
العامل  جزى هللا خريا اكتب هذه النصيحة اذلهبية اليت اقتطفها من سبيكة

 الإدليب اذلهبية .  الفاضل ادلكتور صالح

عن تعصبه وغروره   يكف  - شفاه هللا وعافاه -ادلكتور احلوايل   وليت

 العلمي ودعواه التخصص يف فهم عقيدة الأشاعرة.

املناصب والألقاب العلمية وكرثة  غرهتم-هلم  غفر هللا لنا و -وهو وأأمثاهل 

 وتوفر املال والأبواق الإعالمية وتزبّبوا قبل أأن يتحرصموا .  الأتباع

طبعة جديدة مزيدة من  -شفاه هللا  -الش يخ سفر  وللأسف فقد أأصدر

عالمية خضمة ويروج هل يف  " مهنج الأشاعرة " ،  كتابه أأصدرته هل مؤسسة اإ

؟  ري هل تعرض حلوارمك الهادئ الرصني، ول أأد قناة ادلليل الفضائية

  وأأجاب عن تكل الأس ئةل املشلكة والأجوبة املسكتة ؟

نصاف  أأسأأل هللا أأن يرده اإىل رشده ، وأأن جييب عن تكل الأس ئةل امللزمة بإ

ويقر جبنايته عىل الأشاعرة وافرتائه علهيم وعدم فهمه ملذههبم  وموضوعية ، 

 يوم ادلين ، وأأن يففر لنا وهل ويمجي  وتعصبه ضدمه قبل أأن يكونوا خصوما هل

 املؤمنني .

ربنا اغفر لنا ولإخواننا اذلين س بقوان بلإميان ول جتعل يف قلوبنا غال لذلين 

نك رؤوف رحمي   أ منوا ربنا اإ
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 للش يخ احلوايل النصية اذلهبية

  

  

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 العاملنيامحلد هلل رب 

 والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني

 وعىل أ هل وأأحصابه ومن اقتفى أأثرمه اإىل يوم ادلين

وبعد، فهذه لكامت أأكتهبا للأخ الش يخ سفر احلوايل راجيا أأن يقرأأها بتدبر 

معان، لعل هللا س بحانه وتعاىل ينفعه هبا  .واإ

فة مشهورة، جفزاك هللا خريا، غريتك عىل دين هللا تعاىل معرو :أأهيا الأخ الكرمي

ليك يف ادلنيا وال خرة  .وأأحسن اإ

بلفين أأنك يف مرض شديد، فرمبا تكون عام قريب مودعا لدلنيا ومقبال عىل 

معان  .ال خرة، وهذه نصيحة مين كل فاقرأأها بتدبر واإ

واعمل منذ ال ن أأنين أأحب كل من اخلري كام أأحب لنفيس، وأأرجو كل اخلري، 

 . كل انحفاس مت  نصحي، فاإين

لقد قرأأت كتابك مهنج الأشاعرة يف العقيدة وكتاب عقائد الأشاعرة يف حوار 

هادئ م  ش هبات املناوئني لاكتبه صالح ادلين بن أأمحد الإدليب، وأأمعنت النظر 

لهيا  فهيام، وبدا يل بعد الانهتاء من القراءة ومراجعة بعض املصادر اليت أأحلت اإ

يقولوا هبا، وذكرت يف حاش ية كتابك أأسامء بعض للأشاعرة أأقوالا مل  أأنك نسبت  

 .!!!كتب الأشاعرة، ولكن العجيب أأنه ليس فهيا ما ادعيت  

فعليك ـ اي أأيخ ـ أأن تعمل أأن علامء الأشاعرة ومه معظم علامء هذه الأمة احملمدية 

لهيم من املفرتايت، مفا اذلي أأنت  ا نسبته اإ س يكونون خصامءك عند هللا تعاىل، ِلم 

 .!رب العاملني؟قائهل ل
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لقد أأسأأت بذكل بلغ الإساءة لنفسك ولأتباع مذهبك، وكثري مهنم يقدلونك فامي 

نك الش يخ العامل  عي، من بب اإحسان الظن بسعة اطالعك، حيث اإ تقول وتدَّ

احلاصل عىل ادلكتوراه واملتخصص يف عمل العقيدة املبين عىل الكتاب والس نة كام 

 .!!!تقول 

ما أأن تربز أأقوال  علامء الأشاعرة من نصوص كتهبم كام طالبك به مؤلف كتاب فاإ

ما أأن تعرتف بأأنك نقلت هذه املفرتايت دون  عقائد الأشاعرة يف حوار هادئ، واإ

حساس منك بأأهنا مفرتايت، وبذكل قد تنقذ مسعتك ومسعة أأهل  شعور واإ

قرارك هبذا وتقدمي الاعتذار لعلام ء مذهبك، وهذا يف ادلنيا، والأمه من ذكل أأن اإ

 .قد تنقذ به نفسك من النار الأشاعرة

ذا قيل هل اتق هللا أأخذته العزة  .أأرجوك رجاء من أأخ كل حمب أأن ل تكون ممن اإ

 :أأهيا الأخ الكرمي

وددُت لو أأنك تقرأأ كتاب عقائد الأشاعرة يف حوار هادئ م  ش هبات املناوئني 

معان، مث تبني اجلوا ذا كنت قد قرأأته، وبدقة واإ ب، لكن بلأسلوب وتعيد قراءته اإ

 .التوثيقي العلمي، ل بلأسلوب اخلطايب الإنشايئ

ليك بعض نصوص الكمك من كتابك، فأأوقفنا عىل نصوص علامء  وسأأقدم اإ

لهيم، بلنص، ل بأأفهامك أأنت ول بأأفهام  الأشاعرة اليت يقولون فهيا ما نسبت ه اإ

بفاية  خصوهمم، أأي عىل طريقة الإدليب اذلي نقل نصوص الكمك من كتابك

 .ادلقة والأمانة

  

 أأحباث املقدمة

 .[يه أأكرب فرق املرجئة الفالة ... فالأشاعرة] :قلت  يف كتابك

الرجاء أأن ختربان بنقول موجزة ما اذلي يقوهل املرجئة وما اذلي يقوهل املرجئة 

 .وهو من أأقوال املرجئة الفالة الفالة وما اذلي قاهل علامء الأشاعرة

 .[كفَّروا لك من قال اإن هللا تعاىل موصوف بلعلوبل ] :قلت  يف كتابك

 .الرجاء أأن ختربان من اذلي قال هذا من علامء الأشاعرة؟
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 :حمك الأشاعرة عند أأمئة املذاهب الأربعة

وليس ذم الأشاعرة وتبديعهم خاصًا بأأمئة املذاهب املعتربين، بل ] :قلت  يف كتابك

 ... وا أأقرب اإىل الس نة واتباع السلف،هو منقول أأيضًا عن أأمئة السلوك اذلين اكن

 .[!مفا ظنك حبمك رجال اجلرح والتعديل؟

 .!هل تقول هذا بلنقول املوثقة؟

 .[قلت  ]وس نأأيت حبمكهم عند أأمئة املذاهب الأربعة من الفقهاء

عند املالكية: روى حافظ املفرب وعلمها الفذ ابن عبد الرب بس نده عن ]مث قلت  

نْداد فقيه املالكية بملرشق م  ْيز   .[... ابن ُخو 

ابن خويزمنداد من املالكية العراقيني، وهو محمد بن أأمحد بن ]وقال كل الإدليب 

هـ تقريبًا، وهذا ل 390هللا، وقيل: محمد بن أأمحد بن عيل، املتوىف س نة  عبد

ميثل فقهاء املالكية، فقد قال فيه الإمام البايج: مل أأمس  هل يف علامء العراقيني 

وقال فيه القايض عياض: وعنده شواذ عن ماكل، وهل اختيارات مل يعرج  .ذكراً 

 .[علهيا حذاق املذهب، ومل يكن بجليد النظر ول بلقوي الفقه

 .!أأفهذا من تراه ميثل أأمئة املذهب املاليك؟

 .!وهل اكن الفقهاء املالكيون يذمون املذهب الأشعري؟

وأأب احلسن الكريج وأأب حامد  مث ذكرت من الشافعية أأب العباس ابن ُُسجي

الإسفراييين وأأب اإحساق الشريازي، مث ذكرت أأب اإسامعيل الهروي وقلت  ياُلحظ 

 .ملذههبم الهرويَّ  أأن الك من الشافعية واحلنابةل يدعي

وقد أأثبت كل الإدليب أأن النقول عن هؤلء العلامء الشافعيني يف ذم الأشاعرة غري 

ن أأب اإحسا ق الشريازي أأشعري متعصب، والعجيب أأنك تدعي اثبتة عهنم، بل اإ

 .!أأنه يذم الأشاعرة

َِّة عن ادلليل  ين لأس تفرب من اإحقامك للهروي م  الشافعية ومن دعواك العري واإ

 .!أأن الك من الشافعية واحلنابةل يدعي الهرويَّ ملذههبم
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أأبو اإسـامعيل عبد هللا بن محمد الهروي ]وقد قال كل الإدليب  هذا

هو حنبيل متعصب، بعيد عن املذهب الشافعي  هـ481املتوفـى سـنة  الأنصـاري

، ول ابُن الصالح، ول  والشافعيني، فمل يرتِجم هل يف طبقات الشافعية الس بيكُّ

دراجه م  فقهاء الشافعية خطأأ حمض، والقول  ، فاإ ابُن قايض شهبة، ول الإس نويُّ

م ل مستند هل يف الواق ، بأأن الًك من الشافعية واحلنابةل يدعي الهروي ملذههب

 .[وهذا من بب الترسع واحلمك لأدىن اشتباه

 .!فهل اكن الفقهاء الشافعيون يذمون املذهب الأشعري؟

أأتعجَّب من استشهادك بلإمام الطحاوي وأأنت بصدد بيان منافرة أأمئة املذاهب 

معان؟  .الأربعة للأشاعرة، فهل قرأأت العقيدة الطحاوية بدقة واإ

فهل وجد الباحث يف عقائد الأشاعرة ما خيالف ما يف ] الإدليبلقد قال كل 

ّن الواق  هو خبالف ذكل؟!! مل يذكر الباحث مثال واحدًا  العقيدة الطحاوية؟! أأو اإ

يؤيد قوهل، لكن يف العقيدة الطحاوية نصوص تتوافق م  عقائد الأشاعرة وتتعارض 

: هل معا  الربوبية ول م  من خيالفوهنم، مهنا: قال الإمام الطحاوي رمحه هللا

وقال: تعاىل عن احلدود والفاايت، والأراكن  .مربوب، ومعا  اخلالق ول خملوق

وقال: ونسمي  .والأعضاء والأدوات، ل حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات

أأهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ما داموا مبا جاء به النيب صىل هللا عليه وسمل 

وأأفعال العباد خلق هللا وكسب  :وقال .قال وأأخرب مصدقنيمعرتفني، وهل بلك ما 

فهل تعتقد ـ أأهيا الباحث ـ أأّن هللا تعاىل اكن ول مربوب ول خملوق  .من العباد

سواء يف ذكل العرش وغريه؟؟ وهل تعتقد أأّن هللا تعاىل منـزه عن احلد ومزنه 

مبا جاء به النيب عن الأعضاء ومزنه عن اجلهات؟؟ وهل املعرتفون من أأهل القبةل 

صىل هللا عليه وسمل واملصدقون هل بلك ما قال وأأخرب تسمهيم مؤمنني؟؟ وهل 

تعتقد أأّن أأفعال العباد يه خلق هللا وكسب من العباد؟؟ هذه من عقائد 

موافق ملا   الطحاوي والأشاعرة، فهل أأنت ـ أأهيا الباحث اذلي تش يد بلطحاوية ـ

 .[جاء يف الطحاوية؟! أأرجو ذكل
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كرت  ابن أأيب العز شارح الطحاوية لتس تدل به عىل أأن الأشاعرة مذمومون وذ

ولكن علَّق  عند احلنفية، وهذا بعيد يف احلقيقة لك البعد عن املذهب الأشعري،

الإدليب عىل ذكل فقال ]أأما ابن أأيب العز فقد خرج عام يعتقد معظم علامء املذهب 

حه للطحاوية بلقتباس من الكمه، احلنفي، وانتقل اإىل عقيدة ابن تميية، وملأ ش 

نه ل ميثل احلنفية يف العقيدة  .[ذلا فاإ

مث   وذكرت  أأن أأب يوسف تلميذ الإمام أأيب حنيفة رمحهام هللا كفَّر برشًا املرييس

 .[ومعلوم أأن أأصول الأشاعرة مس متدة من برش املرييس]قلت  

الأشاعرة ـ يف نظر الإمام وكأنه يويح للقارئ بأأن ] :علَّق الإدليب عىل ذكل فقال

أأيب يوسف واحلنفية ـ قريبون من الكفر اإن مل يكونوا كفارًا، بسبب أأن أأصوهلم 

ومل يذكر أأصاًل واحدًا من الكم برش  !!!مس متدة من الرجل اذلي كفَّره أأبو يوسف

 .[!!!املرييس وتوافُق ه م  الكم الأشاعرة ليوحض لنا أأهنم أأخذوه منه

 .!فيون يذمون املذهب الأشعري؟فهل اكن الفقهاء احلن 

مصدر التلقي عند الأشاعرة هو العقل، وقد رصح اجلويين ]قلت  يف كتابك 

والرازي والبفدادي والفزايل وال مدي والإجيي وابن فورك والس نويس وشاح 

 .[اجلوهرة وسائر أأمئهتم بتقدمي العقل عىل النقل عند التعارض

ليهلن أأطيل عليك، فارج  اإن شئت الزايدة   .للكتاب املشار اإ

  

