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بسم ال الرحن الرحيم

 المد ل ول الصالي، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له، إله الولي والخرين، وأشهد أن
 ,نبينا ممد;ا عبده ورسوله سيد اللق أجعي، اللهم صل5 وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعي

.وبعد

نة والماعةيعترف كباء  الوهابية يوما بعد يوم بان  السلف الصال يسي علي عقيدة اهل الس
 عقيدة الشاعرة

  بل وتراهم يذرون منهم فل نعلم ايها الاهلون من تذرون من نقل الينا هذا الدين من جعله ال سببا
...ف حفظ اللسلم للمسلمي

 من السلف كان علي مذهب% 99ث تقولون انكم تتبعون السلف فاي سلف تتبعون الن اذا كان 
 السادة الشاعره والاتريدية فالساده الشاعرة ل ياتوا بديد بل كان المام البخاري وغيه من جل

 العلماء اقوالم جيعها موافقه للساده الشاعره كل من جاء قبل المام ابو السن الشعري ومن بعده
 علي خطي السلف يسيون ول ياتوا بشئ جديد فات الدرامي وابن تيمية وابن عبدجالوهاب فتركتم جل

..العلماء وسوادها العظم واخترت لنفسكم ثلثه ائمة وتركتم اللوف
نريد ان نسال الوهابية من نتبع غي السواد العظيم يا وهابية؟؟؟ انتبع الشيخ ابن تيمية رحة ال 

؟؟...وابن عبدالوهاب ونترك جهور علماء اهل السنة والماعة

http://www.soufia.org/vb


وماذا نفعل ف هذا الديث
-:رضي ال عنه-عن سيدنا ممد صلى ال عليه وسلم القائل عن ابن عمر

 إن ال ل يمع هذه المة على ضللة أبداy، وإن يد ال مع الماعة، فاتبعوا السواد العظم، فإن من"
)شذ ف النار

 وابن مندة،من)٣/٣٧(، وأبو نعيم ف اللية )٢٠٠-١/١٩٩(، والاكم )٢٠٩٣(رواه الترمذي 
طريق الضياء عن ابن عمر

أن ل يمع أمت- عز وجل-سألت ال -: " عن أب بصرة الغفاري –رضي ال عنه
...".على ضللة فأعطانيها

)2171(والطبان ف الكبي ) 25966(رواه أحد 
من هم السلف الصال بالنسبة لعتقد الوهابية ؟؟

وحيث أنم ضللوا جيع علماء المة مدثيها ومفسريها وفقهائها عقائديا
فمن أين أخذوا دينهم ومن نقل اليهم العلوم الت يتظاهرون باتقانا ؟؟

من بقي للوهابية يا ترى ؟
من بقي من السلف الصال لؤلء الوهابية ليقتدوا به؟

 هل يا ترى خفي عن كثي من علماء المة من كان على الصول الشعرية أن
 تلك الصول الت كانوا عليها كانت غي صحيحة مع علو كعبهم ورسوخ

قدمهم ف شت العلوم والعارف ؟
yسلفيا yأريد أخا)yليجيبن عن سؤال فهل أجده ؟) وه�ابيا yعاقل

 هل يوز أن نتفظ بكتب قوم علي باطل ف العتقاد ؟ بل والقتباس منهم:: ونقول لم هذا السؤال 
 ف مصنفاتنا ؟؟ فانتم جيعكم عاله علي هذا المام الهبذ وتدرسون كتبه علي الرغم من انفوكم فكيف

تقوم باخذ الدين من اشعري العقيدة؟؟؟



..نرجو الجابة من بن وهبان
..والن مع الوثائق واعترافات القوم بان جهور اهل السنة والماعة  السادة الشاعرة

 فانظروا ال أعترافات الوهابية السلفية وان المام ابن حجر العسقلن صاحب فتح الباري شرح
 صحيح البخاري المع علي جلله قدره وعلمه وعلو كعبه ويلقب بأمي الؤمني ف الديث وكذلك

 المام النووي شارح صحيح مسلم وها امامان لما قدرها ف العال السلمي أقرا ماذا يقول الهلة من
.الوهابية السلفية

انظروا ال رسالة مشهور بن حسن آل سلمان الت بعنوان
 الردود والتعقبات على ما وقع للمام النووي ف شرح صحيح مسلم من التأويل ف الصفات وغيها[ 

]من السائل الهمات 
ورسالة عبدال بن سعدي الغامدي العبدل بعنوان

] .الخطاء الساسية ف توحيد اللوهية لحد بن حجر العسقلن [ 
 ومن العلماء الذين: ( قول عبد السن بن حد العباد ف كتابه رفقا أهل السنة بأهل السنة ، مانصه 

 مضوا وعندهم خلل ف مسائل العقيدة، ول يستغن العلماء وطلبة العلم عن علمهم، بل إن مؤلفاتم من
..انتهى ) البيهقي والنووي وابن حجر العسقلن : الراجع الهمة للمشتغلي ف العلم، الئمة

!!!!فالنووي وأبن حجر عند رموز الوهابية أصحاب أخطاء ف العقيدة 
ول حول ول قوة إل بال

 وكذلك المام الافظ النووي شارح صحيح مسلم فهو اشعري العتقد كما صرح بذلك المام عبد
 وقد وصل حال بعض السمة ف زماننا إل ان[ حيث¬ قال  2/19الوهاب السبكي ف طبقات الشافعية

 كتب شرح صحيح مسلم للشيخ النووي وحذف من كلم النووي ما تكلم به عن احاديث الصفات
] .فإن النووي اشعري العقيدة ال كلمه

