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 تأليف

 عبد العزيز بن فيصل الراجحي
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  معايل الشيخ العالمة الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
  ، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء   كبار العلماءعضو هيئة
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  أبيات من الشعر إلمساعيل الترمذي 
  إذا ميــز األشــياخ يومــا وحــصلوا 
ــذب   ــو مه ــه حل ــق أدمي الوج   رقي
ــؤمر   ــيم م ــاف ض ــا ح   أيب إذا م
ــة    لعمــرك مــا يهــوي ألمحــد نكب
  هو احملنـة اليـوم الـذي يبتلـى بـه           
  شــجي يف حلــوق امللحــدين وقــرة 

ـ      راق فعـل ابـن حنبـل       فقا أعني امل
  جرى سابقا يف حلبة الـصدق والتقـي        
ــسيد   ــا ب ــوام يوم ــر األق   إذا افتخ
ــصالحه    ــشنونه ل ــألىل ي ــل ل   فق
ــه     ــني لنعل ــداء أمجع ــتم ف   جعل
ــرة    ــون عث ــراء تبغ ــة الق   لرحيان
  فيــا أيهــا الــساعي لتــدرك شــأوه 
  متسكن بالعلم الذي كان قـد وعـى        
  محى نفسه الدنيا وقـد سـنحت لـه         

ــ ــك يف ال ــإن ي ــه ف ــال فإن   دنيا مق
  فقل لألىل حادوا معـا عـن طريقـه         
  فال تأمنوا عقـىب الـذي قـد أتيـتم          

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  فأمحــد مــن بــني املــشايخ جــوهر 
ــوقر  ــور م ــوى وق   إىل كــل ذي تق
ــذكر    ــنوه م ــا خاش ــر إذا م   وم
  من الناس إال نـاقص العقـل معـور         
ــسرب     ــا وي ــسين فين ــرب ال   فيعت
  ألعني أهـل النـسك عـف مـشمر         

  رس من يبغـي العيـوب وحيقـر        وأخ
  كما سبق الطـرف اجلـواد املـضمر        

   مفخــر – واحلمــد هللا –فقيــه لنــا 
ــذر   ــذر يعـ ــه واهللا بالعـ   وحمنتـ
ــر   ــها أذل وأحقـ ــإنكم منـ   فـ
  وكلكم مـن جيفـة الكلـب أقـذر         
ــصر   ــه ستق ــن إدراك ــدك ع   روي
ــر   ــيص املزعف ــه اخلب ــه عن   ومل يله
ــر    ــوت مقف ــن الق ــه إال م   فمرتل

  علـم مكثــر  مـن األدب احملمـود وال  
ــريوا  ــابوا وغ ــىت أج ــوا ح   ومل ميكث
  فــإن الــذي جئــتم ضــالل مــزور 

 
  إمساعيل الترمذي

  قمع الدجاجلة
 الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة
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   تقدمي معايل الشيخ العالمة الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان
  تاء ، وعضو اللجنة الدائمة لإلف عضو هيئة كبار العلماء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
، نبيا حممد وعلى آله  ، والصالة والسالم على خامت النبيني احلمد هللا رب العاملني

  :  ، وبعد وأصحابه أمجعني
أنه يبتلي أهل احلق خبصومهم من أهل :    وسنته يف خلقه- تعاىل -فإن من حكمة اهللا 

  .  يف اهللا واملعاداة فيه، واملواالة   ، ليظهر اجلهاد يف سبيل اهللا الباطل
y7Ï9ºså öqs9  { وليظهر املؤمن الصادق من املنافق الكاذب ur âä!$ t±oÑ ª!$# ué|Ç tGR ]w öNåk÷] ÏB Å̀3» s9 ur 

(#uqè=ö6uãÏj9 Nà6üÒ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ 3{ )1( }  y7Ï9ºxãx.ur $uZù=yèy_ Èe@ä3Ï9 @cÓÉ<tR #xrßâtã z̀ ÏiB tûüÏBÌçôfßJø9$# 3 4ís"x.ur y7În/tçÎ/ $ZÉÏä$yd 

#ZéçÅÁtRur ÇÌÊÈ{ )2( }  $oYù=yèy_ur öNà6üÒ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 ºpuZ÷FÏù öcrçéÉ9óÁs?r& 3 tb%ü2ur y7ï/uë #ZéçÅÁt/ ÇËÉÈ{ )3(  .  

ــال    ــتحن ف ــصور ومم ــق من ــرمحن      واحل ــنة ال ــذي س ــب فه   تعج
:   ، ومن هؤالء ظهر كثري من هؤالء الذين يبتلى م املسلمون:  ويف وقتنا هذا

،   ، صار ينتقد أهل السنة من جنوب اململكة " حسن بن فرحان املالكي  "  شخص يدعى
  .  ويؤيد أهل البدعة

،  قراءة يف كتب العقائد "  وظهرت له يف ذلك كتابات مجعها يف كتاب له مساه
  .  ، شحنه باالفتراءات على أهل السنة وكتبهم  "  املذهب احلنبلي منوذجا

ومن .  ، وفضح كذبه ، وكشف زيفه فقيض اهللا من املشايخ من أبطل شبهاته
، الطاعنني  قمع الدجاجلة  " فضيلة الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي يف كتابه:   هؤالء

  .  " يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة

                                                
  .  4:  سورة حممد آية) 1(
  .  31:  سورة الفرقان آية) 2(
  .  20:  سورة الفرقان آية) 3(
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 ، وعلى من يقف وراءه ممن  فجاء كتابه هذا وافيا باملقصود من الرد على هذا املبطل
}  üw ãNßgtRqßJ n=÷è s? ª!$# öNßgßJ n=÷è tÉ 4 { )1( وصلى اهللا وسلم على نبيا   ، فجزاه اهللا خريا وأثابه ،

  .  حممد وآله وصحبه
  كتبه 

صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
  عضو هيئة كبار العلماء 

  )   التوقيع (

1يف     هـ 5/8/1423

  

                                                
  .  60:  سورة األنفال آية) 1(
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  املقدمة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وحيرمون   ، حيلون حالله  ، وأعز بوحيه املهتدين احلـمد هللا رفـع بدينه املـتقني
  .   ، ويؤمنون مبتشاه ، يعملون مبحكمه حرامه

، تشكيكـه املؤمنني يف السـنة  ، وجعل نصيبه منه أذل به قـلـب كـل مرتاب
، أن يسقط ويعارض   مل جيعل سلطانا ملخدول - تعالت عظمته - إال أنه.   والكتاب

  .  rكـالم الرسول 
، وأبـان هلـم أمور  ، فوصفهم باإلميان بالغيب  عباده الصاحلني- سبحانه -ومدح 

 يف شك - من ذلك -، وإن كان غريهم   ، فكانوا منها على حجة وبينة دنياهم وأخراهم
  .  وريب

أن :  -، ومبينا نعمته وفضله عليهم  حمـذرا هلـم مثبـتا و-وأخـرب عباده 
، وهـل يسـتوي ما  ، من إميان املؤمنني  الكافرين يف حـنق وغـيض وحسد

 ما جاء به يف سنته r، وعبد قـد سـلم هللا رسوله  اسـتهوته الشـياطني حـريان
  ! ؟  والقرآن

، وأدى  ة، بلـغ الرسـال  وصلى اهللا وسلـم وبارك على نبـيه الصادق األمني
، ونكـص عن ذلك  ، فأمن به من حقت له النجاة أخرب مبا أمره به ربه الناس.  األمانة

  .  من حقت عليه النار واإلفالس
، وى فـجانب يه  ، وأمـر فامتـثل أمره الصاحلون قـال فصدقـه املؤمنون

  .  الورعون املتنسكـون
، على   من كان منها قريبا، وأبعد عن النار كل أنذر أمته من كـل أمـر خطري

 -، فـما أرضى مواله  ، وإن رضي   فـغضبه هللاrإن غضب .  جرف هار أو شفري
  .    أرضاه-جل وعال 
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، وما ترك سبيل خـري إال دعـى أمـته  جـاهد املشركني وحـذر من املنـافقني
ذر وكـان ممـا حـ.  ، وأبعدها عـنه ، وال سبيل شر إال حذرها منه إليه ودهلا عليه
،   )1( }كـل منافق عليم اللسان  {:   وخشـي عـلى أمـته مـنهrمـنه الـنيب 

 من ما { :  ، وقال فتـنة املسيح الدجال:  وأشد ما خشيه عليهم من الفنت والضالل

 : ، وعرفهم به فقال مث وصفه هلم.  )2( }إال وحذر أمته من املسيح الدجال  نـيب قبلي

،  به وما ذاك إال لعظـم افتـتان الناس.  )3( }، وإن ربكم لـيس بـأعور  إنه أعور {

èpuZ÷GÏÿø9$#ur çét9ò2r& z̀  {:  وقد قال سبحانه ÏB È@÷Fs)ø9$# 3 { )4(  ،}  èpuZ÷FÏÿø9$#ur ëâx©r& z̀ ÏB È@÷Gs)ø9$# 4 { 
)5(  .  

، وبقدر الضاللة   كـل دجال أراد فتنة املؤمنني عما جاء به املرسلونوكذلك حال 
  .   يكون الضالل واإلضالل

، ما رأى املؤمنني   دجيجيل عظـم يف نفسه وكـرب:  وكـان من هؤالء الدجاجلة
، حني استقرت رحال  ، تلـجلج تائها يف مفازات الضاللة فـيه من خري إميان وبر
، متابعا إبليس إلغواء املؤمنني  ، فأخذ العهد على نفسه لرسالةاملؤمنني يف أرض النبوة وا

  ! حبزبه ورجـله وخيله وفلسه 
، من الروافض والعلمانيني  ، واستظهر باملتلجـلجني فاستعان بإخوانـه من املبطلني

أعظـم :  ، فـلـم يروا خريا أحق باهلدم وضرره باإلسالم أعـم وأطـم واحلداثيـني
  .  ، سلف األمة ورياحني اجلـنة  إلسالم وعلمائه األعالممن اعتقاد أئمة ا

                                                
  .   )22 / 1(أمحد ) 1(
  .   )135 / 2(محد ، أ )4141(البخاري املغازي ) 2(
، أبو داود  )2245(، الترمذي الفنت  )2933(، مسلم الفنت وأشراط الساعة  )6712(البخاري الفنت ) 3(

  .   )290 / 3(، أمحد  )4316(املالحم 
  .   217:   سورة البقرة آية) 4(
  .   191:   سورة البقرة آية) 5(
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، ومجعوا هلا ما قذفته الشياطني وترتلت به عليهم وعلـى  فـجعلوها هدفـهم
فوجدوها بضاعة :  ، وما اجتمع لـديهم من خطلهم ، ثـم قـلـبوا شبههم سابقيهم

 فزادوها !؟   ، فكـيف بفحول املهتدين مزجاة ال تضل طفال من أطفال املوحدين
  .  ، عسى أن جتد من مرضى القلوب أذنا صاغية كـذبا وحتريفا وتلبيسا

ــا    ــاج ختاهل ــت كالزج ــبه اف   حقا وقـد سـقطت علـى صـفوان            ش
، املذهب  قراءة يف كتب العقائد " واختاروا لعصارة كـل مدحور مذموم اسم

خصـوا .  لكي، حسن بن فرحان املا  ألخبثهم حنلة وأفسدهم ملة  " احلنبلي منوذجا
، والذب  ، والقـيام ا ، واشتهارهم بنصرا احلنابلة بالتسـمية ملزيد عنايتهم بالسـنة

، وكـم متكرب عليها   فكم طاعن فيها قـد جندلوه بسيوفهم.   عن محاها وحياضها
، وأقر ا أعداؤهم  ، سارت بأخبارهم تلك الركـبان  قـد أهانوه وأذلوه ببأسهم

  .  واإلخوان
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  فصل
ظـنوا أنـهم :  ، عما عصره واعتصره السفهاء ولـما أعرض كـثري من العـلماء

  ! وبكـيد الشياطني قد كادوهم وأرغموهم ! قد أفحموهـم 
على حـد قول ! وال قـوال باطال كـان أم صوابا ! فال يستطيعون جوابـا 

  :   األول
ــن أين   ــسفيه فظ ــن ال ــكت ع   عييت عن اجلـواب ومـا عيــيت           س

،  ، هـذه الـتفاهات والترهات ت عـلى كـتابة ورقـات تبـني ضعففعزمـ
:  - جل وعال -، أمل يقل اهللا  ليعلم حزب الشيطان أن النصر واحلـجة حلزب الرمحن

}  ¨b Î)ur $ tR yâZã_ ãNßgs9 tbqç7 Î=» tó ø9 $# ÇÊÐÌÈ { )1(؟   بال شك وال امترى !  

* * * *   

                                                
  .  173:   سورة الصافات آية) 1(
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  فصل 
  يف ذكر مقدمات قبل الشروع يف الرد 

  املقدمة األوىل
، يطلقها أهل   ، كلها أحكام شرعية أن التكفري والتـبديع والتضليل والتفسيق
، دون امتعاض وال حياء أو استحياء من  العلـم على من استحقها باحلـجة والدليل

آمال أن ينجيه ! ذه األحكام ، وإن حاول بعض الزنادقة أن يعيب أئمة الدين   ذلك
  .  ، إذا ارتكب موجباا كالمه هذا من حكـم اإلسالم فيه بالكـفر أو التبديع

يعيبون على املسلمني تكفريهم هلم :  فلو طـفق اليهود والنصارى وبقية الكفرة
  .  مل يكن للمسلمني ترك ذلك:  وتضليلهم

  املقدمة الثانية 
، فكـثرة زاعميه من املخالفني ال  بدليله من الوحيأن احلـق واحد يعرفه املهتدون 

، وكـان سـبب اهلداية ودليلها  جتعلـه ملتبسا وال خفيا إال على من جهل الوحـي
،  ، أو كـثرة املـدعني وسـوادهم  ، أو املـزاعم اخلاويـة  الدعاوى اخلالية:  عنده

ö@è% b  {:  - عـز وجـل -قـال  Î) àMù=n=|Ê !$ yJ ¯R Î* sù ë@ ÅÊ r& 4í n? tã ÓÅ¤ øÿtR ( Èb Î) ur àM÷ÉyâtG ÷d $# $ yJ Î6sù 

ûÓÇrqãÉ ¥í n< Î) úÜÎn1 uë 4 ¼çm̄R Î) Óìã ÏJ yô Ò=ÉÌç s% ÇÎÉÈ { )1(  .  

، وفعلوا  ، وكذلك زعم النصارى  وقـد زعـم اليهود االهتداء ونفوه عن النصارى
ÏMs9$  {:  - سبحانه -قال ! باليهود ما فعله اليهود م من قبل  s%ur ßäqßguäø9 $# ÏM|¡øäs9 3ìtç»|Á̈Z9 $# 

4í n? tã &äóÓx« ÏMs9$ s%ur 3ìtç» |Á̈Y9 $# ÏM|¡øäs9 ßäqßguäø9 $# 4í n?tã &äóÓx« { )2(   .  

                                                
   . 50:  سورة سبأ آية) 1(
  .   113:   سورة البقرة آية) 2(
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:   ، مل يرجعوا إليه فـقـال  ، وبينهم الوحي   عليهم ذلك- تعاىل -ثـم عاب اهللا 
}  öNèdur tbqè=÷GtÉ |=»tGÅ3ø9$# 3 { )1( وقال سبحانه ،  :}  (#qä9$s%ur (#qçRqà2 #·äqèd ÷rr& 3ìtç»|ÁtR (#rßâtGöksE 3 
ö@ è% ö@ t/ s'©# ÏB zO¿ Ïdºtçö/Î) $Zÿã ÏZym ( $ tBur tb%x. z̀ ÏB tûüÏ.Îéô³ßJ ø9 $# ÇÊÌÎÈ { )2(   .  

، وسبب هداية من  ة مبينا سبب ضالل األمم املاضي- جـل وعال -وقـال 
@È  {:  هـدى t/ yì t7 ©?$# öúïÏ%©!$# (#þqßJ n=sß Nèd uä!#uq÷d r& Îéöçtó Î/ 5Où=Ïæ ( ỳJ sù ìÏâökuâ ô t̀B ¨@ |Êr& ª! $# ( $ tBur M çl m; 

Ï̀iB tûïÎéÅÇ» ¯R ÇËÒÈ óOÏ%r'sù y7ygô_ ur ÈûïÏe$# Ï9 $ Zÿã ÏZym 4 |Ntç ôÜ Ïù «! $# ÓÉL ©9 $# tç sÜ sù }̈ $ ¨Z9 $# $ pköé n=tæ 4 üw ü@ÉÏâö7 s? È,ù=yÜ Ï9 «! $# 4 
öÅÏ9ºså ÚúïÏe$!$# ÞOÍhäs)ø9 $#  ÆÅ3» s9 ur uésY ò2 r& Ä¨$ ¨Z9 $# üw tbqßJ n=ôè tÉ ÇÌÉÈ * tûüÎ6èÏYãB Ïmøã s9 Î) çnqà)̈? $#ur (#qßJä Ï%r&ur 

no4qn=¢Á9 $# üwur (#qçRqä3s? öÆÏB tûüÅ2 Îéô³ßJ ø9 $# ÇÌÊÈ z̀ ÏB öúïÏ%©!$# (#qè%§ç sù öNßguZÉÏä (#qçR% ü2 ur $Yè uã Ï© ( ë@ ä. ¥>÷ì Ïm 

$ yJ Î/ öNÍköâyâs9 tbqãm Ìç sù ÇÌËÈ { )3(  .  
  املقدمة الثالثة
، من خلق القرآن أو تعطيل صفات  أن اجلهمية ومن لـف لـفها وقال بقوهلا

فهو كـافر خارج من اإلسالم مرتـد :  ، من تلك املسالك واملهالك الرمحن وغري ذلك
  .  ، بإمجاع أئمة اإلسالم  عنه

،    عن عشرات بل مئات- ثابتا -، وروي ذلك  حكـى إجـماعهم جـماعات
  .  ، وحفاظ اإلسالم دم على مخس مائة إمام من أئمة السلفزادت ع

، أبو  ، ذو القدر اخلطـري احلافظ الكبري:  وقـد سـاق أمساءهم بأقواهلم مسندة

يف )  هـ418ت   (القاسـم هـبة اهللا بـن احلسن بن منصور الاللكائي الشافعي 

                                                
  .   113:   سورة البقرة آية) 1(
  .   135:   سورة البقرة آية) 2(
  .  32 - 29:   اتياآلسورة الروم ) 3(
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 - 260 /1  (  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة "  كـتابه العظيم

  .  وحكـى إمجاع سلف األمة وعلمائها على ذلك)  342

فهؤالء مخس مائة ومخسون نفسا أو كـثر من  : ( ) 344 /1 (مث قال بعد ذلك 

، على اختالف  ، واألئمة املرضيني سوى الصحابة اخلريين التابعني وأتباع التابعني
  .  ، ومضي السنني واألعوام  األعصار

، ولو اشتغلت بنقل  ، وتدينوا مبذاهبهم  ممن أخذ الناس بقوهلموفيهم حنو مائة إمام 
لكين اختصرت وحذفت األسانيد .  لبلغت أمساؤهم ألوفا كثرية:  أقوال احملـدثني

، ومن أنكر  ، ال ينكر عليهم منكر ، ونقلت عن هؤالء عصرا بعد عصر لالختصار
أن :  ال خـالف بني األمـةو.  ، أو أمروا بقـتله أو نفـيه أو صلبه  قولـهم استتابوه

، مث جهم بن  جعد بن درهـم يف سين نيف وعشرين:  " القرآن خملوق  " أول من قال
  .  اهـ)  صفوان

احلافظ أبو القاسـم :  وحكـى إمجاعهم قـبله عن هؤالء األئمة األعالم أيضا

،  "  السنة "  يف كتابه- رمحه اهللا -)  هـ360ت  (سليمان بن أيوب الطـرباين 

،  الكافية الشافية " ، أبو عبد اهللا ابن قـيم اجلوزية يف لذلك أشـار اإلمام العامل العاملو
  :  بقوله "  يف االنتصار للفرقة الناجية
  ، مخــسون يف  ولقــد تقلــد كفــرهم

ــهم  ــام حكــاه عن   والاللكــائي اإلم
  

 
ــدان   ــاء يف البل ــن العلم ــشر م   ع
  بــل قــد حكــاه قبلــه الطـــرباين 

 /12  ( " سري أعالم النبالء " اإلسالم أبو عبد اهللا الذهيب يفوقـد ذكـر مؤرخ 

:   من أئمة السلف " القرآن كالم اهللا غري خملوق  " أن عدد من نصوا على أن:  ) 290

  .   أزيد من ثالمثائة إمام
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عن عمرو :  ) 253 /1 (أيضا بسنده  "  شرح السنة  " وروى الاللكـائي يف

 :  يقولونrعة مـن أصـحاب رسول اهللا أدركـت تسـ : ( بـن ديـنار قـال
خلق أفعال  " اهـ وروى البخاري يف كـتابه)  " فهو كافر:  من قال القرآن خملوق "

 كتبت -حدثين احلكـم بن حممد الطربي  : (  يف أول أثر فيه بسند صحيح قال " العباد
 - ني سنة أدركـت مشاخينا منذ سبع  : ( حدثنا سفيان بن عيينة قال:    قال-عنه مبكة 

  .  ) ، وليس مبخلوق القرآن كـالم اهللا:   يقولون-منهم عمرو بن دينار 
  :  ورواه

  .   ذا اإلسناد)  2666 ( "  تارخيه "  البخاري أيضا يف* 
  .   ) 396 (و )  386 ( " شرح السنة  "  والاللكائي يف* 

ص   ( " االعتقاد  "  ، و ) 315ص  ( " األمساء والصفات " والبيهقي يف* 
46 (  .  
  :  ورواه

  .  ) 344 (  " الرد على اجلهمية " اإلمام أبو سعيد الدارمي يف* 
ص  ( " االعتقاد " ، و ) 315 ( " األمساء والصفات  "  والبيهقي يف* 
38 (  .  

من طريق إسحاق بن )  548 /2 ( " اإلبانة الكـربى " وابـن بطـة يف* 
  .   راهويه عن سفيان عن عمرو به

بعد روايته لألثر السابق   " شرح السـنة " ئي يفوقـال الاللكـا
ولقد لـقي ابن عيينة حنوا من مائيت نفس من التابعني من   : ( )  1/267 (

،  ، والكوفة ، من أهل احلرمني ، وأكـثر من ثالمثائة من أتـباع التابعني  العلماء
  .  اهـ)  ، واليمن ، ومصر ، والشام  والبصرة
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، يف كتب معتقد أهل  وذكـر أقوال أئمة السـلف فيها،  واملسألة مبسوطة بتفصيل
  :   ، مثل السنة املسندة وغريها

ت  (أليب سعيد عثمان بن سعيد الدارمي  " الرد على اجلهمية " *
  .  ) هـ280

، عـلى بشـر املريسـي الكافـر  رد عـثمان بـن سـعيد " و* 
  .  كذلك)  هـ280ت  (للدارمي  " العنـيد
  .  )  هـ287ت  (بن أيب عاصم ال " السنة " و* 
  .   ) هـ290ت   (لعبد اهللا بن اإلمام أمحد  " السنة " و* 
  .   ) هـ311ت   (أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلـالل  " السنة " و* 
  .  ) 360ت  (أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري  " الشريعة " و* 
 بـن حممـد ابـن بطـة ألبـي عبد اهللا عبيد اهللا "  اإلبانة الكـربى " و* 

  .  ) 387ت   (العكـربي 
ألبـي القاسـم هبة اهللا  " شرح أصـول اعـتقاد أهـل السـنة واجلماعة  "  و* 

  .  ) هـ418ت  (بن احلسن الاللكائي 
ت  (أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  "  األمساء والصفات " و* 

  .  )  هـ458
  .  له أيضا  "  االعتقاد " و* 
لشيخ اإلسالم أيب إمساعيل عبد اهللا بن حممد بن علي  "  الكـالم وأهلهذم  "  و* 

  .   ، وغريها ، وكلها مطبوعة ) هـ481ت  (األنصاري اهلروي 
فتواه يف ذكر   " قي)    هـ569ت   (وقال احلافظ أبو العالء اهلـمذاين 

فصل يف ذكـر االعتقاد  : ( ) 91 - 90ص  ( "  االعتقاد وذم االخـتالف
  .  ) ع عليه علماء البالدالذي أمج
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ثـم روى بسـنده الصحيح إىل اإلمام احلافظ أيب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت 
عن :  - رضي اهللا عنهما -سألت أبـي وأبا زرعة  : (  قال)    هـ327ت  (

،  حجـازا:  ، وما أدركـا عليه العلماء يف مجيع األمصار  مذاهب أهل السـنة
  :  ؟ فكـان من مذهبهم ، ومينا  ، وشـاما ، ومصر وعـراقا

  .  ، وينقص  ، يزيد ، وعمل أن اإلميان قول* 
  .  ) والقرآن كالم اهللا غري خملوق جبميع جهاته* 

  :   )  93ص  (، إىل أن قاال  مث ذكر بقية معتقدمها
  .  وأن اجلـهمية كـفار * (
  .  والرافضة رفضوا اإلسالم* 
  .  واخلـوارج مراق* 
  .  فهو كـافر كـفرا ينقل عن امللة:  رآن خملوقومن زعم أن الق* 
  .  فهو كـافر:  ومن شك يف كـفره ممن يفهم* 
ال أدري خملون :  ، فوقـف فـيه شـاكـا يقـول  ومن شك فـي كـالم اهللا* 

  .  فهو جهمي:  أو غري خملوق
  .  ، ومل يكفـر ، وبدع علم:  ومن وقـف يف القرآن جاهال* 
فـهو :  ، أو القـرآن بلفظي خملوق لقـرآن خملـوقلفـظي با:  ومن قـال* 
  .  اهـ)  جهمي

  :   ذكر كثريا منهم-، مجاعات  وممن كفـر القائلني خبلق القرآن
  :   منهم-احلافظان أبو القاسم الطرباين والاللكائي كما سبق 

ت   (، زين العابدين اهلامشي   علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب-
  .   )  هـ114ت  (، أبو جعفر الباقر  حممد:   وابنه-،  )  هـ93

  .  )  هـ120ت   ( ومحاد بن أيب سليمان الكويف -
  .   )   هـ126ت  ( وعمرو بن دينار األثرم -
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  .  )  هـ148ت  ( وجعفر بن حممد بن علي بن احلسني -
  .  )   هـ150.  ت  (، أبو حنيفة اإلمام   والنعمان بن ثابت-
  .  )   هـ161ت  ( وسفيان بن سعيد الثوري -
  .   ) هـ175ت  ( والليث بن سعد الفهمي -
  .  )   هـ177ت  ( وموسى بن أعني اجلزري -
  .  )  هـ179ت  (، اإلمام   ومالك بن أنس األصبحي-
  .  )  هـ181ت  ( وعبد اهللا بن املبارك احلنظلي املروزي -
  .  )  هـ182ت   (، أبو يوسف صاحب أيب حنيفة    ويعقوب بن إبراهيم-
  .  )  هـ183ت  (، أبو معاوية السلمي   وهشيم بن بشري-
  .  )  هـ183ت   ( وحيىي بن زكريا بن أيب زائدة اهلمداين -
 185ت  ( وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري -
  .  ) هـ

  .  )   هـ185ت  (، أبو إسحاق الفزاري    وإبراهيم بن حممد بن احلارث-
  .  )  هـ187ت   ( سليمان الكـاليب  وعبدة بن-
  .  )  هـ187ت  ( ومعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي -
  .  )  هـ188ت   ( وحممد بن يزيد الواسطي -
  .  )  هـ188ت   ( وجرير بن عبد احلميد بن قرط الضيب -
  .  )  هـ189ت  ( وحممد بن احلـسن بن فرقد الشيباين -
  .  )  هـ192ت  (ألودي  وعبد اهللا بن إدريس بن يزيد ا-
  .  )  هـ139ت  ( وأبو بكر بن عياش -
 193ت  ( وإمساعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية البصري احلافظ -
  .  ) هـ

  .  ) هـ149ت  ( وحفص بن غياث بن طلق النخعي -
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  .  )  هـ194ت  ( وعبد الوهاب بن عبد ايد بن الصلت الثقفي -
  .  )  هـ195ت  ( والوليد بن مسلم الدمشقي -
  .   )  هـ195ت   (، أبو معاوية الضرير   وحممد بن خازم السعدي-
  .  )  هـ196ت  ( ووكيع بن اجلراح -
  .  )  هـ196ت  ( ومعاذ بن معاذ بن نصر العنربي -
  .  ) هـ198ت  ( وسفيان بن عيينة -
  .  ) هـ198ت  ( وحيىي بن سعيد بن فروخ القطان -
  .  )   هـ198ت  ( بن حسان العنربي  وعبد الرمحن بن مهدي-
  .  )   هـ200ت  ( وإسحاق بن سليمان الرازي الكويف -
  .  )  هـ200ت   ( وموسى بن سليمان اجلوزجاين احلنفي -
  .  )   هـ201ت  (، أبو أسامة القرشي   ومحاد بن أسامة بن زيد-
،   وعلـي بـن موسـى بـن جعفـر بن حممد بن علـي بن احلسني اهلامشي-

  .  )  هـ203ت  (الرضى 
  .  )  هـ204ت  (، أبو عبد اهللا اإلمام   وحممد بن إدريس الشافعي-
  .  ) هـ206ت  ( ووهب بن جرير بن حازم األزدي -
  .  )  هـ206ت  ( وشبابة بن سوار الفزاري -
  .  )  هـ206ت  ( ومؤمل بن إمساعيل العدوي البصري -
  .  )  هـ206ت  ( وحجاج بن حممد األعور املصيصي -
  .  )  هـ207ت  (، أبو النضر البغدادي   وهاشم بن القاسم الليثي-
  .  )  هـ209ت   ( وحسن بن موسى األشيب -
  .  )   هـ211ت  ( وعبد الرزاق بن مهام بن نافع الصنعاين -
  .  )  هـ212ت  ( وحممد بن يوسف بن واقـد الفريايب -
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 212ت  (أبو عاصم النبيل ،   والضحاك بن خملد بن الضحاك الشيـباين-
  .  ) هـ

  .  )  هـ213ت  ( وعبد اهللا بن داود بن عامر اخلرييب -
  .  )  هـ215ت  ( وحممد بن عبد اهللا بن املثىن األنصاري -
 218ت  ( وعبد األعلى بن مسهر بن عبد األعلى الغساين الدمشقي -
  .  ) هـ

   . )  هـ219ت   ( وعفان بن مسلم بن عبد اهللا الصفار -
  .  )   هـ220ت  ( وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء -
  .  )  هـ224ت  (، أبو عبيد البغدادي   والقاسم بن سالم-
  .  )  هـ226ت  ( وحممد بن مقاتل املروزي -
  .  )  هـ226ت   ( وحيىي بن حيىي بن بكر التميمي النيسابوري -
  .  ) هـ 227ت   (، أبو الوليد الطيالسي   وهشام بن عبد امللك-
  .  )  هـ231ت   ( وعبد اهللا بن حممد بن أمساء الضبعي -
  .  )  هـ231ت   (، صاحب الشافعي    ويوسف بن حيىي البويطي-
  .  )  هـ233ت  ( وحيىي بن معني بن عون الغطفاين -
  .  )  هـ234ت  ( وعلي بن عبد اهللا بن جعفر املديين -
  .  )  هـ234ت   ( وزهري بن حرب بن شداد النسائي -
  .   )   هـ234ت  (، أبو الربيع الزهراين   وسليمان بن داود العتكي-
 235ت   (، أبو بكر احلافظ   وعبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي-
  .  ) هـ

  .  )  هـ236ت  (، أبو معمر القطيعي    وإمساعيل بن إبراهيم بن معمر-
  .   )   هـ236ت  ( وشيبان بن فروخ -
  .  )  هـ237ت  (اد بن نصر النرسي  وعبد األعلى بن مح-
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 238ت  (، ابن راهويه احلافظ   وإسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي-
  .  ) هـ

  .  )  هـ239ت   ( وحممود بن غيالن املروزي -
 239ت   (، أبو احلسن الكويف   وعثمان بن حممد بن أيب شيبة العبسي-
  .  ) هـ

  .  )  هـ24.   ت ( وقـتيبة بن سعيد بن مجيل الثقفي -
، وحافظ   ، أبو عبد اهللا إمام أهل السنة  وأمحد بن حممد بن حنبل الشـيباين-

  .   )   هـ241ت  (اإلسالم 
  .  )  هـ243ت  ( وهناد بن السري بن مصعب الدارمي -
  .  )  هـ243ت  ( وهارون بن عبد اهللا بن مروان احلـمال -
  .  )  هـ244ت   ( وعلي بن حجر بن إياس السعدي -
  .  )  هـ244ت  ( وإسحاق بن موسى بن عبد اهللا األنصاري -
  .  )  هـ245ت  ( وهشام بن عمار بن نصري الدمشقي -
  .  )   هـ245ت  ( وحممد بن رافع بن سابور القشريي النيسابوري -
  .   )   هـ245ت  (، لوين    وحممد بن سليمان بن حبيب األسدي-
  .  )   هـ248ت  (اهلمداين ، أبو كريب   وحممد بن العالء بن كريب-
  .   )   هـ251ت  ( وعبد الوهاب بن عبد احلكـم بن نافع الوراق -
  .  )  هـ252ت   (، بندار   وحممد بن بشار بن عثمان العبدي-
 وأمحد بن - )   هـ252ت   (، أبو موسى العرتي   وحممد بن املثىن بن عبيد-

  .  )  هـ253ت  (سعيد بن صخر الدارمي 
  .  )  هـ255ت  (رب النشائي  وحممد بن ح-
  .  )  هـ256ت   ( وحممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري -
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 257ت  (، أبو سعيد األشج   وعبد اهللا بن سعيد بن حصني الكندي-
  .  ) هـ

  .  )  هـ257ت  ( واحلسن بن عرفة بن يزيد العبدي -
  .  )  هـ257ت  ( وعلي بن خشرم بن عبد الرمحن املروزي احلافظ -
  .  )   هـ258ت  ( وحممد بن حيىي بن عبد اهللا الذهلي النيسابوري -
  .  )  هـ261ت  ( ومسلم بن احلـجاج بن مسلم القشريي -
  .  )  هـ264ت  ( ويونس بن عبد األعلى بن موسى الصديف -
  .  )  هـ264ت  (، أبو زرعة الرازي   وعبيد اهللا بن عبد الرمحن بن يزيد-
  .  )  هـ264ت   (ن إمساعيل الـمزين  وإمساعيل بن حيىي ب-
  .  )  هـ267ت  ( وحيىي بن حممد بن حيىي الذهلي -
  .   )   هـ270ت  ( والربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي -
  .  )  هـ271ت  ( وحممد بن محاد الطهراين الرازي -
، أبـو حـامت الـرازي    وحممـد بـن إدريس بـن املـنذر الـحـنظلي- 

  .   )   هـ277 ت  (
  .  )  هـ283ت  ( وسهل بن عبد اهللا بن يونس التستري -

، فضلهم  ، وشيوخه العظام ، كـلـهم من أئمة اإلسالم  هؤالء أكـثر من مائة إمام
  .  ، ونور صبح خريهم سافر  ظاهر

  
  املقدمة الرابعة 

   .أنـه ما كـفـر من كفر وال ضل من ضل إال بتعليل باطل أو تأويل فاسد
 ملا أمره أن - سبحانه -، فإن اهللا   فأول من كـفر به إبليس: ليل الباطلأما التع
$O  {:   ، وقال أَبى واستكْبر وكَانَ ِمن الْكَاِفِرين:  يسجد آلدم tR r& ×éöçyz çm÷ZÏiB ÓÍ_tF ø)n=yz Ï̀B 9ë$ ¯R 
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¼çmtGø)n=yzur Ï̀B &ûüÏÛ ÇÊËÈ { )1( فقـال سـبحانه ،  :}  ólãç÷z$$sù $pk÷]ÏB y7̄RÎ*sù ÒOäÅ_uë ÇÌÍÈ ¨bÎ) ur 

öÅøã n=tã spoY÷è ¯=9 $# 4í n< Î) ÏQöqtÉ ÈûïÏe$!$# ÇÌÎÈ { )2(  .  

،  كفروا ومل يستجيبوا:   مه للتوحيد واإلميان قو- عليه السالم -وملا دعى نوح 
:  - تعاىل -قال ! وأتباعه ضعفاء ! ، بكون رسوهلم بشرا مثلهم  وعلـلوا قبيح فعلهم

}  ôâs)s9 ur $uZù=yô öë r& % ·nqçR 4í n<Î) ÿ¾ÏmÏBöqs% í ÎoTÎ) öNä3s9 ÖçÉÉãtR êúüÎ7 ïB ÇËÎÈ br& ûw (#ÿrßâç7 ÷è s? ûwÎ) ©! $# ( þíÎoTÎ) ß$% s{ r& 

öNä3øã n=tæ z>#xãtã BQöqtÉ 5Oä Ï9 r& ÇËÏÈ tA$s)sù _|yJ ø9 $# tûïÏ%©!$# (#rãç xÿx. Ï̀B ¾ÏmÏBöqs% $ tB öÅ1tç tR ûwÎ) #\ç t±o0 $oYn=÷VÏiB $ tBur 

öÅ1tç tR öÅyè t7 ¨? $# ûwÎ) öúïÏ%©!$# öNèd $ oYä9 Ïå#uë r& yìÏä$ t/ Äìù&§ç9 $# $ tBur 3ìtç tR öNä3s9 $uZøän=tã Ï̀B ¤@ ôÒsù ö@ t/ öNä3ñYÝàtR 

öúüÎ/Éã» x. ÇËÐÈ tA$s% ÉQöqs)» tÉ ÷Läê÷Éuäuë r& b Î) àMZä. 4í n?tã 7poYÉièt/ Ï̀iB íÎn1 §ë ÓÍ_9 s?#uäur ZptHôqyë ô Ï̀iB ¾ÍnÏâZÏã ôMuäÏdJ ãè sù 

ö/ ä3øã n=tæ $ ydqßJ ä3ãBÌì ù=çR r& óOçFR r&ur $ol m; tbqèd Ìç» x. ÇËÑÈ { )3(  .  

، عللوا ذلك بأا شفعاؤهم عند  ومشركو العرب لـمـا اختـذوا األصنام وعبدوها
öcrßâç7  {:  قال سبحانه! اهللا فحسب  ÷è tÉur Ï̀B Âcrßä «! $# $ tB üw öNèd ïéÛØ oÑ üwur óOßgãè xÿZtÉ 

öcqä9qà)tÉur ÏäIwàs̄»yd $tRàs̄»yèxÿä© yâYÏã «!$# 4 ö@è% öcqä«Îm6uZè?r& ©!$# $yJÎ/ üw ãNn=÷ètÉ íÎû ÏNºuq»yJ¡¡9$# üwur íÎû ÇÚöëF{$# 4 
¼ çmoY» ys ö7 ßô 4í n?»yè s? ur $ £J tã öcqä.Îéô³çÑ ÇÊÑÈ { )4(  .  

üwr& ¬! ß`ÉÏe$!$# ßÈÏ9$  {:  وقـال جـل وعـال sÉø:$# 4 öúïÏ%©!$#ur (#räãsÉªB$# ÆÏB ÿ¾ÏmÏRrßä uä!$ uäÏ9 ÷rr& 

$ tB öNèd ßâç6÷è tR ûwÎ) !$ tRqç/Ìhç s)ãã Ï9 í n< Î) «! $# #ís" ø9 ãó ¨bÎ) ©!$# ãNä3øtsÜ óOßgoY÷èt/ í Îû $ tB öNèd Ïmã Ïù öcqàÿÎ=tG øÉsÜ 3 ¨b Î) ©! $# üw 
ìÏâôgtÉ ô t̀B uqèd Ò>Éã» x. Öë$ ¤ÿü2 ÇÌÈ { )5(  .  

                                                
  .  12:  سورة األعراف آية) 1(
  .  35 - 34:  تانياآلسورة احلجر ) 2(
  .  28 - 25:   اتياآلسورة هود ) 3(
  .  18:  سورة يونس آية) 4(
  .  3:   الزمر آيةسورة) 5(
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üwöqs9 tA  {:    قال املشركونr نبيه حممدا - سبحانه وتعاىل -وملا بعث اهللا  Ìhì çR #xã» yd 

ãb#uäöç à)ø9 $# 4í n?tã 9@ ã_ uë z̀ ÏiB Èû÷ütG tÉöç s)ø9 $# ?LìÏàtã ÇÌÊÈ { )1(  .  

، عياذا  ، ومآلـه هو كـمآهلم هم  فهؤالء مجيعا سلف من رد الوحـي بعقله ورأيه
  .   باهللا من سخـطه وعذابه وعقابه

، أو راجت على بعض  فـما من طامة أدخلت يف اإلسالم:  أما التأويل الفاسد
، كـلها يف    وسبعني فرقة إىل ثالثrوما افترقـت أمـة حممد .  أهلـه إال بسببه

  .  النار إال واحدة إال بالتأويل
، وال مرقت اخلوارج من    إال به- رضي اهللا عنهما -ومل يقـتل عثمان وعلي 

وكـل فرقة .   ، وألجله استباحوا دماء املسلمني املعصومة وأمواهلـم اإلسالم إال ألجله
  .  ه وبسببهفب:  ، أو أضلت غريها عنه ضلت عن صراط اهللا املستقيم

، حني وصف خطـر  وهللا در اإلمام الكبري أبـي عبد اهللا حممد ابن قيم اجلوزية
، يف االنتصار للفرقة  الكافية الشافية " ، فقال يف نونيته التأويل الفاسد وضرره العظيم

، والفرق بني املردود منه  فصل يف جناية التأويل على ما جاء به الرسول  : ( " الناجية
، حني وصف  وهللا در اإلمام الكبري أبـي عبد اهللا حممد ابن قيم اجلوزية)   لواملقبو

، يف االنتصار   الكافية الشافية " ، فقال يف نونيته خطـر التأويل الفاسد وضرره العظيم
، والفرق بني املردود  فصل يف جناية التأويل على ما جاء به الرسول : ( " للفرقة الناجية
  )   منه واملقبول

  ا وأصـل بلـية اإلسـالم مـن       هـذ
  وهو الذي قـد فـرق الـسبعني بـل          
  وهو الذي قتل اخلليفـة جـامع الــ         
  وهو الـذي قــتل اخلليفـة بعـده        

  
  
  
  

ــبطالن   ــف وال ــل ذي التحري   تأوي
ــان   ـــول ذي الربه ــا ق   زادت ثالث
ــورين واإلحــسان    ــــقرآن ذا الن

   األقــران   أعـين علــيا قــاتل    

                                                
  .  31:  سورة الزخرف آية) 1(
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  وهو الذي قــتل احلـسني وأهلـه        
  وهو الذي فــي يـوم حـرم أبـا          
  حىت جـرت تلـك الـدماء كــأا         
  وغدا له احلـجاج يسفكـها ويقــ      
  وجرى مبكـة ما جـرى مـن أجلـه         

  و الـذي أنـشا اخلـوارج مثلمـا         وه
  وألجله شتموا خيار اخلــلق بعـــ      
  وألجلـه سـل الــبغاة سيوفــهم     
  وألجله قـد قــال أهـل االعتـزا        
  وألجلـه قـالوا بــأن كـالمــه      
  وألجلـه قـد كـذبـت بقـضـائه     
  وألجله قـد خلـدوا أهـل الكــبا        
  وألجله قـد أنكـروا لـشفاعة الــ         
  وألجلــه ضــرب اإلمــام بــسوطهم 
  وألجله قد قــال جهـم لـيس رب         

  ، وال فوق الـسماوات العـال        كـال
  ، جباهنــا  مــا فوقهــا رب يطـــاع

  وألجله جحـدت صـفات كــماله       
  وألجله أفـىن اجلحـيم وجنـة الــ         
  وألجلـه قـالوا اإللــه معطــل      
  وألجله قـد قــال لــيس لفعلـه        
  وألجلـه قـد كذبــوا بــرتوله      
  وألجلـه زعمـوا الكـتاب عبـارة     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   فـــغدوا علـــيه ممزقــي اللحمــان
ــان   ــل اإلمي ــة معق ــى املدين   ح مح
  فـي يـوم عيد ســنة القــربان       
ــرآن    ـــتل صــاحب اإلميــان والق
  من عسكر احلــجاج ذي العـدوان       
ــوان  ــث احلي ــروافض أخب ــشأ ال   أن
  ــد الرسـل بالعـدوان والبـهتان       
ــسـان    ـــأم ذوو إح ـــنا ب   ظ
ــان  ــوى اإلمي ــدت ق ـــة ه   ل مقال

  ـبحانه خلـق مــن األكــوان      س
ــنريان   ــدي ال ــوس العاب ــبه ا   ش
   ئر يف اجلحـيم كــعابدي األوثـان       
ــران   ــة النك ــيهم غاي ــمختار ف   ـ
  صــديق أهــل الــسـنة الــشـيباين 
ــرش خــارج هــذه األكـــوان    الع
ــن   ـــن رب وال رمح ــرش م   والع
ــسجود ذي خــضعان  ــه ب ــوي ل   
ــرمحن   ــن ال ــوه م ـــرش أخل   والع

ـ       تان ـمأوى مقالــة كــاذب فـ
ـــان    ـــة وزم ـــري اي   أزال بغ
  مــن غايـــة هــي حكمــة الــديان 
ــان  ــل ث ــصف لي ــسماء بن   حنــو ال
   وحكـايـة عن ذلــك القــرآن     
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  ما عندنا شيء سوى املخلـوق والــ        
  مـا ذا كـالم اهللا قــط حقــيقة        
  وألجله قــتل ابـن نـصـر أمحـد         

  ذا القـرآن نفـس كالمـه       :  إذ قال 
ــينا    ــن س ــر اب ــذي ج ــو ال   وه
  فـتأولوا خلـق السـماوات العـال    
  وتـأولوا علــم اإللــه وقولــه       
  وتـأولوا البعث الـذي جـاءت بـه        
   بفـراقها لعناصـر قــد ركبــت     
ــة األىل  ــر القرامط ــذي ج ــو ال   وه
  فـتأولوا العملي مثـل تـأول الــ        
  وهو الـذي جـر النـصري وحزبـه         
  فـجرى على اإلسـالم أعظـم حمنـة        

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ـقرآن لــم يـسمع مـن الـرمحن      
  ، ويــح ذا البهــتان       لكن جمـاز  

  ذاك اخلـزاعي العظــيم الـشـان      
ــوان   ــن األك ـــوق م ــا ذاك خمل   م
  واألىل قـالوا مقالـته علـى الكفران     

  وثهـا بـحقــيقة اإلمكــان     وحد
ـــبطالن   ــسلب وال ـــفاته بال   وص
  رسـل اإللــه هلــذه األبــدان       
  حـىت تعـود بـسـيطة األركــان      
ـــان    ـــرائع اإلمي ـــتأولون ش   ي
   ـعلمي عندكــم بــال فــرقان      
  حــىت أتـــوا بعــساكر الكـــفران 
ـــنا إىل ذا اآلن   ـــا فيـ   ومخارهـ
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  املقدمة اخلامسة 
، فـال جتـده يأمـر   ، ويف غريه  قضا شديدا يف كتابه هذاأن املالكي متناقض تنا

 وهم ساملون -مع رميه احلـنابلة ! وال ينهى عن شيء إال ارتكبه ! بأمـر إال خالفـه 
  !  بذلك -منه 

 والتنصري!  فأمـر وأوجب حصر حبوثنا وتصانيفنا يف الرد على اإلحلـاد القادم - 1
  .  وإبطال النبوات وحنوها! 

:  - بال استثناء -فكـتـبه كـلها وحبوثـه ومقاالتـه ! اقض أفعالـه وهذا ين
ومل يكتـب حرفا واحـدا ! ، من ذكر اخلالفات بني املسلمني  فيما ى عن اخلوض فيه

  ! يف كتاب أو حبث أو مقـال فيما أمـر بـه وأوجبه 
االقتصار على اإلميان اجلـملي :   !وأوجب عليهم !  ثـم أمر الناس - 2

واجتناب ! واإلتيان بالواجبات والطاعات الكـربى املـجمع عليها ! لكـلـيات با
  .  كما يسميها! املعاصي الكربى امع عليها 

مما هو ليس ! فـخاض فيما ى عن اخلوض فـيه ! وهـذا مناقض ألفعاله وأقواله 
  ! والواجبات الكربى ! داخال يف اإلميانيات اجلـملية الكربى 

فأخرج ! واإلنكـار على املخالف فـيها ! التعصب إلثباا :  ذلكبل زاد على 
 t! وطعن يف إمجاع الصحابة على بيعة أيب بكر ! مجاعة من الصحابة من حد الصحبة 

، مما  ، ورماهم مبا هم برآء منه  ، وطعن يف مجاعات من أئمة السلف واخللف  وعنهم
  .   سيأيت تفصيله

وقد طعن يف ! ما أن طعنه يف غالم فحسب زاع! وطـعن يف علماء احلـنابلة 
  .   وإمام أهل السنة قاطبة أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه! إمامهم 

فكتب مقاالت كثرية ورد :  بل أشغل نفسه ومن يقـرأ له مبا هو دون ذلك بكثري
وكـأن مناط صحة ! ؟  ، أيصح وجوده أم ال  على باحثني كثر يف القعقاع بن عمرو

  ! ! ، معلق بصحة وجوده أو عدمه   أو استقامة الشريعة وحوزا-  عنده-اإلميان 
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،    ثـم أنكـر على احلنابلة كـرههم وبغضهم وشدم على أهل البدع- 3
  ! لكـوم داخلني يف اإلسالم 

، لبغضه هلم مع أم   ، وافترى عليهم وطعن فيهم مث أغلظ على احلـنابلة وشتمهم
  ! داخلون يف اإلسالم 

 رمحه اهللا رمحة -عن املالكي يف الرباري وهو أحد أئمة اإلسالم  وطـ- 4
أن الرباري ال يريد إال اآلثار :  ، لزعمه  وأساء القول فيه-، وأكرم نـزله ورفعه   واسعة

  ! ويذم من أراد القرآن دوا ! 
، مع أم جممعون على الطعن   ثـم تناقض فمدح الرافضة وهون خمالفتهم ألهل السنة

! وجممعون على الطـعن يف كتب السنة مجيعا ! والقول بنقصه وحتريفه !  القرآن يف
  ! ؟   الرباري أم الرافضة:   فـمن أوىل بالطعن والذم! لرواية النواصب هلا بزعمهم 

،  مطالبتهم بالسلف:   ، وخص منهم احلنابلة  وأنكـر على أهل السـنة عامة- 5
، دون  ذلك إىل الكتاب والسـنة ولغة العربوزعـم أن مرد .   يف مسائل االعتقاد

  ! اشتراط املتابعة للسلف الصاحل 
لعدم :   على أمور اإلميان واالعتقاد " العقيدة " فـبدع من أطلق لفظ! ثـم تناقض 

  .  وخلو القرآن والسنة منه! ! وجود سلف هلذا اإلطالق 
وترك األحاديث ،    وأمر بالعودة إىل متواتر السـنة ثـم الصحيح املشهور- 6

  .  ، أو داللة النص ، سواء كان الرتاع من حيث الثبوت املتنازع فيها
فطـعن يف بعـض العلماء واألئمة لتضعيفهم بعض األحاديث الـيت مل ! مث تناقض 

، بل حكـم بعض األئمة   ، ومل يروها أحـد مـن أهل الصحاح وليست متواترة  تثبت
فقد أنكر املالكي على ) !  ، وعلي باـا نة العلمأنا مدي : ( ، كحديث بوضعها وكذا

والثابت ! ، مع أنه غري مسلـم بصحته  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تضعيفه له
  .   ضعفه
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، مما ليس من أمور    وحرم املالكي اإلنكـار على من أداه اجتهاده إىل قول ما- 7
  .  الدين املعلومة بالضرورة
لى احلـنابلة وغريهم كـثريا مـن أقواهلـم فأنكـر ع! ثـم تـناقض 

!  ليست مـن أمـور الدين املعلومـة بالضرورة - عنده -، مـع أـا  واجـتهادام
، أو  ، أو أثىن على بين أمية  وحسبك إنكـاره على من أثبت وجود القعقاع بن عمرو

  .   " ، وعلي باا أنا مدينة العلم " ضعف حديث
يف مسـائل اإلميـان   " العقيدة " اسـتخدام لفـظ وأنكـر املـالكي - 8
  ! ، لزعمه أنه لفظ مبتدع  واالعتقاد

  ! فاستخدمه يف غري موضع دون إنكـار وال تنبيه ! مث تناقض 
  .  رمحه اهللا!  وزعم أن احلنابلة كانوا يضعفون البيهقي - 9

ق صاحل بن فنسب القـول بتضعيف البيهقي إىل شيخنا العالمة احملقـ! ثـم تناقض 
وتكـلـم ! ! ، وزعم أنه أول من ضعف البيهقي   فوزان بن عبد اهللا الفوزان حفظه اهللا

، وأول من تكلـم فيه  كـيف كان احلنابلة يضعفون البيهقي! وال أدري ! ! فـيه 
  ! ؟   شيخنا صاحل الفوزان

 ، وأنه عند الشيخ صاحل وسيأيت بيان كـذبه يف نسبة تضعيف الشيخ صاحل للبيهقي
  .  حافظ إمام:  الفوزان وأئمة السنة كـلهم

 وزعـم أن احلـنابلة رموا مذهب أبـي حنيفة بـرد أحاديث رسول - 10
  .   وجعل ذلك ظلما وكـذباrاهللا 

 rفأثبـت ألبـي حنـيفة وأصـحابه رد أحاديـث رسول اهللا ! ثـم تـناقض 
وكـأن حمل ! حلديث منهجهم املتشدد يف قبول ا:   إال أنـه جعـل مـرد ذلك وسببه

  .! سبب الرد ال وجوده :  الرتاع
! وانتقاص مجاعة من آل البيت !  وزعـم أن من صفات احلنابلة النصب - 11

  !  وأهل بيته tووجود حساسية عندهم من الثناء على علي بن أيب طالب 
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، فطعنهم يف  فـدافـع عـن اإلباضـية وهـم نواصـب باتفـاق! ثـم تناقض 
، وكالمها من آل   ظاهر مشهور- رضي اهللا عنهما -الراشدين عثمان وعلي اخلليفتني 

  .  البيت
، وسيأيت تفصيلها وذكـر مثيالا عند  هـذا طـرف من تناقضـات املـالكي

  .   الشروع يف الرد مبشيئة اهللا
  املقدمة السادسـة 

ذا تراه يلقي ، ل أن املالكي ال دليل له على مجيع دعاواه اليت ذكرها يف كـتابه هذا
  ! ، دون دليل إال أن يفتريه وال وجود له  ، والفرية الكبرية التهمة العظيمة
!  فـزعم أن بعـض احلـنابلة ما زال على ذم بعـض أئمة آل البيت - 1

  ! وتربير مظاملهم ! ، مع املبالغة يف مدح بين أمية  الربيئني من غلو األتباع
الربيئني من ! وال املقصود ببعض آل البيت ! لة مث مل يذكر من املقصود ببعض احلناب

  .  غلو األتباع
:  ، والشيخ صاحلا الفوزان حفظه اهللا   ورمى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا- 2

  .! وال مثاال صحيحا ! ومل يذكر دليال ! بالنصب 
 ورمـى احلـنابلة بالتشديد يف نقـد الـرجال وتضـعيفهم ممـن ال - 3

، حىت ذموا لذلك الـبخاري ومسلما وحيىي بن معني  يف شواذ العـقائديوافقوـم 
  .! وعلي بن املديين وغريهم 

ومل يذكر شواذ ! ثـم مل يذكر من أولئك احلنابلة الذامون للبخاري ومن ذكر معه 
العـقائد اليت قال ا أولئك احلـنابلة وخالفهم فيها البخاري ومسلم وحيىي بن معني 

  .  وقـد بينت يف موضعه كـذب زعمه هذا وبطالنه! ين وعلي بن املدي
أو دون استيفاء شروط !  ورمى احلـنابلة بالتكفري بأشياء ليست مكـفرة - 4
  .! التكفري 
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ثـم مل يذكـر تلك املكـفـرات الـيت كـفـر ا احلـنابلة وليسـت 
  .   اليت مل يراعها احلنابلة! ومل يذكر شروط التكفري ! مكـفرة 
 باالشتهار بالكـذب على اإلمام - كما يسميهم -رمـى غـالة احلنابلة  و- 5

  .! أمحد 
! ؟  أو واحدا منهم فحسب! ؟  ثـم مل يذكر من هـم أولئك الغـالة الكذابـون

  ! ؟  ولو قوال واحدا فحسب! ؟  أو تلك األقوال اليت كـذبوها
ـوص  وذكـر أن احلـنابلة يأمـرون الـناس بـالوقوف عـند النص- 6

، وهـم يزيدون فيها كثريا من العقائد مما ليست يف   الشرعية وعدم الزيادة عليها
  .! الكـتاب والسنة 

أو شيئا ! ومل يذكر تلك الزيادات اليت زادها احلـنابلة وليست يف الكـتاب والسنة 
  .! منها 
ل  وزعم أن احلنابلة يأمرون النـاس مبضايق االعتقادات اليت مل ختطر على با- 7

  .  ومبسميات وألقاب ما أنزل اهللا ا من سلطان! صحايب وال تابعي 
  ! وال حىت شيئا منها ! ومل يذكر لنا تلك املضايق وال تلك املسميات واأللقـاب 

فإذا احتج !  وزعـم احل احلـنابلة يدعون اإلمجاع يف أمور ليس فيها إمجاع - 8
اإلمجاع فقد كذب وما أدراك فلعل الناس من ادعى   " : أنكروه وقالوا:   عليهم باإلمجاع

  .!  " قد اختلفوا
 فـلم - دون غريهم -ومل يذكر لنا تلك املسائل اليت ادعى احلنابلة فيها اإلمجاع 

  ! وأنكروا انعقاد اإلمجاع عليها ! أو تلك األمور امع عليها وخالفها احلنابلة ! يصيبوا 
ذكر له أن عند بعض طالب :    وزعـم أن أحد األساتذة جبامعة سعودية- 9

  .! اجلامعة آراءا إحلادية 
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! ! ومقياس اإلحلاد عنده وعند حمدثه األستاذ ! ومل يذكـر تلك اآلراء اإلحلادية 
وإحلاد أهل السنة ! وإمامهم ! فلرمبا كـان إحلـاد أولئك الطلبة من جنس إحلاد احلنابلة 

  .! يف املعتقد 
:  عن اإلمام أمحد يف التكفري لو صحت وزعم أن كـثريا من النقول - 10

  .! لعدم استيفائها ضوابط التكفري اليت دلت عليها النصوص الشرعية ! لـردت عليه 
وال تلك ! ثـم مل يذكـر شيئا مـن تلك الـنقول الـيت مل تسـتوف الشـروط 

  . !، وغابت عن اإلمام أمحد  الضوابط والشروط للتكفري اليت دلت عليها النصوص الشرعية
، املرتكـزة عـلى نصوص    وزعـم أن املـبالغة يف صـغائر املعتقدات- 11
  ! ، وتسلط احلكـام   الصراعات السياسية واملـذهبية:  كان سببها:  ظنية بزعمه

من صغائر املعتقدات املـبالـغ فيها وهي مل ! ومل يذكـر لنا مثاال واحدا على ذلك 
  .! تثبت إال بنصوص ظنية 

رضي اهللا ! نـنا نتواصى بالصرب على انتقاص علي وأهل بيته  وزعـم أ- 12
 وتربيره rوعلى الكـذب على رسول اهللا ! ، وتكفري أيب حنيفة وسائر املسلمني  عنهم

، أو مثل لبعضها مبثال  مث مل يذكر مثاال! ونتواصى على تشبيه اهللا خبلقه جل وعال 
  .! مكـذوب ال حقيقة له 

مث مل يذكر دليال أو !  خوارج وثوار على السالطني ،  وزعم أن احلنابلة- 13
  .! مثاال واحدا 
 ورمى احلنابلة بعدم إدراك معاين األلفاظ واملصطلحات اليت يتحدثون عنها - 14

ومل يذكر ! ت :   ، فـإذا سألت أحدهـم عن معانيها ويطلقون عبارات ضـخمة! 
  .! تلك األلفاظ واملصطلحات وال واحدا منها 

زعـم أن غـالة العقـائديني مـن أقـل الـناس فهمـا حلجـج  و- 15
  .   املخالفني



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 30

وما حجج املخالفني ! ؟  وحد الغلو عنده وضابطه! مث مل يبني من هم أولئك الغالة 
  .! تلك اليت مل يفهمها الغالة 

 وزعم أنـا نطلق لـفظ السلف الصاحل ثـم حنصره يف مخسة أشخاص - 16
  ! ورجلني جاءا يف القرن الثامن ! ن الثالث وبداية القرن الرابع جـاءوا يف اية القـر

! ثـم مل يذكـر من هـم هؤالء احلـاصرون للسلف الصاحل يف سبعة أشخاص 
  .! ومن هم هؤالء السبعة 

ورماهم بأمور باطلة كثرية يأيت بياا !  وزعـم أن يف احلـنابلة غـالة - 17
  .   مبشيئة اهللا

وما الفرق بينهم وبني ! ومن هؤالء الغالة ! غـلـو عنده ثـم مل يبني حـد ال
بل ومل يسم حنبليا واحدا يف ! الذي جعـل أولئك غـالة وهؤالء معتدلني ! معتدليهم 
  .  املعتدلني

، فـأقول مسـتعينا بـاهللا جل  وهـذا أوان الشـروع يف الـرد وفصـوله
   .، وعليه توفيقي وعال
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   فصل 
  الكي لنفسه من طلب للعلـم واحلق يف بطالن ما ادعاه امل

  :  ) 9 (قال املالكي ص 
، من طلبة احلـق  التأكيد بأنين واحلمد هللا:  قد يكـون من فضول القول:  أوال (

وال أرفـع من الشعارات إال قال اهللا وقال .  ، ومن أهل السـنة واجلـماعة  والعلـم
  .   رسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

، فـما أصبت فـيه   ق والصـواب حبسب قدراتـي واجتهاديمتحريا احلـ
، وما أخطأت فيه فـمن ضعف أنفسنا ومن  ، فـمن توفيق اهللا وفـضله احلـق

  .   اهـ)  ، وال أدعي يف أحباثي السالمة من اخلطأ الشيطان ونستغفر اهللا
  :  واجلـواب

  :  ، كـلها باطلة  أن املالكي ادعى يف هذه املقدمة مسائل عدة
  .  ، متحر له وللصواب حبسب قدرته أنه من طلبة احلق:  أوالها -

ال يكذب يف نقلـه وال :   ، فطالب احلـق واملـتحري للصواب وهـذا باطل
 وسيأيت -، وال يبـتر النقول وحيـرف النصوص  ينسـب أقـواال لغري أصـحاا

   .  وإمنا ينقل بأمانة ويـؤدي بسالمة مث ينقد-مبشيئة اهللا تفصيله 
  ! أنـه من طلبة العلـم :  الثانية -

  ! ؟   ، فعلى من درس  ، فإن العلـم يؤخذ من أهله وهذا باطل أيضا
، وها هو  ، واألخذ عنهم ومل يعرف إال باجللوس عند أهل األهواء والبدع والريـب

  .  ، تقريبهم وتروجيـهم ألهل السنة ذا حياول يف كتابه هذا
  !  واجلـماعة أنه من أهل السنة:  الثالثة -

، وأنه مبتدع رافضي وأبعد الناس عن السـنة  وكتابه هذا شاهد عليه ببطالن ذلك
، مل جيرؤ كثري من املبتدعة على التصريح ا   بل إن يف كتابه هذا مسائل مبتدعة.  وأهلها

  .   ، كما فـعل هو  واملـجاهرة بنشرها
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  .  rوقال رسوله أنه ال يرفـع من الشعارات إال قال اهللا :   الرابعة -
، وقـد صرح  ، فإنه مل يرفـع من الشعارات إال شعارات املبتدعة وهـذا باطل

أن جيتمعوا على خطـوط :  ، وأمر الناس وألزمهم املالكي يف غري موضع من كتابه هذا
، وهي أركان اإلميان الستة   اإلميانيات القطعية- كـما سـماها -اإلسالم العريضة 

  .  يا بال تفصيل، إميانا مجل فقط
، غري املتـنازع فيها  وأمرهم كذلك بااللتزام باحملرمات والواجبات املقطوع ا

  ! ؟   وهو يرد أمرمها حني خيالف من الناس خمالفrفأين قال اهللا وقال رسوله ! فحسب 
! ؟  حاكما عليهما حمكـما فيهما ال العكس:  وكيف جيعل خـالف من خالف

  .  اخلـذالننسأل اهللا السالمة من 
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  فصل 
  يف بطالن انتساب املالكي ملذهب أمحد 

  :   )  10 (قال املالكي ص 
، بنقد  أن يقوم حنبلي النشأة والتعليم وااللتزام العام الواعي:  ومن ذلك أيضا (

، مع أن أمحد بن حنبل نفسـه  ألن احلـنابلة غري أمحد بن حنبل.   أخطاء احلـنابلة
  .   إخل كالمه)  ذي حث أتباعه على ترك التقليد، وهو ال بشـر خيطىء ويصيب
  :   واجلواب من وجوه

.  ، وإمنا هو زيدي معروف بذلك ، دعوى باطلة أن دعواه أنـه حنبلي:  أحدها
  .  ، فلم ينشأ حنبليا ، فمذهب الزيدية أوىل به النشأة:   وإن كـان الضابط يف املذهب
مع أن يف اململكة املذاهب .   حلنابلةال تدخل أحدا يف ا:  والوالدة باململكـة فحسب

  ! الفقهية األربعة وغريها فقهية وعقدية 
فلم يكن تعليمه النظامي :  التعليم النظامي:   فإن كان قـصده بالتعليم:   أما التعليم

  ! حنبلي أو غري حنبلي :  شرعيا حىت يقال فيه
:  املشايخالتعلـيم يف املسـاجد يف حلقـات :  وإن كـان قـصـده بالتعلـيم

؟ أما شيوخ هذه البالد  ؟ وعمن تلقى ودرس ، فـعلى من أخذ  فهذا باطل كذلك
  ! فلم يعرفوه إال بضالالته يف كتبه بعد نشرها :  وعلماؤها
، أمينا ال   ال بد أن يكـون بصريا مبا ينقد:  أن من يقوم بالنقد املوفـق:  الثانية
  .   جاهال خائنا
،  لك والشافعي وأمحد وأبـي حنـيفة وغريهـمأن أئمـة الدين كما:  الثالث

، ومعلق بصحة األدلة  ، ألنه جمال أخذ ورد كـانوا ينهون الناس عن تقليدهم يف الفقه
  .  وضعفها

، واتباع الكتاب والسنة على ما   ، فإن األمر فيها على التسليم  فـال:  أما العقيدة
  .  مضى عليه السلف الصاحل
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، وما   خالف واختالف فيها حىت ينظر يف الترجيح-هللا  رمحهم ا-ومل يكن بينهم 
  .  ، بل أقواهلم متوافقة خترج من مشكاة واحـدة  يسنده الدليل وما هو خلو منه

، واستدلت لذلك واحتجت له  هلذا ملا خالفت املعتزلة األمـة بقوهلا خبلق القرآن
،   ى كـفـرهم، بل كـفروهم وأمجعوا عـل مل يعذرهـم أئمة اإلسـالم:  بزعمها

.  أول الكـتاب  "  املقدمـة الثالثة " وقـد قـدمنا أمساء مجلة من مكـفـريهم يف
  ! معلوم النية واهلدف ! وخلـط املالكي هنا متعمد مقصود 
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   فصل
  يف بطالن حكم املالكي يف املذهب 

  :  فقال)  10 (ص ! مث أفىت املالكي 
كـفر خمرج من امللـة :  اب إليهوترك االنتس.  فاإلسـالم جيب االنتساب إليه (

، بل قـد حيرم إذا اقترن   فال جيب االنتساب إليه:  أما املذهب.  بإمجاع املسلمني قاطبة
  .  إخل كالمه)  هذا االنتساب بـرد احلق املخالف للمذهب

  :  واجلواب
فإن كان املالكي يعين بترك االنتساب إىل ! أن هذه فتوى وحكـم ال حقيقة له 

! كـفـار :  غالب أئمة اإلسالم واملسلمني على قوله:  !التمذهب :  اإلسـالم
  ! وهي عنده ليست اإلسالم ! النتسام إىل تلك املذاهب ! خارجون من اإلسـالم 

لست   " :  أن يقول الرجل:  وإن كـان املقصود بترك االنتساب إىل اإلسالم
وهل دخل فيها ! امللة فهذا ليس مبسلم أصـال حىت نـحكـم خبروجه من :  " مبسلم

  ! ؟   حىت خيرج منها
فـقد ! فاملالكي نفسه كافر :  االنتساب إىل املذاهب العقدية:  وإن كـان مقصوده

، فلـماذا تـرك االنتساب إىل اإلسالم  أنه من أهل السنة واجلماعة:  زعـم فيما سبق
  ! ؟  وانتسب إىل غريه
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  فصل 
  ام أمحد لنقده يف بيان سبب اختيار املالكي مذهب اإلم

  :   ) 13 - 12 (قال املالكي ص 
.  ، له أسبابه املذكورة يف الكتاب بداييت بنقد األخطاء يف كتب احلنابلة:  رابعا (

  .  ، سواء كانت سنية أو غري سنية  أنين أقر أخطاء املذاهب األخرى:  وهذا ال يعين
واطن الغلـو يف ، وذكرت أنين سأقوم بنقد م وقـد ذكرت هذا صرحيا يف الكـتاب

، إميانا مين بأن بيان األخطاء وإيضاحها يسهم يف وحدة   مجيع املذاهب املشهورة
  .  املسلمني

، وهذا   ألن كـل أصحاب مذهب ال يعرفون التواضع إال إذا عرفوا أخطاء مذهبهم
  اهـ )   التواضع يدفـع أصحاب املذاهب لتصحيح مذهبهم قبل االنشغال بنقد اآلخرين

  :   ن وجوهواجلواب م
، وقيام احلنابلة بنصرة  أنـه اخـتار املذهب احلنبلي لشدة لزومه للسنة:  أحدها

،  ، من عهد إمامهم وإمام أهل السـنة مجيعا السـنة حىت أصبح ذلك علـما عليهم
، ولـقي ما لقي يف سبيل ذلك   حني نصر السنة وقام ا وصدع باحلقtاإلمام أمحد 

  .   أضلتهم املعتزلة فحملوا األمة على القول خبلق القرآن،  من ثالثة خلفاء مبتدعة
لكـان مذهب الرافضة واملعتزلة :  وإال لو كـان السبب ما رآه من قصور وخلـل

  .  أوىل بالنقد:  واإلباضية والزيدية وحنوهم
،  فمعتقدهم معتقد سلفي صحيح هو اإلسالم اخلالص من غري شائبة:  أما احلنابلة
  .  حيني على فهم السلف الصاحلالعتصامهم بالو

،  إال أن احلـنابلة عـند املـالكي أوىل بالـنقد مـن أولـئك مجـيعا
كـما ! والتكفري والتبديع ظلما ! واإلسرائيليات ! الحتجاجهم باألحاديث املوضوعة 
  .  صرح يف غري موضع من كـتابه
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وضوعة أو وال أدري ما تلك األحاديث الـيت احتج ا احلـنابلة وكانت م
  .؟  إسرائيلية

أم مل ! ؟  ، وقد طفحت كتبهم بذلك أوما علم بكـذب الرافضة وتعمدهـم ذلك
؟ هذا  أم أد! ؟  ، كـأيب بكـر وعمر رضي اهللا عنهما  يعلـم بتكفريهم خـيار األمة
  ! ؟  من مجلة إنصافـه الذي وعد به

 مذاهب الرافضة أو أن ينقد:  - إن كان صادقا -أنـين أحتـدى املالكي :  الثاين
، ذه الوقاحة وهذه  الزيدية أو األشاعرة وحنوهـم كـما صنع يف كتابه هذا

، وإن حـاول ذر   إذ أنـهم حزبه ورهطـه األدنـون الناصرون املناصرون.   الصـفاقة
، ويف بعـض التعليقات السـمجة يف حواشي بعـض  الرماد يف العيون بكالمه هـنا

، كـاتـخاذ بعض فرق الشيعة  سائل الشيعة أو الزيدية، كنقده بعض م  الصفحات
  ! قتل السين قربة :  - كما يسميها -الغالية 

 - ، مع إمجاعهم  وكـأن هذه املسألة مل يقـل ا إال بعض الشاذين من الرافضة
،  ، واامهم أمنا أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها  على حتريف القرآن ونقصه-لعنهم اهللا 
، والسلف جممعون على  ، كـلهم جممعون عليها سائل كثرية يطول عرضهاوعلى م

  .  كـفر من قال ا
لـيهون أمرها :  وإمنا عاب املـالكي عـلى الرافضة مسـألة القـتل دون غريهـا

 يسـتحلون دماء - كما يزعم -أن مجيع أهل املذاهب والعقائد :   بعد ذلك حني زعم
وها ! لـزمه عيب غـريهم :  فـمن عاب الرافضة ذا! كالرافضة متاما ! املـخالفني 
  .  وهكذا!  يستحلون دماء القائلني خبلق القرآن - ويعين م أهل السنة -هم احلنابلة 
، فيه   قولـه بأن بيان األخطاء وإيضاحها يسهم يف وحـدة املسلمني:   الثالثـة

  :   أمران
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، وأن يكون ميزان نقـده  ا ينقدأن ذلك ال حيصل إال بنقد عامل عارف مب:   األول -
فباطلة تبخس الناس أشياءهم وال توفيهم :  ، أما موازين املالكي  ميزان عدل وصدق

  .  ، مع جهله وعدم معرفته كـيلهم
، من أمره بترك   ، مناقض ملا قرره يف كتابه هذا مرارا أن قولـه هذا هنا:  الثاين -

  ! لعريضة ، والتوحد على خطوط اإلسالم ا االختالفات
مفـرقا ! كـان ذلك النقد غري مثمر :  فإذا نقـد أحذ مذهب املالكي الفاسد

  ! وجيب ترك النقد واالحتاد على خطوط اإلسالم العريضة ! لوحدة املسلمني 
   !يسهم يف وحدة املسلمني ! ، كان النقد صائبا  أما إذا كان النقد العتقاد أهل السنة

، يسـبب تواضـع املخـالفني   ألخطاء وإيضاحهاقولـه بـأن بيان ا:   الرابعة
،   فهو مشروط مبا سبق بالعلم واملعرفة- إن سلمنا ذلك -:  حـني يرون خلل مذهبهم

  .   ، وقد قـدمنا تعذرها مجيعا يف املالكي وختلفها وسالمة امليزان
بـل إما .   ثـم أنه مل يزل أهل السنة يردون على أهل البدع ومل نر منهم تواضعا

، وآخر رأى احلق   ، واالستكثار ا ، يزيده الرد حبثا جلمـع الشـبه  تعصب لبدعتهم
  .  فرجع عن مذهبه مجلة

، أو  ، بل إما متعصب  ليس فيهما متواضع ألخطاء مذهبه:  وعلى كـال احلالني
  .   تارك ملذهبه إىل غريه
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  فصل 
  ه على أمتعز وجل  ي كتابه هذا وأمثاله من نعم اهللايف عد املالك

 ص -!  على أمته بكتابه هذا - تعاىل - مبينا نعمة اهللا -قال املالكي 
) 13 (  :  

ولن نعرف األخطاء التفصيلية إال مبثل هذه األحباث اليت تتناول مصادرنا  (
بالنقد العلمي املبين الواضح على  " القرآن والسنة " ، ال األولية " كتب العلماء " الثانوية

  .   ـاه)  األدلة الشرعية
  :  واجلواب من وجهني

، يتضح ذلك بربهانه إذا  أن كـتاب املالكي كتاب ضاللة ال علم فـيه:  أحدها
  .   شرعنا يف بيان انتقاداته على عقائد احلـنابلة

لتعلق فهم الكتاب :  ، كـتب أولية أن كتب العلماء املستندة على الوحيني:  الثاين
  .  والسنة عليها

وال املقصود ! ؟  من مل يعرف معـنامها:  كـتاب والسنةوهـل يكـون عاملا بال
  ! ؟  بأحكامهما

جمهولة املقاصد ! وهي ذه املثابة ! وكـيف يكون الكـتاب والسنة مصادر أولية 
  ! ؟  وما فائدة جعلها أولية وهي غري معلومة! ؟  واألحكام
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  فصل 
  ه يف نفي ذلك يف بيان تعميم املالكي أحكامه على مجيع احلنابلة وكذب زعم

  :  ) 14 - 13 (قال املالكي ص 
السلف من  " أو "  احلنابلة " مل أقصد التعميم عندما أذكر كلمة:  خامسا (
، أو مواطن  أنين أريد الغالة فقط:  وقـد صرحت يف أكثر من موضع.   " احلنابلة
نين أعرف فإنين أؤكد األمر اآلن بأ:  ، وإذا كـان ما ذكرته متفرقا وغري واضح  الغلـو

، فيهم املعتدلون املنصفون الذين حيرصون على  أن احلنابلة كغريهم من أصحاب املذاهب
اهـ مث قال )  جتنب األحاديث املوضوعة واإلسرائيليات وجتنب التكفري أو التبديع الظامل

  :  )  14  (املالكي ص 
احلنابلة أن من ظن أنين أعمم األخطاء على كـل :  لكـن اخلالصة يف هذه الفقرة (

  .   اهـ)   ، فـقد أخطأ أو كتبهم
  :  واجلواب من أربعة وجوه

، وال غالة فيهم   الغالة منهم:  " احلـنابلة " أن املالكي ال يقصد بكـلمة:  أحدها
  .   ، بل يقصد أهل السنة واجلماعة والسلف كـلهم أصال

، فإنـه  ظاهر بني:  - أنه يعين أهل السـنة عامة والسلف الصاحل -ودليل ذلك 
، وهي يف  ، وشنع على قائليها وذم احلـنابلة ألجلها  ذكر أقواال نسبها للحنابلة مث انتقدها

أقـوال ألئمـة السلف وكـبار :  - اليت نقل عنها املالكي وغريهـا -املصادر 
كالفضيل بـن عياض ومـالك بن أنس ! عـلماء اإلسالم قـبل أمحد وأصحابه 

  .  كاذب:  فدعواه هنا وزعمه.  عبد اهللا بن املبارك وغريهموسفيان الثوري واألوزاعي و
 -، غلـوا ظاهرا   أنـه عـد تكفـري املخالفني كتكفري القائلني خبلق القرآن:  الثاين

،   ، وال خالف بينهم يف ذلك  واحلنابلة جممعون على كـفـر أولئك-كما سيأيت 
، ويلحق  لك على ذلكبل قد قدمنا إمجاع السلف كذ.  فهـم مجيعا غـالة عنده
  ! السلف ما لـحق احلنابلة 
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 مسائل جممعا عليها بني احلنابلة - بزعمه -وقـد عاب املالكي على غالة احلنابلة 
  .  ، بل ال خالف بني سلف األمة فيها  ، ال خالف فيها بينهم كافة

أن يذكر لنا احلـنابلة :  - ليظهر كـذبـه للناس -وحنـن نطالـب املالكي هنا 
وكانوا ! ورضي مذهبهم وأقواهلـم ! الـذين رضـي املالكي عنهم !  الغـالة غري

  ! ؟   وما كتبهم املرضية يف العقيدة! معتدلني عنده 
، أما ما يف كتبهم من   أن احلنابلة ال حيتجون إال بالقرآن والسنة الصحيحة:  الثالث

فأمرها :   رائيليات أو اإلس-، دون حجة أو دليل    كما يسميها املالكي-املوضوعات 
  :  ، وإمنا ذكروها لسببني  ، ومل يذكروها رحـمهم اهللا احتجاجا خمتلف
، وهذه طريقة األئمة  لبيان مجيع ما ورد يف ذلك الباب الواردة حتته:   أحدمها- 1

  .  ، إذا مل يشترطوا الصحة يف مجع األحاديث واآلثار يف باب معـني
، كاحلافظ البيهقي يف   احلنابلةوقد فعل ذلك كثري من احلفاظ من غري

، أورد يف كـتابه  ، بل من أئمة األشاعرة وهو أشعري  "  األمساء والصفات " كـتابه
، قاصدا بيان مجيع ما  ، وشيئا آخـر من اإلسرائيليات  سالف الذكر شيئا من املوضوعات

  .   يف الباب مما حفظ
منهاج  "  يف- رمحه اهللا -ة ، أبو العباس ابن تيمي  قال شيخ اإلسالم وعلم األعالم

وغريه من  " احللية " فيما رواه أبو نعيم يف)   39 - 38 /7 (  " السـنة
، لكن هو  وكان رجال عاملا باحلديث فيما ينقله   (: أحاديث صحيحة وضعيفة ومنكرة

، كاملفسر الذي ينقل أقوال الناس يف  وأمثاله يروون ما يف الباب ليعرف أنه روي
،   ، واملـصنف الذي يذكر حجج الناس فقيه الـذي يذكر األقوال يف الفقه، وال التفسري

، ألنه  ، بل يعتقد ضعفه  ، وإن كان كثري من ذلك ال يعتقد صحته  ليذكر ما ذكروه
  .  فالعهدة على القائل ال على الناقل " أنا نقلت ما ذكر غريي " يقول

:  ، وغـري ذلك اتوهكذا كثري ممن صنف يف فضائل العبادات وفضائل األوقـ
  .  ) ، بل موضوعة باتفاق أهل العلم يذكـرون أحاديث كـثرية وهي ضعيفة
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جروا على العادة :  وهذا وأمثاله (:   ) 39 /7  (- رمحه اهللا -مث قال 
  .  اهـ)  أنه يروي ما مسعه يف هذا الباب:  املعروفة ألمثاهلم ممن يصنف يف األبواب

 مـا يـورده األئمـة مـن أخـبار بين أن غالـب:   السبب الـثاين - 2
  :  ، وهو ، مل يأتنا شرعنا بتكـذيبه إسرائيل
  .   إما أن يكون له من شرعنا ما يؤيده-
  .   أو يكون مسكوتا عنه-

 على rمأذون فيه قـد نص النيب :  وهذا من حيث اإلذن بذكره والتحديث به
  .   )1( }وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج  { : ذلك حني قال

، خاصة  وكثري من اإلسرائيليات واألحاديث الضعيفة املذكورة يف كتب أهل العلـم
  .  ، من آية أو حديث هلا أصل صحيح قـدموه قبل ذكرها:  كتب العقيدة
  :  أن مقصودهم من روايتهم هلا:  واخلالصة

  .   الباب من صحيح وضعيف إيراد ما ورد يف ذلك-
 بالقدر املشترك بـني األحاديث الصحاح - من حيث اجلملة - واالستدالل -

  .  ، ال مبا انفردت به وغريها من الضعاف واإلسرائيليات
ال يلزم منها التشبيه حىت لو :   ثـم إن رواية تلك األحاديث الضعيفة واإلسرائيليات

ضي فيها اعتقاد السلف يف باب األمساء والصفات مي:   فإن السين املهتدي.   قيل بصحتها
  .  ، وليست بأعجب من بقية الصفات الثابتة ، متر كما جاءت من غري تشبيه وال تكييف

يف إثبات صفة مل :  - إن أثبت صفة حبديث مل يصح -وإمنا يكون احملذور يف هذا 
  .  ، ال يف التشبيه والتجسيم  تثبت

  .  ، إال مضطرب يف باب الصفات تشبيها أو جتسيماوال جيعل جمرد إثبات الصفات 

                                                
، الدارمي املقدمة  )159 / 2(، أمحد   )2669(، الترمذي العلم   )3274(البخاري أحاديث األنبياء ) 1(

)542(  .  
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،   ال يزيل عـن املشـبه التشبيه:  وثـبوت احلديـث يف الصـفات وصـحته
  .  ال يثبت التشبيه ألحد:  كـما أن ضعف احلديث

فإنه يعمل فـيه قـانون :  وكذلك املـؤول إذا أخذ حبديث يف الصفات مل يصح
، كما يفـعل يف بقية باب   هرها مبحامل اللـغة، ويصرفها عن ظا التأويل فيؤوهلا

  .  الصفات
،   مل يشذ هذا وال هـذا عن قواعد معتقده وأصوله برواية هذه األحاديث:  وباجلملة
  .   واهللا املوفق

 - أن لغالة احلنابلة :  أن زعم املالكي هنا:    وهو- وقد أشري إليه -الوجه الرابع 
، فريووـا وحيـتجون  وضوعة واإلسرائيليات حرصا على األحاديث امل-كما يسميهم 

زعـم :  !، فلذلك رد عليهم   تكفري وتـبديع ظـامل- كذلـك -وعندهم ! ـا 
، فمـا رووه   فإن الرافضـة أوىل بذلـك- سلمنا له بذلك وال نسلـم -، ولو   باطل

 ،   أصـح كتبهم عندهم- " الكايف  "  مـن املوضـوعات واملكذوبـات يف كـتام
.    يفوق مجيع ما رواه احلنابلة يف مجيع كتبهم يف املعتقد-! بل أصـح عندهم من القرآن 

فضال عما رووه يف كتبهم األخرى من أحاديث وآثار مكذوبة 
  .   وغريه " االحتجاج " كـ

 ويف آل بيـته rمـع مـا يف تلـك الـروايات مـن طعـن يف الـنيب 
فـلم لـم يوجه املالكي .   ، وغري ذلك هم مجيعاوصحابته وأمهات املؤمنني رضي اهللا عن

  ! ؟  نقده إليهم
 واهللا -فما :  ، لوجود التكفري والتبديع عندهم  وإن كـان عمد املالكي إىل احلنابلة

، وإمثا كـفـروا من حكـم اهللا ورسوله   ، حاشا هللا   كـفـروا مسـلما قـط-
  .   ، وحكـم السلف عليه مبا حكـما بكفره

، إال نفرا قليال   ولعنوهمrرافضة وقد كـفروا صحابة رسول اهللا وأينه من ال
  ! آثروهم بالغمز واللمز دون التكفري 
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، وعبد  ، وابنتامها عائشة وحفصة  أبو بكر وعمر:  وممن صرحوا بتكفريه وجاهروا به
 ، وأمه هند ، وأبوه ، ومعاوية بن أيب سفيان اهللا وعبيد اهللا ابنا العباس بن عبد الـمطلب

وكـفـروا كذلك بين أمية إال عمر بن .   ، وغريهـم ، وعمرو بن العاص بنت عتبة
  ! ، فإم معه على استحياء  عبد العزيز

؟ أم مكفرو الصحابة وأمهات  ، مكـفرو اجلهمية والرافضة فـمن أوىل بنقد املالكي
  ! ؟   املؤمنني
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  فصل 
  يف حال احلنابلة املعاصرين عند املالكي 

  :  ) 14 ( ص قال املالكي
، ليس على تكفري أيب حنيفة  أن معظـم احلـنابلة الـيوم:  لكـن الـذي أراه (

،   ، وال اإلباضية  ، وال تكفري الشيعة من إمامية وزيدية ، وال تكفري األشاعرة  وأصحابه
  .  اهـ)   وال غريها من طوائف املسلمني

  :   واجلواب من وجوه
، وال  كل مذهب على مذهب متقدميهمأن األصل أن متأخري أصحاب :  أحدها

  .  ، ال وى وكذب وتان  ينقلون عنه إال حبجة ما وبرهان
فإن متأخريهم :  فإذا كـان متقدمو احلـنابلة عـلى ما ذكـر املالكي يف كـتابه

  .   عليه كذلك- املفتخرين مبا كان عليه أسالفـهم -
 كما سيأيت تفصيله يف فصل - اهللا  رمحه-أن احلنابلة مل يكفروا أبا حنيفة :  الثاين

  .  عند ذكر املالكي له)  142 - 137ص  (قادم 
 -  على بدعتهم -، فهـم   ظلـم:  أن قـرن األشاعرة بالرافضة واإلباضية:  الثالث

، قد أمجع السلف  قد أمجعت على مجلة معتقدات:   والرافضة اإلمامية.  خري من أولئك
  .   على كـفر قائل آحادها

، ومجلة أمور قد أمجع السلف  ، يقولون خبلق القرآن  فمعتزلة:  لزيدية واإلباضيةوأما ا
  .  على كـفر قائلها
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  فصل 
  يف زعم املالكي غلو بعض احلنابلة املعاصرين يف ذم أيب حنيفة 

  :  ) 14 (قال املالكي ص 
، ويكفي أن هناك كتبا  لكن املشكلة أن الغـلـو أيضا له وجود قوي نشعر به (
  .  اهـ)   ، ال زالت على ذم أيب حنيفة وتبديعه وتضليله  حباثا معاصرةوأ

  :  واجلواب
، حلنبلي   ، إال كتابا واحدا فقط أنـا ال نريد من املالكي دليال على صدق كالمه

  ! املعاصرة اليت زعمها ! والبحوث ! من تلك الكتب ! معاصر يف ذم أيب حنيفة 
،  لكوـم املنتقدين ال سواهم! ليا وال ينس أن يكـون صاحب الكـتاب حنب

  ! وحنن باالنتظار ! فليتنبه 
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   فصل
  يف زعم املالكي غلو كثري من احلنابلة املعاصرين يف تكفري املسلمني 

  ، وبيان كـذبه  والرد عليه
  :  ) 14 (قال املالكي ص 

ئـف ، من الطوا وال زال كـثري من احلنابلة املعاصرين على تكفري سائر املسلمني (
وتضـليل سائر األشاعرة .   ، بال تفريق بني املعتدلني والغالة ، كالشيعة واملعتزلة  األخرى
  .   اهـ)  ، وهـم معظـم املنتسبني ألهل السنة واجلـماعة اليوم  والصوفية

  :   واجلواب من وجوه
وهذا ! ، وغالم  مطالبة املالكي بالتفريق بـني معتديل الشيعة واملعتزلة:  أحدها

  :  تب أمرينير
 ! ، دون معتدليهم إقراره بتكفري غـالة الشيعة واملـعتزلة وغـالة غريهم:   األول-

  .  ، بغـض النظر عن سببه  ويف هذا إقرار ملبدأ تكفريهم
أنـا نطالبه ببيان الفـروق اجلوهرية بـني غالة الشيعة واملعتزلة :    الثاين-

  ! وحرم تكفري معتدليهم ! اليت ألجلها جاز تكفري غالم ! ومعتدليهم 
وألي ! ؟  فألي شيء فـرق بينهم:  ؟ وإن مل جيد فـما هي:  فإن وجـد فروقا

  ! ؟  شيء مـنع تعميم احلكـم عليهم مجيعا
، بالقرآن والسنة وإمجاع  حجـة باطلة فاسدة:  أن احتجاجه بالكثرة على اهلداية:  الوجه الثاين
  .  هم، من أهل السنة وغري املسلمني قاطبة
tBur çésYò2r& Ä$!  {:  - تعاىل -ففي مثل قوله :  أما القرآن $̈̈Y9$# öqs9ur |Mô¹tçym tûüÏYÏB÷sßJÎ/ ÇÊÉÌÈ { )1(  ،
b  {:  وقوله سبحانه Î) ur ôì ÏÜ è? uésY ò2r& t̀B Ü Îû ÇÚ öë F{$# x8qù=ÅÒãÉ { )2(  .  

                                                
  .  103:  سورة يوسف آية) 1(
  .  116:   سورة األنعام آية) 2(
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:  فـيقول! يا آدم :  - تعاىل -يقـول اهللا  { rففي مثل قولـه :   وأما السـنة

وما بعث :  قـال.  أخرج بعث النار:  فيقول.    يف يديك، واخلـري لبيك وسعديك
  .   )1( }فعنده يشيب الصغري .  تسعمائة وتسعة وتسعون:  من كل ألف:  ؟ قـال النار

 إال كالشعرة - يعين أمته -الناس ما أنتم يف  { :  يف آخرهrثـم قـال النيب 

رواه أمحـد .   )2( }، أو كشعرة بيضاء يف جلد ثور أسود  السوداء يف جلد ثور أبيض

، والـبخاري  )  33 - 32 /3 ( " مسنده  "  يف
،  )  6530 (و )  4741 (و )   3348  (  " صـحيحه  "  يف

  .  ) 222 (ومسلم 
إن بين إسرائيل  { rقال رسول اهللا :   قالtحديث أنس :   ومن السنة

، كفها   ، وإن أميت ستفترق على ثنتني وسبعني فرقة افترقـت علـى إحدى وسبعني فرقة
عن )  3993  (رواه ابن ماجه .  )3( }، وهي اجلماعة  يف النار إال واحدة

وهذا .   ن عمار عن الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو حدثنا قتادة عن أنس بههشام بـ
  .  إسناد رجاله رجال البخاري
كـثرة :  ، واملقصـود  )4( }ثـالث وسـبعني  { : ويف بعـض رواياتـه

  .  املخالفني مع قلة املـتبعني املهتدين
، وضالل من  ع أهـل السـنة عـلى صـحة اعتقادهمفقـد أمجـ:  أما اإلمجاع

  .   خالفهم مع كـثرة خمالفيهم

                                                
  .  )33 / 3(، أمحد  )222(، مسلم اإلميان   )3170(البخاري أحاديث األنبياء ) 1(
 ، ابن ماجه الزهد )2547(، الترمذي صفة اجلنة  )221(، مسلم اإلميان  )6163(البخاري الرقاق ) 2(

  .  )386 / 1(، أمحد  )4283(
  .  )145 / 3(، أمحد  )3993(ابن ماجه الفنت ) 3(
  .   )332 / 2(، أمحد  )3991(، ابن ماجه الفنت  )4596(، أبو داود السنة   )2640(الترمذي اإلميان ) 4(
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، ومل متنعهم كثرة   وكذلك األشاعرة زمن أيب احلسن األشعري وبعده وكانوا قلة
  .  ، من التمسك مبذهبهم  خمالفيهم من أهل السنة واملعتزلة والرافضة وغريهم

ن كان بعضها اليوم له كثرة ، وإ وكذلك احلال يف مجيع الفـرق والطـوائف
، ومل مينعها ذلك من البقاء على مذهبها  ، فقد كانت وال سواد هلا وال كثرة وسواد

  .   وطريقتها
لكـان اعتقاد :  ، وكانت الكثرة دليال عليه ثـم لو كـان احلـق متعلقا بالكـثرة

زمن أصـحابه يف  وr، فهو اعتقاد املسلمني مجيعا زمن النيب  أهل السـنة أوىل باالتباع
، مل يكن عليه  فهو أمر حمدث:   وكـل اعـتقاد خمـالف العتقادهم.  صـدر اإلسالم

  .  ، وإن حصلت هلم أخريا كـثرة ، فبدأوا قلة  ، مث تتابع الضالل عليه  إال صاحبه
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  فصل 
  يف زعم املالكي أن بعض احلنابلة يطعن يف بعض أئمة أهل البيت 

  :  ) 14 (قال املالكي ص 
، مع املبالغة  وال زال بعضهم على ذم بعض أئمة أهل البيت الربيئني من غلو األتباع (

، واآلثار  ، وقد ذمتهم األحاديث الصحيحة  ، وتربير مظاملهم يف مدح ملوك بين أمية
  .  اهـ)  ، ولبيان هذا موضع آخر الصحابية والتابعية

  :   واجلواب من وجوه
، من املهتدين املقتدين   ذم أحدا من أهل البيت،  أنـا ال نعرف حنبليا قط:  أحدها

  .   فال يعرف يف احلنابلة ناصيب قط حاشاهمrبسنة جـذهم ونبيهم حممد 
، ومل   "  بعضهم " : ، بل اكتفى بقول وهلذا مل يستطع املالكي هنا أن يسمي أحـدا

فـمن !  " بعض أئمة أهل البيت  "  ، واكتفى بقوله  يسـم كذلك املطعون فيه
! ، سيطيل الكتاب   وال أظن ذكر املالكي هلما! ؟  ومن املـطعون فـيه! ؟  اعنالطـ

  ! ليصبح أضعافا ! ويزيد حجمه هـذا 
:   لنبيه وخريته من خلقه- تعاىل -، قال  فال يغنيه نسبه:  أما من ضل من آل البيت

}  ôâs)s9 ur zÓÇrré& y7øã s9 Î) í n<Î) ur tûïÏ%©!$# Ï̀B öÅÎ=ö6s% ÷ûÈõs9 |Mø.uéõ°r& £ s̀Ü t6ós uã s9 y7è=uHxå { )1(  .  

