
 
  



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

والصــــالة والســــالم األمتــــان األكمــــالن علــــى أشــــرف خلــــق هللا  رب العــــاملني، احلمــــد هلل
 أمجعني، سيد� حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.

؛ عســى أن يرفعـوا غريهـا بعضـهم فـال تكـاد ختمـد ألهـل البـدع رايـة إال وحيـاول أمـا بعـد..
، ولــو أ�ــم أنفقــوا الســنةاحلــق و أن تلقــى رواًجــا وقبــوًال، و�ىب هللا تعــاىل إال أن يــتم نــوره ويظهــر 

صلى هللا عليـه وسـلم، وختلـوا أوقاهتم يف تدبر القرآن الكرمي وتفهم سرية سيد األولني واآلخرين 
 .كربائهمعن اتباع اهلوى؛ لرجعوا إىل احلق كما رجع إليه بعض  

 د هللا الرازي ينشد يف غري موضع من كتبه:فهذا أبو عب
 �ايــــــــــة إقــــــــــدام العقــــــــــول عقـــــــــــال

 
 وأكثــــــــر ســــــــعي العــــــــاملني ضــــــــالل 
 وأرواحنـــا يف وحشـــة مـــن جســـومنا 

 
ـــــــــــــــــا� أذى ووابل   وحاصـــــــــــــــــل دني
 ومل نســتفد مــن حبثنـــا طــول عمـــر� 

 
ــــالوا   ســــوى أن مجعنــــا فيــــه قيــــل وق
الفلسـفية، فمـا رأيتهـا تشـفي علـيًال، وال لقد أتملـت الطـرق الكالميـة، واملنـاهج "ويقول:  
أقـــرأ يف اإلثبــــات: {الـــرَّْمحَُن َعلَـــى اْلَعــــْرِش ، تـــروي غلـــيًال، ورأيــــت أقـــرب الطـــرق طريقــــة القـــرآن

قـرأ أو ، ]١٠]، {إِلَْيِه َيْصَعُد اْلَكلِـُم الطَّيِّـُب َواْلَعَمـُل الصَّـاِلُح يـَْرفـَُعـُه} [فـاطر: ٥اْستَـَوى} [طه: 
، ]١١٠{َوَال حيُِيطُـــوَن بِــِه ِعْلًمـــا} [طـــه:  ]،١١ َكِمْثلِـــِه َشــْيٌء} [الشـــورى: {لَـــْيسَ  :يف النفــي

يًّا} [مرمي:   ."ب مثل جتربيت، عرف مثل معرفيت، ومن جرَّ ]٦٥{َهْل تـَْعَلُم لَُه مسَِ
لقــــد خضــــت البحــــر اخلضــــم، وتركــــت أهــــل اإلســــالم "ويقــــول إمــــام احلــــرمني اجلــــويين: 

عنـه، واآلن إن مل يتـداركين ريب برمحـة [منـه] فالويـل لفـالن، وعلومهم، وخضت يف الذي �ـوين 
 ."وها أ� ذا أموت على عقيدة أمي

  . )١(ا عند املوت أصحاب الكالم"ويقول الغزايل: "أكثر الناس شكًّ 
 :كتــابالكتــب الــيت تنشــر البدعــة، وتؤصــل للفرقــة، وهــو   تلك وبني أيدينا واحًدا من

 "أدعياء السلفيةاالنتصار ألهل السنة وكشف مذهب "

                                         
 ).١١ -١٠ /٥، ٢٨ /٤)، وجمموع فتاوى ابن تيمية (١٩٥ -١٩٣نظر: الفتوى احلموية الكربى (ص: ) ي١(



ــه نقــًدا يظهــر عــوارهنعــرض  نقــد  �ولــيس مــرادكاتبــه، الصــحيح عنــد  واخــتالل املــنهج  ،ل
طــال لــو قصـد� إىل ذلـك ل، وإال خلرجنــا عـن املقصـود، و مـن أابطيـل مجيـع مـا جـاء يف الكتــاب

ا، وحسبنا من القالدة ما أحاط ابلعنق، واللبيب ابإلشارة يفهم.  بنا املقام جدًّ
 علومات الفنية للكتاب:أوًال: امل

 االنتصار ألهل السنة وكشف أدعياء السلفية. :عنوان الكتاب
ـــوم الشـــرعية والعربيـــة ابألزهـــر  –حصـــن الـــدين أيب املعـــايل األزهـــري  :أتليــــف مـــدرس العل

 .الشريف
 .دار النور املبني :الطباعة دار

 ص) ابلقطع املتوسط. ٣٣٨يقع الكتاب يف ( :عدد صفحاته
 الكتاب:ا: خطة اثنيً 
  ثالثة أبواب وخامتة.كتابه إىل مقدمة و   ؤلفم املقسَّ 

وقــد جانــب ، يــلالــيت مل يقــم عليهــا دل واملــزاعممــن االدعــاءات ففيهــا مجــل  :املقدمــةفأمــا 
يف (ص: يقـول حيـث ؛ االدعـاءاتتلـك منـوذج مـن  هـذا؛ و املوضـوعية واإلنصـافاملؤلـف فيهـا 

، وهـم احلملــة اآلمثــة املســعورة علــى علمــاء املســلمني): "وحيمل أدعياء السلفية لواء هذه ١٤
ملـن خـالفهم، خاصـة وقـد توفـت هلـم  -بـل والتكفـري أحيـا�ً - مشهورون حبب الطعن والتضليل

إمكا�ت تساعدهم على ذلك، ومـن امـتالك للقنـوات الفضـائية، ودعـم أبمـوال بعـض الساسـة 
 يف بعض بالد املسلمني".

ــاملؤلــف يضــيف مث  : قولــه "أدعيــاء الســلفية"علــى بقولــه يف اهلــامش آخــر للســلفية  ااهتاًم
 ،هلم أهل السنة واجلماعة بذلك االسـم قرّ ال يُ ، و ي نفسها اليوم ابلسلفيةوهم الفرقة اليت تسمِّ "

ــبهة األوائــــل ــمة واملشــ ــذاهبهم إىل طوائــــف اجملســ ــارهم ومــ ــول أفكــ ــع أصــ ، خاصـــة فرقـــة وترجــ
ويــدينون هللا تعــاىل آبراء الشــيخ تقــي الــدين ابــن تيميــة الــيت  ،اميــة، مــع اختالفــات طفيفــةالكرّ 

وخـرق هبـا إمجـاع العلمـاء، وقـد كـانوا معـروفني ابسـم الوهابيـة،  ،خالف فيهـا عقيـدة أهـل السـنة
النجــدي الــذي ظهــر يف القــرن الثــاين عشــر  الوهــاب التميمــي نســبة إىل زعــيمهم حممــد بــن عبــد

ا كفـار جتـب اهلجري أبرض جنـد، مث ادعـى أنـه علـى مـذهب السـلف، وأن مسـلمي زمانـه مجيًعـ
رات فكــرهم نبــذوا هــذا االســم ومســوا أنفســهم حمــاربتهم وإدخــاهلم يف اإلســالم، وملــا ظهــرت عــو 



ابلسلفية نسبة إىل السلف الصاحل ليكون هلم قبول عند العوام، وسيأيت الكالم على ذلـك كلـه 
 ."ا ابألدلة يف هذا الكتاب إن شاء هللا تعاىل مدعمًّ ًال مفصّ 

): "وكيــف ال يصــدق ذلــك والقــائمون علــى االهتــام يتمســحون يف ١٥ويقــول يف (ص: 
عــادات مــن املبالغــة يف تطويــل اللحــى وتقصــري الثيــاب، وقلــوب العــوام وضــعاف الطلبــة ســنن ال

 . …"تنخدع ابملظاهر وتثق أبقوال من تظن فيهم اخلري والصالح
ـــاس ١٦ويقـــول يف (ص:  ): "كمـــا أنـــه يكشـــف حقيقـــة أدعيـــاء الســـلفية وأ�ـــم أحـــق الن

 ."…ةبلقب اجملسم
فـــانظر � رعـــاك هللا كيـــف يـــتهم املؤلـــف علمـــاء الســـلفية ودعـــاهتم يف واقعنـــا املعاصـــر 

، مث الظــاهرةالنــيب صــلى هللا عليــه وســلم ســنن بابلــر�ء وخــداع العــوام، عــن طريــق التمســك 
متابعــة هــدي النــيب يف يقول: إ�م أحق الناس بلقب اجملسمة! فهل يستقيم أن يســعى املــرء 

يكــون يف حــق هللا تعــاىل جمســًما؟! مــع العلــم أبنــه ال خيلــو  اهر، مث  عليــه وســلم الظــصلى هللا
كتــاب مــن كتــب أهــل الســنة واجلماعــة يف العقيــدة إال وفيــه اإلنكــار الصــريح علــى عقيــدة 

