األشاعرة واملاتريدية هم السواد األعظم
كتبه:
د .سيف بن علي العصري
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أهل السنة األشاعرة والماتريدية هم سواد األمة
احلمد هلل يهدي من يشاء فضالً وإحساناً ،ويفتح على من أراد هلم سابةة ايخر
جوداً وامتناناً ،والصالة والسالم على أشرف ايخالئق سيدنا حممدٍ الذي أكرمه ربه بأحسن
األخالق والطرائق ،وعلى آل بيته وصحابته أهل العرفان واحلةائق ،صالة وسالماً بعدد
األنفاس وايخالئق ،أما بعد:
فأبتدئ هذا البحث يف ليلة إميانية بدرية رمضانية قرآنية قبل فجر يوم األربعاء
من رمضان سنة

هـ املوافق

م  ،وأسأل اهلل تعاىل كما فتح على ساداتنا

مايو

أهل بدر بالفتح احلسي واملعنوي أن يفتح عليَّ فتحاً حسياً ومعنوياً.
إن الصحابة رضي اهلل عنهم شغلهم نُصْرةة اهلل ورسوله ،ونشر أنوار رسالة
اإلسالم عن التأليف والكتابة ،فلم نظفر مبكتوبات عنهم تشرح قضايا االعتةاد ومناهج
النظر ومسائل الفةه ،ولكنهم بةثُّوا ذلك يف أبنائهم وتالميذهم ،وأوصلوا هذه األمانة
للجيل التالي ،من خالل الرواية ،وجمالس العلم اليت غرسوا بذرتها.
ثم جاء جيل التابعني وقد استةرت الدولة ،ومتـهَّدة طريق العلم ،وحُفِظَ الةرآن،
فكان جهدهم األكرب يف تدوين السنة ،ووضع منهاج قبوهلا وردها عملياً.
ثم جاء اجليل الثالث من أتباع التابعني فأكملوا مسرة حفظ السنة ،وتدوينها،
وتفننوا يف خدمتها ،وبدأ يف عصرهم بواكر وضع مناهج النظر واالستدالل بعد أن كان
عند من سبةهم سليةة.
ومليالد العلوم مربراتها ودوافعها ،ولذا مل تنشأ العلوم دفعة واحدة ،بل تواىل
وجودها حبسب االحتياج ،وقد كان العصر األول بعيداً عن التكلف والشبهات ،ومل
تكن الفلسفات قد أطل

برأسها ،ومل يكن الصحابة والتابعون يستشكلون قضايا
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االعتةاد ،وال ينةِّبون عن آيات الصفات ،بل كان منهجهم اإلقرار واإلمرار ،وترك
ايخوض يف تفاصيل ذلك.
وكلما أظهر مبتدع بدعة أمخدوها بربهان احلجة ،ورمبا أثِـرة عنهم قليل من
اإلشارات يف قضايا متفرقات ،حتى جاء اإلمامان أبو احلسن األشعري وأبو منصور
املاتريدي فوضعا أسس وقضايا علم العةائد ،ودفعوا شبهات املبطلني ،وألَّفوا وناظروا.

التعريف باإلمامين األشعري والماتريدي:
أما اإلمام أبو احلسن األشعري فهو :علي بن إمساعيل ابن إسحاق بن سامل بن
إمساعيل بن عبد اهلل بن موسى بن بالل بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري ،ولد سنة
(

هـ) وتويف سنة (

هـ) ،جاهد أهل البدع الذين خالفوا يف أصول الدين ،فنصر ما

كان عليه الصحابة والتابعون من قضايا االعتةاد وأوضح أدلتها ،ونفى الشبه وأبطلها.
كان والد أبي احلسن األشعري سنيا مشتغال باحلديث وأوصى بابنه عند وفاته إىل
اإلمام زكريا بن حييى بن عبد الرمحن الساجي الذي يةول عنه الذهيب يف السر( :اإلمام،
الثب  ،احلافظ ،حمدث البصرة وشيخها ومفتيها).
ومع نشأته يف بي سين إال أنه وبعد أن تويف والده تزوج أمه بأبي علي اجلبائي
رأس املعتزلة يف عصره ،ذكرة ذلك املؤرخون ومنهم صالح الدين الصفدي يف الوايف
بالوفيات ،فتتلمذ أبو احلسن عند اجلبائي وتأثر به حتى أصبح رأساً يف االعتزال ،ثم ظهر
له فساد مذهب االعتزال فتاب منه.
قال اإلمام الشهرستاني يف امللل( :وجرت مناظرة بني أبي احلسن علي بن
إمساعيل األشعري ،وبني أستاذه أبي علي اجلبائي يف بعض مسائل التحسني والتةبيح،
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فألزم األشعري أستاذه أمور مل خيرج عنها جبواب فأعرض عنه واحناز إىل طائفة السلف
ونصر مذهبهم على قاعدة كالمية؛ فصار ذلك مذهبا منفردا(.))1
وأما أبو منصور املاتريدي فهو :اإلمام حممد بن حممد بن حممود املاتريدي
السمرقندي احلنفي ،مل يعني من ترجم له تارخياً لوالدته ،وإذا علمنا أنَّ شيخه حممد بن
مةاتل الرازي قد تويف سنة

هـ تبني أن اإلمام املاتريدي قد ولد قريبا من سنة

هـ

أو قبلها وذلك حتى يكون له من السنِّ ما يسمح له بالتلةي عن شيخه ،وأما وفاته فكان
سنة (

هـ) ،وعليه فيكون اإلمام أبو منصور املاتريدي قد ولد قبل اإلمام أبي احلسن

األشعري بعشرين سنة أو يزيد ،وذلك ألن األشعري ولد سنة

هـ.

ارتضى منهج أبي منصور املاتريدي مجهور األمة وتبعه يف اجتهاداته احلنفية وهم
ربع األمة.
يتصل أبو منصور املاتريدي بأبي حنيفة بواسطتني فشيخه هو حممد بن مةاتل
الرازي وشيخ الرازي هو حممد بن احلسن الشيباني صاحب أبي حنيفة.
كما أن من شيوخه أبي سليمان موسى بن سليمان الْجةوْزجانيّ ،وقد أخذ
اجلوزجاني عن صاحيب أبي حنيفة أبي يوسف وحممد بن احلسن.
قال اإلمام مال علي الةاري احلنفي عن اإلمام أبي منصور املاتريدي( :إمام جليل
مشهور ،وعليه مدار أصول احلنفية يف العةائد احلنيفية(.))2
ألبي منصور الكثر من املؤلفات الشاهدة له بعلو كعبه وإمامته وتبحره ،وتتلمذ
على يد مجعٍ من األئمة ،كاإلمام أبي نصر أمحد بن العباس العياضي الذي يتصل نسبه

( )1امللل والنحل (.)11 /1
( )2مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (.)1443 /8
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بسعد بن عبادة األنصاري ايخزرجي ،وأبي بكر أمحد بن إسحاق اجلوزجاني ،وحممد بن
مةاتل الرازي قاضي الري ،ونصر بن يةحْيةى البلخي.

