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طعن الحداد في علماء السنة 
 

مقدمة 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
: احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه، أما بعد

 
الذي بّينت فيو سلالفات احلداد دلنهج السلف وجهلو " رلازفات احلداد"فهذا جزء من كتايب 

وأكاذيبو وظلمو للسلفيٌن وعلمائهم وقد تبعو ثّلة من اجلهلة احلاقدين وال يزالوف على منهجو 
ومنهم أصحاب شبكة األثري الذين يعتربوف اليـو من شرار أىل األىواء وأشدىم كذباً وفجوراً 

حربة مسمومة بأيدي أىل البدع - بقيادة فاحل وعبداللطيف بامشيل–وطعنا يف علماء السنة، فهم 
تطعن السلفيٌن يف ظهورىم، كلما قاموا بنصر السنة والذب عنها منذ أنشئت احلدادية إىل يومنا 

ىذا وىي اليـو يف أسوأ أحواذلا تشن حرباً شعواء على السلفيٌن وعلمائهم ربت ستار السلفية 
. شأف كل صاحب فتنة البد أف جيعل لو ستاراً ليغطي شره ومكره

ألذكر الناس واحلداديٌن دبنشأ فتنتهم " رلازفات احلداد"وهبذه ادلناسبة أنزلت ىذا اجلزء من 
. وهنايتها وغاياهتا

 
كتبو 

ربيع بن هادي عمير المدخلي 
ىػ 1426/مجادى اآلخرة/18
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الفصل السابع 
 – رحمه اهلل –غمزه لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

وعامة ادلسلمٌن من زمن على اإلرجاء وعامة أىل الرأي عليو ألنو مذىب أئمتهم : "قاؿ احلداد
.  وما أدري كيف وقع بعض أىل السنة يف ىذين اخلطأين

ا ليست بدعة يف ادلعىن : ((اإلدياف))قاؿ ابن تيمية يف كتابو - 1  إف اإلرجاء بدعة لفظية يعين أهنه
أال ترى أبا حامت وأبا ، وليس بصواب بل ىي بدعة حقيقة لفظاً ومعىن ، وىذا تػهوين من شأهنا

ولذلك اشتد نكًن أىل السنة منذ ، زرعة قد نقال إمجاع العلماء على إف ادلرجئة مبتدعة ضالؿ 
 أليوب – رضي اهلل عنهما –ظهرت حَته قاؿ سعيد بن جبًن التابعي اإلماـ صاحب ابن عباس 

(.  ( وكاف طلق مرجئاً ػ لئن رأيتك معو ال أكلمك أبداً –أمل أرؾ سبشي مع طلق  )): 
. (مرجئة أىل السنة فاحذر االفرتاء )ومن ذلك من يقوؿ 

 أتدري ماذا ارتكب احلداد يف ىذا الكالـ القليل من الطعنات يف شيخ اإلسالـ ابن تيمية وكل 
.  لقد طعنو ثالث طعنات صلالء. ذي ريبة يسلك ىذه الطرؽ ادللتوية

وما أدراؾ ما نظرة القطبيٌن والتكفًنيٌن إىل . طعن فيو بأف قولو ىذا هتوين من شأف اإلرجاء-1
إهنا أخطر البدع عندىم وعلى رأسهم زلمد قطب الذي يهذي بو كثًناً ليناؿ من أىل . اإلرجاء

وما رأيت أحداً يزيد على زلمد قطب . السنة ويرى أنو ال يقل عن العلمانية إف مل يكن شراً منها
، يف اذلذياف باإلرجاء إال احلداد ادلاكر وكم مرة ذكره يف ىذا الكتاب وكم مرة ذكره يف غًنه 

عقيدة أيب حامت وأيب )ليطعن بو األبرياء منو وقد وصم عامة الناس باألرجاء الغايل يف أوؿ كتاب 
فوصفهم بأهنم ظنوا أف اإلسالـ جيب ويهدـ كل شرؾ أو بدعة زبالطو فما يضر ادلسلم ( (زرعة 

... مع اإلسالـ معصية ولو كانت الشرؾ أو الضالؿ أو الفسوؽ وىذا اإلرجاء الذي فشا فيهم
  .))

