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احلمد هلل عظيم الفضل وادلنَّة الذي نصر احلق بأىل السنة ،وابتلى أىل إلديان وأعظم ذلم احملنة ،لَتفع درجاهتم يف اجلنة.

جعل بُت احلق والباطل فروقا ،ورمى الباطل بشهب احلق فأصبح شلزقاً زلروقاًَ{ ،قُوْ جَبءَ اىْحَقُّ ًَصَىَقَ اىْجَبطِوُ إَُِّ
اىْجَبطِوَ مَبَُ صَىٌُقًب} [اإلسراء.]88 :
أعلى احلق على الباطل فصار مسوقا ،وأسقط الباطل حىت صار يف الًتاب مدموقا.
رفع احلق حىت علمو القريب والبعيد ،وقُمع البطل ٔتطارق احلديد {قُوْ جَبءَ اىْحَقُّ ًٍََب ُّجْذِئُ اىْجَبطِوُ ًٍََب ُّؼِْذُ}
[سبأ.]49 :
 أٍَّب ثؼذ :فقد راسلٍت أحد إخواننا األفاضل برسالة مضموهنا َّ
أن ىناك من دعاة الصلح بُت أىل السنة وأصحاب
احلزب اجلديد من حيتج على ما ذىب إليو بقول شْخ اإلسالً اثِ رَْْخ رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (/3
:)229-227
(( والناس يعلمون أنَّو كان بُت احلنبلية واألشعرية وحشة ومنافرة .وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب ادلسلمُت وطلباً

التفاق كلمتهم واتباعاً دلا أمرنا بو من االعتصام ْتبل اهلل وأزلت عامة ما كان يف النفوس من الوحشة وبينت ذلم أن
األشعري كان من أجل ادلتكلمُت ادلنتسبُت إىل اإلمام أمحد رمحو اهلل  ...ودلا أظهرت كالم األشعري  -ورآه احلنبلية -
قالوا :ىذا خَت من كالم الشيخ ادلوفق وفرح ادلسلمون باتفاق الكلمة )).
ويريد ىذا احملتج بكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهلل أن يقول :إذا جاز الصلح بُت احلنبلية واألشاعرة مع اختالف
العقائد فهكذا جيوز الصلح بُت أىل السنة وبُت أصحاب احلزب اجلديد وإن حصل ما حصل بينهما من األخطاء.
وجواب ىذه الشبهة بعون اهلل تعاىل وتوفيقو يتضح يف الفصول اآلتية:
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انفصم األٔل :تياٌ يٕقف شيخ اإلسالو اتٍ ذيًيح رحًّ هللا يٍ األشاعرج.
 أقٌهَّ :
إن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهلل من أشد العلماء على األشاعرة ،ومن أكثر العلماء رداً عليهم ،وال أعلم

فإن أكثر مؤلفاتو يف العقيدة يرد فيها على األشاعرة وغَتىم غَت َّ
عادلاً من العلماء كشيخ اإلسالم يف الرد على األشاعرة َّ
أن
لألشاعرة منها احلظ األوفر ،كالسبعينية ،والواسطية ،والتدمرية ،واحلموية ،واألصفهانية ،ودرء تعارض العقل والنقل ،وأفعال
العبد االختيارية ،ورسالة القرآن ىل ىو حرف وصوت أم ال ،وبيان تلبيس اجلهمية ،وجواب شبهة يف نفي الصفات ،وأقوم
ما قيل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،واالحتجاج بالقدر ،والرسالة العرشية ،ورسالة يف الصفات االختيارية ،ورسالة
يف العلو واالستواء ،ورسالة يف مسألة تأويل الصفات ،وشرح حديث النزول ،وكتاب اإلديان الكبَت واألوسط ،ومذىب
السلف يف االعتقاد.
وغَتىا من الكتب الكثَتة.
فمن لو مثل ىذه ادلؤلفات الكثَتة وغَتىا اليت رد فيها على أباطيل األشاعرة وبُت سلالفتهم ألدلة الكتاب والسنة واإلمجاع
مع سلالفتهم للعقل الصريح كيف يعقل أن يسعى يف مجع كلمة احلنابلة واألشاعرة والتغاضي عن تلك األخطاء العقدية
الكثَتة عند األشاعرة.
ىذا شلا ال يتصور شلن ىو دون شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهلل فكيف بشيخ اإلسالم رمحو اهلل!!!.
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انفصم انثاَي :في تياٌ أٌَّ شيخ اإلسالو اتٍ ذيًيح يرٖ أٌَّ األشاعرج جًٓيح.
 أقٌه :ويدل على ذلك كتابو الذي ألف يف الرد على األشاعرة وىو" :ثْبُ ريجْس اجليَْخ يف رأسْس ثذػيٌ
اىنالٍْخ"
 وىكذا قولو :كما يف [املسزذسك ػيَ فزبًٍ اثِ رَْْخ.مجع :ابن قاسم] (ص:)68 :
(( اآليات اليت فيها صفات اهلل سبحانو اليت تأوذلا متأخرو اجلهمية ومسوىا الصفات السمعية ،وىي ما سوى الصفات
السبعة )).
فأنت ترى َّ
أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهلل تعاىل يرى أ َّن األشاعرة جهمية فكيف يعقل أن يسعى إىل اجلمع والتآلف
بُت أىل السنة من احلنابلة وبُت اجلهمية مع بقائهم على عقائدىم ادلخالفة دلنهج السلف.
ً قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)359 /6
(( وكان حيِت بن عمار يقول :ادلعتزلة اجلهمية الذكور ًاألشؼشّخ اجليَْخ اإلّبس .ومرادىم األشعرية الذين ينفون
الصفات اخلربية و َّأما من قال منهم بكتاب "اإلبانة" الذي صنفو األشعري يف آخر عمره ومل يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا

يعد من أىل السنة؛ ىنِ جمشد االّزسبة إىل األشؼشُ ثذػخ )).
 وقال رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)349 /84