 فهذان المامان وها إماما أهل السنة ف عصريهما ل يسلما من طعن الوهابية ومن شايعهم من الهلة
.والعوام



فتوي من موقع السلم اليوم- 1
الفتوي

الشاعرة والاتريدية من أهل السنة والماعة
اليب جع من العلماء

العقائد والذاهب الفكرية\ التصنيف الفهرسة
هـ29/06/1427التاريخ 

 ما حكم التعامل مع الخالف لعقيدة السلف الصال كالشاعرة والاتريدية ومن نا نوهم: ( السؤال
 والتعاون معهم على الب والتقوى والمور العامة وهل يرم العمل معهم سواء كانت الدارة لنا وهم

 يعملون تتنا أو العمل تت إشرافهم؟ وهل هم من الفرق الضالة الثنتي والسبعي؟ وهل التعامل معهم
.)يعد من باب تول غي الؤمني؟

:المد ل، والصلة والسلم على رسول ال وبعد
 .الشاعرة والاتريدية قد خالفوا الصواب حي أولوا بعض صفات ال سبحانه: فجواباy على ذلك نقول

 لكنهم من أهل السنة والماعة، وليسوا من الفرق الضالة الثنتي والسبعي إل من غل منهم ف
 أما سائر الشاعرة والاتريدية فليسوا كذلك وهم. التعطيل، ووافق الهمية فحكمه حكم الهمية

.معذورون ف اجتهادهم وإن أخطأوا الق
 ، وهذا شيخ السلم ابن تيمية رحه ال قدويوز التعامل والتعاون معهم على الب والحسان والتقوى

 ، بل قد قاتل تت راية أمراء الماليك حكام ذلك الزمان وعامتهمتتلمذ على كثي من العلماء الشاعرة
  بل كان القائد الاهد البطل نور الدين زنكي الشهيد، وكذا صلح الدين اليوب من الشاعرةأشاعرة،

 ، بل إن كثياوغيها كثي من العلماء والقواد والصلحي، كما نص عليه الذهب ف سي أعلم النبلء
 كأمثال البيهقي والنووي وابن الصلح والزي وابنمن علماء السلمي وأئمتهم أشاعرة وماتريدية، 



 حجر العسقلن والعراقي والسخاوي والزيلعي والسيوطي، بل جيع شراح البخاري هم أشاعرة
 ، مع اعتقادوغيهم كثي، ومع ذلك استفاد الناس من عملهم، وأقروا لم بالفضل والمامة ف الدين

 والليفة الأمون كان جهميا. كونم معذورين فيما اجتهدوا فيه وأخطأوا، وال يعفو عنهم ويغفر لم
 ومع ذلك ل يفت أحد من أئمة السلم بعدم. معتزلياy وكذلك العتصم والواثق كانوا جهمية ض·ل¶ل

 جواز القتداء بم ف الصلوات والقتال تت رايتهم ف الهاد، فلم يفت أحد مثلy بتحري القتال مع
 العتصم يوم عمورية، مع توافر الئمة ف ذلك الزمان كأمثال أحد والبخاري ومسلم والترمذي وأب

 ول نسمع أن أحدا. داود وعلي بن الدين ويي بن معي وأضرابم من كبار أئمة القرن الجري الثالث
 فيجب أن نتأدب بأدب. منهم حرم التعامل مع أولئك القوم، أو منع القتداء بم، أو القتال تت رايتهم

.السلف مع الخالف
.وال أعلم وصلى ال على ممد وعلى آله وصحبه وسلم

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ عميد كلية القرآن ف الامعة السلمية سابقyا. د
ممد بن ناصر السحيبان الدرس بالسجد النبوي. د

عبد ال بن ممد الغنيمان رئيس قسم الدراسات العليا بالامعة السلمية سابقا. د
yالذي علق على الفتوى قائل:

 هذا جواب سديد صحيح ول يسع السلمي إل ذلك، ول يزل اللف يقع ف صفوف العلماء، ول"
 يكن ذلك مسبباy لختلف القلوب والتفرق، وقصة الصحابة لا ذهبوا إل بن قريظة معروفة مشهورة

هـ22/4/1427تريراy ف . وغيها، قاله عبد ال بن ممد الغنيمان











تبديع المام الش�اطب لنة من الشاعره واعترافهم بذلك - 2
:فمم¿ن وقفت عليهم أعلن ذلك؛ صاحب رسالة

العلم
بخالفات الوافقات والعتصام

تأليف
ناصر بن حد الفهد

هـ1419
:قال ف مقد�مة رسالته

 ولا كان للشاطب رحه ال تعال جهود ف حرب البدعة، وحرب البدع ما اشتهر به السلفيون، فقد(( 
 ، والقيقة الت تظهر لكل من يقرأ-حت بي بعض طلبة العلم[]– انتشر بي الناس أنه سلفي العتقاد 

 ، ومرجعه ف أبواب[]كتابيه هذين أنه أشعري العتقد ف باب الصفات والقدر واليان وغيها 
.انتهى كلمه)) كما سيأت تفصيله إن شاء ال تعال ] العتقاد هي كتب الشاعرة 

:وقال أيض;ا
 ف تذيره منها وبيان) وهي البدع ف العبادات (وموقف الشاطب رحه ال تعال من البدع العملية (( 

 مفاسدها والتشديد على التمسك بالسنة فيها موقف جيد ، وعمل مشكور ، ولكنه مع ذلك وقع ف
!!!.اهـ[].)) بدع الشاعرة والتكلمي العتقادية ف الصفات والقدر وغيها

