وجل ! ! 
اً : م تقدم ابن تيمية خطوة جريئة يف إ بات التشبيه فقال ) هب أن هذا املعين قد اثني

يسمى يف اصطال  بعض الناس تشبيهاً ، فهذا املعين ال ينفيه عقل وال مسع ، وإمنا الواجب 
 الشرعية والعقلية ( ال أكثر !  نفي ما نفته األدلة

ويقصد بذلك أن اآايت القرآنية واألحاديث الشريفة إمنا نفت عن هللا تعاىل الند 
والشريك واملثل والكفء ، ومل تنف عنه الشبيه الذي نفاه من فسر قوله تعاىل ) ليس كمثله 

مانع أن ننفي عنه تعاىل  ( وهم أكثر املسلمني من الشيعة والسنة والفالسفة واملعتزلة ، فال يءش
املثل الذي نفته النصوص ، وال ننفي عنه تشبيهه خبلقه ! ! فما املانع أن يكون شبيها خبلقه ما 

 دام هو مل ينف ذلك ؟ ! ! 
 :543ص تلبيس ا همية  هقال يف كتابو 

، وقوله هل يءكمثله ش وأما التمثيل فقد نطر القرآن بنفيه عن هللا يف مواضع كقوله ليس
جتعلوا هلل أندادا، وقوله فاعبده واصطرب  لم له مسيا، وقوله ومل يكن له كفوا أحد، وقوله فالتع

أي نظريا يستحر مثل امسه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معين ما  لعبادته هل تعلم له مسيا،
تعلم له مسيا: مثيال، أو شبيها... وإن عنيت به ما يشار إليه أو  يروى عن ابن عباس: هل

مل نسلم أن مثل هذا ممتنع، بل نقول إن كل موجود قائم بنفسه فإنه   يءعن ش يءميز منه شيت
وأنه ال يعقل موجود إال ما يكون كذلك فال يكون إال عرضا قائما بغريه،  كذلك، وأن ما ال

 !!!أو ما يقوم  ا يشار إليه !!يشار إليه
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 الفصل الرابع

 وسطية اإلمام أبو احلسن األشعري

 جمسمة احلنابلة واملعتزلةبني 
أهل السنة هم الذين أحسنوا فهم الشريعة، ومتكنوا من حقيقة أصو ا، ومل يقطعوا إال  ا 

 قطع به الشرع يف املنقوالت، ومل جيزموا إال  ا ال ت دد به العقول.
 بل هي الطائفة الغالبة حبيث إذا قورنوا بغريهم من الفرق اضمحّل اآخرون.

 .يز به أهل السنة عن غريهم علم التوحيد، وهو علم أصول الدينو أهم ما يتم
فتجنب أهل السنة الضالل والغلط، ولذلك ال ترى  م أصاًل اعتمدوه خمالفًا لقطعي 

 شرعي أو عقلي.
فمن أجلِّّ أصو م القول أبن هللا فاعل خمتار وهبذا متيزوا عن املعتزلة القائلني ابلوجوب على 

ون فعله على مقتضى الصال  أو األصلح فخالفوا اجملسمة عندما شبهوا هللا هللا تعاىل وبلزوم ك
تعاىل من حيث الذات ابملخلوقات، فأ بتت اجملسمة هلل حدًا وجهه وحلول احلوادث يف ذاته، 
ونفى أهل السنة ذلك كله وخالف أهل السنة املعتزلة يف أفعال هللا تعاىل وصفاته، حيث أ بت 

. وخالفهم أهل السنة ألن أفعال هللا خلٌر ال من شيء، وأفعال اإلنسان املعتزلة خلر األفعال
تصرٌف فيما خلر هللا ابلكسب ففعل اإلنسان قائم به، وفعل هللا غري قائم بذاته وفعل اإلنسان 
يزيده نقصاً أو كمااًل، ولكن هللا تعاىل ال يتكمل أبفعاله... وخالفوا من ادعى من الفالسفة إن 

، أي أنه يستغين بعد وجوده عن هللا وإمداده وره عن هللا فهو قائم بنفسهالعامل بعد صد
 17للبقاء.

 
 أنه وسيلة لتأييد العقائد اإل انية. لة األولون يفهمون من علم الكالمكان املعتز )

بيد أن املعتزلة مل يقفوا عند هذا احلد, ومل يكتفوا هبذا العمل, بل إهنم جتاوزوه وكانوا كلما 

                                 
 سعيد فودة(البن كمال ابشا. بتحقير  -مسائل االختالف بني األشاعرة واملاتريدية ) 17
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تعمقًا يف الفلسفة وتعلقا ابلعلوم يبتعدون على الدين إىل حّد أن نسوا غايتهم اليت بدأوا ازدادوا 
من أجلها, وصاروا جيربون أن خيضعوا النقل للعقل, وحيوروا العقائد الدينية حبيث توافر التعاليم 

ً  فقالوا: إذا تعارض النقل والعقل , وجب الفلسفية. وقد ذهب املعتزلة يف تقدير العقل بعيدًا
تقدمي العقل ألنه أساس النقل , وإذا أمجع العقالء على شيء أنه حسن أو قبيح كان إمجاعهم 

  18حجة.
م تزايدت جرأة املعتزلة فصاروا يهامجون النقل. و ذا اشتغل عدد كبري منهم يف وضع 

هجومًا التفاسري القرآنية وأما احلديث فإهنم شنوا عليه وعلى احملد ني غارة شعواء وهامجوهم 
عنيفاً. هذا وقد حاول املعتزلة أن يبطلوا احلديث كله من أساسه, فقالوا إن خرب الواحد العدل 

, ذلك أبن األحاديث كلها أخبار أحاد, فإذا كانت أخبار اآحاد ال )19(ال يوجب العلم
 توجب العلم, بطل االستدالل بشيء من احلديث.

د ني, فلما انتهت إليهم السلطة يف زمن املأمون وأخريًا متادى املعتزلة يف لجمهم على احمل
وما بعد املأمون, مل يتورعوا عن اضطهادهم بقطع أرزاقهم ومحلهم على األخذ آبرائهم وأقوا م 
ابلقوة. فكان ذلك, كما رأينا, أعظم خطأ ارتكبوه يف حيالم وأهم سبب من أسباب 

 سقووهم. 
يف املسائل اليت جاءت هبا الفلسفة فلما  وحنن نعلم أن السلف كانوا  تنعون عن اخلوض

 وجدوا املتكلمني من املعتزلة يفعلون ذلك, استفظعوا عملهم وهامجوهم.
أية غلطة فاحشة ارتكبها املعتزلة إبعالهنم احملنة واضطهادهم علماء األمة..! وأعطوا 

سوف, واضطر أعداءهم غالة احلنابلة سالحًا يقاوموهنم به... فقد هنبت مكتبة الكندي الفيل
ولعن  20احملاسيب أن خيتفي وملا مات مل يصّل عليه سوى أربعة نفر وهو الرجل الصاحل العابد!

ومل يقتصر  21الكرابيسي يف جنازة ابن حنبل أبصوات عالية وأكره على أن يلتزم بيته حىت مات.
يتطرفون يف احلنابلة غالة ضرر غالة احلنبلية على مهامجة املتكلمني والفالسفة, بل إنه جعل 

 أقوا م تطرفاً أّدى هبم إىل التجسيم والتشبيه.
                                 

 57 1املستصفى من علوم األصول للغزايل :  18

 68االنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد )عبد الرحيم اخلياع( ص   (19)
 55 7الكامل يف التاريخ البن األ ري  20
 417مناقب اإلمام أمحد بن حنبل البن ا وزي ص  21
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, ولكنه أدرك ببصره النافذ وعقله الراجح حقيقة الوضع... رأى كان األشعري معتزلياً  ًً
ا وة بني أهل السنة وبني أهل االعتزال يف اتساع، فأعلن انفصاله عنهم ورجوعه إىل حظرية 

وقد صادف هذا العمل قبواًل لدى  23مذهب املعتزلة. , واختذ وريقا وسطًا بينها وبني22السنة
 الناس ما عدا غالة احلنابلة.

وهذا ما بدأه األشعري وأكمله من بعده أتباعه الكثريون الذين اعتنقوا مذهبه وساروا على 
وريقة وهم صفوة علماء اإلسالم يف وقتهم وخرية رجاله كالقاضي أ  بكر الباقالين 

ه (, وعبدالقاهر 418ه ( وأ  إسحر اإلسفرايين )+406ه (, وابن فورك )+403)+
ه (, وأ  بكر البيهقي 450ه ( والقاضي أ  الطيب الطربي )+429البغدادي )+ 

ه ( رئيس 476ه (, وأ  إسحر الشريازي )+465ه (, وأ  القاسم القشريي )+458)+
ه (, واإلمام الغزايل 478املدرسة النظامية ببغداد, وإمام احلرمني أ  املعايل ا ويين )+

ه ( الذي أصبحت األشعرية جبهوده كالمًا مقبواًل يف اإلسالم وابن تومرت 505)+
ه (, املغر  تلميذ الغزايل الذي نشر األشعرية يف بالد املغرب , والشهرستاين 524)+
ة ه (, وغريهم كثري شرحوا عقائد األشعري ونظموها وزادوا عليها ودافعوا عنها ابألدل548)+

 24والرباهني العقلية, فكان  م أكرب الفضل وأعظم األ ر يف جنا  املذهب األشعري وانتشاره.
فلما قام األشاعرة أعادوا تنظيم علم الكالم على قاعدة أن النقل هو األساس وأن العقل 

 خادم للنقل ووسيلة إل باته والربهان على صحته.
أن نعرف بواسطتها صدق النقل, وهو أيضاً فالعقل على رأي الغزايل هو األداة اليت  كن 

السال  الذي يدافع به عن الشرع, ولذلك فإنه عّرف الكالم بقوله: ))علم مقصوده حفم 
 . (25)عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة((

وأورد ابن خلدون تعريفًا آخر لعلم الكالم فقال: ))هو علم يتضمن احلجا  عن العقائد 
اإل انية ابألدلة العقلية, والرد على املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 

                                 
 8اإلابنة عن أصول الداينة أل  احلسن األشعري ص  22
 406مقدمة ابن خلدون ص  23
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، وأخذ بعد ذلك يشر  هذا التعريف بقوله إن علم الكالم إمنا هو العقائد اإل انية 26السنة((
عد فرضها صحيحة من الشرع من حيث  كن أن يستدل عليها ابألدلة العقلية ف فع البدع ب

وتزول الشكوك والشبه عن تلك العقائد. ويقول ابن خلدون إن األشاعرة نظروا يف مقدمات 
علم الكالم القد ة ف كوا ماله اختالع ابلفلسفة وكانت مسائل الكالم قد اختلطت  سائل 

يردون  –أي األشعرية  –ال  كن التمييز بينها, وصاروا يف الطريقة ا ديدة الفلسفة  حبيث 
 27على مسائل الفلسفة اليت ال تتفر مع العقائد الدينية. 

