
  



 :ّّةمقدمّ 
 األحيان  بعض  يف  وكنت    ه،خصوم  و   فودة  سعيد  بني  اقع  الو   السجال    أاتبع  طويل    ازمن    مكثت  

 البحث  يف  يف هذا الزمان  الناس   زبتجو    لعلمي  معه  فأتعاطف    ،هكلم    على  أقف  وال  عليه  الرد    أقرأ
الزالت وتصي د العثرات إال من رحم هللا  عتتب  ولوعهم ب و  ،قوله الزم للشخص ونسبتهم  العقدي

 هر ظه  ت    الردود  بعض    وكانت  خبطئه  نيفرح    ابملرصاد  له  ه خصوم    جد و    إال   قدم    أبحد    تزل    فل  ،تعاىل
 الدرجة هبذه وهو داملعتق   أبواب  يف م يتكل   أن حاله هذه  ممن ستغرب أ أن   لدرجة اعلمي   هزيل  

 .الفكري   واهلزال العلمي الضعف من
  ليس  عنه  يقال  ما  ن  أ  أعترب  ينوجتعل    ،اعاطف  ت    عندي  لرجل  ا  كسبت    النقاط  هذه  كل    وكانت

 صفوة نم   األقل    على الرجل يكون   وقد وراءها، ما األكمة   وراء بل ،ذكري   الذي حوالن   على
 جهة من  ال لمهع   جهة  من  ت  أ   وقد  ،واملعقول املنقول من  اع  متضل    ، يقول مبا ي  دار  مذهبه، أهل

  فقد ،القراءة كل  من يحظ    الظن    لفخ   كان  فودة لسعيد ة  لقراءا رت  قر   أن وبعد لكن ؛هلهج  
 .هخصوم   به رهيصو    مما أضعف   كتاابته  يف الرجل   ظهر

 ،"املسلمني  تشتيت  يف  وأثرها  املعاصرة  السلفيةـ: "ب  له  عنون  حبث  ونسلط اليوم الضوء على  
 ،صفحة وعشرين مخس من نيتكو  وليس سوى جمرد حبث  ،ابلكتاب  املواقع له  نون  تع   والبحث

د ة   أ م ة   الن اس   َل  ع ل   ر ب ك   ش اء }و ل و  : تعاىل قوله عن  احلديث   أخذ  ُم  ت ل ف ني{ يـ ز ال ون   و ال   و اح 
 دريأ  وال،  (1)املعتزلة  بقول  تبعهوي    لفالس    من  املفسرين  قول    يورد  وكان  ،البحث  ربع    [118:  ]هود
 ! معترب   معهم اخللف   ن  أب اعرتاف ة نقط   لتسجيل أم للتأكيد هو تباعاإل هذا هل

  واختلف ومعناها {ك  ب  ر   م  ح  ر   نم   ال  إ  } :قوله  عن الكلم  يف الدكتور أفاض  أن وبعد
 وتناول ،الرئيس هموضوع   إىل اتبكال خلص ؛{م  ه  ق  ل  خ   ك  ل  ذ  ل  و  } :قوله ومعىن ،فيها لفالس  
 حتت الكلم شهوة دجمر   هوو  ،ضعيف   العناوين بني الرابط أن مع ،إمجاال نذكرها قضاي ة  عد  

 طبيعة إىل راجع   فذلك  العناوين بني اتنافر   القارئ رأى فإذا ،البحث به عنون الذي العنوان
 : هي القضاي وهذه ،الكتاب 

 

 .وما بعدها( 2: )ص السلفية املعاصرة وأثرها يف تشتيت األمة :ينظر (1)



 السلف مفهوم العنوان هذا حتت انقش وقد: العلماء كلم  يف واخللف السلف معىن: أوال
  الوهابية  عند  السلف  مفهوم  أن  وكيف  ابلوهابية  أمساهم  من  عند  ومفهومه  األشاعرة  عند  واخللف

 . (1)العلمانية إىل جتلياته بعض يف يؤدي والذي سلفها وبني األمة بني االرتباط فك  يعين
 بت على به ليستدل فرعيا عنوان الكاتب عنون غريبة ونتائج ضعيفة ومبقدمات  :اثنيا
 اتريخ كتاب   من  ةبصفح وافتتحه املتكلمني تكفري هو العنوان وهذا تراثها من لألمة السلفية

 .(2)للمتكلمني تكفريه الوهاب  عبد ابن عن فيها قلين للغنام جند
 الكتاب نفس من  صفحة نقل وقد ابلشرك للمتوسلني الوهاب  عبد  ابن حممد رمي: اثلثا

 .(3)إليه يذهب ملا تشهد يراها
 عليه نصا نقل وقد الشرك هو املتأخرون عليه ما أن الوهاب  عبد بن حممد اعتبار: رابعا

 .(4)الكتاب  نفس من
 زعم حد على الرازي مع له وقعه كما  ابلعني للناس  الوهاب  عبد ابن تكفري: خامسا

 الدكتور. 
  ،األزهر يف والطعن  للجتهاد والدعوة الوهابية ابلدعوة وعلقته رضا رشيد الشيخ: سادسا

 الذي  والتجسيم   التشبيه  عن  الكلم  ىلإ  ابإلضافة  هذا  ونقده،  رضا  رشيد  عن  املؤلف  حتدث   وقد
 . اإلسلم شيخ به يرمي

 هذه علقة يستشكل قد القارئ أن شك  وال ورئيسية الكتاب يف مهمة عناوين هذه
 ذاهب  هتمة إثبات  يف كافية   هي وهل العنوان هبا يوحي واليت الرئيسية الكتاب  بفكرة العناوين