:وقال بعد ذلك
 ؛] ما أجل الص�راحة الوه�ابي�ة : قلت[الشاطب رحه ال تعال بذا المر بي العلماء -]1[ول ينفرد (( 

 ف) البدع والوادث (كأب بكرÅ الطرطوشي رحه ال تعال فإنه ألÄف كتاب -] 2[فقد وقع فيه غيه 



 كأب شامة الدمشقي-] 3[التحذير من البدع العملية ومع ذلك فقد وافق الشاعرة ف أصولم ، و 
 ف البدع العملية وهو أشعري) الباعث ف إنكار البدع والوادث (رحه ال تعال فإن له كتاب 

 العتقد ، والسبب ف ذلك – وال أعلم – أن علماء الكلم ل يتطرقوا لثل هذه المور ؛ لذا ل
 يفسدوها بأصولم فلم تلتبس على من أراد الق وسعى إليه بلف العتقادات كالساء والصفات

 والقدر واليان وغيها فإن التكلمي أفسدوها بأصولم البتدعة وشبهوا على كثيÅ من العلماء الفضلء
 ول أفهم. !! اهـ كلمه-. )) فيها فوافقوهم ف أصولم وبدعهم – عفا ال عن الميع بنه وكرمه 

 بدع[فل ينهض ناهض أمام ] الذلقة[على درجة من - وحاشاهم-منه إل¶ أن¶ هؤلء الئم�ة كانوا 
!!ليصيب الص�واب فيها ] التكلÄمي

:ث قال 
 قمت بتقييد مالفاته لعتقد) العتصام( و) الوافقات (والقصود أنن عندما قرأت كتاب الشاطب (( 

 ورأيت أن أخرجها نصيحة للمة ،و إتاماy للمنفعة ، بيث تذر هذه الواضع[] أهل السنة والماعة 
:من كتابيه هذين ، وقد رتبتها وجعلتها على ثلثة أبواب كما يلي 

:مالفاته ف التوحيد ، وتته فصلن: الباب الول
:مالفته ف توحيد الربوبية: الفصل الول

:مالفاته ف توحيد الساء والصفات: الفصل الثان
:مالفاته ف اليان و القدر، وتته فصلن: الباب الثان

:ف مالفته ف اليان: الفصل الول
:ف مالفاته القدر: الفصل الثان

:مالفاته الخرى، وتته ثلثة فصول: الباب الثالث
:تأثره بعلم الكلم: الفصل الول
: []تأثره بالصوفية:الفصل الثان



.اهـ كلمه من مقد�مته) إنكاره للمهدي:الفصل الثالث

:وم�ا قاله
"ف عقيدة التفويض: "البحث الول(( 

 يظهر جلياy واضحاy من كلم الشاطب رحه ال تعال عند تعرضه لذهب السلف ف نصوص الصفات
.اهـ- )) ومدحه له وحثه على اتباعه أنه إنا يقصد به مذهب التفويض – تفويض العن والكيفية

!!وكلم ابن تيمية عن مذهب الت�فويض كلم فظيع ل أطيق أن أحكيه
 بل ويكفي كلم الوهابية عن الشاعرة عموم;ا، وقول سفيههم القحطان فيهم، وكلم ابن القيم ف

 ، أم�ا العاصرين منهم، فكلم بشع، فظيع، نسأل) مانيث الهمية(نونيته، ووصف ابن تيمية لم بأن�هم 
.ال لم الداية

 ي·حذÑف اسه بعد ماولت جاهدة لثباته ف: فماذا هم قائلون، وهم يدون جبلy من جبال الصول
قائمتهم، إل قائمة أهل السنة والماعة الس�ادة الشاعرة والاتريدية ؟

..فالمد ل على ما من¿ به من الداية إل عقيدة أهل الق



:بعنوان: رسالة أخرى
المام الشاطب

عقيدته وموقفه من البدع وأهلها
تأليف

عبد الرحن آدم علي
مكتبة الرشد

 انتقد صاحب هذه] الفهد[وهذه الر�سالة أعفÒ لسان;ا، وأفضل ف النهجي�ة العلمي�ة من تلك، والو�ل 
 ول يتطر�ق لوافقة!! ؛ فهو غفل عن كثي من مالفات الش�اطب )ل يذكر إل بعض مالفاته(الر�سالة لنه 

.هذا مص�لة قول الول!!!! الش�اطب لبدع التكلÄمي والصÒوفي�ة 
) :196(قال مصن�ف الر�سالة فيها ص

 من التأويل ل يتلف عن موقف الشعرية، بل هو تقرير له من غي- رحه ال-إن موقف الشاطب ((
.اهـ)) تعصب
) :198(وقال ص

 أنه يقول ف التأويل خاصة ف صفات البارئ بقول- رحه ال-يتضح ما سبق من كلم الشاطب ((
 ))الشعرية، على غي تعصب منه؛ لنه يرى أن ذلك فرع من الفروع، ومن ث فهو مسألة اجتهادية

.اهـ
) :208(وقال ص

 ف العقيدة كانت مع العتزلة كثي;ا، ومع الهمية قليلy، ونادر;ا ما يشي إل- رحه ال-إن مناقشته ((
.اهـ.)) أهل السنة والماعة، وإن أشار فمراده بذلك الشعرية فقط

) :224(وقال ص
 يتبي ما تقدم من كلم الشاطب رحه ال أنه يذهب إل مذهب الشاعرة ف مسألة الرؤية فهو يثبتها((

.اهـ.)) وبقارنته با ورد ف كتب الشاعرة يتبي ذلك. على منهجهم



) :229(وقال ص
 اضطربت أقوال الشعرية ف الستواء ما بي تأويل وتفويض، فحكى بعضهم أن التفويض مذهب مال((