لزوم السواد األعظم
املةصود بالسواد األعظم يف أقوى األقوال وأرجحها هم أئمة العلم واالجتهاد ،فهم
حجة اهلل على العاملني ،أمر اهلل بالرجوع إليهم فةال{ :إِذةا جةا ةءهُمْ أَمْرٌ مِنة الْأَمْنِ َأوِ الْخة ْوفِ
الرسُولِ ةوِإلَى أولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعةلِمةهُ الَّذِينة ةيسْتةنْبِطونةهُ مِنْهُمْ}
أَذةاعُوا بِهِ ةولَوْ رةدُّوهُ ِإلَى َّ
[النساء ،] :وأمر بسؤاهلم فةال{ :فَاسْأَلوا َأهْلة الذِّكْرِ ِإنْ كنْتُمْ لَا تةعْلَمُونة}
[النحل ،] :وأما بةية الناس فهم تةبةعٌ للعلماء.
وأما أنْ تكون اعتةادات العوام معياراً للحق والصواب فال يةولهُ ذُو حتصيل،
فالعلماء هم املتْبُعون ،وإليهم تفزع العوام يف النوازل ،والعوام أذهانهم خالية من كثر
من التصورات والتصديةات اليت يشتغل بها أهل السنة أو غرهم.
وورد يف تفسر السواد األعظم مخسة أقوال ذكرها الشاطيب ثم قال( :اجلميع اتفةوا
على اعتبار أهل العلم واالجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم ال ،فإن مل يضموا إليهم
العوام فال إشكال أن االعتبار إمنا هو بالسواد األعظم من العلماء املعترب اجتهادهم ،فمن
شذ عنهم فمات فميتته جاهلية ،وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع ألنهم غر عارفني
بالشريعة ،فال بد من رجوعهم يف دينهم إىل العلماء ،فإنهم لو متالئوا على خمالفة العلماء
فيما حةدُّوا هلم لكانوا هم الغالب والسواد األعظم يف ظاهر األمر ،لةلة العلماء وكثرة
اجلهال ،فال يةول أحد :إن اتباع مجاعة العوام هو املطلوب ،وإن العلماء هم املفارقون
للجماعة واملذمومون يف احلديث .بل األمر بالعكس ،وأن العلماء هم السواد األعظم وإن
قلوا ،والعوام هم املفارقون للجماعة إن خالفوا ،فإن وافةوا فهو الواجب عليهم(.))1
وقال اإلمام شرف الدين احلسني بن عبد اهلل الطييب املتوفى سنة هـ يف شرح
حديث السواد األعظم( :املعنى انظروا إىل الناس وإىل ماهم عليه؛ فما عليه األكثر من
علماء املسلمني من االعتةاد والةول والفعل فاتبعوهم فيه فإنه هو احلق ،وما عداه باطل.

( )1االعتصام للشاطيب (.)712 /1
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هذا يف األصول كاالعتةاد يف أركان اإلسالم(.))1
واحلكمة يف األمر باتباع السواد األعظم إن احتمال إصابة ايخلق الكثر للحق أقرب
للعةل واملنطق من إصابة العدد الةليل له ،واحتمال أن يكون احلق يف صف املتخصصني
املتمكنني أقوى من أنْ يكون يف صف الةاصرين واجلاهلني ،وهذا ما أشارت إليه دالئل
الشرع والعةل.
ومتى اختلف األطباء املاهرون على مريض فذهب عشرة إىل رأي وخالفهم فرد
فإن النفوس مةـيَّالة إىل رأي الكثر ،وكذا يُةال يف املهندسني وغرهم.
فتوافقُ األكثرين من أهل االختصاص يف أيَّ علمٍ كان على أمر من األمور يةوي
جانب ذلك األمر ،ألنَّ خفاء األمر على الةليل أقرب للعةل واملنطق من خفائه على
الكثر ،ونسبة النسيان أو الوهم أو الغلط إىل الفرد أو العدد الةليل أوىل من نسبته إىل
العدد الغفر ،والعدد الكثر أوىل أن يُو َّةفقة للصواب.
وامليل إىل الكثرة هو شأن العةالء متى تعادل الرباهني واألدلة ،وقد قرر العلماء
ذلك يف كثر من املواضع ،وخذ على ذلك بعض األمثلة:
يذكر اإلمام الكبر أبو بكر حممد بن موسى احلازمي أن من أوجه الرتجيح حني
تعارض األحاديث( :فمما يرجح به أحد احلديثني على اآلخر كثرة العدد يف أحد
اجلانبني ،وهي مؤثرة يف باب الرواية؛ ألنها تةرب مما يوجب العلم ،وهو التواتر( )).
2

وقال ايخطيب البغدادي( :ويرجح بكثرة الرواة ألحد ايخربين ألن الغلط عنهم
والسهو أبعد ،وهو إىل األقل أقرب( )).
3

( )1الكاشف عن حقائق السنن (.)341 /7
( )2االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر (ص.)9 :
( )3الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي (ص.)413 :
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وقال اإلمام اآلمدي( :احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد األكثر أبعد من
احتمال وقوعه يف العدد األقل ،وألن خرب كل واحد من اجلماعة يفيد الظن.
وال خيفى أن الظنون اجملتمعة كلما كان أكثر كان أغلب على الظن حتى ينتهي
إىل الةطع(.))1
وطلب أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه شاهداً يُعاضد املغرة بن شعبة حني أخرب
عن رسول اهلل  أنه أعطى اجلدة السدس ،فشهد بذلك حممد بن سلمه ،وطلب عمر
رضي اهلل عنه شاهداً يشهد مبا أخرب به أبو موسى األشعري يف حديث االستئذان ثالثاً،
فشهد بذلك أبو سعيد ايخدري.
ولو مل يكن لكثرة العدد معنى ،مل يطالب أبو بكر املغرة رضي اهلل عنهما مبن
يشهد له ،ومل يطالب عمر أبا موسى بذلك.
فلزوم السواد األعظم أقرب إىل الصواب والسالمة ،وأبعد من ايخلل والزلل،
وإذا زاد العدد يف جانب زيادة بالغةً اعْتُـبِرة قول العدد الضئيل املخالف شاذاً.
قال اإلمام الشرازي( :أن يكون أحدهما قد رواه خلق كثر واآلخر دونه ،فيةدم
لكثرة رواته  ...ألن قول اجلماعة أقوى يف الظن وأبعد من التهمة ،وهلذا قال اهلل تعاىل:
{َأنْ تةضِلَّ إِحْدةاهُمةا فَتُذةكِّرة إِحْدةاهُمةا الْأخْرةى} [البةرة:

