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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 متهيد 

ومن تبع هديه  ،وصحبهوآله  لسالم على من ال نيب بعده، حممدوالصالة وا ،احلمد هلل وحده
 :. وبعد.واسنت بسنته إىل يوم الدين

صلى هللا فالنيب  ،فإن من نعمة هللا على املسلمني أن احلق ال يندثر مهما اشتد الباطل وكثر
ولذا فال ختلو  ؛خيرب أنه ال تزال طائفة من أمته على احلق ظاهرين حىت تقوم الساعة وسلم عليه

 .ن قائم هلل حبجة بفضل هللا تعاىلاألرض م
، وأن ا            بعد اخلي شر  وأن  ،ا                   أن األمة ستفرتق كثي   صلى هللا عليه وسلموإن مما أخربان به النيب 

وأصحابه، وأن هللا يبعث  صلى هللا عليه وسلمالعاصم من هذا كله هو اتباع ما كان عليه النيب 
 على رأس كل مائة سنة من جيدد هلذه األمة أمر دينها.

فقد أتى واملنهج األشعري  ،كان شيخ اإلسالم ابن تيمية عالمة فارقة يف منهج السلفوقد  
ا                                منهج السلف وأظهره، وانظرهم مجيع   -بفضل من هللا-اد ، فأعهو الغالب على بالد املسلمني

 وجادهلم بلساهنم فبهتوا وانقطعوا.
ر وكان من مثرة ذلك نش ،حممد بن عبد الوهاب يف اجلزيرة العربية اإلماموسار على خطاه 

 ومنها إىل كافة أقطار اإلسالم. ،هذا املنهج يف اجلزيرة العربية
أهل السنة على  لقب ويطلق ،س يف األزهر             ذه املدة يدر  شعري طيلة هورغم أن املنهج األ

الذي  املشبوه إال إن هذا األمر بدأ يتغي منذ مؤمتر جروزين ،األشاعرة واملاتريدية وأهل احلديث
 !السنة هم األشاعرة واملاتريدية فقط عوا أن أهل       أن يد   حاول القائمون عليه

وإمنا يف حماولة إظهار املنهج  ،ليس يف النقاش العلمي بني املنهجني ،لفت الكتب يف ذلك   أ  ف
إخراجه عن االستماتة يف و  ،املسلمني علماء أحد من يسلكهمل             حادث مبتد ع السلفي أبنه منهج

 !مسمى أهل السنة واجلماعة
مل  جر يف اخلصومة                                                 ا آخر وهو رمي هذا املنهج أبنه منهج اخلوارج! وهذا ف                    واليوم نشهد تطور  

 نشهده من قبل.
ال خيطئها  ،معلومة مشهورة ،اترخيية ،اخلصومة بني السلفية واألشعرية خصومة قدميةإن  !نعم

استعمال الكذب واالفرتاء والبهتان إللصاق كل نقيصة ليس من النقاش العلمي لكن  ،ابحث
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 .بل هذا حال املفلس غي القادر على املواجهة ،ابملخالف
جر يف                                                    ابلنقد يف هذه الورقة العلمية املختصرة هو منوذج فذ للف   الكتاب الذي نتناولهو 

 .أو خمالف ا كان                            بصورة يعلمها كل منصف موافق   ،وللتضليل واالفرتاء ،اخلصومة
ا على إعداده و الزيف والتضليل يف هذا الكتاب الذي متالؤ                               يف هذه الورقة العلمية نبني كم  

 .ال حول وال قوة إال بهو  ،وهللا املستعان وعليه التكالن ،ونشره

 
 املواصفات الفنية للكتاب 

 ،كما هو مكتوب يف بطاقته للفهرسة  (خوارج العصرالرد على أصول ) :عنوان الكتاب هو
 غالفوكتب على  ،(الرد على خوارج العصر) :لكن العنوان اخلارجي املكتوب على الغالف هو

 ،(نييالبيان لكشف جذور التكفي ) :الكتاب ما يفيد أن هذا هو اإلصدار األول يف سلسلة تسمى
من حترير ومراجعة د. جمدي  هأن غالفهوقد كتب على  ،والكتاب من إعداد جمموعة من الباحثني

 د. علي مجعة عضو هيئة كبار وإشراف وتقدمي أ. ،عاشور املستشار الرمسي ملفيت الداير املصرية
 .م2016-ه1437قطم مبصر نشرته األوىل عام وقد نشرت دار امل ،العلماء ابألزهر الشريف

 .ولكل جملد عنوان مستقل أسفل العنوان العام ،والكتاب يقع يف مخسة جملدات
( 318ويقع يف ) ،ر العقيدةحمو  - الرد على الفكر املتشدد :اجمللد األولفكان عنوان 

 .أمني الفتوى بدار اإلفتاء املصرية ،عصام أنس الزفتاوي :وهو من إعداد ،صفحة
 ،( صفحة317ويقع يف ) ،ة النبويةمن مالمح الغلو يف التعامل مع السن :اجمللد الثاينوعنوان 

أستاذ مساعد بقسم احلديث وعلومه بكلية أصول الدين  ،د. رشوان أبو زيد حممود :من إعداد
 .جبامعة األزهر

د.  :من إعداد ،( صفحة295ويقع يف ) ،أصول الفقه عند النابتة :بعنواناجمللد الثالث و
 .أمني الفتوى بدار اإلفتاء املصرية ،حممد وسام خضر

( 214ويقع يف ) ،مسائل من علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية :بعنوان الرابع اجمللدو
 .أمني الفتوى بدار اإلفتاء املصرية ،من إعداد أمحد ممدوح سعد ،صفحة

( 141ويقع يف ) ،حمور الفقه احلضاري -الرد على الفكر املتشدد  :بعنوانخلامس جمللد ااو
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 ،حاصل على الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية ،د. عمر حممد سيد عبد العزيز :من إعداد ،صفحة
 .بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليي بديب ا     ابحث  ويعمل اآلن 

 
  الكتاب مبشريفالتعريف 

ستاذ أ ،املشرف على إصدار الكتاب هو األستاذ الدكتور علي مجعة حممد عبد الوهاب
شغل منصب مفيت  ،امعة األزهرجب المية والعربية للبنني ابلقاهرةأصول الفقه بكلية الدراسات اإلس

                                مث عني عضو ا يف جممع البحوث اإلسالمية  ،م2013إىل  م2003خالل الفرتة من الداير املصرية 
وهو عضو هيئة كبار العلماء ابألزهر الشريف  ،م وحىت اآلن2014التابع لألزهر الشريف منذ عام 

 .واشتهر بعداوته املعلنة والشديدة للمنهج السلفي ،يشغل العديد من املناصب .ا      حالي  
وهو  ،الدكتور جمدي عاشورالكتاب من حترير ومراجعة ب أن الكتا غالفوكتب على 

وأمني  ،سق الشرعي لدار اإلفتاء املصريةواملشرف واملن ،فيت الداير املصريةستشار األكادميي ملامل
 الفتوى بدار اإلفتاء املصرية.

 
 الكتاب اتمنطلق 

و الكتاب أهنا      معد   اهلدف من الكتاب كما هو واضح من عنوانه هو مجع املسائل اليت يرى
يف حقهم كل ما  ستدعونوي ،هم خبوارج العصر                      تباع اخلوارج الذين مس و مسائل اخلالف بينهم وبني أ
 قاله العلماء يف ذم اخلوارج.

 .(1)حممد بن عبد الوهاب الشيخ أتباعفهم  املقصودونأما خوارج العصر 
يصف فيها مجاعة التكفي بل إن د. علي مجعة يف مقدماته اليت ذكرها يف أول الكتاب 

 .(2)أن منهج اخلوارج هو املنهج السلفيزعم واهلجرة وينسبها إىل ابن تيمية والدعوة الوهابية لي

                                                           

: الرد على خوارج العصر  (1)  .(35 /1)                                انظر مثال 
([ ال ينطبق 32 /1-9 /1الدكتور علي مجعة عشرة أوصاف يف مقدمة الكتاب ]انظر: الرد على خوارج العصر ) ذكر (2)

 أغلبها إال على مجاعات التكفي والعنف، وسيأيت تفصيل ذلك يف نقد املقدمة.
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 خطورة الكتاب وأمهية تناوله ابلنقد: 

 :تكمن خطورة الكتاب يف عدة أمور
أنه ينحو ابخلصومة اليت بني املنهج األشعري واملنهج السلفي من كوهنا خصومة علمية  -

 تنزيل النصوص الواردة يف مث ،فاهتام املنهج السلفي أبنه هو منهج اخلوارج ،إىل منحى آخر خطي
 ،ما هو إال دعوة للعنف واستدعاء للتكفي يف هذه املواجهة ،ذم اخلوارج على أصحاب هذا املنهج

 .ن إليهاا مرة يبوء إبمثها هؤالء الداعو                     وهو ما قد يثمر مثار  
أنه صادر عن جمموعة من األشخاص جلهم يشغل مناصب رمسية يف اهليئات العلمية  -

بل هو متالؤ وتواطؤ  ،اب هذا املنهج   ت                                 فهو ليس جمرد كتاب صدر عن أحد ك   ،ابألزهر الشريف
 .األوساط العلمية الرمسيةداخل  هلاوترسيخ  ،واجتماع على هذه الفكرة

 ،أن الكتاب ما هو إال إصدار من مجلة إصدارات يصرحون أبهنا ملواجهة التكفييني -
ويف هذا من االفرتاء والتزوير والتضليل ما هللا به  !فأصحاب املنهج السلفي عندهم هم التكفييون

 .عليم
 .بل ابلرد التفصيلي ،هذا كله وغيه يربز احلاجة إىل تناول مثل هذا الكتاب ابلنقد

 
  الكتاب جممل لتقسيمعرض: 

 ،كل جملد عبارة عن جزء منفصل أعده ابحث خمتلفو  ،جملداتمخسة الكتاب مكون من 
املكررة بني  فاملوضوعات واملسائل ،ويبدو أن كل ابحث قد أعد كتابه بدون تنسيق مع اآلخرين

 .     كثي ا                                          واخلط العام للصياغة وطريقة التبويب خمتلف   ،ةاألجزاء كثي 
وهو عبارة عن حماولة لالنتصار ملذهب  ،املقدمة وحمور العقيدةكان من نصيب اجمللد األول 

وال شك أن احلديث عن ابن تيمية كان له  !ووسم منهج السلف أبنه منهج اخلوارج ،األشاعرة
 .النصيب األكرب يف هذا اجلزء

 ،بعض املسائل املتعلقة ابلسنة النبوية تناول ،ا ابلسنة النبوية          فكان خاص   ثاينأما اجلزء ال
 .واالحتجاج ابحلديث الضعيف ،تجاج خبرب الواحد: مسألة االحوجيمعهم مسألتان مها
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وهذا اجلزء لألسف مل  ،فكان للحديث عن املسائل املتعلقة أبصول الفقه أما اجمللد الثالث
أعاد املسائل اليت  وإمنا ،ومل يقسم بناء على املسائل األصولية !ابلبحث كبية  يتناول مسائل أصولية