 الفينة بني  يقرر يفتأ ال الكتاب  مؤلف أن مع هذا مة،األ من عريضة جمموعة على احلجم
 لحظةاملو   املخالفني،  يقول  حني  بكلمه  تنيمقصود  وأهنما  السلفية  نتاج  العلمانية  أن  واألخرى

 لو الدكتور إبمكان أن إال ؛م  ل  س  ي   ال نقدا كان  وإن فهو حمكما ليس أنه البحث على العامة

 

 وما بعدها(. 10املرجع السابق )ص:  (1)
 (.14 )ص: املرجع السابق (2)
 (.15 )ص: املرجع السابق (3)
 (.16 )ص: املرجع السابق (4)



 لكن  م  ل  س  ي    ل   وإن  ،وأحظى  منه   أحسن  هو  مبا  ألتى  وأتىن  الثقافية  واخلصومة   للنقد   احلماس   أبعد
 غري األساليب من هاوغري   اخلصوم تتفيه وتر على واللعب   ،املوافق اَلمهور ُماطبة عقلية

 . نقده يف ومقاتل  كلمه  يف مزالق عن الكاتب أعمت ،الشرعية
ّ:ّالكتابّموضوعاتّّمعّوقفاتّويل

ّاألوىلّالوقفة ّواخللّفّالسلّفّمفهوم:  محل وهو علمي غلط يف الكاتب وقع لقد:
 ،املصطلح لنفس امتداد أنه وادعاء به والرتجيح معينة فئة عند مستقر معىن على املصطلح
 حصره  بينما  هنجهم  على  سار  ومن  أصالة  الصحابة  به  يراد  أطلق  إذا  العلمي  العرف  يف  فالسلف
 مشاقة  وهذه   ،خلفا  ويسمى  بعدهم  جاء  من  ويقابله  الزمان  املفهوم  وهو  معناه  بعض  يف  الكاتب

 السلف أن وهو ،نظره وجهة  من مهما أمرا عليها بىن الكاتب لكن ورائها من طائل ال لغوية
  إليهم  التأويل نسب ذلك  خلل ومن ،تفصيل فيها تكلموا واخللف إمجاال العقائد يف تكلموا

 على حمال اللفظ ظاهر نأ يرى فهذا متناقضني املذهبني أن مع االعتبار، هبذا معا والتفويض
 .ويتوقف ابهلل اللئق املعىن يعرف ال لكنه هللا

 سبحانه ابهلل الئقا يراه معىن إىل يصرفه لكنه هللا على حمال اللفظ ظاهر أن يرى: والثان
 .(1)اخللف عند ما حاصل هو هذا

 الدليل  وجود  أم  ،الظاهر  استحالة  أتويله  دافع  كان  السلف  من  ل  و  أ    من  هل  نتساءل  أن  ولنا
 فقط؟

 املتكلمون  يقصده  الذي  ابملعىن  مفوضا  كان  الصفات   مسائل  يف  يتكلم  ول  سكت  من   وهل
 املراد؟ املعىن عليه ويشكل الظاهر استحالة ويرى

  ،األمور  هذه  من  شيء  عندهم  يوجد  ل  أنه  يقني  علم  يعلم  آاثرهم  وتتبع  السلف  سرية  قرأ  من
 للصفات  أيضا التفسري عنهم د  ر  و   ،التفويض عنهم لق  ن   من مجيع ولذا ؛بعدهم حادثة هي بل

 .(2)وغريهم املبارك وابن ومالك  والثوري واألوزاعي أمحد كاإلمام، ظاهرها على وإجراؤها
 

 .(140/ 2أساس التقديس ) :ينظر (1)
للكائي لواعتقاد أهل السنة  ،(8لبخاري )ص: لخلق أفعال العباد  ،(239العرش للذهيب )ص:  (2)

(3 /423). 



 تشبيه غري من ظواهر واعتقاد الصفات  إثبات  أعىن إليهم ذلك  نسبوا مبذاهبهم والعارفون
 احلجاز  أهل  من  علمائنا  ومجيع   فنحن":  هللا  رمحه  خزمية  ابن  قال  لمنياملتك  عند  ما  خلف  على

 أبلسنتنا بذلك  نقر لنفسه أثبته ما هلل نثبت أان مذهبنا  ومصر، والشام والعراق واليمن وهتامة
 البن  ومثله (1)املخلوقني" من  أحد بوجه خالقنا وجه نشبه  أن غري من  قلوبنا، ذلك  وتصدق

 .(3)الشريعة يف لآلجري ومثله (2) منده
 عرشه فوق ذكره تعاىل هللا إن": نقول متوافرون والتابعون كنا  ": هللا رمحه عياألوزا يقول

 .(4)الصفات" من السنة به وردت  مبا ونؤمن
 ،عقل  الظاهر  الستحالة  التشبيه  نفي  وال  الصفات   إثبات   عن  كلمهم  يف  السلف  يتعرض  ل

  النقل هذا ويف  مبذاهبهم العارفني من  عنهم  ذلك  نقل   يستطيع أحد  وال شرعا صرفه وجوب   وال
 منقطعني  السلفيني  نأ  وهي  الكاتب  ادعاها  أخرى  فكرة  لىع  رد  مبذهبهم  عارف  كل  عن  وتواتره

 عن الثقات  نقل من هو فأين ُمتلفة قرون يف العلماء من نزاع إال هلم وليس ،األمة تراث  عن
 وغريهم ،السنن وأصحاب  منده وابن البغويو  كائيلللاو  رجب وابن الرب عبد كابن، السلف