فاإلرجاء أنواع شرىا ىذا الذي ذكره بل غالة ادلرجئة يقولوف ال ينفع مع الكفر طاعة وحيمل 
.  احلداد محالت شعواء على مرجئة الفقهاء مومهاً أهنم قد ارتكبوا شر أنواع اإلرجاء
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وبعد ىذا التهويل باإلرجاء يأيت إىل شيخ اإلسالـ ابن تيمية فيطعن فيو بأنو يهوف من اإلرجاء 
فأين ابن تيمية ادلهوف من ، أي ىذا اإلرجاء الذي حيذر وينذر من خطره احلداد الناصح األمٌن 

ىذه اجلردية الكبًنة اليت يرى ادلنغمسوف فيها أنو ال يضر مع اإلسالـ ذنب ولو كاف الشرؾ أو 
.  من احلداد الناصح األمٌن والنذير العرياف، الفسوؽ 

.  إف احلداد ادلسكٌن ال يقصد ما ذكرت: فإف قاؿ احلداد وأولياؤه
ويلو بو يف ىذا الكتاب ويف غًنه ألوضح دليل : قلت  بلى ال يقصد إال ىذا وترداده لإلرجاء وهته

أنو ال يقصد إال ىذا وما أورد ابن تيمية بعد كل ىذا إال ليطعن فيو، واهلل أف ابن تيمية لًنى 
إال لدحض " اإلدياف " اإلرجاء بدعة ولكنو لعدلو أراد التفريق بٌن الغالة وغًنىم وما ألف كتابو 

. اإلرجاء
أال ترى أبا  )): ىي طعنو يف ابن تيمية دبخالفة إمجاع العلماء فما يريد بقولو : الطعنة الثانية - 2

حامت وأبا زرعة قد نقال إمجاع العلماء على أف ادلرجئة مبتدعة ضالؿ إال ليطعن يف ابن تيمية بأنو 
وقد مسعنا ىذا يف ، خالف إمجاع العلماء وىو يردد ىذا بٌن جلسائو ويزيد بأنو خيالف األصوؿ 

بييت أنا وغًني من أحد كبار أتباعو أي نسبتو ابن تيمية إىل سلالفة اإلمجاع وسلالفتو 
كيف يكوف ابن تيمية قد خالف اإلمجاع ؟ فمن انتقد البدع كلها دبا فيها اإلرجاء مثل .األصوؿ

. ابن تيمية
 واإلرجاء أنواع بينها ابن تيمية وغًنه من ادلؤلفٌن يف الفرؽ كأيب احلسن األشعري والبغدادي 

.  ولكن ال ذبد نقداً مثل نقد ابن تيمية. والشهرستاين
.  فهل احلداد جييد نقد أىل البدع نقداً علمياً أو عملو رلرد الشغب على ابن تيمية والسلفيٌن

وادلتتبع لسًنة أىل احلديث وموقفهم يرى التفريق بٌن دعاة أىل البدع وبٌن غًن الدعاة فيهجروف 
م ويفتوف بقتلهم ويعاملوف غًن الدعاة بغًن ىذه ادلعاملة م ويهينوهنه من أخذ . الدعاة ويقاطعوهنه

العلم منهم ورواية سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عنهم وال سيما ادلرجئة منهم فهل ىم 
.  بعملهم ىذا يهونوف من شأف البدع عند اإلماـ احلداد الغيور ؟