وهو  ،وبني طياهتا تعرض لبعض اجلزئيات األصولية ،ين السابقني أبسلوب خمتلفسبقت يف اجلزأ
 !ا            وأكثرها سب   ،ا                        أقل أجزاء الكتاب ترتيب  
وقد تناول  ،والقواعد الفقهيةفكان للحديث عن مسائل يف أصول الفقه أما اجمللد الرابع 

ومسألة  ،واإلنكار يف مسائل اخلالف ،بعض املسائل األصولية ابلدراسة كالقياس يف العبادات
هذه املسائل بعض املسائل  تضاعيفوبني  ،والقطعي والظين وحكم اإلمجاع ،اخلروج من اخلالف

 .الفقهية
يتحدث فيه املؤلف عن  ،قه احلضاريحمور الف :ا مبا مسوه           كان متعلق  واجلزء اخلامس واألخي  

 بعض االهتامات! فيه ويوجه ،الثوابت واملتغيات ومالمح التشدد
وهي أبعد  ،وهكذا صيغت االهتامات واالفرتاءات صياغة يظن اجلاهل أهنا صياغة علمية 

  .وهللا املستعان ،ما تكون عن ذلك إال فيما ندر

 
  الكتاب تناوهلالعناوين املسائل اليت عرض جممل:  

بد من االختصار  وال ،ا للمسائل اليت تناوهلا كل جملد على حدة           نعرض سريع   املطلبيف هذا 
ين املسائل اليت ض عناو ولذا فسأقوم بعر  ؛ا      ب جد              حديثهم تشع  فإن  ؛حىت ال يطول بنا العرض

ملا تناوله هذا تناوهلا كل ابحث يف جزئه من الكتاب حىت يكتمل لدى القارئ التصور اإلمجايل 
 .الكتاب
 

   
 :اجمللد األول

بدأ الكتاب مبقدمة ، وقد حمور العقيدة - الرد على الفكر املتشدد :عنوان هذا اجلزء هو
ونفت عنه  ،لمنهج السلفي أحلقت به كل نقصيةوهي عبارة عن اهتامات عشرة ل ،علي مجعة د.

 .كل فضيلة
وقد  ،املسائل املراد حبثها شرع يفمث  ،مبقدمة يسيةهذا اجلزء حبثه  كاتبمث بعد ذلك بدأ  
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 :ابلرتتيب التالية ألمورتناول يف حبثه ا
 .= تقدمي املنهج األشعري على أنه هو منهج السلف

 .عى        هج املد  املن = ادعاء أن السلف هلم منهج كالمي مع ذكر تفاصيل هلذا
 .ا                                          = ذكر مسائل العقيدة عند املذهب األشعري سرد  

 .احلديث عن اخلوارج وعقائدهم= 
 .احلديث عن التأويل= 
 .احلديث عن مسألة فناء النار= 
 ؟هل جيوز أن خياطبنا هللا مبا ال نفهم :مسألة= 

 :مث بعد ذلك جمموعة من االهتامات للدعوة الوهابية اليت مساها ابملتشددين كما يلي
 .بطالن انتساهبم لإلمام أمحد دعوى= 
 .أبهنم حشوية هماهتام= 
 .اهتامهم أبهنم ال يرجعون إىل علماء أصول الدين= 
 .اهتامهم أبهنم يرفضون األدلة العقلية وعلم الكالم= 
 .االدعاء أبن فهم آايت الصفات على ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم= 
 .أبهنم جمسمة مامهاهت= 

 :ين التاليةمث تناول العناو 
 .لوازم اجلسميةمسألة تنزيه هللا تعاىل عن = 
 .مسألة إثبات اجلهة= 
 .مسألة حوادث ال أول هلا واهتامهم البن تيمية أبنه يقول حبلول احلوادث بذاته تعاىل= 
 .د ابن تيمية يف الصفات والرد عليهاذكر قواع= 
 .ادعاء أتثر ابن تيمية أبفكار الفيلسوف ابن ملكا اليهودي= 
 بقول السلف.مسألة خلق القرآن وتشنيعهم على من قال = 
  .مسألة العلو واالستواء= 
 .النعي عليهم أبهنم حيرمون التشبه ابلكفار= 
 .لشركياتأبهنم يرمون املسلمني ابلبدع وا اهتامهم= 
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 .اهتامهم أبهنم يتقمصون دور املخلص واملنقذ= 
 .وينقلوهنا من ابب الفقه إىل ابب العقيدةاهتامهم أبهنم يبالغون يف احلكم على األشياء = 
 .مسألة تعريف البدعة= 
 .مسألة موقف املنهج السلفي من التصوف= 
 .النعي عليهم أبهنم يرون أن سياحة اآلاثر من الشرك= 
 .صلى هللا عليه وسلممسألة زايرة قرب النيب = 
  .صلى هللا عليه وسلم اهتامهم أبهنم ال يعظمون النيب= 
 .صلى هللا عليه وسلممسألة التوسل ابلنيب = 
 .يف ابن تيميةاهليتمي كالم ابن حجر نقل  = 
 .كالم السبكي يف ابن تيميةنقل  = 

 وبذلك تنتهي املسائل اليت تناوهلا يف اجمللد األول.
   

  :اجمللد الثاين
 :مالمح الغلو يف التعامل مع السنة النبوية من :والذي هو بعنوان

أبو زيد هلذا اجلزء أبن مالمح التشدد يف التعامل مع السنة النبوية  ند. رشوا قدم املؤلف
 :حماور مخسةجتمل يف 
 .واالحتجاج ابلظين يف املسائل القطعيات ،عدم التفرقة بني القطعي والظين من الرواايت= 
 .الرتدد يف قبول احلسن من الرواايت= 
 .التسوية بني الضعيف واملوضوع= 
 .اختالف مناهج التصحيح والتضعيف عند األئمة الثقات عدم مالحظة= 
 .عدم التفرقة بني صحة اإلسناد وصالحية احلديث للعمل به يف الفقهيات= 

  :فصولمخسة اجمللد إىل  هذا ولذا فقد قسم
o االحتجاج ابلظين من الرواايت يف املسائل القطعيات :من مالمح التشدد :الفصل األول. 

 :التالية وتناول فيه املسائل
 .= تعريف خرب الواحد
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 .وتناول فيه أدلة بعض العلماء والرد عليهم ؟= هل يفيد خرب اآلحاد العلم
  .= االحتجاج خبرب الواحد يف العقيدة

 .= موقف األلباين من خرب اآلحاد
o الرتدد يف قبول احلسن من الرواايت :من مالمح التشدد :الفصل الثاين. 

  :التاليةتناول فيه املسائل 
 .= حترير ما يشمله اصطالح احلسن

 ؟= هل هناك اختالف يف االحتجاج ابحلسن لغيه
 الصحيح أم الضعيف عند املتقدمني. = هل احلسن بنوعيه يندرج حتت

 .= موقف ابن تيمية من اندراج احلسن ضمن الصحيح عند املتقدمني
o التسوية بني الضعيف واملوضوع من الرواايت :من مالمح التشدد :الفصل الثالث. 

  :تناول فيه املسائل التالية
  .= مذاهب العلماء يف العمل ابلضعيف

 .لضعيفاب= معىن فضائل األعمال اليت يعمل فيها 
  موقف األلباين من العمل ابلضعيف. = مناقشة

o عدم مالحظة اختالف مناهج التصحيح والتضعيف  :من مالمح التشدد :الفصل الرابع
  .لدى األئمة الثقات

 :وقد تناول فيه املسائل التالية
 .= املراحل التارخيية للعالقة بني أهل الرأي وأهل احلديث

 .= مالمح املدرستني
 := مناذج ألحاديث اختلف فيها أهل احلديث وأهل الرأي

 .مسألة املصراة -
 .مسألة إشعار اهلدي -
o عدم التفرقة بني الصحة اإلسنادية وبني صالحية احلديث للعمل به يف  :الفصل اخلامس

 .الفقهيات
مث  ،التوثيق :مراحل هي ا إايها خلمس      مقسم   ؛تناول فيه مراحل التعامل مع السنة النبوية



10 
 

 ،مث مجع أدلة الباب واالستنباط النهائي للحكم ،مث الفهم اللغوي للرواية ،ودرجاهتا حتديد حمل احلجة
 .مث تطبيق احلكم على احملل أو الواقع

o  اخلامتةمث. 
 .وبذلك ينتهي اجمللد الثاين

   
  :اجمللد الثالث

! وعلى كل حال وال األبوابين وهو غي مرتب العناو  ،أصول الفقه عند النابتة :عنوانه
 :الكتابسنعرض العناوين اليت تناوهلا يف 

منهجية التفكي لدى التيار السلفي املعاصر من خالل حماكمته إىل  :بدأ الكتاب بعنوان
 :وحتت هذا العنوان تناول ما يلي ،منظومة العلوم اإلسالمية املوروثة

o املظاهر واألسباب. :غياب املنظومة اإلسالمية لعلم األصول عند النابتة 
 :عشرة أمور هييف ذلك وقد ذكر 

  .عن يف القواعد والضوابط األصولية بدعوى أهنا خمالفة للكتاب والسنة النبوية= الط
 .ه على مسائل منطقية ومباحث كالمية مصداقية الرتاث األصويل ابحتوائ= الطعن يف

 .= غياب النظرة الكلية خلريطة العلوم اإلسالمية
 .طعها= ضعف امللكة العلمية األصولية ابفتقاد منهج امتزاج العلوم وتقا
 .= أثر حترمي العلوم العقلية وجتنبها يف نقص استيعاب العلوم النقلية

 .نكار تطور الدرس األصويل يف مواكبة مستجدات العلومإ= 
 .اهتام علماء األصول من األشاعرة ابجلهل والضاللة= 

 .= االنتقاء املوجه والعزوف عن الشروح واحلواشي
  .مناقشة= القراءة التطويعية مع التلقي دون 

  .= فقدهم السند املتصل يف علم األصول
o (واملال ،والعرض ،والدين ،والعقل ،نفسحفظ التهانة ابملقاصد الشرعية العليا )االس ،

 :وذكر سبعة أمور هي، جتليات ذلك عندهمو 
  .واستسهال الطعن يف أعراضهم ،= استباحة احتقار املسلمني
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 .وحماربة مبادئ املواطنة واملعاملة ابملثل ،= رفض التعايش والسلم
 .= األصل عندهم يف العالقة بني املسلمني وغيهم هو احلرب والقتال

