
  

ْعِطْيِل والجعد بن درهم 1تابع )   ( َمَقاَلُة اْلت َّ

  

  

 المطلب الرابع: مقالة المعتزلة 

مث أحدثت املعتزلة القول باملنزلة بني املنزلتني وقالوا بإنفاذ الوعيد وخلود أهل  
 التوحيد يف النار، وأن النار ال خيرج منها من دخلها.

تكلموا يف تكفري أهل الذنوب من أهل القبلة، وقالوا:  وكانت "اخلوارج" قد 
وخاض يف ذلك املعتزلة بعد  1"إهنم كفار خملدون يف النار، فخاض الناس يف ذلك

هـ( يف أوائل املائة الثانية، ومل يكن الناس إذ ذاك قد  110موت احلسن البصري )
 أحدثوا شيئاً من نفي الصفات.

ال هم مسلمون وال كفار بل هم يف  هـ( وأصحابه 143) فقال عمرو عبيد
منزلة بني املنزلتني، وهم خملدون يف النار. فوافقوا اخلوارج على أهنم خملدون، وعلى  
أهنم ليس معهم من اإلسالم واإلميان شيء، ولكن مل يسموهم كفاراً. واعتزلوا حلقة  

من  أصحاب احلسن البصري، مثل قتادة وأيوب السختياين وأمثاهلما، فسموا معتزلة 
 2ذلك الوقت بعد موت احلسن، وقيل إن قتادة كان يقول: أولئك املعتزلة.

واملعتزلة الذين كانوا يف زمن عمرو بن عبيد وأمثاله مل يكونوا جهمية، وإمنا  
كانوا يتكلمون يف الوعيد وإنكار القدر، وإمنا حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا،  

على اجلهمية قال: )فاتبعه قوم من  وهلذا ملا ذكر اإلمام أمحد قول جهم يف رده
أصحاب عمرو بن عبيد وغريه، واشتهر هذا القول عن أيب اهلذيل العالف والنظام  

 3وأشباههم من أهل الكالم.
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 المطلب الخامس: مقالة المرجئة 

وحدثت املرجئة، وكان أكثرهم من أهل الكوفة، فصاروا نقيض اخلوارج  
 4فقالوا إن األعمال ليست من اإلميان. واملعتزلة 

هـ( وقيل إن  83وأول ما ظهرت بدعة اإلرجاء بعد فتنة ابن األشعث سنة )
 أول من قال به هو ذر بن عبد اهلل املرهيب اهلمداين )تويف قبل املائة(

فقد أخرج عبد اهلل بن اإلمام أمحد بسنده عن سلمة بن كهيل )قال: وصف 
ن تكلم فيه، مث قال إين أخاف أن يتخذ هذا ديناً، فلما  "ذر" اإلرجاء وهو أول م

 5أتته الكتب من األفاق قال فسمعته يقول بعد وهل أمر غري هذا( 

وقال أبو داود: كان مرجئًا وهجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبري 
 6باإلرجاء.

هـ( هو  120وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية: )أن محاد بن أيب سليمان )ت
 7باإلرجاء(  أول من قال

وكانت بدعة اإلرجاء مقتصرة يف بدايتها على إرجاء الفقهاء ولذلك كانت 
هذه البدعة أخف البدع، فإن كثريًا من النزاع فيها نزاع يف االسم واللفظ دون  
احلكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل محاد بن أيب سليمان  

سنة متفقني على أن اهلل يعذب من يعذبه من  وأيب حنيفة وغريمها مع سائر أهل ال
أهل الكبائر بالنار مث خيرجهم بالشفاعة، وعلى أنه البد يف اإلميان أن يتكلم  
بلسانه، وعلى أن األعمال املفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. فكان 
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اخلالف معهم يف األعمال هل هي من اإلميان؟، ويف االستثناء وحنو ذلك عامته  
 8نزاع لفظي.

 وصارت املرجئة بعد ذلك على ثالثة أقسام:

: الذين قالوا "اإلميان تصديق القلب وقول اللسان" وهؤالء القسم األول
 يسمون مرجئة الفقهاء. وهم علماؤهم وأئمتهم وأحسنهم قواًل. 

 وقد استقر إرجاء الفقهاء على ثالثة أسس هي:

 وأن اإلميان هو التصديق. زعمهم أن العمل ال يدخل يف مسمى اإلميان -1

 زعمهم أن اإلميان ال يزيد وال ينقص.  -2

 زعمهم أنه ال جيوز االستثناء يف اإلميان. -3

 : الذين قالوا: "هو تصديق القلب فقط" وإن مل يتكلم به. القسم الثاين

وهذا قول اجلهمية، وهو الذي نصره األشعري وأكثر أصحابه. فاجلهم كان 
تصديق القلب وإن مل يتكلم به. وهذا القول ال يعرف عن   يقول إن اإلميان جمرد

أحد من علماء األمة وأئمتها، بل أمحد ووكيع وغريمها كفروا من قال هبذا القول.  
ولكن هذا هو الذي نصره األشعري وأكثر أصحابه؟! ولكن قالوا مع ذلك إن كل  

على خلو   من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره واستدللنا على تكفري الشارع له 
 قلبه من املعرفة.

 : الذين يقولون: "اإلميان هو القول فقط".القسم الثالث

فمن تكلم به فهو مؤمن كامل اإلميان، لكن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل  
 اجلنة، وإن كان مكذباً بقلبه كان منافقاً مؤمناً من أهل النار، وهذا قول الكرامية.

اإلميان، وبعض الناس حيكى عنهم أن   وهو آخر ما أحدث من األقوال يف
من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل اجلنة، وهو غلط عليهم، بل يقولون إنه  

 9مؤمن كامل اإلميان، وإنه من أهل النار.
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 المبحث الثاني: نشأة التعطيل وأطواره 

 ة التعطيلالمطلب األول: خطورة مقال

ظهرت مقالة التعطيل اليت هي مقالة "اجلهمية" يف أواخر عصر التابعني من  
 10أوائل املائة الثانية. 

عن هذه املسألة: )هذه مسألة كبرية عظيمة   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
القدر اضطرب فيها خالئق من األولني واآلخرين من أوائل املائة الثانية من اهلجرة  

ا املائة األوىل فلم يكن بني املسلمني اضطراب يف هذا. وإمنا نشأ ذلك  النبوية، فأم
يف أوائل املائة الثانية ملا ظهر "اجلعد بن درهم" وصاحبه "اجلهم بن صفوان" ومن 

 .11تبعهما من املعتزلة وغريهم على انكار الصفات( 

وقد جاءت هذه املقالة من حيث الرتتيب بعد مقاالت اخلوارج، والشيعة 
 12درية واملعتزلة واملرجئة فقد كانت تلك املقاالت أسبق يف الظهور منها.والق

 لكن مقالة التعطيل تعد أغلظ تلك البدع، والسبب يف ذلك: 

: أن أصحاب هذه املقالة كانوا أول من عارض الوحي بالرأي ومعلوم أن أوالً 
إن عصر الصحابة وكبار التابعني مل يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات، ف

اخلوارج والشيعة حدثوا يف آخر خالفة علي رضي اهلل عنه، واملرجئة والقدرية حدثوا  
يف أواخر عصر الصحابة، وهؤالء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون هبا على 

 13قوهلم، وال يدَّعون أهنم عندهم عقليات تعارض النصوص.

ور ]أي نور رمحه اهلل: )مضى الرعيل األول يف ضوء ذلك الن قال ابن القيم
الوحي[، مل تطفئه عواصف األهواء، ومل تلتبس به ظلم اآلراء، وأوصوا من بعدهم  
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أن ال يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم، وأن ال خيرجوا عن طريقهم، فلما كان يف  
أواخر عصرهم حدثت الشيعة، واخلوارج، والقدرية، واملرجئة، فبعدوا عن النور الذي  

ة، ومع هذا مل يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمني،  كان عليه أوائل األئم
وهبا مستدلني، وهلا على العقول واآلراء مقدمني، ومل يدَّع أحد منهم أن عنده  
عقليات تعارض النصوص، وإمنا أتوا من سوء الفهم فيها واالستبداد مبا ظهر هلم  

 لدين هلم. منها، دون من قبلهم، ورأوا أهنم إن اقتفوا أثرهم كانوا مق

فصاح هبم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعني من كل قطر، ورموهم  
بالعظائم، وتربؤا منهم، وحذروا من سبيلهم أشد التحذير وكانوا ال يرون السالم  
عليهم وال جمالستهم، وكالمهم فيهم معروف يف كتب السنة، وهو أكثر من أن  

 يذكر هاهنا.

ر التابعني كانوا هم أول من عارض الوحي فلما كثرت اجلهمية يف أواخر عص
 14بالرأي.(

: أن بدعة هؤالء كانت يف أعظم مسائل اإلميان أال وهي اإلميان باهلل  ثانياً 
وبأمسائه وصفاته، بل أعظم مسائل الدين وهذا ما مل يسبقهم إليه أحد من أهل  

تمر سليمان  املقاالت إال القدرية روى عبد اهلل بن اإلمام أمحد بسنده عن أيب املع
قال: )ليس قوم أشد نقضًا لإلسالم من اجلهمية والقدرية،  15بن طرخان التيمي 

 16وأما اجلهمية فقد بارزوا اهلل تعاىل؛ وأما القدرية فقد قالوا يف اهلل عز وجل( 

ودخل رأس من رؤوس الزنادقة يقال له "مشعلة" على املهدي فقال: دلين  
ك. فقال: دلين عليهم. فقال: صنفان على أصحابك. فقال: أصحايب أكثر من ذل

 ممن ينتحل القبلة: اجلهمية والقدرية.
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اجلهمي إذا غال قال ليس مث شيء وأشار إىل السماء. والقدري إذا غال  
 17قال: مها اثنان، خالق خري وخالق شر فضرب عنقه وصلبه.

وقد مضى عصر  18: )ليس تعبد اجلهمية شيئاً(وقال عبد اهلل بن املبارك
وعقيدة اإلميان بأمساء اهلل وصفاته حمفوظة مصونة. إىل أن ابتدع اجلعد   19الصحابة 

 مقالته يف أواخر عصر التابعني. 

: )إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه املقالة يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أعين أن اهلل ليس على العرش حقيقة، وأن معىن استوى استوىل وحنو  -اإلسالم 

 20رهم(ذلك هو اجلعد بن د

  

 المطلب الثاني: مراحل التعطيل األولى

 "مرحلة اجلعد بن درهم" 

فاجلعد بن درهم هو أول من عرف عنه أنه أظهر يف اإلسالم مقالة 
 21التعطيل. 

قال اهلروي: )وأما فتنة إنكار الكالم هلل عز وجل فأول من زرعها جعد بن  
: )ليس  -وهو أستاذ أئمة اإلسالم وقائدهم- درهم، فلما ظهر جعد قال الزهري 

 22اجلعد من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم(.

: )فلما كثرت اجلهمية يف أواخر عصر التابعني كانوا هم أول  وقال ابن القيم
من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلني أواًل مقموعني مذمومني عند  

إمنا نفق عند الناس بعض الشيء ألنه  األئمة، وأوهلم شيخهم اجلعد بن درهم، و 
كان معلم مروان بن حممد وشيخه، وهلذا كان يسمى مروان اجلعدي، وعلى رأسه  
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سلب اهلل بين أمية امللك واخلالفة وشتتهم يف البالد ومزقهم كل ممزق بربكة شيخ  
 املعطلة النفاة.