(( و َّأما الكالبية :فيثبتون الصفات يف اجلملة .وكذلك األشعريون ولكنهم  -كما قال الشيخ أبو إمساعيل األنصاري : -
اجلهمية اإلناث  .وىم سلانيث ادلعتزلة )).
 قيذ  :فإذا كان رلرد االنتساب إىل األشعري بدعة وإن كان الشخص صحيح العقيدة فكيف ٔتن انتسب إىل
األشعري وىو واقع يف بدع الكالبية بل وادلعتزلة فهو أوىل بالبدعة والضاللة ،وىذا حال متأخري األشاعرة ،فكيف يعقل
َّ
أن شيخ اإلسالم مع ىذه الشدة على األشاعرة واحلكم عليهم بالبدعة ٔتجرد النسبة يسعى إىل التآلف مع األشاعرة مع
بقائهم على بدعهم.
 بل َّبُت رمحو اهلل َّ
أن بعض مقاالهتم وبدعهم من الكفر باهلل تعاىل فقال يف [بيان تلبيس اجليميت يف تأسيس بدعيم
الكالميت] (:)81 /8
يدا -لعلمي َّ
بأن ىذا كفر مبُت -وأنتم ال
كافرا مر ً
(( وذلذا كنت أقول ألكابرىم :لو وافقتكم على ما تقولونو لكنت ً
تكفرون ألنَّكم من أىل اجلهل ْتقائق الدين )).
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وبُت رمحو اهلل َّ
أن متأخري األشاعرة صاروا مع ادلعتزلة فقال يف [بيان تلبيس اجليميت يف تأسيس بدعيم الكالميت] (/8
َّ 
َّ (( :)855
وإن كان أكثر األشعرية ادلتأخرين ،قد صاروا يف ذلك مع ادلعتزلة )).
ً قبه رمحو اهلل يف [درء تعارض العقل ًالنقل] (:)328 /5
(( و َّأما ادلعتزلة فال يقولون :األدلة السمعية ال تفيد اليقُت بل يقولون ال حيتج بالسمع على مسائل التوحيد والعدل َّ
ألن
ذلك  -بزعمهم  -يتوقف العلم بصدق الرسول عليو ،وكذلك متأخرو األشعرية جيعلون القول يف الصفات من األصول
العقلية وأما األشعري وأئمة أصحابو فيحتج عليهم عندىم بالسمع كما حيتج بالعقل )).
 قيذ :وىذا سلروج من متأخريهم إىل مذىب االعتزال.
ً قبه رمحو اهلل يف [درء تعارض العقل ًالنقل] ( (( :)97-96 /7فاعلم بطالن قول القائلَّ :
إن تقدمي النقل على
العقل يوجب القدح فيو بالقدح يف أصلو ،حيث تبُت َّ
أن ذلك ليس قدحاً يف أصلو.
وىذا الكالم يف األصل ىو من قول اجلهمية وادلعتزلة وأمثاذلم ،وليس من قول األشعري وأئمة الصحابة َّ
وإّنا تلقاه عن
ادلعتزلة متأخرو األشعرية ملب ٍبىٌا إىل ٌّع اىزجيٌ ،ثو اىفيسفخً ،فبسقٌا قٌه األشؼشُ ًأئَخ أصحبثو ،الذين مل
يكونوا ٔتخالفة النقل للعقل ،بل انتصبوا إلقامة أدلة عقلية عقلية توافق السمع.
وذلذا أثبت األشعري الصفات اخلربية بالسمع ،وأ ثبت بالعقل الصفات العقلية اليت تعلم بالعقل والسمع ،فلم يثبت بالعقل
ما جعلو معارضاً للسمع ،بل ما جعلو معاضداً لو ،وأثبت بالسمع ما عجز عنو العقل.
وىؤالء خالفوه وخالفوا أئمة أصحابو يف ىذا وىذا ،فلم يستدلوا بالسمع يف إثبات الصفات ،وعارضوا مدلولو ٔتا ادعوا من
العقليات )).
 قيذ  :وىل تظن بشيخ اإلسالم أن جيمع بُت أىل السنة وبُت األشاعرة ادلائلُت إىل نوع من التجهم والفلسفة من غَت
توبة منهم ورجوع إىل السنة ومذىب السلف ىذا أبعد ما يكون احتمالو.
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انفصم انثانث :تياٌ أٌَّ دعٕٖ انرآنف تيٍ أْم انسُح ٔاألشاعرج يخانف نًا يقررِ شيخ اإلسالو
في كرثّ يٍ أٌَّ انُثي صهٗ هللا عهيّ ٔسهى جاء تانرفريق تيٍ انحق ٔانثاطم.
 فقذ قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] ( (( :)842 /8ففرق بُت احلق والباطل واذلدى والضالل والرشاد والغي
وطريق أىل اجلنة وطريق أىل النار وبُت أوليائو وأعدائو )).
ً قبه كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)6 /83
(( َّ
فإن اهلل سبحانو وتعاىل بعث زلمدا باذلدى ودين احلق؛ ليخرج الناس من الظلمات إىل النور ففرق بو بُت احلق والباطل
واذلدى والضالل والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم واجلهل وادلعروف وادلنكر وطريق أولياء اهلل السعداء وأعداء اهلل
األشقياء )).
 قيذ :واجلمع بُت أىل السنة واألشاعرة مجع بُت احلق والباطل.
واحلق والباطل ال يزاالن يف صراع إىل قيام الساعة.
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انفصم انراتع :تياٌ أٌَّ دعٕٖ انرآنف تيٍ أْم انسُح ٔاألشاعرج يخانف نًا يقررِ شيخ اإلسالو
يٍ أٌَّ يخانفح انحق سثة نالخرالف.
 قبه شْخ اإلسالً اثِ رَْْخ رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)37 /8
(( وىكذا عامة ما تنازع فيو الناس يكون مع ىؤالء بعض احلق؛ وقد تركوا بعضو كذلك مع اآلخرين .وال يشتبو على الناس
الباطل احملض؛ بل ال بد أن يشاب بشيء من احلق؛ فلهذا ال يزالون سلتلفُت َّإال من رحم ربك؛ َّ
فإهنم ىم الذين آمنوا
باحلق كلو؛ وصدقوا كل طائفة فيما قالوه من احلق؛ فهم جاءوا بالصدق وصدقوا بو فال خيتلفون )).
ً قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)87 /8
(( فظهر َّ
أن سبب االجتماع واأللفة مجع الدين والعمل بو كلو ،وىو عبادة اهلل وحده ال شريك لو ،كما أمر بو باطناً،
وظاىراً .وسبب الفرقة :ترك حظ شلا أمر العبد بو ،والبغي بينهم .ونتيجة اجلماعة :رمحة اهلل ،ورضوانو ،وصلواتو ،وسعادة
الدنيا واآلخرة ،وبياض الوجوه .ونتيجة الفرقة :عذاب اهلل ،ولعنتو ،وسواد الوجوه ،وبراءة الرسول صلى اهلل عليو وسلم
أن اإلمجاع حجة قاطعةَّ ،
منهم .وىذا أحد األدلة على َّ
فإهنم إذا اجتمعوا كانوا مطيعُت هلل بذلك مرحومُت ،فال تكون
طاعة اهلل ورمحتو :بفعل مل يأمر اهلل بو من اعتقاد ،أو قول ،أو عمل ،فلو كان القول ،أو العمل الذي اجتمعوا عليو مل يأمر
اهلل بو مل يكن ذلك طاعة هلل ،وال سبباً لرمحتو ،وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز يف أول "التنبيو" نبو على ىذه النكتة
)).
ً قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)84 /8
(( وىذا كما قال عن أىل الكتاب ًٍََِِ{ :اىَّزَِِّ قَبىٌُا إَِّّب َّصَبسٍَ أَخَزَّْب ٍِْثَبقَيٌُْ فَنَسٌُا حَظًّب ٍََِّب رُمِّشًُا ثِوِ
فَأَغْشَّْنَب ثَْْنَيٌُُ اىْؼَذَاًَحَ ًَاىْجَغْضَبءَ إِىََ ًٌَِّْ اىْقَِْبٍَخِ} [ادلائدة ]84 :فأخرب َّ
أن نسياهنم حظاً شلا ذكروا بو  -وىو ترك
العمل ببعض ما أمروا بو  -كان سبباً إلغراء العداوة والبغضاء بينهم  ،وىكذا ىو الواقع يف أىل ملتنا مثلما صلده بُت

الطوائف ادلتنازعة يف أصول دينها  ،وكثَت من فروعو )).