 .ال ردع العدوان وصد الطغيان ،= دعواهم أن سبب القتال هو جمرد الكفر
  .ال إله إال هللا := االستهانة ابلتكفي واملواليات التكفيية وعدم االعتداد بقول

 .ول جباهلية اجملتمعات اإلسالمية= الق
 .= تولد خوارج العصر من رحم هذا الفكر

o   ومظاهر ذلك ،ا        ا ومنع         ومجع           ا وإجيااب                                اختالل مفهوم البدعة عندهم سلب: 
 .لتضييق ما وسعته الشريعة ؛األصل يف العبادات التوقيف := تلبيسهم بقاعدة

  .وتبديعهم كل حمدث ولو مل خيالف أصول الشرع ،= إنكارهم البدعة احلسنة
 .= تبديعهم قراءة الفاحتة يف الدعاء وقضاء احلوائج واخلطبة والزواج والعقود

  .ا داخل الصالة وخارجها           صيغة وعدد   ،= تبديعهم الذكر والدعاء بغي الوارد
العقائد واملناهج والعبادات ابتة يف خمتلف أبواب الشريعة يف بدع الن :ا هو      جديد          عنواان  عقد مث 
 :وذكر حتته العناوين التالية، واألقوال

  := من بدع النابتة يف العقائد
 .بدعة التشبيه والتجسيم مع األكملية يف الصفات اإلهلية ابلقياس على املخلوقني -1
 .يةلتفويض عند السلف يف الصفات اإلهلبدعة إنكار مذهب ا -2
 للتوحيد وإدخال الوسيلة يف الشرك.بدعة التقسيم الثالثي  -3

 .= مناذج من بدع النابتة يف املنهج
 .= مناذج من بدع النابتة يف أمور العبادات

  .= خلطهم يف عوارض التكليف بني فهم احلجة وقيام احلجة
 .= اختزال مصادر املعرفة عندهم يف الوحي دون الوجود مع أن الكل من هللا

 .املختلفة الشرعية والعقلية والعادية واحلسية والوضعية = خلطهم بني أنواع الدالالت
 .فال يفرقون بني الواجب واملمكن واملستحيل ،م العجيب بني أقسام حكم العقل= خلطه

 .دون فهم عموم الكتاب وهدايته                                              = توسعهم يف دعاوى نسخ اآلايت القرآنية يقف حائال  
 .انسخ للقرآن الكرمي عليه وسلمصلى هللا = زعمهم أن عدم فعل الصحابة بعد النيب 
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 .ورفضهم للدالالت القرآنية إذا مل ترد هبا أحاديث نبوية ،= تقدميهم السنة على القرآن
اتباع املتشابه وترك احملكم يف أبواب العقيدة والشريعة واحلكم على  :ا هو         رئيسي         عنواان  ذكر مث 

 :ر حتته العناوين التاليةكوذ ، اخللق
 .يدةاتباعهم املتشاهبات يف العق :     أوال  
  .اتباعهم املتشاهبات يف الشريعة وأبواب الفقه :ا     اثني  

  :وذكر فيه
 .بدعة احلاكمية -
 .مسألة االستغاثة -

  .اتباعهم املتشاهبات يف ابب احلكم على األشخاص :ا     اثلث  
 ين التالية:وذكر فيه العناو 

 .الشرعية اخللط بني املطلق والعام يف كثي من النصوص -
 .اإلصرار واملكابرة على إنكار اجملاز يف القرآن الكرمي -
 .املشركني وتشريكهم إنكارهم اجملاز العقلي لتكفي -
 .إنكار عصمة األنبياء وجتويز املعاصي عليهم -
 .جتويز االجتهاد النبوي ودعوى جواز اخلطأ فيه -
 .افتقاد األدب مع النيب عليه الصالة والسالم -
 .نكارهم أن هللا تعاىل خيتار لنبيه أفضل األشياءإ -
 .عدم التفاهتم إىل الفروقات اليت تصنعها حروف املعاين -
 .تشددهم يف محل األوامر النبوية املتعلقة ابلعادات على الوجوب -
 .هتاوهنم ابملوافقات الزمانية واملكانية لألفعال النبوية حتت خمتلف الدعاوى -
 .ل النبوية خمصصة للعام ومبطلة لداللته على مشوله لباقي األفراددعواهم أن األفعا -

وذكر حتت هذا ، معاول النابتة يف هدم السنة النبوية الشريفة :ا هو        جديد         عنواان  ذكر مث 
 :العنوان العناوين التالية

 .للسنة النبويةراءة املبتسرة اجملتزأة السطحية الق -
 .كاألحاديث املوضوعةرد األحاديث الضعيفة وجعلها   -
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 .بدعة تقسيم دواوين السنة النبوية الشريفة إىل صحيح وضعيف -
 .جرأهتم على تضعيف السنن وتسلطهم على األحاديث النبوية -
 .تفريغهم كثيا من السنن النبوية من مضامينها حتت خمتلف التربيرات -
 .نبويع البعد عن املنهج السحب العصر النبوي على العصر احلاضر م -
 .احليلولة دون اهتداء الناس ابلسية النبوية الشريفة وفهم السنة من خالهلا -
 .تقدمي فهمهم ألخبار اآلحاد على النقل اجلملي الفعلي للمسلمني عرب العصور -
  .نكار علم التجويد وكيفية األداء يف تالوة القرآنإ -
 .نكار الكتابة القرآنية على املساجد وزخرفتهاإ -
 .كار بناء املساجد على أضرحة الصاحلنينإ -

 .ويبدو أن العناوين الثالثة األخية هي أمثلة على العنوان الذي قبلها
 .هبذا ينتهي اجمللد الثالثو 

   
 :اجمللد الرابع
مسائل  وقد تناول سبع ،مسائل من علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية :وهو بعنوان

 .يهم ابلنابتةيسميرى أنه قد وقع فيها اخللل عند من 
 :وهذه املسائل هي

 .= تنزيل الظين منزلة القطعي
ومما تناوله  ،وقد تناول فيها مباحث كثية من تعريف القطع والظن واخلرب وأنواعه وغي ذلك

ومسألة عدم حجية أخبار اآلحاد يف العقائد، مث  ،مسألة االحتماالت العشرة لألدلة اللفظية :هنا
 :وقاعدة ،ال ينكر املختلف فيه :الظين قاعدةمث بىن على التفرقة بني القطعي و  ،تكلم عن االجتهاد

 على تنزيل الظين             مث ضرب مثاال   ،واالجتهاد ال ينقض ابالجتهاد ،التعارض بني األصل والظاهر
 .ه املرأةمنزلة القطعي ابلقول بوجوب تغطية وج

 .= وقفات مع اإلمجاع
 ، يف حجيتهانه ووقوعه ودليل حجيته واملنازعنيتناول فيها حقيقة اإلمجاع وحكمه وإمك
 ،وأمهية اإلمجاع ،"عى اإلمجاع فهو كاذب       من اد  " :وأطال يف الرد على الشوكاين، ومعىن قول أمحد
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 .واهتام بعض العلماء ابلتساهل يف نقل اإلمجاع
 .العبادات= القياس يف 

وأمثله على جراينه  ،تناول فيها معىن القياس وأركانه واالحتجاج به وهل جيري يف العبادات
 .األصل يف العبادات التوقيف :ومعىن قوهلم ،يف العبادات

 .= حول مفهوم البدعة
ال  صلى هللا عليه وسلموأن عدم وجود الشيء على عهد النيب  ،تناول فيه مفهوم البدعة

ونقد  ،وذكر بعض نصوص العلماء اليت تدل على تقسيم البدعة حلسنة وسيئة ،بدعةيعين كونه 
 .مسلك الشاطيب يف الكالم عن البدعة والكالم عن االحتفال ابملولد النبوي

 .= اإلنكار يف مسائل اخلالف
ليتكلم بعد ذلك عن  ،تعريف اخلالف وبيان النوع الذي ال يتعلق به اإلنكار :تناول فيها

  .واحللف بغي هللااللحية 
 .= اخلروج من اخلالف

 .تناول فيه معىن القاعدة وما يتعلق به من مباحث
 .= بني التشدد واالحتياط

 .تناول فيه ذم التشدد ومظاهره
 .وبذلك ينتهي اجمللد الرابع

   
 اجمللد اخلامس

 .حمور الفقه احلضاري - الرد على الفكر املتشدد :وهو بعنوان 
 :مث قسم كتابه إىل ثالثة فصول ،تعريف الثوابت واملتغيات يف اإلسالم بدأ بتمهيد يف
 .مالمح التشدد يف الدين وآفاته :الفصل األول

التمحور حول  ،التعصب للرأي ،صرامة ممارسة الشعائر :ذكر أن املالمح هيقد و 
قيام على ال ،التقليد األعمى والنزوع إىل املاضي ،الشخصيات واألحزاب واجلماعات واألفكار

اجلالفة  ،الطعن يف العلماء والتشنيع على املخالف ،النقص العلمي وعدم االتزان الفكري ،الصفوة
 .ا     خاص   ا                        وقد أفرد لكل ملمح حديث   ،والغلظة واخلشونة
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اجلور  ،التنفي واالنقطاع عن العمل ،سوء الظن ابلناس ،الغرور ابلنفس :أما اآلفات فذكر
 .وقد أفرد كل آفة يف حديث منفصل .التكفي ،احلرص على الزعامة ،على احلقوق والواجبات

 .مشكلة التشدد جتاه التطور احلضاري :الفصل الثاين
  :وجعله يف مبحثني

وتناول يف ذلك الكالم  ،التشدد جتاه التطور احلضاري لإلجراءات والكيفيات :مسى األول
مفهوم  ،داللة الرتك ،لكل املباح وسلمصلى هللا عليه عدم فعل النيب  :على ثالثة مسائل هي

 .البدعة
مث على  ،حتدث فيه عن فقه الواقع :مشكلة التشدد جتاه ظنية املسائل الفرعية :ومسى الثاين

اخلروج من اخلالف  ،كل جمتهد مصيب  ،ال ينكر على املختلف فيه :مسائل أصولية هي ثالث
 .اخلالف يف التقعيد الفقهيهي معامل استيعاب  ليجعل هذه القواعد الثالث ،مستحب

 .د يف الصدام مع احلضارة                   مفردات منهج التشد   :الفصل الثالث
 .الصدام مع اجلوانب احلضارية ،الصدام مع اجملتمع :إىل مبحثني مها وقسمه

 .واملرأة ،واآلخر غي املسلم ،الصدام مع اآلخر املسلم :تناول يف األول
والصدام مع التقاليد  ،فذكر فيه مسألة حترمي التصوير ،الصدام مع العلم :تناول يف الثاينو 

 ،االحتفاالت الدينية :فذكر فيها ،االجتماعية واالختيارات الشرعية اليت استقر عليها اجملتمع
إقامة سرادقات  ،بناء املشاهد على قبور الصاحلني والصالة هبا ، يوم اجلمعةاألذانني ،تكبيات العيد

