
  



 

 : ًلا   :الكتاب عن بياناتأوَّ

 .التجسيم مقربة :الكتاب عنوان

 حفيد الشراة العماين، وأنصار الحق اإلباضي.مؤلِّفا الكتاب: 

ث ،مةالمجس   أو الحشوية :أسماهم لمن والنقد الرد الكتاب: موضوع  عن فتحدَّ

 بأبرز فعرَّ و ،شبهاهتم على ردَّ و ،الحاضرعن وضعهم و ،ريخياالت العقدي امتدادهم

 .األخرى األديان وبين عقائدهم بين قارنو ،تهمئمَّ أ

 .صفحة وثالثين وست مائة أربع يف يقع الكتاب: حجم

  مضمون الكتاب:ثانياا: 

 الرابط لعدم ؛مرقمةال غير فصولال يشتمل الكتاب على مقدمة، وإهداء، وعدد من

 .اموضوعي   بينها

 .منهم أحمد اإلمام وبراءة ،الحشوية مفهوم   المقدمة يف تناوال

 مرقمة: غير فصول خمسة المقدمة وبعد

 نمَّ ع العلماء كالم الكاتبان فيه تناول: أويل والرد على الشبهاتالت يف األول: الفصل

 ثم للمتشابه، الصحابة عن التأويل إثبات فيه وحاوال عليهم، هموردود بالحشوية همأسميا

 من موقف فيه ناوبيَّ  والماتريدية(، )األشعرية السنة هلأ من الحشوية موقف تناوال

 حد   على- الحشوية موقف   تناوال كما .والماتريدية األشاعرة فرقة من بالوهابية همأسميا

 يف دار ومن عربي ابن   اأساس   اتالشخصي   هبذه ويقصدون ،بأعياهنم أشخاص   من -همزعم  

فة، من هفلك     .(1)الرازي الفخر من والموقف المتصو 

 :منها والتي ،شبهاهتم وعلى الحشوية على الردَّ  الكاتبان فيه تناول الثاين: الفصل

 .(2)عموما الصفات وإثبات ،المجاز وإنكار ،النزول أحاديث

 فيه الحشوية على عابا وقد ،قةمتفر   شبهات   لدحض الكاتبان عقده الثالث: الفصل

ثا كما ،ومسلم البخاري يف ما تصحيح  .(3)هاورد   للقرآن ةالمعارض   األحاديث عن تحدَّ

                                         
 (.115)ص: مقربة التجسيم  (1)

 ( وما بعدها.120)ص: نفسه المرجع  (2)



 الفصول من مستل   وهو ،حقائقها وتبيين المجسمة عقائد كشف يف الرابع: الفصل

 .(4)لها وتكرار السابقة

 ابن تضليل على فيه ز الكاتبانوركَّ  ،الحشوية علماء حقيقة بيانيف  :الخامس لالفص

 من السلف عقيدة يف ألف من وسائر ،واأللباين الوهاب عبد ابن واإلماموابن القيم  تيمية

 .(5)فيهم مخالفيهم أقوال وذكر ،بطة كابن السلف أئمة

  الكتاب: نقدثالثاا: 

 ذلك ويظهر ،تةمتشت   هاتعوضومو ،ب  مرتَّ  غيرشكال  ومضمون ا، فهو  ضعيف   الكتاب

 القضايا أهمَّ  بالنقد لنتناو وسوف ،لها ةالفرعيَّ  والعناوين الفصول عناوين خالل من جلي ا

 .رذك   التي

 عقائد بعض   فيه وذكرا ،للحشوية لرتجمةا يفا باب   فانالمؤل   عقد واإلهداء مةالمقد   فبعد

 الحنابلة جمهور بالحشوية يقصدان أهنما وذلك ؛حشو   من كالمهما يخل   ولم الحشوية،

 اليهود عقائد وبين بينهم يربطان فجعال السلف، عقيدة على كان ومن السنة وأهل

 بين عالقة فال الكتاب، كتب من ةذهني   سوى بينها جامع   ال بنقول ويأتيان والنصارى،

 عقائد يف الكالم من المؤلفان أكثر وقد السلف. عقيدة على كان ومن والحنابلة الكرامية

 وال السلف أتباع رهيقر   بما له عالقة ال ذكراه ما أن مع وغيرهم، الكرامية من مينالمتكل  

 من ذلك يثبت بما اإلتيان إلى يحتاجان المؤلفان فكان ا،كفر   يعتربونه بل ،الحنابلة جمهور

 الدعوى. دبمجرَّ  ال ،أقوالهم

  عن نقال وقد
 
 الحديث، ظاهر   اهاقتض   ما أثبت أنه ةبحجَّ  تجسيم؛ نهأ يزعمان ما الدارمي

 حشوية   السلف أئمة من وغيره "السنة" صاحب الخالل   اإلمام انعدَّ ي   أهنما والعجيب

  والعلم. الفضل يف هم من وهم ،ضالال  

ى سوء بالوهابية همأسميا من مع األدب بسوء الكتاب اصاحب   يكتف   لمف ، بل تعدَّ

أهم  من  عد  ت   كتب  ل اض  عرَّ تكما أهنما  ،بالطعن والثَّلب السلف ةأئمَّ أدهبم حتى وصل إلى 

  منها:و ،وضالالت مخازي كتب   ياهاسمَّ ف ،والجماعة السنة أهل مراجع

                                                                                                                     
 بعدها.( وما 274)ص: نفسه المرجع  (3)