 :مصدر التلقي

بتقدمي العقل  هل قال الأشاعرة مصدر التلقي يف العقيدة هو العقل؟ وهل قالوا

 عىل النقل عند التعارض؟

ن كنت مس تنبطا فادلليل   ، واإ  .اإن كنت انقال عهنم فالنصَّ

الاس تدلل يف كتب العقيدة عند الأشاعرة يكون بلأدةل ] يقول كل الإدليب

العقلية والنقلية عىل وجه التعاضد، فلك مهنام يؤيد ال خر، فالعقل الصحيح 

والنقل الثابت الرصحي ل يتعارضان، ول جتد يف كتهبم ولو مرة واحدة أأهنم قالوا 

قطعي الثبوت لقد تعارض يف هذه املسأأةل احلمك العقيل م  حمك النص النقيل ال
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وادللةل، فضال عن أأن يقولوا ذكل ويقدموا العقل عىل النقل، ومن اّدعى غري 

ذكل فليأأت بدلليل. ول بد من التنبيه اإىل الفرق الكبري بني حمك النص النقيل 

 .[وبني ظواهر أألفاظ النص النقيل

ناكر النقل؟؟ وللجواب ل بد من] ويقول كل الإدليب  هل يعين تقدمي العقل اإ

لينا ومن حيث قوة ادللةل اإىل  تقس مي النصوص النقلية من حيث طريُق وصولها اإ

 :أأربعة أأقسـام

القسـم الأول: قطعي الورود قطعي ادللةل، وهو نصوص القرأ ن الكرمي والس نة ]

ِّنة قطعية ّلِ هبا عليه دلةل واحضة بي ـْت د   .املتواترة ادلاةُل عىل املعا  املُس

الورود ظينُّ ادللةل، وهو نصوص القرأ ن الكرمي والس نة  قطعي :القسـم الثاين]

ل هبا عليه دلةل ظهرت ولحت للمس تِدل  املتواترة ادلاةل عىل املعا  املس تد 

 .ولكهنا غري قطعية

ظين الورود قطعي ادللةل، وهو نصوص الس نة اليت وصلتنا  :القسـم الثالث]

ل هبا عليه  .دلةل واحضة بينة قطعية بطريق أ حادي ودلت عىل املعا  املس تد 

ظين الورود ظين ادللةل، وهو نصوص الس نة اليت وصلتنا بطريق  :القسـم الراب ]

ل هبا عليه دلةل ظهرت ولحت للمس تِدل  أ حادي ودلت عىل املعا  املس تد 

 .ولكهنا غري قطعية

أأنه يس تحيل وقوع التعارض بني قضية عقلية  :واجلواب بعد فهم هذا التقسـمي]

ذا اكن قطعي الورود قطعي ادللةل، وهو القسـم الأول، لأن قطعي ة ونص نقيل اإ

 .احلقائق تتأ لف ول تتخالف

ويُتصور وقوُع التعارض بني قضية عقلية قطعية ونص نقيل قطعي الورود ظين ]

وهو القسـم الثاين، ويف هذه احلاةل ل بد من تأأويل النص، أأي تفسريه مبا  ادللةل،

ضااي العقلية القطعية، وبيان أأن ذكل الظاهر اذلي ظهر ولح ل يتعارض م  الق

 .للمس تِدل غري مراد قطعاً 
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ويُتصور وقوع التعارض بني قضية عقلية قطعية ونص نقيل ظين الورود قطعي ]

ن ورد شـيء من ذكل فال بد من محل النص  ادللةل، وهو القسـم الثالث، واإ

 .عىل أأنه خطأأ من بعض الرواة

وقوع التعارض بني قضية عقلية قطعية ونص نقيل ظين الورود وكذا يُتصور ]

ذا ورد شـيء من ذكل فيؤول، وقد ُُيمل  ظين ادللةل، وهو القسـم الراب ، واإ

 .[عىل أأنه خطأأ من بعض الرواة

وأأخريًا فال تعجل ـ أأهيا الأخ الباحث، واعمل أأن ابن تميية رمحه هللا ] :مث قال كل

ل النقيل اذلي مل يعارضه دليل عقيل وبني ما عارضه يقر مبدأأ التفريق بني ادللي

ذ يقول يف معرض اس تدلهل عىل أأمر من  ليه اإ دليل عقيل أأو نقيل أ خر، واس مت  اإ

أأمور العقيدة: والسم  قد دل عليه، ومل يعارض ذكل معارض عقيل ول مسعي، 

ثبات ما أأثبته ادلليل السامل عن املعارض املقاوم  .[فيجب اإ

ذا قيل تعارض دليالن سواء اكان وا] :مث قال كل بن تميية ـ رمحه هللا ـ يقول: اإ

ما  :مسعيني أأو عقليني أأو أأحدهام مسعيًا وال خر عقليًا فالواجب أأن يقال ل خيلو اإ

ما أأن يكون أأحدهام قطعيًا وال خر ظنيًا، فأأما  أأن يكوان قطعيني أأو يكوان ظنيني واإ

 أأو مسعيني أأو أأحدهام عقليًا وال خر القطعيان فال جيوز تعارضهام سواء اكان عقليني

ن اكن أأحد ادلليلني املتعارضني قطعيًا  ...مسعيًا، وهذا متفق عليه بني العقالء، واإ

نه جيب تقدميه بتفاق العقالء، سواء اكن هو السمعيَّ أأو العقيل،  دون ال خر فاإ

نه يُصار اإىل طلب ترجيح  فاإن الظن ل يرف  اليقني، وأأما اإن اكان مجيعًا ظنيني فاإ

م  سواء اكن مسعيًا أأو عقلياً   .[أأحدهام، فأأهيام ترحج اكن هو املُقّدَّ

وما  .!فهل وقفت  عىل هذه النقول اليت نقلها كل الإدليب عن ابن تميية رمحه هللا؟

 .!اجلواب؟

نه أأمر جعيب حقا، فأأنت تر  د عىل الأشاعرة يف تكل القاعدة اليت قرروها وتثين اإ

نه يقول لنا بلرصحي  دامئا عىل عقيدة ابِن تميية وابُن تميية يقرر تكل القاعدة عيهنا، اإ

نه جيب تقدميه بتفاق ] ن اكن أأحد ادلليلني املتعارضني قطعيًا دون ال خر فاإ واإ

 .[العقالء، سواء اكن هو السمعيَّ أأو العقيل
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ذ يقول عن النصارى: ]ول ميزيون بني ما ُييهل  قولونق ل كل  ابن تميية رمحه هللا اإ

العقل ويبطهل ويعمل أأنه ممتن  وبني ما يعِجز عنه العقل فال يعرفه ول ُيمك فيه بنفي 

ثبات، وأأن الرسل أأخربت بلنوع الثاين ول جيوز أأن خترب بلنوع الأول  .[ول اإ

ذ يقول: ]ولو فُرض عىل سبيل التقدير أأن ونق ل كل عن ابن تميية رمحه هللا اإ 

ما تكذيب  العقل الرصحي اذلي ل يْكذب انقض  بعض الأخبار للزم أأحد أأمرين: اإ

 .[هذا مل يق ، ول ينبفي أأن يق  قط  الناقل أأو تأأويل املنقول، لكن ـ وهلل امحلد ـ

نك ترج  ال ن عن ذكل بعد الوقوف عىل هذ ئ الأشاعرة أأو اإ ه فهل ما زلت ختّطِ

 .!النقول؟

ح متلكمو]قلت  يف كتابك  الأشاعرة أأن نصوص الكتاب والس نة ظنية  رصَّ

 .[ادللةل

 :ويبدو أأنك أأخطأأت يف هذا الإطالق، وقد قال كل الإدليب صاحب الرد

املعروف عند الأشاعرة وغريمه أأن نصوص الكتاب والس نة بعضها قطعي ادللةل ]

م رصحوا بأأن نصوص الكتاب والس نة وبعضها ظين ادللةل، فنْقـُل الباحث بأأهن

 .[ظنية ادللةل غري حصيح هبذا الإطالق

موقفهم من الس نة خاصة أأنه ل يثبت هبا عقيدة، بل املتواتر مهنا ]قلت  يف كتابك 

ن  جيب تأأويهل، وأ حادها ل جيب الاش تفال هبا حىت عىل سبيل التأأويل، حىت اإ

هم ماهمم الرازي قط  بأأن رواية الصحابة لكِّ مظنونة بلنس بة لعدالهتم وحفظهم  اإ

 .[سواء، وأأن يف الصحيحني أأحاديث وضعها الزاندقة

عزا الباحث اإىل الأشاعرة أأن الس نة النبوية ل تثبت هبا عقيدة ]قال كل الإدليب 

ثبات الأشاعرة  عندمه، وهذه دعوى عارية عن ادلليل، ومما يؤكد عدم حصهتا اإ

واحلوض،  ميان بعذاب القرب، والرصاط،عددا من مسائل العقيدة بلس نة، اكلإ 

نة متواترة  والشفاعة يف أأهل الكبائر، ولكن الأشاعرة يشرتطون أأن تكون الس ُّ

حىت تكون جحة يف العقيدة، وهذا اكف يف عدم حصة قول الباحث بل املتواتر 

مث قال ]الأحاديث ال حادية ل تثبت هبا عقيدة عند الأشاعرة،  .[مهنا جيب تأأويهل
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ذا مل مين  أأن تكون كتب العقيدة عندمه مش متةل عىل كثري مهنا، وذكل يف ولكن ه

 .[تفاصيل عقيدة ثبت أأصلها بنص متواتر تواتًرا لفظيًا أأو معنوايً 

أأما زْْع الباحث بأأن الإمام الرازي قط  بأأن رواية الصحابة ]مث قال كل الإدليب 

 .[تومهلكهم مظنونة بلنس بة لعدالهتم وحفظهم سواء: فهذا حمض 

وأأما قول الباحث بأأن الإمام الرازي قط  بأأن يف الصحيحني أأحاديث ]مث قال كل 

وضعها الزاندقة فاذلي وجدته عند الرازي خيتلف عن هذا القول، قال الرازي عن 

ذا شاهدان خربًا  البخاري ومسمل: حنسن الظن هبام وبذِلين رواي عهنم، ل أأان اإ اإ

س ناد ه اإىل الرسول صىل هللا عليه وسمل قطعنا بأأنه مش متاًل عىل منكر ل ميكن اإ

والفرق بني الأمرين واحض،  .من وض  املالحدة ومن تروجياهتم عىل أأولئك احملدثني

فالرازي ُيسن الظن بلبخاري ومسمل وبلرواة اذلين رواي عهنم، مث يض  قضية 

س   ذا وجدان خربًا مش متاًل عىل معا  منكر ل ميكن اإ ناده اإىل افرتاضية، ويه أأننا اإ

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مفا موقفنا منه؟؟ ويوحض موقفه من ذكل، وهو 

اجلزم بأأن ذكل اخلرب من وض  املالحدة ومن تروجياهتم عىل أأولئك احملدثني، 

واذلي يقوهل الباحث هو أأن الرازي جيزم بوجود أأحاديث يف الصحيحني من وض  

 .[اجلزم بوقوع الأمروش تان بني الافرتاض وبني  .!!!الزاندقة 

 .فهل يوجد فرق بني الافرتاض وبني اجلزم بوقوع الأمر أأو ل؟؟

نيس الباحث أأو تناىس أأن ابن تميية رمحه هللا قد يتوقف عن ]مث قال كل الإدليب 

ليه يقول  الأخذ بحلديث ال حادي يف العقيدة حبجة كونه ليس متواترًا، واس مت  اإ

ريه: وهذا احلديث لو اكن نصًا فامي ُذكر عن حديث اكن هللا ومل يكن يشء غ

ليه ايمجهور  قرار مضين من ابن تميية رمحه هللا مبا ذهب اإ فليس هو متواترًا. وهذا اإ

ل فمل مغز احلديث بعدم  من أأن غري املتواتر ليس حبجة مس تقةل يف العقائد، واإ

 .[!!التواتر؟

وخرب الواحد  : ـ يقولنيس الباحث أأو تناىس أأن ابن تميية ـ رمحه هللا]مث قال كل 

ل بقرائن  ل يفيد العمل  .[اإ
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نيس الباحث أأو تناىس أأن ابن تميية رمحه هللا يقول: والكذب اكن ]مث قال كل 

قلياًل يف السلف، أأما الصحابة فمل يُعرف فهيم ـ وهلل امحلد ـ من تعمد الكذب 

الناس، بل يف  ، وأأما الفلط فال يسمل منه أأكرث... عىل النيب صىل هللا عليه وسمل

الصحابة من قد يفلط أأحيااًن وفمين بعدمه، ولهذا اكن فامي ُصنف يف الصحيح 

ن اكن مجهور متون الصحيحني مما يُعمل أأنه حق وتأأمل   .أأحاديث يُعمل أأهنا غلط واإ