أمرياً   فلما اشتهر أمره يف املسلمني، طلبه خالد بن عبد اهلل القسري وكان
على العراق، حىت ظفر به، فخطب الناس يف يوم األضحى، وكان آخر ما قال يف  
خطبته: أيها الناس ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم فإين مضح باجلعد بن درهم، فإنه  
زعم أن اهلل مل يكلم موسى تكليمًا ومل يتخذ إبراهيم خلياًل، تعاىل اهلل عما يقول  

ه يف أصل املنرب فكان َضِحيًَّة، مث طفئت تلك البدعة اجلعد علواً كبرياً. مث نزل فذحب
فكانت كأهنا حصاة رمي هبا، والناس إذ ذاك عنق واحد أن اهلل فوق مساواته على  
عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت اجلالل وأنه كلم عبده  

 23ورسوله موسى تكليماً وجتلى للجبل فجعله دكاً هشيماً(

  

 بن صفوان" "مرحلة الجهم 

الذي أخذ عن اجلعد بن درهم   24مث ظهر هبذا املذهب اجلهم بن صفوان 
واجلهم هو الذي نشر ذلك املذهب   25مقالة التعطيل عندما التقى به بالكوفة 

وتكلم عليه فبسطه وطراه ودعا إليه، وامتاز عن شيخه اجلعد مبزية املبالغة يف النفي  
ا كان عليه من سالطة يف اللسان، وكثرة وكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه، نظرًا مل

 اجلدل واملراء.

فهو صاحب ذلك املذهب اخلبيث الذي اشتهر بنسبته إليه والذي صار به  
مذهباً، فلم يزل هو يدعو إليه الرجال، وامرأته "زهرة" تدعو إليه النساء، حىت  

 استهويا به خلقاً من خلق اهلل كثرياً. 

 26ت ومهدت مث سارت يف البالد وكانت فتنته باملشرق، فهناك بسط
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: )مث ظهر جهم بن صفوان من ناحية املشرق قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
من ترمذ، ومنها ظهر رأي جهم. وهلذا كان علماء السنة واحلديث باملشرق أكثر  
كالمًا يف رد مذهب جهم من أهل احلجاز، مثل إبراهيم بن طهمان، وخارجة بن 

ملبارك، وأمثاهلم وقد تكلم يف ذمهم ابن املاجشون،  مصعب، و مثل عبد اهلل بن ا
 27وغريمها وكذلك األوزاعي، ومحاد بن زيد وغريهم.(

سنة  28وقد ظهر اجلهم يف آخر دولة بين أمية. وقد قتل يف بعض احلروب 
 هـ(.128)

 "مرحلة اشتهار مقالة التعطيل"

ة أمحد وبعد مقتل اجلهم بن صفوان على يد سلم بن أحوز، قام هلذه املقال
هـ( فمآل الدنيا حمنة والقلوب فتنة دهراً  218هـ( وبشر املريسي )240بن أيب داؤد )

 طوياًل. 

  -هـ 198)فما إن جاء أول املائة الثالثة، وويل على الناس عبد اهلل املأمون )
هـ(، وكان حيب أنواع العلوم، وكان جملسه عامرًا بأنواع املتكلمني يف العلوم،  218

ملعقوالت فأمر بتعريب كتب اليونان، وأقدم هلا املرتمجني من البالد  فغلب عليه حب ا
فعربت له، واشتغل هبا الناس، وامللك سوق ما سوق فيه جلب إليه، فغلب على  
جملسه مجاعة من اجلهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتتبعهم باحلبس والقتل.  

نها، ودعا الناس إليها،  فحشوا بدعة التجهم يف أذنه وقلبه، فقبلها، واستحس
 29وعاقبهم عليها( 

: )اجلهمية مل يكونوا ظاهرين إال باملشرق، لكن قوى أمرهم ملا  قال ابن تيمية 
مات الرشيد وتوىل ابنه امللقب باملأمون باملشرق وتلقى عن هؤالء ما تلقاه. مث ملا 

وهو   توىل اخلالفة اجتمع بكثري من هؤالء، ودعا إىل قوهلم يف آخر عمره، وكتب
 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بالثغر بطرسوس إىل نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتابًا يدعو الناس  
فيه إىل أن يقولوا القرآن خملوق، فلم جيبه أحد؛ مث كتب كتابًا ثانيًا يأمر فيه بتقييد  
من مل جيبه وإرساله إليه، فأجاب أكثرهم، مث قيدوا سبعة مل جييبوا فأجاب منهم  

اثنان مل جييبا: اإلمام أمحد بن حنبل، وحممد بن نوح،   مخسة بعد القيد، وبقي
 30فأرسلومها إليه فمات قبل أن يصال إليه؛ وكان هذا سنة مثاين عشر ومائتني.(

يف معرض حديثه عن تلك احلقبة الزمنية وما  ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وأهلها أظهر    قبلها وما بعدها: )وجتد اإلسالم واإلميان كلما ظهر وقوى كانت السنة 

وأقوى، وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع حبسب ذلك، مثل دولة 
هـ( وحنومها ممن كان يعظم  194-170هـ( والرشيد )169-158املهدي )

اإلسالم واإلميان ويغزو أعداءه من الكفار واملنافقني. كان أهل السنة يف تلك األيام 
املهدي قتل من املنافقني الزنادقة من ال أقوى وأكثر، وأهل البدع أذل وأقل. فإن 

 حيصى عدده إال اهلل، والرشيد كان كثري الغزو واحلج.

وذلك أنه ملا انتشرت الدولة العباسية وكان يف أنصارها من أهل املشرق  
واألعاجم طوائف من الذين نعتهم النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث قال: "الفتنة 

دع، وعربت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب األعاجم  هاهنا"؛ ظهر حينئذ كثري من الب
من اجملوس الفرس، والصابئني الروم، واملشركني اهلنود، وكان املهدي من خيار خلفاء 

 بين العباس، وأحسنهم إمياناً وعداًل وجوداً، فصار يتتبع املنافقني الزنادقة كذلك.

ملنافقني، وعرب ويف دولة "أيب العباس املأمون" ظهر "اخلرمية" وحنوهم من ا
من كتب األوائل اجمللوبة من بالد الروم ما انتشر بسببه مقاالت الصابئني، وراسل  

 ملوك املشركني من اهلند وحنوهم حىت صار بينه وبينهم مودة.

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق يف املسلمني، وقوى ما قوى من حال 
من استيالء اجلهمية والرافضة  املشركني وأهل الكتاب، كان من أثر ذلك ما ظهر 
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وغريهم من أهل الضالل وتقريب الصابئة وحنوهم من املتفلسفة. وذلك بنوع رأي 
حيسبه صاحبه عقاًل وعداًل، وإمنا هو جهل وظلم، إذ التسوية بني املؤمن واملنافق،  
واملسلم والكافر أعظم الظلم، وطلب اهلدى عند أهل الضالل أعظم اجلهل، فتولد  

نة اجلهمية، حىت امتحنت األمة بنفي الصفات والتكذيب بكالم اهلل  من ذلك حم 
 31ورؤيته، وجرى من حمنة اإلمام أمحد وغريه ما جرى، مما يطول وصفه(

: )ملا توىل املأمون اخلالفة على رأس املائتني، جنم التشيع وأبدى قال الذهيب
 32صفحته. )وكان املأمون شيعياً(

األوائل ومنطق اليونان، وعمل رصد  وبزغ فجر الكالم، وعربت حكمة 
الكواكب، ونشأ للناس علم جديد ُمْرٍد مهلك ال يالئم علم النبوة وال يوافق توحيد  
املؤمنني، وقد كانت األمة منه يف عافية، وقويت شوكة الرافضة واملعتزلة، ومحل 

ل  املأمون املسلمني على القول خبلق القرآن، ودعاهم إليه فامتحن العلماء فال حو 
وال قوة إال باهلل. إن من البالء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، 
وتـَُقدَّم عقول الفالسفة، ويـُْعَزَل منقول أتباع الرسل، ومُيارى يف القرآن، ويتربم بالسنن  
واآلثار، وتقع يف احلرية. فالفرار قبل حلول الدمار، وإياك ومضالت األهواء وجماراة  

 33باهلل فقد هدي إىل صراط مستقيم( العقول، ومن يعتصم

فاملأمون أول من أعلن بدعة القول خبلق القرآن من السالطني ودعا إليها  
بقوة السلطان، )وكان كالمه يف القرآن سنة اثنيت عشرة ومائتني فأنكر الناس ذلك  

)ولكنه مل يرجع عن قوله وصمم على   34واضطربوا ومل ينل مقصوده ففرت إىل وقت(
 35لماء يف سنة مثان عشرة وشدد عليهم فأخذه اهلل.(امتحان الع
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: )ما أظن أن اهلل يغفل عن املأمون، والبد أن  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
يقابله على ما اعتمده مع هذه األمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بني  

 36أهلها( 

لة : )أول من أدخل املنطق والفلسفة وسائر علوم اليونان يف مقال السيوطي
 37اإلسالم وأحضرها من جزيرة قربص املأمون.(

ويف هذه املرحلة قويت شوكت التعطيل واتسعت دائرته ونشط دعاته وكثرت 
طوائفه. فبعد أن كان خصوم أهل السنة هم اجلهمية فقط، ظهر املعتزلة الذين محلوا  

عتصم مث  راية التعطيل ووجهوا دفته، ودخلوا فيه بقوة هيأها هلم املأمون ومن بعده امل
الواثق. وشايعهم على ذلك العديد من الفرق الضالة، فجمعت املعتزلة من ذلك 
الوقت بني بليتني "بلية نفي الصفات" و"بلية نفي القدر". ويف هذه املرحلة ظهر  

 القرامطة، وبدؤوا يظهرون قوهلم. 

: )وكانت "حمنة اإلمام أمحد" سنة عشرين قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وفيها شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قوهلم، فإن كتب الفالسفة قد  ومائتني، 

عربت وعرف الناس أقواهلم فلما رأت الفالسفة أن القول املنسوب إىل الرسول  
صلى اهلل عليه وسلم وأهل بيته هو هذا القول الذي يقوله املتكلمون اجلهمية ومن  

جهة العقل؛ طمعوا يف تغيري  اتبعهم، ورأوا أن هذا القول الذي يقولونه فاسد من 
امللة. فمنهم من أظهر إنكار الصانع، وأظهر الكفر الصريح، وقاتلوا املسلمني،  

 38وأخذوا احلجر األسود، كما فعلته قرامطة البحرين.(

ويف هذه املرحلة أيضاً ظهرت "الصفاتية" وهم وإن كانوا من أقرب املتكلمني  
ة بنفيهم للصفات االختيارية، وعلى رأس  إىل السنة إال أهنم خالفوا قول أهل السن
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هـ( واحلارث بن أسد احملاسيب  234أولئك عبد اهلل بن سعيد بن كالب )
 ( وأبو العباس القالنسي وغريهم. 234)ت

 ومنذ ذلك احلني اتسعت دائرة التعطيل وعظم خطره وكثر خصوم السنة.

  

 التعطيل المطلب الثالث: مراحل اتساع دائرة 

 مرحلة "المعتزلة"

وقد دخلت املعتزلة يف تلك املرحلة يف هذه املقالة، وشاركوا اجلهمية يف بعض 
أصوهلم، )مع أن املعتزلة الذين كانوا يف زمن عمرو بن عبيد وأمثاله مل يكونوا  
جهمية، وإمنا كانوا يتكلمون يف الوعيد وإنكار القدر، وإمنا حدث فيهم نفي  

قول جهم   39، وهلذا ملا ذكر اإلمام أمحد يف رده على اجلهمية الصفات بعد هذا
 قال: )فاتبعه قوم من أصحاب أيب حنيفة، وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة(.

هـ(  231هـ( والنظام )235واشتهر هذا القول عن أيب اهلذيل العالف ) 
 40وأشباههم من أهل الكالم(

محد بن حنبل وغريه من وبدأ اشتهار مقالة التعطيل من حني فتنة اإلمام أ
هـ(  218-198علماء السنة، فاملعطلة لألمساء والصفات يف زمن إمارة املأمون )

قووا وكثروا، فإن املأمون كان قد أقام خبراسان مدة، واجتمع هبم، مث كتب باحملنة من 
 طرسوس سنة مثاين عشرة ومائتني، وفيها مات املأمون.

