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 متهيد: 
  وحديثًا،   قدميًا  اإلسالم   علماء   هبا   اعتىن  اليت  الكربى   املسائل  من  واحدة    كفريالت    مسألة

  خطورة  على  نبه   وممن  ،ة علمي    أو  ةعملي    كانت  سواء  وخطرية،   كبرية  مآالت   هلا   أن    شك    وال
  وعدم   الت كفري  ابب   أن    -وإايان  هللا  رمحك -  "واعلم  قال:  إذ  العز  أيب  ابن  مهاوعظ    املسألة
 واآلراء،   األهواء  فيه  وتشت تت  االفرتاق،  فيه  وكثر  فيه،  واحملنة  الفتنة  عظمت  ابب    التكفري

 هذا   يف  الواقع  الكبري  االضطراب   مبيًنا  هللا  رمحه  تيمية  ابن  ويقول  ،(1) دالئلهم"  فيه  وتعارضت
  قدميًا  اضطربوا  كما   واألهواء،  البدع  أهل  تكفري  يف  كثريًا  اضطراابً   األمة  "اضطربت  الباب:
  هذا   يضبط  أن  العلم  لطالب  وينبغي  .( 2) والكبائر"  الفجور  أهل  عن  اإلميان  سلب  يف   وحديثًا
  جيوز  ال  أنه  فيه   شك   ال  افمم    املخالفني،  أو  املوافقني  من  اآلخرين  على   به  يبغي  ال  حىت  الباب 
 السنة   أهل  علماء   يردد  ولذا  يستحقه،  مل  إذا  الكفر  أو  ابلفسق  وصفه ب  أحد  على  اجلور

  ويف  يكفروهنم،  غريهم  أن  جملرد   يكفرون  ال  أهنم   : أي  املقابلة،  مبجرد  يكفرون  ال  أبهنم  واجلماعة
 كان  وإن  خالفهم  من  يكف رون  ال  والسنة  العلم   أهل  كان  "فلهذا  هللا: رمحه  ةتيمي  ابن  يقول  هذا

 كذب   كمن  مبثله،  يعاقب  أن  لإلنسان  فليس  شرعي    حكم    الكفر  ألن  ؛يكفرهم  املخالف  ذلك 
  حلق  حرام  والزان  الكذب   ألن   ؛أبهله  وتزن   عليه  تكذب   أن  لك   ليس  أبهلك   وزىن  عليك 

 . (3) هللا"
  ما   وبينوا  الباب   هذا  ضبطوا  فقد  واضح،  منهج  التكفري  يف  واجلماعة  السنة  أهل  ومنهج

 العام  الكفر  بينوا   بل  ابجلحود،  التكفري  حيصروا   ومل  والوعيدية،  اخلوارج  من  فيه  يكونوا  فلم  ،فيه
 وموانعه. التكفري وشروط العيين، والكفر
ن  بون  عدل، علم و ب  املعني  على  أحكامه  ينزلون  أهنم  الباب   هلذا  السنة  أهل  ضبط  نوم     وجيج
  مل   مباو   ورسوله،  هللا   به  حيكم  مل  مبا  حكم    أو   ظلم    أو  جور    فيه  ما  كل  واجلماعة  السنة  أهل  منهج
  أبعياهنم   الناس  من  كبرية  طائفة  تكفري  مثل  وذلك   عليهم،   هللا   رضوان  السلف  عن  مثله  أيت 
  ونسبة   أبعياهنم،   كلهم  لألشاعرة   املعاصرين  يعض  تكفري  ذلك:  مجلة  ومن  شرعي،   مستند  دون
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 أجروا  وقد  به،  حيكموا  مل  وإن  السلف  أصول  على  جيري  التكفري  هذا  أن  أو  السلف،  إىل  ذلك 
 .أبعياهنم همو فكفر  ،والسابقني املعاصرين األشاعرة على هذا محكمه

  الناس  مع  والعدل  احلق  اتباع   هو  املراد  ألن  ويهمنا   يعنينا  األشعري  املذهب  أعيان  وتكفري
  يف  يتعدى  وال  يظلم  وال  جيور  ال  فاملسلم  هللا،  أنزهلم  اليت  منازهلم  الناس  وإنزال  وإنصافهم،

  هللا   رضوان  السلف  منهج  عن  دفاع  فيه  األشاعرة  أعيان  تكفري  يف  القول   حترير  أن  كما  احلكم،
  كبرية   مجاعة  عن  التكفري  نفي  ذلك   يف  أن  كما  خطأ،  إليهم  نجسب  ما  عنهم  ننفي  أبن  عليهم

  مهما العقدي فاخلالف األشعري، املذهب على هو ممنوعلمائها وصاحليها   األمةفضالء  من
 ذلك   يف  بل  ،بذلك   عليه  هللا   حيكم  مل  من   اإلسالم  عن  خنرج  أن  لنا   جيوز  ال  فإنه  وعظم  كرب
 .واجلماعة  السنة أهل يرضاه  ال  مما  هلم وظلم عليهم جور

 للجهمية:  السلف تكفي 
  أهنا  جيد  فيها  أتمل  من  األمور  من  عدد   إىل  لألشاعرة  تكفريهم  يف  املعاصرون  هؤالء  استند

  والسلف  منهم،  أشد  أو   جهمية  -بزعمهم-  فاألشاعرة  اجلهمية،   إىل  األشاعرة  نسبة   إىل  ترجع
  املستند   وهو  املقدمتني،  هاتني  على  قائم    إذن  فتكفريهم  كفار،   فاألشاعرة  اجلهمية،   كفروا  قد

 األشاعرة  وكالم العلو إنكار عن يتكلمون حني حىت بل األشاعرة، أعيان تكفري يف  هلم األكرب
  يدور  كالمهم  وكل  هذا،  إىل  راجع    التكفري  يف   هلم  مستند  فكل  ابلتجهم،  يربطونه  القرآن  يف

 : ةاآلتي النقاط يف القضية هذه يف الكالم جنمل أن وميكن هذا، حول
:  لجهمية:ل  السلفتكفي  أوًلا

 ألفاظ   عليهم  وأطلقوا  اجلهمية،  عموم  يف  القول  أغلظوا  قد  لفالس    أن    فيه  شك    ال  امم  
  ابن   يقول  العلماء،  من  عدد  عن  هذا  ورد  دوق  غريهم،  السلفية  فيه   ختالف   ال  مما   وهذا  التكفري،

