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 : متهيد
 السلفي التيار مواجهة  يف اجلديد األشعري   البعث   الفكرية  للحركة  املتابع على خيفى ال
 الساحة إىل تامتد   بل   ،الدراسة  وجمالس العلمية  ناحملاض   على مقتصرة   النقاشات تعد ومل ،املمتد  

 منهج يتناول  كتاب  إىل ة  ماس   احلاجة  كانت  ولذا ؛همو فومثق   الناس ة عام   فيها ليشارك اإلعالمية 
  كبرية  بصورة جنده ما وهو ،صنياملتخص    لغري املناسب  اهلادئ ابألسلوب والنقد ابلبيان األشاعرة

 .التالية  السطور يف به فنعر    الذي الكتاب يف
 الكتاب:  بياانت
 .الكالمية  الفرق مناهج يف نظرات :الكتاب عنوان

 .نصر عادل الشيخ :املؤلف
 .صفحة  224 :الصفحات عدد
 .مصر - سكندرية ابإل الراشدين اخللفاء دار :النشر دار
 .األوىل النشرة ،م2019 هـ/1440 :النشر سنة 

  : ابملؤلف التعريف
 ليسانس على حاصل ،م1966 عام مواليد من ،العتامين سعيد نصر عادل الشيخ :هو

 .م2001 عام األزهر جامعة  من شريعة  وليسانس ،م1990 عام عربية  لغة  آداب
 من العديد وله ،اآلن حىت الثمانينات منتصف من  مصر يف الدعوي ابلعمل انشغل

 :منها ،املؤلفات
 .النذير البشري لنصرة النفري عالنإ -1
 .التكفري شبهات على والرد اإلميان مسائل ببيان الكبري العلى فتح -2
 .اخلالئق لعموم احلقائق جتلية  -3
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 : الكتاب أمهية
 يف  األشاعرة منهج بنقد خاص نهأإال  عامة  الكالمية  الفرق عن عنوانه كان  وإن الكتاب

 السلفية املواجهة  يف أمهيته على يدل وهذا ،األمة  سلف عليه كان  وما والسنة  الكتاب  ضوء
 املعاصرة. األشعرية 

 : الكتاب مميزات
 :أمور بعدة  الكتاب ميتاز

 . املبتدئني ملقام املناسب غري التفصيل وعدم ،وبساطته األسلوب سالسة  :األول
 أو حتفز دون ،والرباهني للحجج املوضوعية  واملناقشة  كتابه  يف للمؤلف اهلادئ النفس :الثاين

 .عنيفة  عبارات
 اصاحل   جيعله مما ؛الصغري الكتاب حجم رغم  األشعري املذهب مبخالفات حاطتهإ :الثالث

 .السلفية  العلمية  احملاضن يف للتدريس
 .عليها والرد الشبهة  بيان قبل ابختصار السنة  أهل ملذهب بيانه :الرابع

 :قضااي من الكتاب عليه اشتمل ملا جممل عرض
 :أقسام ثالثة  إىل الكتاب يف وردت اليت ينالعناو  تقسيم  كننامي

  التلقي. يف ومنهجهم ابألشاعرة  التعريف :األول
 .عليهم والرد فيها خالفوا اليت الرئيسة  القضااي :الثاين

 املاتريدية. وبني بينهم والفرق وحريهتم تناقضهم بيان :الثالث
 .اإلمجال سبيل على السنة  أهل خصائص  بعض  ببيان اخلتام مث

 :يلي كما  ذلك وبيان
 .هبا مر اليت واملراحل ،األشعري  احلسن أبيب والتعريف ،ابألشاعرة ابلتعريف الكتاب بدأ
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  .ال أم السنة  أهل إىل ينتسبون هل بني مث
 .األشاعرة عند التلقي منهج ليبني السنة  أهل عند التلقي منهج تناول مث
 موقف بني   مث ،أوال   التأويل من الصحيح املوقف وبني   ،شاعرةاأل عند  التأويل قضية  تناول مث