] (.))2

وقال اإلمام الشريف أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املالكي التلمساني( :يبعد أن
يكون ما متسك به املخالف النادر ،أرجح مما متسك به اجلمهور الغالب( )).
3

( )1اإلحكام يف أصول األحكام (.)747 /4
( )2شرح اللمع (.)338/7
( )3مفتاح الوصول يف بناء الفروع على األصول (ص.)143/
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وقال اإلمام مشس الدين حممود بن عبد الرمحن األصفهاني( :ويبعد أن يكون
قول األقل راجحاً؛ إذ الغالب أن متمسك الواحد املخالف للجمع العظيم يكون
مرجوحا(.))1
وكما تنطبق هذه الةاعدة على الواحد واالثنني يف خمالفة اجلماهر ،فإنها تصدق
أيضاً على العدد الةليل يف مةابل العدد الكثر ،قال اإلمام الشاطيب( :فليكن اعتةادك أن
احلق مع السواد األعظم من اجملتهدين(.))2
وهذا الذي قرره الشاطيب هو مسلك كثر من العلماء ،إذْ دجدهم يرجحون قوالً
لكثرة العلماء الةائلني به ،ومن ذلك ترجيح اإلمام ابن عبد الرب لةول اجلمهور أن الةيام
نهاراً بعرفة يتحةق به ركن الوقوف بعرفة ،مع أن هذا الةول خالف مذهبه املالكي ،قال:
(وعند مجهور العلماء جيزئ النهار من الليل إذا كان بعد الزوال والليل من النهار ملن فاته
الوقوف بالنهار وبه أقول حلديث عروة بن مضرس وألن أكثر أهل العلم عليه(.))3
ورجح اإلمام الةرطيب يف معنى الشفق ما ذهب إليه األكثر فةال( :ألن أكثر
الصحابة والتابعني والفةهاء عليه(.))4
وسأذكر بعض األدلة الشرعية اليت تشر إىل متابعة السواد األعظم:
الرسُولة مِ ْن بةعْدِ مةا تةبةيَّنة لَ ُه الْهُدةى وةيةتَّبِعْ غَيْرة سةبِيلِ
أوالً :قال تعاىل{ :وةمةنْ ُيشةا ِققِ َّ
الْمُؤْمِنِنية نُوةلِّهِ مةا تةوةلَّى ةونُصْلِهِ جةهةنَّمة ةوسةاءةتْ مةصِرًا} [النساء:

( )1بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب (.)332 /1
( )2املوافقات (.)141 /3
( )3الكايف يف فقه أهل املدينة (.)139 /1
( )4تفسري القرطيب (.)723 /19
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].

فدل اآلية الكرمية كما قال املفسرون على وجوب اتباع سبيل املؤمنني ولزوم
مجاعتهم ،كما أشارت اآلية إىل أن اإلمجاع حجةٌ جيب اتباعها ،وذلك ألن اهلل تعاىل
أحلق الوعيد مبن يشاقق الرسول ويتبع غر سبيل املؤمنني.
ثانياً :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،يةول( :إن أميت ال جتتمع على ضاللة ،فإذا رأيتم اختالفا فعليكم بالسواد
األعظم( .))1وهو عند الدوالبي بلفظ( :إذا رأيتم االختالف فعليكم بالسواد األعظم فإنه
ال جتتمع أميت على ضاللة (.))2
ثالثاً :عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال( :إن اهلل ال جيمع أميت  -أو قال :أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم  -على ضاللة،
ويد اهلل مع اجلماعة ،ومن شذ شذ إىل النار(.))3
ويف احلديثني إرشاد إىل متابعة ما عليه أكثر أهل اإلميان متى وقع االختالف ،وال
شك أنَّ أكثر أهل اإلميان ومجهور أئمة اهلداية هم األشاعرة واملاتريدية أتباع املذاهب
األربعة.
قال اإلمام املال علي بن سلطان الةاري( :يعرب به عن اجلماعة الكثرة ،واملراد ما
عليه أكثر املسلمني قيل :وهذا يف أصول االعتةاد كأركان اإلسالم ،وأما الفروع كبطالن
الوضوء باملس مثال فال حاجة فيه إىل اإلمجاع ،بل جيوز اتباع كل واحد من اجملتهدين
كاألئمة األربعة ،وما وقع من ايخالف بني املاتريدية واألشعرية يف مسائل فهي ترجع إىل
الفروع يف احلةيةة فإنها ظنيات ،فلم تكن من االعتةاديات املبنية على اليةينيات ،بل قال
بعض احملةةني :إن ايخالف بينهما يف الكل لفظي(.))4
( )1سنن ابن ماجه رقم احلديث (،)1931
( )2الكىن واألمساء للدواليب ورقم احلديث (.)912
( )3سنن الرتمذي ورقم احلديث (.)7132
( )4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (.)731 /1
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رابعاً :عن كعب بن عاصم األشعري مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يةول :إن
اهلل تعاىل قد أجار أميت من أن جتتمع على ضاللة(.))1
خامساً :عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال( :الراكب شيطان ،والراكبان شيطانان ،والثالثة ركب(.))2
ويفيد احلديث أن شبهات الشيطان وتلبيساته ال تسري يف اجلماعة سريانها يف
الفرد ،وأن تلك الشبهات والتلبيسات تتخطف العدد الةليل ويصان مها العدد الغفر،
فكيف بالسواد االعظم.
ويدل على هذا احلديث التالي:
سادساً :عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :الشيطان
يهم بالواحد واالثنني فإذا كانوا ثالثة مل يهم بهم(.)3
قال اإلمام الباجي املالكي( :وحيتمل أن يريد أنه يهم بفتنتهم وصرفهم عن احلق
وإغوائهم بالباطل( .))4وذلك يعين أنهم إن كانوا عددا ضعف حظُّ الشيطان فيهم.
وقال اإلمام املناوي( :وأخذ منه أن تةليد األكثر أوىل من تةليد األكرب ،ويؤيده
خرب عليكم بالسواد األعظم ومن شذ شذ إىل النار( .))5ويؤيد ما قال هؤالء األئمة ما جاء
يف احلديث التالي.