  أسباط   بن  ويوسف  املبارك   بن  هللا  عبد  مثل-  السلف  من  كثري  عند  "واجلهمية   هللا:  رمحه  تيمية 
  عليها  افرتقت  اليت  فرقة  والسبعني  الثنتني  من  ليسوا  -وغريهم  أمحد  اإلمام   أصحاب   من  وطائفة

  رمحه   ويقول  ،(1) والقدرية"   واملرجئة   والشيعة  اخلوارج  هم  هؤالء  عند  هذه   أصول  بل   األمة؛  هذه
 أن   نستطيع  وال  ،والنصارى  اليهود  كالم  لنحكي  إان    يقول:  املبارك  بن  هللا  عبد  "وكان  هللا:
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 .(1) اجلهمية"  كالم  حنكي
 هذا  أيخذون  أهنم  يف  كله  اخلالف  وإمنا   فيه،  خالف  ال  املعاصرين  كالم  من  القدر  فهذا

  اجلهمية   أقوال  ببعض   أخذوا   أهنم  أو  جهمية،  أيًضا  أهنم   حبجة  األشاعرة  على  وينزلونه   احلكم
 بيانه.  سيأيت كما   صحيح غري وهذا مثلهم، فصاروا

 ُشعب: اجلهمية اثنياا:
  فكالمه   ، الثان  القرن  يف  تويف  السابق  نصه   نقلت  الذي   هللا رمحه  املبارك  بن   هللا  عبداإلمام  

  ال   حىت  جدا املهم  األمر  هذا  معرفة  من  بد  وال  الصفات،  كل  أنكروا  الذين  احملضة   اجلهمية  عن
  يذكر   حني  هللا  رمحه  تيمية  وابن  أهلها،  غري  على  وينزهلا  النصوص  هذه   مبثل  يتمسك   من  أييت

  يف  دخل  وقد  ذلك،  يف  كالمه  وسيأيت  احملضة"   بـ"اجلهمية  مواطن  يف  يربطه  اجلهمية  تكفري
  كانت  فقد  ،املعتزلة  إىل  متوجه  طبقته  يف  ومن   أمحد  اإلمام  كالم  وبعض  املعتزلة،  بعدج:   اجلهمية

  عموم   يف  األشاعرة  العلماء  أدخل   ث   وغريه،  دؤاد  أيب  بن   محدأك  املعتزلة   أساطني   مع   حمنته
 اجلهمية. 

 قصر   من  كل  واترة   احملضة،   اجلهمية   اترة   هبم  يريدون   فإهنم  اجلهمية   يطلقون  حني  فالسلف
  يدخل  العام  التجهم   وهذا  ابخلصوص،   الباب   هذا  يف  اجلهمية  قول  قوله  شابه   أو  الصفات   يف
 يقول:  كما  هللا  رمحه  تيمية  ابن عند شعب  والتجهم بينت، كما  والكالبية واألشاعرة املعتزلة فيه

  حىت  الكالم  أهل  من  السنة  نصر  إىل  انتسب  من  احملبة[  أتويل  ]أي:  القول  هذا  يف  "ودخل
  يعلى   أيب  والقاضي  بكر  أيب  كالقاضي  وأمحد  والشافعي  مالك   أصحاب   من  طوائف  فيه  وقع
  ويقول:  ،(2)واالعتزال"  التجهم  من  شعبة  احلقيقة  يف  وهذا  هؤالء.  وأمثال  اجلويين  املعايل  وأيب

 يف   انقسامهم  يشبه   التجهم  يف  انقسامهم  بل  ، واحدة  مرتبة  على  التجهم  يف   الناس  "ليس
 . (3)التشيع"

 الذي  الزمن  مراعاة  من  بد  وال  ،آلخر  زمان    من  خيتلف  وتكفريهم  ةاجلهمي    عن  فالكالم
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  يريدون   املعاصرين  من   عدًدا  فإن   ،عليها التنبيه   مهم    نقطة وهذه  اجلهمية،   على  التكفري  فيه   وقع
 أولئك   خيالفون  األشاعرة  كان وإن  املعاصرين  األشاعرة  على  وغريه  املبارك  ابن  كالم محل

 من   وغريه  هللا  رمحه  تيمية  ابن  عليه  ينبه  كما   خاطئ  محل  وهذا  كثرية،  قضااي  يف  اجلهمية
  "اجلهمية   فيقول:  اجلهمية  من  السنة  إىل  أقرب   األشاعرة  أن    على  تيمية  ابن  ص  ين  بل  العلماء،

 من   بشيء    مسوه  وإن  ،وصفاته   هللا   أمساء  ينفون   الذين  الغالية   :هافشر    ؛ درجات   ثالث   على
 مسيع    وال  قادر    وال  عامل    وال  حبي     ليس  عندهم   احلقيقة  يف  فهو  ،جماز  هو  قالوا:  احلسىن  أمسائه

  املخالفون  املثبتون   الصفاتية  فهم   الثالثة:  الدرجة   ا وأم    يتكلم...  وال  متكلم    وال  بصري    وال
  لكن   اجلملة،  يف   وصفاته   هللا   أبمساء  يقرون  كالذين   ، التجهم  من  نوع   فيهم   لكن   للجهمية

  صفاته   األولون  أتول  كما  ويتأولوهنا   اخلربية،  غري  أو   اخلربية   وصفاته  أمسائه  من  طائفة  يردون
  من   كثري  عليه  كما  احلديث  دون  القرآن  يف  الواردة  اخلربية  بصفاته  يقر   من  هؤالء  ومن  كلها،

  األخبار   يف  الواردة  ابلصفات   يقر  من  ومنهم  احلديث،  أهل  من  وطائفة  والفقه  الكالم  أهل
 حممد  كأيب  وذلك   وابملعقول،  ابلنصوص  ثبت  ما  لبعض   وتعطيل  نفي  مع  لكن  اجلملة  يف  اأيضً 
  الفقه  أهل  من  وطوائف  األشعري  احلسن  أبو  يدخل  القسم  هذا  وف   اتبعه.  ومن  كالب   بن