 اجملسمة.
لطــال بنــا املقــام، االفــرتاءات علــى مــنهج الســلف د تلــك االدعــاءات و ولــو ذهبنــا نفنِّــ

الــيت  - اجلمــل املتكــاثرة مــن االهتامــاتو  الفقــرات هــذهوحسبنا أن يعلــم القــارئ الفطــن أن 
ــا الكاتـــــب مل ــورد عليهـــ ــيًال  يـــ ــعيًفادلـــ ــو ضـــ ــزان  - ، ولـــ ــة يف ميـــ ــا ابطلـــ ــق و مجيعهـــ ــدل احلـــ العـــ

مــا أســهل الــدعاوى واالهتامــات ابلباطــل، ، بعيًدا عن األهواء والتعصــب، ولكــن واإلنصاف
مــن "ابــن عبــد الــرب رمحــه هللا: احلــافظ  قالــه أمجــل مــا ا؛ ومــعزيــز -كمــا يقــال   –واإلنصاف 

 .)١("بركة العلم وآدابه اإلنصاف فيه، ومن مل ينصف مل يفهم ومل يتفهم
؛ لتبــني ، ولــو فعــللكاتب مناقشة املسائل ابلطريقة العلمية الصحيحةكان األجدر ابو 

تبــني  ،إبخــالص ومتابعــة فيهــاظر االنــدقــق إذا فيها؛ كما يقال: كل مسألة  صوابله وجه ال
  ا.منهلك وجه الصواب 

                                         
 ).٥٣٠ /١امع بيان العلم وفضله () ج١(



): ١٥حيـــث يقـــول يف (ص:  ؛صـــراحة نفســـهقـــد خـــالف املؤلـــف مـــا اشـــرتطه علـــى و 
"لكــن صــحة العقيــدة تعــرف ابالســتناد إىل األدلــة والرباهــني القطعيــة الــيت ال يتطــرق إليهــا 

لقــارئ وال يكــاد جيــد ا، )١(. مــع حتفظنــا علــى قولــه: "القطعيــة""الشــك وال تتخللهــا الظنــون
 فيما يقرره املؤلف من عقائد. األدلة والرباهني تلك احلصيف 

 سبب التأليف:
ـــاب )١٦(يف ص:  بقولـــهســـبب أتليفـــه أظهـــر املؤلـــف يف ثنـــا� املقدمـــة  : "ويف هـــذا الكت

مناقشــة قضــية صــفات البــاري تبــارك وتقــدس، خاصــة مــا يتعلــق مبــا ورد يف مبشــيئة هللا تعــاىل، 
ع بــه أولئــك نِّ ، فإ�ــا أكثــر مــا يَشــالكــرمي والســنة النبويــة العطــرة نصــوص املتشــاهبات مــن القــرآن

 الناس على أهل السنة، ويزعمون خمالفتهم فيه ملنهج السلف  واعتقادهم".
  وبــىن عليهــاأدخلت علــى املؤلــف، ويف هذه الفقرة يتضح للقارئ الكرمي الشبهة اليت 

ويــة الــيت تناولــت صــفات هللا تعــاىل وهي اعتبــاره أن اآل�ت القرآنيــة واألحاديــث النبكتابه، 

 .)٢(أهل التفويضمذهب عني هو ، وهذا الذي ال يعلم أتويله إال هللا تعاىل من املتشابه
 وهللا أعلـم -وأحسـب هذه الشـبهة، يف الرد على  ء أهل السنة واجلماعةوقد توسع علما

وأقتصر يف هذا يف الكتاب، يندفع أكثر ما  أنه ابلوقوف على ضعف هذه الشبهة وبطال�ا -
  .-اهلوى التعصب و بعيًدا عن  -املقام على قول يناقش املسألة هبدوء ومبنطقية 

ــإن  ــة فــ ــا كيفيــ ــابه، وإمنــ ــن املتشــ ــفات ليســــت مــ ــية: أن آ�ت الصــ ــذه القضــ ــق يف هــ احلــ

 . )٣(الصفات من املتشابه الذي ال نعلمه، والذي نكل علمه إىل هللا سبحانه وتعاىل

                                         
 مركز سلف ورقة علمية تناقش هذه املسألة تفصيًال، وهي بعنوان: "حجية خرب اآلحاد يف العقائد"، وهذا ) يف١(

  /٦٢٣/https://salafcenter.orgرابطها: 
  مركز سلف عدة مقاالت حول موضوع التفويض وبيان بطالنه، ومنها: ) يف٢(
  /٢١٠/https://salafcenter.orgحقيقة التفويض وموقف السلف منه، ورابطه يف املوقع:  -
  /٢٨٧/https://salafcenter.orgمن لوازم القول ابلتفويض يف معاين صفات هللا عز وجل، ورابطه:  -
  /٢٩٣/https://salafcenter.orgمن أدلة القائلني ابلتفويض وشيء من املناقشة، ورابطه:  -
 .)٢٥٧ /١) جهود الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف تقرير عقيدة السلف (٣(

https://salafcenter.org/623/
https://salafcenter.org/210/
https://salafcenter.org/287/
https://salafcenter.org/293/


وحينئــٍذ ": -ا القــولذن قــال هبــلــى مــمعــرض رده عيف -يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
أو كثــري ممــا وصــف هللا بــه نفســه ال يعلــم األنبيــاء  ،فيكــون مــا وصــف هللا بــه نفســه يف القــرآن

  ...ا ال يعقلون معناهبل يقولون كالمً  ،معناه
إذ كـان هللا أنـزل القـرآن وأخـرب أنـه جعلـه  ؛قال: ومعلوم أن هـذا قـدح يف القـرآن واألنبيـاء

وأمــر  ، للنـاس، وأمـر الرسـول أن يبلـغ الـبالغ املبـني، وأن يبـني للنـاس مـا نـزل إلـيهمهـدًى وبيـا�ً 
ال  - ...وهـو مـا أخـرب بـه الـرب عـن صـفاته -ومـع هـذا فأشـرف مـا فيـه  ،بتدبر القرآن وعقلـه

الرســول بــنيَّ للنــاس مــا نــزل إلــيهم، وال بلــغ تــدبر، وال يكــون عقــل وال يُ فــال يُ  ،يعلــم أحــد معنــاه
  .البالغ املبني

فيقــول كــل ملحــد  [يعــين: القــول أبن صــفات البــاري مــن املتشــابه]: وعلــى هــذا التقــدير
احلــق يف نفــس األمــر مــا علمتــه برأيــي وعقلــي، ولــيس يف النصــوص مــا ينــاقض ذلــك؛  :ومبتــدع

ا، ومـا ال يعلـم أحـد معنـاه ال جيـوز ألن تلك النصوص مشـكلة متشـاهبة، وال يعلـم أحـد معناهـ
  .ستدل بهأن يُ 

ا لبــــاب مــــن ا لبــــاب اهلــــدى والبيــــان مــــن جهــــة األنبيــــاء، وفتًحــــفيبقــــى هــــذا الكــــالم ســــدًّ 
يعارضــهم ويقــول: إن اهلــدى والبيــان يف طريقنــا ال يف طريــق األنبيــاء؛ ألننــا حنــن نعلــم مــا نقــول 

  . عن أن يبينوا مرادهمفضًال  ،يقولونونبينه ابألدلة العقلية، واألنبياء مل يعلموا ما 
فتبـني أن قـول أهـل التفـويض الــذين يزعمـون أ�ـم متبعـون للســنة والسـلف مـن شـر أقــوال 

 .)١("أهل البدع واإلحلاد
 متكررة: أخطاء

  ها:أشهر من و وقع املؤلف يف مجلة من األخطاء، 
؛ فيقـول مـثال واملاتريديــةيف األشاعرة حمصورًا مذهب أهل السنة  اعتباره األول: اخلطأ
): "حيــث جيــد القــارئ إثبــات بــراءة مــذهب أهــل الســنة األشــاعرة واملاتريديــة مــن ١٦يف (ص: 

 التهم الباطلة اليت يرميهم هبا خصومهم".
اآلونــة األخــرية،  تلــك الــدعوى يف انتشــرت ال دليــل عليهــا، وقــد وهــذه دعــوى ابطلــة

 ؤمتر الذي انعقد يف جــروزين يف الشيشــاناملخمرجات ما و  ،والندوات قدت هلا املؤمتراتعُ و 
                                         

 ).٢٠٥ -٢٠٤ /١رء تعارض العقل والنقل () د١(



، واجلماعـــة أهـــل الســـنةعلمـــاء مجاعـــة مـــن ى تلـــك الـــدعوى رد علـــتـــوىل الـــوقـــد ، منــا ببعيـــد
 منها:يها، و عدة ردود علوملركز� 
"كلمة #مركز_سلف_للبحوث_والدراسات خبصوص بيان مؤمتر جــروزين" وهــذا  -
  . /١٢٤/https://salafcenter.orgرابطها: 
مناقشــة هادئــة لورقــة الــدكتور أســامة األزهــري يف مــؤمتر الشيشــان، وهــذا رابطهـــا:  -

https://salafcenter.org/١٩٦/  
ــا:  - ــ ــذا رابطهــ ــ ــة؟ وهــ ــ ــنة واجلماعــ ــ ــل الســ ــ ــم أهــ ــ ــن هــ ــ ــة.. مــ ــ ــة األربعــ ــ ــعرية واألئمــ ــ األشــ

https://salafcenter.org/١٣٧/  
(الســـلفية يف وقتنـــا رمـــي أهـــل الســـنة واجلماعـــة اخلطـــأ الثـــاين: تكـــرر يف كـــالم املؤلـــف 

): "كمـا أنـه يكشـف حقيقـة أدعيـاء السـلفية، ١٦فيقول مثًال يف (ص: ابلتجسيم؛ املعاصر) 
 وأ�م أحق الناس بلقب اجملسمة...". 