. فهذا اإلماـ أمحد موقفو من ادلرجئة غًن الدعاة يشبو ما يقرره شيخ اإلسالـ ابن تيمية
( :  229/ 1)" : اآلداب الشرعية " قاؿ ابن مفلح يف 
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ينبغي ألحد أنو ال يكلم أحداً ؟  : وقيل لو: قاؿ أمحد يف رواية الفضل )) 
نعم إذا عرفت من أحد نفاقاً فال تكلمو ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم خاؼ على :  فقاؿ

يا أبا عبد اهلل كيف يصنع بأىل األىواء ؟ : الثالثة الذين خلفوا فأمر الناس أف ال يكلموىم قلت
ىؤالء أسهل إال ادلخاصم منهم فال : قيل لو فادلرجئة ؟ قاؿ ، أما اجلهمية والرافضة فال: قاؿ 

تكلمو ونقل ادليموين هني الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم عن كالـ الثالثة الذين زبلفوا بادلدينة حٌن 
مهم : وقاؿ يف رواية القاسم بن زلمد ، خاؼ عليهم النفاؽ وىكذا كل من خفنا عليو  إنو اهته

م بالكفر ال بأس أف يرتؾ كالمو  (. (بالنفاؽ وكذا من اهته
فلت ألمحد لنا أقارب خبراساف يروف اإلرجاء : )) من مسائل أمحد  (276ص)وقاؿ أبو داود 

!.  ؟( (سبحاف اهلل مل ال نقرؤىم : فنكتب إىل خراساف نقرؤىم السالـ ؟ قاؿ
وقاؿ إسحاؽ . ((نكلمهم ؟ قاؿ نعم إال أف يكوف داعياً وخياصم فيو : قلت ألمحد  )): وقاؿ 

: عمن قاؿ ( يعين اإلماـ أمحد )سألتو : ))من مسائل أمحد  (1/61)بن إبراىيم بن ىاينء 
وإذا كاف ال علم لديو أرجو ، إذا كاف داعية إليو ال يصلى خلفو : اإلدياف قوؿ يصلى خلفو قاؿ 

(. (أف ال يكوف بو بأس 
وين من شأف البدع وىل ذبويز أمحد إقراء السالـ .  فهل رواية السلف عن ادلبتدعة غًن الدعاة هته

على ادلرجئة هتوين من شأف بدعة اإلرجاء ؟  
وىل تكليم ادلرجئة غًن الدعاة وذبويز الصالة خلف ادلرجئة غًن الدعاة هتوين من اإلماـ أمحد 

لشأف ىذه البدعة ؟  
فما ىو رأي العالمة زلمود احلداد ؟  

إف رأيو خالؼ رأي السلف وخالؼ رأي اإلماـ أمحد فقد اعرتض على اإلماـ أمحد يف تفريقو 
. بٌن الداعية وغًن الداعية وىذا مذىب السلف

" : من جزء من ادلسائل اليت حلف عليها اإلماـ أمحد (68ص )(41) فقاؿ يف حاشية رقم 
وأدلة ذلك كلو قد فصلتها يف كتايب الكبًن ،  بٌن الداعي وغًنه فيها نظر –رمحو اهلل - وتفرقتو ))
فهل اإلماـ أمحد والسلف وابن تيمية وأتباعهم خالفوا األدلة اليت ال يعلمها (. ( ((إزالة النكرة  ))
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إال احلداد أليس يف ىذا تضليل للسلف وذبهيل ذلم دبخالفتهم لألدلة اليت عرفها وجهلوىا وأتبعها 
وخالفوىا ؟  

فماذا نصنع اآلف بصالة السلف خلف ادلرجئة وغًنىم من أىل البدع غًن الدعاة وماذا نصنع دبن 
روى عن أىل البدع غًن الدعاة من القدرية والشيعة وادلرجئة بل اخلوارج بل بعض السلف كاف 

.  يروي عن ادلبتدعة الدعاة
ذا ادلذىب  وماذا نصنع برواياهتم يف الصحيحٌن وسائر األمهات وادلسانيد واجلوامع إذا أخذنا هبه