  والرافضة   اجلهمية  إىل  منهم  أقرب   احملضة  السنة  أهل  إىل  وهؤالء  والتصوف،  واحلديث  والكالم
 السنة   أهل  إىل  منهم  أقرب   اجلهمية   إىل  هم   طائفة  إليهم  انتسب  لكن  والقدرية،  واخلوارج
 منازعتهم  من  أعظم  الصفات   من  يثبتونه   فيما  اعظيمً   انزاعً   املعتزلة  ينازعون   هؤالء  فإن  احملضة،
 . (1) ينفونه" فيما اإلثبات  أهل لسائر
  اجلهمية   على  كان   الذي   احلكم  انطباق  يعين  ال  املسائل  بعض  يف   اجلهمية  مشاهبة  مجردف
  كالب   ابن  "وأما   تيمية:   ابن  يقول  هذا  ويف  وغريهم،  والكالبية   األشاعرة  على  احملضة

 مبذهب   مشهورون  ابلصفاتية  معروفون  هؤالء  بل  ،الباب   هذا  من  فليسوا  واألشعري  والقالنسي
 والرؤية  الصفات   يثبت  هؤالء  من  فكثري  اجلهمية...  أصول  من  شيء  أقواهلم  يف  لكن  اإلثبات؛
  فيها؛   اجلهمية  وافق  أنه  :أي  املسائل  بعض  يف  اجلهمية  من  وجعلوه  ،العرش  على  واالستواء

  يعرف  من  يقوله  ال  هذا  فإن  حكمهم؛   حكمه   أن  وال  اجلهمية   مثل  أنه  ال  قوله  ضعف   ليتبني
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 . (1)يقول" ما
  إىل   سبنج   من  على  فننزله   الثان  القرن   جهمية  على  احكمً   أنخذ  أن  إذن   يصح  فال
  املتأخرين   اجلهمية   على  حكًما   أنخذ  أن  يصح  ال  كما   بعد،   وما   الرابع  القرن  يف   بعموم  اجلهمية 

 يف   قيل  ما  فإن  القدرية  على  احلكم  مثل  وهذا  األوائل،  اجلهمية  على  فننزله  األشاعرة  من
 االسم. يف اشرتكوا وإن  املتأخرة القدرية على ننزله  أن ميكن ال غالهتم

 احلكم:  ف  اجلهمية  بني  السلف تفريق اثلثاا:
  عن هللا رمحه تيمية ابن كتب  وقد اجلهمية، كفروا  قد السلف أن   السابقة قطةالن   يف  ذكرت 

  ولنعرف  اجلهمية، السلف كف ر  كيف  ليتبني عليه  التعليق مع سأنقله حمر رًا كالًما  اجلهمية تكفري
 الفرق   تعيني  "وأما  فيه:  يقول  األمهية  غاية  يف  نص    وهو  السلف،  كفرهم  الذين  اجلهمية  من

  ومها  ،املبارك   بن   هللا  عبد  ث  أسباط  بن  يوسف   تضليلهم  يف  تكلم  ه أن    بلغنا  من  فأقدم  اهلالكة
 واخلوارج  الروافض  أربعة:   البدع  أصول  قاال:  ،املسلمني  ة أئم    ءأجال    من  جليالن  إمامان

  حممد.   أمة  من   ليسوا  أولئك   أبن    فأجاب   واجلهمية؟  املبارك:  البن  فقيل  واملرجئة.   والقدرية
  وهذا  اجلهمية.  كالم  حنكي  أن  نستطيع  وال  والنصارى   اليهود  كالم  لنحكي  إان    يقول:  وكان
  كفار   اجلهمية  إن    قالوا:  ،وغريهم  أمحد  أصحاب  من  العلماء  من  طائفة  عليه  اتبعه  قاله  الذي

  الكفر   يبطنون  الذين   املنافقون  فيهم  يدخل  ال   كما  ،فرقة  والسبعني  االثنتني  يف  يدخلون   فال
  اجلهمية   بل  وغريهم:   أمحد  أصحاب   من  آخرون  وقال  الزاندقة.  وهم  اإلسالم  ويظهرون
 . (2) مخسة" البدع أصول وجعلوا ،فرقة والسبعني االثنتني يف داخلون

 ابن   وافق  ومن  اجلهمية   تكفري  يف  األئمة   كالم  النص  هذا  يف  هللا  رمحه   تيمية  ابن  فذكر
 يف  العلماء  اختالف  وذكر  البدع،  أهل  تكفري   وهي:  املسألة  أصل  ذكر   ث  ذلك،  على  املبارك
 الذين  احملضة  اجلهمية  بتكفري  أقوال  إطالق  واألئمة  السلف  عن  "واملأثور  قال:  ث  املسألة
 وال  علم  له   وال  ،اخللق  يباين  وال  ، يرى  وال  ، يتكلم  ال   هللا  أن    قوهلم  وحقيقة  ،الصفات   ينكرون

 النار  أهل  يراه  ال  كما  يرونه  ال  اجلنة  وأهل  ،خملوق  القرآن  بل ؛حياة  وال  بصر  وال  مسع  وال  قدرة
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  اجلهمية   هم  التكفري  عليهم  وقع   من  أن  هللا  رمحه   تيمية   ابن  فيؤكد  . (1) املقاالت"  هذه  وأمثال
  مبيًنا   هللا   رمحه   يقول  ث   قطًعا،  األشاعرة  فيها   خيالفهم  ما   ومنها   معتقداهتم  د عد    وقد  احملضة،

  كانوا   وإن األشاعرة على يصدق وهذا ، وتبعهم قلدهم من وعلى عليهم وحكمه  اجلهمية كالم
  فأهل   كذلك   كان  "وإذا  فيقول:  هؤالء  حكم   تيمية   ابن  فيبني  ، اجلهمية  أقوال  بكل  أيخذوا   مل

  رؤساءهم   فإن  ،واجلهمية  الرافضة  يف  هذا  مثل  ويكثر  ،كافر  فهذا  ،الزنديق  املنافق  فيهم  البدع
  زندقة  أصله  فإن  التجهم  وكذلك   ا.منافقً   كان  الرفض  ابتدع  من  وأول  زاندقة.  منافقني  كانوا

  البدع  أهل  من  ذكرهم  ألنه  العام  ابملفهوم  اجلهمية   فيهم  ]ويدخل  البدع  أهل  ومن  ونفاق... 
  من  أخطأ  ما  أخطأ   حىت  وظلم  جهل  فيه  لكن  ، اوظاهرً   ا ابطنً   إميان    فيه  يكون  من  قليل[  قبل

  ا؛ عاصيً   أو  افاسقً   به  يكون  وظلم  عدوان منه  يكون  قد  ث  ،منافق  وال  بكافر  ليس  فهذا  السنة؛
   .(2) خطؤه"  له امغفورً  متأوال خمطئا يكون وقد