 .اجلهر ابلذكر واالجتماع عليه ،املسبحة ،العزاء
 .الصدام مع املعامل التارخيية :وتناول يف الثالث

  .وختم الكتاب مبجموعة من االهتامات املرسلة واملعلبة واملكررة

 
 نقد الكتاب:  

جيمعها اهلدف  ،الكتاب عبارة عن مخسة كتب خمتلفة السمات واملالمح واألسلوب والعرض
عم أبن والز  ،ع شيطنة املنهج السلفيم ،العام وهو حماولة إبراز اخلالف بني املنهج السلفي وخمالفيه

 .هذا هو منهج اخلوارج
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مر أن كل جزء ؛ إذ إن حقيقة األلذلك فقد آثرت أن أتناول يف هذا النقد كل جزء مبفرده
مع ختصيص املقدمة  ،فقطاالستكثار من املسائل ومت اجلمع بني هذه الكتب بغية  ،كتاب منفصل

 د األول.           ن كتب اجملل     م      ي             مجعة وهو غ   ا ألن كاتبها هو د. علي                بنقد منفصل نظر  
وقبل أن أبدأ يف تناول كل كتاب مبفرده ابلنقد ال بد من اإلشارة إىل أن هذا الكتاب حيتاج 

رقة علمية صغية تناول هذا الكم اهلائل إذ يصعب يف و  ،إىل تناول مسائله ابلرد والنقاش العلمي
ن ينتبهوا إىل خطورة الكتاب ألولعل هذه الورقة تكون معينة للباحثني  ،من الشبهات واجلواب عنها

 .وال حول وال قوة إال به ،وهللا املستعان وعليه التكالن ،وإىل مواطن الزلل فيه
   

  :نقد مقدمة الكتاب= 
يتهم هؤالء الكاتب ف ،ملغالطات واالفرتاءاتابكانت مليئة   -على صغرها-هذه املقدمة 

ن يف سبيل وأهنم يرون أنفسهم هم اجملاهدو  ،رون اجملتمع                                 ذين مساهم ابخلوارج أبهنم تكفييون يكف  ال
االهتامات  مث يوثق هذه ،وأبهنم أفسدوا عقيدة التوحيد بتقسيمه إىل األنواع الثالثة ،هللا وحدهم

وحملمد عبد السالم فرج يف كتابه  ،"املعامل"سيد قطب يف كتابه  :كل منل زوللمنهج السلفي ابلع
حممد  وأيب قتادة الفلسطيين وكذلك ملصطفى مشهور وأيب بكر انجي وأيب ،"الفريضة الغائبة"

فهل خيفى على  !للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن يف الدرر السنية ا                 ويدخل بينهم عزو   ،املقدسي
الفرق بني املنهج السلفي وأتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباع ابن تيمية يف علي مجعة  د.

 وأيب فرجعبد السالم حممد و  ومصطفى مشهور وبني سيد قطب ،كالشيخ عبد اللطيف  املنهج
والثالث  ،والثاين هو املرشد جلماعة اإلخوان ،فاألول معروف !؟حممد املقدسي وأيب قتادة الفلسطيين

أم أن الدكتور يريد بذلك أن  من قيادات القاعدة!واخلامس والرابع  ،املنظر جلماعة التكفي واهلجرة
 ؟!السلفيسوى أتباع املنهج  -بفضل هللا تعاىل-خيفي أن الرد العلمي على هؤالء كلهم مل يقم به 

جرة وداعش والقاعدة وإذا كان الدكتور ال يدري ما الفرق بني مجاعات اجلهاد والتكفي واهل
مث يوهم القارئ  ،واحدة سلةا يف             فيضعهم مجيع   ،فلماذا يتعرض للحديث عما ال حيسنه ،واإلخوان

 ؟!ا هم أتباع حممد بن عبد الوهاب             أن هؤالء مجيع  
وهذا التصريح الواضح الفج أبن الدعوة الوهابية هي خوارج العصر وإليهم يتوجه هذا الرد 

 ،مجعة كله من إشراف األستاذ الدكتور عليلكن الكتاب   أجزاء الكتاب، يمؤلفبعض إمنا وقع من 
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 .واضحةفهو مسئول عما فيه من مغالطات علمية 
منهج أن  ئمث توعز للقار  ،من يتهم املنهج السلفي ابلكفر والزندقةتتناول ابلدراسة أن ف
ي فأ ،هم النابتةوتلمزهم بتسميت ،تسميهم خبوارج العصرو  ،املنهج السلفي هو الذين تناولتهم هؤالء

 ؟!هبتان أشد من هذا وأسوأ
 ،أننا فرضنا أنه ال يتحدث عن املنهج السلفي بل عن مجاعات العنف املسلحة     جدال  مث هب 

وتسميهم ابخلوارج وتستجلب  ،فهل هناك تلبيس أشد من أن تكتب املقدمة عن مجاعات العنف
! بل ويصرحون ؟املنهج فال يذكرون سوى املنهج السلفيااب تقدم هلم لكي يفصلوا جوانب هذا    ت     ك  

وينزلون األحاديث واآلاثر اليت نقلها السلف  ،أبن أتباع حممد بن عبد الوهاب هم خوارج العصر
ما  -عضو هيئة كبار العلماء واملفيت السابق- يعلم األستاذ الدكتور فهل ال ،عن اخلوارج يف حقهم

 !؟                                 أم أنه يتعامى عنه إمعاان  يف اخلصومة ،هو الفرق
   

 حمور العقيدة: :نقد اجلزء األول= 
صرح الكاتب يف بداية حديثه أن الفكر املتشدد يعود جممله إىل حركة الشيخ حممد بن 

مساهم يف العنوان أبهنم خوارج  نهذا الفكر املتشدد الذيأصحاب وأنه يتناول أخطاء  ،الوهاب عبد
 !العصر

 :فمن تلك املغالطاتنستعرض مجال منها، والكتاب مليء ابملغالطات ا
أنه و  ،مذهب أهل السنةهو = أنه جعل كتابه لالنتصار للمذهب األشعري وتقدميه على أنه 

لكالمية لألئمة األصول ا : مفاده       عنواان   وضعوإمعاان يف املغالطة  ،ال مذهب ألهل السنة غيه
وبلغت املغالطة مداها أبن جيعل لإلمام  ،األربعة كانوا موافقني ملا ينقلهاألئمة  ليوهم أن ؛األربعة

مث حياول التوفيق  ،وجيعل من هذه األصول الكالمية عدم السؤال عن الكيفية ،كالمية            أمحد أصوال  
ويتهم ابن تيمة ومن أتى بعده أبنه مل  ،ا للفوارق اليت بينها      مذيب   !بني عقيدة اإلمام أمحد واألشاعرة

 !!وأنه خرج عن اخلط الذي سار عليه هذا اإلمام ،ا لإلمام أمحد          كن موافق  ي
ا للقارئ       ومومه   ،ا له                                                          = وهو يف سبيل الرتويج للمذهب األشعري يتناول حياة األشعري مرتمج  

التطورات اخلطية اليت حلقت مبذهب          متجاهال   ،أن مذهب األشاعرة ما هو إال مذهب هذا اإلمام
ولو شئنا لنقلنا له من نصوص األشعري وأقواله الصرحية ما خيالف ما عليه  ،األشاعرة بعد ذلك
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 .. لكنه التدليس.مجهور األشاعرة
يف نقل كالم الشيخ ابن عثيمني يف تفسي بعض آايت الصفات با قيامه               = من ذلك أيض  

فال خالف بينه هو  ،كتابه القواعد املثلى ليدلل بذلك على أن الشيخ مل يفر إال من لفظ التأويل
 !!( وبني من قالوا ابلتأويل من أئمة األشاعرةمقدم الكتابوالشيخ ابن ابز )

 !؟ابلتشدد باع الطريقة الوهابية اليت يتهمهاليس الشيخ ابن ابز وابن عثيمني من أتفأ
ورغم  ،عن اخلوارج وصفاهتم واعتقاداهتم وذم العلماء هلم         ا طويال                         = من ذلك أنه ذكر مبحث  

نه يدل على سوء طوية وفجر يف اخلصومة ، إال أكل ما قاله يف هذا املبحث صحيح يف نفسهأن  
فال معىن لذكر هذا الفصل وأنت تضع عنوان الكتاب أبنه  ،أو جهل شديد يف أحسن األحوال

وال خمرج  ،بن عبد الوهاب أبهنم خوارجسوى أنك تتهم أتباع الشيخ حممد  الرد على خوارج العصر
ومثل هذا ينبغي أن  ،هذا إال ابلتصديق أبنه جاهل ال يدري عواقب الكالم وعواهنه للمؤلف من

 .!نع من الكتابة ال أن يكون يف الصدارة   مي  
ند األشاعرة ذكر مسائل االعتقاد ع := من التهويل الذي ال غرض منه إال تطويل البحث

إذ ال عالقة هلذا مبضمون  ،جاهلفهذا هتويل ال يروج إال على  ،ن هذه املسائلوالتطويل بذكر عناوي
ال يدري ما يكتب وما  ،إال أن يكون املؤلف حديث عهد ابلتأليف ،الكتاب وال هدفه وال سياقه

وعدم  ،وتناثرها كعدم ترتيب األفكار  ؛من املواضع ابلكتاب                          وهو أمر ظهر بكثرة يف كثي   ،يدع
وهذا  ،قيواجلمع بني ما حقه التفر  ،والتفرقة بني ما حقه اجلمع ،ببعضها املوضوعاتاالهتمام بربط 

 !كله ينبئك عن مستوى الكاتب ومن راجعه وأشرف عليه
فهو يتهم من مساهم ابملتشددين أهنم ليسوا أتباع اإلمام  ،= االهتامات اليت ال بينة عليها

وأهنم أصحاب  ،وأهنم حشوية ،تةوأهنم انب ،وأهنم أدعياء السلفية ،ا إليه                  وأهنم ينتسبون زور   ،أمحد
 ..فهم حريف للنصوص

 !؟من منظريهو  ،من رؤساء هذا الفكر ،ي اهتمته هبذه التهممصادر هذا الفكر الذما  :ا     حسن  
لكنه بعد سيل من االهتامات ينتقل بك فجأة ليناقش  ،ذلكبيان ا ب                        لن جتد من الكاتب اهتمام  

 ..وجيادل ابن تيمية ويتهمه ابلتضارب واخرتاع املسائل واألقوال الشاذة
ابن تشددين هم اتباع وأن من مساهم ابمل ،ر هلذا الفكر هو ابن تيمية                      إذن فهو يرى أن املنظ   