عسري علينا بعد هذا أن ندرك أن ذلك املذهب الكالمي ا ديد )األشعرية( الغري  من
 وأ ر حسن من آاثره, فاألشاعرةالوسطية والذي حاز رضى أهل السنة وقبو م هو مثرة من مثار 

جعلوا املسلمني رغم عدائهم الشديد  فقد. عوا فكرة التشبيه من أذهان الناسأن ينتز يف وا جنح
و ذا  .للكالم واملتكلمني يعودون فيقبلون أساليب الكالم ويستخدموهنا يف الدفاع عن الدين

يعا وهنا, وأصدروا فيها أحكامًا  فإن األشعرية عا وا نفس املسائل اليت كان املعتزلة من قبل
احلنابلة ال يرضون عن األشعرية, غالة توافر السنة. وقد كان هذا هو السبب الذي جعل 

ودفعهم إىل مقاومتهم بنفس القوة اليت كانوا يقاومون هبا املعتزلة؛ وانربى أحد أئمتهم ابن تيمية 
 ه ( للرد عليهم على الطريقة احلنبلية.728احلرّاين )+

 من األمثلة الدالة على أن األشاعرة أخذوا وريقا وسطا بني السنة واالعتزال:و 
  الصفات األزلية: .1

يرى ابن تيمية أن يف كالم بعض األشاعرة شيئا من نفي الصفات الذي أخذوه عن 
. ومع أن األشاعرة رجعوا إىل قول السلف يف إ بات الصفات إال أهنم (28)املعتزلة

بع صفات أزلية فقط؛ وهي القدرة, والعلم, واحلياة, واإلرادة, اختصروها ورّدوها إىل س
والسمع, والبصر, والكالم. وقالوا إن األمساء مشتقة من هذه الصفات السبع أزلية, وأما 

  29األمساء املشتقة من صفات أفعاله كاخلالر, والرزاق واملعز واملذّل, فغري أزلية.
ن حصروا الصفات يف هذه السبع، إال أهنم وتعامى ابن تيمية عن أن األشاعرة وإقلت: 

                                 
 400املقدمة ص  26
 406مقدمة ابن خلدون ص  27
 108ابن تيمية:  ص  -بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباونية   (28)

  116أصول الدين )عبد القاهر البغدادي( ص  29
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مل ينكروا شيئا من صفات األفعال، وذلك حىت ال يشتبه على الناس األمر فيعتقدون قدم 
متعلقات صفات األفعال،  عين أن فعل التخلير يقتضي خملوقا، وابلتايل نسبة القدم إىل 

 املخلوق، كما تورع ابن تيمية ذاته يف القول بقدم العامل. 
 :م هللا تعاىلكال .2

قال احلنابلة: إن كالمه تعاىل أزيّل, حىت حروف القرآن اعتربها احلنابلة قد ة غري خملوقة. 
واملعتزلة قالوا إن كالم هللا حادث يف حمل, ولذلك فالقرآن حادث. أما األشعري فقد 

ا نقريه أبدع كما يقول الشهرستاين, قواًل اثلثًا وسطًا بني القولني األولني؛ وحكم أبن م
 30من القرآن كالم هللا على اجملاز ال على احلقيقة. أما كالم هللا نفسه فقدمي غري خملوق.

وإل بات صحة هذا املوقف الذي اختذه األشاعرة حيال مسألة الكالم رفضوا تعريف 
املعتزلة للكالم, وقالوا إن حقيقة الكالم ليست احلروف واألصوات بل هي الكالم 
النفسي القائم ابلنفس اإلنسانية. فكالم هللا النفسي قدمي, والقرآن لذلك قدمي, أما 

اليت هي داللة على الكالم النفسي واليت هي فعل  –أو القراءة  –احلروف واألصوات 
 (31)القارئ فمخلوقة.

 التشبيه والتجسيم: .3

كان احلنابلة يتمسكون آبايت التشبيه والتجسيم وأيخذوهنا على الظاهر, على حني كان 
 املعتزلة يرفضوهنا على عاللا ويعمدون إىل  ويلها. 

لريية السعيدة وخالفوهم يف ابقي مسائل أما األشاعرة فقد أقروا احلنابلة على قو م اب
التشبيه والتجسيم و ولوا اآايت الواردة فيها كما يتأو ا املعتزلة، فقالوا يف وجه هللا تعاىل 

ومنعوا أن يوصف هللا  32إنه هللا, ويف يده أهنا قدرته, ويف عينه تعاىل إهنا رييته ل شياء.
ك ألنه ال يستقر على جسم إال جسم, وال ابالستقرار على العرع, ونزهوه تعاىل عن ذل

و ول البغدادي كلمة  33حيل فيه إال عرض, وهللا تعاىل ليس جبسم وال عرض.
على أهنا ))امللك(( فكأنه تعاىل أراد  ٥طه:  چڈ     ژ  ژ  ڑچ ))العرع(( يف اآية: 

                                 
 313علم الكالم للشهرستاين: ص هناية اإلقدام يف  30
  53-49االقتصاد يف االعتقاد للغزايل:   (31)

 110أصول الدين )عبد القاهر البغدادي( ص  32
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صصنا هللا ونفى األشاعرة ا هة أيضاً, فإذا اخت 34أن يقول أن امللك مل يستو ألحد غريه.
فوق جبهة ف هنا أشرف ا هات وليس ألنه تعاىل حقيقة فوق, وإذا  رفعنا أيدينا إىل 

 35السماء يف الدعاء فذلك زايدة يف االح ام هلل وليس معناه أنه تعاىل يف السماء.
 الكسب: .4

غالة احلنابلة كانوا يعتقدون أن هللا خالر أفعال العباد, والعباد ال صنع  م يف أفعا م وال 
تقدير, واملعتزلة كانوا يرون أن العباد هم الذين خيلقون أفعا م وهللا تعاىل ال صنع له يف 
 أفعال عباده وال تقدير. فلما قام األشاعرة سلكوا بني ذينك القولني املتناقضني وريقا
وسطًا أيضاً، فاع ضوا على احلنابلة ألنه يلزمهم إنكار ضرورة التفرقة بني احلركة الضرورية 

وبني احلركة االختيارية, واع ضوا على املعتزلة ألهنم نسبوا اخللر إىل من ال  –الرعدة  –
يعلم حقيقة ما خيلقه من احلركات. فالقول اب رب على رأي األشاعرة حمال ابول, ونسبة 

36لر إىل العباد اقتحام هائل.اخل
 )37
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 الفصل اخلامس

 جذور املذهب األشعري
 متهيد:

يف املذهب االعتزايّل، وسرب مسائل ه على ما هو املشهور،  ملّا غاص اإلمام األشعريّ 
وكان من صفات اإلنسان املخلف النّية لل ه تعاىل أنّه ال ينجرف وراء التقليد، ولو كان الذي 
يقّلده هو إمام العلماء مجيعًا، بل ال بد أن يعمل فكره، وينظر يف الفكر الذي يتبناه ويدافع من 

سان أن يظن احلر يف قول م إذا تبني ل ه ابلدليل القومي اعوجا  أمره، أجل ه، وال عيب على اإلن
تراجع عنه إىل غريه مما ينكشف ل ه، بل هذا يدل على صفاء جوهره، ومهّته العالية وإخالصه 

م ابن  ل ه خطؤه ،مسألًة مسألةً  العمير. قلنا: ملا جعل اإلمام األشعري ينظر يف مسائل املعتزلة
فجعل يناقش مشاخيهم مرة تلو األخرى حىت يتبني ما هو احلر، وكان يتقصد  ،يف كثري منها

االع اض عليهم وتوجيه اإليرادات الواردة عليهم كما هو معلوم، م مع تكا ُرِّ املسائل اليت تبنّي 
يلزم إعادة ، ل ه رمحه الل ه غلطهم فيها، كان البد ل ه أن يفهم أن األصول اليت بنوا عليها مذهبهم

، وهذا أنتج عنده حصيلة من األفكار واملعاين دفعته لكي ينعزل بنفسه ف ة كانت فيها نظرال
ابلنسبة إليه كافية للوصول إىل منهج عقلي متكامل  كن به الوصول إىل املعاين الصحيحة من 

لكاملة، حبيث ال ن والسنة، وإىل بناء فهم عمير من األخبار والنصوص الواردة يف الشريعة اآالقر 
يكون هذا الفهم متعارضاً مع أمر يؤيده العقل، وال يؤّدي إىل تضارب بني ذات النصوص حىت 
ال يكون فيه إسقاوها، ويكون منسجمًا ومفسرًا وموضحًا يف نفس الوقت ألقوال السلف 

 املشهود ل هم من صاحب الشريعة ابلصال  والتقوى. 
ذه الكتب هي اليت أخرجها إىل الناس م دعاهم م إنه دّون ما وصل إليه يف كتب، ه

. وملا أشهر هذه أو اختارها إليها وصار يناظر املخالفني بناء على القواعد اليت وصل إليها
األقوال والقواعد ونظر فيها علماء الشريعة بطبيعة احلال، ورأوها مطابقة ملا يفهمونه هم وما  

ن الصحابة والتابعني، والقرآن الكرمي والسنة كان قد وصل إليهم من أقوال السلف الصاحل م
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هو املمّثل احلقيقي  املشّرفة، اتفقوا بعد هذا النظر واالجتهاد على أن اإلمام أاب احلسن األشعري
 ألهل السنة وا ماعة، وأنه هو الذي أظهر وريقتهم ورّد على املخالفني. 