 من   أو  املبارك   ابن  عصر  بعد  جاء  ممن  العام  ابملفهوم  اجلهمية  بعض  أخبط  يتعلق  ما  أما
 اخلامسة.  النقطة يف فيهم تيمية ابن كالم  فسيأيت تبعهم

 التعيني: و  التقييد غي  والتعميم  اإلطالق  :رابعاا
  فصل   وقد  اآلخرين،  على  احلكم  عند  اخلطأ  فيها   يقع  اليت  القضااي  أكرب  من  القضية  هذه

  والتكفري،   الكفر  يف  عبارات   يطلقون  واجلماعة  السنة  أهل  أن    وبينوا  فيها،  الكالم  السنة   أئمة
 أو  القول  على  حكًما  يكون  أو  األفراد،  من  فرد    كل  على  ينطبق  ال  عامًّا  حكًما  هذا  ويكون
 أمر  وهذا  املوانع،  وانتفاء  روطالش    بوجود  إال  فاعله  على  مباشرة  ينطبق  ال  الفعل  فحكم  الفعل،
  هللا،   رمحه  تيمية  ابن  هذا  بني    من  أجل     ومن  واجلماعة،  السنة  أهل  علماء  عند  مستفيض    معلوم  

  قواًل   كفر  هي  يقال:  واإلمجاع  والسنة  ابلكتاب   كفر    هي  اليت  املقالة  أن    ذلك   "وأصل  قال:  فقد
  ورسوله،   هللا  عن   املتلقاة  األحكام  من  اإلميان  فإن    الشرعية؛  الدالئل  ذلك   على  دل  كما  يطلق
 قال   شخص  كل   ف   حيكم   أن   جيب  وًل  ، وأهوائهم  بظنوهنم  الناس  فيه  حيكم  امم    ذلك   ليس
 اخلمر   إن    قال:  من  مثل  ،موانعه  وتنتفي  التكفي   شروط  حقه  ف   يثبت   حىت  كافر  هأبن    ذلك
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  ومل   أنكره  كالًما  مسع  أو   بعيدة،   ابدية   يف  لنشوئه  أو   ابإلسالم،   عهده  لقرب   حالل؛   الراب   أو
  بعض   كان  كما  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أحاديث  من  أنه  وال  القرآن،  من  أن ه  يعتقد

 الصحابة   كان  وكما  قاهلا،  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن    عنده  يثبت  حىت  أشياء  ينكر  السلف
  عليه   هللا  صلى  هللا رسول  ذلك   عن  يسألوا  حىت  ذلك؛  وغري  هللا  رؤية  مثل  أشياء  يف  يشك ون
 وحنو  هللا  عن  أضل    لعلي  اليم    يف  وذرون  فاسحقون  مت  أان  إذا  قال:  الذي  ومثل  وسلم،
  }ل َئال    تعاىل:  هللا  قال  كما  ابلرسالة  احلجة  عليهم  تقوم  حىت  يكفرون  ال  هؤالء  فإن  ذلك؛
{  بـَْعدَ   حجج ة    اّلل     َعَلى  ل لن اس    َيكجونَ    اخلطأ  عن  األمة  هلذه  هللا  عفا  وقد  ،[165  ]النساء:  الر سجل 

  حتتمل   ال  والفتوى  أماكنها،   يف  اجلواب   هذا  يف  اليت  القواعد  يف  الكالم  أشبعنا  وقد  والنسيان،
 .(1)أعلم" وهللا  هذا، من أكثر البسط
 البن   وجند  عامة،  للطائفة  املبارك  ابن  تكفري  جند  نا فإن    ابخلصوص،  ةابجلهمي    يتعلق  ما  اأم  
  أهنا   جندو   هللا رمحه  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  إىل  القول  فيها   ينسب  أخرى  ونصوًصا   هللا رمحه  تيمية 
  التنبيه  مع  بعينه،  فرد    كل  تكفري  يعين  ال  اجلهمية   تكفري  أن  على  وصرحية   واضحة   داللةً   تدل  
  النصوص   هذه  البعض  ورديج   وقد  املعتزلة،  هم  أمحد  اإلمام  نصوص  بعض  يف  اجلهمية  أن  على

  بزمانه  مقروانً   يقرأ  أن   جيب  النص  فإن  بالزم،   ليس  وهذا  اجلهمية،   كل  تكفري  عدم  بيان  يف
ه،  النص  صاحب  عناهم  من  ومعرفة   جند   فإننا  احملضة  اجلهمية  السلف  كفر  قلنا:  إن  فحىت  بنص  

 ابن   يقول  السلف،  أئمة   عند  حكمهم  أيخذوا  مل  واألشاعرة   املعتزلة  من   الحًقا  هبم  أحلق  من  أن
،  هي   املقاالت   "فهذه  وموقفه:  أمحد   اإلمام  صنيع  حاكًيا   هللا   رمحه   تيمية    ثبوت   لكن  كفر 

 القول  أطلق  وإن   اتركها،   يكفر   اليت  احلجة  قيام  على  موقوف    املعني  الشخص  حق  يف  الت كفري
 يف   الوعيد  حكم  ثبوت   أن    مع  الوعيد  بنصوص  القول  إطالق   مثل  فهو  ذلك   يقول  من  بتكفري

 القول   األئمة  أطلق  وهلذا  موانعه؛  وانتفاء  شروطه  ثبوت   على  موقوف  املعني  الشخص  حق
  وأمروهم   اسَتمَحنجوهم  الذين  بل  الكفار،  حبكم  قائل  كل  عني  يف  حيكموا  مل  أهنم  مع  ابلت كفري
 بل   الرزق  وقطع  واإلخافة  والضرب   ابحلبس  إما  بذلك   يقل  مل  من  وعاقبوا  القرآن  خبلق  ابلقول

 تكفري  يف  وكالمه  أمحد،  اإلمام  بذلك   األئمة  وأشهر  منهم،  واحد  كل    يكف  روا  مل  أيًضا  ابلتكفري
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 .(1) معروف" مشهور وضربوه  وحبسوه امتحنوه الذين مع معاَملته مع اجلهمية
  لكن  املبني،  احلق  غري  من  قصد    هلم  ليس  والدين  للعلم  الط البني  "وأكثر  هللا:  رمحه  ويقول