ً قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)428 /3
(( فمىت ترك الناس بعض ما أمرىم اهلل بو وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وىلكوا وإذا اجتمعوا
صلحوا وملكوا؛ َّ
فإن اجلماعة رمحة والفرقة عذاب .ومجاع ذلك يف األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر كما قال تعاىلَّ{ :ب
أَُّّيَب َّاىزَِِّ آٍَنٌُا ارَّقٌُا اىيَّوَ حَقَّ رُقَبرِوِ ًَىَب رٌََُرَُِّ إِىَّب ًَأَّْزٌُْ ٍُسْيٌََُُِ (ًَ )201اػْزَصٌَُِا ثِحَجْوِ اىيَّوِ جََِْؼًب ًَىَب
رَفَشَّقٌُا} [آل عمران ]813 ،812 :إىل قولوًَ{ :ىْزَنُِْ ٍِنْنٌُْ أٍَُّخٌ َّذْػٌَُُ إِىََ اىْخَْْشِ ًََّأٍُْشًَُُ ثِبىََْؼْشًُفِ
ًََّنْيٌََُْ ػَِِ اىَُْنْنَشِ ًَأًُىَئِلَ ىٌُُ اىَُْفْيِحٌَُُ} [آل عمران.)) ]814 :
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ً قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)227 /83
(( وىذا حال أىل األىواء ىم سلتلفون يف الكتاب سلالفون للكتاب متفقون على سلالفة الكتاب وقد تركوا كلهم بعض
النصوص وىو ما جيمع تلك األقوال فصاروا كما قال عن أىل الكتاب ًٍََِِ{ :اىَّزَِِّ قَبىٌُا إَِّّب َّصَبسٍَ أَخَزَّْب
ٍِْثَبقَيٌُْ فَنَسٌُا حَظًّب ٍََِّب رُمِّشًُا ثِوِ فَأَغْشَّْنَب ثَْْنَيٌُُ اىْؼَذَاًَحَ ًَاىْجَغْضَبءَ إِىََ ًٌَِّْ اىْقَِْبٍَخِ} [ادلائدة .]84 :فإذا ترك
َطؼٌُا أٍَْشَىٌُْ
الناس بعض ما أنزل اهلل وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ مل يبق ىنا حق جامع يشًتكون فيو ؛ بل {فَزَق َّ
ثَْْنَيٌُْ صُثُشًا مُوُّ حِضْةٍ ثََِب ىَذَّْيٌِْ فَشِحٌَُُ} [ادلؤمنون ]53 :وىؤالء كلهم ليس معهم من احلق َّإال ما وافقوا فيو الرسول
وىو ما ٘تسكوا بو من شرعو شلا أخرب بو وما أمر بو وأما ما ابتدعوه فكلو ضاللة كما قال صلى اهلل عليو وسلم" :وإياكم
ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة" وقد تكون تلك البدعة أعظم عندىم شلا أخذوا بو من الشرعة جيعلون تلك ىي
"األصول العقلية" كالقدرية اجملربة والنفاة فكالمها جيعل ما أحدثوه من الكالم يف األصول  -وىو الذي يسمونو العقليات
 أعظم عندىم شلا تلقوه من الشرع ؛ فادلعتزلة جيعلون العقليات ىي اخلربيات واألمريات مجيعا كالواجبات الشرعية )). أقٌه :إذا كان سبب االجتماع واأللفة ىو التمسك ّتميع الدين ،وسبب الفرقة ىو ترك بعض ذلك َّ
فإن الساعي إىل
ساع فيما ال جدوى وراءه ،فكيف يظن َّ
أن
االجتماع واأللفة مع بقاء ادلخالفات الشرعية للكتاب والسنة واإلمجاع فهو ٍ
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهلل يسعى إىل مثل ذلك.
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انفصم انخايس :تياٌ أٌَّ دعٕٖ انرآنف تيٍ أْم انسُح ٔاألشاعرج يخانف نًا يقررِ شيخ اإلسالو
يٍ أٌَّ انٕالء ٔانثراء يٍ أجم هللا ذعانٗ ٔانحة هلل ٔانثغض هلل ذعانٗ.
 قبه شْخ اإلسالً اثِ رَْْخ رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)329 /84
(( واهلل سبحانو وتعاىل أمر :أن ال يعبد َّإال إياه وأن ال يكون الدين َّإال لو وأن تكون ادلواالة فيو وادلعاداة فيو )).
ً قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)898 /8
(( ومن ادلعلوم أن أوثق عرى اإلديان احلب يف اهلل والبغض يف اهلل وقد أمرنا اهلل أن نأمر بادلعروف وضلبو ونرضاه وضلب أىلو
وننهى عن ادلنكر ونبغضو ونسخطو ونبغض أىلو وصلاىدىم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا )).
ً قبه ريَْزه اىؼالٍخ اثِ اىقٌْ رمحو اهلل يف [الرًح] (ص:)253 :
(( فاحلب يف اهلل ىو من كمال اإلديان واحلب مع اهلل ىو عُت الشرك والفرق بينهما َّ
أن احملب يف احلب تابع حملبة اهلل فإذا
٘تكنت زلبتو من قلب العبد أوجبت تلك احملبة ان حيب ما حيبو اهلل فإذا أحب ما أحبو ربو ووليو كان ذلك احلب لو وفيو
كما حيب رسلو وأنبياءه ومالئكتو وأوليائو لكونو تعاىل حيبهم ويبغض من يبغضهم لكونو تعاىل ببغضهم وعالمة ىذا احلب
والبغض يف اهلل أنَّو ال ينقلب بغضو لبغيض اهلل حباً إلحسانو إليو وخدمتو لو وقضاء حوائجو وال ينقلب حبو حلبيب اهلل
بغضاً إذا وصل إليو من جهتو من يكرىو ويؤدلو َّإما خطأً َّ
وإما عمداً مطيعاً هلل فيو أو متأوالً أو رلتهداً أو باغياً نازعاً تائباً
والدين كلو يدور على أربع قواعد حب وبغض ويًتتب عليهما فعل وترك فمن كان حبو وبغضو وفعلو وتركو هلل فقد
استكمل اإلديان ْتيث إذا أحب أحب هلل وإذا أبغض أبغض هلل وإذا فعل فعل هلل وإذا ترك ترك هلل وما نقص من أصنافو
ىذه األربعة نقص من إديانو ودينو ْتسبو )).
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انفصم انسادس :تياٌ أٌَّ دعٕٖ انرآنف تيٍ أْم انسُح ٔاألشاعرج يخانف نًا يقررِ شيخ اإلسالو
يٍ يجاَثح أْم انثذع ٔاألْٕاء ٔعذو يخانطرٓى.
 قبه شْخ اإلسالً اثِ رَْْخ رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)287-286 /85
(( وذلذا مل يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة كما روي ذلك عن احلسن البصري وغَته؛ ألنَّو دلا أعلن ذلك استحق عقوبة
ادلسلمُت لو وأدىن ذلك أن يذم عليو لينزجر ويكف الناس عنو وعن سلالطتو ولو مل يذم ويذكر ٔتا فيو من الفجور وادلعصية
أو البدعة الغًت بو الناس ورٔتا محل بعضهم على أن يرتكب ما ىو عليو ويزداد أيضاً ىو جرأة وفجوراً ومعاصي فإذا ذكر
ٔتا فيو انكف وانكف غَته عن ذلك وعن صحبتو وسلالطتو قال احلسن البصري" :أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه ٔتا فيو
كي حيذره الناس" وقد روي مرفوعاً و"الفجور" اسم جامع لكل متجاىر ٔتعصية أو كالم قبيح يدل السامع لو على فجور
قلب قائلو .وذلذا كان مستحقاً للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجوراً أو هتتكاً أو سلالطة دلن ىذا حالو ْتيث ال يبايل
بطعن الناس عليو َّ
فإن ىجره نوع تعزير لو فإذا أعلن السيئات أعلن ىجره وإذا أسر أسر ىجره )).
ً ىزيَْزه اىؼالٍخ اثِ اىقٌْ رمحو اهلل كالم حسن يف اخللطة فقال يف [بدائع الفٌائد] (:)276-273 /2
(( َّ
إن فضول ادلخالطة ىي الداء العضال اجلالب لكل شر وكم سلبت ادلخالطة وادلعاشرة من نعمة وكم زرعت من عداوة
وكم غرست يف القلب من حزازات تزول اجلبال الراسيات وىي يف القلوب ال تزول ففضول ادلخالطة فيو خسارة الدنيا
واآلخرة َّ
وإّن ا ينبغي للعبد أن يأخذ من ادلخالطة ٔتقدار احلاجة وجيعل الناس فيها أربعة أقسام مىت خلط أحد األقسام
باآلخر ومل دييز بينهما دخل عليو الشر:
أحذىب :من سلالطتو كالغذاء ال يستغٌت عنو يف اليوم والليلة فإذا أخذ حاجتو منو ترك اخللطة مث إذا احتاج إليو خالطو
ىكذا على الدوام وىذا الضرب أعز من الكربيت األمحر وىم العلماء باهلل تعاىل وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب
وأدويتها الناصحون هلل تعاىل ولكتابو ولرسولو وخللقو فهذا الضرب يف سلالطتهم الربح كلو.
اىقسٌ اىثبِّ :من سلالطتو كالدواء حيتاج إليو عند ادلرض فما دمت صحيحاً فال حاجة لك يف خلطتو وىم من ال يستغٌت
عنو سلالطتهم يف مصلحة ادلعاش وقيام ما أنت زلتاج إليو من أنواع ادلعامالت وادلشاركات واالستشارة والعالج لألدواء
وضلوىا فإذا قضيت حاجتك من سلالطة ىذا الضرب بقيت سلالطتهم:
ٍِ اىقسٌ اىثبىش  :وىم من سلالطتو كالداء على اختالف مراتبو وأنواعو وقوتو وضعفو فمنهم من سلالطتو كالداء العضال
وادلرض ادلزمن وىو من ال تربح عليو يف دين وال دنيا ومع ذلك فال بد من أن ٗتسر عليو الدين والدنيا أو أحدمها فهذا إذا
٘تكنت سلالطتو واتصلت فهي مرض ادلوت ادلخوف ومنهم من سلالطتو كوجع الضرس يشتد ضرباً عليك فإذا فارقك سكن
األمل ،ومنهم من سلالطتو محى الروح وىو الثقيل البغيض العقل الذي ال حيسن أن يتكلم فيفيدك وال حيسن أن ينصت
فيستفيد منك وال يعرف نفسو فيضعها يف منزلتها بل إن تكلم فكالمو كالعصي تنزل على قلوب السامعُت مع إعجابو
بكالمو وفرحو بو فهو حيدث من فيو كلما ٖتدث ويظن أنَّو مسك يطيب بو اجمللس وإن سكت فأثقل من نصف الرحى
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العظيمة اليت ال يطاق محلها وال جرىا على األرض ويذكر عن الشافعي رمحو اهلل أنو قال" :ما جلس إىل جانيب ثقيل َّإال
وجدت اجلانب الذي ىو فيو أنزل من اجلانب اآلخر" ورأيت يوماً عند شيخنا قدس اهلل روحو رجالً من ىذا الضرب