( )1السنة البن أيب عاصم ( ،)41 /1واحلديث هبذا اإلسناد ضعيف ،وله طرق يتقوى هبا.
( )2موطأ مالك ،ومسند أمحد ،وسنن أيب داود والرتمذي والنسائي.
( )3مسند البزار ،ورواه مالك يف املوطأ مرسالً،
( )4املنتقى شرح املوطأ (.)114 /2
( )5فيض القدير (.)183 /4
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سابعاً :عن عمر بن ايخطاب رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم...( :أال فمن سره أن يسكن حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة؛ فإن الشيطان مع الفذ،
وهو من االثنني أبعد (.))1

األشاعرة والماتريدية هم السواد األعظم:
إذا عُلِمة أن متابعة السواد األعظم مطلب شرعي فإن السواد األعظم هم أهل السنة
واجلماعة بِـفِ ةرقِهم الثالث (أهل احلديث واألشاعرة واملاتريدية) ،ومذهب أهل السنة
واجلماعة هو ما كان عليه الصحابة والسواد األعظم من التابعني وأئمة احلديث والفةه،
وعلى ذلك املنهج سلك اإلمامان (األشعري واملاتريدي) ،وتبعهما عليه علماء املذاهب
األربعة احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة كما سيأتي نةلُ بعض األقوال املفيدة لذلك.
وما زال أهل السنة هم السواد األعظم إىل يومنا ،فإن مذهبهم هو السائد يف أحناء
العامل اإلسالمي ،وهو الذي يُدةرَّس يف اجلامعات العريةة كاألزهر والةرويني والزيتونة
وديوبند ،وحواضن العلم وحواضره كزبيد وحضرموت واألحساء واحلجاز وشنةيط
والشام والعراق والسودان وغرها.
فمن انتةص األشاعرة ورماهم بالبدعة فةد ضلل مجهور األمة؛ واتهم مجاهر
أئمة اهلدى من املفسرين واحملدثني والفةهاء باالحنراف.
قال اإلمام عبد الةاهر البغدادي( :فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السنة
واجلماعة من فريةي الرأي واحلديث  ...وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل وال
تفسيق وهم الفرقة الناجية ...ودخل يف هذه اجلملة مجهور األمة وسوادها األعظم من
أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة واألوزاعي والثوري وأهل الظاهر(.))2

( )1مسند الشافعي ،السنن الكربى للنسائي.
( )2الفرق بني الفرق (ص.)19 :
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وقال اإلمام عبد الةاهر البغدادي متحدثاً عن أبي احلسن األشعري( :شيخ النظر
وإمام اآلفاق يف اجلدل والتحةيق أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري الذي صار شةـجةـاً
يف حلوق الةدرية والنجارية واجلهمية واجلسمية والروافض وايخوارج ،وقد مأل الدنيا
كتبه ،وما رزق أحد من املتكلمني من التَّـبةع ما قد رزق ،ألن مجيع أهل احلديث وكل
من مل يتمعزل من أهل الرأي على مذهبه(.))1
وقد سئل إمام املالكية يف زمانه الفةيه الةاضي أبو الوليد ابن رشد عن أبي احلسن
األشعري وأبي إسحق اإلسفراييين وأبي بكر الباقالني وأبي بكر بن فورك وأبي املعالي
اجلويين ،وما حكم من ينتةصهم ،فأجاب:
(تصفح عصمنا اهلل وإياك سؤالك هذا ووقف عليه ،وهؤالء الذين مسي من
العلماء أئمة خر وهدى ،وممن جيب بهم االقتداء ،ألنهم قاموا بنصر الشريعة ،وأبطلوا
شبه أهل الزيغ والضاللة ،وأوضحوا املشكالت وبينوا ما جيب أن يُدانة به من املعتةدات،
فهم مبعرفتهم بأصول الديانات العلماء على احلةيةة ،لعلمهم باهلل عزّ وجلّ ،وما جيب له
وما جيوز عليه وما ينتفي عنه ،إذ ال تعلم الفروع إال بعد معرفة األصول ،فمن الواجب
أن يعرتف بفضائلهم ويةر هلم بسوابةهم ،فهم الذين عنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بةوله "حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني
وتأويل اجلاهلني" فال يعتةد أنهم على ضاللة وجهالة إال غيب جاهل أو مبتدع زائغ عن
احلق مائل ،وال يسبهم وينسب إليهم خالف ما هم عليه إال فاسق ،وقد قال اهلل عزّ
وجلّ{ :والّذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغر ما اكتسبوا فةد احتملوا بهتانا وإمثا مبينا}
فيجب أن يبصر اجلاهل منهم ،ويؤدب الفاسق ،ويستتاب املبتدع الزائغ عن احلق إذا كان
مستسهالً ببدعة ،فإن تاب وإال ضرب أبداً حتى يتوب ،كما فعل عمر بن ايخطاب رضي
اهلل عنه بصبيغ املتهم يف اعتةاده ،من ضربه إياه حتى قال :يا أمر املؤمنني إن كن تريد
( )1أصول الدين (ص.)119 :
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دوائي فةد بلغ مين موضع الداء ،وإن كن تريد قتلي فأجهز علي .فخلى سبيله .واهلل
أسأل العصمة والتوفيق برمحته .قاله حممد بن رشد(.))1
وقال اإلمام سعد الدين التفتازاني( :واملشهور من أهل السنة يف ديار خرسان
والعراق والشام وأكثر األقطار هم األشاعرة  ...ويف ديار ما وراء النهر املاتريدية(.))2
وقال اإلمام عضد الدين اإلجيي يف بيان الفرقة الناجية( :وأما الفرقة الناجية
املستثناة الذين قال النيب صلى اهلل عليه وسلم فيهم "هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي"
فهم األشاعرة والسلف من احملدثني وأهل السنة واجلماعة (.))3
وقال اإلمام احلجة احملدث الفةيه األصولي املتكلم تةي الدين السبكي( :املتكلمون
طلبوه  -أي العلم اإلهلي -بالعةل والنةل معاً وافرتقوا ثالث فرق:
إحداها :غلب عليها جانب العةل وهم املعتزلة.
والثانية :غلب عليها جانب النةل وهم احلشوية.
والثالثة :ما غلب عليها أحدهما؛ بل بةي األمران مرعيني عندهم على حد سواء
وهم األشعرية  ...والفرقة األشعرية هم املتوسطون يف ذلك ،وهم الغالبون من الشافعية
واملالكية واحلنفية وفضالء احلنابلة وسائر الناس(.))4
وقال اإلمام اجلالل الدواني( :الفرقة الناجية ،وهم األشاعرة أي التابعون يف
األصول للشيخ أبي احلسن ...فإنهم متمسكون يف عةائدهم باألحاديث الصحيحة املنةولة
عنه وعن أصحابه ،وال يتجاوزون عن ظواهرها إال لضرورة ،وال يسرتسلون مع عةوهلم
كاملعتزلة(.))5
( )1فتاوى ابن رشد ()817/7
( )2شرح املقاصد يف علم الكالم (.)721 /7
( )3املواقف ص .411
( )4السيف الصقيل لإلمام تقي الدين السبكي (ص.)71 /
( )5شرح العقائد العضدية (.)14 /1
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وقال اإلمام تاج الدين السبكي( :قل