 فهي التفويض يف الكاتب دعوى وأما كتاب،  أبمسائهم  يفي ال نمم العلماء من األفذاذ من
  إمساعيل  القاسم  أبو   علق  فقد  تفسري  غري  من  لعبارهتم  تعرضوا  السلف  مبذاهب  فالعارفون  ةمردود

 على "أي: فقال معا والتفويض للتأويل رد اـأهن وبني تفسري غري من قوهلم على األصبهان
 األزهري منصور أبو  اللغوي اإلمام وقبله (5) التأويل" من بنوع اجملاز إىل صرفه جيوز ال ظاهره،
 جاءت ما على هبا نؤمن "حنن: سلم ابن القاسم عبيدة أيب كلم  على تعليقه يف بينها حيث

 .(6)جاءت" كما  ظاهرها على ترتك أهنا أراد": فقال نفسرها" وال

 

 . (25/ 1التوحيد البن خزمية ) (1)
 .(36التوحيد البن منده )ص:  :ينظر (2)
 . (277الشريعة لآلجري )ص:  (3)
 . (150/ 2األمساء والصفات للبيهقي ) (4)
 . (192العلو للذهيب )ص:  (5)
 .(45/ 9هتذيب اللغة أليب منصور األزهري ) (6)



 السلف مذهب رديف فلاخل مذهب أن من الكاتب ادعاه ما أن ل و النق هذه من  بني ويت
 السلفو  نالقرآ اصطلح محلوا املتكلمني من خريناملتأ أن األمر يف ما  كل  بل  حتقيق عدم هو

 نفسه يتعب ول له ينتبه ول أيضا، الكاتب فيه وقع ما وهو ،بعدهم احلادث  االصطلح على
 من ذكر ما عليهم يصدق الذين هم هبم تكاثر ومن ابلعلماء ابلتكاثر اكتفى بل حتقيقه يف

  مسائل يف يتكلمون ال احلديثية الشروح وأصحاب  احملدثني متأخري فغالب املعتقد يف اإلمجال
 أو وإقراره كلمهم  بنقل إما وذلك  ،املتكلمني موافقة يوهم ما عندهم فيقع إمجاال إال املعتقد

 يف للمتكلمني موافقا يكن ل أكثرهم  أن مع هذا املصطلح يف التفتيش وعدم عليه السكوت 
 على  املالكية  من  القرطيب رد  وقد  ،األشاعرة  وخصوصا  يقولون  ما  كل  يف  هلم  مسلما  وال  أصوهلم

 وكذلك  (1)يقررون ما خلف السلف مذهب أن وقرر تفسريه من مواضع عدة يف املتكلمني
  اإلصبع  أتويل  ويف  العني  تفسري  يف  تعقبهم  فقد  البخاري  صحيح  من  التوحيد  كتاب   يف  حجر  ابن

 .(2)النزاع فيها يقبلون ال اليت الصفات  من وغريها واليد
 ابحلق فاحلظي السلف وآاثر والسنة الكتاب  من احملض النقل على مبين الصفات  وابب 

 وجد السلف آاثر كتب  تتبع من وكل اثراآل على واطلع النبوة إرث من حظ له كان  من هو
 له فلبد للسلف قول نسبة أراد فمن االعتقاد أبواب  يف املتكلمون يقرره ما خلف على أهنا
 أنه  يدعي  الذي املذهب يف متفقة  أقواهلم أن وتبني مذاهبهم  استقراء األمور  هذه من  واحد  من

  أ صوهلم   على  جار  القول  هذا  أن  أو   ،إليهم  ذلك   ونسبته   مبذاهبهم  عارف  عن  النقل  أو  مذهبهم، 
  عنهم نقل فمن والتأويل تفويضال مذهيب يف له وجود  ال  ما وهذا ،واالستنباط االستدالل يف

  عنهم نقل من أن بدليل عندهم يضالتفو  يفهم ل املتكلمني عند ما على ومحله ويضالتف
 أن إال يبق فلم الظاهر، وفق هو التفسري وهذا ،متناقض وهو التفسري عنهم نقل تفويضال

 إىل راجع عندهم  ويلالتأ فإن التأويل عنهم نقل  من  وكذا اخللف فويضت غري السلف تفويض
 بدهية تكون أن بد فل عقلية كانت  وإن عقلية أو معنوية  أو لفظية  قرينة إما والدليل  الدليل

 

يف سورة   {الرمحن على العرش استوى} :( عند كلمه على قوله166/ 4تفسري القرطيب ) :ينظر (1)
 األعراف. 

 (.180/ 13فتح الباري ) (2)



 ألهنا الصفات  ابب  يف مطرد أنه فيه يدعوا ول حادثة معقدة قرينة ال ابتداء للمخاطب معلومة
 .املتكلمون يقول كما  احملال توهم

ّللمتكلمنيّالوهابّعبدّابنّحممدّتكفريّالثانيةّالوقفة  كلما  أسلفنا كما  نقل وقد:
 السلف عن الوهاب  عبد بن  حممد  اإلمام فيه نقل غنام ابن اتريخ من الوهاب  عبد ابن حملمد
 املتكلمني.  تكفري

 : يقبل  لكي  إشكاالت   عليه  ترد  املوضوعية  الناحية  من  الوهاب  عبد  ابن  حممد  عن  نقله  وما
  نسبة من التحقق تقتضي واملوضوعية للسلف الكلم نسب الوهاب  عبد بن حممد: أوال
 عبد بن حممد من أكرب وهي ،آخر منحا هلا فالقضية عنهم الكلم ثبت وإذا ،للسلف الكلم
 ظلم. هبا  وختصيصه له وسابقة الوهاب 