  صار   حىت  الض الالت،  أنواع  القلوب   على  واستولت  واملقاالت،  الشبه  الباب   هذا  يف  كثرتْ 
  أن ه   يف  يشك   ال  بل   والربهان،   للقرآن  خمالف  أن ه  واإلميان  العلم  أويت  من  يشك   ال  الذي  القول
 من  أنه  فظنوا  الفضالء،  أعيان  من  كثري  جهله  قد  العاملني  رب   من  الرسول  به  جاء  مبا  كفر
  أنه   يظنون  وال  والعيان،  العقل  صريح   مقتضى  أن ه   يف  يشكـون  ال  بل  واإلميان،  العلم  حمض

 كافرًا  لكنت   تقولونه   ما   على  وافقتكم  لو  ألكابرهم:  أقول  كنت  وهلذا  الربهان،   لقواطع   خمالف
  الدين،   حبقائق  اجلهل  أهل  من  ألنكم  تكفرون  ال   وأنتم  ،مبني  كفر  هذا   أبن  لعلمي  ؛ريًدامَ 

  فقد  منهم   املعني  وأما  والتعميم،   اإلطالق   ف   اجلهمية   يكفرون   واألئمة   السلف   كان   وهلذا 
 واإلميان  العلم  يكون  وقد  ، املستقيم  ابلصراط  عال   غي   لكونه  له  ويستغفرون  له  يدعون 
  دين   ظهور  حبسب   بعض  دون  واألزمنة  األمكنة  بعض  ويف  آخرين،   دون  لقوم  ظاهرًا

   .(2)املرسلني"
  حيكمون  فال  ،األعيان  يف  يتوقفون  لكنهم  اجلهمية  يكفرون  أهنم  السلف  إىل  ينسب  فهنا

  طول    بعض  مع   أنقله  وبني     ظاهر  نص  يف  أمحد  اإلمام  عن  هذا  ويذكر  ابلكفر،  األعيان  على
  قال   فيمن  ابخلصوص  أمحد  واإلمام  األئمة  كالم  بيان   يف  هللا  رمحه   تيمية   ابن  يقول  ألمهيته،   فيه

 ، األدلة  تعارض  التنازع  هذا  "وسبب  هبذا:  قال  ممن  املعني  تكفري  يف  األئمة  وتنازع  القرآن  خبلق
 تلك  قالوا  الذين  األعيان  من  يرون  إهنم  ث  ،هبم  الكفر  أحكام  إحلاق  توجب  أدلة  يرون  فإهنم

  وحقيقة   ،الدليالن  عندهم  فيتعارض  ،اكافرً   يكون   أن   ميتنع  ما  اإلميان  من  به  قام  من  املقاالت 
 يف   العموم  ألفاظ  يف  األولني  أصاب   ما  األئمة   كالم  يف  العموم  ألفاظ  يف  أصاهبم  أهنم  األمر

  هذا   أن   املستمع  اعتقد  ، كافر  فهو  كذا   قال  من  قالوا:  رأوهم  كلما  ،الشارع  نصوص
  حق  ف   يفتنت   قد  وموانع  شروط  له  التكفي   أن  يتدبروا  ول  ،قاله  من  لكل  شامل  اللفظ
  وانتفت  الشروط  وجدت  إذا  إًل  املعني  تكفي   يستلزم  ًل  املطلق  تكفي   وأن  ،املعني

  يكفروا  ل  العمومات  هذه   أطلقوا  الذين  األئمة  وعامة  أمحد  اإلمام  أن  هذا   يبني  ،املوانع
 

 (. 354-353بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية )ص:  (  1)
 (. 10-9/  1بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية )(  2)



9 
 

 إىل  دعوه  الذين  اجلهمية  ابشر   قد  مثاًل   أمحد  اإلمام  فإن   .بعينه  الكالم  هبذا  تكلم   من  أكثر 
  مل   الذين  واملؤمنات   املؤمنني  وفتنوا   ، وقته  علماء   وسائر   وامتحنوه  الصفات   ونفي  القرآن  خلق

  ورد  األرزاق  وقطع   الوالايت   عن  والعزل  والقتل  واحلبس  ابلضرب   التجهم  على  يوافقوهم
 اجلهمية   من  ذاك   إذ  األمر  أويل  من  كثري  كان  حبيث  ،العدو  أيدي  من   ختليصهم  وترك  الشهادة

 ؛ الصفات   نفي  على  هلم  اموافقً   ا جهميًّ   يكن  مل  من  كل  يكفرون  ،وغريهم  والقضاة  الوالة  من
 من  يفتكونه   وال  والية   يولونه  فال  ،الكافر  يف  حبكمهم  فيه   وحيكمون  ،القرآن  خبلق  القول  مثل
  الناس   وميتحنون  ، رواية  وال  فتيا   وال   شهادة  له   يقبلون   وال  املال   بيت  من   اشيئً   يعطونه   وال  عدو
  له   حكموا   القرآن   خبلق  أقر  فمن  ،ذلك   وغري  األسر  من  واالفتكاك  والشهادة  الوالية  عند

 قتلوه   التجهم  غري   إىل  اداعيً   كان  ومن  ،اإلميان  أهل  حبكم  له  حيكموا  مل  به  يقر  مل  ومن  ،ابإلميان
  ، قوهلا  من  أعظم  املقالة   إىل  الدعاء   فإن   ، التجهم  أغلظ  من  هذا  أن    ومعلوم   وحبسوه.   ضربوه   أو

  من   أعظم  لقائلها   ابلقتل  والعقوبة  ،إليها  الدعاء  جمرد  من  أعظم  اتركها   وعقوبة  قائلها  وإاثبة
  هلم   واستغفر  وحبسه  ضربه  ممن  وغيه  للخليفة  دعا  أمحد  اإلمام  إن   ث   ،ابلضرب   العقوبة

 عن  مرتدين  كانوا  ولو  ، كفر  هو  الذي  القول   إل   والدعاء  الظلم   من  به  فعلوه  مما  وحللهم 
  ، واإلمجاع  والسنة  ابلكتاب   جيوز  ال  للكفار  االستغفار  فإن  هلم؛  اًلستغفار  جيز  ل  اإلسالم

 من   املعينني  يكفروا  ل  أهنم   ف   صرحية  األئمة  من  غيه  ومن  منه  واألعمال  األقوال  وهذه
 أمحد  عن  نقل  وقد  ، اآلخرة  ف   يرى  ًل  للا   وإن  خملوق   القرآن   يقولون:  كانوا   الذين   اجلهمية