 إليه التقدمون من الشعرية، ما جعل كثي;ا من التأخرين يتارونه بجة أنه أسلم ف زعمهم، وهو الذي
 ذهب إليه الشاطب رحه ال، فقد سلك مسلك التفويض ويرى أن ذلك مذهب السلف، مع أن القيقة

 وليس الال. اهـ كلمه)) ليس ذلك بذهب السلف، وإنا مذهبهم تفويض الكيف والقيقة ل العن
.مال تعقيبه، بقدر ما نذكر النصوص الجوج با مÙن× مØن× الوهابية ينكر أشعري�ة الش�اطب

وبذا يتبي�ن لك أخي السلم،
yالغش الذي يفعله بعض الوهابية من ماولت جعل المام الشاطب ف صفهم،: أول

 يتبي�ن لك أخي الكري أشعري�ة إمام عظيم من أئم�ة علم أصول الفقه الالكي�ة؛ طالا احتج¿ الوهابية: وثاني;ا
بنصوصه ف باب البدع والدثات، فهم مجوجون بأشعري�ته،

 وأحكام الوهابية على الشاعرة شنيعة ل تفاك، وإن شئت السÒؤال عنها فلنا الواب، والذي يبحث
..ليس الب كالعاينة: بنفسه ف مواقعهم ويد مصداق كلمي سيقول



اعترافهم بأن جيع الفسرين هم من السادة الشاعرة والاتريدية- 3
:أجاب عليها) عقيدة الشيخ الشعراوي(فتوى بعنوان ) السلم اليوم(جاء ف موقع 

فهد بن عبدالرحن الرومي. د
عضو هيئة التدريس بكلية العلمي بالرياض 

 بالنسبة لم هذا خطا وهل) ليس هناك تفسي مطبوع ليس فيه خطأ ف العقيدة(فقال ف منتصف الفتوي 
 من السلف% 99هؤلء القوم هكذا يتبعون السلف اذا كان السلف جيعه من الشاعره اكثر من 

...كانوا من الشاعره ول يشذ غي الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والدرامي



 اعتراف الراجحي بأن عقدة المام ابن بطال وبان التي والمام ابن حجر العسقلن هي عقيدة- 4
 فمن يكونوا امام هؤلء العلماء..وبل ويذر منهم فل نعلم باي هراء يقولون. الشاعره حفظهم ال

وهم ل يصلوا وال حت ال قيمة نعله حذاء ف قدم هؤلء الفاظ؟؟؟
ويا ليت حظيت بتقبيل قدمهم رحهم ال



وهناك كتاب يسمي التنبيه على الخالفات العقدية ف فتح الباري- 5
تقريظ

عبد العزيز بن باز صال الفـوزان
عبد ال بن عقيل عبد ال بن منيع

عبد ال الغنيمان
وهو إكمال لا بدأه عبد العزيز بن باز على الفتح بإشارته ومتابعته ومراجعته وقراءته

كتبه علي بن عبد العزيز بن علي الشبل



 وقال صال الفوزان  عن المام السيوطي والمام جلل الدين اللي ف تفسيهم العروف- 6
.ومعترفا انم من الشاده الشاعره. بالللي

 للل الدين اللي، وجلل الدين السيوطي، وهو من أÑجÙلÄ التفاسيوأكثرها فائدة) تفسي الللي(
 للمتعلم، وفيه عناية باللغة والعراب وأسباب النول ومعان اليات،فضلy عن متانة أسلوبه ودقة

  والواجب أن يتول تنبيهك غي أنÄ فيه أغلطاy ف العقيدة فصاحباه أشعريان،عبارته، وهو متصر جيل،
 فهو من أجل التفاسي وأكثرها فائدة) تفسي القرآن العظيم(عليها شيخك، ث تنتقل إل تفسيابن كثي 

.)للمتعلم، وفيه عناية بالأثور والعتماد عليه، ويتاز بسلمة العقيدة وصحة تفسيالعن

 شارح صحيح مسلم والم ابن حجر العسقلن شارح صحيح بن عثيمي يتهم المام النووي- ا7
 البخاري بانم ليسوا من اهل السنة والماعة لنم اشاعرة وعلي مذهب اهل السنة والماعة الصحيح

 الغي مشوه فل حول ول قوة ال بال







- سلطان العلماء العز ابن عبدالسلم 9
 ) عند حديثه عن683-681( موقف ابن تيمية من الشاعرة ) للشيخ عبدالرحن المود ( 

 العز ؛ فوجدته يقول : ( إن شيخ السلم رد على العز ف رسالته هذه - أي رسالة العز
 اللحة - وأغلظ عليه أحيان;ا مع أنه مدحه ف أول الواب عن الفتوى ) وكان يسميه كثي;ا

( الفقيه أب ممد ) . 
وغيها الكثي من الوثائق نكتفي بذا القدر

ويذر ال شيخ والفوزان من كتب التفاسي فيقول صال ال شيخ
التحرير والتنوير لبن عاشور

 كتاب التحرير والتنوير فهو كتاب اعتن به صاحبه بالبلغة، ومؤلفه هو ابن عاشور أحد"
 علماء تونس الشهورين ف اللغة الفاظ، وله مؤلفات ف البلغة، منها موجز ف البلغة نفيس
 جدا له مطبوع ف تونس قديا وطبق قواعد البلغة ف تفسي القرآن؛ لكنه ما فرق ف البلغة