 وهذا  ،واحدة  درجة  على  ليسوا  فاملتكلمون  ،السلف  كفرهم  الذين  مونلكاملت  هم  من:  اثنيا
 االختفاء فلماذا سائغا تكفريه يعد من ومنهم ،غلوا تكفريه يعد من فمنهم أحد لكل معلوم
 بعضا. بعضها يكفر طوائف يشمل اسم حتت

  ملمح  وهذا  ،يقيده  ما  يوجد  فهل  مطلقا  الوهاب   عبد  ابن   حممد  اإلمام  كلم  كان  إذا:  اثلثا
 . لصاحبه العام ابملنهج مبقارنته إال كلم  أي على احلكم ميكن ال  ألنه ؛منهجي

 مظلوما؟  نفسه  يعترب  أم  هبا  يسعد  سوف  هل  ،منهجيته  إىل  الكاتب  حاكمنا  لو  ذا  ما:  رابعا
ّ:ّّنقاطّيفّاإلشكاالتّهذهّعلىّوالكالم
  عليه  ونعلق  أصله  من  الوهاب   عبد   بن  حممد  بكلم   القارئ  نسعف  وسوف:ّّاألوىلّّالنقطة

 من وأتباعهم الكلم وأهل "هذا: عنه الناقل على هبا عرتضناا اليت االعرتاضات  لتتبني منهجيا
  وأتباعهم  وهم اللبيب، حيري ما والفهم واحلفظ الذكاء من هلم إن حىت وأفطنهم، الناس  أحذق
 يف أتويلهم يف الفلسفة على ردوا ملا املتكلمني أئمة إن حىت للسلف، ُمالفون أهنم مقرون
 مشاخينا، زيرة: ابحلج واملراد أسراران، كتمان:  ابلصيام املراد: قوهلم مثل والنهي، األمر آيت 
 خلف  التفسري  هذا  أبن:  اَلواب   عليهم  رد  إفكهم،  من  ذلك   وغري  الفعال،  العقل:  جبربيل  واملراد

 خلقه على هللا علو جحدمت أنتم : الفلسفة هلم فقال  اإلسلم، دين  من ابلضرورة املعروف
 املسلمون عليه أمجع وقد الرسل، ألسنة على الكتب يف مذكور أنه مع عرشه، على واستواءه



 أحد يقدر فلم صحيحا ؟ وأتويلكم حتريفا   أتويلنا يكون فكيف امللل، أهل من وغريهم كلهم
 ُمالفا نفسه، يف فاسدا   كونه  مع  مذهبهم أن: واملراد اإليراد، هذا عن جييب أن املتكلمني من

  كتبهم   يف  ويذكرون  كلهم؛  وللسلف  والرسول  والكتاب   اإلسلم  لدين  ُمالف  أيضا    وهو  للعقول،
 مشارق طبقت حىت واَلاهل العال على بدعتهم راجت هذا مع مث للسلف، ُمالفون أهنم

 ومغارهبا.  األرض
 يف وتصانيفهم كلمهم  كثر  قد السلف أن وذلك  املسألة، هذه يف التفكر إىل أدعوك وأان

 والبغوي،  البيهقي،:  الشافعية  متأخري  من  هذا  وتفكريهم  املتكلمني  كلم   وإبطال  الدين،  أصول
 وغريمها  والدارقطين  سريج  كابن  متقدموهم  وأما  الذهيب،  كاحلافظ  بعدهم  ومن  التيمي،  وإمساعيل

 واحدا   رجل    منهم أن واحدة بكلمة أتيتين فإن هؤالء، كتب  يف ففتش األمر. هذا على فكلهم
 غاية وظهوره كله  هذا ومع أبدا . شيئا   مين تقبل فل يكف رهم، ول املتكلمني، على ينكر ل

 .(1)املستعان" وهللا املتكلمون؛ هم السنة أهل أن ادعيتم حىت عليكم راج الظهور،
 وذم  املتكلمني  تكفري  أي  للسلف  عزاه  وقد  الوهاب   عبد  بن  حممد  نقل  ما  حاصل  هو  فهذا
 جممل. النقل أن أو يرد ل ذلك  أن ويبني يعلق أن الكاتب على فكان طريقتهم

 بعض  كفروا  وقد  إثبات   إىل  حيتاج  ال  وهذا  وذموه  الكلم  علم  يف  تكلموا  السلف  أن  ومعلوم
 األفراد على وليس العموم على منصبا كان  التكفري هذا ولكن القول عليهم وأغلظوا املتكلمني

 هارون  ابن  ويزيد  زيد  ابن  ومحاد  مطيع  أيب  ابن  سلم  اَلهمية  تكفري  السلف  من  عنهم  نقل  وممن
 .(2) أنس بن ومالك  انفع بن الربيع توبة وأبوا سليمان أيب بن ومحاد ووكيع املبارك وابن

  الفرق على منصب فالكلم ،الكلم أهل عن السلف إىل القول ينسب حني أنه ومعلوم
 الرد كتابه  يف الدارمي سعيد بن عثمان أبو اإلمام بوب  وقد وعايشوها عهدهم يف نشأت  اليت
 .(3)لتكفريهم اَلهمية على

 

 . (246الرسائل الشخصية مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب )ص:  (1)
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 صليت أو الشيعي، والرافضي اَلهمي خلف أصليت أابيل ما": البخاري اإلمام قال وقد
 وال يناكحون، وال مرضوا، إذا يعادون وال عليهم، يسلم فل والنصران! اليهودي خلف