إىل سنة عشرين ومائتني وفيها كانت  وردوا أمحد بن حنبل إىل احلبس ببغداد
حمنته مع املعتصم ومناظرته هلم يف الكالم. فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبني  
أن ال حجة هلم يف شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم، وامتحاهنم  

ه إياهم جهل وظلم. وأراد املعتصم إطالقه، فأشار عليه من أشار بأن املصلحة ضرب
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حىت ال تنكسر حرمة اخلالفة مرة بعد مرة. فلما ضربوه قامت الشناعة عليهم يف  
 العامة، وخافوا الفتنة. فأطلقوه.

وكان أمحد بن أيب دؤاد قد مجع له نفاة الصفات القائلني خبلق القرآن من 
مجيع الطوائف، وكانت الطوائف اليت تقول خبلق القرآن يف ذلك احلني هم املعتزلة، 

ية أتباع جهم والنجارية أتباع حسني النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو  واجلهم
ولذلك خيطئ من يظن أن خصوم اإلمام أمحد هم املعتزلة فقط، فيظن أن بشر بن  

، وابن أيب دؤاد وحنومها كانوا  -وإن كان مات قبل حمنة اإلمام أمحد-غياث املريسي 
 41معتزلة وليس كذلك. 

ول خبلق القرآن أربعة عشر عامًا من سنة مثاين عشرة  وقد استمرت حمنة الق
هـ(  227-218ومائتني إىل سنة أربع وثالثني ومائتني للهجرة فقد سار املعتصم )

هـ( على طريقة املأمون، فامتحنوا العلماء بذلك ومحلوا الكافة 232-227والواثق )
على البالد   على القول خبلق القرآن، فمدت بدعة التعطيل رواقها، وتنفذ أهلها 

والعباد، وصارت املنابر واحللق والقضاء حكرًا على هؤالء املعطلة، وضيق على أهل  
 السنة وناهلم العنت الشديد. وهو أمر مل يسبق له نظري قبله يف خلفاء األمة.

واستمر األمر كذلك حىت جاء اهلل بالفرج والنصر ألهل السنة يف عهد  
ع وثالثني ومائتني فانقضى عصر احملنة بعد سنتني  اخلليفة املتوكل رمحه اهلل سنة أرب

من خالفة املتوكل الذي أظهر السنة، وقمع البدعة، وزجر عن القول خبلق  
 42القرآن.(

وظهر للناس وتبني هلم باطن أمر اجلهمية، وأهنم معطلة الصفات يقولون إن  
السماوات  اهلل ال يرى، وال له علم، وال قدرة، وإنه ليس فوق العرش رب، وال على 

إله، وإن حممداً مل يعرج به إىل ربه، إىل غري ذلك من أقوال اجلهمية النفاة، فكثر رد  
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الطوائف عليهم بالقرآن واحلديث واآلثار تارة وبالكالم احلق تارة، وبالباطل  
 43تارة.

هـ( قد  247-232: )وكان يف أيام "املتوكل" )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أهل الذمة بالشروط العمرية، وألزموا الصغار، فعزت السنة عز اإلسالم، حىت ألزم 

 واجلماعة، وقمعت اجلهمية والرافضة وحنوهم. 

هـ(  169-158هـ( "واملهدي" )289-279وكذلك يف أيام "املعتضد" )
هـ( وغريهم من اخللفاء الذين كانوا أمحد سرية وأحسن  422-381"والقادر")

 44م أعز، وكانت السنة حبسب ذلك.طريقة من غريهم. وكان اإلسالم يف زمنه 

  

 مشاهير المعتزلة 

 فرع البصرة  -1

 
  

 هـ(143هـ(عمرو بن عبيد )131واصل بن عطاء )

 
 عثمان الطويل حفص بن سامل احلسن بن ذكوان

 
 ( ابراهيم بن حيي املدين 133خالد بن صفوان )

  

 ( 220(أبو بكر األصم معمر بن عباد )235أبو اهلذيل العالف )

 
 ( 318( الفوطى )267( الشحام )321)النظام 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 ( مؤسس فرع بغداد210هـ( بشر بن املعتمر )226هشام بن عمرو )

 
 ( 250(عباد بن سليمان )240األسوارى ) 

  

( أبو  321( أبو هاشم اجلبائي )303(أبو علي اجلبائي )256اجلاحظ )
 احلسن األشعري 

 
 السريايف   أبو القاسم السريايف احلسني بن علي البصري أبو عمران

  

 ([210]املؤسس: بشر بن املعتمر ) فرع بغداد -2

  

 
( مثامة بن األشرس  240( أمحد بن أيب دؤاد )226أبو موسى املردار )

(213) 

 
 (234(جعفر بن مبشر )236جعفر بن حرب )

 
( عيسى بن اهليثم الصويف  240أبو جعفر حممد بن عبد اهلل اإلسكايف )

 (290اخلياط )

 
 (319ر بن حممد االسكايف أبو القاسم البلخي الكعيب )أبو القاسم جعف

 
 (369أبو اسحاق بن عياشأبو عبد اهلل البصري )
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 (415القاضي عبد اجلبار )

 
أبو رشيد سعيد بن حممد النيسابوري أبو حممد عبد اهلل بن سعيد اللبا   

 الشريف املرتضى 

  

التنوخي ( أبو القاسم 488أبو الحسن الحقبنى أبو يوسف القزويني ) 
 (447 ) 

 مرحلة الصفاتية:

 "الكالبية" -1

وكان ممن انتدب للرد على اجلهمية و املعتزلة أبو حممد عبد اهلل ابن سعيد بن  
فقد جاء عبد اهلل بن سعيد بن كالب البصري املتويف سنة   45كالب القطان.

ليت  هـ( بعد هؤالء ]أي اجلهمية و املعتزلة[ يف زمن حمنة القول خبلق القرآن ا243)
سبق ذكرها وكان قد انتشر بني األمة النزاع يف هذه املسائل، فقام أبو حممد عبد اهلل  
بن سعيد بن ُكالَّب القطان البصري، وكان رأس املتكلمني بالبصرة يف زمانه، 
وصنف يف الرد على اجلهمية و املعتزلة مصنفات، وبني تناقضهم فيها وكشف كثرياً  

 46ودين.  من عوراهتم وكان له فضل وعلم

لكن ابن كالب ملا رد على اجلهمية مل يهتد لفساد أصل الكالم احملدث  
وسلم هلم ذلك األصل الذي   47الذي ابتدعوه يف دين اإلسالم، بل وافقهم عليه

 هو ينبوع البدع "وهي مسألة حلول احلوادث".

فاحتاج بذلك إىل أن يقول: إن الرب ال تقوم به األمور االختيارية وال يتكلم  
شيئته وقدرته، وال نادى موسى حني جاء الطور، بل وال يقوم به نداء حقيقي، وال مب
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يكون إميان العباد وعملهم الصاحل هو السبب يف رضاه وحمبته، وال كفرهم هو  
السبب يف سخطه وغضبه، فال يكون بعد أعماهلم ال حب وال رضا وال سخط وال 

 48سنة.فرح وال غري ذلك مما أخربت به نصوص الكتاب وال

فابتدع ابن كالب مسلكًا خاصًا به، حاول أن يلفق فيه بني النصوص 
الشرعية والنظريات الكالمية، فأنشأ يف املسألة ما يعرف "مبذهب الصفاتية" فأصبح  
قواًل ثالثًا يف املسألة بينما كان األمر يف السابق يتنازعه فريقان "املثبتة" وهم أهل  

 49اجلهمية و املعتزلة والنجارية والضرارية.  السنة واجلماعة. و "النفاة" وهم

 : )كان الناس قبل أيب حممد بن كالب صنفني:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فأهل السنة واجلماعة يثبتون ما يقوم باهلل تعاىل من الصفات واألفعال اليت  
 يشاؤها ويقدر عليها. 

 واجلهمية من املعتزلة وغريهم تنكر هذا وهذا. 

قيام الصفات الالزمة به، ونفى أن يقوم به ما يتعلق  فأثبت ابن كالب 
مبشيئته وقدرته من األفعال وغريها. ووافقه على ذلك أبو العباس القالنسي، وأبو  

 احلسن األشعري وغريمها.

وأما احلارث احملاسيب فكان ينتسب إىل قول ابن كالب، وهلذا أمر أمحد 
 قيل عن احلارث: إنه رجع عن  هبجره، وكان أمحد حيذر عن ابن كالب وأتباعه مث

 50قوله.

فهذا النهج الذي أحدثه ابن كالب هو ما صار يعرف فيما بعد مبنهج  
"متكلمة الصفاتية" ألن ابن كالب كان يف طريقته مييل إىل مذهب أهل احلديث  
والسنة، لكن كان يف طريقته نوع من البدعة، لكونه أثبت قيام الصفات بذات اهلل،  

 ألمور االختيارية بذاته.ومل يثبت قيام ا
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ولكنه ناظرهم بطريق قياسية  51وقد كانت له جهود يف الرد على اجلهمية 
سلم هلم فيها أصواًل هم واضعوها من امتناع تكلمه تعاىل باحلروف، وامتناع قيام 
الصفات االختيارية بذاته مما يتعلق مبشيئته وقدرته من األفعال والكالم وغري  

قدوة وإماماً ملن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا  فأصبح بعد ذلك  52ذلك.
الصفات وناقضوا نفاهتا، لكن شاركوهم يف بعض أصوهلم الفاسدة اليت أوجبت  

 53فساد بعض ما قالوه من جهة املعقول وخمالفته لسنة الرسول.(

فابن كالب أحدث مذهبًا جديداً، فيه ما يوافق السلف وفيه ما يوافق  
ية. فابن كالب أسس مدرسة ثالثة وهي مدرسة "الصفاتية" اليت  املعتزلة و اجلهم

 54اشتهرت مبذهب اإلثبات، لكن يف أقواهلم شيء من أصول اجلهمية 

وقد سار على هذا النهج القالنسي واألشعري واحملاسيب وغريهم، وهؤالء هم  
 سلف األشعري واألشاعرة القدماء.

ن كالب هو األستاذ الذي : )وكان أبو حممد ب قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
اقتدى به األشعري يف طريقه هو وأئمة أصحابه كاحلارث احملاسيب وأيب العباس  

 55القالنسي، وأيب سليمان الدمشقي، وأيب حامت البسيت(

فابن كالب هو إمام األشعرية األول، وكان أكثر خمالفة للجهمية، وأقرب إىل  
 56السلف من األشعري.

ابتعد شيئاً فشيئاً عن منهج السلف، وأصبح يقرب ولكن هذا النهج الكاليب 
 أكثر فأكثر إىل هنج املعتزلة وذلك على يد وارثيه من األشاعرة. 
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فابن كالب كما أسلفنا كان أقرب إىل السلف من أيب احلسن األشعري، 
وأبو احلسن األشعري أقرب إىل السلف من القاضي أيب بكر الباقالين، والقاضي أبو  

 57رب إىل السلف من أيب املعايل اجلويين وأتباعه.بكر وأمثاله أق

وهلذا يوجد يف كالم الرازي والغزايل وحنومها من الفلسفة ماال يوجد يف كالم  
أيب املعايل اجلويين وذويه. ويوجد يف كالم الرازي والغزايل واجلويين من مذهب النفاة  

به. ويوجد يف كالم  املعتزلة ما ال يوجد يف كالم أيب احلسن األشعري وقدماء أصحا
أيب احلسن األشعري من النفي الذي أخذه من املعتزلة ما ال يوجد يف كالم أيب  

 حممد بن كالب الذي أخذ أبو احلسن طريقه.

ويوجد يف كالم ابن كالب من النفي الذي قارب فيه املعتزلة ما ال بوجد يف  
صار يف األتباع   كالم أهل احلديث والسنة والسلف واألئمة وإذا كان الغلط شرباً 

 58ذراعاً مث باعاً حىت آل إىل هذا املآل والسعيد من لزم السنة.