  أو   ،نظر  ففيه  روايتان   املسألة   يف  عنه   يذكر   أن   فأما  ،معينني  قوما  به   كفر  أنه   على  يدل  ما
  شروط  فيه  وجدت   أنه  على  الدليل  فلقيام  بعينه؛  كفره  من  فيقال:  التفصيل  على  األمر  حيمل

  قوله   إطالق  مع  اهذ  .حقه  يف  ذلك   فالنتفاء  بعينه؛  يكفره  مل  ومن  ،موانعه  وانتفت  التكفري
 .(1) العموم" سبيل على ابلتكفري
 قد  هنا  اجلهمية   أبن  االعتبار  بعني  األخذ  مع  !النص؟  هذا  من  أوضح   نص    هناك  فهل

  إن   قلنا:   وسواء  واحملن،  السجاالت   وبينهم  أمحد  اإلمام  بني   كان   الذين  فهم   ، املعتزلة  هبم   يراد
  أو   للجهمية  العام  التكفري  أن  وهو  اثبت،  إثباته  نروم  فما   املعتزلة  و أ   احملضة  اجلهمية  هم  املراد

  تيمية   ابن  ينتهجه  ما  هو  وهذا  املوانع،  وانتفاء   ابلشروط  إال  املعني  يتناول  ال  الفعل  أو  للقول
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  أقول   كنت  وهلذا "  اجلهمية:  عوام  من  ليسوا  مم ن  وجادهلم  انظرهم  مم ن  للجهمية  قال  فقد  ،أيًضا
  أن  حمنتهم:  وقعت  ملا  العرش  فوق  تعاىل  هللا  يكون  أن  نفوا  الذين  والنفاة  احللولية  من  للجهمية

  جهال،   ألنكم  تكفرون؛  ال  عندي  وأنتم  كفر،  قولكم  أن  أعلم  ألن  كافرًا؛  كنت  وافقتكم  لو
 األشاعرة  بعض  هم  هنا  واجلهمية  .(1)وأمرائهم"  وشيوخهم  وقضاهتم  لعلمائهم  خطاابً   هذا  وكان

 مرادان. على يدل وهو احملضة،  اجلهمية ال
 وهم  األوائل،  اجلهمية  هم  اجلهمية   تكفري  بنصوص   املراد  أن   الكالم:   هذا  وخالصة 

 اخلاص.  املقيد يتناول ال املطلق العام النص فإن ذلك  ومع احملضة،  اجلهمية
 يلتزموا: حىت  ابللوازم حكم ًل :خامساا

  منهج  من  معلوم  أمر    األعيان  على  تنزل  ال   العامة  النصوص  كون  من  ذكره  سبق  ما
  وافقوا   قد  املعاصرين  األشاعرة  أن  يرون  لكنهم  ،املعاصرين  هؤالء  على  خيفى  وال  ،السلف
  قد   املعاصرين  فإن   صحيح،   غري   أيًضا  وهذا  حكمهم،   فاستحقوا  معتقدهم  يف  األوائل  اجلهمية 
  ، شك   بال  يشملهم  العام  فاالسم  صحيح،  غري  وهذا  ،ابملطابقة   اجلهمية  هم  األشاعرة  جعلوا

  يعين   ال  هذا  لكن  ،واألشاعرة  واملعتزلة  األوائل   اجلهمية  على  اجلهمية  لفظ  السلف  أطلق  فقد
  لنعرف   اجلهمية  عن  يتكلم  الذي  النص  اتريخ  معرفة  ضرورة  بينت  وقد  سواء،  احلكم  يف  أهنم

  يرى   اليت  املسائل  وبعض  أخرى،   طائفة  على  طائفة  حكم   إنزال  يصح   فال   املرادة،   اجلهمية 
  وعلى  األشاعرة،  يلتزمها  ال  إلزامات   إال  هي  ما  فيها   اجلهمية   طابقوا  األشاعرة  أن   املعاصرون

  عن  "واملأثور   فقال:  احملضة   اجلهمية   عن  ذكره   سبق  نص     يف  تيمية   ابن  تكلم  قد  حال  كل
  قوهلم  وحقيقة  ،الصفات   ينكرون  الذين  احملضة  اجلهمية  بتكفري  أقوال  إطالق  واألئمة  السلف

  بل   ؛ حياة  وال بصر  وال  مسع  وال  قدرة  وال  علم  له   وال  ،اخللق  يباين   وال  يرى   وال  يتكلم ال  هللا   أن
  واملشاهبة   .(2) املقاالت"  هذه   وأمثال  النار  أهل  يراه  ال  كما  يرونه  ال  اجلنة  وأهل  ،خملوق  القرآن

  اجلهمية   أقوال  ببعض  يقولون  األشاعرة  أن  وجدان   وإن   املطابقة،  تعين  ال  الصفات   من  واحد  يف
 أمحد  اإلمام  عن  قريًبا  بنا  مر  وقد  األعيان،  به  يكفر  ال  عامًّا  حكًما  عليهم  احلكم  زال  فال

 

 (. 253االستغاثة يف الرد على البكري )ص:  (  1)
 .( 352/ 3جمموع الفتاوى ) (  2)



11 
 

 على  ينزل  ال  العام  التكفري  وأن  القرآن،  خبلق  قال  من  تكفري  يف  تنازعهم  األئمة  من  وغريه
 وموانع. بشروط إال املعني

  يصدق   وهذا  يتابعهم،   من  ذكر  ث  عليهم  واملآخذ  اجلهمية  هللا  رمحه  تيمية   ابن  ذكر  وهلذا
  أن   أحدها:  أوجه:   ثالثة  من  اجلهمية[  ]أي:  مقاالهتم  "وتغلط  يقول:  األشاعرة،  على

  يردوهنا   وإمنا  مشهورة   ا جدًّ   كثرية  واإلمجاع  والسنة  الكتاب   يف  لقوهلم   املخالفة  النصوص
  قوهلم  أن  يعلم  ال  من  منهم   كان   وإن  الصانع  تعطيل  قوهلم   حقيقة  أن   الثان:   ابلتحريف. 