 رواه )2( }، لـم يسرع بـه نسبه  من بطـأ بـه عملـه { rوقـال الـنيب 

ومسـلم )  252 /2  ( " مسنده  "  ـد يفاإلمـام أمح
والترمذي )  3643 (وأبو داود )   2699  (  " صحيحه  "  يف
كـلهم من حديث أيب هريرة رضي )  225 (وابن ماجـه )  2945 (

  .  اهللا عنه
                                                

  .  65:  سورة الزمر آية) 1(
، ابن ماجه املقدمة  )2945(، الترمذي القراءات   )2699(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) 2(

  .  )344(، الدارمي املقدمة   )252 / 2(، أمحد  )225(
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 رمحه اهللا -أن شيخ اإلسالم ابن تيمية :  ، غري هذا وقـد زعم املالكي يف غري موضع
،  ، وخرية اخلـلـف ، بقية السلف ، العامل العامل مة وشيخنا العال-رمحة واسـعة 

، وتلبيساته  ، ومل تسعفه شـبهه الشيطانية  ناصبيان:  صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان
  .  ، أن يأيت على ذلك ببينة  الغبية

، وال أدل على ذلك وال أظهر من  أن خلفاء بين أمية من خيار ملوك املسلمني:  الثاين
، حىت  ، ومتكينه يف األرض   به من نشر اإلسالمU، وما خصهم اهللا  حامكثرة فتو

، وسيأيت تفصيل القول   ، ال جترؤ أمة على انتقاص قدره أو هضم حقه  أصبح املسلم عزيزا
  .  ) 234 - 212ص  (فيهم يف فصل قادم 
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  فصل 
  يف بيان الفكر املنحرف الذي جيب حماصرته عند املالكي وما يترك 

  :  ) 16 (الكي ص قال امل
،   ، ونفكر يف اإلحلاد القادم جيب أن يكون عندنا نظرة استشرافية للمستقبل:  مبعىن (

  .   ، والعلمانية بتعريفها الصحيح ال املتوهم ، والتنصري  وعقيدة إبطال النبوات
،  ، وإعداد الدراسات والبحوث حلماية أبنائنا منه فهذا هو الفكر الذي جيب حماصرته

  .   اهـ)  دت بوادر هذه املصائب بني أبنائناوقد ب
  :  واجلواب عن هذا من وجوه

 - هنا -، فإن املالكي قد بني   أن هذا الكـالم البارد ال يغـر ذا لب:  أحدها
شهادته برؤية بوادر تلك األخطار يف :  ، بل زاد على ذلك  األخطار املـحيطة باإلسالم

،   وهو إعداد الدراسات والبحوث حلماية أبنائنا منها،  مث بني العالج! اخلروج بني أبنائنا 
  .   ، وسيعيده فيما يأيت  ، كما بينه فيما مضى  وترك االختالفات اخلارجة عما سبق

،  ، فبحوثه كـلها  ثـم مل نـره فـعل تـجاه هذه املخاطر العظيمة شيئا قط
ي حمصورة فيما ، وإمنا هـ  مل تتعرض لشيء مما سبق وصفه:  وكـتبه ورسائله ودراساته

 من فنت - رضي اهللا عنهم -فلم خترج عما حدث بني الصحابة ! ى عن االشتغال به 
، ورمـيهم  ، وعن الطـعن يف أهـل السـنة معروفة يف كـتب التواريخ وغريها

  .  بالنصـب والتعصـب وغريهـا مـن اجلهاالت كـحال كـتابه هذا
، ليطلع القارئ  ، أو وعد بنشرها   نشرهاوأنا أذكر هنا مؤلـفاته وكتبه وحبوثه اليت

، فذكر املالكي أن له مع كتابه هذا  ، وقفة حيائه الكرمي على مدى كذب هذا الرجل
  :   املردود عليه
  .    حنو إنقاذ التاريخ اإلسالمي- 2
  .   الصحبة والصحابة- 3
  .  ، حول الصحبة والصحابة   مع الشيخ عبد اهللا السعد- 4
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  .  ، حول الصحبة والصحابة علوان مع سليمان ال- 5
  .   ، يف موضوع عبد اهللا بن سبأ   مع سليمان العودة- 6
  .  ، حول الصحبة والصحابة  مع الشيخ عبد املـحسن العباد- 7
  .  ، وحراسة اإلميان   مع الشيخ ناصر العقل بني حراسة العقيدة- 8
  .  ) لإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب  ( نقض كشف الشبهات - 9
  .    معىن اإلمساك عما شجر بني الصحابة- 10
  .   نقد التقريب- 11
  .  )  مشترك (، يف ضوء الروايات التارخيية    بيعة علي بن أيب طالب- 12
مقاالت كثرية نشرت يف  ( القـعقـاع بن عمرو حقـيقة أم أسـطورة - 13
  .  وغريها)   الصحافة

، وظـهور  خطـرهافـأيـن هـو مـن املخاطر الـيت وصـف عظـم 
،  ، نصيبا يف حبوثه ومؤلفاته  ، واملفاسد املقيمة أال يكون هلذه األفكار الفاسدة! ؟  شرها

  ! ؟  ولو واحدا من عشرة
، ولرمبا  خلطرها على الدين:   ؟ فإن قال نسأله ملاذا يرى خطر ما سبق أن ذكر:   ثانيا

  .  أزالت اعتقاد املسلمني
 من -، فإن ما خافه أئمة اإلسالم على املسلمني  الهذا حق أردت بـه باط:  قلنا

هو ما تزعم أنت :  -، من جتهـم ورفـض واعتزال وحنوها   انتحال العقائد الفاسدة
  .  خوفه

، لتلبيسهم شـرهم  خفاء ظهوره على كثري من األغمار:   إال أنـه يضاف ملا خشوه
، وكما قال اإلمام أبو عبد اهللا ابن  ن، واغترارهم مبا ألقاه يف قلوم الشيطا  مبتشابه القرآن
  :   "  نونيته  "  قيم اجلوزية يف

ــواهر   ــل ظ ــرهم فأه ــاس أكث ــاين     والن ــل مع ــسوا بأه ــم لي ــدو هل   تب
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، وبقية    أعين اجلهمية وأذناا-، ومصري الفريقـني   وإال فإن مآل أتباع احلزبني
،   ويزعمون اإلسالم، غري أن األولني يتسمون ، وهو الكفـر   واحد-أعداء الدين 

  .  وهذا الفرق قد أضل كثريا من اجلهال.  واآلخرين ال يدعونه
أنـا مل نـر أحدا قـام لدحض شـبه أولئك املالحدة الذين طلب املالكي :  ثالثا

، ووصفهم بكـل نقيصة  ، إال أئمة أهل السنة الذين طعن املالكي فيهم التصدي هلم
  !   "  العقائديني " ـ، ومل يرتض تسميتهم إال ب وجريرة

هذا األمر نتيجة :  )وقـد بدت بوادر هذه املصائب بني أبنائنا(:  قولـه:   رابعا
، فإنه ملا كان علماء األمة الربانيون هم املتصدرين  تصدر هذا املشبوه املفتون وأمثاله

 كفوا املسلمني:  فإن حصل.   مل نر شيئًا من بوادر ذلك:   للتأليف والتعليم والتوجيه
  ! ، واملقاالت االرجتالية ، ال بالكتابات الصحفية  ، ببيان خطره بالعلم النبوي شره
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  فصل 
  يف زعمه وجود آراء إحلادية عند بعض طالب اجلامعات السعودية والرد عليه 

  :   )16(قال املالكي يف حاشية ص 
أن اآلراء :   أخربين أحـد أسـاتذة العقيدة بإحدى اجلامعـات السـعودية(

، وهم من طلبة  ، أثناء فتح باب احلوار معهم  حلادية هلا وجود عند بعض الطالباإل
  .  اهـ) ، فضال عن غريها األقسام الشرعية

  :  واجلواب
،  بـينا كـذبه يف غري موضع! ، فاملالكي كذاب  أن هذا كذب وإسناده تالف

  ! جمهول عني وعدالة:   ، ومن نقل عنه املالكي  وسيأيت ذكر العشرات
  :   ا يدل على كذب خرب املالكي أمرانومم

، خاصة   أن العادة حتيل دراسة العلـوم الشرعية عن املالحدة وأشباههم:   أحدمها
، ومتسك  ، لغـرية كثري من املشايخ املـحاضرين ا مبثل جامعاتنا بكـلـياا الشرعية

  .   غالب الطالب الدارسني فيها
وال -، فإن صدق يف زعمه السابق  اء اإلحلاديةعدم بيان املالكي مراده باآلر:  الثاين
ومعطلي ! ومنكري الرؤية! القول بتكفري القائلني خبلق القرآن:    فمراده ا جزما-يصدق
  ! الصفات
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  فصل 
  يف إبطال زعم املالكي أنه سين سلفي حنبلي 

  :   )17(قال املالكي ص 
، ومن زعم  لي، حنب  ، سلـفي ، سين ، فيجب أن أؤكـد أنـين مسلم وأخريا(

  .   باهلته:  أنين أنتمي ملذهب آخر
، أو   ، أو السلفية  ، أو السـنة وهـذا ال يتـناقض مـع نقـدي ألخطاء املسلمني

  .  إخل كالمه) احلنابلة
  :  واجلواب من وجهني

، خاصة   ال يصح إال بدليله:   ، أو مجاعة ما  أن انتساب رجـل ملذهب ما:   أحدمها
  :   ى أمرانإذا اقترن بتلك الدعو

  .  ، وشهرته بـه   كذب املدعي- 1
  .    وإتيانه بنواقض دعاواه- 2

، أنواعا من البدع   ، وهو يقرر يف كتابه هذا وأي سنة أو سلفية يدعيها املالكي
  ! ، تكفي آحادها لتضليل أمة  والضالالت

أم تكذيبه جلملة من أئمتهم ! ؟   أبطعنه يف معتقدام! ؟  وبـم أصبح حنبليا
  :  ولكن! ؟  أال خيجل ويستحي! ؟   تقاصهموان

ــري   ــتحيا خب ــا اس ــرء م ــيش امل   يع
  فــال واهللا مــا يف العيـــش خيـــر 

  

 

ــي اللحــاء  ــا بق ــود م ــى الع   ويبق
ــاء   ــب احلي ـــيا إذا ذه   وال الـدن

! ، إن زعم أنه ليس بسلفي أو ليس حبنبلي أنـه ال حاجة له يف مباهلة أحد:  الثاين
أقمت عليه :  من زعم أين لست حبنبلي سلفي:  ، فليقل ادقاوإمنا إن كـان املالكي ص

  .  ، وأظهرت له صواب دعواي احلجة
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  :  وأنا أختصر األمر على املالكي فأقول
 حىت -إن أردت قبوهلا-، وال نقبل دعواك  قـد زعمت أنك سين سلفي حنبلي

الف اعتقاد أهل خي:  ، فإن ما ظهر لنا منك اآلن تبـني لنا اعتقادك يف أبواب املعتقد
  ! السنة

، وخمالفته العتقاد أهل السنة حنابلة وغريهم يف أبواب   وقد بينا سابقا ضالل املالكي
  .   من باب إرغامه:  ، وإمنا قلنا ما قلنا ، وسيأيت الكثري ، سبق شيء منها  كثرية
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  فصل 
  ه يف طلبه االقتصار على أمور اإلميان الكلـية دون تفصيل وبيان مراده وإبطال

  :  )20(قال املالكي ص 
، يتعلـم الدين   كـان املسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم(

، ال فصل  ، مجلة واحدة  ، ومنهيات  ، وأوامر ، وأخالقـا ، وأحكاما ، إميانا كـلـه
  .  "  العمليات "  ، عن األخالق واألحكام العقيدة فيها " لإلميانيات

، من اإلميـان  ، ال يعدو أركـان اإلميان املعروفة دةوكـان ما يسـمى بالعقي
  .   ، والقدر خريه وشره ، والقضاء ، واليوم اآلخر ، ورسله ، وكتبه ، ومالئكـته  بـاهللا

مل يكـن هلا تلك التفصيالت احملرية :  ، أصول اإلميان بل حىت هذه األمور السـتة
  .  اليت استحدثت يف أزمنة الصراعات الكالمية

، دون الدخول يف تفصيالت   ا كـان يؤمن ا الصحابة على وجه اإلمجالوإمن
، وال يكون هلا ذلك  ، تـثري االختالفات والشكـوك  ، وتشقيقات كـالمية جزئية

  .  اهـ) األثر اإلجيايب على العمل والسلوك
  :   واجلواب من وجوه

ركان اإلسالم أنـا ال نـلـزم أحـدا دخل يف اإلسالم بغري ما سبق من أ:  أحدها
  .  ، وأركان اإلميان الستة اخلمسة

، سواء كانت يف األصول أو يف   أما إذا اعتقد املسلم أمورا خمالفة ملا جاء به الشرع
،  ، وبيان ما وقـع فيه من خمالفات فيجب رده إىل حظرية اإلسالم:  فروع تلك األصول
  .   ، وليؤمنه يف اآلخرة إميانه ليسلـم له إسالمه

، من    ال نفصل بني أمور اإلميان وبقية أمور الشرع العملية-كذلك-أنا :  الثاين
  .  ، وأا شرع مطهر من رب العاملني  ، واتفاق مصدر تشريعها حيث وجوب اإلتيان ا

فهاهنا :  ، وما يبقى يف دائرته إذا تركه  أما من حيث ما يدخل الرجل به يف اإلسالم
  .  ، وال خيرج منه أحد من أهله  أحد من غري أهله، لكـي ال يدخل يف اإلسالم  نفـرق
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، وعدم  حمض اخلري للمؤمنني:  ففي التفريق بني االعتقادات والعمليات من هذا الوجه
  .   ، فيه الشر كـله  التفريق

مرجعها إىل أركـان اإلميان :  أن مجيع أمور وتفاصيل عقائد أهل السنة:  الثالث
، وقد  ، رجل وهو جيحد صفاته  حقا وصدقا-الجل وع-فـما آمن باهللا .  السـتة

  .    أو أخرجها بالتأويل أو التشبيه عن حقيقتهاr، وأثبتها له رسوله  أثبتها سبحانه لنفسه
، أو أنكر شيئا مما أثبـته اهللا   من ينكر كالمه الـذي أثبته لنفسهUومل يؤمن به 

ا حكـم به أو أخرب ، مم   رجل أنكر شيئا صح عنهrوما آمن مبحمد .  وأمـر بـه
  .   عنه

، وإن كـنا ال نلزم الناس إال باإلميان ا   وكذلك القول يف بقية أركـان اإلميان
، إال أنه جيب بيان احلق ملن اعتقد ضاللة أو خطأ يف بعض فروع ومسائل تلك  مجلة

  .   األصول
نص عليها ، و مما جاء ا الشرع:   أن مجيع أمور وتفاصيل عقائد أهل السنة:  الرابع

  .  ، أو السـنة املطهرة القرآن الكرمي
استدلوا عليها :  هلذا جتد أئمة السلف إذا استدلوا لتلك الفروع من هذه األصول

  .  ، وهذا جيعل اإلميان ا ملن بلغته واجبا بالكتاب والسنة
الشـهادتان والصالة والصـيام واحلـج : ( أرأيـت أن أركـان اإلسالم مخسـة

لكن هل دل ذلك على قبول :   يؤمرون ا مجيعا-كانوا وال زالوا-وأن الناس ) والزكاة
، وهي أمور ال يتم هذا الركـن إال  ، صالة من مل يقم أركان صالته وشروطها اهللا تعاىل

  .  ، وقد أمجع املسلمون قاطبة على ذلك ، ومل يأت تفصيلها يف حديث أركان اإلسالم ا
  .    الشهادتان-بال شك-، وكذلك  احلـج والزكـاةوقـل مثل ذلك يف الصيام و

فقد ردت عليه ومل :   أما من أراد فعل هذه األركان دون بقية ما يستقيم به حاهلا
  .  تقبل
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، علـم وظهر   الوحيان:  أن مرجع عقائد أهل السنة:  أنه إذا تقرر واستقر:   اخلامس
، لزيادة  انه وزادت بصريته، كـلما زاد إمي أن كـلما زاد علم الرجل بأمور العقيدة

  .  r، وبرسوله  علمه باهللا تعاىل
وكذلك كان السلف الصاحل الذين نقلت عنهم عقائد أهل السنة أئمة يف الورع 

  .   والزهد والصالح والعبادة والعلم وكمال أمور اإلسالم فيهم
 بعدا عن ، الذين ال يزيدهم علم الكالم إال  خالفا للمبتدعة من أرباب الكالم وغريهم

  :  ، وقد عانـى الكالم مخسني عاما  ، حىت قـال كبريهم اإلسالم وحقيقته
ـــاما   ــسني ع ــدا مخ ــك جاه   طلبت
ــك اتــصال    فهــل بعــد املمــات ب

  

 

ــيقني  ــرد ال ــى ب ــم أحــصل عل   فل
ــصون   ــسر امل ــامض ال ــأعلم غ   ف
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  فصل 
  يف رمي املالكي السلف الصاحل بالتكفري الظامل والتبديع والتضليل 

  :  )22 -21(الكي ص قال امل
، ويف عقول   أن هذه األمراض اليت دخلت يف كتب العقائد:  ويظن بعـض الناس(

، من التكفري الظامل أو التبديع والتضليل دون استناد على أدلـة وبراهني  املسلمني
، إمنا كان يف  ، مع نشر األكاذيب على النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  صحيحة
  .  أخرة فقطاألزمنة املت

، ففيها   وهذا نتيجة لعدم االطالع على كتب املتخاصمني يف القرن الثالث والرابع
وهي الكتب اليت يتحاكم إليها .   الكـثري مـن هذا التكفري الظامل والتبديع والتفسيق

، بأن  ، وحمتجني مبا ال حجة فيه ، تاركني نصوص القرآن والسـنة العقائديون املعاصرون
كـانوا يكفرون ويفسقون ويضللون ويفحشون القول ويفتون بقتل !! احلالسلف الص
  .  ، واستحالل دمائهم وأمواهلم وأعراضهم خمالفيهم

،  ، فمن كان منهم ويقصدون بالسلف الصاحل من كان على مذهبهم يف اخلصومات
، فهو من   ومن كان من غريهـم! ، وإن كان كـاذبا فاجرا فهو من السلف الصاحل

  .  ا هـ) وإن كان من أعبد الناس وأصد قهم!! الطاحلالسلف 
  :   واجلواب من وجوه

 يلقي االامات -كـعادته-، واملالكي   أن هذا كـالم كـذب حمـض:  أحدها
  .  ويرمي غريه بعدم االستدالل مع استدالله! بال دليل وال متثيل
  ؟  ، فـما مثال زعمه ودليله زعمه هنا:  ومن هذا
؟ إن  ؟ وكيف كان نشرهم هلا حاديث املكذوبة اليت نشرها احلنابلةما األ:  الثاين

، وعلى هذا عمل  ، إن رووها بأسانيدها  ، فهذا جائز باإلمجاع كـان مبجرد روايتهم هلا
  .  ، فـليبينه ، وإن كان غري ذلك  املسلمني من مجيع الطوائف
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،  ملفضلة الـثالثة األوىل أن كتب أئمة الدين يف العقيدة يف القرون الفاضلة ا: الثالث
، ال املعاصرين فحسب كما   هـي حجـة عـلما املسـلمني املـتقدمني واملـتأخرين

  .  ، أو تلبيسه وهذا من جهله حبال أئمة اإلسالم! يزعم املالكي 
، وال يردها إال راد الكـتاب  فهي حجة عليه:  ، ويرجع إليها  أما من مل حيتج ا

، ممن   ، أو إمام هدى ، أو تابعي ، أو أثر صحايب  آية أو حديث، فليس فيها إال  والسـنة
  .  ، يبني معىن الوحي جاء بعدهم

من - من فـهم أهل العلم r، وأحاديث الرسول  أما سلخ املالكي آيات الكـتاب
فهي دعوى :  -، وكان على منهاجهم ، أو ممن قفى أثرهم أهل القرون الثالثة املفضلة

، الضطراب هذا   يف الفهم وغريهt اخلوارج منازعي علي ، من جنس قول  فاسدة
!  "  ، وقد حكـمت الرجال يف دين اهللا ال حكم إال هللا  " : ، حني قالوا له الباب عندهم

حني قال يف  " نونيته "  ، وهلذا أشار ابن قيم اجلوزية يف وهكذا كان فـهمهم للوحـي
  :   وصف حاهلم

ــأتوا   وهلــم نــصوص قــصروا يف فهمهــا  ــان  ف ــصري يف العرف ــن التق    م
، بأم  ، مما رماهم ووصفهم به املالكي أنـنا نرته السلف الصاحل:  الرابع
! ويفتون بقتل خمالفيهم ظلما! ويفحشون القول! ويضللون! ويفسقون! يكفـرون

،  ، وعلمهم نعرف هلـم فـضـلهم! ، وأعراضهم ، وأمواهلم واستحالل دمائهم
، ومنافحتهم  ، وإظهار املـندرس من رسومه  ونشرهم لعلومه،   وسابقتهم يف اإلسالم

  .  ، فـجل وعال من أقامهم حلفظ دينه ، حىت بقي صافيا ، وذم عن حياضه  عنه
فاإلسالم احلـق ما ! ، أو رأى ضالهلم وال يستقيم إسالم رجل غمطـهم حقـهم

  .  ، واإلميان الصاحل ما كانوا يدعون إليه كانوا عليه
، ومن حكموا بردته وأوجـبوا  فهو كافر ضال:    بكـفره وضاللهفـمن أفتوا

، وال  ، فـما حكـموا يف أحد قـط بغري الوحي  فـهـو حـكم اهللا فيه:  قـتله
  .  ، حيا كان أو ميتا  حتاكـموا وحاكـموا أحدا إال إليه
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من جنس خالف :  وخالف هؤالء األئمة مع أولئك املكـفرين الضالني من األمة
  .   مع مشركي وقتهrالنيب 

،  ، أو نزاع شخصي وحنوه فما كـان تضليلهم أو تكفريهم ألحد هلوى أو دنيا
  .   حاشا هللا أن يقال ذلك يف محلة اإلسالم وهداة األنام

، ال   ضال هالك:  ، فكـل من قال ذلك عندهم  ومن كفـروه أو ضللوه لقول قاله
قولـهم .   تغري أيـامهم وأعوامهم، وال تغري فتاواهم  تتبدل أحكامهم بتبدل حكامهم

، وإن قتلوا فمصريهم إال اهللا تعاىل  ، إن جلدوا فـهم عليه ، وحكـمهم ماض ثابت
  .  ليس إليه

، وال خـالف  ، فـما تزعزع قوله  ، ليقول ما ال حيمد أو لـم جيلـد أمحد
،   أوتيه، ثابتا على احلق الذي   ، بل كان شاخما كاجلبل حكـم اهللا وما جاء به رسوله

، وارتفعت عن اإلسالم وأئمته  ، وسلمت األمة ، حىت عادت السنة كاألنبياء والرسل
، رمحاء   ، ومل جتف من وجلهم عيوم ، ال تفارق خشية اهللا قلوم فلله درهم.  الغـمة
، وأرادوا محاه   ، حىت إذا كـاد املـبطلون للدين ، هداة قداة للمتبعني باملؤمنني
، وال الوهن منهم  ، ال يعرف الضعف إليهم مسلكا لنصرته أشداء قاسني، هبوا   احلصني
Óâ£J  {:   ومن معهr حني وصف حممد -وهو أصدق القائلني-، وصدق اهللا   موضعا ptíC 

ãAqßô §ë «! $# 4 tûïÏ%©!$#ur ÿ¼ çmyè tB âä!#£âÏ©r& í n? tã Íë$¤ÿä3ø9 $# âä!$ uHxqâë öNæh uZ÷èt/ ( öNßg1tç s? $ Yè ©.âë #Yâ£Ú ßô tbqäó tG ö6tÉ WxôÒsù z̀ ÏiB «! $# 

$ ZRºuqôÊ Íëur ( öNèd$ yJã Åô í Îû OÎgÏdqã_ ãr ô Ï̀iB ÌçrOr& Ïäqàf è¡9 $# 4 y7Ï9ºså öNßgè=sVtB í Îû Ïp1uë öqG9 $# 4 ö/ àSè=sVtBur í Îû È@äÅgU M}$# ?íöë tì x. 

yl tç ÷zr& ¼çmt«ôÜ x© ¼ çnuë yó$ t«sù xán=øó tG óô $$ sù 3ìuqtF óô $$ sù 4í n?tã ¾ÏmÏ%qßô Ü=Éf ÷èãÉ tí#§ë ñì9 $# xáäÉó uã Ï9 ãNÍkÍ5 uë$ ¤ÿä3ø9 $# 3 yâtã ur ª! $# 

tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJ tã ur ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# Nåk÷] ÏB Zotç Ïÿøó ¨B #·ç ô_ r&ur $ JJã Ïàtã ÇËÒÈ { )1(   .  

                                                
  .  29:  سورة الفتح آية) 1(
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xáäÉó  { كان نصيبه من هذه اآلية:  فكل من أبغـض أئمة اإلسالم األبرار uã Ï9 ãNÍkÍ5 

uë$ ¤ÿä3ø9 $# 3 { )1(  .  

،  الصحابة رضي اهللا عنهم مجيعا:  أن املقصود بالسلف الصاحل عندنا:   اخلامس
  .   ، وأتباعهم على ذلك والتابعون هلم بإحسان

، عدا عباد الضاللة  ، وهم مقبولون عند مجيع املسلمني وهذا منضبط غـري مضطرب
  .  من الرافضة واجلهمية وحنوهم

، ال من زعم املالكي  الصـحابة والتابعون وتابعوهم:  فهؤالء هـم سلفنا الصـاحل
كذابون الذين أدخلناهم يف السلف الصاحل وليسوا من ال:  -إن كان صادقا-وليذكر لنا ! 

  ! ؟   منهم
، وأحدثوا يف   فهـم من تلبس بالبدع املخالفة للشرع احلنيف:   أما السلف الطـاحل

  .  ، كانوا من كانوا الدين ما ليس منه
ال يثبت هلـم االتـباع واالستقامة على :    وصدقهم-إن كانـت-وعـبادم 

، إال أن ذلك ال ينفعهم ومل   يهود والنصارى عباد صادقون، وقد كـان يف ال السنة
@ö  {:  ، قال سبحانه ، فيسلموا   ويؤمنوا بـهr، حىت يتابعوا نبينا حممدا   ينفعهم è% ö@ yd 

Läl ã¤Îm7 t̂ çR tûïÎéy£÷zF{ $$ Î/ ¸x» uHùå r& ÇÊÉÌÈ tûïÏ%©!$# ¨@ |Ê öNåkßé ÷è yô í Îû Ío4quäptø:$# $ uã ÷Rëâ9 $# öNèd ur tbqç7 |¡øtsÜ öNåk̈Xr& tbqãZÅ¡øtäÜ 

$ ·è÷Yß¹ ÇÊÉÍÈ y7Í´ ¯» s9 'ré& tûïÏ%©!$# (#rãç xÿx. ÏM» tÉ$ t«Î/ öNÎgÎn/uë ¾ÏmÍ¬ !$ s)Ï9 ur ôMsÜ Î7 ptmú öNßgè=» uHùå r& üxsù ãLìÉ)çR öNçl m; tPöqtÉ ÏpyJ» uäÉ)ø9 $# 

$ ZR øóur ÇÊÉÎÈ { )2(وقال تعاىل   :}  ö@ yd y79 s? r& ß]ÉÏâym Ïpuã Ï±» tó ø9$# ÇÊÈ ×nqã_ ãr >ãÍ´ tBöqtÉ îpyèÏ±» yz ÇËÈ 

×'s# ÏB% tæ ×pt6Ï¹$ ¯R ÇÌÈ 4í n? óÁs? #·ë$ tR Zpuã ÏB% tn ÇÍÈ 4í s+ó¡è@ ô Ï̀B Aû÷ütã 7puã ÏR#uä ÇÎÈ { )3(  .  

                                                
  .  29:  سورة الفتح آية) 1(
  .  105 - 103:  اتياآلسورة الكهف ) 2(
  .  5 -1: ات ياآلسورة الغاشية ) 3(
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  فصل 
  لصالح عندهم هو يف رمي املالكي املسلمني كافة بأن ضابط ا

   ال االلتزام بالشرع والتعصب هلا املذهبية
  :  )22(قال املالكي ص 

، هو املذهبية  فضابط الصالح عند كـل فرقة من فرق املسلمني بال استثناء(
  .  اهـ) ، واجتناب نواهيه ، وليس االلتزام بأوامر اهللا عز وجـل والتعصب هلا ال غري

  :  واجلواب
 وكان ضابط الصالح عند فرق -إن كان حقا :   هنا عن املسلمنيأن كـالم املالكي 
 بال -إلمجاع املسلمني! فهو الصواب:  -، هو املذهبية والتعصب املسلمني بال استثناء

، ويكون    ال جتتمع على ضاللةr، وأمة حممد  عليه-استثناء من مجيع الفرق واملذاهب 
  ! هو املذهبية والتعصب:  على ذلك ضابط الصالح

، واالستقامة  هو متابعة الوحيني:  ، وضابط الصالح  وإن كـان ذلك باطال
  .  فكالم املالكي كـذب حمض-، ولن جتتمع على خالفه   فإن األمة مل جتتمع-عليهما

، واقتدى  ، فمن سار على جهم وقـد بيـنا فـيما سبق مـن هم السلف الصاحل
  .   طاحل، فهو ضال  ، ومن خالفهم ، فهو مهتد صاحل م
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  فصل 
  يف اضطراب معىن السلف الصاحل عند املالكي باختالف املراد به 

  والرد عليه وبيان معناه الصحيح عند أهل املذاهب والفرق
  :  )22(قال املالكي ص 

فسلف احلنابلة خيتلف عن سلف األحناف والشافعية واملالكية والظاهرية وسـائر (
، خيتلف  وسلف هؤالء.  لف املعتزلة والشيعة، خيتلف عن س وسلف هؤالء.  األشاعرة

  .   عن سلف اإلباضية والنواصب
 يدور مع )1( مصطلح عائم -مصطلح السلف الصاحل-وهكـذا أصبح املصطلح 

  .  ، وليس مع الصالح املذهبية أينما كانت
، وال مبا صح من  ، وليس بالقرآن الكرمي وأصبح هذا الصالح يضبط مبعايري املذهبية

  .  النبويةالسنة 
  .   ، احلريص على دينه إخل ، الثـقة الزاهد  فهو العامل الصاحل:  فـمن كـان معنا

وعلى ! ، بل ويف دينه ، ويف نيته فهو املشكوك يف كالمه:   ومن خالفنا يف اجتهاد
  . ا هـ )  ، فهو الكذاب املتعصب املبتدع إخل هذا

  :   واجلواب من وجوه
، قد قدمنا من يدخل   متفق واحد:  تالف مذاهبهمأن سلف أهل السنة باخ:  أحدها
، وذكرنا بعض أعالمهم قبل نشوء املذاهب الفقهية وبعد  ، ومن خيرج  فيهم عندنا
  .  نشوئها

فيذكر املذاهب الفقهية ! ، خيلط بني املذاهب الفقهية واملذاهب العقدية واملالكي جلهله
  .   وهذا شيء وذاك آخر!! ية والناصبة، مع األشاعرة واملعتزلة والشيعة واإلباض  األربعة

                                                
،  ، خرب أصبح منصوب وصفته  )مصطلحا عائما: ( والصواب) ! مصطلح عائم(هكذا هي يف كتاب املالكي ) 1(

  .   !ولعل املالكي استغىن عن نصبها بنصبه
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، ال  أن مشاركة أهل البدع ألهل السـنة يف تسمية أسالفهم بالسلف الصاحل:  الثاين
، فال تكاد جتد مصطلحا أو لفظا إال ومجاعات متباينة   جيعل يف هذا املصطلح اضطرابا

هود قد فالي.  ، والعربة يف ذلك كـلـه باحلـق ال مبجـرد الدعوى  تدعيه وتزعمه
عليه -موسى ، وكذلك زعموا يف   سلفهم-عليه الصالة والسالم-إبراهيم زعموا أن 

$  {:   ، فقال  فكذم اهللا تعاىل يف مزاعمهم تلك-السالم tB tb%x. ãNäÏdºtç ö/Î) $ wÉÏäqåkuâ üwur $|ã ÏR#uéóÇ nS 

Å̀3» s9 ur öc% x. $ Zÿã ÏZym $ VJ Î=ó¡ïB $ tBur tb% x. z̀ ÏB tûüÏ.Îéô³ßJ ø9 $# ÇÏÐÈ { )1(   .  

إنه يوم جنى اهللا فيه موسى :   اليهود باملدينة تصوم عاشوراء وتقولrوملا رأى النيب 
 )2( }حنن أوىل مبوسى منهم  { r، قال النيب  ، فنحن نصومه شكرا هللا من الغرق

  .  فـصامه وأمر بصيامه
،  ، كـانوا مستقيمني على الكتاب والسنة أن السلف الصاحل رمحهم اهللا:   والثالث

  .  وهلذا رضيهم أهل السنة سلفا
، وقد وجدوا  ، مرتبطا ومـتعلقا باملذهبية وكـيف يكـون سلف أهـل السـنة

  .  قبل أن ختلق املذاهب وأصحاا
،   قد حصلت يف الصدر األول وما بعده:  أن املخالفات االجتهادية الفرعية:   والرابع

  .   ومل توجب نزاعا بينهم وال بني من بعدهم كما زعم املالكي
.   ، وإمنا هو االتباع ال االبتداع  فال يسوغ فيها االجتهاد:  أما األمـور االعتقادية

ون عند أهل السنة كاذبا بذلك إال إن ، إال أنه ال يك  فهو مبتدع:  ومن خـالف
  .  ، خالف زعم املالكي الكـذوب كَـذب

                                                
  .  67:  سورة آل عمران آية) 1(
، ابن ماجه الصيام  )2444(، أبو داود الصوم   )1130(، مسلم الصيام  )4460(البخاري تفسري القرآن ) 2(

  .  )1759(، الدارمي الصوم  )336 / 1(، أمحد  )1734(
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، عن مجاعة من أهل البدع  رواية أئمة أهل السنة حنابلة وغريهم:   دليل ذلك
:   ، فلو كان سبب التوثيق عندهم وقـبول الرواية لصدقهم يف روايتهم مع ابتداعهم

وملا تركوا الرواية عن مجاعة ! كذابني ، وجعلوهـم  لـردوا حديـث أولئك! املذهبية
  .   ، لضعف حفظهم أو اختالطهم وحنو ذلك من أهل السنة وضعفوهم

، وأن ضابط التعديل والتجريح عندهم يف رواة  وطـعن املالكي هنا يف أهل السنة
، بل هو طـعن  مل ينفرد به املالكي:  ، ال إتقان الراوي  التعصب واملذهبية:   احلديث

علـم :  ، ومن أولئك  الفه من أهل البدع زيدية وغريهم يف أهل السنةطعن به أس
:  ، ومضلهم يف الواضحات اجلليات ، مرجعهم يف املشكالت ، وأطول أقزامهم أعالمهم

، كـتبه  ) هـ837ت (علي بن حممد بن أيب القاسم بن حممد بن جعفر الصنعاين 
 عليه اإلمام العالمة حممد بن ، فـرد ، وأظهره إظهار جماهر مغرور  يف كتاب مشهور

، يف كتابـني  ، فلم يبق له من شبهاته ال قليال وال كـثريا إبراهيم الوزير رمحه اهللا
، يف  الروض الباسم  " ، وخمتصره " العواصم والقواصم  " : ، أوهلما صنفهما ردا عليه

  .  )195 /1(، جتدها يف املختصر يف  " rالذب عن سنة أيب القاسم 
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  فصل 
  كما يزعم  طعن املالكي يف اإلمام ابن أيب يعلى ورميه للعقائديني يف

  بأن مقياسهم يف الرجال مبتدع والرد عليه
  :  )22(قال املالكي يف حاشية ص 

، أو  ما أحـب أحد أمحد بن حنبل من حمب صادق " : يقول ابن أبـي يعـلى(
.   "  سـنن، وأضـيفت إلـيه ال ، إال وانتفـت عنه الظـنون عـدو منافق

  .  )15 /1(البن أيب يعلى  " طبقات احلنابلة " انظر
، وإعماهلم للمقياس املبتدع املتمثل   وهذا دليل على إمهال العقائديني ملقياس اإلسالم

إخل !!) ، بل يصبح ما يقوله سنة ، ولو كان منافقا كاذبا فاجرا يف الثـناء على املوافق
  .  كـالمه

  :  واجلواب من وجهني
أن اإلمام الكـبري احلـافظ أبا احلسني حممد بن أيب يعلى حممـد بـن :   اأحدمه

 451(احلسني بـن حممـد بـن خلـف ابـن الفـراء احلنـبلي البغدادي 
، وإمنا   مل يضع مقياسا للسنة واالتـباع:  رمحه اهللا رمحة واسعة)  هـ526 -هـ 

إنه حلب الناس :   فيقول،  حيكـي حال الناس وعلماء املسلمني مع حمب أمحد ومبغضه
:   ، حىت أصبح إمـام أهلها يف عصره بإمجاع أئمة اإلسالم لإلمام أمحد وقيامه بالسنة

، كما يعرفون ببغضه   ، يعرفون بـحبه املهتدي  قـد ارتضوه وجعلوه حمنة واختبارا
  .  الضال الردي

لسنة ، سوى متسكه با  شيء يبغـض ألجله-رضي اهللا عنه وأرضاه-فليس يف أمحد 
، أو منافقا أراد خداع  سواء كان صادقا يف حبه-، فإذا رأى الناس حمبا له   ونصرته هلا
، وأضيفت إليه  ، أو متلبسا ببدعة  انتفت عنه ظنوم أن يكون مبتدعا:  -الناس بذلك

  ! أن ما يقوله حمب أمحد يصبح سنة:  ال كما يهذو به املالكي.   ، أي إىل اتباعها  السنن
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، بل قاله وذكره مجاعة من أئمة  مل ينفرد به:  ن ما ذكره اإلمام ابن أيب يعلىأ:  الثاين
  :  ، مثل اإلسالم وحفاظه الكبار

من  " : ) هـ204ت ( قـول أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي اإلمام -
  .  " فقد كـفر:  أبغض أمحد بن حنبل

أمحد بن حنبل  " :  ) هـ240ت ( وقـول قتيبة بن سعيد بن مجيل الثقفي -
  .   " فهو مبتدع:   ، من مل يرض به إمامنا

فـاعلم أنه صاحب :  إذا رأيت الرجل حيب أمحد بن حنبل " : وقال قتيبة أيضا
  .  " سنة

من مسعتموه يذكر  " : ) هـ246ت ( وقـول أمحد بن إبراهيم الدورقي -
  .  "  فاموه على اإلسالم:   أمحد بن حنبل بسوء

، من   أمحد عندنا حمنة  " : ) هـ247ت ( وكيع بن اجلراح  وقول سفيان بن-
  .   اهـ  "  فهو فاسق:  عاب أمحد عندنا

إنا تقول بقول  " : ) هـ252ت ( وقـول حممد بن حيىي األزدي البصري -
، وقـد  ، وال خنالفـه ، وهو بقية املؤمنني  ، وإنـه إمامـنا أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل

، فـليس خيالفه إال  ، ونتربأ ممن خالفه   فيه خلف من العلماء)فيما(رضينا بـه إماما 
  .   "  خمذول مبتدع

ت ( " السنن "  وقـول أىب داود سليمان بن األشعث السجستاين صاحب-
فـاعلم أنه صاحب :  إذا رأيـت الرجل حيب أمحد بن حنبل " :  ) هـ275

  .  " سنة
إذا  " : ) هـ277ت  ( وقـول أيب حامت حممد بن إدريس بن املنذر الرازي-

، وهو احملنة بيننا وبني   فاعلـم أنه صاحب سنة:  رأيـت الرجل حيـب أمحد بن حنبل
  .   " أهل البدع

  : t وأنشد إمساعيل الترمذي مادحا اإلمام أمحد -
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  إذا ميــز األشــياخ يومــا وحــصلوا 
  هو احملنـة اليـوم الـذي يبتلـى بـه           

  

 

  فأمحــد مــن بــني املــشايخ جــوهر 
ـ  ــرب الـ ــسرب  فيعت ــا وي   سين فين

 310ت (، أيب جعفر حممد بن جرير الطـربي   وقـول احلافظ اإلمام الكبري-
 يف مجيع ما -رمحه اهللا-وأنا أتبع يف هذا قول أيب عبد اهللا  " : " التفسري  "  ، صاحب )هـ

  .  ، وخاضوا فيه  تكلم فيه الناس من هذه املعاين
  .   فهو مبتدع رديء:  ، ومن حاد عنه ، واإلمام يف كـل ما قال وهو الرضا عندنا

،   ، وأتباعه  ، أو أحـدا من أوليائه  ، أو ببغض ، أو ذكره بسوء ومن قـصده بعيب
  .   فهو رديء خبيث:  ومن كـان على مذهبه

، وأهل الدين والسنة  ألنـه الشيخ اإلمام الـذي ارتضاه أهل اإلسالم
  .   اهـ  " واجلـماعة

، به يعرف املسلم من  أمحد بن حنبل حمنة " :  ذي وقول علي بن أمحد الطرخابا-
  .   " الزنديق
  :    وأنشد غري واحد من أئمة أهل السنة هذين البيتني الشهريين-

  أضـحى ابـن حنبــل حمنـة مأمونــة    
ــصا    ــد متنق ــت ألمح ــإذا رأي   ف

  

 

  وبـــحب أمحــد يعــرف املتنــسك 
ــتهتك   ــتوره س ــأن س ـــم ب   فاعل

ى بـن عبـيد اهللا بـن حييـى  وأنشـد احلـافظ أبـو مـزاحم موسـ-
  :  ) هـ325ت (اخلاقاين 

ــا   ــل التقي ــن حنب ـــزى اهللا اب ــا       ج ــسانا هني ــالم إح ــن اإلس   ع
  :  وأنشد أيضا رمحه اهللا

  لقــد صــار يف اآلفــاق أمحــد حمنــة 
  ترى ذا اهلوى جهـال ألمحـد مبغـضا         

  

 

  وأمر الورى فيهـا لــيس مبـشكل        
  وتعرف ذا التقوى حبـب ابـن حنبـل       

ت ( وأنشد شيخ اإلسالم أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد بن علي األنصاري -
  : t، وذكر مناقبه  يف مدح اإلمام أمحد)  هـ481
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ـــذي   ـــوام هللا ال ـــامي الق   وإم
  مجع التقى و الزهــد يف دنــياهم        
  حرب العـراق وحمنـة لـذوي اهلـوى         
ــه   ــسه يف دين ـــيه نف ــت عل   هان
ــابرا   ــل ص ــن حنب ــي اب ــا لق   هللا م

  حنبلي مـا حييـت فــإن أمـت      أنا  

  
  
  
  
  

 

ــدان   ــشأن يف بغ ــد ال ــوا محي   دفن
  والـعلـــم بعــد طـــهارة األردان 
ــغان    ــضته ذوو األض ــدرى ببغ   ي
  فـــفدى اإلمــام الــدين باجلثمــان 
ــوان    ــال أع ــصره ب ـــزما وين   ع
  فـوصيـيت ذاكــم إىل إخــواين      

  .  حق ال ريب فيه:   فما ذكره اإلمام ابن أيب يعلى
، بل يشاركـه يف ذلك كـل إمام عرف بنصرة    بذلكtمام أمحد وال ينفرد اإل
  .   ، والرد على أهل البدع  السنة والقيام ا

 ومقدمهما على -رضي اهللا عنهما-وكـما نعرف أن حمب الشيخني أيب بكر وعمر 
  .  بريء من الرفـض يف الظاهر:  سائر الصحابة يف الفضل

بريء :  ئر الصحابة عدا الثالثة قبله ومقدمه على ساtوكـما نعرف أن حمب علي 
  .   من النصب

 - رضـي اهللا عنهما-وكـمـا نعـرف أن حمـب معاويـة بـن أبـي سـفيان 
 سامل من معتقدات الرافضة يف r، لصحبته رسول اهللا  ، وجمتنب الطعن فيه واملرضي عنه
  .  ، وأقواهلا املنكـرة الصحابة

  .  ، وبغض من يبغضهم  ل السنة، بـحبه أله كذلك نعرف املتبع املهتدي
:  -رضي اهللا عنهم مجيعا-، فمبغض أحد الصحابة  عكسه:  وعكـس ما تقدم

  .   رافضي خبيث
، أو أمحد بن  ، أو عمـران بـن حطـان  وحمـب عـبد الـرمحن بـن ملجـم

، ممن مل   ، أو اجلعد بن درهم وحنوهم من أئمة الضالل ، أو اجلهم بن صفوان أيب دؤاد
  .  هو ضال مضل مبتدع:  ال بضاللة وشريعرف إ

  .   أعظم عرى اإلميانUفاحلـب والبغض يف اهللا 
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، أو بدعته  ، لسـالمة الـرجل واسـتقامته ومـا سبق دلـيل واضـح صـادق
  :  الشهرية " نونيته " ، وقد قال اإلمام أبو عبد اهللا القحطاين األندلسي يف وضاللته

ـــريان حتــ   ال ميـــدح البــــدعي إال مثلـــه  ــاد تأجـــج الن   ت الرم
    :تنبيه

، ولو أمته لنقض   ومل يتمه-رمحه اهللا-املالكي عمدا بكالم ابن أيب يعلى   "  قد تالعب
  ! وأفسد مراده! كالمه

، قـال اإلمام أبو   وأنـا أذكـر كـالم ابـن أبـي يعلـى تامـا ليظهر تالعبه
أنه ما : ( )15 /1( " احلنابلةطبقات  " احلسـني حممد بن أيب يعلـى رمحه اهللا يف

، وأضيفت  إال وانتفت عنه الظنون:  -، وإما عدو منافق  إما حمب صادق-أحبه أحـد 
  .  إليه السنن

إال واتفقـت :  ، وأظهـر لـه عـنادا أو بغضـا وال انـزوى عـنه رفـضـا
من  " :  وقـد قدمنا قـول الشافعي.   ، وسفه يف عقله وجهالته  األلسن علـى ضاللته
، من  أمحد بن حنبل إمامنا " : ، وقال قتيبة بن سعيد " فقد كفر:   أبغض أمحد بن حنبل

  .  ا هـ "  فهو مبتدع:   مل يرض به
، وقول   ، املتضمن قول الشافعي فسبب حـذف املالكي تتمة كالم ابن أيب يعلى

  ! ظاهر:  قتيبة بن سعيد
والطعن والرمي بالتعصب من أوىل بالنقد :   ولـو ذكره لكـان الشافعي رمحه اهللا

  ! ؟   وهو جيعل مبغض أمحد كافرا! ؟  كيف ال! ابن أيب يعلى 
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  فصل 
  يف أسباب نكسات املسلمني عند املالكي وبيان فساد طريق السالمة منها عنده 

  :  )25(قال املالكي ص 
،  ، واحتالل الشام ، كسقوط بغداد لو تتبعنا أسباب نكسات املسلمني يف املاضي(
لوجدنا أن السبب الظاهر للخاصة :  ، وسـقوط األندلس لسطني من قـبل الصليبينيوف

  .  ، هو تفرق املسلمني  والعامة
، بالضاللة  لوجدناه يكمن يف االامات املتبادلة:   ولو نظرنا لسبب هذا التفرق

؛ إذ أصبحت كـل فرقة  ، مـع االستغالل السياسي هلذه الطـوائف والبدعة والكفر
، أقرب هلا من الطائفة األخرى اليت تلتقي  ن اليهود والنصارى والصليبيني واملغولترى أ

  .   اهـ) معها يف األصول العامة لإلسالم
  :  واجلواب

فإن سبب نكسات املسلمني ! ، فاسد النتيجة  أن هذا قياس منطقي صحيح املقدمات
م حببل اهللا كما أمر ، هو االعتصا  ، وعالج ذلك وحله  ، هو التفرق يف املاضي واحلاضر

qßJ#)  {:  سبحانـه وتعاىل فقال ÅÁtG ôã $#ur È@ ö7 pt¿2 «! $# $ YèãÏJ y_ üwur (#qè%§ç xÿs? 4 (#rãç ä.øå $#ur |MyJ ÷è ÏR «! $# 

öNä3øã n=tæ øå Î) ÷LäêZä. [ä!#yâôã r& y#©9 r'sù tû÷üt/ öNä3Î/qè=è% Läêós t7 ô¹r'sù ÿ¾ÏmÏF uK÷è ÏZÎ/ $ZRºuq÷zÎ){ )1(  وقال ،U : }  ¨b r&ur 

#xã» yd ëÏÛºuéÅÀ $ VJä É)tG ó¡ãB çnqãè Î7 ¨?$$ sù ( üwur (#qãè Î7 F s? ü@ ç6è¡9 $# s-§ç xÿtG sù öNä3Î/ t̀ã ¾Ï&Î#ã Î7 yô 4{ )2(  . فاحلل

، واتـباع ما أنزل يف كـتابه وأتـى به  هو االعتصام حببل اهللا جـل وعال:  والعالج
  :   وكما قـال األول!  ال جمرد االجتماع واالتـفاق الظاهريrرسوله 

ــسـاد    ــى ف ــرح رم عل ــب     وإذا اجل ـــط الطبي ـــه تفري ــبني في   ت

                                                
  .   103:  سورة آل عمران آية) 1(
  .  153:   سورة األنعام آية) 2(
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، كما قال إمام دار اهلجرة   األمة إال مبا صلح به أوهلاوال يصـلـح حال آخر هذه
  .  مالك بن أنس رضي اهللا عنه

واملسلمون ليسوا قلـة كـي تكون قوم يف اجتماعهم وجتمعهم ليكـونوا 
، فكانت  بعدهـم عن الوحـي واالعتصام بدينهم:  ، وإمنا علـتهم القاتلة  كـثرة

تتداعى عليكـم  { :  حني قالr النيب ، كما أخرب  كـثرم وحاهلم هذه كالغثاء

؟  أمن قلـة حنن يا رسول اهللا يومئذ:  قالوا  " األمم كـما تتداعى األكـلة على قصعتها
د ) 5/278 (حم ( )1( }أنتم كثري لكن غـثاء كغـثاء السيل ! ال " :  قال

  .   )من حديث ثوبان رضي اهللا عنه) 4297(
، والبدع  ومل يسقط دول املسلمني ويسلـط عليهم أعداءهم إال فشو املعاصي فيهم

  .   ، واللهو واون  والضالالت
، وإمنا كـان سببه  فـلم يكن سببه تقريب اليهود والنصارى:  وأما سقوط بغداد

كشفوا :    إذا متكـنوا من وزارة اخلالفة العباسية، حىت تقريب املبتدعة والضالل
، فقدمت   ، وشجعوه على النـيل منها  ، وأظهروا لعدو املسلمني عوارها أسرارها

،   ، وكـثريا من عامة املسلمني ، فقتلوا اخلليفة والعلماء والقضاة  جيوشهم على حني غرة
  .   ، أو حنو ذلك ألف نفسأن القـتلى من املسلمني بلغوا ألف :  حىت ذكر بعض العلماء

، ومل يزيدوا على ألفـي ألف  مل ينقص القتلى عن سبع مائة ألف:  وقال غريه
  .   ألفي ألف نفس:  ، واملكثر يقول  سبع مائة ألف نفس:  ، فاملقل يقول نفس

وكـان ذلك بسبب استوزار آخر خلفاء بين العباس املستعصـم البن العلقمي 
، ويشجعهم على غـزو دار  هوالكو قائد جيوش املغول، الذي كان يراسل   الرافضي

فقدمت :  -، ومرتلته يف دولته ، وثقته الكبرية به  مع إكرام املستعصم له-اخلالفة بغداد 
، فشفى هذا اللعني نفسه  ، وأبادوا أهلها ، وأسقطت اخلالفة اإلسالمية فيها جيوش املغول

                                                
  .  )278 / 5(، أمحد  )4297(أبو داود املالحم ) 1(
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 رفيق دينه وشبيهه الرافضي اآلخر املسمى ، وسانده يف ذلك  اخلبيثة من املسلمني ودولتهم
، وكان هوالكو يستشريه قبل مهه يف   ، فكان منجما مقربا عند هوالكو  بالنصري الطوسي
، وال  ، فأشار عليه الطوسي بقتل العلماء والقضاة وأهل احلـل والعقـد كثري من أموره

، وأنفذ  شورتهفأخذ هوالكـو مب! يبقي فيها أحدا سوى أهل الصنائع واحلـرف فحسب
، بل بلغ القتل بالنساء  ، وأتلف غالب كتبهم الشرعية  ، فأباد أهل بغداد  وصيته

، فهل يعترب املسلمون  ، وأصبحت أثرا بعد عني ، فتبدلـت بغداد على عارفيها واألطفال
  ! ؟  اليوم

  :   ذاكرا ذلك " نونيته "  قال اإلمام أبو عبد اهللا ابن القيم يف
   بـاحلرب الـصري     وكذا أتى الطوسي  

  وأتـــى إىل اإلســالم يهــدم أصــله 
  عمــر املــدارس للفالســفة األلـــى 

ــل ــارات " وأراد حتوي ــيت  " اإلش   ال
  لكنـه علــم اللعـني بـأن هــ         
  إال إذا قتـــل اخلليفـــة والقـــضا 
  فسعى لذاك وسـاعد املقـدور بالــ        
  فأشار أن يـضع التــتار سـيوفهم        
  لكنهم يبقـون أهــل صـنائع الـد         

  ف التتـار األلـف يف      فغدا على سـي   
ــا   ــها يف ألفه ــان مئين ـــذا مث   وك
  حىت بكـى اإلسـالم أعـداه اليهـو        
  فشفى اللعني النفس من حزب الرسـو       

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ـــح بــصارم منــه وســل لــسان 
ــان   ـــد البني ـــه وقواع ــن أس   م
ـــرآن  ــدين اهللا والق ـــروا ب   كـف
  هي البن سيـنا موضـع الفرقــان       

  ن ـذا ليس يف املقـدور و اإلمكــا       
ـــدان  ــاء يف البل ـــائر الفقه   ة وس
  أمر الـذي هـو حكــمة الـرمحن        
  يف عسكـر اإليــمان والقــرآن      
  نيا ألجــل مـصالـح األبــدان       
ــل لـــها مــضروبـة بـــوزان    مث
ــسبان  ــد واحلـ ــضروبة بالعـ   مـ
  د كـذا اـوس وعابـد الـصلبان        
  ل وعــسكـر اإليـــمان والقــرآن 
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  :   وقال رمحه اهللا يف موضع آخر منها
  وكـذلك الطوسـي ملـا أن غــدا        
  قتل اخلليفة والقـضاة وحـاملي الــ     
ـــا   ــسمة وم ــشبهة جم ــم م   إذ ه

 

  
  

 

  ذا قـدرة لـم خيـش مـن سـلطان         
ــرآن والفقهــاء يف البـــلدان      ق
ــان    ــابر اليون ــدين أك ــوا ب   دان

 
، ويسعون ملا سعى إليه نصري الكفر  وما زال الروافض حييكون املكـائد باملسلمني

  .  ، وجعل النار مثواهم ومثواه  دهم اهللا، كا الطوسي
، قال السيد  ، من حماسنه ومناقبه وما زالت الروافض يعدون مكـائد الطوسي تلك

، يف   ، وخريج احلوزة العلمية النجفية الشيعية  ، أحد علماء النجف  حسني املوسوي
وحتدثـنا كتب : ( )95(ص  "  ، وتربئه األئمة األطهار كشف األسرار " كتابه

، فإنه ارتكب أكرب  ، عما جرى يف بغـداد عند دخـول هوالكـو فيها الـتاريخ
، لكثرة من قتل من أهل  ، حبيث صبغ ر دجلة باللون األمحر  جمزرة عرفـها التاريخ

  .  السنة
، وصبغ مرة   ، حىت تغري لونه فـصار أمحر فأار من الدماء جرت يف ر دجلة

  .  كتب الـيت ألقيت فيه، لكثرة ال  أخرى باللون األزرق
، وحممـد بـن  النصـري الطوسـي:  وكـل هـذا بسـبب الوزيـرين

، وكانت جتري بينهما وبني   ، وكانا شيعيني ، فقد كانا وزيرين للخليفة العباسي العلقمي
، وإسقاط اخلالفة  ، حيث متكنا من إقناع هوالكو بدخول بغداد هوالكو مراسالت سرية

  .  انا وزيرين فيها، اليت ك العباسية
؛ ألا  ، ولكنهما مل يرتضيا تلك اخلالفة  وكانت هلما الـيد الطـوىل يف احلكـم

  .   تدين مبذهب أهل السنة
، مث ما لبثا حىت صارا وزيرين  ، وأسقط اخلالفة العباسية  فدخل هوالكـو بغداد

 يترضى مث ذكر املوسوي بعض من كان.   )، مـع أن هوالكـو كان وثـنيا  هلوالكـو
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، ويعدوا من أعظم اخلـدمات   ، ألعماهلم تلك عن الطوسي وابن العلقمي من الرافضة
  ! اجلليلة لإلسالم

،  ، بكـلمة أخرية وأختم هذا الباب: ( مث قال السيد احلسني املوسوي بعد ذلك
، قـول السيد نعمة اهللا اجلزائري يف حكـم   وهي شاملة وجامعة يف هذا الباب

،  ، بإمجاع علماء الشيعة اإلمامية ، أجناس إم كـفار " : ل السنة فقال، أه النواصب
، تـقدمي غـري علي   وإن من عالمات الناصـيب.  وإم شر من اليهود والنصارى

اهـ كالم ) 207 -206(  " األنـوار النعمانـية " "  علـيه يف اإلمامـة
  .  املرضيني عندهم، ومن  ، وقـد كـان من كبار علماء شيعة العراق املوسوي

، وأنـهم صنيعة   ، وظهر له فساد اعتقاد الشيعة إال أنـه لـما ظهر له احلـق
 مبينا مكيدة الشيعة -املنقول منه-، وكـتب كتابه هذا  ، رجع إىل السنة يهودية جموسية
 منهم من فساد وإفساد وضالل وحقد على املسلمني -هو-، وما رآه   باإلسالم وأهله

 - وهو اخلبري املقدم فيها- ذلك كـله إىل كتبهم املشهورة املعتـربة عندهم ، وعزا مجيعا
 فـمات شهيدا -قتلهم اهللا-، إال أنـهم عاجلوه بالقتل  ، وفضحهم  ووعد بكتابة غريه

، وأبدل سيئاته   رمحه اهللا رمحة واسعة)  هـ1422(يف حنو شهر رجب عام 
  .  حسنات

،   هو سبب كـل الفنت واحملن- املبتدعة، وظهور أعين حدوث البدع-وهذا األمر 
  .  من أول فتنة حدثت يف صدر اإلسالم إىل هذا اليوم

  .   واستحـل دمه الطاهر الشريفt قتل عثمان -لعنهم اهللا-فبسببهم 
 tوبسـببهم خـرجوا عـلى أمري املؤمـنني علـي بـن أبـي طالـب 

، وينخر   ينقض بناء اإلسالم،   ، وهكـذا سـار ركـبهم  وقاتلوه يف النهروان وغريها
  .  يف جوف أعمدته العظام

، وسعى يف  فقد كاد اإلسالم:  ، أو زين ما هم فيه ، أو دافـع عنهم فمن تـوالهم
  .  ، هدم اهللا أركانه هدمه
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  فصل 
  يف إبطال املالكي االنتساب إىل السلف الصاحل لتردد معناه عند

  والرد عليه   أهل الفرق
  :  )26 -25(قال املالكي ص 

، فكـل فرقة تزعم أا  ، دعواها واحدة أن كـل الفرق اإلسالمية:  والغريب(
،   ، هي املبتدعة  وأن الفرقة األخرى!! ، وللمنهج الصحيح امتداد للسـلف الصاحل

  .  املبتعدة عن الطريق الصحيح
، تسرد أمساء بعض علماء الصحابة والتابعني يف سلفها  وأصبحت كـل فرقة

  .   ، أو هذا التابعي ثـم تدلل على ذلك بأقوال مومهة هلذا الصحايب! !الصاحل
، وإن صحت  ، تكـون ضـعيفة أو موضـوعة وأغلـب تلك األقـوال أو اآلثار

  .  اهـ) ، أو غـري صرحية تكون داللتها مومهة
  :  واجلواب من وجوه ثالثة

، وأن  )14 -13ص ( " املقدمة الثانية  "  تقدم أول الكتاب يف:  أحدها
  .  ، ال مبجرد وجوده ، وموافـقة الوحي  العربة بصواب وصدق االدعاء

، فـإن أهل   لفسد اإلسالم عـنده:   ولو اطـرد هذا الشك واحلـرية عند املالكي
،  ، ما تدعيها أهل الفرق يف صحة مذاهبها ، يدعـون يف أديـام وصـحتها  األديـان

، وأم أتباع األنبياء   اهللا الذي ارتضاه لعباده، يدعون أم على دين فاليهود والنصارى
  ! والرسل
،   بـاطل:   ، أن كـل فرقة تزعم أا امتداد للسلف الصاحل زعـم املالكي:  الثاين
من ال :  ومنها.   ، أم مل يصدق  ، سواء صدق يف دعواه من يدعـي ذلك:   فمنها
، عمرو بن   ر أئمة االعتزال، وكبا كرءوس املعتزلة! وال يتشرف بنسبته إليهم! يدعيها

  .   عبيد ومن بعده
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، بعلـم ضروري   قاطعون جازمون بال شك وال ريب-حبمد اهللا-أنـا :  الثالث
:  ، وتابعيهم على ذلك  والتابعني هلم بإحسان-رضي اهللا عنهم-أن الصحابة :  قطعي

  .  كانوا على عقيدة أهل السنة
، املفـردة  أئمة اإلسالم يف مصنفام:   ية، بأسانيدها الصحيحة العال روى معتقدام

  .   ، أو العامة الـيت تطرقوا فيها إىل مسائل االعتقاد يف العقيدة
  .   فزادت على املائتني:  فأما املفردة اليت صنفها أئمة السلف
، وغريها اليت تطرقوا فيها جلملة  ، والفقه ، واحلديث  وأما مصنفام العامة يف التفسري

  .   فهي أكثر من أن حتصى:  العتقادمن مسائل ا
  :  " نونيته " قال اإلمام ابن قيم اجلوزية يف

  وانظر إىل السنن اليت قد صـنف الــ       
ــرد   ــها مف ــتني من ــى املئ   زادت عل

ــد  ــها ألمح ــودة  :  من ــدة موج   ع
  والــالء يف ضــمن التــصانيف الــيت 
  فكثرية جـدا فــمن يـك راغبـا        
  أصــحاا فــم حــافظو اإلســالم ال 

  جوم لكــل عبـد سـائر       وهـم الن 
ـــ    ــاع الط ـــم واهللا قط   وسواه
  ما يف الذين حكــيت عنـهم آنفـا         
ـــعة أمحــد  ــل كـــلهم واهللا شي   ب
  وبذاك يف كـتب هلـم قـد صـرخوا         

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ـــرآن    ـــار والق ــعلماء باآلث   ـ
ــسبان   ــسني يف احل ــن اخلم   أوىف م
  فيــــنا رســـائله إىل اإلخـــوان 
  شـهرت ولـــم حتـتج إىل حــسبان   

  فيهـا هـدى احلـريان      فيها جيــد    
  أصحاب جهم حــافظو الكــفران      
ــوان    ــة احلي ـــه وجن ــي اإلل   يبغ
ــنريان   ــدعو إىل ال ــة ت ــريق أئم   ـ
ــضمان   ـــد ب ــي واح ــن حنبل   م
ـــيان   ـــم س ـــه وأصوهل   فأصول
ـــنان   ــه عي ــة مال ـــو العماي   وأخ
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، ال قدرة له عليه وال   ، حمتاجة إىل دليل  ، كانـت دعواه كاذبة فمن ادعى غري ذلك
  .  نسلطا

فكبقية :  !ضـعيفة األسانيد غالبا! أن أقواهلـم مومهة الداللـة:  أما زعـم املالكي
  .!  ، ولو كان مثاال يتيما ، لذا مل يأت مبثال ، ال وجود هلا إال يف خميلته وذهنه  مزاعمه
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  فصل 
  مما يدل على يف تنازع الفرق رجاال من أئمة السلف كلهم يدعيهم

  عند املالكي والرد عليه  بطالن دعاواهم مجيعا 
  :  )26(قال املالكي ص 

،   ، فرجل مثل علي بن أيب طالب مثال أن الفرق تتنازع أمساء معينة:  والغريب(
، ويذكره الشيعة يف   ، وكذلك املعتزلة يذكرونه يف سلفهم يذكـره السنة يف سلفهم

  .  سلفهم وهكذا
،  ، والشافعي زيد بن علي، و ، وجعفر الصادق وكذلك احلـال يف احلسن البصري

  .  ، وغريهم من العلماء املشهورين وأيب حنيفة
، وتدعي أنه من سلفها الذين تسري  ، أن جتعلـه على منهجها  إذ حتاول كـل فرقة

  .   اهـ كالمه!!) على خطاهم
  :  واجلواب

-كدعوى اليهود يف إبراهيم !  من أسالفهمtأن زعـم املعتزلة والشيعة أن عليا 
، فأينه  ، ومل ختلق املعتزلة إال بعده ، ال دليل هلا  فهي دعوى باطلة-لصالة والسالمعليه ا
  ! ؟  وأينهم

 t، بأيب هو وأمي   ، ال ريب فيها وال مرية  فصحيحة:  أما دعوى أهل السـنة فيه
 وتوعد من فـضله أو - مركز الشيعة-، فقد تواتر عنه أنه خطب يف الكوفة  وأرضاه

  .  ، بأن جيلده حـد املفتري  أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهمقـدمه على الشيخني
أبو بكر مث  "  t؟ قال   rمن أفضل الناس بعد النيب :  وملا سألـه ابنه حممد

! ؟   فـمن أيـن تصح دعـوى الشـيعة فـيه.  "  صحيح البخاري " وهذا يف  "  عمر
  ! ؟  ، وال يا إال ارتكبوه ، أمرا إال خالفوه ومل يتركـوا له

، وردوا  ، فلم خالفوا أمره  ، وأنه آخر األمر   بنسخ نكاح املتعةtأو لـم خيرب 
  ! ؟   خربه
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، فـما  ، وإن خفي على األغمار  معروف ظاهرtوسر دعواهـم يف علي 
  ! ؟  ، ومل جتده يف إخوانه من الصحابة السابقني الـذي وجدته الرافضة فيه

وقـد روى اإلمـام الكـبري أبو سعيد ،  وإمنـا القـوم أرادوا الكـيد باإلسـالم
عن اإلمام احلافظ ) 382( " الرد على اجلهمية "  عثمان بن سـعيد الدارمـي يف

كـان من هؤالء اجلهمية : (   أنه قال-وهو أحد شيوخه الثقات-أبـي الربيع الزهراين 
 t، وانتحال حب علي بن أيب طالب  ، وكـان الذي يظهر من رأيه الترفـض  رجل
قـد علمـت أنكـم ال تـرجعون إىل دين :  رجل ممن خيالطه ويعـرف مذهـبهفقال 

   ! ؟ ، وانتحال حب علي ، فـما الذي محلكـم على الترفـض ، وال تعتقدونه اإلسـالم
، رمينا بالكفر   ، إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده إذا أصدقـك أنـا " :  قـال
،   ، مث يقعون مبن شاءوا ي ويظهرونه، وقد وجـدنا أقواما ينتحلون حبا عل والزندقة

فـلم نـر ! ، فنسبوا إىل الترفـض والتشيع  ، ويقولون ما شاءوا  ويعتقدون ما شاءوا
! ونعتقد ما شئنا! ثـم نقول ما شئنا! ملذهبنا أمـرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل

ن ، أحـب إليـنا مـن أ  ، أو شيعة رافضة:   فألن يقـال لـنا! ونقـع مبن شئنا
  اهـ )  "  ، ممن نقع م وما علي عندنا أحسن حاال من غريه.  زنادقـة كـفار:  يقـال

:  ، بـل من طالع كتب الرافضة ، ذكره غـري واحـد من األئمة  وهـذا املعىن
كعلـي :   ، بـل ألئمـة اآلل رضـي اهللا عـنهم وقـف عـلى غمـزهم آلل البيت

 واحلسن واحلسـني ابين rسول اهللا ، وزوجـه فاطمـة بنـت ر  بـن أبـي طالـب
،  وزيد بن علي! ، وجعفر الصادق وتسميتهم له بالكاذب  ، وعبد اهللا بـن عباس علي

وحممد القانع طعنوا يف .  ، وحممد الباقر ، وزين العابدين علي بن احلسني وموسى الكاظم
  !! ، أم ابن زنا  أكـان ابنا للرضا! ، وشكـكـوا فيه  نسبه

،   ، ونسبوها إىل ما برأها اهللا منه ، فرموه يف زوجه  نفسهrهم النيب بل مل يسلم من
b¨  {:  حني قال Î) tûïÏ%©!$# râä!% ỳ Å7øùM}$$ Î/ ×pt6óÁãã ö/ä3YÏiB 4 üw çnqç7 |¡øtrB #uéü° Nä3©9 ( ö@t/ uqèd ×éöçyz ö/ä3©9 4 Èe@ ä3Ï9 
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<õÍêöD $# Nåk÷] ÏiB $ ¨B |=|¡tF ø.$# z̀ ÏB ÉOøOM}$# 4 ìÏ%©!$#ur 4Ü ¯< uqs? ¼ çnuéö9Ï. öNåk÷] ÏB ¼ çms9 ë>#xãtã ×LìÏàtã ÇÊÊÈ Iwöq©9 øå Î) çnqãKçF ÷è Ïÿ xú 

£ s̀ß tbqãZÏB÷sßJ ø9 $# àM» oYÏB÷sßJ ø9 $#ur öNÍkÅ¦àÿR r'Î/ #Zéöçyz (#qä9$ s%ur !#xã» yd Ô7øù Î) ×ûüÎ7 ïB ÇÊËÈ { )1(  .  

  .  ، ما حق على سالفها ، وحق عليها فكانت الرافضة كـلها ممن تولـى كربه
، ومقدم جهاهلم علي   ، فقال عاملهم   فوق ذلكrوارتقى طعنهم يف النيب 

 ال بـد أن يدخـل فـرجه rإن النيب : ( ، أحد أكرب علماء حوزم  غـروي
عائشة :   ؤمننييـريد بذلـك أمي امل) ؛ ألنـه وطـىء بعـض املشـركـات الـنار

، وحفصة بنت عمر رضي اهللا عن زوجات رسول  بنت أيب بكر الصديقة بنت الصديق
  .    وأرضاهنrاهللا 

احلسـني :   وسـبطه ورحيانـتهrوهـل خفيت مكـيدم بـابن رسـول اهللا 
، حىت إذا لقي   ، فبايعه منهم عشرون ألفا  ، حني غرروا به بن علي رضي اهللا عنهما

  !  يقتل وأهله، تركوه خصمه
، فذكـر  يف كـبار كتبهم وأصوهلم! وقد اعترفوا بذلك

أن فاطمة : ( -وهو أحد صحاح كتبهم عندهم-) 28 /2( " االحتجاج " صاحب
، يا أهل الغدر  يا أهل الكوفة " : ، خطبت يف أهل الكوفة فقالت الصغرى رضي اهللا عنها
، فـجعل   ، وابتالكم بنا  بكـم، ابتالنا اهللا  ، إنـا أهل البيت  واملكـر واخلـيالء

، وأموالـنا  ، ورأيتم قتالـنا حـالال ، وكذبتمونا فكفـرمتونا.  . بالءنا حسنا
  .   ، وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت كما قتلتم جدنا باألمس.  . ـبا

.  .  .  ، فكـأن قـد حـل بكـم ، فانـتظروا اللعـنة والعـذاب تـبا لكـم
، أال   ، مبا ظلمتمونا ، مث ختلدون يف العذاب األليم يوم القيامة س بعضويذيق بعضكم بأ

  .  لعنة اهللا على الظاملني

                                                
  .   12 - 11:  تانياآلسورة النور ) 1(
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،   كـم قرأت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه قـبلكم! تـبا لكم يا أهل الكـوفة
  .  " ، وعترته الطيبني ، وبنيه ، وجدي ثـم غدرمت بأخـيه علي بن أيب طالب

،   ، وبـين علـي حنـن قتلنا عليا " :  الكوفة مفتخرا فقالفـرد عليها أحد أهل
، ونطحناهم فـأي  ، وسـبينا نسـاءهم سـيب تـرك بسـيوف هـندية ورمـاح

  .  اهـ)  " نطاح
،   ، وأذاهم هلم ، مليئة من شكوى آل البيت مـن شيعتهم  بل كتب الرافضة املعتمدة
  .  وانتقاص هؤالء املتشيعني هلم
،  ، فيخرج عن املراد ، ولئال يطول هذا املوضع كرها لكثراوقد أعرضت عن ذ

،  كشف األسرار "  ، فليطالع كتاب ومـن أراد أن يـرى ذلـك جمموعا يف كـتاب
  .   )32-14ص (للحسني املوسوي  " وتربئة األئمة األطهار

:  ، أو كـالم أئمـة اإلسالم والسـنة ومن وقـف على هـذا الكتاب وحنـوه
.  ، واليهود الطربسيني وغريهـم ، مزيج من اوس الفـرس  لرافضةقطـع بأن ا

، فطعـنوا  ، فلم يبقوا لإلسالم ركـنا إال سـعوا يف هدمـه  مجعهـم الكـيد لإلسالم
، ال يصح  وأم كـفار! ويف السنة بـرواية النواصب هلا! يف القـرآن بالـنقص

  .  االحتجاج بأقواهلم
، فنفوا عنهم  ، وآل بيته  ، وأصـحابه   وزوجاتهrثـم عمدوا إىل رسول اهللا 

  ! وألصقوا م كـل رذيلة! كـل فضيلة
:  ، أو علماء اإلسالم الصاحلني ، أو الصحابة فجميع دعاوى الرافضة يف آل البيت

  .  ، وإنـما سلفهم اليهود والصابئون دعوى باطلة
،   ناس بـه وهم مقرون أن ما أمروا الtوكيف تصح دعوى املعتزلة يف علي 

  ! ؟  ، وال أحد من الصحابة  إليهrمل يدعو النيب :   ومحلوهم عليه
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، حىت  ، وتلبسته الفنت والشكـوك  وإمنا املالكي رجـل أعمـى اهللا قلبه وبصـريته
، وال السمني من   ، فـما يدري ما الصحيح من السقيم غـدا يف ليل من الشك مظلم

  .  ة، نسأل اهللا السالمة والعافي ذي الورم
، وأيب حنيفة  ، يف دعوى هؤالء املبتدعة يف احلسن البصري وقـل مثل ذلك

  .   وغريهم
،   ، إال حكـمه فيهم بضرم بالنعال واجلـريد فـما نصيبهم منه:  أما الشافعي

هذا حكـم من ترك :  ، ويـنادى عليهم وأن يطـاف ـم يف القـرى واهلجـر
  .  كتاب اهللا إىل علـم الكـالم
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   فصل
   من كتب اعتقاد املسلمني هم أعداء اإلسالم يف زعم املالكي أن املستفيد

  وإجيابه االقتصار على اإلميان اجلملي بأركان اإلميان الستة واإلتيان 
   بالواجبات الكربى واالنتهاء عن املنهيات الكـربى ليتحد املسلمون

  ويكونوا صفا واحدا والرد عليه وبيان أن هذا باب الزندقة
  :  )27(ل املالكي ص قا
، امللـيء بالـتكفري والتفسـيق  وأكـثر املسـتفيدين مـن الـتراث العقـدي(

، والـيهود  ، مـن أهـل اإلحلـاد  ، هـم أعـداء األمـة اإلسالمية والتبديع
  .  والنصارى

، الذين رضينا أن  ، وإمنا مببادرة منا حنن املسلمني واستفادم مل تكـن مؤامرة منهم
، من  ، اليت جيـب أن نقوم ا ، وننسى املهمة الكربى ش يف الصراعات املزمنةنعي

، واليوم  ، باهللا ، من اإلميان اجلملي ، وااللتقاء على األصـول اجلامعة االعتصام حببل اهللا
  .  ، والقضاء والقدر ، واألنبياء  ، والكتب ، والرسل اآلخر

  .   ، وزكاة  ، وحج ، وصيام من صالة:   وفعل الواجبات الظاهرة
وتزك .  ، وتعاون إخل  ، ووفاء ، وأمانة  ، وصدق من عدل:   واألخالق ا لواجبة

،   ، وشرب للخمر ، وزنا  ، وغش ، وب ، وسرقة من ظلم:  احملرمات املعروفة
  .   ، إخل  ، وخيانة  وكذب

عالمات :  ، واملنهيات الكـربى ، والواجبات الكـربى فهذه اإلميانيات الكـربى
  .   ، وكـان له حـط من تدبر وتعقل ، ملن أراد اهلداية واالستقامة  ارزةب

، وهي اليت يتفق عليها  ، كل ال يتجزأ ، واملنهيات ، والواجبات وهـذه ا إلميانيات
  .  مجيع املسلمني

،  ، كانت خريا للمسلمني ، مع االتفاق بني املسلمني  فاالعتصام ذه األصول الكربى
، مـع ما يسببه  ، اليت ال ميكن االتفاق فـيها الفرعيات واجلزئياتمن التركـيز على 
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، خري مما حنبه يف   ، فما نكرهه يف االجتماع ، واالختالف بينهم  ، من التفرق هـذا
  .   اهـ كالمه) الفرقة

  :   واجلواب من وجوه
مة ، هم أعداء األ أنا ال نسلم أن املستفيد من كتب العقائد السلفية السنية:  أحدها
  .  وال وجه لذلك! اإلسالمية

، ليدخل يف املسلمني غريهـم من الكفرة  بل أعداء األمة هـم املستفيدون من تركها
، يف اهللا  ، مزعزعات يف العقيدة الصحيحة ، ممن تتضمن عقائدهم وامللحدين وحنوهم

  .  ، وحنو ذلك ، أو صحتهما ، أو يف داللة الكتاب والسنة  جـل جالله
،  ، ومالئكته  بـاهللا:   ن اإلميـان اجلـملي بأركـان اإلميـان الستةأ:  الثاين
، إذا  ال يصح وال ينفع صاحبه:  ، والقدر خـريه وشره  ، واليوم اآلخر ، وكتبه  ورسله

  .  ، إذا بلغته فـردها ، أو مل يؤمن ببعض فروع تلك األصول خالطه شيء مما يبطله
أو آمن ببعض وكفر ! ؟  ر أمساءه وصفاتـهمن أنك:  فهل يكون مؤمنا باهللا جل وعال

  ! ؟  أو رد شيئا من كالم اهللا تعاىل! ؟  ببعض
، بل بأمور    من رد ما ثبت عنه بغري وجه حقrوهل يكـون مؤمنا بنبينا حممد 

  ! ؟  ، مل يعرفها املسلمون يف سالف عصرهم بدعية حمدثة
الم اهللا حقيقة وأن من زعم أا ليست ك:  وهل يكون مؤمنا بكتب اهللا سبحانه

  ! ؟   القرآن مل يتكلم به اهللا على احلقيقة وإمنا خلقه كسائر خملوقاته
من أنكر أحوالـه اليت وصفها اهللا :   وهل يكـون مؤمنا باليوم اآلخر وما فـيه

،   ، ووزن األعمال بـه ، كامليزان حقيقة  أو بغضهاr، أو وصفها رسوله   سبحانه لنا
،   ، وإتيانه إليهم ، ورؤيتهم له عبـيده يف ذلك اليوم العظيموخماطبة اهللا سبحانه ل

  ! ؟  ، وغري ذلك مما صح وثبت ، واحلوض والصراط ونصبه
فاإلميان ! ؟  من يقول باجلرب أو ينفيه:   وهل يكون مؤمنا بالقدر خريه وشره

لفاظ ، هو إميان بأ  ، دون معانيها املذكـور شيء منها سابقا بأركـان اإلميـان السابقة
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، ما حيب يف  ، جيب فيها وماذا يتضمن ذلك اللفظ من معان! ال يدرى معناها احلـق
  .  أصلها

 - كما يسـميها املالكي -وأما االقتصـار عـلى اإلتيان بالواجـبات الكربى 
  .   فهو باطل كذلك:   وجتنب املنهيات الكربى

، أو    اهللا سبحانه أو يههو أمر:  ، أو االمتناع عن املعصية ألن سبب اإلتيان بالطاعة
أو مل ! أو اختلف الناس فيها! ، ال كوا كـربى أو صغرى  أو يهrأمر رسوله الكرمي 

 املوجـب الصـحيح غري املنسوخ rفـمن بلغـه أمر اهللا أو أمر رسوله ! خيتلفوا
، قال  ، وافقـه غريه أو مل يوافقه  كـان عاصيا آمثا باغيا:   ، أو يه فلم جيتنبه فـرده

Íë  {:   سبحانه وتعاىل xã ós uä ù= sù tûï Ï% ©! $# tbq àÿ Ï9$ sÉ äÜ ô` tã ÿ¾ Ín Íê öD r& b r& öN åk z:ä ÅÁè? îp uZ ÷F Ïù ÷r r& öN åk z:è ÅÁ ãÉ ë># xã tã 

íOä Ï9 r& ÇÏÌÈ { )1(  .  

:  وقال.  )bÎ)ur çnqãèãÏÜè? (#rßâtGôgs? 4 { )2(  ،}  (#qãèãÏÛr&ur ©!$# (#qãèãÏÛr&ur tAqßô§ç9$# { )3  {:  وقال

}  $pköâr'̄»tÉ z̀ ÉÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qç7äÉftGóô$# ¬! ÉAqßô§ç=Ï9ur #såÎ) öNä.$tãyä $yJÏ9 öNà6ãÍäøtäÜ ( (#þqßJn=ôã$#ur ûcr& ©!$# ãAqçtsÜ 

öú÷üt/ ÏäöçyJø9$# ¾ÏmÎ7ù=s%ur { )4(  .وقـال  :}  $tBur tb%x. 9 Ï̀B÷sßJÏ9 üwur >puZÏB÷sãB #såÎ) Ó|Ós% ª!$# ÿ¼ã&è!qßôuëur #·çøBr& 

br& tbqä3tÉ ãNßgs9 äouézçÏÉø:$# ô Ï̀B öNÏdÌçøBr& 3 t̀Bur ÄÈ÷ètÉ ©!$# ¼ã&s!qßôuëur ôâs)sù ¨@|Ê Wx»n=|Ê $YZèÎ7ïB ÇÌÏÈ { )5(  .  

öÅö/uë  {:  وقال تعاىل ur ß,è=øÉsÜ $tB âä!$ t±oÑ âë$tF øÉsÜur 3 $tB öc% ü2 ãNßgs9 äouézçÏÉø:$# 4 z̀ » ys ö6ßô «!$# 4í n?» yès? ur 

$ £J tã tbqà2Îéô³çÑ ÇÏÑÈ { )6(   .واألحاديث كثرية معلومة واآليات يف هذا ،  .  

                                                
  .  63:  سورة النور آية) 1(
  .  54:  سورة النور آية) 2(
  .  92:  سورة املائدة آية) 3(
  .  24:  سورة األنفال آية) 4(
  .  36:  سورة األحزاب آية) 5(
  .  68:  سورة القصص آية) 6(
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إال بزندقة يراد ! ؟  r، يرد املالكي أمر اهللا وأمر رسوله  فبأي حجـة أو دليل
  ! ، حبجة اجتماع الناس ، وجتتنب مراضيه ، أن تؤتـى معاصي اهللا منها

! ؟   اجلـمع أكرب، حىت يكون   ، بترك ما أبقاه هلم من طاعات أال يأمرهم أيضا
  ! ؟  ويدخل فيهم اليهود والنصارى والصابئون

وأىب اهللا إال ! واجلمع أكرب! فهكذا أكثر! ؟  أليست الكـثرة مقصدا صـحيحا عنده
  .  أن ميأل جهنم

، واإلتيان   أن املالكي يأمر الناس أن يقتصروا على اإلميان اجلـملي بالكليات:  الثالث
مـع بطالن هذه املزاعم -وهو !  املعاصي الكربىواجتناب! بالطاعات الكـربى
، ودعى  فـلماذا ال يلتزم مبا نصح به! وخيالف أمره!  يناقض نفسه-وفسادها كما سبق

،   ومن يصـح أن يسـمى منهم صحابيا! ؟   ، ويترك البحث يف عدالة الصـحابة إليه
أو ! ؟  ود، رجـل له حقيقة ووجـ  وهل القعقـاع بـن عمرو التميمي! ومن ال يصح
  ! ؟  خمتلق مفقود

، حتـت ستار الطـعن يف   وملاذا ال يتـرك الطـعن يف عقائد السـلف الصاحل
وهلم ! ؟   والبحث يف عبد اهللا بن سبإ! ؟  ويترك النصب والنواصب! ؟  عقائد احلـنابلة

  .  جرا
ن مل فـم! ، اليت ال يصح اإلسالم إال ا أم أنـه أصبح يراها من اإلميانيات الكربى

  ! ؟  ، فهو مرتد ال يصح إسالمه يعتقد أن القعقاع بن عمرو رجـل خمتلق
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  فصل 
  يف زعم املالكي أن كتب عقائد املسلمني فيها باطل كثريوحق قليل 

  والرد عليه 
  :  )28(قال املالكي ص 

، بل هو  ، إال أن فيها الكثري من الباطل  وكتب العقائد رغم ما فيها من حق قليل(
، ملا فيها من األحاديث املكذوبة على النيب صلى اهللا عليه وعـلى آلـه  ليهاالغالب ع
، وزرع بذور   ، والـتكفري للمسلمني ، واإلسرائيليات املشككة للمسلم وسـلم
، وغري ذلك من اهلوى والظـلم   ، والتـنازع بني املسلمني ، والتباغض الشقاق
، أو  ، أو اإلباضية ، أو السنة شيعة، سواء كان ذلك يف كتب العقائد عند ال واجلهل
  .  ا هـ) ، أو غريهم الصوفية

  :  واجلواب من وجهني
، فكلهم يـرى  ، جبميع فرقهم أن هذا كالم باطل بإمجاع املسلمني كافة:   أحدمها

، جممعون على صحة كتبهم يف  ، فاملسلمون يف اجلملة أن مذهبه فـيه اهلدى واخلري كله
أن يف كتب :  ، ما يراه املالكي  ، وال يرى أحد منهم   كتبها، كـل فرقة يف املعتقد

  .  ، وباطال كثريا ، حقا قليال العقائد عامة
،   ، ال باطل فيها أبـدا ، خري وحـق أن عقائد أهل السـنة كلها:  الثاين

  .  ، يف فهم معانيهما ، وعلى أئمة السلف واإلسالم  العتمادها على الوحيني
، أو يضرب   أن يأيت بدليل على صحة كالمه-مع كذبه-لكي لذلك مل يستطع املا

  ! ، دليل بنفسه يستدل به ال له ، وكـأن كالمه ارد مثاال
  .  ، إال ما وافق الوحيني  فال يصح منها:  أما عقائد غريهم



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 92

  فصل 
  يف رد دعوى املالكي أنه مل يسلم من كتب العقائد إال شيء قليل جدا 

  :  )28(قال املالكي ص 
، إال بعـض كتـب اـتهدين يف  ومل يـنج مـن كـثري مـن ذلـك(

  .  )، نسبة إىل هذه الكثرة ، وهي قـلة املاضـي أو احلاضر
  :  مث بني املالكي يف حاشية تلك الصفحة من يعين فقال

، واإلمام املقبلي يف   " إيثار احلق على اخللق  "  كاإلمام ابن الوزير يف كتابه(
، وابن   "  ، يف تفضـيل احلـق عـلى اآلبـاء واملشـايخ  الشـامخالعلـم " كـتابه

تاريخ  " ، ومجال الدين القامسي يف كتاب  "  إيقاظ الفكرة  " األمـري الصنعاين يف كـتابه
، الذين حاولوا  ، وغريهـم من العلماء  "  اجلـرح والتعديل " ، و  "  اجلهمية واملعتزلة

، واالبتعاد عن  ، والعودة ألصول اإلسالم اجلامعة التخلص من املذهبية العقدية والفقهية
  .  ا هـ) ، مع إعذار من اجتهد فأخطأ من سائر الطوائف اإلسالمية اجلزئيات املفرقـة

  :   واجلواب من وجوه
،  ، مما وصـمهم بـه املالكي تقدم ببيان جنـاة أهل السـنة مجيعا:  أحدها

، وأنه خمالف إلمجاع   الكي بقوله هذاوتقدم كذلك ذكر شذوذ امل.  العتصامهم بالوحي
  .  ، باختالف طوائفهم املسلمني كافة

كما -، الـيت ميزت كتب اـتهدين السابقني  مطالبته ببـيان الفروق:  الثاين
  .    عن كتب غريهم من أهل العلم-وصفهم املالكي 
حماولـتهم الـتخلص من املذهبية العقديـة :  -كما زعـم سابقا-فإن قـال 

، وعذر  ، واالبتعاد عن اجلزئيات املفرقة ، والعودة ألصـول اإلسالم اجلامعـة  والفقهية
  .  املـجتهد إن أخطأ من مجيع الطوائف

وهو -، فابن الوزير   وكتبهم كـلها تدل على خالف ذلك! هذا غري صحيح:  قلنا
 837ت ( مل يعذر شيخه علي بن حممد بن أبـي القاسـم -إمام جمـتهد حبـق
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، وتنقص بعـض   عندما صـنف كـتابا عاب فيه على أهل السنة واحلديث أمورا) هـ
ورد عليه ابـن الوزير يف .   ، وقال مبعتقدات خمالفة ، وطعن يف بعض األحاديث  األئمة

، يف الذب عن سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه   العواصم والقواصم  "  كتابه الكبري
  .   وهو يف بضعة جملدات " وسلم

وبني مرتلة املردود  " الروض الباسم " اد يف إجياع خصـمه باختصاره املسمىثـم ز
  .  ، وسفه ما جـاء به ، وتنقصه تنقصا بالغا عليه العلمية

، فحمل  دليل ظاهر على عدم إعذاره ألي خمالف له  "  فالعلم الشامخ  " : أما املقبلي
ى القائلني بعلو اهللا سبحانه ، ومحل عل  على شيخ اإلسالم ابن تيمية محلة كبرية بغري حق

  .  ، يدل على أنه إمام لكن يف الضاللة ، وتكلم يف حقهم بكالم عظيم على خلقه
، حىت قال قائل الزيدية  ، وسفه أقواهلـم وأحالمهم وكذلك حـمل على الزيدية

  :  ، ضمن أبيات جائرة  ) هـ1079وهو احلسن اهلـبل ت (فيه 
ــيب   ــي ناصــــ   املقبلــــ
ــنيب   ــني الـ ــا بـ ــرق مـ    فـ
  ال تعجبـــوا مـــن بغـــضه   
ــة  ــه معرفـــــ   فأمـــــ

  
  
  

 

  أعمــــى الــــشقا بــــصره 
ــدره   ــه حيــــ   وأخيــــ
ــرة   ــرة املطهــــ   للعتــــ
ـــرة  ـــوه نكـ ـــن أبـ   لـكـ

،   ، ومل خيلـع ربقة التبعية للمذاهب الضالة فـلم يعـذر املقبلي أحـدا من خمالفيه
  .  لك، يدل على ذ  وكتابه السابق!  إىل مثله-أعين الزيدية-بل خلع ربقة مذهب فاسد 

، وكتبه شاهدة  ، مل يعذر أحدا خالفه قي أصول الدين فمثلهم:  أمـا الصنعاين
، وكان مطلعها يف مدح الشيخ   ، وحسبنا قصيدته اليت بني فيها ضالل عباد القبور بذلك

  :   ، ومنها حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا
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  سالم على جنـد ومـن حـل يف جنـد       
  ا لقد صدرت من سفح صنعا سقى احلي      

  سرت من أسري ينشد الريح إن سـرت        
ــه   ــد وأهل ــسراك جن ـــرين م   يذك
  قفي واسأيل عن عـامل حـل سـوحها         
ـــمد    ــسنة أح ــادي ب ــد اهل   حمم
  لقد أنكـرت كـل الطوائـف قولـه         
  ومــا كــل قــول بــالقبول مقابــل 
  وقد جـاءت األخبـار عنـه بأنــه         
  وينشر جهرا ما طـوى كـل جاهـل         
  ويعمر أركــان الـشريعة هــادما       

  ـا معـىن سـواع و مثلـه         أعادوا  
  وقـد هتفوا عنـد الـشدائد بامسهـا        
  وكـم عقروا يف سوحها مـن عقـرية        
  وكـم طائف حول القــبور مقبـل       
ـــترا  ــدالئل دف ــدا لل   وحــرق عم
  غلو ـى عنـه الرسـول وفــرية         
ــامل وال   ــزى إىل ع ــث ال تع   أحادي
ــرة   ــذكر ض ــال لل ــريها اجله   وص
  لقد سرين مـا جـاءين مـن طريقـه          

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  وإن كان تسليمي على البعد ال جيـدي        
ــد   ــة الرع ــا بقهقه ــا وحياه   رباه
  أال يا صبا جند مىت هجـت مـن جنـد           
  لقد زادين مسراك وجدا على وجـدي       
  به يهتدي من ضل عن منـهج الرشـد         

  ، ويا حبـذا املهـدي       فيا حبذا اهلادي  
  بال صـدر يف احلـق منـهم وال ورد          

  د وال كـل قول واجب الـرد والطـر       
  يعيد لنا الشرع الـشريف مبـا يبـدي       
  ومبتــدع منــه فوافــق مــا عنــدي 
  مشاهد ضل الناس فيها عـن الرشـد        
ــن ود  ــك م ــئس ذل ــوث وود ب   يغ
  كـما يهتف املضطر بالـصمد الفـرد       
  أهلت لغري اهللا جهرا علــى عمــد        
  ويلتمس األركـان منـهن باأليـدي      
  أصاب ففيهـا مـا حيـل عـن العـد         

   تـستهدي   بال مرية فاتركه إن كنـت     
  تساوي فليسا إن رجعـت إىل النقـد        
  ترى درسها أزكى لديها مـن احلمـد        
  وكنت أرى هذي الطريقة يل وحـدي       
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، لـما بلغه عن الشيخ حممد   قد تراجع الصنعاين عن هذه القصيدة:  فإن قال املالكي
ذمه ، ونظـم فـيه قصيدة ثانية  ، أمور ختالف ما يعتقده هو بن عبد الوهاب رمحه اهللا

  .  ا
  :   جواب هذا من وجهني:   قلنا

إمنا تراجع فيها عن مدحه للشيخ :   أن قصيدته اليت ذكـر أنه تراجع فيها:   أحدمها
،  ، ومل يتراجع عن اعتقاده يف فساد معتقدات القبورين حممد بن عبد الوهاب فحسب

، هو ذمه  وىل، وحمل الشاهد من قصيدته األ ، مما سبق ذكر شيء منه وذم بدعهم احملدثة
، ال مدح الشيخ حممد بن عبد  ، وعدم إعذاره هلم مبخالفام ألهل البدع املخالفني

  .   ، فمحل الشاهد سامل من االعتراض واالنتقاض ، وإذا تقرر هذا الوهاب
،  ، فإن الصنعاين مع موافقته اجلملية ، فهو دليل لنا ال علينا إن صح تراجعه:  الثاين

، إال أنـه لـما بلغه عنه  د الوهاب رمحه اهللا يف توحـيد العـبادةللشيخ حممد بن عب
  .  ، والتحذير منه ، ونظم قصيدة يف ذمه ، مل يعذره شيء خيالفه

، حممد بن عبد الوهاب رحـمه اهللا بالكـتاب  ومتسك الشـيخ اإلمام املـجدد
، عن مدح  اهللا بهقـد أغناه :   ، وحتملـه األذى لذبه عنها  ، واشتهاره بنصرا  والسنة

  .  الصنعاين أو ذمه
وأي علم بلغ القامسي االجتهاد ! فال أظن أحدا جيعله جمتهدا:   أما مجال الدين القامسي

،   فقد كـان أشعريا صوفيا خلوتيا! كما أنه مل يسلم من تبعية املذاهب العقدية! ؟   فيه
يف مسلسالت ابن ،   الفوائد اجلليلة " كتب ذلك خبط يـده عند إمتامه نسخ كـتاب

حممد مجال بن الشيخ حممد سعيد :   ، على يد الفقري إىل اهللا تعاىل مت كتابة: ( فقال " عقيلة
،   ، واخللويت طريقة ، الشافعي مذهبا ، الشهري باحلالق الدمشقي موطنا بن الشيخ قاسم
  .  ، غفر اهللا له ولوالديه ومشاخيه واملسلمني أمجعني  واألشعري معتقدا
، الواقـع يف أربعـة وعشرين  ، يف الضـحوة الكربى   يـوم األحـدوذلـك يف

  .ا هـ )  هـ1302، سنة اثنتني وثالمثائة وألف  من شهر حمرم احلرام
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دار   " ، اليت نشرا من طبعة الكتاب) 48(، يف صفحة   وصورة خطه هذا
  .  ) هـ1421  (عام  " البشائر اإلسالمية

،  ، دليالن كافيان على عدم حتقيقه يف العلـم عامة وكـتاباه اللذان ذكرمها املالكي
  .  والعقيدة خاصة

، ثـم رجـع   أن القامسي كان على ذلك أول حياته:  وقـد ذكر بعض أهل العلم
،  ، وتأثـر بكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم احلنبليني عنه آخرها

، ودلـلوا على   طريقـته، واستقامت  ، فصلحت عقيدته وعكـف على مطالعتها
، مما خيالف ما كان عليه  وبعـض رسائله املتأخرة األخرى  "  تفسريه  " ذلـك مبـا يف

  .   ، واهللا أعلم  أول حياته مما تقدم
ومل يستطع أن ! ، مل يسر عليه أحد قط غريه أن املالكي اختط منهجا:  الوجه الرابع

أن يلزم الناس :  ن ذاك وأغرببل أعجب م.  ميثل عليه هو مبثال واحد صحيح فـقط
  ! ، مث يكون أول خمالفيه به

، وحبوثـه مل تـخرج  فـأين التزامه بأمره باالقتصار عـلى اإلميانيات الكـلية
، وحنوها من  ، وأخطاء احلنابلة ، والنصب والنواصب قـط عن باب الصحبة والصحابة

  ! ؟  أمور ال يراها هو داخلة يف أركان اإلميان الستة
، وال  ، وهو يطعن يف مجع من أئمة اإلسالم  لـلمخالف-هو- أين إعذاره بل

،  ، وابن بطـة  ، والـرباري ، وعبد اهللا بن اإلمام أمحد  ، كاملروذي يعـذر أحدا منهم
، وغريهم ممن سلـط لسانه   ، والفوزان ، وابن القـيم ، وابن تيمية  وابن أيب يعلى

  ! ؟  ، يف أعراضهم املصونة  السليط
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  فصل 
  يف زعم املالكي أن املصنفني أقحموا يف كتب العقيدة مباحث ليست 

  والرد عليه  والدجال وغريها وإبطال زعمه  منها كمبحث الصحابة
  :  )28(قال املالكي ص 

، حىت أدخلوا يف   مل يرضوا ذا:  ، فإن املؤلـفني يف كتب العقائد إضافة إىل ذلك(
، فـأدخلوا  ، مع تشدد على املخـالفني نب العقيدة، ووسعوا جا العقيدة أمورا أخرى
، واجلهر   ، واملسـح على اخلفـني ، واملهدي املنـتظر  ، والدجـال مباحـث الصحابة

،   فضال عن التكفري.  ، وغري ذلـك من األخـبار أو املواعظ أو األحكـام بالبسـملة
، وأصبح املخالف  قيدةأدخلوا كـل هـذا وزيادة يف الع.  ، ونشر األكاذيب والتبديع

  ا هـ ) ، مبتدعا عندهم يف شيء من ذلك
  :  واجلواب عن هذا اهلذيان

اإلميان مبا :  ، ومعاقد اإلسالم املـجمع عليها أنـه لـما كـان من أصول اإلميان
وكان .   ، ومفصال مبا بلـغ املسلم منها   إميانا جممالr وصح عن نبيه Uجاء عن اهللا 

، أو عن  ، كذبت بشيء مما جاء عن اهللا جـل وعال رقةكـلما خرجت طائفة وف
، واإلميان   على اإلميان بذلك األمر خصوصا-مقابل ذلك- نص أئمة اإلسالم rرسوله 

  .   ، بعدم اإلميان جبزء من فروعه  ، خللل هذا اإلميان الكـلي عموما بكـل ما جاء
 إال بعد ظهور من ، لذا ال تراهم نصوا على اإلميان بشيء من فروع تلك األصول

، مل يكتفوا باألمر باإلميان بالغيب   ، أال ترى أن الصـحابة رضي اهللا عنهم يكـذب ا
، ملا ظهر  ، وصرحوا بوجوب اإلميان بأمور فرعية منها وأمور اآلخرة على اإلمجال

، وضللوا من مل يؤمن   التكذيب ببعض فروعها يف عهدهـم يف القـرن اهلجري األول
،  ، أخربوه بصحة األحاديث فيه ، كعبيد اهللا بن زياد لـما كذب باحلوض ا وبدعوه

،  ، وزيد بن أرقم أبو برزة األسلمي:  ، ومنهم ، وبدعوه  ، وزجروه وأغلظوا عليه ا لقول
  .   ، وعائذ بن عمرو وغريهم رضي اهللا عنهم مجيعا  والرباء
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اإلمام أمحد ، ملا رواه  وذكر بعض أهل العلم أن ابن زياد رجع عن ذلك
أن أبـا سربة حـدث ابن زيـاد ) 163 - 162 / 2( " مسنده  "  يف

،  )1( }موعدكـم حوضي  { :  يقولrعن عبد اهللا بن عمرو أنه مسع رسول اهللا 

  .  )أشهد أن احلوض حق: ( فقال ابن زياد
، ويل البصرة سنة   نصب الرفض، مجع إىل ال وكـان ابن زياد ضاال ظاملا مبتدعا

، وقتل يوم عاشوراء سنة  ، وويل خراسان  وله ثنتان وعشرون سنة)  هـ55(
بإسناد صححه أنـه ملا جئ ) 3780(وصح عند الترمذي .  ) هـ67(

، مث خرجت  ، فمكثت هنيهة ، أتت حية فدخلت يف منخره  برأس ابن زياد قتيال
  .   أو ثالثا، مرتني ، مث عادت ففعلت ما فعلت وغابت

-545 /3( " سـري أعالم النبالء "  قال الذهيب يف ترمجته يف
وقد جرت لعبيد اهللا .   .  . . ، قبيح السريرة كـان مجيل الصورة: ( )546

  .  ا هـ) ، وأبغضه املسلمون ملا فعل باحلسن رضي اهللا عنه خطوب
 الراشدين على ، ومعرفة فضل األربعة اخللفاء  أما حفظ حق الصحابة رضي اهللا عنهم

:  ، وكـف اللسان عن غـمطهم ، وذكر فضلهم ، واإلمساك عما شجر بينهم  ترتيبهم
  .   ، وقـد أمـر اهللا ورسوله بذلك فمن اإلميان بال شك

، على أن مبحث الصحابة رضي اهللا عنهم  ، سنة ومبتدعة وأمجعـت األمة كـلها
، فاملهتدون  هبهم منها، ومل ختـل كتـب معتقدام باخـتالف مذا مبحـث عقدي

  .  ، والضالون املضلون يعتقدون خالفه يعتقدون فيهم ما سبق
، وقد أمر  وإن كـان املالكي ال يرى مباحـث الصـحابة داخلة يف العقيدة

فـلم كـتب :   ، إميانا مجليا  باالقتصار على اإلميان باألركان الستة-ليتحدوا-املسلمني 
  ! ؟  ، وترك مباحث االعتقاد اجلملي الكـلي يف مبحثهم وهو غـري عقدي عنده

                                                
  .  )163 / 2(مسند أمحد ) 1(
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، وال يردها  قـد تواتـرت أحاديـثه:   وكذلـك اإلميـان باملسـيح الدجـال
  .   إال ضال استبان ضالله

،  إا متواترة:  ، بل قال مجاعة من أهل العلم  قـد ثبتت أحاديثه وصحت:  واملهدي
  :   منهم

  .  )هـ1103ت (حممد بن عبد الرسول الربزجني 
  .   ) هـ1188ت (وحممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي 

  .   ) هـ1250ت (وحممد بن علي الشوكاين 
  .  ) هـ1345ت (وحممد بن جعفر بن إدريس الكـتاين 

أبو بكر أمحد بن زهري بن :   ، منهم وقد أفرد مجاعة من أهل العلم املهدي بالتصنيف
  .   ) هـ279ت (، ابن أيب خيثمة  حرب
  .  ) هـ336ت (أبو احلسن أمحد بن جعفر ابن املنادي و

  .  ) هـ656ت (وأبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين 
  .  ) هـ658ت (وحممد بن يوسف الكنجي الشافعي 
  .  ) هـ685ت (ويوسف بن حيىي السلمي الشافعي 

  .  ) هـ774ت (وإمساعيل بن عمر ابن كـثري القرشي الشافعي 
  .  ) هـ911ت (أيب بكر السيوطي الشافعي وعبد الرمحن بن 

  .  ) هـ940ت (وابن كمال باشا أمحد بن سليمان احلنفي 
  .  ) هـ953ت (وحممد بن علي ابن طولون الصاحلي احلنفي 

  .  ) هـ974ت (وأمحد بن حممد ابن حجر اهليتمي املكي الشافعي 
  .  نله فـيه كتابا)  هـ975ت (وعلي بن حسام الدين املتقي اهلندي 

  .   )هـ1014ت (وعلي بن سلطان القاري احلنفي 
  .  ) هـ1033ت (ومرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي 

  .   ) هـ1182ت (، ابن األمري  وحممد بن إمساعيل الصنعاين
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  .  ) هـ1250ت(وحممد بن علي الشوكاين 
  .  ) هـ1380ت (وأمحد بن حممد بن الصديق الغماري املغريب 

  .  ) هـ1413ت ( محود التوجيري احلنبلي ومحود بن عبد اهللا بن
، أحدمها يف األحاديـث   يف كتابني) معاصر(وعبد العليم بن عبد العظيم البستوي 

، واآلخـر يف األحاديث  ، وأقـوال العـلماء  الصـحيحة الـيت وردت فـيه
  .   ، ومها كتابان نافعان  الضعيفة

من أهل املذاهب األربعة ،  ، وأثبـته هذا طرف ممن صنف فيه من أهل العلـم
، ومن  ، ويغين ذا البصرية  ، فيه خري ، ولكن ما سقته ، وهم أكثر من هؤالء  وغريهـم

$  {:  فقد قال فيه سبحانه:   أما املبطل.  أراد اهلداية واحلـق tBur ÓÍ_øó è? àM» tÉFy$# âë äãñY9 $#ur t̀ã 

7Qöqs% ûw tbqãZÏB÷sãÉ ÇÊÉÊÈ { )1(   .  