 .[قوهل مجهور متون الصحيحني

ًا؟! وهل ما ت زال فهل اكن الكمك عن الإمام خفر ادلين الرازي دقيقا أأو متوَّهَّ

عىل موقفك املعارض لأقواهل الثابتة اليت قالها بعد أأن وقفت عىل ما نقهل كل 

 .!من أأقوال ابن تميية؟ الإدليب

تقرأأ يف كتب عقيدهتم قدميها وحديهثا املئة صفحة أأو أأكرث فال ]قلت  يف كتابك 

ول قال املعمل الأ  جتد فهيا أ ية ول حديثًا، لكنك قد جتد يف لك فقرة قال احلكامء أأو

 .[قالت الفالسفة وحنوها أأو

ذا أأردت أأن تعرف أأن الباحث يتجا  عىل كتب الأشاعرة يف ] وقال الإدليب واإ

فارج  اإىل كتاب الإنصاف للباقالين،  قوهل ل جتد أ ية ول حديثًا يف املئة صفحة

ففيه مئة وس بعون صفحة تقريبًا، واش متل عىل أأكرث من أأربعمئة أ ية وأأكرث من مئة 

 .[!!!احلق يف أأن تتأأمل وتتعجبحديث، وكل 

أأما اخملترصات اليت ُحذفت مهنا الأدةل فشأأهنا شـأأن اخملترصات الفقهية ]مث قال كل 

هنا ليس لها  اليت ُحذفت مهنا الأدةل اكتفاء مبا يف كتب املتقدمني، أأفيصح أأن يقال اإ

 .[!!أأدلـة من الكتاب والسـنة؟؟

صوفيهتم اكلفزايل واجلايم يف مصدر مذهب طائفة مهنم ومه ]قلت  يف كتابك 

التلقي هو تقدمي الكشف واذلوق عىل النص، وتأأويل النص ليوافقه، وقد 

 .[يصححون بعض الأحاديث ويضعفوهنا حسب هذا اذلوق

تقدمي الكشف واذلوق عىل النص هراء ل يقول به مسمل عاقل، ] وقال الإدليب

مثه؟! وهل يصح  !!أأن ينسب اإىل الأشاعرة؟ لكن هل هذا مما يلحق الأشاعرة  اإ

 .[هذا يف واد، والأشاعرة يف واد أ خر
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سـحاق الالكبذي ]مث قال كل  مـام أأبو بكر محمد بن اإ أأخمت هذه الفقرة مبا قاهل الإ

هـ، وهو من أأعرف الناس مبذاهب الصوفيني ما أأمجعوا عليه 380املتوىف سـنة 

فرض هللا تعاىل عىل العباد يف وما اختلفوا فيه، قال رمحه هللا: أأمجعوا أأن مجي  ما 

فرض واجب وحمت لزم، عىل  :كتابه وأأوجبه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

العقالء البالفني، ل جيوز التخلف عهنا، ول يس  التفريطُ فهيا بوجه من الوجوه 

ن بلغ أأهنىى املراتب، وأأعىل  لأحد من الناس من صّديق وويل وعارف واإ

ت، وأأرف  املنازل. وقال يف وصف الصوفيني: ومه أأشفق ادلرجات، وأأشف املقاما

 .[وأأكرثمه طلبًا للس نة وال اثر، وأأحرصهم عىل اتباعها ,... الناس عىل خلق هللا

مفن مل يكن أأكرث الناس طلبًا للس نة وال اثر وأأحرصهم عىل اتباعها ] :مث قال الإدليب

 .[طل ودعواه اكذبةـ ب وادعى أأنه من الصوفيني فقوهل ـ عند هؤلء احملققني

مـام عبد] مث قال الكرمي بن هوازن  كام أأخمت مبا قاهل أأحـد كبـار الصوفيني وهو الإ

هـ، فقد قال رمحه هللا يف تفسري قوهل تعاىل اْهِدان  465القشريي املتوىف سـنة 

: الرصاط املس تقمي ما عليه من الكتاب والس نة دليل، وليس  ت ِقمي  اط  الُْمس ْ الرّصِ 

ليه سبيل، الرصاط املس تقمي ما شهدت بصحته دلئل  للبدعة عليه سلطان ول اإ

ونهبت عليه شواهد التحقيق، الرصاط املس تقمي ما درج عليه سلف  التوحيد،

 .[الأمة، ونطقت بصوابه دلئل العربة

 وأأخمت مبا قاهل أأحـد كبـار الصوفيني وهو أأبو حفص معر بن محمد] مث قال

ردي املتوىف س   و  هْر  هـ، فقد قال رمحه هللا: ولك عمل ل يوافق الكتاب 632نة السُّ

لهيام ـ اكئنًا ما اكن ـ   والس نة وما هو مس تفاد مهنام أأو معني عىل فهمهام أأو مستند اإ

ذاةل يف ادلنيا وال خرة  .[فهو رذيةل وليس بفضيةل، يزداد الإنسان به هوااًن ور 

مث أأخمت مبا قاهل أأحد كبار أأمئة التصوف وهو الس يد أأمحد الرفاعي املتوىف ] مث قال

ًا أأو مدرسًا خفذوا منه 578س نة  ذا رأأيمت واعظًا أأو قاصَّ هـ، فقد قال رمحه هللا: اإ

الكم هللا تعاىل والكم رسوهل صىل هللا عليه وسمل والكم أأمئة ادلين اذلين ُيمكون 

ن أأىت مبا مل يأأت به رسول هللا صىل هللا عدًل ويقولون حقًا، واطرحوا ما ز  اد، واإ

 .[عليه وسمل فارضبوا به وهجه
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فهذا الكم أأهل التحقيق والرسوخ من الصوفيني، ومن قال ]وعلق الإدليب قائال 

 .[خبالف هذا فارضبوا به وهجه

  

ثبات وجود هللا  :اإ

هو دليل  عىل وجود هللا تعاىل، أأما الأشاعرة فعندمه دليل يتمي]قلت  يف كتابك 

احلدوث والقدم، وهو الاس تدلل عىل وجود هللا بأأن الكون حادث ولك حادث 

 .[فال بد هل من حمدث قدمي

أأوحض الأشاعرُة يف كتب العقيدة عددًا من الأدةل عىل وجود ] وقال كل الإدليب

هللا تعاىل، وليس ما نقهل الباحث عهنم هو ادلليل  الوحيد، فقد ذكر الباقالين 

لأدةل، ومهنا قوهل: فاإان ل نشك يف هجل من أأخربان بكتابة حصلت عددا من ا

ذا ح هذا  بنفسها ل من اكتب، وصناعة ل من صان ، وحياكة ل من انجس، واإ

وجب أأن تكون صور العامل وحراكت الفكل متعلقة بصان  صنعها وحمدث أأحدهثا، 

ل من صان ذ اكنت أألطف وأأجعب صنعًا من سائر ما يتعذر وجوده اإ  .[ اإ

ن أأردمت بقولمك ما هو: ما ادللةل عىل وجوده؟ فادللةل عىل  وقال الباقالين: ]واإ

 .[وجوده مجي  ما نراه ونشاهده من حممك فعهل وجعيب تدبريه

ناكرمه لكثري من الصفات، اكلرىض والفضب  ...]قلت  يف كتابك  مثل اإ

 .[والاس تواء

ا هللا تعا] قال كل الإدليب ىل معن ريض عهنم ول غضبه عىل مل ينكر الأشاعرة رِض 

من غضب علهيم، وكيف ينكرون ما ثبت يف كتاب هللا تعاىل وس نة رسوهل عليه 

ناكر ذكل فهو خمطئ، لأن الإناكر نفي  لهيم اإ الصالة والسالم؟!! ومن نسب اإ

لهيم الإناكر  .[!!!اليشء، والأشاعرة فرسوهام مبا خيالف طريقة الباحث، فنسب اإ

الباقالين: وغضبه تعاىل عىل من غضب عليه ورضاه معن ريض قال ]مث قال كل 

رادته لإاثبة املريّضِ عنه وعقوبِة املفضوب عليه، ل غري ذكل،  ... عنه هام اإ

 .[وكذكل احلب والبفض والولية والعداوة هو نفس الإرادة للنف  والإرضار فقط
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 أ ايت كرميات الاس تواء، وكيف ينكرون ما ثبت يف مل ينكر الأشاعرة]مث قال كل 

لكن ملا رأأى الباحث أأن الأشاعرة يفرسون هذه ال ايت  !!يف كتاب هللا تعاىل؟

ل لترسعه يف احلمك،  لهيم الإناكر، وما ذاك اإ الكرميات عىل غري فهمه نسب اإ

وأأن  :قال الباقالين .فالتفسري والتأأويل املعمِتد عىل دليل يشء، والإناكر يشء أ خر

العرش ومس تول عىل مجي  خلقه، كام قال تعاىل هللا جل ثناؤه مس تو عىل 

ى" ت و  ْرِش اس ْ ُن ع ىل  الْع  مْح  ة وكيفية ول جماورة"الرَّ وقال الفزايل: ]وأأنه  .، بفري مماسَّ

عىل العرش، عىل الوجه اذلي قاهل، وبملعا  اذلي أأراده، اس تواًء مزنهًا  مس تو

ة والاس تقرار والمتكن واحللول والانتقال ، ل ُيمهل العرش، بل العرش عن املامسَّ

 .[ومحلته محمولون بلطف قدرته

  

 :التوحيد

أأما الأشاعرة فالتوحيد عندمه هو نفي التثنية والتعدد ونفي ]قلت  يف كتابك 

وأأنكروا بعض الصفات اكلوجه واليد والعني،  ...التبعيض والرتكيب والتجزئة، 

 .[لأهنا تدل عىل الرتكيب والأجزاء عندمه

الأشاعرة يؤمنون بأأن هللا تعاىل واحد، وينفون التثنية والتعدد، ] الإدليبوقال كل 

فذْكرك لهذا م  زمعك أأهنم خيتلفون م  أأهل الس نة وايمجاعة من أأول مصدر التلقي 

حىت أ خر السمعيات يعين أأنك خمالف هلم يف ذكل، فهل أأنت خمالف هلم يف ذكل 

ئة؟؟! فهل تعتقد ـ أأهيا الباحث ومثهل نفي التبعيض والرتكيب والتجز  !!حقيقة؟؟

فارج  ـ هداك هللا ـ اإىل  !!املسكني ـ أأن هللا تعاىل مركب من أأجزاء وأأبعاض؟

ذا اكنت خمالفتك هلم لأنك تظن أأهنم أأنكروا بعض الصفات  .عبارتك فقّوهما أأما اإ

 .[فهذا موضوع أ خر

لوصف الأشاعرة ينكرون الوجه واليد والعني احلس يات املشاراكت ]مث قال كل 

اخمللوق يف اجلسمية، وينكرون عىل من يتومه أأن هللا تعاىل مركب مهنا ومن 

ر  ر ل بد هل من مصّوِ ب ركَّبه،كام أأن املصوَّ ِِ سواها، فاملركَّب ل بد هل من مرّكِ

رًا، لأن هذه صفة اخمللوقات ره، وهللا تعاىل منـزه عن أأن يكون مركَّبًا مصوَّ  .صوَّ
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كَّب ك   يِف َأيِّ "قال هللا تعاىل  اء  ر  ا ش  ٍة م  ُ "، وقال س بحانه وتعاىل "ُصور  ُهو  اَّللَّ

رُ  ّوِ اِلُق الْب اِرُئ الُْمص  مكُْ "، وقال تعاىل "الْخ  ر  ن  ُصو  مُكْ ف أَْحس  ر  وَّ ص   .["و 

يَّات ]مث قال كل  فهل تعتقد ـ هداك هللا ـ أأن هللا تعاىل هل وجه ويد وعني حس ِّ

هنا حمسوسة ولكن هللا تعاىل  !!!وأأهنا أأجزاء من هللا تعاىل؟ نك ل تقول اإ أأو اإ

ذا كنت تعتقد ذكل  .تعاىل هللا عن ذكل علوًا كبرياً  !!!مركب مهنا ومن سواها؟ اإ

اكِلٌ "فقد قال هللا تعاىل   فارج  اإىل كتاب هللا جل ثناؤه ففيه الهدى، ٍء ه  ْ لُكُّ يش 

هْج هُ  ل و  ِّك  ذُ "، وقال تعاىل "اإ ب ْجُه ر  ي ْبق ى و  امِ و  ْكر  الإ الِل و  فاخمللوقات لكها  ,"و الْج 

ذا شاء،  اإىل هالك وفناء، واخلالق جل جالهل هو البايق، وهو اذلي يفنهيا اإ

ويعيدها يف الوقت اذلي يشاء، هذا حسب فهم الأشاعرة من كتاب هللا وس نة 

رسوهل، أأما عىل فهمك فيلزمك أأن هللا س بحانه وتعاىل هيكِل ويُفيِن اليد والعني 

ل الوجه!!! تعاىل ربنا وتزنه وتقدس عن أأفهام من ينسب هل  ائر الأجزاءوس اإ

 .[الأجزاء والأبعاض ومن يتومه عىل صفات ذاته الهالك والفناء

هذا وقد نفى ابن تميية رمحه هللا عن ] مث قال مستشهدا بالكم ابن تميية رمحه هللا

ذ قال س بحانه أأحد مصد، مل يدل  فاإن هللا :هللا تعاىل ما نفاه عنه الأشاعرة هنا، اإ