مل ينتقل من مذهب االعتزال إىل  مام األشعريّ من هذا العرض اجململ، أن اإل مُ ه  ف  وي ُ 
مذهب أهل السنة بني يوم وليلة، كما يفهم الكثري من عواّم الناس، بل الالّئر حبال اإلمام كما 
ورد يف سريته من أخبار، واملناسب ملا جرت عليه أحوال بين آدم عامة هو التكامل التدرجيي 

احلر، واملعاانة التامة من التفكري  الذي البد أن  ر به كل إنسان حياول الوصول إىل املذهب
 واملناضلة للمخالفني اليت ال بّد أن يتعرض ل ها أي إنسان. 

مذهبه ابتداعاً، بل كان عمل ه كما قلنا عبارة عن شر   ومل يبتدع اإلمام األشعريّ 
 وتدعيم ألقوال أهل السنة.
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 اإلمام األشعري:  أقوال أكابر العلماء يف منهج
: وصّنف ألهل السنة التصانيف، (38)يف ترمجته عياض قال القاضي -

وأقام احلجج على إ بات السنة، وما نفاه أهل البدع من صفات الل ه تعاىل ورييته 
وقِّد مِّ كالمه وقدرته وأمور السمع الواردة من الصراع وامليزان والشفاعة واحلوض 

وغري ذلك من مذاهب أهل السنة واحلديث، فأقام  وفتنة القرب مما نفت املعتزلة
احلجج الواضحة عليها من الكتاب والسنة والدالئل الواضحة العقلية، ودفع شبه 
املبتدعة ومن بعدهم من امللحدة والرافضة، وصنف يف ذلك التصانيف املبسووة 

وانظر املعتزلة، وكان يقصدهم بنفسه للمناظرة، وكلم يف  اليت نفع الل ه هبا األمة،
وكان أمرهم يف ذلك -ذلك، فقيل ل ه: كيف ختالط أهل البدع وقد أُمرت  هبجرهم 

فقال: ُهم  أهل الرايسة، وفيهم الوايل والقاضي، فهم  -الوقت شائعًا وكلمتهم غالبة
هر احلرُّ ويعلم أن ألهل ه ر  إليهم فكيف يظًِّ لرايستهم ال ينزلون إيّل، فإن مل ن سِّ 

فلما كثرت تواليفه وانتفع بقول ه، وظهر ألهل احلديث والفقه ذبّه  ؟ انصرًا ابحلجة
وأخذوا عنه ودرسوا عليه وتفقهوا يف  عن السنن والدين، تعلر بكتبه أهل الّسنة

وريقه، وكثر ولبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق يف الذّب عن السنة، وبسط احلجج 
واألدلة يف نصر امللة، فسّموا ابمسه، وتالهم أتباعهم وولبتهم فعرفوا بذلك، وإمنا  

، إذ  أ بتوا من السنة والشرع كانوا يُعرفون قبل ذلك ابملثبتة، مسة عرفتهم هبا املعتزلة
ما نفوه. فبهذه الّسمة أواًل كان يعرف أئمة الذب عن السنة من أهل احلديث  

إىل أن جاء  الكرابيسيّ  و وعبد العزيز بن عبد امللك املكيّ  بابن ُكالَّ  كاحملاسيب و
وأشهر نفسه فنسب ولبته واملتفقهة عليه يف علمه بنسبه، كما نسب  أبو احلسن

وأ  حنيفة وغريهم من األئمة إىل  إىل نسبه، وأصحاب مالك أصحاب الشافعي
أمساء أئمتهم الذين درسوا كتبهم وتفقهوا بطرقهم يف الشريعة، وهم مل حُي دِّ ُوا فيها ما 

ك أبو احلسن، فأهل املشرق واملغرب حبججه حيتجون وعلى ليس منها. فكذل
 منهاجه يذهبون، وقد أ ين عليه خلر كثري منهم، وأ نوا على مذهبه ووريقه. 

                                 
 (. 5/24ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض: ) ( 38)
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 :(39)وقال اإلمام اتج الدين السبكي -
، ملذاهب الّسلف رٌ رِّ ق  مذهباً، وإمنا هو مُ  شِّ  اعلم أن أاب احلسن مل يبدع رأايً، ومل يُ ن  

مناضل عما كانت عليه أصحاب رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم، فاالنتساب إليه إمنا هو 
 ابعتبار أنه عقد على ورير السلف نطاقاً، ومتسك به وأقام احلجج والرباهني عليه.

 :(40)وقال يف موضع أخر
أول متكلم بلسان أهل السنة إمنا جرى على سنن : ومل يكن أبو احلسن   قال املآيُ ر قِّيُّ 

غريه، وعلى نصرة مذهب معروف، فزاد املذهب حجة وبياانً ومل يبتدع مقالة اخ عها وال مذهباً 
، ومن كان على مذهب أهل املدينة انفرد به، أال ترى أن مذهب أهل املدينة نسب إىل مالك

على سنن من كان قبل ه وكان كثري االتباع ل هم، إال أنه ملّا زاد يقال ل ه مالكّي، ومالك إمنا جرى 
، ال فرق، ليس ل ه يف مذهب املذهب بيااًن وبسطًا عزي إليه، كذلك أبو احلسن األشعري

 السلف أكثر من بسطه وشرحه وتواليفه يف نصرته. 

رمحه الل ه، فلم  األشعري : إىل أن بلغت النوبة إىل شيخنا أ  احلسنوقال البيهقي  -
ث يف دين الل ه حداثً، ومل أيت فيه ببدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعني ومن بعدهم دِّ حُي  

من األئمة يف أصول الدين، فنصرها بزايدة شر  وتبيني، وإّن ما قالوا وجاء به الشرع يف األصول 
اء، من أن بعضه ال يستقيم يف اآراء، فكان يف صحيح يف العقول خبالف ما زعم أهل األهو 

بيانه و بوته، ما مل يدل عليه أهل السنة وا ماعة، ونصرة أقاويل من مضى من األئمة كأ  
من  حنيفة وسفيان الثوري، من أهل الكوفة واألوزاعي وغريه من أهل الشام ومالك والشافعي

أهل احلجاز وغريها من سائر البالد، وكأمحد ابن حنبل وغريه أهل احلرمني ومن حنا حنومها من 
وأ  احلسني  من أهل احلديث والليث بن سعد وغريه، وأ  عبد الل ه حممد بن إمساعيل البخاريّ 

 بن احلجا  النيسابورّي إمامي أهل اآاثر.  مسلم
إىل أن قال: وصار رأسًا يف العلم من أهل السنة يف قدمي الدهر وحديثه، وبذلك وعد 
سيدان املصطفى صلى الل ه عليه وسلم أمته فيما روي عنه أبو هريرة أنه قال:   يبعث الل ه ل هذه 
ه األّمة على رأس كّل مائة سنة من جيدُِّد ل ها دين ها . ّم ساق حديث األشعريني الذي أشار إلي

                                 
 (. 3/365الكبرى للسبكي:) طبقات الشافعية ( 39)

 (3/367الكبرى:) طبقات الشافعية ( 40)
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وهو أّن رسول الل ه صّلى الل ه عليه وسّلم قال:  يقدم قوم هم أرّق أفئدة  عياض أيضًا القاضي
 …منكم  فقدم األشعريّون فيهم أبو موسى

اب والّسنة، :  وحني كثرت املبتدعة يف هذه األّمة وتركوا ظاهر الكت(41)ّم قال البيهقيّ 
وأنكروا ما ورد أنّه من صفات الل ه تعاىل حنو: احلياة والقدرة والعلم واملشيئة والّسمع والبصر 
والكالم والبقاء، وجحدوا ما داّل عليه من املعرا  وعذاب القرب وامليزان، وأّن أهل اإل ان 

ّشفاعة، وما ألهل ا ّنة من خيرجون من الّنريان، وما لنبّينا صّلى الل ه عليه وسّلم من احلوض وال
الّريية، وإّن اخللفاء األربعة كانوا حمّقني فيما قاموا به من الوالية وزعموا أّن شيئًا من ذلك ال 

رضي الل ه عنه  األشعريّ  يستقيم وال يصّح على العقل والّرأي أخر  الل ه من نسل أ  موسى
إماماً، قام بنصرة دين الل ه، وجاهد بلسانه وبيانه من صّد عن سبيل الل ه، وزاد يف الّتبيني ألهل 
اليقني أّن ما جاء به الكتاب والّسنة وما كان عليه سلف هذه األّمة مستقيم على العقول 

 الّصحيحة.   اه . 
:  وقد تضّمن هذا (42)الذي نقلنا منه بعضاً  قيّ ّي عن كتاب البيهقال اإلمام الّسبك

 وقائل ه من علمت من احلفم والّدين والورع واالّوالع واملعرفة والّثقة واألمانة والّتثّبت–الكتاب 
، بل _إّن الّصحابة ومن تبعهم إبحسان من علماء األّمة فقهائها وحمّد يها على عقيدة األشعريّ 

األشعرّي على عقيدلم، قام وانضل عنها، ومحى حوزلا من أن تنال ها أيدي املبطلني وحتريف 
 الغالني.  اه . 