 363ت (قـال احلـافظ أبو احلسن حممـد بن احلسني اآلبري السـجزي 

 rوقد تواترت األخبار واستفاضت عن رسول اهللا : ( " مناقب الشافعي " يف كتابه) هـ
، وأن  ، وأنـه ميأل األرض عدال ، وأنه ميلك سبع سنني ، وأنه من أهل بيته بذكر املهدي

، ويصلي  ، وأنه يؤم هذه األمة عيسى عليه السالم خيرج فيساعده على قـتل الدجال
  .  ا هـ) ، يف طول من قصته وأمره  عيسى خلفه

  :  ، ومنهم ، مقـرين مبا قاله واستشهد األئمـة بكـالم اآلبـري رمحهـم اهللا مجـيعا
)  هـ671ت (رطيب حممـد بـن أمحـد الـخـزرجي القـ

  .  )723 /2( " الـتذكرة  "  يف
  .  ) هـ742ت (وأبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي الشافعي 
املنار  " يف)  هـ751ت (وحممد بن أبـي بكر ابن قيم الـجوزية احلنبلي 

  .  "  املنيف
                                                

  .   101:  سورة يونس آية) 1(
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فتح  " يف)  هـ852ت (واحلافظ أمحد بن علي ابن حجر العسقالين الشافعي 
  .   )9/ 144( " ذيب التهذيب  " ، و  )494 /6( " الباري

ـافعي  رمحن السـخاوي الش ـبد اـل فتح  " يف)  هـ902ت (وحممـد بـن ع
  .  )14 /3( " املغيث

، يف غري  ) هـ911ت (واجلالل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي الشافعي 
  .  كتاب

) ـ ه974ت (وأمحد بن حممد ابـن حجـر اهليـتمي املكـي الشـافعي 
  .  وغريه) 99ص ( "  الصواعق املرسلة  "  يف

  .   ) هـ1014ت (وعلي بن سلطان القاري املكي احلنفي 
  .  ) هـ1033ت (ومرعي بن يوسف الكـرمي احلنبلي 

  .  ) هـ1103ت (وحممد بن عبد الرسول الربزجني 
  .   ، وغريهم ) هـ1122ت (وحممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين 

، ومل يكن من  " تارخيه " ، ومنهم ابن خلدون يف  ض أهل البدعوقـد أنكـره بعـ
  .  أصحاب هذا الشأن
اعترف بشهرة أمـر املهدي :  ، أو تشكيكه يف صحة أحاديث املهدي بل مع إنكاره

اعلم أن املشهور : (  )555 /1( " تارخيه " ، فقال يف  بني أهل اإلسالم كافة
أنة ال بـد يف آخر الزمان من ظهور :  عصاربـني الكافـة من أهل اإلسالم على ممر األ

، ويستويل على   ، ويتبعه املسـلمون ، ويظهر العدل ، يؤيد الدين  رجل من أهل البيت
من أشراط -، ويكـون خروج الدجال وما بعده  ، ويسمى املهدي  املمالك اإلسالمية

،   تل الدجـال، فيق  وأن عيسى يرتل من بعده.   على أثـره-الساعة الثانية يف الصحيح
  .   ا هـ) ، ويأتـم باملهدي يف صالته أو يرتل معه فيساعده على قتله
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ỳJ  { ، ويغين عنه ما تقدم من اإلمجال والتجميل  وهذا باب يطول فـيه التفصيل sù 

Ïä ÌçãÉ ª! $# b r& ¼ çmtÉÏâôgtÉ ÷y uéô³oÑ ¼ çnuë ôâ|¹ ÉO» n=óô M~ Ï9 ( { )1(  .  

                                                
  .  125:   سورة األنعام آية) 1(



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 103

  فصل 
   يف إنكار املالكي مصطلح العقيدة وزعمه أنه لفظة مبتدعة ليست

   والرد عليهفيجب تركها  الكتاب والسنةيف

  .  )مصطلح العقيدة بني السنة والبدعة:   أوال: (  حتت عنوان) 30(قال املالكي ص 

، إال أنـه عند  طلح العقيدة بشروط سيأيت ذكرهامع أنـين أستخدم مص: ( مث قال
لفت نظري عدم وجود  " قراءة يف كتب العقائد " تعريفي لعنوان احملاضرة

، وال املؤلفات  ، وال كتب السنة  ، ال يف القرآن يف النصوص املتقدمة  "  عقيدة " كـلمة
  .  املشهورة يف القرون الثالثة األوىل
، إذ ال يتم   الوقـت نفسـه كانـت أكرب مصيبة، ويف فكانـت هذه أول فـائدة

، على هجـران املصطلحات   ، مـع حرصنا فـيما نزعم التنبيه عـلى ذلـك
  .  ا هـ!!) ، الـيت ال أصـل هلـا يف الكـتاب والسنة البدعـية املسـتحدثة

  :   مث قال يف حاشية هذه الصفحة
، استحداثهم ألفاظـا مل  رةوالغريب أننا ننكر على بعض الطوائف األخرى كاألشاع   (

ــ ـــرآنتــــــ ــسـنة ، وال يف رد يف القــــــ  ، الــــــ
، تسميتهم   وننكر على الصوفية  .  إلـخ " القدمي " و " اجلوهـر " و " اجلـزء " مـثل
  . إخل كالم املالكي " أهل الطريقة " ، و " أهل احلقيقة " أنفسهم

  :  واجلواب من وجهني
من :   ، لعدم وروده يف القرآن والسـنة دةأن إنكـار املالكي للفظ العقي:   أحدمها
،  ذا االسـم " العقيدة " فإنا لو تركنا تسمية.   ، وسذاجة فكره مجلة جهله
مل يكـن ذلك حال :   !أو غري ذلك من األمساء اليت يرضاها املالكي  " اإلميان " ومسيناها

  .  ، ال يف االسم ملسمى؛ ألن اخلالف يف املعىن وا  ، وتوحيد اعتقادام  الختالف املسلمني
  :  ، إمنا أنكروا أحد أمرين يف هذه املسميات  أن السلف رمحهم اهللا:  الثاين
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،    أو نفيهاU، مث إثباا هللا  إحـداث مسـميات مل تأت يف الشرع:   أحدمها
  .  وحنوها  "  اجلزء واجلوهر "  كمسمى

، ال  ، تتضمن معاين استبدال ألفاظ شرعية بألفاظ أخرى كالمية مستحدثة:  الـثاين
  .  ، أو تنقص عما يف اللفظ الشرعي من معان يتضمنها اللفظ الشرعي

فال :  ، مصطلحات عـلى املسميات الشرعية أمـا اسـتخدام األلفـاظ اللغويـة
، هلذا مل جيـد  ، سنة كانوا أو مبتدعة ، ومل ينكره أحد من علماء اإلسالم  حرج فيه
  !! ، فلله دره  ، فكان هو أول منبه  دا نبه عليه أح-كما صرح واعترف-املالكي 

، ومل   " عقيدة " : ، فروعها وأصوهلا  وقـد مسى املسـلمون مجـيعا أمور اإلميان
ولو سـرت واطـردت ! ، لعدم وجود سبب للرتاع ولعدم فائدته  ينازع يف ذلك أحد
لحات ، وغريها من مصط  لبطلت غالب املصطلحات الشرعية:  ضاللة املالكي هـذه

  .  الفنون العلمية
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  فصل 
  يف إبطال حماولة املالكي تقرير ما زعمه سابقا أن لفظ العقيدة 

  لفظ مبتدع 
ما ورد يف القرآن والسنة يف جذر :  )33 -32(مث ذكر املالكي ص 

، فكيف   موجود فيهما " العقيدة "  أن لفظ-كما ذكر-ومل جيد !   " عقد " كلمة
وقال ص ! ؟   وال وجود له يف القرآن وال السنة، يستخدم يف معىن كبري عظيم

  .  أصل يف السنة النبوية أيضا " العقيدة  " إذن فليس ملصطلح:  )33-34(
،   فهو مشهور يف الكـتاب والسنة باملعىن الشرعي:  " اإلميان " أمـا مصطلح

به البيهقي يف كتا:  ، ولعل أشهر هؤالء  وألـف فيه بعضهم يف هذا املصطلح وموضوعاته
  .  " شعب اإلميان " املشهور

إضافة إىل وجـود هـذا املصطلح يف كـل مصنف مـن مصـنفات املسلمني 
  .    هـا " كتاب اإلميان " ، حتت اسم ، والكتب الستة ، كالصـحيحني احلديثية املشهورة

  :  واجلواب
  .  ، وباملعىن ال مبجرد اللفظ قد تقدم قريبا بأن العربة باملسمى ال باالسـم

، ولفـظ العقـيدة  ، إال إذا خالف الشرع ، مفتوح غري مقيد وباب اختيار األلفاظ
، وقد استعمله األئمة دون   ، موافـق لإلميـان متامـا  ، وصـف لغوي صـحيح هنا
  .   ، كما استعملوا لفظ اإلميان كذلك نكري

 فقد صنف آخر:   "  شعب اإلميان " ، إن كـان قـد صنف كـتابا مساه والبيهقي
األمساء  " ، وصنف ثالثا مساه  مجع فيه مسائل العقيدة فيه!  " االعتقاد  "  ومساه

  .!  ، كما يطالب املالكي ويلزم ، ومل يسمهما اإلميان "  والصفات
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  :  وهنا أمر آخر
كالصحيحني والكتب : ( وهـو جهل املالكي بكتب السـنة حيـث قـال

،   كما يعلـم عامـة الناس " تةالكتب الس "  ، والصحيحان داخـالن يف )!السـتة
  .  فضال عن غريهم من طالب العلم
ذه التسـمية  "  كتاب اإلميان " وهو عدم وجود:   إضافة إىل جهل آخـر

، وإمنا  " الكتب الستة " ، وهـي ضمن  كما زعـم " سنن أيب داود  "  يف
ان وغريه من ، وأدخـل فـيه مـا يتعلق باإلمي  " كتاب السنة " رمحه اهللا  " سـننه  "  يف

  .  أمور املعتقد األخرى
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  فصل 
  يف إجياب املالكي تقييد السلف الصاحل باملهاجرين واألنصار من 

   خالف أهل السنة بزعمه  الصحابة دون سائرهم وبأتباعهم بإحسان
  الذين حصروهم يف سبعة أشخاص والرد عليه

  :   )  38 - 37 (قال املالكي ص 
املهاجرين   " ينبغي أن نقيده مباشرة بـ "  الصاحلالسلف " مث عند استخدامنا لـ (

، حىت ال  ، أو نشري إىل ذلك يف املقدمة أو حنوها " ، والذين اتبعوهم بإحسان واألنصار
  .  ختتلط األمور

، وبداية  ، مث حصره يف مخسة أشخاص جاءوا يف اية القرن الثالث أما إطالق هذا اللفظ
  .  ا هـ)  ! !، خملوطة جبهل وتعصب  فهذه غفلة:  القرن الثامن، ورجلني جاءا يف  القرن الرابع

  :   واجلواب من وجوه
  ! ؟ وأىن له بذلك  ؟ ومن أين أتى به مطالبة املالكي مبن سبقه إىل هذا القيد:  أحدها
، دون بقية الصحابة رضي  أن ختصيص السلف الصاحل باملهاجرين واألنصار:  الثاين

، وبني  ، وإال ملا فرق بني املهاجرين واألنصار  فس رافضي ال خيفى، فيه ن اهللا عنهم مجيعا
  .  بقية الصحابة يف هذا الباب

، واملهاجرون واألنصار  ، وإن كانوا خمتلفني يف األفضلية  فإم رضي اهللا عنهم مجيعا
 ؟  ، فلم التفريق إذا ، متفقون غري خمتلفني ، إال أم يف هذا الباب أفضل من بقية الصحابة

 !  
، حني  " الصحابة " صرح به املالكي يف كتبه األخرى يف:   وسبب تفريق املالكي هذا

  .  ، دون البقية من مسلمة الفتح وغريهم حصر الصحبة يف املهاجرين واألنصار
احلسن واحلسني داخالن يف :  ، وابناه   ورحيانتاهrوال أدري أسبطا رسول اهللا 

  ! ؟   ، أم خارجان منها  الصحبة والصحابة
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، وكل ناصيب   بل إن كل رافضي ناصيب! ، من باب الرفض  وما أقرب باب النصب
  .   رافضي عند التحقيق

 ملا زعمت توليها لعلي وفاطمة رضي اهللا عنهما وابنهما - لعنها اهللا -فالرافضة 
،  احلسن بن علي:   وابنهrتربأت من سبط رسول اهللا :   ، وحنوهم  ، وذريته  احلسني
  .  سود اهللا وجوههم " ود وجوه املؤمننيمبس  "  ومسته

 وطعنوا يف عبد اهللا بن عباس رضي اهللا rوكذلك طعنوا يف بعض زوجات النيب 
  .  ، وترمجان القرآن ، حرب األمة  عنهما

،  ، بعد علي وفاطمة رضي اهللا عنهما ، بل هم زهرته وهؤالء مجيعا من آل البيت
  .  وعنهم مجيعا
هم :  ، حنابلة وغريهم عند أهل السنة مجيعا  " احلالسلف الص  " أن:  الثالث

، خري القرون بتزكية  ، وتابع تابعيهم ، وتابعوهم على اإلميان واإلحسان الصحابة مجيعا
 )1( } الذين يلوم ، مث ، مث الذين يلوم خريكم قرين { :  هلم حني قالrرسول اهللا 

  .  مث ذكر اخللوف بعدهم
و )   6428  (و )   3650 (و )  2651 (رواه البخاري 

 t، من حديث عمران بن حصني  ) 2535 (، ومسلم  ) 6695 (
   . )   بعد قرنني أو ثالثةr، أذكر النيب  ال أدري (:  وقال

و )  2652 ( البخاري tورواه من حديث ابن مسعود 
، ومسلم  )  6658 (و )   6429  (و )  3651 (
) 2533 (  .  

  .  ) 2534 ( مسلم tورواه من حديث أيب هريرة 

                                                
، النسائي  )2222(، الترمذي الفنت  )2535(، مسلم فضائل الصحابة  )2508(البخاري الشهادات ) 1(

  .  )427 / 4(، أمحد  )4657(، أبو داود السنة  )3809(األميان والنذور 
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، وذكرت فيه  ) 2536 (مسلم :  ورواه من حديث عائشة رضي اهللا عنها
  .  ثالثة قرون

  .   كان سلفا ملن تأخر:  ومن سار على ج هؤالء السابقني املهديني وتقدم
أو ! السلف الصاحل يف مخسة رجال :   هل السنةومل حيصر احلنابلة أو غريهم من أ

  ! كما زعم هذا الكذوب ! حىت عشرة 
، بأشخاص  هم الذين خصوا هذا اللفظ:  - هو ومن كان على شاكلته -وإمنا 

،   ، فأدخلوا املهاجرين واألنصار  بل مل يرضهم ذلك! معدودين من الصحابة فحسب 
  ! دون بينة مرضية ! وأخرجوا البقية 
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  فصل 
  يف زعم املالكي أن مراد بعض احلنابلة بالسنة هو التكفري والتجسيم 

  والرد عليه   والظلم واإلسرائيليات وبيان مراد املالكي
  :  ) 38 (قال املالكي ص 

وقد يقصد بعضهم  " ال خري يف اإلسالم بال سنة  " : بل جتد بعض غالم يقول (
،  ، والظلم  ، كالتكفري ما سيأيت ذكره من أمراض فكرية:  بالسنة لألسف
  .  ، والتجسيم إخل واإلسرائيليات
،   وهذه ضاللة.  ، قد نفى اخلريية عن اإلسالم الصايف من هذه األمراض  فيكون ذا

  .   ا هـ)  ! ! "  العقيدة " وجرأة على اإلسالم باسم
  :   واجلواب من وجوه

أي ال خري يف :  " ال خري يف اإلسالم بال سنة  "  أن معىن قول بعض األئمة:  أحدها
  .   r، باتباع الكتاب وسنة النيب  ، دون حقيقة حتقيقه انتساب رجل إىل اإلسالم باالسم

، الذي قاله بعض أئمة اإلسالم والسنة يشمل   يف هذا األثر  "  السنة " فمعىن
  :  أمرين
،  ، بتصديقه فيما أخرب  القولية والفعلية واإلقراريةr العمل بسنة رسول اهللا - 1

  .   ، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع اجتناب ما عنه ى وزجرو
، وال املتكلمني   بتأويالت املتأولني املتكلفنيr وأن ال تصرف سنة رسوله - 2
  .   ، ويفسد روحها ، فتذهب روحها املتهوكني

، وفهم تابعيهم بإحسان وتابعيهم  ، بفهم الصحابة رضي اهللا عنهم  بل يفهم ذلك
،  ، واالنتصار لدينه ، اليت اختصها اهللا حبفظ وحيه ر على ج هذه النخبة، ومن سا عليه

  .  وإغاضة الباطل وحمقه
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 r، بل إن من أنكر أن ما أتى به النيب  علمت صحة تلك اجلملة:  إذا علم هذا
، وهذا ليس  ، ما بقي على ذلك ، ال يقبل منه إسالم وال إميان  ، فهو كافر وحي:  وقاله
  .  بغلو

،   ، ومن ِمن أهل العلم يف عبارته السابقة  " ببعضهم " مطالبة املالكي مبراده:  اينالث
  ! ؟  ، وال يقصد سواها ، والتجسيم هي السنة  ، واإلسرائيليات ، والظلم  جعل التكفري
، ومن اإلسالم  ، كان من الدين ، إذا وافق الشرع  أن التكفري حكم شرعي:  الثالث
ôâs)©9 tç  {:   ، قال تعاىل  والسنة xÿü2 öúïÏ%©!$# (#þqä9$ s% ¨b Î) ©! $# uqèd ßxäÅ¡yJ ø9 ، وقال   )1( } #$

$  {:   سبحانه tB ur tç xÿ ü2 ß`» yJ øã n= ßô £` Å3» s9 ur öúü ÏÜ» uã ¤±9 $# (#r ãç xÿ x. { )2(  وقال جل وعال ،   :

}  ôâs)©9 tç xÿü2 tûïÏ%©!$# (#þqä9$ s% ûcÎ) ©!$# ß]Ï9$ rO 7psW» n=rO ¢ { )3(  .  

،  )4( }فقد كفر :  ، فمن تركها  العهد الذي بيننا وبينهم الصالة { r وقال النيب

)  2621 (والترمذي )  346 /5  ( " مسنده "  رواه اإلمام أمحد يف
من حديث بريدة بن )  1079  (وابن ماجه )  463 (والنسائي 
  .  احلصيب

 رواه مسلم )5( }ترك الصالة :  بني الرجل وبني الشرك والكفر { rوقال 

  .   عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه)  82 (

                                                
  .  17:  سورة املائدة آية) 1(
  .   102:   سورة البقرة آية) 2(
  .  73:  سورة املائدة آية) 3(
،   )1079(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )463(، النسائي الصالة   )2621(ي اإلميان الترمذ) 4(

  .   )346 / 5(أمحد 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )4678(، أبو داود السنة  )2620(، الترمذي اإلميان  )82(مسلم اإلميان ) 5(

  .  )1233(، الدارمي الصالة  )389 / 3(، أمحد   )1078(فيها 
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، بل هو من  ، وزالت املوانع ، مىت وافق الشروط ليس ظلما وال بغيا:   فالتكفري
  .  ، فقد أنكر شيئا من الدين  فمن أنكر ذلك.  صلب الشرع

وهل من العدل الطعن ! فهذه مذاهب املالكي وأرباب حنلته :  أما الظلم والتجسيم
، وآخرين من أئمة   ، ومجلة من أئمة السلف يف مجلة من الصحابة رضي اهللا عنهم

  ! ؟  ، لتهجني اعتقادهم  ، واختالق األباطيل  والكذب عليهم! ؟   اخللف
، وليس مذهبا ألهل السنة رمحهم   ، الرافضة األوائل  فهو دين أسالفه:   ما التجسيمأ
  .   اهللا
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  فصل 
  يف زعم املالكي أن احلنابلة يكفرون أبا حنيفة وأصحابه ويذموم ويبدعوم 

  والرد عليه 
تكفري اإلمام أيب  " : حتت عنوان)  107 - 106  (قال املالكي ص 

ساق عبد اهللا بن أمحد بن   (:   "  بديعهم يف كتب احلنابلةواحلنفية وذمهم وتحنيفة 
مجلة من اامات وشتائم خصوم أيب  "  السنة " يف كتابه)    هـ290 ت  (حنبل 
مث ساق حنو اثنني وأربعني وصفا )  . .  . ، تلك االامات اليت تصف أبا حنيفة بأنه حنيفة

  .   أو عبارة
  :  واجلواب من وجوه سبعة

، بل ليس فيها من أقوال  ، ليست بأقوال حنابلة  األقوال مجيعهاأن تلك:  أحدها
فلجماعة من األئمة :  أما بقية تلك األقوال! ، إال قولني أو ثالثة  اإلمام أمحد رمحه اهللا
! ؟  ، بله أن يكونوا أتباعا له  بل مجلة منهم مل يدرك أمحد حيام! املتقدمني على أمحد 

، ومن   )  هـ241 (اته رمحه اهللا سنة ، ووف ) هـ164  (فمولده سنة 
  :  أولئك
   . )  هـ131ت  ( أيوب بن كيسان السختياين - 
  . )  هـ143ت   ( وعثمان بن مسلم البيت - 
   . )  هـ157ت  ( واألعمش سليمان بن مهران - 
   . )  هـ150ت  ( وعبد اهللا بن عون املزين - 
   . )  هـ157ت  ( واألوزاعي عبد الرمحن بن عمرو - 
، فهؤالء كلهم مل يدرك  )  هـ161ت   ( وسفيان بن مسروق الثوري - 

  ! ؟  ومىت! ؟  ، فكيف كانوا حنابلة أمحد حيام
، هم من طبقة شيوخ   ، أقوال آخرين  وساق عبد اهللا بن اإلمام أمحد بأسانيده

  :   ، مثل ، وليسوا حبنابلة أيضا  شيوخ أبيه



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 114

   . )  هـ165ت  ( مهام بن حيىي العوذي - 
   . )   هـ167ت  ( ومحاد بن سلمة - 
   .  )  هـ169ت  ( واحلسن بن صاحل - 
   . )  هـ176ت   ( وأيب عوانة الوضاح بن عبد اهللا اليشكري - 
   . )  هـ179ت   (، إمام دار اهلجرة   ومالك بن أنس األصبحي- 
   .  )  هـ179ت  ( ومحاد بن زيد - 
   .  )   هـ181ت  ( وعبد اهللا بن املبارك - 
تلميذ أيب )   هـ182ت  ( وأيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري - 

   . حنيفة وصاحبه
   . )  هـ185ت   ( وأيب إسحاق الفزاري إبراهيم بن حممد بن احلارث - 
   . )  هـ189ت  ( وأيب خالد األمحر سليمان بن حيان - 
   . )  هـ195ت   ( ويوسف بن أسباط - 

، أو من   ، أو من طبقتهم  خرين من شيوخ أبيهوساق بأسانيده أقوال مجاعة آ
  :  ، مثل  أقرانه
   . )  هـ196ت  ( وكيع بن اجلراح - 
   .  )  هـ198ت  ( وسفيان بن عيينة - 
   . )  هـ216ت   ( واألصمعي عبد امللك بن قريب - 
   .  )   هـ216ت  ( وهوذة بن خليفة - 
  .  )  هـ233ت   ( وحيىي بن معني - 

فأين إنصاف ! ، بله أن يكونوا كلهم حنابلة   فيهم حنبلي واحد، ليس فهؤالء كلهم
  ؟  وما مقصده من هذا التلبيس! ؟  هذا املنصف املزعوم
، وتابع ال  ، ناقل ال قائل  أن عبد اهللا بن اإلمام أمحد رمحهما اهللا:   الوجه الثاين

ما حفظ عن   " السنة " ، وإمنا روى يف كتابه ، ومل يذكر هو شيئا يف أيب حنيفة متبوع
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ما   : ( ) 180 /1 (هلذا قال أول ذلك الباب .  أبيه وغريه من العلماء فيه
ما :  وكان أول أثر رواه يف هذا الباب.  ) حفظت عن أيب وغريه من املشايخ يف أيب حنيفة
، أن ينظر يف   من حسن علم الرجل " : مسعه من أبيه عن عبد الرمحن بن مهدي أنه قال

  ! ! ؟  ، فأين إنصاف هذا املنصف املزعوم "  رأي أيب حنيفة
، قد أسقطوا العهدة عمن روى األحاديث املوضوعة   أن أهل العلم:  الوجه الثالث
، أو بني حاهلا إذا مل يروها   إذا ساقها بأسانيدها وإن كانت واهيةrوالواهية عن النيب 
اب على اإلمام فكيف يع.   وهو وحي وتشريعrوهذا يف حديث النيب .  بأسانيدها تلك

،   ، وهو قد رواها بأسانيدها ، روايته تلك اآلثار يف حق أيب حنيفة عبد اهللا بن أمحد
  ! ؟   وغالبها صحيح اإلسناد

، بل رواها   ، مل ينفرد برواية تلك اآلثار أن عبد اهللا بن اإلمام أمحد:  الوجه الرابع
 277ت   (فسوي ، كاحلافظ يعقوب بن سفيان ال  معه مجاعة من حفاظ املسلمني

و )  803 - 779 /1 ( " املعرفة والتاريخ  " يف كتابه العظيم)  هـ
  .   وهو متقدم على عبد اهللا)  785 و277 /2 (و )  21 /3 (

أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب :   ، بل حافظ املشرق ، حافظ العراق  ورواها أيضا
 - 323 /13  (  " تاريخ بغداد " يف تارخيه)   هـ463ت  (البغدادي 
  ! ؟  ، ويترك غريه ، فلم حيمل على عبد اهللا  وغري هذين اإلمامني)  423

 على انتقاص - بزعمه -يتباكى ! أن هذا الزيدي املنصف املالكي :  الوجه اخلامس
، ممن تكلموا يف    عشرات األئمة- هو -، بينما ينتقص  بعض األئمة املتقدمني أليب حنيفة

،  ، وعبد اهللا بن املبارك كاإلمام مالك بن أنس! ه ، وهم أعلم وأعظم من أيب حنيفة
  .  ، وغريهم ، والثوري  وسفيان بن عيينة

  .  ، متسترا بذلك ، وإمنا الطعن يف أولئك ومراده ليس الدفاع عن أيب حنيفة
،  ، وينتصر هلم بزعمه  يعيب الطعن يف احلنفية! أن هذا املنصف :  الوجه السادس

أن يف كتاب عبد )   106 ( زعم املالكي يف كتابه ص فقد! وهو يرميهم بالتجهم 
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، أشد على األمة من ظهور  أن استقضاء احلنفية على بلد  : ( اهللا بن اإلمام أمحد
  .  ) الدجال

 /1  (، وإمنا روى عبد اهللا بن اإلمام أمحد بإسناد صحيح   وهذا باطل غري صحيح
هم أسرع خروجا أي:  إىل عبد اهللا بن املبارك أنه سئل)  352  ) ( 214

،  استقضاء فالن اجلهمي على خبارى " :  ؟ فقال عبد اهللا بن املبارك  الدجال أو الدابة
  .  " ، أو الدجال أشد على املسلمني من خروج الدابة
  ! وإال ملا أقحم قوال قيل يف جهمي يف احلنفية ! ؟  فهل يرى املالكي أن احلنفية جهمية

، ال خيرج عن أحد  م عبد اهللا بن أمحد يف أيب حنيفةأن ما ساقه اإلما:   الوجه السابع
  .   أمرين
، كرده مجلة  ، وهم على حق  إما أمر عابه األئمة املتقدمون على أيب حنيفة- 1

،  ، وهذا النوع قد ساق مجلة منه ، وأخذه بالرأي مع وجودها من األحاديث اليت بلغته
يف كتابه )  ـ ه325ت  (اإلمام أبو بكر بن أيب شيبة رمحه اهللا 

:   قال يف أول رده)  282 - 148 / 13  (  " املصنف " العظيم
، هذا ما خالف به أبو حنيفة األثر الذي جاء عن رسول اهللا  كتاب الرد على أيب حنيفة (
r  (   .ما بني حديث وأثر  مث ساق رمحه اهللا بأسانيده أربعمائة ومخسة ومثانني ،  .  

،   ، فهذا يظهر رجوعه عنه   حنيفة يف اعتقاده وإما شيء عابه األئمة على أيب- 2
  .  كما دلت عليه نقول أصحابه وغريهم

فلم :  أما من حكم من األئمة املتقدمني على أيب حنيفة أنه مات على تلك األمور
  .  يبلغه الرجوع

،  ، بل ميسك عن اجلميع رمحهم اهللا  ، ال أن ينتقص أحد بقول آخر وهذا هو األوىل
  .  ، فعاد إليها السنة أو تاب من خالفهاما داموا على 
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 فليس أبو حنيفة عنده بأكرم من -، االنتصار أليب حنيفة  وليس مقصد هذا الزيدي
، الغض من األئمة    وإمنا قصده- الذين الك أعراضهم rمجلة من أصحاب رسول اهللا 

  .  ، كما تقدم اآلخرين
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  فصل 
   ع ببطالن قوهلم بابتداعيف إبطال املالكي تبديع احلنابلة ألهل البد

  وإبطال مزاعمه أيب حنيفة بزعمه والرد عليه
  

  :   ) 107 (قال املالكي ص 
  .  ا هـ كالمه)  من غالة احلنابلة! ! ، من مناذج سلفنا الصاحل  هذا منوذج واحد (

  .  قد تقدم أنه ليس فيهم حنبلي واحد:   قلت
  :  )  108 - 107  (مث قال املالكي ص 

، هؤالء  ، هو الذي فرخ لنا اليوم   عند غالة احلنابلة ال معتدليهموهذا الفكر (
، ولعلهم أوقع الناس  ، الذي يصم الناس بالبدعة والضاللة  ، من التيار التبديعي الغوغاء
، وشبه الباحثني من  ، فلذلك ال يستغرب بعض األخوة إن قام بعض هؤالء الغالة  فيها

.  . . .  ، أو سلمان رشدي ، أو إبليس ، أو بفرعون نيطلبة العلم املخالفني له باملستشرق
! ! ، ألننا نعرف من أين أتوا  ، فنحن نرمحهم وال نستغرب منهم هذا التبديع والتكفري

  .  ا هـ)  ! !، والبدعة املسماة سنة   ، والظلم املسمى عدال  أتوا من اجلهل املسمى علما
  :  واجلواب

، فمن بدعوه كان  ، اليت يعرفها أهل العلم  وأسبابه، له ضوابطه  أن التبديع كالتكفري
  .  ، كان الفاجر الكافر ، ومن كفروه مبتدعا

،   ، وأصدقهم هلجة  ، فهم أعلم الناس كان حقا صوابا:  فتبديع السلف إذا بدعوا
  .  ، فمن اقتدى م أصاب ، وأمتهم خشية وأتقاهم هللا

  .  ، فال حيملون أخطاء غريهم  ولئكفصاحبه غري مقتد بأ:   أما التبديع غري الصحيح
، بدع أحدا يف  ، حنبليا كان أو غري حنبلي مث إنا مل نر أحدا من أهل العلم أو طلبته

، خمالفيهم من طالب   فما األمور اليت بدع أولئك الغوغاء.   أمر يسوغ عنده فيه اخلالف
  ! ؟  حىت وصفوهم بفرعون وإبليس! ، والباحثني املخالفني هلم  العلم
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  ! ؟  ومل أخفى املالكي أسباب تبديعهم وعماها
  ! ؟  ، وهو عند املالكي بدعة  وما األمر الذي يراه أولئك سنة
  ؟   وما ضابط البدعة عند املالكي

  ؟   وعمن أخذه إن مل يرتض ضوابط السلف
  ! ؟  وكيف يعيب أمرا هو واقع فيه
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  فصل 
  ري إلظهاره حال من يف زعم املالكي أن تكفري احلنابلة أليب حنيفة فيه خ

  ومقياس احلق عندهم والرد عليه  ينسب إليهم الصالح
  :   ) 108 (قال املالكي ص 

، وعلى هذا فال خيلو تكفري هؤالء  ، ال خيلو شر من خري يف الغالب على آية حال (
، عند بعض  معرفة طغيان العواطف على العلم:   ، لعل أبرزها أليب حنيفة من فوائد عظيمة

  .   ا هـ)  ! !، ونصم خمالفيهم بالضاللة    الذين نصفهم بالصالح، السلف
  :  واجلواب

، وال يكون بالعواطف أو   له ضوابطه الشرعية- كما تقدم -أن التكفري والتبديع 
  .  ، وهذا طعن آخر يف السلف رمحهم اهللا األهواء

  .   يجة فاسدة، فهي نت  ، بينا كذا ، بناها على مقدمات كاذبة ونتيجة املالكي هذه
  :  )  158  (مث قال املالكي ص 

، وقياس فهمهم   فهذه الكتب تصلح لدراسة وقياس اإلنصاف والظلم عند سلفنا (
، فهي  ، والصدق والكذب عند املتقدمني ، مع قياس العلم واجلهل للحجة من عدمها

  .  ا هـ)  شاهد على ذلك العصر
  :  واجلواب

كتبا مليئة :  ، ومدار أئمته األعالم   اإلسالمأن من جعل كتب ومصنفات كبار أئمة
،  ، وجهلهم وتظهر قدر علمهم! وعدم فهم حجة املخالف ! والظلم ! بعدم اإلنصاف 
،  ، فإن أولئك هم رحيانة اإلسالم  هلو الظامل الباغي  !، وظهور كذم  وعدم صدقهم
   .  ، وعرف احلالل واحلرام ، م استقامت الشريعة وعلماؤه العظام

، ولو كانوا  ، ودقة فهمهم وصدقهم  ، وإنصافهم  دليل علمهم- بال شك -وهي 
  .   ، وحافظوها  ، ورواا  ، فهم محلتها ، لسقطت السنة غري ذلك
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  فصل 
  يف إبطال املالكي تكفري األئمة لفرق الضاللة كالرافضة واملعتزلة 
  وغريهم ببطالن تكفريهم أليب حنيفة الذي زعمه والرد عليه 

  :   ) 108 ( املالكي ص قال
، جيعلنا نتوقف يف ظلمنا   كما أن ظلمنا يف تكفري أيب حنيفة وأصحابه رمحهم اهللا (

ألنه إن سلمنا بأن .  ، وغريهم ، واألشاعرة  ، والصوفية ، واملعتزلة ، كالشيعة فرقا أخرى
اطئا ، كان خ ، فما الذي مينع من أن تكفرينا هلؤالء  تكفرينا أليب حنيفة كان خاطئا

  .  ا هـ)  !؟  أيضا
  :   واجلواب من وجوه

،   ، وقد تقدم رد هذا ، مل يظلموا أبا حنيفة  ، رمحهم اهللا أن السلف:  أحدها
  .  ، مبنية على مقدمته تلك الفاسدة فنتيجته هذه

، إذا جرحوه أو   ، حىت نطعن يف غريه من أئمة اإلسالم  مع أن أبا حنيفة ليس معصوما
، إما عدالة  ، لو تعارض األمران ، وإمضاء قوهلم قرب صحة كالمهم، بل األ تكلموا فيه
  .   ، أو صوام  أيب حنيفة

ليس مبنيا :  أن كالم السلف يف الرافضة واملعتزلة والصوفية واألشاعرة:  الوجه الثاين
  .  ، واحلجج الظاهرة ، بل بنوه على األدلة الواضحة على الظنون واألهواء
 728ت   ( شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا فصله:  فحال الرافضة

، باحلجة   ، وفساد اعتقادهم ، وقبيح أقواهلم  ، وبني ضالهلم " منهاج السنة  " يف)  هـ
  .  والدليل

، وبني موقف   فبني حاهلم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا:  وأما املعتزلة واألشاعرة
  :  ؤلفاته منها، يف كثري من م  السلف الصاحل منهم

   . "  درء تعارض العقل والنقل " -
   . " بيان تلبيس اجلهمية " و -
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   . " احلموية " و -
   . " التسعينية " و -
   . " النبوات " و -
  .  ، وغريها كثري " اإلميان " و -

  :   وكذلك الصوفية يف كتابيه
   . " االستقامة " -
  .   ، وغريمها " الرمحنالفرقان بني أولياء الشيطان وأولياء  " و -

، وروى أقوال السلف فيهم مجاعة من أئمة الدين  ، وحكمهم بالدليل وقد بني حاهلم
  .  ، يف كتب كثرية وحفاظه

:  - ويقصد م السلف -من زعمه ظلم احلنابلة )  املالكي  (فمقصود هذا املخذول 
  .   واألشاعرة،  ، والصوفية ، واملعتزلة  ، كالرافضة تربئة أهل البدع والضالل

  :  ، ففيه تفصيل أن الرافضة واملعتزلة والصوفية واألشاعرة كفار:  أما زعم املالكي
  ! ! ، فليبد حجته    يكفرهم- هو - فإن كان - 
فليذكر :    هلم- هو -، مع عدم تكفريه   هلم- حنن - وإن كان يقصد تكفرينا - 

  .  بطالا، وليبني لنا   لنا أسباب تكفرينا هلم اليت مل يرضها
أن املعتزلة والرافضة :   ، خمتصره فحاهلم عندنا على تفصيل يطول ذكره:   أما حنن

، بل كفر من قال   ، واألئمة املرضيون على كفرهم ، قد أمجع السلف املتقدمون كفار
  .  ، كخلق القرآن وحنوها بآحاد مسائلهم
  .   فمبتدعة:  أما األشاعرة
، فال شك يف كفر من مل  ئلني باحللول واالحتاد وحنوهفغالم من القا:  وأما الصوفية

  .   ، ودعاة املوتى ، وكذلك عباد القبور ، بلْه عنهم هم  يكفرهم
،  أما من دوم من أصحاب األذكار واألوراد البدعية والرقص والضرب بالدف

  .  فهم مبتدعة ليسوا بكفار:   واملوالد وحنوها
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  فصل 
   حصل من السلف من تسرع يف التكفري يف طلب املالكي االتغاظ مبا

  والرد عليه 
  :  ) 108  (مث قال املالكي ص 

،  ، فال يتسرع يف التكفري قبل معرفة حجج اخلصم  والعاقل من اتعظ ذه عن تلك (
  .   ا هـ)  ، ال من نقل خصمه  ، ومعرفة شبهه واعتذاراته من قوله وارتفاع موانع تكفريه

  :   وجوابه
،  ، واستوىف شروط التكفري ، إال من ارتكب مكفرا هللا مل يكفرواأن السلف رمحهم ا

  .  وهم أتقى وأورع وأعظم من أن يكونوا متسرعني فيمن كفروه
  ! فليبد لنا حجته :  فإن وقف املالكي على أحد كفروه بقول مل يقله

  :  ففيه تفصيل:  " من قوله ال من نقل خصمه " : أما قوله
وقد ! ؟  ، أو عقلي يرده ، وبأي دليل شرعي  ثقة عدال قُِبلفإن كان اخلصم الناقل.  

  ! ؟  ، أال تقبل فيما سواه  قبلت أقواهلم يف نقل الوحي
، إال بعد التثبت  ، كان خصما أو مل يكن مل يقبل:  وإن مل يكن عدال ثقة.  
  .   والتبني
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  فصل 
  لرد عليهيف طعن املالكي فيما رواه عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف السنة وا

  :  ) 108  (قال املالكي 
، بل ينكر احلنفية أن يكون  ، ال يقره األحناف فبعض ما نقله عبد اهللا بن أمحد هنا (

  .  ا هـ)  أبو حنيفة يقول بذلك أو يعتقده
  :  وجوابه من وجوه

، وإمنا روى بأسانيده  أن عبد اهللا بن اإلمام أمحد مل يقل يف أيب حنيفة شيئا:  أحدها
، وهم أئمة   غه عن أئمة السلف كمالك واألوزاعي والثوري وابن املبارك وغريهمما بل

  .   عدول ثقات
، الذين روى أقواهلم عبد اهللا بن أمحد يف أيب  أن كالم بعض أئمة السلف:  الثاين
، فهم  ، ومتذهب مبذهبه  ، وأدرى به ممن جاء بعده  هم معاصرون أليب حنيفة:  حنيفة

  .  ، ومقدمون ال متقدمون ون ال محكومونرمحهم اهللا محكَّم
، وقد تكاثر وتتابع كالم السلف يف أيب  أن اإلنكار ارد ليس حبجة:  الثالث

  .  ، إال حبجة ودليل  ، فال ينكر وال يرد حنيفة
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  فصل 
  يف تكذيب املالكي من رمى أبا حنيفة برد األحاديث 

   منهجا متشددا يف قبول اهللا بأن له وأصحابه واعتذار املالكي عنه رمحه
  األحاديث والرد عليه

  :  ) 108 (قال املالكي يف احلاشية ص 
؟   إن مذهب أيب حنيفة رد أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم:  مثل قوهلم (

، فأبو حنيفة ال يرد أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم   فهذا ظلم وكذب! 
، خيتلف  ه وألصحابه منهج متشدد يف قبول األحاديث وردها، وإمنا ل هكذا ردا باهلوى
  .   ا هـ)  عن منهج احملدثني

  :  واجلواب
إن :  ، فنفى وكذب من قال  له- هو -، ينفي عن أيب حنيفة ما يثبته  أن هذا اجلاهل

  !  مث أثبت ذلك أليب حنيفة rأبا حنيفة رد أحاديث الرسول 
فرد أيب حنيفة ! !  املتشدد يف قبول احلديث ، ملنهج أيب حنيفة  إال أنه جعل ذلك
  .  يف سبب الرد ال وجوده:   ، وإمنا االختالف   عنده ثابتrألحاديث رسول اهللا 

، فمن أين علم املالكي أن السلف جعلوا رد أيب حنيفة  مث إذا كان األمر كما سبق
  ! ؟  ، ال إىل منهجه املتشدد يف قبوهلا لألحاديث للهوى
، وقوله يف  ، منهج متشدد يف قبول احلديث  ، أن منهج أيب حنيفة كيأما زعم املال

وإمنا له وألصحابه منهج متشدد يف قبول األحاديث  (:   ) 108 (حاشية ص 
، فال جيوز اامه برد أحاديث النيب صلى اهللا عليه وآله   ، خيتلف عن منهج احملدثني وردها
  .   ، وإمنا جيوز ختطئته يف املنهج نفسه وسلم

  :    هـا)  ، وفق منهجهم املتساهل ، وظنوه صحيحا وكذلك احلنابلة عندما قبلوا ذلك
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  :  فجوابه من وجوه
،  ، فمعلوم تساهل األحناف يف قبول األحاديث  أن هذه مغالطة باردة:  أحدها

،  ، فهم أهل الرأي  ، حىت أصبحوا ال يعرفون إال به فاحتجاجهم بالرأي غالب عليهم
  .  ثروغريهم أهل األ

.   إال أنه مل يكن صاحب حديث- مع إمامته يف الفقه رمحه اهللا -وأبو حنيفة نفسه 
لذا مل خيرج له الشيخان شيئا ! ، ضعف ألجلها وردت  بل أحاديثه القليلة اليت رواها

،   ، عدا حديث واحد عند النسائي  ، بل حىت أهل السنن األربع مل يرووا له شيئا قط
  ؟  ور يف سنده أبو حنيفة النعمان بن ثابت أو غريه، هل املذك  اختلف فيه

، مل يسلم من ضعف غريه  ، فإن سلم منه هو  وال يكاد يسلم أليب حنيفة حديث رواه
  ! ؟  وممن أخذه! ؟   فأين املنهج املتشدد! 

، وحسب  ، أعظم من أن حيتج هلا أن عناية احلنابلة رمحهم اهللا باحلديث:  الثاين
، يف معرفة أحوال  ، وأنه عمدة أهل الفن ومرجعهم  ف حديثإمامهم حفظه ألف أل

، وإمام  ، وأنه شيخ الشيوخ  ، ومعرفة العلل وغريها  ، وتعديلهم وجترحيهم الرجال
  .  ، امع على عدالته وتقدمه وإتقانه  األئمة

، قدمنا   مجاعات من أئمة السلف:   أن من عاب أبا حنيفة برد األحاديث:  الثالث
،  " مصنفه " يف)   هـ235ت  (حلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب شيبة ، كا بعضهم

وجعل سبب ! ؟   ، فلم علق املالكي رمي أيب حنيفة برد األحاديث باحلنابلة  وليسوا حبنابلة
خبالف منهج أيب حنيفة وأصحابه ! ! منهجهم املتساهل يف قبول احلديث :   ذلك ومرجعه

  ! ! ؟  املتشدد يف قبوهلا
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  فصل 
   رمي املالكي األئمة بتصحيح الروايات لتشويه اخلصم وعدم مساعهم يف

  والرد عليه! حجته وتكفريهم له بغري مكفر 
  :  ) 158  (قال املالكي 

، وال  ، فنصحح الروايات يف تشويه اخلصم  أن عندنا خلال يف النقل:   فمعىن هذا (
، أو نكفر   مكفرة، ونكفر بأشياء ليست  ، وال نسمع له  نتفهم حجة الطرف اآلخر
  .  ا هـ)   ، فالزم القول ليس بقول بإلزامات ال جيوز التكفري ا

  :  وجوابه من وجوه
، بل وما أدرك شيئا  ، ليس خصما أليب حنيفة أن عبد اهللا بن اإلمام أمحد:  أحدها

  ؟   ؟ وما الدليل ، فما سببها ، فإن كان مث خصومة  من حياته ليكون خصما له
، هو من   ، من أقوال أئمة السلف لب ما نقله عبد اهللا بن اإلمام أمحدأن غا:  الثاين

، وليس فيه مناظرة  ، وأنه كذا وكذا ، أن أبا حنيفة يقول بكذا وكذا باب اإلخبار
  ! ، حىت نتفهم حجة اآلخر ونسمع له  وجدال أو حكم

نجعلها جماال ل! ، وليست مبكفرات   مطالبة املالكي باملكفرات اليت كفرنا ا:  الثالث
  ! ؟  للنقاش واجلدال

، لئال حيكم علينا بال دليل  ، وليست مكفرة فلماذا مل يذكر لنا األمور اليت كفرنا ا
  ! ! ، ونسمعه إياها   وحىت تبني له حجتنا! وال بينة 

:   " ، فالزم القول ليس بقول أو نكفر بإلزامات ال جيوز التكفري ا " : قوله:  الرابع
، وتدل على جهل املالكي بأصول  ، فيها خالف طويل ، وهذه املسألة لهغري مسلم 

  :  فإنه ال يستدل على اخلصم إال بأحد أمرين! احلوار واملناظرة 
  .  ، أو يقول به   أمر يلتزمه- 
، مث  ، إال أن مناظره يقرر صحته قبل االستدالل به   أو أمر ال يقول به وينكره- 
  .  حيتج به
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  فصل 
  حلنابلة بتكفري معظم فرق املسلمني يف رميه ا

   والرد عليه كاملعتزلة والرافضة والقدرية واملرجئة واجلهمية
  وبيان حال من ذكر 

  :  ) 109 - 108 (قال املالكي ص 
، كاملعتزلة والشيعة والقدرية واملرجئة  ، معظم فرق املسلمني وقد كفر غالة احلنابلة (

  .   ا هـ)  واجلهمية وغريهم
  :  واجلواب

  .   ، بل هم على اإلسالم والسنة حبمد اهللا  أنه ليس باحلنابلة غالة
، وإمنا هو حكم شرعي   مل ينفرد به غالة احلنابلة كما زعم:  مث إن تكفري من ذكر

:  - القائلني خبلق القرآن وغريها من الضالالت -، وقد كفر املعتزلة   استحقوه بشروطه
  .  أول الكتاب  " املقدمة الثالثة " مجلة منهم يف، وقد قدمنا ذكر  أئمة السلف واخللف

، وهم متفقون يف اعتقاد ما كفرهم السلف  والرافضة واجلهمية على اعتقاد املعتزلة
  .  ، وإن اختلفوا يف أمور أخرى ألجله

عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قبل احلنابلة :  فقد كفرهم:  أما القدرية النفاة
صحيح   "  ، وهذا يف ، ونفيه للقدر خرب رأسهم معبد اجلهين، عندما بلغه   وغريهم
   . )  8 ( " مسلم

،   ، وليسوا كلهم بكفار ، واملرجئة فرق فيه تفصيل طويل:  وتكفري القدرية واملرجئة
هل انفرد :  وإمنا حمل الرتاع.  ، والكالم على معتقدام وليس حمل نزاعنا يف بسط فرقهم

  ؟   اجلهمية والقدرية أو الاحلنابلة بتكفري املعتزلة و
، وتكفريهم حمل   ، بل هم متبعون ال مبتدعون  وقد بينا عدم انفراد احلنابلة بذلك

  .  ، واحلمد هللا  إمجاع
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؟ وهل هم  أن يذكر لنا من هم املعتدلون يف احلنابلة:  وقد طالبت املالكي فيما سبق
  ؟   يوافقون الغالة يف معتقدام الغالية أو ال

غلو عند :  ، وتكفري املارقني من فرق الزنادقة  ، أن اعتقاد السلف كله  وبينت كذلك
  .  ومل ينفرد به احلنابلة! املالكي 
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  فصل 
  يف رميه غالة احلنابلة بزعمه بالكذب على اإلمام أمحد 

  وبيان كذبه هو والرد عليه
  :   ) 109 (قال املالكي ص 

  .  ) ري املخالفني له من املسلمنيوقد أكثر احلنابلة من االحتجاج بأقواله يف تكف (
  :   ) 109 (مث قال يف حاشية ص 

، الشتهار غالة  كنت أستبعد صدور مثل هذه األقوال عن أمحد بن حنبل رمحه اهللا (
  .  ا هـ)   احلنابلة بالكذب عليه

  :   واجلواب من وجوه
،  م فرعيامل يكن خالفه:  أن املخالفني الذين كفرهم اإلمام أمحد رمحه اهللا:  أحدها

،   ، لذا كفر هؤالء املخالفني أئمة السلف ، ال يسع أحدا قبوله وإمنا خالفهم أصلي أصويل
  .   أول الكتاب " املقدمة الثالثة "  وقد قدمنا مجلة من أمسائهم يف

أمر تواتر عن السلف :   ، القائلني خبلق القرآن وحنوه  أن تكفري هؤالء املخالفني:  الثاين
، سنة   ، وأقواله يف ذلك متواترة عند مجيع املسلمني  مام أمحد رمحهم اهللا، ومنهم اإل مجيعا

  .   ، بال شك ، تفيد العلم الضروري ومبتدعة
  :  ، يدل على أمرين وتشكيك املالكي يف صحة نسبة ذلك إىل أمحد رمحه اهللا

  .   ، وأقواله الظاهرة اليت ال ختفى  جهله حبال اإلمام أمحد رمحه اهللا- 
  .  ، وعظم خمالفتهم ألصول اإلسالم ه بسبب تكفري السلف هلم وجهل- 

 الذين كذبوا على - كما يصفهم -مطالبة املالكي بأمساء غالة احلنابلة :  الثالث
  ! بل اشتهروا بالكذب عليه ! اإلمام أمحد رمحه اهللا 

يانا  ع-ليظهر ! وفيما كذبوا ! ، أو مثالني هلؤالء الكذبة  أو يضرب لنا مثاال واحدا
  .  ، وخبثه ، وظلمه ، ودجله   كذب املالكي-
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فلم :   ، وغري حنابلة ، حنابلة عشرات األئمة:   وقد روى مسائل اإلمام أمحد وفتاواه
، ولوال خمافة  ، بل هي خترج من مشكاة هدى واحدة  يناقض شيء منها شيئا آخر

الشيخ العالمة بكر ، لكين أكتفي باإلحالة إىل كتاب  ، لسقت مجلة كبرية منهم  اإلطالة
، فقد ذكر  ) 665 - 622 /2 ( " املدخل املفضل " بن عبد اهللا أبو زيد
  .  ، مبشيئة اهللا وتوفيقه ، يغين من طالعه عن غريه  مجلة كبرية منهم
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  فصل 
  يف رد طعنه يف اإلمام أمحد رمحه اهللا بأن فيه حدة يف التكفري والتبديع 

  :   )  109 (قال املالكي يف حاشية ص 
  :  ، لسببني اثنني لكنين أصبحت متوقفا يف صدور هذه األقوال عن أمحد (

، حىت أصبحت تقترب من  كثرة النقوالت عن أمحد يف التكفري:   السبب األول
  .   ، خصوصا يف تكفري القائلني خبلق القرآن املتواتر عنه

،  وسلطتهم، بعد أن ظلم من املعتزلة  خروج أمحد منتصرا من السجن:  السبب الثاين
، أثر على حدة اإلمام يف التكفري  ، والغضب على اخلصوم وكان لنشوة االنتصار

، ولألسف أن أغلب   ، وحيىي بن معني ، حىت هجر أمثال علي بن املديين والتبديع
  .  ا هـ)   ، ال يتحكمون يف عواطفهم  املنتصرين

  :  وجوابه من وجوه
، للقائلني خبلق  ، بل والسلف مجيعا تقدم يف ثبوت تكفري اإلمام أمحد:  أحدها
  .  ، أو تلبيس ، فإنكاره إما جهل مطبق  ، وتواتر هذا عنهم القرآن

،  ، وتقواه ، وورعه ، إمام أمجعت األمة على عدالته أن اإلمام أمحد بن حنبل:  الثاين
، ومسوه إمام أهل السنة  ، باختالف مذاهبهم الفقهية ، بل ارتضوه إماما هلم  وزهده
  .  ، إمام أهل احلديث جلماعةوا

  .   ، وهذا معلوم من حاله وسريته   أجل وأعظم من أن يعادي حلظ نفسهtوهو 
مل يكن بعد خروجه :  ، وتكفريه للقائلني خبلق القرآن أن تبديع اإلمام أمحد:  الثالث

  .   ، وما أدخله السجن إال ذاك  ، بل كان قبل ذلك من السجن فحسب
 ممن أكرهوا - رمحهم اهللا مجيعا -ام أمحد على بعض أئمة السنة أن شدة اإلم:  الرابع

 U كان من أمحد غرية هللا - وهم ال يرون ذلك -على القول خبلق القرآن بالسيف 
  .   وشرعه
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، لعظم وخطر إجابتهم على معتقد   ، ال يرى رخصة هلؤالء املكرهني وكان رمحه اهللا
  .  املسلمني

 U، وأن اهللا  ، بعرضهم على السيف ون لإلمام أمحدهلذا كان هؤالء املكرهون يعتذر
ûwÎ) ô  {:  قد جعل رخصة هلم يف قوله جل وعال t̀B onÌçò2é& ¼çmç6ù=s%ur BûÈõyJôÜãB Ç`»yJÉM}$$Î/ { )1(  .  

، ممن أجابوا يف  ، وحيىي بن معني وغريهم رمحهم اهللا  ديينأن علي بن امل:   اخلامس
هم ممن كفروا القائلني خبلق :   ، وقالوا خبلق القرآن بعد عرضهم على السيف  الفتنة
  .  ، فال خالف بينهم مع أمحد يف هذا ، قبل الفتنة وبعد زواهلا القرآن

  .  !احلدة فيهم أيضا ف! وإن كانت يف أمحد حدة ألجل تكفريه القائلني خبلق القرآن 

                                                
  .  106:  سورة النحل آية) 1(
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  فصل 
يف رميه اإلمام أمحد رمحه اهللا بأنه مل يتحكم يف عواطفه لكون الدولة والعامة 

  والرد عليه معه وبيان مراده
  :   )  109 (، يف حاشية ص   قال املالكي بعد كالمه السابق

، خصوصا إذا كانت   ولألسف أن غالب املنتصرين ال يتحكمون يف عواطفهم (
، حىت ال  ، يتحكمون يف خصومام  فالقالئل من عقالء الناس.   لعامة معهمالدولة وا

  .  خترج عن الشرع
، فرغم أم  منوذج اإلمام علي مع اخلوارج:   ولعل من أبرز النماذج اجلميلة يف تارخينا

، ورغم ورود النصوص فيهم بأم ميرقون  ، ويسبونه ، ويكفرونه كانوا يصرحون بعداوته
، فلم يستغل كل هذا يف   كان شريف اخلصومة)1(، إال أن اإلمام علي   من اإلسالم
وكان مينحهم حقوقهم كغريهم من .   " إخواننا بغوا علينا " : ، وإمنا قال  تكفريهم
  .  ا هـ)   ، ومل يقاتلهم إال بعد سفكهم الدماء املسلمني

  :   واجلواب من وجوه
مل يكفروا أحدا :  م سلفا وخلفاأن اإلمام أمحد وغريه من أئمة اإلسال:  أحدها
،   كتاب اهللا سبحانه:   ، بل كان ضابط ذلك ومرجعه ، أو خصومتهم معه  لعواطفهم

  .   rوسنة رسوله 
، على كفر  ، وطبقام احلديثية ، جبميع مذاهبهم الفقهية هلذا جتد اتفاق أئمة اإلسالم

  .  أولئك
  ! ؟   أئمة اإلسالم مجيعا، فهل أخذت - حاشاه -فإن كانت العاطفة أخذت أمحد 

:   كما فعل املالكيtأن قياس اجلهمية باخلوارج على اخلليفة الراشد علي :  الثاين
  .  قياس مع الفارق غري صحيح

                                                
  .   " عليا: "   والصواب!كذا يف كتاب املالكي ) 1(
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 مل - عند نشوئه يف أوله -فخالفهم :  ، أما اخلوارج  فإن اخلالف مع اجلهمية أصويل
  .    ما قالt، هلذا قال فيهم علي   يكن أصوليا
فحكمهم كحكم بقية    انتحلوا بعد ذلك االعتزال- أعين اخلوارج -م إال أ ،

  .  اجلهمية واملعتزلة
 إال أنه مل يقتل أحدا - وإن كان كفر املعتزلة -أن اإلمام أمحد رمحه اهللا :  الثالث

 فإنه مع عدم t، خبالف علي   ، ومل حيرض اخلليفة العباسي على قتل أحد منهم  منهم
،   شر تنكيل- يف مواقع مشهودة -، ونكل م  إال أنه سفك دماءهم،  تكفريه للخوارج

، حق وال    يف اخلوارجt، وفعل علي   أشد يف دين اهللا من أمحد رمحه اهللاtفعلي 
 /1 (، فأخرج اإلمام أمحد  بل إن قتله هلم منقبة وفضيلة أتت يف غري حديث له.   ريب

 tلي عن ع)  1066 (ومسلم )  6930 (والبخاري )  113
،  ، قوم أحداث األسنان  خيرج يف آخر الزمان { :  يقولr مسعت رسول اهللا:  قال

، فأينما  ، ال جياوز إميام حناجرهم ، يقولون من خري قول الربية سفهاء األحالم
  .  )1( }، فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة  تلوهملقيتموهم فاف

، أو   خيرج قوم فيهم رجل مودن اليد {  :rقال رسول اهللا :   قالtوعنه 

بأتكم مبا وعد اهللا الذين يقاتلوم على ، ألن  ، ولوال أن تبطروا ، أو خمدج اليد  مثدون اليد
ومسلم )  59 /1 (  "  مسنده "  رواه اإلمام أمحد يف)2( }لسان نبيه 

) 1066 (  .  

                                                
، أبو داود السنة   )4102(، النسائي حترمي الدم   )1066(، مسلم الزكاة  )3415(البخاري املناقب ) 1(

  .  )131 / 1(، أمحد  )4767(
  .  )113 / 1(، أمحد  )167(جه املقدمة ، ابن ما )4763(، أبو داود السنة  )1066(مسلم الزكاة ) 2(
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قة من مترق مارقة يف فر { :   قالr أن رسول اهللا tوعن أيب سعيد اخلدري 

  .  )  1065 ( رواه مسلم )1( }، يقتلهما أوىل الطائفتني باحلق  املسلمني

وابنه عبد اهللا )  33 /3 ( " مسنده " وروى اإلمام أمحد يف
 وقد روى حديثا يف - tعن أيب سعيد اخلدري )  1512 ( " السنة  "  يف

سول فحدثين عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب ر  (:    قال-اخلوارج وعالمام 
   . )   أن عليا ويل قتلهمrاهللا 

، إال   ، وقال فيهم ما قال  إن كان وسعه خروج اخلوارج عليهtأن عليا :  الرابع
، وكانت خمالفتهم عقدية   ، ممن يزعمون حبه وتوليه  أنه ملا خرج الزنادقة يف عهده

ملعتزلة يف فلو كانت اجلهمية وا.   ، ومل يكتف بتكفريهم حرقهم بالنار ونكل م:   أصولية
  .   ، ما أرانا يف أشباههم  فيهمtألرانا علي :  ، وبلغه منهم ما بلغ أمحد عصر علي

                                                
  .  )95 / 3(، أمحد  )1065(مسلم الزكاة ) 1(
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  فصل 
  يف زعم املالكي بطالن نقول احلنابلة عن اإلمام أمحد يف التكفري 

  على أي حال صحت أو مل تصح والرد عليه
  :  ) 110 - 109 (قال املالكي ص 

  :   قلها احلنابلة عن اإلمام أمحد يف التكفري، اليت ن  وهذه النقوالت الكثرية (
   .   إما أن تكون صحيحة- 
  .    وإما أن تكون باطلة- 

، لعدم استيفائها لضوابط   فهي مردودة على اإلمام أمحد:   فإن كانت صحيحة
  .   ، اليت دلت عليها النصوص الشرعية  التكفري

،  يل على وجود الكذبفهي دل:  ، باطلة عن اإلمام أمحد وإن كانت هذه النقوالت
  .  ا هـ)  داخل املنظومة احلنبلية
  :  وجوابه من وجوه

، أشهر وأظهر   ، وهو أن تكفري اإلمام أمحد للقائلني خبلق القرآن تقدم مرارا:  أحدها
  .  ، وقد تواتر ذلك عنه من أن حيتج له

،   على ذلك، وقد أمجع أئمة اإلسالم أنه ال شك يف كفر من قال خبلق القرآن:  الثاين
، ومل ينفرد اإلمام أمحد أو  أول الكتاب " املقدمة الثالثة "  وتقدم ذكر مجلة منهم يف

  .  احلنابلة بذلك
مث ما ضوابط التكفري اليت غابت عن اإلمام أمحد وأئمة السلف عند تكفريهم 

  ! ؟   ، وعرفها املالكي اجلاهل اجلهمية
، وقد غابت عن   كيف ال! ؟    هلا، وحنن يف أمس احلاجة ومل أغفلها ومل يبدها

  ! ! السلف وجهلوها 
، وتشكيكه يف   ، يف رد طعنه واامه ألئمة احلنابلة بالكذب تارة  تقدم أيضا:  الثالث

  .  ، كما يف كالمه السابق هنا صدقهم تارة أخرى
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، من الكذب و  ، أو غري حنابلة ، حنابلة كانوا وحنن نرته علماء املسلمني وأئمتهم
  .   ، اليت حياول املالكي إلصاقها م ت الذميمةالصفا
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  فصل 
  يف رميه شيخ اإلسالم ابن تيمية بأنه بالغ يف التفريق بني توحيد 

  وعظم الثاين  الربوبية وتوحيد األلوهية وهون من شأن األول
  وتبديع املالكي ألصل هذا التفريق والرد عليه

  :  )  117 - 116 (زعم املالكي ص 
، وتوحيد  ، بالغ يف التفريق بني توحيد الربوبية سالم ابن تيمية رمحه اهللاأن شيخ اإل (
  .   )  ، وبالغ يف شأن الثاين ، وأنه رمحه اهللا هون من شأن األول األلوهية

  :  مث قال املالكي
، ومل يقل ذا  ، وال سنة رسوله ، ليس يف كتاب اهللا  ، تفريق مبتدع والتفريق نفسه (

  .  ، فالتوحيد شأنه واحد  صحابة وال التابعنيالتفريق أحد من ال
،  أن اهللا مل يبعث الرسل:  ، هو الذي جعل مقلدي ابن تيمية يزعمون وهذا التفريق

ونسوا أن ! ! ، فقد أقر به الكفار  ، أما توحيد الربوبية  إال من أجل توحيد األلوهية
$tA  {:  فرعون قال s)sù O$ tR r& ãNä3ö/uë 4í n? ôã F{$# ÇËÍÈ { )1(وقوله    :}  $ygïÉr'̄» tÉ _|yJ ø9 $# $tB àMôJ Î=tã 

Nà6 s9 ô Ï̀iB >m» s9 Î) îÎéöçxî { )2( وأن صاحب إبراهيم قال ،   :}  O$ tRr& ¾ÄÓóré& àMã ÏBé&ur ( { )3( 

  .   ، وغري ذلك  فضال عن سائر امللحدين يف املاضي واحلاضر
، وبعثوا  ، واستحقاقه للعبادة مما يؤكد أن الرسل بعثوا لإلقرار بوجود اهللا وربوبيته

  .  ا هـ)   ، وغري ذلك ، وحترمي احملرمات األخالق، و بسائر أنواع العبادة
  

  

                                                
  .   24:   سورة النازعات آية) 1(
  .  38:  سورة القصص آية) 2(
  .   258:   سورة البقرة آية) 3(
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  :  واجلواب
 -  صلوات اهللا وسالمه عليهم -، فإن األنبياء  أن يف كالمه هذا مغالطات وتلبيسا

  .  ، واألمساء والصفات ، والربوبية األلوهية:  بعثوا بأنواع التوحيد الثالثة
 إىل نسبة هذا اخللق إليه -ضطرار  باال–، مفطورة  إال أنه ملا كانت الفطر السليمة

كانت حاجة الناس :   ، ومل يوجدوا دون خالق ، وأن اخللق مل خيلقوا أنفسهم خالق عظيم
، لفسادمها عند أكثر الناس قبل بعثة األنبياء  إىل توحيد األلوهية واألمساء والصفات أعظم

ôâs)s9  {:   ، قال سبحانه والرسل ur $ uZ÷W yè t/ í Îû Èe@ à2 7p̈Bé& »wqßô §ë Âcr& (#rßâç6ôã $# ©! $# (#qç7 Ï^ tG ô_$#ur 

|Nqäó» ©Ü9 $# ( { )1(  .  

،  ، بإقرارهم له بتوحيد الربوبية  كفار قريش بتوحيده يف العبادةUولذا ألزم اهللا 

r }  ûÈõs9فقال سبحانه لنبيه  ur NßgtF ø9 r'yô ô`̈B t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# uÚ öë F{$#ur £ ä̀9qà)uã s9 ª! $# 4 { )2( 

@  {:  وقال جل وعال è% Ç ỳJ Ïj9 ÞÚöë F{ $# t̀Bur !$ygäÏù b Î) óOçFZà2 öcqßJ n=÷è s? ÇÑÍÈ tbqä9qà)uã yô ¬! 4 ö@ è% 

üxsù r& öcrãç ©.xãs? ÇÑÎÈ { )3(وهذا يف القرآن كثري    .  

، ومل خيالف فيه إال قليل  ، متضمنان لتوحيد الربوبية بال شك وهذان التوحيدان
  ! كاملانوية 

وخلق ! ؟  ، وإال فمن خلقه هو  دا له، ال اعتقا فكان مكابرة منه:   أما قول فرعون
  ! ؟   اخللق قبله

                                                
  .  36:  سورة النحل آية) 1(
  .  25:  سورة لقمان آية) 2(
   . 85 - 84:  تانياآلسورة املؤمنون ) 3(
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rßâys#)  {:  هلذا قال سبحانه y_ ur $pkÍ5 !$ yg÷F oYs)øã oKóô $#ur öNåkß¦àÿR r& $VJ ù=àß #vqè=ãæur 4 { )1( وقال 

$! ôâs)s9 |M÷HÍ>tã  {:   لفرعون-لصالة والسالم  عليه ا-موسى  tB tA tìR r& ÏäIwàs̄» yd ûwÎ) è>uë 

ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# ÇÚöë F{ $#ur tç Í¬!$ |Át/ íÎoTÎ) ur y7ëZàß V{ Ücöqtã öç Ïÿ» tÉ #Yëqç7 ÷VtB ÇÊÉËÈ { )2(   .  

$O  { ا قول النمرودأم tR r& ¾ÄÓóré& àMã ÏBé&ur ( { )3(  :وإمنا  فلم يرد به اإلنشاء من العدم ،

، فعفى عنه  فأخرج رجال حكم عليه بالقتل.   ، والعفو عن مستحقه  أراد قدرته على القتل
  .  وهذا أمر يستوي فيه النمرود وغريه!  قتله وآخر! 

  ! فمن مجلة جهله :  أما تبديع املالكي ملن قسم التوحيد
، وتسمية إخباره   توحيد األلوهية:   ، بإفراده بالعبادة   خللقهUوتسمية أمر اهللا 

 ، وتسمية ما وصف اهللا توحيد الربوبية:  ، وأنه منشؤهم من العدم ، بأنه له اخللق سبحانه
  .  حق:  توحيد األمساء والصفات:  ، وما مسى به نفسه  ، من صفات الكمال به نفسه

، ومن أثبت  فال يسعه إنكار املعىن:  ، وعمى بصره ومن أنكر التسمية ملزيد جهله
  .   مل يكن إلنكاره التسمية معىن:  - وإنكاره كفر -املعىن 

                                                
  .  14:  سورة النمل آية) 1(
  .   102:  سورة اإلسراء آية) 2(
  .   258:   سورة البقرة آية) 3(
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  فصل 
  ون وخيطئون لرد يف تعلق املالكي بكون أئمة اإلسالم بشرا يصيب

  أقواهلم يف االعتقاد والتشكيك يف صحة ما اعتقدوه وقالوه والرد عليه
  :   )  120 (قال املالكي ص 

، وابن   ، وابن تيمية  ، وأمحد فأبو حنيفة.  والصواب ليس مع هؤالء وال هؤالء (
، لكنهم بشر يصيبون   مسلمون مؤمنون:   ، وحممد بن عبد الوهاب ، واألشعري القيم
  .  ا هـ)   طئونوخي

  :   وأقول
فإن أبا ! وإمنا هو مع املالكي ! ، وال مع هؤالء  الصواب ليس مع هؤالء! نعم 
ولعله من ! ، أما املالكي فال  ، بشر يصيبون وخيطئون ، وغريهم ممن ذكر ، وأمحد حنيفة

  ! مارج من نار 
  :  ، وأدخل فيمن ذكر غريهم فقال مث بىن املالكي على ما سبق

،   ، وعمرو بن عبيد ، مثل واصل بن عطاء لك احلال يف أئمة املعتزلة أو الشيعةوكذ (
، وغيالن الدمشقي وغريهم من  ، واجلعد بن درهم ، واجلهم بن صفوان  وابن املطهر

، بغض النظر  ، لكنهم بشر يصيبون وخيطئون  ، هلم حق اإلسالم هم مسلمون:   العلماء
  .  ا هـ)  عن نسبة الصواب واخلطأ هنا

  :   وأقول
، وبني أئمة  ، بني أئمة اإلسالم والسنة ، كيف خيلط عمدا انظر هلذا الضال املضل

  .  ، كمن ذكرهم هنا أخريا الكفر والبدعة
 بكفر هؤالء الضالل - وهم أئمة عدل وعلم وتقى -وقد حكم أئمة اإلسالم والسنة 

  .  وزندقتهم
 جتعل األخرى داخلة معها يف فإن كل طائفة مل! مع خرق املالكي إمجاع من سبق 

  ! ، بل كل فريق يكفر اآلخر  اإلسالم
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  :  بغض النظر عن نسبة الصواب واخلطأ هنا:   أما أمر املالكي
، وإال ما من  معترب مطلوب:  ، ونوعها فإن نسبة اخلطأ واملخالفة! فمن مجلة ضالله 

مللحدين إال وعنده شيء ، ال يهودي وال نصراين وال غريهم من الكفار وا أحد يف الدنيا
  .  ، إال أن نوع باطلهم ونسبته عظيمة من احلق وشيء من الباطل
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  فصل 
  يف زعم املالكي كثرة األكاذيب واألحاديث املوضوعة واآلثار 

  الباطلة يف كتب أهل السنة احلنابلة بزعمه والرد عليه
يث كثرة األكاذيب من األحاد "  فصال بعنوان:   ) 122 (ذكر املالكي ص 

  :  ، مث قال  " ، واآلثار الباطلة  املوضوعة
، سواء ما كان منها  ، وتشبيه اهللا باإلنسان  وخاصة تلك املشتملة على التجسيم (

أو ما كان مكذوبا على بعض .  مكذوبا على النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
أخوذة عن اليهود ، أو كان مما تسرب إىل الكتب من اإلسرائيليات امل الصحابة والتابعني

  .  ا هـ)  والنصارى
، رواها اإلمام عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف كتابه  مث ذكر مجلة آثار

  :  ) 124 (ما ذكره املالكي فقال ص :  ، منها بأسانيده " السنة  " العظيم
 مسع له صوت كجر السلسلة Uإذا تكلم اهللا  " :  وروى بإسناده عن ابن مسعود (

  .   )  " ! !على صفوان 
  :  مث قال املالكي

مع أن هذا فيه تشبيه ! ! وام عبد اهللا بن أمحد من مل يقر ذا باجلهمية والبدعة  (
  .  ا هـ)  ، ومل يأت عليه دليل صحيح واضح

، رواها عبد اهللا يف كتابه ليس يف رواا أحد   وكذب املالكي أيضا أحاديث أخرى
  :   واجلواب من وجوه! متهم 

ورواية ما ورد يف الباب من الصفات .  شيء:    بصفة ماUصف اهللا أن و:  أحدها
  .  ، وال تبعة عليه ، ومن ساق اإلسناد فقد أحال  شيء آخر

قد روى ما رواه عبد اهللا بن :  ، ليس حبنبلي  وهذا احلافظ البيهقي أشعري شافعي
  .  " االعتقاد " ، وكتابه اآلخر  "  األمساء والصفات  " ، يف كتابه أمحد وغريه
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، من األمساء والصفات أكثر بأضعاف مما حواه  " األمساء والصفات " وما حواه كتابه
وفيها .  ، بل هو أقل من ذلك بل ال يساوي عشره.   كتاب عبد اهللا بن اإلمام أمحد

  .  ، وما دون ذلك وفوقه الصحيح والضعيف
بد اهللا بن أمحد ، فإنه كذب ما رواه ع بدليل صحة كالمه:  مطالبة املالكي:  الثاين

،   دليال واحدا- يف مجيع ما ساقه -، ومل يذكر  " السنة " من أحاديث وآثار يف كتابه
، فمن أين يسلم له بصحة  بل مل يطعن يف أحد من رواا حبرف! وال علة واحدة 

  ! ؟  دعواه
، وعاب على عبد اهللا بن    الذي ذكره املالكيtأن أثر ابن مسعود :  الوجه الثالث

 - 281 /1 ( " السنة  "  ، قد رواه عبد اهللا يف مام أمحد روايته أثر صحيحاإل
،  نا جرير عن األعمش)  أخرب (حدثين أبو معمر   : ( بإسناد صحيح فقال)  282

، كلهم عن األعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد   ، وأبو معاوية  نا ابن منري)  أخرب (و
، كصلصلة احلديد  ع أهل السماء له صلصلة، مس   بالوحيUإذا تكلم اهللا  " :  اهللا قال

  .  ا هـ  "  على الصفا
، وقد شارك عبد اهللا يف روايته غري واحد من  ، ال ريب فيه وهذا إسناد صحيح

  :   ، منهم  األئمة
، من  موقوفا)  368 - 367 ( " خلق أفعال العباد  "  البخاري يف- 

  .  طريق األعمش به
  .  من طريق أيب معاوية به مرفوعا)  4738 ( "  سننه "  وأبو داوود يف- 

من طريق أيب )  263 - 262 (  "  األمساء والصفات " والبيهقي يف
  .   ، مرفوعا وموقوفا معاوية به

 - 547  (  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  "  والاللكائي يف- 
  .   مرفوعا وموقوفا)  549

  .   موقوفا) 308 ( "  الرد على اجلهمية "  والدارمي يف- 
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من طرق )   354 - 350 /1  (  " التوحيد " وابن خزمية يف " - 
  .   ، مرفوعة وموقوفة عدة

  .   موقوفا)   144 ( "  العظمة "  وأبو الشيخ يف -
  .  مرفوعا)   37  ( " صحيحه "  وابن حبان يف-

  .   مرفوعا وموقوفا)  393 - 392 / 11  (  " تارخيه " واخلطيب البغدادي يف
  .  ) هي احملفوظة : ( ، وقاال الرواية املوقوفة:  ، وقبله الدارقطين ورجح اخلطيب

  .  ، إذ أن مثلها ال يقال بالرأي  فلها حكم الرفع- وإن كانت موقوفة -وهذه الرواية 
فكل من خرجه معه :  ، هلذا األثر جتسيما وتشبيها فإن كانت رواية عبد اهللا بن اإلمام أمحد

  ! جمسمون مشبهون  - ممن ذكرناه أو غريهم -
إذا  {:   قالr عن النيب t، من رواية أيب هريرة  وقد جاء هذا األثر مرفوعا بنحوه

 ة على صفوان، كأنه سلسل ، ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله قضى اهللا األمر يف السماء
} #Ó̈Lym #såÎ) tíÌhìèù t̀ã óOÎgÎ/qè=è% (#qä9$s% #så$tB tA$s% öNä3ö/uë ( (#qä9$s% ¨,ysø9$# ( uqèdur êíÍ?yèø9$# çéçÎ6s3ø9$# ÇËÌÈ { )1({ )2( 
  :  رواه

،  ) 7481(و )  4800 (و )  4701  (صحيحه :   البخاري يف- 

  .  ، وهذا لفظه ) 369 ( " خلق أفعال العباد " ويف

  .)  هذا حديث حسن صحيح : (  ، وقال  )  3223 ( والترمذي - 

  .)  194 ( وابن ماجه - 

                                                
  .  23:  سورة سبأ آية) 1(
،  )3989(والقراءات   ، أبو داود احلروف)3223 (تفسري القرآن  ، الترمذي)4522 (البخاري تفسري القرآن )2(

  .) 194 (املقدمةابن ماجه 
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  .)  546 (والاللكائي  -

  .  ، وغريهم ) 162  (ص  " األمساء والصفات "  والبيهقي يف- 

وكذا قال ابن   : ( بعد أن ذكره)   70  ( " خلق أفعال العباد "  ري يفقال البخا

ا هـ مث روى أثر ابن مسعود )  ، وأهل العلم  ، وابن مسعود رضي اهللا عنهما عباس
  .  السابق

،  ، وأبو هريرة رضي اهللا عنهم ، وابن مسعود  وابن عباسrفهل كان رسول اهللا 
  ! ؟  ني جمسمنيمشبه:  - كما قال البخاري -وأهل العلم 

،   ومل رمى املالكي عبد اهللا بن اإلمام أمحد بالتشبيه والتجسيم لروايته هذا احلديث
  ! ؟  بل ترك من قاله! ؟  وترك غريه ممن شاركه يف روايته

، إمنا يريد أمرا فوق  ، وال يف عقيدته واملالكي ال يريد الطعن يف عبد اهللا بن أمحد
  .  ، وأئمة الدين  سلمنيوهو الطعن يف اعتقاد امل! ذلك 

، أنه ام من مل يقر حبديث ابن  ، على عبد اهللا بن أمحد  وما عابه املالكي أيضا
وبكل ما .  ، فإن أئمة اإلسالم على اإلقرار به  حق:  بالتجهم واالبتداع:  مسعود السابق
  .  ، كاجلهمية   ومل خيالف يف ذلك إال أهل البدعrصح عن النيب 

 وإمنا هو من قول أبيه - رمحه اهللا -ليس من قوله هو :   ملالكي عليهمع أن ما عابه ا
  .   ، وهو رواه عن أبيه اإلمام أمحد

إال أن املالكي أراد نسبته لعبد اهللا دون أبيه ظانا أن الطعن يف عبد اهللا أهون وأقرب 
  ! من الطعن يف أبيه 
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  فصل 
  يف رمي املالكي احلنابلة بالنصب والرد عليه 

  :  ) 127 (الكي يف حاشية ص زعم امل
 t، من الثناء على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  أن احلنابلة لديهم حساسية كبرية

  ! ، وابنه يزيد   ، وخاصة معاوية ، الثناء على بين أمية بينما ينتشر بينهم! وأهل بيته 
 يف انتشار ، تسببت أن املناهج التعليمية عندنا يف اململكة:  مث زعم املالكي كذلك

  ! ! النصب بني عموم طلبة العلم 
  :  واجلواب

  .  ، وأذنام  ، وأبناؤهم  ، ال يشعر ا إال الرافضة أن هذه احلساسية املزعومة
 rمليئة بفضائل أصحاب رسول اهللا :  وما زالت كتب أهل السنة حنابلة وغريهم

   . ، وهذه كتبهم بيننا  ، وخلفائه الراشدين األربعة خاصة عامة
،    عامةrواحلنابلة من أشد الناس حرصا على سالمة أعراض أصحاب رسول اهللا 

  .   وما زال طلبة العلم يدرسوا ويدرسوا! ؟   فكيف خبواص الصحابة وكبارهم مرتلة
، ال خيتمون خطبهم إال بالترضي على اخللفاء  ، وهاهم خطباؤنا وهذه مساجدنا

  .   وعلي رضي اهللا عنهم،  ، وعثمان ، وعمر  ، أيب بكر  األربعة
 tومل يقدموه ! أو رجعته ! ومل يقولوا بعصمته  ! tغري أن احلنابلة مل يؤهلوا عليا 

  .  على أيب بكر وعمر
  ! ، فنعم إذن   فإن كان ذلك هو النصب الذي يعنيه املالكي

 : ، أا تسببت يف انتشار النصب بني عموم طلبة العلم أما رمي املالكي ملناهج تعليمنا
 يف كتاب - وال نريد منه دليال غريه -، فليذكر لنا حرفا واحدا فحسب  فدعوى باطلة

 t  أو غض من مكانته الرفيعةtواحد فحسب من تلك املناهج التعليمية فيه تنقص لعلي 
  .    فلعنة اهللا على الكاذبني- ولن يفعل -فإذا مل يفعل .   أو أحد من أهل بيته
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، للحافظ  ل لكتاب من كتب احلنابلة يف االعتقاد، مثا " كتاب الشريعة  " وهذا
 360ت  (الكبري اإلمام أيب بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري رمحه اهللا 

  :   وترمجته عند.  ) هـ
 -  332  (  " طبقات احلنابلة " يف)   هـ526ت  ( ابن أيب يعلى - 

333 ( .   
خمتصر طبقات   "  يف)   هـ797ت  ( والنابلسي - 
   ؟ ) 332  (  " ابلةاحلن

، يف تراجم  املقصد األرشد  "  يف)   هـ884ت   ( والربهان ابن مفلح - 
   . ) 389 /2 (  "  أصحاب اإلمام أمحد

، يف ذكر أصحاب اإلمام  الدر املنضد " يف)   هـ927ت  ( والعليمي - 
   . )  175 /1 (  "  أمحد

ب اإلمام املنهج األمحد يف تراجم أصحا "  ويف كتاب العليمي اآلخر- 
   . ) 271 /2 (  "  أمحد

شذرات  "  يف)   هـ1089ت  ( وابن العماد احلنبلي - 
   . ) 35 /3  (  " الذهب

، ملريد معرفة  تسهيل السابلة " يف)   هـ1410ت  ( وابن عثيمني - 
   . ) 429 - 428 /1 ) (  637  ( " علماء احلنابلة

  .  وغريهم كثري)   92  (ص  " علماء احلنابلة " ، يف  وبكر بن عبد اهللا أبو زيد- 
كتبا وأبوابا كثرية يف فضائل الصحابة :  "  الشريعة " عقد اآلجري رمحه اهللا يف كتابه

كتاب فضائل أمري  (:  مساه "  الشريعة " ، وعقد كتابا يف ، عامة وخاصة رضي اهللا عنهم
   .  ) tاملؤمنني 

  :   ، هي  ق ما حفظ فيه، مث يسو  ، يذكر الباب  مث عقد حتته اثين عشر بابا يف ذلك
  .   كتاب فضائل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه- 



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 150

  .   باب ذكر جامع مناقب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه- 
  .  r ولرسوله U وأن عليا حمب هللا t لعلي r ورسوله Uباب ذكر حمبة اهللا  - 
  .   من موسى كمرتلة هارونr من رسول اهللا t باب ذكر مرتلة علي - 
، ومن كنت وليه فعلي  من كنت مواله فعلي مواله { r باب ذكر قول النيب - 

  .   )1( }وليه 

، ودعائه على من   وتوالهt ملن واىل علي بن أيب طالب rباب ذكر دعاء النيب 
  .  عاداه

،  ، وال يبغضه إال منافق   إىل علي أنه ال حيبه إال مؤمنrد النيب باب ذكر عه
  .   r املؤذي رسول اهللا tواملؤذي لعلي 

، وتوفيق الصواب يف   من العلم واحلكمةtباب ذكر ما أعطي علي بن أيب طالب 
  .   له بالسداد والتوفيقr، ودعاء النيب  القضاء

  .  بالعافية من البالء مع املغفرة t لعلي بن أيب طالب rباب ذكر دعاء النيب 
  .    أكرمه بقتلهمU، وأن اهللا   بقتال اخلوارجt لعلي rباب أمر النيب 

 وعند U الشريفة الكرمية عند اهللا tباب ذكر جوامع فضائل علي بن أيب طالب 
  .   وعند املؤمننيrرسوله 

 الشقاء يف الدنيا  وما أعد اهللا الكرمي لقاتله منtباب ذكر مقتل أمري املؤمنني علي 
  .   واآلخرة

  .  باب ذكر ما فعل بقاتل علي كرم اهللا وجهه
  .  كتاب فضائل فاطمة رضي اهللا عنها

   . }إن فاطمة سيدة نساء عاملها  { "  rباب ذكر قول النيب 

                                                
  .  )368 / 4(، أمحد  )3713 (الترمذي املناقب) 1(
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باب ذكر .  ، وعظم قدرها عنده   لفاطمة رضي اهللا عنهاrباب ذكر إكرام النيب 
  .  ي اهللا عنها لغضب فاطمة رضrغضب النيب 

 U ، وعظيم ما شرفها اهللا  باب ذكر تزويج فاطمة بعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما-
  .   اU الكرامات اليت خصهما اهللا منبه يف التزويج 

  .  ، على سائر اخلالئق   باب ذكر بيان فضل فاطمة رضي اهللا عنها يف اآلخرة-
  .   كتاب فضائل احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما-
  .  )1( }احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة  { r باب ذكر قول النيب -

  .  r باب شبه احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما برسول اهللا -
  .   للحسن واحلسني رضي اهللا عنهماr باب ذكر حمبة النيب -
، وأمهما رضي اهللا   ، وأبيهما ه على حمبة احلسن واحلسني أمتr باب حث النيب -

  .   عنهم أمجعني
  .  )2( }مها رحيانتاي من الدنيا  {:  للحسن واحلسني رضي اهللا عنهماr باب قول النيب -

،    الصالة للحسن واحلسني رضي اهللا عنهما على ظهره يفrباب ذكر محل النيب  -
  .  غري الصالة

  .   للحسن واحلسني رضي اهللا عنهماr باب ذكر مالعبة النيب - 
  .   عن صالح املسلمني باحلسن بن علي رضي اهللا عنهماr باب ذكر إخبار النيب - 
  . } هللا على قاتلهاشتد غضب ا {:   وقولهt بقتل احلسني r باب إخبار النيب - 

  .    باب ذكر نوح اجلن على احلسني رضي اهللا عنه- 
، ومن   من أحبهما فللرسول حيب:   باب يف احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما- 

  .   أبغضهما فللرسول يبغض

                                                
  .  )3768(الترمذي املناقب ) 1(
  .  )114 / 2(، أمحد  )3770(، الترمذي املناقب  )3543(البخاري املناقب ) 2(
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  .    باب فضائل خدجية أم املؤمنني رضي اهللا عنها- 
  .  دها منه، وول   خدجية رضي اهللا عنهاr باب ذكر تزويج النيب - 
  .  ، وحسن ثنائه عليها  خلدجية رضي اهللا عنهاr باب ذكر غضب النيب - 
  .  ، سيدة نساء عاملها  خلدجية رضي اهللا عنهاr باب إخبار النيب - 
  .   هلا يف اجلنةU، مبا أعد اهللا   خلدجية رضي اهللا عنهاr باب بشارة النيب - 
  .  هم كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي اهللا عن- 

$  {: U باب ذكر قول اهللا -  yJ ¯R Î) ßâÉÌç ãÉ ª! $# |=Ïd õããã Ï9 ãNà6Ztã }§ô_ Íhç9 $# ü@ ÷d r& ÏMøèt7 ø9 $# 

ö/ ä.tç ÎdgsÜ ãÉur #ZéçÎgôÜ s? ÇÌÌÈ { )1(  .  

 ومبحبة r وبسنة رسوله Uبالتمسك بكتاب اهللا  أمته r باب ذكر أمر النيب - 
، والنهي عن التخلف عن طريقتهم اجلميلة   ، والتمسك على ما هم عليه من احلق  أهل بيته
  .   احلسنة

U :}  ôMyè باب قول اهللا -  ©Ü s)s? ur ãNÎgÎ/ Ü>$ t7 óô F{$# ÇÊÏÏÈ { )2(  .  