ومل يودل، ومل يكن هل كفوًا أأحد، فميتن  عليه أأن يتفرق أأو يتجزأأ أأو يكون قد 

 .[ُركِّب من أأجزاء

ذ كيف ينكرون ما ]مث قال كل  الأشاعرة ل ينكرون الوجه أأو اليد أأو العني، اإ

ثبت يف كتاب هللا تعاىل وس نة رسوهل عليه الصالة والسالم؟!!. وش تان بني 

قال الباقالين: وأأخرب أأنه ذو الوجه  :تفسري وبني الإناكر، وهلم يف تفسريها قولنال 

ثباهتام هل القرأ ن، ... البايق، وأأهنام ليس تا جبارحتني ول  ... واليدين اللتني نطق بإ

ثباهتام من صفاته القرأ ن،  ْي صورة وهيئة، والعينني اللتني أأفصح بإ و  وأأن  ...ذ 

مام احلرمني  .واس، ول تش به اجلوارح والأجناسعينه ليست حباسة من احل أأما اإ

فقد حنا منحى أ خر، حيث يقول: ذهب بعض أأمئتنا اإىل أأن اليدين والعينني 

ثباهتا السم  دون قضية العقل،  والوجه صفات اثبتة للرب تعاىل والسبيل  اإىل اإ

واذلي يصح عندان: محل اليدين عىل القدرة، ومحل العني عىل البرص، ومحل 
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الِل "وأأما قوهل تعاىل  :مث قال .وجه عىل الوجودال ِّك  ُذو الْج  ب ْجُه ر  ي ْبق ى و  و 

امِ  ذ ل ختتص بلبقاء بعد فناء اخللق  "والإ ْكر  فال وجه محلل الوجه عىل صفة، اإ

 .[صفة هلل تعاىل، بل هو البايق بصفاته الواجبة

ومعرفُته والتحذيُر منه أأما التوحيد احلقيقي وما يقابهل من الرشك ]قلت  يف كتابك 

فال ذكر هل يف كتب عقيدهتم اإطالقًا، ول أأدري أأين يضعونه؟ أأيف كتب الفروع؟ 

 .[فليس فهيا، أأم يرتكونه بملرة؟ فهذا اذلي أأجزم به

ل أأن يتخذ ] وقال كل الإدليب اقرأأ مثاًل قول الإمام الرازي: لأنه ل معا  للرشك اإ

َّا يرُْشُِكون  " هل تعاىلالإنسان م  هللا معبوداً، واقرأأ قو ان ُه مع  ْبح  ، أأي س بحانه "س ُ

عن أأن يكون هل شيك يف الأمر والتلكيف، وأأن يكون هل شيك يف كونه 

 .مسجودًا هل ومعبودًا، وأأن يكون هل شيك يف وجوب هناية التعظمي والإجالل

نسان بعبادة هللا تعاىل عىل سب  :واقرأأ قول الإمام الرازي يل وهو أأن يش تفل الإ

الإخالص ويتربأأ عن عبادة غري هللا تعاىل بللكية، فأأما اش تفاهل بعبادة هللا تعاىل 

، وأأما براءته "ف اْعُبِد اَّللَّ  ُمْخِلصاً "عىل سبيل الإخالص فهو املراد من قوهل تعاىل 

اِلُص "من عبادة غري هللا تعاىل فهو املراد بقوهل  يُن الْخ  ِ ادّلِ  "هلل"، لأن قوهل "أأل َّلِلَّ

 .[يفيد احلرص

ِم هو وسائر الأشاعرة عندك  وأأضاف اإىل تكل النقول عن الإمام الرازي ـ املهتَّ

وقال الإمام خفر ادلين الرازي ] بأأهنم ل يقرون بتوحيد الألوهية ـ هذا النقل فقال

يّـاك نعبد"قوهل  :كذكل يدل عىل أأنه ل معبود اإل هللا، ومىت اكن الأمر كذكل  "اإ

هل اإل هللا، فقوهل  يّـاك نس تعني"ثبت أأنه ل اإ يّـاك نعبد واإ يدل عىل التوحيد  "اإ

نه ل بد وأأن يكون مْقدما عىل  :احملض. مث قال الرازي لك من اختذ هلل شياك فاإ

ما طلبًا لنفعه، أأو هربً   من رضره، وأأما عبادة ذكل الرشيك من بعض الوجوه، اإ

اذلين أأرصوا عىل التوحيد وأأبطلوا القول بلرشاكء والأضداد ومل يعبدوا اإل هللا ومل 

يلتفتوا اإىل غري هللا فاكن رجاؤمه من هللا، وخوفهم من هللا، ورغبهتم يف هللا، 

 .[ورهبهتم من هللا، فال جرم مل يعبدوا اإل هللا، ومل يس تعينوا اإل بهلل
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ل تنس أأن الإمام خفر ادلين الرازي الأشعري تويف  :الأخ الكرميوأأقول كل أأهيا 

نه ودل بعد وفاة الإمام الرازي  ،661، وأأن ابن تميية ودل س نة 606س نة  أأي اإ

ماممك ابن تميية قد تعمل توحيد  خبمس ومخسني س نة!!! فال تستبعد أأن يكون اإ

 .رمحة هللا الألوهية من أأحد أأمئتنا، وهو خفر ادلين الرازي، علهيم مجيعا

لو رجعت اإىل كتب الباقالين يف العقيدة َللْف ْيت ُه يرشح ] مث قال كل الإدليب

ذ يقول: والتوحيد هل هو الإقرار بأأنه اثبت  التوحيد مبا يشمل توحيد الألوهية، اإ

هل واحد فرد معبود، ليس مكثهل يشء ويقول: وجيب أأن يُعمل أأن صان   .موجود، واإ

أأحد، ومعا  ذكل أأنه ليس معه اإهل سواه، ول من العامل جلت قدرته واحد 

ايه ل اإ هل اإل هللا:  .يس تحق العبادة اإ ويقول الإمام النووي رمحه هللا عن لكمة ل اإ

هل اإل هللا، ومعناها ل  :وأأفضل الأذاكر بعد القرأ ن ل اإ ل معبود حبق يف الوجود اإ

 ... املس تحق للعبادة،وقال الس نويس: وحقيقة الإهل هو الواجب الوجود  .هللا

ل الفرد اذلي  واملعا  عىل هذا ل مس تحق للعبودية هل موجودًا ـ أأو يف الوجود ـ اإ

لأنه ل يس تحق أأن يُعبد ـ أأي يذل هل لك يشء ـ  ... هو خالق العامل جّل وعال،

ليه لك ما عداه ل من اكن مس تفنيًا عن لك ما سواه ومفتقرًا اإ وقال البيجوري:  .اإ

هل اإل هللا  ... : املعبود حبق،ومعا  الإهل ذا اكن معا  الإهل ما ُذكر اكن معا  ل اإ واإ

 .[ل معبود حبق اإل هللا

  

 :الإميان

الأشاعرة يف الإميان مرجئة هجمية، أأمجعت كتهبم قاطبة عىل أأن ]قلت  يف كتابك 

 .[مه عىل مذهب هجم بعينه] :مث قلت   .[الإميان هو التصديق القليب

تذكر لنا بلنقول املوثقة املوجزة ما البدع الاعتقادية يف مذهب هل تس تطي  أأن 

 .هجم؟؟ وهل تس تطي  أأن تذكر لنا ما اذلي قال به الأشاعرة من ذكل؟

ـر الإميان ] وقال كل الإدليب لقد ثبت عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أأنه فسَّ

در خريه وشه من أأن تؤمن بهلل ومالئكته وكتبه ورسهل واليوم خر وبلق"بقوهل 

، أأفليس معناه: أأن تصدق بقلبك بهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ورسهل "هللا تعاىل
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ذا فرسوا الإميان مبعا  ما  واليوم ال خر وبلقدر؟! مفا اذلي يُعاب عىل الأشاعرة اإ

وتأأمل حديث النيب صىل هللا عليه  !!!فرسه به رسول هللا صىل هللا عليه وسمل؟

التلفظ بلشهادتني والصالة  والزاكة والصيام واحلج من وسمل حيث جعل 

 .[الإسالم، ل من الإميان

مث قال كل ]تومه الباحث ـ ساحمه هللا ـ أأن مذهب الأشاعرة يف الإميان هو 

وذكل لأنه مل يدرك الفرق ادلقيق بني  !!!مذهـب هجم بعينه!!! وزْع أأهنم هجمية

فيذهمم الأشاعرة غاية اذلم، ويرموهنم أأما هجم بن صفوان واجلهميون  املذهبني،

ؤون اإىل هللا مهنم ومن مذههبم، مفا الفرق بني  بلبدعة والضالل والزيغ، ويرْب 

املذهبني؟ قال أأبو منصور البفدادي: وزمعت اجلهمية أأن الإميان هو املعرفة 

ونقل الشهرس تاين عن هجم أأنه قال: من أأىت بملعرفة مث حجد بلسانه مل  .وحدها

أأي اإن بعض  .جبحده، لأن العمل واملعرفة ل يزول بجلحد، فهو مؤمن يكفر

الاكفرين قد يُسأأل عام يعتقده يف هللا تعاىل فيقول اإن هللا واحد، ويُسأأل عام 

يعتقده يف محمد صىل هللا عليه وسمل فيقول هو نيب، ويُسأأل عن اليوم ال خر يوم 

زاء، وهنا يأأيت قول هجم بأأن احلساب واجلزاء فيقول ل بد من يوم للحساب واجل

ن اكن مقاميً عىل نرصانيته أأو هيوديته أأو جموسيته، وأأن  مثل هذا مؤمن انج واإ

 .الإميان هو املعرفة، وأأن امس الإميان ل يزول عنه لأنه عرف احلق

ن املعرفة وحدها ل تنقل املرء من الكفر اإىل ] مث قال أأما الأشاعرة فيقولون اإ

بليس اكن يعرف الإميان، بل ل بد معه ذعان النفس وقبولها لهذه املعرفة، فاإ ا من اإ

أأن هللا تعاىل هو ربه وخالقه وأ مره، ولكنه مل خيض  بعقهل وقلبه لهذه املعرفة، فمترد 

واس تكرب، وهرقل عرف من خالل حواره م  أأيب سفيان صْدق محمد صىل هللا 

لهذه املعرفة، وكثري من عليه وسمل ونبوته، ولكنه مل يذعن الإذعان العقيل والقليب 

أأهل الكتاب حتققوا من خالل ما عندمه من العمل أأن محمدًا صىل هللا عليه وسمل 

ي ْعرِفُون ُه مَك   "هو النيب اخلامت، ولكهنم حجدوا نبوته حسدًا وكربًا، كام قال تعاىل 

مهُْ  حملمدية ، وكثري من الاكفرين يتضح هلم احلق وصْدق الرساةل ا"ي ْعرِفُون  َأبْن اء 

فيستنكفون عن الإذعان لها ويرصون عىل عدم قبولها، كام أأخرب هللا س بحانه 
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اْست ْيق ن هْت ا َأنُْفُسهُمْ "وتعاىل عهنم بقوهل  ُدوا هِب ا و  ح  ج  ، فهؤلء ل تفين عهنم معرفهتم "و 

شيئا، وليس هؤلء من املؤمنني، وليسوا من اذلين تناهلم الشفاعة، لأنه ليس يف 

 .[مثقال حبة خردل من الإميانقلوهبم 

ذعان النفس وقبولها] مث قال  .وقال التفتازاين رمحه هللا عن التصديق: وحقيقته اإ

واملراد بتصديق النيب صىل هللا عليه وسمل يف ذكل  :وقال البيجوري رمحه هللا

ليه يف القلب من  الإذعاُن ملا جاء به والقبول هل، وليس املراد وقوع  نس بة الصدق اإ

يَّة  غري ميان كثري من الكفار اذلين اكنوا يعرفون حقِّ ذعان وقبول حىت يلزم احلمك بإ اإ

ي ْعرِفُون ُه مَك   "نبوته ورسالته صىل هللا عليه وسمل، ومصداق ذكل قوهل تعاىل 

 .["ي ْعرِفُون  َأبْن اء مهُْ 

  