.  احلداد ي الذي فات األمة وىدى اهلل إليو احلداد وشيعتو العظماء
ا احلداد وشيعتو  وللعالمة احلداد قاعدة عظيمة جهلها سلف األمة وعلمها احلداد وعمل هبه

 على أىل السنة قبل غًنىم فطعنوا فيهم وبدعوىم وقاطعوىم – لشدة سبسكهم –وطبقوىا 
وىاجروىم وشنوا عليهم من الدعايات الكاذبة دبا مل يفعلو ومل يسبقهم إليو ألد خصـو أىل 

. السنة
من (13- 12ص  )ويف  ((ماذا حدث  ))ىذه القاعدة ىي كما قاؿ احلداد يف شريط 

وقاؿ يل الشيخ دع ابن حجر والنووي والشوكاين ورشيد )): الصفحات اليت فرغ فيها الشريط 
(. (رضا ولنتكلم كلنا يف قطب 

وخطر  ، والقاعدة يف التبديع واحدة، يا شيخ نتكلم عنهم مجيعاً وعن كل مبتدع  )):  قلت لو 
ادلبتدعٌن كلهم واحد وكلو شديد على أىل السنة وعدـ الكالـ يف واحد منهم جيعلنا كما قاؿ 

إمنا أىلك الذين من قبلكم أهنم إذا سرؽ فيهم الشريف  )): رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
((.  وجيعل ألىل البدع علينا حجة ( (تركوه وإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو احلد 

وهبذه القاعدة اليت اخرتعها احلداد شغب شغباً شديداً على أىل السنة وخالف السلف كما 
رأيت وطعن يف ابن تيمية كما قرأت وما يدرينا ما موقفو من السلف فالرجل كاذب ماكر اليبدي 

.  كل ما يف نفسو وال يستطيع كل مريب أف جيهر دبا ينطوي عليو ويكنو من الباليا
ومن ذلك من يقوؿ مرجئة أىل السنة  )): الفاجرة اخلبيثة وىي قولو : والطعنة الثالثة - 3

(.  (فاحذروا االفرتاء 
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ذا الكالـ الظامل اجلريء  إنو يقصد شيخ اإلسالـ ابن تيمية بالقصد األوؿ ، فمن يقصد احلداد هبه
(. (مث علماء أىل السنة الذين يقولوف هبذا القوؿ من السابقٌن وادلعاصرين 

 قد يساورؾ شك يف أنو يقصد اإلماـ ابن تيمية لكن إذا تذكرت أف احلداد نقل كالـ ابن تيمية 
ىذا من كتاب اإلدياف وإذا علمت أف ابن تيمية عدَّ مرجئة الفقهاء من أىل السنة يف ادلوضوع 

إف اخلالؼ بٌن مرجئة الفقهاء وبٌن أىل السنة لفظي زاؿ عنك الشك : نفسو الذي قاؿ 
ادلوضوع الذي  ( 282-281ص  ) ((اإلدياف  ))فاستمع إىل ابن تيمية ماذا يقوؿ يف كتاب 

!.  أخفاه احلداد مكراً 
و إال ، وشلا ينبغي أف يعرؼ أف أكثر التنازع بٌن أىل السنة يف ىذه ادلسألة ىو نزاع لفظي )) 

،  وىو أوؿ من قاؿ ذلك –من الفقهاء كحماد بن أيب سليماف ، فالقائلوف بأف اإلدياف قوؿ 
ومن اتبعو من أىل الكوفة وغًنىم متفقوف مع مجيع علماء السنة على أف أصحاب الذنوب 

اإلدياف : إف إدياهنم كامل كإدياف جربيل فهم يقولوف : وإف قالوا ، داخلوف ربت الذـ والوعيد 
كما تقولو ، بدوف العمل ادلفروض ومع فعل احملرمات يكوف صاحبو مستحقاً للذـ والعقاب 