:لي البلغة العربية السلفية وبي البلغة العتزلية اللفية؛ فإن البلغة قسمان
 منها بلغة، يعن النظر ف علوم اللغة ف القرآن على وÙفق ما وضع من قواعد البلعة ويكون
 هذا صحيحا، وهذا إذا كان على وفق علوم العرب وما قرره السلف وما قرر ف العقائد فهذا

.لشك من العلم النافع الغزير
.ومنها أشياء ما أحدثه الناس بعد ذلك ول ي·حتاج إليها أصل

 فهو خلط هذا؛ يعن طبق قواعد البلغة وأسس البلغة وتفصيلت البلغة ف القرآن وهو
 كتاب نافع للمتخصصي، أما طالب العلم البتدئ، فل يذهب إليه ول يطÄلع عليه؛ لن فيه

 كثيا من التأويلت والتحريفات الت ف جنسه من كتب من ل يستق من عي عقيدة السلف
."رحهم ال تعال



تفسي الفخر الرازي
 لذا ف هذه البلد كان العلماء من قدي ينعون التفاسي الضالة مثل تفسي الفخر الرازي"

 مثل أو مثل تفاسي الشاعرة ونوها تنع من نو عشرين ثلثي سنة بعد ثلثي يعن من
 عشرين سنة فأكثر أو نقول خس وعشرون سنة فأكثر كانت تنع تفاسي مثل تفسي الفخر

 يعن ف-الرازي ل يباع أصل، وقد ذكر ل بعض علمائنا أنه لا كان يدرس التفسي على 
 لØمÙ ل نرجع إل: وكان يدرسهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي حفظه ال ذكروا له أنه- الكليات

 :تفسي الفخر الرازي ولتفسي فلن ولتفسي فلن؟ فقال لم كلمة من بصي حاذق ناقد قال
 علماؤكم أرادوا لكم السلمة ف دينكم، وتلكم الكتب فيها شوك وأنتم ل تسنون البتعاد

 هذه كلمة معبة نفيسة منه رحه ال، مثل تفاسي. عن الشوك، ول استخراج الشوك
."الشاعرة الكبية ما كانت تباع عندنا من قدي

============================
تفسي الللي

 الذي ينبغي على طالب العلم بالتفسي أن يعتن أول بعان الفردات أن يعلم العن للمفردة؛
 يعن ف آية ل يعلم معن الكلمة منها يذهب يبحث عن معن هذه الكلمة ف التفاسي

 اللل-الختصرة ومن التفاسي الختصرة الت تعتن ببيان بعض الكلمات تفسي الللي 
على بدع ف تفسيها؛- اللي واللل السيوطي

 لكن العلماء ف هذه البلد قد أقرؤوا على التفسي للطلب ف مرحلة العاهد كما هو معلوم؛
 وذلك لن البدع الت فيه معلومة وهي قليلة بالنسبة للنتفاع الكثي الذي فيه، وإذا رام

 التفصيل أكثر له أن يستزيد يذهب إل تفسي ابن كثي إل تفسي ابن جرير إل تفاسي أهل
."اللغة وهكذا

============================
من الكتبة اللكترونية الفرغة



ولنري من هم السادة الشاعره والاتريدية 

أشعرية الافظ ابن كثي
):وهو حرف اللف( باب المزة  1ج 17صقال الافظ ابن حجر العسقلن ف الدرر الكامنة 

 وأحضر على 26إبراهيم بن ممد بن قيم الوزية بن أب بكر بن أيوب بن قيم الوزية ولد سنة [ 
 أيوب الكحال وغيه وسع من جاعة كابن الشحنة ومن بعده واشتهر وتقدم وأفت ودرس وذكره

 ومن نوادره أنهالذهب ف العجم الختص فقال تفقه بأبيه وشارك ف العربية وسع وقرأ واشتغل بالعلم 
 فقال له ابن كثي أنت تكرهن لنن وقع بينه وبي عماد الدين ابن كثي منازعة ف تدريس الناس

 ما صدقك الناس ف قولك أنك أشعري: lol:فقال له لو كان من رأسك إل قدمك شعرأشعري 
  وقال ابن رافع شرح ألفية ابن مالك وقال ابن كثي كان فاضل ف النحو والفقه علىوشيخك ابن تيمية

 ].767طريقة أبيه ودرس بأماكن وكانت وفاته ف صفر سنة
وابن كثي تول مشيخة دار الديث الشرفية ، وشرط 

- ..! انظر طبقات السبكي - واقفها أن يكون أشعري العقيدة 
 و الدلة على ذلك من كتب" الشاعرة"أن عقيدة المام ابن كثي هي عقيدة أهل السنة و الماعة 

.المام ابن كثي ايضا غي القول الول للمام ابن حجر العسقلن
 قال عن اليات الواردة فيها الستواء ان عقيدة: ففي تفسيه لصفة الستواء ف كتابه تفسي القرآن

:السلف هي
 وÙه·وÙ إØم×رÙارهÙا كÑمÙا جÙاءîت× مØن× غÑي×ر تÙكíيØيف وÙلÑا تÙش×بØيه وÙلÑا تÙع×طØيل وÙالظ¶اهØر الíم·تÙبÙادØر إØلÑى أÑذíهÙان الíم·شÙبìهØي(

) مÙن×فØي� عÙن× الل¶ه 
.و هذا عي مذهب السلف ف تفويض معان صفات ال و السكوت عنها

:و سأرفق الرابط من كتب المام الذي يؤكد الدليل على ذلك
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...EER&tashkeel=0

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=54&taf=KATHEER&tashkeel=0


 بينما انظر لؤلء الوهابيي الدعون مذهب السلف فانم يقولون الستواء هو العلو و الستقرار و انا
.من صفات الذات