 ( وما بعدها.279ص: )نفسه المرجع  (4)

 ( وما بعدها.376)ص: نفسه المرجع  (5)



 .(6)السنة كتاب مخازي   اهيأسم مما اجانب   وعرضا عاصم، أبي البن السنة كتاب

 .(7)خزيمة البن التوحيد وكتاب

 .(8)الدارمي سعيد بن لعثمان الجهمية على الرد على الرد وكتاب

 .(9)منده البن التوحيد وكتاب

 .(10)مبالمجس   الهروي إسماعيل أبا اإلمام وصفا كما

ا  كلها ترجع وهي- المؤل فان رهاكرَّ  قد هؤالء األئمة األعالم على الدعوى ألن ونظر 

  دعواهما: مع وقفات فلنا -التشبيه وهي واحدة دعوى إلى

  األولى: الوقفة

يف و معلوم، اإلسالم علماء عند الكتاب مؤلفا هبم أزرى الذين ةاألئمَّ  هؤالء قدر

 من   مع مقارنة   ةلألم   بالنسبة األئمةهؤالء  منتقدي جهالة القارئ على يخفى الالمقابل 

 من ةالجلَّ  شهادة ودونك بتالمذهتم، وال هبم يعدلون عنهم نقلوا من وال مه   فال انتقدوا،

  لهم: العلماء

  ثناء العلماء على أبي بكر الخالل:

ه لعلوم اإلمام أحمد  كل من ترجم ألبي بكر الخالل من أئمة اإلسالم يذكر جمع 

ال  الخطيب البغدادي:  ده بذلك، ق  د كان  ممن صرف عنايته إ ل ى الجمع لعلوم "وتفر  أ ْحم 

ا، وسافر ألجلها وكتبها عالية ونازلة، وصنفها كتب ا، ولم يكن ف يمن ينتحل  نب ل وطلب ه  بن ح 

د أجمع منه لذلك  .(11)"مذهب أ ْحم 

ين:  ، واسع العلم، شديد االعتناء باآلثار"وقال عنه ابن ناصر الد  ال   .(12)"هو رح 

                                         
 (.54)ص: المرجع نفسه ينظر:  (6)

 (.58)ص: المرجع نفسه ينظر:  (7)

 (.53)ص: المرجع نفسه ينظر:  (8)

 (.58)ص: المرجع نفسه ينظر:  (9)

 (.60)ص: المرجع نفسه ينظر:  (10)

 (.300 /6تاريخ بغداد ) (11)

 (.56 /4ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ) (12)



  :(13)السنة كتاب صاحب عاصم أبي ابن العلماء على ثناء

ال   : وأب الحافظ ق  ْيخ  ن   كان" الشَّ
ي ان ة م  ة الص  الع فَّ ل   و  ح  يب ب م  ج   ."ع 

ال   ق  ْيه: بن   ب ْكر   وأب و  و  ْرد  ،" م  افظ  ْير   ح 
ث  ، ك  ْيث  د  نَّف   الح  ْسن دالْ  ص  ت ب م  الك   ."و 

ال   ق  بَّاس   وأب و  ي: الع  و  نَّة أ ْهل   م نْ  هو" النَّس  ي السُّ د  الح  النُّسك ثو  األ ْمر و  وفب الم و   ْعر 

النَّْهي ن   و  ر،الم ع  ب   نْك 
ح  اك... ص  ان   النُّسَّ ك  ة   و  ا نبيال   ث ق  ر  مَّ ع   ."م 

تب ه ذهب" حاتم: أبي ابن قالو  ألف   خمسين   حْفظ ه م ن فأعاد   الزنج؛ فتنة يف بالبصرة ك 

 ."حديث  

 خزيمة: ابنثناء العلماء على 

ا" حبان: ابن تلميذه عنه قال أ ْيت   م  ل ى ر  جه   ع  نْ  األ ْرض   و  ظ   م  ة   ي ْحف  ن اع  ن ن   ص   السُّ

ظ   ي ْحف  ا و  ه  اظ  اح   أ لف  ح  ا الص  ه 
ات  اد  ي  ز  تَّى و  أنَّ  ح  ن ن   ك  ا السُّ ل ه  ْين ْيه   ب ْين   ك   إسحاق بن محمد إالَّ  ع 

 .(14)"فقط خزيمة بن

ْجت هد" السبكي: عنه وقال طلق اْلم   يف يخاير ال   الذى والحرب العجاج، اْلب ْحر اْلم 

ال   الحجى، ل وم، أشتات جمع اْلحجاج، يف يناظر و  اره، وارتفع اْلع  نه   فتقاصرت م ْقد   ع 

وم، طوالع ام النُّج  أق  ين ة و  د  ْيث   إمامها نيسابور ب م   رفع الذى وفردها مزدحمة، الضراغم ح 

اد ب ين اْلعلم م يتجنبه ال   ربعه على تفد والوفود علمه، اأْل ْفر  نْه 
 والفتاوى األشقى، إ الَّ  م 

نه   تحمل اء كل يف فتهدي تسير وعلومه شقا، األ ْرض وتشق وبحرا برا ع  ْود   مدلهمة، س 

يف ب ه   الهداة تأتم علما وتمضي ك  و   ال   و  ه  ام و  ة إ م  مَّ
 .(15)"اأْل ئ 

 وهي كثيرة، أوراق يف عندي مجموعة اإلمام هذا فضائل" الحاكم: اهلل عبد أبو قالو

 .(16)"الموضع هذا يحتملها أن من وأشهر أكثر

 ثناء العلماء على عثمان بن سعيد الدارمي:

                                         
 (.460 /10ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي ) (13)

 (.229 /11)المرجع نفسه ينظر:  (14)

 (.110 /3طبقات الشافعية الكربى ) (15)

 (.284معرفة علوم الحديث )ص:  (16)



 -أشاعرة ومنهم- الدارمي سعيد بن عثمان مامإلل ترجموا الذين اإلسالم أئمة وهؤالء

 يف ينقل عساكر ابن فهذا الكتاب، هذا صاحبي ازدراء   يزدروه ولم بالتجسيم، يرموه لم

 سعيد، بن عثمان مثل رأينا ما" اب:القرَّ  يعقوب وهو إسحاق بن الفضل أبي قول ترجمته

ا إلى بعيد من وال قريب من ال يلمح ولم ،(17)"نفسه مثل عثمان رأى وال م    .كونه مجس 

 فقهية، أقواال   عنه وذكر لغرائبه، فصال   وعقد عليه، وأثنى له، ترجمة عقد والسبكي

 .أشعري السبكي أن مع ،(18)المسألة لهذه قيتطرَّ  ولم

 .(19)"مماته وبعد حياته يف به يقتدى إماما كان" الجارود: ابن عنه وقال

 :أبي إسماعيل الهرويثناء العلماء على 

 الصفات، كتابه يف خطئه إلى وأشار الذهبي، عليه أثنىفقد  الهروي إسماعيل أبوأما 

 .(20)الشأن وعلو الدين يف باإلمامة وصفه بل بالتجسيم، يصفه ولم

ضا الذين األئمة بقية ذلك على قس ثم  لو ممن ،والاللكائي اآلجري :مثل هبم، عرَّ

 موضوع عن تخرجنا مجلدات إلى منا ذلك الحتاج لهم األمة وتزكية فضائلهم تتبعنا

 فالجواب المجهول؟! جرح يقبل بالعلم لهم والشهادة األئمة تزكية بعد فهل البحث،

 الفقه. وال ،ذلك يقبل العقل ال ال، الحال: بطبيعة

  الثانية: الوقفة

  مغالطتين: من بةمركَّ  التجسيم األئمة على دعواهما

 والتجسيم. التشبيه إلى تحيل الصفات نصوص ظواهر أن األولى: المغالطة

 .ذلك إال منه يفهم ال لها هؤالء جمع   أن الثانية: المغالطة

 ونفي المدح مقام يف رتك  ذ   النزاع محل   الصفات جل   :فيها فنقول األولى المغالطة أما

 سبحانه: اهلل يقل ألم ؟!وأشد   النقص ظاهره بما النقص القرآن ينفي فكيف النقيصة،

ال ت  } ق  ود   و  ه   ي د   اْلي ه  ة   الل  ْغل ول  لَّْت  م  يه مْ  غ  ن واْ  أ ْيد  ع  ل  ا و  واْ  ب م  ال  اه   ب ْل  ق  ت ان   ي د  وط  ْبس  ق   م  نف  ْيف   ي   ك 

                                         
 (.368 /38تاريخ دمشق ) (17)

 (.306 /2طبقات الشافعية الكربى ) (18)

 (.278ينظر: طبقات الحفاظ للسيوطي )ص:  (19)

 (.115 /10سير أعالم النبالء ) (20)



اء نَّ  ي ش  يد  ي ز  ل  ا و  ير 
ث  م ك  نْه  ا م  ل   مَّ ْيك   أ نز  ب ك   م ن إ ل  ْغي ان ا رَّ ا ط  ْفر  ك  ْين ا و  أ ْلق  م   و  ة   ب ْين ه  او  د   اْلع 

اء اْلب ْغض  ْوم   إ ل ى و  ة   ي  ي ام 
ا اْلق  لَّم  واْ  ك  ا أ ْوق د  ْرب   ن ار  ْلح  ا ل  أ ه  ه   أ ْطف  ْون   الل  ي ْسع  ا األ ْرض   ف ي و  اد   ف س 

ه   الل  بُّ  ال   و 
ين ي ح  د  ْفس   [؟!64 ]المائدة: {اْلم 

 كيف ينفق مبسوطتان يهيد   أن وذكر بالمغلولة، هيد   وصفه عن النقص   اهلل نفى فقد

 وردت ألهنا التشابه؛ ال اإلحكام اآلية بسياق والالئق شيء، يعجزه ال سبحانه واهلل يشاء،

صلى اهلل عليه  رسوله موتكلَّ  وتعالى سبحانه متكلَّ  وقد الباطل، على والرد   التنزيه مقام يف

 وبإضافتها والعطاء، والبسط والقبض باليمين هاوصف   من هلل اليد إثبات على يدل   بما وسلم

م، والتمثيل التشبيه ينتفي اهلل إلى  المدح مقام يف المعاين هذه على األحاديث فتوارد المتوهَّ

 مونيسل   ال العلماء هؤالء فجلُّ  بالظاهر، المراد يف النزاع ويبقى مراد، غير ظاهرها أن ينفي

 هي بل الخالق، يف مجاز   المخلوق يف ةحقيق   الصفات من وغيرها والقدم والعين   اليد أنَّ 

 تأضيف   فإذا إليه، تأضيف   فيما حقيقة   فهي باإلضافة، إال تتمي ز ال التي الحقائق قبيل من