وقد تالشت الكالبية كفرقة، لكن أفكارها محلت بواسطة األشاعرة، فقد 
احتفظ األشعري وقدماء أصحابه بأفكار الكالبية ونشروها، وبذلك اندرست  

 األشعرية.املدرسة الكالبية األقدم تارخياً واألسبق ظهوراً يف 

: )والكالبية هم مشايخ األشعرية، فإن أبا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
احلسن األشعري إمنا اقتدى بطريقة أيب حممد بن كالب، وابن كالب كان أقرب إىل  

هـ( كالم ابن كالب  406السلف زمنًا وطريقة. وقد مجع أبو بكر بن فورك )ت
 59واألشعري وبني اتفاقهما يف األصول( 

بية أسبق يف الظهور من األشاعرة واملاتريدية، فقد نشأت الكالبية يف  فالكال
منتصف القرن الثالث، وهي أول الفرق الكالمية بعد اجلهمية واملعتزلة، فقد توىف  

هـ( ويف أول القرن الرابع اهلجري نشأت بقية فرق أهل  243ابن كالب سنة )
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هـ(  324ري املتوىف سنة )الكالم وهم األشاعرة املنتسبون إىل أيب احلسن األشع
هـ( وهي الفرق القائمة  333واملاتريدية: أتباع أيب منصور املاتريدي املتوىف سنة )

 حىت زماننا هذا. 

  

 "األشعرية" -2

يعترب أبو احلسن األشعري امتدادًا للمذهب الكاليب فأبو احلسن األشعري 
سن األربعني،   هـ( كان معتزليًا إىل 324-هـ 260الذي عاش يف الفرتة ما بني )

حيث عاش يف بيت أيب علي اجلبائي شيخ املعتزلة يف البصرة، مث رجع عن مذهب  
املعتزلة وسلك طريقة ابن كالب وتأثر هبا لفرتة طويلة، ولعل السبب يف ذلك أنه  
وجد يف كتب ابن كالب وكالمه بغيته من الرد على املعتزلة وإظهار فضائحهم  

د صنف مصنفات رد فيها على اجلهمية واملعتزلة وهتك أستارهم، وكان ابن كالب ق 
وغريهم. ولكن فات األشعري أن ابن كالب وإن رد على املعتزلة وكشف باطلهم  
وأثبت هلل تعاىل الصفات الالزمة، إال أنه وافقهم يف إنكار الصفات االختيارية اليت  

شيئته وقدرته.  تتعلق مبشيئته تعاىل وقدرته، فنفى كما نفت املعتزلة أن اهلل يتكلم مب
كما نفى أيضًا الصفات االختيارية مثل الرضى، والغضب، والبغض، والسخط  

 وغريها. 

وقد مضى األشعري يف هذا الطور نشيطًا يؤلف ويناظر ويلقى الدروس يف  
 الرد على املعتزلة سالكاً هذه الطريقة.

مث التقى بزكريا بن حيي الساجي فأخذ عنه ما أخذ من أصول أهل السنة 
مث ملا قدم بغداد أخذ عن   61وكان الساجي شيخ البصرة وحافظها 60احلديث، و 

 حنبلية بغداد أموراً أخرى وذلك بآخر أمره.

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ولكن كانت خربته بالكالم خربة مفصلة، وخربته بالسنة خربة جمملة، فلذلك  
وافق املعتزلة يف بعض أصوهلم اليت التزموا ألجلها خالف السنة واعتقد أنه ميكنه 

بني تلك األصول، وبني االنتصار للسنة، كما فعل يف مسألة الرؤية والكالم،  اجلمع 
 62والصفات اخلربية وغري ذلك.

أي أصول  63: )رجع يف الفروع وثبت يف األصول( وقال عنه السجزي 
 64املعتزلة اليت بنوا عليها نفي الصفات، مثل دليل األعراض وغريه. 

يد بن ُكالَّب البصري، وأبو  : )أبو حممد عبد اهلل بن سعوقال ابن تيمية 
احلسن األشعري كانا خيالفان املعتزلة ويوافقان أهل السنة يف مجل أصول السنة.  
ولكن لتقصريمها يف علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصواًل فاسدة، صار يف مواضع  
من قوليهما مواضع فيها من قول املعتزلة ما خالفا به السنة، وإن كانا مل يوافقا 

 65زلة مطلقاً(املعت

وقال أيضاً: )والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كالب واألشعري بقايا 
من التجهم واالعتزال، مثل اعتقاد صحة طريقة األعراض وتركيب األجسام، وإنكار 

وقد مرت  66اتصاف اهلل باألفعال القائمة اليت يشأها وخيتارها، وأمثال ذلك(
ا زيادة املادة الكالمية، مث اجلنوح الكبري للمادة  األشعرية بأطوار ومراحل كان أوهل

 االعتزالية، مث خلط هذه العقيدة باملادة الفلسفية.

فاألشعرية املتأخرة مالوا إىل نوع التجهم بل الفلسفة وفارقوا قول األشعري 
 67وأئمة أصحابه(

فقدماء األشاعرة يثبتون الصفات اخلربية باجلملة، كأيب احلسن األشعري وأيب  
عبد اهلل بن جماهد وأيب احلسن الباهلي والقاضي أيب بكر الباقالين، وأيب إسحاق  
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االسفرائيين، وأيب بكر بن فورك، وأيب حممد بن اللبان، وأيب علي بن شاذان، وأيب  
 68القاسم القشريي، وأيب بكر البيهقي وغري هؤالء. 

ين وغريه ال لكن املتأخرين من أتباع أيب احلسن األشعري كأيب املعايل اجلوي 
يثبتون إال الصفات العقلية، وأما اخلربية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها  

 كالرازي واآلمدي وغريمها.

ونفاة الصفات اخلربية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معناها  
 إىل اهلل تعاىل.

يقتضي  وأما من أثبتها كاألشعري وأئمة أصحابه. فهؤالء يقولون تأويلها مبا 
 69نفيها تأويل باطل، فال يكتفون بالتفويض بل يبطلون تأويالت النفاة.

وهذا االضطراب يف العقيدة األشعرية بني املتقدمني واملتأخرين سببه ما 
أسلفنا من ميل األشاعرة بأشعريتهم إىل اإلعتزال أكثر فأكثر بل إهنم خلطوا معها  

 الفلسفة.

عرية وافق بعضهم املعتزلة يف الصفات قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فاألش
 اخلربية، ومجهورهم وافقهم يف الصفات احلديثية، وأما الصفات القرآنية فلهم قوالن: 

فاألشعري والباقالين وقدماؤهم يثبتوهنا، وبعضهم يقر ببعضها: وفيهم جتهم  
 من جهة أخرى.

ليه متفق فإن األشعري شرب كالم اجلبائي شيخ املعتزلة، ونسبته يف الكالم إ
 عليها عند أصحابه وغريهم. 

وابن الباقالين أكثر إثباتًا بعد األشعري، وبعد ابن الباقالين ابن فورك، فإنه 
 أثبت بعض ما يف القرآن. 
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وأما اجلويين ومن سلك طريقته فمالوا إىل مذهب املعتزلة فإن أبا املعاىل كان  
 .70فأثر فيه جمموع األمرين كثري املطالعة لكتب أيب هاشم، قليل املعرفة باآلثار،

هـ(، فتصدى لإلمامة يف تلك الطريقة 403فما إن جاء أبوبكر الباقالين )ت 
وهذهبا ووضع هلا املقدمات العقلية اليت تتوقف عليها األدلة، وجعل هذه القواعد  

وأسهم إىل حد كبري يف   71تبعًا للعقائد اإلميانية من حيث وجوب اإلميان هبا.
عري الكالمي وتنظيمه مما أدى إىل تشابه منهجي بني املذهب  تنظري املذهب األش

األشعري واملذهب املعتزيل فقد كان األشعري جيعل النص هو األساس والعقل عنده  
ويعترب   72تابع، أما الباقالين فالعقيدة كلها جبميع مسائلها تدخل يف نطاق العقل.

  73الباقالين املؤسس الثاين للمذهب األشعري.

هـ( فاستخدم األقيسة املنطقية يف  478ه إمام احلرمني اجلويين )تمث جاء بعد
تأييد هذه العقيدة، وخالف الباقالين يف كثري من القواعد اليت وضعها. وإن كان 
اجلويين قد استفاد أكثر مادته الكالمية من كالم الباقالين، لكنه مزج أشعريته بشيء 

املعتزيل على خمتارات له، وبذلك   من االعتزال استمده من كالم أيب هاشم اجلبائي
 خرج عن طريقة القاضي وذويه يف مواضع إىل طريقة املعتزلة.

وأما كالم أيب احلسن األشعري فلم يكن يستمد منه، وإمنا ينقل كالمه مما 
وعلى طريقة اجلويين اعتمد املتأخرون من األشاعرة، كالغزايل   74حيكيه عنه الناس.

هـ( وخلطوا مع املادة االعتزالية اليت  606ي )تهـ( وابن اخلطيب الراز 505)ت
 أدخلها اجلويين مادة فلسفية، وبذلك ازدادت األشعرية بعداً واحنرافاً.

فالغزايل مادته الكالمية من كالم شيخه اجلويين يف "اإلرشاد" و"الشامل" 
وحنومها مضمومًا إىل ما تلقاه من القاضي أيب بكر الباقالين. ومادته الفلسفية من  
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كالم ابن سينا، وهلذا يقال أبو حامد أمرضه الشفا، ومن كالم أصحاب رسائل 
 إخوان الصفا ورسائل أيب حيان التوحيدي وحنو ذلك.

وأما الرازي فمادته الكالمية من كالم أيب املعايل والشهرستاين فإن 
ة  الشهرستاين أخذه عن األنصاري النيسابوري عن أيب املعايل، وله مادة اعتزالية قوي

هـ(. ويف الفلسفة مادته من كالم ابن سينا  436من كالم أيب احلسني البصري )ت
واألشعرية األغلب عليهم أهنم مرجئة يف باب األمساء   75والشهرستاين وحنومها. 

واألحكام وجربية يف باب القدر، وأما الصفات فليسوا جهمية حمضة بل فيهم نوع  
لسيف موافقة ألهل احلديث وهم يف  من التجهم، وال يرون اخلروج على األئمة با

 .76اجلملة أقرب املتكلمني إىل أهل السنة واحلديث 

وهناك عدة عوامل أدت إىل انتشار األشعرية واشتهارها لعل من أبرزها ما  
 يلي:

نشأُة املذهب يف "بغداد" اليت كانت حاضرة اخلالفة العباسية وحمط  -أواًل:
يها من شىت األقطار، فهذا العامل أدى أنظار طالب العلم الذين كانوا يفدون إل

. 77بدوره إىل تبين البعض للمذهب األشعري والسعي لنشره يف األقطار األخرى
 بسبب تواجد كثري من أعيان املذهب األشعري يف بغداد يف ذلك احلني.

ثانياً: التقارب الذي كان موجوداً بني األشعرية واحلنبلية وما نفقت األشعرية 
لفها مع احلنبلية. ولوال ذلك لكان مصريها مصري املعتزلة الذين كان  وراجت إال بتوا

للحنابلة دور كبري يف مقاومتهم والرد عليهم. وقد كان بني األشعرية واحلنبلية شيء  
 من التوالف واملساملة وكانوا قدميا متقاربني.

فإن أبا احلسن األشعري ما كان ينتسب إال إىل مذهب أهل احلديث، 
 ده أمحد بن حنبل، وكان عداده يف متكلمي أهل احلديث.وإمامهم عن 
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واألشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على احلنبلية كما أن متكلمة احلنبلية 
 فيما حيتجون به من القياس العقلي فرع عليهم. 

وكان تلميذًا البن فورك الذي   78وإمنا وقعت الفرقة بسبب فتنة القشريي 
احنرفوا إىل التعطيل، فلما صنف القاضي أبو يعلى   كان من أشعرية خراسان الذين

احلنبلي كتابه "إبطال التأويالت" رد فيه على ابن فورك شيخ القشريي وكان اخلليفة  
 .79وغريه مائلني إليه. فلما صار للقشريية دولة بسبب السالجقة جرت تلك الفتنة 

له ومن ثالثاً: انتساب بعض األمراء والوزراء للمذهب األشعري وتبنيهم 
 أبرزهم: 

الوزير نظام امللك الذي توىل الوزارة لسالطني السالجقة فتوىل الوزارة  -أ
 هـ(. 485إىل   -هـ455أللب أرسالن وملكشاه مدة ثالثني سنة وذلك من سنة )

ويف عهده أنشئت املدارس النظامية نسبة إليه وذلك يف عدة مدن منها 
صل، وأمهها وأكربها املدرسة النظامية البصرة، وأصفهان، وبلخ، وهراة، ومرو، واملو 

 يف نيسابور وبغداد.

