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 تمهيد: 

  شعري األ والمنهج السلفي المنهج بين  الحالي   الفكري   الصراع نأ  متابع على يخفى ال

  :رئيسية أبواب  ثالثة يف قضاياه تمثلت د،متجد   قديم صراع وهو ،ذروته ويف هأشد   على

 . والنزاع الخالف محل هي السنة أهل عقيدة ماهية قضية كان التوحيد باب  ففي

 . قضايا من يكتنفها وما ،المذهبية قضية كانت االتباع باب  ويف

 . فالتصو   قضية كانت التزكية باب  ويف

 قد أنه إال ،الحنابلة عند كبيرة بصورة اتاريخي   لتمث   السلفي المنهج كون من الرغم وعلى

 . المعاصر األشعري   للنشاط كامتداد تصنيفه يمكن الحنابلة داخل معاصر اتجاه ظهر

 من ويهتم   ،الحنابلة مةمتكل   عقيدة إلى يدعو بأنه التوحيد باب  يف االتجاه هذا تميز وقد

 . الحنابلة ألئمة التفويض نسبةبو ،األشاعرة تبديع عدم على بالحرص ذلك خالل

 المصطلح هذا توظيف مع ،المذهب بمعتمد االلتزام إلى يدعو بأنه باعاالت   باب  ويف

 .العقدية همآرائ لخدمة

  عنه  ويتميز بل ،المعاصر األشعري  للنشاط  ا امتداد   كونه يف االتجاه هذا  خطورة وتكمن

 أمور وهي ،الفروع يف ومذهبه أحمد اإلمام إلى وينتسب ،تيمية ابن مع العداوة يظهر ال بكونه

 . الصريح األشعري  المنهج من السلفي التيار يف اتأثير   وأكثر خطورة أشد   تجعله

  هذا  مؤلف وهو ،عليان حمدو مصطفى الدكتور الجديد االتجاه  هذا رموز برزأ من

 .القادمة القليلة السطور يف له نتعرض الذي الكتاب 
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 أوال: التعريف بالكتاب

 : للكتاب الفنية البيانات

  الفرق  بين الخالفية المسائل لبعض حنبل بن أحمد اإلمام نظرة :الكتاب عنوان

 . اإلسالمية

 .عليان حمدو مصطفى د. :المؤلف

 .ردناأل .والتوزيع للنشر المبين نورال دار :النشر دار

 . م2019 سنة ،األولى النشرة النشر: تاريخ

 .صفحة 93 :فحاتصال عدد

 : بالمؤلف التعريف

 إلى ينتسب ،األردن من ،المعاصرين أحد ،عليان حمدو مصطفى الدكتور هو  المؤلف

  واختالفهم  الحنابلة السادة» :كتاب  أبرزها السلفية نقد يف كتابات  عدة له ،الحنبلي المذهب

 لكن ،التواصل مواقع على نشط وهو ،أيدينا بين الذي الكتاب وهذا ،«المعاصرة السلفية مع

 ذلك. غير ترجمة له أجد لم

 :الكتاب لمضمون ةالرئيس الفكرة

  التي  القضايا بعض يف أحمد اإلمام رأي يذكر أن يريد -العنوان من يظهر كما- المؤلف

 . القضية تلك يف أحمد اإلمام رأي ويذكر القضية فيذكر ،المعاصر  الواقع يف خالف محل هي

 . وهتوينه واألشاعرة الحنابلة بين الخالف لتسويغ محاولة مجمله يف والكتاب 
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 : الكتاب تناولها التي للقضايا إجمالي عرض

 :مباحث ةست إلى كتابه المؤلف قسم

 .التقليد وحرمة والتفكر النظر لقضية األول المبحث جعل

  التكفير  قواعد فيه تناول وقد ،اإلسالم إلى اإلنسان يدخل كيف لقضية الثاين والمبحث

 . أحمد اإلمام عند وشروطه

  منهج  هي يراها قواعد ستة فيه ذكر وقد ،وصفاته اهلل أسماء: بعنوان كان الثالث والمبحث