 ()(.(ويقولوف أيضاً بأف من أىل الكبائر من يدخل النار كما تقولو اجلماعة ، اجلماعة 
 فهل زاؿ اآلف الشك عنك يف قصد احلداد مث انظر إىل ابن تيمية كيف وضع وجهة نظره يف 

ومن أي جهة تناوؿ ىذه القضية وىي جهة اتفاؽ مرجئة الفقهاء مع مجيع ، كوف اخلالؼ لفظياً 
علماء السنة على أف أصحاب الذنوب داخلوف ربت الذـ والوعيد واتفاقهم مع أىل السنة بأف 

.  اإلدياف بدوف العمل ادلفروض ومع فعل احملرمات يكوف صاحبو مستحقاً للذـ والعقاب
ومع ىذا فقد ناقش ادلرجئة دبا فيهم مرجئة الفقهاء نقاشاً علمياً مبيناً بطالف ما ذىبوا إليو من أف 
اإلدياف اليزيد والينقص ومبيناً بطالف حصر اإلدياف يف التصديق وغًن ذلك ومع كل ذلك يتطاوؿ 

عن مناقشة ادلرجئة من الفقهاء فضاًل عن غًنىم من غالة ادلرجئة .عليو ىذا اجلاىل الظامل العاجز
.  وسائر أىل البدع

                                                 

. لو" كتاب اإلدياف "  مع كالـ ىذا يرى إف اإلرجاء بدعة وادرس –رمحو اهلل - وىو ()
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وأما ادلرجئة : ))حيث يقوؿ  (70ص) ((يـو الظل إال ظلو  ))وطعنو رابعة يف كتابو - 4
واألعماؿ ، ونقصو عندىم كفرفادلسلموف عندىم كلهم مؤمنوف كإدياف جربيل وزيادة اإلدياف 

:  وبعد ىذا كلو يقوؿ قائل ، ليست من اإلدياف 
ثكلتك أمك وىل يكب  )): فإف سلمنا قاؿ صلى اهلل عليو وسلم . ال حقيقية (بدعة لفظية )

(. (الناس يف النار على وجوىهم إال حصائد أنفسهم 
 ))فهل يقاؿ ، مرجئة أىل السنة : وبعد ىذا يقوؿ : فض اهلل فاه يقصد شيخ اإلسالـ، مث قاؿ 

وذلذا بسط ،  غًن أىل السنة فكيف يكونوف منهم  ()؟ ادلرجئة فرقة ( !(جهمية أىل السنة
(. (يطوؿ

ذا األسلوب   فأنت تراه يالحق شيخ اإلسالـ ويلح عليو كل ما وجد فرصة إىل طعنو أو غمزه هبه
قاؿ إف اخلالؼ بينهم وبٌن أىل السنة لفظي ىم الذين ديوه هبم احلداد . ادلاكر وىل ادلرجئة الذين

.  على القراء ؟
.  لقد بٌن شيخ اإلسالـ من يقصد كما نقلناه عنو آنفاً 

مث انظر إىل مكره كيف ساؽ احلديث للطعن يف شيخ اإلسالـ وأف قولو شلا يكب الناس يف النار 
.  على وجوىهم

.  جهمية أىل السنة: مث انظر إىل إلزامو الفاسد فهل يقاؿ 
فيقاؿ لو فهل اإلرجاء مثل التجهم وىل إرجاء الفقهاء الذي عناه ابن تيمية مثل اإلرجاء الغايل 
أو مثل التجهم مث ىل تنكر تسامح أمحد وغًنه من السلف رمحهم اهلل مع مرجئة الفقهاء وغًن 

.  الدعاة
قاؿ احلداد يف ادلوضوع  (57- 56ص ) ((يـو ال ظل إال ظلو ))وطعنة خامسة يف كتابو -5