 .(1) "ذابئحهم تؤكل وال يشهدون،
 ماذا؟ أم لألمة مفرقون غلة األئمة هؤالء فهل

  الكلم  علم   ذموا  أهنم   العلماء  بعض   عن   النقل  اإلمام   كلم   ثناي  يف  ورد  وقد:ّّالثانيةّّالنقطة
 حتقق  فهل   .قطين  والدار  سريج  وابن  الذهيب،  احلافظو   التيمي،  وإمساعيل  والبغوي،  البيهقي،  وهم

 لألشاعرة  دةو ف  سعيد  ينسبها  اللذين  قطين  والدار  البيهقي  عن  نقله  ويف  هؤالء  كلما  من  صاحبنا
 املسألة! هذه عن احلاذق غفل كيف  شعري فليت األشاعرة ريكف ال أنه على دليل

  العلو منكرو وهم  املتكلمني من خاص نوع عن احلديث أن على يدل الكلم سياق مث
  عند عليه جممع هللا علو أن ومعلوم الباحث منه حتسس ما وهذا واضح هو كما  والباطنية
 العباس وأيب وأتباعه، كلب   بن  سعيد بن هللا عبد حممد كأيب  الصفاتية، عامة به وقال السلف

 .أصحابه من واملتقدمون األشعري احلسن وأيب القلنسي
  يكون  حىت  ضعيفا  وال   مرجوحا  قوال   فليس  .(2) اإلمامية  الشيعة   ومتقدمي  الكرامية  قول  وهو

 يرمى ال  النقل هذا لكن السلف عن منقول منكره وتكفري عليه يثرب  مما خلفه  بقائل التأثيم
 املوانع. عنه وتنتفي الشروط فيه تتحقق مال شخص به

  التأثيم يستحق أنه شك  ال والفطرة به العقل وصحيح لالنق صريح يشهد فيما فاملخالف
 يف  ريب  رفأع  ال:  يقول  عمن   حنيفة  أبو  سئل  وقد  العلو  صفة  أنكر  من  على  السلف  ثرب   ولذا

 }الر مح  ن    :يقول  تعاىل  هللا  ألن  كفر  قد  العرش  على  هللا  أن  يقر  ل  من:  فقال  األرض  يف  أو  السماء
تـ و ى{ ال ع ر ش   ع ل ى تـ و ى ال ع ر ش   }ع ل ى يقول إنه: فقلت مسوات، سبع فوق وعرشه اس   {،اس 

 .(3)كفر"  فقد السماء يف أنه أنكر إذا: فقال األرض. يف أم السماء يف العرش يدري ال ولكن
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 بن هللا عبد عنف عرشه، على هللا علو إلنكارهم هميةاَل على يدعو السلف أئمة بعض وكان
 هللا خفت قد الرمحن عبد أاب ي: له قال رجل   أن املبارك

 السماء يف الذي إهلك  أن يزعمون فإهنم ختف، "ال: قال اَلهمية على أدعو ما كثرة  من
 .(1) بشيء" ليس

 عن  اللوم  يرتفع   وهبذا  السلف  عند  مسلوك  منهج  هو  والتغليظ  املسألة  هذه  يف  التكفري  فنقل
 معا. والنقل القول يف الوهاب  عبد ابن

  سياق من يظهر املوضوعية الناحية  من: مطلق الوهاب  عبد ابن كلم   هل:ّالثالثةّالنقطة
  الكلم فيها ينقل واحملاجة احملاجة معرض يف ذكره أنه هللا رمحه الوهاب  عبد حممد االمام كلم
  التأكد من يعفي ال ذلك  فإن ؛القوم على احلكم خلله من أراد أنه  افرتضنا ولو  تبنيا ال  تنزال
 ابتعدان فإذا الشرعية الضوابط واعتبار التكفري يف التحرز وهو ،العام ملنهجه مطابقته  مدى من
 حترزه هو الوهاب  عبد بن حممد االمام منهج من املعروف فإن والشنآن الثقافية اخلصومة عن
  سلماإل  كشيخ   العلماء  من  هبم  أتثر  وللذين  ،للسلف  تبع  ذلك   يف  وهو  ،الناس   أعيان  تكفري  يف

  عبد على الذي الصنم عبد من نكفر ال كنا  وإذا": نفسه عن ولقي  فهو هللا رمحه تيمية ابن
 فكيف  ينبههم،  من  وعدم  جهلهم  ألجل  وأمثاهلما  البدوي،  أمحد  قرب  على  الذي  والصنم  القادر،

، (2)"عظيم هبتان هذا سبحانك  ويقاتل، يكفر ل أو إلينا يهاجر ل إذا ابهلل يشرك ل من نكفر
 ل الذي اَلاهل أكفر أو وابملواالة ابلظن أكفر أن عين األعداء ذكر ما وأما": أيضا ويقول

 .(3)ورسوله هللا دين عن الناس  تنفري   هب يريدون عظيم هبتان فهذا احلجة، عليه تقم
 .(4)املوضوع هذا حول املركز كتبه  مقال رابط وهذا

  رديفة هي والوهابية السلفية أن يرى الكاتب منهجه إىل الكاتب حماكمة:ّالرابعةّالنقطة
 وهذا هةومشب جمسمة يراهم هأن كما  كلمه  منطوق هذا والنار ابهللك عليها وحيكم للعلمانية
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 صرحوا  فقد  ،إليهم  ينسب  ما  خبلف  مجيعا  متصرحيه  مع  فودة  سعيد  عند  قوهلم  بلزم  عليه  حكم
 ال؟  أم الطرح هبذا لألمة مفرقا فودة سعيد يعد فهل التشبيه بنفي صرحوا كما  اَلسم بنفي