 . والصفات  األسماء مع التعامل يف أحمد اإلمام

 العملي بالسلوك والصفات  األسماء ربط ،التنزيه مع اإلثبات  وجوب  :هي القواعد وهذه

 وعدم العرب  لغة يوافق بما اآليات  تفسير ،للضرورة الصفات  بعض تأويل جواز ،لإلنسان

 ،وباإلجماع الصحيحة باألحاديث الصفات  إثبات  وجوب  ،وأساليبهم لغتهم على الخروج

 المحدثة. المصطلحات  ترك

 أحمد قال هل :والثانية؟ معنى للمتشابه هل :لىواأل: قضيتين تناول ذلك خالل ويف 

 ؟ بالمجاز

 .البيت آلو الصحابة فضل عن بالكالم اخاص   كان الرابع المبحثو

  بنفسه  استخلصها التي القواعد فيه ذكر وقد ،البدعة مفهوم بعنوان كان الخامس والمبحث

 محدث كل ليس :هي القواعد وهذه، البدع مع التعامل يف أحمد اإلمام قواعد أهنا ويرى

 الفعل وجود عدم ،الكراهة على يدل ال الرتك ،يشاهبه ما على المحدث  األمر قياس ،اممنوع  

 عدم ،الحرمة أو الكراهة على يدل ال الحديث صحة عدم ،منكرة بدعة أنه يعني ال السلف عند

  يميز من ،الخالفية المحدثة المسائل يف المخالف تبديع عدم ،راتبة سنة المحدثة األمور اتخاذ



5 
 

 النوافل باب  يف التوسع ،واجب المبتدعة من  التحذير ،الفقهاء هم والسيئة الحسنة البدعة بين

 . واألذكار

  تناول  ،الحكم ونظام السياسة: بعنوان فكان األخير  المبحث ووه السادس  المبحث أما

 .الجهاد قضية ناولت وكذلك ،يعزل ومتى  توليته وطرق ،اإلمام وشروط اإلمامة أهمية فيه

 

 :الكتاب ة يفقدثانيا: القضايا المنت

 اإلشكاالت  من العديد به ولكن ،هادئ كتابته يف  المؤلف سونف  ، الحجم صغير الكتاب 

 :يلي فيما إليها نشير التي

 الخالفية المسائل لبعضبن حنبل  أحمد اإلمام نظرة :الكتاب  عنوان جعل المؤلف :أواًل 

  أن  يقتضي الكتاب  فعنوان ،ذلك عن يختلف الكتاب  مضمون لكن ،اإلسالمية الفرق بين

 رأي يذكر ثم اإلسالمية الفرق بين للخالف محال   كانت التي القضايا بعض سيذكر المؤلف

 ،أحمد لإلمام ذلك اناسب   المذهب أئمة بعض  رأي يذكر ما اغالب   المؤلف لكن ،أحمد اإلمام

 .ككل للمذهب نسبته أو لإلمام قول نسبة بينا كبير  ا فرق   هناك أن شك   وال

  : اإلسالمية بالفرق  مقصده هل نيبي   ولم  ،بوضوح القضايا المؤلف  يحدد فلم ذلك ومع

  اإلسالمية الفرق أم، مثال   والشيعة والجهمية كالمعتزلة السنة أهل لمنهج المخالفة الفرق

  بالفرق  مقصده عن  واضحة بنتيجة منها تخرج  أن  تستطيع ال  الكتاب  يف وطريقته  ، المعاصرة

 . اإلسالمية

  القضايا  بعض ذكر لكنه ،الخالف محل بالقضايا االهتمام العنوان هذا يقتضي وكذلك

 .بالكتاب  ذكره الذي القدر يف وذلك  ،البيت وآل الصحابة كحب؛ إجماع محل   تعترب التي
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 أحمد اإلمام نظرة على االستداللهل هو  المؤلف مراديف  الحيرة بعض تصيبك أنك كما