 
  

                                 
 (. 3/398الكبرى: ) الشافعيةطبقات  ( 41)

 (. 3/399الطبقات الكبرى: ) ( 42)
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 عقيدة اإلمام األشعري يف ذات هللا عز وجل وصفاته:
 تنزيه اللـه تعاىل  -1

 ةوالرباغماتّية، وزاد ابن تيميّ  يف زمان كما قال ابن تيمية هُ نَّ إوالل ه تعاىل ال جيوز أن يقال 
عليهم أن املخلوقات مل تزل موجودة، ومل يوجد الل ه تعاىل قط يف زمان إال ومعه خملوق من 

. وهي فكرة ابولة، فاملخلوقات  (43)خملوقاته، وهذه الفكرة هي املسماة ابلقدم النوعي للعامل
 كل ها حاد ة ل ها أول، والل ه تعاىل ال أول ل ه كما ذكران. 

 نفسه وال وحاصل املعين أنه جيب على املكلف اعتقاد أن الل ه تعاىل قدمي مل يسبر بعدمِّ 
ُم الذايت ألنه املختف به تعاىل لرجوعه إىل وجوب الوجودبغريِّهِّ  ، فهو ، واملراد ابلقدم هنا القِّد 

صفة نفسية، وأما القدم الزماين املشار إليه فليس  راد، فهو عبارة عن مرور األزمنة على الشيء 
 ، ألن هللا يتقدس عن الزمان كما يتقدس عن املكان. مع بقائه وهو حمال على الل ه تعاىل

 أقوال الصحابة والتابعني واألئمة اليت تدل على التنزيه
النقول عن كبار الصحابة والتابعني وأئمة املذاهب سأعرض فيما يلي جمموعة من 

 األربعة وغريهم واليت تدل على تنزيه هللا تعاىل عن املكان وا هة. 
وال  -هللا -ه  ( م ا نص ه: )ك ان   (40قال  الصحا  ا ليل واخلليفة الراشد سيدان عل ي 

 .(44)كان أ.ه .. أي بال مكان  -عليه -مكان، وهو اآن على ما
 .(45)أ ه «إن هللا تعاىل خلر العرع إظهاراً لقدرته ال مكاانً لذاته » ضاً: وقال أي

أ.ه  .. )احمل  دود: م ا ل   ه « م  ن زع م أن إ ن  ا حم دود فق  د جه ل اخل الر املعب  ود » وق ال أيض اً: 
 (46)حجم صغري كان أو كبرياً(

 94هم )وق  ال الت  ابعي ا لي  ل اإلم  ام زي  ن العاب  دين عل  ي ب  ن احلس  ني ب  ن عل  ي رض  ي هللا ع  ن
 .(47)أ ه « أنت هللا الذي ال حيويك مكان » ه ( ما نصه: 

                                 
 .في هذه المسألة ( لألستاذ سعيد فودة  لمعرفة حقيقة اعتقاد ابن تيميةالكاشف الصغيرراجع كتاب ) )43(

 (.333( الفرق بني الفرق أل  منصور البغدادي )ص 44)
 (.333أل  منصور البغدادي )ص  ( الفرق بني الفرق45)
 (.1 73( حلية األولياء: ترمجة علي بن أ  والب )46)
 (.380 4( إحتاف السادة املتقني بشر  إحياء علوم الدين: مرتضى الزبيدي )47)
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 (48)أ.ه .. « أنت هللا الذي ال حتد فتكون حمدوداً » وقال أيضاً: 
وقال اإلمام جعفر الص ادق ب ن حمم د الب اقر ب ن زي ن العاب دين عل ي ب ن احلس ني رض وان هللا  

ش   يء، أو عل   ى ش   يء فق   د  م   ن زع   م أن هللا يف ش   يء، أو م   ن» ه    ( م   ا نص   ه:  148عل   يهم )
أشرك. إذ لو كان على شيء لكان حممواًل، ولو كان يف شيء لكان حمصوراً، ولو كان من شيء 

 .(49)أ ه «أي خملوقاً  -لكان حمداثً 
ه ( أحد مشاهري علماء الس لف  150) قال اإلمام اجملتهد أبو حنيفة النعمان بن اثبت  

 ي رى يف اآخ رة، وي راه املؤمن ون وه م يف ا ن ة أبع ني وهللا تعاىل» وإمام املذهب احلنفي ما نصه: 
 (50)أ.ه ..« ريوسهم بال تشبيه وال كمّية، وال يكون بينه وبني خلقه مسافة 

ولق  اء هللا تع  اىل أله  ل ا ن  ة ب  ال كي  ف وال تش  بيه وال جه  ة » وق  ال أيض  اً يف كتاب  ه الوص  ية: 
 (51)أ.ه .«حر

: يق ال ل  ه ك ان -أي أب و حنيف ة - تع اىل؟ فق القلت: أرأيت لو قي ل أي ن هللا» وقال أيضاً: 
هللا تع اىل وال مك ان قب  ل أن خيل ر اخلل ر، وك  ان هللا تع اىل ومل يك ن أي  ن وال خل ر وال ش يء، وه  و 

 (52)أ.ه ..«  خالر كل شيء 
ونق   ر أبن هللا س   بحانه وتع   اىل عل   ى الع   رع اس   توى م   ن غ   ري أن يك   ون ل    ه » وق   ال أيض   اً: 

، وهو حافم الع رع وغ ري الع رع م ن غ ري احتي ا ، فل و ك ان حمتاج اً مل ا حاجة إليه واستقرار عليه
قدر على إجياد العامل وتدبريه كاملخلوقني، ولو كان حمتاجاً إىل ا ل وس والق رار فقب ل خل ر الع رع 

 (53)أ.ه ..« أين كان هللا، تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً 
ص( م  ا  204م  ام امل  ذهب الش  افعي )إ وق  ال اإلم  ام اجملته  د حمم  د ب  ن إدري  س الش  افعي 

إنه تعاىل كان وال مكان فخلر املكان وهو على صفة األزلية كما كان قبل خلقه املك ان »نصه: 
 (54)أ.ه ..« ال جيوز عليه التغيري يف ذاته وال التبديل يف صفاته 

                                 
 (.380 4( إحتاف السادة املتقني )48)
 (.6( ذكره القشريي يف رسالته املعروفة ابلرسالة القشريية )ص 49)
 (.137 -136الفقه األكرب، انظر شر  الفقه األكرب ملال علي القاري )ص  ( ذكره يف50)
 (.138(، ونقله مال علي القاري يف شر  الفقه األكرب )ص 4( الوصية: )ص 51)
 (.25( الفقه األبسط ضمن جمموعة رسائل أ  حنيفة )ص 52)
( 75لق اري يف ش ر  الفق ه األك رب )ص (، وم ال عل ي ا2( كتاب الوصية، ض من جمموع ة رس ائل أ  حنيف ة  )ص 53)      

 « .ولكن يده صفته بال كيف » عند شر  قول اإلمام: 
 (.24  2( إحتاف السادة املتقني )54)
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إم ام  ه  (  241وأما اإلمام اجملتهد ا ليل أبو عبدهللا أمح د ب ن حمم د ب ن حنب ل الش يباين )
املذهب احلنبلي وأح د األئم ة األربع ة، فق د ذك ر الش يخ اب ن حج ر ا يتم ي أن ه ك ان م ن املن زهني 

وما اش تهر ب ني جهل ة املنس وبني إىل » هلل تعاىل عن ا هة وا سمية، م قال ابن حجر ما نصه: 
« اء علي ه هذا اإلمام األعظم اجملتهد من أنه قائل بشيء من ا هة أو حنوه ا فك ذب وهبت ان واف   

 (55)أ.ه ..
 قال البيهقي يف مناقب أمحد: 

وأنبأان احلاكم قال حد نا أبو عمرو بن السماك قال ح د نا حنب ل ب ن إس حاق ق ال مسع ت عم ي 
 -أاب عبد هللا يع ين اإلم ام أمح د يق ول: )احتج وا عل ى يومئ ذ يع ين ي وم ن وظر يف دار أم ري امل ؤمنني

 جتئ سورة تبارك، فقلت  م إمنا هو الثواب قال هللا تع اىل: فقالوا جتئ سورة البقرة يوم القيامة و 
 . أه « إمنا  يت قدرته وإمنا القرآن أمثال ومواعم  وجاء ربك 

 «:هذا إسناد صحيح الغبار عليه»قال البيهقي:  
م قال: وفيه دلي ل عل ى أن ه ك ان ال يعتق د يف اجمل يء ال ذي ورد ب ه الكت اب والن زول ال ذي وردت 