أعين زلبة الناس وكذلك زلبة األشياء األخرى كادلساجد  )): ادلذكور متحدثاً عن احملبة يف اهلل 

                                                 

بل ادلرجئة فرؽ متفاوتة تفاوتا كبًناً ولكن الرجل جيعلها فرقة واحدة ليتمكن من الطعن يف أىل السنة ويف شيخ اإلسالـ ابن تيمية بصفة  (  )
. خاصة
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إىل أف قاؿ فمن تقدـ يف قلبو زلبة السوؽ على ادلسجد أو بلده على بلد اهلل احلراـ أو بلد رسوؿ 
:  اهلل صلى اهلل عليو وسلم أو البالد اليت ىي خًن من بلده فذلك منكوس القلب 

:  معرضاً باإلماـ ابن القيم : مث قاؿ 
ولكن ، فالف حبيب إىل قلوبنا  )ومن ىذا الباب قوؿ بعضهم حٌن يريد بياف زلة متصدر )) 

وىذا ، فهل ىو حبيب يف اهلل التباعو السنة ودفاعو عنها وعن أىلها (. (احلق أحب إلينا منو
ومع زلل  ((منازؿ السائرين  ))الكالـ مشهور عن ابن القيم قالو يف أيب إمساعيل اذلروي صاحب 

اذلروي فلو دفاع رليد عن السنة وعن أىلها فلو يف ذلك ذـ الكالـ والفاروؽ وكانت بينو وبٌن 
. األشعرية معارؾ عنيفة من أجلها قاؿ ابن القيم تلك العبارة

فرقة مجعت بٌن اإلرجاء واخلوارج قاؿ  (أي من انتكاس القلوب  )ومن ذلك  )):  مث قاؿ احلداد 
يعنوف بذلك أف كل شخص ضلبو دلا فيو من حسنات ونبغضو بقدر ما فيو  ))أئمتها ضلب بقدر 

....  من سيئات وىذا ضالؿ مبٌن فعلى ىذا ىم حيبوف إبليس بقدر إديانو بأف اهلل رب العادلٌن
(.  (واخلمر حيبوهنا دلا فيها من ادلنافع والتداوي احملـر 

.  فأضاؼ إىل انتكاس القلوب اجلمع بٌن اإلرجاء ورأي اخلوارج وأضاؼ إىل الكل الضالؿ ادلبٌن
 قد يقاؿ إنو يقصد اإلخواف والقطبيٌن الذين يدندنوف حوؿ ادلوازنات بٌن احلسنات والسيئات 

ولكنهم حيتجوف بكالـ ابن تيمية الذي يقوؿ إف احلب والبغض قد جيتعاف ، فنقوؿ قد يقصدىم 
يف شخص واحد ألنو قد جيتمع فيو اخلًن والشر واحلداد يعرؼ ىذا ويقصد ابن تيمية بالدرجة 

.  األوىل كما عرفنا ذلك عنو وكما شاع احلط منو ومن عصابتو يف ابن تيمية
 وقد ظلم الطرفاف ابن تيمية فاحلزبيوف يستغلوف كالمو يف الدفاع عن دعاة البدع غلواً منهم فيهم 

.  ()واحلداد يغلو ويتظاىر بالغلو يف زلاربة أىل البدع فًنى أف ادلبتدع تضره حسانتو
وابن تيمية ال يريد ىذا وال ذاؾ وكتبو مليئة باذلجـو على أىل البدع والتحذير منهم بدوف 

الذين يكفروف . موازنات وإمنا يقصد بكالمو يف اجتماع احلسنات والسيئات الرد على اخلوارج
بالذنوب وينكروف الشفاعة ويسقطوف إدياف وأعماؿ العصاة بالكبائر إذا ماتوا مصرين عليها وىذا 

                                                 