مرة للشيخ اإلمام [والده :تةي الدين

السبكي] رمحه اهلل أنا أعجب من احلافظ ابن عساكر يف عده طوائف من أتباع الشيخ ومل
يذكر إال نزرا يسرا وعددا قليال ولو وفى االستيعاب حةه الستوعب غالب علماء املذاهب
األربعة ،فإنهم برأي أبى احلسن يدينون اهلل تعاىل .فةال :إمنا ذكر من اشتهر باملناضلة عن
أبي احلسن وإال فاألمر على ما ذكرت من أن غالب علماء املذاهب معه.
وقد ذكر الشيخ شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم أن عةيدته اجتمع عليها
الشافعية واملالكية واحلنفية وفضالء احلنابلة ،ووافةه على ذلك من أهل عصره شيخ
املالكية يف زمانه أبو عمرو بن احلاجب وشيخ احلنفية مجال الدين احلصري(.))1
وقال اإلمام تاج الدين السبكي( :طريةة الشيخ [أبي احلسن األشعري] هي اليت
عليها املعتربون من علماء اإلسالم ،واملتميزون من املذاهب األربعة يف معرفة احلالل
واحلرام ،والةائمون بنصرة دين سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم  ...ومن كالم ابن عساكر
حافظ هذه األمة الثةة الثب  :هل من الفةهاء احلنفية واملالكية والشافعية إال موافق
األشعري ومنتسب إليه وراض حبميد سعيه يف دين اهلل ،ومثن بكثرة العلم عليه(.))2
وقال اإلمام تةي الدين عبد الباقي البعلي احلنبلي( :طوائف أهل السنة ثالثة:
أشاعرة ،وحنابلة ،وماتريدية(.))3
وقال اإلمام حممد السفاريين احلنبلي( :أهل السنة واجلماعة ثالث فرق :األثـرية
وإمامهم أمحد بن حنبل رضي اهلل عنه ،واألشعرية وإمامهم أبو احلسن األشعري رمحه
اهلل ،واملاتريدية وإمامهم أبو منصور املاتريدي(.))4

( )1طبقات الشافعية الكربى (.)133 /1
( )2طبقات الشافعية الكربى (.)121 /1
( )3العني واألثر يف عقائد أهل األثر (ص.)31 :
( )4لوامع األنوار البهية (.)21 /1
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وقد يلحظ املطلع على كالم األئمة أنهم يعربون عن أهل السنة حيناً بأنهم
(األشاعرة) وحيناً بأنهم (األشاعرة واملاتريدية) وحيناً بأنهم (أهل احلديث واألشاعرة
واملاتريدية) ،وهذا يف احلةيةة تنوع عبارة ال أكثر ،ألن االختالف بني هذه املدارس السنية
اختالف طرائق ال حةائق ،وفروع ال أصول ،ومعظمه لفظي ال حةيةي ،وجيمعهم مجيعاً
االستضاءة بأنوار الوحي وبراهني العةول ،وأنهم يثبتون هلل سبحانه ما أثبته لنفسه من
األمساء والصفات ،وينفون عنه ما ال يليق جبالله ،منزَّهٌ عن مسات احملدثات من التغر
واالنتةال ،غر مشبه للخلق ،ال تشبه ذاته الذوات ،وال صفاته الصفات ،ال جيري عليه
شيء من مسات املخلوقني الدالة على حدثهم ،موجودا قبل كل شيء ،ليس جبسم وال
جوهر وال عرض ،ليس بذي أبعاض وال أجزاء وال جوارح وال أعضاء وال بذي جهات
وال أماكن ،ال حيويه مكان وال جيري عله زمان.
فأهل السنة هو الوصف اجلامع لألشاعرة واملاتريدية وأهل احلديث الذين قرروا
العةائد السنية ،واعتمدوا على األسس والرباهني الراسخة ،وقد يةال (األشاعرة) ويُراد
عموم أهل السنة من باب التغليب؛ إذْ هم الفريق األكثر داخل أهل السنة ،وال يةصد
باألشاعرة حينئذٍ املنتسبني إىل اإلمام أبي احلسن األشعري بل املنتسبني إىل املنهج واألسس
والةواعد فيدخل يف (األشاعرة) كلُّ من ارتضى منهجهم وإن مل ينتسب لإلمام األشعري
ممن تةدمه أو تأخر عنه.
ثُـمَّ من أهل السنة من اعتنى جبمع النصوص من الكتاب والسنة ،ومال إىل
وفوضة علمها إىل اهلل ،ومل يسرتسل يف دالئل العةول ،وهذا
االكتفاء بذلك يف الغالبَّ ،
مسلك أكثر املتةدمني قبل أن تشيع البدع ،ويعرف هذا املسلك مبسلك (املفوضة) أو (أهل
احلديث).
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وهذا املسلك مع ما فيه من السالمة والتسليم إال أنه ال يةدفع شبهات امللحدين،
وشكوك املتحرين ،ولذا سلكَ بعض املتةدمني وأكثر املتأخرين طريق الربهان وناصع
البيان يف توضيح حجج العةول ،وهذا مسلك أكثر األشاعرة واملاتريدية.
ومن خالل ما سبق من األدلة وأقوال العلماء اآلمرة مبتابعة السواد األعظم نلمح
ضرورة أن يتداعى العةالء احلريصون على مجع كلمة املسلمني إىل احلفاظ على كيان أهل
السنة جمتمعاً متوحداً ،وجتنب أسباب النزاع وعوامل الفرقة ،ومن أعظم أسباب النزاع
تصدير املذاهب واألقوال وكأنها حق مطلق ،وحماولة فرضها بةوة السطلة واملال ،ولو
أدرك الناس أن الةضايا الةطعية املتفق عليها ليس مذهباً ألحد وال يسوغ فيها ايخالف،
وأنَّ الةضايا الظنية ال ينبغي أن تفرض على أحد ،وما يراه عاملٌ راجحاً يراه غره
مرجوحاً .فال يطمح عاقل أن جيعل الناس وفقة قناعته ،وقد عرض ايخليفة أبو جعفر
املنصور على اإلمام مالك أن يعمم املوطأ على األمصار ويُلزِم الةضاة واملفتني مبا فيه،
فأجابه مالك( :ال تفعل يا أمر املؤمنني ،فإن الناس قد سبة هلم أقاويل ،ومسعوا
أحاديث ،وأخذ كل قوم مبا سبق إليهم وعملوا به ودانو له من اختالف أصحاب رسول
اهلل وغرهم ،وإنّ ردهم عما اعتةدوه شديد .فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل
بلد ألنفسهم(.))1
وكان علماؤنا يدركون أنَّ تصدير األقوال من بيئتها إىل بيئة أخرى سبب للفرقة
وايخصومة ،وقد جاء متفةه إىل اإلمام أبي يعلى احلنبلي ليةرأ عليه مذهب احلنابلة فسأله
أبو يعلى عن بلده فأخربه .فةال له أبو يعلى :إن أهل بلدك كلهم يةرأون مذهب الشافعي
فلماذا عدل عنه إىل مذهبنا .فةال :إمنا عدل عن املذهب رغبة فيك أن  .فةال الةاضي
أبو يعلى :ان هذا ال يصلح فإنك إذا كن يف بلدك على مذهب أمحد وباقي أهل البلد
على مذهب الشافعي مل جتد أحدا يعيد معك وال يدارسك ،وكن خليةا أن تثر خصومة
( )1اتريخ الطربي ( ،)331 /11واالنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء (ص.)41 :