 جتر. ال غريه وابء جتر ابءه أن أم
 لألمة مفرقا يعد هل والتشبيه التجسيم إىل احلديث أهل عامة ينسب منفي القول هو وما

 ال؟ أم
  اترخييا   الواقع إن": القائل وهو  منه األنثيني حظ نافلصاحب  وتضليل تفريقا هذا كان  فإن

 بل عام بشكل مبنهجهم املتأثرين من أو اجملسمة  من كانوا  احلديث علماء بعض أن على يدلل
 عقائد إىل املنتمني من كانوا  املصطلح هبذا متسكوا الذين من كثريا  أن بسهولة االدعاء ميكننا

 انتسبوا الذين  من وخاصة والرابع اهلجري الثالث القرن يف خاصة هبم املتأثرين من أو اجملسمة
 .(1)أمحد" اإلمام مذهب إىل

  ال فهو منه اَلواب  يفاجئنا قد السنة أهل من السلفية الكاتب خيرج ذا ملا نتساءل وحني
 السلفية أخرجتم ذا ملا سؤال على فيها جييب له مقابلة يف صرح فقد القرينة مستوى إىل يرقى

 ابن سلفية هي عنها نتحدث  اليت السلفية ": التايل ابَلواب  فأجاب  السنة أهل من املعاصرة
 القضاي وأهم أبرز ومن عليها، احلاليون السلفيون اتبعهما وقد الوهاب، عبد بن وحممد تيمية
 واَلماعة، السنة أهل من خنرجه وهبا السلف، عقائد هبا وخالف تيمية ابن فيها أخطأ اليت

 جسما، هللا يكون أن منه يلزم مبا وعرض، وارتفاع طول له هللا أن مبعىن تعاىل، هلل احلد إثباته
 .الست  اَلهات   كل  من  حمدود  هللا  وأن  حجم،  ذاته  يف  وله  حيزا،  ويشغل  مقدار،  له  عنده  فاهلل

  يوجدها هللا وأن احلادثة، الصفات  ذاته يف وتقوم يتحرك، هللا  أن يعتقد  تيمية  ابن أن كما
 ويقول قبل، من موجودة تكن ل صفات  لنفسه وحيدث  نفسه، يف يتصرف هللا وأن ذاته، يف

 قوله ألن  للعال، النوعي القدم  مسألة نشأت  وهنا ابلفعل،  خلق  إذا إال خالقا يكون  ال هللا أبن
 ل وإن خالق هللا إن نقول وحنن كان،  منذ وقت كل  يف خالقا هللا مع يكون أن يقتضي ذلك 

 

 .(175تدعيم املنطق )ص:  (1)



 ألنه سبحانه اخللق قبل خالق فهو ابخلالقية، يوصف حىت ابلفعل خيلق أن يلزم وال خيلق،
 .(1)"وضوح بكل الطحاوية العقيدة قررته ما وهذا اخللق، على قادر سبحانه

 ،الشيخ عنديت  من وهي خبلفها تصرحيهم بل القوم كتب  يف هلا وجود ال مسائل وهذه
 اإللزام!! ابب  من وهذا للكاتب التفريق مع الكذب  صفة إضافة ميكن فهل

  نقل وقد: مشركني املتوسلني يرى أنه الوهاب  عبد بن حممد لإلمام رميه:ّةالثانيّالوقفة
 قولك :  أيضا  له  ويقال  ":  بقوله  عليه  نص  ما  منه  الشاهد  وحمل   بقوله  غنام  ابن   اتريخ  من  الكلم
 الصاحلني على االعتماد وأن هبذا، ُمصوص  الشرك أن مرادك هل األصنام عبادة الشرك

 امللئكة على تعلق من  كفر  من كتابه  يف هللا ذكره ما يرده فهذا ذلك، يف يدخل ال ودعاءهم
 فهو الصاحلني  من أحدا هللا عبادة يف أشرك من أن  لك  يقر أن بد فل والصاحلني، وعيسى
 .(2)املطلوب" هو وهذا القران، يف املذكور الشرك
 عنه تكلم الذي املعىن وهذا ،األصل يف له عزوته وقد الشبهات كشف  يف الكلم صلوأ
: تعاىل قوله يف عطية بنا قال فقد  املفسرين من العلم  أهل عند  مطروق الوهاب  عبد بن  حممد
ع   مي  ل ك   أ م ن و األ ر ض   الس م اء م  ن   يـ ر ز ق ك م م ن }ق ل    ال م ي  ت   م ن   احل  ي   خي  ر ج   و م ن  واأل ب ص ار   الس م 

ب  ر   و م ن احل  ي    م ن   ال م ي ت   و خي  ر ج     .[31: ]يونس تـ تـ ق ون{ أ ف ل   فـ ق ل   الل    ف س يـ ق ول ون   ر  األ م   ي د 
 بذلك   أقروا  فإذا  بسواه،  املباهتة  متكنهم  وال  ذلك،  عن  هلم  مندوحة  ال  الل     "ف س يـ ق ول ون  :  قال

 .(3) آهلة" األصنام وجعلكم افرتائكم يف تـ تـ ق ون . أ ف ل فـ ق ل  
 ورزقه، خلقه، الذي وهو ربه، هللا أن أنبأك إال منهم أحدا تلقى لست "إنك : قتادة قال

 .(4)عبادته" يف مشرك وهو
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 وأن ربه، هللا أن ويعرف ابهلل، مؤمن وهو إال غريه هللا مع يعبد أحد "ليس: زيد ابن وقال
  أنتم  تعبدون، كنتم  ما }أفرأيتم: إبراهيم قال كيف  ترى أال به، يشرك وهو ورازقه، خالقه هللا