ه يف تتعينَّ  المخلوق إلى أضيفت وإذا باإلضافة، نتتعيَّ  حقيقة فهي اهلل إلى  بسبب حق 

 .اإلضافة

 وقد التشبيه إال منه فهمي   ال كتاب   يف الصفات أحاديث جمع   نبإ الثانية المغالطةوأما 

 كذلك وأحاديثها قة  متفر   األحكام آيات تورد فقد ض،تنه   ال دعوى فهذه قة،مفرَّ  وردت

ها قة،متفر   اب   ليسوا عنهم ت كل م من إن ثم النظائر، جمع باب من هو وجمع   فهذا هذا، يف دع 

 أورد قد -المجسمة من ويستثنيانه الكتاب، يصاحب   عند ممعظَّ  وهو- البخاري   اإلمام  

 واحد كتاب من دةمتعد   أبواب يف بةمرتَّ  والبصر والسمع والعين واليد اإلصبع أحاديث

 ذلك؟! الضير يف فما صحيحه، من التوحيد كتاب وهو

 الثالثة: الوقفة

ا ازمن   عنهم رالمتأخ   الكوثري   تقريرات بسبب ةاألئمَّ  على هتويلهما  ولم ،وفضال   وعلم 

 على الرد   يف يتكلَّمون كانوا األئمة فهؤالء سياقه، يف الكالم   ليفهما كتبهم إلى يرجعا

 الضعيف الحديث   يوردون المعتقد لمسائل تقريرهم ففي أقواله، وينقضون المخالف،

ا لكونه وإنما به، ااحتجاج   ليس وغيره، د  رونه عام   لمعنى معض   عيدَّ ي   ما أن وهو: يقر 

  به ورد إذا اهلل على استحالته المدعي
 
 ا،شرع   وال عقال   ال مستحيال   فليس الدليل السمعي

 عيندَّ  أن ذلك من لزم وإال العقائد، تقرير طريقة غير والنقض الردود طريقة   أن ومعلوم  



ْل } يقول: اهلل ألن هلل الولد إثبات القرآن على ان   إ ن ق  ن   ك  ْحم  لرَّ
د   ل  ل  أ ن ا و  ل   ف  ين أ وَّ اب د   {اْلع 

  [.81 ]الزخرف:

، مقام يف كان والهبوط القعود قضية من الدارمي أورده ما فكل را يكن ولم الرد   له، مقر 

 النازل بالنقل اواكتفي   المصادر، إلى الرجوع نفسيهما يكل فا لم الكتاب صاحبي لكنَّ 

 وذكروا موهوعظَّ  للرجل ترجموا ممن األشاعرة أئمة   قلَّدوا وليتهم للكوثري، والتقليد

 ا.شرع   وال عقال   ال يلزمه ال الالزم هذا أن يعلمون ألهنم ه؛فضل  

 :قضايا ثالث فيهو :األول الفصلنقد 

 :والجماعة السنة أهل مفهوم :األولى القضية

 بعض عن بنقول وأتيا ،شاعرةاألو الماتريدية :السنة بأهل المقصود   أن الكاتبان بين

 التفاوت هو والغريب .والجماعة السنة أهل هنمأ دتؤك   والماتريدية لألشعرية سبينالمنت

 األشاعرة بأن زايناالتفت عن بالنقل افتتح فقد ،عنهم لوالمنق المذهب أصحاب بين

 عن بنقل ذلك اوأتبع ،جمعة علي الدكتور عن بنقل   هاأتبع ثم ،السنة هلأ هم والماتريدية

 ،العلم يف واحدة   مرتبة على ليسوا أصحاهبا نقول ةلسلس يف كذاو ،(21)الهيتمي حجر ابن

 تعي ال ،ضعيفة ةصحفيَّ  بطريقة كتب الكتاب أن اأولي   اانطباع   يعطي مما ؛نتساباال يف وال

 مفهوم يف نيالكاتب مناقشة يمكن أنه ومع ،عنهم ينقل من مراتب وال ،مذاهبال هذه قة  يحق

 مؤونة الناس اكفي   مالكنه ،اإلسقاط ناحية ومن ،المعيار ناحية من والجماعة السنة أهل

 المعاصرين من األشعرية وحواشي شعرياأل المذهب ةأئمَّ  بين مالطهخ   يف ماقدهن

 فضال ،والماتريدي األشعري المذهب تقرير يف هبم يعتدُّ  ال ممن جمعة يوعل كالكوثري

 .عليها والحكم األخرى المذاهب رتقري عن

 لماتريديوا األشعري المذهب أهل عن نقال ماأهن نيالكاتب على يالحظ كما

 من على وال ،السلف على ة  حجَّ  ليسوا أهنم وغفال ،جماعةوال السنة ألهل هماحتكار  

 ،لمذهبه مذهب صاحب تقرير   هكون   يعدو ال لعقيدهتم فتقريرهم ،الملة أهل من خالفهم

 بل ،له أصحابه تقرير درَّ بمج نفسه يف احق   المذهب يكون وال ،غيره على ةحجَّ  فيه وليس

 رسوله وسنة اهلل كتاب وهو ،اإلسالم أهل عند بعةالمتَّ  المعايير إلى محاكمتهم من بد ال

                                         
 (.5ينظر: مقربة التجسيم )ص:  (21)