  .اآلخر األمر يفعل وتارة ،ذلك يفعل  فتارة ،وبياهنا توضيحها أم، القضايا يف

 الصفحات  يف كما ،نسبة دون ،وكذا كذا قال بأنه أحمد لإلمام  العزو كثير المؤلف :اثانيً 

  من  ليست أهنا الكاتب يجزم يكاد األقوال هذه بعض بل ،وغيرها (26 ،19 ،14 ،13 ،9)

 . (26)يف الصفحة   ذكره الذي نقله يف كما ،أحمد اإلمام قول

 " المنبل اإلمام  اعتقاد  " كتاب  على ااعتماد   أحمد لإلمام أقواال   نسب المؤلف :اثالثً 

 ألن ؛قال بلفظ: أحمد اإلمام إلى نسبته يصح   ال الكتاب  هذا يف ما أن ومعلوم ،(1) يميملتل

 ابن قال ،اإلمام بألفاظ وليس هو بألفاظه ذكرها لكنه ،اإلمام عقيدة يذكر كان وإن التميمي

  فيه يذكر ولم فهمه، ما أحمد اعتقاد من فيه ذكر فمصن  الباب  هذا يف وله" :التميمي عن تيمية

 بمنزلة وهو ،(اهلل عبد أبو وكان) يقول: وجعل ،نفسه بلفظ االعتقاد جمل ذكر وإنما ،ألفاظه

 كان وإن ،ورآه فهمه ما بحسب مذهبه ويذكر ،األئمة بعض رأي على الفقه يف كتابا يصنف من

 ذلك  سيعلم الكتاب  قرأ ومن .(2)لمقاصده« وأفهم بألفاظه منه أعلم اإلمام ذلك بمذهب غيره

 . يقين ا

 ،نفسه والمذهب المذهب إمام بين يخلط المؤلف أن يظن ربما للكتاب  القارئ :اثالثً 

 بذكر يكون ذلك على استدالله لكن ،أحمد لإلمام الرأي ينسب المواضع بعض يف فتجده

 :قال ولو ،كتابه لعنوان مخالف وهو ،يصح ال التصرف هذا ومثل ،المذهب أئمة بعض اعتقاد

 للحنابلة قول نسبة على التحفظ  بقاء مع ،أكرب رةوبص  مقبوال   األمر كان  لربما الحنابلة نظرة

 .له باقيهم مخالفة يعلم مما بعضهم أو منهم واحد قول على بناء به يقل لم أغلبهم أن رغم

 

  كتاب   ألن ؛ املقصود  هو الكتاب هذا اوغالب   ،املنبل وليس ،املبجل  اإلمام اعتقاد :ابسم ذكره املؤلف (1)
 . الكتاب هذا هو التميمي

 . (168-167 /4)  الفتاوى جمموع (2)
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 ، التكفير شروط لمسألة تناوله يف  كما ،السطحية من بقدر القضايا  يتناول المؤلف :ارابعً 

 .ماذا أم المتخصص لغير الخطاب  توجيه بذلك يقصد هل أدري وال ،اإلمامة شروط ومسألة

 :ذلك من بعض بيان يلي وفيما  ،تصح ال بإطالقات  مجازفة الكتاب  يف :اخامًس 

 المناقشة  عن اوبعيد   ،(3) والحنابلة األشاعرة بين الحقيقة يف خالف ال أنه عييد   المؤلف =

  بين الفتن وقعت كيف القول هذا ضوء يف لنا يفسر أن للمؤلف فهل ،القضية لهذه العلمية

  فهل  ،والجهل السطحية إلى الحنابلة نسبة هو الزعم هذا يف ما أقل إن والحنابلة؟! األشاعرة