عصــر ومصــر أب�ــم كــل ال خيفــى علــى مــن لــه إملــام بكتــب أهــل  الســنة واجلماعــة يف  و 
فإنـــك ال تكـــاد جتـــد كتـــااًب يتنـــاول عقيـــدة الســـلف إال وفيـــه الـــرباءة  ؛بــرآء مـــن تلـــك التهمـــة

): ١٩٩ /١الســـفاريين يف لوامـــع األنـــوار البهيـــة ( يقـــول ؛واإلنكـــار علـــى مـــذهب اجملســـمة
ــار واآل�ت ينزِّ " ــن األخبـــ ــني للمنصـــــوص مـــ ــات املتبعـــ ــل اإلثبـــ ــإن أهـــ ــن فـــ ــاىل عـــ ــون هللا تعـــ هـــ

 ."التكييف واحلد، ويعتقدون أن من وصفه تعاىل ابجلسم أو كيف فقد زاغ وأحلد
 موضوع الكتاب:وأما 

 :متهيد مهم وإطاللة اترخيية مفيدة، وجعله بعنوان: لباب األولكتابه اب  ؤلفافتتح امل
  ): "مواقف العلماء عند ظهور مقاالت أهل البدع:٢٩قوله يف (ص:  ومما ذكره فيه

رفـض علمـاء أهـل السـنة االنسـياق وراء هـذه  ؛دخوهلم هذا املعرتك وخوضـهم حبـره قبل -
عــن اخلــوض يف هــذه اللُّجــج املوجــة الثقافيــة اجلديــدة؛ ملــا رأوه مــن خطــورة املســلك، وأعرضــوا 

 وحذروا الناس من اخلوض فيها.
ــى فعلــى ســبيل املثــال: قــد ســئل ربيعــة بــن أيب عبــد الــرمحن عــن قولــه تعــاىل:  {الــرَّْمحَُن َعَل

، ومـــن هللا االســـتواء غـــري جمهـــول، والكيـــف غـــري معقـــول]، فقـــال: "٥اْلَعـــْرِش اْســـتَـَوى} [طـــه: 
 التصديق".الرسالة، وعلى الرسول البالغ، وعلينا 

https://salafcenter.org/124/
https://salafcenter.org/196/
https://salafcenter.org/137/


فضل طريقة الجتنـاب أبل وكانوا يتأمثون من حماورة أولئك املبتدعة، ويرون يف هجرهم  -
 الناس إ�هم.

ومن ذلك اآلاثر الصـرحية عـن األئمـة الكبـار، أمثـال أيب حنيفـة ومالـك والشـافعي وأمحـد 
 فقـد كـان لقـب أصـحاب الكـالم يفرمحهـم هللا تعـاىل يف النهـي عـن جمالسـة أصـحاب الكـالم، 

 ."العصور اإلسالمية األوىل يطلق على املبتدعة خاصة
إال ومــن اشــتغل بــه، ابلــرغم مــن تلــك األقــوال الــيت نقلهــا املؤلــف يف ذم علــم الكــالم 

 اتبع مسلكهم وسار على طريقتهم أنه 
 ظهور الفرق ومتايزهاوحتت عنوان: 

يف ): "كمـــــا ظهـــــر حممــــد بـــــن كـــــرَّام إمـــــام اجملســـــمة ٤١ -٤٠يف (ص: يقــــول الكاتـــــب 
خراسان، وأثبت هو وأتباعه هلل تعاىل احلقـائق اللغويـة لـبعض األلفـاظ الـيت وردت يف النصـوص 
مضـافة إليــه تعــاىل، كاليــد والعــني والســاق واجملـيء والنــزول واهلرولــة، ممــا يــوهم مشــاهبة هللا تعــاىل 

 خللقه، وادعوا أ�ا صفات له، إال أ�ا ال تشبه صفات املخلوقني".
هـــذه  تويبقـــى الســـؤال أليســـيف هـــذه الفقـــرة؛ كتبـــه املؤلـــف وال ينقضـــي العجـــب ممـــا  

عــن  ومــاذا ســيقولالســنة النبويــة املطهــرة؟! يف الصــفات اثبتــة هلل تعــاىل يف القــرآن الكــرمي و 
) أبنــه ٤١يف (ص: كمــا صــفه  يو  ،إليــه ؤلفاملينتسب الذي  -اإلمام أيب احلسن األشعري 

 يثبت تلك الصفات وغريها: وهو  –شيخ اإلسالم وامللة و�صر الدين 
ــول ف ــه هللا يقـــ ــعري رمحـــ ــن األشـــ ــو احلســـ ــيخ أبـــ ــر" يفالشـــ ــل الثغـــ ــالة إىل أهـــ (ص:  "رســـ
وأن ، وأمجعــوا علــى أنــه عــز وجــل يســمع ويــرى، وأن لــه تعــاىل (يــدين مبســوطتني)): "١٢٧

ا، والســماوات مطــو�ت بيمينــه مــن غــري أن يكــون جوارًحــاألرض مجيعا قبضــته يــوم القيامــة 
  ".وأن يديه تعاىل غري نعمته

ــول يف  ــةويقـــ ــاىل  – )١٢٥(ص:  اإلابنـــ ــد هلل تعـــ ــفة اليـــ ــات صـــ ــئلنا -يف إثبـــ ــد ســـ : "قـــ
أتقولون إن هلل يدين؟ قيل: نقول ذلك بال كيف، وقد دل عليه قوله تعــاىل: {يَــُد اهللَِّ فـَــْوَق 

  .]"١٠أَْيِديِهْم} [الفتح: 
ــالميني ( ــاالت اإلســ ــول أصــــحاب  ): "٢٢٦ /١ويقـــول يف مقــ ــة قــ ــة مجلــ ــذه حكايـ هــ

ــنة ــل السـ ــبحانه  -وأن هللا  …احلـــديث وأهـ ــى  -ســ ــرَّْمحَُن َعلَــ ــال: {الـ ــا قـ ــه كمــ علـــى عرشـ



وأن لــه يــدين بــال كيــف كمــا قــال: {َخَلْقــُت بِيَــَديَّ} [ص:  ،]٥اْلَعْرِش اْستَـَوى} [الرمحن: 
وأن لــه عينــني بـــال كيــف كمـــا  ،]٦٤وكمــا قــال: {بَـــْل يَــَداُه َمْبُســوطََتاِن} [املائـــدة:  ،]٧٥

ــَك ُذو  ]،١٤} [القمـــر: َجتْـــِري أبَِْعيُِننَـــا{قـــال:  َقـــى َوْجـــُه رَبِّـ وأن لـــه وجهـــاً كمـــا قـــال: {َويـَبـْ
ْكَراِم} [الرمحن:   ."]٢٧اجلَْالِل َواْألِ

: "فـــأخرب تعـــاىل -العـــني هلل تعــاىل  يف إثبــات صـــفة –) ١٢١ويقــول يف اإلابنـــة (ص: 
 ".دّ ف وال حتَُ كيَّ أن له وجًها وعيًنا وال تُ 
: "ويقـــال هلــم ألـــيس -يف إثبـــات صــفة الســـاق هلل تعــاىل  –) ١٩٣ويف اإلابنــة (ص: 

{يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَىل السُُّجوِد فَــَال َيْســَتِطيُعون} [القلــم: قد قال هللا تعاىل: 
 ."]، أليس قد أمرهم هللا تعاىل ابلسجود يف اآلخرة٤٢

وقــال أهــل الســنة وأصــحاب احلــديث: : ")١٦٨ /١مقاالت اإلســالميني (ويقول يف 
: {الــرَّْمحَُن َعَلــى -عــز وجــل-وأنــه علــى العــرش كمــا قــال  ،وال يشــبه األشــياء ،لــيس جبســم