16

وتوقع نزاعاً ،بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أوىل ،وةدةَّل ُه
على الشيخ أبى إسحاق وذهب به إليه(.))1

أين عقيدة األشاعرة من عقيدة الصحابة وأئمة السلف ؟
جييب عن هذا السؤال إمام بصر خبر ،من كبار أئمة احلديث ،وممن له اليد الطوىل
يف االطالع على آثار السلف من الصحابة والتابعني وتابعيهم ،إنه اإلمام أبو بكر أمحد
بن احلسني البيهةي املتوفى:

هـ صاحب شعب اإلميان ،والسنن الكربى ،وممن له

العناية جبمع نصوص الصفات كما يف كتابه األمساء والصفات ،وكتاب االعتةاد ،قال
رمحه اهلل( :إىل أن بلغ النوبة إىل شيخنا أبي احلسن األشعري رمحة اهلل فلم حيدث يف
دين اهلل حدثا ومل يأت فيه ببدعة؛ بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعني ومن بعدهم من
األئمة يف أصول الدين فنصرها بزيادة شرح وتبيني ،وأن ما قالوا يف األصول وجاء به
الشرع صحيح يف العةول خالف ما زعم أهل األهواء من أن بعضه ال يستةيم يف اآلراء،
فكان يف بيانه تةوية ما مل يدل عليه من أهل السنة واجلماعة ونصرة أقاويل من مضى من
األئمة كأبي حنيفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة واألوزاعي وغره من أهل الشام
ومالك والشافعي من أهل احلرمني ومن حنا حنوهما من احلجاز وغرها من سائر البالد
وكأمحد ابن حنبل وغره من أهل احلديث والليث بن سعد وغره وأبي عبد اهلل حممد بن
امسعيل البخاري وأبي احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري إمامي أهل اآلثار وحفاظ
السنن اليت عليها مدار الشرع رضي اهلل عنهم أمجعني وذلك دأب من تصدى من األئمة
يف هذه األمة وصار رأسا يف العلم من أهل السنة يف قديم الدهر وحديثه(.))2

( )1املسودة يف أصول الفقه (ص.)341 :
( )2تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل األشعري (ص.)111 :
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فأثب هذا اإلمام البصر أن عةيدة أبي احلسن األشعري موافةة لعةيدة الصحابة
والسلف ال ختالفها.
وألن عةيدة اإلمام أبي احلسن األشعري هي العةيدة الصحيحة اليت كان عليها
الصحابة والسلف فةد سلكها كبار احلفاظ وعباقرة اإلسالم.
وما يُروِّجُه بعضهم مِنْ أنَّ عةيدة األشاعرة ختالف عةيدة السلف هو جمرد وهم
قام بعةول املخالفني ،ومتادى الوهم بهؤالء حتى زعموا أن ما هم عليه من التشبيه
والتعطيل هو احلق الذي كان عليه الصحابة والتابعون ،وتوهموا أنَّ كل ما يعتةدونه فمن
املفرتض – من وجهة نظرهم  -أن الصحابة يعتةدونه أيضاً وإنْ كان الصحابة مل يتكلموا
بكلمة يف ذلك ،وذلك أنهم قد افرتضوا أن عةيدتهم هي احلق املوافق للكتاب والسنة،
وإذا كان األمر كذلك فال ميكن للصحابة أن خيالفوا احلق.
ولكنَّ األمر لخالف ظن هؤالء فإن الصحابة والسلف مل يةولوا – وحاشاهم أن
يةولوا – مبا قال به هؤالء مِنْ أنَّ اهلل (يف جهة حسية) ،وأنه (يف جهة عدمية)( ،وأنَّ له
يداً جارحة) ،ومل يةل الصحابة أنَّ اهلل (ينزل بذاته) ،وأنَّه (ينزل نزوال حةيةيا)( ،وأنَّ
االستواء هو اجللوس واالستةرار) إىل غر ذلك مما يةولونه هم.
ولكنَّا يف املةابل وجدنا الصحابة والسلف قد سلكوا مسلك التأويل ،فأوَّلة ابن
عباس وجماهد وسعيد بن جبر وقتادة وغرهم للساق بالشدة ،وعلى ذلك عامة
املفسرين ،وروى هذا التأويل احلاكم يف املستدرك وصححه ،ووافةه اإلمام الذهيب.
ومن ذلك تأويل ابن عباس والضحاك وغرهما لإلتيان يف قوله تعاىل{ :أو يأتي
] ،بإتيان اهلالك واالنتةام ،كما ذكر ذلك اإلمام الةرطيب (.)1
ربك} [األنعام:
ومن ذلك تأويل اإلمام أمحد للمجيء يف قوله تعاىل{ :وجاء ربك} [الفجر] :
مبجيء الةدرة ،روى ذلك البيهةي بسنده إىل حنبل أنه قال مسع عةمِّي أبا عبد اهلل ـ
( )1جامع أحكام القرآن ( ،)411/7وقد نقل ذلك بدون نكري.
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أمحد بن حنبل ـ يةول :احتجوا علي يومئـذ  -يعين يوم ُنوظِـرة يف دار أمر املؤمنني -
فةالوا :جتيء سورة البةرة يوم الةيامة وجتئ سورة تبارك ،فةل هلم إمنا هو الثواب ،قال
تعاىل{ :وجاء ربك} إمنا تأتي قدرته ،وإمنا الةرآن أمثال ومواعظ .قال البيهةي :هذا
إسناد صحيح ال غبار عليه(.)1
ومن ذلك تأويل ابن عباس وسعيد بن جبر وجماهد وابن جرير الطربي ( )2وغرهم
من السلف للكرسي بالعلم ،قال البخاري يف صحيحه( :قال ابن
جُبر{:كرسيه}علمُهُ)( .)3وأورده مسنداً عبدُ اهلل بن أمحد يف كتاب السنة ،والاللكائيُ
يف شرح أصول اعتةاد أهل السنة ،والبيهةي يف األمساء والصفات.
وذكر هذا التفسيـر اإلمام البغوي والةرطيب وابن الـجوزي والبيضاوي وابن عطية
وأبو حيان األندلسي وأبو حممد مكي الةرواني واملاوردي وابن كثر ،وغرهم ،ومل
ينكروا هذا التأويل وإن ذكروا غره معه.
ومن ذلك تأويل ابن عباس وغره من السلف األيدي بالةوة يف {والسماء بنيناها
بأيد} [الذاريات ،] :وقال بهذا التفسر جماهد ،وقتادة ،وسفيان ،وهو الذي فسر به
الطربي والبغوي ،وغرهما.
وتأويل اإلمام البخاري للضحك بالرمحة يف احلديث( :فال يزال يدعو حتى
يضحك اهلل منه ،فإذا ضحك منه قال له ادخل اجلنة( ،))4قال البخاري( :معنى الضحك
الرمحة( .))5وقال اإلمام ابن عبد الرب يف شرح حديث( :يضحك اهلل إىل رجلني :يةتل
أحدهما اآلخر .كالهما يدخل اجلنة .يةاتل هذا يف سبيل اهلل فيةتل .ثم يتوب اهلل على
الةاتل ،فيةاتل فيستشهد) قال( :وأما قوله" :يضحك اهلل إليه" :أي يتلةاه اهلل عز وجل
بالرمحة والرضوان والعفو والغفران ،ولفظ الضحك هاهنا جماز؛ ألن الضحك ال يكون
من اهلل عز وجل على ما هو من البشر؛ ألنه ليس كمثله شيء ،وال تشبهه األشياء(.))6
( )1البداية والنهاية (.)683/41