  .   باب فضل جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه- 
  .    باب فضل محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه- 
  .   ، وولده رضي اهللا عنهم أمجعني  كتاب فضائل العباس بن عبد املطلب- 
  .   r عند رسول اهللا t باب ذكر تعظيم قدر العباس بن عبد املطلب - 
  .  ، وأنه قد أجيب يف ذلك   ولولدهt للعباس rر دعاء النيب  باب ذك- 
  .  r فقد آذى رسول اهللا t باب ذكر من آذى العباس - 
  .   لغضب العباس رضي اهللا عنهr باب ذكر غضب النيب - 
  .   ، يشفع ا للناس يوم القيامة   شفاعةt باب ما روي أن للعباس - 

                                                
  .  33:  سورة األحزاب آية) 1(
  .   166:   سورة البقرة آية) 2(
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ضه اهللا الكرمي من احلكمة والتأويل  وما خt باب فضل عبد اهللا بن عباس - 
  .  احلسن للقرآن

  .    باب ذكر ما انتشر من علم ابن عباس رضي اهللا عنه- 
  .   ، واآلية اليت رويت عند دفنه  بالطائفt باب ذكر وفاة ابن عباس - 
  .    على مجيع املؤمننيr، أهل بيت النيب   باب ذكر إجياب حب بين هاشم- 
  .  اشم على غريهم باب ذكر فضل بين ه- 
  .   باب فضل قريش على غريهم- 

،   ، كثريا مما حفظ وروى من حديث وأثر روى اآلجري رمحه اهللا يف هذه األبواب
  .  ، وعظيم حقهم ، بكثري مما جاء يف فضلهم فجاءت هذه األبواب حافلة

 ، يف أول كتاب فضائل أمري املؤمنني علي بن أيب وكان مما قال اآلجري رمحه اهللا
 أن أمري املؤمنني - رمحنا اهللا وإياكم -، فاعلموا   أما بعد : ( " الشريعة  "   منtطالب 

، ومناقبه  ، سوابقه باخلري عظيمة   شرفه اهللا الكرمي بأعال الشرفtعلي بن أيب طالب 
  .  ، وقدره نبيل ، وخطره جليل ، وفضله عظيم  كثرية

، وفارس  سن واحلسني، وأبو احل ، وزوج فاطمة  وابن عمهrأخو الرسول 
، الزاهد يف  ، اإلمام العادل   وقاتل األقرانr، ومفرج الكرب عن رسول اهللا  املسلمني

  .  ، املتعلق بكل خلق شريف  ، املتأخر عن الباطل  ، املتبع للحق الدنيا الراغب يف اآلخرة
، الذي ال حيبه إال مؤمن   ، وهو هللا والرسول حمب  له حمبانr ورسوله Uاهللا 

  .  )  t، معدن العقل والعلم واحللم واألدب  ، وال يبغضه إال منافق شقي قيت
:  "  الشريعة " من " كتاب فضائل فاطمة رضي اهللا عنها "  وقال رمحه اهللا يف

 وعلى U، كرمية على اهللا   أن فاطمة رضي اهللا عنها- رمحنا اهللا وإياكم -اعلموا  (
  .   وعند مجيع املؤمننيrرسوله 

، واحلسن واحلسني   بعلهاt، وعلي   أبوهاr، النيب  ، وفضلها جزيل  يمشرفها عظ
  .  ، وخدجية الكربى أمها رضي اهللا عنهما سيدا شباب أهل اجلنة ولداها
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، وقرة   ومثرة فؤادهr، مهجة رسول اهللا   قد مجع اهللا الكرمي هلا الشرف من كل وجه
فاطمة  {:  r، قال النيب  بة املباركة، وعن ذريتها الطي  ، وعن بعلها عينه رضي اهللا عنها

   .  }سيدة نساء عاملها 

،   ، وخدجية بنت خويلد مرمي ابنة عمران:  حسبك من نساء العاملني {:  rوقال 

  .   )1( }فرعون وآسية امرأة ،  rوفاطمة بنت رسول اهللا 

فضائل احلسن واحلسني رضي  "  ، يف " الشريعة "  وقال اآلجري رمحه اهللا أيضا يف
،   أن احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما:  - رمحنا اهللا وإياكم -اعلموا   : ( " اهللا عنهما

 خلقا r، أشبه الناس برسول اهللا  ، وفضلهما كبري ، وقدرمها جليل خطرمها عظيم
  .  )  وخلقا
،  ، وبضعتان منه  ، مها ذريته الطيبة الطاهرة املباركة سن واحلسني رضي اهللا عنهمااحل

، وأبومها أمري املؤمنني علي بن أيب   وبضعة منهr، مهجة رسول اهللا   أمهما فاطمة الزهراء
،  ، وناصره  ، وختنه على ابنته ، وابن عمه  أخو رسول اهللا رب العاملنيtطالب 

  .  ن كان اهللا ورسوله له حمبني، وم ومفرج الكرب عنه
، واحلظ اجلزيل  فقد مجع اهللا الكرمي للحسن واحلسني رضي اهللا عنهما الشرف العظيم

  .   وسيدا شباب أهل اجلنةr، رحيانتا رسول اهللا   من كل جهة
،  ، ما تقر ا عني كل مؤمن حمب هلما وسنذكر ما حضرين ذكره مبكة من الفضائل

 أبغض اهللا من أبغضها ا عني كل ناصيب خبيث باغض هلماويسخن اهللا العظيم ،  (  .  
، أهل بيت  باب ذكر إجياب حب بين هاشم " ، يف " الشريعة  "  وقال رمحه اهللا يف

  :  "  على مجيع املؤمننيrالنيب 
علي بن :    بنو هاشمrحمبة أهل بيت رسول اهللا :   واجب على كل مؤمن ومؤمنة (

،   ، واحلسن واحلسني ، وذريتها  ، وولدها ، فاطمة ه، وذريت ، وولده أيب طالب
                                                

  .   )135 / 3(، مسند أمحد  )3878(سنن الترمذي كتاب املناقب ) 1(
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،  ، والعباس  ، وولده  ، ومحزة ، وذريته ، وولده ، وجعفر الطيار  ، وذريتهما وأوالدمها
  .  ، وذريته رضي اهللا عنهم وولده

،   ، وإكرامهم  واجب على املسلمني حمبتهمrهؤالء أهل بيت رسول اهللا 
  .  ، والدعاء هلم صرب عليهم، وال ، وحسن مدارام  واحتماهلم

  .  فقد ختلق بأخالق سلفه الكرام األخيار األبرار:  فمن أحسن من أوالدهم وذراريهم
،  دعي له بالصالح والصيانة والسالمة:  ومن ختلق منهم مبا ال حيسن من األخالق

حنن جنلك عن أن تتخلق :  ، وقيل له  ، بأحسن املعاشرة وعاشره أهل العقل واألدب
، ونغار ملثلك أن يتخلق مبا نعلم أن سلفك الكرام   الق ال تشبه سلفك الكرام األبراربأخ

،  ، أن حنب لك أن تتخلق مبا هو أشبه بك  ، فمن حمبتنا لك ، ال يرضون بذلك األبرار
  .  ا هـ)   ، واهللا املوفق لذلك وهي األخالق الشريفة الكرمية

، ما حفظ فيه من حديث  كل باب، قد روى يف  وقد قدمت أن اآلجري رمحه اهللا
  .   ، وآثار تسر املؤمنني  ، فاجتمع فيها أحاديث كثرية ، وساقه بإسناده  وأثر

خالفة  { :  مرفوعاtوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا بعد حديث سفينة 

  :  )1( }، مث يؤيت اهللا ملكه أو امللك من يشاء  ، ثالثون سنة بوةالن

، واعتمد عليه اإلمام أمحد وغريه يف تقريره   ، كأيب داوود وغريه رواه أهل السنن (
،   ، واستدل به على من توقف يف خالفة علي  ، وثبته أمحد خالفة اخللفاء الراشدين األربعة
، فهو أضل  من مل يربع بعلي يف اخلالفة  " :  ال أمحد، حىت ق من أجل افتراق الناس عليه

  .  ، وى عن مناكحته " من محار أهله
، وهو مذهب  ، وأهل املعرفة والتصوف  ، وعلماء السنة  وهو متفق عليه بني الفقهاء

  .  العامة

                                                
  .  )220 / 5(، أمحد  )4646(، أبو داود السنة  )2226(رمذي الفنت الت) 1(
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، كالرافضة  ، من أهل الكالم وحنوهم ، بعض أهل األهواء وإمنا خيالفهم يف ذلك
عثمان :   ، أو اخلوارج الطاعنني يف خالفة الصهرين املنافيني الفة الثالثةالطاعنني يف خ

  .   وعلي
، الواقفني يف   أو بعض اجلهال من املتسننةtأو بعض الناصبة النافني خلالفة علي 

  ! خالفته 
  .  ، سنة إحدى عشرة من هجرته  كانت يف شهر ربيعrووفاة النيب 

 احلسن بن علي السيد بني فئتني rبن رسول ، كان إصالح ا وإىل عام ثالثني سنة
عام   " ، ومسي ، يف شهر مجادى األوىل ، برتوله عن األمر عام إحدى وأربعني  من املؤمنني

جمموع  " ا هـ من)   ، وهو أول امللوك الجتماع الناس على معاوية " اجلماعة
  .  ) 19 - 18 /35 ( " الفتاوى

،   ، يف كثري من مصنفاته وفتاواه لباب كثريوكالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا ا
  .  ، وما قدمته يغين مبشيئة اهللا  شيء كثري وقفت عليه "  جمموع الفتاوي " ويف

ت  (وقال اإلمام العالمة حيىي بن يوسف بن حيىي األنصاري الصرصري احلنبلي 
يف قصيدته )  ، ملا دخلوا العراق  ، شهيدا على يد املغول لعنهم اهللا  هـ656

، والثناء على إمامهم أمحد بن حنبل وأتباعه  ، اليت ذكر فيها اعتقاد احلنابلة لالمية العظيمةا
،   ، وعثمان رضي اهللا عنهم ، وعمر ، بعد ذكره اخللفاء الثالثة أيب بكر رمحهم اهللا مجيعا

  :   قال
  وكان أحـق النـاس بـاألمر بعـدهم      
ــائم    ــدل ق ــأمر اهللا أع ــان ب   وك

  ليفـة  إمام هدى أكـرم بـه مـن خ         
ــاطع   ــادل ق ــباب ا ــيم ألس   عظ
ــة    ــه هامشي ــاءت ب ــىت ج ــر ف   أب
  جيلي دجـى اهليجـا بـأبيض منـصل         

  
  
  
  
  
  

  أبو احلسن املرضي تاج اهلـدى علـي        
ــل   ــود مل يتنق ــسنن احملم ــى ال   عل
ــل   ــة مكم ــدل للخالف ــة ع   خليف

ــال   ــال الرج ــي ألبط ــدل كم   جم
ــول   ــرام وخم ــم يف الك ــرمي مع   ك
  يقطــع مــن أبنائهــا كــل مفــصل 
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  ودرع علي كان صـدرا فمـا الـذي         
ــا  ــن ود ومرحب ــه عمــرو ب   ويف قتل
ــيدا   ــد س ــدارين أمح ــاه يف ال   ومس
ــه    ــه وإخائ ــن زهرائ ــاله م   وح
  وكان له الـسبطان يف جيـد فـضله         
ــضيلة     ــك ف ــه وتل ــه من   وأنزل

ــ ــه ي ــىن علي ــرب إذ عــال وأث   وم خي
ــب اهللا ــاء حبـ ــوله  ثنـ   ، مث رسـ

  عالمــة إميــان املوحــد حبــه    
  وكــم مجعــت ألفاظــه مــن بالغــة 
ــسامه    ــد ح ــاواه وح ــضل فت   بف
ــتحمال    ــا م ــسا أمره ــد مخ   تقل
  يصوم هجري الصيف أجـرا وحـسبة       
ــه    ــرد لوقع ــا ال م ــى م   إىل أن أت
  فخضب أشقاها مـن الـرأس شـيبة        
  وذلــك وعــد صــادق مــن حممــد 

   النـاس أربعـة هـم       فأكرم ـم يف   
  ومل جتتمـــع إال ببـــاطن مـــؤمن 
ــه    ــرم اهللا وجه ــي ك ــد عل   وبع
  لذي احللم والتقوى معاويـة الرضـى       
ــه   ــى ل ــول اهللا مث دع ــف رس   ردي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  تظن مبقـدام علـى احلـرب مقبـل         
  دليل علـى مـا قلـت غـري مبطـل           
  وذلك فـضل جـامع كـل أفـضل         
ــل  ــام مكل ــاء س ــن العلي ــاج م   بت
  كعقـــد بيـــاقوت ودر مفـــصل 
  كهارون مـن موسـى فـال تتـأول         
ــا علــى كــل أطــول  ــه العلي   برايت
ــسهل    ــل مت ــه عاج ــتح علي   وف
  ويف بغــضه حمــض النفــاق املــضلل 
  وجـاءت حبكـم يف قـضاياه فيــصل    
  ديــاجي القــضايا والوقــائع تنجلــي 
ــل   ــد حتم ــى أش ــا العظم   بأعبائه
ــل   ــاد املخب ــذات الرق ــر ل   ويهج
ــل    ــه ال يؤج ــل وقت ــا يتعج   وم
ــزل   ــدم املتب ــارا بال ــسامت وق   ت
  فآل بـذاك الوعـد أشـرف موئـل         
ــل    ــوقن املتقب ــب امل ــع لقل   الربي

   فـــؤاد مغلـــل ، ال يف حمبتـــهم
ــسيد املتفــضل  ــصلح ال   اســتنيب ب
  أمني على الترتيـل للـوحي مـسجل        
ــي   ــه يل ــه بطن ــم إذ ل ــم وعل   حبل

 
  :  ، فقال  يف ذكر فضائل آل البيت رضي اهللا عنهم- بعد ذلك -مث شرع 
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  وأذكــر شــيئا مــن فــضائل أهلــه 
ــسك   ــوثقى ملستم ــروة ال ــم الع   ه

  

 

  ففضلهم املـشهور والظـاهر اجللـي       
ــدى ــور اهل ــل ون ــصر املتأم    للمب

، فبدأ بذكر سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب  مث ذكر مجلة منهم رضي اهللا عنهم
tمث احلسنني  ، مث العباس بن عبد املطلب ، مث جعفر بن أيب طالب  فمدحه وأطال ،  :

  .  ، مث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم  احلسن واحلسني ابين علي
، يف حتقيق  اجلوهرة الفريدة "  ، يف احلكميوقال الشيخ حافظ بن أمحد 

، وحمبة الصحابة وأهل البيت رضي اهللا  باب اخلالفة "   يف، ) 31ص   ( " العقيدة
  .  "  عنهم

شيخنا العالمة :  ، وممن شرحه  ، حفظا وشرحا  وهو من املتون املتداولة عند احلنابلة
، شرحه كامال   ي حفظه اهللاحملقق عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جربين القضاعي احلنبل

  :  ، قال حافظ ) هـ1422 (صيف عام 
  كذا علـي أبـو الـسبطني رابعهـم         
ــهم    ــك خالفت ــال ش ــؤالء ب   فه
  وأهل بيت الـنيب والـصحب قاطبـة        
  واحلق يف فتنة بني الـصحاب جـرت        
  والنصر أن أبا السبطني كان هو الــ        

ــضة  ــا لراف ــبة   تب ــحقا لناص   ، س

 

  
  
  
  
  

 

  ضطهد ، للكفــر مــ بــاحلق معتــضد
  ، واإلمجـاع نعتقـد      مبقتضى الـنص  

  ، وحـب القـوم نعتقـد        عنهم ندب 
  ، وأن الكـل جمتهـد       هو الـسكوت  

ــد   ــه فن ــذا قول ــن رد ه ــق م   حم
  ، ضـلوا ومـا رشـدوا        قبحا ملارقـة  

 
 كذب هذا الرافضي املالكي على - جليا -، مما يظهر  هذا شيء مما تيسر يل يف هذا

  .   من أهل السنة، حنابلة وغري حنابلة  أئمة اإلسالم
 من ذكر فضائل علي وأهل البيت - اليت زعمها املالكي الرافضي -فأين احلساسية 
  .   رضي اهللا عنهم مجيعا
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 حبمد -، وهذا أمر مستقر عندهم   ، والترضي عنهم وكتب احلنابلة طافحة بفضلهم
  .    ال نزاع فيه-اهللا 

، على عظم  هم، حنابلة وغري وقد أمجع أئمة اإلسالم والسنة وأطبقوا
شيخ اإلسالم ابن تيمية :  ، وأثىن على هذا الكتاب وصاحبه وفضله " الشريعة  " كتاب

  .  ، يف غري موضع من كتبه رمحه اهللا
اجتماع اجليوش   " ، منها وكذلك احلافظ ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا يف غري موضع

  .  " اإلسالمية
 رسالة دكتوراة جامعية - "  شريعةال  "  أعين كتاب-وقد أخد هذا السفر العظيم 

، مث طبع بعد ذلك يف اململكة  مبكة املكرمة "  جامعة أم القرى " ، وحقق يف باململكة
 الشيخ الدكتور عبد اهللا بن عمر بن سليمان - صاحب الرسالة -، بتحقيق  أيضا

  .  الدميجي
ت  ( البن أيب العز احلنفي رمحه اهللا  " شرح العقيدة الطحاوية  " وهذا كتاب
، وفيه الثناء   ، أحد الكتب املقررة على طالب كلية الشريعة باململكة )  هـ792
مث لعلي بن  " : قوله:  )  722- 721 /2  ( قال رمحه اهللا فيه tعلى علي 
  .  أي ونثبت اخلالفة بعد عثمان لعلي رضي اهللا عنهما:  ش.  " tأيب طالب 

، وهو اخلليفة يف  ، واجب الطاعة  ما حقاصار إما:  ، وبايع الناس عليا  ملا قتل عثمان
قال رسول اهللا :  ، أنه قال  ، كما دل عليه حديث سفينة املقدم ذكره  زمانه خالفة نبوة

r  :} هـا  )1( }، مث يؤيت اهللا ملكه من يشاء   ثالثون سنة:   خالفة النبوة   .  

، ويف غري   )  726 - 725 /2  ( يف tمث ذكر شيئا من فضائله 
  .  موضع

                                                
  .  )4646(سنن أيب داود كتاب السنة ) 1(
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)  745 – 737 / 2 (، يف  مث ذكر شيئا مما جيب يف حق اآلل رضي اهللا عنهم
 وأزواجه rومن أحسن القول يف أصحاب رسول اهللا   : ( عند شرحه قول الطحاوي

  .   اهـ)  فقد برئ من النفاق: ، وذرياته املقدسني من كل رجس الطاهرات من كل دنس
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  فصل 
  والذب عنه وبيان حال ابنه يزيد رضي اهللا عنه يف بيان حال معاوية 

:  ، خاصة معاوية وابنه يزيد عند احلنابلة  أما زعم املالكي انتشار الثناء على بين أمية
  .  ففيه تفصيل

نسب ، وكل   وصهرهr، وهو من مجلة أصحاب رسول اهللا  فنعم:   أما معاوية
 منهم - بال شك -، ومعاوية    ونسبهr، إال سبب النيب  وسبب منقطع يوم القيامة

  .   رضي اهللا عنه
، يف فضائل علي وفاطمة وابنيهما  وملا ذكر اآلجري تلك الكتب واألبواب السابقة

 tختم كتابه بفضائل معاوية :   ، واآلل عامة وخاصة رضي اهللا عنهم احلسن واحلسني
  .  " فضائل معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهماكتاب  " :  فقال

 U على وحي اهللا r كاتب رسول اهللا tمعاوية  : (  مث قال اآلجري رمحه اهللا
  .  ، بأمر اهللا عز وجل  وهو القرآن

  .   أن يقيه العذابr ومن دعا له النيب rوصاحب رسول اهللا 
  .   أن جيعله هاديا مهديا، و ، وميكن له يف البالد ودعا له أن يعلمه اهللا الكتاب
اللهم  " : قال،  بطين:   قال " ؟  ما يليين منك"  { :  وأردفه النيب من خلفه فقال

  .  }"امأله حلما وعلما 

 بأن تزوج بأم rوصاهره النيب  . }إنك ستلقاين يف اجلنة  { rوأعلمه النيب 

،   ، وصار هو خال املؤمنني ، فصارت أم املؤمنني حبيبة أخت معاوية رضي اهللا عنهما
¤|Ó *  {:    فيهمUفأنزل  tã ª! $# b r& ü@ yè øgsÜ ö/ ä3oY÷èt/ tû÷üt/ur tûïÏ%©!$# NçF ÷Éyä$ tã Nåk÷] ÏiB Zo¨äuq̈B 4 { )1(  .  

                                                
  .  7:  سورة املمتحنة آية) 1(
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، وال يتزوج إىل    أال أتزوج إىل أحد من أميتUإين سألت ريب  { rوقال النيب 

  .  " }معي يف اجلنة ، إال كان  أحد من أميت

U }  tPوهو ممن قال اهللا  öqtÉ üw ìÌì øÉäÜ ª! $# ¢ÓÉ<̈Z9 $# z̀ ÉÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä ¼ çmyè tB ( { )1(  فقد ،

  .  r ، ألنه ممن آمن برسول اهللا ضمن اهللا الكرمي بأن ال خيزيه
  .  اهـ.   ، واهللا املوفق لذلك إن شاء اهللا وسيأيت يف األخبار ما يدل على ما قلت

  :  ، هي مث عقد اآلجري يف عشرة أبواب يف ذلك
  .   ملعاوية رضي اهللا عنهr باب ذكر دعاء النيب - 
  .   باجلنةt ملعاوية r باب بشارة النيب - 
  .  أم حبيبة ملعاوية بأخته r باب ذكر مصاهرة النيب - 
  .    ملعاوية بأمر من اهللا عز وجلr باب ذكر استكتاب النيب - 
  .    باب ذكر مشاورة النيب ملعاوية رمحه اهللا- 
  .   ومرتلته عندهr باب ذكر صحبة معاوية للنيب - 
  .   يف خالفتهt باب ذكر تواضع معاوية - 
  .  إياهم وإكرامه r ألهل بيت رسول اهللا t باب ذكر تعظيم معاوية - 
  .    ند أم معاوية رضي اهللا عنهمt باب تزويج أيب سفيان - 
  .   ملعاوية رضي اهللا عنهr باب ذكر وصية النيب - 

، ومجيع  ، حنابلة وغريهم رضي اهللا عن معاوية وهذا أمر مستقر عند أهل السنة مجيعا
  .   وأرضاهمrأصحاب رسول اهللا 

 -  وهو حنبلي -)   هـ597ت  (بل صنف ابن اجلوزي ! فال :  أما يزيد
  .  جزءا معروفا يف لعنه

                                                
  .  8:  سورة التحرمي آية) 1(
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،   ، اإلمام أمحد بن حنبل فيه ، وقد نص إمامنا وإمام املسلمني وأمر يزيد ال خيفى
! يا بين  " :  فقال! إم حيبون يزيد :  إن قوما يقولون:  قلت أليب:   فقال صاحل بن أمحد

  .  " !؟  وهل حيب يزيد أحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر
  ؟   يا أبت فلماذا ال تلعنه:  فقلت
  .  " !؟  وهل رأيت أباك يلعن أحدا! يا بين  " :  فقال

فيما بلغين ال يسب وال   " : ، ملا سئل عن يزيد وقال أبو حممد املقدسي احلنبلي
  .  "  حيب

 /4  (  " جمموع الفتاوى " ، كما يف وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  .  ) 487 /4 (و )  483

أن الناس :   ) 482- 481 /4 (وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا 
  :   ، طرفان ووسط قد افترقوا يف يزيد ثالث فرق

 rسعى يف قتل سبط رسول اهللا ! وجعلوه منافقا زنديقا ! كفروه :  فأحد الطرفني
، وخاله  بة، وأخي جده شي وأخذا بثأر جده عتبة!  وانتقاما منه rتشفيا من رسول اهللا 

  .  وأنشدوا له يف ذلك شعرا! الوليد بن عتبة وغريهم 
  ! بل ظنه بعضهم صحابيا ! وإماما عادال ! جعلوه رجال صاحلا :  والطرف اآلخر

  .   ، وليس فيهم حنبلي واحد وذكر شيخ اإلسالم بعض أصحاب هذا القول
ر وكال القولني ظاه (:  ) 482 /4 (مث قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

وهلذا ال ينسب إىل أحد .  ، وسري املتقدمني ، عند من له أدىن عقل وعلم باألمور  البطالن
)  ، الذين هلم رأي وخربة ، وال إىل ذي عقل من العقالء من أهل العلم املعروفني بالسنة

  .  اهـ
 /4 (فذكر قوهلم شيخ اإلسالم :  أما الوسط بني هذين الطرفني الشاذين

، له حسنات  أنه كان ملكا من ملوك املسلمني:  قول الثالثال  (:  فقال)  483
، ولكن جرى بسببه ما جرى  ، ومل يكن كافرا ، ومل يولد إال يف خالفة عثمان وسيئات
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، وال من أولياء اهللا  ، ومل يكن صاحبا ، وفعل ما فعل بأهل احلرة  من مصرع احلسني
  .  اهـ)    واجلماعة، وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة الصاحلني

أن :  ) 486 - 483 /4 (مث ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا 
، مع   ، وافترقوا يف يزيد ثالث فرق ، قد اختلفوا فيما بينهم  أصحاب هذا القول الوسط
  :   ، من ظلمه وفسقه اجتماعهم على ما سبق

  .    ففرقة لعنته-
  .  وفرقة أحبته -
  .  ، ومل حتب  ، فلم تسب   وفرقة أمسكت-

  :  مأخذ كل أصحاب قول:  وبني شيخ اإلسالم رمحه اهللا
  :  لعنوه:  ، وإلكيا اهلراسي وغريمها  فالالعنون كأيب الفرج ابن اجلوزي احلنبلي

  .    ملا صدر منه من أفعال تبيح لعنته- 1
  .  ، وكل فاسق يلعن هو فاسق:   وقد يقولون- 2
  .  كم بفسقه، وإن مل حي  وقد يقولون بلعن صاحب املعصية- 3

  .   فهذه ثالثة مآخذ للعنته
 فلهم - عامل الشافعية الشهري -، كالغزايل  ، أو سوغوا حمبته أحبوه:  أما الذين أحبوه

  :  مأخذان
.  ، وتابعه بقاياهم  ، ويل أمر األمة على عهد الصحابة أنه مسلم:   أحدمها- 1

،   أمر احلرة وغريه، وكان متأوال فيما ينكر عليه من وكانت فيه خصال حممودة
  .  هو جمتهد خمطئ:  فيقولون

، وأنكر ذلك عليهم ابن عمر رضي  ، هم نقضوا بيعته أوال  إن أهل احلرة:   ويقولون
  .  اهللا عنهما وغريه

، وذم من  ، بل ظهر منه التأمل لقتله ، ومل يرض به فلم يأمر به tأما قتل احلسني 
  .    إىل عبيد اهللا بن زياد، وإمنا محل ومل حيمل الرأس إليه.  قتله
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عن ابن عمر   " صحيح البخاري "  أنه قد ثبت يف:    واملأخذ الثاين هلؤالء احملبني- 2
 )1( } ، مغفور هلم أول جيش يغزو القسطنطينية {:   قالrرضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 

  .   ، كان أمريه يزيد  وأول جيش غزاها
بعد ذكره مأخذ الالعنني )  486 /4 (مث قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

، فإن اللعنة ملن يعمل  ، يسوغ فيهما االجتهاد  أن هذين القولني:  والتحقيق (:   واحملبني
  .  وكذلك حمبة من يعمل حسنات وسيئات.   ، مما يسوغ فيها االجتهاد  املعاصي

، كذلك ال  ، والثواب والعقاب أن جيتمع يف الرجل احلمد والذم:   بل ال يتناىف عندنا
  .  ) ، باعتبار وجهني ، وأن يلعن ويشتم أيضا ، ويدعى له يتناىف أن يصلى عليه

، أو ألن   فألنه مل يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه:   أما املمسكون عن سبه ولعنته
  .   رتيها، إما حترميا أو ت ، ال يلعن خبصوصه الفاسق املعني

، إمنا تكون للنبيني والصديقني والشهداء  فألن احملبة اخلاصة:  وأما تاركو حمبته
 )2( }املرء مع من أحب  { r، وقد قال النيب   ، وليس يزيد أحد هؤالء  والصاحلني

عن ابن )  2641 (م )  6169 (و )  6168 (خ  (
عن أيب موسى األشعري رضي )  2641 (م )  6170  (، وخ  مسعود

  .  ) اهللا عنهما
، ال   ومن آمن باهللا واليوم اآلخر (:   ) 484 /4 (مث قال شيخ اإلسالم 
  .  ) ، الذين ليسوا بعادلني ، وال مع أمثاله من امللوك خيتار أن يكون مع يزيد

  :  مث ذكر شيخ اإلسالم مأخذين لتاركي حمبته
، فبقي واحدا  ، مما يوجب حمبته  يصدر منه من األعمال الصاحلةأنه مل:   أحدمها-ا 

  .  ، ليست مشروعة  ، وحمبة أشخاص هذا النوع من امللوك املسلطني

                                                
  .  )2766(البخاري اجلهاد والسري ) 1(
  .  )405 / 4(د ، أمح  )2641(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )5816(البخاري األدب ) 2(
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  .  ، اعتقد تأويال ، ومأخذ من مل يثبت عنده فسقه وهذا املأخذ
 t، كأمر احلسني  أنه صدر منه ما يقتضي ظلمه وفسقه يف سريته:    الثاين- 2
  .   احلرةوأمر أهل

، من حيث األمر  ، عالقة يزيد مبقتل احلسني  ومل يثبت عند شيخ اإلسالم رمحه اهللا
  .  ، أو الرضى به

وأما من قتل  : ( ) 487 /4  (، هلذا قال رمحه اهللا   وقد نبه عليه مرارا
،   فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني:   ، أو رضي بذلك ، أو أعان على قتله  احلسني

  .  )  505 /4 (اهـ وحنوه يف )   يقبل اهللا منه صرفا وال عدالال
ذاكرا )  506 - 505 /4 (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

، صار يكتب  الشمر بن ذي اجلوشن:  وكان الذي حض على قتله (:  t مقتل احلسني
  .  ) يف ذلك إىل نائب السلطان على العراق عبيد اهللا بن زياد

، بعد أن   نائبه عمر بن سعد بن أيب وقاص- مبقاتلة احلسني -، أمر   هذاوعبيد اهللا
  :   ، فطلب منهم ، مل جيئ معه مقاتلة ، ما طلبه آحاد املسلمني طلب احلسني منهم

   .  أن يدعوه إىل أن يرجع إىل املدينة- 
   .  أو يرسلوه إىل يزيد ابن عمه- 
  .  ، يقاتل الكفار   أو يذهب إىل الثغر- 
  ! ، أو يقاتلوه  امتنعوا إال أن يستأسر هلمف

  .   فقاتلوه حىت قتلوه وطائفة من أهل بيته وغريهم
، وال   ، ومل يكن يزيد أمرهم بقتله  مث محلوا ثقله وأهله إىل يزيد بن معاوية إىل دمشق

  .  ، ورضى به ظهر منه سرور بذلك
د كنت أرضى من طاعة لق  " : ، حيث نقل عنه أنه قال ، ذما هلم بل قال كالما فيه

 يعين عبيد اهللا بن -لعن اهللا ابن مرجانة  " : وقال.  "  ، بدون قتل احلسني أهل العراق
،  يريد بذلك الطعن يف استلحاقه  "   واهللا لو كان بينه وبني احلسني رحم ملا قتله-زياد 
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وبنو :  ، استلحق حىت كان ينتسب إىل أيب سفيان صخر بن حرب حيث كان أبوه زياد
  .  ، كالمها بنو عبد مناف أمية وبنو هاشم

، ظهر يف داره البكاء والصراخ  ، ثقل احلسني وأهله وروي أنه ملا قدم على يزيد
، وبني   ، بني أن يقيم عنده ، وخري ابنه عليا ، وأنزهلم مرتال حسنا  ، وأنه أكرم أهله  لذلك

سجن علي بن احلسني :   لهواملكان الذي يقال.   ، فاختار املدينة أن يذهب إىل املدينة
  .  ، باطل ال أصل له  جبامع دمشق

، بل قتل أعوانه   وال انتصر لهt، مل يقم حد اهللا على من قتل احلسني  لكنه مع هذا
  .   إلقامة ملكه

،   ، أنه متثل يف قتل احلسني بأبيات تقتضي من قائلها الكفر الصريح  وقد نقل عنه
  :  كقوله

  ت ملا بـدت تلـك احلمـول وأشـرف        
  نـح أو ال تـنح      :  نعق الغراب فقلت  

  

 

ــريون    ــرؤوس إىل رىب ج ــك ال   تل
ــنيب ديــوين    فلقــد قــضيت مــن ال

  .   اهـ)  وهذا الشعر كفر
وأما  (:  ) 508 - 507 /4 (مث قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

، ومحل رأسه  ، ودفن جسده حيث قتل ، قريب من الفرات  فقتل بكربالءtاحلسني 
، هذا الذي رواه البخاري  اهللا بن زياد بالكوفةإىل قدام عبيد 

  .  ، وغريه من األئمة ) 3748 ( "  صحيحه  "  يف
، مل يثبت شيء  فقد روي ذلك من وجوه منقطعة:  وأما محله إىل الشام إىل يزيد

أن يزيد :  ، فإنه يذكر فيها ، بل يف الروايات ما يدل على أا من الكذب املختلق منها
،  ، وأن بعض الصحابة الذين حضروه كأنس بن مالك يب على ثناياهجعل ينكت بالقض

  .  ، أنكر ذلك وأيب برزة
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، هكذا  ، إمنا كان عبيد اهللا بن زياد فإن الذي جعل ينكت بالقضيب! وهذا تلبيس 
عن أنس بن )   26 1 /3 (حم )  3748 (خ   (يف الصحيح واملساند 

  .  ) tمالك 
  ! يزيد :   زيادوإمنا جعلوا مكان عبيد اهللا بن
  .  ، ومحل الرأس إىل بني يديه وعبيد اهللا ال ريب أنه أمر بقتله
  .   ، ألجل ذلك مث إن ابن زياد قتل بعد ذلك

،   ، مل يكونوا بالشام  ، كأنس وأيب برزة  أن الصحابة املذكورين:  ومما يوضح ذلك
  .   على كذم، جهال مبا يستدل به  وإمنا الكذابون.   وإمنا كانوا بالعراق حينئذ
، على أن هذا  ، وقد اتفق العلماء كلهم فباطل باتفاق الناس:  وأما محله إىل مصر

، ليس فيه رأس  باطل:  مشهد احلسني:  ، الذي يقال له املشهد الذي بقاهرة مصر
  .  )  ، وإمنا أحدث يف أواخر دولة بين عبيد اهللا ابن القداح ، وال شيء منه  احلسني

 أكرمه اهللا tواحلسني  : ( ) 512- 511 /4  (مث قال رمحه اهللا
، أو رضي  ، أو أعان على قتله ، وأهان بذلك من قتله تعاىل بالشهادة يف هذا اليوم

  .  ) بقتله
، وكانا  ، فإنه وأخوه سيدا شباب أهل اجلنة وله أسوة حسنة مبن سبقه من الشهداء

، ما   ، والصرب على األذى يف اهللا  اد، واجله ، مل يناال من اهلجرة قد تربيا يف عز اإلسالم
  .  ، ورفعا لدرجتهما ، تكميال لكرامتهما ، فأكرمهما اهللا تعاىل بالشهادة ناله أهل البيت

:   ، واهللا سبحانه قد شرع االسترجاع عند املصيبة بقوله تعاىل  وقتله مصيبة عظيمة
}  Ìç Ïe±o0ur öúïÎéÉ9» ¢Á9 $# ÇÊÎÎÈ tûïÏ%©!$# !#så Î) Nßg÷F u;» |¹r& ×pt7äÅÁïB (#þqä9$ s% $ ¯R Î) ¬! !$ ¯R Î)ur Ïmøã s9 Î) tbqãèÅ_ºuë ÇÊÎÏÈ y7Í´ ¯» s9 'ré& 

öNÍköé n=tæ ÔNºuqn=|¹ Ï̀iB öNÎgÎn/§ë ×pyJ ôm uë ur ( öÅÍ´ ¯» s9 'ré&ur ãNèd tbrßâtG ôgßJ ø9 $# ÇÊÎÐÈ { )1(  .  

                                                
  .  157 - 155:  اتياآلسورة البقرة ) 1(
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:  ما من مسلم يصاب مبصيبة فيقول { :   أنه قالrعن النيب   " الصحيحني " ويف

، إال آجره اهللا   ، وأخلف يل خريا منها ، اللهم أجرين يف مصيبيت إنا هللا وإنا إليه راجعون
  .  )1( }، وأخلف له خريا منها   مصيبتهيف

وابن ماجه )  201 /1 (أنه قد روى اإلمام أمحد :   ومن أحسن ما يذكر هنا
قال رسول اهللا :   قالtعن فاطمة بنت احلسني عن أبيها احلسني )  1600 (
r } فيحدث عندها   ، فيذكر مصيبته وإن قدمت  ما من مسلم يصاب مبصيبة ،

  .   )2( }، كتب اهللا له مثلها يوم أصيب  استرجاعا

  .  ، اليت شهدت مصرعه ابنته فاطمة:  هذا حديث رواه عن احلسني
، أن   ، فكان من حماسن اإلسالم ، تذكر مع تقادم العهد وقد علم أن املصيبة باحلسني

، فيكون    وهو أنه كلما ذكرت هذه املصيبة يسترجع هلاrلغ هو هذه السنة عن النيب ب
  .  لإلنسان من األجر مثل األجر يوم أصيب ا املسلمون

:   عند حدثان العهد باملصيبةr، ما ى عنه النيب  وأما من فعل مع تقادم العهد ا
  .   اء بدعوى اجلاهلية، والدع  ، وشق اجليوب ، مثل لطم اخلدود فعقوبته أشد
ليس  { rقال رسول اهللا :    قالtعن عبد اهللا بن مسعود  "  الصحيحني " ففي

خ   ()3( }، ودعا بدعوى اجلاهلية  ، وشق اجليوب منا من ضرب اخلدود

م )   3519 (و )  1298  (و )  1297 (
  .  مث ذكر رمحه اهللا شيئا مما ورد يف النهي عن ذلك.   )  ) 103 (

                                                
  .  )558(، مالك اجلنائز  )314 / 6(، أمحد   )3119(، أبو داود اجلنائز   )918(مسلم اجلنائز ) 1(
  .  )201 / 1(، أمحد  )1600(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) 2(
،  )1860(، النسائي اجلنائز  )999(مذي اجلنائز ، التر  )103(، مسلم اإلميان  )1235(البخاري اجلنائز ) 3(

  .  )465 / 1(، أمحد  )1584(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز 
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، سواء يف   وكالم شيخ اإلسالم يف هذا الباب وهذه املسألة كالم جيد حمرر كثري
  .   ، وما سبق يكفي مبشيئة اهللا املواضع اليت سبقت أو غريها
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  فصل 
، أو لديهم حساسية من   يتأن احلنابلة ال يذكرون آل الب:  أما ما زعمه هذا الرافضي

! ، بله أن جيد دليال غري خمتلق  ، مل يستطع أن خيتلق دليال عليه  فكذب باطل:   ذلك
  .   ، آلل البيت رضي اهللا عنهم  ، وحمبتهم العظيمة لبعدهم رمحهم اهللا عن ذلك

 املنت املختصر اللطيف يف - "  العقيدة الواسطية " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف
 أهل بيت )1(وحيبون :  -، وحيرسه علماؤنا يف مساجدهم  ، الذي حيفظه طالبنا ةالعقيد

 :   حيث قال يوم غديرخمr، وحيفظون فيهم وصية رسول اهللا   ويتولومrرسول اهللا 
  .  )2( } يف أهل بييت ، أذكركم اهللا أذكركم اهللا يف أهل بييت {

:   ، وقد شكا إليه أن بعض قريش جيفو بين هاشم فقال  وقال أيضا للعباس عمه
  .  }، ال يؤمنون حىت حيبوكم ولقرابيت   والذي نفسي بيده {

، واصطفى من   ، واصطفى من بين إمساعيل كنانة إن اهللا اصطفى إمساعيل { : وقال

  .  )3( }، واصطفاين من بين هاشم  ، واصطفى من قريش بين هاشم كنانة قريشا

 يف اجلنة ، ويقرون بأن أزواجه   من أمهات املؤمننيrويتولون أزواج رسول اهللا 
،  ، وعاضده على أمره ، وأول من آمن به ، أم أكثر أوالده ، خصوصا خدجية باآلخرة

فضل  { r، اليت قال فيها النيب  والصديقة بنت الصديق.  وكان هلا منه املرتلة العلية

  .   )4( }كفضل الثريد على سائر الطعام ،   عائشة على النساء

  :  ويتربؤون من

                                                
  .  أي أهل السنة واجلماعة )1(
  .   )3316(، الدارمي فضائل القرآن   )367 / 4(، أمحد  )2408(مسلم فضائل الصحابة ) 2(
  .  )107 / 4(، أمحد  )3606(، الترمذي املناقب  )2276(مسلم الفضائل ) 3(
،   )1834(، الترمذي األطعمة   )2431(، مسلم فضائل الصحابة   )3230(البخاري أحاديث األنبياء ) 4(

  .  )394 / 4(، أمحد  )3280(، ابن ماجه األطعمة  )3947(النسائي عشرة النساء 
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  .  ، ويسبوم  ، الذين يبغضون الصحابة   طريقة الروافض-
  .  اهـ.  ، بقول أو عمل ، الذين يؤذون أهل البيت  وطريقة النواصب-

.   ، ليس أحد من طالب العلم عندنا إال وهو حيفظه " الواسطية  "  وهذا املختصر
، أو أفرده  ، يف حلقات العلم باملساجد ، إال وقد شرحه مرارا  خيناوليس أحد من مشا

  .  بشرح مؤلف
قال الشيخ العالمة احملقق عبد الرمحن بن ناصر السعدي التميمي النجدي احلنبلي رمحه 

، فيما احتوت عليه  التنبيهات اللطيفة "  ، يف كتابه ) هـ1376ت   (اهللا 
عند شرح املوضع السابق )   121ص  ( "  نيفة، من املباحث امل العقيدة الواسطية

،   ، وفضلهم إلسالمهم:  ، منها  واجبة من وجوهrفمحبة أهل بيت النيب  : ( منها
  .  ) وسوابقهم

، ورغب  ومنها ملا حث عليه.   واتصال نسبهrومنها ملا متيزوا به من قرب النيب 
  .   اهـ.   r، من عالمة حمبة الرسول   ومنها وملا يف ذلك.   فيه

أن كثريا من بين هاشم :  ، ممن له علم وعقل ومن املعلوم املستقر عندنا وعند غرينا
، كأيب   ، هم من كبار أئمتهم ومصنفيهم  ، بل فيهم مجاعة حنابلة:  طالبيني وغريهم
  .  ، وابن أيب موسى احلسن اليونيين

  ! ؟   دهمويطعن يف أجدا! ، مذهبا ينتقص من شأم  فهل انتحل هؤالء اهلامشيون
  ! ؟  وحيثون عليه! ويصنفون فيه ! أو أم أصبحوا يأمرون بذلك 
  ! ؟  أو أم مل يعلموا بتلك األمور

)   488 - 478 /4 (وملا سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
، فإنه قد ثبت  ، يؤجر عليه  فرض واجب:   حمبتهم عندنا  (:  عن حمبة آل البيت قال

خطبنا  { : عن زيد بن أرقم قال)   2408 ( " مصحيح مسل " عندنا يف

إين تارك فيكم ! يا أيها الناس  " : ، بني مكة واملدينة فقال  بغدير يدعى مخاrرسول اهللا 
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،  وعتريت أهل بييت " : ، مث قال ض عليهفذكر كتاب اهللا وح  " ، كتاب اهللا الثقلني
  .  )1( }، أذكركم اهللا يف أهل بييت  ، أذكركم اهللا يف أهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت

  :    وهو السائل-قلت ملقدم 
، كما  اللهم صل على حممد وعلى آل حممد "  وحنن نقول يف صالتنا كل يوم

، كما   على حممد وعلى آل حممد، وبارك  ، إنك محيد جميد صليت على إبراهيم
  .  " باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد

  ؟   فيمن يبغض أهل البيت:  قال مقدم
، ال يقبل اهللا منه  ، والناس أمجعني  ، واملالئكة ، فعليه لعنة اهللا  من أبغضهم:  قلت

  .  اهـ.  صرفا وال عدال

                                                
  .  )3786(الترمذي املناقب ) 1(
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  فصل 
اهدين يف الذب عن خلفاء بين أمية األئمة الفاحتني ا  

،  ، مما يشق حصره يف كتابه هذا قد سبق ذكر مجلة من مطاعن املالكي يف بين أمية
  .  !فضال عن كتبه األخرى ومقاالته 
، وكذب كذبات   ، وزعم مزاعم كبرية  ، وكل ظلم وبغي فرماهم بكل قبيحة ورذيلة

لشروق ، ولو حرمت ا ، وال مغيب الشمس ، ال يسترها الليل وإن طال بلقاء كثرية
  .  والزوال

واآلثار ! قد جاءت بذمهم :  - زيدت شرفا -وزعم أن األحاديث النبوية الصحيحة 
  ! ، تكاثرت يف ذم زمام  الصحابية والتابعية

  :   ، من وجوه  واجلواب عن هذا كله وغريه
،  ، وال أدل على ذلك وال أظهر أن خلفاء بين أمية من خيار ملوك املسلمني:  أحدها
، ومتكينه   ، من نشر اإلسالم  ويسره على أيديهمU، وما خصهم اهللا   فتوحاممن كثرة

،   على انتقاص قدره- وإن عظمت -، ال جترؤ أمة   ، حىت أصبح املسلم عزيزا يف األرض
  .   أو هضم حقه
  ! ؟  ، وما ادعينا هلم العصمة مل ننكره:   ما حصل من بعضهم من ظلم:  الثاين

، كفيلة  ، وأفعاهلم السابقة  ، حيصل منهم تقصري وتفريط  مننيبل هم كغريهم من املؤ
  :   ، وكما قال األول ، وإن كذبا  بإزالة ما قيل إن صدقا- مبشيئة اهللا ورمحته ورضوانه -

  أن تعـد معايبـه     :  كفى املـرء نـبال       من ذا الذي ترضـى سـجاياه كلـها         
، ومل يصح يف   فكذبأن زعمه أن األحاديث الصحيحة قد جاءت بذمهم:  الثالث
! ، ومل يكن أمويا   ) هـ95ت  (، عدا ذم احلجاج بن يوسف الثقفي   ذلك شيء

قال اإلمام العالمة .  ، ومل يوفقوا يف اختياره ، استعملوه على العراق  وإمنا كان عامال هلم
ص   ( " ، يف الصحيح والضعيف  املنار املنيف " الكبري أبو عبد اهللا ابن قيم اجلوزية يف

  .   اهـ)   فهو كذب:   وكل حديث يف ذم بين أمية : (  )  117
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فلكون ميزام :  ، يف ذم بين أمية أن ما صح من اآلثار الصحابية والتابعية:  الرابع
، أحسوا بفرق حاهلم يف خالفة اخللفاء األربعة  ، ولسان منجمهم رفيعا دقيقا عزيزا

، مل يكن  مية من معاصي وجور، عمن جاء بعدهم مع ما حصل من بعض بين أ الراشدين
  .  يف عهد من قبلهم

، لدخول املولدين يف  ، ال يف األعيان وكان بعض ذم أولئك األئمة يف الزمان
  .   ، وأحدثوا حوادث ، فأزالوا ثوابت ، وما قدموا به معهم إليه اإلسالم

 ، ، واجلهمية ، والقدرية والرافضة ، كبدعة اخلوارج ولظهور بدع زلزلت السنة
  .   وغريهم
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  فصل 
  صلى اهللا عليه وسلميف ذكر فضائل بين أمية وتقريب الرسول 

    هلم واعتماده عليهم وإبقاء أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم هلم
  وذكر سبب كثرة االفتراءات على بين أمية

، ففيه انتشر اإلسالم يف مشارق   لقد كان عهد بين أمية من خري عهود اإلسالم
  .  ، واحنسر الكفر وكبت  ارااألرض ومغ

، وعم الرخاء أرجاء العامل  ، ودون التفسري ، ودون احلديث وفيه انتشر العلم والفقه
، أال جيدوا حمتاجا يأخذ  ، حىت بلغ احلال باملسلمني يف بعض عهود بين أمية اإلسالمي

وكثرة ،   ، على الرغم من اتساع الرقعة ، لغىن املسلمني وكفايتهم  زكاة أمواهلم
  .  املسلمني

، مث الذين  خري القرون قرين مث الذين يلوم { r قوله - على اجلملة -ويشهد لفضلهم 

ص  (وتقدم خترجيه  " الصحيحني "  أخرجاه يف)1( }، مث الذين يلوم  يلوم

130 (  .  
yâtã  {:  وكذلك قوله تعاىل ur ª!$# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOä3ZÏB (#qè=ÏJ tã ur ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# óOßg̈ZxÿÎ=øÜ tG ó¡uäs9 

í Îû ÇÚöë F{ $# $ yJ ü2 y#n=÷Ç tG óô $# öúïÏ%©!$# Ï̀B öNÎgÎ=ö6s% £ ùZÅj3uKãã s9 ur öNçl m; ãNåks]ÉÏä î Ï%©!$# 4Ó|Ó s? öë $# öNçl m; Nåk̈] s9 Ïdât7 ãäs9 ur 

. Ï̀iB Ïâ÷è t/ öNÎgÏù öqyz $YZøBr& 4 ÓÍ_tRrßâç6÷è tÉ üw öcqä.Îéô³çÑ í Î1 $ \«øã x© 4 t̀Bur tçxÿü2 yâ÷è t/ y7Ï9ºså y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ãNèd 

tbqà)Å¡» xÿø9 $# ÇÎÎÈ { )2(  .  

                                                
، ابن ماجه  )3859(، الترمذي املناقب   )2533(لصحابة ، مسلم فضائل ا  )2509(البخاري الشهادات ) 1(

  .  )434 / 1(، أمحد  )2362(األحكام 
  .  55:  سورة النور آية) 2(
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ûcuéÝÇZuäs9  {:   وقوله تعاىل ur ª! $# t̀B ÿ¼çnçéÝÇYtÉ 3 ûcÎ) ©! $# :î Èqs)s9 îìÉÌì tã ÇÍÉÈ tûïÏ%©!$# bÎ) 

öNßg» ¨Y©3̈B í Îû ÇÚ öë F{$# (#qãB$ s%r& no4qn=¢Á9 $# (#âqs?#uäur no4qü2 ¨ì9 $# (#rãç tBr&ur Å$rãç ÷è yJ ø9 $$Î/ (#öqygtR ur Ç t̀ã Ìç s3ZßJ ø9 $# 3 ¬! ur èpt6É)» tã 

ÍëqãBW{ $# ÇÍÊÈ { )1(  .  

،  ، ونصرهم يف جهادهم  ، وبدل خوفهم أمنا  قد مكن لبين أمية يف األرضUفاهللا 
،   يف الشرق  "  الصني " على حدود " كاشغر " ، من  حىت فتحوا مشارق األرض ومغارا

،  يف الشمال " حبر قزوين " ومن.  يف الغرب  " فرنسا "  وجنوب " األندلس " إىل
  .  يف اجلنوب "  احمليط اهلندي " إىل

  ! ؟   وهل بعد هذا التمكني متكني! ؟  فهل بعد هذا النصر نصر
، فأخذوا يلفقون   وهذه األمور وغريها زادت غيظ احلاقدين واملتربصني باملسلمني

خاصة عندما .   ونشروها بني الناس، ، حماولني تشويه عصر بين أمية  األكاذيب واألباطيل
  .  اشتد عود دعوة العباسيني يف آخر عهد الدولة األموية

  .  ، حىت بعد سقوط الدولة األموية  وهكذا استمرت هذه احلملة بل احلمالت
فقد أقضت هذه الدولة الفتية .   الروافض واخلوارج:  وكان ممن يروج هذه الشائعات

كما أقضت مضاجع الروم .   طلت شبههم، وأب ، وكسرت شوكتهم مضاجعهم
  .  ، وسائر الكافرين  والفرس

،  ، من منافقني أبطنوا الكفر وأظهروا اإلسالم يعاوم يف ذلك كل طوائف الضالل
،  ، ومن مبتدعة كرهوا ما كانت عليه الدولة األموية من نشر السنة خوفا من املسلمني
  .   ، وحماربة البدع  والعقيدة الصحيحة

، فلم جيد معهم نصح وال   ، إذ أرضعوها منذ الصغر تأثروا ذه الدعواتوجهال 
وأن إسالمهم قد ! ! ، بأم عادوا اإلسالم يف بداية عهده  ، فعري بعضهم بين أمية  إرشاد

  ! تأخر إىل آخر ما قالوه 

                                                
  .   41:   سورة احلج آية) 1(
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،   أستاذ التاريخ اإلسالمي-قال العالمة الدكتور عبد الشايف بن حممد عبد اللطيف 
رادا على  )  د-ب  (ص  " العامل اإلسالمي يف العصر األموي : "  يف كتابه-ة األزهر جبامع

  :  أولئك اجلهال وغريهم
إال أم ملا :   ، وتأخر إسالمهم ، عادى اإلسالم يف البداية  فلئن كان بعض األمويني (

 يف رفع ، وقاموا بأدوار بارزة  ، أظهروا من حسن البالء يف الفتوحات أسلموا عام الفتح
، حىت  ، وأبدوا من احلب لدين اهللا واجلهاد يف سبيله ما لفت إليهم األنظار راية التوحيد

، وكذلك فعل اخللفاء   أسند إىل كثري منهم أجل األعمال وأخطرهاrإن رسول اهللا 
  .  الراشدون الثالثة من بعده

ن اندفعوا ، سواء مم ، فإن بعض الكتاب واملؤرخني  ولكن على الرغم من ذلك كله
،   ، أو ممن سيطر عليهم اهلوى ، والتقرب إليهم باإلساءة إىل األمويني وراء رغبة العباسيني

، فراحوا  مل يستطيعوا التخلص من نظرم إليهم قبل إسالمهم:  وأعماهم التعصب املذهيب
صل بل و.  ونسوا أن اإلسالم جيب ما قبله!  " الطلقاء وأبناء الطلقاء " يعريوم بأم

  .  ) ببعضهم إىل حد اامهم بالكفر
:  من كتابه املذكور)  8 - 7 (، يف ص  مث قال الدكتور عبد الشايف كذلك

، وأبلوا بالء حسنا يف نصرة   ، وحسن إسالمهم  ومع أن اجلميع أسلموا بعد فتح مكة (
 r، نسي كل عداوات قريش للرسول  ، إال أن بعض الناس  ، وإعالء كلمة اهللا اإلسالم

  ! ! وكأم وحدهم الذين وقفوا هذا املوقف ! ! ومل يذكر إال عداء بين أمية 
،  ، ال يريد أن يفهم ذلك ، إال أن بعض ذوي األهواء  ومع أن اإلسالم جيب ما قبله

، وكأن القوم ما  وال يكفون عن ذكر املواقف السيئة لبين أمية اليت كانت قبل إسالمهم
  ! !  حق جهاده وما جاهدوا يف اهللا! ! أسلموا 

، نسوا  قدميا)  بين هاشم وبين أمية  (حىت إن هؤالء املدعني لتأصل العداوة بني البيتني 
، فقد كان عثمان بن عفان بن  ، كانوا من السابقني إليه من بين هاشم  أن بعض بين أمية

خالد :  وكذلك كان أبناء سعيد بن العاص.  أيب العاص بن أمية من السابقني إىل اإلسالم
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، فقد أسلم خالد بن سعيد بن  ، من السابقني إىل اإلسالم ، وعمرو بن سعيد  بن سعيد
كان أيب خامسا يف  " : ، كما تقول ابنته أم خالد ، وكان خامسا يف اإلسالم العاص

، وأقام ا عشر    وهاجر إىل أرض احلبشة- أي أسلم بعد أربعة سبقوه فقط -اإلسالم 
  .  )1( " ، وولدت أنا ا سنني

 مث حلق ما )2(، وهاجر اهلجرتني  وكذلك أسلم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص
  .  )3(أخومها أبان بن سعيد 

  .  )r )4، من كتاب الوحي للرسول   وكان خالد وأبان ابنا سعيد بن العاص
، وهجرم إىل   ، وتضحيام ، منذ البداية لكن رغم إسالم هؤالء الرجال من بين أمية

، وفرحه  ، وترحيب الرسول م ، ورغم إسالم مجيع بين أمية عند فتح مكة  بشةاحل
 إال أن كل - كما سنذكره بعد قليل -، واالعتماد عليهم يف جالئل األعمال  بإسالمهم

 يف r، اليت قاهلا الرسول  ، حىت الكلمة الطيبة ذلك مل يشفع عند أصحاب األهواء
اذهبوا  { r، وهي قوله   م الذي مساه يوم بر ووفاء، ويف اليو  معرض العفو العام عنهم

، سبة يف جبني بين أمية  ، جعل بعض الناس منها حىت هذه الكلمات }فأنتم الطلقاء 

  ! ، وأبناء الطلقاء   وجعلوا يعريوم بأم الطلقاء! وحدهم 
، وكانت هلم  ، وحسن إسالمهم ، قد أسلموا ءهمومل يفهموا أن هؤالء الطلقاء وأبنا

 وبعده يف الفتوحات يف عهد r، يف نصرة اإلسالم يف حياة الرسول  مواقف مشهودة
  .  ) . .  .  خلفائه الراشدين

                                                
  .   ) 16 / 1 (للحافظ ابن حجر "  اإلصابة"   ، و  ) 260 / 1  (للذهيب "  السري"  عزاه الدكتور إىل) 1(
  .   ) 16 / 1 (للحافظ ابن حجر "  اإلصابة"   ، و  ) 261 / 1  (للذهيب "  السري"  عزاه الدكتور إىل) 2(
  .   ) 15 / 1 (للحافظ ابن حجر "  اإلصابة"   ، و  ) 261 / 1  (للذهيب )  السري (عزاه الدكتور إىل ) 3(
  .  )  159ص  " ( ختريج الدالالت السمعية"   عزاه الدكتور إىل أيب احلسن اخلزاعي يف) 4(



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 180

  :  ) 9  (مث قال الدكتور عبد الشايف ص 
ند ، ع  ، يكشف عن احلقد الدفني ، وأبناء الطلقاء فتعيري األمويني بأم الطلقاء (

  .  بعض الغالة من الشيعة وغريهم
:  ، الذين وعدهم اهللا باحلسىن يف قوله تعاىل  فبنو أمية يدخلون يف مجلة مسلمة الفتح

}  üw ìÈqtG ó¡oÑ Oä3YÏB ô`̈B t,xÿR r& Ï̀B È@ ö6s% Ëx÷G xÿø9 $# ü@ tG»s%ur 4 y7Í´ ¯» s9 'ré& ãNsàôã r& Zpy_ uë yä z̀ ÏiB tûïÏ%©!$# (#qà)xÿR r& . Ï̀B 

ßâ÷è t/ (#qè=tG» s%ur 4 yxä.ur yâtã ur ª! $# 4Óo_ ó¡çtø:$# 4 ª! $#ur $ yJÎ/ tbqè=yJ ÷è s? ×éçÎ7 yz ÇÊÉÈ { )1(  .  

، حىت مع تأخر  ، جزاء قتاهلم وجهادهم اهللا سبحانه وتعاىل يعدهم باحلسىن
  .  رمحة منه سبحانه وتعاىل،  إسالمهم

، نعيذ أنفسنا   ولكن بعض أصحاب األهواء من املؤرخني يأىب إال أن يرميهم بالكفر
  .  ) وإياهم باهللا من ذلك

األمويون يف عهد  " ، حتت عنوان  مث ذكر الدكتور عبد الشايف يف كتابه السابق
، مث قال   من بين أميةrمجلة ممن واله النيب )   11 - 10 (ص   " rالنيب 
 ومعظم رجاالت بين أمية rفقد قبض رسول اهللا :  وخالصة القول (:  ) 12 (ص 

، وال نعرف قبيلة من قبائل   ، وجباية األموال ، والكتابة ، من الوالية  على خمتلف األعمال
   )2( أكثر منهم r، فيها عمال لرسول اهللا  قريش

، فلو مل   ل على كفاءم وأمانتهمأكرب دلي:   ألكثر رجال بين أميةrواستعمال النيب 
، ملا عهد إليهم بعمل من  ، وأمانتهم  ، وقدرم  مطمئنا إىل كفاءمrيكن الرسول 

، ومل يكن يستعمل إال أهل الكفاية   مل يكن حيايب أحدا حاشا هللاr؛ ألن النيب  األعمال
  .  ) . .  .  واألمانة

                                                
  .   10:   ة احلديد آيةسور) 1(
  .  ) 175 / 3 (لشيخ اإلسالم "  منهاج السنة"  إىل عزاه الدكتور عبد الشايف يف حاشية كتابه) 2(
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 ويون يف عهد أيب بكراألم : " حتت عنوان)  13 - 12 (وقال الدكتور ص 
t "  :)  حلق النيبrوبويع أبو  ، وأدى األمانة ، بعد أن بلغ الرسالة   بالرفيق األعلى ،

، واالستعانة   يف استعمال بين أميةr، فسار على ج الرسول   باخلالفةtبكر الصديق 
  .  م يف جالئل األعمال

،  اهللا على األعمال اإلدارية، ولكنهم فضلوا اجلهاد يف سبيل  وقد استجابوا للصديق
، سواء يف حروب   ، يف عهدي الصديق والفاروق فاشتركوا يف معارك اإلسالم الكربى

  .  ) . . .  ، أو يف معارك الفتوح يف الشام وفارس الردة
:   ) 14  (، مث قال ص   ، وعزاها لبعض كتب التاريخ والسري  مث ذكر أمثلة ذلك

، مفضلني  ، جماهدين يف سبيل اهللا  عهد أيب بكروهكذا استمر األمويون يعملون يف (
،  ، واجلاه واملال ، ولو كانوا يبحثون عن املناصب ميادين القتال على األعمال اإلدارية

  .   )  ، كما طلب منهم أبو بكر ، وأعماهلم اإلدارية لقعدوا يف واليام
هد عمر األمويون يف ع  "  حتت عنوان)   15  (مث قال الدكتور عبد الشايف ص 

 هـ 13 يف مجادى اآلخرة سنة tعندما تويف الصديق   (:   " tبن اخلطاب 
، فلم  ، والثقة فيهم سار على ج صاحبيه يف استعمال بين أمية:  وبويع الفاروق باخلالفة

،  ، والكل يعرف صرامة عمر  ، ومل جيد على أحد منهم مأخذا يعزل أحدا منهم من عمل
.  ، وحماسبتهم بكل دقة وحزم  وتقصيه أعماهلم وأخبارهم،  وحتريه أمر والته وعماله
، فقد بقي يزيد بن أيب سفيان واليا  ، يدل على أمانتهم وكفايتهم فاستمرارهم يف عهده

، فقد ضم إليه والية محص فوق ما  ، كما زاد عمر يف عمل معاوية بالشام على دمشق
  .   ) كان يتواله من أعمال مدن الساحل

، وكانوا  وهكذا استمر األمويون يف خالفة الفاروق  (:  ) 16 (إىل أن قال ص 
، وعزل بعضهم بسبب  ، وعلى كثرة حماسبة عمر للوالة والعمال  يف خرية من عماله

، واقفا هلم  ، مواجها للروم ، فقد بقي معاوية طوال خالفته يف عمله التقصري واإلمهال
  .   ) ، ومن اخلليفة ا عنه من الرعية، مرضي ، قائما بالقسط ، ضابطا لعمله  باملرصاد



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 182

فقد بينه الدكتور عبد الشايف يف كتابه :  أما سبب كثرة االفتراءات على األمويني
، يف معرض كالمه عن سبب تأليفه كتابه ذلك  من املقدمة)   جـ–أ   (السابق ص 
 ال تزال ، ، أن تلك احلقبة من تاريخ املسلمني  ولقد كان الدافع هلذا العمل (:  حيث قال

،  ، يكون رائدها البحث عن احلقيقة التارخيية اردة يف حاجة إىل دراسة واعية متأنية
،   ، تقوم على حتليل الروايات ، وإىل كلمة حيادية منصفة مستقاة من أوثق مصادرها

 - ، ذلك ألن معظم الكتابات املعاصرة  ، واستنطاق النصوص التارخيية ومقارنة احلوادث
معتمدة يف ذلك ! اختذت موقفا معاديا لألمويني :   اليت تناولت هذا العصر-وهي كثرية 

فجاء تاريخ خلفائهم ! أو آراء ذوي اهلوى وامليول من املؤرخني ! على روايات خصومهم 
، وقد   ، والبعد عن حقائق التاريخ  ، يشوبه كثري من الزيف والتحريف  ووالم مشوها

، وصبغت عصر بين أمية بألوان قامتة  التشويهتظافرت عدة عوامل أسهمت يف ذلك 
  :  ، منها مظلمة
، ومحلوا  ، وقفوا من الرسالة احملمدية موقف العداء املطلق   أن معظم األمويني- 1

، إال  ، ومل يدخلوا اإلسالم ، وشن احلرب ضدها أكثر من عشرين عاما لواء معارضتها
  .   ) هـ8  (عند فتح مكة سنة 
،  ، استغلوا هذا املوقف ، إال أن بعض خصومهم   وحسن إسالمهم،  ومع أم أسلموا

  .  ، والتشهري م واختذوا منه ذريعة للنيل منهم
 t، منذ مقتل عثمان   ، دخلوا يف صراع سياسي مع آل البيت   أن بين أمية- 2

  .  ، نظرا ملكانتهم يف نفوس الناس فمالت عواطف كثري من املسلمني إىل آل البيت
، مما خلق شعورا  ، ما تعرض له بعض أفراد آل البيت من املآسي  الشعوروعمق هذا

، مهما  ، حيث مل يكن من السهل على أي مسلم يكاد يكون عاما بالكراهية لألمويني
 ذلك احلادث tأن يرضى عن حادث مقتل احلسني :   كان مذهبه واجتاهه السياسي

  .    مسعة الدولة األموية، وأساء إىل الذي شغل حيزا كبريا يف كتب املؤرخني
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، مثل غزو املدينتني   ما وقع فيه بعض خلفاء ووالة بين أمية من أخطاء جسيمة- 3
  .  ، وتردد صداه يف نفوسهم وكتابام ، مما هز مشاعر املسلمني املقدستني مكة واملدينة

ني ، والطامع ، ومن احلاقدين عليهم  كثرة أعداء بين أمية من الشيعة واخلوارج- 4
، مما اضطر  ، وابن املهلب وغريهم  ، وابن األشعث ، مثل املختار الثقفي يف احلكم

  .  ، والتنكيل م األمويني إىل الدخول معهم يف معارك طاحنة
،  ، الذين مل ينسوا زوال دولتهم على أيدي العرب املوايل من الفرس:  وفوق ذلك

  .  صب ضدهم، واموهم بالتع فصبوا جام غضبهم على األمويني
، ونقلة  ، شعراء وخطباء ، وكان لكل منها جتمعت كل هذه العناصر املوتورة

، وتضخم األخطاء  ، وراحت تبث الشائعات يف جوانب العامل اإلسالمي لألخبار ورواة
  .   ، وتلفق الروايات عن العصر األموي ورجاله ، وتفتعل األكاذيب  الصغرية

، والتحضري للثورة عـلى   املرحلة السرية لدعوم إبان-كما شارك دعاة بين العباس 
، وأخذوا يركـزون على تشويه مسعة اخللفاء    يف هـذا التـيار-الدولـة األمويـة 

  .  ، وقد جنحوا يف ذلك جناحا كبريا ، ليخلقوا رأيا عاما معاديا للدولة والوالة
، حىت بدأ  س، يتردد صداها على ألسنة النا   ظلت هذه األخـبار والشائعات-5

، وسواء أكـان حقا أم   ، فـدون املؤرخون كـل ما وصل إىل مسعهم عصر التدوين
  .  باطال

  .  وكـان من سوء حظ األمويني أن تارخيهم دون يف عصر خصومهم العباسيني
 -، ونبش قبورهم  اليت بلغت حد استئصال شأفة األمويني-وقد لعبت اخلصومة

  .  وطمس معامله،  دورها يف تشويه هذا التاريخ
، إىل تشويه كثري من جوانب التاريخ السياسي لعصر  لقد أدت تلك العوامل جمتمعة

) ، حول خلفائه ووالته  ، وتلفيق الشائعات واألباطيل  ، وتزييف عديد من حقائقه  بين أمية
  .  ا هـ
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األمويون بني الشـرق   " : ، يف مقدمة كتابه  وقال الدكتور حممد السـيد الوكيل
،  ، نشازا يف العامل اإلسالمي أمل تكـن الدولة األموية:  )6 -5(ص  " ـربوالغ

  ؟   كما يدعي بعض املستغربني
،  ومل تكـن حـدا فاصال بني نظام الدولة اإلسالمية يف عهد اخلالفة الرشيدة

، كما يزعم بعـض املـتقولني الذين   وبـني النظام الـذي قامـت على أساسه
 وخلفائه r بأن الدولة اإلسالمية مل تكن إال يف عهد الرسول ،  يروجون لدعوة كاذبة

  .  الراشدين
، وإن حـدث فـيها بعـض  وإمنـا كانـت دولـة إسـالمية أصـيلة

، وإمنا تؤخذ على بعض اخللفاء الذين حصل  ، الـيت ال تعيبها حقيقة كدولة  التجاوزات
  .  منهم هذه التجاوزات

، كما يقـع  ، بشر يقـع منهم اخلطأ ؤالء املتجاوزينوإذا أخذنا بعني االعتبار أن ه
  .  ، الرتفع هذا اللوم العنيف الذي يوجه إليهم من غريهـم
، ولكنه ما  ، وخطأه ليس كخطأ العامة ، بلقاء مشهورة  ، إن كـذبة األمري نعـم

 يقرر تلك احلقيقة حـني r، والرسول الكرمي  ، فاخلطأ حاصل ال حمالة دام غري معصوم
) 2727(مي  ()1( }، وخري اخلطاءين التوابون  كـل بين آدم خطاء { : قولي

كلهم من طريق علي بن مسعدة عن قتادة ) 4251(جه ) 2499(ت 
، ال نعرفه إال من حديث علي  هذا حديث غريب " : ، وقـال الترمذي عن أنس بـه

  .   " ن مسعدة عن قتادةب
، وخباصة بين أمية مل   على أننا ينبغي أن نعلم أن كثريا من التهم اليت ألصقت باخللفاء

، فـمن املعلوم أن   ، وإمنا كانت من وضع أعدائهم من الشيعة وغريهم تثبـت صحتها
  .   الشيعة هم ألد أعداء بين أمية

                                                
، الدارمي  )198 / 3(، أمحد  )4251(، ابن ماجه الزهد  )2499(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 1(

  .  )2727(الرقاق 
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، فكل ما حل بآل البيت   عليهموهـم مع ما سببوه من احملن آلل البيت رضوان اهللا
، فهم الذين خذلوا عليا كرم اهللا وجهه يف وقت كـان يف أمس  من نكبات كان بسببهم

  .  احلاجة إىل عوم
، وهو يف أشد  ، مث ختلـوا عنه  وأحلوا يف دعوتهtوهـم الذيـن دعوا احلسـني 

  .   ، وتركوه يتلقى مصريه وحده احلاجة إىل وقوفهم معه
،   ، وهـم الذين يبكـوم  أنـهم هـم القـتلة احلقيقيون آلل البيـتوالغريب

  .  ، حسرة وأسفا على ما حل هلم ، وخيمشون وجوههم ويلطمون خدودهم
 r ولقد بلـغ الكـذب ؤالء الرافضة أن وضعوا األحاديث كـذبا على رسول اهللا

  .  م، ويؤيـدون أهواءه  ، ويذمون ا أعداءهـم يزيـنون ا باطلهم
 r وحنـن ال نسـتبعد على هؤالء الذيـن يضعون احلديث كـذبا على رسـول اهللا

، ويـروجوا عنهم الشائعات الـيت تدفعهـم  أن يلصـقوا بـأعدائهم كـل نقيصـة
  :  وهذه بعـض أقوال أئمة احلديث فيهم.  زورا وتانا

، وال   تكلمهمال  " : ؟ فقال  عن الرافضة أيؤخذ عنهم احلديثtسئل اإلمام مالك 
  .  "  ، فإم يكذبون ترو عنهم

هؤالء هـم : ( من كتابه السابق) 7 -6(مث قال الدكتور الوكيل يف ص 
، ومـن الشـيعة   ، وهذه هي آراء العلماء من السنة ، األعداء األلداء لبين أمية  الشيعة

 أن r، فهـل يستبعد عـلى مـن كـذب عـلى رسول اهللا  املعـتدلني فـيهم
  ؟  ذب على بين أميةيك

، وال  ، ال يتورعون عن إلصاق التهم بغريهم إن الذين استباحوا ألنفسهم الكـذب
  .  يكـفون عن تشويه حياة أعدائهم

، ولكين  ولست أريـد من وراء ذلك تربئة خلفاء بين أمية من كـل ما نسب إليهم
ا مما وجه للخلفاء ، وهي أن كـثري أريد توضيح حقائق ال ينبغي أن ختفى على الباحث

  .  )من التهم زيف مل يستطع أحد إثباته بطريق ميكن التسليم بـه
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إن الدولة األموية اليت فتحت بالد : ( )9 -8(ثـم قال الدكتور الوكيل يف ص 
، وواصلت فـتوحاا يف املغـرب  ، حىت وصلـت حدود الصني شرقا اهلند والسـند

، ووصلت جنوب    حـىت فتحـت األندلس،  ، بـل وجاوزتـه إىل أوربـا  العـريب
  .   فرنسا

، ال ميكـن أن تسلم من ألسنة املستشرقني واملستغربني على حـد  هذه الدولة
، ومل  ؛ ألن هذه الفتوحات املذهلة أورثت األعداء حقدا مل يستطيعوا إخفاءه سواء

، بإصابة  صة، حىت واتتهم الفر ، بـل ظلـوا جيترونه قرونا طويلة  يقدروا على جتـاوزه
، فانقضوا عليها   ، اليت تصيب األمـم دائما من غري تفريق  الدولة اإلسالمية بالشيخوخة

  .   ، وهي على فراش املوت  ، ليأخذوا منها ثأرهم وهي حتتضر
، ومهمـا أثـاروا الـزوابع  ومهمـا قـال احلـاقدون عـن األمويـني

  .  ن أحقاب التاريخ الفذوالعواصف من حوهلـم فـإن تارخيـهم حـقبة مشرقة م
، وما خلـفوه  وسـريى الـدارس هلـذه احلقبة مـا نشـروه مـن احلضـارة

،  ، اليت ساقت جيوشهم من نصر إىل نصر ، وما أجنبوا من القيادات  وراءهم من النظم
  .  حىت دان هلـم أكـثر من نصف األرض املعروفة يف تلك الفترة من الزمان

، لنلقي نظـرة على دولتهم يف الغرب نـرى   يف الشـرقوإذا تركـنا األموييـن 
،   ، يف القصور الرائعة نرى حضارة يف العمران.  ما مل خيطر ألحد على بال يف تلك الفترة

،  نرى الشوارع املرصوفة.   نـرى احلدائق يف البيوت وامليادين.  واملساجد املبهرة
  .  كتور انتهى املقصود من كالم الد)1() واألسواق العامرة

                                                
، وإقبال  ، وارتفاع راية اجلهاد ، وكثرة الفقهاء واحملدثني  لـم النبوي والسـنةبل نرى قبل ذلك انتشار الع) 1(

  .  ، واحنسار املنكر ، وظهور املعروف ، وإدبارهم عن الشر الناس على اخلري
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  فصل 
  يف ذكر شيء من فتوحات األمويـني 

، وبني معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا  بعد أن تـم الصلح بني احلسن بن علي
، فكان ألهل السـنة عام  ) هـ41( وذلك عام -، معاوية  ، وبايع احلـسن عنهم

ارق  انطلقت جيوش اإلسالم يف مش-، وكـان ألهـل البدعة عام الفرقـة  اجلـماعة
،   " فـزان " و " جلوال " و " سوسة " ، ففتحت ، غازية يف سبيل اهللا  األرض ومغارا

يف بالد  " تلمسان "  و " ميلة " و " غـربامس  "  و "  خـاور " و  "  قصوركوار  "  و
  .   ، وغريها  املغرب اإلسالمي

 ، وأمري املؤمنني وخاهلم معاوية بن ثـم ملا وافـت املنـية خليفة املسـلمـني
، ومـع ما قيل   تولـى ابنه يـزيد)  هـ60(، سنة  أبـي سفيان رضي اهللا عنهما

،   ، تتطلع نفسه للقتال  ، ونفس أبية ، ذا مهة علية  فيه حقا وباطال إال أنـه كان شجاعا
، ففـتح اهللا  ، وإرسـال الكتائـب تلـو الكتائـب فاستمر يف إعداد اجليوش للجهاد

وغريها إىل   "  طنجة  " و  "  تيهرت " و  "  الزاب " و " سترياملن " : للمسلمني يف عهـده
  .  احمليط األطلسي

، حىت بلغـت  ، واستمرت يف سائر عهود خلفاء بين أمية  ثـم توالت الفتوحات
، حىت أن خلفاء بـين   الفتوحات يف عهدهم أقصى حد استطاعه املسلمون تقريبا

،   زيادة تذكر-صـهم على ذلك  مع حر-العـباس مل يستطيعوا زيادة تلك الفتوحات 
، واحملافظة   ، فاقتصر العباسيون عـلى محايـة الثـغـور  جبانـب فـتوحات األمويني

،  شرقا " الصـني  "  على هذه الرقعة العظيمة اليت بلغـت حـدود
احمليط  " ، و مشاال " حبر قزوين " ، و فرنسا غربا " وجنوب "  األندلس  "  و

  .   جنوبا  " اهلندي
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، والدعوات السـياسية  ا لو سلمت دولتهم من ثورات الثائرين هنا وهناكبل رمب
 اليت أشغلتها عن اجلـهاد -، بعد وفاة يزيد    بعد استقرار األمر لبين أمية-السرية

  .  ، لكان قـد عـم اإلسالم األرض قاطبة  ، وأضعفت التفاف الناس عليها  والفتوحات
 مل تظفر من الدولة األمويـة بشيء ، وغالب تلك الثورات كانت ثورات شيعية

، مما يدل على أن وراء   ، وأعظم به من ظفر  أكـثر من إشغاهلا عن اجلهاد والفتوحات
  .  األمر مكيدة

، فيطلبون ملك  وغالب أولئك الثائرين يطلبون ألنفسهم ما حيرمونه على غـريهـم
 إذ أنه خمالف حلقيقة ، ، وحيرمون على األمويني توارث اخلالفة واحلكـم  األب واجلـد

  .   ، فحل هلم ما حرم على غريهم  اخلالفة
  .  ، إال أن أقـل أحوالـه أنـه مستدرج وإن كـان بعـض أولـئك صـاحلا

، وإمنا   وهم أجل من أن يرد عليهم ذلك- حاشا هللا -ولست أعين ذا عليا وابنيه 
  .   مواضعه، وحتريفهم الكلم عن قلته دفعا ملا أعلمه من تلبيس الرافضة

، وبيعته صحيحة ال مريـة فيها وال  وخالفة علي خالفـة راشدة على منهاج النبوة
 r، غري أن من يف ذلك من أصحاب رسول اهللا  ، ومن نازعه األمر خالف وعصى  ريب
  .   ، جمتهد خمطئ متأول

، غـري أن األمر مل  ، فهي متام الثالثني  خالفته خالفة نبوة كذلكtواحلسن 
، وإمنا كـان صاحب تقـى وزهـد  ، وما كـان صاحب ملك ودنيا لهيستقم 
  .   ، فرتل باخلالفة إىل معاوية رضي اهللا عنهما وأخرى

،  ، وهو أحق أهل ذلك العصر  فكان يرى أن اخلالفة بعد معاوية لهtأما احلسني 
  .    كان، فكان ما ، إال أن معاوية كان قد أخذ البيعة البنه يزيد وما كان أحد لينازعه
، ونال قاتله   الشهادةt، نال به  ، وفجور ظاهر  ظلم كبريtوقتل احلسـني 

  .  اللعنة واحملادة
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، يقف املتأمل من   ، يف دولة بين أمية من ثورات  وإمنا عنيت ما حدث بعدهم
  .  ، وسذاجتها عقال  ، مع حرمتها شرعا مقاصدها مواقـف ريبة

، وانتفع أهلها باإلسالم  يف تلك البالدوكما قررنا قريـبا أن اإلسالم انتشر 
، إىل عز  ، ومن ذل الدنيا ، إىل عبادة رب العباد ، إذ حترروا من عبادة العباد  واملسلمني

  .   اآلخرة والدنيا
العامل اإلسالمي يف العصر (، يف كتابه  قال الدكتور عبد الشايف بن حممد عبد اللطيف

، فهـي  مويني الباقية عـلى الـزمنأما أبرز أجماد األ: (  )587(ص ) األموي
، فـرغم املصاعب اجلمة اليت كانت تعترض  جهودهـم يف ميدان الفتوحات اإلسالمية

، فقد نفذوا  ، واليت كانت تشدهم إىل الوراء ، والقوى العديدة املعادية هلم طريقـهم
، من  سالمي، ومدوا حدود العامل اإل ، ورفعوا راية اإلسالم  برناجما رائعا للفتوحات

،  يف الغـرب  "  جنوب فرنسا  "  ، و  "  األندلس  " ، إىل يف الشرق " الصني  "  حدود
  .   يف اجلنوب " احمليط اهلندي  " ، حىت يف الشمال  "  حبر قزوين " ومن

، فـتحا عسـكريا لبسـط الـنفوذ   ومل يكـن هـذا الفـتح العظـيم
، وإمنا كـان  عداء اإلسالم، كما يدعي بعض أ ، واستغالل خريات الشعوب  السياسي

، حيث عمل األمويون جبد واجتهاد على نشر اإلسالم يف تلك الرقعة   فتحا دينيا وحضاريا
، هيأهم لقبول  ، وطبقوا منهجا سياسيا يف معاملة أبناء البالد املفتوحة اهلائلة من األرض
دهـم ، واحترموا عهو ، حيث عاملوهم معاملـة حسـىن يف مجلتها اإلسالم دينا

، فأقبلوا على اعتناق اإلسالم عن  ، وأشركوهم يف إدارة بلدهم ومواثـيقهم معهـم
  .   اقتناع ورضى

، على هذه الرقعة الكـبرية   ، عامل إسالمي واحد  وبذلك تكـون يف العصر األموي
، أخذ يشق طريقه تدرجيـيا حنـو التشابه والتماثل يف العادات والتقاليد   من األرض
،   ، تنسـلخ من ماضيها كـلـه وأخذت أممه وشعوبه.  ومعامالت احلياة،  واألخالق

،  ، الذي حقـق هلا العـزة والكـرامة واحلـرية واملساواة  وتنصهر يف بوتقة اإلسالم
  .  ا هـ) مكونـة األمة اإلسالمية
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  فصل 
  يف رمي املالكي للحنابلة بالتجسيم والتشبيه ورد ذلك عنهم 

  :  " التجسيم والتشبيه "  ت عنوانحت) 129(قال املالكي ص 
، الذي فيه أن اهللا ملا انتهى   صحح الشيخ عبد املغيث احلريب احلنبلي حديث االستلقاء(

وعزا املالكي ذلك ) ، وهذا تشبيه واضح ، استلقى ووضع رجال على رجل من اخللق
  .   )160 /21(للذهيب  " سري أعالم النبالء " إىل

  :   واجلواب من وجوه
 رمحه اهللا -ومل يكن.  أن هذا يعاب به الشيخ عـبد املغيـث ال احلـنابلة:  أحدها

، كابن  ، بعض أهل العلم ، وقد بني قلة علمه ، بل كان قليل العلم   من علمائهم الكبار-
  .   اجلوزي احلنبلي وغريه

  .   ال يلزم منه التشبيه-، أو عند من صححه    لو صح-أن إثبات االستلقاء :  الثاين
، موجودا   ، وإن كان جنس الصفة أو الفعل ، ليس فيه تشبيه ثبات الصفات اردوإ

  .  ، واملالك واململوك يف اخلالق واملخلوق
،  ، وحيـب  ، ويغضب ، يـرتل  ، متكلم  ، سـميع ، حـي فـاهللا عز وجـل

، وغري ذلك من الصفات واألفـعال الثابتة له سبحانه يف كتابه  ، ويكـره ويرضى
  .  r، أو يف سنة رسوله  الكرمي

،   ، وحيب ، ويغضب ، يرتل ، متكلم  ، بصري  ، مسيع  ، حي  وكذلك املخلوق
  .   ، وغري ذلك ، ويكـره ويرضى

، وال تشبيه يف  وصفات اهللا وأفعالـه سبحانه ليست كصفات خلقه جل وعال
  .   ذلك

 فليس لنا ، ، فإن صح ، فالعمدة فـيه صحة احلديث أو ضعفه أما إثـبات االستلقاء
  .  إال التسليم
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، ومن ضعفه مل  ، إال أن من صححه مل يكن مشبها وإن كـان الراجح ضـعفه
  .  يكن معطال
، ليس مذكـورا يف  أن نـص حديث االستلقاء الـذي ذكـره املالكي:  الثالث

أنه :   - "  سري أعالم النبالء " -، والذي يف مصدره  مصدر املالكي الـذي أحال عليه
  .  ث االستلقاء فحسبصحح حدي

  .  ، وليست مستنكرة من مثله ، ومل ينبه عليها فهذه الزيادة من املالكي
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  فصل 
  يف إقحام املالكي لألهوازي يف احلنابلة وحتميلهم أخطاءه وبيان أنه مل 

  ، وإبطال مزاعمه يكن حنبليا قط ومل يذكره أحذ يف احلنابلة
  :   )129(قال املالكي ص 

، وغالة أهل  ، وهو من غالة أهل السنة احلسن بن علي بن إبراهيم -أما األهوازي(
،  ، أورد فـيه أحاديث باطلة ، فـقد ألف كتابا طويال يف الصفات  احلنبلي-السنة حنابلة

، خلق اخليل فأجراها  إن اهللا ملا أراد أن خيلق نفسه : " منها حديث عرق اخليل الذي نصه
  .  ا هـ) تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا.  " لعرق، مث خلق نفسه من ذلك ا حىت عرقت

  :  واجلواب من وجوه ثالثة
، فلم أقحمه  حنبليا قـط:  ، ولن يكون ، وما كان أن األهوازي مل يكن:  أحدها

  ! ؟   ومحلهم أخطاءه! ؟   هذا املخذول فيهم
  .  ، مل يصححه أحذ من احلنابلة قـط  ، حديثا باطل أن احلديث املذكـور:  الثاين
ال يدل على قـول :  - مع بطالنه- " عرق اخليل " أن رواية حديث:  الثالث

، أو روى  ، ال هو وال غريه ممن رواه  ، أو األخذ بـه ، أو تصحيحه لـه األهوازي بـه
  .   أمثاله

 رمبا رووا أحاديث يف أسانيدها شيء يف - رمحهـم اهللا-وكـان األئمة
،  ، بل للوقوف على أسانيدها ، ليس لألخذ ا وغريها " األمساء والصفات  " كتـب

  .  ، وعللها ومعرفة حاهلا
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  فصل 
  رمحه اهللا يف رميه مرويات شيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري اهلروي 

  بأا أحاديث باطلة وإبطال زعمهيف كتابه الصفات 
  :  )130 -129(قال املالكي ص 

شره بأحاديث باطلة من هذا ، ح  وألـف اهلروي احلنبلي كتابا يف الصفات(
سري أعالم  " ثـم عـزا املـالكي ذلـك إىل الذهبـي يف) اجلـنس
  .  )508/18( " النـبالء

  :  واجلواب من وجوه ثالثة
  .   ، ال يلزم منه القول جبميعها ، وأن رواية أمثال تلك األحاديث تقدم قريبا:  أحدها
، فـإن كتاب شيخ  أو سبيل معرفته،  مطالبة املالكي بدلـيل صحة مزاعمه:  الثاين

  .  ، ومل يوقـف له على نسخة خطية بعد اإلسالم األنصاري غري مطبوع
،  )509 /18( " السري " كـان اعتمادي عـلى الذهيب يف:   فإن قال
  .  كما عزا
،  ، وهذا نص عبارته رمحه اهللا ال تـدل عبارة احلافظ الذهبـي على ذلك:  قلنا

،   ، له صولة وهيبة  ، سيفا مسـلوال على املتكلمني ذا الرجلوقـد كـان ه: (  قال
  .  ، ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به ، يعظـمونه ويتغالون فيه واستيالء على النفوس ببلده

، ال   ، وكان طودا راسيا يف السـنة كـان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثري
بذكـر أحاديـث  "  ق يف الصفاتالفار " ، لوال ما كـدر كتابه يتزلزل وال يلني

  .  ا هـ) ، واهللا يغفر له حبسـن قصده  ، جيـب بـياا وهـتكها  باطلـة
،  ، قـد أثىن على الكـتاب بعد عبارته السـابقة أن الذهـيب نفسه:  الثالث
غالـب مـا رواه يف : ( )514 /18( " السـري "  فقـال يف
  .   ا هـ) صحاح وحسان:  "  الفارق  " كـتاب
  ! ؟  ، وهو يف صلب موضوعه ماذا أغفل املالكي كالم الذهيبفل
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  فصل 
  يف جعل املالكي لفظ احلد يف كالم بعض أئمة السلف من الغرائب يف 

  االعتقاد لعدم فهمه املراد منه وبيان معناه وصحته
  :  )131(قال املالكي ص 

كى عن ابن حي:  قلت ألمحد بن حنبل  " : وقال حممد بن إبراهيم القيسي احلنبلي(
  ؟  Uكيف يعرف ربنا :  املبارك أنه قيل له

  .  ، أو حيد  ، على عرشه حبـد يف السماء السابعة:   قال
  .  " هكذا هو عندنا:  فقال أمحد

، فلم يرد  ، ملا كانت حجة  ، ولو صحت عنه الرواية منقطعة عن ابن املبارك:  أقول
ا !) ؟  ماذا اللجاجة يف هذه الغرائب، فل ، وال يف السـنة الصحيحة لفظ احلد يف الكتاب
  .   هـ كالم املالكي

  :  واجلواب من وجهني
، رواه مجاعات بأسانيد  ، ثابت عنه  صحيح:  أن قـول ابن املبارك هذا:   أحدمها
  .  " العلو " ، وقد صححه الذهيب يف كتابه ، يف غري كتاب  صحيحة

ت (دشـيت بل صنف اإلمام حممود بـن أبـي القاسـم بن بـدران ال
، ساق فـيه  " إثبات احلـد هللا تعاىل  "  جـزءا يف ذلـك سـماه)  هـ665

، ومنها أثر ابن املبارك رحـمه اهللا السابق من  ، من أحاديث وآثار ما ورد يف الباب
  .   طرق صحيحة عدة

، وما أنكـره  أنه ليس يف قـول عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا ما ينكـر:  الثاين
، هو   ، فـإن معىن احلـد الـذي أراده ابن املبارك  ال جلهلـه وفساد فهمـهاملالكي إ
،  ، كـما هو مستقر عند أئمة اإلسالم  ، فاهللا جل وعال  ، ومباينة اهللا تعاىل خللقه  العلـو

  .  وهذا املراد باحلـد.   ، غري ممازج هلم ، بائن منهم  عال على خلقه
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، والسنة الصحيحة بل   الكتابعلمت أنـه قـد دل عليه:  فإذا عرفت ذلك
  .   ، وإمجاعهم ، وآثار السلف  املتواترة

  فصل 
   صلى اهللا عليه وسلم به نبيه عز وجليف إنكار املالكي عظيم ما شرف اهللا 

  والرد عليه وطعنه يف احلنابلة إلثبام ذلك من إقعاده على العرش
  :  )131(قال املالكي ص 

 املقام احملمود للنيب هو قعوده صلى اهللا عليه وعلى  أن- يعين ـم احلنابلة -ورووا(
  .  آله وسلم مع ربه على العرش

، وأنه ال يؤمن بيوم  ، جهميا أو زنديقا واعتـربوا من رد هذا األثـر الضعيف
  .   احلساب
، أو األثر   ، فكلمـا كانـت القصـة  انظـروا إىل األحكـام اجلائـرة:  أقول
،  ، وحكموا عليه بالزندقة والكـفر  م عـلى من أنكـره، كلما زاد إنكـاره مكذوبا

  .   ا هـ كالم املالكي) ، تعويـض لضـعف احلـجة  وكـأن الشـدة
  :  ، قـد اشتمل على عدة كذبات  أن كالمه هذا:  واجلواب

،   ، وإمنا قائله اإلمام التابعي الكبري  أن راوي هـذا األثر ليس حبنبلي:  إحـداهن
 -، ومل يكن  ، تلميذ ابن عباس رضي اهللا عنهما  ) هـ102ت (جماهد بن جـرب 

  .    حنبليا-رمحه اهللا
  :  ، منهم وقد رواه عنه األئمة يف كتبهم

ت (حممد بن جـرير بن يزيد الطربي :  ، شيخ املفسرين وإمامهـم  احلافظ الكبري
، بل قال رمحه اهللا بعد روايته  ، وليس حنبليا أيضا " تفسـريه "  يف)  هـ315

  .  ا هـ) ليس يف فرق اإلسالم من ينكر هـذا: (  له
  :  )194(ص  " العلو " ، يف كتابه  وقال احلافظ الذهيب
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إن اهللا   " : ، لقول جماهد وقد ذكرنا احتفال اإلمام أيب بكر املروذي يف هذا العصر(
، اليت  وغضب العلماء إلنكار هذه املنقبة العظيمة "  على العرشrتعاىل يقعد حممدا 

  .  د ا سيد البشرانفر
قرأت القرآن من أولـه إىل   " : ، فإنه قال ويبعد أن يقول جماهد ذلك إال بتوقيف

  .  " ، أقفه عند كل آية أسأله آخره ثالث مرات على ابن عباس رضي اهللا عنهما
، تـال عليه ابن   ، وأجـل املقـرئني فمجـاهد أجـل املفسـرين يف زمانـه

  .    حميصن، وابن ، وأبو عمرو كثري
  :  "  ، وال يعارض إن خرب جماهد يسلم به " فممن قال

  .  ) هـ271ت ( عباس بن حممد الدوري احلافظ - 
  .  ) هـ275ت ( وحيىي بن أيب طالب احملدث - 
  .  ) هـ280ت ( وحممد بن إمساعيل السلمي الترمذي احلافظ - 
  .  ) هـ266ت ( وأبو جعفر حممد بن عبد امللك الدقيقي - 
ت (  " السـنن  "  ، صاحب   وأبـو داوود سليمان بن األشـعث السجستاين- 

  .  ) هـ275
  .  ) هـ285ت (، إبراهيم بن إسحاق احلريب   وإمام وقته- 
  .  ) هـ276ت ( واحلافظ أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي - 
  .  )هـ272ت ( ومحدان بن علي الوراق احلافظ - 

، وممـن ال  السـنة ممـن أعـرفـهموخلـق سـواهم مـن عـلماء 
، اخلاصة  ، ولكـن ثبت يف الصـحاح أن املقام احملمود هو الشفاعة العامة أعرفـهم

  .  ا هـ كالم الذهيب)   rبنبينا 
  :  ، منهم  ، غري من مسى الذهيب هنا  وأثبتها أيضا أئمة كثري

  .   حممد بن مصعب العابد شيخ بغداد- 
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،  ) هـ241ت ( أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  واإلمام احلـجة احلافظ- 
  .   إمام أهل السنة قاطبة

  .   ) هـ290ت ( وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل احلافظ - 
، وسبق   ) هـ310ت ( وحممد بـن جريـر الطـربي شيخ املفسرين - 

  .   ، بل حكايته اإلمجاع على ذلك  ذكـر قوله
  .    وحممد بن علي السراج- 
ت (أمحد بـن سلمان بـن احلـسن النجاد احلافظ شيخ العراق  وأبو بكـر - 

  .  ) هـ248
  .  ) هـ318ت ( واحلافظ حيىي بن حممد بن صاعد - 
ت (، احلـافظ الكـبري    وأبـو احلسـن علـي بـن عمـر الدارقطـين- 

  :   ، قال فيها ، ونظـم يف ذلك أبياتا مشهورة )ـ ه348
ــشـفاعة يف أحـــمد    حـــديث ال

ـ  ـــا حـ ـــاده وأم   ـديث بإقـع
ــه   ــى وجه ــديث عل ـــروا احل   أم
  وال تنكـــروا أنـــه قـــاعد   

  
  
  

 

ــسنده    ــصطفى ن ـــمد امل   إىل أح
  علــى العــرش أيــضا فــال جنحــده 
ــسده   ــا يـف ــه م ــدخلوا في   وال ت
  وال تنكــــروا أنــــه يقعـــده 

، مـع سـعة اطالعـه عـلى   وغـريهم كـثري كـمـا قـال الذهبـي
وسبق أن ذكرنا حكاية ابن جرير الطربي .  م رمحهم اهللا، وأقواهل ، وأحواهلم الرجال

  .   اإلمجاع على القول بذلك
  :  " نونيته "  قال العالمة اإلمام أبو عبد اهللا ابن قيـم اجلوزية يف

ــه   ــد يف قول ــالم جماه ــر ك   واذك
  يف ذكـــر تفـــسرياملقام ألمحـــد 
ــدا   ــإن جماه ــسيما ف ــان جت   إن ك
  ولقد أتـى ذكـر اجللـوس بـه ويف          

  
  
  
  

  ) سـبحان (وتلـك يف    ) أقم الـصالة  (
ــسبان   ــالرأي واحل ــل ذا ب ــا قي   م
  هو شـيخهم بـل شـيخه الفوقـاين         

   جعفـــر الربـــاين -أثــــر رواه
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ــ ــين اب ـــريه أع ــا وبغ ــم نبين   ن ع
  والــدارقطين اإلمــام يثبــت ال   
ــذا ويف   ــمنت ه ــصيد ض ــه ق   ول
ـــه   ــة يف وقت ــذلك فتن ــرت ل   وج

 

  
  
  

 

ــان    ــق ذو تبي ــى واحل ــضا أت   أي
  غــري جبـان    آثار يف ذا البــاب      

  هــا لــست للمــروي ذا نكـــران 
ــدوان  ــل والع ـــة التعطي ــن فرق   م

 
  :   ، حاكيا قول خصمه له  وقال ابن القيم يف موضع آخر منها

ــا   ــوم اللق ــدا ي ــت أن حمم   وزعم
  حــىت يــرى املختــار حقــا قاعــدا 

  

 

ــه رب العــرش بالرضــوان      يدني
  معه علـى العـرش الرفيـع الـشان         

ت (، إمساعيل بـن حممـد بن مـاحي األنصاري   مةوكـان شيخنا الكـبري العال
،  ، وا ، وحيتج هلا  ، يستدل بأبيات الدارقطين ويذكرها رمحه اهللا)  هـ1417

  .  إذا عرضت هذه املسألة
،  ، الذي رواه جماهد رمحه اهللا ، وقوهلـم يف هـذا األثـر فهذا اعتقاد أئمة اإلسالم
  .  وغالب من ذكـر ليس حبنبلي

  !! فزعمه أن هذا األثـر مكذوب :  ة املالكي الثانيةأما كذب
، ونـقـاده    وهـم صـيارفة احلديـث-واحـتجاج مـن ذكـرنا بـه

  .    يغين عن غريه-وحفاظه
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  فصل 
   يف زعم املالكي أن معتقدات رواة احلديث سبب يف توثيق األئمة هلم

   فرمبا وثقوا  أو جترحيهم لذا جيب احلذر من توثيقهم وجترحيهم
  والرد عليه وإبطال زعمه  أو ضعفوا ثقة ألجلها ضعيفا

:   " تأثري العقيدة على اجلـرح والتعديل " حتت فقرة) 132(قال املالكي ص 
،  تضعيف ثقات املـخالفني:  ولعل أبرز آثار العقيدة على اجلرح والتعديل عند احلنابلة(

  :  ، ومن ذلك وتوثيق ضعفاء املوافقني
  .   ، وخاصة فيما يروونه يف فضائل علي عة تضعيف ثقات الشي- 
  .  ، واملعتزلة  ، والقدرية  ، كعلماء املرجئة  تضـعيف سائر املـخالفني من العلماء- 
  .  ، أو املتوقفني   تضعيف القائلني خبلق القران- 
،   ، حىت وصل تضعيفهم للبخاري  تضعيف من يتومهون فـيه أدنـى خمالفة- 
  .  يب حنيفة إخل، وأ ، والكرابيسي ومسلم
، يضعفه من احلـنابلة   ، كالبيهقي   تضعيف الكـبار من أئمة األشاعرة- 

، وهذا ما مل   ، ويزعم أنه ال يوثـق بنقله يف العقيدة  الشيخ صاحل الفوزان:  املعاصرين
ا هـ كالم !) ؟  ، وإىل اآلن ال أدري كيف جترأ على هذا القول  يسبق إلـيه الشيخ

  .   املالكي
  :   ب من وجوهواجلوا
، فـما ضعف احلـنابلة  ، حمض كـذب وافتراء أن كالم املالكي هنا:  أحدها
، لـذا مل يستطع املالكي   ، ثقة وردوا حديثه ألجل اعتقاده ، وأهل السنة عامة خاصة

  .  ، وال أدل على كـذبه وضعف حجته من هذا إيراد مثال صحيح واحد فحسب
:  ، من التابعني ومن بعدهـم لماء اإلسالم، وكـبار ع وقـد كـان أئمة السلف
، فتعم فتنة  ، لئال يظهر ويقصد ، فـال يروونه عنه رمبا ردوا حديـث راو لبدعته

  .  ، وجيد سبيال إىل نشر ضالله املسلمني به
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  .  ، فكال وحاشا ، أو يضعفوه ألجل ذلك وهو ثقة أما أن يكذبوه
، لـرجال  أسوق لذلك عشرين مثاال، و وأنا أبني كـذب املالكي على احلـنابلة

قـد :  ، واملرجـئة ، واملعتزلة ، والقدرية ، والناصبة ، من الرافضة  من أهل البدع
  :  ، منهم  ، بل واشتهارهم بـها ، مـع علمه بـبدعهم وثقـهم اإلمام أمحد بن حنبل

 . ، وكـان مرجئا وثقـهم اإلمام أمحد:   )ع( إبراهيم بن طهمان اخلراساين - 1
  .  )28( " حبر الدم  " ، ) " )2/ 108ذيب الكمال "

 ا " كان مذهبه التشيع : " وثقه اإلمام أمحد وقال:   تلـيد بن سليمان احملاريب- 2
  .  ، يطعن يف عثمان رضي اهللا عنه كان رافضيا:  ، قلت هـ

، إال   ثـور بن يزيد ثقـة  " : قـال فـيه أمحد:   ثـور بن يزيد الكالعي- 3
  .  )139( "  حبر الدم " . ا هـ  " كان يرى القدرأنه 

احلسن بن  " : قال فيه اإلمام أمحد:  )4بخ م ( احلسن بن صاحل بن حي - 4
  .  " ، صائن لنفسه يف احلديث والورع ، صحيح الرواية متفقة صاحل

 ،  ) " )6/ 177ذيب الكمال " .  " ، إال أن مذهبه ذاك ثقة  " : وقال مرة
  .  )194( "  حبر الدم "

  .   ، ويترك اجلمعة واجلهاد خلف أئمة اجلور أراد أمحد أنه يرى السيف:   قلت
، وأول من تكلم يف  شيخ أيب حنيفة:  )4بخ م ( محاد بن أيب سليمان - 5

 . ، ومع ذلك وثقه أمحد وذكر عنه ما ذكرته عنه  ، كان مرجئا مشهورا بذلك الرأي
  .  )228( " محبر الد " ، ) " )7/ 269ذيب الكمال "

 . ، وذكر أنه يقول بالقدر ويكتمه وثقه أمحد:  )ع( سعيد بن أيب عـروبة - 6
  .  )465( "  حبر الدم " ، ) " )11/ 5ذيب الكمال "

ما  " : وثقه أمحد وقال:  )خت م د ت س( سليمان بن قـرم بن معاذ الضيب - 7
 ، ) " )12/ 51ذيب الكمال  " . " ، لكـنه يفرط يف التشيع  أرى به بأسا

  .  )398( "  حبر الدم "
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، وذكر من  ذكره أمحد فأطراه كثريا:  )ع( قـتادة بن دعامة السدوسي - 8
، وقد ذكر أمحد يف موضـع  " كان قتادة أحفظ أهل البصرة " :  ، وقال فضله وعلمه

و ) 365( " حبـر الـدم " . أن قـتادة يقـول بالقدر ويكـتمه:   آخـر
)846(   .  