 ،بــل نقــول اســتوى بــال كيــف ،لوال نقدم بني يدي هللا يف القو  ،]٥اْلَعْرِش اْستَـَوى} [طه: 
ُ نـُـوُر السَّــَماَواِت َواْألَْرِض} [النــور:  ا كمــا وأن لــه وجًهــ ،]٣٥وأنه نور كما قال تعــاىل: {اهللَّ

وأن لــه يــدين كمــا قــال: {َخَلْقــُت بَِيــَديَّ}  ،]٢٧قــال هللا: {َويـَبْـَقــى َوْجــُه رَبِّــَك} [الــرمحن: 
ــِري أبَِ  ،]٧٥[ص:  ــا} [القمـــر: وأن لـــه عينـــني كمـــا قـــال: {َجتْـ ــوم  ،]١٤ْعيُِننَـ وأنـــه جيـــيء يـ

وأنــه  ،]٢٢القيامــة هــو ومالئكتــه كمــا قــال: {َوَجــاَء رَبُّــَك َواْلَمَلــُك َصــّفاً َصــّفًا} [الفجــر: 
 ،ا إال مــا وجــدوه يف الكتــابومل يقولــوا شــيئً  ،ينــزل إىل الســماء الــدنيا كمــا جــاء يف احلــديث
 ."عليه وسلمأو جاءت به الرواية عن رسول هللا صلى هللا 

): ٣٠(ص: إثبــات صــفة اجملــيء هلل تعــاىل يقــول أبــو احلســن األشــعري يف اإلابنــة ويف 
{َوَجــاَء رَبُّــَك َواْلَملَــُك َصــفًّا "ونقول: إن هللا عز وجل جييء يوم القيامة، كما قــال ســبحانه: 

 ."]٢٢َصفًّا} [الفجر: 
: النــزول هلل تعــاىل إثبــات صــفة) يف ٢٩يقول أبــو احلســن األشــعري يف اإلابنــة (ص: و 

"ونصدق جبميع الروا�ت اليت يثبتها أهل النقل عن النزول إىل مساء الــدنيا، وأن الــرب عــز 
"، وســائر مــا نقلــوه وأثبتــوه خالفًــا ملــا قالــه ؟هــل مــن مســتغفر ؟وجل يقول: "هــل مــن ســائل

 أهل الزيغ والتضليل".



مــا روي يف التقــرب  ابب"): ٣٨٢ /٢ويقول البيهقي يف كتابه "األمساء والصــفات" (
 . "واإلتيان واهلرولة

بعـــد ذكـــره حلـــديث النـــيب صـــلى هللا عليـــه  –) ٣٨٥ /٢( ه أيًضـــافيـــيقـــول البيهقـــي و 
: "والذي أقول يف هذا اخلرب وأشباهه من أخبار الرسول صلى هللا -وسلم يف ذكر اهلرولة 

عليــه وســلم املنقولــة علــى الصــحة واالســتقامة ابلــرواة األثبــات العــدول، وجــوب التســليم، 
ــه ولفـــظ التحكـــيم، واالنقيـــاد بتحقيـــق الطاعـــة، وقطـــع الريـــب  عـــن الرســـول صـــلى هللا عليـ

ــاء،  ــفياء، وخلفـــ ــه وزراء وأصـــ ــاىل لـــ ــارهم هللا تعـــ ــذين اختـــ ــاء الـــ ــحابة النجبـــ ــن الصـــ ــلم وعـــ وســـ
 …".وجعلهم السفراء بيننا وبينه صلى هللا عليه وسلم

 فرغة من مضمو�ا:معناوين يذكر  أنهاملؤلف: اليت وقع فيها األخطاء من مجلة 
ولـو قـرأ القـارئ احلصـيف مضـامني تلـك عـدة عنـاوين مفرغـة مـن مضـمو�ا، املؤلف ذكر 

  .ها مندرجة حتتها، ومن ذلكبتمعن ومتهل مل جيدالعناوين 
 التجسيم يعلن عن نفسهوان: عنحتت )  ٤٦يف (ص:املؤلف ما ذكره 

يف أوائــل القـرن الرابــع، الوقـائع واحلــوادث املسـتنكرة الــيت حـدثت ذكـر املؤلــف حتتـه بعــض 
ومنهـــا مـــا وقـــع بـــني الطـــربي وبـــني احلنابلـــة مـــن املنـــافرة بســـبب مســـألة اللفـــظ ابلقـــرآن، واهتامـــه 

-"كــان قــد وقــع بينــه  ):٢٢٦ /١( طبقــات الشــافعينييف  احلــافظ ابــن كثــري يقــولابلتشــيع، 
منـاظرة بيـنهم وبني احلنابلة، أظنـه بسـبب مسـألة اللفـظ، واهتـم ابلتشـيع، وطلبـوا عقـد  -الطربي

وقــد ابلــغ احلنابلــة يف هــذه  ،لــذلك ومل جيــئ مــنهم أحــد -رمحــه هللا  - وبينــه، فجــاء ابــن جريــر
املســألة وتعصــبوا هلــا كثــريًا، واعتقــدوا أن القــول هبــا يفضــي إىل القــول خبلــق القــرآن، ولــيس كمــا 

 .زعموا، فإن احلق ال حيتاط له ابلباطل، وهللا أعلم". اهـ
، وفيـــه ذكـــر نقـــل كـــالم احلـــافظ ابـــن كثـــري حبروفـــهقـــد ) ٤٨يف (ص:  ؤلـــفاملمـــع أن و 

 رد مــذهبوهو مسألة اللفظ ابلقــرآن، إال أن املؤلــف أصــرَّ علــى  السبب يف تلك املنافرة،
 .!!بسبب تلك احلادثة مجلة احلنابلة

ال تفيــدها تلــك األســباب مث يســتنتج املؤلــف مــن تلــك الواقعــة نتيجــة غريبــة عنهــا، و 
 –رفوا يف مصنفات أهـل العلـم ابجملسـمة واملشـبهة واحلشـوية "وعُ  ):٤٩ (ص: فيقول يفحبال، 

وقــد كـانوا يشـاغبون األشـاعرة ومــن  –بفـتح الشـني أو سـكونه، كالمهـا منقــول عـن أهـل العلـم 



عــــــــن اجلســـــــمية ومشـــــــاهبة خلقـــــــه، ويفتعلـــــــون الفــــــــنت  ذهـــــــب مـــــــذهبهم يف تنزيـــــــه هللا تعـــــــاىل
 ."واالضطراابت

واقعــة  باحلكــم علــى احلنابلــة أب�ــم عرفــوا ابجملســمة؛ اســتدالًال كمــا جنــد املؤلــف يعمــم 
 مــنســتنتج يفواحدة حدثت بني أصحاب أيب بكر املروزي احلنبلي وبني طائفة من العامــة؛ 

 رفوا يف مصنفات العلم ابجملسمة... إخل.أن احلنابلة عُ  تلك الواقعة الوحيدة الغريبة
 - احلنابلــة عرفــوا يف مصــنفات أهــل العلــمأن ؤلــف احلكــم وجيــزم بــه امليعمــم هكــذا 

لــيعلم القــارئ ابجملســمة واملشــبهة واحلشــوية، و  –واحــًدا مصــدرًا الــيت مل يــذكر منهــا الكاتــب 
هبــم خصــومهم، ى املؤلف هبا احلنابلة هــي عــني األلفــاظ الــيت رماهــا األلفاظ اليت رمأن هذه 
 ما يقوله خصوم احلنابلة من غري دليل. على أن ردداملؤلف ومل يزد 

 ابن تيمية رمحه هللا تعاىل ونصرته ملذهب اجملسمةيعنون الكاتب: ) ٥١ويف (ص: 
 واحــًدا علــى نصــرة شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه هللا ملــذهب دلــيًال املؤلــف مل يــورد و 
وأىن يكون هذه وكتب شيخ اإلسالم مشحونة ابإلنكــار علــى اجملســمة والتشــنيع  .!اجملسمة

 عليهم وعلى مذهبهم.
ــوان) ٥٧ويف (ص:  ــد  :عنـــ ــ ــعار التوحيـ ــ ــلمني حتـــــت شـ ــاء املســـ ــ ــفك دمـ ــيم يســـ ــ التجسـ
 وعقيدة السلف

صدَّره الكاتب ؛ فقد ، وال يؤدي إليهال يدل ما حتته عليه حبال -سابقه ك  -عنوان وهو 
يف ليخـرج الكاتـب  ؛النقول عن دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحـه هللاجبملة من 

قوله: ".. فرأينا بعد ذلك اجلماعـات املسـلحة، ومسعنـا ابإلرهـاب وترويـع اآلمنـني ب) ٦٣(ص: 
ن ذلــك معروفًـا قبــل انتشــار كتــبهم وبــدعهم رة الــدين حبجـة أ�ــم كفــار، ومل يكــحتـت شــعار نصــ