والشيخ حيملو وقد ضعف القوى عن محلو فالتفت إيل وقال" :رلالسة الثقيل محى الربع مث قال :لكن قد أدمنت أرواحنا
على احلمى فصارت ذلا عادة" أو كما قال وباجلملة فمخالطة كل سلالف محى للروح فعرضية والزمة ومن نكد الدنيا على
العبد أن يبتلى بواحد من ىذا الضرب وليس لو بد من معاشرتو وسلالطتو فليعاشره بادلعروف حىت جيعل اهلل لو فرجاً وسلرجاً

اىقسٌ اىشاثغ :من مخالطتو الهلك كلو ومخالطتو بمنزلة أكل السم فإن اتفق ألكلو ترياق وإال فأحسن اهلل فيو العزاء

وما أكثر ىذا الضرب في الناس ال كثرىم اهلل وىم أىل البدع والضاللة الصادون عن سنة رسول اهلل الداعون إلى
خالفها َّ
{اىزَِِّ َّصُذًَُُّ ػَِْ سَجِْوِ اىيَّوِ ًََّجْغٌَُّيَب ػٌَِجبً} فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكراً
والمنكر معروفاً إن جردت التوحيد بينهم قالوا :تنقصت جناب األولياء والصالحين وإن جردت المتابعة لرسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم قالوا :أىدرت األئمة المتبوعين ،وإن وصفت اهلل بما وصف بو نفسو وبما وصفو بو رسولو من

غير غلو وال تقصير قالوا :أنت من المشبهين ،وإن أمرت بما أمر اهلل بو ورسولو من المعروف ونهيت عما نهى اهلل
عنو ورسولو من المنكر قالوا :أنت من المفتنين ،وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا :أنت من أىل البدع
المضلين ،وإن انقطعت إلى اهلل تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا :أنت من المبلسين ،وإن تركت ما أنت
عليو واتبعت أىواءىم فأنت عند اهلل تعالى من الخاسرين وعندىم من المنافقين فالحزك كل الحزك التماس مرضاة
اهلل تعالى ورسولو بإغضابهم وأن ال تشتغل بإعتابهم وال باستعتابهم وال تبالي بذمهم وال بغضبهم فإن عين كمالك
كما قال:
وإذا أتتك مذمتي من ناقص  ...فهي الشهادة لي بأني فاضل
وقال آخر:
وقد زادني حباً لنفسي أنني  ...بغيض إلى كل امريء غير طائل

فمن كان بواب قلبو وحارسو من ىذه ادلداخل األربعة اليت ىي أصل بالء العامل وىي فضول النظر والكالم والطعام
وادلخالطة واستعمل ما ذكرناه من األسباب التسعة اليت ٖترزه من الشيطان فقد أخذ بنصيبو من التوفيق وسد على نفسو
أبواب جهنم وفتح عليها أبواب الرمحة وانغمر ظاىره وباطنو ويوشك أن حيمد عند ادلمات عاقبة ىذا الدواء فعند ادلمات

حيمد القوم التقي وعند الصباح حيمد القوم السرى واهلل ادلوفق ال رب غَته وال إلو سواه )).
ً قبه رمحو اهلل يف [إغاثت الليفان] (:)821 /8
(( فصل :وم ن أنواع مكايده ومكره :أن يدعو العبد ْتسن خلقو وطالقتو وبشره إىل أنواع من اآلثام والفجور ،فيلقاه من
ال خيلصو من شره َّإال ٕتهمو والتعبيس  ى وجهو واإلعراض عنو ،فيحسن لو العدو أن يلقاه ببشره ،وطالقة وجهو ،وحسن
كالمو ،فيتعلق بو ،فَتوم التخلص منو فيعجز ،فال يزا ل العدو يسعى بينهما حىت يصيب حاجتو ،فيدخل على العبد
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بكيده من باب حسن اخللق ،وطالقة الوجو ،ومن ىاىنا وصى أطباء القلوب باإلعراض عن أىل البدع وأن ال يسلم
عليهم ،وال يريهم طالقة وجهو ،وال يلقاىم َّإال بالعبوس واإلعراض.
وكذلك أوصوا عند لقاء من خياف الفتنة بلقائو من النساء وادلردان ،وقالوا :مىت كشفت للمرأة أو الصىب عن بياض أسنانك
عما ىنالك ،ومىت لقيتهما بوجو عابس وقيت شرمها )).
كشفا لك َّ