، وكان  ثقة  " : قال أمحد فـيه:  )4بـخ م ( اهللا بن شقيق العقـيلي  عبد- 9
حبر  " ،  )  "  )15/ 89ذيب الكمال " .  ملاtحيمل على علي 

  .  )534( " الدم
، جالس  ، وكان قدريا  وثقه أمحد:  )ع( عبد اهللا بن أيب جنيح يسار - 10

،   ) " )16/ 215ذيـب الكمـال " . عمـرو بـن عبـيد فأفسـده
  .  )567( " حبر الدم  "  و

، وكان  رجل صاحل " :  قال فيه أمحد:  )4م ( عبد العزيز بن أيب رواد - 11
  .   )634( " حبر الدم " ، ) " )18/ 136ذيب الكمال " .  "  مرجئا

،  ثقة " : قال فيه أمحد:  )4م ( عبد اجليد بن عبد العزيز بن أيب رواد - 12
حبـر  " ،  )273 /18( " ـب الكمالذي  " . " تعلق يف اإلرجـاء

  .  ، داعيا إليه كان غاليا يف اإلرجاء:   قلت.  )644( " الـدم
، كان يرى  ثقة  " : قال فيه أمحد:  )خ م دس( عثمان بن غياث الراسي - 13

  .   )676( " حبر الدم " ، ) " )19/ 473ذيب الكمال " .  " اإلرجاء
كان يتهم  " :  ل فـيه أمحدقا:  )ع( علقمة بن مرثد احلضرمي - 14
 / "  )20ذيب الكمال " . "  ، وكـان ثقة يف حديثه ضابطا  باإلرجاء

  .  )705( "  حبر الدم " ، )358
، لكنه رأس  صاحل احلديث  " : قال فيه أمحد:  )ع( علي بن بذمية احلراين - 15

حبر   " ، )  "  )20/ 328ذيب الكمال " - " يف التشيع
  .  )708( " الدم
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هو يف بدنه  " : قال فيه أمحد:  )خت ت ق( الربيع بن صبيح السعدي - 16
   " ، وليس عنده حديث حيتاج إليه فـيه  رجل صاحل

ذيب  " .  وذكر أنه كـان معتزليا  "  ليس به بأس " :  وقال مرة- 
  .  )293( " حبر الدم  " ، )89 /9(  " الكـمال
،   ليس بـه بأس  " :  أمحدقال فيه:   )بخ ت( سامل بن أيب حفصة العجلي - 17

 ،  ) " )10/ 133ذيب الكمال " .  "  إال أنه كان شيعيا
  .  )334(  " حبرالدم "

، وملا قيل  ، وكان قدريا وثقـه أمحد:   )ع( علي بن املبارك اهلنائي - 18
 / "  )21ذيب الكمال  " . " قـد كـان يرمى بالتشيع " : ألمحد يف ذلك قال

  .  )722( " حبر الدم  " ، )111
،  ، وكان قدريا  وثقه أمحد:  )4بخ م ( عمرو بن اهليثم بن قطـن - 19

، ولو فتشت   حنـن حنـدث عـن القدريـة " : ولـما قـيل ألمحـد يف ذلـك قال
حبر  " ، ) " )22/ 280ذيب الكمال  " .  " وجدت ثلثهم قدرية ، أهل البصرة

  .  )785( " الدم
،  صاحل احلديث  " : ، وقال فيه  أمحدوثقه:  )4خ ( فطـر بن خليفة - 20

حبـر  " ، )  " )23/ 312ذيـب الكمـال " . "  خشـيب مفـرط
  .   كان شيعيا:   قلت.  )834( " الـدم

ليس   " : ، وقال مرة وثقـه اإلمام أمحد:   )د عس ق( الوضني بن عطـاء - 21
  .  "  ، وكان يرى القدر  بـه بأس
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  فصل 
  ة السلف مجيعا حيابون يف دين اهللا ومل يكن اإلمام أمحد وال أئم

   وقد كان  أحدا وافقهم أم خالفهم
، إال أن ذلك مل مينع أمحد من بـيان  صاحب سـنة:  )ق( رواد بن اجلـراح -
، إال أنه حدث عن سفيان أحاديث   ، صاحب سنة  ال بأس به " : ، فقال فيه حاله
  .  )304( "  حبر الدم " ، ) "  )9/ 227ذيب الكمال " . " مناكري

، قال فـيه اإلمام  مثله كذلك:  )ت فق(، أبو عصمة املروذي   ونوح بن أيب مرمي- 
، وكان   ، ومل يكن يف احلديث بذاك كـان أبو عصمة يروي أحاديث مناكري " :  أمحد

ذيب  " .  "  ، تعلم منه نعيم بن محاد الـرد على اجلهمية شديدا على اجلهمية يرد عليهم
  .  )1085( "  حبر الدم " ، )56 /30(  " الكمال
، شديد  كـان إماما يف السنة:  )4خت م ( وكذلك محاد بن سلمة - 

، ولـمـا سأل حممد بـن حييـى النيسابوري  ، منافرا ألهـل الـباع  التمسـك ا
وأومأ بيده : (  قال النيسابوري  "  إن محاد بن سلمة خيطئ " : اإلمام أمحد عنه قال فيه

  .  )227( " حبر الدم " .  ) ير بالرواية عنه بأسا، ومل  خطأ كثريا
  .  ، فيما ادعاه ، يظهر جليا كـذب املالكي  فبما سبق

، ومسلما كـذب   أن زعم املالكي أن احلـنابلة قد ضعفوا البخاري:   الوجه الثاين
، كـتابامها أصح الكـتب  ، بل مها عندهم إمامان كبـريان جليالن حافظان أيضا

  .  اهللا عز وجلبـعـد كـتاب 
وأنـا .   ، وينافرون وينابـذون من تكلم فيهما بل حيكون اإلمجاع على ذلك

، قـد ضعف البخاري أو مسلما  ، أن يسمي يل حنبليا واحدا فقط أحتـدى املالكي
  .  رمحهما اهللا

، وقد دعا املالكي الناس إىل  وإمنا من يشكـك فيهما هو وأمثاله من أهل البدع
  .  ، ودراسة أسانيده  ، وإعادة دراسته "   البخاريصحيح  " مراجعة
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، تفوه بـه ملا استضافته القنوات  أيضا  " صحيح البخاري " ولـه كـالم قبـيح يف
  .  ، أما معناه فقد قدمته ، ال حيضرين نصه  الفضائية

، فقد  ، وأيب حنيفة فأمـر آخـر أما تضعيف احلـنابلة للكرابيسي:  الوجه الثالث
  .   ، قبل أن خيلق أحـمد  ، أئمة هذا الشأن احلديثضعفهما يف 

، وهـو   فحاشا وكـال:  وأما زعمه أن احلنابلة يضعفون البيهقي:  الوجه الرابع
  .  ، بل هو حمفوظ مبا حفظ ، ومل يتكلـم يف حفظه أحد منهم من كبار حفاظ احلديث

احل بن فوزان بن وما نسبه هذا الكـذوب إىل شيخنا الشيخ العالمة احملقق الدكتور ص
،   ، وعدم وثوقه بنقله ، من تضعيفه للبيهقي عبد اهللا الفوزان حفظه اهللا ونفع بعلومه

  .  فكـذب صريح أيضا
، يعيبون على البيهقي رمحه اهللا قوله ال   ، وأهل السنة مجيعا وإمنا الشيخ صاحل الفوزان

، وإال   يت يرويها، فيعيبون ما يذكره من تأويل عقب بعض أحاديث الصفات ال نقلـه
، ما مل   ، ومعتدون مبروياته وآرائه وأقواله فهم مغتبطون بكتب البيهقي رمحه اهللا ومصنفاته

  .   تكن خمالفة للصواب
، وأبو هريرة من حفاظ الصـحابة بـال  وقد كـان عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

 :  لوا، وقا  ، ومـع ذلـك رد أهـل العلـم بعـض آرائهـم يف مرويام  ريـب
،   ، وهم حفاظ  فهذا فيهم رضي اهللا عنهم.  "  ، وال يؤخذ برأيهم يؤخـذ بروايتهم "

  ! ؟  ، فكيف بغريهم وخمالفاتـه أصولية ، ويف خمالفام الفرعية صحابة
، عمـا نسبه إلـيه املـالكي يف  وقـد سـألت شـيخنا صاحلا الفـوزان

من - رمحه اهللا -البيهقي  " : ، وقال ، وكـذبـه فأنكـره:  تضـعيف البـيهقي
وإمنا أعيب عليه تأويلـه .  ، وحفـاظ احلديـث الثقات الكـبار  أئمـة اإلسـالم

  .   ا هـ " ، وقـد عابـه عليه أهل السـنة قبلي  للصـفات
  :  ، وتناقضاته كثرية  وهنا تناقضان ظاهران للمالكي
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،   كما ذكر املالكي - رمحه اهللا -إن كـان احلنابلة يضعفون البيهقي :   أحدمها
، ومتعنا   أطال اهللا يف عمره-، وما زال حيا فكـيف يكون الشيخ صاحل الفوزان املعاصر

! ؟   ومل يسبق إىل ذلك- كما زعم سابقا- أول من ضعفه-بـه ممتعا بصحته وعافيته
  ! ؟   ، أتوا بعد الفوزان فهل احلنابلة الذين يعنيهم املالكي

، وهو   ، فكيف ينكر تضعيفه يهقي رمحه اهللا غرية كاذبةأن غريتـه على الب:  الثاين
كعبد اهللا بن :  ، ويشكك يف نـقلهم يكـذب مجاعة غريه كـلهم من أئمة الدين

  !! ؟  ، وغريهم ، والرباري  ، وابن بطة ، وابن أيب يعلى  ، وأيب بكر املروذي اإلمام أمحد
  ! ؟   عليه، وما بىن كتابه هذا إال  بل كيف ينكر الكذب ويستعظمه
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  فصل 
  يف رميه احلنابلة بأن فيهم ضعفاء ووضاعني أحق بالتجريح من غريهم 

  والرد عليه وإبطال زعمه
  :  )133-132(قال املالكي ص 

  .   مع املضعفني هلؤالء من احلنابلة من حيث اجلملة أضعف يف الرواية من خصومهم(
ون يف األسـانيد ، ويغـري بل إن بعـض أئمتهم كـانوا يضـعون األحاديـث

، وهو من كبار علماء احلنابلة يف  ، كما كان يفعل ابن بطة احلنبلي واملتون خلدمة املذهب
مث .  "  ، واقشعر جلدي وقفت البن بطة على أمر استعظمته  " :  ، قال ابن حجر العقيدة

،  ، وعليه جبة صوف ذكر أثرا موضوعا عن ابن مسعود وهو أثر تكليم اهللا ملوسى
  .   صوف)1( وعمامة

، حىت يكون إسنادها  ، غري يف أمساء رجال القصة مث ذكر ما يدل على أن ابن بطة
  .  صحيحا

،   ، ويسيئون ملنهجه ومسعته  وكـان كثري من احلنابلة يكذبون على أمحد بن حنبل
، وأمحد   ، جعفر الصادق ، ابتليا بأصحاب سوء إمامان جليالن:  ولذلك قال أحد العلماء

  .  ا هـ كالم املالكي)  بن حنبل
  :  واجلواب من وجوه أربعة

ت (أن احلديث الـذي عابـه املالكي على اإلمام ابن بطة رمحـه اهللا :  أحدها
، وتغـيري إسناده ليظهر صحته حديث قـد رواه   ، وامـه بوضعه  ) هـ387

  .  مع ابن بطة مجاعة من احلفاظ والعلماء غريه
، عـن   مساعـيل بـن حممـد الصـفارعـن إ:  فقـد رواه ابـن بطـة

، عـن عبد اهللا  ، عـن محـيد األعرج ، عن خلـف بن خلـيفة  احلسـن بـن عرفة

                                                
  .   " عمامة"  بدل"  كساء: "   ، وهو عند احلافظ ابن حجر بلفظ هكذا عند املالكي) 1(
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كلـم اهللا تعاىل  { rقال النيب :    قالt، عن عبد اهللا بن مسعود  بـن احلـارث

  .   احلـديث)1( }، وكساء صوف   ، وعليه جبة صوف ى يوم كلمـهموس

عن مجاعة من شيوخه ) 252ص ( " األمساء والصفات " وقد رواه البيهقي يف
  .   به- وهو شيخ ابن بطة -عن إمساعيل بن حممد الصفار 

ت  ("جزء احلسن بن عرفة العـبدي"  ، يف وهـذا احلديـث كذلـك
ده الذي ذكره ابن بطة دون تغيري وال بسن) 63(املشهور ص  )هـ257

  .  تبديل
  .  ، قـبل أن خيلـق ابن بطة  وهو جـزء مـتواتر عن احلسـن بـن عرفة

عن علي بن حجر عن خلف بن  " سننه " يف) 1734(كـما رواه الترمذي 
  .    بهخليفة

 :  ، قال ابن حبان فـيه حديث معل حبـميد بن علي األعرج:  وهذا احلديث
، بنسخة كأا  ، يروي عن عبد اهللا بن احلارث عن ابن مسعود ديث جدامنكر احل "

  .  " ، ال حيتج خبربه إذا انفرد موضوعة
 /2( "  مستدركه على الصحيحني  "  فقـد رواه احلـاكم يف:  ومـع هـذا
:   ، وظن محيد بن علي األعرج راويه الضعيف  من طريق خلف بن خليفة به) 379

هذا حديث صحيح على شرط البخاري : ( ، فصححه وقال  ةمحيد بن قيس األعرج الثق
  .  )ومل خيرجاه

 - ، فاحلـاكم  فإن كـان أحد مستحقا لإلنكـار والتهمة بتغيري رجال إسناده
  .   ، مث تصحيحه له  ومها يف اسـم أحـد رجاله:    فقد مجع إىل روايته لـه-وحاشاه

وعلـيه  " :  الضمري يف قوله، فإن غري صحيح:   وما فـهمه املالكي من التشبيه فيه
  .  جل وعال) اهللا(، ليس على  عليه السالم)  موسى (، عائد على   إخل  "  جبة صوف

                                                
  .  )1734(الترمذي اللباس ) 1(
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 - ، واألمسـاء والصـفات ، يف كتـب االعـتقاد ومـن ذكـر هـذا احلديـث
 مل يـرد منه -، وأبـو بكـر البيهقي   كما فـعل اإلمامان أبـو عبد اهللا ابن بطـة

  .  ، وترته عن ذلك  بة والصوف هللا جل وعالإثبات لبس اجلـ
، وهـذه صـفة   ، كما هي ظاهرة يف احلديـث وإمنا مراده إثبات صفة الكالم هللا

  .  ، واإلمجاع ، والسـنة املـتواترة قـد ثبتـت بالقـرآن
رمحه اهللا إمام كبـري بـريء مما )  هـ387ت (أن ابن بطـة :  الوجه الثاين

سري أعالم   "  ، قـال مؤرخ اإلسالم أبو عبد اهللا الذهيب يف هاختلقه املالكي يف حـق
،  ، العـابد  ، القـدوة اإلمام:  ابن بطة : ( )529 /16(يف ترمجته  " النبالء
، أبـو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن   ، شـيخ العـراق  ، املـحدث الفقـيه

  .   )  محدان العكـربي احلنبلي
نزهة   "  يف كتابه)  هـ662ت ( رشيد الدين العطار قـال احلـافظ الكـبري

ص ( " ، يف ذكر من حدث عن أيب القاسم البغوي من احلـفاظ واألكـابر  الناظر
:   يف ابن بطـة بعد أن ذكره من احلـفـاظ واألكـابر اآلخذين عن البغوي) 92

ه ، لكن تكلـم في عنه " معجم البغوي "  ، حدث بـ  ، مصنف  ، زاهد ، جليل  فقيه(
  .  ا هـ) اخلطيب وغريه

، قال الذهيب   ومع إمامة ابن بطة يف الدين كان يف حفظه شيء
  .  )البن بطة مع فضله أوهام وغلط : (  )530 /16(  "  السري  "  يف

ملا رجـع  " :  حدثين أبو حـامد الدلوي قال: ( ونقـل الذهيب عن اخلطيب قولـه
،  ، وال رؤي مفطرا إال يف عيد ر يف سوق، الزم بيته أربعني سنة مل ي ابن بطة من الرحلة

  .   ا هـ)  " ، مل يبلغه خرب منكر إال غريه وكان أمارا باملعروف
أن املـالكي عمـى مصـدر نقلـه عـن احلـافظ ابن حجر :  الوجـه الثالـث

  .   لئال يوقـف على حقيقة كالم احلافظ ابن حجر-  عمدا–



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 209

 - 131 /4( " امليزانلسان  " وكـالم احلـافظ موجود يف كـتابه
، وكـان مما قال احلافظ  ، إال أن املالكي حرفه وبتره يف ترمجته البن بطـة) 132

  .  )، لكـنه ذو أوهام  إمام: ( ، وتعمد املالكي حذفـه ابن حجر يف ابن بطـة هناك
،  ، إماما يف الفقه ، كان إماما يف السنة  ومع قلة إتقان ابن بطة يف الرواية: ( ثـم قال

  .   ا هـ) ، وإجابة دعوة رضي اهللا عنه  صاحب أحوال
ذكـرت أليب سعيد : (  ثـم نقـل احلـافظ عـن أبـي الفـتح القـواس قولـه

هو فوق  " :  ، فـلما عاد قال يل فخرج إليه.  ، وزهده  ، وعلمه ، ابن بطة اإلمساعيلي
  .  ا هـ)  "  الوصف

، كان يكذب على   نابلة وأئمتهمأنا ال نسلم أن أحدا من علماء احل:  الوجه الرابع
  .  اإلمام أمحد رمحهم اهللا مجيعا
، وأن ابن  ، وبيـنا كـذبـه هو  ، ابـن بطـة بالكذب وقـد رمـى املالكي

  .  بطة برئ من ذلك
، لعامل حنبلي كـذب على  ، مبثال واحد صادق غري مكـذوب وحنـن نطالبه هنا

  !! ؟  أين للمالكي بذلكو!! ؟   ، وما كذبات ذلك الكاذب اإلمام أمحد
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  فصل 
  يف رميه كتب العقائد السلفية بالتناقض وإبطال زعمه 

  :  " التناقض " ، حتت عنوان  )134(قال املالكي ص 
، فتجدهم   ، فتجد الشيء وضده  التناقض سـمة رئيسة من مسات كتب العقائد(

،  آليات الصرحية، مث يتركون ا يأمرون باالهتمام بالقرآن والسنة ووجوب اتباع األثر
، ال تصح ال   ، وإسرائيليات ، وأكاذيب  ، إىل موضوعات واألحاديـث املتفق عليها

  .  ا هـ كالم املالكي) ، وال متنا سندا
   :  وأقول

} ö@ è% (#qè?$ yd öNä3uZ» yd öç ç/ bÎ) óOçFZä. öúüÏ%Ïâ» |¹ ÇÏÍÈ { )1( ومن نظـر يف كتب عقائد أهل 

، بفهم  السـنة حـنابلة وغريهـم وقـف على صـدق التزامهم بالقرآن والسنة
  .   السلف الصاحل رمحهم اهللا

، وهم صيارفة احلديث  وكـيف يستدلون باملوضوعات واملكذوبات وحنوها
  ! ؟  ونقاده

، فقد قدمنا سبب روايـتهم  اديث معلة وغريهـم من أح- هـم -وما رووه
، وإيقاف  ، وأن مقصـدهم مجـع ما يف الـباب ، وبيـنا حجـتهم يف ذلـك هلـا

، فكيف  ، ومل يلتزموا الصحة  الـناس عـلى أسانيد تلـك األحاديـث بعللهـا
  ! ؟   يلزمون ا

حنابلة ، فـعله حفاظ اإلسالم  ، أن هذا أمر مستقر وذكـرنا كذلك يف موضع تقدم
  .   وغريهم

                                                
  .  64:  سورة النمل آية) 1(
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، ثـم  ، يف عصر التابعني وقـد كانـت تلك األحاديـث املـعلـة تروى
، فكيف يناط  ، ومل يكـن حيـنذاك أمحـد وال أصـحابه  تابعـيهم ومـن بعدهـم

  ! ؟  ، ويترك غريهم  هذا باحلنابلة
، واحلاكم  وغريه " األمساء والصفات " وممن كـان يرويها البيهقي يف

  .   ، وغريمها ومها شافعيان " تدركاملس  "  يف
أمـا أخـبار بـين إسـرائيل فـمان ذكـر أحـد األئمـة شـيئا مـن 

، واستئناسا ا على  ، وما رووها إال مجعا ملا يف الباب ، فإم مل يعتمدوها قط أخبارهم
، وتابعيهم   وأتباعهمrوهلم يف أصحاب رسول اهللا .  أصل مستقر يف الكـتاب والسنة

  .   وة حسنةأس
، وحدثوا عن بين إسرائيل وال  بلغوا عين ولو آية { :  إذ قالrوقد أذن هلم نبيهم 

 /2(حم  ()1( }، فليتبوأ مقعده من النار  ، ومن كـذب علي متعمدا حرج

) 2669(ت ) 3461(خ ) 214 و202 و159
يا  { :   فقالrوملا أتى حرب يهودي إىل النيب .  )  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص

واألراضني على إصبع ،   يضع السماوات على إصبعU، إنا جند يف التوراة أن اهللا  حممد
  .    للحرب مقرا له مبا قالr، تبسـم النيب  احلديث " . . .  )2( }

والعجب من هذا الغيور كيف حيمل على عقائد احلنابلة الذين يدعون اعتماد القرآن 
، الذين يأمرون بتجنبها  ، ويترك أئمة الضالل والبدعة  والسنة واتباع األثر باعترافه هو

  :  ويزعمون

                                                
، الدارمي املقدمة  )159 / 2(، أمحد   )2669(، الترمذي العلم   )3274(البخاري أحاديث األنبياء ) 1(

)542(  .  
، الترمذي تفسري القرآن   )2786(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار   )4533(البخاري تفسري القرآن ) 2(

  .  )457 / 1(، أمحد  )3238(
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  .  ، عياذا باهللا اهر الوحيني كـفرأن ظ -
يف  " املنطق " وأن الواجـب حتكـيم عقوهلـم املعصومة مبـيزان العقـول -
  .  ، ال جعله حمكوما ما الوحيني

، وسفسطة   ، ومرجع عقائدهم إىل علم الكالم املذموم وخيعلون أصل دينهم
  .  الفالسفة
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  فصل 
  إلطراء مع حتذيرهم منهما يف رميه احلنابلة بالغلو يف التكفري وا

  والرد عليه 
  :   )134(قال املالكي ص 

، وغلـوهم يف  ، مـع غلـوهم يف التكفري وجتدهـم حيذرون مـن الغلـو(
  .   ا هـ كالم املالكي) الثـناء على علمائهم

  :   وأقول
؟ وهل انفرد احلنابلة يوما بتكفري أحد مل يكـفره السلف وأهل  ما مثال ذلك

وما معتقده ! ؟   ، فـمن هو  وإذا كـان احلـنابلة انفردوا بتكفري أحـد! ؟  السـنة
  !! ؟  الذي كـفره احلنابلة ألجله ومل يصيبوا

، وكـأن كالمه  وقد ذكرت مرارا أن املالكي يلقي قوله دون دليل أو بينة أو مثال
  .   ، وكالمه هنا من هذا الباب قد أصبح دليال يستدل به ال له

، وذكر منها   تكفريهم مجلة من فرق املسلمني:  ملالكي به احلنابلةوكـان مما عاب ا
  .   ، والرافضة  املعتزلة

جممعون على مجلة اعتقادات أمجـع :  وقدمت أن هاتني الطائفتني ومن وافقهما
  !! ؟  ، فكـيف ـا جمتمعة  السلف عـلى كـفـر فـاعل آحادهـا
، ونفي  ، وإنكار الصفات لـو، وإنكـار الع ومثلت لذلك بقوهلـم خبلق القرآن

  .   ، وغري ذلك  يف اآلخرةUرؤية اهللا 
إمجاع السلف الصاحل قاطبة على كفر :  أول الكتاب  " املقدمة الثالثة  "  وذكرت يف

  .   ، القائلني خبلق القرآن وكفر كل من قال بذلك اجلهمية
، إن   ذكر، فلم ينفرد احلنابلة بتكفـري من  ومن أسلفنا داخلون يف ذلك بال ريب

  .  كان زعم إنفرادهم به
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، وترك الرافضة  ، مع سالمتهم منها وقد رمى املالكي احلنابلة بفريته السابقة ظلما
، وعمر أفضل األمة بعد نبيها وأتـمها   ، فكفروا الشيخني أبا بكر وهم أوقع الناس فيها

 ومجاعة قليلني حىت آل ، إال عليا ، بل قد كفروا غالب الصحابة وفسقوا أكثر الباقني إميانا
، وعبيد اهللا   ، فأدخلوا عبد اهللا ، الذين يزعمون حبهم وتوليهم مل يسلموا من هذا البيت

 r، ونالوا من احلسن بن علي سبط رسول اهللا   ابين العباس بن عبد املطلب يف ذلك
  .  وابنه

ال يدافع ويذب عن املعتزلة والقدرية والرافضة أن !! ؟  فـأين املالكي عنهم
؟   وقـد كفـروا الصـحابة بالظلم- هـم-ويـتركـهم!! ؟  يكفـروا بـاحلـق

  .  بل قد كفروا األمة كـلها عداهم!! 
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  فصل 
  يف رميه أهل الفرق مجيعا بأم متناقضون يأمرون أتباعهم باتباع 

  وبيان  طوىب للغرباء  السواد األعظم عند متكنهم فإذا كانوا قلة قالوا
  والرد عليه مراده

  :   )134(قال املالكي ص 
، تأمر أتباعها باتباع  وجتـد هذه الفرق والطوائف عند سيطرا وكثرة أتباعها(

  .  ، وعدم خمالفة األمة السواد األعظم
طوىب  " : ، يأيت العقائديون ويقولون ، وأصبحوا سوادا أعظم فإذا انتصر خصومهم

، ولو كنت   عة ما وافق احلق، فاجلما " ، الذين يصلحون إذا فسد الناس للغرباء
  .   ا هـ)  . وحدك

  :  واجلواب من ثالثة وجوه
  :  ، يراد به أحد أمرين كالم األئمة أن السواد األعظم:  أحدها

، وعدم اخلروج  ، وإمامهم وإن كـان جائرا ظاملا  إما لزوم مجاعة املسلمني- 
  .  ، وشق عصا الطاعة عليه

  .   وإما اإلمجاع- 
  .   خيالف فيه إال اخلوارجال:   فـاألول
، فخشي احتجاجهم  ، شـذ به عن األمة ال خيالف فيه إال صاحب قول منبوذ:  والثاين

. t̀Bur È,Ï%$t±çÑ tAqßô§ç9$#  {:  ، وقـد قال سبحانه عليه باإلمجاع فأبطلـه Ï̀B Ïâ÷èt/ $tB tû̈üt6s? ã&s! 

3ìyâßgø9$# ôìÎ6FtÉur uéöçxî È@ãÎ6yô tûüÏZÏB÷sßJø9$# ¾Ï&Îk!uqçR $tB 4í̄<uqs? ¾Ï&Î#óÁçRur zN̈Yygy_ ( ôNuä!$yôur #·éçÅÁtB ÇÊÊÎÈ { )1(  .  

،   بكثرة أتباعه– قط –ومل يستدل أهل السـنة حنابلة وغريهـم على احلق 
b  {:  ون قـول اهللا تعاىلوهـم يتل! ؟  كـيف ال Î) ur ôìÏÜ è? uésY ò2 r& t̀B ÜÎû ÇÚöë F{ $# 

                                                
  .  115:  رة النساء آيةسو) 1(
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x8qù=ÅÒãÉ t̀ã È@ã Î6yô «!$# 4 { )1(وقولـه جل وعال   :}  !$ tBur çésY ò2 r& Ä¨$̈Y9 $# öqs9 ur |Mô¹tç ym 

tûüÏYÏB÷sßJ Î/ ÇÊÉÌÈ { )2(  .  

، فإن الكـفـار واملشركني أكـثر   ؛ لـبطل دين اإلسالم برمته ولو اطـرد هـذا
 عن tمن حديث أيب سعيد اخلـدري   " الصحيحني "  ، بل قد ثبت يف  من املؤمنني

.  ، واخلري يف يديك لبيك وسعديك:  فيقول! يا آدم :  يقول اهللا تعاىل { :   قالrالنيب 

من كـل ألف تسع مائة :  قال؟  وما بعث النار:   قال.  أخرج بعث النار:   فيقول
، وترى الناس  ، وتضع كل ذات محل محلها  يشيب الصغريفعنده.  وتسعة وتسعني

، وأيـنا   يا رسول اهللا:   قالوا " ، ولكن عذاب اهللا شديد ، وما هم بسكارى سكارى
 مث.  " ، فإن منكـم رجال ومن يأجوج ومأجوج ألفا أبشروا  " :  قال؟   ذلك الواحد

 : ، فقال  فكربنا.  " ، إين أرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة والذي نفسي بـيده:   قال
أرجو أن تكونوا نصف أهل  " : ، فقال  فكربنا.   " وا ثلث أهل اجلنةأرجو أن تكون "

،  ، إال كالشعرة السوداء يف جلد ثور أبيض  ما أنتم يف الناس " : ، فقال  فكربنا.  " اجلنة
و ) 3348(خ  ()3( }، يف جلد ثور أسود   أو كشعرة بيضاء

  .   ))222(، م  )6530(
! ؟  وأي عصر ذاك! ؟  من بقية أتباع املذاهبمىت كان احلنابلة أكثر :   الوجه الثاين

  !! حىت أمر احلنابلة باتباع السواد األعظم لذلك
، وإن كانوا يف معتقدهم   ، من عهد أمحد إىل يومنا هذا وما زال احلنابلة قليلي العدد
  .  على معتقد سلف األمة وخيارها

                                                
  .  116:   سورة األنعام آية) 1(
  .  103:  سورة يوسف آية) 2(
  .  )33 / 3(، أمحد  )222(، مسلم اإلميان   )3170(البخاري أحاديث األنبياء ) 3(
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، وأتباعهم سوادا  ، والتابعني وقد كـانوا يف صدر اإلسالم األول يف عهد الصحابة
  .  أعظم

، هلذا إن أمر احلنابلة باتـباع أئمة  ، هم سلف احلنابلة  فأئمة اهلـدى املتقدمون
، وإن كـانوا مجيعا  ، ال يأمروم باتباع مذهب اإلمام أمحد وأصحابه اإلسالم قبل أمحد
  .   ، إال أن املتبوع أولـى باالتباع من التابع على معتقد واحـد

 r هو النيب - على املـراد األول-أن اآلمر بلزوم السواد األعظـم:  الثالوجه الث
فـإن مل يكن هلم مجاعة وال  { : (   وفيه قال حذيفةtكـما يف حديث حذيفة 

، حىت  ، ولـو أن تعـض بأصل شجرة لهافاعتزل تلك الفرق ك "  r؟ فقال   إمام
و ) 8333(خ (، ومسلم   رواه البخاري)1( }يدرك املوت وأنت على ذلك 

  .  )3434(، م   )6557(
، فطـويب للغرباء الذين  ، ويرجع غريبا إن الدين بدأ غريبا { :   قائلrوهو 

 رواه عنه الترمذي )2( }يصلحون إذا فسد الناس من بعدي من سنيت 

  .   " هذا حديث حسن صحيح " : ، وقال )2630( " جامعه  "  يف
 بأيب هو rفـمرده للنيب :  - كما يزعم املالكي -فإن كـان مثة تناقضن يف األمرين

  .    عياذا باهللا!؟   وهل يبقى لقائل هذا إسالم وإميان.  وأمي

                                                
  .   )387 / 5(، أمحد  )3979(، ابن ماجه الفنت  )1847(، مسلم اإلمارة  )3411(البخاري املناقب ) 1(
، سنن ابن ماجه كتاب الفنت  )2630(، سنن الترمذي كتاب اإلميان   )145( مسلم كتاب اإلميان صحيح) 2(

  .  )2755(، سنن الدارمي كتاب الرقاق   )74 / 4(، مسند أمحد  )3986(
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  فصل 
  يف رميه للحنابلة بالتناقض يف أمرهم بالوقوف عند حدود الشرع وعدم 

  والرد عليه الزيادة عليه مث يزيدون هم أمورا يف املعتقد ليست فيه
  :   )134(قال املالكي ص 

،   ، وعدم الزيادة علـيها وتراهم يأمرون بالوقوف عند حـدود النصوص الشرعية(
ا هـ ) ، ليست يف الكـتاب وال السنة ـزيدون كـثريا مـن العقـائدبيـنما هـم ي
  .   كالم املالكي
  :   وأقول

  ! ؟   ، ولو مبثال أأعياه التمثيل له! ؟  أين مثال ذلك ودليله
، وليسـت يف  وإن كـان يعـين ـذه الـزيادات الـيت زادهـا احلـنابلة

،    وجوب اإلميان بالدجال ما ذكره سابقا منr، وال سنة رسوله  كـتاب اهللا
، فهذه أمور قـد  ، واإلمساك عفا شجر بينهم وحنوها ، وحفظ حـق الصحابة واملهدي

، كـمـا أن احلنابلة مل  أثبتها الشرع يف الكـتاب والسـنة الصـحيحة واملتواترة
، من أهل العلم   ، بل شاركهم كثـري غريهم يـنفردوا بإجيـاب اإلميـان واألخـذ ا

  .   ، كما تقدم  ةوالسن
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  فصل 
  يف رميه للحنابلة بالتناقض يف تكفري اخلصوم فإذا كانوا ضعفاء حرموه 

  والرد عليه  وإذا قووا كـفروا املسلمني  وجعلوه من عقائد اخلوارج
  :   )134(قال املالكي ص 

، وأنـه ال  ، وأنـه مـن عقـائد اخلـوارج وتـراهم يعظـمون تكفري املسـلم(
، ال يرقبون يف  فإذا قـووا!! ، إمنا هو عند ضعفهم  لورع عن التكفريوهذا ا.  جيـوز

  .  ا هـ) مسلم إال وال ذمة
  :  واجلواب من وجهني

أصل :   أن تكفري من ارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم املعلومة املقـررة:   أحدمها
 ، باختالف  املسلمون مجيعا- من حيث األصل-، أمجع على صـحته  من أصول اإلسالم

، وبينا  ، ومل ينفرد اخلوارج بذلك  ، وليس من عقائد اخلوارج  ، وتعدد طرائقهم مذاهبهم
  .   أول الكتاب "  املقدمة األوىل " ذلك يف

، باملعاصي  ، هو تكفري املؤمنني ، وإخوام املعتزلة والرافضة أما ما انفرد به اخلوارج
، ورمبا   مرتلة بني مرتلتني يف- ألجلها-، أو جعله والكبائر اليت ال يكفر فاعلها

، وعمر رضي اهللا  ، كتكفري الرافضة أليب بكر  كفـروهم بطاعات عظيمة ليست مبعاص
،  ، وتكفـري املعتزلة وأضرام ، وتكفري اخلوارج لعثمان وعلي رضي اهللا عنهما  عنهما

عبد اهللا ، ويف هذا يقول اإلمام الكبري أبو  ملعتقدي اعتقاد السلف الصاحل رضي اهللا عنهم
  :  " الكافية الشافية " ابن قيم اجلوزية يف

ــد واإلميــان    وخصومنا قــد كفرونـا بالــذي        ـــة التوحي   هــو غـاي
، تسلطت علـيهم   ، قد كانوا ضعفاء  أن احلنابلة وأهل السنة مجيعا:  الوجه الثاين

،  م، وأعملـوا سـيوفهم يف رقا املعـتزلة يف عهـد اخللـيفة العباسـي املـأمون
، أن  ومل مينعهم ذلك أبـدا:  ، وآذوهم فعظم بالؤهـم ، وسجنوهم  وجلدوا ظهورهم
  .   ، ومجيع من قال بقوهلا خبلق القرآن يكـفـروا املعتزلة
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،   ، يف جملس املعتصم   بعـض جمادليه من املعتزلةtبل قد كـفـر اإلمام أمحد 
  .  وأمام نظره ومسعه

،  ، وطال عذابه  ثالثة خلفاء من بين العباسtوتعاقب على تعذيب اإلمام أمحد 
، ورفعة يف  ، ومل يزده ذلك إال ثباتا ، فلم خيتلف قوله األول عن قوله األخري  وطال سجنه

  .  الدارين
  !! ؟   وأي ظهور! ؟  فأي قوة كانت ألمحد حينذاك

شيخ  "  ، ومـن بعدهـم إىل وكذلـك كـان حـال أتـباعه مـن معاصـريه
، كانوا ضعفاء تسلط املبتدعة عليهم  ، وتلميذه ابن القيم وغريهم تيميةاإلسالم ابن 
، فـما محلهم هذا  ، وحصـل هلم ما هو معروف معلوم ، وسجنوا وأوذوا بالسالطني

:   ، قال سبحانه ، كـما كـان أتباع األنبـياء والرسل  ، على التبديل والتغيري قـط
}  ûÉiïr'x.ur Ï̀iB %cÓÉ<̄R ü@ tG» s% ¼ çmyè tB tbqïã În/Íë ×éçÏW x. $ yJ sù (#qãZyd ur !$ yJ Ï9 öNåku5$ |¹r& í Îû È@ã Î6yô «! $# $ tBur (#qàÿãè |Ê $ tBur 

(#qçR% s3tG óô $# 3 ª! $#ur è=ÏtäÜ tûïÎéÉ9» ¢Á9 $# ÇÊÍÏÈ { )1(   .  

                                                
  .   146:  سورة آل عمران آية) 1(
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  فصل 
  حنابلة بالتناقض يف يهم عن االشتغال مبا مل يشتغل بهيف رميه لل

  مما مل تعرف  وهم يشتغلون مبضايق االعتقادات صلى اهللا عليه وسلم  النيب
  والرد عليه   إال عنهم كما يزعم

  :   )134(قال املالكي ص 
وتراهم ينهون عن االشتغال بأمر مل يشتغل به النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم (
، مل ختطر على   ، أمروا الناس مبضايق من االعتقادات ، فإذا سنحت هلم الفرصة  ابهوأصح

، ما أنزل اهللا ا من  ، وال تابعي مع مسميات وألقاب مسوها هم وآباؤهم  بال صحايب
  .  ا هـ) سلطان

  :  واجلواب من وجهني
يف وقـد ذكرت ! ، على صدق دعواه مطالبة املالكي مبثال واحد فحسب:   أحدمها

، وسيأيت كـثري أن املالكي يلقي ااماته الكاذبة دون دليل وال بينة  مواضـع كـثرية
  .  ، ولو كـذبا وتلبيسا  ؛ لعجزه عنه ، كـما هو حال كالمه هنا وال حىت مثال

 وما دار r، شغلهم كتاب اهللا وسنة رسوله  أن احلـنابلة وأهل السنة عامة:  الثاين
،   ، بل يرون العلـم يف جهلهما  منطق وال فـلسفة، مل يدخلوا يف يف فـلكهما

،  ، فـمن أين تدخل عليهم ألفاظ ليست يف الكتاب والسنة  واجلـهل يف علمهما
  ! ؟  وختالفهما
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  فصل 
يف رميه احلنابلة بالتشدد يف نقد وتضعيف الرجال املخالفني هلم وإن كانوا 

  والرد عليه  وإن كانوا ضعفاء  واملبالغة يف توثيق أتباعهم أئمة
  :   )134(قال املالكي ص 

،  وتراهم يتشددون يف نقد وتضعيف الرجال الذين ال يوافقوم يف شواذ العقائد(
،  ، والكرابيسي ، وعلي بن املديين ، وحيىي بن معني ، ومسلم  حىت وصل ذمهم للبخاري

  .   ، واحلنفية ، وأيب حنيفة وابن اجلـعد
مسكـني بعبارة نقلوها عن الشافعي يف ، مت فضال عن تضعيف سـائر الشيعة

، فجعلها هؤالء يف كـل  ، ألم يستحلون الكذب تكذيب اخلطابية من الروافض
  !! ، ثقام وضعفائهم   الشيعة

، كما فعلوا  ، أو خفيفي الضبط ، ولو كـانوا ضعفاء  بينما يبالغون يف توثيق أتباعهم
  .  ا هـ) يف توثيق ابن بطة مثال
  :   جوهواجلواب من و

  .  ، واآلتية ، كبقية مزاعمه السابقة  كـذب هذه املزاعم:  أحدها
،   ، أو حيىي بن معني ، أو مسلما مطالبته بذكر حنبلي واحد فقط ذم البخاري:  الثاين

  .  ، ولن جيد  أو علي بن املديين
  .  وهؤالء عند احلنابلة وأهل السـنة حفـاظ اإلسالم وأعالمه األعالم

ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل  " :  د يف البخاريقال اإلمام أمح
  .   ، وذكره منهم وعد أمحد احلفاظ أربعة " البخاري

، وكل حديث   حيىي بن معني:   أعلمنا بالرجال  " :  فقال فيه أمحد:  أما حيىي بن معني
  .   "  ، فليس حبديث ال يعرفه حيىي بن معني

، وكان  ، بل كان يكنيه تبجيال له وتعظيما يهفـلم يكن أمحد يسم:  وأما ابن املديين
  .  " أحفظنا للطوال علي " :  يقول فيه
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، وإمنا  ، وال احلنابلة  ، ومل يضعفه أمحد  ، وثقه حيىي بن معني فثقة:  أما علي بن اجلعد
 r، لتـناوله أصحاب رسول اهللا  ، واألخذ عنه نـهى اإلمام أمحد عن اجلـلوس إليه

،  ، أو أن يظهر أمره شي أمحد أن يـتأثر بـه من جلـس إليه، فخ  وجماهرته بذلك
  .  ، إذا كـثر سواده ويفشو شره

، حـىت يوثـق أو  ، لـيس عـنده حديـث ففقـيه:  أمـا الكرابيسـي
  .   ، وكان صاحب بدعة يضعف

، ومل يعنت   ، ذا رأي  ، كـبري ، فقـية فإمـام:  وأمـا أبـو حنيفة رمحـه اهللا
، لذا مل حيتج به  ، وقد تكلم بعض األئمة يف حفظه ا هلذا كـان مقالباحلديث كـثري

  .  ، وال غريمها ، ال الشيخان أهل الصحاح
  .   ، ال من منقوله  موضعا واحـدا من قولـه " العلـل " إال أن الترمذي روى له يف

إنه :  ، فقال بعضهم  ذكر فـيه النعمان) سننه(واختلف يف حديث رواه النسائي يف 
  .   ، وأراد غريه ، مل يرده ال:  ، وقال آخرون اد أبا حنيفة النعمانأر

  :  الوجه الثالث
، بل قد وثق اإلمام أمحد مجاعة  أن احلنابلة مل يضعفوا ثقات الشيعة كما زعم املالكي

  :   ، منهم ، وكذلك أصحابه رمحهم اهللا  ، مع علمه بتشيعهم  منهم
، لكنه يفرط  ما أرى به بأسا  " :  ل فيه أمحد، قا   سليمان بن قـزم بن معاذ الضيب- 

  .  " يف التشيع
، لكنه رأس يف   صاحل احلديث " : ، قال فـيه أمحد  علي بن بذمية احلراين- 
  .   " التشيع
، إال أنه  لـيس بـه بأسا  " : ، قال فـيه أمحد   سامل بن أيب حفصة العجلي- 

  .  "  كـان شيعيا
  .  " قـد كـان يرمى بالتشيع " :  قه أمحد وقال، وث  علي بن املبارك اهلنائي- 
  .   " ، خشيب مفرط صاحل احلديث " : ، قال فـيه أمحد  فطر بن خليفة- 



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 224

، إن وثقوا أحدا أو ضـعفوه يف  إن احلنابلة وأهل السـنة عامة:   الوجه الرابع
يا ، ال لكـونه حنبل ، وأمانته ، وصـدقه  ، وضبطه ، فـمرد ذاك إىل حفظـه  الـرواية

  .  أو غري حنبلي
، وكانوا  ، وآخرين ضعفهم وقد قدمت مجلة ممن وثقهم اإلمام أمحد وكانوا مبتدعة

  .  ، ومحاد بن سلمة وغريهم ، ونوح بن أيب مرمي  ، كرواد بن اجلراح  من أئمة السنة
 كما -، فإن ابن بطة  فباطل:   ، بابن بطة رمحه اهللا أما متثيل املالكي ملزاعمه السابقة

، إال أم   ، أثىن عليه األئمة لذلك ، وفقه عظيم   إمام كبري صاحب سنة واتباع-نا قدم
  .   يف حفظه-، ورمحهم  رمحه اهللا-لينوه

، وإتقانه فيما يروي شيء  ، وحفظه  ، وورعه شيء ، وفقهه ، واتباعه وعلـم الرجل
  .  مل خيف فساد رأيه:  ومن خلط بينهما.   آخر

ص (، وقـد بينا فساده يف فـصل تقدم   ب فحاشاهأما رميه البن بطة بالكذ
  .   ، وأنه أجل من أن يدفـع ذلك عنه رمحه اهللا  )260 -  256
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  فصل 
أما  يف رميه للحنابلة بأم ال ميدحون السلطان إال إذا نصرهم ولو كان باغيا

  وإبطال زعمه ولو كان عادال فيذمونه  إذا آذى أحدهم
  :   )135 - 134(قال املالكي ص 

، وأن هذا سلطان سوء وينسون   تراهم يذمون السلطان إذا آذى أحد أتباعهمو(
، وكثرهم  ، وكـان من أعدل ملوك بين العباس ، كما فعلوا باملأمون كـل فضائله

  .   علما
، ولو كان  ، ميدحونـه مبـبالغة فـماذا جـاء سـلطان آخـر أظهـر نصـرم

، ويرددون قواعد طاعة والة  لون من خيالفه، بل ويبدعون ويضل مبتدعا ظاملا كاملتوكـل
  .  ا هـ)  . ، فهو صاحب بدعة ، وأن من مل يدع لإلمام األمور

  :   واجلواب من وجوه
، ونـذم املأمون  ، فإن كـنا مندح املتوكـل  أن املالكي يلزمه ما يلزمنا:  أحدها
 مدحنا غري أن! ، وذم املتوكـل للمذهب أيضا  ، فهو قـد مدح املأمون للمذهب

كـان البتداعه يف :  وذمنا لـلمأمون.  ، وإظهاره هلا كان لنصرته السنة:  للمتوكـل
، وهو  ، ومحله الناس على الكـفر ، وإدخاله علوم الفالسفة الزنادقة على املسلمني الدين

، حني امتنعوا عن   ، وجلدهم وسجنهم ، وقتله أئمة اإلسالم وحفاظه القول خبلق القرآن
  .  الكـفرطاعته يف 

،  وذمه للمتوكل.   فلفـجوره وضالله وبدعته:  ، للمأمون أما مدح املالكي
  .  ، وشدته على الرافضة  ، وقـمع خمالفيها  فالتـباعه السـنة ونصرا

السمع والطاعة ملن :  - واحلنابلة منهم-أن من املستقر عند أهل السنة مجيعا:  الثاين
،   ، إال إذا أتى بكفر بواح عندنا فيه من اهللا برهان يه، وعدم اخلروج عل ويل أمر املسلمني

، وكـان مقدورا على   ، جبـهل أو شبهة  ، وزال املانع عنه كـما جاءت به السنة
  .  ، بفتنة أعظم مما خروجوا ألجلها  ، وال يتسبب خروجهم عليه  ذلك
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  .    مناوئا، أم مبغضا هلم  ، سواء كان اإلمام حمبا هلم مكـرما وهذا معلوم من مذهبهم
،  ، وجلدوه ، مل يأمر اإلمام أمحد باخلروج على خلفاء بين العباس الذين سجنوه  هلذا

  .  وحصل منهم له ما هو معلوم
، أو مبيل السلطان هلـم  ، معلقا حبظهم من الدنيا  ولو كـان مسعهم وطاعتهم لألئمة

روج والقتال وخلع ، والواثق أوىل األئمة باخل ، واملعتصـم ، لكـان املأمون وحنـوه
  .   البيعة

، وحال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه  وكذلك كـان حال احلنابلة وأهل السنة مجيعا
، مل  ، املناوئني هلم والساجنني ، ومن سجن معه من تالميذه مع سالطني عصورهم  اهللا

، مـع كـثرة  ، أو منابذته بالسـالح يدعوا أحد منهم للخروج على السلطان
، ومن  ، وما أمر جنازة اإلمام أمحد ، وحمبيهم مـن عامـة الـناس وخاصتهم أتـباعهم

  .  ، خباف على أحـد ، وجنازة شيخ اإلسالم ابن تيمية خرج فيها مشيعا باكيا
 ذا عدل وعلـم - كما زعم املالكي -مل يكن:   أن اخلليفة العباسي املأمون:  الثالث

، وأدخل  ، وفـنت األمة  ء العلماء املعصومة، سفك دما ، وإمنا كـان باغيا جائرا  جـم
  .   ، فضل وأضل ، بعد أن كانت ساملة منها  الفلسفة يف علـوم املسلمني

، فلقد كان  ، غاية يضرب ا املثل يف الظلم والشر  فإن كـان ظلـم احلجاج وسيفه
  .  املأمون أطغى منه وأشر

،  تا على اخلوارج، وكان سيف احلجاج صل ، باملأمون وكـيف يقـاس احلجاج
، إال أنـه نـال مجاعات من الصاحلني فاختلطت فـيه دماء زكية  ، ويف اجلهاد والبغاة

، ومل يرق إال دماء  أما سيف املأمون فقد عصم منه كل زنديق ومبطل.   بأخرى ردية
  ! ؟   ، وكبار األئمة علماء األئمة
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، الذين قال    من املؤمنني، إال ما نقمه من هم على شاكلته وما نقـم املأمون منهم
$  {:  فيهم جل وعال tBur (#qßJ s)tR öNåk÷] ÏB HwÎ) b r& (#qãZÏB÷sãÉ «! $$Î/ ÍìÉÍïyè ø9 $# Ïâã ÏJ ptø:$# ÇÑÈ { )1(   .  

 /15( " ية والنهايةالبدا " ، يف قـال اإلمام احلـافظ ابـن كـثـري الشـافعي

  .  )، وجـهل بالسـنة الصحيحة  وقد كـان فيه تشيع واعتزال: ( يف ترمجته) 302

، منهم بشر بن غياث  ؛ ألنه اجتمع جبماعة وكان على مذهب االعتزال: (  ثـم قال
  .   ، وأخذ عنهم هذا املذهب الباطل املريسي فخدعوه

، فدخل عليه بسبب  فـيه، ومل يكـن له بصرية نافذة   وكـان حيـب العلـم
، وذلك يف آخر  ، ومحل الناس عليه قـهرا ، وراج عنده الباطل ودعا إليه ذلك الداخل

  .   ا هـ كالمه رمحه اهللا) ، وانقضاء دولته أيامه
  :  فعدل املأمون الذي أراده املالكي
،  ، الذيـن قـيدوا من مشارق األرض ومغارا  هـو سفك دماء العلماء الربانيني

  .  ، ظلما وبغيا ستباح حرمة دمائهم!، و  ، أو تضرب أعناقهم  يقولوا كـلمة الكفرل
  :   أما علم املأمون الذي أراده املالكي

، بل محل الناس عليه  ، والتصريح خبلق القرآن فمجاهرته بالرفض واالعتزال
  .  بالسيف

:   )مبتدعا ظاملا(، الذي جعله املالكي  أن اخلليفة العباسي املتوكـل:   الوجه الرابع
:  ، قال احلـافظ خليفة بن خياط ، وخري  ، وعدل ، وصالح ، وسنة  كـان إمام هدى

، وكتب إىل اآلفاق برفع  ، وتكلـم ا يف جملسه استخلف املتوكـل فأظهر السنة (

  .  )32 /12(للذهيب  " السري " )، ونصر أهلها  ، وبسط السنة احملنة

                                                
  .   8:  سورة الربوج آية) 1(
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  :  )34 /21(أيضا  "  أعالم النبالءسري  " وقال الذهيب رمحه اهللا يف

،  ، وزجر عن القول خبلق القرآن  هـ أظهر املتوكـل السنة234ويف سنة (

، وأجـزل  ، واسـتقدم احملدثـني إىل سـامراء وكـتـب بذلـك إىل األمصـار
  .   ا هـ) ، ورووا أحاديث الرؤية والصفات صالم

  .  ، وحيضرها عشرات اآلالف دوكانت جمالس احلديث تعقـد يف املساج:  قلـت

وغضـب املـتوكـل عـلى أمحد : ( )36 /12(ثـم قـال الذهـيب 

، وافتقر هو  ، ومحل ستة عشر ألف درهم ، وصادره وسجن أصحابه بـن أيب دؤاد
  .   ا هـ) وآله

، من تبقى يف السجون ممن امتنع من القول خبلق   ثـم أطلق املتوكـل رمحه اهللا
، ودفنها  عظـام اإلمام احلافظ الكبري أمحد بن نصر اخلزاعي الشهيد، وأنزلـت  القران
  .   أقاربه

أن املتوكـل :  )387 /10( "  البداية والنهاية "  وذكـر ابن كـثري يف ترمجته يف

، وإنـي ألني هلم ليحبوين  إن اخللفاء تغضب على الرعية لتطيعها  " :  قال يوما لبعضهم
  .  " ويطيعوين

، قائما يف نصرة  وكان املتوكـل حمببا إىل رعيته: ( أيضا رمحه اهللاوقال ابن كـثري 
، ورده  ، وقـد شبهه بعضهم بالصديق يف قتله أهل الردة ألنـه نصر احلق أهل السـنة

  .  ، وبعمر بن عبد العزيز حني رد مظامل بين أمية  ، حىت رجعوا إىل الدين عليهم
البدع وبدعتهم بعد انتشارها ، وأمخد أهل   وقـد أظهر السـنة بعد البدعة

  .   ، فرمحه اهللا واشتهارها
   ! ؟ املتوكل:  فقلت : " ، قال وقد رآه بعضهم يف املنام بعد موته وهو جالس يف نـور

  .  املتوكل:   قال
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  ؟   فـما فـعل بك ربك:  قـلت
  .  غفر يل:   قال
  ؟   مباذا:  قلت
  .  " بقليل من السنة أحييتها:   قال

، كأن رجال  أنه رأى يف منامه ليلة مات املتوكل:   صاحل بن أمحدوروى اخلطيب عن
  :   ، وقائال يقول يصعد به إىل السماء

ــادل   ــك ع ـــاد إىل ملي ــك يق ــائر     مل ــيس جب ــو ل ــضل يف العف   متف
  :  رأيت ليلة املتوكل قائال يقول " :  ، قال وروى عن عمرو بن شيبان احلليب

  يـا نائــم العـني أوطـان جثمــان     
  رى الفئة األرجـاس مـا فعلـوا        أما ت 

  وافـى إىل اهللا مظلومـا فـضج لـه         
  وسوف يأتيكــم مـن بعـده فـنت         
   فابكـوا على جعفر و ابكـوا خليفتكـم     

 

  
  
  
  

 

  أفـض دموعك يا عمـرو بن شـيبان       
  ، وبــالفتح بــن خاقـــان  باهلــامشي

  أهل السماوات من مثىن ووحــدان      
  توقعـوها هلـا شـأن مـن الـشان       

ـ       ع اإلنـس واجلــان    فقد بكـاه مجي

، فجاء نعي املتوكـل أنه قد قتل يف  ، أخربت الناس برؤياي فـلما أصبحت:   قال 
  .   تلك الليلة
ما فـعل :    فقلتU، وهو واقف بـني يدي اهللا   ثـم رأيته بعد هذا بشهر:   قال
  ؟   بك ربك
  .  غفر يل:   فقال

  ؟   مباذا:  قـلت
  .  بقليل من السنة أحييتها:   قال

  ؟   فـما تصنع ههنا:  قـلت
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ا هـ  " ، أخاصـمه إىل اهللا احللـيم العظـيم الكرمي أنـتظر ابـين حممـدا:   قال
  .  كالم احلافظ ابن كثري

  .  وقـد رواها أيضا احلافظ ابن عساكر بإسناده إىل عمرو بن شيبان
ص   "  تاريخ اخللفاء  "  ، يف  وقال السيوطي يف ترمجة املتوكـل رمحهما اهللا

، وكـتب بذلك إىل  ، ورفـع احملنة  أظهر امليل إىل السنة ونصر أهلها: ( )391(
  .   )اآلفاق

، والتعظيم  ، وبالغوا يف الثـناء عليه وتوفـر دعاء اخللق للمتوكـل: (  ثـم قال
 يف قـتل tأبو بكـر الصـديق :  اخلـلفاء ثالثة " : ، حـىت قـال قـائلهم  لـه

، وإماتة  ، واملتوكـل يف إحياء السنة يف رد املظامل، وعمر بن عبد العزيز  أهل الردة
  .   ا هـ كالم السيوطي)  " التجهم

قاضي البصرة إبراهيم بن حممد :  عىن السيوطي بقائلهم يف كالمه السابق:   قلت
  .  وعزاها إليه) 32 /10( " السري " ، فقد ذكر الذهيب مقولته هذه يف  التيمي

  :   أبو بكر ابن اخلبازة يف ذلكوقال: ( )391(مث قال السيوطي ص 
  وبعد فـإن السـنة الـيوم أصـبحت      
  تصول وتسطو إذ أقـيم منـارهــا       
  ووىل أخو اإلبـداع يف الـدين هاربـا         
  شــفى اهللا منــهم باخلليفــة جعـــفر 

ــة ريب ــه   خليف ــم نبي ــن ع   ، واب
  أطـال لـنـا رب العـاملني بقــاءه      
  وبـوأه للنـصر للــدين جـنــة       

 

  
  
  
  
  
  

 

  ىت كـأن لــم تــذلل      معـززة ح 
   وحـط منار اإلفك و الـزور من عـل      
  إىل النار يهوي حمبــرا غـري مقبـل         
ـــل   ــسنة املتـوك ــه ذي ال   خليفت
  وخري بين العبـاس مــن منـهم ويل         
  سليما مـن األهــوال غـري مبـدل     
  جيـاور يف روضـاا خري مـرســل      
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 مع ما سبق - رمحة واسعة  رمحه اهللا-وكان مما نقمه الرافضة اوس على املتوكـل 
هدم املتوكـل الدور واملشاهد اليت أقامتها :   ، وقـمع املعـتزلة  من نصرة السـنة

  .  ، إلقامة البدع والشنائع فيها الرافضة عند احلسني بن علي رضي اهللا عنهما
 لعلي بـن أبـي r ممتـثال يف ذلـك قـول الـنيب - رمحه اهللا -هدمهـا 

 رواه اإلمام أمحد )1( }وال تدع قربا مشرفا إال سويته  { tطالب 

وأبـو ) 969( " صحيحه "  ومسـلم يف) 129 /1( " مسنده  "  يف
) 2031(والنسائي ) 1049(والترمذي ) 3218(داوود 

ضجت الرافضة يف :   فـلـما فـعل ذلك.  ) هـ236(وكان ذلك سنة 
، وهلجت بسب املتوكـل وشتمه وما زالوا إىل أن آل األمر إىل صغري أفراخهم  العراق

  .  ، ورمى املتوكـل رمحه اهللا بـما قد رماه سلفه به ، فتابع أجداده يف ذلك )  املالكي (
،   ، وأعظم لـه أجره ، وأسكنه فسيح جناتك اللـهم ارحم املتوكـل رمحة واسعة

 والصديقني والشهداء r، وأحلقه بالنبيني  يف عليني، وارفـع درجاته   واغفر لـه ذنبه
  .  والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

                                                
،  )3218(، أبو داود اجلنائز  )2031( النسائي اجلنائز ، )1049(، الترمذي اجلنائز  )969(مسلم اجلنائز ) 1(

  .  )96 / 1(أمحد 
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  فصل 
  يف رميه احلنابلة بالتناقض يف اإلمجاع فيدعونه يف أمور ليس فيها إمجاع فإذا 

   وما أدراك لعل الناس قد اختلفوا أبطلوه وقالوا استدل عليهم أحد به
  وإبطال زعمه

   :  )135(قال املالكي ص 
، فإذا احتججت   ، ويدعونه يف أمور ليس فيها إمجاع وتراهم حيتجون باإلمجاع(

من ادعى اإلمجاع   " : ، يرددون عبارة أمحد بن حنبل عليهم باإلمجاع يف أمر أظهر منه
  .   ا هـ)  " ، وما أدراك لعلهم اختلفوا فقد كذب

  :  واجلواب عليه من وجهني
  :  صح دعواهمطالبة املالكي بأمرين لت:   أحدمها

، ال ذيان   ، بقول عامل ، وليس فيه إمجاع  مثال على ما ادعى احلنابلة فيه اإلمجاع- 
  .   املالكي
، فتخلصوا منه  ، ادعي فيه اإلمجاع علينا يف مسألة خالف فيها احلنابلة  ومثال آخر- 

  .  بنفي صحة االحتجاج باإلمجاع
، وهو    ينكر صحة االحتجاج باإلمجاعأن اإلمام أمحد رمحه اهللا ال:  الوجه الثاين

  .  ، بل احتج به يف مسائل عدة يأخذ به
  .  ، يراد ا أحد رجلني  ولكن مقولة أمحد السابقة يف إنكار اإلمجاع

  .  ، وهو ليس بأهل حلكايته  من حكى اإلمجاع- 
، فما يدريه لعل  أو رجل حكـاه بعـد انتشار العلماء يف بالد املسلمني الشاسعة 

  .  الناس اختلفوا ومل يعلـم
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  فصل 
  يف رميه احلنابلة بالتناقض يف الصحابة فيذمون الرافضة لطعنهم يف كثري من 

  وهو من رضي اهللا عنه  ويتركون النواصب مع نيلهم من عليالصحابة 
  ورد مزاعمه  الصحابة

  :   )135(قال املالكي ص 
؛ ألنـهم  مون الشيعة، فيذ ، ووجوب تقديرهم  وتراهم يتناقضون يف الصحابة(

، بينما ال يذمون النواصـب  ينتقصون أصـحاب النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
،  ، مـع أنـهم كـانوا يلعنون علي بن أيب طالب ويذمونه وال يذكـروم بسوء
، أو علمائهم  ، سواء كان ذلك من قبل حكـامهم من بين أمية ويرمونه بكل طامة
  .  ا هـ) ثور بن يزيد وحنوهم، و  كحريز بن عثمان

  :   واجلواب من وجوه
 tوعلي .  ، كان رافضيا خبيثا  أن من سب صحابيا واحدا فأكثر:  أحدها

  .  ، كان رافضيا ناصبيا ، فمن تكلم فيه بشيء  ، بل من أفاضل الصحابة وخيارهم صحايب
 الناصبة ، هو يف وكل كالم احلنابلة وغريهم من أهل السنة يف ذم الرافضة ولعنهم

  .   ، من الطاعنني يف علي رضي اهللا عنه  كذلك
، وحيفظون وصية رسـول اهللا  ، حيبون آل البيت أن احلنابلة كبقية أهل السنة:  الثاين
rا  فيهم ويبغضون ويذمون من تكلم فيهم  ، ويروون أحاديث فضائلهم وحيدثون ،

  .  حبرف
، فأول املسانيد  رووهامئات األحاديث اليت  " مسند اإلمام أمحد " ويف

مسند اخللفاء الراشـدين :   ، وهو من ترتيب ابنه عبد اهللا رمحه اهللا " مسنده  "  يف
، روى عنه اإلمام أمحد   وعنهم مجيعاt، رابعهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب   األربعة
  .   حديثا) 818( " مسنده  "  يف
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، مث ذكر مسند آل أبـي   همثـم ذكـر عبد اهللا مسند بقية العشرة ومسند توابع
، وعبد   ، وجعفر ابين أيب طالب ، وعقيل  ، واحلسني ابين علي بن أيب طالب طالب احلسن

  .  اهللا بن جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنهم
،  ، ومتام الفضل:  ثـم ذكر عبد اهللا مسند آل العباس العباس بن عبد املطلب وأبنائه

  .   حديثا هلم) 1784(ـيه ، وروى ف  ، وعبد اهللا  وعبيد اهللا
، ومل يـرض عبد اهللا بن اإلمام  ثـم ساق حديث مئات الصـحابة رضي اهللا عنهم

، وتتمة العشرة املبشرين باجلنة  ، عدا اخللفاء الراشدين أمحد أن يتقدم آل البيت أحد
  .  ، مث حديثهم وتوابعهم

املؤمنني عائشة بنت أبـي ، بدأه بأم  مبسند النساء:   "  مسند أبيه  " مث ختم عبد اهللا
، ثـم أم   مث حفصة بنت عمر بن اخلطـابr، ثـم فاطمة بنت رسول اهللا   بكـر
، مث أم حبيبة بنت  ، مث جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار  ، مث زينب بنت جحش سلمة

، مث ميمونة  ، مث رميثة ، مث أخت مسعود ابن العجماء  ، مث خنساء بنت خذام أيب سفيان
، مث أم هانئ فاختة بنت أيب  ، مث أم الفضل بنت عباس  ، مث صفية أم املؤمنني  ارثبنت احل

، وهن مجيعا من آل  ، وأمهات املؤمنني ، وفيهن هامشيات طالب رضي اهللا عنهن مجيعا
  .  البيت

ت (لإلمام احلافظ أيب بكر حممد بن احلسن اآلجري احلنبلي  " الشريعة " ويف
ذكـر :  -عتمدة عند احلنابلة يف العقيدة وأمهها وهو من الكتب امل-) هـ360

، قـد تقدمت يف  اآلجري عدة أبواب يف فضائل علي وآل بيته رضي اهللا عنهم مجيعا
من كتايب ) 214 - 197(، ص  فصل تقدم يف رد زعم له حنو زعمه هنا

  .  هذا
ابلة يف ، وذكر اعتقاد احلن  ، طرف من الرد عليه يف هذا الباب  كما مر يف فصل تقدم

  .  )230-227(آل البيت ص 
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:  - وهو من رواة الستة عدا مسلما -أن حريز بن عثمان الرحيب :   الوجه الثالث
، وإمنا  ، ومل يكن ناصبيا كما زعم املالكي ، وعلماء احلديث الورعني  من أئمة املسلمني

  .  ه منه، بل قد نفاه عنه أبو حامت الرازي وبرأ  ، ومل يصح عنه رماه بعضهم بالنصب
إنكار حريز ملا نسب إليه ) 80 /7( " سـري أعالم النبالء " وذكر الذهيب يف

  .   أو النيل منهtمن شتم علي 
 :  ، فقال له حريز  بلغين أنك ال تترحم على علي:   وذكـر أن رجال قال له

  .  " واهللا ما سببت عليا قط " :  ، وقال حريز مرة  " ، رمحه اهللا مائة مرة اسكت "
ـان أورع من ذلك: ( )81 /7( " السري " الذهيب بعد ذلك يفقال   ا) هدا الشيخ ك

  .  هـ
فهو من رواة الستة عدا مسلما :   ) هـ153ت (أما ثـور بن يزيد الكالعي 

  .   ، ومل أر من ذكره بالنصب  ، وكان قدريا  كذلك
، ويبدعونه كما   وعلـى كـل حـال من كـان ناصبيا فـإن احلنابلة يضللونـه

  .  قسب
  .  ويتعذر عليهم وعلى غريهم أن حيصوا كـل مبتدع أتى ببدعة مث يذمونه

، أو كـان رأسا   ، ويبدعون صاحب القول ا وإمنا يكفيهم أن يبينوا أصل املسألة
!üw ß#Ïk=s3ãÉ ª  { ، فـ ، أما من مل يعرفوه أو مل يبلغهم  ، ممن عرفوا وبلـغهم  فـيها $# 

$ ²¡øÿtR ûwÎ) $ ygyè óô ãr 4 { )1(  .  
، فجعل احلنابلة  أن املالكي جـاهل بالتاريخ جهال كـبريا:  الوجـه الرابع

 وهم t إذ أم يتكلـمون يف علي - كما زعم -مداهنني حلكـامهم بين أمية 
  .   ساكتون ال يفوهون بشيء

، مل  ، فإن اإلمام أمحد رمحه اهللا  ، ومن أظهر الكـذب ذا من أعجب العجبوه
، فكيف يداهنون حكـاما مل  ، ومل يدرك بين أمية  يولـد إال يف دولة بين العباس

  ! ؟  ومل يولدوا إال يف عهد خصومهم! ؟  ومل يدركوا يوما من أيامهم! ؟   يعاصروهم
                                                

  .   286:   سورة البقرة آية) 1(
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  فصل 
  اد اآلخرين باملشتبه من كالمهم واالعتذار يف رميه احلنابلة بالتناقض بانتق

  ، والرد عليه ، صدرت من أئمتهم  عن عبارات صرحية خمالفة
، ويستدلون على صحة  وتراهم ينتقدون اآلخرين(:  )136(قال املالكي ص 

  .ا هـ ) ، ولو بطرف عبارة ، بأمور مشتبهة من كالمهم  نقدهم هلم
  :  واجلـواب

  :  ، أحد أمرين  ملشتبهة يف كالمه هذاأن املالكي يقصد باألمور ا
، فإن احلنابلة ملا تكلموا   ، فهذا باطل غري صحيح إما اشتباه مقصود املتكلم من كالمه
 - ، كانت عبارام  ، وتعطيل الصفات  ، ونفي الرؤية وكفروا اجلهمية بقوهلم خبلق القرآن

  .   ، ومل ينازع يف ذلك أحد  ، ومقصدهم ظاهر  صرحية-أعين اجلهمية
إنكم مل تفهموا   " :  ، حنابلة وغريهم ومل تقـل اجلهمية واملعتزلة ألهل احلديث

وحنو  " !، وإمنا مرادنا كـذا وكـذا  ، أو فهمتموه على غري وجهه مقصدنا من كالمنا
  .  ، وصريح عبارم ، بل كانوا ينافحون عن معتقدهم  ذلك

، وكذلك    واإلمامة، يف كالمهـم يف الصـحابة وكذلك القول يف الرافضـة
  .  ، وغريهم من أهل البدع  ، واملرجئة ، والقدرية  اخلوارج

فهذا باطل :   " ، وما يؤول إليه حال قائله اشتباه احلكـم  "  وإما أن يقصد املالكي
فإن كـفر اجلهمية ومن قال بقوهلم جممع عليه عند األئمة مجيعا قبل .  غري صحيح أيضا

  .  أهل السنة كذلك، وهو مستقر عند   أمحد وبعده
، وهم يف  وأما البدع والضالالت اليت مل يكـفروا ا فإم بدعوا منتحلها وضللوه

  .   ذلك كـله على ثقة مما حكـموا وقضوا به
  .   ، ليس للمالكي دليل واحد أو مثال على صحة ما ادعاه وعلى كال احلالني
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  فصل 
  ذارهم املخالفني يف رميه احلنابلة بتكلف األعذار ألئمتهم وعدم إع

  والرد عليه مع أهليتهم لذلك
  :   )136(قال املالكي ص 

، كمـا  بينما يبالغون يف االعـتذار لعبارات صرحية صـدرت من أئمـتهم(
،  ، أو األهوازي يفعلـون يف االعـتذار عمـا كتـبه عـبد اهللا بـن اإلمـام أمحـد

  .   أو اهلروي يف التجسيم
، أو ما كتبه ابن تيمية يف انتقاص علي بن أيب   التكفريأو ما كتـبه الرباري يف

  .   ا هـ كالم املالكي) ، ورد كثري من فضائله  طالب
اشتباه  " ، يف الفضل قبله وقد تبني من كالمه هذا أنـه يريد بكالمه السابق:   قلت

  .  وقد قدمنا رده " ، ال اشتباه احلكم مقصود املتكلم
  :   واجلواب من وجوه عدة

، ومل خيطئوا فيما  ، هـم أئمة أهل السنة أيضا  أن أئمة احلنابلة املذكورين:  هاأحد
،  ، باعتذار متكـلف أو غري متكـلف  ، حىت حيتاج إىل االعتذار عنهم  ذكـروه ورووه

  .  ، وتقدم بيانـه مـع التنبـيه أن األهوازي مل يكـن حنبليا
، مـن  اهلروي رمحه اهللا بالتجسـيمرمي املالكي لشيخ اإلسالم أيب إمساعيل :  الثاين

،   ، لعـبد اهللا بـن عمـر رضي اهللا عنهما به  جـنس رمـي عمـرو بـن عبـيد
  .   ، ألهل السنة به ومن جنس رمي أهل البدع مجيعا

، من غري تكييف وال  ، واإلميان ا على ظاهرها وإال فإن رواية أحاديث الصفات
  .  ، إال عند الضالل واملبتدعة فيه تشبيه، وال تعطيل ليس   ، وال متثيل  تشبيه

، ومل يكـفر إال   ، مل ينفرد بتكفري مـن كـفـر أن الـرباري رمحه اهللا:  الثالث
  .   ، وقد تقدم الدفاع عنه رمحه اهللا  من قالت األمة بكـفره
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 أكثر - وأهل السنة حنابلة وغريهـم-أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا:  الرابع
، خاصة   ورضي عنهم مجيعاr، لصحابة رسول اهللا   ، وتعظيما ، وحبا إجالالالناس 

، واملهاجرين   ، وبقية العشرة  ، كاخللفاء األربعة ، والسبق الشهري ذوي الفضل الكبري
، وأفضل    وهو رابع اخللفاء الراشدينt، فكيف ينتقص شيخ اإلسالم عليا  واألنصار

، وكـان يدافـع رمحه اهللا عن عامة  الثالثة قبله واخللفاء rالناس قاطبة بعد النيب 
! ؟   ، وممن هـم دون علي يف الفضل والسابقة الصحابة من مسلمة الفـتح وغريهـم

  .  ، يكـذبون وال يستحون وإمنا أهل البدع واألهواء قوم ت
 عند t، مـا يبـني مكـانـة علـي  وقـد قـدمـنا قريـبا يف غري موضـع

  .  تيمية رمحه اهللاشيخ اإلسالم ابن 
، إال الروافض بعد رده العظيم  ومل يـتهـم شيخ اإلسالم ابن تيمية ذه التهمة

، حىت مناوئي شيخ اإلسالم   الذي أثىن عليه العلماء " منهاج السنة النبوية " عليهم املسمى
  .  ، وأبياته يف ذلك معروفة مشهورة ، كالتقي السبكي ، أثنوا عليه وأطروه وخصومه
 t رد كثريا من فضائل علي - رمحه اهللا-مـا دعواه أن شيخ اإلسالم ابن تيمية أ

، إال إن كان يقصد بفضائله اليت ردها شيخ  فكـذب ال بينة عليه وال دليل أو مثال
  :  اإلسالم

  .   القول بإهليته رضي اهللا عنه- 
  .    أو نبوته- 
  .   أو تقدميه على الشيخني- 
  .  من أحاديث موضوعة وضعيفة أو ما ورد يف فضله - 

  .  ، وال حرج ، وال إنكار على شيخ اإلسالم رمحه اهللا ، فنعم إذن فإن كـان هذا
  .   حمتاجا إىل تلك الفضائل املزعومةtومل يكـن علي 

  .  ، أو تزيد يف فضله العظيم لترفـع من قـدره الرفيع
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ـائله رضي اهللا ، ورد يف فض  ومل يرد شيخ اإلسـالم رمحـه اهللا شـيئا صـح
  .   عنه

، فال   ، ومنهم مضعف ، فـمن أهل العلم مصحح أمـا ما كـان يف صحته نزاع
  .  ، وهذا من مواطن االجتهاد إنكار على املصحح وال املضعف

 وتضليله رمحه اهللا من t، شيئا من كالم شيخ اإلسالم يف علي  وقد ذكرنا سابقا
  .   توقف عن التربيع به
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  فصل 
  نابلة بالتناقض حني قالوا إن أبا حنيفة مل يؤت الرفق يف دينه يف رميه احل

  والرد عليه بزعمه وهم يكفرونه وهذا أبعد عن الرفق
  :   )136(قال املالكي ص 

، مث  ، لزعمهم أنـه مل يؤت الرفق يف دينه  وتراهم يذمون رجال مثل أيب حنيفة(
  .   ا هـ) ، وهذا أبلغ يف البعد عن الرفق يكفرونه
  :   واب من وجوهواجل

، فرمبا بلغه  ، ذمه ألمور رجـع عن أكثرها أن من ذم أبا حنيفة رمحه اهللا:  أحدها
، وغالب هؤالء من أئمة السلف املتقدمني على اإلمام  ، ورمبا مل يبلغه رجوعه فأمسك

  .  ، وليسوا من أصحابه  أمحد
،  ابلة قطأمـا تكفري أبـي حنـيفة رمحـه اهللا فـلم يكفـره أحـد مـن احلن

  .  وإمنا رووا أقوال بعض األئمة فيه بأسانيدهم
، وقد قدمنا تفصيله يف فصل سابق واحلمد  ، ومل ينفردوا به  وهذا ال تبعة عليهم فـيه

  .   هللا
هو سوار بن عبد :  أن من يعنيه املالكي بنفي الرفق عن أيب حنيفة رمحه اهللا:  الثاين

   .  ومل يكن حنبليا)1(اهللا رمحه اهللا 
  .   فإن أراد املالكي الذب عن أبـي حنيفة رمحه اهللا فليحمل عليه وليترك احلنابلة

،  ، فليس ذلك مذهبا هلـم أنـه إن كـان أحد من احلنابلة ذم أبا حنيفة:  الثالث
، كبقية أهل  ، واألخذ بفقهه  ، وذكر فضله ، وتبجيله بل مذهب غالبهم الثناء عليه

، من ذكره رمحه  ومل ختل كتب احلنابلة قط.   عه أو موافقته، ونزا ، وذكر أقواله العلم
  .   ، ومن علمه  اهللا

                                                
  .  )259) (190 / 1(لعبد اهللا بن أمحد "  السنة"   )1(
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  فصل 
  يف رميه احلنابلة بالتناقض بذمهم املنطق وإنكار ااز 

  مث يستدلون ما والرد عليه 
  :   )136(قال املالكي ص 

، مع وجود هذا وهذا يف كالمهم  ، وينكرون ااز وتراهم يذمون املنطق(
  .  ا هـ)  .  موحججه

  :  واجلواب
، ومن أنكر منهم ااز مل يستدل به   ، حنابلة وغريهم أن من ذم املنطق من أئمة السنة

، كما فـعل شيخ اإلسالم  ، وإظهار تناقضهم ، إال أن يكون يف معرض الرد عليهم أبدا
  .  ، ويف غري كتاب  " الرد على املنطقيني "  ابن تيمية يف كـتابه

، ومل يطرأ اخلالف يف جواز  ، بل كـل السلف على ذلك حلنابلة بتحرميهومل ينفرد ا
، ومل  ، إال متأخرا عند املتأخرين ، ما خلـى منها عن حمادة الشريعة تعلـم مبادئه

  .   ، حنابلة وغريهم  يسلـم أيضا من حترمي العلماء الربانيني
، يف فتواه   اإلمام الشافعي الشهري)  هـ643ت  (قال أبو عمرو بن الصالح 
  :  الشهرية يف حترمي املنطق والفلسفة

  .   ، ومثار الزيغ والزندقة ، ومادة احلـرية والضالل الفلسفة رأس السفه واالحنالل(
،   ، املؤيـدة باحلـجج الظاهرة  ومن تفلسف عميت بصريته عن حماسن الشريعة

  .  والرباهني الباهرة
، واستحوذ عليه  ذالن واحلرمانومن تلبس ا تعليما وتعلـما قـارنـه اخلـ

  .   )الشيطان
، وليس  ، ومدخل الشر شر فهو مدخل الفلسفة:  وأما املنطق : (  إىل أن قال

،   ، وال استباحه أحد من الصحابة والتابعني االشتغال بتعليمه وتعلـمه مما أباحه الشارع
الم األئمة ، وسائر من يقتدى بـه من أع  ، والسلف الصاحليـن واألئمة اتهدين
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، وطهرهم من   ، قد برأ اهللا اجلميع من معرة ذلك وأدناسه ، وأركان األمة وقادا  وسادا
  .  ، رمحه اهللا إىل آخر فتواه املعروفة الشهرية) أوضاره

ت (، واجلالل السيوطي  ) هـ676ت (وكذلك حرمه اإلمـام النووي 
قال   "  االشتغال باملنطق، يف حترمي  القول املشرق  " يف رسالة مساها)  هـ911

، مبىن بعض ما فيه على  ، حيرم االشتغال به ، فـن خبيث مذموم فـن املنطق: (  فيها
، وليس له مثرة  ، الذي هو كـفـر جير إىل الفلسفة والزنـدقة "  اهليويل  "  القول بـ
.  ، وعلماء الشريعة  ، نص على جمموع ما ذكرته أئمة الدين ، بل وال دنيوية  دينية أصال

  :  فأول من نص على ذلك
  .   اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه 

  :  ونص عليه من أصحابه
  .  إمام احلرمني* 
  .   والغزايل يف آخر أمره* 
  .  " الشامل "  ، صاحب  وابن الصباغ* 
  .  وابن القشريي* 
  .   ونصر املقدسي* 
  .  والعماد بن يونس* 
  .  ) هـ571ت (وحفده * 
  .   والسلفي* 
  .   بنداروابن* 
  .  وابن عساكر* 
  .  وابن األثري* 
  .   وابن الصالح* 
  .  وابن عبد السالم* 
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  .  وأبو شامة* 
  .   والنووي* 
  .   وابن دقيق العيد* 
  .  والربهان اجلعربي* 
  .  وأبو حيان* 
  .  والشرف الدمياطي* 
  .  والذهيب* 
  .   والطيبيب* 
  .   وامللوي* 
  .  واألسنوي* 
  .   واألذرعي* 
  .  والويل العراقي* 
  .   والشرف بن املقري* 
  .   ، شرف الدين املـناوي ، قاضي القضاة وأفىت به شيخنا* 
  :  ونص عليه من أئمة املالكية* 
  .  " الرسالة " ، صاحب ابن أيب زيد* 
  .  والقاضي أبو بكر بن العريب* 
  .  وأبو بكر الطرطوشي* 
  .   وأبو الوليد الباجي* 
  .   "  قوت القلوب " ، صاحب كيوأبو طالب امل* 
  .  وأبو احلسن بن احلـصار* 
  .  وأبو عامر بن الربيع* 
  .  وأبو احلسن بن حبيب* 
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  .  وأبو حبيب املالقي* 
  .  وابن املنري* 
  .  وابن رشد* 
  .  وابن أيب مجرة* 
  .   وعامة أهل الغرب* 

  :   ونص عليه من أئمة احلنفية
  .  أبو سعيد السريايف* 
،  نصيحة املسلم املشفق " ، وألـف يف ذمـه كـتابا سـماه راج القـزوينوالس* 

  .  " ملن ابتلي حبب علم املنطق
  :   ونص عليه من أئمة احلنابلة

  .  ابن اجلوزي* 
  .  وسعد الدين احلارثي* 
نصيحة  "  ، وألـف يف ذمـه ونقـض قواعده جملدا كبريا مساه  والتقي ابن تيمية* 

  .   "  لرد على منطق اليونان، يف ا  ذوي اإلميان
، سقت  ، وألفـت يف ذم املـنطق جملدا  وقـد اختصرته يف حنـو ثلـث حجمه

  .  إىل آخر فتواه رمحه اهللا) فيه نصوص األئمة يف ذلك
،  ، فقد حرمه السلف لست أنكر على احلنابلة حترميهم املنطق:  فإن قال املالكي
  .  ، كما ذكرت سابقا  ومجهور اخلـلف

  .  ، فهذا تناقض منهم ، مث االستدالل به  ما أنكرته عليهم القول بتحرميهوإمنا
  :  قلنا له

  ! ؟   ، فهال مثاال واحدا إن كنت صادقا  هذا كـذب منك ظاهر
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  فصل 
  يف رميه احلنابلة بالتناقض يف ذمهم اخلوارج بتكفري املسلمني وقتلهم 

  مث يكـفرون املسلمني ويفتون بقتلهم والرد عليه
  :   )136( املالكي ص قال

، بينما هم يفتون  ، ألم يقتلون املسلمني ويكـفروم وتراهم يذمون اخلوارج(
، اآلثار عند عبد   انظر على سبيل املثال.   ، كـاخلوارج متاما بقـتل خصومهم وتكفريهم

،   1 18 /1(،   )431(،  )531،   528: ( اهللا بن أمحد
107  ،112  ،115   ،120   ،121  ،124  ،
  .   ا هـ) وغري ذلك مما ال ميكـن حصره) 127

  :  واجلواب من وجوه أربعة
، يكـفرون من ارتكب ناقضا من نواقـض  أن علماء املسلمني مجيعا:  أحدها
  .   ، وليس هذا من عقائد اخلوارج أو خروجا ، أو الفعلية ، أو القولية ، االعتقادية اإلسالم
،  ، من قول خبلق القـرآن  للتجهم أو االعتزال،  أن من كـفـره احلـنابلة:  الثاين

، وهم مسبوقون من أئمة السلف مجيعا   بتكفريه- كما سبق بيانه-وغـريه مل ينفردوا
  .  ، وعليه املتأخرون من أهل السنة  بتكفريهم
أن احلنابلة والسلف مجيعا وأهل السـنة كـلـهم بعدهم كـفروا :  الثالث

، واجلـعد بن  ، وبشرا املريسي  لتسمية اجلهم بن صفوان، وخصوا با  اجلهمية واملعتزلة
  .  ، وحنوهم درهم

،  ، ومن معهما  ، وعليا رضي اهللا عنهما  أما اخلوارج فكـفـروا عثمان
، فهل يرى املالكي أن تكفري الزنادقة لعنهم  وكـفـروا عصاة املسلمني ببعض الكـبائر

  ! ؟  هللا عنهما، وعلي رضي ا  اهللا كاجلهمية من جنس تكفري عثمان
، وعاا على   أن األرقام واملواضـع اليت ذكرها املالكي يف كالمه السابق:  الرابع
، وأن فيها  "  السـنة " ، وأشار إىل وجودها عند عبد اهللا بن أمحد يف كتابه احلنابلة
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، ليتبني   ، فسأذكر ما حتت تلك األرقام املذكورة من آثار  تكفريا للمسلمني من احلنابلة
  :   دى كـذب هذا الرجل وفجورهم

  ) 528(رقم 
:  حتته بسنده إىل يزيد بن هارون قال "  السـنة "  روى عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف- 

  .   ) حل سفك دمه:  إن كان ما يذكر عن بشر املريسي حقا (
  ) 531(رقم 

  ملUمن زعم أن اهللا : (   وروى عبد اهللا بسنده إىل عبد الرمحن بن مهدي قال- 
  .  )، وإال ضربت عنـقـه ، فإن تاب يستتاب:  يكـلـم موسى صلوات اهللا عليه

  ) 431 /2(رقم 
كـنت مع : ( وروى عبد اهللا بسنده إىل اإلمام مالك بن أنس عن عمه أيب سهيل قال

  ؟  ما ترى يف هؤالء القدرية:   ، فـقال يل عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا
  .  ، وإال عرضتهم على السيف ، فإن قبلوا ذلك أرى أن تستتيبهم:   قلـت:   قال

  .   ذلك هو الرأي:   فقال عمر بن عبد العزيز
  ؟  فما رأيك أنت:   قـلت ملالك

  .  ا هـ) هو رأيي:   قال
  ) 118 /1(رقم 

:   سألت معتمر بن سـليمان فقلت: ( وروى عبد اهللا بسنده إىل فطـر بن محاد قال
  ؟   أصلي خلفه " القـرآن خملوق " : ، إمام القـوم يقول  يـا أبا حممد

  .   )  " ينبغي أن تضرب عنقه " :  فقال
  ) 107 /1(رقم 
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Uمن زعم أن قول اهللا : (  وروى عبد اهللا بسنده إىل سفيان الثوري قال  
}  #ÓyõqßJ» tÉ ÿ¼ çm̄R Î) $ tR r& ª! $# âìÉÍñyê ø9 $# ãLìÅ3ptø:$# ÇÒÈ { )1(حالل   ، زنديق  ، فهو كافر   خملوق ،

  .  ) الدم

  ) 112 /1(رقم 

ملا  "  القرآن خملوق " : من قال: ( وروى عبد اهللا بسنده إىل سفيان بن عيينة قال
  .  يعين جبل) كـان حمتاجا أن يصلب على ذباب

  ) 115 /1(رقم 

،  أن القرآن خملـوقمن زعم : ( وروى عبد اهللا بسنده إىل وكـيع بـن اجلراح قال
  .  )، فإن تاب وإال ضربت رقبـته فقـد زعم أنه حمدث يستتاب

  ) 120 /1(ورقم 

، منها قـول عبد  ، بأقوال عدة له وروى عبد اهللا بسنده إىل عبد الرمحن بن مهدي
،   ، لقمت علـى اجلسر لو كـان يل من األمر شيء : ( الرمحن بن مهدي رمحه اهللا

ضربت رأسه :  إنه خملوق:  ، إال سألته عن القرآن فإن قال  اجلهميةفـال مير يب أحد من
  .  )ورميت به يف املاء

، بعدة آثار   وروى عبد اهللا بسنده إىل عبد الرمحن بن مهدي) 121 /1(ورقم 

  .   مبعىن األثر السابق

  ) 124 /1(رقم 

                                                
  .  9:  سورة النمل آية) 1(
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 النضر ، ورأي أيب اجتمع رأيي: (  وروى عبد اهللا بسنده إىل شبابة بن سوار قال
،  ، علـى أن املريسـي كـافـر جـاحد ، ومجاعة من الفقهاء  هاشـم بن قاسـم

  .  )، وإال ضربت عنقه  نـرى أن يستتاب فإن تـاب

  ) 127 /1(رقم 

بلغين أن بشـرا : ( وروى عبد اهللا بسنده إىل أمري املؤمنني هارون الرشيد قال* 
، إال قتلته قتلة ما  أظفـرين به، هللا علـي إن   املريسـي يزعم أن القـرآن خملـوق

  .   )قتلتها أحدا قط
، اليت زعـم املالكي أن فيها تكفـريا من احلـنابلة  وبعد سياقة هذه اآلثار

، لذلك يتبني جليا أا أقوال مجاعة من أئمة  خلصومهم من املسلمني فشاوا اخلـوارج
  :   ، وهم السلف

  .  ) هـ101ت (، اخلليفة الراشد  عمر بن عبد العزيز* 

، عم اإلمام مالك  ) هـ140ت بعد (وأبو سهيل نافع بن مالك األصبحي * 

  .  وشيخه

  .  ) هـ161ت (وسفيان بن سعيد الثوري * 

  .  ) هـ179ت (، إمام دار اهلجرة  ومالك بن أنس* 

  .  ) هـ187ت (ومعتمر بن سليمان * 

  .  ) هـ196ت (ووكيع بن اجلراح * 

  .  ) هـ198ت  (وعبد الرمحن بن مهدي* 
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  .   ) هـ198ت (وسفيان بن عيينة * 

  .  ) هـ256ت (ويزيد بن هارون * 

  .  ) هـ206ت (وشبابة بن سوار * 

  .  ) هـ207ت (، أبو النضر   وهاشم بن القاسم* 

، اجلاهد   ، العادل  ، الصاحل  ، اخلليفة القرشي اهلامشي العباسي  هارون الرشيد

  .  ) هـ192 ت(

، بل هم مجيعا أسن من اإلمام أمحد    ليسوا حبنابلة-محهم اهللا  ر-وهؤالء كـلـهم

  .  ) هـ241(، فإن وفاة أمحد رمحه اهللا سنة  ، ومجلة منهم مل يدركـهم رمحه اهللا

، عدا أمري  ، خمرج حديثهم يف الصحاح الستة وكـلـهم من أئمة احلديث وأهله
  .  املؤمنني هارون الرشيد رمحهم اهللا

  :    يظهر جليا أمرانوبعد هذا السياق
، فالشيء ال يستغرب من   ، وليس جبديد وال مستغرب منه كـذب املالكي* 
  .  ، وكتابه هذا كـله مبين عليه معدنه

،   ، مكـفرين للمسلمني ظلما  وأنـه يرى أئمة السلف الصاحل مشاني للخوارج* 
  .   ، وخبث العقائد  نعوذ باهللا من ران القلوب
  :   أحد أمرينويلزم املالكني كذلك
، وأمجع أهل السـنة على  ، الذين كـفرهم السلف الصاحل إما أن يكـفر الزنادقة

، ويكـون عاب على   ، مبا فـيهم احلنابلة فيكون املالكني خارجيا أيضا مثلهم  ذلك
  .  ، ما هو واقع فيه احلنابلة وأئمتهم السابقني
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، وموافقا للزنادقة  عا، وأهل السنة مجي أو ال يكفرهم فيكون خمالفا للسلف
  .   ، فليختر ما شاء فال ثالث هلما والضالل



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 251

  فصل 
  يف زعمه أن احلنابلة مل يأمروا بأمر إال خالفوه أو ينهوا عن شيء 

  إال ارتكبوه والرد عليه
  :  )136(قال املالكي ص 

، إال  ، ينهون عن شيء لكنين أقول يف اخلالصة هنا إنـين مل أجـد غـالة احلنابلة (
  .  ا هـ) ، ومل يأمروا بأمر إال خالفوه عندما يريدون ذلك ارتكبوه عندما يريدون

  :  واجلواب
، فلم  ، وبينا كـذبه فيها وتلبيسه أنـا قـد سقنا سفاهات املالكي حرفا حرفا

  .   ، فهذه نتيجة فاسدة مبنية على مقدمات كـاذبة يصح له منها شيء
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  فصل 
  امة بالتناقض وخصه احلنابلة مبزيد من يف رمي املالكي فرق املسلمني ع

  والرد عليه التناقضات اليت جتعلهم كثر تناقضا من املعتزلة واألشاعرة
  :  )136(قال املالكي ص 

، لكنها يف  ، ال تكاد تنجو منها فرقة من فرق املسلمني لألسف وهذه مصيبة عامة(
  .   ا هـ)  على األقل، واملعتزلة  ، تبدو أكثر وضوحا من األشاعرة  غالة احلنابلة

  :  واجلـواب
،  ، ألنه من عنده سبحانه  ، ساملا من التناقض   ملا كان كتابه الكرميUأن اهللا 

، أشد الناس    وكان أهل السنة مجيعا مبا فيهم احلـنابلةrوكذلك كانت سـنة نبيه 
ملالكي أن ، هلذا مل يستطع ا  ، وانتصارا حلمامها سلموا من التناقض يف عقائدهم  متسكا ما

  .  ميثل على ذلك مبثال واحد صحيح فقط
، فـحظهم من التناقض بقدر بعدهم من  ، كاملعتزلة واألشاعرة أما أهل البدع

  .   ، وحظـهم من الصواب بقـدر إصابتهم للسـنة وقرم منها السـنة
  :   رمحه اهللا)  هـ489ت (قال أبو املظفر السمعاين 

 على احلق أنك لو طالعت جـميع كتبهم املصنفة ومما يدل على أن أهل احلديث هم(
، وتباعد  ، مع اختالف بلداـم وزمام ، قدميـهم وحديثهم من أوهلـم إىل آخرهم

، وجدتـهم يف بيان  ، وسكون كـل واحد منهم قطـرا من األقطار ما بينهم يف الديار
،  ال حييدون عنها، جيرون فيه على طريقة   ، ونـمط واحد  االعتقاد على وتـرية واحدة

، وال  ، ال ترى بينهم اختالفا ، ونقلهم واحد ، قوهلـم يف ذلك واحد وال مييلون فيها
  .   ، وإن قل تفرقا يف شيء ما

، ونقلوه عن سلفهم وجدتـه كأنه جاء  بل لو مجعت مجيع ما جرى على ألسنتهم
، قال اهللا   ا، وهل على احلق دليل أبن من هذ ، وجرى على لسان واحد  من قلب واحد
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، أو شـيعا   وأما إذا نظرت إىل أهل األهواء والبدع رأيتهم متفرقني خمتلفني
، يبدع  ى طريقة واحدة يف االعتقاد، ال تكـاد تـجـد اثنـني منهم عل وأحـزابا

  .  بعضهم بعضا
  .  ، واجلـار جـاره ، والرجل أخاه  ، يكـفر االبن أباه بل يرتقون إىل التكفري
، ولـما تتفق  ، تنقضي أعمارهم ، واختالف ، وتباغض  تراهم أبدأ يف تنازع

óOßgç6|¡øtrB $Yèã  { كلمام ÏHsd óOßgç/qè=è%ur 4Ó®L x© 4 y7Ï9ºså óOßḡR r'Î/ ×P öqs% ûw öcqè=É)÷è tÉ ÇÊÍÈ { )3(  .  