ة انتقااًل من مكان إىل مكان كمجيء ذوات األجسام ونزو ا، وإمنا هو عبارة عن ظه ور به السن
آايت قدرت  ه، ف  إهنم مل  ا زعم  وا أن الق  رآن ل  و ك  ان ك  الم هللا وص  فة م  ن ص  فات ذات  ه مل جي  ز علي  ه 
اجمل  يء واإلتي  ان فأج  اهبم أب  و عب  د هللا إمن  ا جي  يء    واب قراءت  ه ال  يت يري  د إظهاره  ا يومئ  ذ فع  رب ع  ن 

ظهاره إايه ا  جيئ ه. وه ذا ا  واب ال ذي أج اهبم ب ه أب و عب د هللا ال يهت دي إلي ه إال احل ذاق م ن إ
ُن  ز ُهون عن التشبيه

 اه  انظر مقدمة األمساء والصفات.« أهل العلم امل
ه     ي:   وي     ل جم     يء س     ورة البق     رة ي     وم القيام     ة يف  ويف هـــــذا احلـــــديث ثـــــال   ويـــــالت

وج      اء  احل      ديث الص      حيح وك      ذلك  وي      ل جم      يء س      ورة تب      ارك ابإلض      افة إىل  وي      ل آي      ة 
 . ربك 

واب     ن كث     ري ( 56)وه    ذا اخل     رب ع    ن اإلم     ام أمح    د ق     د نقل    ه اخل     الل بس    نده يف كت     اب الس    نة
، كم     ا نق     ل اب     ن ح     زم يف م     ن غ     ري انتق     اد عل     ى الرواي     ة 327 10أيض    اً يف البداي     ة والنهاي     ة 

 . وجاء ربك)الفصل(  ويل اإلمام أمحد آية 

                                 
 (.144( الفتاوى احلديثية البن حجر )ص 55)
 .28انظر تعلير الكو ري على )دفع شبه التشبيه( ص( 56)      



36 

 

مسع     ت الثق     ات م     ن أئم     ة احلنابل     ة ببغ     داد يقول     ون إن »وق     ال حج     ة اإلس     الم الغ     زايل: 
 أمحد بن حنبل رمحه هللا صر  بتأويل  ال ة أحاديث فقط:

 « .احلجر األسود  ني هللا يف األرض: » أحدها: قوله 
 « .قلب املؤمن بن أصبعني من أصابع الرمحن: » والثاين قوله 
 أه . (57)«إين ألجد نفس الرمحن من انحية اليمن» والثالث قوله 

وحص     رهم  وي     الت اإلم     ام أمح     د يف ه     ذه النص     وص الثال      ة ه     و م     ن جه     ة م     ا بلغه     م 
 فقط.

ويتض     ح م     ن ه     ذه األمثل     ة وغريه     ا ص     حة وص     ف اإلم     ام أمح     د أبن     ه م     ن أعظ     م املنزه     ة 
 هلل عز وجل.

وم     ن وري     ر أ  احلس     ن امليم     وين » ق     ال احل     افم اب     ن كث     ري أيض     اً يف البداي     ة والنهاي     ة: و 
م     ا أي  تِّ   يهِّم مِّّ    ن  ع   ن أمح   د ب    ن حنب   ل أن    ه أج   اب ا همي   ة ح    ني احتج   وا علي    ه بقول   ه تع   اىل: 

يل    ه إلين    ا ه    و ق    ال: حيتم    ل أن يك    ون تنز  ذِّك     رِّ مِّّ    ن رَّهبِِّّّ    م حمُّ     د ثِّ إالَّ اس     ت م ُعوُه و ُه    م ي  ل ع بُ    ون  
احمل    دث، ال ال     ذكر نفس     ه ه     و احمل     دث. وع     ن حنب    ل ع     ن أمح     د أن     ه ق     ال: حيتم     ل أن يك     ون 

 (.58اه )« ذكراً آخر غري القرآن
وقال احلافم الذهيب يف س ري أع الم الن بالء: ق ال أب و احلس ن عب د املل ك امليم وين: ق ال رج ل 

: ذهب  ت إىل خل  ف الب زار أعظ  ه، بلغ  ين أن ه ح  دث حب  ديث -أي: أمح  د ب  ن حنب ل -أل  عب دهللا
وذك  ر احل  ديث، « م  ا خل  ر هللا ش  يئا أعظ  م... » ع  ن األح  وص ع  ن عب  دهللا ب  ن مس  عود ق  ال: 

ق ال ال ذهيب:  -يري د زم ن احملن ة-م ا ك ان ينبغ ي أن حي دث هب ذا يف ه ذه األايم  فقال أبو عب دهللا:
وامل  نت: م  ا خل  ر هللا م  ن مس  اء وال أرض أعظ  م م  ن آي  ة الكرس  ي، وق  د ق  ال أمح  د ب  ن حنب  ل مل  ا » 

أوردوا علي  ه ه  ذا ي  وم احملن  ة: إن اخلل  ر واق  ع ههن  ا عل  ى الس  ماء واألرض وه  ذه األش  ياء ، ال عل  ى 
 .(59)«القرآن

                                 
 136( فيصل التفرقة، جمموعة القصور العوايل. ص 57)
 (.327 10البداية والنهاية ) (58)

 ( 578   10( سري أعالم النبالء ) 59)
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وال يلحق    ه وهللا تع    اىل مل يلحق    ه تغ    ري وال تب    دل، »وك    ان اإلم    ام أمح    د يق    ول يف عقيدت    ه: 
  .(60) «احلدود قبل خلر العرع وال بعد خلر العرع

وق د أنك  ر اإلم  ام أمح د عل  ى م  ن يق ول اب س  م، وق  ال إن األمس اء م  أخوذة ابلش  ريعة واللغ  ة، 
ومس  ك وتركي  ب وص  ورة و لي  ف وهللا وأه ل اللغ  ة وض  عوا ه  ذا االس م عل  ى ك  ل ذي و  ول وع رض 

جي  ز أن يس  مى جس  ماً خلروج  ه ع  ن مع  ين ا س  مية، ومل جي  ئ يف تع  اىل خ  ار  ع  ن ذل  ك كل  ه فل  م 
  .(61)الشريعة ذلك فبطل 

 
وك  ذا ك  ان عل  ى ه  ذا املعتق  د اإلم  ام ش  يخ احمل  د ني أب  و عب  دهللا حمم  د اب  ن إمساعي  ل البخ  اري 

ه أن البخ  اري ك  ان ين  زه هللا ع  ن املك  ان ه   ( فق  د فه  م ش  را  ص  حيح 256ص  احب الص  حيح )
 وا هة.

ه    ( يف 321وق   ال اإلم   ام احل   افم الفقي   ه أب   و جعف   ر أمح   د ب   ن س   المة الطح   اوي احلنف   ي )
ع    ن احل    دود والغ    اايت واألرك    ان  -أي هللا -وتع    اىل» رس    الته )العقي    دة الطحاوي    ة( م    ا نص    ه: 

 أ.ه ..« واألعضاء واألدوات، ال حتويه ا هات الست كسائر املبتدعات
ه ( صاحب الصحيح املش هور بص حيح اب ن حب ان م ا  354وقال احلافم حممد بن حبان )

احلم  د هلل ال ذي ل  يس ل  ه ح  د حم دود فيحت  وى، وال ل  ه أج  ل مع دود فيف  ين، وال حي يط ب  ه »نص ه: 
 .(62) «جوامع املكان وال يشتمل عليه تواتر الزمان 

 (63)أ.ه ..« مكان  وال زمان وال -هللا -كان» وقال أيضاً ما نصه: 
ب      ال آل      ة وال حت      رك وال انتق      ال م      ن مك      ان إىل -يع      ين هللا-ك      ذلك ين      زل»وق      ال أيض      اً:

 (64)اه .«مكان

وهللا ج  ل وع  ال ي  تكلم كم  ا ش  اء ب  ال آل  ة ك  ذلك ين  زل ب  ال آل  ة وال حت  رك وال » وق  ال أيض  اً: 
والبي  اض ب   ل انتق  ال م  ن مك   ان إىل مك  ان مل جي  ز أن يق   ال هللا يبص  ر كبص  ران ابألش   فار واحل  دق 

                                 
 (.297   2وبقات احلنابلة أل  يعلى )( 60)
 (.298   2وبقات احلنابلة أل  يعلى )( 61)
 (.1  1( الثقات البن حبان )62)
 (.4  8( صحيح ابن حبان، انظر اإلحسان ب تيب صحيح ابن حبان )63)
 (.136  2)( املصدر السابر 64)
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يبصر كيف يشاء بال آلة ويسمع ب ال أذن ني وص ماخني والت واء وغض اريف فيه ا ب ل يس مع كي ف 
يش اء ب ال آل  ة وك ذلك ين  زل كي ف يش  اء ب ال آل  ة أن يق اس نزول  ه إىل ن زول املخل  وقني كم ا يكي  ف 

 . (65)« نزو م جل ربنا وتقدس من أن تشبه صفاته بشيء من صفات املخلوقني 
ق ال م يلق ى يف الن ار  ع ن أن س ب ن مال ك ع ن الن يب  » يقاً عل ى ح ديث: وقال أيضاً تعل

 « . فتقول هل من مزيد حىت يضع الرب جل وعال قدمه فيها فتقول قط قط 
هذا اخلرب م ن األخب ار ال يت أولق ت بتمثي ل اجمل اورة وذل ك أن » قال أبو حامت )ابن حبان(: 

ال يت عص ي هللا عليه ا ف ال ت زال تس تزيد ح ىت يض ع  يوم القيام ة يلق ى يف الن ار م ن األم م واألمكن ة
ال   رب ج   ل وع   ال موض   عاً م   ن الكف   ار واألمكن   ة يف الن   ار فتمتل   ىء فتق   ول ق   ط ق   ط تري   د حس   يب 
حسيب ألن العرب تطلر يف لغتها اس م الق دم عل ى املوض ع ق ال هللا ج ل وع ال   م ق دم ص دق م 