 قيذ  :وقد سار شيخ اإلسالم مع أىل البدع كما سار غَته من أئمة السنة من ىجرىم ومنابذهتم ،وترك الصالة
خلفهم إذا تيسرت الصالة خلف أىل السنة.
 فقذ قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)344-342 /23
(( فصل :و َّأما الصالة خلف أىل األىواء والبدع وخلف أىل الفجور ففيو نزاع مشهور وتفصيل ليس ىذا موضع بسطو:
لكن أوسط األقوال يف ىؤالء َّ
أن تقدمي الواحد من ىؤالء يف اإلمامة ال جيوز مع القدرة على غَته .فإن من كان مظهراً
للفجور أو البدع جيب اإلنكار عليو وهنيو عن ذلك وأقل مراتب اإلنكار ىجره لينتهي عن فجوره وبدعتو؛ وذلذا َّفرق
مجهور األئمة بُت الداعية وغَت الداعية َّ
فإن الداعية أظهر ادلنكر فاستحق اإلنكار عليو ٓتالف الساكت فإنَّو ٔتنزلة من أسر
بالذنب فهذا ال ينكر عليو يف الظاىر َّ
فإن اخلطيئة إذا خفيت مل تضر َّإال صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت
العامة ؛ وذلذا كان ادلنافقون تقبل منهم عالنيتهم وتوكل سرائرىم إىل اهلل تعاىل ٓتالف من أظهر الكفر فإذا كان داعية منع

من واليتو وإمامتو وشهادتو وروايتو دلا يف ذلك من النهي عن ادلنكر ال ألجل فساد الصالة أو اهتامو يف شهادتو وروايتو فإذا
أمكن إلنسان َّأال يقدم مظهراً للمنكر يف اإلمامة وجب ذلك .لكن إذا واله غَته ومل ديكنو صرفو عن اإلمامة أو كان ىو
ال يتمكن من صرفو َّإال بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهره من ادلنكر فال جيوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثَت وال دفع
أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين َّ
فإن الشريعة جاءت بتحصيل ادلصاحل وتكميلها وتعطيل ادلفاسد وتقليلها ْتسب
اإلمكان .ومطلوهبا ترجيح خَت اخلَتين إذا مل ديكن أن جيتمعا مجيعاً ودفع شر الشرين إذا مل يندفعا مجيعاً .فإذا مل ديكن
منع ادلظهر للبدعة والفجور َّإال بضرر زائد على ضرر إمامتو مل جيز ذلك بل يصلي خلفو ما ال ديكنو فعلها إال خلفو
كاجلمع واألعياد واجلماعة  .إذا مل يكن ىناك إمام غَته وذلذا كان الصحابة يصلون خلف احلجاج وادلختار بن أيب عبيد
الثقفي وغَتمها اجلمعة واجلماعة َّ
فإن تفويت اجلمعة واجلماعة أعظم فساداً من االقتداء فيهما بإمام فاجر ال سيما إذا كان
التخلف عنهما ال يدفع فجوره فيبقى ترك ادلصلحة الشرعية بدون دفع تلك ادلفسدة .وذلذا كان التاركون للجمعة
واجلماعات خلف أئمة اجلور مطلقاً معدودين عند السلف واألئمة من أىل البدع .و َّأما إذا أمكن فعل اجلمعة واجلماعة

خلف الرب فهو أوىل من فعلها خلف الفاجر .وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غَت عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء.
منهم من قال :إنَّو يعيد ألنَّو فعل ما ال يشرع ْتيث ترك ما جيب عليو من اإلنكار بصالتو خلف ىذا فكانت صالتو
خلفو منهياً عنها فيعيدىا .ومنهم من قال :ال يعيد .قالَّ :
ألن الصالة يف نفسها صحيحة وما ذكر من ترك اإلنكار ىو
أمر منفصل عن الصالة وىو يشبو البيع بعد نداء اجلمعة .و َّأما إذا مل ديكنو الصالة َّإال خلفو كاجلمعة فهنا ال تعاد الصالة
وإعادهتا من فعل أىل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنَّو إذا قيلَّ :
إن الصالة خلف الفاسق ال تصح أعيدت اجلمعة
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خلفو َّ
فأما إذا أمر بالصالة خلفو
وإال مل تعد وليس كذلك .بل النزاع يف اإلعادة حيث ينهى الرجل عن الصالةَّ .
فالصحيح ىنا أنَّو ال إعادة عليو دلا تقدم من َّ
أن العبد مل يؤمر بالصالة مرتُت )).
 قيذ  :فهذا ىو موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهلل من أىل البدع واألىواء وىو ىجرىم ورلانبتهم واإلنكار
عليهم وغَت ذلك ،فكيف يظن بو بعد ذلك أنَّو يسعى يف الصلح وادلؤاخاة بُت أىل السنة واألشاعرة مع بقائهم على البدع
واألىواء وعدم التوبة منهم.
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انفصم انساتع :تياٌ أٌَّ دعٕٖ انرآنف تيٍ أْم انسُح ٔاألشاعرج يخانف نًا يقررِ شيخ اإلسالو
قاعذج درء انًفاسذ يقذو عهٗ جهة انًصانحٔ ،أٌَّ انشرع جاء ترقهيم انًفاسذ أٔ ذعطيهٓا.
وقد قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهلل يف مصنفاتو.
 فقذ قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)838 /8
(( إذ الرسول صلى اهلل عليو وسلم بعث بتحصيل ادلصاحل وتكميلها وتعطيل ادلفاسد وتقليلها فما أمر اهلل بو :فمصلحتو
راجحة وما هنى عنو :فمفسدتو راجحة )).
ً قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)265 /8
(( َّ
فإن ذلك الفعل قد يكون فيو مفسدة راجحة على مصلحتو والشريعة جاءت بتحصيل ادلصاحل وتكميلها وتعطيل
ادلفاسد وتقليلها )).
ً قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)94-93 /8
(( والرسل  -صلوات اهلل عليهم  -بعثوا بتحصيل ادلصاحل وتكميلها وتعطيل ادلفاسد وتقليلها ْتسب اإلمكان )).
ً قبه رمحو اهلل كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)582 /81
(( و٘تام "الورع" أن يعلم اإلنسان خَت اخلَتين وشر الشرين ،ويعلم َّ
أن الشريعة مبناىا على ٖتصيل ادلصاحل وتكميلها
وتعطيل ادلفاسد وتقليلها َّ
وإال فمن مل يوازن ما يف الفعل والًتك من ادلصلحة الشرعية وادلفسدة الشرعية فقد يدع واجبات
ويفعل زلرمات .ويرى ذلك من الورع )).
ً قبه رمحو اهلل [االستقامت] (:)286 /2
(( ومجاع ذلك داخل يف القاعدة العامة فيما اذا تعارضت ادلصاحل وادلفاسد واحلسنات والسيئات أو تزامحت فإنَّو جيب
ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدمحت ادلصاحل وادلفاسد وتعارضت ادلصاحل وادلفاسد َّ
فإن األمر والنهى وإن كان متضمناً
لتحصل مصلحة ودفع مفسدة فينظر يف ادلعارض لو فإن كان الذي يفوت من ادلصاحل أو حيصل من ادلفاسد أكثر مل يكن
مأموراً بو بل يكون زلرماً إذا كانت مفسدتو أكثر من مصلحتو )).

تبُت لك ىذا َّ
فإن التآلف مع أىل البدع فيو من ادلفاسد ما ىو أعظم من ادلصاحل ،فإن من ادلفاسد يف
 قيذ :إذا َّ
ذلك ٘تكن أىل البدع من أىل السنة يف نشر بدعهم وأىوائهم ،وفيو تقوية البدعة ،وإذا قويت البدعة ضعفت السنة.
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انفصم انثايٍ :تياٌ أٌَّ انرآنف يع أْم انثذع خالف انكراب ٔانسُح.
 أ َّيا أدنح انكراب فًٍ ٔجِٕ:
اىٌجو األًهَّ :
أن التآلف مع أىل البدع من ادلداىنة يف الدين واهلل عز وجل يقول :قال اهلل تعاىلًَ{ :دًُّا ىٌَْ رُذْىُِِ
فَُْذْىِنٌَُُ} [القلم.]9 :
اىٌجو اىثبِّ :قول اهلل تعاىلًَ{ :اىشُّجْضَ فَبىْجُشْ} [ادلدثر ]5 :ويدخل يف ذلك البدع وأىلها ،والتآلف مع أىل
البدع خالف ما أمر اهلل بو من ىجر الرجز ،وأصل الرجز العذاب ،ومسيت ادلعاصي ومنها البدع رجزاً َّ
ألهنا سبب لذلك.