أو مـا سـمعت أن املعـتزلة مـع اجـتماعهم يف هذا اللقب يكفـر البغداديون 
  .  ، والبصريون منهم البغدادين منهم البصريني

، وأصحاب أيب هاشم يكفرون  ـي علي اجلـبائي ابنه أبا هاشمويكفر أصحاب أب
  .   ، وكذلك سائر رءوسهم أباه أبا علي

،  ، إذا تدبرت أقواهلم رأيتهم متفرقيـن يكفر بعضهم بعضا  وأرباب املقاالت منهم
  .   ويتربأ بعضهم من بعض

لى الباطل ، وهل ع ، وسائر املبتدعة مبثابتهم  وكذلك اخلوارج والروافض فيما بينهم
b¨  {:   ، قال اهللا تعاىل دليل أظهر من هذا Î) tûïÏ%©!$# (#qè%§ç sù )4( öNåks]ÉÏä (#qçR% x.ur $ Yèuã Ï© |Mó¡©9 öNåk÷] ÏB í Îû 

>äóÓx« 4 !$ yJ ¯R Î) öNèd áèøBr& í n< Î) «! $# { )5(  .  

                                                
  .  82:  سورة النساء آية) 1(
  .   103:  سورة آل عمران آية) 2(
  .  14:  سورة احلشر آية) 3(
  .  على قراءة"  فارقوا: "  يف األصل) 4(
  .  159:   سورة األنعام آية) 5(
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وكـان السبب يف اتفاق أهل احلديث أنـهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة 
  .  ، فأورثهم االتفاق واالختالف وطريق النقل

م االفتراق ، فـأورثه  وأهـل الـبدع أخذوا الديـن من املعقوالت واآلراء
  .   واالختالف

، وإن اختلف يف لفظ أو   فإن النقل والرواية من الثقات واملتقنني قـلما خيتلف
  .  ، وال يقدح فيه ، فذلك اختالف ال يضر الدين كلمة

، بل عقل كـل واحـد يري صاحبه غري ما يرى  وأما دالئل العقل فقلما تتفق
، نقلـه عنه احلافظ أبو  أيب املظفر السمعاينانتهى كـالم ) ، وهذا بني واحلمد هللا اآلخر

 - 224 /2( "  احلجة يف بيان احملجة  "  ، يف كتابه العظيم  القاسـم التيمي رمحهما اهللا

227(  .  



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 255

  فصل 
  يف رميه احلنابلة بالتناقض يف يهم عن الكالم واجلدل حني ضعف 

  والرد عليه حجتهم فإذا متكنوا تركوا ذلك وجادلوا
  :  )137( ص قال املالكي

، مـع أم يتناقضون وجيادلون إذا   مثل شبهتهم يف النهي عن علم الكالم واجلدل(
  .  متكنوا من ذلك

، بيـنما   ، مينعون ا العلماء من اخلوض يف علم الكـالم لكن هلم شبها ضعيفة
  .  ا هـ) يعلمـون العـوام مصطلحات مسـتحدثة مـن علـم الكالم

  :  واجلـواب
، من  ، وشيوخ املسلمني ، هم أئمة السلف ن الناهني عن علـم الكـالمأ:  أحدها

،  ، وقد قـدمت قريبا عند ذكر الناهني عن املنطق ، باختالف العصور كـل املذاهب
  .  ، وحنابلة ، وشافعية  ، ومالكية ، حنفية مجلة كـبرية من أمسائهم

،  لة من كبار أئمته قد رجع عنه مج- أعين علم الكالم -بل حىت أئمة هذا الفن 
، وقد ذكرنا  ، وغريهم  ، والفخر الرازي ، كأيب حامد الغزايل وندموا على دخوهلـم فيه
  .   بعضهم يف موضع سابق

أن الناهني عن جدال أهل البدع ومناظرم هم أئمة السلف واملسلمني :  الثاين
شرح  " محه اهللا يف، قال اإلمام البغوي ر ، من أهل السنة  ، حنابلة وغري حنابلة  كذلك

واتـفق علماء السلف من أهل السـنة على النهي عن اجلدال  : ( ) 1/216  ( " السـنة

  .  ا هـ)  ، وعلى الزجر عن اخلوض يف علم الكالم وتعلمه واخلصومات يف الصفات
، ذكروا فيها ي السلف عن  وقـد عقد مجلة من أئمة املسلمني أبوابا يف مصنفام

  :   ، ومنهم ظرةاجلدال واملنا
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يف*  آلجري  عة  "  ا لشري (  "  ا لدين  :  يف ا خلصومات  ل وا جلدا ذم ا .   )  باب 
 يف rسياق ما روي عن النيب  : ( " شرح أصول اعتقاد أهل السنة "   والاللكـائي يف*

، واالستماع إىل أقواهلم احملدثة  ، واملكاملة معهم  النهي عن مناظرة أهل البدع وجداهلم
  .  ) وآرائهم اخلبيثة

باب النهي عن املراء يف  : ( " اإلبانة الكـربى "  وابن بطـة العكـربي يف* 
  .  ) القرآن

باب ما يكره فيه املناظرة   : (  " جامع بيان العلم وفضله " وابن عبد الرب يف* 
  .  ) واجلـدال واملراء

ظرة أهل فصل يف النهي عن منا : ( " احلجة يف بيان احملجة " وأبو القاسم التيمي يف* 
  .   وغريهم)   البدع وجداهلم واالستماع إىل أقواهلم

ويف هذه الكتب وغريها ما ال حيصى كثرة من ي مجاعات من السلف عن اجلدال 
  .  واملراء

$  {:  قول اهللا تعاىل:   ومستندهم يف ذلك tB ãA Ïâ» pgäÜ þí Îû ÏM» tÉ#uä «!$# ûwÎ) tûïÏ%©!$# (#rãç xÿx. üxsù 

x8öë ãç øó tÉ öNåkâ: ù=s)s? í Îû Ïâ» n=Î7 ø9 $# ÇÍÈ { )1(وقـول النيب   وحنوه ،r } أبغض الرجال إىل اهللا   :
، ومسلم  ) 4523 (، أخرجه البخاري   )2( }األلد اخلصم 

  .  عن عائشة رضي اهللا عنها)  2668 (
، ثـم  ما ضل قـوم بعد هدى كانوا علـيه إال أوتـوا اجلدل { rوقولـه 

$  {:  قرأ tB çnqç/uéüÑ y7s9 ûwÎ) Kwyâỳ 4 { )3({)4(  أخرجه الترمذي)  48 (وابن ماجـه )  3253  (
  .  ، ووافقه الذهيب عن أيب أمامة رضي اهللا عنه  وصححه)  4472  (واحلاكم 

                                                
  .  4:   سورة غافر آية) 1(
، النسائي   )2976(، الترمذي تفسري القرآن  )2668(، مسلم العلم  )2325(البخاري املظامل والغصب ) 2(

  .  )63 / 6،   55 / 6،  205 / 6(، أمحد  )5423(آداب القضاة 
  .  58:  رة الزخرف آيةسو) 3(
 ) .48(، ابن ماجه املقدمة ) 3253(الترمذي تفسري القرآن  )4(
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  :  ومن أقوال أئمة السلف الشهرية يف هذا الباب
، فـإنـي ال  ، وال جتادلوهم ال جتالسوا أهل األهواء : (  قالبة رمحه اهللاقـول أيب* 

  .  ) ، أو يلبسوا عليكـم يف الدين بعض ما لبس عليهم آمن أن يغمسوكم يف الضاللة
، وال   ال جتالسوا أصحاب األهواء : ( ، وحممد بن سريين وقـول احلسن البصري* 
  .  ) ، وال تسمعوا منهم جتادلوهم

، وال  ال جتالسوا أهل القدر : ( ول عون بن عبد اهللا بن عنبة بن مسعود اهلذيلوق* 
  .  ) ، فإم يضربون القرآن بعضه ببعض  ختاصموهم

، فإم خيوضـون يف  ال جتادلوا أهل اخلصومات : (  وقـول الفضيل بن عـياض* 
  .   ، وهـؤالء كـلـهم قـبل اإلمـام أمحـد رمحهم اهللا ) آيـات اهللا

، قال  ، ومن بعدهم آلثار يف هذا الباب كثرية جدا عن الصحابة والتابعني وأتباعهموا

41ت  (اإلمام الاللكائي الشافعي  :   ) 1/19 ( " شرح أصول اعتقاد أهل السنة "  يف)   هـ8

، ومل يكـن قهر وال ذل  فـما جىن على املسلمني جناية أعظم من مناظرة املبتدعة (
، وال  ، ميوتون من الغيظ كـمدا ودردا  على تلك اجلملةأعظـم مما تـركهم السلف

، ففـتحوا هلـم إلـيها  ، حـىت جـاء املغـرورون جيدون إىل إظهار بدعتهم سبيال
،  ، حىت كـثرت بينهم املشاجرات  ، وصـاروا إىل هالك اإلسالم دليال طـريقا

اصة ، وطرقت أمساع من مل يكن عرفـها من اخل وظهرت دعوم باملناظرة
  .  إىل آخر كالمه رمحه اهللا.  . . )  والعامة

ه سبحانه أمـا مـا ورد يف جـواز اجلـدال واملـناظرة أيضـا فكـثري :  ، كقوـل
}  äí÷ä$# 4ín<Î) È@ãÎ6yô y7În/uë ÏpyJõ3Ïtø:$$Î/ ÏpsàÏãöqyJø9$#ur ÏpuZ|¡ptø:$# ( Oßgø9Ïâ»y_ur ÓÉL©9$$Î/ }ëÏd ß |̀¡ômr& 4 { )1(  وجدال ،

                                                                                                                                       
   
  .  125:  سورة النحل آية) 1(
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،   لقومه آحادا ومجاعاتr، وجدال نبينا حممد  ، وللنمرود  إبراهيم عليه السالم لقومه
  .  وحتاج آدم وموسى عليهما السالم
  :   وأخذ به كثري من السلف مثل

  .  ريهالشافعي مع حفص الفرد املعتزيل وغ* 
  .  وعمر بن عبد العزيز مع غيالن الدمشقي القدري وغريه* 
  .   واألوزاعي مع بعض القدرية* 
  .  ، وغريه واإلمام أمحد ومجاعات من األئمة مع املعتزلة يف خلق القرآن* 
  .  والدارمي مع بشر املريسي* 

:  " جامع العلوم واحلكـم  "  ، قال احلافظ ابن رجب يف  وغريهم كـثري ال حيصى
، وإن جحدوا   ، فإن أقروا به خصموا ناظروا القدرية بالعلم:  قال كثري من أئمة السلف (

  .   ا هـ)  فقد كـفروا
، واآلمرة  وال تعارض بني هذه األدلة واألقوال واألفعال املانعة من اجلدال واملناظرة

  .   ، أو اآلذنة به
، فال جتوز املناظرة واجلدال إال  م، ذكـره مجلة من أهل العل وإمنا املسألة فيها تفصيل
  .  ، واملكان  ، واخلصم بتحقق شروط يف املناظر

  :   فشرط املناظر
  .   أن ال يناظر إال يف حق* 
  .  ، متمكـنا منه  وأن يكون عاملا عارفا مبا يناظر فيه* 

  :  وشرط اخلصم املناظر
له احلق رجع ، حبيث لو استبان  ، وطلب احلق أن يعلـم مناظره فيه اإلنصاف* 
  .  ، وترك ما هو فيه وعليه إليه

  :   وشرط املكان املناظر فيه
  :  ، إال إذا ضمن أمرين أن ال يكون عاما* 
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،    ببعضها- جلهله –أن ال يكـون فـيه من لو مسع شبه اخلصم تعلق قـلـبه * 
  .   ، فيهلك  ، حجة املناظر له ، أو ال يعي ورمبا مل يع

، فإذا نوظر عرف وظهر أمره   ـمورا غـري معروفوأن ال يكـون اخلصم مغ* 
  .  عند بعض املفتونني

، وإال بقوا على ما هم عليه   ، فإن اهتدوا فـإن كـان كـل من يف الس ضاال
  .  ، فال بأس باملناظرة فيه على عمومه من الضالل

، فإن ظـن  ، ولو مع ختلف بعض هذه الشروط ومـدار احلكـم حتقـق املصلحة
،  ، وترك الشرط ، روعيت املصلحة ، مع ختلف أحد هذه الشروط  صلحة راجحةحتقق م

، أو  ، ولو قامت عليه احلجة  ، وعدم رجوعه للحق  كـأن تعلـم مكابرة اخلصم
، إال أن املـناظر أراد   بطالنـه- دون مـناظرة -، يعلـم  مالججته يف باطل

، كما ناظر  ، وطلبا لنجام ، آمال يف هدايتهم  إرغامـه وتصـغريه أمـام أتـباعه
، هلذا قال اهللا عنه  ، وفرعون يعلـم بطـالن ما هو عليه  موسى عليه السالم فرعون

rßâys#)  {:  وعـن قومـه y_ ur $ pkÍ5 !$yg÷F oYs)øã oKóô $#ur öNåkß¦àÿR r& $ VJ ù=àß #vqè=ãæur 4 { )1(  إال أن مـا ،
،  ، وزوجة فرعون  ، فآمن له السحرة يـرجوه موسى عليه السالم من املصلحة حتقق

  .  وكثري من أتباعه
، رأى أن  ومـن نظـر يف كـالم السلف يف يهم وأمـرهم ومنعهم وجتويزهم

  .  مدار ذلك كـله على ما سبق
، ومل يكـن سـببه ما زعمه  ، ويهم وأمرهم ويزهموهكذا كان منع احلنابلة وجت
، فإم ظاهرون باحلـجـة على مجيع مـن ناظرهم  املالكي من ضعف احلجة والدليل

، ومناظرة شيخ  ، وحسبك مناظرم مـع املعتزلة يف خلق القرآن وغريها وجـادهلم
  .  اإلسالم ابن تيمية خلصومه وغريهم

بينما يعلمون العوام مصطلحات  " : ل صحة قولهمطالبته بدلي:   الوجه الثالث
  ؟   ، وأىن له بذلك  ، أو مثاله " مستحدثة من علم الكالم

                                                
  .  14:  سورة النمل آية) 1(
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  فصل 
  يف زعم املالكي أن سبب حترمي احلنابلة لعلم الكالم هو عدم معرفتهم 

  ، والرد عليه لوظيفته وعدم فهمهم حلجج خصومهم

1 (قال املالكي ص  37 (  :  

وذجا لـلحوار معهـم يف جدوى علم الكالم لإلمام أيب وحيسن أن أسرد هنا من (
،  ، الذين حيرمون علم الكالم  ، وكان يرد على غالة احلنابلة يف عصره احلسن األشعري

، أو عـدم فهمهـم حلجـج اآلخـرين  نتيجة عدم فهمهم لوظيفة علم الكالم نفسه
  .  ا هـ)  ، وأصـحاب األشـعري والكالبية وغريهم من املعـتزلة

  :   واجلواب من وجوه
أن السلف قاطبة كـانوا ينهون عن علم الكالم قبل اإلمام أمحد وأصحابه :  أحدها
  .   ، فال معىن لتخصيصهم ، وسبق تقرير ذلك وبعدهم

، وكـان السلف وأهل   أن احلكـم على الشيء فـرع عن تصوره:   والثاين
، لـذا كـان حكـمهم يف  االسـنة مجيعا رمحهـم اهللا أمت الناس علما وورعا وفقه

  .   علـم الكالم وغريه حقا وصدقا وعدال
أن سبب تأليف اليونانيني لكتب الفلسفة واملنطق وكـتب الكـالم هو :  الثالث

، وحاجتهم إىل معرفة الغيبيات وأمور كثرية ال سبيل إىل معرفتها إال   غياب الوحي عنهم
  .   بالوحي

، فوضعوا  ، وخافوا من زللها يف تصوراا  مفـحاول كبارهم الوصول إليها بعقوهل
، ليجزموا بصحة ما وصلوا  موازين وقواعد تعصم أذهام وعقوهلم بزعمهم من اخلطأ

  .  إليه



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 261

، ليصلوا إىل نتيجة  فقـدموا ملا جهلوا أو أرادوا إثباته مبقدمات مسلمة ضرورة
،   وضالال يف باب اإلهليات، وما زادـم تلك القواعد إال ضياعا   جمهولة أو متنازع فيها

  .  والغيبيات عامة
، أيطلـبه رجـل قـد رضي باهللا  فإذا كانـت هـذه وظـيفة علـم الكـالم

، قد صدق مبا جاء عن اهللا يف كتابه  ، وباإلسالم دينا   نبياr، ومبحمد  تعاىل ربـا
  ؟    الصادق األمنيr، وما قاله نبيه  الكرمي

ئك الضالل املبتدعة جهمية ومعتزلة وحنوهـم ، ولكـن ملا كان أول  ال واهللا
، عمدوا   ، وحتشرجهم يف حنورهـم شـكـاكا ذوي ريبة ختتلج وتتلجلج يف صدورهم

، فلهذا جتدهم أجهل  ، فـما زادهم إال عطشا ، فشربوا منه شرب اهليم إليه عطاشى
  .  الناس بالكتاب والسنة وعلومها

، فزادوا على الشر شرا  ، ويعارضهما طلـبهم ما يناقضهما:  وزاد جهلهم ما
، وما  ، وقضوا متهم منه إذا بشكـهم قـد زاد  ، وملا بلغوا غايتهم فيه أعظـم منه

  .    قد زال- قبل ولوجهم يف علم الكالم -كان عندهم من إميان قليل 
، وكـم  ، ال يدري مبا يورد ومبا يصدر  فكـم أريقت دموع خمذول حتري يف احلق

، وحسد العجائز وذوي اجلـهـاالت لسـالمة   باحلسرات والعرباتتفـوه آخـر
، وسـأل اهللا إميانـا كإميام بعد بلوغه يف علم الكالم  ، وطهـارة أنفسـهم قلوـم
  .  ما بلـغ

،   وقـد قـدمت يف فصل سـابق أقوال مجاعة من كبار املتكلمني وأئمتهم
  .   ؟ حاشا هللا  مؤمن ذلك أو يسعى إليه، فهل يتمىن يتحسرون ويتندمون على دخوهلم فيه

 مل يفهموا - ومراده السلف مجيعا -أن زعم املالكي أن احلنابلة :   الوجه الرابع
  .  ، غري صحيح  حجـج اآلخـرين من املعتزلة والكالبية واألشاعرة باطل إمجاعا
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مزيد ، ال حيتاج إىل  بل إن مراد املعتزلة وغريهم من املبتدعة يف حججهم ظاهر بني
، فإن أىب إال قوله فـليبني لنا مراد  ، وحمادة له ، وهو كـفر وردة عن اإلسالم إيضاح

  .  قومه املعتزلة من حججهم اليت مل يفهمها السلف
 وهي ال -، وأقواهلـم  وكتب السلف رمحهـم اهللا ومـن بعدهـم بـني أيديـنا

  .   الفني ومرادهم، تدل على معرفتهم التـامة حبجج املخ  مدونة عندنا-حتصى 
  .  وحجـج األئمة يف نـقض شبهات أولئك الضالل تـدل عليه كذلك

 أن أحـد أئمـة السلف أو العلماء - وال نسـلـم -ولو سـلـمنا لـلمالكي 
، فكفرهم بأقواهلم   ، أو غاب عنه فهمه حلجتهم قـد خفي عنه مقصد أولئك الضالل

، وأهل السنة قاطبة  ها السلف مجيعا، وفهم  ، أفيشمل ذلك اجلهل حبـجة اخلصم  تلك
؟ سبحانك هذا تان  ، وهم مل يفهموا مرادهم ، فيجمعون على كفر أولئك بعدهـم
  .  عظيم
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  فصل 
  يف إيراد املالكي رسالة أليب احلسن األشعري يف استحسان علم 

  ونقضها  الكالم صنفها قبل رجوعه إىل السنة
استحسان اخلوض يف علم  " ي يفمث ذكر املالكي رسالة أيب احلسن األشعر

  .   ، وبعد الصواب عن حمرمه  ليبـني للمخالف احملرم للكالم حسن تعلمه " الكالم
  :   ، أما امل فمن وجهني وجواب هذا جممل ومفصل

، عندما  أن هـذه الرسالة صـنفها األشـعري قـبل رجوعه إىل السـنة:   أحدمها
 U، ودان اهللا  كـل ما كتبه يف االعتزال، وعن   ، وقـد رجـع عنها  كـان معتزليا

  .  " اإلبانة "  ذكر ذلك يف رسالته الشهريةtبعقيدة إمام املسلمني أمحد بن حنبل 
، ونقـض كثريا من  بل خالف األشعري املتكلمني وأضرام بعد رجوعه إىل السنة

  .  ، وغريها " رسالته إىل أهل الثغر " و " اإلبانة " أصوهلم يف رسالته
أن خمالفة أيب احلسن األشعري ألئمة اإلسالم والسنة ال تضـر ما أمجعوا :  لثاينا
، وال حظ هلا من  ، ال قيمة هلا ، وإمنا هي مردودة عليه  ، وال تغـري حكـمه عليه
  .  ، فاحلمد هللا ، وقـد قدمنا أنه قد رجع عنها ، وال من االعتبار النظر
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  فصل 
   احلسن األشعري يف استحسان يف اجلواب املفصل على رسالة أيب

  اخلوض يف علم الكالم 
  :  ) 137 (قال املالكي ص 

يـرد  "  استحسان اخلوض يف علم الكالم " يقول أبو احلسن األشعري يف رسالته يف (
، وثقـل عليهم النظر   إن طائفة من الناس جعلوا اجلهل رأس ماهلم " :  على احلـنابلة

، وطعـنوا على مـن فـتش عن   لتخفيف والتقليد، ومالوا إىل ا  والبحث عن الدين
  .  ا هـ كالمه)   " ، ونسبوه إىل الضالل  أصول الديـن
  :  واجلواب

، وهذا مقرر عند أهل السـنة   أن األمر يف االعتقاد مبين على التسليم واالتباع
  .  ، ومن جاء بعدهم من األئمة ، وإمجاع سلف األمة ، بالكـتاب والسـنة واجلماعة
، جلعلهم الوحيني مصدرا   ، ويعيبون أهل السنة به  ا ما يسميه املتبدعة تقليداوهذ

، بل   ، وأمور الغيب عامة ال ميكن إدراكـها بالعقل قط  للعقيدة دون حتكيم العقل فيها
، ظين ال يفيد  ، أو شيء منها إن غاية إدراك العقل ملا غاب عن اإلنسان من أمور الدنيا

  ؟  ، فكيف مبا غـاب عنه من أمور اآلخرة وحنوها  املقارب، وال حىت العلم العلم
، أو من ال  ، إال ناقص عقل ، أو يصحح حكـمه فيها فال حيكـم العقل يف ذلك

،  ، ملا كان اخللق يف حاجة للرسل ، أو نوع كفاية ، ولـو كان يف العقول كفاية عقل له
  .   وملا أرسل اهللا سبحانه رسله إىل عباده

، بل إن ضالل اليونانني  ، وهم أهل العقل وعلومه فية ملا ضلت اليونانولو كانت كا
، هلذا جتد أن مجيع أهل امللل والنحل باختالفها  يف هذه األبواب أعظم من ضالل غريهم

  .  ، وأكثر طلبا هلا من اليونانني فالسفة ومناطقة أقرب إىل اهلداية
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،  ، جتده قليل عبادة هار، على شفا جرف  ، إميانه مذبذب  حىت من آمن منهم
، بل رمبا كان خلوا منها كـلها أو   وضعيف ديانة وصالح واستقامة وزهد وورع

  .  أكثرها
، فـما حصل منهم يف عهد  ومنهم من مل يدخل يف اإلسالم إال مكيدة به وبأهله

، لو اجتمعت جيوش  املأمون وقبله وبعده من تفرق املسلمني إىل اليوم شيء كبري عريض
  .  ، ولكن مكر الليل والنهار ـفر لفعله ملا استطاعتالك

، بل هم يف  ومن طالع تراجم املتكلمني مل جيد أحـدا منهم يسلم من طامة أو بلية
  .  ، عياذا باهللا  ذلك بني مكـثر ومقل

، ومن مل يعرفه به فكيف  ومن مل يشفه الوحي يف معرفة أصول الدين فال شفاه اهللا
  ؟  وبـم يعرفه
  :   املالكي قول األشعريمث ذكر

،   ، والعـرض ، واجلسـم ، والسـكون  وزعموا أن الكـالم يف احلـركة (
ا )   بدعة وضاللةU، وصفات الباري   ، والطفـرة  ، واجلـزء ، واألكـوان واأللوان

  .  هـ كالمه
  :  واجلواب

، فإن حتكـيم العقـل يف صـفات اهللا جـل وعال الذاتـية  أن هـذا حـق
، بل مع معارضته منكر   ، مبنأى عن الوحي ، وما ميتنع  ، وما جيوز عليه سبحانه  يةوالفعل
  .  ، بل كـفر وردة عن اإلسالم عظيم

،  هلـذا جتـد عقائد املتكلمني ختالف صريح القرآن وصحيح السـنة خمالفة ظاهرة
ن أهل ، وما تاله م  ، وختالف اعتقاد املسلمني يف الصدر األول ال ميكن اجلمع بينهما
  .  ، وما عليه أهل السنة مجيعا بعد ذلك القرون الفاضلة املفضلة

، فـمن  بقدر حظهم من علم الكالم:   غـري أن بعد املتكلمني من احلق وقرم منه
  .   ، واهللا املستعان زاد علمه به زاد بعده عن احلق
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، وهو يذكر  قول األشعري)  138 - 137 (مث أورد املالكي ص 
  :  نة يف إبطال علم الكالمحجج أهل الس

  :   وقالوا-1 (
لـو كـان هدى ورشادا لتكـلـم فيه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

  .  وخلفاؤه وأصحابه
  :   قالوا-2

وألن النيب صلى اهللا عليه وعلى آلـه وسلم مل ميت حـىت تكـلـم يف كل ما 
 يترك بعده ألحد مقاال فيما للمسلمني ، ومل ، وبينه بيانا شافيا  حيتاج إليه من أمور الدين
  .   ويباعدهم عن سخطهU، وما يقرم إىل اهللا  إليه حاجة من أمور دينهم

،  فـلما مل يرووا عنه الكالم يف شيء مما ذكرناه علمنا أن الكالم فـيه بدعة
 ؛ ألنه لو كان خريا ملا فات النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه  والبحث عنه ضاللة

  .  ، ولتكـلموا فيه وسلم
  :   قالوا-3

  :  وألنه ليس خيلو ذلك من وجهني
  .   إما أن يكونوا علموه فسكتوا عنه* 
  .   ، بل جهلوه أو مل يعلموه* 

فإن كـانوا علموه ومل يتكلموا فيه وسعنا أيضا حنن السكوت عنه كما وسعهم 
؛ ألنه لو كـان  فـيه، ووسعنا ترك اخلوض فيه كما وسعهم ترك اخلوض   السكوت عنه

  .  من الدين ما وسعهم السكوت عنه
؛ ألنه لو كان من الدين   وإن كـانوا مل يعملوه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهله

  .   مل جيهلوه
  .  ، واخلوض فيه ضاللة فـعلى كال الوجهني الكالم فيه بدعة

  .   مها هـ كال)  فهـذه مجلـة مـا احـتجوا بـه يف تـرك النظر يف األصول
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  :   وأقول
، وهي حجج تبطل كـل بدعة  ، دافعة لكـل شبهة وبدعة هذه حجج قوية

، كما أن هلم يف رد علم  ، سواء كانت علم الكالم أم خلق القرآن أم غري ذلك وضاللة
  .  ، قد ذكرنا طرفا منها يف مواضع تقدمت الكالم حججا أخرى مل يذكرها األشعري

  :   )  138  (مث قال املالكي ص 
اجلواب عن الكالم السابق من  " : ثـم أخذ أبو احلسن األشعري يف الرد قائال (

  :  ثالثة أوجه
النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مل :  ، بأن يقال  قلـب السؤال عليهم:  أحدها
، فقد  " ، فاجعلوه مبتدعا ضاال  ، وتكلم فيه إنـه من حبث عن ذلك " : يقـل أيضا

، إذ تكلمتم يف شـيء مل يـتكلـم فـيه الـنيب   بتدعة ضالاللزمكم أن تكونوا م
  .  ا هـ كالمه)  صـلى اهللا علـيه وعـلى آلـه وسلم

  :  وجواب هذا الوجه يسري من ثالثة وجوه
، ال جيوز أن  أن الكـالم يف أمساء اهللا وصفاته وأمور الغيب عامة توقيفي:  أحدها

، فـمن تكلـم يف هذا الباب من غري   لوحييـزاد فـيها أو ينقص منها إال عن طريق ا
، فإذا تقرر  ؛ لتكـلمه فيه من غري طريق الوحي ، ولو قدر أنه أصاب  توقيف كان خمطئا

  .  هذا فالكالم يف هذا الباب بعلم الكالم فاسد باطل
 حىت rأن علـم الكالم وكتبه كتب املنطق والفلسفة مل تكن يف عهد النيب :  الثاين

، قد  إال أن علـم الكـالم قـد احـتوى على مسائل كـثرية وعظيمة،   خيصها بشيء
، أو  ؟ كرد القرآن أو السـنة بالرأي  ، فكيف ا جمتمعة   وشدد يف آحادهاrحذر النيب 

، مع  ، أو الكالم يف الدين بالرأي ، أو التشكيك يف حكـمه مبتشاه ضرب بعضه ببعض
 وهذا كاف يف معرفة r وكالم رسوله Uهللا ما احتواه علم الكالم من خمالفة لكالم ا

  .  حكم الشارع فيه
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 rأن الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعني ساروا على ما سار عليه نبيهم :  الثالث
،  فلما طـرأ علم الكالم ودخل على املسلمني ضج أئمة اإلسالم وعلماؤهم بإبطاله

،  ري من منتحليه لفساد عقائدهم، وتكفري كث ، ومن أهله ، والتحذير منه ، ورده وحترميه
  .  وقد تقدم

:  مث أورد املالكي الوجه الثاين جلواب أيب احلسن األشعري على أهل السـنة فقال
إن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مل جيهل شيئا مما :   أن يقال هلم:  واجلواب الثاين (

،  ، واجلزء والطفرة كون، واحلـركة والس ذكـرمتوه من الكـالم يف اجلسـم والعرض
، وكذلك الفقهاء والعـلماء من   وإن مل يتكلم يف كل واحد من ذلك كالما معينا

، موجودة يف القرآن والسـنة   ، غري أن هذه األشياء اليت ذكرمتوها معينة أصوهلا الصحابة
  .  ا هـ كالمه)  مجلة غري مفصلة

  :  واجلواب من وجوه ثالثة
صل هذه األلفاظ موجودا يف القرآن والسنة فـلم اإلعراض أنـه إذا كان أ:  أحدها

  ؟   ، واستبدال عباراما بعبارات املتكلمني والفالسفة اليونان  عنها
 أن أصل هـذه األلفاظ يف الكـتاب - وال نسلـم -أنـا لو سلمنا :  الثاين

،  ، فهي غـري موافقة  ، أو نقصت عنه والسنة فقد تضمنت أمورا زائدة على أصلها
  .  ، حيتاج دليال إلثباته فيبقى حكـم ذلك القدر الزائد مردودا

 r، وعن رسوله  أن غالب تلك األلفاظ حمادة ملا جاء عن اهللا جل وعال:  الثالث
  .  ؟ معاذ اهللا ، فكيف يكون أصلها يف الكتاب والسنة مناقضة هلما

إن احلـركة والسـكـون مـن صـفات :  فإن املـتكلمني يقولـون
 مث يبطلون بذلك مجيع صفات اهللا سبحانه U، هلذا ال جتوز يف حق اهللا   خلوقـاتامل

، وللمتكلـمني غري ذلك  ، خمالف بالكتاب والسنة واإلمجاع  ، وهذا باطل فاسد الفعلية
  .  مما ال يستساغ ذكره
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  :  مث قال األشعري
ا يدالن على ، ومه أما احلركة والسكون والكالم فيهما فأصلهما موجود يف القرآن (
، خمربا عن خليله إبراهيم صلوات  ، قال اهللا تعاىل ، وكذلك االجتماع واالفتراق التوحيد

، وحتركهما من مكان  ، يف قصة أفـول الكواكـب والشمس والقمر اهللا عليه وسالمه
، وأن من جاز عليه    ال جيوز عليه شيء من ذلكU، ما دل على أن ربه  إىل مكـان
  .  ا هـ كالمه)  قال من مكـان إىل مكـان فليس بإلهاألفول واالنت

  :  واجلواب من وجوه ثالثة
أن يف هذا الكـالم السابق حمادة وخمالفة ومعارضة ملا يف الكـتاب :  أحدها
  .  ، وهذا مصداق ما قـدمنا قريبا  عن مواضعهU، وحتريفا لكـالم اهللا   والسـنة
،   ال على خالف ما استدل بـه األشعريأن قـول إبراهيم عليه السالم د:  الثاين

، وغياب سلطاا  ، وإمنا أنكر أفوهلا  فإنه عليه السالم مل ينكر حركـة هذه الكواكب
  .  ، ال انتفائه  ، وهذا يدل على جواز احلركة والظهور بعد ظهوره
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،   جل وعالأن الكـتاب والسنة قد دال على ثبوت الصفات الفعلية هللا:  الثالث
، وسبق إنكارها يف كالم األشعري  ، اليت أنكرا املعتزلة كصفة اـيء والرتول وغريها

  :   ، ومن ذلك املتقدم

                                                
  .  78 - 76:  اتياآلسورة األنعام ) 1(
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@U : }  öوقال *  yd tbrãçÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞOßguã Ï? ù's? èps3Í´ ¯» n=yJ ø9 $# ÷rr& uí ÎAù'tÉ y7ï/uë ÷rr& öÜÎA ù'tÉ âÙ÷èt/ ÏM» tÉ#uä 

y7În/uë 3 { )3(  .  

 عـن أيب سلمة بن عبد عـن ابـن شـهاب  "  املوطأ " وروى اإلمـام مـالك يف
 :  قالrإن رسول اهللا :   قالt، وأبـي عبد اهللا األغـر عن أبـي هريرة  الرمحن

من :   ، فيقول  كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخريUيرتل اهللا  {

، وهذا   )4( }، من يستغفرين فأغفر له  ، من يسألين فأعطيه  يدعوين فأسـتجيب لـه

)  6321 (و )  1145 (خ  ( " الصحيحني  "  حديث صحيح خمرج يف
عن القعنيب وعبد العزيز بن عبد اهللا األويسي وإمساعيل بن أيب )   7494  (و 

  .  )   بهعن حيىي بن حيىي عن مالك)  758 (، م  أويس كلهم عن مالك

                                                
  .  22:  سورة الفجر آية) 1(
  .   210:   سورة البقرة آية) 2(
  .  158:   سورة األنعام آية) 3(
، أبو داود  )446(، الترمذي الصالة  )758(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )5962(البخاري الدعوات ) 4(

، الدارمي  )496(، مالك النداء للصالة  )1366(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )1315(الصالة 
  .  )1484(الصالة 
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  :  قال عباد بن العوام
يـا :  فقلت لـه:  ، قال قـدم علينا شريك بن عبد اهللا منذ حنو من مخسني سنة (

 يعـين -أبـا عـبد اهللا إن عـندنا قومـا مـن املعـتزلة يـنكرون هـذه األحاديث 
 :  ، وقـال  فحدثين بنحو من عشرة أحاديث يف هـذا:    قال-حديث الرتول السابق 

  .  ) " ؟  فهم عمن أخذواrما حنن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعني عن أصحاب رسول اهللا أ "
  :   )  139  (مث قال األشعري ص 

 öqs9  {:  ، قال اهللا تعاىل أما الكـالم يف أصول التوحيد فمأخوذ أيضا من الكتاب (

tb% x. !$ yJ Íké Ïù îpolÎ;#uä ûwÎ) ª! $# $ s? yâ|¡xÿs9 4 { )1(  وهـذا الكـالم موجـز منـبه عـلى ،

  .   ا هـ)  ، بأنه واحد ال شريك له احلـجة
  :  واجلواب

، وهو الذي   أن أهل الكـالم يظنون أن أصل التوحيد ومرجعه هو توحيد الربوبية
، واحلـق يف هذا أن األنبياء واملرسلني   بيانه الكـتب، ونزلت يف  أرسلت به الرسل

، وتوحيد   توحيد الربوبية:   صلوات اهللا وسالمه عليهم بعثوا بأنواع التوحيد الثالثة
  .    وتوحيد األمساء والصفات- وهـو توحيد العبادة -األلوهية 

،  لربوبيةومل ينازع املشركون وغالـب أقوام املرسلني يف األمم كـلها يف توحيد ا
، قـال اإلمـام القاضـي علي بن علي   وإمنـا كـان نـزاعهم يف توحـيد األلوهـية

:  )  29 -1/28 ( " شرح الطحاوية  " يف)  هـ792ت   (بن حممد بن أيب العز احلنفي الدمشقي 
%öqs9 tb  {:   وكـثري من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معىن قوله تعاىل ( x. !$yJ Íké Ïù 

îpol Î;#uä ûwÎ) ª! $# $s? yâ|¡xÿs9 4 { )2(الـذي قرروه هو توحيد   العتقادهم أن توحيد الربوبية ،
  .  ، ودعت إليه الرسل عليهم السالم  األلوهية الذي بينه القرآن

                                                
  .  22:  سورة األنبياء آية) 1(
  .  22:  اء آيةسورة األنبي) 2(
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ل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت بـه الكتب هو ، ب  وليس األمر كذلك
  .   ، وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له  ، املتضمن توحيد الربوبية توحيد األلوهية

، وأن خالق السماوات  فإن املشركني من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية
ûÈõs9  {:  ، كما أخرب تعاىل عنهم بقوله واألرض واحد ur NßgtF ø9 r'yô ô`̈B t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# 

uÚ öë F{$#ur £ ä̀9qà)uã s9 ª! $# 4 { )1(   ،}  @ è% Ç ỳJ Ïj9 ÞÚöë F{ $# t̀Bur !$ ygäÏù bÎ) óOçFZà2 öcqßJ n=÷è s? ÇÑÍÈ 

tbqä9qà)uã yô ¬! 4 ö@ è% üxsù r& öcrãç ©.xãs? ÇÑÎÈ { )2( ومل   ، ومـثل هـذا كـثري يف القـرآن ،

  .  ا هـ)   يكونوا يعتقدون يف األصنام أا مشاركة هللا يف خلق العامل

  :  ) 140  (مث قال املالكي ص 

 : ، مث قـال  صفحاتمث أطال األشعري الكـالم على هذه املسألة يف حنو مخس (
النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مل يصح عنه حديث يف أن القرآن غري :  يقال هلم "

  .  " ؟ ، فـلم قلتم إنه غري خملوق ، أو هو خملوق خملوق
يلزم الصحايب والتابعي :   ، قيل هلم ، وبعض التابعني قاله بعض الصحابة:  فإن قالوا

، إذ قال ما مل يقله الرسول صلى اهللا عليه   مبتدعا ضاالمثل ما يلزمكـم من أن يكون
  .   وعلى آله وسلم
:  ، قيل له ، وال غري خملوق  ، فال أقول خملوق  فأنا أتوقـف يف ذلك:   فإن قال قائل

:  ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مل يقـل أنت يف توقفك ذلك مبتدع ضال
،   ضللوا:   ، وال قـال  ، وال تقولوا فيها شيئا وا فيهاإن حدثـت هذه احلادثة بعدي توقف

  .  ا هـ كالمه)   .  ، أو مـن قـال بنفي خلقه وكفـروا من قـال خبلقه

                                                
  .  25:  سورة لقمان آية) 1(
  .  85 - 84:  تانياآلسورة املؤمنون ) 2(
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  :  واجلـواب
، فقال  ، وأمت الشريعة   بعد أن أكمل الدينr قـد قـبض نبيه Uأن اهللا 

،  )tPöquãø9$# àMù=yJø.r& öNä3s9 öNä3oYÉÏä àMôJoÿøCr&ur öNä3øãn=tæ ÓÉLyJ÷èÏR àMäÅÊuëur ãNä3s9 zN»n=óôM}$# $YYÉÏä 4 { )1  {:  سبحانه

  .  )  وما طائر يطري جبناحيه إال وعندنا منه خربrلقد مات النيب   (tوقال أبو الدرداء 
قـد علمكم نبيكم كـل شيء حىت  { tكون لسلمان الفارسي وملا قال املشر

، أو أن نستنجي  أجل لقـد انـا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول " :  فقـال؟  اخلراءة
 )2( }، أو بعظم  ، أو أن نستنجي برجيع ة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثالث  باليمني

  .  ) 262 ( "  صحيحه " وهذا يف مسلم يف
فإذا كـان احلال كذلك فكـيف نترك يف أمر عظيم كمسألة خلق القرآن بال بينة 

، على أن  ، وإمجاع السلف  ، بل املتواترة ؟ وقـد دل الكتاب والسنة الصحيحة وال دليل
  .  ، منه بدأ وإليه يعود  غري خملوق، مرتل القرآن كالم اهللا

، ومن قال خالف ذلك  ، وما كان منه سبحانه فهو غري خملوق وقد تكلـم اهللا به
«=ë  {:  ، قال سبحانه وتعاىل فقد كـفر tG Ï. çm» oYø9 tìR r& Ô8uë$ t6ãB { )3(  وقال جل وعال ،   :

}  öqs9 $ uZø9 tìR r& #xã» yd tb#uäöç à)ø9 $# 4í n? tã 9@ t6y_ ¼ çmtF÷Ér&tç ©9 $Yè Ï±» yz % YæÏdâ|ÁtF ïB ô Ï̀iB Ïpuäô±yz «! :  ، وقال )4( } 4 #$

}  zN̄=x.ur ª! $# 4ÓyõqãB $ VJä Î=ò6 s? ÇÊÏÍÈ { )5( وقال ،  :}  * y7ù=Ï? ã@ ßô îç9$# $ oYù=ûÒsù öNßgüÒ÷è t/ 4í n?tã 

<Ù÷èt/ ¢ Nßg÷YÏiB `̈B zN̄=x. ª!$# ( { )6( وقال ،  :}  $£Js9ur uä!%ỳ 4ÓyõqãB $uZÏF»s)äÏJÏ9 ¼çmyJ̄=x.ur ¼çmö/uë { )1(   ،
                                                

  .   3:  سورة املائدة آية) 1(
، ابن  )7(، أبو داود الطهارة  )41(، النسائي الطهارة  )16(، الترمذي الطهارة   )262(مسلم الطهارة ) 2(

  .  )439 / 5(، أمحد  )316(ماجه الطهارة وسننها 
  .   92:    سورة األنعام آية)3(
  .  21:  سورة احلشر آية) 4(
  .  164:  سورة النساء آية) 5(
  .   253:   سورة البقرة آية) 6(
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(øåÎ  {:  وقال ur 3ìyä$tR y7ï/uë #ÓyõqãB Èb r& ÏMøù$# tP öqs)ø9 $# tûüÏJ Î=» ©à9 $# ÇÊÉÈ { )2(  واآليات يف هذا ،

  .  الباب كثرية
  :   ، منها ، وهي أكثر من أن حتصى وكذلك األحاديث النبوية متواترة يف هذا الباب

، ليس بينه وبينه حاجب وال  ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه { rقـولـه * 

مـن )  1016 (ومسلم )  6539 (، رواه البخاري  )3( }ترمجان 

  .  حديث عدي بن حامت رضي اهللا عنه
، فينادي  لبيك وسعديك:  ، فـيقول يا آدم:  يقول اهللا تعاىل { rوقولـه * 

، رواه أمحـد  )4( }إن اهللا يأمرك أن خترج ذريتك بعثا إىل النار :  بصوت

، والـبخاري   )  33 - 3/32 ( " مسنـده  "  يف
،  ) 6530  (و )  4741 (و )   3348  (  " صحيحه  "  يف

  .   من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  222 (ومسلم 
أما إمجاع السـلف قاطبة وأهل السـنة مجيعا فقد حكـاه مجاعـات مـن 

  .  ، كـأيب حـامت وأبـي زرعـة احلافظـني الرازيـني رمحهما اهللا وغريمها  العـلماء
وقـد ذكرت أول الكتاب أمساء مجاعات من السلف واحلفاظ ممن كـفروا من قال 

، إال من مل  ، أو خياله حجة ، أو يستدل به ، فال يقول ما فـاه به األشعري لق القرآنخب
  .  ، وإمنا صنعته الكالم والفلسفة ، وال ما كان عليه علماء األمة يعرف الكتاب وال السنة

  :  ) 140  (مث قال األشعري ص 
  ؟   أم ال، أكنتم تتوقفون فيه  إن علم اهللا خملوق:  وخربونا لو قال قائل (

                                                                                                                                       
  .  143:  سورة األعراف آية) 1(
  .   10:   سورة الشعراء آية) 2(
  .  )256 / 4(، أمحد  )1016(، مسلم الزكاة  )7005(البخاري التوحيد ) 3(
  .  )33 / 3(، أمحد   )222(، مسلم اإلميان  )4464(القرآن البخاري تفسري ) 4(
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مل يقل الـنيب صـلى اهللا علـيه وعـلى آلـه :  ، قـيل هلـم ال:   فإن قالوا
  .  وسـلم وال أصحابه يف ذلك شيئا

، أو  ، أو عريان  ، أو مكتس ، أو ريان هذا ربكم شبعان:   وكذلك لو قال قائل
؛ ألن رسـول  أن تسـكت عـنه:  ، لكان ينبغي وحنو ذلك من املسائل.   .  . مقرور

،  ، وال أصحابه اهللا صـلى اهللا علـيه وعـلى آلـه وسلم مل يتكلـم يف شيء من ذلك
 Uأو كـنت ال تسكت فكنت تبني بكالمك أن شيئا من ذلك ال جيوز على اهللا 

  .  ا هـ كالمه)   ، حبـجة كذا وكذا وتقدس عن كذا وكذا
  :  واجلـواب

، إال  ، أو النقص منه إليه، ال جتوز اإلضافة   أن باب األمساء والصفات باب غييب
 فمن وصف اهللا عز وجـل بشيء ليس يف r، أو سنة رسول اهللا  بوحي من كتاب اهللا

  .  ، وطولب بالدليل الكتاب وال السنة رد على قائله
، فإم   أما املتكلمون فال يستطيعون إثبات صفة وال نفيها خارج الكـتاب والسـنة

،  ا أو نفيها إال وخلصمهم حـجة عقلية أخرىال يسـتدلون حبجة عقلية عـلى إثـبا
  .  ، وتثبت خالفه ترد ما استدلوا به

، ومن سلم منهم من الزندقة   الزندقة- والعياذ باهللا -هلذا كـان مـآل أكـثرهم 
  .  كان شكاكا متلجلجا

وأنتم  (:  بعد إمتامه كالم أيب احلسن األشعري)  142 (مث قال املالكي ص 
، من األسباب  ، والظن بأنه ال يعتمد على دليل ـهم حجة الطرف اآلخرترون أن عدم ف

، وكـأم جمموعة من العوام   ، والنظر إليهم بعني االزدراء الرئيسة يف انتقاصنا لآلخرين
  .  ، إخل ، ويعتمدون على أذواقهم وعقوهلم القاصرة الذين يعكفون على التقليد

 حجته بالرباهني لندرسها ونراجعها لكـان ولو تواضعنا وطلبنا من اآلخر أن يبني
ا )  ، وأبعد عن احلق  ، ولعلنا أجهل منه ، والتعايل عليه أفضل مما حنن عليه من نفي اآلخر

  .   هـ كالم املالكي
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  :   واجلواب عن هذا يسري من وجهني
، وإمنا هو   أن ما ذكره املالكي قـد سلم منه السلف وأتباعهم حبمد اهللا:   أحدمها
رمتين بدائها  " : ، على حد قول األول اله مع أئمة السلف وعلماء السنةوصف حل
  .  ، وهو أحق الناس بنصيحته " وانسلت
أن أهـل السـنة حنابلة وغريهم رمحهم اهللا لـما حكـموا على علـم :  الثاين

،   ، قد بينا سابقا دالئل صدقه ، كان حكـما عادال منصفا الكالم مبا حكموا به عليه
  .  ر إصابتهوظهو

وال أدل وأوضـح على ذلك من رجوع أيب احلسن األشعري نفسه عما كان فيه من 
 وهذا t، وخص منهم إمام األئمة أمحد بن حنبل  اعتزال وكالم إىل مذهب أهل السنة

  .   " اإلبانة " قد ذكره أبو احلسن األشعري يف رسالته
له إىل مذهب اإلمام ، بل عن مذهبه كـ فـلم رجع األشعري عن كالمه السابق

،  ، وحيتج له  مل يفهم ما كـان هو عليه- أيضا -؟ أم أن أبا احلسن األشعري   أمحد
  ؟  ويذب عنه

، وأصبح املتكلمون    الذين بلغوا فيه الغاية-وكذلك رجوع أئمة املتكلمني وكبارهم 
هذا يدل ، و ، وقد قدمنا ذكر بعضهم  عن الكالم-، وقد كانوا حيتجون هلم   حيتجون م

  .   على دقة فهم السلف ملآل علم الكالم وأهله
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  فصل 
  يف زعم املالكي أن من صفات احلنابلة الظلم والرد عليه 

  :  يف سياق ذكره صفات احلنابلة)  143 (قال املالكي ص 
  :   ، مثل قوهلم  الظلم- (

  .  املرجئة مثل الصابئني* 
  .  املرجئة يهود* 
  .   والنصارىالرافضة أكفر من اليهود * 
  .   املعطلة أكفر من املشركـني* 
  .   املرجئة والقدرية ليس هلما نصيب يف اإلسالم* 
  .  احلنفية كاللصوص* 
، وخمانيث   وصـم املـتأولني للنصـوص كاألشـاعرة وغريهـم باملـلحدين* 
  .   املعتزلة
  .  اجلهمية كـفار* 
  .  القدرية كـفار* 
  .  الرافضة كـفار* 
  .  ا هـ كالم املالكي)  جموسالقدرية * 

  :  واجلـواب من وجوه
، فجملة منها لسعيد  أن هذه أقوال قاهلا مجاعة من أئمة السلف قبل احلنابلة:  أحدها

  .   ، وألمثاله بن جبري التابعي الكبري رمحه اهللا
 والرافضة متفقون على مجلة - ومنهم املرجئة الغالية -أن املعطلة واجلهمية :  الثاين

، كالقول خبلق  تقادات قـد أمجع السلف وأهل السنة بعدهم على تكفري قائلهااع
، ودليل ذلك   ، وقد قدمنا أول الكتاب ويف غري موضع أمساء مجاعات منهم القرآن
  .  وحجته



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 278

)  8 ( " صحيح مسلم "  أما القدريـة فقد صح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما يف
، وهذا موطن إمجاع  هم كـفار بال شك، ف ، وهو أول من كفرهم أنـه كـفـرهم

  .  بني أهل السنة ال نزاع فيه
إن العبد :  ، فإن القدرية قالوا  أن وصف القدرية باوس ظاهر ملشاتهم هلم:  الثالث

النور :  ، كاوس الذين أثبتوا إهلني اثنني ، فأثبتوا خالقني متعددين هو الذي خيلق فعله
  .  منهم لكثرة اخلالقني الذين أثبتوهم، بل القدرية أشر   والظلمة

، وليس املقصود باإلحلاد   وكذلك تسمية األشاعرة أو وصفهم بامللحدين فهم كذلك
، وهو امليل عن  ، وإمنا املقصود املعىن اللغوي هنا إنكار اهللا تعاىل أو نفيه كما يظن املالكي

، أو  احلـق إىل الباطل، وهـذا يتفق فيه معهم كـل مبتدع مال عن  احلـق إىل الباطل
  .   بغري املراد منهاUتكلـم يف آيات اهللا 

، ومل   ، فإم خرجوا من االعـتزال  أما تسميتهم مبخانيث املعتزلة فحق أيضا
، ليسـوا  ، وال إىل هؤالء  ، ال إىل هـؤالء  ، فـبقوا مذبذبني  يدخلـوا يف السـنة

، وهذا معىن  لسـنة فال خيالفوهم، وليسـوا من أهـل ا معـتزلة فـيقولوا بـأقواهلم
  .  ال بأس به
  :  أما وصف احلنفية بأم كاللصوص فأرادوا به أحد أمرين:  الرابع

، فكـانوا يأخذون  ، وليسوا من ذوي العناية به إما أنـهم ال حديث عندهم* 
، وال ينسبونه إىل  ، مث حيتجون به عليهم خبالف ما أريد به  احلديث من أهل احلديث

  .  ويهرا
، وقد قدمنا أن  أو أم يسرقون الناس من اتباع احلديث واألثر إىل اتباع الرأي* 

، وال خيفى  ، وإمنا هو من أئمة السلف السابقني قـائل هذا القول وغريه ليس حبنبلي
  .  ، واحلمد هللا أنـه يقبل منهم رمحهـم اهللا ما ال يقبل من غريهم
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  فصل 
  ة إنكارهم فضائل اآلخرين والرد عليه يف زعمه أن من صفات احلنابل

  :  ، فقال صفة أخرى للحنابلة)  143 (مث ذكر املالكي ص 
، وال   إنكـارهم لفضـائل املخـالفني بـأم ال يعـرفوم بطلـب العلـم- (

،  ، ويريدون إبطال الشريعة ، وال جتنب الكبائر ، وال صالح السرية بضبط الرواية
  .  ا هـ كالمه)   ، إخل وجود اإللهواملعطلة يريدون نفي 

  :  واجلواب من وجوه أربعة
 -، بذكـر قـول حنـبلي واحد   مطالبـته بدلـيل صدقه ومـثاله:  أحدهـا

  .  ، ولن جيد  نفى عن املخالف صفة هي متحققة فيه–ويكفينا 
، وأخرى لغريه من األئمة شافعية  أن اجلمل السابقة بعضها لإلمام أمحد:  الثاين

، واملعروف  ، وهـم ال يستحقوا  ، فإن كـان قوهلـم يف أولـئك باطال  ريهموغ
  .   ، فليبد حجته عنهم خالفها
أن األمة قـد أمجعت على فضل أولئك األئمة الذين مل يستطع املالكي :  الثالث
، ويعين م اإلمام أمحد واحلسن بن حممد الزعفراين  ، وأشار إليهم بالضمري تسميتهم
  .  ممن هلم تلك األقوال اليت ساقها وغريهاوغريهم 

، وينفون عنهم   ، يكذبـون علـيهم فإن كـان هـذا حـاهلـم مـع خمالفـيهم
،  ، ويرد الرواية ، يسقط العدالة  ، فـهذا كـذب صريح منهم ما يعلمون ثبوته فيهم

 الرافضي ، أو نأخذ بقول هذا  فإما أن نأخذ بإمجاع األمة على عدالتهم وصدقهم ونزاهتهم
  .   املالكي

أنا قـدمنا يف موضع سابق تعديل اإلمام أمحد رمحه اهللا جلملة من أهل البدع :  الرابع
، أو  ، وهذا أعظم من جمرد الشهادة بطلب العلم  ، وتوثيقه هلم فيما رووه املخالفني له

   . ، مع سالمة ما رووه وأدوه ، فإن توثيقه هلم يتضمن ذلك جمانبة الكبائر وحنوها
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، فإن أصل الشريعة  أن إرادة اجلهمية وأضرام إبطال الشريعة ظاهر:   اخلامس
،  ، وقـد أبطلتهما أو كـثريا مما فيهما اجلهمية بأنواع التأويالت "  الوحـيان " وباا

  ؟  ، وأي إبطال للشريعة أعظم من هذا وضروب املعارضات
ظاهر أيضا يف نفـيهم علو اهللا أما إرادة املعطلـة نفـي وجود اهللا جـل وعال فهذا 

،   ، وال فوقـه ، وال خارجه إنه سبحانه ال داخل العامل:  وقوهلم،  جل وعال على خلقه
، بل ينفون عنه مجيع الصفات حبجة أنه ال جتوز   صفة- تعاىل -، وال يثبتون له   وال حتته

ذا نظـرت ، فـإ  ، وليس جبوهر وال عرض وال جسـم عليه تعاىل احلركة وال السكون
، وإمنا ال تتحقق تلك  يف نعـوم الـيت ارتضـوها هللا سـبحانه ومجعتها مل تظفر بإله

  .  ، فهذا نفي لوجود اهللا جل وعال الصفات إال بالعدم احملض
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  فصل 
  يف زعم املالكي أن احلنابلة مل يتركوا عاملا خالفهم إال ذموه وعابوه 

  والرد عليه 
  :  ) 144 - 143 (قال املالكي ص 

، واموه  ومل أجد عاملا خالف غالة احلنابلة يف أمر وعلموا مبخالفته إال ذموه (
، ويدل   ، وهذا له داللة على اجلهل بالنفس واآلخرين ، وما إىل ذلك بالبدعة أو الزندقة

  .   ا هـ كالمه)  على تعصب مذموم شرعا وعقال
  :  واجلواب من وجوه أربعة

،  حلنابلة إذا ذكرهم أئمة السلف وعلماء اإلسالم والسـنةأنه يريد بغالة ا:  أحدها
  .  ، مث نسبها لغالة احلنابلة ، حيث نقل نصوصا هلم وتقدم التنبـيه على ذلك غـري مرة

، أما اخلـالف   ، ومنه خالف غري سائغ أن اخلالف منه خالف سائغ:  الثاين
، فهذا ال  قد اإلميانفـما كـان فرعـيا ال صلة له بأصـول الدين ومعا:  السائغ

فـما كان يف أصول :  ، أمـا غـري السائغ  يوجب تبديعا وال تضليال وال تكفريا
  .  ، فهذا يوجب تارة تبديعا وتارة تضليال أو تكفريا الدين

، سنة   ، حنابلة وغري حنابلة  وهـذا قـدر مشترك متفق علـيه بني املسلمني مجـيعا
، فـما من صاحب ملة وحنلة  ل امللل والنحل مجيعا، بل هو متفق عليه عند أه ومبتدعة

  .   إال وهو يعتقد ضالل خمالفه فيها
أن من بدعه احلنابلة أو ضللوه أو كـفروه فإمنا فعلوا ذلك الستحقاقه ذلك :  الثالث

، وليس ملخالفته هلم  ، الثابت يف الكتاب والسنة احلكـم مبخالفته العتقاد أئمة اإلسالم
، وال أدل عـلى ذلـك وال أظهـر مـن موافقـة أئمـة السلف  كما زعم املالكي

، كاتفاقهم على تكفري اجلهمية  وأهل السنة باختالف مذاهبهم للحنابلة يف أحكامهم تلك
  .   واملعتزلة القائلني خبلق القرآن وبغريه من العقائد الفاسدة
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، سواء  مطلقاأنه لو كان احلنابلة يكـفرون أو يضللون كـل خمالف هلم :  الرابع
، بل ال تكـاد تـجـد عاملني اثنـني   ، ملا سلم هلم أحد  كانت خمالفته فرعية أو أصلية

  .  ، وإن كانا متفقني يف األصول حنبليني أو غري حنبليني يتفقان يف مجيع أمورمها
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  فصل 
  يف زعمه أن من صفات احلنابلة االفتراء على اخلصوم والرد عليه

  :   يف سياقه صفات احلنابلة بزعمه) 146 (قال املالكي ص 
، مثل زعمهم أن جهـم بن صفوان كـان يريد أن ميحو   االفتراء على اخلصوم- (
«`ß  { آية oH÷q§ç9 $# í n? tã Ä ö̧ç yèø9 $# 3ìuqtG óô $# ÇÎÈ { )1(  (ا هـ كالمه  .  

  :   واجلواب من وجوه
،  ، أمجع أهل السنة على ضالله وكـفره  هم بن صفوان زنديقأن اجلـ:  أحدها

، بل أقواهلـم يف تكفري من قال بقوله  ، حنابلة وغري حنابلة وأقواهلـم فيه كثرية جـدا
أول  " املقدمة الثالثة  "  ؟ وقد ذكرنا مجاعات منهم يف ، فكيف به هو  أكثر من أن حتصى

  .  الكتاب
، فال   ك املثابة وذلك الضالل فهو أهل لكل شـرأنه إذا كان اجلهم بتل:  الثاين

  .  ، ال بالتلبيس والتضليل يستطيع املالكي أن ينفي ما نسب إليه سابقا إال حبجة ودليل
أن ما نسب إىل جهـم من إرادتـه حمو تلك اآلية غري مستغرب وال :  الثالث
، وجعل هلا  ها احلقيقي، فإنه وإن مل يتمكن من ذلك ويظفر به إال أنه قد حما معنا  مستنكر

  .   معىن باطال فاسـدا غري مراد ليبطل حكـمها مع بقاء رمسها
«`ß  { ، أن جهما أراد حمو آية  أن قـائل تلك العبارة:  الرابع oH÷q§ç9 $# í n? tã Ä ö̧ç yèø9 $# 

3ìuqtG óô $# ÇÎÈ { )2(ه أبو نعيم شجاع بن أيب نصر ، ورواه عن  هو من أصحاب جهم

  .   ، وليسا حبنبليني البلخي مساعا من جهم

                                                
  .   5:  سورة طه آية) 1(
  .   5:  سورة طه آية) 2(
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  فصل 
  :   )  146  (مث قال املالكي ص 

، وال يصلي على النيب صلى اهللا   يصلي على عيسى)  أي اجلهم (ويزعمون بأنه  (
  .   ا هـ)  ، وأنه ذم النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عليه وعلى آله وسلم

  :    وجوهواجلواب من
، وليس يف اجلهم كما يف املوضـع الـذي  أن ما ذكر قيل يف بشر املريسي:  أحدها

  .   )  1/170 (لعبد اهللا بن اإلمام أمحد  " السـنة "  عزا إلـيه املالكي يف

، فهو  ، وضلله آخرون أن بشـرا قـد كـفـره مجاعات من السلف:  الثاين
  .  ، حىت تنفى عنه بال حجة وال دليل عال، ال تستنكر منه تلك األقوال واألف ساقط

، قال عبد اهللا بن أمحد  ، وهو حيىي بن أيوب أن قائل ذلك ليس حبنبلي:  الثالث

كنـت أمسـع :  أخربت عن حيـىي بن أيوب قـال : (  )  1/170 ( " السنة  "  يف

،  لم، ألقول فيه بع ، فكرهت أن أقدم عليه حىت أمسع كالمه الناس يتكلمون يف املريسي
إنـك :   ، فقلت له ، فإذا هو يكثر الصالة على عيسى ابن مرمي صلوات اهللا عليه فأتيته

 أفضل r، ونبينا   ، وال أراك تصلي على نبينا  ، فأهل ذاك هو تكـثر الصالة على عيسى
، فهل   " السنة " ا هـ من)  ذلك كـان مشغوال باملرآة واملشط والنساء:  ، فقال يل منه

، ومن تواله ودافع   ؟ عليه لعائن اهللا  هذا الزنديق املسـمى بشرا املريسيفـيه أكفر من
  .   عنه

وقـد أفـرد الرد عليه وبيان ضالله وكـفـره وزندقته اإلمام احلافظ عثمان بن 
رد عثمان بن سعيد على بشر املريسي الكافر  "  ، يف كتابه الشهري  سعيد الدارمي رمحه اهللا

  .  " العنيد
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  فصل 
  .  ا هـ)  وأنه حيل املسكر : (  )  146  ( املالكي ص مث قال

  :   واجلواب من وجوه
  .  ، وإمنا قيل يف أيب حنيفة رمحه اهللا أن هـذا ليس مقوال يف اجلهـم:  أحدها
، بل هو متقدم  ، وليس حبنبلي )   هـ175ت  (أن قائلـه أبو عوانة :  الثاين

  .  ، وأسن منه  على اإلمام أمحد رمحهما اهللا
، وإخراجهم له من  أن سبب ذلك إباحة أيب حنيفة ومجاعة شرب النبيذ:  ثالثال
، وجعلوه مخرا  ، وحرم اجلمهور النبـيذ  ، وقـد تكلـم الفقهاء يف ذلك  اخلمر
، وقد أنكر على   ، وهذا معىن قول أيب عوانة ، فإنه ال يراه كذلك ، إال أبا حنيفة  مسكرا

  .  أيب حنيفة يف ذلك مجاعات
  فصل 

 إن بشرا املريسي وأصحابه ال يدرون ما:  وقوهلم (:  ) 146 ( قال املالكي ص مث
  .   ا هـ كالمه)   يعبدون)1(

  :   واجلواب من وجوه
لعبد اهللا  " السـنة  " أن قـائل ذلـك وكـيع بـن اجلـراح كمـا يف:  أحدها
، وهو متقدم على   من أئمة السـلف)   هـ197ت  (، ووكـيع  بن أمحد

  .  ، وليس حبنبلي أمحداإلمام 
،  أن تتمة كالم وكيع رمحه اهللا تبني سـبب حكـمه على أولئك مبا قال:  الثاين

،   ، وال يعرفون رـم ، وإنكار علو اهللا ، وتعطيل الصفات  وهو قوهلـم خبلق القرآن
، اليت ال تصلـح أن تكون وصفا لشيء سوى   وال يصـفونه إال بالسلوب اـردة

  .   لعدماجلـماد أو ا

                                                
  .  وهو املناسب"   من"  ، أما مصدره فهو فيه  هكذا هو يف كتاب املالكي) 1(
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  فصل 
إمنا أراد بشـر املريسـي :  قوهلـم (:   )  146  (مث قال املالكي ص 

  .  ا هـ)  ليس يف السماء شيء:  وأصحابه أن يقولوا
  :   واجلواب من وجوه

، فبشر املريسـي واجلهمـية واملعـتزلة وأضرام ال   أن هـذا حـق:  أحدها
، وهذا  ، وأنه يف السماء  على خلقهU ، وينكرون علو اهللا إن يف السماء إهلا:  يقولون

؟ وهل  ، فلم اإلنكار إذن ، وينافحون عنه  ، ويدعون إليه " التوحيد  " عندهم من مجلة
  ؟  يعلم املالكي غري هذا إن كان يعلم

، وهو من أئمة السلف   )  هـ179ت  (محاد بن زيد :   أن قائل ذلك:  الثاين
  .  متقدم على اإلمام أمحد، بل هو  ، وليس حبنبلي وكبار احملدثني
، ومل خيص محاد أحدا منهم  أن هذا القول قاله محاد بن زيد يف اجلهمية:  الثالث
، ولكـن مل خص املالكي  ، بل من كـبارهم ، وال شك أن املريسي جهمي بتسميته

  ؟  ، وتـرك نص محاد مع وقوفه عليه بشرا وأصحابه دون البقية
  فصل 

 :  وزعمهـم أن مـن قـال (:  ) 146 (ثـم قـال املـالكي ص 
ا )  ، وأنه قد قال على اهللا ما مل تقله اليهود والنصارى  فهو يعبد صنما  "  القرآن خملوق "

  .  هـ
  :  واجلواب من وجهني

 الذاتـية والفعلـية U، فإن من عطل صفات اهللا  صحـة القولني:   أحدمها
، ونفى  باملخلوقات احلية - بـزعم أهـل البدع -خشـية تشـبيه اهللا عـز وجـل 

،   ؛ لسلبه مجيع الصفات  ، فقد جعل إهلـه مجادا ، وقال خبلق القرآن  لذلك كالم اهللا
  .  ، فهم مشاون لعباد اجلمادات كاألصنام وغريها  ووصفهم لـه بأوصاف اجلمادات
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، أوالمها هلارون بن معروف املـروزي  أن هـاتني اجلملتني إلمامني كبريين:  الثاين
 224ت  (، واألخرى أليب عبيد القاسم بن سالم  )   هـ231ت  (محه اهللا ر

  .  ، ومها ليسا حبنبليني ) هـ
  فصل 

وقد عنون عبد اهللا بن أمحد عنوانا يف  (:   ) 146 (قال املالكي ص 
  .  ا هـ)  "  باب من زعم أن اهللا ال يتكلم فهو يعبد األصنام " كتابه

  .   ، وصحته يف سابقه  معناه، وقد تقدم بيان  وهذا واهللا حق
  فصل 

 ا)  ، ومل أشأ أن أتتبعه وغري هذا مما ال ميكنين حصره (:  ) 146 (قال املالكي ص 
  .  هـ

  :  واجلـواب
 مع حرصه -، ومل يظفر  أن املالكي قـد اجتهد يف الكذب واالفتراء على احلنابلة

صـح فـيه زعمه  مبوضع واحد فقط ي-، وعدم امتـناعه عن الكذب  على التلبيس
  .   ، أو على غريهم من أهل السنة  وتانه على احلنابلة رمحهم اهللا

  .   ، وادعاءات خالية  ، دعاوى خاوية وكالمه هنا من مجلة كالمه هناك
  فصل 

وزعموا أن أبـا حنيفة يزعم أن  (:   ) 147- 146  (قال املالكي ص 
  .   ا هـ)  ثري من قولهالنيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم لو أدركه ألخذ بك

ت   (أن قـائل هـذا يوسـف بـن أسـباط الشـيباين الزاهد :  واجلـواب
  .   ، وليس حبنبلي )  هـ195
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  فصل 
  يف زعمه أن احلنابلة مل يكفهم االفتراء على الناس حىت افتروا على اجلن 

  والرد عليه واهلواتف وجعلوهم مؤيدين هلم
  :  ) 147 (قال املالكي ص 

، فيأتون باألخبار   ، حىت افتروا على اجلن واهلواتف يكتفوا باالفتراء على البشرومل  (
، مع أن  ، وكأن اجلن واهلواتف ليس فيهم معطلة وال جهمية  اليت جتعل اجلـن يف صفهم

  .    وفيهم الكفار)1(القرآن الكـرمي قـد أخرب عنهم أن فيهم الصاحلون 
،  بشرا املريسي ( من أم مسعوا هاتفا يلعن ما رووه:   ومن أمثلة هذه األساطري هنا

  .   ا هـ)  ومثامة بن أشرس
  :  واجلواب من وجوه ثالثة

، فقد رواه عبد اهللا بن أمحد  أن قائل هذا ليس حبنبلي كذلك:  أحدها
حدثين   : (  ، قال  بإسناد صحيح)  195 ) (  1/169 ( " السنة  "  يف

مسعت هاتفا يهتف يف  " :  أيب كـبشة قال، ثـنا حممد بن هارون بن عبد اهللا احلـمال
ال :   مث هتف ثانـية فقـالU، كذب املريسي على اهللا  ال إله إال اهللا:  البحر ليال فقال
وكـان معـنا فـي املركـب :   ، قـال ، على مثامة واملريسي لعنة اهللا إلـه إال اهللا

  .   ا هـ)  " ، فخر ميتا  رجـل مـن أصحاب بشـر املريسي
، ووثقه األئمة  " صحيحه " ، احتج بـه مسلم يف ، جليل ، ثقة  عامل:   نوهارو
  .  ، رمحهم اهللا مجيعا وثقه ابن حبان:  ، وابن أيب كـبشة الكبار

أن سبب نفـي املالكي هلذا األثـر الصـحيح عن هذا اهلـاتف كـونـه :  الثاين
، والسين  ؤمن والكافر، مع أن اجلن فيهم امل جـاء موافقا العتقاد السلف رمحهم اهللا

 أعين وجود كـفار ومبتدعة يف -، وهذا األمـر  ، كما ذكر هو واجلهمي وغري ذلك

                                                
  .  به عن نصبها، ولعل املالكي اكتفى بنص مؤخر)  أن (اسم )  الصاحلني (، وصواا  كـذا عند املالكي) 1(
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، فوجود هاتف بأمر موافق   الذي خياله املالكي علة تبطل هذا األثر ال قيمة له-اجلان 
  .  العتقاد السلف ال ينفي وجود آخرين خمالفني له

 أن اجلان واهلواتف كـلهم على اعتقاد واحد وال تصح له علـته هذه إال إذا ادعى
  .   ، وقد قال خالفه  ، وال يسعه ذلك ، وهذا ال يدعيه خمالف العتقاد السلف

،   أن ما هتف بـه هذا اهلاتف أمر متفق عليه بني أهل السـنة مجيعا:  الثالث
  .   ، فليس بأمر منكـر وال مستغرب وكـان علـيه أئمة السلف رمحهم اهللا



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 290

  فصل 
   زعمه أن من صفات احلنابلة عدم إدراك معىن الكالم والرد عليهيف

  :  )  160  (مث قال املالكي يف سياق صفات احلنابلة ص 
   عدم إدراك معىن الكالم - (

من السمات الغالبة على مذهبـنا العقدي السلفي احلنبلي أننا ال ندرك معاين األلفاظ 
، فإذا سألت قـائلها عن معانيها  ضخمة، فتجد ألفاظا  واملصطلحات الـيت نتحدث ا

  .  ا هـ)   إذا به يبهت
  :   واجلواب من وجوه

، قـد قدمنا  أن دعـواه االنتساب ملذهب احلنابلة السلفي يف االعتقاد باطل:  أحدها
، وكتابه هـذا  ، وأنه ال يصح انتسابه هلم إال إن صح انتساب زياد لبين أمية بطالنـه

، كما أنه ليس من أهل العلم وال من طلبته حىت   ضي املعتزيل الفاسددال على اعتقاده الراف
  .   يكون حنبليا أو غري حنبلي

  .   ، ولن جيـد مطالبته مبثال واحد فقط يدل على صحة ما ادعاه:  الثاين
، وال  أن هذه األلفاظ الضخمة اليت يزعم املالكي أن احلنابلة يتكلمون ا:  الثالث

  :  ا حاالن، هل يعرفون معانيها
، فإن   إما أن يزعم أن احلنابلة اختلقوها وتكلـموا ا دون بقية علماء املسلمني-

، فهم حمدثوها  ، وأعرف مبقصودها من غريهم  كـان هذا فـهم أدرى الناس ا
  .  ، واحملتكـم إليهم يف معانيها  وصانعوها

 إذن حيمل على احلنابلة ، فـلم تكلـم ا احلـنابلة وغري احلنابلة:   وإما أن يقول-
ومل اختار اجلـهل احلنابلة وترك :  ، قلنا  جلهلهم مبعانيها:  ؟ وإن قال ويترك غريهم

  ؟  غريهم
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  :  مث يلزمه أحد أمرين
إن احلنابلة كـلـهم باختالف عصورهم قد تكلموا بتلك األلفاظ :   إما أن يقول* 

  .  وهم جيهلوا
  .  م من يعلم معانيها، ومنه منهم من جهلها:  أو يقول* 

، وإن كان الثاين فـلماذا علم حكـمه   إن كـان األول فال يوافقه عليه عاقل
؟ وال خيلو أتباع مذهب من جهل بعـض أتباعه يف  وجعل ذلك من صفات احلـنابلة

  ؟  ، فـلم حيمل على احلنابلة  ، أو عدم متكنهم منها بعـض املسائل
  :   مث يلزمه أحد أمرين كذلك

 جهلها احلـنابلة أو - املـزعومة -إن تلـك األلفـاظ :   ا أن يقـولإمـ* 
  .  ، وهو عرفها وحده بعضهم
  .  أو أن أهل العلم قبله نبهوا على عدم فهم احلـنابلة هلا* 

، وكيف  ، وما مل يسلم به له أحـد  فقد ادعى ما يعلم هو بطالنه:   إن كان األول
  ؟  ، مث ينبه مثل هذا اجلاهل ذلك ويبينهال ينـبه أحد من علماء املسلمني على 

؟ وما تلك األلفاظ اليت زعم خطأ احلنابلة يف   فمن هو ذلك املنبه:  وإن كان الثاين
  ؟   ؟ وأين نبه معرفتها
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  فصل 
  يف تشكيك املالكي يف معاين مصطلحات كثرية مستقرة عند أهل العلم 

   يثوأهل احلد ، وأهل األثر ، وأهل السنة  كالسلف الصاحل
  والرد عليه  وغريها واإلمجاع وحد البدعة

  :  ) 160  (مث قال املالكي ص 
، ال نعرف  ، ومصطلحات فضفاضة  وتـتردد عندنا يف العقائد ألفاظ كثرية (
، فنطلقها بال  ، أو على األقل خيتلف الناس يف حتديدها من شخص آلخر معناها
أهل  " ، " أهل األثر " ، " أهل السنة " ، " السلف الصـاحل " : ، مثل حتديـد
 ، " األمة " ،  " الضاللة  " ، " اإلمجاع " ، " البدعة " ، " الطائفة املنصورة  " ، "  احلديث

 ، " النواصب " ،  " اخلوارج  " ، " اجلهمية  " ، "  الرافضة " ، " علماء األمة "
  .   ا هـ)  ، إخل " السنة " ،  " الكتاب " ، "  الشيعة "

  :  جوهواجلواب يسري من و
أنـا نسـلم له ما أثبـته لنفسـه مـن اجلهل بتلك املصطلحات اليت :  أحدها

، غـري   ، بل نسلم له أكثر من ذلك من اجلهل وقلة العلم "  السنة " و  "  الكتاب " منها
، وهو  ، وإمنا يوجب عليه أمـرا أن جهلـه واعترافـه بـه ال يدل على جهل غـريه

@þqè=t«ó¡sù ü#)  {:   نه، قال سبحا  سؤال أهل العلـم ÷d r& Ìç ø.Ïe%!$# b Î) óOçGYä. üw tbqçHs>÷è s? ÇÍÌÈ { )1( ال 

  .   أن يرمي غريه به
،   اإن كـان مراده من إيراد هذه األلفاظ وبيان جهله ا أن جيهل احلنابلة:  الثاين

،   ، وكتبهم كـلها يف العقيدة تبني معرفتهم التامة ا ، فهذا باطل  وينفي معرفتهم هلا
  .   ، حىت عند عامة أهل السـنة بله علماؤهم وليست هذه األلفاظ جمهولة

                                                
  .  43:  سورة النحل آية) 1(
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  :  أن معاين ما ذكره عندنا هي على ترتيبه:  الثالث
  :  السلف الصاحل* 

،  ، من أهل القرون الثالثة املفضلة األوىل  ـتقدمني، وعلماء األمة امل هـم أئمة الدين
،  ، وتابع تابعيهم ، مث تابعوهم بإحسان ، ومنهم الصحابة مجيعا  املستقيمني على السـنة

، وذكر أقواهلم يف غري  ، وقد تقدم ذكر مجاعات منهم ومن تالهم على اإلحسان واإلميان
  .  مسألة

، بل يوافقون أهل السنة يف هذا  هل البدعوهذا األمـر ال ينازع فـيه كـثري من أ
  .   ) ، ومذهب اخللف أعلم  مذهب السلف أسلم : ( ، لكـنهم قد يقولون احلـد
، وهم املستقيمون على الكـتاب  وأهل السنة وأهل احلديث واألثر مبعىن واحد* 
ه  ما أثبته لنفس- عز وجـل -، فال ينفون عن اهللا  ، على فهم السلف الصاحل  والسـنة
، غري متكلفني وال مكيفني أو   ، بل يثبتونه مسلمني للوحـي ، أو أثبته له رسوله  يف كتابه
  .  ، وال مؤولني أو معطلني مشبهني

 حمكمني الوحـي يف rوال يثبتون له سبحانه شيئا مل يثبته لنفسـه أو رسوله 
، يف   ، وسلفهم السـابقني ، متـبعني عـلماء األمـة املرضيني  أمورهـم كـلهـا
  .  ، ومعـرفة املقصـود من ورائها فـهم معانـيها

،   ، وآثـار أصـحابه وتابعيهم   وآثـارهrولتمسكهم الشـديد حبديـث النيب 
، والطائفة  ، وهم الفرقة الناجية ، وأهل ا ألثر  ، مسوا أهل احلديث رواية ودراية

  .   املنصورة
  :  أما البدعة* 

، وأحسن   إن أصدق احلديث كتاب اهللا { : ل حيث قاrفقد نص على بياا النيب 

، وكـل بدعـة  ، وكل حمدثة بدعـة  ، وشر األمور حمدثاا  اهلـدي هدي حممد
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 3/310 (حـم    ()1( }، وكـل ضـاللة يف الـنار  ضـاللة

ن )  45  (جه )   206 (مي )  867 ( م ) 371و
  .  ) واللفظ له)  1578 (

حم   ()2( }من أحدث يف أمرنا هذا ما لـيس منه فهو رد  { rوقال 

  .   )  ) 1718 (م )  2697 (خ )   270 و 6/240 (
  :   واإلمجاع* 

، هذا يف األمور  ربانييـن يف عصر ما على حكـم أمر مااتفاق علماء األمة ال
، فإمجاع النحاة ال يعترب فـيه إال  ، ويعترب يف كـل إمجاع غريه إمجاع علمائه  الشرعية
، وإمجاع الشرع دليل حمكـم يف   ، وال خيرق إمجاعهم من ليس له معرفة بالنحو  النحاة

  .  كل أمر ثبت وصح فيه
  :  والضاللة

،   ملسلم عن الكتاب والسنة وحقيقة فـهمهما والعمل بأوامرمهاكل ما صرف ا
  .  ككتاب املالكي هذا

  :  واألمة
، وأهـل الكتاب   يدخل فـيها املسلمون:  ، فاألوىل ، وأمة إجابة  أمة دعوة

،  ، فـيلزمهم اتباعه  ، أو بعد مماته  يف حياتهrوغريهـم ممن أدركـوا دعوة النيب 
  .   وترك ما هم عليه له

 أو r وأسلموا ممن أدرك حياته r، وهـم الذين اتبعوه  أمـة اإلجابة:  والثانية
  .   جاء بعده

                                                
،  )311 / 3(، أمحد   )45(، ابن ماجه املقدمة  )1578(، النسائي صالة العيدين   )867(مسلم اجلمعة ) 1(

  .   )206(الدارمي املقدمة 
،   )14(، ابن ماجه املقدمة  )4606(، أبو داود السنة  )1718(، مسلم األقضية   )2550(البخاري الصلح ) 2(

  .  )270 / 6(أمحد 
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، وكذلك إذا نسبت إليها الفضائل  واألصل يف املـراد باألمة إذا أطلقت أمة اإلجابة
 öNçGZä. uéöçyz  {:  ، كقولـه سـبحانه واحملامد والنصر والعزة والرفعة والتمكن وحنوهـا

>p̈Bé& ôMy_ Ìç ÷zé& Ä¨$ ¨Y=Ï9 tbrâêßD ù's? Å$rãç ÷è yJ ø9 $$Î/ öcöqyg÷Y s? ur Ç t̀ã Ìç x6ZßJ ø9 $# tbqãZÏB÷sè? ur «! $$ Î/ 3 öqs9 ur öÆtB#uä ã@ ÷d r& 

É=» tG Å6 ø9 $# tb% s3s9 #Zéöçyz Nßg©9 4 { )1(اآلية    .  

، أما أمة الدعوة فـال   علماء األمة فاملقصود كما هو معلوم أمة اإلجابة:  وإذا قيل
والذي  { r، ومنه قـول النيب  إال إذا دلت قرينة على ذلك  " األمة " تراد بإطالق

، مث ميوت ولـم  يده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصرايننفس حممد ب
 رواه اإلمام أمحد )2( }، إال كـان من أصحاب النار  يؤمن بـالذي أرسلت به

من حديث )   218  (  " صحيحه " ، ومسلم يف ) 2/317 ( " مسنده  "  يف
  .  أيب هريرة رضي اهللا عنه

  :   والرافضة والشيعة مبعىن* 
،  ، وهم يسمون أنفسهم شيعة  من انتقص صحابيا واحدا فأكثروهـم كـل

 وأهل السنة يسموم رافضة لرفضهم اإلسالم tيزعمون كذبا تشيعهم آلل البيت 
 أنـهم لـما مساهم أهل السنة رافضة جاءوا جعفرا - أعين الرافضة -، ورووا   واحلق

  .   "  ولكن اهللا مساكم،  واهللا ما مسوكـم به  " : ، فقال  فشكوا له ذلكtالصادق 
  :   والنواصب* 

، مث صار لقـبا   العداء وكرههtمن ناصب اخلليفة الراشد علي بن أبـي طالب 
 r، وكذلك آل بيت النيب   العداء أو كـرههم- وعنهم t -ملن ناصب آل بيته 

  .  عامة

                                                
  .   110:  سورة آل عمران آية) 1(
  .  )350 / 2(، أمحد   )153(مسلم اإلميان ) 2(
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ون ، فإم يزعم  ناصبة كذلك- اليت تزعم التشيع لآلل وحمبتهم -لذلك فإن الرافضة 
، ثـم تراهم يطعنون يف سبط رسول اهللا  ، وآل البيت عامة   وآل بيـتهtحمبة علـي 

r ويصفونه بصفات قبيحة كـمسود وجوه  - رضي اهللا عنهما - احلسن بن علي ،
، وكان ذلك سبب مدح   وحقن دماء املسلمنيt باخلالفة ملعاوية tاملؤمنني لتـنازله 

، ولعل اهللا أن يصلح به بني  إن ابين هذا سيد { r والثـناء عليه حني قال rالنيب 

 47 و 44 و 5/38  (حم   ()1( }فئتني عظيمتني من املسلمني 

د )  3746 (،  ) 3629  (،   ) 2704 (خ )  51و
  .  ) ) 1410 (ن )   3773 (ت )  4662 (

 - ، وأخـيه عبـيد اهللا  ويطعـنون يف حـرب األمـة عـبد اهللا بـن عـباس
، أمهات املؤمنني عائشة وحفصة رضي اهللا  ، ويف زوجات رسول اهللا -رضي اهللا عنهم 

،   ، ال علـي  ، بل مل يسـلـم أحد مـن آل البيـت مـن طعـنهم ، وآخرين  عنهما
  .   rيب ، بل وال الن  ، وال ذريته وال احلسني

ومن أراد أن يرى ذلـك جمموعا يف كـتاب فلريجـع إىل كـتاب العالمـة 
-، بـاحلوزة النجفـية   أحـد كـبار عـلماء الشـيعة-احلسـن املوسـوي 

هللا مث  " ويعـرف بـ  " ، وتربئة األئمـة األطهـار كشـف األسـرار " 
  .   بطل، وغـيض امل ، ففيه طلـبة احملـق طلبا لالختصـار  " للتاريخ
  :  أما اجلهمية* 

إن :  ، أو قـال ، أو نفى القدر فهم من نفى عن اهللا سبحانه صفة أو امسا ثابتا فأكثر
  .   ، وما سبق مدار أقواهلم  ، وهلـم أقوال غري ذلك اإلميان املعرفة فحسب

                                                
، أبو داود السنة  )1410(، النسائي اجلمعة   )3773(، الترمذي املناقب  )2557(البخاري الصلح ) 1(

  .   )51 / 5(، أمحد  )4662(
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  :  واخلوارج* 
 t، وقـد ويل علي    عند التحكيم وبعدهtهـم املارقة الذين خرجوا على علي 

، وقد استقر    بفضل من قاتلهمr، ونال بشارة النيب  ، وفرق مجوعهم قـتلهم فقتلهم
تكفري مرتكب الكبرية غري املستحل :   ، منها مذهب اخلوارج بعد ذلك على عدة أمور

  .  ، واخلروج على أئمة اجلور املسلمني هلا
  :   والكتاب* 

،  ، تكلم به سبحانه وحيا  ق، املرتل غري املخلو ، كـالم رب العاملني هو القرآن
 وهو احملفوظ تامـا كـامال بـني دفيت r، وألقاه على حممد  ومسعه منه جربيل

  .  ، ولو حرفا كـفر باإلمجاع ، أو ناقص إنه خملوق:  ، فـمن قال املصحف
  :  والسنة* 

، وكذلك تطلـق السـنة على ما كـان   وأفـعاله وتقريراتهrهي أقوال النيب 
،   ، وأن اإلميان يزيد وينقص اإلميان بالقدر:  من السـنة:  ، فيقال   ذلكمستندا على

  .  ، وهكذا واملسح على اخلفني
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  فصل 
  عقدية وفقهية يف زعمه أن الصحابة كانوا خمتلفني يف مسائل كثرية 

  فاتباع ما كانوا عليه متعذر والرد عليهوسياسية 
  :   ) 160 (قال املالكي ص 

، فإن   نصيحة مطاطة " عليك مبا كان عليه الصحابة " : ضهم بع)1(وكذلك قوله  (
، فأيهم  ، عقدية وفقهية وسياسية كـان يعرف أن الصحابة قـد اختلفوا يف أمور كثرية

  ؟  نتبع
، وإن كـان يريد إمجاعهم فلم  فإن كان القائل ال يعرف اختالفهم فهذه مصيبة
  .   ا هـ)  جيمعوا إال على شيء معروف فيه نص شرعي غالبا

  :   واجلواب من وجوه
 يف تلك r يف قوله rأن املوصي بلزوم ما كان عليه الصحابة هو النيب :  أحدها

، وما  )2( }من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب  { :  الفرقة الناجية من النار

، مث أمـر   أن أصحابه سيختلفونr فإن كـان ال يدري r به يلزم النيب ألزمنا املالكي
  .  بلزوم ما كانوا عليه فهذه مصيبة

، فهم مل جيمعوا إال على شيء معروف فيه نص   ولكن أراد إمجاعهمrوإن علم 
  .   ، كما زعم املالكي  شرعي غالبا
عليه الصحابة يعنون به أن أمر السلف وعلماء األمة واألئمة بلزوم ما كان :  الثاين

،   وإن اختلفوا يف الفروع الفقهية- رضي اهللا عنهم -، فإن الصحابة  األصول ال الفروع
  .  إال أم مل خيتلفوا يف األمور األصولية العقدية

 رضي اهللا عنهم -عـدم تسليمنا له بوجـود اخـتالفات بني الصحابة :  الثالـث
  .  حد صحيح لصحة زعمه، ومطالبته مبثال وا  يف العقيدة-

                                                
  .  كذا يف كتاب املالكي) 1(
  .  )2641(تاب اإلميان سنن الترمذي ك) 2(
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؟ فإن هذا ال  وهل لك غـريه:  ، قلـنا لـه   ربه يف الدنياrرؤية النيب :  فإن قال
 جممعون على رؤية املؤمنني رم يف - رضي اهللا عنهم -، فإن الصحابة   يصح مثاال لك

، وهل   ، لكـنهم اختلفوا يف جواز ذلك يف الدنيا  ، واألحاديث يف ذلك متواترة اآلخرة
؟ والرتاع يف هذه األخرية فرعي ليس    ربه حقيقة أو رؤية منامrانت رؤيا النيب ك

  .   أصليا
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  فصل 
  يف زعم املالكي بطالن بعض ما أمجع عليه الصحابة وغريهم والرد عليه

  :   ) 160 (قال املالكي ص 
، أو على  لكن أكثر دعاوانا يف إمجاعهم أم أمجعوا على أن القرآن غري خملوق (
، تدل على جهلنا  ، إمنا هي جمرد دعاوى  ، وغري ذلك مي أبـي بكـر أو عليتقد
  .   ، وجهلنا بالتاريخ نفسه " اإلمجاع " مبعىن

، فقد كان األمر بني غائب عنهم مل يبتوا فيه أو  إذ إن أكـثر هذا افتراء عليهم
  .   ا هـ كالمه)  خمتلف فيه بينهم
  :   وأقـول

  وإن خاهلا ختفى علـى النـاس تعلـم             ومهما تكن عند امـرئ مـن خليقـة        
، أما إمجاع الصحابة على  ، وأخرج اهللا ما يف صدره قـد خرج رفض هذا واعتزاله

،  ، فهو إمجاع معلوم ، وأنه متكلم سبحانه مىت شاء مبا شاء  أن القرآن مرتل غري خملوق
  .    وغريه- رمحه اهللا -، وقد حكاه اإلمام الكبري الاللكائي  أكرب من أن ينكـر

 ومن rوهذا عليه الكـتاب والسـنة وأئمة اإلسالم من عهد صحابة رسول اهللا 
  .  تبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم

بل إن املعتزلة كـلها يف عهد املأمون وبعده يف ذلك العصـر مل يستطع أحد منهم 
، بل كـان أهـل السـنة حيجوـم بالكـتاب والسـنة  أن يقول ما قاله املالكي

  .  إمجاع الصحابة والتابعنيو
 رضي اهللا -، علي وغـريه  أما إمجاعهم على تقدمي أيب بكر على الصحابة مجيعا

، وأمجع أهل  ، بل قد أمجعوا على تقدمي عمر كذلك على علي  ، فهذا حق -عنهم مجيعا 
  .  السنة قاطبة على ذلك

، فأخرج اإلمام   وأول من حكـى إمجاع الصحابة عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
)   6598  (  " صحيحه  "  والبخاري يف)   2/14 (  "  مسنده " أمحد يف
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، مث  ، ثـم عمر  ال نعدل بأيب بكـر أحـداrكـنا فـي زمن النيب  : (  قالtعنه 
  .  )  ال نفاضل بينهمr، ثـم نترك أصحاب النيب  عثمان

 البخاري ، فقد روى  وأرضاهtومل خيالف أحد منهم هذا اإلمجاع حىت علي 
أي :  قلت أليب : (  قالtعن حممد ابن احلنفية )  2671  (  " صحيحه  "  يف

،  " مث عمر " : ؟ قال مث من:  ، قلت  " أبو بكر  " : ؟ قال  rالناس خري بعد رسول اهللا 
  .  " ما أنا إال رجل من املسلمني  " : ؟ قال مث أنت:  ، قـلت عثمان:  وخشيت أن يقول
 من قدمه على الشيخني أيب بكر وعمر أن جيلده حد  أنـه توعدtوصـح عنه 

،  ، أنـه خطـب بـه يف مسـجده على منربه يف الكوفة ، بل تواتر هـذا عنه املفتري
  .   "  البداية والنهاية " ، واحلافظ ابن كـثري يف ذكر تواتره شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .   فإنكار املالكي هذا كـله يدل على جهل مطبق وداء عضال
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  فصل 
يف جعل املالكي الوالء والرباء وهجر أهل البدع وأضرام من تشريع 

  الكراهية بني املسلمني والرد عليه
تشـريع الكراهية بـني  " حتـت عـنوان)  161 (قـال املـالكي ص 

أصحاب العقائد يشرعون من عندهم للكراهية بني املسلمني بعبارات  (:  "  املسلمني
  .   ا هـ)  ستند هلا من الشرع كـأقوال الرباري ونقوله، وال م وأقوال باطلة

  :   واجلواب من وجوه
 -  وهم من علماء املسلمني -أن املالكي هنا حيكي إمجاع أصحاب العقائد :  أحدها

، فكيف  ، فإن كان كما قال فإمجاعهم حجة  على قوهلم وأمـرهم بكراهية املخالفني
  ؟  خيالفه وهو يعلمه

، بل ومن غريهم من أهل البدع   أمجع أهل العلم من أهل السنةأنـه قد:  الثاين
، وهذا أمر  ملعاصيهم أو بدعهم " كراهية بعض املسلمني  "  ، على باختالف مذاهبهم

  .  يعلمه املالكي كما تقدم يف كالمه
، بغـض  ، وأصحاب الضالالت والبدع  فهم يبغضون أصحاب املعاصي والكـبائر

، فإذ   ، فضابط كـل فئة ال خيرق اإلمجاع على هذا األصل النظر عن ضابط كـل فئة
، وأن خمالفه خمالف لإلمجاع ال   ، وأن أصله بالكتاب والسنة  تقرر هذا دل على صحته

  .  عربة بقوله
،  أن أهل السنة لـما أبغضوا أهل البدع كـان ذلك ملخالفتهم الشرع:  الثالث

 وأصـحابه رضي اهللا rعا للنيب ، واتـبا وعظـم ضـررهم على املسـلمني ودينهم
، وعبد اهللا   لدمائهمt، وسفكه   ، وعلي مـع اخلوارج عنهم كعمر مع صبيغ بن عسل

  .   بن عباس وابن عمر مع القدرية وغريهم
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واملالكي ينكر ويعيب على أهل السنة وأصحاب العقائد عامة كـرههم وبغضهم 
م مـع تناقضه بطعنه وكـرهه ؛ ألم داخلون يف دائرة اإلسال  للمبتدعة والضالل

  .   ، بل وبعض الصحابة كمعاوية رضي اهللا عنه لكـثري من أئمة اإلسالم والسنة
، ومجاعات  ، والرباري  ، وابن أيب يعلى ، بل وأبيه أحيانا فطعن يف عبد اهللا بن أمحد

، ومل جيسر على التصريح  من أئمة السلف من التابعني وأتباعهم ممن صرح بأقواهلم
  .  أمسائهمب

، وبين العباس عدا املأمون مع بغيه  وكذلك طـعن يف كـثري من خلفاء بين أمية
، وهذا غاية الظلـم   ، بل وطـعن يف احلنابلة وغريهـم من علماء املسلمني وضالله

، فكـيف يعيب وينكر على العلماء بغضهم ألصحاب املعاصي  والبغي والضالل
  ؟  والبدع
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  فصل 
  ري بتشريع الكراهية بني املسلمني والرد عليه يف رميه الربا

  :   ) 161  (مث قال املالكي ص 
  :  ، وكـيف تشرع الكراهية بـني املسلمني وتأملوا األقوال التالية للرباري مثال (

  .  ، وأخرج نور اإلسالم من قلبه من أحب صاحب بدعة أحبط اهللا عمله* 
  .  هذا يشبه ادعاء العلم بالغيب:  أقـول

  .  ، وال آكل مع مبتدع  آكل مع يهودي ونصراين* 
  .   إذا علم اهللا من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له* 
  .   ومن أعرض عن صاحب بدعة مأل اهللا قلبه إميانا* 
  .  ومن انتهر صاحب بدعة أمنه اهللا يوم الفزع األكـرب* 
  .  ا هـ)   ومن أهان صاحب بدعة رفعه اهللا يف اجلنة مائة درجة* 

  :  واجلواب من وجوه ثالثة
 رمحه اهللا -، فإنـه   أن نسبة املـالكي هذه األقـوال للرباري ال تصـح:  أحدها

-  138 (ص  " شرح السـنة " ، وقـد ذكـرها يف كـتابه   ناقل ال قائل-
، ونسبها لإلمام الكـبري والـزاهد الشـهري الفضيل بـن عياض رمحه  ) 140

  .   اهللا
  :   هورة عنه روى غالبهاوهي أقوال مش

  .  ) 8/103 (يف ترمجة الفضيل   " احللية " أبو نعيم يف* 
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  "  والاللكائي يف* 
  .  ، ومجاعة غريهم " اإلبانة الكربى "  وابن بطة يف* 

  .   فإن كان يف ذلك عيب فاملعيب الفضيل ال الرباري
أئمـة السلف ومـن تـبعهم بإحسـان مـن اخللف أن أقـوال :  الـثاين

  .   ، ال جتد بينهم فيه خالفا متواطئة ومتفقة على ذلك
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أن هجـر وـر وزجـر أصـحاب الـبدع وبغضـهم وكـرههم :  الثالـث
، فـمن  ، والبغض يف اهللا  ، وأوثق عرى اإلميان احلـب يف اهللا من أعظـم الطاعات

، وخمالفتها معصية تضعف    اإلميان وتعلي الدرجاتحقـق ذلك حقق طاعة عظيمة تزيد
  .   اإلميان
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  فصل 
  يف زعم املالكي أن من صفات احلنابلة ذم املناظرة واحلوار لعدم 

  قدرم عليه والرد عليه
  :   يف سياقه صفات احلنابلة)   162  (مث قال املالكي ص 

  :   ذم املناظرة واحلوار- (
، وحبوارهم وجمادلتهم جلبوا جلمهورهم   املعتزلةاحلوار واملناظرة كانت سائدة عند

، وأنـهم ال   ، ويبدو أنـه ملـا رأى احلـنابلة هـذا األمر قـد تفاقم كثريا من الناس
  .  ، فقط ، قالوا بتحرمي ذلك من باب ردة الفعل فقط يستطيعون مناظرة املعتزلة

على آله وسلم بطلب  يف القرآن الكرمي يأمر رسوله صلى اهللا عليه وUمع أن اهللا 
$?qè#)  { الرباهني من الكفار yd öNä3uZ» yd öç ç/ b Î) óOçFZä. öúüÏ%Ïâ» |¹ ÇÏÍÈ { )1(   وهذه الرباهني ،

 ليست يف أمـر هـني من اليت يطلبها النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم من الكـفـار
، بل إنـه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يطلب  األمور اليت يتحدث عنها الرباري

  .  الربهان على أن هللا شريكا يستحق العبادة
فإذا جاز طلب الربهان من املخالف على أن هللا شريكا فـمن باب أوىل جواز طلب 

ها الطوائف اإلسالمية من قضايا اإلميانيات ، كاليت ختتلف في الرباهني على أمور أقل أمهية
  .  أو األحكام

، وإمنا يريد املغالبة   واجلـدل املذموم إمنا هو اجلدل الذي ال يطلب صاحبه احلقيقة
، وجعل البحث العلمي هو  ، أما إن أعلن الطـرف اآلخـر أنـه يريد احلـق واملكابرة

، وجتب أو تستحب حماورته  نصفالسبيل األمثل حلـل املسائل املختلف فيها فقد أ
  .  ا هـ)  وجمادلته

                                                
  .  64:  سورة النمل آية) 1(
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  :   واجلواب من وجوه
، ال من  ، وال جيلس إليهم ، ال يسمع هلم  أن املعتزلة كانت ذليلة منبوذة:  أحدها

، وال يف عهد من قبله من   ، ال يف عهد اإلمام أمحد رمحه اهللا ، وال من اخلاصة العامة
  .  التابعني وأتباعهم

، لذا مل يتمكن  هور والسواد واحملبة واألتباع والنصرة ألهل السـنةوكـان الظـ
 -، فقتل العلماء  ، ومحل الناس عليه قسرا املعتزلة من نشـر ضالهلم إال بسيف املأمون

  ؟  ، فأين البحث العلمي واملناظرة واحلوار املراد منه احلق   وأضل العامة-قتله اهللا 
، مل يتمكـن املعتزلة من نشر  لفاء عليه، وتعاقب ثالثة خ  ومـع ذلك كـله

، وما إن انتهت احملنة إال وعاد الناس حلضور جمالس علمائهم  ، وال ترويج بدعهم  ضالهلم
، فأين ذلك اجلمهور املزعوم   ، ومنابذة املعتزلة املبتدعة امللحدين  املـتبعني الصادقني

  ؟  للمعتزلة يف ذلك الوقت واحلني
، قـد   للمعتزلة مشهورة- حنابلة وغريهم -ظرة أئمة السنة أن منا:  الوجه الثاين

، وقبل ذلك  ، مث الواثق باهللا  ، مث املعتصم  امتألت ا الطروس والطـباق يف جملس املأمون
  .  وبعده

،   ، وخروجهم حـيارى خمذولني  وكذلـك إفحـام أئمـة اإلسـالم للمعـتزلة
  ؟  ؟ وأين فمىت غلبت املعتزلة أهل السنة يف املناظرات

، بل قـد حـرمه  أن احلنابلة مل ينفردوا بتحرمي مناظرة أهل البدع وجداهلم:  الثالث
ال جتالسوا   : (  ، قال أبو قالبة رمحه اهللا أئمة اإلسالم السابقون من التابعني فـمن بعدهم

م ، أو يلبسوا عليك ، فإين ال آمن أن يغمسوكـم يف الضاللة ، وال جتادلوهم  أهل األهواء
  .  ) يف الدين بعض ما لبس عليهم

، وال   ال جتالسوا أصحاب األهواء  : ( ، وحممد بن سريين  وقال احلسن البصري
  .  ) ، وال تسمعوا منهم جتادلوهم
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:   ) 1/216 (  "  شرح السنة " رمحه اهللا يف)   هـ510ت   (وقال البغوي 

،  صومات يف الصفاتواتفق علماء السلف من أهل السنة علـى النهي عن اجلدال واخل (
  .  ا هـ)   وعلى الزجر عن اخلـوض يف علم الكالم وتعلمه

وعقـد مجلة مـن األئمـة أبوابـا يف بعـض مصنفام لذمه والتحذير منه 
شرح  " ، والاللكائي يف " اإلبانة الكربى  "  ، وابن بطة يف "  الشريعة  "  كاآلجري يف

، وأيب   "  جامع بـيان العلـم وفضله "  يف، وابن عبد الرب   "  أصول اعتقاد أهل السـنة
  .  ، وغريهم " احلجة يف بيان احملجة  "  القاسم التيمي يف

، فلم   )  322 - 318ص   (وقد ذكرنا هذا بنوع تفصيل يف فصل سابق 

  ؟   خص املالكي احلنابلة ذا وهو أمر عام عند السلف قبلهم
،   ، فـتحل يف حـال فصيلأن احلـوار واملـناظرة واجلدل يف حكـمها ت:  الرابع

  .   ، فلريجع إليه من شاء ، وقـد قدمت ذلك أيضا وحترم يف أحوال
أن ما كانت جتادل فيه املعتزلة واملبتدعة عامة أهل السـنة أمور عظـام :   اخلـامس

،   ، وتعطيل الصفات وغريها ، كقوهلم خبلق القرآن  ، وتوجل يف الكـفر  خترج من اإلسالم
، فليس نزاعنا وجدالنا معهم يف   ، كـما تقدم يف غري موضع  اإلسالموهذا بإمجاع أئمة

  .   أمور هينة كما زعم املالكي
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  فصل 
  يف زعمه أن من صفات احلنابلة التزهيد يف التحاكم إىل القرآن الكرمي 

  والرد عليه  مع املبالغة يف األخذ بأقوال الرجال
  :   بزعمهيف سياقه صفات احلنابلة )  164 (قال املالكي ص 

  ، مع املـبالغة يف األخذ بأقوال الرجال    التزهيد يف التحاكم إىل القرآن الكرمي- (
، فقد اختلف املسـلمون يف  القرآن الكرمي أعلى مصدر تشريعي عند املسلمني

، ويف غري  ، ويف قـول الصحايب ، ويف القـياس ، ويف اإلمجـاع  ثـبوت السـنة
رآن الكـرمي هو املصدر الرئيس الشرعي يف كل أمر من ، لكن مل خيتلفوا أن الق  ذلك

b  {:   ، قال تعاىل األمور الدينية Î* sù ÷Läêôã tì» uZs? í Îû &äóÓx« çnrñäãç sù í n< Î) «! $# ÉAqßô §ç9 $#ur b Î) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? 