 الثالث:   هلل.  اإلنكار  الكفر  فأصل  ابهلل  اإلقرار  اإلميان  أصل  أن  فكما  الصانع،  تعطيل  مستلزم
  خيفى  قد  هذا  مع  لكن  كلها؛  السليمة  الفطر  وأهل   كلها  امللل  عليه  اتفقت  ما  خيالفون  أهنم
  من   يوردونه  ملا  معهم  احلق  أن  يظن  حىت   اإلميان  أهل  من  كثري  على  مقاالهتم  من  كثري

 عليهم   التبس  وإمنا   ا؛وظاهرً   اابطنً   ورسوله  ابهلل  مؤمنني  املؤمنون  أولئك   ويكون   الشبهات.
 قد   بل  ،اقطعً   اكفارً   ليسوا  فهؤالء  ،املبتدعة  أصناف  من  غريهم  على  التبس  كما  هذا  واشتبه
  من   معه  يكون  وقد  ،له  املغفور  املخطئ  منهم  يكون  وقد  ،والعاصي  الفاسق  منهم  يكون
  أبقوال   يقول  فمن  .(1) وتقواه"   إميانه  بقدر  هللا  والية  من  به  معه  يكون  ما  والتقوى  اإلميان

  وقيام   وجهله  حاله   يف   فينظر  مكفرا،  أو  بدعيا   أمرا  ارتكب  شخص  أي   مثل  يكون   اجلهمية 
 وموانعه. التكفري ضوابط يف معلوم هو مما ذلك  وغري عليه احلجة

 احلجة: قيام :سادساا
  يرى  احملضة  اجلهمية  على  محلهم  ميكن  ال  نياملعاصر   األشاعرة  أن  من  ذكره  سبق  ما  مع
  قامت  وقد  احلجة  بقيام  إال  يكفرون  وال  كفرية،  أقوال  األشاعرة  أقوال   أن   املعاصرون  هؤالء
 عليه   قامت  قد   فرًدا  فرًدا  األشاعرة  كل  أن   يرون  فهم  الزمان،  هذا  يف  العلم  النتشار  عليهم
 يف  عليه   االعتماد  ميكن  ال  وهذا  عليهم،  احلجة  قيام  أجل  من  فنكفرهم  هبا،   يكفر  اليت  احلجة
 انتشار   زمن  يف  أننا  على  مبين  املعاصرين  هؤالء  قول  أن  ذلك   األشاعرة؛  أعيان  كل  تكفري

 احلجة  قيام  فإن  صحيًحا،  هذا  يكون  أن  ابلضرورة  وليس  ،احلجة  قيام  عليه  وينبين  الكتب
 وزمن   النبوة   نور   عن  ابتعدان   فكلما  ذلك   ومع  آلخر،   مكان  ومن  آلخر   زمان  من  خيتلف

 

 .( 354/ 3جمموع الفتاوى ) (  1)
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 وضوح   جمرد  إىل   هذا  يرجع  وال  أصعب،  بطالهنا  وبيان  وانتزاعها  أكثر،   البدع  صارت   الوحي
 واجلهل  والشبهة التأويل من احلق عن تصرفه أمور من ابملكلف يقوم ملا ولكن ،الرسالية احلجة
  يقول  للنص،  فهمه   يف  تؤثر  للعلم  هطلب  وطريقة   أحوال  عن  وكذا  ،إعراض  عن  يكون   ال  الذي

 العلمية   األمور  بعض  يف   ئخيط  قد  إميانه  يف  ريب  ال  الذي  "املؤمن  هللا:  رمحه  تيمية  ابن
  على   الوعيد  حكم  وأن  ،العملية  األمور  من  فيه  ئخيط  ما  له  يغفر  كما  له  فيغفر  ،االعتقادية

 قال   كما  رسله  هبا  بعث  اليت  هللا  حجة  عليه  تقوم  حىت  املعني  الشخص  حق  يف  يثبت  ال  الكفر
 فيها تفرت اليت واألزمنة األمكنة وأن [15 ]اإلسراء: َرسجواًل{ نـَبـَْعثَ  َحىت   مجَعذ  ب نيَ  كجن ا  }َوَما تعاىل:
  يكون   كما  خطأ  به   جاءت   ما  أنكر  حىت  النبوة  آاثر  عليه  خفيت  من  حكم  يكون   ال  النبوة

 يطول  احلجة  قيام  يف   والكالم  ، (1) النبوة"  آاثر  فيها   ظهرت   اليت  واألزمنة  األمكنة  يف  حكمه 
 أمور:  توفر من  التكفري قبل بد ال لكن

 الكفر.  يف ظاهرة كفرية  املسألة تكون  أن  ا:أوهل
  ويفهمه  واضح،   بني  بدليل  -البعض  عند   حرمته  أو-  قوله  كفر  املكلف  يعلم  أن  اثنيها: 

 صحيًحا.  فهًما
 واجلهل. التأويل أمهها ومن التكفري موانع من خيلو أن اثلثها:
 يقول:   إذ  ألمهيته  أمحد  اإلمام  مذهب  تقرير  يف  هللا   رمحه   تيمية   ابن  قول  هذا  على  ويدل

 من   املعينني  يكفروا  مل  أهنم  يف  صرحية  األئمة  من  غريه  ومن  منه  واألعمال  األقوال  وهذه"
  ما   أمحد  عن  نقل  وقد  ،اآلخرة   يف  يرى  ال  هللا   وإن   خملوق  القرآن  يقولون:  كانوا  الذين   اجلهمية

  حيمل  أو   ،نظر  ففيه   روايتان  املسألة   يف  عنه   يذكر  أن  فأما  ،معينني  اقومً   به   كفر  أنه  على  يدل
 التكفري  شروط  فيه  وجدت   أنه  على  الدليل  فلقيام  بعينه؛  كفره  من  فيقال:   التفصيل  على  األمر

  ابلتكفري  قوله  إطالق   مع  اهذ  ،حقه  يف  ذلك   فالنتفاء   بعينه؛   يكفره  مل  ومن  ،موانعه  وانتفت
  أعيان   يكفر  ل  أمحد"   تيمية:   ابن  يقول  اجلهمية،   مع  احلال  وكذا  ،(2) العموم"  سبيل  على

  ؛ بدعهم  بعض  ف   اجلهمية  وافق  من  كل  وًل  ،كفره  جهمي  إنه  :قال  من  كل  وًل  ،اجلهمية
 يوافقهم   مل  من  وعاقبوا  الناس  وامتحنوا  قوهلم  إىل  دعوا  الذين  اجلهمية   خلف  صلى  بل

 

 . (311بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية )ص:  (  1)
 (. 489-487/  12جمموع الفتاوى ) (  2)
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  ، هلم  ويدعو  ، وإمامتهم  إمياهنم  يعتقد  كان   بل   وأمثاله؛  أمحد  يكفرهم  مل  ،الغليظة  ابلعقوابت 
  يراه   ما  عليهم  اخلروج  من  واملنع  ،معهم  والغزو  واحلج   ،خلفهم  الصلوات   يف  هبم   االئتمام  ويرى