 !؟أتباعه كانوا خوارجأن ابن تيمية و  -وهذا مقتضى صنيعه-فهل يرى الكاتب  ،تيمية
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 !؟هذه املناقشة اهلزيلة املليئة ابملغالطات تصلح ملناقشة ابن تيميةوهل 
 :ة شديد اجلرأة على الباطل فمن ذلكيوالكاتب يف مناقشته البن تيم

وإمنا  ،ابن تيمية أبنه ال يتابع السلف الصاحل كما يدعي يف الكالم عن العلم اإلهلي اهتامه= 
! وينقل وصف ابن تيمية له أبنه !قد تلقى هذه األمور عن فيلسوف يهودي متأسلم هو ابن ملكا

وأن هذه النصوص وأمثاهلا تدل  ،هليدلل بذلك على أن ابن تيمية ميدح ؛أقرب الفالسفة إىل احلق
 !! بينهما                        على أن هناك تقاراب فكراي  

القرآن الذي وافقوا به السلف يف العبارة لكنهم م مذهب األشاعرة يف قضية خلق       يقد   أنه = 
وينسبه  ،خالفوهم يف معناها ولوازمها ليجعل قول السلف واإلمام أمحد هو قول املشبهة املبتدعة

 !!ا للفيلسوف اليهودي               البن تيمية تبع  
أن دعواه و  ،بعد مماته صلى هللا عليه وسلمالتوسل ابلنيب  منعهعلى ابن تيمية  = أنه ينعى

 ،ذا القولهبوكأن ابن تيمية هو أول من قال  ،القول مما أتثر به ابن تيمية ابلفيلسوف اليهودي هذا
 !!بن تيمية مل يقل منهم أحد به! سبحانك ريباوكأن األئمة قبل 

ا      خالف  -الذي هو قول السلف ن هللا يتكلم مبا شاء وقتما شاء أبينسب القول أنه = 
ينسبه للمتشددين أدعياء السلفية أتباع ابن تيمية  -فقط يلألشاعرة يف زعمهم أبن الكالم نفس

 !!ا لإلمام أمحد                                 الذين خالفوا األئمة وانتسبوا زور  
فإن العلم  ،الذي مل جيرؤ عليه أحد من األشاعرة قبله ،من اجلهل العظيم -وهللا-وهذا 

وما قوهلم أبن مذهب  ،ال ينكره حىت املكابر ،مستفيض مبذهب السلف يف صفات هللا تعاىل
فكيف فات  ،السلف أسلم ومذهب اخللف أعلم إال حيدة منهم عن األقوال اليت ال خمرج هلم منها

أومل يكن هلم فيه غنية عن أتويل تلك األقوال  ؟!ا هذا الذي يذكره هذا الكاتب                  هؤالء األشاعرة مجيع  
 !؟لو تدبر

خلقه وابالستواء  و هللا تعاىل علىن أهنم يقولون بعلكذلك ينسب ملن مساهم ابملتشددي=  
ا                                          وهذا الذي ينسبه إليهم هو مذهب السلف مجيع   ،احلقيقي مما يقتضي الوقوع يف اجلسمية والتشبيه

 .ال ينقل عنهم يف ذلك اختالف
ا                            بذكرها على أنه راجعها مجيع                                                    ولو أنه نظر يف الكتب اليت مساها يف أحد هوامشه مستدال  

لو أنه نظر يف هذه  ة يف مسألة صفات األفعال فلم جيد،مبقالة ابن تيميليبحث عن أحد قال 
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 !الكتب لعلم أهنا كلها مصرحة بذكر العلو واالستواء الذي ينكره
أنه وهو يزعم أن ابن تيمية  -وشر البلية ما يضحك-الضحك  ويثيالعجب  يبعثومما = 

 اهلامش فذكر بعض الكتب ألئمة قال يف صفات األفعال مبا مل يقل به أحد من السلف عمد إىل
 .(3)!ملسألة صفات األفعال على ما يذكره ابن تيمية ا                                   السلف وأنه راجعها فلم جيد فيها ذكر  

 أنه قال هنا مبا مل يقل وحنن قبل أن حنل له هذه املعضلة اليت رآها كافية لنسبة ابن تيمية إىل
ا أتويل صفات هللا عز ههل وجد يف هذه الكتب اليت راجع :ا                          قبل أن حنلها له نسأله أيض   ،به أحد

 !؟به سي أم الرد على من يقولوهل وجد فيها إثبات الكالم النف ؟!وجل
ثبات صفات األفعال على ة إب! إذ إن الكتب اليت ذكرها مملوءأما هذا الذي ذكره فعجيب
 ،عن جمادلة أهل األهواء والرغبة واالكتفاء ابلنقل عن السلف ،طريقة السلف يف إثبات الصفات
 :فهل يقال ،ما قالوهفيعلى األشاعرة  هردثبته من خالل ألكنه  ،وكالم ابن تيمية مل خيرج عما قالوه

 !؟السلف هإنه قال ما مل يقل
 ومن هنا يقع ،ميوج ابلطوائف املرفوضة        ا ضاال                                        = يتهم املتشددين أبهنم يرون اجملتمع مبتدع  

 .(4)تمع وتكفيههؤالء يف تضليل اجمل
 الدكتور انصر عبد الكرمي العقل يف وصفه لعصر ابن تيمية ل على هذا االهتام مبا ذكره      ويدل  

 !وما انتشر فيه من البدع واخلرافات
يكفرونه  !!العجيب أن الذي اهتم خمالفيه ابلكفر هم األشاعرة الذين عاصروا ابن تيميةو 

 !للخزي والعار اي ،ا أنه يكفر من خيالفه             الدنيا صياح  ون ، مث ميلؤ ويصرب عليهم وال يكفرهم
ويف  ،د والتطرف عند املتشددين               هي مصدر التشد  = يصرح الكاتب أبن الدعوة الوهابية 

الدعوة الوهابية أبهنا وقعت يف العنف والبطش مبن خالفها يف الرأي ومن يتهم  :سياق تقرير ذلك
 .(5)األايم األوىل لنشأهتا

 !؟                               ل قبل أن يرمي التهم هكذا جزاف االتاريخ ليتبني من الذي بدأ ابلقتافهال راجع كتب 

                                                           

 .(168)ص: انظر:  (3)
 (.192انظر: )ص:  (4)
 (. 194انظر: )ص:  (5)
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أن التاريخ مل حيفظ أن قام األشاعرة واملاتريدية حبرب عقدية يقتلون فيها  (6)الكاتب يدعي= 
 ..خمالفيهم بدعوى تكفيهم

الدين  تقي إلمامتكفيهم ل أو ؟!تكفيهم البن تيمية ومتالؤهم على قتله أما يكفي. .ا     حسن  
، وهو أخ أكرب للموفق ابن (7)هـ(600 :)ت حممد عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي أيب

 قدامة صاحب املغين.
 (8)!؟ماذا عن ابن تومرت وما فعله ابملرابطني ألجل اهتامه هلم ابلتجسيمو 

وأين الدليل أين التأصيل  ،        .. حسن اا                                                 = املؤلف يذكر يف كتابه أنه يهتم أبن يكون حبثه أتصيلي  
  :يف

 .(9)؟!ذكره لعداوهتم غي املربرة للتصوف والصوفية -
 .(10)!؟اهتامهم أبهنم يرون أبن سياحة اآلاثر شرك أو ذريعة للشرك -
 .(11)؟!هنم يتقمصون دور املخلص واملنقذاهتامهم أب -
العقيدة ألنه حيرمون  ونقلها من ابب الفقه لباب اهتامهم ابملبالغة يف احلكم على األشياء -

 .(12)؟!االحتفال ابملولد النبوي
من  ،قال حممد كذا :فيقولون صلى هللا عليه وسلماهتامه هلم أبهنم ال يتأدبون مع النيب  -

 .(13)؟!غي سيادة وال صالة
 .(14)؟!صلى هللا عليه وسلمأبهنم يكفرون من يتوسل ابلنيب  اهتامه هلم -
 :مها مسألتان       علمي   نقاشأنه املسائل اليت انقشها الكاتب نقاشا يصلح أن يطلق عليه  =

                                                           

 .(198ص: )انظر:  (6)
 .(463 /21، سي أعالم النبالء )(22 /2)ذيل طبقات احلنابلة انظر:  (7)
 (.19/551النبالء ) سي أعالمانظر:  (8)
 .(205ص: )انظر:  (9)
 .(206)ص: انظر:  (10)
 .(198)ص: انظر:  (11)
 .(199ص: )انظر:  (12)
 .(251 )ص:انظر:  (13)
 .(252)ص: انظر:  (14)
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 .صلى هللا عليه وسلمحكم شد الرحل إىل قرب النيب  :األوىل
 .وطلب احلاجات منه صلى هللا عليه وسلمثة ابلنيب احكم االستغ :والثانية

وقد  ،وهو انقل يف هذا كله عن السبكي ،ا وأدلة                                 وأعين ابلنقاش العلمي أنه ذكر نصوص  
لكن نشي إىل  ،وليس هنا موضع الرد على ما قاله ،ا من الكتاب       ا كبي                         خذت هااتن املسألتان قدر  أ

 .(15)وفيهما املناقشة هلذه األقوال واألدلة ،أن للمركز ورقة علمية يف كل مسألة من هاتني املسألتني
مذهب السلف وتصرحيهم به  بيان فيها ،األفعالوكذلك للمركز ورقة أخرى عن صفات 

 .وهللا املستعان ،(16)والرد على مذهب األشاعرة
عبارة عن موضعني لكالم ابن حجر يف حق  ملحقات، وهي= ذكر يف هناية كتابه ثالثة  

 فما ذكره السبكي رد عليه ابن ،وهذا يف احلقيقة ال شيء ،وكالم السبكي يف ابن تيمية ،ابن تيمية
لو أن صحة األقوال تقاس هذا  ،ا من كتاب هذا الكاتب كله                     هادي يف كتاب أكرب حجم   عبد

 مبا يقوله من دليل. وليس ، رد على فالن        أبن فالان  
فعندما أراد أن يتكلم يف البدعة  ،الكاتب مولع إبلصاق كل نقيصة أبتباع الدعوة الوهابية= 

ولو أنه أمعن النظر لوجد أهنم إمنا يستدلون  ،بتعريف الشاطيب للبدعة ؤالء املتشددين أتىا هل      خمالف  
وصف الشاطيب ألهل البدع  ستدعيلكنه ساق هذا القول كي ي ،فيما يستدلون به بقول الشاطيب

فأي نقاش علمي هذا  ،ا أن هذه األوصاف كلها موجودة عندهم                     ؤالء املخالفني له مدعي  هب ليلحقه
 !؟مهالذي يدعيه الكاتب ويزع

انتصب للرد على ابن تيمية                ولو أن أشعراي   ،إن اخلصومة بني األشاعرة وابن تيمية ال ختفى
 !؟غي العلميةلكن ماذا نفعل مع من ال هم له سوى االهتامات  ،ابلدليل والربهان ألجبناه