(. 57ص) يـو ال ظل إال ظلو : " انظر  ()
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خالؼ ما دؿ عليو الكتاب و السنة ويرد أيضاً على أناس تشددوا عل مثل الباقالين و أيب ذر 
اذلروي فكفروىم وىذه أبواب غًن أبواب اجلرح والتعديل والتحذير من البدع وباب النصيحة 

وغًنىا شلا أمجع عليو السلف من جواز بل وجوب ذكر القدح واجلرح بدوف ذكر احلسنات كما 
.  يف كتب اجلرح اخلالصة للجرح وكما يف كتب اجلرح والتعديل الشاملة للنوعٌن

وكما يف كتب السنة وكتب العقائد وىو منهج سديد عادؿ منصف دؿ عليو الكتاب والسنة وقاـ 
عليو اإلمجاع وشلن حكى اإلمجاع عليو شيخ اإلسالـ نفسو والنووي وقد برىنت على ذلك يف 

.  وسقت فيو أقواؿ علماء اإلسالـ وأئمتو ((منهج أىل السنة يف النقد  ))كتاب 
وىو منهج ال يتم صوف اإلسالـ ومحايتو إال بو وال يتم محاية أىل السنة من غوائل البدع والشرور 

وليس من الظلم أف تذكر اإلنساف دبا فيو من بدعة أو كذب أو غش نصحاً للمسلمٌن . إال بو
.  وربذيراً ذلم من البدع والشرور

إمنا الظلم أف تطعن يف إنساف دبا ليس فيو ولوكاف كافراً، وىذا الفعل اليفعلو إالظامل جهوؿ وكم 
حيصل ىذا من أىل األىواء والبدع يظلموف أىل السنة فًنموهنم ويطعنوف فيهم دبا ىم منو برآء 

. وقد فعلو احلداد الظلـو اجلهوؿ
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الفصل الثامن 
غمزه لشارح الطحاوية ورمية للطحاوي بالتجهم 

 
الطحاوية أحذر منها منذ سبعة عشر عاماً ومل حيدث يوماً أف  : )) ( 70ص ) قاؿ احلداد 
.  ()أوصيت هبا 

وىذه .  ويف األصل باليا غًن اإلرجاء وغًن مقدمتها وفيها تعاىل اهلل عن األعضاء واجلهات
جهمية تنفي اليد والوجو والساؽ بزعم أهنا أعضاء وتنفي العلو بزعم أنو زلاؿ عليو تعاىل اجلهة 

. وفيها غًن ذلك كثًن
.   يف مواطن كثًنة وفيو أشيا على طريقة أىل الكالـ() والشرح فيو لٌن 

صاحب الكالـ وإف نصر بكالمو السنة  )) – رمحو اهلل تعاىل –وقد قاؿ أمحد يف رسالة عبدوس 
. ()((ال يكوف من أىل السنة حَت يدع اجلدؿ ويسلم 

ال نعرؼ الطحاوية يف العقيدة إال مع شروح أىل السنة مثل شرح ابن أيب العز وقد :  أقوؿ 
.  حققو عادلاف من أىل السنة

. الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين: والثاين ، أمحد شاكر العامل السلفي الشهًن :  األوؿ 
الشيخ زلمد بن مانع مث الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل باز مث :  مث شرحو شرحاً موجزاً كل من 

. فال خيشي على القراء الضرر منها، الشيخ األلباين 

                                                 

. انظر إىل ىذه اللهجة كأنو شيخ اإلسالـ، وكأف الناس طوع بنانو مفتوحي األعٌن و اآلذاف لنصائحو الغراء ()
درج كثًن من أىل السنة ادلعاصرين على التوصية بكتاب العقيدة الطحاوية  :" (90ص) عبارة احلداد يف عقيدة أيب حامت وأيب زرعة  ()

". وشرحو مع أف األصل و الشرح كالمها فيو باليا عظيمة يف اإلرجاء وغًنه 
: "  فلماذا يقوؿ اآلف و الشرح فيو لٌن ؟ لقد طلبنا منو ومن أتباعو بياف ىذه الباليا يف الشرح فعجز وعجزوا شلا اضطر احلدادإىل القوؿ 