ويوقلون ال جالس علي عرشة والعياذ بال من قولم
 وÙه·وÙ الíكÑبØي" كÑقÑو×لØهØ " وÙه·وÙ الíعÙلØي� الíعÙظØيم " فÑقÑو×له (بينما ف صفة العلو فهو يقول عن الية الكرية 

 وÙهÙذØهØ الíآيÙات وÙمÙا فØي مÙع×نÙاهÙا مØن× الíأÑحÙادØيث الصìحÙاح الíأÑج×وÙد فØيهÙا طÑرØيقÑة الس¿لÑف الص¿الØح أÑمØرÒوهÙا" الíم·تÙعÙال
)كÑمÙا جÙاءîت× مØن× غÑي×ر تÙكíيØيف وÙلÑا تÙش×بØيه

 أما الوهابيون فيقولون العلو صفة ذات و هم ل يعلمون. و هذا ايضا تفويض سلفي على طريقة السلف
 ان الفوق و التحت ها صفات الجساد التواة ف الكان و ال ليس كمثله شئ لزال على ما كان

.عليه بل تغيي قبل خلق الكون و السماء
:و الرابط

http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...EER&tashkeel=0

اما ف تفسيه للية التالية
 وÙمÙا قÑدÙر·وا الل¶هÙ حÙق¿ قÑد×رØهØ وÙالíأÑر×ض· جÙمØيع;ا قÑب×ضÙت·ه· يÙو×مÙ الíقØيÙامÙةØ وÙالس¿مÙاوÙات· مÙطíوØي¿ات� بØيÙمØينØهØ س·ب×حÙانÙه· وÙتÙعÙالÑى(

)عÙم¿ا ي·ش×رØك¬ون
 قالوÙقÑد× وÙرÙدÙت× أÑحÙادØيث كÑثØيÙة م·تÙعÙل5قÑة بØهÙذØهØ الíآيÙة الíكÑرØيÙة وÙالط¶رØيق فØيهÙا وÙفØي أÑم×ثÑالÑا مÙذíهÙب الس¿لÑفØ وÙه·و

)إØم×رÙارهÙا كÑمÙا جÙاءîت× مØن× غÑي×ر تÙكíيØيف وÙلÑا تÙح×رØيف 
:و الرابط

http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...EER&tashkeel=0

:وانظر الن كيف ان المام ابن كثي يؤول آيات الصفات
)ق¬لí إØن¶ الíفÑض×لÑ بØيÙدØ الل¶هØ ي·ؤ×تØيهØ مÙن× يÙشÙاء�(و اما ف تفسي 

 أÑي× الíأ¬م·ور ك¬لÄهÙا تÙح×ت تÙصÙرÒفه وÙه·وÙ الíم·ع×طØي الíمÙانØع يÙم·ن" ق¬لí إØن¶ الíفÑض×ل بØيÙدØ الل¶ه ي·ؤ×تØيه مÙن× يÙشÙاء ( " قال
 عÙلÑى مÙن× يÙشÙاء بØالíإØيÙانØ وÙالíعØلíم وÙالت¿صÙرÒف الت¿ام� وÙي·ضØلÄ مÙن× يÙشÙاء فÑي·ع×مØي بÙصÙرÙه· وÙبÙصØيÙته وÙيÙخ×تØم عÙلÑى قÑلíبه

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=39&nAya=67&taf=KATHEER&tashkeel=0
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=255&taf=KATHEER&tashkeel=0


.)وÙسÙم×عØهØ وÙيÙج×عÙل عÙلÑى بÙصÙره غØشÙاوÙة وÙلÑه· الíح·ج¿ة الت¿ام¿ة وÙالíحØكíمÙة الíبÙالØغÙة 
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...EER&tashkeel=0:والرابط

)إØن¶ ال¶ذØينÙ ي·بÙايØع·ونÙكÙ إØن¿مÙا ي·بÙايØع·ونÑ الل¶هÙ يÙد· الل¶هØ فÑو×قÙ أÑي×دØيهØم× (وف تفسيه لليه 
 أÑي× ه·وÙ حÙاضØر مÙعÙه·م× يÙس×مÙع أÑقíوÙالم× وÙيÙرÙى مÙكÑانم× وÙيÙع×لÑم ضÙمÙائØرهم× وÙظÑوÙاهØرهم" يÙد الل¶ه فÑو×ق أÑي×دØيهم× " قال

)فÑه·وÙ تÙعÙالÑى ه·وÙ الíم·بÙايØع بØوÙاسØطÑةØ رÙس·ول الل¶ه صÙل¶ى الل¶ه عÙلÑي×هØ وÙسÙل¶م
:و الرابط

http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...EER&tashkeel=0

) وÙالس¿مÙاءî بÙنÙي×نÙاهÙا بØأÑي×دÅ وÙإØن¿ا لÑم·وسØع·ونÑ(وف تفسي 
)أÑي× بØق¬و¿ةÅ قÑالÑه· اØب×ن عÙب¿اس وÙم·جÙاهØد وÙقÑتÙادÙة وÙالث¶و×رØي� وÙغÑي×ر وÙاحØد" بØأÑي×دÅ (" قال

:و الرابط
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...EER&tashkeel=0

وانظر ف اية الساق ماذا يقول
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...EER&tashkeel=0

)وجاء ربك(وانظر ايضا كيف اورد ف كتاب البداية و النهاية ان المام احد اول 
 وروى البيهقي، عن الاكم، عن أب عمرو بن السماك، عن حنبل، أن أحد بن حنبل تأول قول(فقال 