وكان نظام امللك معظمًا للصوفية واألشعرية، إذ كان هؤالء الذين يلقون 
الدروس يف هذه املدارس، فكان لذلك دوره الكبري يف نشر أصول العقيدة  

 .80األشعرية 

د  هـ( صاحب دولة املوحدين وامسه أبو عب 524املهدي بن تومرت ) -ب
اهلل حممد بن عبد اهلل بن تومرت، الذي تلقب باملهدي، وكان قد ظهر يف املغرب 
يف أوائل املائة اخلامسة، وكان قد دخل إىل بالد العراق، وتعلم طرفاً من العلم، وكان 
فيه طرف من الزهد والعبادة، وملا رجع إىل املغرب صعد إىل جبال املغرب ونشر 

هم من اجلهال الذي ال يعرفون من دين اإلسالم إال  دعوته بني أناس من الرببر وغري 
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ما شاء اهلل فعلمهم بعض شرائع اإلسالم واستجاز أن يظهر هلم أنواعاً من املخاريق  
ليدعوهم هبا إىل الدين، وادعى أنه املهدي الذي بشر به رسول اهلل صلى اهلل عليه  

املعتقد األشعري   وسلم. وعظم اعتقاد أتباعه فيه، واستحلوا بسبب ما علمهم من
والفلسفي دماء ألوف مؤلفة من أهل املغرب املالكية الذين كانوا على معتقد أهل  

. 81السنة واهتموهم زوراً وهبتانًا أهنم مشبهة جمسمة ومل يكونوا من أهل هذه املقالة 
فكان ابن تومرت هو السبب يف إدخال العقيدة األشعرية يف بالد املغرب اليت كانت  

 ة سلفية فحسبنا اهلل ونعم الوكيل. قبل ذلك سني

 صالح الدين األيويب  -جـ

وكان صالح الدين األيويب أشعرياً، فقد حفظ يف صباه عقيدة ألفها له  
قطب الدين أبو املعايل مسعود بن حممد بن مسعود النيسابوري أحد أعالم األشعرية 

شعري، فحمل  وصار حيفظها صغار أوالده، ولذلك نشأ هو وأوالده على املعتقد األ
صالح الدين الكافة على عقيدة أيب احلسن األشعري، ومتادى احلال على ذلك يف  

 .82مجيع أيام ملوك بين أيوب، مث يف أيام مواليهم امللوك من األتراك 

وقد كان لذلك دوره الكبري يف نشر األشعرية يف سائر احناء العامل 
ت هي حاضرة العلم يف تلك  اإلسالمي، فمصر اليت كانت مقر الدولة األيوبية كان

العصور وقد كان لألزهر دور كبري يف نشر العقيدة األشعرية اليت ادخلها صالح  
الدين يف مصر بعد أن قضى على الدولة العبيدية اإلمساعلية، ومنذ زمن صالح  

 الدين واألزهر يقرر عقيدة األشاعرة إىل يومنا هذا 

 "مشاهري األشاعرة"

 ـ( ه324أبو احلسن األشعري )ت

 
 1ط
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 أبو احلسن علي بن  
 هـ( 380حممد الطربي )

 أبو عبد اهلل بن جماهد  
 هـ( 360)

 أبو احلسن الباهلي 
 تقريباً( 370) 

 أبو احلسن عبد العزيز بن
 حممد الطربي  

 
 2ط

 هـ( 406ابن فورك )

 هـ(403أبوبكر الباقالين )

 
 3ط

  

 هـ( 465أبو القاسم القشريي )

  

 هـ( 418ابو إسحاق االسفرائيين )

  

 هـ( 413أبو احلسن السكري )

 هـ(446أبو حممد بن اللبان )

  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 أبو جعفر السمناين   
 هـ( 444)

 أبو منصور عبد القاهر 
 هـ(429البغدادي ) 

 أبو القاسم اإلسكاف 
 هـ( 452) 

 أبو بكر البهقي  
 هـ( 458)

 أبو حممد عبد اهلل بن يوسف اجلويين  
 هـ( 438)

  

 
 4ط

 هـ( 476أبو إسحاق الشريازي )

 هـ(478املعايل اجلويين ) أبو

 
 5ط

 هـ(577أبوبكر الشاشي )

 هـ(505أبو حامد الغزايل )

 أبو القاسم  
 هـ( 512األنصاري النيسابوري )

 هـ(500أبو املظفر اخلوايف )

 عماد الدين اهلراسي امللقب
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 هـ( 504بـ"الكيا" ) 

 
 أبوبكر بن العريب  

 هـ( 543)

 الشهرستاين 
 هـ( 548) 

 أبو القاسم الرازي 
 هـ( 599) 

 أبوبكر بن عساكر
 هـ( 571) 

 
 6ط

 هـ( 618مشس الدين األصبهاين ) 

 سيف الدين اآلمدي  
 هـ( 631)

 فخر الدين الرازي  
 هـ( 606)

 هـ( 682حممود بن أيب بكر األرموي )
 هـ( 715صفي الدين األرموي )
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 6ط

 هـ( 618مشس الدين األصبهاين ) 

 سيف الدين اآلمدي  
 هـ( 631)

 ين الرازي  فخر الد
 هـ( 606)

 هـ( 682حممود بن أيب بكر األرموي )
 هـ( 715صفي الدين األرموي )

 
 7ط

 تقي الدين السبكي 
 تاج الدين بن السبكي 

 هـ( 756عضد الدين اآلجيي )

 هـ( 660العز بن عبد السالم )
 هـ( 733بدر الدين بن مجاعة )

 عالء الدين علي بن حممد الباجي
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 "املاتريدية"

ة شقيقة األشعرية، وذلك ملا بينهما من االئتالف واإلتفاق حىت  تعد املاتريدي
لكأهنما فرقة واحدة، ويصعب التفريق بينهما. ولذلك يصرح كل من األشاعرة  
واملاتريدية بأن كاًل من أىب احلسن األشعري وأيب منصور املاتريدي مها إماما أهل  

 .83السنة على حد تعبريهم 

يف سببه الرئيسي إىل توافق أفكار الفرقتني   ولعل هذا التوافق مع كونه يرجع
وقلة املسائل اخلالفية بينهما وخباصة مع األشعرية املتأخرة، إال أن هناك أسباباً مهمة  
جيب اعتبارها وأخذها يف احلسبان ولعل أمهها التزامن يف نشأة الفرقتني مع كون كل 

فاملاتريدية انتشرت بني   فرقة استقلت بأماكن نفوذ مل تنازعها فيها الفرقة األخرى.
األحناف الذين كانوا متواجدين يف شرق العامل اإلسالمي ومشاله فقل أن جتد حنفياً  

كان  -وهو حنفي-على عقيدة األشاعرة إال ما ذكر من أن أبا جعفر السمناين 
 أشعرياً.

بينما جند األشعرية قد انتشرت بني الشافعية واملالكية وهم اليوم يتواجدون  
وغرب وجنوب وجنوب شرق العامل اإلسالمي، فجل الشافعية واملالكية  يف وسط 

 على األشعرية. ولست اعين بذلك عوامهم وإمنا الطبقة املثقفة منهم. 

واملاتريدية تنسب إىل أيب منصور حممد بن حممد بن حممود بن حممد  
 84هـ( 333املاتريدي املتوىف سنة )

جدل وكالم ومل يكن له دراية   كان معدوداً يف فقهاء احلنفية، وكان صاحب
، وقد هنج منهجًا كالميًا يف تقرير العقيدة يشابه إىل حد كبري  85بالسنن واآلثار

منهج متأخري األشاعرة، وعداده يف أهل الكالم من الصفاتية من أمثال ابن كالب  
 وأيب احلسن األشعري وأمثاهلما.
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ئل الصفات وما وقد تابع املاتريدي ابن كالب يف مسائل متعددة من مسا
 .86يتعلق هبا

ومن املعلوم أن األحناف وأهل املشرق عمومًا كانوا من أسبق الناس تأثراً  
بعلم الكالم، فقد كانت بداية اجلهم من تلك اجلهات، ويف هذا يقول اإلمام أمحد  
يف معرض كالمه عن اجلهم: )وتبعه على قوله رجال من أصحاب أيب حنيفة 

 87بصرة..(وأصحاب عمرو بن عبيد بال

هـ(  240هـ( والقاضي أمحد بن أيب دؤاد )228فبشر بن غياث املريسي )
وغريمها كانوا من األحناف، فال غرابة أن يكون املاتريدي احلنفي من أولئك الذين  
ناصروا علم الكالم وسعوا يف تأسيسه وتقعيده، إىل أن أصبح علمًا من أعالمه 

 بعد تعرف بامسه.  وصاحب إحدى مدارس الكالم اليت صارت فيما 

فاملاتريدي ال يبعد كثريًا عن أيب احلسن األشعري )يف طوره الثاين( فهو  
خصم لدود للمعتزلة، إال أنه كان متأثراً باملنهج الكالمي على طريقة ابن كالب من  
االعتماد على املناهج الكالمية يف تقرير املسائل اإلعتقادية. شأنه يف ذلك شأن أيب  

فكالمها يعترب امتداداً ملدرسة ابن كالب اليت عرفت كمدرسة ثالثة  احلسن األشعري، 
بعد أن كان اخلالف دائرًا بني أهل السنة واجلماعة من جهة واجلهمية واملعتزلة من 
جهة أخرى، فجاء ابن كالب وأحدث منهجاً ثالثاً حاول فيه التلفيق بني النصوص  

 ذلك عند احلديث عن الكالبية.  الشرعية واملناهج الكالمية كما سبق اإلشارة إىل

فاملذهب الكاليب كان له وجوده يف العراق والري وخراسان وكان له انتشار 
 .88يف بالد ما وراء النهر اليت كانت تغص مبختلف الطوائف والفرق 

ومل تتعرض املاتريدية للتطور الذي حصل على العقيدة األشعرية والذي سبق  
 اتريدية بقيت على ما كانت عليه. بيانه يف احلديث عن األشعرية فامل
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وقد مرت املاتريدية بأدوار تارخيية خلصها الباحث الدكتور مشس األفغاين 
 :89على النحو التايل 

 هـ( 333-258أواًل: الدور التأسيسي )

وميتاز هذا الدور بأنه دور النشأة والتأسيس، وعرف فيه املاتريدي بآرائه  
زلة سالكًا يف ذلك طريقة الصفاتية من أهل  الكالمية اليت سخرها للرد على املعت

 الكالم ومن أشهر مؤلفاته يف ذلك كتاب التوحيد.

  

 هـ( 400-333ثانياً: الدور التكويين )

وهو دور تالمذة املاتريدي الذي تأثروا به، وسعوا يف نشر أفكاره والدفاع  
 عنها ومن أشهر تالميذه:

ابراهيم بن زيد احلكيم  أبو القاسم إسحاق بن حممد بن امساعيل بن  -1
 هـ( 342السمرقندي )

 هـ(.390أبو حممد عبد الكرمي بن موسى بن عيسى البزدوي ) -2

 أبو احلسن علي بن سعيد الرُُّستـُْغَفىن )...( -3

 أبو أمحد بن أيب نصر أمحد بن العباس العياضي )...( -4

 أبو عبد الرمحن بن أيب الليث البخاري )...( -5

  

 هـ( 500-400البزدوي )ثالثاً: الدور  

وهو دور تالمذة التالميذ، وهو امتداد للدور السابق وقد سعى فيه أصحابه  
 يف التأليف والنشر هلذه العقيدة ومن أعيان هذا الدور:

 هـ( 493أبو اليسر حممد بن حممد البزدوي ) -1

 هـ( 419حممد بن الفضل البلخي ) -2
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 هـ(  488حممد بن املظفر البغدادي ) -3

 هـ(432العالء صاعد بن حممد االستوائي ) أبو  -4

  

 ( 700-500رابعاً: الدور النسفي )

ويعترب هذا الدور من أهم أدوار املاتريدية الحتوائه على مشاهريهم ومن 
 أعيان هذا الدور:

 هـ(  508أبو املعني ميمون بن حممد املكحويل النسفي ) -1

وله كتاب   90 يف األشعرية ودوره يف املاتريدية مياثل دور الباقالين والغزايل 
"تبصرة األدلة" ويأيت هذا الكتاب يف املرتبة الثانية بعد كتاب التوحيد للماتريدية من  

 حيث األمهية. 