«! $$ Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# 4 { )1(   ففي اآلية حتذير للمسـلم بأن من مل يرض بالتحاكم إىل اهللا ،

  .   هـا)  ، فإنه يقدح يف إميانه باهللا واليوم واآلخر والرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  :   واجلواب من وجوه

 يسلـم لنا حىت أنـا إذا قبلنا جنس اخلالف وعددناه خالفا معتربا مل:  أحدها
، وقد مجع الطربسي روايات الشيعة   ، فإن الرافضة جممعة على حتريفه وئقصه القرآن

فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب  " وأقواهلـم يف كـتاب ضخم مساه
  .  ، وقد وقفت عليه سـاق فيه أكثر من ألفي رواية يف ذلك  " األربـاب

 القول بتحريف القرآن -كبار أئمتهم  وهو أحد -بل جعل أبو احلسن العاملي 
وعندي يف وضوح صحة هذا القول بعد  : (  ، فقال ونقصه من ضروريات مذهب الشيعة

، حبيث ميكن احلكـم بكونه من ضروريات مذهب   ، وتفحص اآلثار تتبع األخبار
  .  ا هـ كالم العاملي)   ، وأنه من أكرب مقاصد غصب اخلالفة التشـيع

                                                
  .  59:  سورة النساء آية) 1(
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علم أن املعتـرب من اخلـالف خـالف أئمة اإلسالم وعلماء فإذا تقرر هـذا فا
، وإال لرمبا ارتقى اخلـالف ـؤالء إىل اإلسـالم  ، ال أئمة الضاللة والبدعة السـنة
  .   ، وملل الكـفر الباقية ، إذا اعتربوا خـالف الـيهود والنصارى كـلـه
، ومـرق من  خذ اأن من نـازع يف قبول السنة رد القرآن ألمره باأل:  الثاين
$!  {:   ، قـال سبحانه الديـن tBur ãNä39 s?#uä ãAqßô §ç9 $# çnräããÇ sù $ tBur öNä39 pktX çm÷Ytã (#qßgtFR $$ sù 4 { )1(  ،

Íë  {:  وقال جل وعال xãós uäù=sù tûïÏ%©!$# tbqàÿÏ9$ sÉäÜ ô t̀ã ÿ¾ÍnÍêöD r& b r& öNåkz:äÅÁè? îpuZ÷F Ïù ÷rr& öNåkz:èÅÁãÉ ë>#xãtã 

íOä Ï9 r& ÇÏÌÈ { )2(  .  

 إىل  بعد مماتهr، والرد إليه  ، والوقوف عند جوابه  يف حياته بسؤالهrوالرد إليه 
من رد   " : ، قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ، كما قال بذلك أئمة املسلمني سنته

  .  " السـنة كـفـر
، ومل تكـن  ، وأا وحي حترم خمالفتها إذا صحت وثبتت ووجوب األخذ بالسنة

ت  (، وقـد صنف اجلالل السيوطي   ، فمن ردها فقد كـفر  ، حمل إمجاع  منسوخة
مفتاح اجلـنة يف االحتجاج  "   اهللا رسالة شهرية مساهارمحه)   هـ911

 رمحه اهللا -، قال اجلالل السيوطي   يف وجوب االحتجاج ا وكـفر املخالـف  "  بالسنة
،   أن من العلـم كهيئة الدواء- يرمحكم اهللا -اعلموا  : (  يف مقدمته بعد احلـمدلة-

، وإن مما فـاح رحيـه  ية الضرورة، ال تذكـر إال عند داع ومن اآلراء كهيئة اخلـالء
، وهو أن قائال    منذ أزمان- حبمد اهللا تعاىل -، وكـان دارسـا  يف هـذا الزمان

 زادها اهللا علوا -رافضيا زنديقا أكـثر يف كالمه أن السنة النبوية واألحاديث املروية 
  .  ، وأن احلـجة يف القرآن خاصة   ال حيتج ا-وشرفـا 

                                                
  .  7:  سورة احلشر آية) 1(
  .  63:  سورة النور آية) 2(
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،  ما جاءكـم عين من حديث فاعرضوه على القرآن { : ديثوأورد على ذلك ح

، هكـذا مسعت هذا الكالم جبـملته  }، وإال فردوه  فإن وجدمت له أصال فخذوا به

، ومنهم من ال يعرف   ي لذلك بـاال، فمنهم من ال يلق ، ومسعه منه خالئق غريي منه
، وأبني  ، فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك ، وال من أين جـاء  أصل هذا الكالم

  .   ، وأنه من أعظم املهالك بطالنه
 - قوال كان أو فعال rفاعلموا رمحكـم اهللا أن من أنكر كـون حديث النيب 

، وحشر مع اليهود   سالم، وخرج عن دائرة اإل  حجة كفر-بشرطه املعروف يف األصول 
  .  ا هـ كالمه)  ، أو مع من شاء اهللا من فرق الكفرة والنصارى

، مبني حكم   ، نافع غاية النفع  مهم- رمحه اهللا -، بل مجيع كتابه  وبقية كالمه
  .  هؤالء املردة
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  فصل 
  يف سبب تزهيد احلنابلة يف القرآن وأن خصومهم أكثر تعظيما منهم له 

  والرد عليه بيان كذبهو عند املالكي
  :   )  164  (مث قال املالكي ص 

، فلما رأى  ، واستدالال به منهم وكـان املخالفون للحنابلة أكـثر تعظيما للقرآن (
، وأن القرآن الكرمي تستدل به الطوائف املبتدعة جلئوا إىل التزهيد من  احلنابلة ذلك

قوال املنسوبة لبعض التابعني أو ، واأل ، مع تضخيم اآلثار التحاكم إىل القرآن الكرمي
  .   العلماء

، يقول  ، وقـدموا عليه أقوال الرجال بل بـدعوا من يعود إىل القرآن الكـرمي
، فال شك أنه رجل  ، ويريد القرآن إذا مسعت الرجل تأتيه باألثر فال يريده " : الرباري

  .  ا هـ)  "  ، فقم من عنده ودعه قد احتوى على الزندقة
  :   اب من وجوهواجلو
أن مراد أئمة اإلسالم ذا وحنـوه كقول الـرباري رمحه اهللا وغريه :  أحدها

  :   أمران
، وال يريد إال القرآن  ، وال يقبلها ، وال حيتج ا  أن يرد اخلصم السنة- 1
، وأن من قبل القرآن ورد السنة الصحيحة   ، وهذا قد قـدمنا بيان كـفـره  فحسب

  .   واجب قبوهلا، وال فهو كـافر
يوشك أن يقعد الرجل  { :   من هذه الفئة الـمارقة فقالrوقـد حذر النيب 

، فما وجدناه فيه  بيين وبينكـم كتاب اهللا:  ، وحيدث حبديـثي فيقول  علـى أريكـته
 مثل ما حرم r، أال وإن ما حرم رسول اهللا  ، وما وجدناه حراما حرمنا  للناهحالال استح

، والدارمـي  )  4/132 ( " مسـنده " ، رواه اإلمام أمحـد يف )1( }اهللا 

                                                
  .  )586(، الدارمي املقدمة  )12(، ابن ماجه املقدمة  )2664(الترمذي العلم ) 1(
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، واحلاكم  ) 12 (وابن ماجه )   2664  (، والـترمذي  ) 592 (
  .   ، من حديث املقدام بن معدي كـرب رضي اهللا عنه ، ومجاعة ) 1/109 (

،  ، وتكـون اآلية ذات وجوه وحمـامل  أن يستدل على اخلصـم بالقرآن- 2
، فال    أو آثار أصحابه وتابعيهمrفيبني للخصـم املـراد مـنها بسـنة رسـول اهللا 

  .   ، يريد محل القرآن على عقله وهواه ، ويردها يقـبلها
ـد ساق األئمة ، وق ، ومها ظاهران وال يقصد أئمة اإلسالم غري هذين األمرين

، واآلجري  " شرح السنة "  ، والرباري يف " السـنة  " حنابلة وغريهم كالدارمي يف
جامع  " ، وابن عبد الرب يف  ، والبيهقي  "  السنة " ، والاللكـائي يف "  الشريعة  "  يف

مفتاح  " ، والسـيوطي يف ويف غريه  " الفقيه واملتفقه " ، واخلطيب البغدادي يف " العلم
، ومن  ، ومجاعة من التابعني عشرات اآلثار يف هذا الباب عن بعض الصحابة " نةاجلـ
  .  بعدهم

، وكيف يرد القرآن   ، وبالسنة ، ومتسكا به واحلـنابلة أشد الناس احتجاجا بالقرآن
؟ وكيف يستقيم االحتجاج بالسنة ألحد ال   ، ويذب عنها ، وينتصر هلا من حيتج بالسنة
  ؟  حيتج بالقرآن
، مع أا وريقات يف املعتقد إال   لشيخ اإلسالم ابن تيمية "  العقيدة الواسطية "  هوهذ

  .  آية من القرآن حمتجا ا)  140 (أن فيها أكثر من 
، وقياما  ورادو السـنة بزعم االحتجاج بالقرآن ليس حرصا منهم على القرآن

،   ا منصوص عليه فيه، وإجياب األخذ ، وإال ألخذوا بالسنة ، ومتسكا بأحكامه  بأمره
؛ كـي ال ينتصف   ، وترويج ذلك على السذج وحنوهم  وإمنا أرادوا إسقاط السـنة

، فيحرفوا ظاهره   ، ويـبقى القرآن جممال يف كثري من أحكامه دون مبني مفصل  منهم
  .  بأهوائهم وآرائهم
م القرآن أن سلف احلـنابلة وغريهم من أئمة اإلسالم يف تقيـيد فـه:  الوجه الثاين

 فقد أخرج ابن سعد t كعلي بن أبـي طالب rبالسـنة هـم صحابة رسول اهللا 
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من طريق عكـرمة عن ابن عباس أن علي بن أيب طالب أرسله إىل   " الطبقات  "  يف
، ولكن  ، فإنه ذو وجوه ، وال حتاجهم بالقرآن  اذهب إليهم فخاصمهم  : ( اخلوارج فقال

  .  ) خاصمهم بالسنة
 -  لـما أمروا بالتحاكم إىل السنة يف فـهم القرآن -ـه املالكي احلنابلة فـما ألزم ب

  .   فـوق ذلكt بل يلزمه t، يلـزم علـيا  أنـهم يـزهدون يف القرآن ويـردونه
:   قـالtعنه   "  شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  " وروى الاللكـائي يف

ن أصحاب السنن أعلم بكتاب ، فإ سيأيت قـوم جيادلونكـم فـخـذوهم بالسنن (
وابـن عـبد )  202 (والاللكـائي )   121 (، وروى الدارمـي   )  اهللا

وغريهم عن عمر   "  الفقيه واملتفقه  "  واخلطيب يف)   2/132 ( "  اجلامع " الـرب يف
،   إنـه سيأيت ناس جيادلونكـم بشبهات القرآن  : (  قالtبن اخلطـاب 

  .   )  ـنة أعلـم بكتاب اهللافـخـذوهم بالسـنن فإن أصـحاب الس
وهذه اآلثار هنا وغريها مما ورد يف هذا الباب يبني مراد عـلماء اإلسـالم بـأقواهلم 

، على الوجه الذي قـدمناه يف الوجه  ، كقـول الـرباري رمحه اهللا وغريه  تلـك
  .   األول

  فصل 
رآن وإن الق " :  يعين الرباري-وقال   (:  )  164  (مث قال املالكي ص 

  .  " أحوج إىل السنة من السنة إىل القرآن
، وهي   ، لكن ليست أهم من القرآن  السنة عظيمة املرتلة:  ) القائل املالكي  (أقول 

  .  أحوج إىل القرآن
، وما مل   ، فـيعرف ما ثبـت عـن رسول اهللا  فالسـنة حتـاكم إىل القرآن

متون السنة خمالفتها للقرآن ، إذ إن من منهج احملدثـني يف معـرفة ضعف بعـض   يثبت
  .   ا هـ)  الكرمي

  :  واجلواب من وجهني
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أن القرآن الكـرمي ملا كانت أحكـام العبادات فـيه والتشريع جمملة :   أحدمها
، كان القرآن  ، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرا  ، وكانت السـنة مفصلة غالبا

  .  أحوج إليها من هذا الوجه
،   يف كتابه الكرمي يف آيات كثرية بالصـالة والـزكاةU اهللا أمـر:  وخـذ مثال

، وما   ، وعددها  ، وشروطها  ، وواجـباا ولكـنه سـبحانه مل يبـني أركـاـا
، وغري  ، وأجناس املزكـيات  ، وما يترك ؟ وما يزكـى ، وكـم نصاب الزكاة يبطلها

،   ة من السـنة إليه هلذا الوجه، فالقرآن أحوج إىل السـن ذلك مما مل تبينه إال السنة
  .   ولتضمن السنة أحكام القرآن مفصلة

مكحول :  ، بل قاله قبله  أن هذا القول على هذا الوجه مل ينفرد به الرباري:  الثاين
، بل هو عند  أحد أئمة التابعني وحمدثيهم وفقهائهم)   هـ113ت   (الشامي 

  .   قه أهل الشام بإطالق، وسعيد بن عبد العزيز أفـ أبـي حامت الرازي
السنة  : (  وهو أحد كبار أئمة التابعني)   هـ231ت  (وقال حيىي بن أيب كثري 

رواه عنه الدارمي )  ، وليس القرآن بقاض على السنة قاضية على القرآن
  .   ) باب السنة قاضية على القرآن (، وبوب عليه  ) 587  (  " سننه  "  يف

شرح  " ، فقد بني حمقق   إال أنه ارتضى التلبيس، واملالكي يعلم مراد الرباري
مراد )  يف الطبعة اليت اعتمدها املالكي  ( للرباري - الردادي جزاه اهللا خريا - " السـنة

  .   ، وساق ما ذكرته هنا وغريه يف بيان ذلك الرباري
، وما يراه  ، بل هي موافقة لـه والسنة الصحيحة غري املنسوخة ال ختالف القرآن

، أما ما مل يصـح من  ، ال يف حقيقة األمـر عضهم خمالفا فإن ذلك يف تصوره وعقلهب
  .  ، وافق القرآن أم خالفه  السـنة فـال يـنظر فـيه
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  فصل 
  والرد عليه  صلى اهللا عليه وسلم يف زعمه أن الرباري يقدم الرجال على النيب

  :  ) 165 - 164 (قال املالكي ص 
،  ، وهو قول مالك بن أنس التكبري على اجلنائز أربع  " :  )  ارييعين الرب (وقال  (

، وهكذا قال رسول  ، والفقهاء ، وأمحد بن حنبل  ، واحلسن بن صاحل وسفيان الثوري
  .   " اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

ا )  ؟ انظروا كيف جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم آخر هؤالء:  أقول
  .   املالكيهـ كالم 

  :  واجلواب على هذا التلبيس من وجهني
أن الـرباري رمحه اهللا استدل على صحة قول هؤالء األئمـة بأنـه :   أحدمها

 مث يعقب عليه r ومل يستسـغ أن يذكـر قـول رسول اهللا rقـول رسـول اهللا 
  .  بذكر قوهلم
 بتعظيم -صدر املالكي  وهو م-  "  شرح السنة  " أن الرباري قد مأل كتابه:  الثاين
، ال إىل أقوال  ، ووجوب احلاكم إليها   وتقدميها وعدم تقدمهاr، وأقوال النيب  السـنة

 رمحه اهللا -، حىت قال املالكي لشدة ما رأى من متسك الـرباري  الرجال أو غري ذلك
 ، فكيف جيعلـه املالكي اآلن يقدم أقوال   بالسنة بأنه يقـدم السـنة على القرآن-

  ؟  الرجال عليها
 -  104 (  "  شرح السنة "  يف كتابه- رمحه اهللا -قال الرباري 

، وإن كان كثري العلم  ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة  : (  ) 105
، واعلـم رمحك اهللا أن من قال يف دين اهللا برأيه وقياسه وتأويله من غري حجة   والكتب

، ومن قال على اهللا ما ال يعلم فهو من   اهللا ما ال يعلم، فقد قال على  من السنة واجلماعة
  .  ا هـ)   املتكلفني
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  فصل 
  :  )  165  (مث قال املالكي ص 

، أو  ، أو يرد اآلثار وإذا مسعت الرجل يطعن على اآلثار  " : وقال الـرباري أيضا (
  .  " ، وال تشك أنـه صاحب هوى مبتدع  ، فامه على اإلسالم يريد غري اآلثـار

، ويريد أقوال   ، أو ال يريد القرآن وهل الذي يطعن على القرآن الكرمي:  أقول
  .  ا هـ كالم املالكي)   ؟ ، هل هذا مبتدع أم ال الرجال

  :   وأقول
، يلزم منه رد  ، وفهم القرآن على ضوئها إن كـان أمر الرباري باألخذ بالسنة

 ومجاعة غريه tلطعن علي بن أيب طالب ، فأوىل الناس با - كما زعم املالكي -القرآن 
، وجعلهم السنة  ؛ ألمرهم بفهم القرآن بالسـنة من أئمة اإلسالم املتقدمني على الرباري

  .   قاضية على القرآن
وإن كـان دافـع املالكي لقول ما سبق يف الرباري هو الغرية على كتاب اهللا 

،  ، ويهون اختالفاتنا معهم هو يلمعهم، و  من الرافضة- املزعومة -الكرمي فأين غريته 
،  ، وهم جممعون على الطـعن يف القرآن بأنه ناقص غري تام وينتصر يف غري موطن هلم

  ؟  ؛ ألا من رواية الناصبة وجممعون على رد كتب السنة مجيعا
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  فصل 
  يف زعمه أن من صفات احلنابلة التزهيد والتساهل يف كبائر الذنوب 

  ، والرد عليه شدد يف أمور خمتلف فيهاواملوبقات مع الت
، حتت   يف سياقه ذكر صفات احلنابلة بزعمه)  166 (ثـم قال املالكي ص 

، مع التشدد يف أمور خمتلف   التزهيد والتساهل يف كبائر الذنوب واملوبقات  "  عنوان
  :   "  فيها

ذا رأيت إ " : ، قال الرباري  ، فضال عن السنة وهذا خالف نصوص القرآن الكرمي (
، صاحب معاصي   فاسقا فاجـرا)1(، رديء املذهب والطريق   الرجل من أهل السـنة

، وإذا رأيت  ، فإنه ليس يضرك معصيته ، واجلس معه ، فاصحبه ، وهو على السنة  ضاال
، وال متِش  ، فال جتالسه ، صاحب هوى ، متقشفا حمترقا بالعبادة  الرجل جمتهدا يف العبادة

  .   ا هـ) " معه يف طريق
  :   واجلواب من وجوه

 -بإصـالح مـا حـرفه املـالكي يف نقلـه مـن كـتاب الرباري :  أحدهـا
وإذا رأيـت الـرجـل   : ( ) 124  (، قـال الرباري ص   وإمتامـه-رمحه اهللا 

،  ، وال تقعد معه ، فال جتالسه ، صاحب هوى ، متقشفا حمترقا بالعبادة جمتهدا يف العبادة
، فتهلك   ، فإين ال آمن أن تستحلي طريقته  ، وال متش معه يف طريق مع كـالمهوال تس
  .   معه

يا بين   " : ، فقال ورأى يونس بن عبيد ابـنه وقـد خـرج من عند صاحب هوى
  .  " ؟ من أين جئت

  .  من عند فالن:   قال

                                                
  .  ) رديء الطريق واملذهب : ( ) 123 (، ويف كتاب الرباري ص  هكذا عند املالكي) 1(
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، ألن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إيل من أن أراك خترج من  يا بين " :  قال
، أحب إيل من  ، خائنا ، سارقا  ، فاسقا ، وألن تلقـى اهللا يا بين زانيا  يت فالن وفالنب

  .   "  أن تلقاه بقول فالن وفالن
، وإىل صاحب  أال ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن اخلنثى ال يضل ابنه عن دينه

  .   ا هـ كالم الرباري)  ؟ البدعة يضله حىت يكفر
،  ، وإمنا هو تعظيم للبدع واحملدثات  ينا للكبائر واملوبقاتأن هذا ليس و:  الثاين

، إال أن البدع  وأنـه مع عظـم الـزنا والسرقة وغريمها من املعاصي والفجـور
  :  ، وصحبة أرباا أشـد ضررا من وجهني  أعظـم جرما

، مما يغر بعض   اغترار الناس باملبتدع إذا كان مظهرا للصالح والعبادة:   أحدمها
  .  ، ومن ال بصرية له امةالع

، وجيادل  ، ويذب عنه  ، ويدعو إليه أن املبتدع يتخذ بدعته دينا يتدين به:  الثاين
، أما العصاة فإم إن مل يستروا معاصيهم وخيجلوا منها مل   ، فخطر التأثر به كبـري  فيه

  .   ؛ لظهور قبحها للعامة واخلاصة وإن دعوا إليها مل يستجب هلم.  يدعوا إليها
وإن تأثـر ـم أحد فهو أخف من تأثره ببدعة مبتدع رمبا أخرجته من اإلسالم 

  .  مجلة
، وعن  وليس خباف على أحد أن علماء املسلمني مجيعا ينهون عن الكـبائر واملعاصي

، وهـم حـني جيعلون البدع واملبتدعة أشـر من العصاة واملعاصي فلبيان  صحبة أرباا
  .  ، ال لتهوين املعاصي والكبائر خطر البدع واملبتدعة
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  فصل 
  يف زعمه أن الرباري يقدم الزناة والفساق واخلونة 

  ، والرد عليه  على علماء احلنفية واملختلفني مع احلنابلة
  :   )  166  (مث قال املالكي ص 

،   ، خائنا  ، سارقا ، فاسقا ألن تلقى اهللا زانيا " : - يعين الـرباري -وقال أيضا  (
  .   " ب إيل من أن تلقاه بقول فالن وفالنأح

، أو املختلفني  ، أو املعـتزلة ويقصـد بفـالن وفـالن عـلماء احلنفية:  أقـول
، وهـم على   ، ومحاد بن زيد ، وقول األوزاعي  ، لكن الرباري يلقانا بقوله مع احلنابلة

من منهج حيمي من ، وال بد  ، وهذا تناقض  فضلهم بشر يصح أن يقال فيهم فالن وفالن
  .   ا هـ)  التناقض

  :  واجلواب من وجوه ثالثة
، وإمنا هو من   أن ما عابه املالكي على الرباري ونسبه إليه ليس من قولـه:  أحدها

،  ، وحديثه خمرج يف الصحاح الستة  ، أحد أئمة التابعني وحفاظهم كالم يونس بن عبيد
  .  وقد ذكرنا نصه يف الفصل السابق

، كما يف بعض نسخ  عمرو بن عبيد)  بفالن وفالن (أن مراد يونس بن عبيد :  الثاين
، وقد ذكر الذهيب قصة يونس بن  ، وذلك مذكور يف حاشية طبعته  كتاب الرباري
سري أعالم  "  ، فذكر الذهيب يف ، وفيها التصريح بعمرو بن عبيد عبـيد مع أبيه

  :  ) 6/294  ( " النبالء
يا :  ، فجاءه رجل فقال كـنت عند يونس:   قال-نت شعبة  يعين خ-أن خويال  (

  ؟  ، وقد دخل عليه ابنك أبا عبد اهللا تنهانا عن جمالسة عمرو بن عبيد
  ؟  ابين:   قال
  .  نعم:   قال
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يا بين قد عرفت رأيي يف عمرو مث :  ، فقال ، فلم أبرح حىت جاء ابنه فتغيظ الشيخ
  ؟   تدخل عليه

  .  جعل يعتذر، و كان معي فالن:   قال
، وألن تلقى اهللا ن أحب إيل من  ، وشرب اخلـمر ، والسرقة أاك عن الزنا:   قال

  .  ا هـ)  أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو
، ومل يرد احلنفية الذين أقحمهم املالكي هلوى يف  فمراد هذا اإلمام الكـبـري ظاهر

، وتبيينه البنه أا  البنه من املعاصي - رمحه اهللا -، ويظهر هنا حتذير يونس  نفسه ومرض
  .  ؛ ألا كـفر مع عظـمها ويه له عنها إال أن بدعة عمرو بن عبيد أعظم

أن قياس املالكي عمرو بن عبيد وأصحابه من أهل البدع املـرتدين بأئمة :  الثالث
  .   ، يدل على ضالله وجهله اإلسالم كاألوزاعي ومحاد بن زيد قياس فاسد



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 322

  فصل 
   زعمه أن من صفات احلنابلة التقارب مع اليهود والنصارى يف

  والتشدد على املسلمني والرد عليه
يف سياقه صفات احلنابلة بزعمه حتت )  167  (مث قال املالكي ص 

  :   " ، والتشدد على املسلمني التقارب مع اليهود والنصارى  "  عنوان
،  اهلون مع اليهود والنصارىمن مسات كتب العقائد عند غالة احلنابلة أم يتس (

آكل  " )1(، نقل الرباري أثرا تقول  ويفضلون خمالطتهم ومآكلتهم على إخوام املسلمني
  .  ا هـ)   " مع يهودي ونصراين وال آكل مع مبتدع

  :  واجلواب من وجهني
،  ، وال من املعـتدلني ، ال من الغالة أن صاحب هذا القول ليس حبنبلي:   أحدمها

من أئمة )    هـ187ت  (اإلمام العـابد الكـبري الفضيل بـن عـياض وهـو 
  .   ، احتج به الشيخان العلم والزهد واحلديث

أن عدم مآكلة املبتدع ومشاربته واألكـل مع اليهودي والنصراين ليس لقرب :  الثاين
ه ، ولكـن خمافـة إضالل هذا املبتدع جلليس  ، وال خلفة ضالهلم اليهود والنصارى منا

؛ الستدالله على ضالالته مبتشابه القرآن وحتريفه الكلم عن مواضعه فرمبا زل  ومآكله
  .   ، أما اليهودي والنصراين فضالهلما ظاهر بني سامعه جلهله

 r ، أمل تر أن النيب ، ويراعون يف كل ذلك املصلحة هـذا مراد األئمة من هذا وأمثاله
، ومل يهجر   يف ذلك مع صالحهم وصدقهم، واشتد عليهم  هجر الثالثة الذين خلفوا

  .؟  املنافقني مع كـفرهم وكذم
 r ، أو أنه  من صحابته الصاحلنيrإن املنافقني أحب إىل رسول اهللا :  فهل يقول أحد
  .؟   ، ويتشدد على املؤمنني يقارب مع املنافقني

                                                
  .  كذا يف كتاب املالكي) 1(
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؛ ليـتوبوا ويصدقوا  وإمنـا كانـت مصـلحة الثالثة املخلـفني يف هجـرهم
، ويستقيم  ، فيكمل أجرهم  عن زللهم- سبحانه -، ويعفو  ، ويتوب اهللا عليهم  اهللا

  .  ، وال رجاء الستقامة حاهلم ، أما املنافقون فال خري فيهم أمرهم
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  فصل 
  يف زعمه أنا ال خنشى إال من املسلمني أما الكفار فال والرد عليه

  :   )  167  (مث قال املالكي ص 
، ولو جاء مسافر من  ، وال حنذر إال منهم خنشى إال من املسلمنيوحنن إىل اليوم ال  (

، أو من دولة   جئت من سلطنة عمان:  ، لكن لو قال بريطانيا أو أمريكا ملا استنكرنا شيئا
، وال  ، وإيران فيها أغلبـية شيعية ؛ ألن عمان إباضية ، لنظرنا إلـيه شـزرا إيـران

  ؟  إىل هناكملاذا سافرت :  بـد أن نسأل صاحبنا
، بينما ال حنذره من اليهود وال  ولو علمنا به قبل سفره حلذرناه منهم كثريا

، ولنا يف هذا تـأويالت واعتذارات ال يسعين  ، بل وال من امللحدين  النصارى
  .  ا هـ)  ، وال اجلواب عليها استعراضها

  :   واجلواب من وجوه
، وعدم استنكاره على   ره منهم، وحتذي أن خشية املالكي من املسلمني:  أحدها

، يدل على ضعف  ، أمر خيصه  املسافرين لربيطانيا وأمريكا وغريها من بالد املشركني
  .  ديانته وجهله

، بريطانيا   أما احلنابلة وغريهـم من أئمة املسلمني فيحرمون السفر لبالد الكفـار
 قـال اإلمـام ، ، إال لضـرورة أو مصـلحة راجحـة للمسلمني وأمريكا وغـريهـا

:  )3/122(  " زاد املعاد "  يف- رمحـه اهللا -ابـن قـيـم اجلوزيـة احلنـبلي 
،    من إقامة املسلمني بـني املشركني إذا قـدر على اهلجرة من بينهمrومنع رسول اهللا 

؟   يا رسول اهللا ومل:   ، قيل " أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني { : وقال

  .   )1( }ال تراءى نارامها  " :  قال

                                                
، سنن أيب داود كتاب اجلهاد  )4780(، سنن النسائي كتاب القسامة   )1604(سنن الترمذي كتاب السري ) 1(

)2645(  .  
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، وحنوه   إىل آخر كالمه)1( }من جامع املشرك وسكن معه فهو مثله  { : وقال
  .   )152 - 13/149( " املغين "  يف- اهللا  رمحه-عند ابن قدامة 

، فكيف جيوز السفر من   فإذا حرم البقاء يف أرض املشركني وهي موطن ذلك املقيم
 رحم -؟ وقد أفىت علماء بالدنا املعاصرون والسابقون  بالد املسلمني إىل بالد املشركـني

  .  سوغ شرعي ظاهر حبرمة السفر إىل بالد الكـفار إال مل-، وحفظ حيهم  اهللا ميتهم
بدار اإلفتاء باململكة العربية  " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء "  وأصدرت

، ومن مجلة   ، وما يتعلق بذلك السعودية عدة فتاوى حترم السفر إىل بالد الكفار
  :  املوقـعني عليها

  .   مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا
  .  خ عبد الرزاق عفيفي رمحه اهللاوفضيلة الشي

  .  ، ومتعه بالصحة والعافية وفضيلة الشيخ عبد اهللا بن حسن بن قعود شفاه اهللا
  .  وفضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان حفظه اهللا

  .  وفضيلة الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد حفظه اهللا
 فيها مبتدعة قـلـوا أم كـثروا إن مل أن السفر إىل بالد املسلمني اليت:  الثاين

، وبدعتهم وضالهلم ال جتعل بالدهم بالد   ، جائـز خيـش عـلى ديـن املسـافر إليها
  .   كفر وشرك
، وتساهل مـع   أن ما نسبه املالكي إىل احلنابلة من تشدد على املسلمني:  الثالث
فإن كتـبه وأحباثـه اهلزيلة ،  ، إال أن املالكي هو الواقع فيه ، باطل كما سبق  الكافرين

، أو  ، أو يف علماء احلنابلة ، أو بين العباس  ، أو بين أمية  كـلها يف الطعن يف الصحابة
، أما اليهود والنصارى فلم نر له شيئا  ، وغريهم من مشايخ اإلسالم أئمة السلف والتابعني

تاب عند ذكـرنا ، وقد نبهنا على هذا يف أول الكـ  ، ال قليال وال كـثريا فيهم قط
  .   تناقضات املالكي وكثرا

                                                
  .  )2787(أبو داود اجلهاد ) 1(
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  فصل 
  يف رميه احلنابلة مبخالفة املروءة لفرحهم مبصائب خصومهم من 

  أهل البدع والرد عليه
  :   )  168  (مث قال املالكي ص 

 أن أمحد بن )1()   5/129 ( "  كتاب السـنة  " روى اخلالل احلنبلي يف (
رح مبـا يرتل بأصـحاب ابـن أبـي  هـل يـأمث الـرجل يف)2()   سـئل (حنبل 
  ؟  ومن ال يفرح ذا:  ؟ فقال " املعتزيل "  دؤاد

الذي ينتقم من احلجاج هو ينتقم للحجاج من :   إن ابـن املبارك قال:  قـيل له
  .   ؟ هؤالء أرادوا تبديل الدين أي شيء يشبه هذا من احلجاج:   ، قال الناس

 هذا األثر وأمثاله يدل على فـرح احلنابلة ، لكن  أنـا أستبعد هذا عن أمحد:  أقول
، فضال عن خمالفته لرمحة اإلسالم  ، وهذا خالف املروءة حبصول املصائب ملخالفيهم

  .  ا هـ)  وتعاليمه
  :   واجلواب من وجوه

،   فرواه اخلالل عن أيب بكر املروذيtأن هذا أثر صحيح ثابت عن أمحد :  أحدها
  .  ات كبار، وهؤالء أئمة ثق وهو عن أمحد

أنـه ملا كان املسلم يفرح بعز وحياة من يكون يف عزه وحياته نصر :  الثاين
، كان الفـرح مبا يكـون  ، وحيزن إذا ختلف ذلك ، وإظهار للمسلمـني  لإلسالم

؛ حلملهم الناس عـلى  ، بل مسنونا  ألصحاب ابـن أبـي دؤاد من مصائب مشروعا
،  ، وسجنهم البقية الباقني وتعذيبهم حفاظها، و ، وقـتلهم عـلماء األمة  الكـفـر

  ؟  ، ويكون فعل املعتزلة باألمة واألئمة حممودا  أفيكون هذا ممنوعا

                                                
  .  ) 121 / 5 : ( ، والصواب كذا يف كتاب املالكي) 1(
  .  ، وال يستقيم الكالم إال به ملعقوفني ليس يف كتاب املالكيما بني ا) 2(
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،  أن مراد ابن املبارك يف قوله سابقا أن من يذكر احلـجاج مبا ليس فيه:  الثالث
ممن ، فإن الذي سينتقم من احلجاج وبغيه على املسلمني وعلمائهم سينتقم   ويبغي عليه

، ولعن احلجاج وذكـر ظلمه حبـق ليس فيه مصلحة مرجوة  يبغي على احلجاج نفسه
، فإن هذا  ، وبيان ضالهلم ، وحتذير الناس منهم ، خبالف الطعـن يف املبتدعة  للمسلمني

  .  ، وصونا لدينهم فيه سالمة معتقدام
الم وتعاليمه أن زعـم املالكي أن هذا خالف املروءة وخمالف لرمحة اإلس:  الرابع

، وال تنتفي عنه  ، وكيف تنتفي املروءة عنده إذا طعن يف أعداء السـنة وأهل البدع  باطل
،  ، وخيرجهم من الصحبة   بل يف مسـلمة الفتح مجيعاtوهو يطعن يف معاوية 
  ؟   ، ومجاعات غريهم من أئمة املسلمني ويطـعن يف أئمة التابعني

، وحتذيرهم مما    ودعوم إليهUس على دين اهللا أما رمحة اإلسالم ففي استقامة النا
 ولنا أسوة حسنة r، ليبقى صافيا كما أنزل على حممد  ، بل ضرب رقاب أعدائه خيالفه

، ويف ضرب   بعض أصحابه بقتل ذلك اخلـارجي الـذي كـان يصليrيف أمر النيب 
 ،  للخوارجt، وقـتال علي   ، وشجه لرأسه بالدرة   لصبيغ بـن عسلtعمر 

  .   ، إال عند املنافقني واملـرجفني واملبطلني فـفعلـهم غايـة الـرب والـرمحة



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 328

  فصل 
  يف زعمه أن من صفات احلنابلة احلكم اجلائر على نيات اآلخرين 

  والرد عليه 
، حتت  يف سياقه صفات احلنابلة بزعمه)  168 (مث قال املالكي ص 

  :  " احلكم اجلائر على نيات اآلخرين  "  عنوان
ما أحد أضر على أهل اإلسالم من  " :  )  5/121 (روى اخلالل عن أمحد  (
، وأحاديث الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله  ، ما يريدون إال إبطـال القـرآن اجلهمية
  .  " وسلم

، وهو مروي بكثرة يف كتب  وهـذا وأشباهه أستبعده عن أمحد أيضا:  أقول
ا هـ كالم )  هذا النوع يف فقرات سابقة، وقـد سبقت أحكـام جائرة من  احلنابلة
  .   املالكي

  :   واجلواب من وجوه
، وجاء حنوه  ، مشتهر به  ، صحيح عنه  أن هذا األثـر ثابت عن اإلمام أمحد:  أحدها

، لذا أشـار إىل كـثرة روايته يف  ، واملالكي يعلم هذا عن غريه من السلف رمحهم اهللا
  :  ، فيلزمه أحد أمرين غريهم، وهو مروي أيضا عند  كتب احلنابلة

  .  ، ويرد روايام عن اإلمام أمحد ذا األثر وغريه إما أن يكـذم* 
  .  ، ويأخـذ بقوهلم  وإما أن يصدقهم

، وعلماء املسلمني  ، واحلنابلة من أئمة الدين  فإن كان األول مل يوافقه على ذلك أحد
  .   لماء املسلمني بغري حق، والطعن فيهم طعن يف مجاعات من ع  فقهاء وحمدثني

؛   ، وهذا ما حياول املالكي جتنبه  وإن كـان الثاين لـزمه الطـعن يف اإلمام أمحد
، بالطعن يف أحد جبال العلم واحلفظ  ، وعلما منه بعدم رضاهم خوفـا من املسلمني

  .   والزهد والورع
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،  يبات، وال املغ أن حكـم اإلمـام أمحد ليس حكـمـا على النـيات:  الثاين
  .  ، بل واملتواترة ، وأقواهلم املشتهرة  وإمنا هو حكـم على اجلهمية بأعماهلم الظاهرة

، أو يف أمور  ، أو يف أمور اآلخرة فـإم مل يتركـوا آيـة يف أمساء اهللا أو صفاته
، وأخرجوها عن ظاهرها إىل معان أخرى خمالفة لتأويلها  ، إال حرفوها الغيب عامة
  .    وما عليه السلف الصاحل وأئمة اهلدىrية كتاب اهللا وسنة رسوله ، ولبق الصحيح

، وما قبلوه منها فعلوا به كما  وكذلك فعلوا بالسنة حني ردوها بأنواع التكلفات
؛ الخنداع بعض العامة والرعاع مبا  ، بل وأخبثه ، وهذا عني اإلبطال فعلوا بآيات القرآن

  .  ريهقد يسمعونه منهم من متشابه القرآن وغ
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  فصل 
  يف زعمه أن من صفات احلنابلة األمر بقطيعة الرحم من أجل العقيدة 

  والرد عليه 
، حتت  يف سياقه صفات احلنابلة بزعمه)   169  (قال املالكي ص 

  :  " األمر بقطيعة الرحم من أجل العقيدة  "  عنوان
م مهـا ، وأخص األرحـا ، ولو كـان األرحام كـفارا  أمر بصلة الرحمUاهللا  (

، لكن ال   باإلحسـان إىل الوالديـن ولو كانا كافرينU، فأمر اهللا   الوالـدان
، أما أصحاب العقائد من غالة احلنابلة فريون أنه جيب  يطيعهما اإلنسان إذا أمراه بالكفر

، أو  على االبن أال يكلـم أباه إذا كان هذا الوالد يرى أن القرآن خملوق
  .  ا هـ)  ) 5/143  (للخالل  " السنة  "  توقـف

  :   واجلواب من وجوه
،   مل يأمر بقطيعة الرحم من أجل العقيدة فحسبr ورسوله Uأن اهللا :  أحدها

 عليهم الصالة -، كما هو هدي أنبيائه   ، والرباءة منهم  بل وقتاهلم وسفك دمائهم
 ،  ، ولوط مـع زوجـه ، وإبراهيم مع أبـيه وقومه   نوح مع ابنه وقومه-والسالم 
، وأئمة اهلدى   ، وهكذا صحابته رضي اهللا عنهم  مع قومه وعمه وبين عمهrوحممد 

  .  املقتدين م
$ ûw ßâÅgrB  {:  قال سبحانه وتعاىل YBöqs% öcqãZÏB÷sãÉ «! $$ Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# öcrñä !#uqãÉ ô t̀B ¨ä!$ ym 

©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur öqs9 ur (#þqçR% ü2 öNèd uä!$ t/#uä ÷rr& öNèd uä!$ oYö/r& ÷rr& óOßgtRºuq÷zÎ) ÷rr& öNåksEuéçÏ±tã 4 y7Í´ ¯» s9 'ré& |=tF ü2 í Îû ãNÍkÍ5qè=è% 

z̀ » yJÉM}$# Nèd yâÉr&ur 8yrãç Î/ çm÷YÏiB ( óOßgè=ÅzôâãÉur ;M» ¨Zy_ ìÌç øgrB Ï̀B $ pkÉJ øtrB ãç» yg÷R F{$# tûïÏ$Î#» yz $ ygã Ïù 4 ö_ ÅÌ uë ª! $# 

öNåk÷] tã (#qàÊ uë ur çm÷Ytã 4 y7Í´ ¯» s9 'ré& Ü>÷ì Ïm «! $# 4 Iwr& ¨b Î) z>÷ì Ïm «! $# ãNèd tbqßs Î=øÿçR ùQ $# ÇËËÈ { )1(  .  

  :  " تفسريه " قال احلافظ ابن كثري عندها يف

                                                
  .   22:   سورة اادلة آية) 1(
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$ ûw ßâÅgrB  { -أنزلت هذه اآلية:  وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغريه( YBöqs% öcqãZÏB÷sãÉ 

«! $$ Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# { )1(يف أيب عبيدة عامر بن عبد اهللا بن اجلـراح حـني - إىل آخرها 

حني جعل األمر شورى  t، وهلذا قال عمر بـن اخلطـاب  قـتل أبـاه يوم بـدر
  .   "  ولو كان أبو عبيدة حيا الستخلفته  " : بعده يف أولئك الستة

öqs9  {:  وقيل يف قوله تعاىل ur (#þqçR% ü2 öNèd uä!$ t/#uä { )2(   : نزلت يف أيب عبيدة قتل أباه

rr& öNèd÷ { .  وم بدري uä!$ oYö/r& { )3(يومئذ بقتل ابنه عبد الرمحن ميق هيف الصد  . }÷rr& 

óOßgtRºuq÷zÎ) { )4(قتل أخاه عبيد بن عمري يومئذ  يف مصعب بن عمري ،  .} ÷rr& öNåksEuéçÏ±tã 4 { )5( 

  .  يف عمر قـتل قريبا له يومئذ أيضا
،  ـتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، ق ويف محزة وعلي وعبيدة بن احلـارث

  .  )فاهللا أعلم
 املسلمني يف أسارى rحني استشار رسول اهللا :  ومن هذا القبيل: ( مث قال ابن كثري

، فيكون ما يؤخذ منهم قـوة للمسلمني وهـم بنو  ، فأشار الصديق بأن يفادوا بدر
  .  ، ولعل اهللا تعاىل أن يهديهم العـم والعشرية

هل ! ال أرى مـا رأى يـا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  ال عمـروقـ
، ومتكن فـالنا  ، ومتكن عليا من عقيل  فـأقتله- قريـب لعمر -متكـنين مـن فالن

  .   )، القصة بكماهلا ، ليعلـم اهللا أنه ليست يف قلوبنا موادة للمشركني من فالن

                                                
  .   22:   سورة اادلة آية) 1(
  .   22:   سورة اادلة آية) 2(
  .   22:   سورة اادلة آية) 3(
  .   22:   سورة اادلة آية) 4(
  .   22:   سورة اادلة آية) 5(
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_ö  {:   ويف قوله تعاىل: ( مث قال ابن كثري ÅÌ uë ª! $# öNåk÷] tã (#qàÊ uë ur çm÷Ytã 4 { )1( سر 

، عوضهم بالرضا   ، وهو أنـه ملا سخطوا على القرائب والعشائر يف اهللا تعاىل بديـع
ا ) ، والفضل العميم  ، والفوز العظيم ، مبا أعطاهم من النعيم املقيم ، وأرضاهم عنه عنهم

  .  هـ كالم ابن كثري رمحه اهللا
،  ، فمنها ما يكـون بالكـفـر والشرك  درجـاتrواملـحادة هللا ورسوله 

حمادة الرافضة واجلهمية :  ، ومن ذلك أيضا كمحادة املشركني واليهود والنصارى
  .   والباطنية وأضرام

، ممن مل خترجهم بدعهم من  محادة أهل البدع، ك ، دون ذلك  ومن احملادة أيضا
  .  اإلسالم

:  ، حىت جعل بعض األئمة ، كمحادة العصاة وأصحاب الكبائر  ومنها دون ذلك
  .   سالطني اجلـور املسـلمني من احملادين كسفيان رمحه اهللا وغريه

،  ، والرباءة إىل اهللا من أصحاا ، وعدم املوادة اهلجر:  وجيـب يف كـل نوع
  .  ، حسب درجات حمادم  ، إال أنـهم يف ذلك درجات ، وزجرهم  نصحهمو

، علها  ، فـتراعى املصلحة مصلحة شرعية راجحـة:  إال إن كـان يف صلة أولئك
  .   تتحقق

:  )5/143(للخالل  " للسنة  "  ، وعزاه أن ما حكـاه املالكي:  الثاين
، وهذا نص ما عند   مه املالكي، ما خيالف ما زع ، ففي ذلك املوضع  باطل غـري صحيح

أخربنا حممد بن النقيب بن أيب حرب : (  ، قـال رمحه اهللا  اخلالل يف ذلك املوضع
يأمره ويرفق  " :  ، فقال  سألت أبا عبد اهللا عن رجل له والد واقفي:  اجلرجرائي قال

  .  " به
  ؟  يقطع لسانه عنه! فإن أىب:  قلت

                                                
  .   22:    آيةسورة اادلة) 1(
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  .  ا هـ) نعم: (  قال
سألت أبا عبد اهللا عن :  وأخربنا حممد بن أيب حـرب قـال: ( مث قـال اخلـالل
  ؟  ، وهلا زوج واقفي رجل له أخت أو عمة

  .  " ، ويسلم عليها  يلتقي ا " :  قال
  ؟   فإن كـانت الدار له:  قلت
  .   ) " ، وال يدخل يقف على الباب " :  قال

،  عت أبا عبد اهللامس:  أخربنا أمحد بن أصرم املـزين قـال:   ثـم قـال اخلـالل
  ؟  ، فأقطـع لساين عنه  إن يل أخا واقفيا:  قال له رجل

  .   للخالل " السنة " ا هـ النقل من) مرتني أو ثالثا  "  ، نعم نعم:   قال
  :   قلت

، وذكر فيه  ، يف املوضع الذي عزا إليه املالكي  هـذا مجيع ما ذكره اخلالل رمحه اهللا
   !، وليس فيه شيء مما زعمه ما ذكر

بعد كالمه ) 169(، علمت بغي املالكي أيضا يف قوله ص   فإذا ظهر هذا
؛ ملا للوالدين من   وهذا ما ال أعلمه يف طائفة من الطوائف: ( ، حني قـال معلقا السابق

  .  مكانة كبرية حث عليها اإلسالم
، سواء يف العقائد أو  وقد مسعنا يف زماننا هذا مبن يهجر والديه ألدىن خمالفة

  !! حكاماأل
ما دمنا نصحح مضامينها !! ، هلذه الكتب جيب أال نغضب منها وهذه نتيجة طبيعية

  .  ا هـ كالمه!!) 
  .  ، كما بينا سابقا ، مبقدمة كاذبة وهذه نتيجة فاسدة

، أنه يهجر والديه ألدىن خمالفة  وال أدري هل املالكي يعين مبن مسع به يف زماننا هذا
، لذبه عن  الذي كان يكـره أباه ويعقه! ذلك العاق:   امسواء يف العقائد أو األحك

  !! واملالكي يعلـم من أعين!! ؟  ، الحنرافها عنه أو ال ، وشدته على زوجته معاوية
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  فصل 
  يف زعمه أن من صفات احلنابلة النصب والرد عليه وبيان حكـم الرافضة 

 يف سياقه صفات احلنابلة بزعمه حتت) 170(مث قال املالكي ص 
؛ ألن أكرب الفرق   هـذا املوضـوع يف غايـة األمهـية: ( " النصـب " عـنوان

  .  ، هي الشيعة اإلسالمية اليت بيننا وبينها خصومة شديدة
، إىل  ، إذ جلأ بنو أمـية  صحيح أن جذور هذه اخلصومة كانت يف القرن األول

؛ ألنه   عهد معاوية، فقتلوا حجر بن عدي صربا يف  الفـتك مبحيب أهل البيت وإذالهلم
، وكان ممن لقي النيب  ، وقتلوا عمرو بن احلـمق اخلـزاعي أنكر سب علي على املنابر

  .  ، وكذلك كان حجر بن عدي  ، وهاجر إليه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
، وقتلوا أخاه احلسني  وقتلوا احلسن بن علي سـيد شباب أهل اجلـنة بالسم

  .  اهـ) ربالء، وارتكبوا جمزرة ك بالسيف
  :   واجلواب من وجوه

  ! ، كان قبل أن يخلق أمحد  أن مجيع ما ذكره املالكي هنا:  أحدها
فكيف تكون تلك أفعاال ! وال صاحب ألمحد ! فلـم يكـن حينها أمحد 

  ! ؟  بل صفة من صفام! ؟  للحنابلة
  ! ، وليس احلنابلة  بنو أميةtأن من ويل قتل حجر بن عدي :  الثاين
شته حية :  ، وقيل قتل:   ، فقيل فاختلف يف سبب موته:   عمرو بن احلمقأنا
؛ ألنه أحد األربعة الذين دخلوا على عثمان رضي  إنـه قـتل حـدا:  ، وقيل  فـمات
  .  اهللا عنه

، وال حـىت علماء املسلمني  ، فـال عالقـة للحـنابلة  وعلى مجيع األحـوال
  .  ، رضي اهللا عنهما وأرضامها  سن وقـتل احلسنيوكذلك سم احل.  أمجعني ذه الفنت

  .  ، يف فصل تقدم ، وقد قدمنا يف هذا شيئا من التفصيل وقتلهما مصيبة عظيمة
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، مقـدمون   ، حمبون ألهل البيت ، وأهل السـنة عامة أن احلنابلة مجيعا:  الثالث
،   هاشـموهـم بنو.   فيهمr، حيفظون وصية رسول اهللا  ، مكرمون ملقامهم  هلـم

،   ، وإكماال لرفعتهم  ، تطهـريا هلم  وقد حرمت عليهم الزكاةrوأزواج رسول اهللا 
  .  ، وفد ذكرت يف مواضع تقدمت شيئا من النقل عن احلنابلة يف ذلك وإظهارا لعزم

،   ، ودافـع عن اإلباضية  ، وهم براء منه أن املالكي رمى احلنابلة بالنصب:  الرابع
 رضي اهللا عن -، جياهرون يف كتبهم بسب علي بن أيب طالب  وهم نواصب بال شك

، فسبهم للحسن بن علي  ، وهم نواصب  ولعنهم ويدافـع كذلك عن الروافض-علي 
وخديعتهم للحسني ! ، وتسميتهم له مبسود وجوه املؤمنني   مشهور- رضي اهللا عنهما-
tا آمنني-، حىت خرج من مكة هو وأبناؤه  وإظهارهم لـه النصرة والقتال وكانوا - 

  .   ، ليسفك دمه الطاهر خلوا بينه وبينهم:  وبرز له عدوه
 - وطـعن الرافضـة يف عـبد اهللا وعبـيد اهللا ابـين العـباس بـن عبد املطلب 

، وكذلك طعنهم يف أمي املؤمنني عائشة بنت  ظاهر غري خاٍف:  -رضي اهللا عنهم
 فهم الروافض والنواصب -نهم مجيعا رضي اهللا ع-، وحفصة بنت الفاروق   الصديق
  .  حقا

كشف  " ، أحد علماء احلوزة النجفية يف كـتابه  وقـد بني العالمة احلسني املوسوي
ويف علي رضي اهللا !  نفسهrطعن الرافضة يف النيب :  " ، وتربئة األئمة األطهار " األسرار
ـه ما من أحـد من آل ، بل ذكـر أن وعزا ذلك كـله ملصادرهم املعتمدة املعتربة! عنه

  ! ، إال وقد طعنوا فيه وانتقصوه البيت
غـري :  ، أو داخلـة فـيهم عـد الرافضـة من فـرق املسـلمني:   اخلـامس

، وعلى الطعن يف   ، وعلى نقص القرآن ، فـهم جممعون على القول خبلق القرآن  مسلَّـم
  .  ، وغري ذلك أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها

  .  ، وتقدم بيانه ه املسائل يكـفر صاحبها بإمجاع األمةوآحاد هذ
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، لريى املالكي اتفـاق  ، يف هؤالء الرافضة وأنـا أنقل هنا كالم بعض علماء احلنفية
  .   ، أحنافا وغريهم احلنابلة مع غـريهم من علماء املسلمني وأئمتهم

نفي ابن قاضي قال السـيد املطهر بن عبد الرمحن بن علي بن إمساعيل املدين احل
  :  )أ/61 ()1( " تكفري الشيعة(العرب يف رسالته يف 

الروافـض إن كـان يسب الشيخني  " : " اخلـالصة " و " الوجيز " قـال يف(
ومن قذف .  فهو مبتدع:  وإن كـان يفضل عليا عليهما.  فهو كـافر:   ويلعنهما

  .  ا هـ)   "  كـفر:   عائشة بالزنا
من أنكر خالفة أبـي  " :  " اخلالصة " و " الوجيز " قال يف: ( )أ/62(وقـال 

ا )   "  كافـر يف األصـح:  ، ومنكر خالفـة عمر  فـهو كافـر يف الصحيح:   بكـر
، ابن قاضي العرب يف رسالته  هـ كالم السيد املطهر بن عبد الرمحن املدين احلنفي

  .  " تكفري الشيعة  "  يف
 وكان -حممد بن زين العابدين الكوراين وقال العالمة زيـن العابدين بن يوسف بن 

 اليت )2( " ، على الروافض املخذولة اليمانيات املسلولة "  يف رسالته-من أئمة احلنفية
، والـرد عـلى  ، وصواب تكـفري من كـفـرهم مجعها لبيان حال الرافضة

:   )105 -104ص (، قـال يف أوهلـا واصـفا رسـالته تلك  مـنكره
، حاكمـة علـيهم مببايـنة   ، والرافضة البشيعة باإلكفـار عة الشنيعةناعية على الشي(

،  ، مـع ما مسحت به يف ذلك آراء أكابر األئمة ، واخللـود يف دار الـبوار الـدار
، السالكني مسلك السنة   ، الذاهبني يف املذاهب األربعة املستقيمة  وأنظار علماء األمة

الكوراين .  . .  ، زين العابدين بن يوسف قر إىل اهللا الغـين، مجعتها وأنا العبد املفت  القومية
                                                

،  ، وهو خبط املؤلف رمحه اهللا )698عام (، برقم  باملدينة النبوية"  مكتبة عارف حكمت"  أصله حمفوظ بـ) 1(
  .  ) هـ990(فرع من سننه 

، بتحقيق ودراسة الدكتور املرابط بن حممد يسلم   )مكتبة اإلمام البخاري"   هـ ونشرته1420(طـبع عام ) 2(
،  باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة"  كلية الدعوة وأصول الدين"  ، مقدمة إىل ة ماجستري، وأصله رسال اتىب

  .  ونالت درجة االمتياز
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، وبعضا آخر قادحا  بعدما رأيت بعض علماء السنة جازما بكفر هؤالء املارقني الكافرين
  .  )، وجهال من الثاين باحلق املبـني ، علما من األول بقوانني الدين يف املكفرين

يف إفتاء العلماء :  لثالثةاملقالة ا(:   )294-291ص (مث قال رمحه اهللا 
، ووافقهما   قد أفىت بذلك اإلمام مالك واإلمام الشافعي رضي اهللا عنهما.   بكـفرهم

.  ، نقال عن الشيخ ابن حجر  كـثريون من أئمة املسلمني كما سبق يف املقالة الثانية
  .   ونقـل القاضي عياض عن اإلمام مالك كيفية عقوبتهم من القتل وغريه

الفتاوى  "  ووقـع يف.   . . " الشفاء " فصل يف كتابه املسمى بـوكـل ذلك م
، وإنكـارهم خالفـة   ؛ لقوهلم برجعة األموات إىل الدنيا القول بكـفرهم " البزازية

وقـال اإلمام فـخر اإلسالم البزدوي .  . . الشيخني وغري ذلك مـن قباحام
 يف tناظرت أبا حنيفة :   ه قالوقد صح عن أيب يوسف رمحه اهللا أنـ " :  "  أصوله  "  يف

، فـاتفق رأيي ورأيه على أن من قال خبلق القرآن فهو  مسألة خلق القرآن ستة أشهر
  .   كافر

وهو صريح يف كـفر هؤالء .  انتهى "  وقد صح هذا القـول عن حممد رمحه اهللا
 كتبنا ؛ التفاقهم مع املعتزلة على كـون القرآن خملوقًا على ما هو مسطور فـي الضالني
  .  )وكتبهم

أن من :  " الفتاوى التتارخانية " ووقـع يف: (  )295ص (ثـم قال رمحه اهللا 
.   ، وكذا خالفة عمر رضي اهللا عنهما  ، فالصحيح أنه كافر أنكـر خالفة أيب بكر
  .  )القول بكـفرهم وكفر اخلوارج أيضا:  " التفسري الكبري " ونقـل اإلمام الرازي يف

، وحكـم  يف بيان حال املتأخرين منهم:  املقالة الرابعة( :  )305ص(مث قال 
،  اعلم أن ما سبق هو بيان حال مطلق الشيعة والرافضة.   ، وإفتاء العلماء فيهما دارهم

، فال شك أن كثريا من متأخري هذه الفرقة سيما  فلـو ترتلنا عن إكفارهم مجيعا
  .  )، قد التحقوا بالفرق الضالة كما مر مفصال اإلمامية
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، وأفىت به فيما   وممن صرح بإكفارهم (:   )324-323ص(مث قال 
املوىل أبو السعود قـدس :   العامل الزاهد احملقق املدقق مفيت الثقلني أستاذ الفريقني:  بلغنا

، مع  العامل الفاضل واملدقق احلافل املوىل جالل الديـن الدوانـي:  ومنهم.  اهللا سره
الفاضل الكـامل املـوىل عصام الدين :  ومنهم.  لضالنيكـمال خربته حبال هؤالء ا

  .  )، وطول مؤانسته م ، مع كثرة ممارسته هلم  اإلسفراييين
، خايل العزيز املـوىل   وأيضا أفىت بذلك رئيس املفسرين(:   )325ص (مث قال 

وغريه من  " التفسري الواضح "  ابن املوىل املذكور مصنف-عبد الكرمي الكوراين 
، مـع تبحره يف العلـم وكـمال خـربته بـحال هؤالء  انيف املعتـربةالتص

  .  )الضاليـن
خامتة يف التكـلم إمجاال فيما سبق وبيان ما (:   )331ص (مث قال رمحه اهللا 

اعلـم أنا قـد بينا يف هذه الرسالة معظـم عقائد الشيعة والرافضة بالنقل .  حصل منه
،  ، وبينا ما أثبت األئمة والعـلماء به كـفرهم  ملهرة، والعلماء ا عن الكـتب املعتربة

، ومن أفىت   ، وذكرنا ما كـفـروا به من األفعال والعقائد من اآليات واألحاديث
،  ، مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة  ، سيما علماء املذاهب الثالثة  بكفرهم من العلماء

عاىل عنهم مع التحقيق يف ذلك ، ومذهب اإلمام مالك رضي اهللا ت ومذهب اإلمام الشافعي
  .  كـله

، وأوضحنا أن  وأثبتنا كـون دار متأخريهم املخصوصة م دار كـفر بال شبهة
إىل ) ، إمنا كان مع علم وورع واختبار إفتاء العلماء املتأخرين يف حق هؤالء الضالـني

  .  محة واسعة، رمحه اهللا ر  ، وهو مهم ومفيد  آخر كـالم العالمة زين العابدين الكوراين
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  فصل 
  يف رميه احلنابلة باالستدراك على الشرع باشتراطهم فهم السلف 

  الصاحل لنصوص الوحيني وهذا عنده بدعة والرد عليه
، أو بدعة   االستدراك على الشرع  " حتت عنوان) 178(قال املالكي ص 
  :  )اشتراط فهم السلف

ترطون شروطا ليست يف  يش- وأخص هنا أصحابنا السلفية-ترى أصحاب العقائد(
، ليقطعوا به كل آمال  ، وال سـنة رسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  كـتاب اهللا

  .  االتفاق
؛ لقوله  ، أن نرجع للكتاب والسـنة  أرشدنا عند اختالفنا مع املسلمنيUفاهللا 

.  )bÎ*sù ÷Läêôãtì»uZs? íÎû &äóÓx« çnrñäãçsù ín<Î) «!$# ÉAqßô§ç9$#ur bÎ) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöquãø9$#ur ÌçÅzFy$# 4 { )1  {:  تعاىل

، سيلغي  ، أن العودة للكتاب والسنة  ، ومنهم السلفية احلنابلة فلما رأى أصحاب العقائد
جلأوا :  ، واملخالفات املوجودة يف كتب العقائد ، والتبديعات  ، والتكفريات  أكثر الشئائم

، فال خري يف  إن الكتاب والسنة ال تكفي  " :  بقوهلمUإىل الزيادة على ما ذكره اهللا 
وهكذا نفوا اخلريية عن !!  " كتاب بال سـنة وال خري يف سنة بال فهم السلف الصاحل

، وانتقصوا بـه من  ـذي اشترطوه، ـذا الشـرط الـبدعي ال الكـتاب والسـنة
  .   اهـ) كـتاب اهللا وسـنة رسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  :   واجلواب من وجوه
، يف أمور دينه    كافيان لكـل مؤمن مهتد- بال شك-أن الكـتاب والسنة:  أحدها

  .   ودنياه
علـى أ! ؟  ، وقـد اختلفت أفهام الناس هلما لكن علـى فهم من نفهم نصوصهما

أم ! ؟  أم فـهم اخلوارج! ؟   أم فـهم الرافضة! ؟  أم فـهم املعتزلة! ؟  فـهم اجلهمية

                                                
  .  59:  سورة النساء آية) 1(
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، السلف   أم على فهم أئمة اإلسالم والدين! ؟  أم فـهم الباطنية! ؟  فـهم األشاعرة
، وتارة   ، يستدل بالكتاب ؟ فكل من ذكرت الصاحل املزكـني بالوحي وإمجاع األمة

، يف  فتجعل طائفة آية ما! ، خمتلفة متباينة متناقضة م من اآليات، واستدالال  بالسنة
  !! وهكذا!! ، وجتعلها طائفة أخرى يف كـفر موجبها وجوب أمر ما

استدلوا علـى جـواز قتل أطفال املسلمني :  أمل تعلـم أن األزارقة من اخلـوارج
Éb>§ë üw öë  {:   ، بقول اهللا تعاىل مع آبائهم xãs? í n? tã ÇÚ öë F{$# z̀ ÏB tûïÍç Ïÿ» s3ø9 $# #·ë$ Éyä ÇËÏÈ { )1( !! 

، وال جيوز يف   فكيف جاز ذلك يف قوم نوح!! فسماهم بالكـفار وهم أطفال:  قالوا
  !! وما بيننا وبينهم إال السيف! ؟   قومنا

  .   )2(زرق كـما زعم كبريهم نافع بن األ
، غري ركعة   بأن ال صالة واجبة- أتباع أيب إمساعيل املطبخي -وقالت املطبخية

ÉOÏ%r&ur no4qn=¢Á9  {:   واحتجوا بقوله تعاىل! ، وركعة بالعشي  بالغداة $# Çí nûtç sÛ Íë$ pk̈]9 $# { )3(   .

 t̀Bur ö@çFø)tÉ $YYÏB÷sãB  {:  ، بقول اهللا تعاىل وكفَّـرت اخلـوارج فاعلي الكـبائر من املسلمني

#YâÏdJyètGïB ¼çnät!#tìyfsù ÞÖYygy_ #V$Î#»yz $pkéÏù |=ÅÒxîur ª!$# Ïmøãn=tã ¼çmuZyès9ur £âtãr&ur ¼çms9 $¹/#xãtã $VJäÏàtã ÇÒÌÈ { )4(  ،

، وال يسرق السارق حني يسرق  ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن { rوقـول النيب 

  .   احلديث)5( }وهو مؤمن 

                                                
  .  26:  سورة نوح آية) 1(
  .   )37 -36(للعالمة عبد اهللا بن أسعد اليافعي ص "  ذكر مذاهب الفرق الثنتني وسبعني"  )2(
  .  114:  رة هود آيةسو) 3(
  .  93:  سورة النساء آية) 4(
،  )5659(، النسائي األشربة  )2625(، الترمذي اإلميان  )57(، مسلم اإلميان  )5256(البخاري األشربة ) 5(

  .  )2106(، الدارمي األشربة  )386 / 2(، أمحد  )3936(، ابن ماجه الفنت  )4689(أبو داود السنة 
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@ö  {:  أن قول اهللا تعاىل:  بل زعمـت مجاعة من اخلوارج è% (#qãã ôâtR r& Ï̀B Âcrßä «! $# 

$ tB üw $oYãè xÿZtÉ üwur $ tR ïéÛØ tÉ ñätç çR ur #í n?tã $ oYÎ/$ s)ôã r& yâ÷è t/ øåÎ) $uZ1yâyd ª! $# ìÉã©9 $% x. çmø? uqôgtF óô$# ßûüÏÜ» uã ¤±9 $# í Îû ÇÚ öë F{$# 

tb#uéöçym ÿ¼ ã&s! Ò=» ys ô¹r& ÿ¼ çmtRqãã ôâtÉ í n< Î) ìyâßgø9 $# $ oYÏKøù$# 3 ö@ è% ûcÎ) ìyâèd «!$# uqèd 3ìyâßgø9 $# ( $ tRóêÉD é&ur zNÎ=ó¡ä^ Ï9 

Éb>tç Ï9 öúüÏJ n=» yè ø9 $# ÇÐÊÈ { )1(  :الشياطني حريانأن الذي استهوته :  - لعنهم اهللا-زعموا   ،

 يف Uرؤية اهللا :  ونفت املعتزلة وأشياعها!! هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
ûw çmà2  {:   ، بقوله سبحانه اآلخرة Íëôâè? ãç»|Áö/F{ $# uqèd ur à8Íë ôâãÉ tç» |Áö/F{ أثبتها ، و )2( } ) #$

، قـدر زائـد عـلى  اإلدراك بالبصـر:  ، وقـالوا  أهـل السـنة ـذه اآليـة
، كما ترى  ، لكنها ال حتيط بـه شيء تراه:  فـما ال تدركـه األبصار.  الـرؤية

  .  ، وهكذا ، وال تدركـها األبصار البحار
$tA  {:   ونفت املعتزلة وأشياعها الرؤية بقولـه سبحانه s% s̀9 ÓÍ_1tçs? { )3(  وأثبتها ،

ومل ) إنـي ال أُرى: ( لو كـان سبحانه ال يرى لقال:   ، وقالوا  أهل السنة ذه اآلية
s̀9 ÓÍ_1tç  {:   يقـل s? { )4( !  عه سبحانه موسـىـنمن - علـيه السالم-فـم 

، وهو كونه يف  ، وامتناعها على موسى لسبب خارج يدل على جوازها عليه:  الرؤية
  .  الدنيا

، بل بلغت  وألهـل السـنة أدلـة كـثرية مـن القـرآن والسـنة الصـحيحة
  .  ، لبيان ازدواج االستدالل وتباينه ت ما سبق، ولكـن ذكر حد التواتر

، وما من فرقة إال ويستدل أرباا بالقرآن على صحة  ، كثرية جـدا وأمثلة هذا
uqèd üìÏ%©!$# tA {:   يف قوله سبحانهU، وهـم الذين عىن اهللا  معتقدام مبتشاه tìR r& y7øã n=tã 

                                                
  .   71:   يةسورة األنعام آ) 1(
  .  103:   سورة األنعام آية) 2(
  .  143:  سورة األعراف آية) 3(
  .  143:  سورة األعراف آية) 4(
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|=» tG Å3ø9 $# çm÷ZÏB ×M» tÉ#uä ìM» yJ s3øtíC £ è̀d ëP é& É=» tG Å3ø9 $# ãç yzé&ur ×M» ygÎ7» t±tF ãB ( $ ¨Br'sù tûïÏ%©!$# í Îû óOÎgÎ/qè=è% Ô÷ ÷Éyó tbqãè Î6®Kuäsù 

$ tB tmt7» t±s? çm÷ZÏB uä!$ tó ÏG ö/$# ÏpuZ÷G Ïÿø9 $# uä!$ tó ÏG ö/$#ur ¾Ï&Î#ÉÍrù's? 3 $ tBur ãNn=÷è tÉ ÿ¼ ã&s#ÉÍrù's? ûwÎ) ª!$# 3 tbqãÇ Åôº§ç9 $#ur í Îû ÉOù=Ïè ø9 $# tbqä9qà)tÉ 

$ ¨ZtB#uä ¾ÏmÎ/ @@ ä. ô Ï̀iB ÏâZÏã $ uZÎn/uë 3 $tBur ãç ©.¤ãtÉ HwÎ) (#qä9 'ré& É=» t6ø9 F{ $# ÇÐÈ { )1(  .  

ـاملُحق ، ف  بالقرآن والسنة- حبق وباطل-، وأن اجلميع يستدلون فإذا علـم هذا
علمنا صحة ذلك :   ، واملبطل يصرفـها بالتأويالت واملتشاات يستدل ا على وجهها

، املشهود هلم بالعلم والديانة  ، وأن يفهم الوحيان على فهم السلف الصاحل  الضابط
  .  والورع

  :  لزمه أحد أمرين:  فإن أىب املالكي هذا
  .  !ضة متناقضة ، وهي متعار إما أن يأخذ ذه التأويالت كلها

  .  ، ويترك آخر أو يأخذ بشيء منها
  .  ، غري ممكن مستحيل:   فاألول
نأخذ بقول :  ؟ إن قال  ، ولكن ما ضابط ما يأخذ به وما يترك ممكن:   والثاين

  .  وافقنا:  السلف الصاحل
  ! ؟  ، ورد اآلخرين فِلم أخذ بقوهلم:  غريهم:   وإن قال

نعيبه عليه يف أخذه بقول من ارتضى :   هم السلف الصاحل، يف أخذنا بف وما عابه علينا
  .  بل العيب يف حقه أكرب وأظهر! 

* * *  

                                                
  .  7:  سورة آل عمران آية) 1(
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  فصل 
  يف إبطال املالكي معىن السلف الصاحل والرد عليه 

  :  وال أدري هنا ماذا يقصدون بفهم السلف(:  )178(مث قال املالكي ص 
فهم كثري من العقائد فقد اختلف الصحابة يف :   إن كانوا يقصدون الصحابة-

  ! ؟  ، فبأي فهم نلتزم واألحكام
فهذا ال خيالف فـيه :    وإن كانوا يقصدون اتـباع ما فهمه الصحابة كـلهم-
، إال يف أمر  ، بل مستحيل  ، لكـن حصول هـذا اإلمجـاع يف الفـهم صعب أحـد

  .   دليله واضح
اختالفهم يف :  ، قيل هلم ه وإن قصدوا اتباع فـهم آحاد السلف فيما مل خيتلفوا في-

، فمن يضمن لنا أن فهم  فإذا كان كذلك! ؟  الفـهم دليل على أن فهمهم خيطئ ويصيب
وقد فهـم عدي بن حامت من اآلية ! ؟  ، ليس من القسم الذي أساءوا فهمه اآلحاد منهم

qè=ä.ur (#qç/uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû̈üt7oKtÉ ãNä3s9 äÝøãsÉø:$# âÙuãö/F{$# z̀#)  {:  الكرمية ÏB ÅÝøãsÉø:$# ÏäuqóôF{$# z̀ ÏB Ìçôfxÿø9$# ( { )1( 

  .  اهـ) فهما خاطئا رده عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  :   واجلواب من وجوه

،  الصحابة والتابعون وتابعوهم:  ، وهم  سلف الصاحلببـيان املـراد بال:  أحدها
 r ، املشهود هلم باخلريية على لسان النيب ، أهل القرون الثالثة األوىل على اإلميان واإلحسان

  .   ممن مل يعرف ببدعة وال شذوذ
، فحصل  ، أمـا من بعدهـم من التابعني وأتباعهم فكلهم كذلك:  أما الصحابة

، فليسوا  ، واستثنوا من أولئك ، عرفوا ا من املخالفات أو البدععند أفراد قلة شيء 
  .   ، بل كانوا سلفا سيئا سلفا صاحلا

                                                
  .   187:   سورة البقرة آية) 1(
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فهم متفق :   ، يف أمور املعتقد عامة ، الصاحل رمحهـم اهللا  أن فـهم السلف:  الثاين
  .   ، فعليه احلجة والدليل  ، فمن ادعى غري ذلك ال خالف فيه وال اختالف

ال :  - غري مسائل االعتقاد-ن اختالف أقوال السلف يف مسألة أو أكثرأ:  الثالث
  .  ، بل هو غالبا اخـتالف تنوع ال تضاد  يكـون قصورا أو خطئا

، خارج عما   إحداث قول جديد:  فال حيل وال جيوز:   وما كـان متباينا من ذلك
، أو   عـىن واحـد، فهم وإن كانوا غري متفقني يف م ؛ لكونه خمالفا لإلمجاع جاءوا به

 على خالف هذا - باجلملة-، إال أنـهم مجمعون قول واحـد يف تلـك املسـألة
  .   باستفاضة " باب اإلمجاع  "  ، يف ، وهذا حمرر يف أصول الفقه القول احملدث اجلديد

، وال   ، أو حديث ، فهما خاطئا يف آية أنه يستحيل أن يفـهم أحـد منهم:  الرابع
فإن اهللا قد حفظ دينه .  ، أو ال يبني أحد منهم خطأه  ان خطئهيقوم دليل على بي

  .  ، علم ذلك ، ومن نظر يف أقوال األئمة ، وهذا من حفظ الدين وكماله سبحانه
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  فصل 
  يف سبل فهم الكتاب والسنة عند املالكي دون فهم السلف الصاحل 

  والرد عليه
  :  نة بزعمهمبينا أداة فهم الكتاب والس) 179(مث قال املالكي ص 

،  ، وإمنا بالنظر يف اآليات  فال تـتم بتقليد صحايب وال تابعي:  أما آلـية الفـهم(
،   ، والعودة بعد ذلك لآلثار ، اليت تتحدث عن املوضوع نفسه واألحاديث الصحيحة

  .  اهـ) ، وما إىل ذلك ، وكـل ما يساعد يف جتلية املعىن ولغة العرب
  :  واجلواب

كنه ال يغـين عـن اشتراط فـهم السلف الصـاحل رمحهـم ، ل أن هـذا حـق
،  ، مـع ظـهوره  ، والقهر ، والقدر ، بالذات   على خلقه بأنواعهU، فَعلُو اهللا   اهللا

، حىت بلغت أدلته ألفي   ، والفطـرة  ، واإلمجاع ، والسنة  وكثرة أدلـته من الكتاب
  :  " نونيته " وزية رمحه اهللا يف، كما قال اإلمام أبو عبد اهللا ابن قيم اجل دليل

ـــا  ــا واهللا إن لقولنـ ــا قومنـ ــان      يـ ــل ألف ــه ب ــدل علي ــا ت   ألف
،  ، كابن قدامة  حىت صنف مجاعة من أهل العلم مصنفات يف مجيع أدلته الكثرية

  .   ، وغريهم ، وابن القيم والذهيب
، أولوا أدلتها   ، إال أن أهل البدع  ، وعظم جرم املخالف فيها ومع ظهور هذه املسألة

  ! ، دون علو الذات ، يف علو القدر والقهر ، وحصروا داللتها  وحرفوها
،  ، إال إذا فهمها على فهم السلف الصاحل رمحهم اهللا فال يستقيم فهم املرء للوحيني

  .   وبىن على قواعدهم
* * *  
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  فصل 
   يف دواء ما يف كتب العقائد من ظلم وبغي عند املالكي والرد عليه

  :   " ما املنهج  " : حتت عنوان) 182(مث قال املالكي ص 
!) ؟  ، فما احلل إذن  إذا كانت كـل هذه األخطاء واخلـرافات يف كتبـنا العقدية(

  .  اهـ كالمه
  :   وأقـول

ـالكي ذكـر مـثال واحـد صـحيح ، عـلى تلـك األخطـاء  مل يسـتطع امل
، فإن مل يكن مثة   حق احلنابلة وأهل السنةومل يسلم له شيء من كذباته يف!! واخلـرافات

  ! ، فال حاجة إىل الدواء داء
  :  مث قال املالكي

  :  ، وميكن إمجال ذلك فيما يلي احلل سهل على من أراد اهللا له اليسر(
  .  العودة السم اإلسالم نفسه* 
وال نرضى لنا إال .   ، فال نصـم اآلخرين بلقب  وتـرك التنابز باأللقاب* 
`ô  {:   ، قال تعاىل  واسم اإلسالم بلقب tB ur ß` |¡ ôm r& Zw öq s% ` £J Ï iB !% tæ yä í n< Î) «! $# ü@ ÏJ tã ur 

$ [s Î=» |¹ tA$ s% ur Ó Í_ ¯R Î) z` ÏB tûü ÏJ Î= ó¡ ßJ ø9 $# ÇÌÌÈ { )1(  وقـال تعـاىل ،   :}  b Î* sù (# öq ©9 uq s? 

(#q ä9q à) sù (#r ßâ yg ô© $# $ ¯R r' Î/ öcq ßJ Î= ó¡ ãB ÇÏÍÈ { )2(   .  

  :  )183-182(مث قال املالكي ص 

 ، وال  ، فال شرعية لكلمة شيعة وال سنة ولنترك االنتسابات اليت تفرقنا ا شيعا(
  .  ، كشرعية كلمة اإلسالم ، وال معتزلة  ، وال سلفية  جهمية

                                                
  .  33:  سورة فصلت آية) 1(
  .  64:  سورة آل عمران آية) 2(



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 347

، فهي تسمية  ، فلن جيد تسمية أفضل منها وكـل من رغب عن التسمية باإلسالم
، ومل يأت نـص باستحباب تسمية  ، وهي تسمية ارتضاها اهللا لنا  مأمور ا يف كتاب اهللا

  .  من باب التوهم فقط، وال دليل إال  ومن زعم ذلك فعليه الدليل.   أخرى
، كأمر النيب صلى اهللا  ، قد جاءت ا نصوص إن تسميتنا أهل السنة:  قـد يقول البعض

  .  )1( }، وسنة اخللفاء الراشدين  عليكم بسنيت {:  عليه وعلى آله وسلم باتباع السنة يف قوله

، فـلماذا ننكر على  ، قد أمر بالعدل أيضا  أيضاUاهللا :   ) ل املالكيالقائ(أقول 
  ! ؟  " العدلية  " أو " أهل العدل " املعتزلة تسميتهم أنفسهم
  ! ؟ أهل االستقامة " ، فـلماذا ننكر على اإلباضية تسمية أنفسهم وأمر اهللا باالستقامة

، فلماذا ننكر على الشيعة  لبيتوأمر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مبحبة أهل ا
(ûcÎ *  {:   ، مستدلني بقوله تعاىل تسـمية أنفسهم شيعة أهل البيت ur Ï̀B ¾ÏmÏG yèãÏ© 

zNäÏdºtç ö/Z} ÇÑÌÈ { )2(  .  

:   ، بقولـه تعاىل على لسان إبراهيم  واستدل املعتزلة على شرعية امسهـم
}  öNä3ä9 ÍîtI ôã r&ur $ tBur öcqãã ôâs? Ï̀B Èbrßä «! $# { )3(  .  

، علما بأن احلديث  ، أقوى داللة على الشرعية من امسنا ، فأمساء الفرق وهكذا
) ، داخل أهل السنة ف والتصحيح، وحديث افتراق األمة حمل تنازع يف التضعي السابق

  .   .  اهـ كالم املالكي

                                                
  .  )95(، الدارمي املقدمة  )126 / 4(، أمحد  )44(مة ، ابن ماجه املقد )2676(الترمذي العلم ) 1(
  .   83:   سورة الصافات آية) 2(
  .  48:  سورة مرمي آية) 3(
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  :   واجلواب من وجوه
تسـمية شرعية :   ، وتلقيبهم بأوصافهم أن تسمية أهل البدع بأمسائهم:  أحدها

 ورسوله U، كما مسى اهللا  ، وإن كـانوا داخلني أو مدخلني أنفسهم يف اإلسالم  واجبة
وملا خرجوا .  ، ومساهم مارقة  اخلوارج ذا االسمr، ومسى النيب  املنافقني ذا االسم

،  ، وكالب النار ، وحرورية  مساهم الصحابة والتابعون خوارج مراقtيف عهد علي 
  .  ، وبقيت تلك التسمية مالزمة هلم كما يف اآلثار

، مساهم من أدرك هـذه  ، وابتدع بدعته يف نفي القدر  وملا خرج معبد اجلهين
، كما فعل عبد اهللا بن   قدريـة:  حابة والـتابعني فـمن بعدهـمالـبدعة مـن الصـ

  .  ، وعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم عباس
، واعتزل هو وأتباعه   ، حني ابتدع واصل بن عطاء بدعه املعروفة ويف عهد التابعني

، وبقي هذا االسـم فيهم بعد  معتزلة:  ، مساهم احلسن  جملس احلسن البصري رمحه اهللا
  .  ، وال يعرفون إال به  ك إىل يومنا هذاذل

،   وملا أتـت الشيعة زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم
! إذن نرفضك:  فقالوا له.  أىب ذلك.   تربأ من أيب بكر وعمر لننصرك:   وقالت له

  .  ، وبقي االسم فيهم إىل اليوم فسماهم زيد رافضة لذلك
، مع   ، بعـدم جـواز التسـمي ذه األمساء  أن حكـم املالكي:   الوجـه الثاين

فما زالوا مذ كـانوا إىل ! خمالف إلمجاع أهل السنة:  خمالفتها للكتاب والسنة عنده
،  ، واخلوارج خوارج  ، واملعتزلة معتزلة ، مطـبقني على تسـمية اجلهمية جهمية اليوم

  .  هكذا، و  ، والرافضة رافضة أو شيعة  والقدرية قدرية
  .  ، حبرمة تسمية أولئك بتلك األمساء ومل يفُه أحد منهم قط

جبميع فرقهم ! خمـالف إلمجـاع املسلمني عامـة:   بل إن حكـم املـالكي
، ومل حيرم أحد  ، وتسمي اآلخرين بأمساء  فما من فرقة إال وتسمي نفسها باسم.  وحنلهم

  .  . ، بل أطبقوا عليه منهم ذلك
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ليس :  - وقـد تفرقـت فرقا-وحيد األمة واتفاقـهـا واجـتماعهاأن ت:  الثالث
  .  ، وتوحيد الكلمة وإمنا بتوحيد االعتقاد! بتوحيد االسم

، إال مبا صلح  ، وال يصلح أمـر هـذه األمـة وال يكـون إال بكـلمة التوحـيد
بفهم ،  فـريجـع املسلمون مجيعا إىل الكتاب والسنة.  ، كما قـال مالك به أوهلـا

  .  ، كما تقدم بيانه السلف الصاحل واإلمجاع
فالرتاع معه ! ، حيقق اجتماع الكلمة واتفاق األمة أما من ظـن أن جمرد توحيد االسم

  ! ، ال يف صحة قوله ورأيه ، يكون يف صحة عقله وسالمته حينها
قال ، كما   إال أم متفرقني خمتلفني:  وها هـم اليهود مع اجتماعهم يف هذا االسم

$ óOßgç6|¡øtrB  {:  سبحانه YèãÏHsd óOßgç/qè=è%ur 4Ó®L x© 4 y7Ï9ºså óOßḡR r'Î/ ×P öqs% ûw öcqè=É)÷è tÉ ÇÊÍÈ { )1(   .  

ة وغريهـم من أهل البدع أن خالفـنا مع الشيعة واملعتزلة واجلهمية والقدري:  الرابع
، ومقصدهم   وإمنا يف أصل مذهبهم! ليس يف أصل التسمي من حيث صحته وعدمه

  .  بالتسمية
ليس الستقباحنا  " أهل التوحيد والعدل " ، تسمية أنفسهم فإنكارنا على املعتزلة

 ، وإمنا إنكارنا عليهم وتضليلنا هلم ألجل مرادهم من هذه  ، فاالسم مجيل حممود االسم
  .  التسمية

، تقتضي  ؛ ألن الصـفات املـتعددة عندهم  تعطيل الصـفات:   فمرادهم بالتوحيد
  ! كذا قالوا! ذواتا متعددة

  ! فهذا التوحيد عندهم! ال شريك له! ، يبقي إهلا واحدا  هلذا يرون أن نفيهم للصفات
ثبات ، إ ويزعمون أن يف إنكاره ونفيه! فيعنون به إنكـار القـدر:   أما العـدل
  ! كذا قالوا! إذ لو كان قـدر مل يكن مثة عدل! عدل اهللا املطلق

                                                
  .  14:  سورة احلشر آية) 1(
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اشـتمال عـلى معنيني فاسدين منكرين :  التوحـيد والعـدل(فهـذان االمسـان 
  .   قبيحني

،   فالتشـيع مبعـىن حمـبة آل البيـت رضي اهللا عنهم:  وكذلـك اسـم الشـيعة
  .  على علي رضي اهللا عنهم معىن صحيح، وتقدمي الثالثة   مع حمبة الصحابة وتوليهم

! ، مع الرباءة ممن عدا علي   تولـي آل البيت بزعمهم:  إال أنـهم قصدوا بـه
  ! ، ويف مجاعات من الصحابة رضي اهللا عنهم فطعنوا يف اخلـلفاء الثالثة قبله

، كاحلسن بن علي رضي اهللا  بل طعنوا يف مجاعة من خيار آل البيت وكبارهم
،   ، أمي املؤمنني  ، وحفصة بنت عمر ، وعائشة بنت أيب بكر  عبد اهللا بن عباس، و  عنهما
  .   وغريهم

، وإمنا هو   يف تولـي آل البيت وادعائهم حمبتهم) الروافض(وبينا سابقا كذب الشيعة 
  .  ثوب لبسوه للكيد باملسلمني

:  ىلأن زعـم املالكي أن الشيعة استدلت على صحة تسميتها بقولـه تعا:   اخلامس
}  * ûcÎ) ur Ï̀B ¾ÏmÏG yèã Ï© zNä Ïdºtç ö/Z} ÇÑÌÈ { )1( وأن املعتزلة استدلت على صحة تسميتها 

öNä3ä9  {:  كذلك بقولـه سبحانه ÍîtI ôã r&ur $tBur öcqãã ôâs? Ï̀B Èbrßä «! :   إخل ما ذكر ! )2( } #$

، ال صحة  ، فإن هذه اآليات الكرميات دليل على صحة الكلمة من حيث اللغة غباء
وإال لصحت أديان املشركني واليهود والنصارى ! اعتقاد من تسمى بالشيعة أو املعتزلة

تسمية نفسها دون ما تضمنته من معان ومل نسمع أو نر أحدا من األئمة أنكر ال! والصابيئن
  ! ، فإن كان املالكي يعلم أحدا قال ذلك فلـيذكره حىت يستدل عليه

                                                
  .   83:   سورة الصافات آية) 1(
  .  48:  سورة مرمي آية) 2(
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  فصل 
  يف رد املالكي على من أنكر االنتساب إىل مسمى اإلسالم دون اسم آخر 

  والرد عليه! بدعوى االختالط مع أهل البدع
  :  )183(مث قال املالكي ص 

  ! ؟  ، سيخلطنا مع املبتدعة لتسمية باإلسالملكن ا:  فإذا قال البعض(
لسنا أفضل من النيب صـلى اهللا عليه وعلى آلـه وسلم :  ) القائل املالكي(أقول 

، فقـد كـان اسـم اإلسـالم جيمعهـم  وأصـحابـه من املهاجـرين واألنصـار
 عليه وعلى ، فقد كان النيب صلى اهللا ، واملرجفني ، والطلقاء ، واألعراب مـع املـنافقني
 ويقصد بأصحابه )1( }ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه  { : آله وسلم يقول

  .  اهـ كالمه) املنافقني:  هنا
  :  واجلواب من وجهني

و كـان من ، ول أن املالكي يريد اتفاق واجتماع األمة على اسم واحد:   أحدمها
وهذا مما ال حيمده ! جنس اتفاق ودخول املنافقني يف اسم املسلمني عامة حسب الظاهر

  .  العقالء
؛ لئال يظن األباعد أن   إبقاءهم دون قتلهمrفإن كانت املصـلحة يف عهد النيب 

فـما املصلحة عندنا :  ، فيحجموا عن اإلسالم   يقتل من أسلم من أصـحابهrالنيب 
  ! ؟  اليوم

،  ، يضر املسـلمني وال ينفعهم ووجودهم ومن عـلى شـاكلتهم مـن املبطلني
 ، ملـن جهـل ذلـك  ، مبينا منفعة خروجهم مع املسلمني للقتال  قال سبحانه فيهم

                                                
الترمذي تفسري القرآن ،  )2584(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )4622(البخاري تفسري القرآن ) 1(

  .  )393 / 3(، أمحد  )3315(
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}  öqs9 (#qã_ tç yz / ä3ã Ïù $ ¨B öNä.rßä#yó ûwÎ) Zw$ t6yz (#qãè |Ê ÷rV{ ur öNä3n=» n=Ï{ ãNà6 tRqäóö7 tÉ spuZ÷F Ïÿø9 $# óOä3ã Ïù ur tbqãè»£J yô 

öNçl m; 3 { )1(  .  