لن ار ج ل ربن ا وتع اىل ع ن مث ل ه ذا رهبم يري د موض ع ص دق ال أن هللا ج ل وع ال يض ع قدم ه يف ا
 . (66)« وأشباهه 

ه  ذه أخب ار أولق  ت م  ن «: إال كأمن ا يض  عها يف ي  د ال رمحن »  : قول  ه   وق ال أب  و ح امت 
هذا النوع توهم من مل حيكم صناعة العلم أن أصحاب احلديث مشبهة عائذ ابهلل أن خيطر ذل ك 

أبلف ا  التمثي ل لص فاته عل ى حس ب ببال أحد من أصحاب احلديث ولكن أولر هذه األخب ار 
ما يتعارفه الناس فيما بينهم دون تكييف صفات هللا جل ربنا عن أن يشبه بشيء م ن املخل وقني 

 . (67)أو يكيف بشيء من صفاته إذ ليس كمثله شيء
هللا أج   ل وأعل  ى م   ن أن ينس   ب إلي  ه ش   يء م  ن ص   فات املخل   وق إذ : » وق  ال أب   و ح  امت 

ل  يس كمثل  ه ش  يء وه  ذه ألف  ا  خرج  ت م  ن ألف  ا  التع  ارف عل  ى حس  ب م  ا يتعارف  ه الن  اس مم  ا 
بي  نهم وم  ن ذك  ر رب  ه ج  ل وع  ال يف نفس  ه بنط  ر أو عم  ل يتق  رب ب  ه إىل رب  ه ذك  ره هللا يف ملكوت  ه 

يف م  من عباده ذكره هللا يف مالئكته املقربني ابملغفرة ل ه ابملغفرة ل ه تفضاًل وجوداً ومن ذكر ربه 
وقب  ول م  ا أت  ى عب  ده م  ن ذك  ره وم  ن تق  رب إىل الب  اري ج  ل وع  ال بق  در ش  رب م  ن الطاع  ات ك  ان 
وجود الرأفة والرمحة من الرب منه ل ه أقرب بذراع ومن تقرب إىل مواله جل وع ال بق در ذراع م ن 

                                 
 (.200 3صحيح ابن حبان )( 65)
 (.501 1صحيح ابن حبان )( 66)
 (.504 2صحيح ابن حبان )( 67)
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ب بباع ومن أتى يف أنواع الطاعات ابلسرعة كاملشي أتته أن واع الطاعات كانت املغفرة منه ل ه أقر 
 . (68)«الوسائل ووجود الرأفة والرمحة واملغفرة ابلسرعة كا رولة وهللا أعلى وأجل

ه   ( ص  احب )مع  امل الس  نن( م  ا  388وق  ال الش  يخ أب  و س  ليمان أمح  د ب  ن حمم  د اخلط  ا  )
ه و أن ه تع اىل مم اس ل  ه أو م تمكن في ه أو  وليس معين قول املسلمني إن هللا على العرع» نصه: 

متحيز يف جهة من جهاته، لكنه ابئ ن م ن مجي ع خلق ه، وإمن ا ه و خ رب ج اء ب ه التوقي ف فقلن ا ب ه 
رُي ونفينا عنه التكييف إذ  ٌء و ُهو  السَّمِّيُع الب صِّ  .(69)ل ي س  ك مِّث لِّهِّ ش ي 

حلسني ب ن حمم د ال دامغاين )وك ان أب و وقال احلافم املؤرخ ابن عساكر نقالً عن أ  عبدهللا ا
فل يس للس نة عن ه  -أي ابلب اقالين -احلسن التميمي احلنبلي يقول ألصحابه: متسكوا هبذا الرجل

ومسع  ت الش يخ أاب الفض  ل التميم ي احلنبل  ي رمح ه هللا وه  و عبدالواح د ب  ن أ  » غ ين أب  داً. ق ال: 
 -القاض ي أ  بك ر حمم د ب ن الطي باحلسن بن عبدالعزيز بن احلرث يقول: اجتم ع رأس ي ورأس 

عل   ى خم   دة واح   دة س   بع س   نني. ق   ال الش   يخ أب   و عب   دهللا: وحض   ر الش   يخ أب   و  -يع   ين الب   اقالين
» الفضل التميمي يوم وفاته العزاء حافياً مع إخوته وأص حابه وأم ر أن ين ادي ب ني ي دي جنازت ه: 

ن الش    ريعة ألس    نة ه    ذا انص    ر الس    نة وال    دين، ه    ذا إم    ام املس    لمني، ه    ذا ال    ذي ك    ان ي    ذب ع    
، وقع د للع  زاء م ع أص  حابه «املخ الفني، ه ذا ال  ذي ص نف س بعني أل  ف ورق ة رداً عل  ى امللح دين 

 (70)أ.ه ..«   ال ة أايم فلم يرب ، وكان يزور تربته كل يوم مجعة يف الدار
وال  ذي » ه   ( م  ا نص  ه:  458وق  ال احل  افم أب  و بك  ر أمح  د ب  ن احلس  ني البيهق  ي الش  افعي )

إشارة إىل نفي املكان عن هللا تعاىل، وأن العبد أينما كان فه و يف  (71)ذا احلديثروي يف آخر ه
القرب والبعد م ن هللا تع اىل س واء، وأن ه الظ اهر فيص ح إدراك ه ابألدل ة، الب اون ف ال يص ح إدراك ه 

أن ت الظ اهر ( »  ابلكون يف مكان. واستدل بعض أصحابنا يف نفي املكان عنه بق ول الن يب )
، وإذا مل يكن فوقه ش يء وال دون ه ش يء «شيء، وأنت الباون فليس دونك شيء فليس فوقك 

                                 
 (.95– 94  3صحيح ابن حبان )( 68)
أُ اخل  ل  ر  مَّ يُعِّي ُدُه و ُه و  أ ه  و ُن ع ل ي  هِّ  ( أعالم احلديث: كتاب بدء اخللر، ابب ما ج اء يف قول ه تع اىل: 69) ُه و  الَّ ذِّي ي  ب  د 

  (.147 2( )27)سورة الروم، اآية 
 (.221( تبيني كذب املف ي: ترمجة الباقالين )ص 70)
، «ع اىلوالذي نفس حممد بيده لو أنكم دليتم أحدكم حببل إىل األرض السابعة  بط عل ى هللا تب ارك وت» ( أي حديث: 71)

 وهو حديث ضعيف.
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 (72)أ.ه .« مل يكن يف مكان
ه    ( م   ا نص   ه:  513وق   ال أب   و الوف   اء عل   ي ب   ن عقي   ل البغ   دادي ش   يخ احلنابل   ة يف زمان   ه )

تع   اىل هللا أن يك   ون ل    ه ص   فة تش   غل األمكن   ة، ه   ذا ع   ني التجس   يم، ول   يس احل   ر ب   ذي أج   زاء »
 (73)أ.ه .«عاجل هباوأبعاض ي

وق ال القاض ي الش يخ أب و الولي  د حمم د ب ن أمح د قاض ي ا ماع  ة بقروب ة املع روف ابب ن رش  د 
« يف مك  ان، فق  د ك  ان قب  ل أن خيل  ر املك  ان  -هللا -ل  يس» ه   ( م  ا نص  ه:  520ا   د امل  الكي )

 (74)«.املدخل » أ.ه . ذكره ابن احلا  املالكي يف كتابه 
 بعدهم جم غفري من كبار علماء املسلمني منهم:وقد سار على هذا النهج من 

احلافم املؤرخ أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا الشهري اببن عساكر الدمشقي 
ه (  597ه ( اإلمام احلافم املفسر عبدالرمحن بن علي املعروف اببن ا وزي احلنبلي ) 571)

الشيخ  ه ( 620اببن عساكر )فخر الدين عبد الرمحن بن حممد املعروف -الشيخ أبو منصور
الشيخ العز  ه ( 646مجال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر املعروف اببن احلاجب املالكي )

ه ( احلافم أبو زكراي حميي الدين بن  660بن عبدالسالم األشعري امللقب بسلطان العلماء )
إدريس الق ر ايف ه ( العالمة األصويل الشيخ أمحد بن  676شرف النووي الشافعي األشعري )

ه ( الشيخ  852ه ( احلافم ابن حجر العسقالين الشافعي األشعري ) 684املالكي املصري )
ه ( الشيخ القاضي زكراي األنصاري 933أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين )

 ... وغربهم كثري. ه (  926الشافعي األشعري )
  

                                 
 (.400( األمساء والصفات )ص 72)

 (.86( الباز األشهب: احلديث احلادي عشر )ص 73)
 (.2 149( املدخل: فصل يف االشتغال ابلعلم يوم ا معة )74)
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 علم اللـه تعاىل -2
يكون ضروراًي بدهيًا، وقال العلماء يف وصفها لتقريب معناها إهنا ومعين العلم يكاد 

صفة تنكشف هبا األمور انكشافاً اتماً. وأشاروا بقول هم إهنا صفة، إىل أننا ال نعلم من حقيقتها 
علم إهنا تنكشف هبا سائر األمور لل ه تعاىل، وال فرق بني نما لوازمها فأإال أهنا صفة، و 

ت يف هذا االنكشاف، وال فرق بني الواجبات واملمكنات واملستحيالت املوجودات واملعدوما
 فكل ها يف االنكشاف أمام علم الل ه يف مرتبة واحدة. 
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 االستواء على العرش -3
نون موقفهم يف فهم هذه اآية، أي آية االستواء، فقال اإلمام يوقد تكلم كبار األئمة يب

أعرف الل ه يف السماء أم يف األرض كفر، ألن هذا  أبو حنيفة ملا سئل عن االستواء: من قال ال
 القول يوهم أن للحر مكاانً، ومن توهم أن للحر مكاانً كفر. 