 هـ( 537جنم الدين أبو حفص عمر بن حممد النسفي ) -2

هو من كبار املاتريدية وكتابه "العقائد النسفية" هو عمدة املاتريدية يف  
يومنا هذا وهو املعتمد عند علماء األزهر، وقد ألف حوله  مناهجهم الدراسية إىل

 أكثر من مائة كتاب من أشهرها شرح التفتازاين. 

 هـ( 580أبو حممد نور الدين أمحد بن حممد الصابوين ) -3

هـ( وهو من  710حافظ الدين أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد النسفي ) -4
 هم. كبار املاتريدية وملؤلفاته أمهية بالغة عند

  

 هـ( 1300-700خامساً: الدور العثماين )

نسبة إىل الدولة العثمانية ويعد هذا الدور قمة أدوار املاتريدية بسبب احلضور  
السياسي، ألن الدولة العثمانية كانت دولة حنفية الفروع ماتريدية العقيدة. األمر 

د كان جل  الذي ساعد يف نشر العقيدة املاتريدية واتساع رقعتها اجلغرافية، فق
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القضاة واملفتني واخلطباء ورؤساء املدارس من املاتريدية األحناف ومن أعيان هذا  
 الدور:

 هـ( 747صدر الشريعة عبيد اهلل بن مسعود احملبويب )  -1

 هـ(792سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ) -2

 هـ(816أبو احلسن علي بن حممد املعروف "بالسيد سند اجلرجاين" ) -3

 هـ(861ال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام )كم  -4

 هـ( 879زين الدين أبو العدل قاسم بن ُقطُْلوبـَْغا ) -5

علي بن سلطان حممد أبو احلسن اهلروي املكي املعروف مبال علي   -6
 هـ( 1014القاري )

مصطفى بن عبد اهلل الرومي القسطنطيين املعروف "مبال كاتب شليب"   -7
 هـ( 1067خليفة" )و"حاجي 

  

 ....(-1283سادساً: الدور الديوبندي )

نسبة إىل جامعة ديوبند باهلند واليت تفرع عنها الكثري من املدارس يف القارة 
 اهلندية. وهذا الدور الديوبندي يسري على خطني:

: "تعليمي" ويتمثل يف املدارس الديوبندية املنتشرة يف عموم شبه  أحدمها
أفغانستان( وهي أقوى املدارس  -بنجالديش -الباكستان -هلند القارة اهلندية )ا

 املاتريدية يف الوقت الراهن.

  

: "دعوى" وهو ما يعرف "جبماعة التبليغ" والذي يعد يف حقيقته اخلط الثاين
امتدادًا للمنهج املاتريدي والصويف وكما قيل كل إناء مبا فيه ينضح، فهذه اجلماعة  

 .91ومناهجها صوفية طرقية جذورها كالمية ماتريدية، 
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 ....(-هـ1296سابعاً: الدور الكوثري )

هـ(  1371وهو منسوب إىل حممد بن زاهد الكوثري اجلركسي املتوىف سنة )
 املعروف واملشهور بعدائه للدعوة السلفية وأعالمها.

ومن تالميذ هذا الدور وأعيانه الذين يعدون امتدادًا له يف عصرنا احلاضر 
 أبو غدة ومن على شاكلته.عبد الفتاح 

 مشاهري املاتريدية 

  

  
 (  33أبو منصور حممد بن حممد بن حممود املاتريدي ) 

 
 هـ 342أبو القاسم اسحاق بن حممد احلكيم السمرقندي 

 هـ 390أبو حممد عبد الكرمي بن موسى البزدوي 

 أبو احلسن علي بن  
 سعيد الرُُّسُتغُفين 

 أبو عصمة بن أيب الليث البخاري 

 
 336و القاسم أمحد بن عصمة الصفار أب

 أبو الليث نصر بن حممد السمر قندي  

 
 493أبو اليسر حممد بن حممد البزدوي 

 419حممد بن الفضل البلخي 
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 صاعد بن حممد االستوائي
 432 

 488حممد بن املظفر البغدادي 

 5ق

 
 أبو املعني ميمون بن حممد

 املكحويل النسفي   
 هـ( 508)

 أبو حفص عمر بن  
 هـ( 537مد النسفي )حم

 أبو حممد أمحد بن  
 حممد الصابوين  

 هـ( 580)

 علي بن عثمان األوشى 
 569الفرغاين   

 أمحد بن حممد  
 593الغزنوي 

 6ق

 
 أبو شجاع جنم الدين  

 508بكربس الرتكي 

 654أبو املظفر يوسف بن قزمنلي املعروف بسبط بن اجلوزي 

 برهان الدين حممد بن  
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 687حممد النسفي 

 666مر حممد بن أيب بكر الرازي أبو ع 

 7ق

 
 816أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد النسفي 

 792سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين  

 771مجال الدين حممود بن أمحد القونوي 

 748عبيد اهلل بن مسعود احلبويب 

 8ق

 
 816الشريف أبو احلسن علي بن حممد اجلرجاين 

 825الدهلي صدر الدين أبو الفتح حممد يوسف  

 861كمال الدين حممد بن عبد الواحد ابن اهلمام 

 862مشس الدين أمحد بن موسى اخليايل الرومي 

 9ق

 
 901حمي الدين حممد بن اخلطيب الرومي الشهري "خبطيب زاده" 

 مصلح بن مصطفى بن حممد  
 901القسطالين 

 940مشس الدين أمحد بن سليمان الرومي املعروف بابن كمال باشا" 

 951صام الدين ابراهيم بن حممد االسفرائيين ع

 568أبو اخلري أمحد بن مصلح الدين الرومي املشهور بطاش كربى زاده 

 10ق
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 مال علي القاري 
 1014 

 1052الدهلوي عبد احلق بن سيف الدين 

 1067مصطفى بن عبد اهلل الرومي املعروف حباجي خليفة 

 1067عبد احلكيم بن مشس الدين السيالكويت 

 1097كمال الدين أمحد بن حسن الرومي البياضي  

 11ق

 
  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

 حممد بن محزة  
 1111الدباغ  
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 1150عبد اهلل بن عثمان الرومي 

 1137امساعيل حقى بن مصطفى االسالمبويل  

 1150حممد بن أيب بكر املرعش 

 1190ابراهيم بن مصطفى احلليب املدارى 

 12ق

 
 1239اهلل الدهلوي   عبد العزيز بن ويل

 هـ 1239عبد العزيز بن أمحد القرشي امللتاين تويف بعد 

 حممد بن عثمان بن حممد املربغىن الصويف 
 هـ 1268 

 13ق

 
 1323حممد عبده 

 1352حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي 

 حممد زاهد الكوثري 
 1371 

 14ق

اتريدية حدث بعد هذا  بعد ظهور اجلهمية و املعتزلة والكالبية واألشاعرة وامل
يف اإلسالم "املالحدة من املتفلسفة وغريهم" حدثوا وانتشروا بعد انقراض العصور  

 92املفضلة، وصار كل زمان ومكان يضعف فيه نور اإلسالم يظهرون فيه. 

)وكان من أسباب ظهورهم أن أهل العراق ملا اشتغلوا يف أواخر املائة الثالثة 
 94الباطنية(  93م أهل اإلحلاد، سلط عليهم القرامطة وأول الرابعة بالفلسفة وعلو 
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فكان من أسباب ظهورهم أهنم ظنوا أن دين اإلسالم ليس إال ما يقوله 
أولئك املبتدعون، ورأوا ذلك فساداً يف العقل. فرأوا دين اإلسالم املعروف فاسداً يف  

 العقل.

خلرمية كا  -باليد والسنان-فكان غالهتم طاعنني يف دين اإلسالم بالكلية 
 وغريهم.  96وقرامطة البحرين أتباع أيب سعيد اجلنايب  95أتباع بابك اخلرمي

وأما مقتصدوهم وعقالؤهم فرأوا أن ما جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم  
فيه من اخلري والصالح ما ال ميكن القدح فيه، بل اعرتف حذاقهم مبا قاله ابن سينا  

من ناموس حممد صلى اهلل عليه وسلم،  وغريه من أنه مل يقرع العامل ناموس أفضل 
فلم يطعنوا يف دين حممد صلى اهلل عليه   97وكان هذا موجب عقلهم وفلسفتهم. 

وسلم كما طعن أولئك املظهرون للزندقة من الفالسفة، ورأوا أن ما يقوله أولئك  
 98املتكلمون فيه ما خيالف صريح املعقول، فطعنوا بذلك عليهم.

ال فاسدة تلقوها من أسالفهم الفالسفة، وملا رأوا وكان هلؤالء الفالسفة أقو 
أن ما تواتر عن الرسل خيالفها، سلكوا طريقهم الباطنية فقالوا: إن الرسل مل تبني  
العلم واحلقائق اليت يقوم عليها الربهان يف األمور العلمية، مث منهم من قال: إن  

وإمنا كانوا بارعني يف  الرسل علمت ذلك وما بينته، ومنهم من يقول: إهنا مل تعلمه 
احلكمة العملية دون احلكمة العلمية، ولكن خاطبوا اجلمهور خبطاب ختييلي،  
خيلت هلم يف أمر اإلميان باهلل واليوم اآلخر ما ينفعهم اعتقاده يف سياستهم، وإن  

 كان ذلك اعتقاداً باطالً ال يطابق احلقائق.
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أخالق النفس، وقد   وهم يقرون بالعبادات، ولكن يقولون مقصودها إصالح
يقولون إهنا تسقط عن اخلاصة العارفني باحلقائق فكانت بدعة أولئك املتكلمني مما  

 99أعانت إحلاد هؤالء امللحدين(

)وهؤالء القرامطة والباطنية واملالحدة هم جنود إبليس حقًا املعارضون ملا 
ل اجملرد، جاءت به الرسل بعقوهلم وآرائهم، ودعوهتم تقوم على الدعوة إىل العق

 وقالوا حنن أنصار العقل الداعني إليه املخاصمني به احملاكمني إليه. 

وقد جرى على اإلسالم وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر اخلليفة مراراً 
عديدة، وقتلوا احلاج قتاًل ذريعاً، وانتهوا إىل مكة فقتلوا هبا من وصل من احلاج  

قويت شوكتهم، واستفحل أمرهم وعظمت  إليها، وقلعوا احلجر األسود من مكانه، و 
هبم الرزية. واشتدت هبم البلية، ويف زماهنم استوىل الكفار على كثري من بالد  
اإلسالم يف الشرق والغرب، وكاد اإلسالم أن ينهد ركنه لوال دفاع الذي ضمن  

 حفظه إىل أن يرث األرض ومن عليها. 