 هم يعلموا مل  وإن عظيم كفر  هو الذي الباطل  القول من أحدثوا ما وينكر األئمة. من ألمثاهلم
 يف  ورسوله   هللا  طاعة   بني   فيجمع  ، اإلمكان  حبسب  رده  على  وجياهدهم  ينكره  وكان   كفر؛  أنه

 األئمة  من  املؤمنني  حقوق  رعاية  وبني  ،امللحدين  اجلهمية   بدع  وإنكار  والدين  السنة  إظهار
 . (1)فاسقني" وظلمة مبتدعني جهاال كانوا  وإن واألمة

  أقول  كنت  "وهلذا  قال:  األشاعرة  اجلهمية  عن  تكلم  حني  نفسه  هللا   رمحه  تيمية   وابن
  ال   وأنتم  ،مبني  كفر  هذا  أبن  لعلمي  ؛مريًدا  كافرًا  لكنت  تقولونه ما  على  وافقتكم  لو  ألكابرهم:

  يف  اجلهمية  يكفرون  واألئمة  السلف  كان  وهلذا  الدين،  حبقائق  اجلهل  أهل  من  ألنكم  تكفرون
 ابلصراط   عامل  غري  لكونه   له  ويستغفرون  له  يدعون  فقد  منهم  املعني  وأما  والتعميم،   اإلطالق
  دون   واألزمنة  األمكنة  بعض  ويف  آخرين،  دون  لقوم  ظاهرًا  واإلميان  العلم  يكون  وقد  املستقيم،

 ومع   ،التجهم  إىل  ونسبهم  جهمية  األشاعرة  مسى  فقد  .(2)املرسلني"  دين  ظهور  حبسب  بعض
 كما  التكفري  يقتضي  ال  اجلهمية  إىل  األشاعرة  نسبة  فمجرد  ،جلهلهم  يكفرهم  ال  أنه  بني  ذلك 

 املعاصرون.  هؤالء إليه يذهب
 الباطلة:  اللوازم :سابعاا

 هذا   حقيقة  يثبت  أن   وأراد  إبطالق  اجلهمية  تكفري  يف  السلف  نصوص  ببعض  أخذ  من
  نمَ   فإن  احملضة  اجلهمية   عن  اجلهمية   األشاعرة  واختالف   واملوانع  الشروط  إىل  النظر  دون  القول
  ورد   قد  فإنه   األشاعرة،   ال  واجلماعة   السنة  أهل  علماء  من  كبري  عدد  تكفريج   يلزمه  صنيعه   هذا
 كفرهم،   يف  شك   أو  يكفرهم  مل  من  وتكفري  القرآن  خبلق  قال  من  أو   اجلهمية   تكفري  السلف  عن
  يقول:   عيينة،  بن  سفيان   مسعت  قال:  جعفر،  بن  غياث   حدثين  أمحد:  بن  هللا   لعبد  السنة  ففي

  . (3) كافر"  فهو  كفره  يف  شك   ومن  كافر،  فهو  خملوق،  قال:  من  وجل،  عز  هللا  كالم  "القرآن
  من  غريه  وال  بل  صرحية،  نصوص  يف  هذا  ويذكر  األشاعرة  يكفر  ال  تيمية  ابن  أن   بنا  مر  وقد

 

 .( 507/ 7جمموع الفتاوى ) (  1)
 .(10/  1تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية )بيان  (  2)
 . (112/  1السنة )(  3)



14 
 

  السنة   أهل  علماء  من  وغريهم  القيم  وابن  تيمية   ابن  يكفروا  أن  هؤالء  فيلزم  ،املتقدمني  من  كثري
 فلهم  عثيمني   وابن  ابز   وابن  السعودية  يف  لإلفتاء   الدائمة   اللجنة  تكفري  يلزمهمو   بل  ،واجلماعة
 تكفري   يف  عليها  اعتمدوا  اليت  النصوص  ألن  ذلك   ؛(1)األشاعرة  تكفري  عدم  يف  صرحية  نصوص
 بعمومه  النص  أول  أخذوا  قد  املعاصرون  فهؤالء  يكفرهم،  مل  من  تكفري  فيها  اليت  هي  اجلهمية
 ابلشطر  األخذ  ويلزمهم  األشاعرة،  ومنهم  كفار  كلهم  اجلهمية  فقالوا:  املعنينني  على  وأنزلوه
  السابقني   من  األئمة   كبار  أن  بنا  مر  وقد   يكفرهم،  مل  من  تكفري  وهو  النص  من  الثان

  األخذ   يف  بني  خطأ  ابلعموم  األشاعرة  تكفري   مع  هؤالء  تكفري  وعدم  يكفروهم،  مل  عاصرينوامل
 وفهمها.  العلماء بنصوص

  على   بناء  وتكفريهم  األشاعرة  مجته    قضية  على  فيها   مررت   سريعة   نقاط    هذه   وأخياا: 
  جاء  وما  احملكم،  ابلشرع  فيه  قي د تي  مل  إن  عظيم  شر     ابب   يفتح   به  يتعلق  وما  والتكفري  ذلك،

 ابن  كالم  فنفهم  اآلخرون،  علماؤان  فهمه  كما  نفهمه  فإننا  ،الصاحل  السلف  من  علمائنا  عن
  احملضة،   اجلهمية  أرادوا  أهنم  من  العلماء  من  وغريه  تيمية  ابن  ووضحه  بينه  كما  وغريه  املبارك
  اجلهمية   يف  قيل  ما   ننزل  أن   إذن  يصح  فال   الثان،  القرن  يف  كالمهم  إن   إذ   الواقع  هو  وهذا

  مما   اخلاص  حكمها  طائفة  لكل  بل  املعتقدات،  بعض  يف  تشاهبهم  جملرد  األشاعرة  على  احملضة
  إىل  ابلنظر  فقط  ليس  اخلاص   حكمهم  هلم   فاألعيان  ذلك   ومع  السلف،  علماء   به   حكم

 يف   ومنهجهم  هلما،  وانتصارهم  والسنة  الكتاب  إىل  استنداهم  إىل  ابلنظر  حىت  بل  معتقدهم
 واجلماعة.  السنة أهل كتب  يف املبثوثة املعان من  ذلك  غريو  االستدالل،
 . (2)أمجعني وصحبه  آله وعلى حممد،  نبينا  على وسلم هللا وصلى
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