وهو يتكلم  ،إين ألذكر يف هذا املقام ما مسعته من الدكتور حسن الشافعي وهو أشعري قح

                                                           

 جتد الكالم عن شد الرحال إىل القرب يف هذا الرابط: (15)
https://salafcenter.org/533/ 

 على هذا الرابط: صلى هللا عليه وسلموالكالم عن مسألة االستغاثة ابلنيب 
https://salafcenter.org/669/ 

 جتدها على هذا الرابط: (16)
 https://salafcenter.org/2591/ 
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 :مسعته يقول ،"غاية املرام يف علم الكالم"من كتب األشاعرة وهو كتاب  عمدة حتقيقه لكتابعن 
 !"مل يقرأ هذا الكتاب من أوله إىل آخره ويفهم مراد اآلمدي فيه سوى ابن تيمية"

وهذا  ،ال يلزم من خمالفتك لشخص أن تتهمه ابلباطل أو أن تقول عليه ما مل يقله ،نعم
ا على أنه رد على شبهات التكفي ألمر                                  هذا الكتاب والذي يقدم للناس مجيع   التخليط املوجود يف

 .وال حول وال قوة إال به ،وهللا املستعان ،ا        حمزن حق  
 .وبذلك ينتهي نقد اجمللد األول

   
 :من مالمح الغلو يف التعامل مع السنة النبوية :لثايننقد اجلزء ا= 

ما ذهب  املؤلف يف بعض الفنا معتخافعلى الرغم من  ،قبلها عن الذي                    هذا اجلزء خمتلف متام  
أو  ،فوات أمر يف البحثا عن                  رمبا كان اخللل انجت  و  ،قد قام ابلنقاش العلمي للمسائل أنهإليه إال 

 ،طللكن حيسب للمؤلف أنه مل يتهم ابلبا ،حده كممثل للمدرسة السلفيةاالعتماد على األلباين و 
هذا اجلزء الكاتب يف  فقد حرص ،اب كما حصل من مؤلف اجلزء األول من السب               ومل يقدم ألواان  

إىل الدرجة اليت جتعل الشكوك قائمة  ،ا فقط        ا علمي        نقاش  أن يكون نقاشه مناقشته للقضااي ويف 
خمتلف  لكن على أية حال فهذا اجلزء ،من صنيع املؤلف أم املراجع هل هي حول كتابة املقدمة

 .الذي قبله ا عن اجلزء       ا كبي         اختالف  
يف أول الكتاب للكالم على خرب الواحد هل       كبي           ص جزء  يخصبتاملؤلف يف هذا اجلزء  بدأ

لكنه فاته تعريف العلم املقصود يف هذه  ،وقد اجتهد يف ذكر األقوال يف ذلك ،يفيد العلم أم ال
العلم املنع من  ال يفيدمبجرده وهو أمر مهم ألنه بىن على قول اجلمهور أبن خرب الواحد  ،األقوال

وعند  ،ألن العلم عند طائفة ال يراد به سوى القطعي ؛وهذا ال يصح ،قبول خرب الواحد يف العقيدة
مث إن مسألة كون العقائد ال يقبل فيها سوى  ،طائفة يدخل فيه غلبة الظن املبنية على دليل

 :بل نقول ،وحنن خنالفه يف ذلك ،مل يتعرض هلاهو و  ،ولن جيد ،القطعيات مقدمة حتتاج إىل برهان
 .وهو ما نسميه ابلعلم الظين ،يكفي فيها غلبة الظن

ا إىل       ذاهب   "وجوب األخذ حبديث اآلحاد يف العقائد"ما قاله يف رسالته وقد انقش األلباين في
 .وهو أمر حمل خالف بيننا وبينه ،ألن اآلحاد ال تفيد إال غلبة الظن ؛التفريق بني العقائد واألحكام

وغاية ما حاول املؤلف هنا إثباته هو  ،وبسط الكالم يف هذه املسألة حيتاج إىل حبث مستقل
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 .وهو حمل خالف حقيقي ،إثبات التفرقة بني العقائد واألحكام يف قبول خرب الواحد فيهما
 صلى هللا عليه وسلموالذي نعتقده هنا يف هذا الباب أن احلديث مىت صح سنده إىل النيب 

 ،وهو العلم الظين ،الظن الغالب -يف أقل أحواله- وحكم العلماء بصحته فهو حديث مقبول يفيد
ا للعلم القطعي ،سواء يف العقائد واألحكام  .                                                      وقد حيتف هبذا اخلرب من القرائن ما جيعله مفيد 

وقد ذهب إىل  ،لألقوال من كاتب البحث هو النقاش اهلادئ وعلى كل حال فالذي يظهر
 ؟!ا من اخلوارج              فهل هؤالء مجيع   ،قول ابن القيم يف هذه املسألةبقول ابن حزم و اين قال أن األلب

أم أن املؤلف ال يوافق على هذا العنوان الذي وضع على  هذه املسألة من مسائل اخلوارج؟! وهل
 !؟الكتاب

وابلتايل فيصح  ،يف أن احلديث احلسن من احلديث الصحيح         ا طويال            ذكر مبحث   :مث بعد ذلك
وأنه من  ،ا أقوال العلماء يف قبول احلديث احلسن        ا ذاكر                    ل يف هذا املبحث جد       وطو   ،االحتجاج به

لكنه نقل ما ذكره ابن تيمية من أن الضعيف املقبول عند املتقدمني هو  ،أقسام احلديث املقبول
ا               وقد خصص مبحث   ،ولليى بذلك أن ابن تيمية خيرج احلسن من احلديث املقب ،احلديث احلسن

وحنن  ،ا على ما ذهب إليه د. عوامة يف نقده لكالم ابن تيمية                              ليناقش ابن تيمية يف ذلك معتمد  
 فهم كالم ابن تيمية على حنو خاطئ. -            تبع ا لعوامة-نرى أنه 

 ن من اخلوارج لقوله هبذا القول؟!كاة  يهل يرى املؤلف أن ابن تيم :                        لكن ما زال السؤال قائم ا
رى أن القول أبن الضعيف املقبول عند املتقدمني هو احلسن عند املتأخرين أصل من أصول أو هل ي
 ! ؟اخلوارج

 ،وهذا البحث كله إمنا كان مقدمة للحديث عن قبول احلديث الضعيف يف فضائل األعمال
 ،وقد أطال يف ذكر أقوال العلماء الذين قالوا ابالستدالل ابحلديث الضعيف ،بحث الثالثوهو امل

 .مث نقل قول ابن تيمية وقول األلباين وانقشه فيما ذهب إليه
ن بيان ذلك يستدعي ن هذا البحث وفهمه ملا نقله، إال أوحنن إذ خنالفه يف جزئيات م

 .وما قال به قال به بعض العلماء وذهبوا إليه ،التطويل بذكر املسألة كاملة
 ،خالف بني أهل السنة واخلوارج أن يتم تقدمي هذا اخلالف على أنه الكربىلكن املشكلة 

 .وإن كان أسلوب الكاتب ال يدل على ذلك ،وهذا ما يدل عليه عنوان الكتاب ومقدمته
الفصل الذي ذكر فيه عالقة مدرسة احلديث ومدرسة الرأي واملالمح العامة مث أييت بعد ذلك 
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لكن ال عالقة له  ،فصل ال أبس به ، وهولألحاديث اليت اختلف يف فهمها ا                للمدرستني ومنوذج  
ومن ) :نوان هذا الفصل يف الكتاب هكذافع !وعنوانه ال عالقة له مبضمونه !مبوضوع الكتاب

 !(اهج التصحيح والتضعيف لدى األئمةمالمح التشدد عدم مالحظة اختالف من
ومن مالمح التشدد عدم التفرقة بني ) :يف الفصل الذي يليه فعنوانه هووهكذا كان احلال 

أما مضمونه فهو يتحدث عن  ،(حية احلديث للعمل به يف الفقهياتاإلسنادية وبني صالالصحة 
 .وما ذكره فيه أمر ال أبس به ،كيفية االستدالل ابلنص الشرعي وداللته على احلكم

ن للرد الفصال      ع ق د للتهمة اليت                      يف هذين الفصلني إثباات  ا أنك لن جتد                لكن العجيب حق  
أما الدليل على أن التيار السلفي يفعل هذا فليس له  !يف العنوان وفقطعليها سوى اهتام مرسل 

 .أدىن ذكر
لكن أين عالقة  ،مستقلة يف مسائل علميةإن املالحظ على هذا الفصل أنه عبارة عن أحباث 

 !؟هذه األحباث أبصول خوارج العصر
بن حزم وابن وأن ا !اللهم إال أن تكون من أصول اخلوارج املخالفة يف هذه املسائل العلمية

ووضعت عناوينها  ،أو أن تكون هذه األحباث أقحمت يف الكتاب !هم من اخلوارجواأللباين تيمية 
 !يدعو للدهشةوسواء كان هذا أو ذاك فإنه ألمر  ،لتناسب سياق االهتام

   
 :أصول الفقه عند النابتة :لثالثنقد اجلزء ا= 

وإذا كانت عادة األصوليني  ،ابملسائل األصولية كما هو واضح من العنوان فهذا اجلزء خاص
 !!ا لألفكار        ا وعرض            ا وتبويب                      أجزاء الكتاب ترتيب   أفإن هذا اجلزء هو أسو  ،م وتبويبهاهي ترتيب كتبه

 !هذه مالحظة ينبغي تسجيلها قبل أن نبدأ يف نقد مضمون الكتاب
                                                           أن مؤلفه قد كرر بعض ا من املسائل اليت ذكرت يف اجمللد األول يف قسم  ثانية هيواملالحظة ال

 .العقيدة
 :ألمرين هو أين لن أتعرض ملناقشة مسائل الكتاب العلمية والثالثة اليت جيب ذكرها

 .أمر ال حيتمله هذا النقد هأن :أوهلما
 وال حبث علمي ،أنه ال يوجد يف الكتاب أسلوب علمي يف النقاش :واثنيهما وهو األهم

مث حياول  ،د يف القول   ي                                         بل هذا اجلزء عبارة عن اهتامات منمقة وتز   ،اليت يتحدث فيها للمسائل
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لكن ليس فيه مناقشة علمية  ،ابلبحث عما يؤيد ما ذهب إليه من فتوى هنا أو نقل هناك التوثيق
 .(17)لألسف الشديد للمسائل

واليت ال عالقة هلا أبصول الفقه  ،السمة العامة على الكتاب هو االهتامات الباطلة مث إن
لكنه  ،فاملنتظر من ختصيص هذا اجلزء أن يتناول املسائل األصولية حمل اخلالف ابلدراسة ،ا      مطلق  

 :          فمثال  يقول .يلقي التهم هنا وهناكط فق ،مل يفعل
 ،والطعن يف أعراض إخواهنم املسلمني ،اخللقار قح النابتة ألنفسهم وألتباعهم احتأاب» -

فلم يبقوا  ،والوقوع ابلسب والشتم فيمن مل يكن على شاكلتهم ومل يوافقهم على مشارهبم الشاذة
 .(18)«وهز ملزوه وغم علماء املسلمني إالا لعامل من      أدمي  

حىت وصولوا إىل استخدام املتواليات  ،استهانت النابتة بتكفي املسلمني ابلغ االستهانة» -
 .(19)«تتوسع هبا دائرة االهتام ابلكفر التكفيية اليت

 بل هذا هو أسلوب الكاتب من أول الكتاب إىل آخره. ،وهذا غيض من فيض
 : ن هناك طوام أخرى يف الكتاب منهاعلى أ

o  ،ومما يدل عليهاالدعاءات الكاذبة بال دليل: 
بدأ على يد حممد بن عبد الوهاب، ومحل لواء ضالله سيد قطب، أنه يدعي أن التكفي  -

جلماعة املسلمني املسماة جبماعة  رائي تنظيمي شكري مصطفى يف أتسيسهوترمجه بشكل إج
 التكفي واهلجرة.