 :القرأ ن

مفذهب أأهل الس نة وايمجاعة أأن القرأ ن الكم هللا غري خملوق، ]قلت  يف كتابك 

وأأنه تعاىل يتلكم بالكم مسموع تسمعه املالئكة ومسعه جربيل ومسعه موىس عليه 

السالم ويسمعه اخلالئق يوم القيامة، ومذهب املعزتةل أأنه خملوق، أأما مذهب 

نه هلل تعاىل هو فقد فرقوا بني املعا  واللفظ، فالالكم اذلي يثبتو  …الأشاعرة 

معا  أأزيل أأبدي قامئ بلنفس ليس حبرف ول صوت، ول يوصف بخلرب ول 

اإن الالكم لفي الفؤاد  :الإنشاء، واس تدلوا بلبيت املنسوب للأخطل النرصاين

منا  .[ُجعل اللسان عىل الفؤاد دليالً         واإ

يح، والأشاعرة ما نقهل الباحث هنا عن أأهل الس نة وايمجاعة حص ] وقال كل الإدليب

مه من أأهل الس نة وايمجاعة، ومه قائلون هبذا، أأي اإن مذههبم هو أأن القرأ ن الكم 

هللا تعاىل، وأأنه غري خملوق، وأأن هللا تعاىل يتلكم بالكم مسموع تسمعه املالئكة 

ومسعه جربيل ومسعه موىس عليه السالم ويسمعه اخلالئق يوم القيامة، وهذا 

ري واحلديث، مفن نسب اإىل الأشاعرة غري هذا مقرر عندمه يف كتب التفس

 .[فليذكر املصدر من كتب الأشاعرة
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عزا الباحث اإىل الأشاعرة أأن الكم هللا تعاىل عندمه ل يوصف بخلرب ول ] مث قال

قال أأبو منصور البفدادي: الكم هللا تعاىل صفة هل  .الإنشاء، وهذا العزو خطأأ 

فقد رصح أأبو منصور  .ه ووعده ووعيدهأأزلية قامئة به، ويه أأمره وهنيه وخرب 

نشاء  .[البفدادي بخلرب، وكذا بلأمر والهنىي وهام اإ

الالكم اذلي يثبته الأشاعرة هلل تعاىل هو الالكم النفيس القامئ بذات هللا ] مث قال

تعاىل، لكن ما دليلهم عىل أأن املعا  القامئ بلنفس يسمى الكمًا؟ أأما الباحث 

هنم اس تدلوا ب ، ... لبيت املنسوب للأخطل النرصاين اإن الالكم لفي الفؤادفيقول اإ

ولعل الباحث ل يدري أأن هذا البيت ليس هو ادلليل  عند الأشاعرة، ومن ذكره 

مهنم فقد ذكره عىل سبيل الاستشهاد والاس تئناس بلشعر، ل عىل أأنه هو 

ذ يقول .ادلليل مما يدل عىل أأن و  :أأما ادلليل عندمه فهو ما ذكره الإمام الباقالين اإ

ي ُقولُون  "قوهل تعاىل خمربًا عن الكفار … حقيقة الالكم هو املعا  القامئ بلنفس  و 

ا ن ُقولُ  ُ ِبم  بُن ا اَّللَّ ّذِ يقول هللا "وقوهل صىل هللا عليه وسمل  …، "يِف َأنُْفِسهِْم ل ْول يُع 

ذا ذكرين عبدي يف نفسه قول معر ، ويدل عىل ذكل أأيضًا "... تبارك وتعاىل اإ

رت يف نفيس الكمًا فأأىت أأبو بكر فزاد عليه"ريض هللا عنه  فادلليل عند  ."زوَّ

الأشاعرة ـ يف هذه املسأأةل اللفوية ـ هو القرأ ن الكرمي واحلديث القديس والكم 

أأحـد العرب الأحقاح وهو معر بن اخلطاب ريض هللا عنه، فكيف غ ف ل الباحث 

به كذكل قول الشاعر فأأيقنت أأن الطرف قد ومما ميكن أأن يُستشهد  .!عن هذا؟

 .[قال مرحباً 

ومما يدل عىل اس تعامل القول يف الالكم النفيس ما جاء عن أأيب بكرة ]مث قال كل 

أأل أأنبئمك بأأكرب " :قال النيب صىل هللا عليه وسمل :ريض هللا عنه أأنه قال

 ."ق الوادلينالإشاك بهلل وعقو " :قال .قالوا: بىل اي رسول هللا ."!الكبائر؟

 .مفا زال يكررها حىت قلنا ليته سكت ."وقول الزور" :وجلس واكن متكئا فقال

واذلي يعرف أأدب الصحابة م  النيب صىل هللا عليه وسمل جيزم بأأهنم مل يقولوا 

شفاقًا عليه صىل هللا عليه وسمل  "ليته سكت" منا قالوها يف نفوسهم، اإ بأألسنهتم، واإ

 .[كرثة تكرارهاورغبة أأل يشق عىل نفسه ب
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فالالكم اذلي يثبتونه هلل تعاىل هو معا  أأزيل أأبدي ]فهل قوكل أأهيا الأخ الكرمي 

واس تدلوا  ول يوصف بخلرب ول الإنشاء قامئ بلنفس ليس حبرف ول صوت

اإن اكن كذكل فهات  !بلبيت املنسوب للأخطل النرصاين[ يشء رأأيته يف كتهبم؟

ن اكن من اس تقرائك و  ت يف الاس تقراء النصوص، واإ اس تنتاجك فقد قرصَّ

ن اكن مما نقلته معَّن قام بلس تقراء والاس تنتاج  وأأخطأأت يف الاس تنتاج، واإ

  .فعليك أأن ترْبأأ اإىل هللا من ذكل

واختلفوا ـ أأي الأشاعرة ـ يف القرأ ن خاصة، فقال بعضهم: اإن هللا ]قلت  يف كتابك 

ئف اإىل سامء ادلنيا، فاكن جربيل يقرأأ خلقه أأوًل يف اللوح احملفوظ مث أأنزهل يف حصا

وقال أ خرون: اإن هللا أأفهم  .هذا الالكم اخمللوق ويبلفه حملمد صىل هللا عليه وسمل

مث اختلفوا يف  .جربيل الكمه النفيس وأأفهمه جربيل حملمد صىل هللا عليه وسمل

هو اذلي عربَّ عن الالكم النفيس هبذا اللفظ والنظم العريب من هو؟ فقال بعضهم 

جربيل، وقال بعضهم بل هو محمد صىل هللا عليه وسمل، وقد رصح الباقالين 

 .[بلأول، واتبعه اجلويين

ىل ]وقلت  يف كتابك انقال م  الإقرار  ويف اإضافته تعاىل اإىل هذا الرسول اترة واإ

نشاء،  هذا اترة دليل عىل أأنه اإضافة بالغ وأأداء، ل اإضافة اإحداث ليشء منه واإ

ملبتدعة الأشعرية من أأن حروفه ابتداء جربيل أأو محمد، مضاهاة كام يقول بعض ا

ِ "مهنم يف نصف قوهلم ملن قال  ل ق ْوُل الْب رش  ا اإ ذ  ْن ه 
ِ
 .[من مرشيك العرب "ا

 .ل أأدري ما أأقول فيك ول ما أأقول كل، وحس يب هللا ونعم الوكيل

ني املسلمني مك ضلَّ أأقوام بقراءة الكمك هذا!!، ومك وقعت البفضاء والشحناء ب

 .ول تنس  أأن الفتنة أأشد من القتل وأأكرب من القتل .!!!بسببه

اإىل مىت ستس متر هذه الفتنة؟؟ هللا أأعمل، جلَّ جالهل، وجلَّت حمكته، وهلل 

 .احلمكة البالفة

قول الباحث عن بعض الأشاعرة اإن هللا خلق القرأ ن أأوًل يف ] وقال كل الإدليب

حصائف اإىل سامء ادلنيا: قول تنقصه احلقيقة، لأن اذلين اللوح احملفوظ مث أأنزهل يف 
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ل الأشاعرة، فهل  قالوا اإن هللا خلق القرأ ن أأوًل يف اللوح احملفوظ مه املعزتةل،

 .[!!!أأم ماذا؟ !!!الباحث ل يفرق بيهنام؟

هنم اختلفوا يف اذلي عربَّ عن الالكم النفيس ] مث قال قول الباحث عن الأشاعرة اإ

والنظم العريب فقال بعضهم هو جربيل وقال بعضهم بل هو محمد صىل هبذا اللفظ 

هللا عليه وسمل: هو حمض خيال، وهلم معه وقفة بني يدي هللا تعاىل، فليته 

 .[يس تعد للجواب

والأشاعرة يعتقدون أأن القرأ ن معناه ولفظه من عند هللا، ل أأعمل ]مث قال كل 

 .[عندمه يف هذا خالفاً 

ن الباقالين رصح بأأن اذلي عرب عن الالكم النفيس قول ]مث قال كل  الباحث اإ

ن اجلويين اتبعه عىل ذكل: هو قول خمالف  هبذا اللفظ والنظم العريب هو جربيل واإ

ليك أأهيا القارئ املنصف الكم هذين  للحقيقة، وهو حمض خيال وتومه، واإ

 :الإمامني املفرتى علهيام

َّنَّاه  … تعاىل، فاملنـّزِل هو هللا :أأما الباقالين فقد قال] ل عىل الوجه اذلي بي واملنـزَّ

فهام ل نزول حركة وانتقال: الكم هللا تعاىل القدمي الأزيل  من كونه نزول  اإعالم واإ

ل عليه: قلب النيب صىل هللا عليه وسمل،  …القامئ بذاته،  ل به  …واملنـزَّ واملنـزَّ

والنازل عىل  …اإىل يوم القيامة،  هو اللفة العربية اليت تال هبا جربيل وحنن نتلو هبا

احلقيقة املنتقل من قطر اإىل قطر: قول جربيل عليه السالم، يدل عىل هذا قوهل 

ا تُْؤِمنُون  "تعاىل  اِعٍر ق ِلياًل م  ا ُهو  ِبق ْوِل ش  م  ُسوٍل ك ِرمٍي * و  َُّه ل ق ْوُل ر  ن
ِ
ل ِبق ْوِل  * ا و 

كَُّرون  * ت زْنِ  ا ت ذ  ِهٍن ق ِلياًل م  ال ِمني  اك  ّبِ الْع  حفصل من هذا أأن هللا  … ،"يٌل ِمْن ر 

وعلّمه هللا النظم العريب اذلي هو  … تعاىل عمّل جربيل عليه السالم القرأ ن،

قراءته، وعمل هو القراءة نبينا صىل هللا عليه وسمل، وعمل النيب صىل هللا عليه 

 .[وسمل أأحصابه

رصح بأأن هللا تعاىل عمل جربيل عليه فأأنت ترى أأن الباقالين رمحه هللا ي] مث قال

السالم القرأ ن وعلمه النظم العريب اذلي هو قراءته، فهل النظم العريب للقرأ ن من 

 .[!!!عند هللا تعاىل أأو من تعبري جربيل ؟
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والنازل عىل "قد يقول قائل: أأليس قول الباقالين يف النص املتقدم ] مث قال

ل  "جربيلاحلقيقة املنتقل من قطر اإىل قطر قول  نصًا واحضًا عىل أأن القرأ ن املنـزَّ

ذا اكن القائل ممن حفظ من  عىل محمد صىل هللا عليه وسمل هو قول جربيل؟! اإ

ة  "كتاب هللا قوهل تعاىل  ال  بُوْا الصَّ لِّني  "وقوهل تعاىل  "ل  ت ْقر  ِّلُْمص  يٌْل ل مقطوعتني  "ف و 

ذا اكن القائل مم .عن الس ياق فاجلواب: بىل ن يرغب يف فهم الالكم فأأقول: وأأما اإ

اقرأأ ذاك النص من أأوهل قراءة واعية فس تجد أأن الإمام الباقالين رمحه هللا يقرر 

نزول القرأ ن الكرمي عىل قلب النيب صىل هللا عليه وسمل، وأأن هللا تعاىل هو 

اذلي أأنزهل، وأأن النازل أأمران: أأحدهام هو الكم هللا القدمي الأزيل اذلي هو صفة 

فهام ل نزول حركة وانتقال، والثاين من صفا ت ذاته، وهذا نزوهل نزول اإعالم واإ

ايه وهو قراءته،  هو النظم العريب بأألفاظ القرأ ن اذلي علمه هللُا جربيل  وف هَّمه اإ

وهذا نزوهل نزول حركة وانتقال، والنازل عىل حقيقة معا  الزنول اللفوية املنتقل 

أأما صفات   جربيل أألفاظ  القرأ ن وحروف ه، من أأقطار السامء اإىل الأرض هو قراءة

هللا تعاىل اليت يه صفات ذات فهىي قامئة بذات هللا تعاىل دامئة بدوامه، ل حتول 

  .[ول تزول، ول تنـزل ول تنتقل

مام احلرمني اجلويين فقد قال: الكم هللا تعاىل مزنَّل،]مث قال كل  فاملعيّن  … وأأما اإ

نزال أأن جربيل صلوات هللا  عليه أأدرك الكم هللا تعاىل وهو يف مقامه فوق بلإ

س ب  مسوات، مث نزل اإىل الأرض فأأفهم الرسول صىل هللا عليه وسمل ما فهمه عند 

مام احلرمني اإن اذلي عرب عن الالكم النفيس هبذا اللفظ  سدرة املنهتىى. فهل قال اإ

 .[!!!والنظم العريب هو جربيل عليه السالم؟

م الإمام الباقالين من أأمئة الأشاعرة أأن هللا تعاىل عمل لقد س بق يف الك] مث قال

ن القرأ ن هو  َّنا صىل هللا عليه وسمل، أأي اإ جربيل  القرأ ن وعمل جربيُل القراءة  نبي