 ما كان من اخلوارج مث من الباطنية احلشاشني والقرامطة". بني الناس، اللهم إال
ومــا قدمــه مــن املؤلــف العالقــة بــني مــا وصــل إليــه إجيــاد والقــارئ احلصــيف مــدعو إىل 

 نقوالت عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا.
 ) يعنون الكاتب بقوله: اجملسمة يف لباس أهل السنة يصنفون الناس٦٣ويف (ص: 



قــد الكاتــب تــرى  كومــن العجيــب أنــحتتــه املؤلــف دلــيال واحــدا علــى ذلــك، مل يــذكر و
شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ حممد بن عبـد الوهـاب  بعض النقول اليت فيها رجوعاختذ من 

 عدم صحة ادعائهم أ�م على اعتقاد السلف!!.دليًال على  ،إىل احلق -رمحهما هللا تعاىل  –
 األشاعرة واملاتريدية هم مجهور األمة.. علماؤها وأئمتها) عنوان: ٦٨ويف (ص: 

قبـــل، والواقـــع لتُ  ا مـــن ترديـــد هـــذه الـــدعوىا وحـــديثً قـــد أكثـــر األشـــاعرة واملاتريديـــة قـــدميً 
؛ إذ أكثــره كــل فــنحتــت   ذكــره مــن أمســاءمــا  -يف أتييــد دعــواه  -ال يفيــد الكاتــب هبا، و كــذِّ يُ 

 -٦٩؛ فقــد عـدَّ الكاتــب يف (ص: كمــا هـو معلـوم  ، وال عــربة بـهني خطـؤهمبـين علـى الظــن البِّـ
وال خيفى على من له مسكة من علماء األشاعرة، ، والبغوي) احلافظ ابن كثري وابن عطية ٧٠

مــــن أكــــابر علمــــاء أهــــل الســــنة هــــؤالء أن  ، أو اطــــالع علــــى بعــــض كتــــب الــــرتاجممــــن علــــم
  ن يرميهم الكاتب أب�م جمسمة.واجلماعة، الذي

وعنوانــه: )، ٨٧البــاب األول؛ ليبــدأ بعــده ابلبــاب الثــاين (ص: ؤلــف مــن وهبــذا ينتهــي امل
 التجسيم يف الفكر اإلسالمي

التجســـيم يف فكـــر وبعــد مقدمــة مـــوجزة افتــتح الكاتـــب الفصــل األول، وجعلـــه بعنــوان: 
 احلنابلة
هــذا الفصــل قــد صــرح الكاتــب أنــه أخــذه برمتــه مــن كتــاب: "التجســيم وأثــره يف الفكــر و 

بكلمـــة حـــق، فقـــال:  )٩١(ص:  ؤلـــفاملافتتحـــه صـــهيب الســـقار، وقـــد لـــدكتور اإلســـالمي" ل
هون عن هـذا الغلـو، وقـد هلجـوا ابلـرباءة منـه وبتربئـة إمـامهم أمحـد "واحلق أن علماء احلنابلة منزَّ 

 ا".بن حنبل رمحه هللا تعاىل منه أيضً 
أهــل  بمــذه خــالفقــد  ابن اجلــوزيعن ابن اجلوزي، ومعلوم أن  هنقلكالم مث أتبعه ب

ــة ــنة واجلماعـ ــاد السـ ــائل االعتقـ ــفاتيف بعـــض مسـ ــة يف ابب الصـ ــذ الكاتــــب  ، وخاصـ ، فأخـ
لــيس و . !!وجعلــه أصــًال يرجــع إليــهبل ، ومقطوع به مكالمه يف بعض احلنابلة على أنه مسلَّ 

  يؤخذ تقييم املذاهب من خصومهم. ؛ إذ ال والعدل هذا مسلك اإلنصاف
): "ومثـــل هـــذه النصـــوص كثـــرية يف مواضـــعها، فنـــربأ إىل هللا  ٩٥(ص:  املؤلـــف يقـــولمث  

يؤيــد الكاتــب  أهم األشــاعرة مــن ذلــك" مث عــز وجــل مــن نســبة التجســيم إىل احلنابلــة، كمــا بــرَّ 
 الشهرستاين. عن هنقلكالمه مبا 



بعـد  -املؤلـف يغـري رأيـه لكننـا جنـد  الــذي ال حميــد عنــه، قهــو احلــوهذا الكــالم أقول: 
، فيقــول: "ورمبــا كــان مــن أســباب ابتعــاد  نقيضــهاإىل  تلــك احلقيقــة لوحيــوِّ  -ســطرًا  حــد عشــرأ

عــزى لإلمــام أمحــد مــع كثـري مــن احلنابلــة عــن عقائــد مجهـور األمــة، هــو مزيــد التعمــق بكـل مــا يُ 
 .تساهلهم يف دراسة أسانيد تلك األقوال املروية عنه"

ــه لل ــا أن نوجـــ ــؤاًال مؤلـــــف ولنـــ ــرب  : أيُّ ســـ ــة مـــ ــل احلنابلـــ ــدق؟! هـــ ــن ؤ قوليـــــك نصـــ ون مـــ
 !؟التجسيم، أم أ�م بعيدون عن عقائد مجهور األمة

ويف ســبيل أتييــد القــول أبن احلنابلــة بعيــدون عــن عقائــد مجهــور األمــة جنــد الكاتــب يــورد  
كالًما من رسالة أمحد بن جعفر اإلصـطخري عـن اإلمـام أمحـد، وفيهـا وصـف هللا جـل  وعـال 

 أبنه يتحرك.
يف (ص: قـــال ، فالـــذهيب الطعـــن يف تلـــك الرســـالةاحلـــافظ نقـــل عـــن و  ؤلـــفد املعـــامث 

ـــة عـــن اإلمـــام أمحـــد وأثـــىن )٩٧ : "لكـــن اإلمـــام الـــذهيب رمحـــه هللا ذكـــر إحـــدى الرســـائل املنقول
، وقــال عليهـا، مث قــال: وأمــا غريهــا مــن الرســائل املنسـوبة إليــه كرســالة اإلصــطخري ففيهــا نظــر"

اإلصــطخري، وال كــالرد علــى اجلهميــة، املوضــوع علــى أيب عبــد  [يعــين: الــذهيب]: "ال كرســالة
 .هللا"

كمــا نقلــه املؤلــف   –فــإذا كانــت نســبة رســالة اإلصــطخري إىل اإلمــام أمحــد فيهــا نظــر 
فكيـــف يســـتدل املؤلـــف بروايـــة جـــاءت يف تلـــك الرســـالة علـــى أن  –عـــن احلـــافظ الـــذهيب 

 نوع تناقض.احلنابلة بعيدون عن عقائد مجهور األمة؟! وهذا بال شك 
فــإن قيــل مــا الســبب يف اختيــار الغــالة مــذهب : قولهالكاتب بيعنون ) ٩٨يف (ص: و 

 اإلمام أمحد بن حنبل؟
ومعلــوم أن بدعــة الغــالة يف مـذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل، الغالة  ؤلفهكذا حصر امل

ــه،  ، كمـــا هـــي مجيًعـــا بـــل هـــي موجـــودة يف أتبـــاع املـــذاهب الســـنيةال تنحصـــر يف مـــذهب بعينـ
 وإليك بعض ذلك:، وال غرو، موجودة يف غريهم

ــ ر كــل أمــة حممــد صــلى هللا عليــه فهــذا إمــام األشــعرية يف وقتــه أبــو إســحاق الشــريازي يكفِّ
، فيقول: "فمن اعتقد غري ما أشر� إليه من اعتقاد أهل احلـق املنتسـبني وسلم ما عدا األشاعرة

إىل اإلمــام أيب احلســن األشــعري رضــي هللا عنــه فهــو كــافر، ومــن نســب إلــيهم غــري ذلــك فقــد  



مـا كفـر «كفرهم، فيكون كافرًا بتكفريه هلم؛ ملـا روي عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم أنـه قـال: 

فانظر إليه ال يكتفي بتكفري غري األشاعرة، بل يكفِّـر مـن ، )١("»ا إال ابء به أحدمهرجل رجًال 
 !!.مل يكفِّر من كفَّرهم

يف هــامش كتابــه: "الــرد علــى األلبــاين": "وقــد ذكــر املغــريب يقــول عبــد هللا الغمــاري وهــذا 
هـــ): أن مــن أطلــق علــى ابــن  ٨٤١أبــو عبــد هللا عــالء الــدين البخــاري العجمــي املتــوىف ســنة (

 .)٣(.)٢(اإلسالم، فهو هبذا اإلطالق كافر" تيمية شيخ

  التجسيم يف فكر احملدثنيالفصل الثاين بعنوان:  ؤلفمث جعل امل
أهـل السـنة عـىن ببيـان مـذهب املصـنفات الـيت تُ  بعـض يف اإلنكار على  ؤلفوفيه أخذ امل

املــنهج بعــض العبــارات الــيت قــد يشــكل فهمهــا، وبــدًال مــن اتبــاع ، وحجتــه أن فيهــا واجلماعــة
 نكرهـاي ملؤلـفالعلمي يف نقد الروا�ت؛ أبن يقوم بدراسة أسانيدها ومناقشتها إبنصـاف، إذا اب

  ع على أصحاهبا!ويشنِّ  مجلة
 ولوال خشية اإلطالة لرددت على مجيع ما آاثره من شبهات حول تلك املصنفات.