 رب يعبدون أهنم عرف قد [76: ]الشعراء العاملني{ رب  إال  يل عدو فإهنم األقدمون، وآابؤكم
 كانت  كيف  ترى أال به، مؤمن وهو إال به يشرك أحد فليس: قال يعبدون، ما مع العاملني
 ملك؟ وما متلكه لك، هو شريك  إال لك، شريك  ال  لبيك، اللهم  لبيك : تقول تليب، العرب 

  .(1)" هذا يقولون كانوا  املشركون
 بقي  هلم  ُمالفا  وليس  ،قبله  العلم  أهل  عليه  ملا  مطابق  وتقريره  الوهاب  عبد  ابن  حممد  فكلم

 ويف  نفسه  عن  جييب  اإلمام  نرتك  هنا  الفعل  هلذا  الفاعلني  أعيان  تكفري  كلمه  من  يفهم  يقال  أن
 : البحث يف وردات مهمتني نقطتني على رد ننقل سوف الذي كلمه

 . قرون منذ عقيدهتا فسدت  األمة أن:ّأوالمها
 .البحث صاحب به صرح كما  املتوسلني تكفري: والثانية

:  فمنها":  سحيم  بن   سليمان  ألابطيل  اوجميب    نفسه   عن   اثمتحد     الوهاب   عبد  بن   حممد  يقول
 شيء،  على  ليسوا  سنة   ستمائة  من  الناس   إن:  أقول  وإن  األربعة،  املذاهب  كتب  مبطل   إن:  قوله
 وإن نقمة،  العلماء اختلف إن: أقول وإن التقليد، عن خارج وإن االجتهاد، أدعي وإن

 أقدر لو: أقول وإن اخللق، أكرم ي: لقوله البوصريي أكف ر وإن ابلصاحلني، توسل من أكف ر
 ميزاهبا ألخذت  الكعبة على أقدر ولو هلدمتها، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قبة هدم على

 زيرة أنكر وإن وسلم، عليه  هللا صلى النيب  قرب زيرة أحرم وإن خشب، من  ميزااب   هلا وجعلت
 وإن عريب، وابن الفارض ابن أكف ر وإن هللا، بغري حلف من أكف ر وإن وغريمها، الوالدين قرب

 الشياطني. روض وأمسيه الريحني وروض اخلريات  دالئل أحرق
 صلى  حممدا    هبت  من  وقبله  عظيم!  هبتان  هذا  سبحانك:  أقول  أن  املسائل  هذه  عن  جوايب

 الكذب  ابفرتاء قلوهبم فتشاهبت الصاحلني، ويسب مرمي بن عيسى يسب أنه  وسلم عليه هللا
 .(2)الزور" وقول
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 اَلواب  مقام  ويف  النزاع  حمل   يف  وهو  خلفه  الشيخ  على  املدعى  لدعوى  مبطل  التصريح  وهذا
 كتب  مييتعل نص إىل ويعمد جواب  هو الذي النص هذا الكاتب يغفل فلماذا ،النفس عن

 هذا فهل ،نفسه صاحبه كلم  ومن الشراح من قيود وعليه اإلمجال غاية جممل وهو للتعليم
 ! مذهب أو نهجم أي تقومي يف علمي مسلك 

  ابلتجسيم  تيمية   ابن  اإلسلم  لشيخ  ورميه  الرازي  على  الكلم  من   نقله  ما  مع:ّّالثالثةّّالوقفة
 إن وهي ،إليه السحر كتب  نسبة ثبوت  فرض على كان  الرازي عن اإلمام كلمال أوال  والتشبيه

 مبعلوهلا العلة تعلق بذلك  متعلقة فالقضية تثبت ل وإن ،عاملان عليه خيتلف ال فالكلم ثبتت
 هللا رمحه الذهيب قال واحملدثني املؤرخني من الثقات  له نسبها أليه السحر ونسبة وعدما، ثبوات

 البكري القرشي احلسني بن  عمر بن  حممد الدين  فخر الفنون ذو الكبري "العلمة: له ترمجته يف
  ومخس  وأربعني  أربع  سنة  ولد  واملصنفني،  واحلكماء  األذكياء  كبري  املفسر،  األصويل،  الطربستان،

 وغراب،  شرقا  البلد  يف  تواليفه  وانتشرت   الري،  خطيب  الدين  ضياء  اإلمام  أبيه  على  واشتغل  مائة،
  تواليفه  يف  منه  بدت   وقد  اإلسلم".  "اتريخ  يف  الوجه  على  ترمجته  سقت  وقد  ذكاء،  يتوقد  وكان
 وهللا محيدة، طريقة على تويف فإنه عنه، يعفو وهللا السنة، عن واحنرافات  وسحر وعظائم بلي
 .(1)السرائر" يتوىل

 وتعاىل  سبحانه  هللا  إىل  عليه  مات   وما  سريرته  تبقى  نولك  معروف  مشهور  له  العلماء  وانتقاد
 للشرع. نصرة  انتقدوه ممن خصومه وأعراض عرضه من هللا جناه من ابخلري واحلظي