( )2جامع البيان يف أتويل القرآن لإلمام الطربي (.)104/5
( )3صحيح البخاري ،تفسري القرآن ،ابب قوله عز وجل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ.﴾...
( )4البخاري ،كتاب التوحيد ،ابب قول هللا تعاىل وجوه يومئذ انضرة ،برقم ( ،)7167مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب معرفة طريق الرؤية،
رقم (.)481

( )5األمساء والصفات للبيهقي (.)71 /1

( )6االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار البن عبد الرب (.)147/41
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ومن ذلك تأويل النضر بن مشيل الةدم يف قوله ﷺ« :ال تزال جهنم تةول هل من
مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه ،فتةول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إىل بعض»(.)1
مبن سبق بهم العلم.
قال العالمة مرعي الكرمي( :قال النضر بن مشيل( )2يف معنى قوله حتى يضع اجلبار
فيها قدمه أي من سبق يف علمه أنه من أهل النار(.))3
ومن ذلك تأويل اإلمام ابن جرير الطربي لالستـواء بعلو السلطان ،فةد قال رمحه
اهلل( :فةل :عال عليها علو ملك وسلطان ،ال علو انتةال وزوال(.))4
وهذا الباب واسع ،والتأويالت فيه كثرة ،وما سبق وافٍ باملةصود ،مُثْبِ ٌ أن
التأويل طريقٌ مسلوك من العهد األول ،ال نكارة فيها وال غرابة شريطة أن يكون وفق
قواعد لغة العرب ونظام كالمها.
وأما اعتةاد أن الصحابة والسلف فهموا من نصوص الصفات ايخربية ظواهرها فهو
جمرد وهم ،وال ميكن إثبات هذه الدعوى ،إذْ ال يثب عنهم قول واحد يفيد ذلك ،وال
يصح أن يُعزى إليهم إال ما قالوه وصرحوا به ،واعتةاد هؤالء صواب ما هم عليه ال يُجةوِّزُ
هلم نسبة ذلك للصحابة والسلف ،وقد زلَّ بعض املعتزلة حني صنف يف طبةات أهل
االعتزال فعدَّ يف الطبةة األوىل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه .
قال اإلمام تاج الدين السبكي( :قال الشيخ اإلمام – تةي الدين السبكي  -فيما
حيكيه لنا ولةد وقف لبعض املعتزلة على كتاب مساه طبةات املعتزلة وافتتح بذكر عبد
اهلل بن مسعود رضى اهلل عنه ظنا منه أنه  -برأه اهلل منهم  -على عةيدتهم.
قال :وهذا نهاية يف التعصب ،فإمنا ينسب إىل املرء من مشى على منواله.
قل أنا للشيخ اإلمام – الوالد  -ولو مت هذا هلم لكان لألشاعرة أن يعدوا أبا بكر
وعمر رضى اهلل عنهما يف مجلتهم ألنهم عن عةيدتهما وعةيدة غرهما من الصحابة فيما
( )1البخاري ،رقم احلديث ( ،)3334ومسلم ،ورقم احلديث (.)1818
( )2النضر بن مشيل ،إمام يف احلديث واللغة ،من علماء القرن الثاين اهلجري ،ولد يف حدود سنة 177هـ ،واملتوىف سنة 714هـ ،روى عنه
اإلمام حيىي ابن معني وإسحاق بن راهوية والدارمي ،انظر تذكرة احلفاظ للذهيب ( ،)112/4وسري أعالم النبالء (.)178/9
( )3األمساء والصفات للبيهقي ( ،)420/1وأقاويل الثقات ملرعي الكرمي احلنبلي (.)478/4
( )4تفسري الطربي (.)160/4
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يدعون يناضلون ،وإياها ينصرون ،وعلى محاها حيومون.
فتبسم وقال :أتباع املرء من دان مبذهبه ،وقال بةوله على سبيل املتابعة واالقتفاء
الذى هو أخص من املوافةة ،فبني املتابعة واملوافةة بون عظيم(.))1
وعليه فال جيوز أنْ يُنسب إىل الصحابة والتابعني إال ما صرَّحوا به،ومل دجد جلمهور
الصحابة خوضاً يف تفاصيل ما يتعلق بصفات الباري تعاىل ،بل الغالب عليهم اإلمساك
والسكوت ،و وعدم ايخوض يف تفسر تلك األلفاظ ،والتأويل املنةول عنهم قليل ،وقد
أبان اإلمام احملدث الفةيه حممد بن احلسن الشيباني رمحه اهلل منهج الصحابة والتابعني
قال( :اتفق الفةهاء كلهم ،من املشرق إىل املغرب ،على - :اإلميان بالةرآن واألحاديث
اليت جاء بها الثةات عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف صفة الرب عز وجل  -من
غر تفسر  -وال وصف  -وال تشبيه - .فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فةد خرج عما
كان عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم وفارق اجلماعة ،فإنهم - :مل يصفوا  -ومل
يفسروا  -بل أفتوا مبا يف الكتاب والسنة ،ثم سكتوا(.))2