قول هللا تعاىل، ل قول جربيل عليه السالم ول قول محمد صىل هللا عليه وسمل، 

َُّه ل ق ْوُل "لقوهل تعاىل بل هو قراءة جربيل عليه السالم، وليس يف هذا تفسري  ن
ِ
ا

ُسوٍل ك ِرميٍ  بأأن جربيل أأحدث شيئًا منه وأأنشأأه، ومل يقل أأحد من الأشاعرة  "ر 

 .هذا، ول نس بوا حرفًا واحدًا منه أأنه ابتدأأه جربيل أأو محمد صىل هللا عليه وسمل
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ضافة هذا املعا  الفاسد اإىل بعض الأشعرية ليس سوى افرتاء وخترص، أأو  واإ

 .[وختيل، ُست عرب أأحد الأفاكني احلاقدين، وهللا حسيهبم ُسحة ومه

  

 :الس ببية وأأفعال اخمللوفات

طالق وأأن يكون يشء يؤثر يف ]قلت  يف كتابك  ينكر الأشاعرة الربط العادي بإ

 .[فال ارتباط عندمه بني سبب ومسبَّب أأصالً  … يشء،

طالق؟؟ وهل قال واحد  مهنم ل ارتباط هل أأنكر أأحد الأشاعرة الربط العادي بإ

 .بني سبب ومسبَّب؟؟ أأعطنا النص من كتهبم اإن اكن عندك

طالق، مفن املشاهد أأن ] وقال كل الإدليب الأشاعرة ل ينكرون الربط العادي بإ

النار حترق ما هو قابل لالحرتاق، والسكني تقط  ما هو قابل للقط ، والطعام 

مشاهد حمسوس مل ينكره  يش ب  اجلائ ، وذكل حس امب جرت به العادة، وهذا أأمر

طالق الأمر اذلي ينكره الأشاعرة هو ادعاء كثري من الفالسفة بأأن النار  .أأحد بإ

هنا حترق لأهنا ل بد أأن تكون حمرقة، ويعتقدون أأهنا ل ميكن أأن  مؤثرة بذاهتا، أأي اإ

 .[تنفك عن صفة الإحراق

  

 :النبوات

يح تفسريًا قرمطيًا فيقولون: والصوفية مهنم اكلفزايل يفرسون الو]قلت  يف كتابك 

 .[هو انتقاش العمل الفائض من العقل اللكي يف العقل اجلزيئ

ذكر الباحث أأن الإمام الفزايل يفرس الويح تفسرياً قرمطيًا، ] وقال كل الإدليب

وذكل بأأنه انتقاش العمل الفائض من العقل اللكي يف العقل اجلزيئ، انقاًل من 

 وِمْن عملِ  :يف هذه الرساةل؟؟ قال الإمام الفزايل رمحه هللامفا اذلي  .الرساةل الدلنية

الأخبار، فاإن النيب صىل هللا عليه وسمل أأفصح العرب والعجم،  الأصول أأيضًا عملُ 

ليه من ِقب ِل هللا تعاىل، َّامً يُوَح  اإ فعمُل أأخباره ومعرفة أأحاديثه أأمر  … واكن معل

ل أأن هيذب  عظمي، وخطب جليل، ل يقدر أأحد أأن ُييط بعمل الالكم النبوي اإ
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نفسه مبتابعة الشارع، ويزيل الاعوجاج عن قلبه بتقومي شع النيب صىل هللا عليه 

 .[وسمل

 :وبعد أأن تلكم الفزايل عن التعلمي الإنساين تلكم عن التعلمي الربين فقال] مث قال

ذا مكُلت ذاهتا يزول  :وهو عىل وهجني لقاء الويح، وهو أأن النفس اإ عهنا الأول اإ

دنس الطبيعة ودرن احلرص وال مال الفانية، وتقبل بوهجها عىل برهئا ومنش هئا، 

فادته وفيض نوره، وهللا تعاىل حبسن عنايته  وتمتسك جبود مبدعها، وتعمتد عىل اإ

لهيًا، ويتخذ مهنا لوحًا ومن  لهيا نظرًا اإ قبال لكيًا، وينظر اإ يقبل عىل تكل النفس اإ

ومصداق هذا قوهل تعاىل لنبيه  … فهيا مجي  علومه،النفس اللكي قلامً، وينقش 

ا ل ْم ت ُكْن ت ْعمل ُ "صىل هللا عليه وسمل  ك  م  ع لَّم  فتقرر الأمر عند العقالء أأن  … ،"و 

العمل الفييب املتودل عن الويح أأقوى وأأمكل من العلوم املكتس بة، وصار عمل 

يح من عهد س يدان محمد الأنبياء وحقَّ الرسل، وأأغلق هللا بب الو الويح اإرث  

فهل جتد يف الكم الفزايل أأنه فرس الويح عىل غري معا   .صىل هللا عليه وسمل

التعلمي الربين النازل من هللا تبارك وتعاىل عىل قلب أأنبيائه ورسهل علهيم الصالة 

والسالم، ومهنم س يدان محمد صىل هللا عليه وسمل اذلي أأغلق هللا تعاىل بب 

ا ل ْم ت ُكْن ت ْعمل ُ "وذكل أأخذًا من قوهل تعاىل الويح من عهده،  ك  م  ع لَّم   .!!؟"و 

قد ختتلف م  الإمام الفزايل رمحه هللا يف اس تخدام املصطلحات ] مث قال

الفلسفية، واحلقيقُة يه أأن يف الكِم هللا جل وعال والكِم نبيه صلوات هللا 

ليه ما نس به وسالمه عليه: غُْني ًة عن ذكل لكه، ولكنك ل تس تطي  أأ  ن تنُسب اإ

ليه الباحث، ساحمه هللا  .[اإ

  

 :التحسني والتقبيح

ينكر الأشاعرة أأن يكون للعقل والفطرة أأي دور يف احلمك عىل ]قلت  يف كتابك 

ومما يرتتب  …الأش ياء بحلسن والقبح، ويقولون مرد ذكل اإىل الرشع وحده، 

 .[…عليه من الأصول الفاسدة قوهلم اإن الرشع قد يأأيت مبا هو قبيح يف العقل، 
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اإن ما نس به الباحث للأشاعرة يف التحسني والتقبيح هو غري ] وقال كل الإدليب

ذ هل يُعقل أأن ينكر عاقل ما يف الصدق والأمانة والعدل والنظافة  ما يقولونه، اإ

ن كثريًا من  .!!!نة والظمل والقذارة من القبح؟من احلسن وما يف الكذب واخليا اإ

ن اكنت تفصيالهتا  الأمور يدرك الإنسان العاقل ما فهيا من حسن أأو قبح واإ

دراكها بلعقل والفطرة اإن  .اجلزئية حمل اشتباه حبيث يس تعيص عىل الناس اإ

دراك الإنسان حلسن يشء أأو قبحه ل يرتتب عليه اإجياب  الأشاعرة يرون أأن اإ

ل بعد ورود الرشع بلأمر والهنىي، وهذا وثواب  أأو حترمي وعقاب عند هللا تعاىل اإ

ليه الباحث  .[ما مل ينتبه اإ

اعلموا أأن العقول تدل عىل حصة الصحيح  :قال أأبو منصور البفدادي] مث قال

فأأما الأحاكم الرشعية يف الوجوب واحلظر والإبحة فطريق  … واس تحاةل احملال،

مام احلرمني: العقل ل يدل عىل  .لأمر من هللا تعاىلمعرفهتا ورود اخلرب وا وقال اإ

منا يُتلقى التحسني والتقبيح من موارد  حسن يشء ول قبحه يف حمك التلكيف، واإ

ب السم   .[الرشع وُموج 

  

 :التأأويل

ع: رصف اللفظ عن ظاهره الراحج اإىل احامتل ]قلت  يف كتابك  ومعناه املبتد 

 .[عا  حتريف للالكم عن مواضعهمرجوح لقرينة، فهو هبذا امل

مل يكن عندك أأي بيان عن السبب يف كونه حتريفا ما دام هناك قرينة تدل عىل 

 .وجوب القول هبذا التأأويل أأو رحجانه عىل الأقل

اللهم اغسلين من " :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل] وقد قال كل الإدليب

املؤمن يأألك يف ِمعًى واحد، والاكفر يأألك " :وقال ."خطاايي بملاء والثلج والربد

وقال رسول هللا صىل هللا عليه  .الأمعاء مج ، ومفرده ِمعىً  ."يف س بعة أأمعاء

وا علهيا بلنواجذ" :وسمل  ."فعليمك بسنيت وس نة اخللفاء الراشدين املهديني، وعضُّ

ملا " :وقال أأنس ريض هللا عنه ."عليمك بدلجلة فاإن الأرض تُطوى بلليل" :وقال

اكن اليوُم اذلي دخل فيه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل املدينة أأضاء من 
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املدينة لك يشء، فلام اكن اليوم اذلي مات فيه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

 .["أأظمل من املدينة لك يشء

مث قال ]فهل تفهم ـ أأهيا العاقل املستبرص ـ من ظواهر الألفاظ أأن اخلطيئة تُفسل 

! وأأن الاكفر يأألك يف س بعة أأمعاء بيامن املؤمن يأألك يف معى بملاء والثلج والربد؟

 !وهل تع ض عىل الس نة النبوية بنواجذك اليت ت ع ضُّ هبا عىل اللقمة؟ !واحد؟

لهيا اإضاءة الهنار  وهل أأضاءت املدينة املنورة يوم دخوهل صىل هللا عليه وسمل اإ

ذا فهمت النصوص بفري ظواهر الألفاظ  .!وأأظلمت يوم وفاته ظالم الليل؟ فاإ

 .[املقطوعة عن الس ياق فهذا هو التأأويل عند الأشاعرة

ذ يقول روى ] مث تأأمل يف هذا احلديث اذلي ذكر كل الإدليب بعض رواايته، اإ

البخاري من طريق مرسوق بن الأجدع عن عائشة ريض هللا عهنا أأن بعض 

يب صىل هللا عليه وسمل: أأينا أأُسع بك أأزواج النيب صىل هللا عليه وسمل قلن للن

أأطول هن يدًا، … فأأخذوا قصبة يذرعوهنا، فاكنت  ."أأطولكن يداً " :فقال .لُُحوقًا؟

نا حلوقًا به، واكنت حتب  فعلمنا بعُد أأمنا اكنت طول  يدها الصدقة، واكنت أأُسع 

 .الصـدقة

قالت: وروى مسمل من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة أأم املؤمنني أأهنا ]

اقًا يب أأطولكن يداً " :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  :قالت ."أأُسعكن ل ح 

لأهنا اكنت تعمل  قالت: فاكنت أأطولنا يدًا زينب، .فكنَّ يتطاولن أأيهتن أأطول يداً 

ق دَّ  .بيدها وتصَّ

وروى احلامك من طريق معرة بنت عبد الرمحن عن عائشة أأهنا قالت: قال رسول ]

قالت  ."أأُسعكن حلوقًا يب أأطولكن يداً " :هللا عليه وسمل لأزواجههللا صىل 

ذا اجمتعنا يف بيت اإحداان بعد وفاة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  عائشة: فكنا اإ

مند أأيدينا يف اجلدار، نتطاول، فمل نزل نفعل ذكل حىت توفيت زينب بنت حجش، 

أأن النيب صىل هللا عليه وسمل  واكنت امرأأة قصرية، ومل تكن أأطولنا، فعرفنا حينئذٍ 

منا أأراد بطول اليد الصدقة  .[اإ
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أأُسعكن حلوقًا يب أأطولكن "املعا  الظاهر من قوهل صىل هللا عليه وسمل ] مث قال

أأن الزوجة اليت أأعطاها هللا تعاىل بسطة يف اجلسم وطول اليد يه أأُسع  "يداً 

أأهمات املؤمنني يذرعن  حلاقًا برسول هللا صىل هللا عليه وسمل بعد وفاته، فاكنت

أأيدهين بقصبة، أأو ميددن أأيدهين يف اجلدار، ليعلمن من مهنن يه الأطول يدًا؟ 

ن مهنن يه الأُسع حلاقًا بحلبيب املصطفى صىل هللا عليه وسمل؟  .وبلتايل م 

أأليس هذا هو ما فهمْته  !أأليس هذا هو ما يدل عليه احلديث حسب أألفاظه؟

مث ملا توفيت زينب بنت حجش قبل غريها  .!!!؟أأهمات املؤمنني من احلديث

واكنت الأُسع  حلاقًا به صىل هللا عليه وسمل تبني لسائر أأهمات املؤمنني أأن املراد 

من احلديث ليس هو املعا  اذلي تبادر اإىل أأفهاهمن، فزينب امرأأة قصرية، ومل 

ل أأهنا اكنت حتب الصدقة كثريًا، واكنت امرأأة ص   تكن أأطولهن يدًا، نا عًا، فاكنت اإ

تعمل بيدها وتتصدق، فعلمن ريض هللا عهنن أأن املراد من طول اليد يف 

 .[احلديث كرثة الصدقة

فهل ميكن أأن يأأيت نص ويكون  معناه املراد منه هو غري املعا  الظاهر؟ ] مث قال

ى  .[أأترك اجلواب لأربب احِلج 

تأأويل يف بعض املواطن، ومن الفريب أأن ابن تميية رمحه هللا ل يستنكر ال ] مث قال

ت انِ "فقد قال: ووصف  هللا تعاىل نفسه ببسط اليدين فقال  بُْسوط  اُه م  ، "ب ْل ي د 