، و"نقــض عثمــان بــن كتــايب "الــرد علــى اجلهميــة"وممــا تناولــه املؤلــف يف هــذا الفصــل:   -
 كالمها لعثمان بن سعيد الدارمي.و سعيد املريسي العنيد"، 

[يعــين: عثمــان بــن الــذهيب قولــه: "ويف كتابــه احلــافظ نقــل عــن  ؤلــفومــع أن املقلــت: 
حبوث عجيبــة مــع املريســي يبــالغ فيهــا يف اإلثبــات، والســكوت عنهــا أشــبه سعيد الدارمي] 

 !!مــن احلــافظ الــذهيب مل يكتــف هبــذا اجلــواباملؤلــف  إال أن .اهـــ.مبنهج السلف يف القدمي"
 بل أخذ يرد هذا القول حبجج ضعيفة، وعلل واهية. 

  :ليتكشف له منهج املؤلفوالقارئ الكرمي مدعو إىل عقد مقارنة 

                                         
 ).١١١ /١) شرح اللمع (١(
 ).٢٩٢ /٩لضوء الالمع () ا٢(
ملزيد من التفصيل حول هذه النقطة يرجع إىل مقالة فضيلة الدكتور حممد بن إبراهيم السعيدي، بعنوان: "املداخلة  )٣(

اهلولندية على السلفية واآلابئية" ضمن مقاالت مركز سلف، وهذا رابطها: 
https://salafcenter.org/١١٤٧#_ftn/١  

https://salafcenter.org/1471/#_ftn1
https://salafcenter.org/1471/#_ftn1


بــل يقيمــه دلــيال ال يقبــل  فــإن املؤلــف أحيــاً� جيعــل قــول احلــافظ الــذهيب هــو الفصــل،
كمــا يف نقلــه عــن   تيميــة احملبــني لــه عنــه بعــد نصــرهتم لــه!!احنــراف أصــحاب ابــن علــى الــرد 

، مع العلم أبن هذه الرســالة املنســوبة احلــافظ الــذهيب )٥٣، ٥٢(ص: الرسالة الذهبية يف 
 مطعون يف نسبتها إليه!!

، بــل ال يقيم لقــول احلــافظ الــذهيب وز�ً  -كما يف هذا املوضع   -وأحيا� أخرى جنده 
 ل يصح.يعارضه ويضعفه من غري دلي

وابلطبــع  أو إهــداره؟!ولنا أن نتساءل عن املعيار الذي يعتربه املؤلــف يف قبــول القــول 
ــإن امل ــو فــ ــذهيب فهــ ــق مــ ــن وافــ ــذهب؛ مبعــــىن: مــ ــة املــ ــوى أو موافقــ ــاع اهلــ ــو اتبــ ــيس هــ ــار لــ عيــ

 صحيح، ومن خالفه فهو ابطل.
وإمنـــا املعيـــار الصـــحيح هـــو مـــا بســـطه أهـــل العلـــم يف كتـــبهم مـــن التخلـــي عـــن اهلـــوى 

ــِذيَن آَمنُـــوا ُكونُـــوا قـَـــوَّاِمَني اِبْلِقْســـِط  {�َ والتحلـــي ابإلنصـــاف؛ امتثـــاًال لقولـــه تعـــاىل:  أَيـَُّهـــا الـَّ
ُ َأْوَىل هِبَِمــا ُشَهَداَء هلِلَِّ َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسُكْم َأِو اْلَوالِــَدْيِن َواْألَقْـــَرِبَني إِ  ْن َيُكــْن َغِنيًّــا َأْو َفِقــريًا فَــاهللَّ

ــريًا}  ــ ــوَن َخِب ــا تـَْعَمُلــ ــاَن ِمبَــ ــِإنَّ اهللََّ َكــ ــوا َفــ ــُووا َأْو تـُْعِرُضــ ــِدُلوا َوِإْن تـَْلــ ْعــ ــَوى َأْن تـَ ــوا اْهلَــ ــَال تـَتَِّبُعــ َفــ
 . ]١٣٥[النساء: 

 .ة للخالل، وبعده كتاب السنكتاب السنة البن أيب عاصم  ؤلفمث ذكر امل -
 مذهب األشاعرة. بعض النصوص اليت ال توافق  ماعليه ؤلفوقد نقم امل

 عبد هللا بن اإلمام أمحد رمحهما هللا تعاىل.لالسنة وأعقبه بذكره لكتاب  -
 هــذا نســبةصــحة اليت تنفــي األسباب مجلة يذكر من  ؤلفومن العجيب أن املقلت: 

الكتــاب لعبــد هللا بــن اإلمــام أمحــد أنــه حيتــوي علــى بعــض اآلاثر الــيت تطعــن يف اإلمــام أيب 
 . حنيفة!! هكذا من غري وجود منهج علمي يرتكز عليه يف ذلك

) جمرد ختريج هذه الروا�ت خري مثال علــى أن الطعــن ١١٠(ص:  ؤلفعل املجيبل و 
  أبكابر املسلمني وعلمائهم ركن من أركان هذه العقيدة اليت تصدى هلا العلماء!!

فهل جمرد ذكر الكتاب للروا�ت اليت تطعن يف اإلمام أيب حنيفة رمحــه هللا يــدل علــى 
ابلطبـــع لـــيس األمـــر كـــذلك، ؟! عـــدم صـــحة الكتـــاب، وأنـــه ركـــن مـــن أركـــان عقيـــدة ابطلـــة

 وطرق إثبات نسبة الكتاب معروفة، ومل يذكر أحد هذا الشرط منها.



إىل اإلمـــام عبـــد هللا بـــن اإلمـــام أمحـــد صـــحيحة ال مريـــة فيهـــا،  الكتـــابنســـبة مـــع أن 
   .  )١(وملزيد من التحقيق يراجع موقع األلوكة

، يقــول حملمــد بــن عثمــان بــن أيب شــيبة ومــا روي فيــه "العــرش"كتــاب املؤلــف  مث ذكــر  -
): "وحـــال الكتـــاب مـــن حـــال مؤلفـــه، الـــذي نقـــل الـــذهيب تضـــعيفه عـــن ١١١الكاتـــب (ص: 

 اجلمهور، وتكذيبه عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل، وعن غريه االهتام ابلوضع!"
هـــل عـــن قـــول ذُ حـــال حممـــد بـــن عثمـــان صـــحيح، ولكنـــه  ؤلـــف يف بيـــاناملومـــا نقلـــه 

ــذهيب  ــافظ الــ ــرش" (احلــ ــه "العــ ــافظ أهــــل ٣٣٧ /٢يف كتابــ ــذا، حــ ــان هــ ــن عثمــ ــد بــ ): "حممــ
الكوفة، تويف على رأس الثمانني ومائتني، مسع عامة شيوخ األئمة، وهــذا كتــاب مــروي عنــه 

 إبسناد صحيح".
 ويبقى السؤال ملاذا مل يعتمد املؤلف على قول احلافظ الذهيب يف هذا املوضع؟! 

 بـــن عثمـــان بـــن أيب شـــيبة، تصـــنيف احلـــافظ العـــرش حملمـــد علـــى أنـــه يغـــين عـــن كتـــاب
وللقــارئ أن يتســاءل ملــاذا مل يــذكره املؤلــف ضــمن هــذه ، ، املســمى "العــرش"نفســه الــذهيب

 القائمة؟!
 .للدارقطين "الصفات"كتاب ويتبع ذلك ابلكالم عن   -

ــم  ــبته للـــدارقطينإباملؤلـــف وقـــد حكـ ــال نسـ ): "وهـــذا الكتـــاب ١١٢بقولـــه (ص:  ؛بطـ
تشـهد حالـه احلديثيـة علـى بــراءة الـدارقطين البصـري بعلـل احلــديث ورجالـه منـه، وإمنـا يصــلح أن 

 "..يكون من صنيع من رواه عنه، فال تصح نسبته إىل الدارقطين كما نبه عليه الكوثري
ن صـــحح هـــل الكاتـــب عمَّـــذُ الكتـــاب صـــحيح النســـبة إىل احلـــافظ الـــدارقطين، وقـــد و 

مــن النقــل عنــه  ؤلــفالــذي أكثــر امل –احلــافظ الــذهيب  هم، ومــن أشــهر إليــهنســبة الكتــاب 

 . )٢(قال احلافظ الذهيب: "هكذا أخرجه الدارقطين يف "الصفات" له"قد ف –حيث أراد 

                                         
  /http://majles.alukah.net/t٢٩٣٦٦لى الرابط اآليت: ع) ١(
 ).٣٠٣ /٢لعرش () ا٢(

http://majles.alukah.net/t29366/


ــوتين و  ــام ال يفـــ ــذا املقـــ ــى يف هـــ ــه علـــ ــر (ص:  ؤلـــــفأن املالتنبيـــ ــد ذكـــ ــافظ ٧١قـــ ــ ) احلـ
ولعل هذا مــن األســباب الــيت دفعــت املؤلــف إىل إبطــال نســبة   الدارقطين ضمن األشاعرة!!