بال متثيل والمت نفسي يف اإلدراك،  تُ ق  : استوى بال تشبيه، وصدَّ وقال اإلمام الشافعي
 عن اخلوض يف ذلك كل اإلمساك.  توأمسك

 : استوى كما أخرب ال كما خيطر للبشر. وقال اإلمام أمحد
الرمحن على العرع )عبد الل ه أاب ، فقد جاءه أحدهم وقال ل ه اي وأما اإلمام مالك

 ؟ كيف استوى  (،استوى
االستواء معلوم والكيف جمهول  كما روي عنه يف بعض الرواايت:  قال اإلمام مالكف
 به واجب، والسؤال عنه بدعة.  واإل ان

رمي، ومعلوم نسبته أي نسبة كقول ه االستواء معلوم، أي معلوم ذكر االستواء يف القرآن ال
االستواء إىل الل ه تعاىل، وأما قول ه والكيف جمهول فمعناه أن نسبة االستواء بكيفية معينة جمهولة 

د من العلماء املعتربين، أي أن أصل نسبة ال نعرفها ال يف القران وال يف السنة وال يف كالم أح
الكيف غري معلومة بل هي جمهولة منكرة، وما كان كذلك فهو مردود. ولذلك قال بعد ذلك، 
واإل ان به أي االستواء املعلوم واجب، أي اإل ان  جرد االستواء املعلوم واجب، أي اإل ان 

ال عنه بكيف فهو بدعة، ومعين بدعة   جرد االستواء كما ذكر يف القرآن واجب، وأما السؤ 
 يكن معروفا من قبل، ألن جمرد نسبة الكيف إليه تعاىل فيها مل كما هو مقرر أي مبتدع خم ع

 جتسيم وتشبيه كما مضى، وما كان بدعة فهو مردود.
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 كالم اللـه تعاىل -4
 واتعاىل اعتمدوأهل السنة يف قول هم أبن الكالم اثبت لل ه تعاىل على سبيل أنه صفة ل ه 

ا فيها، وال جمال لتفصيل ذلك هنا، وعضدوا هذه القواعد و عُ وزِّ على قواعد مستمدة من اللغة، ونُ 
، كما أن األدلة العقلية تدلُّ على وأهل اللغة اللغوية أبمور عرفية اشتهرت بني عامة املسلمني

 إحدى صفات الباري عزَّ  اذلك أيضا، وأعلنوا أن الل ه تعاىل موصوف بصفة الكالم، وقالوا إهنَّ 
هذه عن مسات النقف كقيام احلوادث يف ذاته تعاىل، كالصوت  تهتعاىل يف صف وهُ هُ . ونزَّ لَّ وج  

 واحلرف وغري ذلك. 
: صفة أزلية قائمة بذاته تعاىل تقريبًا ل فهام وقال أهل السنة يف وصف هذه الصفة

لك، يدل عليها ابلعبارة والكتابة منافية للسكوت واآفة، هو هبا آمر انه خمرب إىل غري ذ
 واإلشارة. 

ول هذا قال العلماء: القرآن كما أنّه لفم يطلر على الّصفة الّذاتّية القائمة بذات الل ه 
تعاىل وهي الكالم، فكذلك يطلر نفس االسم على الكالم املنّزل على سّيدان حمّمد صّلى الل ه 

لفم القرآن صار من قبيل األلفا  املش كة بني عليه وسّلم إوالقًا حقيقّيًا على اال نني، ف
ينكر أّن املكتوب يف املصاحف هو كالم الل ه تعاىل،  معنيني، فال يوجد واحد من أهل الّسنة

ولكّن بعضهم قال هو كالم الل ه حقيقة، والبعض قال: بل هو كالمه تعاىل جمازاً؛ أي من حيث 
، ومل يريدوا أن هذا الكالم اللفظي صنعه غري هللا تعاىل ونسبه ىل الّنفسيّ إنّه داّل على كالمه تعا

بل صرحوا أبنه كالم هللا تعاىل بلفظه ومعناه،  عين أن هللا تعاىل هو الذي  ،إىل هللا عزَّ وجلَّ 
 اختار هذه الكلمات ورتبها على ال تيب املعني لتدل على ما يريد من املعاين. 

ومن حذا حذوهم، فهؤالء قالوا: إّن الكالم ما  الكالم الّسابر إاّل اجملّسمةومل خيالف يف 
هو إاّل صوت وحرف، أي أّن الّصوت واحلرف الّلذين مها حاداثن؛ قائمان بذات الل ه جّل 

وأتباعه، ورّ ا نشري إىل كالمهم بتفصيل  ةوعال وتنزّه عن هذا الغلط. ومّمن قال هبذا ابن تيميّ 
وبعض هؤالء قالوا أبنه مع ذلك فهو قدمي، وهذا مناقضة صرحية بعد بيان قول أهل احلّر. 

 للمعقول واملنقول.
فمن املعاين املوجودة يف الّنفس، اإلرادة، وقد يظّن بعض الّناس أّن الكالم ما هو إالّ 
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 العاقل بني الكالم واإلرادة. ولنوّضح الفرق بينهما.اإلرادة، وهذا غلط، فيجب أن  يز 
الل ه تعاىل مع أمره أل  و فالل ه تعاىل قد أمر أاب ل هب ابإل ان، فهو مكّلف ابإل ان. 

ل هب ابإل ان، فقد علم أنّه لن يؤمن. ولو مل يعلم الل ه تعاىل هذا يلزم أنّه جهل ه، وا هل على 
 . إذن تقّرر  ا مضى أّن األمر مغاير للعّلم. الل ه تعاىل مستحيل ألنّه نقف

أّما مغايرته لإلرادة فيعلم ممّا يلي: إّن الل ه تعاىل إّما أن يكون أراد كفر أ  ل هب أو أن 
يكون أراد إ انه. وإرادة إ انه حمال ألنّه تعاىل علم أنّه ال يؤمن واإلرادة إمّنا تتعّلر على وفاق 

عّلر العلم خبالفه، إذن يلزم من هذا أّن الل ه تعاىل أراد كفر أ  ل هب ألنّه العلم، وال تتعّلر  ا يت
لو أراد إ انه لوجب وقوعه، وإذا وجب وقوعه  تنع أن يكون عاملاً أبّنه ال يؤمن، وإذا كان عاملًا 

 أبنّه ال يؤمن امتنع وقوعه، وإذا امتنع وقوعه امتنع إرادته. 
مغاير لإلرادة كما هو مغاير للعلم. وبذلك يبطل أن إذن يتحّصل من هذا أّن األمر 

 االمتثال.  إرادة  هو يكون األمر 
ملحوظة: الحم أّن اإلرادة هنا ليس معناها احملّبة والّرضى، بل معناها كما هو معلوم 

 املمكنات.  ن  مِّ  هِّ ي  ل  ع   وزُ ما جي ُ املمكن ببعض هو ختصيف  عند أهل الّسنة
املعاين املوجودة يف الّنفس أيضًا القدرة، وقد يتوّهم البعض أّن الكالم ما هو إالّ ومن 

القدرة، وهذا فاسد ألّن القدرة عبارة عن معين يتأّتى به اإلجياد ابلّنسبة إىل كّل ممكن، وأّما 
فالقدرة  ناألمر والّنهي فال يتعّلقان بكّل ممكن، بل ببعض املمكنات وهي مدار التكليف. إذ

أعّم من األمر والّنهي. وأيضًا فإّن القدرة تتعّلر ابملمكنات فقط تعّلر   ري، أّما الكالم فتعّلقه 
يكون أّواًل ابملمكنات أو الواجبات أو املستحيالت، وتعّلقه بكّل منها إمّنا هو تعّلر بيان 

 وداللة، ال تعّلر   ري وإجياد أو إعدام.
الل ه تعاىل متكّلم، وال جيوز قطعًا نفي أنّه متكّلم، ولكّنهم ملّا قالوا إّن  نَّ إقالوا  املعتزلة
. ول هذا فحاصل مذهبهم أّن الل ه تعاىل متكّلم، فإاّل على أنّه األصوات واحلرو  مُ ه  ف  الكالم ال ي ُ 

هو وكالمه فعل ل ه غري قائم بذاته الستحالة قيام األفعال بذات الل ه تعاىل ألّن كّل فعل ف
 حادث، واحلوادث ال تقوم ابلقدمي. 
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على أّن الكالم  السلف فقد اّتفقوا مع املعتزلةالذين يدعون االنتساب إىل  أّما اجملّسمة
ال يكون إاّل حبرف وصوت، ولكّنهم قالوا إّن املتكّلم إمّنا هو من قام به الكالم، ول هذا فهم مع 

 احلرف والّصوت حاداثن، فهم قائلون أبّن احلرف والّصوت قائمان ابلل ه تعاىل، ألنّه قول هم أبنّ 
 ال ضرر عندهم من قيام بعض احلوادث بذات الل ه تعاىل؟!