 للكتاب موافقين غيرهم فيه خالفوا فيما كانوا فهل ،سلف وفهم وسلم عليه اهلل صلى

 !ال؟ أم السلف ولفهم والسنة

 ،المذاهب أهل أئمة عن قالمتفر   بالنقل واكتفيا ،إثباته إلى انالكاتب ع  يْس  لم ما وهذا

زعموا و ،والشام نجد   يف الحنبلي للمذهب المنتسبة العوائل بعض ياوسمَّ  ،بينهم ياوسوَّ 

 وال ،األنساب يف وليس الشرع يف فالخالف ،فيه ةحجَّ  ال هذا وكل ،أشاعرة كانوا أهنم

 وأجل   منها أكرب أسماء العائلية األسماء هذه مقابل ويف الشرع، خالف إذا شخص يف ةحجَّ 

 أئمة فأين ؟!تجر ال غيره وباء تجر   بائه بال فما ،ئهاوتخط   بل ،تخالفها اإلسالم سماء يف

 بن وأحمد والشافعي ومالك حنيفة كأبي اإلسالم وأئمة والتابعين الصحابة من السلف

 األشعرية عليه ما خالف   رواقرَّ  وقد ؟!العلم عنهم نقل ومن هتمتالمذ وكبار حنبل

  .االعتقاد مسائل يف والماتريدية

 األشاعرة على انهيقصر السنة ألهل اتعريفهم يف الكتاب يصاحب   أن يبوالعج

 أضيق ماعنده السنة مفهوم أن على يدل مام ؛واألثر الحديث أهل انويخرج ،والماتريدية

 كالرتمذي السنة أهل من الحديث بأئمة تعريضه ذلك على ويدل   ،(22)ماغيره من

 .بيان مزيد لذلك يأيت وسوف ،منده وابن كائيلوالال

  :الحشوية مفهوم :الثانية القضية

 :التالية للمصطلحات مرادف   الخاص   مااصطالحه يف ةالحشويَّ  أن الكتاب اصاحب   نبيَّ 

 ،والجامية ،والمدخلية ،والسلفية ،الحنبلية وحشوية ،والوهابية ،والمشبهة ،المجسمة

 .وغيرها

 موتكلُّ  ةالحشوي   دمق   من الرغم وعلى ،الحشوية معنى يف اللغة كتب من بنقول بدآ ثم

 ترجمة ونقال ،النقل يف النزول على اأصرَّ  الكتاب يمؤلف   أنَّ  إال عقائدها وعن عنها العلماء

 ثم ،الكوثري على ااعتمد   كذلك تعريفهما ويف ،رالمعاص   الكوثري عن للحشوية ةتاريخيَّ 

 عن نينقال ذلك أثناء ويف ،وعقائدهم أقوالهم بعض   األقدمين العلماء عن نينقال أخذا

 ج   كتاب   الكتاب   نأ الكريم للقارئ ديؤك   ما ؛اإلسالمية الفرق موسوعة
 أنو ،لعج   على عم 

  به. انميتكلَّ  ما حقيقة   انييع   ال هيصاحب

                                         
 (.6)ص:  : المرجع نفسهينظر (22)



 ماأهن وهو ،صقواللَّ  للقص   نتيجة   شنيع   طغل   يف اوقع   ايشعر   أن دون ماأهن والعجيب

  يعلى أبي القاضي يف كالمه األثير ابن عن ماهنقل   عند
 
 أن غفال التجسيم عقيدةو الحنبلي

 الكتاب يصاحب   أن مع ،لذلك اهينتبَّ  ولم ،يعلى أبي للقاضي تيمية ابن انتقاد   نقل األثير ابن

 .(23)ممجس   حشوي   همشب   تيمية ابن أن يريان

 على غالبة الحشوية وأن ،بالحشوية للوهابية همرمي   العلماء بعض عن نقال كما

 .(24)كذلك الحنابلة

 الكريم للقارئ رأذك   وأنا ،التحليق سيمة   لهم اوذكر ،خوارج بأهنم الوهابية ورميا

  :نيقوال لما ماإدراكه عدم على به ليستدل ؛ماكالمه

 يسيرون وعليها ،فيهم الزمة الخوارج صفات وهذه ،حليقالتَّ  عادهتم من والوهابية"

 األثر يف كما -والسالم الصالة عليه- المعصوم به أخرب مما وذلك ،ألزارقةا منهج على

 ،تراقيهم يجاوز ًل القرآن يقرؤون ،منهم هذا كأنَّ  قوم الزمان آخر يف يخرج» :المروي  

 يخرجون يزالون ًل ،التحليق سيماهم الرمية، من همالسَّ  يمرق كما اإلسالم من يمرقون

 مجموع يف جاء ما فهو حليقبالت   اعرتافهم وأما .«الدجال المسيح مع آخرهم يخرج حتى

 من تعزيز وأما ...سالرأ شعر حلق عن الخامس السؤال وأما :النجدية والمسائل الرسائل

  عنه هنى وإنما ...ذلك عن فاعله وينهى ،يجوز فال ماله وأخذ يحلق لم
 
 ألن األمر؛ ولي

 تحريم هني ال اتنزيه   ذلك عن فنهى ،عندنا السفهاء إال يرتكه وال ،عندنا العادة هو الحلق

ا الحلق عدم يف فصار ،يحلقون ال زماننا اركفَّ  وألن للذريعة، اسد    .(25)"مهب تشبه 