ل  ت بُْسْطه ا لُكَّ الْب ْسطِ"ووصف  بعض خلقه ببسط اليد يف قوهل  ذا اكن  …، "و  واإ

املراد بلبسط الإعطاء واجلود فليس اإعطاء هللا اكإعطاء خلقه ول جوده 

 .[كجودمه

ذا جاز تفسري بسط اليدين بلإعطاء واجلود فهذا هو التأأويل عند ] مث قال واإ

 .[الأشاعرة

هناكل ش هبة يف موضوع التأأويل أأاثرها ابن تميية رمحه هللا وطاملا رددها ] مث قال

بعض من جاؤوا بعده، تكل يه قوهل: وهللُا س بحانه وتعاىل أأعمل وأأحمك من أأن 

ل ما هو كفر أأو ضالليكون الكمه اذلي وصف به نفسه  وقد  .ل يظهر منه اإ

تقدم ما فيه اجلواب، وخالصته أأن الكم هللا تعاىل اذلي وصف به نفسه 
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ذا فُهم يف ظل الس ياق اذلي  يس تحيل أأن يكون ظاهره ما هو كفر أأو ضالل اإ

ورد فيه، حسب املعهود من أأساليب العرب يف الكهمم وخماطباهتم، وأأنه ل 

ل  ذا أأخذت املعاين من الألفاظ املبتورة عن الس ياق، بعيدًا يكون ظاهره كذكل اإ اإ

 .[عن املعهود من أأساليب العرب

  

 :التكفري

وأأما تكفري من ل يس تحق سوى التبدي  مفثل ترصُيهم يف أأغلب ]قلت  يف كتابك 

وأأما تكفري من ل يس تحق  … كتهبم بتكفري من قال اإن هللا جسم ل اكلأجسام،

ن النار عةل الإحراق،حىت جمرد الفسق أأو امل  وأأما  … عصية فكتكفريمه من قال اإ

تكفريمه ملن يثبت علو هللا ومن  التكفري مبا هو حق يف نفسه جيب اعتقاده فنحو

 .[مل يؤمن بهلل عىل طريقة أأهل الالكم

مل يرصح الأشاعرة يف أأغلب كتهبم بتكفري من قال اإن هللا ] وقال كل الإدليب

منا رصحوا بنقيض ذكل متاماً جسم ل اكلأجسام، كام ادع قال عضد  .اه الباحث، واإ

ادلين الإجيي بعد ذكره عددًا من املكفرات: وأأما غري ذكل فالقائل به مبتدع وليس 

اين يف شحه أأن التجس مي م  البلكفة  .باكفر، ومنه التجس مي وقد بنيَّ اجلالل ادلوَّ

ين قول القائل: بال وهذه اللكمة تع .غريمكفر، خبالف التجس مي من غري البلكفة

 .[كيف

الأشاعرة من يثبت علو هللا تعاىل، كام توَّهه علهيم الباحث  مل يكفر] مث قال

اإن الأشاعرة يثبتون هلل تبارك  .!!!ساحمه هللا، وليته يأأيت بنصوصهم من كتهبم

وتعاىل الأسامء احلس ا  كام أأثبهتا لنفسه، ومهنا امسه العيل، اذلي ورد يف القرأ ن 

ولكن اذلي  .فاذلي ل يثبت هلل تبارك وتعاىل أأنه العيل هو اذلي يكفرالكرمي، 

هيرب منه الباحث متام الهروب ول خيطر بباهل أأن يعرج عليه هو تفسري العلو، 

فاإن اجملسمة يفرسونه تفسريًا ماداًي، مبعا  أأن هللا تعاىل يف ماكن، وأأن بيننا وبينه 

 تعاىل ممن يقف يف الوادي، مسافة، وأأن من يقف عىل اجلبل أأقرب اإىل هللا

وهذا هو اذلي ينكره الأشاعرة، ويصفون قائهل بلبدعة والفسق والضالل، 
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وش تان بني من يصف هللا تعاىل بلعلو املزنه عن مشاهبة علو  .واختلفوا يف تكفريه

ثبات  اخمللوقات من حّدٍ وهجة وحتزيُّ ومسافة وبني من يصفه س بحانه بلعلو م  اإ

 .اخمللوقاتمشاهبة علو 

وأأما ما نُسب للأشاعرة أأهنم يكفرون من مل يؤمن بهلل عىل طريقة أأهل الالكم ]

فهذا ما يُنسب اإىل بعضهم، ولكن احملققني مهنم يرّدونه، ويكفرون من مل يؤمن 

ميااًن مستندًا اإىل دليل، ل برشط استناده اإىل دليل عىل طريقة أأهل  بهلل اإ

ل ملا ذكر الباقالين  واملتويل والرازي وادلردير من الأدةل عىل وجود هللا الالكم، واإ

 .[تبارك وتعاىل ما ليس عىل الطرق الالكمية، كام تقدم

  

 :تامتت البحث

ن الإميان هو املعرفة أأو التصديق فهو مرجئ]قلت  يف كتابك   .[ولك من قال اإ

 !!!اوض   الباحث قاعدة مث ذهب ُيمك عىل الأشاعرة من خالله] وقال كل الإدليب

لقد قال اإن لك من يقول بأأن الإميان هو املعرفة أأو التصديق فهو مرجئ، أأي 

مبتدع خارج عن الس نة، والأشاعرة يقولون بأأن الإميان هو التصديق، فهم ـ عنده 

 .[!!!ـ من املبتدعة وليسـوا من أأهل الس نة وايمجاعة

النيب صىل  لقد جاء يف احلديث اذلي رواه البخاري عن ابن عباس أأن] مث قال

ليه  …" :هللا عليه وسمل قال ملعاذ حيث بعثه عىل المين فليكن أأول ما تدعومه اإ

ذا عرفوا هللا فأأخربمه أأن هللا قد فرض علهيم مخـس  ."… صلوات  عبادة هللا، فاإ

وهذا يدل عىل أأن الإميان واملعرفة يشء واحد، وذلا عُرّبِ بأأحدهام عن ال خر، 

يث جاء بلفظني هذا أأحدهام، وأأما ال خر فهو قوهل لكن ينبفي أأن يُعمل أأن احلد

هل اإل هللا وأأين رسول هللا، فاإن مه أأطاعوا ذلكل" ، "… ادعهم اإىل شهادة أأن ل اإ

ذا اكن من بب الرواية  ذا اكن اللفظ الأول هو احملفوظ متَّ به الاس تدلل، واإ فاإ

نه ورد عىل أألس نة الرواة  الثقات التعبرُي بملعا  ففيه بعض ادللةل، من حيث اإ

 .[مبعرفة هللا تعاىل عن الاس تجابة ملعا  الشهادتني وقبول الإميان
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يـامن بملعرفة ] مث قال فكيف جاء التعبري عن الإميان هنا بملعرفة والاكتفاُء يف الإ

 :ل بد من التذكري بأأن املعرفة تطلق ويراد هبا أأحد ش يئني .!!هو قول اجلهمية؟

هنية، مكعرفة كثري من الكفار بأأن هللا تعاىل حق وأأن محمدًا جمرد املعرفة اذل :الأول

صىل هللا عليه وسمل حق وأأن ال خرة حق م  الإرصار عىل الكفر، من بب 

اْست ْيق ن هْت ا َأنُْفُسهُمْ " ُدوا هِب ا و  ح  ج  ، والاكتفاء مبثل هذه املعرفة هو قول اجلهمية "و 

ذعان النفس  :الثاين .عرة وغريمهاذلين ش نَّ  علهيم العلامء اكفة من الأشا املعرفة م  اإ

لهذه املعرفة، أأي القبول والاس تجابة العقلية والقلبية لهذه املعرفة، مما يعين معلية 

التحول الواعي من الكفر اإىل الإميان، وهذا هو احلد الأدىن من الإميان عند 

ذعان النف فوه بلتصديق م  اإ فوا الإميان عرَّ ذا عرَّ والفرق بني  .سالأشاعرة، واإ

املعنيني شاس  جدًا، والقائلون بملعا  الأول مه اذلين أألزهمم العلامء بأأنه ينبفي ـ 

بليس بلإميان وأأنه ل داعي حلرص النيب صىل  عىل قوهلم الفاسد ـ أأن يشهدوا لإ

ميان معه أأيب طالب وهو يف الاحتضار، ومن مل يفهم الفرق  هللا عليه وسمل عىل اإ

لزامات تتوجه اإىل مذههبم كذكلظن أأن الأشاعرة   .[!!!هجمية!!! وأأن تكل الإ

وارج   .!فبني الأشاعرة واجلهمية من البعد كام بني املرشق واملفرب، فتنبه] مث قال

ذ يقول: ونسمي أأهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ماداموا مبا  اإىل قول الإمام الطحاوي اإ

 .[ا قال وأأخرب مصدقنيجاء به النيب صىل هللا عليه وسمل معرتفني وهل بلك م

  

  

اإن هذه العقائد اليت أأدخلمتوها يف الإسالم وجعلمتوها عقيدة ]قلت  يف كتابك 

الفرقة الناجية بزمعمك: يه ما اكن عليه فالسفة اليوانن ومرشكو الصابئة وزاندقة 

 .[أأهل الكتاب

 عىل أأن املراء حول الفرقة الناجية ليس جديدًا من الأشاعرة، فقد] :مث قلت  

 عقدوا لش يخ الإسالم ابن تميية حمامكة كربى بسبب تأأليفه العقيدة الواسطية،

…]. 
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يهتم الباحث الأشاعرة بأأهنم أأدخلوا يف الإسالم عقائد وجعلوها ] وقال كل الإدليب

عقيدة الفرقة الناجية بزمعهم، وبأأن تكل العقائد يه ما اكن عليه فالسـفة اليوانن 

أأن   يريد الباحث منا ـ معرش القراء ـ !!!الكتابومرشكو الصابئة وزاندقة أأهل 

وكأنه يقول: ل  !!!نصدق ما يقول يف خصومه الأشاعرة دون جحة ول برهان

تفكروا أأنمت، ول تشفلوا بلمك، ففريمك مس تعد للتفكري والبحث، ويعطيمك النتاجئ، 

حاكم، لكنه جائز ول تطالبوا بدلليل، ول تناقشوا احلجج، فالتقليد ل جيوز يف الأ 

ولكن املهنج  .!!!يف العقيدة، فعليمك بتقليد الناطق بمس عقيدة أأهل الس نة وايمجاعة

اتُوا "اذلي ارتضاه لنا ربنا جل شأأنه هو غري هذا، وهو يف قوهل تعاىل  قُْل ه 

اِدِقني   ْن ُكْنمُتْ ص 
ِ
ان مُكْ ا  .["بُْره 

معان ونزاهة]مث قال كل  وجترد، فمل أأر موضعًا واحدًا  لقد قرأأُت حبثك بدقة واإ

ذكرت  فيه قوًل للأشاعرة من كتهبم وأأثبتَّ أأهنم يف ذكل خمالفون ل ية قرأ نية أأو 

حديث نبوي، وأأهنم قد اقتبسوا ذكل مما اكن عليه فالسفة اليوانن أأو مرشكو 

 .[الصابئة أأو زاندقة أأهل الكتاب

ية حمامكة كربى بسبب فقد عقدوا لش يخ الإسالم ابن تمي  :يقول الباحث] مث قال

امس  ما قاهل ابن تميية نفسه عن  وهذا حتريف للتارخي، .تأأليفه العقيدة الواسطية

أأما بعد، فقد س ئلت غري مرة أأن أأكتب ما  :حاكية املناظرة، قال رمحه هللا

 … حرضين ذكره مما جرى يف اجملالس الثالثة املعقودة للمناظرة يف أأمر الاعتقاد،

القضاة الأربعة قضاة املذاهب الأربعة وغريمه من نواهبم واملفتني  فأأمر الأمري جبم 

، مث قلت للأمري … فقال نريد أأن تكتب لنا عقيدتك، فقلت اكتبوا … واملشاخي،

ن  واحلارضين: أأان أأعمل أأن أأقوامًا يكذبون عيل، كام قد كذبوا عيل غري مرة، واإ

هن ودارى، فأأان أأحرض أأمليت الاعتقاد من حفظي رمبا يقولون كمت بعضه أأو دا

مث أأرسلت من أأحرضها ومعها كراريس  …س ب  س نني،  عقيدة مكتوبة من حنو

 .[خبطي من املنـزل، حفرضت العقيدة الواسطية

حْسب  الكم ابن تميية فاإن اجملالس عقدت للمناظرة يف أأمر الاعتقاد، مث ] مث قال

نه هو اقرتح اإحضا ر عقيدة مكتوبة طلب الأمري منه أأن يكتب هلم عقيدته، مث اإ
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أأما  .من حنو س ب  س نني، فقبلوا، فأأرسل اإىل املنـزل من أأحرض العقيدة الواسطية