لياًل قلياًل على أيدي  مث مخدت دعوة هؤالء يف املشرق، وظهرت من املغرب ق
العبيديني، حىت استفحلت ومتكنت واستوىل أهلها على كثري من بالد املغرب، مث 
أخذوا يطوون البالد حىت وصلوا إىل بالد مصر فملكوها وبنوا هبا القاهرة، وأقاموا 
على هذه الدعوة مصرحني هبا غري متحاشني منها، هم ووالهتم وقضاهتم وأتباعهم،  

فت رسائل إخوان الصفا، واإلشارات، والشفا، وكتب ابن  ويف زمنهم صن
 فإنه قال: كان أيب من أهل الدعوة احلاكمية. 100سينا،

وعطلت يف زماهنم السنة وكتبها واآلثار مجلة إال يف اخلفية حبيث يكون  
قارئها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر، وشعار هذه الدعوة العبيدية تقدمي العقل  

لوا على بالد املغرب، ومصر، والشام، واحلجاز، واستولوا على  على الوحي، واستو 
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العراق سنة، وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بني املسلمني، بل كان ألهل الذمة من  
األمان واجلاه والعز عندهم ما مل يصل إليه أحد من أهل السنة وال يطمع فيه، فكم  

من ورثة األنبياء، وكم  أغمدت سيوفهم يف أعناق العلماء، وكم مات يف سجوهنم 
ماتت هبم سنة وقامت هبم بدعة وضاللة. حىت استنقذ اهلل األمة من أيديهم يف أيام  

هـ( وابن أخيه صالح الدين األيويب  569نور الدين حممود بن زنكي )ت
هـ( فأبل وبرأ اإلسالم من علته بعد ما وطن املسلمون أنفسهم على  589)ت

حىت استبشر أهل األرض والسماء، وأبدر هالله   العراء، وانتعش بعد طول اخلمول،
بعد أن دخل يف احملاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت الرتاقي وقيل من راق،  
واستنقذ اهلل سبحانه بعبده وجنوده بيت املقدس من أيدي عبدة الصليب، أخذ كل 

هبا من أنصار اهلل ورسوله من نصرة دينه بنصيب. وعلت كلمة اإلسالم والسنة وأذن  
 101على رؤوس األشهاد.

: )وكذلك السلطان "نور الدين حممود" الذي  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
كان بالشام، عز أهل اإلسالم يف زمنه، وذل الكفر وأهل البدع ممن كان بالشام 

)فعاش الناس يف ذلك النور   102ومصر وغريمها من الرافضة واجلهمية وحنوهم( 
الد املشرق، وطفي نور النبوة والوحي، بسبب  مدة، حىت استولت الظلمة على ب 

اشتغاهلم باملنطق والفلسفة، وتقدمي العقول واآلراء والسياسة واألذواق والرأي على  
الوحي، فظهرت فيهم الفلسفة واملنطق وتوابعها، سلط عليهم عساكر التتار، 

رقية، فجاسوا خالل الديار، وعاثوا يف القرى واألمصار، فأبادوا أكثر الديار الش
واستولوا عليها، وكاد اإلسالم أن يذهب امسه وينمحي رمسه. وكان مستشار التتار  
وقاضيهم وعاملهم ووزير هوالكو نصري الكفر والشرك واإلحلاد وزير املالحدة النصري  
الطوسي شيخ شيوخ املعارضني بني الوحي والعقل، وال يعلم يف عصره أحد عارض  
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الذي رام إبطال السمع بالكلية، وإقامة الدعوة   بني العقل والنقل معارضته، فهو
الفلسفية، وهو الذي أشار على التتار مبذحبة بغداد فشفا لنفسه من أتباع الرسل  
وأهل دينه، فعرضهم على السيف حىت شفا إخوانه من املالحدة، واشتفى هو،  

قرآن  فقتل اخلليفة والقضاة والفقهاء واحملدثني، فاستعرض علماء اإلسالم وأهل ال
 والسنة على السيف فلم يبق منهم إال من أعجزه قصداً إلبطال الدعوة اإلسالمية.

واستبقى الفالسفة، واملنجمني، والطبائعيني، والسحرة، واملالحدة واملنطقيني. 
ونقل أوقاف مساجد ومدارس املسلمني وأربطتهم هلؤالء النجسة. وجعلهم خاصته  

وبطالن املعاد وأنكر صفات الرب جل جالله،   وأولياءه، ونصر يف كتبه قدم العامل،
من علمه وقدرته وحياته ومسعه وبصره، وزعم أنه ال داخل العامل وال خارجه، وليس  

 فوق العرش إله يعبد البتة.

واختذ للمالحدة مدارس، ورام جعل إشارات إمام امللحدين ابن سينا مكان 
عارضت تلك النقليات   القرآن فلم يقدر وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد

اخلطابية، وقال: هذا قرآن اخلواص وذلك قرآن العوام، ورام إبطال األذان، وحتويل  
الصالة إىل القطب الشمايل، وتغيري الصالة وجعلها صالتني، فلم يتم له األمر، 

 103وتعلم السحر يف آخر األمر فكان ساحراً يعبد األصنام.

طق وعلوم أعداء الرسل وفقه ويف ذلك العصر قام سوق الفلسفة واملن
الشياطني، وصارت الدولة والدعوة ألرباب هذه العلوم، وخرجت آراء وأفكار مل  

  106وحقائق ابن عريب. 105العميدي  104تكن تعرف من قبل مثل جست 
وكان خروج هؤالء نتيجة لالحنطاط الفكري الذي أصاب  107وتشكيكات الرازي 

 األمة اإلسالمية بسبب بعدها عن منهج الوحي.
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مث نظر اهلل لعباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندًا تغزو ملوك هؤالء 
 بالسيف والسنان، وجنداً تغزو علماءهم باحلجة والربهان. 

مث نبغت نابغة منهم على رأس القرن الثامن، فأقام اهلل لدينه شيخ اإلسالم  
يد والقلب  أبا العباس ابن تيمية قدس اهلل روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته بال

واللسان وكشف للناس باطلهم وبني تلبيسهم وتدليسهم وقابلهم بصريح املعقول 
وصحيح املنقول وشفى واشتفى، وبني مناقضتهم ومفارقتهم حلكم العقل الذي به  
يدلون وإليه يدعون، وأهنم أترك الناس ألحكامه وقضاياه فال وحي وال عقل، 

 أن صحيح معقوالهتم خدم لنصوص  فأرداهم يف حفرهم، ورشقهم بسهامهم، وبني 
اليت حصل   108األنبياء شاهدة هلا بالصحة. وتفصيل هذه اجلملة موجود يف كتبه

هبا من اخلري والنفع الكبري ما ال حيصيه إال اهلل، وال نزال وحنن يف القرن اخلامس  
عشر من اهلجرة ننهل من معينها الصايف، فقد نفع اهلل هبذا اإلمام وبكتبه 

، منفعة عظيمة تثلج صدر كل صاحب سنة، فقد أحيا اهلل به معامل ما وبتالميذه
اندرس من السنن، وأقام به لواء التوحيد بعد ما كان الناس فيه من احنراف وبعد  
بسبب املناهج الفلسفية الفاسدة والطرق الصوفية املنحرفة فقمع البدعة وأحيا السنة  

تابعني وتابعي التابعني، وحارب كل ورجع بالناس إىل طريقة السلف من الصحابة وال
بدعة مستحدثة يف هذا الدين، وخلص الدين مما حلق به من أوضار، وشابه من  
فساد، وفند لكل فرقة من فرق الزيغ والضالل أقواهلا وبني زيف آرائها. فكان حبق  
شيخ اإلسالم وقدوة األنام، وأحد اجملددين هلذا الدين، على رغم أنف كل أشعري 

 ي وصويف ورافضي وباطين وملحد. وماتريد

ولقد نذر هذا اإلمام حياته كلها خلدمة هذا الدين والدفاع عن حياضه 
بلسانه وسنانه وبنانه وبيانه، وقد ترك لنا ثروة علمية امتألت هبا خزائن املكتبات  

 وتداوهلا الناس يف مجيع األقطار واألمصار.
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عليها أناس كثريون،  وقد أصبحت مؤلفات هذا اإلمام جامعة كربى تتلمذ
هـ( والذهيب  751أصبحوا مشوس علم ومنارات هداية من أمثال ابن القيم )

هـ( وحممد بن أمحد ابن عبد اهلادي  774هـ( وابن كثري )742هـ( واملزي )748)
 هـ( وغريهم كثري.744)

وال نزال إىل زماننا هذا نتتلمذ على تلك املؤلفات واليت تعترب باعرتاف الكثري  
باحثني هي منطلق الدعوة السلفية املعاصرة، اليت بدء انطالقها على يد اإلمام من ال

اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل، الذي أحيا اهلل بدعوته املباركة ما 
اندرس من معامل السنن وكان حبق إمامًا من أئمة اهلدى، فقد دعا الناس إىل صراط  

يق القومي، فنفى عن كتاب اهلل وسنة رسوله عليه  اهلل املستقيم، وأرشدهم إىل الطر 
الصالة والسالم انتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني وحتريف الغالني، وشرح للناس  
حقيقة الدين يف زمن فرتة استحكمت فيه غربة اإلسالم، وغلب على أهله اجلهل  

ة العثمانية  والبدع، فقد انتشرت العقائد الكالمية والطرق الصوفية، فقد كانت الدول
هـ( دولة ماتريدية العقيدة سعت يف نشر تلك العقيدة الكالمية يف  700-1300)

شرق األرض وغرهبا مستغلة يف ذلك ماهلا من نفوذ وسلطة وأضف إىل ذلك انتشار 
العقيدة األشعرية وهي شقيقة املاتريدية وتتفق معها يف جممل املسائل االعتقادية، 

املعلوم أن كال من األشعرية واملاتريدية مها مراتع   حىت لكأهنما فرقة واحدة ومن
 خصبة للطرق الصوفية املنحرفة اليت بسببها انتشرت اخلرافة وعمت البدع وطمت. 

أي القرن الثامن عشر -وقد وصف أحد الكتاب الغربيني تلك الفرتة 
فقال: )كان العامل اإلسالمي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ، ومن   -امليالدي 

ين واالحنطاط أعمق دركة، فاربد جوه، وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه التد 
 ورجاً من أرجائه، وانتشر فيه فساد األخالق واآلداب.... إىل أن قال:

وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية اليت علمها  
جد من صاحب الرسالة الناس، سجفًا من اخلرافات، وقشور الصوفية، وخلت املسا
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أرباب الصلوات، وكثر عديد األدعياء اجلهالء، وطوائف الفقراء واملساكني خيرجون  
من مكان إىل مكان، وحيملون يف أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات، ويومهون  
الناس بالباطل والشبهات، ويرغبوهنم يف احلج إىل قبور األولياء، ويزينون للناس  

 بور.التماس الشفاعة من دفناء الق

وغابت عن الناس فضائل القرآن، فصار يشرب اخلمر واألفيون يف كل 
مكان. وانتشرت الرذائل وهتكت سرت احلرمات على غري خشية وال استحياء. ونال  

 مكة املكرمة واملدينة املنورة، ما نال غريمها من سائر مدن اإلسالم.

  بعيد القرار.وعلى اجلملة فقد بدل املسلمون غري املسلمني، وهبطوا مهبطاً 

فلو عاد صاحب الرسالة إىل األرض يف ذلك العصر، ورأى ما كان يدعى  
اإلسالم، لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من املسلمني، كما يلعن املرتدون  

 وعبدة األوثان.

وفيما العامل اإلسالمي مستغرق يف هجعته، ومدجل يف ظلمته، إذا بصوت  
رة مهد اإلسالم، يوقظ املؤمنني، ويدعوهم إىل  يدوى يف قلب صحراء شبه اجلزي

 اإلصالح والرجوع إىل سواء السبيل والصراط املستقيم.

فكان الصارخ هبذا الصوت إمنا هو املصلح املشهور الشيخ حممد ابن عبد  
 109الوهاب........(

فقام هذا اإلمام يف النصف الثاين من القرن الثاين عشر اهلجري بالدعوة إىل  
ه بقلمه ولسانه وأوضح للناس حقيقة ما بعث اهلل به نبيه عليه الصالة  اهلل سبحان

والسالم. وما ألصقه به اجلهال والضالل وهو بريء منه من الشرك والبدع  
 واخلرافات. 