. )وهذا إسناد ل غبار عليه : ث قال البيهقي . جاء ثوابه : أنه ] 22: الفجر } [وÙجÙاءî رÙبÒكÙ : {ال تعال 
.ل كما يفعل سلفية اليوم

:الرابط
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...251&CID=172#s3

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=251&CID=172#s3
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=68&nAya=42&taf=KATHEER&tashkeel=0
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=51&nAya=47&taf=KATHEER&tashkeel=0
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=48&nAya=10&taf=KATHEER&tashkeel=0
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=73&taf=KATHEER&tashkeel=0


ويروي قصة العتب كما ف الرابط: و هو يرى ايضا جواز التوسل بالنب عليه الصلة و السلم
http://quran.al-islam.com/Tafseer/Di...EER&tashkeel=0

 فرحم ال المام ابن كثي رحه واسعة و رضي عنه و الم هؤلء البتدعة الذي ل اصل لم و ل فرع ال
.العدول و اتباع سلف المة

: على سبيل الثال ل الصر ادة الشاعرة ولنذكر من هم الس
:من أهل التفسي وعلوم القرآن 

 الصاص وأبو عمرو الدان والقرطب والكيا الراسي وابن العرب والرازي وابن عطية واللي
 والبيضاوي والثعالب وأبو حيان وابن الزري والسمرقندي والواحدي والزركشي والسيوطي واللوسي

والزرقان والنسفي والقاسي وابن عاشور وغيهم كثي
:ومن أهل الديث وعلومه 

 الدارقطن والاكم والبيهقي والطيب البغدادي وابن عساكر والطاب وأبو نعيم الصبهان والسمعان
 وابن القطان والقاضي عياض وابن الصلح والنذري والنووي واليثمي والزي وابن حجر وابن الني

 والعراقي وابنه وابن جاعة والعين والعلئي, وشراح السنن , وابن بطال وغالب شراح الصحيحي 
 وابن اللقن وابن دقيق العيد وابن الزملكان والزيلعي والسيوطي وابن علن والسخاوي والناوي وعلي

القاري واللل الدوان والبيقون واللكنوي والزبيدي وغيهم كثي
:ومن أهل الفقه وأصوله 

 ابن نيم والكاسان والسرخسي والزيلعي والصكفي واليغنان والكمال بن المام: فمن النفية 
 والشرنبلل وابن أمي الاج والبزدوي والادمي وعبد العزيز البخاري وابن عابدين والطحطاوي

وغالب علماء الند والباكستان وغيهم كثي
 ابن رشد والقراف والشاطب وابن الاجب وخليل والدردير والدسوقي وزروق واللقان: ومن الالكية 

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=64&taf=KATHEER&tashkeel=0


 والزرقان والنفراوي وابن جزي والعدوي وابن الاج والسنوسي وعليش وغالب الشناقطة وعلماء
الغرب العرب وغيهم كثي

 الوين وابنه والرازي والغزال والمدي والشيازي والسفرائين والباقلن والتول: ومن الشافعية 
 والسمعان وابن الصلح والنووي والرافعي والعز بن عبد السلم وابن دقيق العيد وابن الرفعة
 والذرعي والسنوي والسبكي وابنه والبيضاوي والصن وزكريا النصاري وابن حجر اليتمي

 وابن القاسم العبادي وقلوب وعمية, والرملي والشربين واللي وابن القري والبجيمي والبيجوري 
وابن قاسم الغزي وابن النقيب والعطار والبنان والدمياطي وآل الهدل وغيهم كثي

:ومن أهل التواريخ والسي والتراجم 
 القاضي عياض والب الطبي وابن عساكر والطيب البغدادي وأبو نعيم الصبهان وابن حجر والزي

 والسهيلي والصالي والسيوطي وابن الثي وابن خلدون والتلمسان والقسطلن والصفدي وابن
خلكان وابن قاضي شهبة وابن ناصر الدين وغيهم كثي

:ومن أهل اللغة 
 الرجان والغزوين وأبو البكات النباري والسيوطي وابن مالك وابن عقيل وابن هشام وابن منظور
 والفيوزآبادي والزبيدي وابن الاجب وخالد الزهري وأبو حيان وابن الثي والموي وابن فارس

والكفوي وابن آجروم والطاب والهدل وغيهم كثي
:ومن القادة 

 ,نور الدين الشهيد وصلح الدين اليوب والظفر قطز والظاهر بيبس وسلطي اليوبيي والماليك 
والسلطان ممد الفاتح وسلطي العثمانيي ونظام اللك وغيهم كثي

 وكذا كثي من قادة الركة السلمية العاصرة ف مصر والشام والغرب العرب والسودان والعراق
والند والباكستان وغيها من البلدان هم من الشاعرة أو الاتريدية

 كل أولئك أشاعرة أو ماتريدية وهم طائفة قليلة من الشهورين منهم ولو أردنا أن نعدد لطال بنا القام
ومن أراد الزيد فعليه بكتب التراجم والسي والتاريخ

 لا استطعنا أن نعد بقدر- من غي النابلة - بل لو أردنا أن نعدد من ل يكن أشعريا أو ماتريديا 



 والنابلة, والالكية والشافعية أشعرية إل ما ندر , وف الملة فإن النفية ماتريدية إل ما ندر , الصابع 
أثرية إل ما ندر

 وغيهم كثي من ل نذكرهم – مبتدعي ضالي خارجي عن- فإذا كان أولئك الئمة الذين ذكرناهم 
 أو كان ما هم عليه بدعة وضللة, أهل السنة والماعة ومن الفرق الالكة ومن التوعدين بالنار 