 على الفتاوى يف هو كما الكالم فأصل ،انيريد ما ماله ليستقيم الكالم لأوَّ  حذفا فقد

 هكل   تركه فأما بعضه، وترك بعضه حلق عن النهي األحاديث عليه تدل   فالذي" :النحو هذا

 يدلُّ  فهو كليب حديث وأما .الصحيحة السنة عليه تدلَّ  كما اإلنسان أكرمه إذا به بأس فال

 استمرار أن على يدلُّ  وال الحديث، صحَّ  إن اإلسالم يف دخوله عند بالحلق األمر على

 ترك ألن ذلك؛ عن فاعله وينهى يجوز، فال ماله وأخذ يحلق لم من تعزير وأما .سنة الحلق

  عنه هنى وإنما عنه، امنهي   ليس الحلق
 
 إال يرتكه وال عندنا، العادة هو الحلق ألن األمر؛ ولي

                                         
 (.109)ص: المرجع نفسه ينظر:  (23)

 (.12)ص: المرجع السابق ينظر:  (24)

 (.13)ص:  نفسهالمرجع  (25)



 ال زماننا كفار وألن للذريعة، اسد   ؛تحريم هني ال تنزيه هني ذلك عن فنهى ،عندنا السفهاء

 .(26)"هبم اتشبه   الحلق عدم يف فصار يحلقون؛

 حكم   تبيين ثم ،السنة يف اكم الرأس شعر إطالة لمشروعية تقرير  فيه  الكالم فأصل

  للحاكم برأي ق  متعل  
 
 فال ،المذاهب جميع عند الفقه يف نظائر وله ،الذريعة سد   على مبني

 الطريقة هبذه هاتسويغ   ألنفسهما ارضي   وكيف ؟!همةالت   هذه للكاتبين استقامت كيف أدري

 ؟!المكشوفة

 لقضية المختلفة النصوص وحشد ،والغموض بالتناقض لفصلا هذا امتاز وقد

 من للقليل اآلالت من التكثير يعاب وإنما" :المهدوي قال كما علمي عيب وهو ،واحدة

 .(27)"الهزَّ  ليط   لم المضارب عرف ومن ،لحز  ا يكثر لم المفاصل عرف فمن ،الحاالت

 مكال من ذلك على الدليل ايقيم أن للحشوية الطوائف هذه نسبة يف ينبالرجل األولى وكان

 ال ،واإلقرار بالبينة الخصم على تثبت فالدعوى ،غيرهم مكال من ال ،الطوائف هذه

 وهو ،بذاهتا متميزة ةعقديَّ  فرقة  أصال  يعد   ال من ياسمَّ  من بين من إن ثم .الباطل لزامباإل

 .فيه انميتكلَّ  ما بحقيقة   جهل   على يدلُّ 

 تبرئة اإلمام أحمد ابن حنبل من الحشوية: : الثالثة القضية

 به همتَّ ي   لم أمر وهو الحشوية، من حنبل ابن أحمد اإلمام لتربئة افرعي   عنوانا عنونا

 وفصال   للوهابية تعرية   أحمد اإلمام عن هنفي   يكون   حتى ةالوهابيَّ  على ثابت هو وال ،أصال  

 ونيسمَّ  من عند يوجد أحمد ماماإل عن قموثَّ  بنقل   يايأت لم ذلك ومع ،الحنبلية عن لها

 أئمة وبعض الحنابلة من الجوزي ابن عن نقول هو األمر يف ما كل ،يخالفه ما بالحشوية

 ليس الجوزي فابن ،العلمية الناحية من لها نفي وال قضيةلل إثبات فيه وليس ،األشاعرة

 مسائل يف الحنابلة لمذهب اضابط   ليس بإقرارهم هو بل ،الحنابلة من مخالفيه على ة  حجَّ 

 اقدم   أرسخ   الحنبلي المذهب يف وهو- المقدسي قدامة ابن الموفق ماماإل فهذا ،المعتقد

 نرض لم أننا إال ،فيه وصنف ،للحديث احافظ   اإمام   كان" :عنه يقول -الجوزي ابن من

 :أي- أجله ومن" :الحنبلي رجب ابن عنه وقال ،(28)"فيها طريقته وال ،السنة يف تصانيفه

 بعض يف التأويل إلى ميله وأئمتهم أصحابنا مشايخ من جماعة عليه نقم -التأويل

                                         
 (.578 /4مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ) (26)

 (.140 /1البيان والتحصيل )ينظر:  (27)

 (.415 /3ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ) (28)



 على شعريةاأل كانت فقد ،فيهم ةحجَّ  ال أشاعرة أئمة   عنهم نقال   ممن وغيره .(29)"كالمه

 .والنون الضب بين جمع بينهما الجمعو ،الحنبلية مقابل يف الدهور مدى

 التأويل: قضية يف فينالمؤلِّ  مع وقفة

 من أقوال عن ايخرج ولم :(30)الصفات يف التأويل إلثبات فصال   فانالمؤل   عقد

 كنةم  الْ  ةقلَّ  مع التأليف عفض   فهييف هذا  إضافة   من كان وإن ،مينالمتكل   من سبقهم

 من اديتأكَّ  حتى اصحيح   ار  تصوُّ  السلف عند المرفوض التأويل   اريتصوَّ  لم مافه ،ةالعلميَّ 

 ،الظواهر يف التشبيه متوهُّ  دافعه مينل  كالمت عند التأويل أن المعلوم فمن ،ماإيراده ةصحَّ 