 !لفظي؟ خالف بسبب التاريخ مر على لألشاعرة هتمامناظر  كانت

 ال ذلك ومع لكن ،كالمية قضايا يف لألشاعرة موافقة الحنابلة متأخري بعض من وقع ،نعم

 . بينهما حقيقي خالف يوجد ال بأنه االدعاء هذا مع يمكن

  .إليه ذهب ما على يدل   ال الموضع هذا يف تيمية ابن لكالم ونقله

 مسألة أهنا فذكر الخالصة يف جاء لكنه ،البيت وآل الصحابة حب يف امبحث   ذكر المؤلف =

 ويبني  ،(4)فقط أسواط عشرة من بأقل يضرب  أنه الصحابة سب فيمن األمر غاية وأن ،فرعية

  المؤلف يريد الذي ما أدري وال ،فرعية مسائل بسبب والقتل الفتن إثارة يجوز ال أنه ذلك على

 ذكره من المؤلف يريد الذي وما فرعي؟! خالف الصحابة سب فهل !هذا قوله من يؤسسه نأ

   يناسبهم؟! بما بلد كل أهل تحديث أحمد اإلمام منهج من أن الموضع هذا يف

 

 . املؤلف كتاب  من 37 ص: انظر (3)
   املؤلف. كتاب  من 49 ص: انظر (4)
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  تأويل  جواز  :والصفات  األسماء مع التعامل يف أحمد اإلمام قواعد من يذكر المؤلف =

 ظهور بعد االستواء تأويل إلى اضطر أنه له ينسبو ،(5)للضرورة والصفات  األسماء بعض

 .(6) !والمجسمة الجهمية من المبتدعة تأويالت 

ق يل  } :تعالى قوله أن يرى المؤلف = اُكمْ  اْلي ْوم   و  ا ن نْس  م  يتُمْ  ك  اء   ن س  ق 
 ]الجاثية: {ي ْوم ُكمْ  ل 

  ليس  هذه أن المؤلف وفات  ،(7)!للضرورة تأويل الرتك معناه بأن له أحمد اإلمام وتفسير [34

 . لها تأويال   ليس هذا وأن ،أصال   الصفات  آيات  من

  فذكر  ،البدع مع التعامل يف أحمد اإلمام منهج أهنا يرى التي القواعد بعض ذكر المؤلف= 

  يف  التنشيف ترك مسألة من القاعدة هذه ويستخرج ،(8)الكراهة على يدل ال الرتك :منها

  أنواع  كل أن على يدل حكم له الرتك من نوع فهل ،يفعله أن  بالمؤلف نربأ مما وهذا ،الوضوء

 الرتك قضية بأن العلم مع الطريقة؟! هبذه إثباهتا يتم القضايا هذه وهل الحكم؟ نفس له الرتك

 . القيم البن "الموقعين  إعالم" يف  كما هذا! بغير الحنابلة فيها تكلم

  النوافل  باب  يف التوسع :لإلمام المنسوبة المستنبطة قواعده من يذكر  المؤلف= 

 غير  يف أو االستدالل يف أو العمل يف أو الرواية  يف التوسع المقصود هل يبين ولم ،(9) واألذكار

  .مختلف حكم له الثالثة هذه من واحد وكل ،ذلك

 

 املؤلف.  كتاب  من 28 ص: انظر (5)
 املؤلف.  كتاب  من 31 ص: انظر (6)
 املؤلف.  كتاب  من 28 ص: انظر (7)
 املؤلف.  كتاب  من 61 ص: انظر (8)
 املؤلف.  كتاب  من 67 ص: انظر (9)
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 به الكتاب وأن ،الكتاب صدور يف اجد   تعجل المؤلف أن على يدل مما وغيره كله هذا

 ،المؤلف ذكرها التي الطريقة بهذه يكون ال أحمد لإلمام قول فنسبة ،ومنهجية علمية أخطاء

 . المستعان واهلل