، فأخرب اهللا    مل جيعال األئمة دون بيان حال املنافقني وأعيامr ونبيه Uكما أن اهللا 
  .  ، وهيئام ، وأقواهلم   بأوصافهمrسبحانه ورسوله 
، ويف هذا جواز تسميتهم   بأمسائهمt حذيفة بن اليمان r أخـرب النيب بل قـد
  .  ، خبالف ما ادعى املالكي  باملنافقني
  .  قياس مع الفارق:  املنافقني بأهل البدع مطلقا:  أن قياس املالكي:  الثاين

  .  ، مبطنو الكفر مظهرو االستقامة:  فاملنافقون
  .  ، داعون إليها الفتهمفمظهرون لبدعهم وخم:  أما املبتدعة
،   ، ملا خرجوا من اسم اإلسالم  وأظهروا االستقامة- كما فعل املنافقون-ولو أبطوا

وقد صح عن عمر بن .   ، ال ما خفي ، وحسبنا ما ظهر بل مل خنرجهم من اسـم السنة
 rإن ناسـا كـانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول اهللا : (  أنه قالtاخلطاب 
، فمن أظهر لنا خريا أمناه  ، فال نؤاخذكم إال مبا ظهر لنا منكم  قـد انقطعوإن الوحي
  .  ، اهللا حياسـب سريرته ، وليس لنا من سريرته شيء وقربناه

رواه ) إن سريرته حسنة:  ، وإن قال  ومن أظهـر لـنا شرا مل نأمنه ومل نقربه
  .  )2641(  " صحيحه  "  البخاري يف

،  باطل:   ، مع املرجفني واملـنافقني الطلقاء واألعرابوكذلك قـرن املالكي مؤمين 
، وال   هلم حق الصحبة وفضلهاrفالطـلقاء مؤمنون من مجلة أصحاب رسول اهللا 

  .  ، أو ينتقصهم إال رافضي معلوم النفاق ينفيها
Ü>#{èôã  {:  ، قـال سبحانه مبيـنا حاهلم ، مل يضرهم تعرم واألعراب إذا آمنوا F{ $# 

ëâx©r& #\ç øÿà2 $ ]%$ xÿÏR ur âë yâô_ r&ur ûwr& (#qßJ n=÷è tÉ yärßâãn !$tB tA tìR r& ª!$# 4ín? tã ¾Ï&Î!qßô uë 3 ª! $#ur íOä Î=tæ ×LìÅ3ym ÇÒÐÈ z̀ ÏBur 

                                                
  .  47:  سورة التوبة آية) 1(
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É>#{èôã F{ $# t̀B äãÏÇ G tÉ $ tB ß,ÏÿZãÉ $ YBtç øó tB ßÈ/uétI tÉur â/ ä3Î/ tç Í¬ !#ur¤$!$# 4 óOÎgöän=tæ äotç Í¬!#yä Ïäöq¡¡9 $# 3 ª!$#ur ììãÏJ yô ÒOä Î=tæ 

ÇÒÑÈ öÆÏBur É>#tç ôã F{ $# t̀B ÚÆÏB÷sãÉ «! $$Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# äãÏÇ G tÉur $ tB ß,ÏÿZãÉ BM» t/ãç è% yâYÏã «!$# ÏNºuqn=|¹ur 

ÉAqßô §ç9$# 4 Iwr& $ pk̈XÎ) ×pt/öç è% öNçl °; 4 ÞOßgè=Åzôâãã yô ª! $# í Îû ÿ¾ÏmÏF uH÷quë 3 ¨b Î) ©! $# Öëqàÿxî ×LìÏm §ë ÇÒÒÈ { )1(  . أما

  .   فشر حمض ال خري فيهم:  املنافقون واملرجفون

                                                
  .   99 - 97:  اتياآلسورة التوبة ) 1(
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  فصل 
  يف بيان سبيل احلق عند املالكي وهو اإلميان اجلملي غري املفصل 

  وجتنب  فيهاوااللتزام بالواجبات اجلملية امع عليها دون املختلف 
  احملرمات املتفق على حترميها دون املتنازع فيها

  وبيان أن ما اختاره باب للزندقة ال احلـق    والرد عليه
  :  )185-184(قال املالكي ص 

، إذا مل ألتزم مذهب طائفة أتعلم منها   كيف أستطيع أن أعرف احلق:  فإن قال قائل(
  ؟  الدين

، وستجد املـحرمات   األمور اإلميانية الكلية، ستجد عد إىل كتاب اهللا:  أقـول
، وستجد ما يرفـد ذلك من إمجاع املسلمني على   ، والواجبات املتفق عليها املتفق عليها
،   ، واألمانة  ، والصدق ، وأمر بالعدل ، وزكاة  ، وحج ، وصيام ، من صالة هذه األمور

  .  وي عن اجلرائم املعروفة
، اليت رأيت فسادها  ج لكـل هذه الكتب يف العقائد، ال حيتا  فدين اهللا واضـح

،  فالعودة لالعتصام حببل اهللا.  ، وتشكيكها واحنرافها عن أبسط املبادئ الدينية  وإفسادها
،  ، خري من التمادي يف الشبهات ، اليت يلتقي عليها املسلمون ومعرفة األصول العامة

  .   اهـ)والشتائم اليت ال تسمن وال تزيد املرء إال شكا
  :   واجلواب من وجوه

، الذين  ، بل إلمجاع املسلمني مجيعا  أن هذا خمالف إلمجاع أهل السنة:  أحدها
،   ، ومطوالت تشرح ، خمتصرات تحفظ  صنفوا املصنفات املختلفة الكثرية يف العقيدة

، وهل  ، وتقريرات  ، وتقييدات  ، وتعليقات ، وحـواش ، متونا منثورات ومنظومات
  ! ؟  ، أعز وأغلى من عقيدته  سلمعند امل
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ومن كـفـر حبرف :  جيب اإلميان به:  أن كـل ما جاء يف القرآن الكرمي:  الثاين
،  ، وال يقبل منه عمل ، ال يصح له إميان  فقد كـفـر بـه كـلـه:  واحـد منه

  .   rوكذلك ما صح من كالم النيب 
فما ! ، قيد ال ضابط له انية الكـلية، باإلميان باألمور اإلمي وتقييد املالكي اإلميان
  ؟   ؟ وما األمور اجلزئية  األمور اإلميانية الكـلية

، فكل ما فيه   إن كـان اإلميان مبا يف القرآن والسـنة الصـحيحة واجبا الزما
  .  كـلي

فهذا :  ، دون أمور أخرى وإن كـان املالكي يعين أمورا إميانية وردت يف القرآن
   .  ، كتكذيبه كله وتكذيب حرف منه! القرآنتكذيب لشيء ورد يف 

زندقة :   ، باحملرمات املتفق عليها ، الواجـب االمتناع عنها تقييد احملرمات:  الثالث
، إال ما حصل إجـماع حمقق يف  ، فإن من مل ميتنع عن املعاصي واحملرمات وكـفر
يف حمرمات كثرية ،   ، لرده نصوص الكتاب والسنة الصحيحة كان زنديقا مرتدا:  حرمتها
  .   جدا

 دون r، وى عنه رسوله    عنهUاالمتناع عما ى اهللا :   والذي عليه املسلمون
، لدليل  ، لذا جتد أحدهم قد حيرم أمـرا اجتهاديا اشتراط حلصول إمجاع يف ذلك احملرم

  .   وهذا أمر ال خالف فـيه.  ، وحنو ذلك  ، أو يكرهه ، وترى آخر حيله يصححه
  :  ، أو تعارض أدلة يف نظره ، لتأويل منهم يف أمر حمرمومن خالف 
، ما كان مستقيما على  ، له أجر واحد ، أو أخطأ ، إن أصاب له أجران  فهذا جمتهد
  .  الكتاب والسنة
، فلـو مل نلـتزم إال بالواجبات  ، إال أنـه يف الواجـبات كالسـابق:  الـرابع
، ثبتت بالقرآن أو    لسقطت واجبات كثرية- كما يطالب به املالكي -املـتفق عليها

  .  ، ورمبا ما السنة
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، أو ظـنه  ، أو مل يفهم املراد منه ، مل يبلغه الدليل وقد يكون املخالف فيها
، وغري ذلك من األمور املسببة  ، أو تأوله على غري وجهه  ، أو مل يصـح عنده منسوخا

  .  الختالف أقوال العلماء
؛ لـذا  ، إال وفيها خالف على الوجه الذي بيناه سابقا  فقهيةوال تكـاد جتد مسألة

، وابن حزم  ، كاحلافظ ابن املنذر  ، وأفردها يف مصنف مجع بعض األئمة مسائل اإلمجاع
  .  ، مل تسلَّم هلم  ، مع أن بعض تلك اإلمجاعات وغريمها

:  -ـلمني إلدخال املالكي هلم يف املس-بل لو قبلنا نزاع أهل البدع كالرافضة
  !! ، خالف ونزاع ، وسالمته من النقص والتحريف لكـان يف اإلميان بصحة القرآن

إن :   ؛ لقول طوائف منهم وكذلك احلال يف نبوة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم
  !! ، وأعطاها حممدا    فخانه جربيلtالنبوة كانت لعلي 

  .   وكـل ذلك كفر! - عليه السالم-طعن يف جربيل:  ويف هذا
،   ، والصـيام ، كالصالة أن العـبادات املـتفق عـلى وجوـا:   اخلـامس

،  ، وواجباا ، وأركاا مل تسـلم من اخلـالف يف شـروطها:  ، والـزكاة واحلـج
،  ، أم نقبل اخلالف هنا  أنتركـها لنسلم من اخلالف! ؟   ، فما العمل حينئذ  وحنو ذلك

  !! ؟   وقـد منعناه هناك
، فال حيتاج إىل كـل هذه الكتب املصنفة يف  أن زعمه أن الدين واضـح:  السادس

، وكـتب العقيدة   فإن الدين واضـح! ، فاسـد النتيجة صـحيح املقدمـة:   االعتقاد
  .   ، مما سبب وضوحه ، على فهم السلف الصاحل املبنية على الكتاب والسنة

، فإم قد أكثروا  ، سنة ومبتدعة وكـالم املالكي هنا خمالف لعمل املسلمني مجيعا
،   ، على اختالف الفرق واملذاهب  ، نظما ونثرا وخمتصرات ومطوالت من التصنيف فيها

، وقـد شـاركـهم يف اإلكـثار من التصنيف  فـِلم خص احلنابلة أهل السنة ذا
،  ة، واإلباضي ، واملاتريدية  ، واألشاعرة  ، واجلهمية ، واملعتزلة ، الرافضـة  فـيها
  .   وغريهم
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،  ، ال يكـون إال باتـباع الوحيني  أن االعتصـام حبـبل اهللا تعـاىل:  السـابع
وما مل يتفقوا !! ، فـما اتفـقوا علـيه كان حقا  ال باتـباع أوهام الناس وأهوائهـم

  !! عليه مل يكن واجبا
  .   ، بالكتاب والسنة وإمنا العربة يف ذلك

،  ، أما إن مل ينعقد وجب األخذ به:   هل السنةواإلمجاع إذا انعقد صحيحا من أ
  .   ، وافـقها الناس أم خالفوها فالعربة مبا انعقد من أدلة الكتاب والسنة

، والفقه اليت أمجع عليها   ، واالعتقاد  ، بذكر مسـائل اإلميان مطالبة املالكي:  الثامن
،   ل األعمـال، وقـبو ، واليت تكفي يف صحة اإلميـان املسلمون جبميع طوائفهم

  .   r، ورسوله   ويكـون فاعلهـا مطـيعا هللا سـبحانه
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  فصل 
  يف نقض النتائج اليت وصل إليها املالكي يف كتابه هذا 

اخلامتة  " فصال سـماه) 195-186(ثـم ذكـر املـالكي ص 
وإليك ! ، وصل إليها بعد حبثه هذا ، ذكر فيه أربعا وعشرين نتيجة " وأبرز النـتائج

   : بياا
أنْ لـيس ملصطلح :  وهـي) 186(، ذكـرها ص   أوىل نتائج املـالكي

، وال أقوال  ، وال يف السنة  ، ال يف الكـتاب ، أصل  ، ذا املعىن الشـائع العقيدة
  .  السلف الصاحل

  :  واجلـواب
، ال ينظر إال يف ظاهر   ، وبينت أن املالكي سطحي  قد تقدم أول هذا الكتاب

وهي تسمية اصطالحية ! ، فينكر تسـمية أمور اإلميان بالعقيدة تويه، دون ما حت  األلفاظ
،  ، من األئمة واحلفاظ ، وعمل ا كثري من املسلمني  ، هلا داللتها اللغويـة شرعية

  .  ، والبيهقي وغريمها كالاللكائي
  .   املسلمون مجيعا:  بل اتفق على هذه التسمية ومل ينكرها

  ! ، أنكر ذلك واحدا فحسبوليذكر لنا املالكي عاِلما 
، وهو ينكر مطالبة العلماء بالسلف يف  وكـيف يطالب املالكي بسلف هلذا اإلطالق

  ! ؟  مسائل االعتقاد
! أسقطنا مجيع اصطالحات علماء املسلمني اللفظية:  ولو سلمنا للمالكي دعواه هذه

  .! ، وهذا جهل مركب ، وبقية العلوم والفنون  ، والنحو ، واألصول  ، والفقه يف االعتقاد
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  فصل 
  يف نقض نتيجة املالكي الثانية والثالثة 

وهي أن اإلميان هو اللفظ الشرعي :  )186ص(مث ذكر النتيجة الثانية 
  .  كما زعم املالكي! ، الذي استخدم مكانه مصطلح العقيدة املبتدع املهجور

  :  واجلواب
، بل مسى   مل يهجر " إلميانا " ، وبينا أن هذا اللفظ قـد تقدم كذلك يف موضعه

، وأيب عبيٍد القاسـم بن  ، كابن أيب عمر ، مجلة من مصنفام باإلميان  مجاعة من األئمة
  .   ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم ، وابن أيب شيبة سالم

،  ، على جـزء من أمور املعتقد " اإلميان " إال أنـه قـد استقرت هذه التسمية
، والرد على من أنكر  ، وأسباب زيادته ونقصه حة اإلميانفاختصت ببحث شروط ص

  .  ، وما إىل ذلك  ، ونواقضه  ذلك
، من مباحـث اإلميان بأمساء اهللا  فتضـم ذلك وغـريه:   أما أمور االعتقاد

، واإلميان بأمور الغيب على   ، ورد تأويل املتأولني ، وحكـم منكر شيء منها وصـفاته
، وحقـوق   ، واإلمامة ، وحكـم أصـحاب الكـبائر ة، ومباحـث الصحاب  التفصيل
  .  ، وغري ذلك ، وحكم مرتكبها  ، واألمور املخالفة له ، وحقيقة توحيد اهللا  اإلمام

ملا :  " اإلميان " بـ " العقيدة " ، وألزمنا مجيع املسلمني باستبدال لفظ ولو تنازلنا
  ! ، هو حقيقة اإلميان  تعتقده، بل كل فرقة ترى أن ما كان هذا سبب اتفاق املسلمني
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  فصل 
  يف نقض نتيجته الرابعة 

بدعية التمذهب العقدي : ( ، وهي النتيجة الرابعة) 186(مث ذكر املالكي ص 
، إال  ، ويعادى عليه  ، فال جيوز االنتماء املطلق الذي يواىل عليه لفرقة من الِفرق اإلسالمية

  .   لإلسالم نفسه
، فال   ، يصلح بديال لإلسالم ى أن مذهبه العقـديوال جيـوز للمسلم أن يـر

، وإمنا   ، وال صوفية ، وال إباضية  ، وال أشعرية ، وال سلفية ، وال معتزلة ، وال شيعة سنة
  .   اهـ كالم املالكي) هو اإلسالم فقط
  :  واجلـواب

،   ، إال أن كـل فرقة ، فكـل من ذكـر يدعون لإلسالم  أن هذا من مجلة جهله
  ! اإلسالم على طريقة خاصة اتفهم 

، أما  ، كما فهمها السلف الصاحل  ، يفهمون نصوص الوحيني فـأهل السـنة
، خيالف ما كـان عليه  ، فيفهمون اإلسالم فهما فاسدا  ، وغريهم  ، واملعتزلة  الرافضة

  .   املسلمون يف القرون املفضلة يف صدر اإلسالم
  .  فهو ضالّ مضل:   تقاد أهل السنة، هو غري اع ومن زعـم أن اإلسالم احلـق

ال جيوز :   ، بأن من قال  بل أفىت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا
بأنه كافر :  ، وال . .  .  . . ، وال . . .  .  . ، وال ، ال بسلفية  إلزام الناس بعقيدة معينة

، وهو اإلسالم  سنة السلف الصاحل، إلنكاره إلزام الناس باعتقاد أهل ال  مرتد عن اإلسالم
  .  احلق الصحيح
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  فصل 
  يف نقض نتيجته اخلامسة 

  :  النتيجة اخلامسة فقال) 187-ا86(مث ذكر املالكي ص 
، من جممل اإلميانيات اليت  ، وااللتزام مبا فيه  ضرورة العودة للقران الكـرمي-5(

،  ، واألخالق الواجبة  الظاهرة، واحملرمات   ، وجممل األوامر الظاهرة يسموا العقائد
  .  وعدم امتحان الناس باملتشابه منه
، وترك التنازع يف املختلف فيه من  ، مث الصحيح املشهور  ثـم العودة ملتواتر السنة

، ما دام   ، وفتح حرية االجتهاد يف ذلك ، أو داللة النص ، سواء من حيث الثبوت السنة
   .  اهـ) أن الشروط السابقة قـد حتققت

  :   واجلواب من وجوه
واجب الزم يف جممل :  ، وااللتزام مبا فيه أن العودة إىل القرآن الكـرمي:  أحدها

، فـقد كـفر  ، فمن كـفر حبرف واحد منه ، وبكـل ما جاء فيه  اإلميانيات وفروعها
  .  به كـله

ـر ، وكـف فهو إميان ببعض الكتاب:  أما االقتصار على اإلميان مبجمل اإلميانيات
tbqãYÏB÷sçG  {:  ، قال سبحانه ، كما فـعل أهل الكتاب من قبل ببعض sù r& ÇÙ÷è t7 Î/ É=» tG Å3ø9 $# 

öcrãç àÿõ3s? ur <Ù÷è t7 Î/ 4 $ yJ sù âä!#tì y_ t̀B ã@ yèøÿtÉ öÅÏ9ºså öNà6YÏB ûwÎ) Óì÷ì Åz í Îû Ío4quäys ø9 $# $ uã ÷Rëâ9 $# ( tPöqtÉur 

ÏpyJ» uäÉ)ø9 $# tbrñä tç ãÉ #í n< Î) Ïdâx©r& É>#xãyè ø9 $# 3 $tBur ª! $# @@ Ïÿ» tó Î/ $ £J tã tbqè=yJ ÷è s? ÇÑÎÈ { )1( ولو صـح إميان 

  ! لصح إميان اليهود والنصارى:  هؤالء الذين يؤمنون باملُجمالت دون البقية
، لكـفـر  ، هو أشر من فعل اليهود والنصارى ت فحسببل إن من آمن باملُجمال

  ! ، وإميام ببعضه اآلخر  ببعضه- هـم-، وكفـرهم هذا بغالب القران

                                                
  .   85:   سورة البقرة آية) 1(
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، مبجمل األوامر  واجب الزم:   مبا يف القرآن الكرمي- كذلك-أن االلتزام:  الثاين
  .  ، واحملرمات الظاهرة وغريها الظاهرة

، بأا األوامر  قد بينها املالكي فيما تقدم:  ظاهرةواألوامر الظاهرة واحملرمات ال
  .  وقـد قدمـنا أن هذه زندقة! والنواهي امع عليها

أي أن من تتبع أقوال العلماء  " من تتبع الرخص تزندق " :  وقـد قال أئمة اإلسالم
ني وهذا هو عـ.   تزندق:  ، وللصحيح من الدليل ايزين ملا يهوى دون اعتبار للراجح

  .  ، على املسلمني مجيعا إلجيابه هذه الزندقة! أقبح وأشأم:   ، بل قوله هو قول املالكي
،   واجب الزم:  ، وصحيحة مل تواتر ، متواترة أن الرجوع للسنة الشريفة:  الثالث

  .  يف مجيع ما جاءت به
اع فباطل بإمج:  ، أو الداللة  ، من حيث الثبوت وأما ترك األحاديث املتنازع فيها

:  ، سنة ومبتدعة فكـثري من األحاديث اليت يستدلون ا يف األصول والفروع املسلمني
  :  ، إال أن العربة يف ذلك بأمرين ، أو الداللة ، من حيث الثبوت متـنازع فـيها

،  ، إمجاع على صحته عند أهل السـنة أن يكون يف احلديث املستدل به:  أحدها
 كـرتاع كـثري منهم يف صحة ، فال نظـر يف نزاع املبتدعة

وقـد أمجـع أهل السـنة عـلى ! ، واملالكي منهم  " الصحيحني "  أحاديـث
  .  صحتهما
، فحينئذ جيب املصري   أن يكون أهل السنة جممعون على تأويله على وجه ما:  الثاين

  .  ، وترك ما سواه إليه
مران السابقان أو ، إن مل يوجـد األ وأما األحاديـث املتنازع فـيها يف الفروع

، يقول ا   وهذه األوجه.  ، وإما يف داللتها ، إما يف ثبوا فإن العربة بالراجح:   أحدمها
، وكذلك   ، ويف صحة التأويل ، إال أم خيالفوننا مبن يعتد به يف اإلمجاع  املبتدعة أيضا

  :   فما يطالب به املالكي هنا باطل لوجهني.  التصحيح والترجيح
  .   فته إمجاع املسلمني كـما سبقملخال* 
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  .  ، وإبطاهلا  وألن فيه إسقاطا لكثري من األحاديث واألحكام* 
بل خالفـه ! نظري مل يستطع هو نفسه تطبيقه:  ثـم إن ما قـرره املالكي هنا

، فـأنكـر املـالكي عـلى شـيخ   وهذا من مجلة تناقضاته الكثرية! خمالفـة ظاهرة
، وعلي  أنا مدينة العلم  " . ، تضـعيفهم حديـث غـريهاإلسـالم ابـن تيمـية و

، والرتاع يف صحته   مع أنـه غـري مسلم بصحته! ، وشدد النكري يف ذلك عليه  "  باا
اإلمام :  ، منهم ، بل قال مجاعة بوضعه ، بل الراجح عند حمققيهم ضعفه مشهور معروف

، وابن   ، والدارقطين  بن سعيد، وحيىي وأبو حامت) حكاه اخلطيب عنه(، وابن معني   أمحد
،  ووصفه احلـافظ أبو عبد اهللا البخاري بالنكارة.  ، والذهيب ، وابن اجلوزي عدي
.   " منكر  " :  ، وكذلك فعل الترمذي فيه فقال " ليس له وجه صحيح  " : وقال

متييز  " و) 131-1/130(البن طولون  " الشذرة يف األحاديث املشتهرة " وانظر

، وغالب من صنف يف األحاديث الضعيفة   ، وغريمها البن الديبع "  اخلبيثالطيـب من 
  .  أو املوضوعة يذكره

، ويترك الكالم يف هذا احلديث املتنازع يف  فـلم مل يعمل املالكي بقاعدته هذه
  ! ؟  ، ويف معناه لو صح  صحته

يف الفروع ،  ، مفتوح لصاحبه املتحققة فيه شروطه  أن باب االجتهاد:  الوجه الرابع
  ! ، وليس لكل من ادعاه دون األصول
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  فصل 
  يف نقض نتيجة املالكي السادسة 

  :  ذاكرا النتيجة السادسة اليت وصل إليه) 187(مث قال املالكي ص 

، مفصولة عن األحكـام    مل تكـن اإلميانيات الـيت يسموا العقائد-6(

، يف   وهي الدعوة لإلسـالم، ، دعوة واحدة ، بل كانت الدعوة لكـل هذا واألخالق
  .   مشوهلـا وتكاملها دون املـبالغة يف جانب أو إمهال جانب

، مثل مبالغة غـالة احلـنابلة  ، فقد بالغوا يف اخلصومات العقدية  أما غالة العقائديني
، ومبالغة مجاعة  ، ومـبالغة الصـوفية يف احملـبة يف اإلثـبات والـتكفري والتـبديع

، وحزب التحرير يف اخلـالفة  ، ومبالغة اإلخوان املسلمون فضائلالتبليغ يف ال
  .   واحلكـم

، وكـأن   فكل حزب يعتصـم ويوصي باالعتصام مبا يراه متميزا به عن اآلخرين
  !! ، واحملافظة على الظلـم فضيلة  االتفـاق مع اآلخرين جرمية

، أما املؤمن   عقول، وتزيينه للصاحلني من ضعفاء ال وهذا من أبلغ تسويل الشيطان
  .  اهـ كالمه) ، فهو يعلم أن االعتصام خري من التفرق الصـحيح العقـل

  :   واجلواب من وجوه
، أو   ، عقائد واحـد ال ريب يف ذلك:  أن الشرع مـن حيث مصدره:  أحدها
، ال فرق بني  ، فـمن هذا الوجه  ، وأخبارا وغري ذلك ، وفضائل ، أو أخالقا أحكاما

   .  ذلك كـله
، فهو  ، واالستقامة على اإلميان  أما من حيث ما حيصل به الدخول يف اإلسالم

  :  أقسام
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، كاإلميان باهللا  ، فإن اختل ذلك مل يكن مؤمنا ما ال يصح إميان الرجل إال به:  منه* 
،   ، واإلميان بالقدر خريه وشره ، واليوم اآلخر ، وكتبه  ، ومالئكته ، ورسوله سبحانه

  .  وحنو ذلك
،  ، إال أنه داخل حتت مسمى اإلميان ما يكـون تاركـه عاصيا مذنـبا:  ومنه* 

، ما مل و م  ، أهل املعاصي واملبتدعة ويدخـل يف هذا القسـم.   مسلم غـري كافر
  .  بدعهم إىل الكفر

،  ، وال حىت عاصيا  ، وإن تـركـه فال يسمى كافـرا ما لإلنسان تركـه:  ومنه* 
  .  ، وحنوها ، كإفشاء السالم ، عموم أحاديث الفضائل ويدخـل يف ذلك

، كان خمالفا  قسما واحدا من هذا الوجه:   فـمن أراد أن جيعل تلك األقسام
  .   لبدهيات العقول

، تقدم  ، والتـبديع باطل ، والتكفري رمـيه للحـنابلة باملبالغة يف اإلثبات:  الثاين
  .  نقضه

وما عند مجاعة ! ، مبالغة يف احملبة ا عند الصوفيةأن م:  أن زعم املالكي:  الثالث
،  وحـزب الـتحرير  "  اإلخوان املسلمون " وما عند! ، مبالغة يف الفضائل  التبليغ

  :  فهـذا ال يقولـه إال أحد اثنني:  مـبالغة يف اخلالفـة واحلكـم
،   التحرير، وحزب  ، واإلخوان املسلمون  ، ومجاعة التبليغ  إما جاهل مبا عليه الصوفية
  .   ، وال يدري مبخالفات كثري منهم يف املعتقد  فال يعرف عنهم إال ما ذكر

وكالمها ال يحتج ! ، على ذلك الوجه فحسب ، يظهـر اخلالف معهم أو ملَـبس
  .  ، وكـذب الثاين ، جلهل األول به
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  فصل 
  ميان يف نقض زعمه أن احلنابلة جيعلون املسائل املستحدثة أهم من أركان اإل

 :  ، وهي ، ملا وصل إلـيه بزعمه  النتيجة السابعة) 187(ثـم ذكر املالكي ص 

، كما  ، أهم من أركان اإلسالم أن غالة العقائديني جيعلون مسألة من املسائل املستحدثة
، إال من تابعهم إىل آخر  ، اليت كفَّروا ا مجيع املسلمني " خلق القرآن " فعلوا يف مسألة

  .  كالمه
  :  اجلوابو

إمجاع األمة من السلف الصاحل ومن بعدهم :  ، وبيـنا أول الكتاب قـد تقدم مرارا
  .   ، على كفر من قال خبلق القرآن من أهل السنة
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  فصل 
  يف نقض نتيجته الثامنة 

  :  ، فقال النتيجة الثامنة لكتابه بزعمه) 187(مث ذكر املالكي ص 

، وصحيح السـنة  ا ليس يف القران، مم   معظـم ما سطرته كتب العقائد-8(

، وال بعث بـه النيب صلى احمله عليه وعلى اله  مستحدث ما أنزل اهللا بـه من سلطان
  .  وسلم

  .   ، وال إعالنه على أنه دين اإلسالم  ، فال جيوز امتحان الناس به  وعلى هذا
  .   وإمنا جيب أن يبقى يف مستوى البحث العلمي فقط

، غري األمور   من أداه اجتهاده للقول ذا القول أو ذاكوال جيوز اإلنكـار على
،  ، معروفة يف دين اإلسالم ، من واجبات ومنهيات املعلومة من الدين بالضرورة

  .  اهـ كالمه) ، مما سبق بيانه وتكراره  ومعروفة عند املسلمني
  :   واجلواب من وجوه

مستِند على الكتاب :   همأن مجيع ما يف عقائد أهل السنة حنابلة وغري:  أحدها
، يف  ، ومل يستطع املالكي أن يذكر مسألة واحدة  ، بفـهم السلف الصاحل  والسـنة

  .  ، إال بالكذب والْمين ، خارجة عن ذلك كتب عقائد احلنابلة وغريهم من أهل السنة
، كاجلهمية واملعتزلة  ، إال على معتقدات أهل البدع وال يصدق كـالم املالكي

  ! ، واملعتقدات اليت يدعو إليها املالكي  ة وحنوهموالرافض
، وهذه أمور  ، مبنية على الكتاب والسـنة بفهم السلف أن مسائل االعتقاد:  الثاين

  .   ، وال يقبل فيها اجتهاد  ، ليست حمال لالجتهاد  مجمع عليها
:  ةأن إلـزامه بالواجـبات واملنهيات املعلومـة مـن الديـن بالضرور:  الثالـث

  .   ، تقدم بيان بطالنه  باطل
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، وأنه ال جيوز اإلنكـار   أنه إذا صح عند املالكي االجتهاد يف أمور االعتقاد:  الرابع
فلماذا ينكر على احلنابلة :   ، أو ذاك كما زعـم على من أداه اجتهاده للقول ذا القول

  ! ؟  املسائلأليس قد حرم املالكي اإلنكار يف هذه ! ؟   اجتهادام يف العقيدة
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  فصل 
  يف نقض نتيجته التاسعة 

  

:  النتيجة التاسعة اليت وصل إليها يف كتابه فقال) 188(ثـم ذكر املالكي ص 

، املرتكزة على نصوص ظنية الثبوت   ال يظن مغفـل أن املبالغة يف صغائر املعتقدات-9(

ا كانت املبالغة يف تلك ، وإمن  ، كان نتيجة ألمهية تلك العقائد املتنازع فيها أو الداللة
، ثـم الصراعات  ، نتيجة من نتائج الصراعات السياسية بالدرجة األوىل املعتقدات
، نتيجة التحاسد والتنافس بني  ، والتفرد بالزعامة ، أو حـب العلـو يف األرض املذهبية
، حىت ينشغل   ، مع استغالل سلطوي  ، نتيجة غفلة الصاحلني وبعـض هذا.   العلماء
  .  . اهـ كالمه) ، ال أمهية هلا احلون يف خصومات ثانويةالص

  :   واجلواب من وجوه
، ال   ، وهكذا جتد اامات املالكي كبرية مطالبة املالكي بدليل صحة كالمه:  أحدها

  .  ، وال مثاال سليما جيد هلا دليال صحيحا
، كما  الصاحلمعتمد على الوحيني بفهم السلف :  أن مجيع معتقد أهل السنة:  الثاين

  .   ، ليس فيها صغري ، فجميع معتقدام كبرية ، فإذا كـان ذلك كذلك  قـدمناه مرارا
، ويوجب  ومشتقاا "  العقيدة " ، ينكر استخدام لفـظ وقد كـان املالكي

  .  مث نراه يستخدم ما كان ينكره  "  اإلميانيات " أو " باإلميان "  استبداهلا
، والشبه   ، هو األهواء واألدواء  اس يف العقيدةأن سبب تفرق الن:  الثالث
  .  والدسائس
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، وحـذَّر من    ونفاهrإال أنه بينه !  منها شيءrهلذا كـان يف عهد النيب 
ميرقون  { : ، وقال عنهم ، وصالم وقراءم للقرآن اخلوارج مـع صالحهم الظاهر

  .  )1( }، كـما ميرق السهم من الرمية   من الدين

، باختالف  ، من القرن األول إىل يومنا هذا ومن نظـر يف اعتقاد أهل السنة مجيعا
،  ، ال اختالف فيه وال خالف وجده معتقدا واحدا متفقا:   بلـدام وأزمام ومذاهبهم

  .   السمعاين وغريه، كاحلافظ كما ذكر ذلك غري واحد من األئمة
، ليس لنا   ، وها حنن اليوم  رأى ذلك ظاهرا:   ومن اطـلع على كتب عقائدهم

  .  ، مع تقدمهم علينا مرجع إال كتبهم
، متعلقة  ، حنابلة وغريهم  فإن كانت أسباب اختالف معتقدات أهل السنة

  :  هذا باطل ألمرين:  ، قلنا  بالصراعات املذهبية
  .  ائد أهل السنة اختالف أبداأن ليس يف عق:   أحدمها
، مع   ، متفقة غري خمتلفة ، من القـرن األول إىل اليوم  أن عقائد احلـنابلة:  الثاين

، فـلم لـم  اختالف الدول وامللوك واخللفاء الذين حكموا تلك السنن الطويلة والقرون
، كان هو  فـمن ظن هذا! ؟  ، مـع اختالف حكامهم ودوهلم ختتلف عقائدهم

  .  غفلامل
، كـانوا  ، وأهل السنة ممن بعدهـم أن من نظـر يف سري أئمة السلف:  الرابع

، وغريها من الصـفات  ، وعن احلسد والتنافس  أبعـد الناس عن حب التصدر والزعامة
  ! ، يظن بأئمة اإلسالم ما هو أهله ، إال أن املالكي رجل سوء الرذيلة

* * * * *  

                                                
، أبو داود السنة  )2578(، النسائي الزكاة   )1064(، مسلم الزكاة  )3414(البخاري املناقب ) 1(

  .   )5 / 3(، أمحد  )4764(
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  فصل 
  ة يف نقض نتيجته العاشر

  :  ، فقال  نتيجة حبثه العاشرة) 188(مث ذكر املالكي ص 
، وهذا  ، ليس له أثر على السلوك   حتولت العقائد إىل عمل فكري حمض- 10(

، عندما اشتغلوا باألقوال   ، كـان لـه أبلغ األثر يف تنازع املسلمني وتفرقهم التحول
  .  ا هـ)  والتخاصم، وتلك األقوال جرم إىل التنازع والتدابر  على األفعال

  :  واجلواب
،  ، واملعتزلة ، كاجلهمية أن هذا يصدق على كتب عقائد املـتكلمني وأهل البدع

، وال يتورعون عن  ، لـذا جتدهـم أقرب الناس إىل كـل إمث ، وغريهـم والرافضة
، ومن  ، وتقًى ، وصالحا  ، وزهدا  وهم أقل الناس عبادة! ، وال خيشون من كبرية  صغرية

  .   ، مل تكد ترمجة ألحد منهم خترج عما سبق قف على ِسيرهمو
وجعل نفسه وأتباعه يف درجة ال ! بل منهم من أسقط عن نفسه التكاليف والطاعات

  !! حيتاجون فيها إىل عمل
، فاستحل  ، وأمسج الكالم ، بأبـرد اهلذيان ومنهم من استحل احملرمات والكـبائر

  .  ، وهكذا ، أو الربا ، وشرب اخلمر  بيات واملردان، ومضاجعة النساء األجن اللواط
،  ، فهم أقرب الناس لكـل طاعة وبر ، حنابلة وغريهـم  أما أهل السـنة مجيعا
  .   وأبعد الناس عن كل إمث وشر

 وعدم r، وتصديقهم بأحاديث رسول اهللا  وما ذاك إال لتمام وكمال إميام بالغيب
، الذي أبطل الديانات   وكسرهم لصنم التأويل الفاسد،  ، آحادا ومتواترة  رد ما صح منها

  .   وأفسدها
، بل إن  ، أكثر ورعا وصالحا وتقًى من غالب املـتكلمني  هلذا جتد عامة أهل السنة
، مع العلم  ، وما ذاك إال لسالمة قلوم من شبهات املتكلمني العامة أصفى من أولئك
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،   ، أشد الناس إميانا اب تلك القلوبفال شك أن أصح:  ، والوحي الرمحاين الرباين
  .  وأثبتهم جنانا

، ومل   ، وساروا خلفه ، فاجتمع الناس حوله  أنه دخل بلدة:  وذكر عن الفخر الرازي
  .  يبق أحد مسع مبقدمه إال أتاه

الفخر يف البلدة ومل :  فقال هلا! ، مل خترج مع أولئك فلقي رجل امرأة عجوزا يف البلد
  ؟   ومن الفخر:   قالتف! ؟  خترجي إليه
  ! هذا الذي أقام على وجود اهللا ألف دليل:   فقال

  .   ، ملا طلب هللا ألف دليل واهللا لوال شك قد مأل قلبه! أعوذ باهللا:   فقالت
  .  اللـهم إميانا كإميان العجائز:  فأخرب الفخر الرازي بقول املرأة فقال

، حىت إذا   ، فيما هم عليه  لشك، وا ، واحلرية الندم:   وقد تكاثر عن الرازي وغريه
أي اإلميان  " أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور " : حل املوت بساحة أحدهم قال

  .   . ، اخلالص من شوائب املتكلمني املطلق
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  فصل 
  نقض نتيجته احلادية عشرة 

  :  نتيجة حبثه احلادية عشرة فقال) 188(مث ذكر املالكي ص
يف املاضي معذورين إىل حد ما يف التنازع لقوة  إذا كـان املسلمون - 11(

، وظنهم أن تنازعهم لن يكـون لـه اخلطر املستقبلي على  ، وضعف الكفـار  اخلالفـة
، مع ضعف املسلمني السياسي  ، فليس هلـم اليوم مربر هلذا التنازع اإلسالم وأهله

  .  واالقتصادي والعسكري
أمر :   وااللـتقاء على اخلطوط العريضة،  ، فاالعتصـام حبـبل اهللا وعـلى هـذا

،   ، ال يصد عنه إال مشارك يف اجلرائم اليت تنفذ ضد املسلمني يف أقطار األرض  واجـب
  .  .  اهـ) من فلسطني إىل البوسنة إىل الشيشان

  :   واجلواب من وجوه
 إمياا الكامل التام مبا أنزل اهللا سبحانه:  أن سبب اتفاق األمة وتوحدها:  أحدها

، سلف األمة   على فـهم الرعيل األولr ومبا جاء به رسوله rوتعاىل على رسوله 
b÷  {:   ، كما قال سبحانه  الصاحل Î* sù (#qãZtB#uä È@ ÷VÏJ Î/ !$ tB LäêYtB#uä ¾ÏmÎ/ Ïâs)sù (#ryâtG ÷d $# ( b Î) ¨r (#öq©9 uqs? $ oÿ ©V Î* sù 

öNèd í Îû 5-$ s)Ï© ( ãNßgx6ã Ïÿõ3uã |¡sù ª! $# 4 uqèd ur ßìäÏJ ¡¡9 $# ÞOäÎ=yè ø9 $# ÇÊÌÐÈ { )1(   .  

، إال مبا صلح   ال يصلح أمر آخر هذه األمة " :  هلذا قال اإلمام مالك بن أنس وغريه
  .  " به أوهلا

، كما قال  ، قريب زواله سهل حله:  ، وعداء غري ديين وكـل خالف غري عقدي
  :  الشاعر

ـــن    كل العـداوات قـد ترجـى مودـا          ــاداك للدي ــن ع ــداوة م   إال ع
  .   مل تلبث خالفاا ونزاعها أن يزول:  ولـما كانت األمـة جمتمعة على ذلك

                                                
  .   137:   سورة البقرة آية) 1(
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بقيت تلك الرتاعات قوية :  ، وأصبحت خالفاا عقدية  أما حينما خرجت عن ذلك
  .  إىل اليوم

 -  من تقاتل زمن علي ومعاوية - رضي اهللا عنهم مجيعا-بـني الصحابةفـما حدث 
 t، ملعاوية  ، وتـنازل احلسن بن علي رضي اهللا عنهما انتهى:  -رضي اهللا عنهما

  .  ، واجتمع مشلهم ، فاستقامت حياة الناس باألمر
،  ، فالرافضـة  فلم تنته إىل اليوم:  أما ملا حدثت خالفام العقدية الدينية

، مـا زالوا موجودين ينخرون يف  ، واملعـتزلة ، واجلهمية ، والقدريـة واخلـوارج
  .  ، حىت أصبح حاهلا على ما هو اليوم جسد األمة
، بل اختار  ، ومل يوفق إىل معرفة الدواء أن املالكي شخص الـداء وعرفه:  الثاين
  .  ، يزيد العلة بالء دواءا قاتال

هو الذي :   داخل جسد األمة- واملالكي منهم-واألهواءفإن بقاء أهل البدع 
، وال تتعاىف األمة من هذا املرض  ، وشـتت وحدا  ، وأضعف كلمتها مـزقها
، حىت يتفاقم  ، وليس من احلكمة أن يتغافل عن املرض ، إال ببتره أو عالجه  اخلبيث

  :   ، وهللا در القائل ويهلك صاحبه
ــساد  ــى ف ــرح رم عل ــا اجل ــب       إذا م ــال الطبي ـــه إمه ــبني في   ت
، كتقريب آخـر خلفاء  ما جره تقريب املبتدعة:   وليس خبـاٍف على املسلم البصري

، وخيانته   ، مث مكـيدته باألمـة ، واستوزاره للطوسي الرافضي بـين العـباس للرافضة
، وحصلت  وا، ففعل ، وتشجيعه هلم أن يستولوا على بالد املسلمني  ، ومراسلته للتتار هلا

  .  املقتلة الكبرية الشهرية
، بل ملا فيه من  ليس مقصودا لذاته:  أن اجتماع املسلمني وتوحدهم:  الثالث

  .   ، واستقامة أمور دنياهم كذلك ، وسالمة إميام  استقامة دين الناس
، فقد  ، فـمن وحد املسلمني على غري التوحيد اخلالص فهو وسيلة لغاية عظيمة

  .   ، وأغفل الغاية سيلةراعى الو
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، أن يلزم مجاعة    عند ظهور الشرt حلذيفة بن اليمان rهلذا كـان أمـر النيب 
،  ، فـيتركهم مجـيعا ويعتزهلم ، فإن مل يكـن هلم مجاعة وال إمـام  املسلمني وإمامهم

  .   "  الصحيحني " ، وهو مخرج يف  ولو أن يعـض بأصـل شـجرة
 وترك -! كما يسميها-كي بااللتقاء على خطوط الدين العريضةأن أمر املال:  الرابع
  .  باطل قد بينا بطالنه مرارا:  اخلالفات

، ال خطوط عريضة   لـما سِلم لنا من الدين- وال نسلم-ولو سـلمنا لـه ذلك
، حىت القرآن الكرمي  ، إال وخيالف فـيه مجلة من أهل البدع فـما من أمر! وال دقيقة

، وصنف الطربسي كتابه الضخم  ، قد أمجعت الرافضة على حتريفه ونقصه يعمصدر التشر
  !. ؟  ، فماذا بقي من الدين إذن ، ونقل فيه أكثر من ألفي رواية عن الرافضة يف إثبات ذلك
، وعدم  ، فيدعو لاللتقاء على خطوط اإلسالم العريضة أن املالكي متناقض:   اخلامس

، وإلزام الناس بأمور   لتفريق بني أهل السنة باألكاذيبوهو يسعى ل:  النظر يف اخلالفات
 ال يراها ضـمن اخلطوط - هو-، لكنه ، أو رمبا كانت منها ليست من أمور العقيدة

  .    أو رمبا كانت بدعا-! كما يسميها-العريضة
، ومجلة من  ، وبعض خلفاء بين العباس  فألي أمر طعن يف معاوية ويزيد وبين أمية

  ! ؟  الصحابة
،   حد الصحبة:   ، ممن أسلموا يوم الفتح من  بل أخرج مجاعة كثريين من الصحابة
،  ، والرباري ، وابنه عبد اهللا  ، كاإلمام أمحد  ورمى مجلة من علماء األمة باألكاذيب

، مع طعنه يف مجاعات من  ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، وابـن بطـة وابن أبـي يعلى
  ! ؟  صرح بأمسائهم، ذكر أقواهلم ومل ي السلف

  ! وهو أول الناس املخالفني هلا! ؟  أليس هو أوىل الناس بنصيحته
  !! ، مث يطعن يف أئمة اإلسالم والسنة  بل ينهانا عن الطعن واالختالف مع أهل البدع
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  فصل 
  يف نقض نتيجته الثانية عشرة 

  :  ضمن نتيجة حبثه الثانية عشرة) 181-188(مث قال املالكي ص 
، وحب ظَلَمة   ، وأهل بيته نتواصى بالصرب على انتقاص علي بن أيب طالبأما أن (
ونتواصـى بالصرب على الكـذب ! ، وسائر املسلمني إال حنن  ، وتكفري أيب حنيفة بين أمية

  !! ، بأنه مندرج حتت أصل ، وتربير هـذا الكذب على رسول اهللا
بناء على اإلسرائيليات ،    له خبلقه- جل جالله-ونتواصى بالتشبيه الصريح هللا

  .  اهـ!!) ، فهـذا كـلـه ليس من احلـق الذي نؤجر على الصرب عليه واألساطري
  :  واجلواب

إلقاء التهم واألكاذيب دون :  ، وبيـنا أن بضاعة املالكي املزجاة قدمناه مرارا
  .  وما ذكره هنا مندرج حتت ذلك.  ، وال متثيل  ، وال دليل  حجة

، حاول فيها تقرير ما  ض مواضع من كتابه بكذبات وتلبيساتوقـد تعلـق يف بع
  .   بطالا باحلجـة والدليل- عند موضـعها-، وقـد بيـنا سبق
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  فصل 
  يف نقض نتيجته الرابعة عشرة 

  :  نتيجة حبثه الرابعة عشرة فقال) 189(مث ذكر املالكي ص 
، نتيجة قيام   فني، من أقل الناس فـهما حلجج املخال  غـالة العقائديني-14(

، وال   ، دون اعتراض عـلى ظـلم العقـائد عـندهم عـلى التقلـيد والتسـليم
  .  ، وال إساءة يف حق اهللا حديث موضوع

؛ ألنه يشكـل اخلطر األول على  وبالتايل هـم من أكره الناس للبحث العلمي
  .  اهـ) يها، اليت اختذوها مصاحف يتحاكمون إل األخطاء املتوسدة بطون تلك الكتب

  :   واجلواب من وجوه
فـلم :  ، حنابلة وغريهـم  أهل السنة:  إن كـان يقصد بغالة العقائديني:  أحدها

، هلذا جتد أن  ، بل هم أمت الناس فهما هلا يكونوا قليلي فـهم حلجـج خمالفيهم
  .  ، إىل عصورنا املتأخرة  حججهـم قد أفحمت أهل البدع منذ عصرهم املتقدم

،  ، إال شيئا من ذلك ، والواثق رات اإلمام أمحد للمعتزلة يف جملس املعتصموما مناظ
، وتفنيده حججه   ، كرد اإلمام الدارمي على بشر املريسي وكذلك بقية مناظرات األئمة

  .   بل شبهه
رجوع كثـري من أئمة املتكلمني إىل مذهب أهل :   ومن أكرب األدلة على صحة هذا

  ! ؟  فهل هم أيضا مل يفهموا حججهم!  فيما خاضوا فيه، بعد أن خاضوا السنة
 عن اعتقاده إىل - إمام املتكلمني يف وقته-وقـد رجـع أبو احلـسن األشعري 

  .   ، وغري كتاب " اإلبانة " ، كذا قال يف  اعتقاد إمام املسلمني أمحد بن حنبل
، امللتزم   علمي، أحرص الناس على البحث ال  أن احلنابلة وأهل السنة عامة:  الثاين

، فإن كان هذا مراده بالبحث   بفهم السلف الصاحلr وسنة رسوله Uبكتاب اهللا 
  ! ، فليخرج لنا مسألة واحدة ختالف هذا البحث العلمي العلمي

:   حتكـيم األهـواء والشهوات يف الوحيني:  أمـا إن قصـد بالبحـث العلمي
  .  فال
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   :  مطالبة املالكي بأمور ثالثة:  الثالث
  .  ، أو يسمي بعضهم ، بأن يسميهم لنا  بيان من يريد بغالة العقائديني-ا
  !  أن يذكر سبب جعله ذلك املسمى من غالة العقائديني-2
، بشرط كوا صحيحة   ؟ وليمثل بواحدة فحسب  احلـجج اليت مل يفهموها-3

  .  غري مكذوبة
ما :  سبب جعله هلم غالةوأن ! ، وعلماؤهم أئمة السلف:  وسيظهر أن مراده بالغالة
  ! عليه اعتقاد أهل السنة مجيعا
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  فصل 
  يف زعم املالكي أن ما ذكره من أخطاء عند احلنابلة ما هي إال أمثلة 

  ولو أراده جلاءت أخطاء احلنابلة أضعاف   فحسب ومل يرد االستقصاء
  ما ذكر وإبطال مزاعمه

  :  خامتا هذه النتائج) 194(قال املالكي ص 
، أنـين تعمدت استقصاء أخطاء غالة احلنابلة يف  ال يظـنن ظـان:   ولأخريا أق(
، فضال عن  ، ومل أذكـر معظـم ما أعرفه فـإين مل أذكـر إال مناذج فقط.   العقائد

، خلـرج   ولو حاولت االستقصاء يف هذا اجلانب.   البحث عما ال أعرفه يف هذا اجلانب
  .  مهاهـ كال) البحث عن هذا االختصار الذي ترون

  :  واجلواب
ـَّا قـد بيـنا فيما سبق ، فغالب ما ذكره كذب  ، بطـالن مجيع ما ذكره أن

  ! وشيء منه ملَبس محرف.  ، بينا ذلك بدليله خمتلق
، فليذكر لنا مثاال  فإن أىب! ؟  ، ومل يسلم لـه خطأ واحد فأين األخطاء املزعومة

  ! واحدا صحيحا غري مكذوب وال حمرف
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  فصل 
  يف التنبيه مرة أخرى على مراد املالكي احلقيقي باحلنابلة 

  وبراءم منه ومن انتسابه إليهم 
، قال يف  " احلنابلة والسياسة " فصال يف:  )196(مث ذكر املالكي ص 

،   ، أن كالمي ينصب على الغالة منا حنن احلنابلة سبق أن كررت حىت مللت: (  أولـه
،   ، حبكـم النشأة  ، بل ال أعترب نفسي إال حنبليا  ا صادقاأقول هذ.  وال أدعي التعميم

، ال مينع نقد  ، لكن هذا كـله ، والطريقة يف االستدالل  ، والتلقي  ، والبيت والتعليم
  اهـ ) الغلو أينما كان

  :   واجلواب من وجوه
، من أئمة  ، بل أهل السنة مجيعا احلنابلة كـلهم:  أن قصده بغالة احلنابلة:  أحدها
، إىل من  ، وابن املبارك وغـريهم ، والفضيل بن عياض  ، والشافعي ، كمالك السلف
  .  بعدهم

بذكر املالكي أمورا أمجع عليها السلف الصاحل أو :  وقد بينا دليل ذلك يف موضعه
ويظهر هذا أيضا بالوجه !! والعقائد الفاسدة!! ، مث جعلها من الغلو عبارات قاهلا بعضهم

  .  الثاين
، مث ذكر بعض  ، وتسمية أعالمهم  مطالبة املالكي ببيان من يريد بغالة احلنابلة:  الثاين
، وأم كـلهم عنده  ، بل وأهل السنة ، أنه أراد احلنابلة مجيعا  ، ليظهر جليا معتدليهم
  ! غالة

  ! ، كدعوى بين أمية يف زياد  أن دعواه احلنبلية:  الثالث
  ! ؟   ومب كان حنبليا
  ! ؟  ذهبوعمن أخذ امل
  ! ؟   وعلى من درسه
  ! ؟  وماذا قرأ من كتبه
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  ! ، ال يعرفونه إال ببدعته فهو نكرة عندهم:  أما علماء هذه البالد
  ! فهو وما شاء! وأما غريهم

  .  فهي نشأة بدعية غري سنية:  ، وطريقة استدالله  ، وتلقيه ، وبيته  أما نشأة املالكي
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  فصل 
  لسعودية محاها اهللا من أهل البغي والبدع يف نفي املالكي عالقة الدولة ا

  فإمنا أراد اإليقاع به  بأخطاء احلنابلة والسلفيني وأن من ربط بينهما
  وبيان حقيقة مقصده وبأمثاله

  :  )197(مث قال املالكي ص 
،   ، بزعمه أن نقد غالة احلنابلة حياول البعض االصطياد يف املاء العكر:   أعود فأقول(

  .  ، هو نقد للدولة اململكِة العربية السعودية أو غالة السلفية
، فيظهرون أنفسهم مبظهر الشفيق   وذا الربط يستطيع هؤالء حتقيق أكثر من هدف

، اليت يجىن منها  ويف الوقت نفسه حيمون األخطاء املوجودة يف تراثنا احلنبلي!! الناصح
  .  اهـ) مصاحل كثرية
  :  واجلواب

!  كان من الغـالة- رمحه اهللا-خ حممد بن عبد الوهاب أن املالكي يرى أن الشي
نقض كشف  " كما ذكر ذلك يف كتابه! وكان يكفـر املسلمني بل أراق دماء علمائهم

  .   ، ويف غريه  وكالمه يف هذا كثري يف كتابه املذكور  " الشبهات
، مل يكن له سلطان على  ، وعلمت أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب  إذا تقـرر هذا

، حىت أيده وسانده وآزره اإلمام حممد بن  ، ومل تكـن له يد على أحد أحد إال باحلسىن
 غضا –عز وجل –، حىت عاد الدين خالصا هللا  ، ونشرها ، فأظهر دعوته  سعود رمحه اهللا

  .  ، وسار على ذلك أبناؤه من بعده طريا
، أو عقيدة الشيخ  علمت أن أي طعن يف هذه الدعوة املباركة:  إذا عرفت ذلك كله

، رحم  ، وهم آل سعود ، هو طعن يف حماا ومناصرا حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا
  .   ، ووفَّق حيهم ملا حيبه ويرضاه اهللا ميتهم

****  
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   فصل
  وعدم السمع هلم مع ! يف رميه احلنابلة بالثورة على األئمة والوالة

  املالكي وبيان كذب ! إظهارهم السمع والطاعة للوالة
  :   )197(قال املالكي ص 

، وبأن من  ، يظهرون للسلطان بأم مع السلطة وغالة احلنابلة على مر التاريخ(
متناسيـن أن من عقائدهم !! ، فقلبه معقود على الثورة واخلروج على ويل األمر خالفهم
  .  ، أم ال يعترفون بإمامة غري القرشي إىل قيام الساعة  املدونة
  !! ، مما هو مدون يف التواريخ اسني ثورام وإزعاجهم للسلطات اليت ختالفهمومتن

، لوجدنا لغالة احلنابلة أكثر من  بل لو استعرضنا أحداث الدولة السعودية الثالثة
.  متنعـنا املروءة والشـيم عن الولوغ يف هذا املستنقع من االستعداء واالنتهازية!! ثورة

  .   .  اهـ) ، داخل املنظومة احلنبلية ، وأصوهلا الفكرية وأسبااوتفصيل تلك األحداث 
  :   واجلواب من وجوه

، إال   مع مسعهم وطاعتهم ونصحهم لوالة األمر- رمحهم اهللا-أن احلـنابلة:  أحدها
  .   ، وأزهد الناس فيما يف أيديهم  أنـهم أبعد الناس عن خمالطتهم
، وما  ، فسجنوهم وآذوهم  ا الوالة عليهم؛ هلذا استعدو  وكـان أهل البدع خبالفهم

، وأئمة السلف يف عهده من بعض خلفاء بين العـباس من  ، وأصحابه  حدث لإلمام أمحد
، وكذلك  ليس خبـاٍف على أحـد:  ، بسبب أهل البدع ، وسجٍن وجلد سفك دم

  .  ه، وتلميذه ابن القيم وغري ، مرورا بشيخ اإلسالم ابن تيمية كثري ممن جاء بعدهم
،   أن زعمه أن احلنابلة ال يعترفون بإمامـة غـري القرشي إىل قيام الساعة:  الثاين

  .  ، يف الدولة السعودية األوىل وبعدها يبطله مبايعة احلنابلة آلل سعود
  .   )1( } قيام الساعة اخلالفة يف قريش إىل {: rفلقولـه :  أما إمامة القرشي

                                                
  .  )185 / 4(أمحد ) 1(
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لزم الناس مجيعا طاعته :  ، واستقام األمر له  ولو تولـى على الناس غري قرشي
ولو  { r؛ بقولـه   ، ويستدلون هلذا ، ويتشتت مشلهم  ؛ لئال تفترق كلمتهم وبيعته

  ! ؟   ، فكيف بعريب كان هذا يف عبد حبشي فإن )1( }عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة 

، وحيرض   ، وهو يكيد خببث واملالكي يرمي احلنابلة بتحريضهم الوالة على املخالفني
  ! ، مبثل سخافاته السابقة  عليهم- وفقـهم اهللا ملراضيه-الوالة

فـإن من مذهبه ! مصاب به متحقق فيه:   أن ما رمى بـه املالكي احلنابلة:  الثالث
ليس من أحد البطنني احلسن ! أنه ال تصح إمامة وال بيعة رجل غري فاطمي:  الزيديةوقومه 

؛ بل نفـى اإلمجاع على بيعة أيب  وقـد شكَّك املالكي.  أو احلسني رضي اهللا عنهما
، ومرتلتهما العظيمة عند املسلمني  ، مع فضلهما الكـبري  بكر وعمر رضي اهللا عنهما

  ! ؟  ، متقدمني ومعاصرين أو ال فهل يرى هلم بيعة! ؟  ه، فكيف مبن دوم عند كافـة
، هلذا  ، كما هو مستقر يف مذهب املعتزلة اخلروج على الوالة:  وكذلك من مذهبه

  .  !، ما ال يقبله من غريهم  تراه يقبل من املعتزلة وأضرام
، وال  ، دليل وال حجة ، أن املالكي ليس له على قوله  قـد كررناه مرارا:  الرابع

  .  ، وكأنه دليل بنفسه  ، فيلقي الكالم خاليا من األدلة مثال
وال أدري ملا ! أا متنعه من ذلك! ، تعلـق باملروءة والشيم  هلذا ملا أعيـته احلجة
، ومنعته من احلـجة   ، من كل ما سبق من الكذب والتلبيس لـم متنعه مروءته وشيمته

  .  !؟  والدليل

                                                
  .  )114 / 3(، أمحد  )2860(، ابن ماجه اجلهاد  )664(البخاري األذان ) 1(
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   فصل 
  ، أنه ألمر ما أطاعهم والرد عليه   من أطاع الوالة من احلنابلةيف رمي املالكي 

، فقال  ، حاول تروجيه وتزيينه مث ملا كان كذب املالكي فيما ادعاه سابقا صرحيا
،  فاحلنابلة يف اجلملة:   لكن احلق يقال " : ) 198 –197(بعده ص 

  .  " أصحاب طاعة لوالة األمر
، ما تتداخل مع ما فيه مصلحة خاصة  لكنها غالبا: ( مث شرق ذه اجلملة فأتبعها قوله

، أو حـب  ، أو وجاهـة ، أو ماديـة  ، سواء كانت املصـلحة دينـية مذهبـية  هلم
  .  إخل كالم املالكي) للعلـو يف األرض

  :  واجلواب
، وكلها جممعة على   مصنفات احلنابلة الكثرية يف املعتقد:  أن املرجع ملعرفة ذلك

  .  عة للوالةالسمع والطا
،  ، وما حدث له يف تلك السنني العجاف  ، وجلده ، فسجن أمحد وعلى هذا كانوا

مل ينقض تلك :   ، وابن القـيم ، كشيخ اإلسالم ابن تيمية وكذلك أصحابه وأتباعه
  .   ، بل األمر خالف ذلك ، مع عدم وجود مصاحل ذاتية هلم  ، وذلك السمع الطاعة
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    فصل
وعدم رؤيته ! سماح بدخول كتب املبتدعة إىل اململكةيف دعوة املالكي لل

  معىن ملنعها والرد عليه  بزعمه
  :   )251(قال املالكي ص 

،  ، وغريهم من املسلمني ، واإلباضية ، والشيعة أنا ال أرى معىن ملنع كتب األشاعرة(
  .   من دخول اململكة يف ضوء هذا التفجر املعريف

، عندما نسمح   مبلغا عظيما-راقبة املطبوعات يف م-بل إن التناقض يبلغ عندنا
  .  . اهـ!!) ، وال نسمح بكتب املسلمني ، ويهود ، ونصارى  بدخول كتب ملحدين

  :  واجلواب من وجهني
، ولو كان  ، وخبـث فطرته ، مل يره إال لفساد ديانته أن ما رآه املالكي:   أحدمها
  .   ، مل خيف  مسلوب ذلك، لكنه ملا كان  ، خلشي على معتقده  سامل املعتقد

، فاحلالل    ال يوجب أحكاما شرعية جديدة-! كما يسميه املالكي -والتفجر املعريف
  .   ، واحلرام حرام كذلك  ويف عصرنا هذا- ما مل يكن منسوخا-حالل يف عصر النبوة
، وقراءة   ، ومساع كالمهم   ينهون عن جمالسة املبتدعة- رمحهم اهللا-وكـان السلف 

،   ، فإنه ما من أحد عرض قـلـبه لألهواء  ، وإحرازا للكرامة ـلبا للسالمة، ط كتبهم
  .   ، إال ما شاء اهللا فرجع ساملا

، بعد أن  ، فخلفته يف حبور الشكوك تائها  وكـم أزلـت كلمة مبتدع قـلب مؤمن
  .   كان يف أرض اإلميان مطمئنا

  :  " نونيته "  يف- رمحه اهللا-قال اإلمام ابن قيم اجلوزية 
ــشان   ــن ذا ال ــك ع ــهم تنبي   كتب
ــشيطان  ــصايد ال ــك م ــذرا علي   ح
  مــن ذي جنــاح قاصــر الطـــريان 
  يبكــي لــه نــوح علــى األغــصان 

  
  
  
  

  يا من يظـن بأننــا حفنـا علـيهم          
  ، لكن نرى لـك تركهـا        فانظر ترى 

ــشباكها و ــا فـ ــق ـ   اهللا مل يعلـ
  إال رأيــت الطــري يف قفــص الــردى 
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ــدان    ــة العي ــه فرج ــضيق عن   في
ــان   ـــن األفن ــاٍل م ــرات يف ع   م
ــدان   ــشرات والدي ــضالت كاحل   ف

 

  
  

 

ــه    ــا خلالص ــبط طالب ــل خي   ويظ
  والذنب ذنب الطري أخلى طيب الـث       
  وأتــى إىل تلــك املزابــل يبتغــي ال 

 
،  ، عن قتيبة بن سعيد  عن الفريايب:  بإسناد صحيح " الشريعة "  وروى اآلجري يف

 -  وهو أحد أئمة الدين وأركانه-كـان أبو قالبة :  ، عن أيوب قال عن محاد بن زيد
، فإين ال آمن أن يغمسوكـم يف   ال تجالسوا أهل األهواء وال جتادلوهم " : يقول
  .   " ، بعض ما لُبس عليهم ، أو يلبسوا عليكـم يف الدين  الضاللة

، فنسمح بدخول كتب امللحدين واليهود  أن زعمه أنا متناقضون يف اململكة:  الثاين
، واإلباضية  ، والرافضة ال نسمح بدخول كتـب املسلمني من األشاعرة، و والنصارى
  :   فيه تفصيل:   وغريهم
فإن أنظمتها متنع كـل كـتاب :   اجلهة املسؤولة:  إن كـان يعين باملتناقضني* 

،  منعها كتاب املالكي املردود عليه:   ، ومن هذا مِخلّ مبعتقد أهل السنة أو فيه ضاللة
  .  رىوغالب كتبه األخ

  .  ؛ إذ ال عالقة هلم بذلك فكالمه باطل:   وإن كان يعين م احلـنابلة* 
،  ، والطريان ، كالطب ، يف علـوم الدنيا  أما كتب الكفـار نصارى وغريهـم

، ولو قدر أن   ، وال صلة هلا بعقائد أصحاا فال بأس ا:  ، وحنوها ، والصناعة والزراعة
  .   ؛ النتقاء املفسدة العقدية ، أو غريهم  ، أو معتزلة  رافضة:  مؤلفيها
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   الريـاض

 الرمز الربيدي 37726ب .   ص

11449   
  

  مت الكتاب
   هـ1423يوم األربعاء العشرين من شهر اهللا احملرم سنة  حبمد اهللا ومنه وفضله

  عبد العزيز بن فيصل الراجحي :  على يد كاتبه
   عفا اهللا عنه وعن والديه وإخوانه ومشاخيه ومجيع املسلمني

   ، وعلى آله وصحبه مدوصلى اهللا على نبينا حم
  . وسلم تسليما كثريا
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  267.......................لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهللا
  346..............يبغونكم الفتنةلو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم 

  265....................لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش عما يصفون
  304........................ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب

  66......................ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان
  250........................ فال يغررك تقلبهم يف البالدما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا

  63، 62....................حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم
  130..........................من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن

  63................................................................هل أتاك حديث الغاشية
  264........................هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات
  264.........................هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة وقضي

  335..........هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات
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  109...........واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني
  268............................................وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظاملني

  88............................وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا على
  344، 341..وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا وأدعو ريب عسى أال أكون بدعاء ريب

  247، 73...................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ
  4.........................ترهبون به عدو اهللاوأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل 

  6......................واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من
  334.....................وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات
  210، 46..............وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا إن يتبعون إال الظن

  8...................................................................وإن جندنا هلم الغالبون
  344، 341.........................................................يعته إلبراهيموإن من ش

  73..................وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
  253، 138.......وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين

  88............................وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية سبحان اهللا وتعاىل
  267...........من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهللا موسىورسال قد قصصناهم عليك 

  171.....................وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض
  136.....................وقال فرعون ياأيها املأل ما علمت لكم من إله غريي فأوقد يل ياهامان

  334...................................وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا
  10، 9...........رى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود علىوقالت اليهود ليست النصا

  250.....................وقالوا أآهلتنا خري أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون
  10............................وقالوا كونوا هودا أو نصارى تدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما

  20.................................وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم
  149.....................ن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتنيوقرن يف بيوتكن وال تربج

  215.........................وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصام يف سبيل
  3............................وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من ارمني وكفى بربك هاديا ونصريا

  266، 137.............ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل احلمد هللا بل
  143..........................لشفاعة عنده إال ملن أذن له حىت إذا فزع عن قلوم قالواوال تنفع ا

  19............................................ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه إين لكم نذير مبني
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  49...............ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن
  137.....................ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم

  335، 267.....................مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك قال لنوملا جاء موسى 
  164............ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات

  3................................وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إم ليأكلون الطعام وميشون يف
  286........................وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن

  211، 46..................................................ا أكثر الناس ولو حرصت مبؤمننيوم
  88.............................وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم

  175........................وما لكم أال تنفقوا يف سبيل اهللا وهللا مرياث السماوات واألرض ال
  222.........................................وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد

  340................ صاحلا وقال إنين من املسلمنيومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل
  210.......................ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني

  334......................ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه
  267....................وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ولتنذر أم القرى ومن

  19.................... ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤناويعبدون من دون اهللا
  88.................................ياأيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم

  333، 303...................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
  158.........................ياأيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر

  242.......................................................وسى إنه أنا اهللا العزيز احلكيميام
  6...........................يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل
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  فهرس األحاديث
  250......................................................أبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم

  143........................إذا قضى اهللا األمر يف السماء، ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله،
  166...................................... يف أهل بييتأذكركم اهللا يف أهل بييت، أذكركم اهللا

  174...................................................................اذهبوا فأنتم الطلقاء
  148..............................................................اشتد غضب اهللا على قاتله

  148.................................................احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة
  377.......................................................اخلالفة يف قريش إىل قيام الساعة

  109....................................العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر
  161.....................................................................املرء مع من أحب

  290...................ه بني فئتني عظيمتني من املسلمنيإن ابين هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح ب
  287.........إن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلـدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا،

  212..............إن الدين بدأ غريبا، ويرجع غريبا، فطـويب للغرباء الذين يصلحون إذا فسد
  166..............إن اهللا اصطفى إمساعيل، واصطفى من بين إمساعيل كنانة، واصطفى من كنانة

  47..............ن بين إسرائيل افترقـت علـى إحدى وسبعني فرقة، وإن أميت ستفترق علىإ
  318...................أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني ، قيل يا رسول اهللا ومل

  157..................................................................إنك ستلقاين يف اجلنة
يس بـأعور   6........................................................إنه أعور، وإن ربكم ـل

  158...................أميت،إين سألت ربيأال أتزوج إىل أحد من أميت، وال يتزوج إىل أحد من 
  161..................................................أول جيش يغزو القسطنطينية، مغفور هلم

  206........بلغوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كـذب علي متعمدا،
  109.............................................بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة

  74..............تتداعى عليكـم األمم كـما تتداعى األكـلة على قصعتها  قالوا أمن قلـة
  132............................ من املسلمني، يقتلهما أوىل الطائفتني باحلقمترق مارقة يف فرقة
  47.....................................................................ثـالث وسـبعني

  151..............حسبك من نساء العاملني مرمي ابنة عمران، وخدجية بنت خويلد، وفاطمة بنت
  167....................خطبنا رسول اهللا بغدير يدعى مخا، بني مكة واملدينة فقال  يا أيها الناس

  156.....................................شاءخالفة النبوة ثالثون سنة، مث يؤيت اهللا ملكه من ي
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  152............................خالفة النبوة، ثالثون سنة، مث يؤيت اهللا ملكه أو امللك من يشاء
  171............................خري القرون قرين مث الذين يلوم، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم

  106...........................................خريكم قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم
  341.....................................................عليكم بسنيت، وسنة اخللفاء الراشدين

  212.................. إمام ؟ فقال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولـوفـإن مل يكن هلم مجاعة وال
  166................................فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام

  267............قـد علمكم نبيكم كـل شيء حىت اخلراءة ؟  فقـال  أجل لقـد انـا أن
  179..........................................كـل بين آدم خطاء، وخري اخلطاءين التوابون

  6..................................................................كـل منافق عليم اللسان
  202...................ى يوم كلمـه، وعليه جبة صوف، وكساء صوفكلـم اهللا تعاىل موس

  345................................................ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه
  334................ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن

  165........................ليس منا من ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية
  47......................سوداء يف جلد ثور أبيض،ما أنتم يف الناس  يعين أمته  إال كالشعرة ال

  305...........ما جاءكـم عين من حديث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدمت له أصال فخذوا
  250.ما ضل قـوم بعد هدى كانوا علـيه إال أوتـوا اجلدل، ثـم قرأ ما ضربوه لك إال جدال

  164...................ما من مسلم يصاب مبصيبة فيقول إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرين
  164........سلم يصاب مبصيبة، فيذكر مصيبته وإن قدمت، فيحدث عندها استرجاعا،ما من م

  6.......................................ما من نـيب قبلي، إال وحذر أمته من املسيح الدجال
  268.....................ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب وال ترمجان

  157............................... قال  اللهم امأله حلما وعلما،ما يليين منك ؟  قال بطين 
  288...........................................ا هذا ما لـيس منه فهو ردمن أحدث يف أمرن

  49...........................................من بطـأ بـه عملـه، لـم يسرع بـه نسبه
  319..................................................من جامع املشرك وسكن معه فهو مثله

  292............................................من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب
  147..................................من كنت مواله فعلي مواله، ومن كنت وليه فعلي وليه

  97....................................................................موعدكـم حوضي
  66...................................................................حنن أوىل مبوسى منهم



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 395

  148...................................................................ن الدنيامها رحيانتاي م
  289...............والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين،

  166.....................................والذي نفسي بيده، ال يؤمنون حىت حيبوكم ولقرابيت
  41......................................................وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج

  225.........................................................وال تدع قربا مشرفا إال سويته
  378.......................................................ولو عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة

  206......توراة أن اللهيضع السماوات على إصبع، واألراضني على إصبعيا حممد، إنا جند يف ال
  132..............خيرج يف آخر الزمان، قوم أحداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري

  132.................خيرج قوم فيهم رجل مودن اليد، أو مثدون اليد، أو خمدج اليد، ولوال أن
  47.............. يف يديك فيقوليقـول اهللا  تعاىل  يا آدم  فـيقول لبيك وسعديك، واخلـري

  211...............يقول اهللا تعاىل يا آدم  فيقول لبيك وسعديك، واخلري يف يديك فيقول أخرج
  268.............يقول اهللا تعاىل يا آدم، فـيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن اهللا يأمرك

  364.........................................ميرقون من الدين، كـما ميرق السهم من الرمية
  264......................لث الليل األخري، فيقولكل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ث يرتل اهللا

  306...........يوشك أن يقعد الرجل علـى أريكـته، وحيدث حبديـثي فيقول بيين وبينكـم
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  الفهرس

  2........................................................أبيات من الشعر إلمساعيل الترمذي

تقدمي معايل الشيخ العالمة الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان  عضو هيئة كبار 
  3....................................................، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء  العلماء

  5..................................................................................املقدمة

  8....................................................................................فصل

  9...............................................فصل  يف ذكر مقدمات قبل الشروع يف الرد

  9.........................................................................املقدمة األوىل

  9.........................................................................املقدمة الثانية

  10.......................................................................املقدمة الثالثة

  19.......................................................................املقدمة الرابعة

  24.....................................................................املقدمة اخلامسة

  27...................................................................املقدمة السادسـة

  31..........................فصل  يف بطالن ما ادعاه املالكي لنفسه من طلب للعلـم واحلق

  33.............................................فصل  يف بطالن انتساب املالكي ملذهب أمحد

  35................................................فصل  يف بطالن حكم املالكي يف املذهب

  36.............................. بيان سبب اختيار املالكي مذهب اإلمام أمحد لنقدهفصل  يف

  39......................فصل  يف عد املالكي كتابه هذا وأمثاله من نعم اهللا عز وجل على أمته

  40..........يان تعميم املالكي أحكامه على مجيع احلنابلة وكذب زعمه يف نفي ذلكفصل  يف ب

  45.............................................فصل  يف حال احلنابلة املعاصرين عند املالكي

  46........................الكي غلو بعض احلنابلة املعاصرين يف ذم أيب حنيفةفصل  يف زعم امل
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، وبيان  فصل  يف زعم املالكي غلو كثري من احلنابلة املعاصرين يف تكفري املسلمني  والرد عليه
  47...............................................................................كـذبه

  50.....................فصل  يف زعم املالكي أن بعض احلنابلة يطعن يف بعض أئمة أهل البيت

  52...................فصل  يف بيان الفكر املنحرف الذي جيب حماصرته عند املالكي وما يترك

  55........فصل  يف زعمه وجود آراء إحلادية عند بعض طالب اجلامعات السعودية والرد عليه

  56........................................فصل  يف إبطال زعم املالكي أنه سين سلفي حنبلي

  58........فصل  يف طلبه االقتصار على أمور اإلميان الكلـية دون تفصيل وبيان مراده وإبطاله

  61....................فصل  يف رمي املالكي السلف الصاحل بالتكفري الظامل والتبديع والتضليل

ال  فصل  يف رمي املالكي املسلمني كافة بأن ضابط الصالح عندهم هو  املذهبية والتعصب هلا
  65........................................................................االلتزام بالشرع

 باختالف املراد به  عند أهل املذاهب فصل  يف اضطراب معىن السلف الصاحل عند املالكي
  66.................................................والرد عليه  وبيان معناه الصحيح  والفرق

فصل  يف طعن املالكي يف اإلمام ابن أيب يعلى ورميه للعقائديني كما يزعم  بأن مقياسهم يف الرجال 
  69......................................................................مبتدع والرد عليه

  74.......فصل  يف أسباب نكسات املسلمني عند املالكي وبيان فساد طريق السالمة منها عنده

  79معناه عند  أهل الفرق والرد عليهفصل  يف إبطال املالكي االنتساب إىل السلف الصاحل لتردد 

فصل  يف تنازع الفرق رجاال من أئمة السلف كلهم يدعيهم مما يدل على  بطالن دعاواهم مجيعا 
  82.................................................................عند املالكي والرد عليه

فصل  يف زعم املالكي أن املستفيد من كتب اعتقاد املسلمني هم أعداء اإلسالم  وإجيابه االقتصار 
على اإلميان اجلملي بأركان اإلميان الستة واإلتيان  بالواجبات الكربى واالنتهاء عن املنهيات 

  87.....أن هذا باب الزندقة ويكونوا صفا واحدا والرد عليه وبيان  الكـربى ليتحد املسلمون
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  91.......فصل  يف زعم املالكي أن كتب عقائد املسلمني فيها باطل كثريوحق قليل  والرد عليه

  92................ه مل يسلم من كتب العقائد إال شيء قليل جدافصل  يف رد دعوى املالكي أن

فصل  يف زعم املالكي أن املصنفني أقحموا يف كتب العقيدة مباحث ليست  منها كمبحث 
  97......................................والرد عليه والدجال وغريها وإبطال زعمه الصحابة

فصل  يف إنكار املالكي مصطلح العقيدة وزعمه أنه لفظة مبتدعة ليست  يف الكتاب والسنة 
  103.............................................................فيجب تركها والرد عليه

  105.......... سابقا أن لفظ العقيدة  لفظ مبتدعفصل  يف إبطال حماولة املالكي تقرير ما زعمه

فصل  يف إجياب املالكي تقييد السلف الصاحل باملهاجرين واألنصار من  الصحابة دون سائرهم 
  107 عليهخالف أهل السنة بزعمه  الذين حصروهم يف سبعة أشخاص والرد وبأتباعهم بإحسان

فصل  يف زعم املالكي أن مراد بعض احلنابلة بالسنة هو التكفري والتجسيم  والظلم واإلسرائيليات 
  110.........................................................والرد عليه وبيان مراد املالكي

فصل  يف زعم املالكي أن احلنابلة يكفرون أبا حنيفة وأصحابه ويذموم ويبدعوم  والرد عليه
....................................................................................113  

فصل  يف إبطال املالكي تبديع احلنابلة ألهل البدع ببطالن قوهلم بابتداع  أيب حنيفة بزعمه والرد 
  118.................................................................وإبطال مزاعمه يهعل

فصل  يف زعم املالكي أن تكفري احلنابلة أليب حنيفة فيه خري إلظهاره حال من  ينسب إليهم 
  120..............................................ومقياس احلق عندهم والرد عليه  الصالح

فصل  يف إبطال املالكي تكفري األئمة لفرق الضاللة كالرافضة واملعتزلة  وغريهم ببطالن تكفريهم 
  121.....................................................أليب حنيفة الذي زعمه والرد عليه

  123....سرع يف التكفري  والرد عليهفصل  يف طلب املالكي االتغاظ مبا حصل من السلف من ت

  124.............فصل  يف طعن املالكي فيما رواه عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف السنة والرد عليه
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كي من رمى أبا حنيفة برد األحاديث  واعتذار املالكي عنه رمحه اهللا بأن له فصل  يف تكذيب املال
  125................................وأصحابه منهجا متشددا يف قبول  األحاديث والرد عليه

  حجته وتكفريهم فصل  يف رمي املالكي األئمة بتصحيح الروايات لتشويه اخلصم وعدم مساعهم
  127............................................................والرد عليه! له بغري مكفر 

فصل  يف رميه احلنابلة بتكفري معظم فرق املسلمني  كاملعتزلة والرافضة والقدرية واملرجئة 
  128............................................. وبيان حال من ذكر  والرد عليه واجلهمية

  130..فصل  يف رميه غالة احلنابلة بزعمه بالكذب على اإلمام أمحد  وبيان كذبه هو والرد عليه

  132...............ري والتبديعفصل  يف رد طعنه يف اإلمام أمحد رمحه اهللا بأن فيه حدة يف التكف

فصل  يف رميه اإلمام أمحد رمحه اهللا بأنه مل يتحكم يف عواطفه لكون الدولة والعامة معه وبيان 
  134....................................................................والرد عليه مراده

ل  يف زعم املالكي بطالن نقول احلنابلة عن اإلمام أمحد يف التكفري  على أي حال صحت أو مل فص
  137.....................................................................تصح والرد عليه

وهية فصل  يف رميه شيخ اإلسالم ابن تيمية بأنه بالغ يف التفريق بني توحيد  الربوبية وتوحيد األل
  139.........وعظم الثاين  وتبديع املالكي ألصل هذا التفريق والرد عليه وهون من شأن األول

فصل  يف تعلق املالكي بكون أئمة اإلسالم بشرا يصيبون وخيطئون لرد  أقواهلم يف االعتقاد 
  142.....................................ه وقالوه والرد عليهوالتشكيك يف صحة ما اعتقدو

فصل  يف زعم املالكي كثرة األكاذيب واألحاديث املوضوعة واآلثار  الباطلة يف كتب أهل السنة 
  144.............................................................احلنابلة بزعمه والرد عليه

  148......................................فصل  يف رمي املالكي احلنابلة بالنصب والرد عليه

  161................فصل  يف بيان حال معاوية رضي اهللا عنه والذب عنه وبيان حال ابنه يزيد

  171................................................................................فصل

  174.............................فصل  يف الذب عن خلفاء بين أمية األئمة الفاحتني ااهدين
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يه وسلم  هلم واعتماده عليهم وإبقاء فصل  يف ذكر فضائل بين أمية وتقريب الرسول صلى اهللا عل
  176... وذكر سبب كثرة االفتراءات على بين أمية أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم هلم

  187...........................................فصل  يف ذكر شيء من فتوحات األمويـني

  190......................فصل  يف رمي املالكي للحنابلة بالتجسيم والتشبيه ورد ذلك عنهم

فصل  يف إقحام املالكي لألهوازي يف احلنابلة وحتميلهم أخطاءه وبيان أنه مل  يكن حنبليا قط ومل 
  192...............................................، وإبطال مزاعمه  يف احلنابلةيذكره أحذ

فصل  يف رميه مرويات شيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري اهلروي رمحه اهللا  يف كتابه الصفات 
  193......................................................بأا أحاديث باطلة وإبطال زعمه

فصل  يف جعل املالكي لفظ احلد يف كالم بعض أئمة السلف من الغرائب يف  االعتقاد لعدم فهمه 
  194.........................................................املراد منه وبيان معناه وصحته

به نبيه صلى اهللا عليه وسلم  من إقعاده على فصل  يف إنكار املالكي عظيم ما شرف اهللا عز وجل 
  195.......................................والرد عليه وطعنه يف احلنابلة إلثبام ذلك  العرش

 أو جترحيهم لذا جيب  فصل  يف زعم املالكي أن معتقدات رواة احلديث سبب يف توثيق األئمة هلم
والرد عليه  وإبطال زعمه  أو ضعفوا ثقة  فرمبا وثقوا  ألجلها ضعيفا ثيقهم وجترحيهماحلذر من تو

....................................................................................199  

وقد   فصل  ومل يكن اإلمام أمحد وال أئمة السلف مجيعا حيابون يف دين اهللا  أحدا وافقهم أم خالفهم
  203.................................................................................كان

والرد  فصل  يف رميه احلنابلة بأن فيهم ضعفاء ووضاعني أحق بالتجريح من غريهم  وإبطال زعمه
  206................................................................................عليه

  210.............................بطال زعمهفصل  يف رميه كتب العقائد السلفية بالتناقض وإ

  213.........فصل  يف رميه احلنابلة بالغلو يف التكفري واإلطراء مع حتذيرهم منهما  والرد عليه
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م متناقضون يأمرون أتباعهم باتباع  السواد األعظم عند فصل  يف رميه أهل الفرق مجيعا بأ
  215.......................والرد عليه  وبيان  مراده طوىب للغرباء متكنهم فإذا كانوا قلة قالوا

لزيادة عليه مث فصل  يف رميه للحنابلة بالتناقض يف أمرهم بالوقوف عند حدود الشرع وعدم  ا
  218......................................والرد عليه يزيدون هم أمورا يف املعتقد ليست فيه

فصل  يف رميه للحنابلة بالتناقض يف تكفري اخلصوم فإذا كانوا ضعفاء حرموه  وجعلوه من عقائد 
  219....................................... عليهوالرد وإذا قووا كـفروا املسلمني اخلوارج

 صلى اهللا عليه فصل  يف رميه للحنابلة بالتناقض يف يهم عن االشتغال مبا مل يشتغل به  النيب
  221.....والرد عليه مما مل تعرف  إال عنهم كما يزعم وسلم وهم يشتغلون مبضايق االعتقادات

واملبالغة يف  فصل  يف رميه احلنابلة بالتشدد يف نقد وتضعيف الرجال املخالفني هلم وإن كانوا أئمة
  222............................................والرد عليه وإن كانوا ضعفاء توثيق أتباعهم

أما إذا آذى  ل  يف رميه للحنابلة بأم ال ميدحون السلطان إال إذا نصرهم ولو كان باغيافص
  225..........................................وإبطال زعمه ولو كان عادال فيذمونه  أحدهم

ها إمجاع فإذا  استدل عليهم فصل  يف رميه احلنابلة بالتناقض يف اإلمجاع فيدعونه يف أمور ليس في
  232.................... وإبطال زعمه أبطلوه وقالوا وما أدراك لعل الناس قد اختلفوا أحد به

فصل  يف رميه احلنابلة بالتناقض يف الصحابة فيذمون الرافضة لطعنهم يف كثري من  الصحابة 
  233......ورد مزاعمه اصب مع نيلهم من علي رضي اهللا عنه وهو من  الصحابةويتركون النو

فصل  يف رميه احلنابلة بالتناقض بانتقاد اآلخرين باملشتبه من كالمهم واالعتذار  عن عبارات 
  236........................................ه، والرد علي ، صدرت من أئمتهم صرحية خمالفة

والرد  فصل  يف رميه احلنابلة بتكلف األعذار ألئمتهم وعدم إعذارهم املخالفني  مع أهليتهم لذلك
  237................................................................................عليه

التناقض حني قالوا إن أبا حنيفة مل يؤت الرفق يف دينه  بزعمه وهم فصل  يف رميه احلنابلة ب
  240..............................................والرد عليه يكفرونه وهذا أبعد عن الرفق

  241...فصل  يف رميه احلنابلة بالتناقض بذمهم املنطق وإنكار ااز  مث يستدلون ما والرد عليه
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فصل  يف رميه احلنابلة بالتناقض يف ذمهم اخلوارج بتكفري املسلمني وقتلهم  مث يكـفرون 
  245....................................................املسلمني ويفتون بقتلهم والرد عليه

يف زعمه أن احلنابلة مل يأمروا بأمر إال خالفوه أو ينهوا عن شيء  إال ارتكبوه والرد عليهفصل  
....................................................................................251  

فصل  يف رمي املالكي فرق املسلمني عامة بالتناقض وخصه احلنابلة مبزيد من  التناقضات اليت 
  252...................................والرد عليه ا من املعتزلة واألشاعرةجتعلهم كثر تناقض

فصل  يف رميه احلنابلة بالتناقض يف يهم عن الكالم واجلدل حني ضعف  حجتهم فإذا متكنوا 
  255.......................................................والرد عليه تركوا ذلك وجادلوا

فصل  يف زعم املالكي أن سبب حترمي احلنابلة لعلم الكالم هو عدم معرفتهم  لوظيفته وعدم 
  260..................................................، والرد عليه  فهمهم حلجج خصومهم

 يف استحسان علم  الكالم صنفها قبل رجوعه فصل  يف إيراد املالكي رسالة أليب احلسن األشعري
  263....................................................................ونقضها  إىل السنة

فصل  يف اجلواب املفصل على رسالة أيب احلسن األشعري يف استحسان  اخلوض يف علم الكالم
....................................................................................264  

  277..........................فصل  يف زعم املالكي أن من صفات احلنابلة الظلم والرد عليه

  279...............فصل  يف زعمه أن من صفات احلنابلة إنكارهم فضائل اآلخرين والرد عليه

  281.....فصل  يف زعم املالكي أن احلنابلة مل يتركوا عاملا خالفهم إال ذموه وعابوه  والرد عليه

  283..................فصل  يف زعمه أن من صفات احلنابلة االفتراء على اخلصوم والرد عليه

  284................................................................................فصل

  285................................................................................فصل

  285................................................................................فصل
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  286................................................................................فصل

  286................................................................................فصل

  287................................................................................فصل

  287................................................................................فصل

  287................................................................................فصل

فصل  يف زعمه أن احلنابلة مل يكفهم االفتراء على الناس حىت افتروا على اجلن  واهلواتف 
  288......................................................وجعلوهم مؤيدين هلم والرد عليه

  290................فصل  يف زعمه أن من صفات احلنابلة عدم إدراك معىن الكالم والرد عليه

،  فصل  يف تشكيك املالكي يف معاين مصطلحات كثرية مستقرة عند أهل العلم  كالسلف الصاحل
  292.......والرد عليه  وغريها واإلمجاع  وحد البدعة  وأهل احلديث ، وأهل األثر أهل السنةو

  298................................................................................فصل

كثرية عقدية وفقهية  وسياسية فاتباع ما كانوا عليه يف زعمه أن الصحابة كانوا خمتلفني يف مسائل 
  298....................................................................متعذر والرد عليه

  300............فصل  يف زعم املالكي بطالن بعض ما أمجع عليه الصحابة وغريهم والرد عليه

فصل  يف جعل املالكي الوالء والرباء وهجر أهل البدع وأضرام من تشريع الكراهية بني 
  302..................................................................املسلمني والرد عليه

  304.......................فصل  يف رميه الرباري بتشريع الكراهية بني املسلمني والرد عليه

فصل  يف زعم املالكي أن من صفات احلنابلة ذم املناظرة واحلوار لعدم  قدرم عليه والرد عليه
....................................................................................306  

 يف التحاكم إىل القرآن الكرمي  مع املبالغة يف األخذ فصل  يف زعمه أن من صفات احلنابلة التزهيد
  309............................................................والرد عليه  بأقوال الرجال
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وبيان  فصل  يف سبب تزهيد احلنابلة يف القرآن وأن خصومهم أكثر تعظيما منهم له  عند املالكي
  312.....................................................................والرد عليه كذبه

  314................................................................................فصل

  316.....فصل  يف زعمه أن الرباري يقدم الرجال على النيب صلى اهللا عليه وسلم والرد عليه

  317................................................................................فصل

فصل  يف زعمه أن من صفات احلنابلة التزهيد والتساهل يف كبائر الذنوب  واملوبقات مع التشدد 
  318......................................................، والرد عليه  يف أمور خمتلف فيها

فصل  يف زعمه أن الرباري يقدم الزناة والفساق واخلونة  على علماء احلنفية واملختلفني مع 
  320.................................................................، والرد عليه احلنابلة

نصارى  والتشدد على املسلمني فصل  يف زعمه أن من صفات احلنابلة التقارب مع اليهود وال
  322..........................................................................والرد عليه

  324...................فصل  يف زعمه أنا ال خنشى إال من املسلمني أما الكفار فال والرد عليه

حلنابلة مبخالفة املروءة لفرحهم مبصائب خصومهم من  أهل البدع والرد عليهفصل  يف رميه ا
....................................................................................326  

  328.......فصل  يف زعمه أن من صفات احلنابلة احلكم اجلائر على نيات اآلخرين  والرد عليه

  330...فصل  يف زعمه أن من صفات احلنابلة األمر بقطيعة الرحم من أجل العقيدة  والرد عليه

  334.........فصل  يف زعمه أن من صفات احلنابلة النصب والرد عليه وبيان حكـم الرافضة

فصل  يف رميه احلنابلة باالستدراك على الشرع باشتراطهم فهم السلف  الصاحل لنصوص الوحيني 
  339..........................................................وهذا عنده بدعة والرد عليه

  343................................ىن السلف الصاحل والرد عليهفصل  يف إبطال املالكي مع

  345.....فصل  يف سبل فهم الكتاب والسنة عند املالكي دون فهم السلف الصاحل  والرد عليه
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  346................. كتب العقائد من ظلم وبغي عند املالكي والرد عليهفصل  يف دواء ما يف

فصل  يف رد املالكي على من أنكر االنتساب إىل مسمى اإلسالم دون اسم آخر  بدعوى 
  351..................................................والرد عليه! االختالط مع أهل البدع

فصل  يف بيان سبيل احلق عند املالكي وهو اإلميان اجلملي غري املفصل  وااللتزام بالواجبات 
وجتنب  احملرمات املتفق على حترميها دون املتنازع فيها   اجلملية امع عليها دون املختلف فيها

  354..................................ة ال احلـقوبيان أن ما اختاره باب للزندق والرد عليه

  358.............................فصل  يف نقض النتائج اليت وصل إليها املالكي يف كتابه هذا

  359............................................فصل  يف نقض نتيجة املالكي الثانية والثالثة

  360.........................................................فصل  يف نقض نتيجته الرابعة

  361........................................................فصل  يف نقض نتيجته اخلامسة

  364.................................................نقض نتيجة املالكي السادسةفصل  يف 

  366.........فصل  يف نقض زعمه أن احلنابلة جيعلون املسائل املستحدثة أهم من أركان اإلميان

  367..........................................................الثامنةفصل  يف نقض نتيجته 

  369.........................................................فصل  يف نقض نتيجته التاسعة

  371........................................................فصل  يف نقض نتيجته العاشرة

  373.....................................................فصل  نقض نتيجته احلادية عشرة

  376....................................................فصل  يف نقض نتيجته الثانية عشرة

  377...................................................فصل  يف نقض نتيجته الرابعة عشرة

فصل  يف زعم املالكي أن ما ذكره من أخطاء عند احلنابلة ما هي إال أمثلة  فحسب ومل يرد 
  379.............ولو أراده جلاءت أخطاء احلنابلة أضعاف  ما ذكر وإبطال مزاعمه  االستقصاء



  قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
 

 406

فصل  يف التنبيه مرة أخرى على مراد املالكي احلقيقي باحلنابلة  وبراءم منه ومن انتسابه إليهم
....................................................................................380  

احلنابلة فصل  يف نفي املالكي عالقة الدولة السعودية محاها اهللا من أهل البغي والبدع  بأخطاء 
  382.........فإمنا أراد اإليقاع به  وبأمثاله وبيان حقيقة مقصده  والسلفيني وأن من ربط بينهما

وعدم السمع هلم مع  إظهارهم السمع ! فصل  يف رميه احلنابلة بالثورة على األئمة والوالة
  383...................................................يان كذب املالكيوب! والطاعة للوالة

  385.......، أنه ألمر ما أطاعهم والرد عليه فصل  يف رمي املالكي من أطاع الوالة من احلنابلة

وعدم رؤيته بزعمه معىن ملنعها ! اح بدخول كتب املبتدعة إىل اململكةفصل  يف دعوة املالكي للسم
  386..........................................................................والرد عليه

  389........................................................................فهرس اآليات

  393.....................................................................فهرس األحاديث

  396.............................................................................الفهرس

  