 كتاب الصفات إليه!!
وحيـــد البـــن منـــده، مث  تال"، مث كتـــاب البـــن خزميـــة "التوحيـــد"كتـــاب مث تنـــاول الكاتـــب   -
 .أليب إمساعيل عبد هللا بن حممد اهلروي "األربعني يف دالئل التوحيد"كتاب 

ذهب بعــض النصــوص الــيت ال توافــق مــ -كعادتــه   – ا مجيًعــاوقــد نقــم الكاتــب عليهــ
مــذهب األشــاعرة !! فمــا وافــق املؤلف، وكأن هذا هو معيار القبول والرفض عند األشاعرة

 صحح نسبته، وما خالفهم طعن فيه وأبطل نسبته!!.
 غلط هؤالء املصنفني على وجه اإلمجال) بعنوان: ١١٨(ص: املؤلف مث أتبعه 

؛ إذ ائًال طـــحتــت هـــذا العنــوان  ؤلــفاملوراء مــا ذكـــره جيــد وال يكــاد القــارئ احلصـــيف 

 .)١(لها األشاعرة يف قبول األخبار وداللتهاأصَّ  ،مبناه على أصول وقواعد فاسدة
مثال لوقوع االختالف والنــزاع بــني أهــل بقوله: يعنون الكاتب ) ١١٨(ص: يف بعده و 

 احلديث بسبب االعتقاد
ذهب إىل مــا هــو بــل ويــ مســائل العقائــد،وكــأن الكاتــب يقــول: ال وجــود للخــالف يف 

كمســألة   -يف بعــض مســائل العقيــدة  ديثيرتــب علــى اخلــالف بــني أهــل احلــو أبعــد مــن هــذا، 
بقولـه املؤلـف يؤصـلها غـري صـحيحة، فيخـرج علينـا بنتيجـة مبدأ عامًّا،  -إثبات احلد هلل تعاىل 

عزو عقيدة إىل مجاعة  ): "وهبذا يتبني أن احملدثني ليس هلم عقيدة جامعة، فيكون١٢١(ص: 
 ....إخل.".ا مبا له قدسية ومكانة يف القلوبا للناس، وتسرتًُّ ا وخداعً أهل احلديث متويهً 

ف الكاتــب نفســه البحــث لوجــد أن اخلــالف يف بعــض مســائل العقيــدة اثبــت ولــو كلَّــ
بــني الصــحابة الكــرام رضــي هللا عــنهم: كمســألة رؤيــة النــيب صــلى هللا عليــه وســلم ربــه ليلــة 

 اإلسراء، فهل يقول الكاتب فيهم ما قاله عن أهل احلديث؟! 

                                         
در الرجوع إىل الورقة العلمية املنشورة يف مركز سلف بعنوان: حجية خرب اآلحاد يف العقائد، وهذا رابطها: ) جي١(

https://salafcenter.org/٦٢٣/  

https://salafcenter.org/623/


ســـتفاض يف اشـــيخ اإلســالم ابـــن تيميـــة قــد ذكـــر اخلـــالف يف مســألة احلـــد، و علــى أن 

   .)١(بني األقوال، وهلل دره من إمام ذكر وجوه اجلمع
 مةامية اجملسِّ الكرّ ) بعنوان: ١٢٣يف الفصل الثالث (ص: املؤلف شرع بعد ذلك 

حماولتـــه  ؤلـــفاميـــة فرقـــة ضـــالة، ولكـــن ممـــا يؤخـــذ علـــى املنــزاع يف كـــون فرقـــة الكرّ وال 
  !واجلماعة امية وبعض ما يقوله أهل السنةالربط بني مقالة الكرّ 

، ، كمــا أظهــروا الــرباءة مــنهمبــني علمــاء أهــل الســنة واجلماعــة ضــالل فرقــة الكراميــةوقــد 
(ص: وأنكروا عليهم مقاالهتم املخالفة ملنهج السلف؛ يقول السجزي يف رسالته إىل أهـل زبيـد 

ضـاللة وكلهـم أئمـة  ،وظهر بعد هؤالء: الكرامية، والساملية فأتوا مبنكرات مـن القـول: ")٣٤٥
وإذا خــاطبهم مــن لــه هيبــة وحشــمة مــن أهــل  ،يــدعون النــاس إىل خمالفــة الســنة وتــرك احلــديث

 ،وإمنـا نـتعلم الكـالم ملنـاظرة اخلصـوم. والـذي يقولونـه كـذب ،االتباع قالوا: االعتقاد مـا تقولونـه
  .". اهـلئال يشنع عليهم أصحاب احلديث ؛وإمنا يسترتون هبذا

الكراميـة: مـنهم عثمـان بـن ســعيد فرقـة لـرد علـى ابمجاعـة مـن علمـاء أهـل السـنة وقـد قـام 
 وأبــو املظفــر طــاهر بــن حممــد اإلســفراييين يف كتابــه "الــدارمي يف كتابــه: "الــرد علــى الكراميــة"، 

وما بعـدها)، وممـا قالـه  ١١١" (ص: التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني
مـن البـدع يف اإلسـالم أكثـر مـن [يعين: زعيمهم حممد بـن ُكـرَّام] وما أحدثه يهم: "أبو املظفر ف

ا يتنبـه بـه العاقـل عـن فسـاد مـا  ولكننا نذكر من كل نـوع شـيئً  ،أن ميكن مجعه يف هذا املختصر
وكان يقول له حد واحد من اجلانب الذي  ،انه كان يسمى معبوده جسمً أمنها : كان ينتحله

تعــاىل هللا عمــا يقــول الظــاملون علــوا   ." اهـــوال �ايــة لــه مــن اجلوانــب األخــر ،ينتهــي إىل العــرش
 كبريًا.

ــــن قدامــــة املقدســــي يف ملعــــة االعتقــــاد (ص:  وكــــل متســــم بغــــري " ):٤٢ -٤١ويقــــول اب
، واملعتزلــــــة، واملرجئــــــة، والقدريــــــة، واخلــــــوارج، واجلهميــــــة، كالرافضــــــة  :اإلســــــالم والســــــنة مبتــــــدع

 ."فهذه فرق الضالل، وطوائف البدع، أعاذ� هللا منهاونظائرهم، ، والكالبية ،والكرامية

                                         
 ) وما بعدها.٢١ /٣نظر: بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية () ي١(



فرقــة الــربط بــني مــا فعلــه املؤلــف مــن هــل يصــح بعــد هــذا البيــان فــانظر � رعــاك هللا، 
الكراميـــة الضـــالة، وبـــني أهـــل الســـنة واجلماعـــة املتمســـكني مبـــا عليـــه النـــيب صـــلى هللا عليـــه 

 وسلم وأصحابه؟!
 التجسيم يف فكر الوهابية): ١٣٧إىل الفصل الرابع (ص: ؤلف نتقل املا مث

ة الكاتـب فكـر الوهابيـينـاقش فلم  عن مضمونه؛ خالٍ  هلكن جيذب األنظاروهو عنوان 
اإلنشـائي، حيـث تب إىل الكالم اخلطايب االكيف قضية التجسيم، وإمنا جلأ  -على حد قوله -

 تقسيم الفصل إىل جزأين: قام ب
 املصنفات التالفة وحتقيقها ونشرها وتعظيمها:أوال: جهودهم يف نشر 

 حتته بعض مصنفات أهل السنة، مع الطعن فيها، وغمز بعض حمققيها. ؤلفوأورد امل
واســتباحة دمــائهم اثنيــا: ذمهــم ألهــل الســنة األشــاعرة واملاتريديــة، ورمــيهم هلــم ابلبدعــة، 

 وأعراضهم.
ا عن علمــاء أهــل  واحدً يورد قوًال ومل  !!"واستباحة دمائهم"بقوله:  ؤلفهكذا عنون امل