اىٌجو اىثبىشَّ :
أن اهلل تعاىل هنى عن القعود مع الذين خيوضون يف آيات اهلل يف الباطل ،ويدخل يف معٌت ىؤالء أىل البدع
فقالًَ{ :إِرَا سَأَّْذَ اىَّزَِِّ َّخٌُضٌَُُ فِِ آَّبرِنَب فَأَػْشِضْ ػَنْيٌُْ حَزََّ َّخٌُضٌُا فِِ حَذِّشٍ غَْْشِهِ ًَإٍَِّب ُّنْسَِْنَّلَ
وبُت اجملالس شريك ذلم يف اإلمث فقال:
اىشَّْْطَبُُ فَيَب رَقْؼُذْ ثَؼْذَ اىزِّمْشٍَ ٍَغَ اىْقًٌَِْ اىظَّبىَِِنيَ} [األنعامَّ ،]68 :
{إَِّّنٌُْ إِرًا ٍِثْيُيٌُْ} [النساء ،]841 :والتآلف مع أىل البدع يدعو إىل رلالستهم يف باطلهم.
ٔ أ َّيا أدنح انسُح فًُٓا:

ِ
ِ
ول اهللِ صلى اهلل عليو وسلم
ت (( :تَالَ َر ُس ُ
ما رواه البخاري ( ،)4547ومسلم (َ )2665ع ْن َعائ َشةََ ،رض َي اللَّوُ َعْن َها ،قَالَ ْ

َى ِذ ِه اآليَةَ {ىٌَُ اىَّزُِ أَّْضَهَ ػَيَْْلَ اىْنِزَبةَ ٍِنْوُ آَّبدٌ ٍُحْنَََبدٌ ىَُِّ أًُُّ اىْنِزَبةِ ًَأُخَشُ ٍُزَشَبثِيَبدٌ فَأٍََّب
ِِ
ال
ت قَ َ
اىَّزَِِّ فِِ قُيٌُثِيٌِْ صَّْغٌ فََْزَّجِؼٌَُُ ٍَب رَشَبثَوَ ٍِنْوُ اثْزِغَبءَ اىْفِزْنَخِ ًَاثْزِغَبءَ رَأًِّْيِوِ} إِ َىل قَ ْولو {أًُىٌُا األَىْجَبةِ} قَالَ ْ
شابوَ ِم ْنوُ فَأُولَئِ َ ِ
ول اهللِ صلى اهلل عليو وسلم" :فَِإ َذا رأَي َ ِ
وى ْم" )).
َر ُس ُ
اح َذ ُر ُ
ين َسمى اللوُ فَ ْ
َْ
ين يَتبِعُو َن َما تَ َ َ
ك الذ َ
ت الذ َ

قيذ :وأىل البدع واألىواء ىم ادلرادون بذلك والتآلف معهم خالف احلذر منهم الذي أمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم.
ِ
صْ ٍ
الَ (( :م ْن َس ِم َع
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ُتَ ،ع ِن النِ ِّ
َّيب َ
وروى أمحد ( ،)21886وأبو داود (َ )4389ع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن ُح َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ب أَنوُ
بالدجال فَ لْيَ ْنأَ م ْنوُ؛ َم ْن َسم َع بالد َجال ،فَلْيَ ْنأً م ْنوُ َم ْن َسم َع بالد َجال ،فَ لْيَ ْنأً م ْنوُ ،فَإن الر ُج َل يَأْتيو َو ُى َو يَ ْحس ُ
ال بِ ِو لِ َما َم َعوُ ِم َن ُّ
الشبَ ِو َحتى يَتبِ َعوُ )).
ُم ْؤِم ٌن ،فَالَ يَ َز ُ
قيذ :ىزا حذّش صحْح.

وىذا احلديث يدل على االبتعاد عن أىل الشبهات ،وأىل البدع ىم أىل الشبهات فإذا قارهبم العبد فتنوه والتآلف معهم
من ذلك.
ول اهللِ
ِ
َّاس يَ ْسأَلُو َن َر ُس َ
وروى البخاري ( ،)3616ومسلم ( )8847عن ُح َذيْ َف َة بْ ِن الْيَ َمان ،رضي اهلل عنو قالَ (( :كا َن الن ُ
ول اهللِ ،إِنَّا ُكنَّا ِيف ج ِ
اىلِيَّ ٍة َو َشر،
صلى اهلل عليو وسلم َع ِن ْ
ت :يَا َر ُس َ
َسأَلُوُ َع ِن الشَِّّرَ ،سلَافَةَ أَ ْن يُ ْد ِرَك ٍِت ،فَ ُق ْل ُ
اخلََِْتَ ،وُكْن ُ
تأْ
َ
ِ
ال" :نَ َع ْم َوفِ ِيو
اخلََِْت ،فَ َه ْل بَ ْع َد َى َذا ْ
فَ َجاءَنَا اللَّوُ ِهبَ َذا ْ
ك الشَِّّر ِم ْن َخ ٍَْت ،قَ َ
اخلََِْت ِم ْن َشر؟ قَ َ
تَ :وَى ْل بَ ْع َد َذل َ
ال" :نَ َع ْم" ،قُ ْل ُ
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ِ
ال" :قَ وك ي ه ُدو َن بِغَي ِر ى ْديِي ،تَع ِر ُ ِ
ِ
اخلََِْت ِم ْن َشر؟
ك ْ
تَ :وَما َد َخنُوُ؟ قَ َ ْ ٌ َ ْ
ت :فَ َه ْل بَ ْع َد ذَل َ
ْ
ْ َ
ف م ْن ُه ْم َوتُ ْنك ُر" ،قُ ْل ُ
َد َخ ٌن" ،قُ ْل ُ
ِ
ال" :نَ َع ْمُ ،د َعاةٌ إِلَى أَبْ َو ِ
الُ " :ى ْم ِم ْن
ول اهللِ ِص ْف ُه ْم لَنَا ،فَ َق َ
ت  :يَا َر ُس َ
قَ َ
َجابَ ُه ْم إِلَْي َها قَ َذفُوهُ ف َيها" ،قُ ْل ُ
اب َج َهن َمَ ،م ْن أ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ت :فَِإ ْن
ك؟ قَ َ
ال" :تَل َْزُك َج َم َ
ت :فَ َما تَأْ ُم ُرِِن إِ ْن أ َْد َرَك ٍِت ذَل َ
ين َوإِ َم َام ُه ْم" ،قُ ْل ُ
ج ْل َدتنَاَ ،ويَتَ َكل ُمو َن بِأَلْسنَتنَا" ،قُ ْل ُ
اعةَ ال ُْم ْسلم َ
ال" :فَا ْعتَ ِز ْل تِل َ ِ
ت
اعةٌ َوالَ إِ َم ٌام ؟ قَ َ
ك ال َْم ْو ُ
َص ِل َش َج َرةٍَ ،حتى يُ ْد ِرَك َ
ت َوأَنْ َ
ْك الْف َر َق ُكل َهاَ ،ولَ ْو أَ ْن تَ َعض بِأ ْ
َملْ يَ ُك ْن َذلُ ْم َمجَ َ
ك" )).
َعلَى ذَلِ َ

قيذ  :ويف احلديث اعتزال أىل االفًتاق ومنهم أىل البدع واألىواء ،والتآلف معهم خالف ما أمر بو النيب صلى اهلل عليو
وسلم من اعتزاذلم.