وحاربوا مبدأ املواطنة،  ،أنكر هؤالء النابتة التعايش بني املسلمني وغيهم» أنه يقول: -
 ...ملسلم إسالم حىت يصرح بعداوة من حوله من غي املسلمني وبغضهمفجزموا أنه ال يستقيم 

 .(20)«ا من أركان اإلسالم        ا سادس                                      وجعلوا مفارقة املسلم لغي املسلمني ركن  
من األمور اليت أمجع عليها بعد مماته  صلى هللا عليه وسلمأنه يدعي أن االستغاثة ابلنيب  -

                                                           

(17) :  .(98)ص:            انظر مثال 
 .(56)ص:  (18)
 .(67)ص:  (19)
 .(58)ص:  (20)
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 .(21)!املسلمون
سيد قطب يف الظالل ل       قوالت  ملا                                جباهلية اجملتمعات اإلسالمية استناد  أنه يتهمهم ابلقول  -

 .(22)واملعامل
 : فمن ذلك، = التدليس واخللط املتعمد

وهو يستند يف ذلك إىل القول بتصريح  ،(23)«حرم النابتة تعلم علوم املعقوالت»يقول:  -
فهل كل علوم املعقوالت هي  املنطق.رموز الدعوة الوهابية أبن يف الكتاب والسنة الغنية عن علم 

 !؟علم املنطق
، ودليله النقل الذي ذكره عن الشيخ ابن (24)!ينسب للنابتة أهنم ينكرون علم التجويد -
والذي ذهب فيه إىل أن التجويد ليس بواجب، فهل القول ابستحبابه وعدم وجوبه إنكار  ،عثيمني

 !؟! أم أنه ال يفهم ما ينقله؟له
 ،بعض العلماء من اآلالت احلديثة يف بداية ظهورها لعدم معرفتهم هبايسوق مواقف  -

 وذلك حىت يتهمهم أبهنم مغيبون عن الواقع.، (25)ويفصل القول فيها كأهنا يف العصر احلايل
= ال يوجد عند املؤلف ثوابت للنقاش العلمي كي تستطيع أن تناقشه، فهو يشن الغارة على 

الداخل، ودليله احلاسم أن هذا عليه عمل املسلمني عرب العصور!  القول حبرمة زخرفة املساجد من
 إبنكار البدع؟! صلى هللا عليه وسلمين إذن أمر النيب ، فأ                                     وهذا ال يسلم له، ولو سلم ملا كان دليال  

 !؟عن كثرة الشر وقلة اخلي وأين إخباره
ساجد، وإنكار بناء إنكار الكتابة القرآنية على امل)والالفت للنظر أنه يقول يف عنوانه: 

إذ إن معىن عنوانه إنكار  جهل منه مبعاين األلفاظ اللغوية؛ ، وهذا(املساجد على أضرحة الصاحلني
حترمي كذا، وهذا  : إنكاراإلنكار على كذا، أو يقول :حصوهلا، فإما أن يستخدم حرف اجلر فيقول

يرمي خمالفيه ابجلهل  فتئ مانفسه  الكاتب أين آثرت ذكره ألن األمر رغم عدم قلة جدواه إال

                                                           

 .(138ص: ) انظر: (21)
 .(82)ص:  انظر: (22)
 (.24ص: ) انظر: (23)
 .(267ص: ) انظر: (24)
 .(154ص: ) انظر: (25)
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 صغي! طالب علمأبصول الفقه، وابجلهل مبواقع الكالم، وهو قد وقع فيما ال يقع فيه 
ولست أدري ما  ،(26)من بدع هؤالء النابتة عنده تقسيمهم التوحيد إىل األقسام الثالثة =

 !؟وجه البدعة يف تقسيمه لثالثة أو أربعة أو غي ذلك
وال تتحقق املتابعة إال مبوافقة العبادة للشرع » :قول ابن عثيمني= يف حديثه عن البدعة ينقل 

  ليزعم أن هذا من األصول البدعية! ؛«يف سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزماهنا ومكاهنا
ليجعله هو  "؛مفهوم البدعة"اإلله العرفج يف كتابه  يف كالمه عن البدعة ينقل أقوال عبد =

فج يف هذا على الرغم من أن د. عبد اإلله العر  ،لتأصيل لكل الفروع اليت استنكر عدها من البدعا
مل يتهم خمالفيه أبهنم و  -م له فيما قالعلى فرض التسلي-كتابه قد ذكر أن هذا اجتاه للعلماء 

 !؟ين هذا مما يفعله الكاتب هنافأ ،خوارج
أما املسائل اليت أو أكثر،  ختلو صفحة من موضعتتبعت مواضع الزلل يف هذا اجلزء فلن لو و 

 تناوهلا فقد سبق اإلشارة إليها.
 ولعل يف هذا القدر كفاية.

   
 :مسائل من علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية :لرابعنقد اجلزء ا= 

ولنا مع  ،مسائل كما سبق بيانه يف عرض حمتوى الكتاب تناول املؤلف سبع يف هذا اجلزء
 :نذكرها فيما يلي ،هذا اجلزء عدة وقفات

= حديث املؤلف عن القطع والظن كان مقدمة للحديث عن عدم قبول خرب الواحد يف 
 .حتماالت العشرةلكنه زاد هنا مسألة اال ،وهي مسألة تناوهلا ابلتفصيل مؤلف اجلزء الثاين ،العقيدة

إن األدلة اللفظية  :فهم يقولون ،طاغوت -له    ق                           كما يسميها ابن القيم وح  -وهذه املسألة 
انتفاء اإلضمار واجملاز واالشرتاك والنقل  :نفي احتماالت عشرة منهاالقطع بال تفيد القطع إال بعد 

تقدمي العقل لفيكون حجة  ،إليه يف معظم األدلة النقلية سبيلال  يف احلقيقةوهذا  ،والتخصيص
 .عليها

م العقل     د       وق   ،        الشرعي ة ألنه قد انتهكت به حرمة األدلة ؛                                وهذا القول مساه ابن القيم طاغوات  
 ،ابللفظ      أيض ا أن الدليل العقلي يعرب عنهمن على الرغم  ، هذابدعوى أنه يفيد القطع ،عليها به

                                                           

 .(130)ص:  انظر: (26)
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نقول أبي لغة إال من كالم م بل ما ،ا                                                 فيلزمهم هذه االحتماالت العشرة يف الدليل العقلي أيض  
فلماذا ال تدخل  ،حتماالتم العلماء أحرى أن تدخله هذا االوكال ،حتماالتوتدخله هذه اال

 !؟سوى األدلة الشرعية فقط
= عندما تعرض للقائلني أبن حديث اآلحاد ال يقبل يف العقائد نقل أقوال املعتزلة واإلابضية 

 !واإلمامية والزيدية
ز مسات هؤالء ذكر أن أبر = عندما تكلم عن القطعي والظين وفرق بينهما وأطال يف ذلك 

 ..املتشددين واملتطرفني هو اخللط بني القطعي والظين
هو حديثهم عن مسألة حكم كشف املرأة وجهها أمام هل ! ؟أين الدليل على أهنم كذلكف

 !؟األجانب
 !وهي السمة البارزة يف الكتاب ،هما عن      واحد        نقال  أن يذكر ويتهمهم أبهنم قالوا أبقوال دون 

 .وخصص مسألة كراهية املالكية للنقاب مبزيد حبث ،حبث املسألة وعرض أقوال الفقهاء         ومن مث   
وأن النقاب ما  ،ا يف عدم دقة قول من قال بوجوب النقاب                              ومما يدعو للعجب أنه ذكر تنبيه  

 ..وجوب سرت الوجه :والواجب أن يقولوا ،هو إال وسيلة
املالكية بكراهية النقاب وهو التنبيه الذي  ملاذا مل يستحضر هذا الكالم يف تفسي قول ،ا     حسن  
 !؟يليه مباشرة

للبحث عن أي قول للرد عليه  ولتهوحما ،= من نتائج عدم معرفة الكاتب مبن يرد عليهم
واإليهام أبن الدعوة الوهابية كلها تقول به أنه انتصب للرد على الشوكاين يف عدم قوله حبجية 

ر حمل حتري والبحث األصويل املنضبط يقتضي ،مجاعوذلك بعقد مبحث طويل عن اإل ،اإلمجاع
، وبيان اخلالف النزاع هذا املنهج  (املتشددون)وهل تبىن املنهج السلفي أو الدعوة الوهابية أو  ،                أوال 
 !؟أم ال

فأن تبحث يف كل مسألة عن خمالف مث تسود الصفحات يف  ،ال هناية هلافهذه الطريقة أما 
فإن أما مسألة اإلمجاع  ،               فهذا عجيب فعال   ،قالت هبذا القول اكلها أهنلطائفة  لوتنسب  ،الرد عليه

 !طواحني اهلواءأنه حيارب فاألمر  !ردوا هذا القولرد عليهم ي الذينمنظري الطائفة 
  ما هلا من عالقة مبضمون الكتاب.ومل يبني ،= تناول مسألة القياس يف العبادات

وال شك أنه  ،كر يف اجمللد الذي سبقه       فقد ذ   ،مكررا                                  = تناول الكالم عن البدعة وهو أيض  
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لينتقل للحديث عن املولد  ؛ومنها ما هو قبيح ،حياول إثبات أن البدعة الشرعية منها ما هو حسن
 .وينقل من نصوص العلماء اجملوزين له ما يستدل به على إابحته ،النبوي

أن تناول املركز هذه املسألة يف وقد سبق  ،وهذا يف احلقيقة تكرار ملا ذكره العرفج يف كتابه
 .(27)مقال مستقل