حسب الكم الباحث فاإن تكل اجملالس عقدت بسبب تأأليفه العقيدة الواسطية، 

، والباحث "للمناظرة"وابن تميية يقول  .!وبني الأمرين فرق كبري، مفن نصدق؟

ة دُلعي ابن تميية اإىل جملس القضاء وأححرض ، ولو اكنت حمامك"حمامكة"يقول 

ذا أأنكر ادلعوى واكنت شهادة الشـهود غري اكفية،  الشهود وُطلب منه الميني اإ

 .[!ولك ذكل مل يكن، فهل اكنت جمالس مناظرة أأو حمامكة؟ ومن نصدق؟

ويبدو أأن الباحث ـ لترسعه وانشفاهل وضيق وقته ـ غري مؤمتن عىل نقل ] مث قال

 .[!!!ه يف التارخي، فكيف يُؤمتن عىل نقل الكم خصومه يف العقيدة؟الكم أأمئت

  

 :مناقشة الباحث يف بعض ما قاهل يف كتاب أ خر حول حقيقة الإميان

وأأرصح لفظ اس تدلت به املرجئة: يف ]قلت  ـ أأهيا الأخ الكرمي ـ يف كتابك ال خر 

ف ع ت املالئكة فيقول هللا عز وجل "ويه  اإحدى رواايت أأيب سعيد اخلدري، ش 

ل أأرمح الرامحني، فيقبض قبضة من النار،  وشف  النبيون وشف  املؤمنون ومل يبق اإ

فيخرِج مهنا قومًا مل يعملوا خريًا قط، قد عادوا مُح امً، فيلقهيم يف هنر يف أأفواه اجلنة 

يقال هل هنر احلياة، فيخرجون كام خترج احِلبة يف محيل الس يل، فيخرجون اكللؤلؤ 

هؤلء عتقاء هللا اذلين أأدخلهم هللا اجلنة بفري  رقاهبم اخلوامت، يعرفهم أأهل اجلنةيف 

 ...وهذه اإحدى رواايت حصيح مسمل للحديث، ."معل معلوه ول خري قدموه

ووجه الاس تدلل منه: أأنه أأخرج من النار قومًا جاؤوا بتصديق جمرد ل معل 

 .[معه

ن أأكرث] :مث قلت  ترد عىل ذكل الاس تدلل  رواايت هذا احلديث ليس فهيا هذه اإ

فاإن مل نقل اإن تكل الرواية غري حمفوظة نقول ل بد من توجهيها  الزايدة، وعليه

 .[وخترجيها مبا يتفق والأصول  والنصوص الأخرى

فيخرِج مهنا قومًا " جلوء الباحث اإىل التشكيك يف ثبوت قوهل ] وقال كل الإدليب

مييل الباحث اإىل الشك يف ثبوت هذه الزايدة الواردة يف  :"مل يعملوا خريًا قط

حصيح مسمل من طريق حفص بن ميرسة عن زيد بن أأسمل عن عطاء بن يسار 
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ن أأكرث رواايت هذا  :عن أأيب سعيد اخلدري، بدعوى أأهنا غري حمفوظة، فيقول اإ

رواية عطاء بن يسار عن أأيب سعيد اخلدري  ...احلديث ليس فهيا هذه الزايدة،

 .["مل يعملوا خريًا قط"البخاري مل يرد فهيا قوهل  عند

لو اكن علامء الأشاعرة مه اذلين اراتبوا يف حصة جزء من حديث رواه ]مث قال كل 

مسمل يف حصيحه لاكن هذا منسجامً م  موقفهم من الأحاديث ال حادية، وهو أأهنا 

التواتر، لكن  ما مل تصل حد ل ُُيتج هبا يف العقيدة حىت ولو اكنت يف الصحيحني

ذا اكن اذلي اراتب يف حصته هو الباحث اذلي س بق أأن شنَّ محةل  ماذا نقول اإ

شعواء عىل الأشاعرة ملوقفهم من جحية أأحاديث ال حاد يف العقيدة وموقفهم من 

هل جيوز للباحث أأن يشن تكل امحلةل عىل الأشاعرة  !!!أأحاديث الصحيحني؟

حيحني عندما اكن يف اجلانب النظري ملوقفهم من أأحاديث ال حاد وأأحاديث الص 

مث هو نفسه يراتب يف حصة جزء من حديث رواه مسمل عندما دخل يف اجلانب 

 .[!!!العميل؟!!! ما هذا التناقض؟

 "فيخرِج مهنا قوماً مل يعملوا خرياً قط"جميء الرواية يف حصيح مسمل بلفظ ] مث قال

أأن يكون مطعنًا يف هذه  ل يصلح :دون أأن تأأيت هذه ايمجةل يف حصيح البخاري

الزايدة اليت انفرد هبا مسمل دون البخاري، فرواية البخاري اليت مل تأأِت فهيا 

الزايدة يه من طريق سعيد بن أأيب هالل عن زيد بن أأسمل عن عطاء بن يسار 

عن أأيب سعيد اخلدري، أأما الرواية املش متةل عىل الزايدة فقد رواها مسمل من 

زيد بن أأسمل عن عطاء بن يسار عن أأيب سعيد، طريق حفص بن ميرسة عن 

ورواها الإمام أأمحد من طريق معمر عن زيد بن أأسمل، ورواها ابن خزمية من 

طريق هشام بن سعد عن زيد بن أأسمل، فقد رواها ثالثة من الرواة عن زيد بن 

 !!!فأأين اكن الباحث عن هذا؟ أأسمل فال يرضمه أأن راواًي أ خر خالفهم ومل يذكرها،

ذ ا اكن يرى أأنه متخصص يف العقيدة املبنية عىل الكتاب والس نة فليته اس تعان واإ

، ليعمل أأن الزايدة اليت اجمت  مبن يرشده اإىل معرفة طريق الرتجيح بني الرواايت

 .[عىل روايهتا ثالثة ل مناص من احلمك لها بلثبوت والرحجان
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فيخرِج "ليه وسمل ويه ومما يؤكد ثبوت هذه اللكمة عن النيب صىل هللا ع ] مث قال

هو أأهنا جاءت عنه صىل هللا عليه وسمل يف حديث  :"مهنا قومًا مل يعملوا خريًا قط

الرجل اذلي أأوىص بنيه عند موته أأن ُيرقوه ويْذروه فسأأهل ربه مل فعلت ذكل 

ميان وخش ية ومل يعمل خريًا قط فنالته  فقال من خشيتك فففر هل، ففي قلبه اإ

ا احلديث عن النيب صىل هللا عليه وسمل من رواية عبد هللا وقد ُروي هذ .املففرة

بن مسعود وأأيب هريرة وأأيب سعيد اخلدري ومعاوية بن حيدة وأأيب بكر الصديق 

 .[ريض هللا عهنم

الباحث مطال ب بأأن يأأيت بقرينة تؤيد قوهل يف نقض اس تدلل الأشاعرة ] مث قال

وتؤيد تأأويهل لهذه  "يعملوا خريًا قطفيخرِج مهنا قومًا مل "عىل مذههبم حبديث 

ايمجةل بعد أأن تأأكد ثبوهتا عن النيب صىل هللا عليه وسمل، لأن قوهل خيالف 

الظاهر، ومن اكن قوهل خيالف الظاهر فهو املدعي، والبينة عىل املدعي، ورمبا 

 .[يأأيت خمالفوه ـ عىل سبيل التربع ـ بقرينة تؤيد قوهلم

مفهنا احلديث  : ة هو املؤيد بلقرائن ادلاةل عىل حصتهاإن اس تدلل الأشاعر ] مث قال

الوارد يف الصحيحني عن أأنس بن ماكل يف استشفاع الناس يوم القيامة بلأنبياء، 

ده هبا، قال  م  ْ وفيه أأن هللا تعاىل يأأذن حملمد صىل هللا عليه وسمل ويلهمه حمامد ُي 

ل يُسم  كل، وسل تُعط، فُيقال: اي محمد ارف  رأأسك، وق" :صىل هللا عليه وسمل

فيقال انطلق فأأخرج مهنا من اكن يف قلبه  .فأأقول: اي رب أأميت أأميت .واشف  تُشف 

ميان، انطلق فأأخرج مهنا من اكن يف قلبه مثقال ذرة أأو  ... مثقال شعرية من اإ

ميان، انطلق فأأخرج مهنا من اكن يف قلبه أأدىن أأدىن أأدىن مثقال  ... خردةل من اإ

مي ُده بتكل احملامد، ... ان،حبة خردل من اإ فأأقول اي رب  ... مث أأعود الرابعة فأأمْح 

هل اإل هللا، فيقول وعزيت وجاليل وكرباييئ وعظميت،  ائذن يل فمين قال ل اإ

هل اإل هللا هل "وغين عن البيان أأن املراد من قول  ."لأخرِجنَّ مهنا من قال ل اإ ل اإ

 .[، صىل هللا عليه وسمل"ل هللامحمد رسو "أأن تكون م  قرينهتا ويه  "اإل هللا

ميان يظهر عىل ] مث قال ووجه الاس تدلل هو أأنه مبقدار ما يكون يف القلب من اإ

اجلوارح من العمل الصاحل وأ اثر العمل الصاحل، والنيب صىل هللا عليه وسمل 
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نه ل بد أأن  ميان أأو أأقل فاإ عندما خيرِج من النار من يف قلبه مثقال شعرية من اإ

ر العمل الصاحل املنبثق عن ذكل القدر من الإميان، لأنه ل يعمل ما يف يعرفهم بأ اث

القلوب اإل عالم الفيوب، لكن ما اذلي ميكن أأن يكون من الإميان عند أأهل 

هل اإل هللا؟ ل يشء، لأنه لو اكن عندمه يشء  املرتبة الرابعة زايدة عىل قول ل اإ

هل اإل هللا محمد رسول هللال"ذلكره، فأأولئك ليس عندمه سوى لكمة التوحيد  ، " اإ

وليس فوقها من الإميان يشء حبيث يمثر من العمل ولو أأي يشء، وذلا فهؤلء ل 

ل بشفاعة أأرمح الرامحني وهكذا يكون هذا احلديث شاهدًا  .خيرجون من النار اإ

حلديث أأيب سعيد اخلدري اذلي رواه مسمل وغريه، واذلي فيه أأن هللا تعاىل خيرج 

 .[قومًا مل يعملوا خريًا قط من النار

هللا بن معرو  ومهنا ما روي يف مس ند أأمحد وغريه بس ند حصيح عن عبد] مث قال

اإن هللا عز " :بن العاص ريض هللا عهنام عن النيب صىل هللا عليه وسمل أأنه قال

وجل يس تخلص رجاًل من أأميت عىل رؤوس اخلالئق يوم القيامة، فينرش عليه 

 !مث يقول هل: أأتنكر من هذا شيئًا؟ لك جسل مد البرص،تسعة وتسعني جساًل، 

ْتك ك ت ب يت احلافظون؟ ل م   .فيقول: أأكل عذر أأو حس نة؟ .قال: ل اي رب .!أأظ 

فيقول: بىل اإن كل عندان حس نة واحدة، ل ظمل  .فيهبت الرجل، فيقول: ل اي رب

محمدًا عبده ورسوهل، هللا وأأن   فُتخرج هل بطاقة فهيا أأشهد أأن ل اإهل .اليوم عليك

فيقال:  .!فيقول: اي رب ما هذه البطاقة م  هذه السجالت؟ .فيقول: أأحرضوه

نك ل تُظمل فُتوض  السجالت يف كفة، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة، ول  .اإ

فال يثقل م  امس هللا "ويف رواية الرتمذي  ."يثقل يشء بسم هللا الرمحن الرحمي

ُ  ."يشء ذا اكن هل حس نة جييب بلنفي، فدلَّ هذا وهذا الرجل عندما ي سأأل عام اإ

 .عىل أأنه مل يعمل حس نة قط

ل أأنه مل يمتكن من الإدلء هبذه احلجة ] وقد يقول قائل: لعهل من أأهل الصالة اإ

، وجاء يف طريقني "فيهبت الرجل"لشدة هول املوقف، فقد جاء يف هذا الطريق 

نه لو اكن من أأهل الصالة فأأقول: ليس كذكل، لأ  ."فهياب الرجل"أ خرين 

هل اإل هللا يف مقابةل السجالت اململوءة  لوضعت الصالة يف املزيان م  قول ل اإ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ففي هذا احلديث دلةل عىل أأن من جاء بلكمة التوحيد ومل يعمل معها  .بلسيئات

وهذا شاهد أ خر حلديث أأيب سعيد اخلدري اذلي يريد  .حس نة فاإن عاقبته النجاة

 .[الباحث توهينه

  

 :خامتة النصيحة

ويف اخلتام أأسأأل هللا تعاىل أأن ُيسن ختامنا وأأن يتوفاان عىل الإميان الاكمل بال 

 .حمنة

ذن هللا تعاىل ـ نصيحة  ول هيمنَّك الاكتب، واجعل َّهتك يف املكتوب، فهو ـ بإ

ن فسح هللا يف العمر فس يخربك بمسه اإن شاء  ذهبية كتهبا عبد هللا الناح، واإ

 .هللا

من ربي  الأول  29حامدا هلل جل وعال، ومصليا عىل حبيبه اجملتىب، يف  هوكتب

1431.  
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