 يدعي الذي وهو املؤلف نم عجيبة فهي والتشبيه للتجسيم اإلسلم شيخ نسبة وأما
 قاضيا  كان  كاتبال  أن  فرض  لو  أنه   مع  احلكم  يف  أتثري  أي  القول  إلعلن  يرى  ال   نهوكأ  البحث
 والتشبيه التجسيم اإلسلم شيخ مذهب الزم أبن الشهود هعند وشهد البينات  بني ويقارن
 يعرفها مسألة وهذه ،قضائيا إعذاره من بد له يكن ل  اللزم هذا قصده  اإلسلم شيخ وأنكر
 والسنة الكتاب  ظاهر به نطق الرجل به نطق وما فكيف ،املذاهب متفقهة من الطلبة صغار
 فيه مذهبه وخلصة ،كذلك   أيضا والتجسيم (2)التشبيه بنفي صرح وقد السلف إمجاع وعليه
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 وقد فصل الكلم يف املسألة من مجيع الوجوه  ،(69



  فهو  إليه مشار وكل إليه واملشار بنفسه القائم هو الذي املتكلمني عند ماَلس  بني فرق أنه
 واَلسد للجسد، مرادف اَلسمو  للبدن مرادف هو الذي اللغة أهل عند اَلسم وبني جسم

 أن وبني  شخص، وملاله للبدن يقال العرب  لغة يف فاَلسم واحد. مبعىن والشخص واَلثمان
  ألنه هللا عن اَلسمية نفي احليثية هذه من وبني جسم، له يقال ال االنسان من املنبعث اهلواء

  وال جسم  هو  يقال فل واَلسم كالبدن  هبم خيتص مبا وال املخلوقني، بصفات  يوصف ال
 .(1)جسد
 يف عيةالشر  منطلقاته وبني التجسيم همن يلزم ال الصفات  إثبات  أن يف املتكلمني انقش مث
 : وهي الصفات  إثبات 

 شرعا احملال ومن معرفته، إىل النفوس  وتتشوق الدين أبواب  أعظم من الباب  هذا أن: أوال
 معرفته أن خصوصا الباب  هذا يف ابحلق معرفة على ليسوا وصحابته النيب يكون أن وعقل،

 .(2)ابطل وهو إال فيه قوهلم خيالف فالقول وعليه اهلداية وأساس  الدين أصل
  التوهم  وجل  عز  ابهلل  اللئق  ظاهرها  على  هي  الصفات   تثبت  اليت  النصوص  هذه  أن:  اثنيا

 .(3)جتسيما  وال تشبيها
  صفاته من هللا عن وينفون يثبتونه فيما واحلديث القرآن لفظ يراعون كانوا  السلف أن اثلثا
 .(4) معىن وال لفظا ال املتكلمون يريده ملا يتطرقوا ول وأفعاله،
 .(5) املوضوع حول علمية ورقة كتبت  وقد
 والدمهاء  العامة  لتجييش  وهي  ،علمية  قيمة  أي  هلا  ليست  استكثار  هي  املؤلف  نقاط  قيواب

  مجيع أن القارئ على خيفى وال ،احملكم العقدي البحث إىل منها أقرب  الصحفية ناوينعوال
 األمة تشتيت وهو الكبري العنوان هذا تستحق ال عليها الرد ومت املقال يف ذكرت  اليت النقاط
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 إطلق  بتبادل  اليوم  يعرف  ملا  أقرب  فهي  طائفة  عن  بطائفة  خاصة  ليست  أيضا  وهي  ،اإلسلمية
 خطره وينسى املخالفني على الكذب  فيستحل يزيد قد وبعضها تكفر الطوائف فجل النار

 .لصاحبنا وقع كما  الشرعي
 إنكم ومسلم قرىب ذي لكل النصح ابب  من وأمثاله للكاتب أقول الورقة هذه ختام وقبل

 لكن ؛لصاحلكم الدولية والسياسة نقدها العال يشتهي مجاعة لنقد متحمسون فرحون اليوم
ب    و م ن}:  تعاىل  هللا  قول  عن  جوابكم  املزيف  النقد  هواية  متارسون  وأنتم  تذكروا  أ و    خ ط يئ ة    ي ك س 

ت م ل   فـ ق د   ب ر يئ ا ب ه   يـ ر م   مث    إ ْث  ا   .[112: ]النساء م ب ين ا{ و إ ْث  ا هب  ت اان   اح 
 الناس عامة أعراض يف حاصل هو كما  إليها الكلم ونسبة الطوائف نقد يف حاصل وهذا
  العميق التحليل من عري املعلومات  قليل ضعيف حبث أنه املؤلف حبث على وتعليقي

  من كنت  وقد لألسف اندرة فيه والفائدة ،قليل وحجمه كبري  وعنوانه  ،الصحيح واالستدالل
 ذلك وما واملخالف الصديق منه يستفيد بناء نقده يكون أن أمتىن للمسلمني اخلري متىن ابب 
 وجترد  واألموات   األحياء  مع  الشحناء  من  ظهره  على  محلها  اليت  احلمولة  ألقى  هو  إن  ريبعس   عليه

 للوصول  مظانه  يف  احلق  وطلب  أحسن  هي  ابليت  والدعوة  الكلمة  مجع  على  وحرص  ،وجل  عز  هلل
 شأن  من  تعلية  أو  لقوم  إسقاطا  تبيينه  يف  ألن  ال  حق،  ألنه  ؛احلق  وتبيني  وجل  عز  هللا  مرضاة  إىل

 أبعماله هللا وجه أراد نمل إال  تكون ال العاقبة أن تبدل  ال اليت هللا  سنة اقتضت فقد ،آخرين
ار   }ت ل ك  : تعاىل قال ر ة   الد   و ال ع اق ب ة   ف س اد ا و ال   األ ر ض   يف   ع ل و ا ي ر يد ون   ال   ل ل ذ ين   جن  ع ل ه ا اآلخ 
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