وروى أمحد ( )88723عن الرباء بن عازب عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال (( :إِن أَوثَ َق عُرى ا ِإليم ِ
ان أَ ْن تُ ِحب ِفي
َ
ْ َ

ِ ِ
ض فِي الل ِو ))ً .ىٌ حذّش حسِ ثشٌاىذه.
اهللَ ،وتُ ْبغ َ

قيذ :والتآلف مع أىل البدع خالف البغض يف اهلل تعاىل.
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انفصم انراسع :تياٌ أٌَّ انرآنف يع أْم انثذع خالف إجًاع انسهف.
وقد أمجع السلف على ىجر أىل البدع واألىواء والتحذير منهم ومعاداهتم وعدم رلالستهم ومصاحبتهم.
 قبه اىؼالٍخ اىجغٌُ رمحو اهلل يف [شرح السنت] (:)227 /8
(( وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم ،وعلماء السنة ػيَ ىزا جمَؼني ٍزفقني على معاداة أىل البدعة،
ومهاجرهتم )).
ً قبه اىؼالٍخ اىصبثٌِّ رمحو اهلل يف [عقيدة السلف أصحاب احلديث] (ص:)39 :
(( وىذه اجلمل اليت أثبتها يف ىذا اجلزء كانت معتقد مجيعهم ،مل خيالف فيها بعضهم بعضاً ،ثو أمجؼٌا ػيْيب مييب،
ًارفقٌا مع ذلك على القول بقهر أىل البدع ،وإذالذلم وإخزائهم وإبعادىم وإقصائهم ،والتباعد منهم ومن مصاحبتهم
ومعاشرهتم ،والتقرب إىل اهلل عز وجل ٔتجانبتهم ومهاجرهتم )).
ً سًٍ اىؼالٍخ اثِ ثطخ رمحو اهلل يف [اإلباوت الكربٍ]( :)473 / 2عن ابن عون أنو قال (( :من جيالس أىل
البدع أشد علينا من أىل البدع )).
 وروى أيضاً ( )476 /2عن أٌّة اىسخزْبِّ ،أنَّو دعي إىل غسل ميت ،فخرج مع القوم ،فلما كشف عن وجو
ادليت عرفو ،فقال (( :أقبلوا قبل صاحبكم ،فلست أغسلو ،رأيتو دياشي صاحب بدعة )).
ً قبه اإلٍبً األًصاػِ رمحو اهلل (( :من سًت عنَّا بدعتو مل ٗتف علينا ألفتو )) .رًاه ابه بطت رمحو اهلل يف [اإلباوت
الكربٍ] (.)452 /2
 وروى رمحو اهلل ( )479 /2عن حمَذ ثِ ػجْذ اهلل اىغالثِ قال :كان يقال (( :يتكامت أىل األىواء كل شيء َّإال
التآلف والصحبة )).
 وقال رمحو اهلل ( (( :)481 /2قال أبو حامت :وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد ،فذكر ألمحد بن حنبل ،فقال:
انظروا على من نزل ،وإىل من يأوي )).
ً قبه احلبفظ أثٌ ّؼيَ رمحو اهلل يف [طبقاث احلنابلت] ( (( :)858 /8أخربنا عبد الصمد اذلامشي قراءة قال :أخربنا
الدارقطٍت حدثنا عثمان بن إمساعيل بن بكر السكري قال :مسعت أبا داود السجستاِن يقول قلت :أليب عبد اهلل أمحد بن
حنبل أرى رجالً من أىل السنة مع رجل من أىل البدعة أترك كالمو قال :ال أو تعلمو َّ
أن الرجل الذي رأيتو معو صاحب
بدعة فإن ترك كالمو فكلمو وإالَّ فأحلقو بو )).
ً قبه اإلٍبً اىّّهببسُ رمحو اهلل يف [شرح السنت] ص (:)883 - 882
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((وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أىل األىواء فحذره وعرفو ،فإن جلس معو بعدما علم فاتقو ،فإنَّو صاحب
ىوى)).
ِ
ِ
ِ
ِ
وى ْم فَِإ ِِّن الَ َآم ُن أَ ْن
ال :قَ َ
وب ،قَ َ
ال أَبُو قالَبَةَ (( :الَ ُٕتَال ُسوا أ َْى َل األ َْى َواءَ ،والَ ُٕتَادلُ ُ
 وروى الدارمي (َ )398ع ْن أَيُّ َ
ِ
ضالَلَتِ ِه ْم  ،أ َْو يَْلبِ ُسوا َعلَْي ُك ْم َما ُكْنتُ ْم تَ ْع ِرفُو َن )).
يَ ْغم ُسوُك ْم ِيف َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
وى ْمَ ،والَ تَ ْس َمعُوا
وروى الدارمي (َ )418ع ِن ْ
ين أَن َُّه َما قَاالَ (( :الَ ُٕتَال ُسوا أ ْ
اب األ َْى َواءَ ،والَ ُٕتَادلُ ُ
َص َح َ
احلَ َس ِن َوابْ ِن سَت َ
ِمْن ُه ْم )).
 أقٌه :كالم السلف يف التحذير من أىل البدع واألىواء واألمر هبجرىم ورلانبتهم كثَت جداً وىم رلمعون على ذلك
كما سبق بيانو ،فالدعوة إىل التآلف مع األشاعرة مع بقائهم على بدعهم سلالف إلمجاع السلف ،وحاشا شيخ اإلسالم أن
يسعى إىل ما ىو خالف الكتاب والسنة واإلمجاع.
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انفصم انعاشر :في تياٌ انًراد تسعي شيخ اإلسالو اتٍ ذيًيح رحًّ هللا في انرآنف تيٍ انحُثهيح
ٔاألشعريح.
 أقٌه :قبل اخلوض يف ذلك سوف أنقل كالم شْخ اإلسالً اثِ رَْْخ رمحو اهلل بتمامو من غَت حذف فقد قال
كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)229-227 /3
(( والناس يعلمون أنَّو كان بُت احلنبلية واألشعرية وحشة ومنافرة ،وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب ادلسلمُت وطلباً
التفاق كلمتهم واتباعاً دلا أمرنا بو من االعتصاك بحبل اهلل وأزلت عامة ما كان يف النفوس من الوحشة وبينت ذلم َّ
أن
األشعري كان من أجل ادلتكلمُت ادلنتسبُت إىل اإلمام أمحد رمحو اهلل وضلوه ادلنتصرين لطريقو كما يذكر األشعري ذلك يف
كتبو ،وكما قال أبو إسحاق الشَتازيَّ :إّنا نفقت األشعرية عند الناس بانتساهبم إىل احلنابلة.