.وخروجا عن السنة والماعة ومتوعدون بسببه باللك والنار فواخسارة السلم والسلمي 
 إن القول بأن الشاعرة والاتريدية من أهل السنة والماعة أمر ل ريب فيه فإن الشاعرة والاتريدية هم

 الصحابة نقلة الدين والطعن فيهم طعن ف الدين: فكما نقول , نقلة الدين فالطعن فيهم طعن ف الدين 
.هم نقلة الدين والطعن فيهم طعن ف الدين : كذلك نقول ف الشاعرة والاتريدية 

 ل يعتقد ضلل الشاعرة إل أحق جاهل أو مبتدع ول يسبهم إل فاسق ينبغي أن يؤدب

 سئل المام العلمة ابن حجر اليتمي رحه ال تعال عن المام أب السن الشعري والباقلن وابن فورك
 وأب العال إمام الرمي وأب الوليد الباجي وغيهم من تكلم ف الصول وسلك مذهب الشعري ف

العتقاد، وعن حكم من انتقصهم وضللهم؟
:فأجاب رحه ال بعد أن شن�ع على من عرض لم بشتم أو تضليل أو قدح

 بل هم أئمة الدين وفحول علماء السلمي فيجب القتداء بم لقيامهم بنصرة الشريعة وإيضاح( 
 الشكلت ورد� شبه أهل الزيغ، وما يب من العتقادات والديانات لعلمهم بال وما يب له وما

 والواجب العتراف بفضل أولئك الئمة الذكورين ف السؤال... يستحيل عليه وما يوز ف حقه
 يمل هذا العلم من كل خلف عدوله" وسابقتهم، وأنم من جلة الرادين بقوله صلى ال عليه وسلم 
 فل يعتقد ضللتهم إل أحق جاهل أو "ينفون عنه تريف الغالي وانتحال البطلي وتأويل الاهلي 

 ). مبتدع زائغ عن الق، ول يسبهم إل فاسق، فينبغي تبصي الاهل وتأديب الفاسق واستتابة البتدع
 ).205الفتاوى الديثية ص " اهـ 



 سئل المام ابن رشد الد الالكي رحه ال تعال اللقب عند الالكية بشيخ الذهب عن رأي الالكية ف
: وهذا نص السؤال والواب  ) 802 / 2( السادة الشاعرة وحكم من ينتقصهم كما ف فتاواه 

 فتوى ابن رشد فيمن انتقص الشاعرة
: السؤاال

 أبو الوليد وصل ال توفيقه وتسديده ، ونج إل كل صالة طريقه ، ف. ما يقول الفقيه القاضي الجل 
 أب السن الشعري وأب إسحاق السفرايين وأب بكر الباقلن وأب بكربن فورك وأب العال ،

 ونظرائهم من ينتحل علم الكلم ويتكلم ف أصول الديانات ويصنف للرد على أهل الهواء ؟ أهم أئمة
. رشاد وهداية أم هم قادة حية وعماية ؟ 

 وما تقول ف قوم يسبونم وينتقصونم ، ويسبون كل من ينتمي إل علم الشعرية ، ويكفرونم ويتبأون
 منهم ، وينحرفون بالولية عنهم ، ويعتقدون أنم على ضللة ، وخائضون ف جهالة ، فماذا يقال لم

! . ويصنع بم ويعتقد فيهم ؟ أيتركون على أهوائهم ، أم يكف عن غلوائهم ؟ 
: فأجاب رحه ال 

 تصفحت عصمنا ال وإياك سؤالك هذا ، ووقفت على الذين سيت من العلماء فهؤلء أئمة خي وهدى
 ، ومن يب بم القتداء ، لنم قاموا بنصر الشريعة ، وأبطلوا شبه أهل الزيغ والضللة ، وأوضحوا
 الشكلت ، وبينوا ما يب أن يدان به من العتقدات ، فهم بعرفتهم بأصول الديانات العلماء على

 القيقة ، لعلمهم بال عزوجل وما يب له وما يوز عليه ، وما ينتفي عنه ، إذ ل تعلم الفروع إل بعد
 معرفة الصول ، فمن الواجب أن يعترف بفضائلهم ، ويقر لم بسوابقهم ، فهم الذين عن رسول ال

 يمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تريف الغالي ،: ( صلى ال عليه وسلم بقوله 
) . وانتحال البطلي ، وتأويل الاهلي 

 فليعتقد أنم على ضللة وجهالة إل غب جاهل ، أو مبتدع زائغ عن الق مائل ، ول يسبهم وينسب
 والذين يؤذون الؤمني والؤمنات بغي ما: (إليهم خلف ما هم عليه إل فاسق ، وقد قال ال عز وجل 

) . اكتسبوا فقد احتملوا بتانا وإثا مبينا



 فيجب أن يبصر الاهل منهم ، ويؤدب الفاسق ، ويستتاب البتدع الزائغ عن الق إذا كان مستسهل
 ببدعة ، فإن تاب وإل ضرب أبدا حت يتوب ، كما فعل عمر بن الطاب رضي ال عنه بصبيغ التهم ف

 يا أمي الؤمني إن كنت تريد دوائي فقد بلغت من موضع الداء ،: اعتقاده ، من ضربه إياه حت قال
. وإن كنت تريد قتلي فأجهز علي ، فخلى سبيله ، وال أسأل العصمة والتوفيق برحته 

. ممدبن رشد : قاله 

قال القاضي أبو بكر بن العرب الالكي
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 و على، أن تقتصروا على كتب علمائنا الشعرية  ، على كل حال فالذي أراه لكم على الطلق

 العبارات السلمية ، و الدلة القرآنية.اهــــ

 وال الستعان
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