 التأويل فإن السلف أما ،الظاهر اعتقاد عدم مع التوقف أو تأويل عن البحث يلزم وعليه

 المعنى نويعي   الظاهر عن يصرف دليل وجود وهو ،المعروف هبشرط   مشروط عندهم

 ،المراد به عرفي   دليل من بدَّ  البل  ،فقط الظاهر عن الصرف من دالتأك   يكفي فال ،المراد

 هينف   لم المعنى هبذا وهو ،وتعالى سبحانه هلل مراد   لالمتأو   إليه ذهب الذي أن ني  بوي

  :اآليت يف التأويل ضوابط ونجمل ،األحكام يف وال العقائد يف ال ،السلف

 تأويله ي قبل لكي لللمتأو   بدَّ  فال ،عارض   والتأويل ،الظاهر على الكالم حمل األصل

  :منها أمور   من معنا مرَّ  الذي االصطالحي المعنى هبذا

 يمر   أن البيان لهذا بدَّ  وال ،لغة   هيريد   الذي للمعنى الكالم احتمال نيبي   أن :ًلأوَّ 

  :بمراحل

فإذا لم يحتمله اللفظ بوضعه كان  فيه، مستعمال   فيكون بوضعه، اللفظ يحتمله أن -1

،  .(31)العرب لغة يف يعرف ال فإنه باإلقبال، االستواء كتفسير التأويل باطال 

 اللفظ يحتمله قد المعنى فإن وجمع، تثنية من ةالخاصَّ  ببنيته اللفظ يحتمله أن -2

 فإهنا مفردة، احتملتها وإن فإهنا بالقدرة، اليد كتفسير والجمع، بالتثنية يحتمله ال لكنه امفرد  

ال  } :تعالى قوله يف كما مثناة، تحتملها ال ا ق  ا إ ْبل يس   ي  ك   م  ن ع  د   أ ن م  ا ت ْسج  م 
ل ْقت   ل  يَّ  خ   ب ي د 

نت   أ مْ  أ ْست ْكب ْرت   ن   ك 
ال ين م   من وكذلك ،نقدرتي تكون أن يمكن ال فإنه ،[75 :]ص {اْلع 

                                         
 (.414 /3)المرجع نفسه  (29)

 (.140ينظر: مقربة التجسيم )ص:  (30)

 (.184 /1الصواعق المرسلة )ينظر:  (31)



 يف تحتمله ال فإهنا ة،مفرد   المعنى هذا احتملت وإن فإهنا والرعاية، بالحفظ العين روافسَّ 

 التثنية. حالة

  الثالث: الفصلنقد 

 الصفات، إثبات ومن منها والموقف المجاز قضية   يف هذا الفصل الكاتبانمما تناوله 

 الصفات، يف إثباته وبين اللغة يف المجاز وجود بين التفريق عدم وهو غلط يف وقعا همالكن

 من نزيدهم ونحن ،الصفاتنصوص  يف هأثبت   والقرآن اللغة يف المجاز أثبت من كل فليس

 ما مثال اليد   توجد لم فلو ،حقيقة له ليست فيما المجاز يستخدم ال أنه وهو ،ابيت   الشعر

 أهل عند رالمتقر   هو وهذا ،ةوالمن   والنعمة والعطاء القدرة هو الذي مجازها استخدم

 والمن   العطاء أن هو األصل نأل ذلكف امجاز   الطاقة أو بالقدرة اليد عن رواعبَّ  فحين ،اللغة

وا } وجل: عز بقوله هذا واعتبار" منصور: أبو لاق ،باليد يكونان والدفع ضُّ ْوا ع  ل  ا خ  إ ذ  و 

ْيظ   ن  اْلغ 
م  اأْل ن ام ل  م  ْيك  ل   قد» :ومأجوج يأجوج حديث يف وقوله [،119]آل عمران:  {ع 

 يد األمر هبذا لي ما يقال: طاقة. وال قدرة   ال :أي، «بقتالهم ألحد   داني   ًل لي اعبادا  أخرجت  

 عن لعجزه معدومتان يديه فكأن باليد، يكونان إنما والدفاع المباشرة ألن يدان وال

 .(32)"دفعه

 كما الفرع يف ما بدرجة موجودة الحقيقة أن باعتبار فهذا النعمة على أطلقوها إذ فهم

 الصفات أحاديث يف التفصيل من ذلك بعد الكاتبان ذكره ما ثم ،(33)وغيره القزويني بينه

 كليهما والمشرتك المفرد وأن ،اللغة ألساليب الفهم عدم عن يخرج ال وتأويلها وآياهتا

 فورود ،غيره يف لهتتحمَّ  ال قد معين سياق يف لفظة تقبله فما ،السياق بحسب معناه يتغير

ا يقع يف مومثل  اتشغيب   يعد   به قوالتعل   سياق دون سياق يف هذا المساواة بمعنى االستواء

ل، وهنا تكون دائرة تأويله وينز نزل :لفظ مثل فقط بفاعله قفيتعلَّ  اقاصر   يكون فقد ،الفعل

ل :مثل بمفعوله تعلق إذا ما بخالف، أقلَّ   .وهكذا ،وأنزل نزَّ

  والخامس: الرابع الفصلنقد 

 وبالنسبة، شيء يف العلم من ليس الكاتبان فيهما ذكر وما ،متداخالنهما فصالن 

 ،مةالمقد   يف عليهم الردود بعض ذكر متقدَّ  فقد ةبالحشويَّ  أسموهم من علماء من للموقف