  .شاعرةاأل
  .عليهم ورد   النقلية  األدلة  من موقفهم فتناول األشاعرة،  دعقائ بعض  يف ليفص   بدأ مث
 توحيد من موقفهم فتناول ،أوال   الصحيح معناه بني بعدما عندهم التوحيد معىن تناول مث
 .عليهم ورد   والصفات  األمساء توحيد مث ،ذلك وأثر األلوهية  توحيد مث ،ذلك ثرأو  الربوبية 
 وجه وبني همب  مذه   بني مث ،أوال   السنة  أهل مذهب فبني   ،القرآن يف شاعرةاأل عقيدة تناول مث

  .عليهم ورد فيه املخالفة 
 الصحيح االعتقاد فبني   ،ر ابلقد   قة متعل   مسألة  وهي ،األشاعرة عند الكسب مسألة  تناول مث

 .عليها ورد   التفصيل ببعض  الكسب مسألة  تناول  مث ،أوال  
 بعد  األشاعرة عند السببية  عن احلديث تناولف ،السببية  مسألة  الكسب مبسألة  قيتعل   ومما
 الكسب. مسألة  عن احلديث
 .فيه الذي الباطل وبني   ،والتعليل احلكمة  يف مذهبهم تناول مث
  .نيالعقلي   والتقبيح التحسني من مذهبهم تناول مث
 وبني  ،اإلميان تعريف يف مذهبهم بطالن فبني ،األشاعرة عند والكفر اإلميان مسائل تناول مث

 مث ،اإلميان يف االستثناء مسألة  ويف ال، أم ونقصانه اإلميان زايدة مسألة  يف السلف   يوافقون هل
  .عندهم الكفر حقيقة 

 .عليها والرد أبخطائهم اخلاص   القسم ينتهي  وبذلك
 .السنة  أهل تكفري يف  همغلو   فيه تناول فقد الثالث القسم أما
 .بينهما االختالف نقاط   لجمم   سرد   يف  وبني   ،واألشاعرة تريدية املا بني للعالقة  عنوان   عقد مث
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 األشاعرة أكابر شهادة لبيان عنوان   مث ،األشاعرة قضاتتنا لبيان عنوان   ذلك بعد عقد مث
  .واالضطراب ابحلرية أنفسهم على

 .األربعة  لألمة  خمالفتهم بني   مث
 .مهخصائص بعض  بذكر وذلك ،واجلماعة  السنة  أهل هم  من ببيان الكتاب  وختم

 الكتاب:  مالحظات على
 أخرى  أمور يف وإمنا ،العلمية  مادته يف ليس الكتاب على يؤخذ وما عيب، من كتاب   خيلو ال
 منها: 

 أراد املؤلف أن ويبدو ،الكتاب مضمون على دال   غري العنوان كان  فقد الكتاب: عنوان -
 العنوان. يف األشاعرة ذكر يتحاشى أن

 بعضها  يتلو ة مستقل   عناوين هو بل ومسائل،ومباحث  فصول على بمرت   غري الكتاب -
 بعض ا. 
 املوافقة حجم لتبني  الكتاب يف يتناوهلا اليت  للمسائل خريطة  أو كلية   صورة وجود عدم -

 السنة. ألهل واملخالفة 
 ببيان يقم مل املؤلف أن إال الكتاب تناوهلا اليت للمسائل ياملنطق الرتتيب من الرغم على -
 ذلك.
 املواضع. بعض  يف  والتوثيق للعزو افتقاره -
  الكتاب. هناية  يف واملراجع ابملصادر قائمة  إعداد عدم -

 معايبه. تعد   أن نبال   ابملرء وكفى العلمية، الكتاب قيمة  من تغض   ال سلبيات كلها  وهذه
 هلل واحلمد ، الكتاب هلذا املختصر  العرض هذا من قصدان على أتينا قد نكون وبذلك

 العاملني.  رب