وأطال فيها كي يتوصل هبا إىل  (،ال إنكار يف مسائل اخلالف)= تناول احلديث عن مسألة 
 إثبات اخلالف       حماوال   ،ألهنم ينكرون يف هذه املسائل ؛تسويغ كل خالف ورمي خمالفيه ابلتشدد

 .وحكم احللف بغي هللا ،حكم إعفاء اللحية :وهذه املسائل هي ،فيها
ورغم أنه مل  ،حاول إثبات اخلالف يف هذه املسألة رغم نقل اإلمجاع فيهاف إعفاء اللحية أما

وحنن خنالفهم  ،معتمدين على لفظ جممل إلمامهم ؛يصرح بعدم الوجوب سوى متأخري الشافعية
  .اع أوىل من تفسيه مبا خيالفهسي لفظ اإلمام مبا يوافق اإلمجونقول تف ،يف تفسيه

رغم أن ما نقله هو من أدلة وأقوال  ،ومسألة احللف بغي هللا حياول تسويغ اخلالف فيها
 .كاف ابلقول ابإلنكار على من يفعل ذلك

أليس يدعو إليها وينكر على من خالف  :مث فلنفرض جدال أن احلق معه يف هذه املسائل
 !؟! أم أنه حالل له حرام على غيه؟آلخر فعل ذلكفلماذا ينكر على الطرف ا !؟فيها

آخر عن الفرق بني التشدد  ا       ومبحث   (،اخلروج من اخلالف مستحب)بعد ذلك تناول مسألة 
لكن أين  ،ا يف عدها                  ا ال خنتلف معه كثي             فذكر أمور   ،وأن التيسي من قواعد الشريعة ،واالحتياط

بل ذكر هذا  ،على ذلك              مل يذكر دليال   فإنه !؟الدليل على أن مثل هذا قد وقع ممن يرد عليهم
ا أن هذه                            لكن القارئ احلصيف يعلم جيد   ،املبحث دون توجيه اهتام مباشر ملخالفيه أبهنم كذلك

ولو أنه أمكنه اإلتيان بدليل لنسبة هذا  ،األمور املذكورة مل تذكر إال لكونه يلمز هبا هؤالء املخالفني
 .فاهلل املستعان ،إليهم ما أتخر

   
 :حمور الفقه احلضاري :خلامسنقد اجلزء ا= 

                                                           

 :، وهذا رابطهوأدلة ذلك االحتفال ابملولد النبوي حكم(، ومقال: 379-345 البدعة )ص:حترير معىن  انظر: (27)
https://salafcenter.org/336/ 
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 وهذا ،يتناول الفقه احلضاريوكما هو واضح من العنوان:  ،هذا هو آخر أجزاء الكتاب
 .ذلك! ال يهتم الكاتب ببيان ؟فما هو الفقه احلضاري ،ور مثل حمور العقيدةاحمل

 !قائليها اليت يعرتض عليها إىلقوال أنه لن يهتم بنسبة األ إىل يف مقدمته وقد نوه الكاتب
 .وإمنا هدفه نقد التصرف وفقط ،تتبع األشخاصهو ألن هدفه ليس 
 يوجهوا الكتاب إىل طائفة خصوها مرافقيه ملن املمكن قبول مثل هذا منه لو أنه و وقد كان م

أما أن يتوجه هبذا النقد لطائفة خيصها  ،ولو أنه عنون لكتابه بنقد هذا الفكر أاي كان قائله ،ابلذكر
يف  سيما ال ،مث يذهب يتحلل من عزو األقوال بدعوى أن مهه نقد الفكر فقط فهذا ال يصلح

 !الرد على أصول خوارج العصر :وعنوان كتابه ،كتب الردود
واحلديث  ،الكاتب حديثه عن الثوابت واملتغيات يف اإلسالم بدأومهما يكن من أمر فقد 

ا ما دام يرى أنه وهذا لن خنتلف معه كث ،إايه الفصل األول         ، جاعال  لتشدد ومالحمه وآفاتهعن ا                    ي 
 .هتام فيه ألحدال يوجه اال

 وأن ،وأنه ال يدل على التحرمي وعلى البدعة ،أما الفصل الثاين فقد تناول احلديث عن الرتك
واحلديث  ،ال نوافقه فيه ،وما ذكره أتصيل غي صحيح ،ما هو قبيحمنها منها ما هو حسن و  البدعة

 .بقةكثر من مرة يف اجمللدات الساسبق تناوله أ ،هنا مكرر
 ،ومسألة اإلنكار يف املختلف فيه ،وكذلك تناول يف هذا الفصل مسألة اخلروج من اخلالف

 !ومها أيضا مكرراتن مع اجمللد الذي قبله
 ،هو بيت القصيدف (مفردات منهج التشدد يف الصدام): بعنوان هو الذيالفصل الثالث  أما

 .جعل من الصدام مع العلم الفتوى بعدم كروية األرض والقول بتحرمي التصويرقد ف
املسألة الثانية، أما املسألة وعلى الرغم من أن اخلالف بني منتسيب املنهج السلفي قائم يف 

، خاصة وأن غيه قال أن خيطئ الشيخ مانع عقال وشرعا األوىل فهو قول للشيخ ابن ابز، وال
 خبالف ذلك، فما الضي يف هذا؟!

مع األدلة واملسائل العلمية طريقة غي هذا الكاتب الطريقة اليت يتعامل هبا  ومع ذلك فإن
 ال تصلح حبال من األحوال!سليمة، و 

لكن أن تذهب إىل أمر منتشر  ،فاألصل هو إثبات الشرع مع اعتقاد أنه ال يتعارض مع العلم
 !نهج سويفما هذا مب ،فتجعل القول بتحرميه بناء على الدليل مصادمة للعلم
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ع الدين وفق الواقع                                يفتح الباب على مصراعيه ألن يطو                             وإن طرد  هذا املنهج واألسلوب 
 !بدعوى أنه ال يصادم العلم

قد ذكر أن من مفردات ف ،وهذا احملذور الذي نتحدث عنه هو عني ما وقع فيه الكاتب
 ،وأمهها املولد النبوي()االحتفاالت الدينية  :التشدد التصادم مع التقاليد االجتماعية واليت هي

وإقامة  ،وبناء املشاهد على قبور الصاحلني ،وبعض صيغ تكبيات العيد ،ن يوم اجلمعةواألذاان
 !وجلسات الذكر ،واملسبحة ،سرادقات العزاء

أن الفقه احلضاري  يقراءة هذا الكتاب دون أن خترج بنتيجة واحدة هوهكذا ال تنتهي من 
 مث إايك أن حتاول أن تنكر ،هو أن تبحث يف أدلة الشريعة ما جيعلها موافقه ألهواء الناس وبدعهم

 !!ألن هذا صدام مع اجملتمع وتشدد يف الدين ؛ا من هذه البدع     شيئ  
 اململكة العربيةدمت يف                  ت الدينية اليت ه  وقبل أن ينهي الباحث كتابه يتحسر على املزارا

 :ذا يقولوانظر إليه ما .ويرى أن هذا تشدد وصدام مع املعامل التارخيية ،السعودية
وقد ركزوا جهودهم هذه األايم على  ،لقد قام أتباع املنهج املتشدد بتدمي اآلاثر اإلسالمية»

.. وال نشك حنن وكل متحرق على .وطمس كل أثر ديين حىت املساجد ،حمو آاثر اإلسالم ومعامله
 .(28)!!«مؤامرة شيطانية على اإلسالم وأهلهاحلق واحلقيقة أهنا 

! سبحانك ؟هل هذه االهتامات الشنيعة هي النقاش العلمي للفكرة بغض النظر عمن قاهلاف
 !!ريب

لعلي مجعة  "املتشددون"إذ ختمه بنقل مطول عن مقدمة كتاب  !ختام الكتاب وما أسوأ
 .(29)لسب واالهتامات الباطلةابمملوء 

   
 :ا       وختام  

ومها مبثابة  ،ب أود أن أشي إىل أمرين مها من األمهية مبكانذا الكتاهل يقبل أن أهني نقد
 :على األجزاء كلهامالحظات عامة 

                                                           

 (.102ص: ) انظر: (28)
 انظر: عرض ونقد كتاب "املتشددون" لعلي مجعة على هذا الرابط: (29)

https://salafcenter.org/2200/ 
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ا بكتب                    أي فكر أن حتيط علم  البديهي واملنطقي يف مناقشة  أنه من :األول منهما هو =
وأن تطلع على أقوال  ،بذاك توما هي اليت ليس ،وما هي الكتب اليت تؤصل له ،هذا الفكر

وأن متحص االهتامات  ،وأن تفرق بني ما هو أصل يف املخالفة وما هو فرع ،املؤسسني واملنظرين
تفسح جملدات مخسة للرد و فكر أما أن تنتصب ملناقشة  ،وتقرأ كتب املوافقني واملخالفني ،ا     جيد  
 ا من ذلك فهذا مما ال يقبله عاقل.                 دون أن تفعل شيئ   عليه

؟ أين مكاهنمو  ؟من هؤالء الذين ترد عليهم :                أن تبني لنا أوال   كيف ترد على فكر دونمث  
 ؟جذورهم الفكريةوما  ؟مىت ظهرواو 

 ؟!ا      عجيب   ا            من هذا أمر   خلمسة من أي شيءأليس خلو هذه اجمللدات ا
إن  :ين أن أقوليسوءوإنه ل ،وصف النربة اليت كتب هبا هذا الكتاب :والثاين منهما هو= 

فأين هي املناقشة  ،اللهم إال اجمللد الثاين فقط ،نربة االنتقام والتشفي يف الكتابة مل خيل منها جملد
 !؟العلمية اهلادئة التأصيلية املزعومة

لو أين موافق هلم يف الفكر الذي حيملونه النزعجت أشد االنزعاج من هذا الذي  ،ووهللا
 !فلست أراها سوى حماولة حثيثة جلمع أي شيء ميكن به التشغيب على خمالفيهم فقط !صنعوه

 !؟! أين اإلنصاف اي سادة؟كذا يكون النقاش العلمي   ه      أو  
طرحها للنقاش العلمي اهلادئ، لكن ونرحب مبن ي ،بيننا وبني خمالفينا مسائل جوهرية ،نعم

إهنم  :ا                   مث تويل مولوال  صائح   ،هي أن ترمي خمالفي األشعرية أبهنم خوارج -ا            النابتة حق  -البدعة 
 !؟! بربكم أين عقولكم!يكفرون املخالف
وتسويغ الطواف ابلقبور  ،االنتصار للمنهج األشعري يف العقيدة :هذا الكتابوخالصة 

وال  ،وهللا املستعان السلفي بكل نقيصة، املنهجواهتام  وسائر البدع، ،واألضرحة والتربك ابلقبور
 حول وال قوة إال ابهلل.