                                         
 (.424 /15لسان العرب ) (32)

 (.205اإليضاح يف علوم البالغة )ص:  (33)



 من ليس ذكراه وما ،التعارض درء يف معتربة طريقة العلم فألهل األدلة بين التعارض أما

 الناس أكثر من فالسلفيون ،لغيره معارضته دبمجرَّ  دليال يلغي أحد   فال ،شيء يف الموضوع

 يف مبين وهذا ،اهلل أنزل مما شيء رد عدم همومبدؤ ،والقرآن األحاديث بين للجمع تبيينا

 .(34)عناء كبير إلى يحتاج ال كتبهم

 بالكتاب ذلك يف والعربة ،خالفهم من على ةحجَّ  العلماء من ذكروا منفي وليس

 صدق   فإن ؛ةلم  مج عبارة فهذه به امقطوع   ليس سلموم البخاري يف ما أن قضية أما والسنة،

 المعنى اهب قصد وإن ،مقبول غير مردود فهو شيء كل   يف بهماوتعقُّ  امفيه الطعن هبا

 
 
 يف منه أرجح هو ما يوجد وما ،منسوخ هو ما واألحاديث الروايات من فيهما أنو ،الفقهي

 العلم أهل إلى رجوعال من فيه بدَّ  ال بذلك الحكم لكن ،فيه خالف ال فهذا ،غيرهما

 .الراسخين

 تقييد دون وحتى ،تفتيش أو تحرير دون ولصق جمع عن عبارة أنه :الكتاب خالصةو

 وابن الذهبي بكالم يستدل   ثم هالمشب   بالمجسم تيمية ابن يصف فمن ،الموهمة للعبارة

  .الفروع بعض يف خالفوه وإن ،تهملَّ  وعلى تالمذته فهؤالء ،العلماء يعرف ال فهو عليه كثير

 قبيل من وأحاديثها الصفات آيات جميع وجعل المتشابه عن ينالمؤلف   كالم إن ثم

 عليه يستدال لم ،مينالمتكل   لفرق تقليد هو ،المتشابه يف ممتكل   افيه متكلملوا ،المتشابه

 المدح مقام يف إال تذكر لم ثهااديوأح الصفات آيات فإن سلفت  أ وكما ،حديث أو بآية

 ويعقدان ،عندهم رةالمتصوَّ  الحشوية على الرد إلى الكاتبان يعمد أن والعجيب ،والتنزيه

 ويطوالن ذلك انويبين ،اويضعفاهن ،العلو   أحاديث عن مونويتكلَّ  ،عليهم الرد   يف فصال

 إسفاف فيه إغفال وهو ،اآليات يف والمعنوي اللفظي التواتر عن نويتغافال به، الكتاب

 الرد يف هاأعاد التأويل يف اهأثبت ما ونفس ،العقائد يف للتأليف وقته يبذل بمن يليق ال علمي

 .الحشوية على

 التشبيه توهم الصفات نصوص ظواهر أن هي ذهنية فرضية من انطلق الكتابف

 حصرَّ  ولو حتى موجسَّ  هشبَّ  فقد تأويل غير من الظاهر هذا أثبت من وعليه ،والتجسيم

 من اإلسالم بأئمة للتعريض له بوالتعص   مامذهبه طرد الكاتبان دعا وقد ،ذلك بخالف

 تيمة ابن عن فضال ،والرتمذي لكائيالوال واآلجري والدارمي منده وابن مةيخز ابن أمثال

                                         
(، وشرح ابن أبي العز الحنفي 40الواسطية )ص:  ة(، والعقيد140ينظر: لمعة االعتقاد مع شرح العثيمين )ص:  (34)

 (.150)ص: 



 من ويظهر الكالم، لعلم المتعصبين من األشعرية أخريلمت تبع ذلك يف وهما ،وغيرهم

 بين التمييز وعدم ،النقول بين تداخلوال وتفرقها مواضيعه تجانس عدم الكتاب خالل

 ،عجل على تبك   الكتابف ،والتنقيح التأليف ضرورة تقتضيه مما عنهم المنقول مراتب

 ،األصلية المراجع إلى الرجوع دون كتبهم من والنقل المتأخرين نقل على اعتمدا ومؤلفاه

 من أئمة يف يتكلم فمن ،العلمي احجمهم من ربأك واهمادع نأ الكتاب مؤلفا ينتبه لمو

 أن ينبغي كذلك اإقحام   الوهابية ويقحم وغيرهم منده وابن تيمية وابن خزيمة ابن أمثال

 والتناقض التأليف يف الضعف من الكتاب عليه كان مما بكثير أرفع العلمي مستواه يكون

 يف حجة يعد كبير إمام عن يكون اأحيان النقل أن بحيث ؛النقل يف والعجلة االستدالل يف

 ،مخالفيهم عن فضال معتقده أهل عند وال فنلا يف به ةربع ال معاصر بباحث يتبع ثم ،الفن

 كبير على يدل ال النقل يف عشوائيةوال المراجع يف التضارب وهذا ،لفرقا موسوعة عن أو

 مقربة الحقيقة يف هو "التجسيم مقربة" فكتاب النقاش، محل الموضوع يف قوة وال علم

 ،الكبيرة للعناوين الرخيص االستهالك مستوى على ودليل ،العلمي للبحث علمية

 .احقيقي   اتصور   يتصوروهنا وال ،اعلمي   فيها الكالم حسنوني ال صغار من وتناولها