وكان أئمة احلنابلة ادلتقدمُت كأيب بكر عبد العزيز ،وأيب احلسن التميمي وضلومها يذكرون كالمو يف كتبهم بل كان عند
متقدميهم كابن عقيل عند ادلتأخرين ،لكن ابن عقيل لو اختصاص ٔتعرفة الفقو وأصولو و َّأما األشعري فهو أقرب إىل أصول
أمحد من ابن عقيل وأتبع ذلا فإنَّو كلما كان عهد اإلنسان بالسلف أقرب كان أعلم بادلعقول وادلنقول.
وكنت أقرر ىذا للحنبلية  -وأبُت َّ
أن األشعري ،وإن كان من تالمذة ادلعتزلة مث تاب ،فإنَّو كان تلميذ اجلبائي ومال إىل
طريقة ابن كالب وأخذ عن زكريا الساجي أصول احلديث بالبصرة ،مث دلا قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى،
وذلك آخر أمره كما ذكره ىو وأصحابو يف كتبهم .وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان ادلعتزليُت مث تاب
من ذلك ،وتوبتو مشهورة ْتضرة الشريف أيب جعفر .وكما َّ
أن يف أصحاب أمحد من يبغض ابن عقيل ويذمو :فالذين
يذمون األشعري ليسوا سلتصُت بأصحاب أمحد بل يف مجع الطوائف من ىو كذلك.
ولما أظهرت كالك األشعري  -ورآه الحنبلية  -قالوا :ىذا خير من كالك الشيخ الموفق وفرح المسلمون باتفاق

الكلمة .وأظهرت ما ذكره ابن عساكر يف مناقبو أنَّو مل تزل احلنابلة واألشاعرة متفقُت إىل زمن القشَتي فإنَّو دلا جرت تلك
الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة ومعلوم َّ
أن يف مجيع الطوائف من ىو زائغ ومستقيم .مع أِن يف عمري إىل ساعيت ىذه مل أدع
أحداً قط يف أصول الدين إىل مذىب حنبلي وغَت حنبلي ،وال انتصرت لذلك ،وال أذكره يف كالمي ،وال أذكر َّإال ما اتفق
عليو سلف األمة وأئمتها .وقد قلت ذلم غَت مرة  :أنا أمهل من خيالفٍت ثالث سنُت إن جاء ْترف واحد عن أحد من أئمة
القرون الثالثة خيالف ما قلتو فأنا أقر بذلك )).

فإِن أقٌه:
 وبعد أن سقت لك كالم اثِ رَْْخ رمحو اهلل بنصو ِّ
ليس يف ىذا كالمو ىذا ما يدل على أنَّو سعى يف التأليف بُت احلنبلية واألشعرية مع بقاء األشعرية ادلتأخرين على البدع
االعتزالية واجلهمية وذلك من وجوه:
 اىٌجو األًه :قولو رمحو اهلل( :وطلباً التفاق كلمتهم واتباعاً لما أمرنا بو من االعتصاك بحبل اهلل).
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فأنت ترى َّ
أن شيخ اإلسالم سعى يف اجتماع كلمة احلنبلية واألشعرية على حبل اهلل تعاىل ،وحبل اهلل تعاىل بينو شْخ
اإلسالً اثِ رَْْخ رمحو اهلل بقولو كما يف [جممٌع الفتاًٍ] (:)41 /7
(( قيل :حبل اهلل ىو دين اإلسالم ،وقيل :القرآن ،وقيل :عهده ،وقيل :طاعتو وأمره ،وقيل :مجاعة ادلسلمُت؛ وكل ىذا
حق )).
قيذ :فالتأليف بُت احلنبلية واألشعرية على حبل اهلل ال يكون َّإال باالستقامة على دين اهلل تعاىل ونبذ البدع واألىواء
فأما التأليف بينهما مع اإلصرار على البدع واألىواء فليس من االعتصام ْتبل اهلل تعاىل
ادلخالفة للكتاب والسنة واإلمجاعَّ ،
يف شيء.
 اىٌجو اىثبَِّّ :
أن شْخ اإلسالً اثِ رَْْخ رمحو اهلل قال( :وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين
وطلباً التفاق كلمتهم) ومعلوم َّ
أن تأليف القلوب ال يتم أبداً مع اختالف العقائد ،وىكذا اتفاق الكلمة ال تكون مع
اختالف العقائد ،واهلل عز وجل يقول{ :ثَأْسُيٌُْ ثَْْنَيٌُْ شَذِّذٌ رَحْسَجُيٌُْ جََِْؼًب ًَقُيٌُثُيٌُْ شَزََّ} [احلشر.]84 :
والبدعة مقرونة بالفرقة فال ديكن أن يوجد اجتماع وتآلف مع وجود البدع واإلصرار عليها.
قبه شْخ اإلسالً اثِ رَْْخ رمحو اهلل يف [االستقامت] (:)42 /8
(( والبدعة مقرونة بالفرقة كما أ َّن السنة مقرونة باجلماعة فيقال :أىل السنة واجلماعة كما يقال :أىل البدعة والفرقة )).
 اىٌجو اىثبىش :قولو رمحو اهلل (وبينت لهم أن األشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى اإلماك أحمد
رحمو اهلل).
وقولو( :وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز ،وأبي الحسن التميمي ونحوىما يذكرون كالمو في
كتبهم بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين ،لكن ابن عقيل لو اختصاص بمعرفة الفقو وأصولو وأما
األشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع لها فإنو كلما كان عهد اإلنسان بالسلف أقرب كان أعلم
بالمعقول والمنقول)
قيذ :وىذا يدل على أنَّو رمحو اهلل أراد أن يؤلف بُت احلنبلية واألشعرية الذين ىم على مذىب األشعري يف آخر حياتو
الذي ألف فيو كتابو "اإلثبّخ" ،أو أراد رد األشاعرة ادلتأخرين إىل مذىب إمامهم.
ً األشبػشح اىزِّ ىٌ ػيَ ٍزىت األشؼشُ يف اإلثبّخ قبه فْيٌ شْخ اإلسالً اثِ رَْْخ رمحو اهلل كما يف
[جممٌع الفتاًٍ] (:)359 /6
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(( وكان حيِت بن عمار يقول :ادلعتزلة اجلهمية الذكور واألشعرية اجلهمية اإلناث .ومرادىم األشعرية الذين ينفون الصفات
اخلربية وأم ا من قال منهم بكتاب "اإلبانة" الذي صنفو األشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا
يعد من أىل السنة؛ لكن رلرد االنتساب إىل األشعري بدعة )).

و َّأما من مال منهم إىل بدعة االعتزال فهؤالء من أىل البدع واألىواء ،والبدعة ال ٕتتمع مع السنة أبداً.

 اىٌجو اىشاثغ :قولو رمحو اهلل (ولما أظهرت كالك األشعري  -ورآه الحنبلية  -قالوا :ىذا خير من كالك الشيخ
الموفق وفرح المسلمون باتفاق الكلمة) ،وىذا يدل على أنَّو ألف بُت احلنبلية واألشعرية باعتبار ما كان عليو األشعري
وبُت للحنبلية َّ
أن األشعري منهم وموافق ذلم يف
يف آخر حياتو ،فرد األشاعرة إىل مذىب إمامهم الذي مات عليوَّ ،
عقيدهتم.
ىذا ىو الظن احلسن بشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهلل تعاىل ،و َّأما أن يًتك األشاعرة على بدعهم االعتزالية واجلهمية ،مث

يغرر على احلنبلية ويقول ذل م :على ماذا ىذا العداء الشديد الذي بينكم وبُت األشعرية ،واألشعري كان منكم فانظروا إىل

ما سطره يف كتابو "اإلثبّخ" فإنَّو موافق لكم يف عقيدتكم َّ
فإن ىذا من ادلكر والتلبيس الذي يتنزه عن شيخ اإلسالم ابن
تيمية رمحو اهلل.
ً خالصخ اىقٌهَّ :
أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهلل مجع بُت احلنبلية واألشعرية ٔتا سطره األشعري يف "اإلثبّخ"
الذي قرر فيو مذىب السلف.

وأما دعاة الصلح مع أصحاب الحزب الجديد فإنهم يدعون إلى الصلح على ما قرره محمد اإلماك في كتابو

"اإلثبّخ" الذي أصل فيو األصول المحدثة المخالفة لمنهج السلف ،فشتان ما بين الصلحين ،وشتان ما بين
اإلبانتين.

وهبذا القدر أكتفي ،واحلمد هلل رب العادلُت.
كتبو 0أبٌ بكر به عبده به عبد اهلل احلمادي يف ليلت الثالثاء  /61صفر6116/ىـ.
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