فقد قالوا أبّن الل ه متكّلم  عنيني، األّول: أّن هناك صفة قائمة ابلل ه  وأّما أهل الّسنة
وال بصوت قائمة به تعاىل، وهي الكالم الّنفسّي، وهبا يسّمى متكّلماً، على تعاىل ليست حبرف 

تصدر ابتداء بتخليقه وإحدا ه  ألفاظًا وكلماتِّ  دُ وجِّ ما سبر تقريره، واملعين الثّاين: أنّه تعاىل يُ 
 . لداللتها على بعض ُمت  ع لَّقات كالمه النفسي ل ها، وتنسب إليه تعاىل، وهبا يسّمى متكّلماً 

 هذا املعين يف شرحه على عقيدته املسّماة أبّم الرباهني فقال: وقد بنّي اإلمام الّسنوسيّ 
 كالم الل ه تعاىل القائم بذاته هو صفة أزيّل ليس حبرف وال صوت وال يقبل العدم، وما يف 

متعّلر، أي داّل أزاًل  معناه من الّسكوت وال التبعيض وال التقدمي وال التأخري. ّم هو مع وحدته
وأبدًا على مجيع معلوماته اليت ال هناية ل ها، وهو الذي عرّب عنه ابلّنظم املعجز املسّمى أيضاً 
بكالم الل ه تعاىل حقيقة لغويّة، لوجود كالمه عّز وجّل فيه حبسب الّداللة ال ابحللول، ويسّميان 

 قرآانً أيضاً. 
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 اإلرادة -5
الل ه جل شأنه اإلرادة، واإلرادة عند أهل احلر من صفات من الصفات اليت يتصف هبا 

الذات ال من صفات الفعل، فهي ليست حاد ة يف ذات الل ه كما يزعم اجملسمة وال  خلوقاته  
 .، وال كائنة ال يف حمل كما يزعم بعض املعتزلةكما يزعم الشيعة

يقة، وحقيقة املختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك والل ه سبحانه خمتار على احلق
 على جمرد علمه. الفعل، فصدور الفعل اتبع الختياره ومشيئته وليس م تباً 

ابول كما سنبينه،  ، فقد جعلوا اإلرادة عني الفعل، وهذا املذهبُ وأما عند الشيعة
 واستعاضوا عن اإلرادة  جرد العلم. 

: : إن إرادة الل ه هي إحدا ه الطبيعة، ألهنا مظهر اإلرادة  م مِّيالقُ  قال القاضي
 قال: فإرادة الل ه هي إجياده الطبيعة املمسكة لنظام العامل .

وأما القائلون أبن اإلرادة هي عني الفعل، فعندهم أن اإلرادة ليست صفة بل فعل من 
 أن تكون حاد ة  -بناء على ذلك-األفعال، وهي ال بدَّ 

، فهو ينفي اإلرادة القد ة اليت هي وأما بعض من قال  ذهب التجسيم، كابن تيمية
صفة قائمة ابلل ه تعاىل، ويثبت إرادات متجددة وحاد ة يف ذات الل ه تعاىل واحدة بعد 

ُر املتجددة املعينة وجنس هذه األفعال قدمي عند ابن تيمية، واألفراد أي اإلرادات والقُ  األخرى، د 
 حاد ة بال شك، فهي عنده قد ة ابلنوع وا نس، حاد ة ابلشخف واآحاد.

هذا مشكل، ألنه يقوم بناء على التسليم بقيام احلوادث يف ذات  ومذهب ابن تيمية
رادات حاد ة الل ه تعاىل، وجتويز كون الذات اإلل هية منفعلة ومتأ رة، وإال فكيف يقوم هبا إ

 وأفعال حاد ة.
واملعتزلة كل هم قالوا أبن اإلرادة حمد ة، وهذا عندهم صحيح مطلقاً، وعلى مجيع 

 األقوال، سواء أرجعوها إىل الفعل أو األمر أو حىت على رأي أ  هاشم. 

 اإلرادة واملشيئة واحملبة
من اجملسمة،  بني اإلرادة واملشيئة وكذلك تفرير أتباع ابن تيمية تفرير الشيعة أيضاً 

، فاملشيئة واإلرادة كلمتان م ادفتان عند أهل السنة ودالتان على وهذه التفرقة ال دليل عليها



47 

 

حيث  لكراميةيف حاشيته: ال فرق بني املشيئة واإلرادة إال عند ا صفة واحدة، قال املال أمحد
جعلوا املشيئة صفة واحدة، أزلية تتناول ما شاء الل ه تعاىل من حيث حيدث، واإلرادة صفة 

 حاد ة متعددة بتعدد املرادات .
وخالصة هذا املبحث، أن اإلرادة صفة حقيقية عند أهل السنة، ليست حاد ة، 

 ابحلاداثت تنجيزايً  قد ًا بكل املمكنات، وتعلقاً  صلوحياً  أزلياً  والتحقير أن ل ها تعلقني تعلقاً 
، فاحلدوث هنا صفة للتعلر ال لصفة اإلرادة نفسها، وعلى والبعض يثبت تعلقًا تنجيزاًي حاداثً 

ذلك يكون قول العالمة احملقر اخليايل: اتفر أهل احلر على أن إرادة الل ه تعاىل تتعلر  ا كان 
الكالم ُمالح ظًا فيه التعلُّر التنجيزي فقط، وال يكون ُمل ت  ف ت ًا  وال تتعلر  ا مل يكن ، يكون هذا
 فيه إىل التعلُّر الصلوحي املاّر ذكره.
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 خالصة القول:
ركز على أمرين ، وهي تمالمح ومسات مذهب اإلمام األشعري مما سبر عرضه تتضح لنا 

 رئيسّيني  ّيزان ذلك املذهب عّما تقدمه من مذهب احملّد ني: 
  يف جمال العقائد« العقل». عدم عزل 1
كانت املعتزلة تعتمد على العقل يف املسائل الكالمية ، ويؤّولون النصوص القرآنية     

على السنة ، وألجل ذلك نرى عندما جيدوهنا خمالفة آرائهم   بزعمهم   و ال يكادون يعتمدون 
أهّنم أّولوا اآايت الكثرية الواردة حول الشفاعة   الداّلة على غفران الذنوب بشفاعة الشافعني   
 أبّن املراد رفع درجات الصاحلني بشفاعة الشفعاء ، ال غفران ذنوب الفاسقني. 

لعقل ورسالته يف جما ا ، ومل وكان احملّد ون يرون الكتاب والسّنة مصدراً للعقائد، وينكرون ا    
يعّدوه من أدوات املعرفة يف اأُلصول ، فكيف يف الفروع ، وال شّك أّن هذا خسارة كبرية ال 

 جترب. 
وقد جاء اإلمام األشعري  نهج معتدل بني املنهجني ، وقد أعلن أّن املصدر الرئيسي     

حلديث بذكاء خاص عن ورير للعقائد هو الكتاب والسّنة ، ويف الوقت نفسه خالف أهل ا
 استغالل الرباهني العقلية والكالمية على ما جاء يف الكتاب والسنة. 

كان أهل احلديث حيّرمون اخلوض يف الكالم ، وإقامة الدالئل العقلية على العقائد     
اإلسالمية ، ويكتفون بظواهر النصوص واألحاديث ، ولكن األشعري بعد براءته من االعتزال 

ه إىل منهج أهل احلديث ، كتب رسالة خاصة يف استحسان اخلوض يف الكالم. و وجنوح
بذلك جعل نفسه هدفاً لعتاب احلنابلة املتزّمتني الذين كانوا يرون اخلوض يف هذه املباحث نوعاً 

 من الزيغ والضالل. 
 . العقيدة الوسطى بني العقيدتني2
إذا كان بعض أهل احلديث يصرون على إ بات الصفات اخلربية هلل تعاىل ، كالوجه     

واليد والرجل واالستواء على العرع ، حىت اشتهروا ابلصفاتية ، كما اشتهرت املعتزلة بنفاة 
قد أقنع به كال الطرفني ، الصفات ومؤّوليها. فجاء إمام األشاعرة  نهج وسط ، وزعم أنّه 

فاع ف هبذه الصفات كما ورد يف الكتاب والسّنة بال  ويل وتصرف ، وملا كان إ بالا على هللا 
سبحانه بظواهرها يالزم التشبيه والتجسيم   ومها خيالفان العقل ، وال يرضى هبما أهل التنزيه من 

http://www.rafed.net/books/aqaed/almelal-wa-alnahal-2/index.html
http://www.rafed.net/books/aqaed/almelal-wa-alnahal-2/index.html
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زلقة التجسيم ، وهي أّن هلل سبحانه العدلية   أضاف كلمة خاصة أخرجته عن مغّبة التشبيه وم
 هذه الصفات لكن بال تشبيه وتكييف. 

وهذا هو املميز الثاين ملنهج األشعري ، فقد تصرف يف ا مع بني املنهجني يف كّل     
 .مورد بوجه خاص

ابن عساكر يف ترمجته عن األشعري فقال : إنّه نظر يف كتب املعتزلة وا همية والرافضة  قال
وريقة بينها. قال جهم بن صفوان : العبد ال يقدر على إحداث شيء وال على  ، فسلك 

كسب شيء ، وقالت املعتزلة : هو قادر على اإلحداث والكسب معاً. فسلك وريقة بينهما ، 
فقال : العبد ال يقدر على اإلحداث ، ويقدر على الكسب. فنفى قدرة اإلحداث وأ بت قدرة 

املشبهة : إّن هللا سبحانه يُرى مكّيفاً حمدوداً كسائر املرئيات، الكسب ، وكذلك قالت احلشوية 
وقالت املعتزلة وا همية والنجارية: إنّه سبحانه ال يرى حبال من األحوال، فسلك وريقة بينهما 
فقال : يرى من غري حلول ، وال حدود ، وال تكييف ، فكما يراان هو سبحانه وتعاىل وهو غري 

  75لك نراه وهو غري حمدود وال مكّيف.حمدود وال مكّيف ، كذ
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