!! لــيعلم القــارئ مــدى عــداوهتم ألهــل الســنة وافــرتائهم ر إليـــهِشـــهـــذا، أو يُ يـــدل علـــى الســـنة 
 .عليهم

) حتــــت ١٥٤البــــاب الثــــاين؛ ليشـــرع بعــــده يف البـــاب الثالــــث (ص:  ؤلـــفوهبـــذا أ�ــــى امل
 :قول الفريقني يف قضية الصفات اخلربيةعنوان: 

قــول األشــاعرة واملاتريديــة يف الصــفات مقارنــة  بــاب بفصــولهيف هــذا ال ؤلــفحــاول املوقــد 
عــن املــنهج العلمــي دة ْيــاحلَ  ؤلــفامليغلــب علــى لكــن مع قول أهـل السـنة واجلماعـة؛ اخلربية، 

  .ا عن التعصببعيدً  يف مناقشة القضية
شــبهة إثبــات أهــل الســنة بعــض : ) يورد الكاتب عنـوا�ً ١٩١في الفصل الثالث (ص: ف

 .الصفات وأتويلهم البعض اآلخر



وبدًال من مناقشة كالم شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة: "ال فـرق بـني مـا نفيتمـوه ومـا أثبتمـوه، 
الكاتـب حييـد إىل مـذهب بعـض األشـاعرة يف وجـد� بل القول يف أحدمها كالقول يف اآلخر"، 

 .)١(وهو استدالل ابطلرد االحتجاج أبخبار اآلحاد يف العقائد!! 
قــول اجملســمة أدعيــاء ) الــذي جعلــه الكاتــب بعنــوان: ٢٠١وحتــت الفصــل الرابــع (ص: 

  السلفية ومناقشتهم فيه
خـذ لنأ، و علــى وجهــه الصــحيح عدم فهم كالم أهل الســنة واجلماعــةيظهر جليًّا فيه و 

 على ذلك مثاًال:
ـــــن عثيمـــــني رمحـــــه هللا يف شـــــرح ٢٠٦فبعـــــد أن نقـــــل الكاتـــــب (ص:  ) كـــــالم الشـــــيخ اب

 .الواسطية: "حنن نقول: ينزل حقيقة، مع علوه حقيقة، وليس كمثله شيء"
حقيقـة النـزول: ): "قلت: وال شك أن إثبـات ٢٠٦ق عليه بقوله (ص: علِّ إذا ابلكاتب يُ 

ز : الـذي هـو حتيُّـحقيقـة العلـومـن أعلـى إىل أسـفل، مـع إثبـات الذي هو انتقال وقطـع مسـافة 
ــــة اجلهــــات، مــــع  ــــة ال التمســــك بنفــــي املماثلــــة اجلســــم يف جهــــة فــــوق دون بقي الــــواردة يف اآلي

ض غَــ عــن اجتمـاع حقيقـة العلــو وحقيقـة النـزول إىل أســفل يف الوقـت نفسـه، بِ جيتمعـان، فضـًال 
 النظر عن املماثلة".

 يفاملشـاهد احملسـوس يف إطـار فالكاتب يفهـم نصـوص الكتـاب والسـنة يف العلـو والنـزول 
يف  ال –من االنتقال وقطع املسافة يف النزول، وحتيز اجلسم يف جهة فوق يف العلو  -املخلوق 

فاسـد؛ يقـول اخلطـايب: "وإمنـا وهو منهج  .]١١[الشورى:  إطار قوله تعاىل: {لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء}
ي هـو ينكر هذا وما أشبهه من احلديث من يقيس األمور يف ذلك مبا يشاهده من النـزول الـذ

نزلــة مــن أعلــى إىل أســفل، وانتقــال مــن فــوق إىل حتــت، وهــذا صــفة األجســام واألشــباح، فأمــا 

 . )٢(نزول من ال يستويل عليه صفات األجسام فإن هذه املعاين غري متومهة فيه..."

                                         
در الرجوع إىل الورقة العلمية املنشورة يف مركز سلف بعنوان: حجية خرب اآلحاد يف العقائد، وهذا رابطها: ) جي١(

https://salafcenter.org/٦٢٣/  
 ).٣٧٨ /٢األمساء والصفات للبيهقي () ينظر: ٢(

https://salafcenter.org/623/


الصـــفات لـــك توقـــد ســـبقت بعـــض النقـــول عـــن أيب احلســـن األشـــعري والبيهقـــي إبثبـــات 
، فانظرهــا حتــت نقــد� متثيــل وال تكييــف وال تعطيــل وال تشــبيها، مــن غــري علــى وجههــوغريهــا 
 .ظهور الفرق ومتايزها: ؤلفلقول امل

 حتريف معاين النصوص لتتماشى مع مذهب التجسيم.وحتت عنوان: 
ـــؤمن أبن هلل تعـــاىل عينـــني اثنتـــني  يســـتنكر الكاتـــب علـــى الشـــيخ ابـــن عثيمـــني قولـــه: "ون

 .حقيقيتني..."
احلســن أيب الشــيخ علــى  تهــال اســتنكر  :يقــال لــهف ؤلــف،وجيــاب ابختصــار علــى امل

[القمــر:  وأن له سبحانه عينني بال كيـف، كمـا قـال سـبحانه: {َجتْـرِي أِبَْعيُِننَـا}": قوله األشعري

، وغريهــا مـن النقــوالت الـيت ســبق بعضــها )١("وأن مـن زعــم أن أمسـاء هللا غــريه كـان ضــاالًّ ، ]١٤
 الفرق ومتايزها.حتت نقد� لقول املؤلف: ظهور 

الــذي نقلــه عــن  ا آخــر، وهــو بــرته للكــالمفاحًشــ بعــد ذلــك خطــأً  ؤلــفمث يرتكــب امل
: "ولعـل ابـن يعقبـه بنتيجـة ختـالف حمتـواه، فيقـولشيخ اإلسالم ابن تيمية؛ وال يكتفي هبذا بل 

تيميــة رمحــه هللا ســطر هــذا الكــالم قبــل أن ينــدفع يف نصــرة مــذهب احلشــوية ويكتــب مصــنفاته 
 املعروفة بنصرة املذهب الذي رد عليه يف الفقرة السابقة، وهللا تعاىل اعلم".

وإىل القـــارئ الكـــرمي مـــا بـــرته الكاتـــب مـــن كـــالم شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة: "وأمـــا لفـــظ 
(العينـــني)، فلـــيس هـــو يف القـــرآن، ولكـــن جـــاء يف حـــديث. وذكـــر األشـــعري عـــن أهـــل الســـنة 

[طــه: } ولكن الذي جاء يف القرآن: {َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيين واحلديث أ�م يقولون: إن هلل عينني.

ـــَواٍح َوُدُســـٍر (، ]٣٧[هــــود: {َواْصـــَنِع اْلُفْلـــَك أِبَْعيُِنَنـــا َوَوْحِيَنـــا} ، ]٣٩ ) ١٣{َوَمحَْلَنـــاُه َعَلـــى َذاِت أَْل

]١٤، ١٣[القمر:  َجتْرِي أِبَْعيُِنَنا}
)٢(. 

مـــن بـــرت للنصـــوص : فٍ ْســـيت خَ طـَّــخُ مـــن  ؤلـــفليتأمـــل القـــارئ احلصـــيف مـــا مجعـــه املف
وال حاجــة لنــا بعــد هــذا إىل تتبــع كــل قــول  !!هــايف فهم خلــلمــع واقتطاعهــا مــن ســياقها، 

                                         
 ).١٥٨)، وتبيني كذب املفرتي البن عساكر (ص: ٢٢إلابنة عن أصول الد�نة (ص: ) ا١(
 ).٤١٤ -٤١٣ /٤جلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح () ا٢(



 ؤلــف، وتفصــيل الــرد علــى مــا أاثره املاخلــروج إىل حــد التطويــلمــن ذلــك يف  والرد عليه؛ ملــا
 ،واجلماعةمواضع أخرى يف مركز سلف، ويف غريه من مواقع أهل السنة له من شبهات 

وحنــن إذ نقــدم لقرائنــا األعــزاء هــذا النقــد ال نقصــد منــه الطعــن يف مؤلــف الكتــاب أو 
التشــهري بـــه، وإمنــا قصـــد� هـــو إظهــار احلـــق أبدلتـــه، مــع التنبيـــه علـــى وقــع يف الكتـــاب مـــن 

دينـــه مـــردًّا مجـــيال، ونســـأله  املخالفـــات واألخطـــاء، وأملنـــا يف هللا تعـــاىل أن يـــرد� مجيًعـــا إىل
  أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصاحلني.تعاىل 

وآخـــر دعـــوا� أن احلمـــد هلل رب العـــاملني وصـــلى هللا علـــى نبينـــا حممـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
 وسلم.