فقام الشيخ مبوجب الدعوة حق القيام حىت ظهر احلق وانتشرت عقيدة  
صره يف دعوته اإلمام اهلمام  السلف يف أرجاء اجلزيرة العربية وما حوهلا، وقد أزره ون 
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حممد بن سعود جد األسرة السعودية احلاكمة هلذه البالد، الذي قام بنصرة الشيخ  
ومساعدته حىت كتب اهلل هلذه الدعوة القبول واالنتشار وال تزال هذه الدولة  
السعودية حتمل على عاتقها نصرة دعوة التوحيد فقد أعز اهلل على يد ملوكها، أتباع  

السلفي فقامت بواجب نشر هذا املنهج حق القيام فأكرمت علماء السنة  املنهج 
ونشرت كتب أعالم أهل السنة وأنشأت اجلامعات لتعليم هذا املنهج السلفي  
ونشره. ومن تلك اجلامعات اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية اليت خصصت لتعليم  

يدة السلف الصاحل،  أبناء املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا وتدريسهم عق
فأصبحت حبمد اهلل منار علم لنشر العقيدة الصحيحة، وأصبح خلرجييها دور ريادي 

 يف نشر الدعوة إىل التوحيد الصحيح يف بلداهنم وأوطاهنم.

فقل أن ختلو منطقة أو بلد من خرجيي هذه اجلامعة املباركة الذين أخذوا يف  
 ما يناقضها ويضادها. نشر الدعوة السلفية والصدع هبا، وحماربة كل

وقد قامت هذه الدولة املباركة ببعث الدعاة وكفالتهم وإرساهلم إىل شىت  
أرجاء املعمورة، حرصًا منها على رفع اجلهل والقضاء على االحنرافات اليت تسببت  
هبا تلك املناهج املنحرفة من طرق صوفية وآراء كالمية صد هبا أصحاهبا الناس عن  

 والنهج النبوي السليم.  طريق اهلل املستقيم

وقد أتت هذه اجلهود مثارها وظهرت بركاهتا فقد أسهمت هذه اجلهود يف  
انتشار الدعوة السلفية واحنسار املناهج الكالمية والطرق الصوفية بعد أن كانت  

 العقيدة السلفية يف غربة، وقلة أنصار. 

، وما وما نشاهده اليوم من جامعات ومعاهد ومدارس تقرر النهج السلفي
نراه ينتشر وخيرج من كتب الرتاث السلفي، ومؤلفات حتمل النهج الصحيح ألصدق  
دليل على أن الدعوة السلفية تعيش حبمد اهلل عصر ازدهار وتقدم، وأن املناهج  

 الفلسفية الكالمية والطرق الصوفية البدعية تعيش عصر احنسار وتقهقر.
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أييده على أن احلقيقة اليت  فاحلمد هلل على ما من به من نصره وتوفيقه وت
جيب أن تقرر يف هذا املقام أن مقالة التعطيل مل تندثر ومل يقض عليها قضاًء هنائياً  
فهناك عدد من الطوائف حيمل تلك املقالة وينادى هبا فعلى سبيل املثال ال تزال  
  مقالة املعتزلة اليت تقوم يف هذا الباب على إنكار صفات اهلل، حيملها وينادى هبا 
عدد من الفرق ومنهم الرافضة اإلمامية الذين تأثروا باملعتزلة يف هذه املسألة وال  
يزالون إىل يومنا هذا على هذا املعتقد الفاسد الذي يضاف إىل مجلة معتقداهتم 

 الفاسدة. 

 وكذا الزيدية يقولون بقول املعتزلة وينفون مجيع الصفات.

كر اخلارجي يوافقون املعتزلة يف  وكذا اإلباضية من اخلوارج وهم من بقايا الف
 هذه املسألة ويقولون بقوهلم. 

وأضف إىل ذلك ما يقوم به املستشرقون يف جامعاهتم الغربية من حماولة لدفع  
تالمذهتم من أبناء املسلمني إىل دراسة الفكر املعتزيل وحتقيق تراثه واحلصول على  

ون من وراء ذلك إىل إحياء  درجيت املاجستري والدكتوراة يف هذه اجلوانب، وهم يسع
أفكار املعتزلة ونشر تراثهم العفن بواسطة تالمذهتم الذين يرجعون إىل العامل  
اإلسالمي بشهادات عالية متكنهم من التدريس يف جامعات املسلمني األمر الذي  

 يسهل هلم بث تلك األفكار وإعادة نشرها من جديد. 

فإنا جند أن بقايا أتباع هذا   وإذا نظرنا كذلك إىل الفكر الفلسفي الباطين
الفكر ال يزالون يعيشون إىل يومنا هذا فاإلمساعلية الباطنية ال تزال فرقهم موجودة 

 إىل يومنا هذا فهناك البهرة والسليمانية واألغاخانية واملكارمة والنصريية وغريهم.

وكذلك الفكر الفلسفي االحتادي الذي ال يزال بعض املتصوفة يقدسون  
 من أمثال ابن عريب وابن سبعني وابن الفارض وغريهم.أصحابه 

 وهناك أيضاً أتباع أكرب الفرق الكالمية "األشعرية" "واملاتريدية"
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فاألشعرية تنتشر يف كثري من البلدان اليت يتبع أهلها املذهب الشافعي أو  
 املالكي واملاتريدية تنتشر يف البلدان اليت يتبع أهلها املذهب احلنفي.

هما مدارسه ومعاهده اليت تسعى لنشر فكره ولذلك فإن حلقة ولكل من
 الصراع قائمة ال ميكن جتاهلها فالسعيد من لزم السنة وجنا من البدعة.  

 فاهلل املستعان. 
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 االتباع الذي هو شهادة »أن حممداً رسول اهلل«  -2

} لَِئْن فإن استقام األمر يف هذين األصلني نظر ملا بعدمها فال حسنة مع اختالل التوحيد ألن اهلل يقول: 
 َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك {

سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم فهو القائل: »من أحدث يف  وأيضًا ال قيمة للعمل إذا مل يكن وفق
 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«

فهذا هو املنهج الصحيح يف أي موازنة تعقد، ومن ينظر إىل أصول هذه اجلماعة يدرك أهنا أخلت 
 باألصلني فهم يف األصل األول متكلمة ماتريدية، ويف األصل الثاين صوفية طرقية.

 .1/316سنة  منهاج ال -203

)القرامطة نسبة إىل رجل يقال له محدان قرمط، كان أحد دعاهتم يف االبتداء فاستجاب له  -204
مجاعة فسموا قرامطة وقرمطة. وهم قوم يدعون اإلسالم ومييلون إىل الرفض( تلبيس ابليس إلبن اجلوزي 

 (.149-144)ص

خالق، وال رسول مبعوث جاء من عند اهلل  قال ابن القيم: )القرامطة ال يؤمنون مببدأ وال معاد، وال رب
 .2/266تعاىل، وهم زنادقة يتسرتون بالرفض ويبطنون االحلاد احملض( انظر إغاثة اللهفان 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فالقرامطة الذين يضاهئون الصابئة الفالسفة واجملوس الثانوية عطلوا 
اآلخر، وكذلك العمل الصاحل، حىت جعلوا ما جاءت به وحرفوا اإلميان باهلل، وكذلك اإلميان باليوم 

الشريعة من أمساء األعمال إمنا هي رموز وإشارات إىل حقائقهم كقوهلم: إن الصالة معرفة اسرارنا  
 .490،491والصيام كتمان أسرارنا واحلج زيارة شيوخنا املقدسني وأمثال ذلك( انظر بغية املرتاد ص

 . 2/269إغاثة اللهفان  -205

بابك اخلرمي من زعماء الباطنية من أتباع »اخلُرَِّميَّة« أو»اخلرمدينية« وهي لفظة أعجمية وهي  -206
عبارة عما يستلذ ويشتهى وترتاح به األنفس، وقد لقبوا هبا ألن حاصل مذهبهم راجع إىل رفع التكليف، 

البدين بناحية  وتسليط الناس على اتباع الشهوات من املباحات واحملرمات، وقد ظهر بابك يف جبل
أذريبجان، وكثر أتباعه فاستحلوا احملرمات، وأباحوا وقتلوا الكثري من املسلمني، وحاربته جيوش املعتصم 

 هـ بسر من رأى.223مدة طويلة إىل أن أسرته فصلبته وقتلته سنة  

، امللل والنحل 9/11،55، تاريخ الطربي 25، 24انظر كتاب بيان مذهب الباطنية وبطالنه ص
1/216. 
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أبو سعيد احلسن بن هبرام اجلنَّايب، رأس القرامطة وداعيتهم، كان دقاقا من أهل جنابة )بفارس(  -207
ونفى منها، فأقام يف البحرين تاجراً، وأقامه محدان قرمط داعية يف فارس اجلنوبية، وقد حارب اجلنايب 

ين، وأحرق املصاحف الدولة العباسية، واستوىل على هجر واألحساء والقطيف وسائر بالد البحر 
 هـ( اغتاله خادم له صقلي يف احلمام هبجر.301واملساجد. ويف عام )

 .169،174، الفرق بني الفرق ص2/185، األعالم  11/121انظر البداية  

 . 1/316،317منهاج السنة   -208

 . 1/321منهاج السنة   -209

 . »بتصرف«1/321،322منهاج السنة   -210

هـ، وكان ابن سينا  428هـ وتويف سنة 370 بن سينا، ولد سنة هو أبو علي احلسني بن عبد اهلل -211
كما أخرب عن نفسه فقال: أنا وأيب من أهل دعوة احلاكم، فكان من القرامطة الباطنية الذين ال يؤمنون 
مببدأ وال معاد، وال رب خالق، وال رسول مبعوث جاء من عند اهلل تعاىل وقد رام ابن سينا جبهده تقريب 

فة املالحدة من قول أهل امللل، فإنه قرب مذهب سلفه املالحدة من دين اإلسالم جبهده، رأي الفالس
 . 266، 2/261وغاية ما أمكنه أن قربه من أقوال اجلهمية الغالني يف التجهم.انظر إغاثة اللهفان  

 . 3/1074،1077الصواعق املرسلة   -212

 . 4/22جمموع الفتاوى   -213

 . 2/267،269، إغاثة اللهفان 3/1075،1078الصواعق املرسلة   -214

َجْست: كلمة فارسية معناها البحث، وقد أصبحت تطلق على نوع من فروع اخلالف، وقد  -215
 ( 4/257تضم اجليم. )انظر وفيات األعيان وحاشيته  

العميدي: هو حممد بن حممد بن حممد العميدي السمرقندي، أبو حامد، كان إمامًا يف فن  -216
 هـ.615اً »اجلست« وهو أول من أفرده بالتصنيف، تويف ببخارى سنة اخلالف واجلدل وخصوص
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هو حممد بن علي بن حممد احلامتي الطائي االندلسي، أبوبكر، املعروف بابن عريب، ولد سنة  -217
هـ، صنف التصانيف يف تصوف الفالسفة وأهل وحدة الوجود، فقال أشياء 638هـ، وتويف سنة 560

 (3/659،660اء مروقاً وزندقة، )ميزان االعتدال  منكرة، عدها طائفة من العلم

وقال ابن تيمية: )إن مقالة ابن عريب يف فصوص احلكم مع كوهنا كفراً، إال أنه أقرب أهل الوحدة إىل 
اإلسالم ملا يوجد يف كالمه من الكالم اجليد كثرياً، وألنه ال يثبت على االحتاد ثبات غريه، بل هو كثري 

هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه احلق تارة والباطل آخرى( )انظر  االضطراب فيه، وإمنا 
 (4/6جمموعة الرسائل واملسائل  

فخر الدين حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري يقال له »ابن خطيب الري«  -218
خذ مادته الكالمية هـ. وهو منظر األشعرية املتأخرة، أ606هـ وتويف يف هراة سنة 544ولد يف الري سنة 

من كالم أيب املعايل اجلويين والشهرستاين، ومن كالم أيب احلسني البصري، ومادته الفلسفية من كالم ابن 
 سينا والشهرستاين أيضاً.

 (.450،451( )بغية املرتاد  13/53،54)انظر البداية والنهاية    

 »بتصرف«   3/1074،1080الصواعق املرسلة   -219

ارد األمريكي مؤلف »حاضر العامل اإلسالمي« الذي علق عليه األمري هذا الكالم لستود -220
شكيب ارسالن وقد نقلته من كتاب: )الشيخ حممد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته االصالحية 

 . 104،105وثناء العلماء عليه( للشيخ أمحد بن حجر آل بوطامي ص
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