سالسل اإلسناد
أوضحُ من خالل هذا العنوان عدم االفرتاق بني املتةدمني واملتأخرين ،من خالل
ِّ
تلةي الالحق عن السابق وثناؤه عليه ،وبذل العلم من السابق لالحق ورضاه عنه ،وأنه
ال وجود الختالف يف األصول واملنطلةات بني متةدمي أهل السنة ومتأخريهم ،وأضرب
على ذلك أمثلة:
املثال األول :اإلمام فخر الدين الرازي
وهو حممد بن عمر بن حسني بن احلسن الشافعي املعروف بـ (فخر الدين الرازي)
املتوفى سنة هـ ،أخذ العلم عن مجاعة من العلماء منهم والده اإلمام ضياء الدين
عمر بن احلسني وهو عن اإلمام حميي السنة أبي حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء
البغوي الشافعي املتوفى :هـ ،وهو عن اإلمام الكبر احلسني بن حممد بن أمحد
الةاضي املروروذي املشهور بـ (الةاضي حسني) ،أحد أعالم الشافعية املتوفى سنة هـ،
( )1طبقات الشافعية الكربى (.)133 /1
( )2شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (.)481 /1
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وهو عن اإلمام الكبر شيخ الشافعية أبي بكر عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل املروزي
ايخراساني ،املعروف بالةفال الصغر ،املتوفى سنة هـ ،وهو عن شيخ الشافعية اإلمام
أبي زيد حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن حممد املروزي املتوفى سنة هـ ،راوي صحيح
البخاري عن الفربري ،هو عن شيخ الشافعية اإلمام الكبر أبي إسحاق إبراهيم بن أمحد
هـ ،وهو عن شيخ اإلسالم أبي العباس أمحد بن عمر بن سريج
املروزي املتوفى
البغدادي املتوفى سنة هـ ،وهو عن اإلمام شيخ اإلسالم أبي الةاسم عثمان بن سعيد
هـ ،وهو عن اإلمام إمساعيل بن حييى بن
بن بشار البغدادي األمناطي املتويف سنة
إمساعيل املزني تلميذ الشافعي ،عن اإلمام الشافعي املتوفى هـ ،وبةية السلسلة إىل
سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معروفة فال أطيل بذكرها.
املثال الثاني :اإلمام شيخ اإلسالم حييى بن شرف النووي
املولود هـ واملتوفى هـ أخذ عن مجع من األئمة منهم كمال الدين إسحاق
بن أمحد املغربي املتوفى هـ وكمال الدين سالر بن احلسن املتوفى هـ وهما أخذا
عن اإلمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرمحن ابن الصالح املتوفى هـ ،وأخذ ابن
الصالح عن أبي حامد عماد الدين حممد بن يونس بن حممد بن منعة بن مالك املتوفى
هـ ،وأخذ عماد الدين عن حممد بن هبة اهلل السديد السَّلَمةاسي املتوفى هـ ،وأخذ
السَّلَمةاسي عن علي بن أمحد بن احلسني بن أمحد بن احلسني بن حممويه أبو احلسن
املةرىء الفةيه املتوفى سنة هـ ،وأخذ علي بن أمحد عن فخر اإلسالم أبي بكر حممد
بن أمحد بن احلسني الشاشي شيخ الشافعية املتوفى هـ ،وأخذ هو عن اإلمام أبي
إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشرازي املتوفى هـ ،وأخذ أبو إسحاق الشرازي
عن اإلمام أبي الطيب الطربي وامسه طاهر بن عبد اهلل بن طاهر املتوفى هـ ،وأخذ
أبو الطيب ومجع من كبار األئمة كاملاوردي ،واحملاملي ،والفةيه سليم بن أيوب الرازي
عن أبي حامد أمحد بن أبي طاهر حممد بن أمحد اإلسفراييين املتوفى هـ ،وأخذ أبو
حامد عن اإلمام أبي الةاسم عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد الداركي املتوفى هـ،
وأخذ الداركي عن اإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي شيخ الشافعية املتوفى
هـ ،وأخذ أبو إسحاق املروزي عن اإلمام الةاضى أبي العباس أمحد بن عمر بن
سريج البغدادى املتوفى  ،وأخذ ابن سريج عن اإلمام عثمان بن سعيد بن بشار
األمناطي املتوفى هـ ،وأخذ األمناطي عن اإلمام أبي إبراهيم إمساعيل بن حييى بن
إمساعيل بن عمرو بن إسحاق املزني صاحب اإلمام الشافعي املتوفى هـ.
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املثال الثالث :اإلمام الباجي املالكي
وهو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي املالكي األشعري املتوفى هـ ،أخد عن
اإلمام أبي حممد مكي بن أبي طالب محوش بن حممد بن خمتار الةيسي ،الةرواني املتوفى
هـ ،أخذ عن اإلمام أبي حممد عبد اهلل بن أبي زيد الةرواني املالكي املتوفى هـ،
ويةال له :مالك الصغر ،وأخذ الةرواني عن مفيت املغرب أبي بكر حممد بن حممد بن
وشاح اللخمي املعروف بابن اللباد املتوفى هـ ،وأخذ ابن اللباد عن اإلمام حييى بن
عمر بن يوسف الكناني األندلسي املتوفى هـ ،وأخذ الكناني عن اإلمام أبي سعيد
عبد السالم بن حبيب بن حسان بن هالل بن بكار التنوخي امللةب بسحنون املتوفى
هـ ،وأخذ سحنون عن تلميذ اإلمام مالك عبد الرمحن بن الةاسم املتوفى هـ،
عن اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة رمحه اهلل.
ومن تتبع طبةات العلماء وترامجهم وجد التسلسل بني األشياخ والتالميذ من العهد
األول إىل يومنا ،ومل جيد عةيدة للتالميذ ختالف عةيدة األشياخ.
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