". والشرح فيو لٌن 
. وفيو أشياء على طريقة أىل الكالـ: وجاء بسوءة جديدة و ىي قولو 
. ولكذبو عجز وسيعجزوا عن بياهنا

. ما رأيت من جيادؿ بالباطل و الكذب مثل احلداد ()
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 وكل علماء أىل السنة واحلديث حيرتموف شرح ابن أيب العز للطحاوية ويعتزوف بو وحيرتموف 
. الشارح ومل نعرؼ الطعن يف ىذا الكتاب إال من أىل البدع والضالؿ خصـو ادلنهج السلفي

 مث وجدنا أشدىم طعناً فيو ىذا اجلاىل ادلتعامل ادلتظاىر بالسلفية مع حربو ألىلها وشغبو عليهم 
.  ()زلمود احلداد 

:  مث إف على احلداد يف ىذا الكالـ مآخذ 
ومحل كالمو على نفي الوجو واليد والساؽ بزعم أهنا أعضاء ، رميو للطحاوي باجلهمية :  أواًل 

: ونفي العلو 
.  فهذه جرأة من ىذا اإلنساف مل يسبق إليها

ىذا الكالـ فيو  )):  قاؿ الشيخ ابن باز حفظو اهلل مبيناً مقصد ادلؤلف الطحاوي هبذا الكالـ 
وليس ذلم بذلك حجة ؛ ألف ، إمجاؿ قد يستغلو أىل التأويل واإلحلاد يف أمساء اهلل تعاىل وصفاتو 

مراده رمحو اهلل تنػزيو الباري سبحانو عن مشاهبة ادلخلوقات لكنو أتى بعبارة رلملة فمراده باحلدود 
.. يعين اليت يعلمها البشر فهو سبحانو ال يعلم حدوده إال ىو ألف اخللق ال حييطوف بو علماً 

فمراده رمحو اهلل تنػزيهو عن مشاهبة ادلخلوقات يف ،  وأما الغايات واألركاف واألعضاء واألدوات 
وأىل البدع يطلقوف مثل ىذه األلفاظ لينفوا هبا ... حكمتو وصفاتو الذاتية من الوجو واليد والقدـ

الصفات بغًن األلفاظ اليت تكلم اهلل هبا وأثبتها لنفسو حَت ال يفتضحوا وحَت ال يشنع عليهم 
. أىل احلق

: مراد ادلؤلف هبذا الفقرة الرد على طائفتٌن  )):  وقاؿ الشيخ األلباين 
اجملسمة وادلشبهة الذين يصفوف اهلل بأف لو جسماً وجثة وأعضاء وغًن ذلك تعاىل اهلل :  األوىل 

. عما يقولوف علواً كبًناً 
(. (.... ادلعطلة الذين ينفوف علوه تعاىل على خلقو:  واألخرى 

.  ونقل عن الشيخ زلمد بن مانع ما يؤيد كالمو
.  ما كاف أغىن اإلماـ ادلصنف عن مثل ىذه الكلمات اجململة ادلومهة ادلخرتعة:  وأنو قاؿ 

                                                 

 .بل ىو حيذر من شرحها العظيم ربت ستار الغًنة وىو ال خيدـ بذلك إال أىل الباطل و البدع ()
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إهنا مدسوسة عليو وليست من كالمو مل يكن ذلك عندي ببعيد إحساناً للظن هبذا :  ولو قيل 
((. مث أثىن على الطحاوي خًناً واعتربه من أكابر العلماء وأعاظم الرجاؿ ( (.... اإلماـ

 (. 11-10ص ) راجع شرح الشيخ ابن باز 
(. 29-28ص)وشرح األلباين

 وأما ابن أيب العز شارح الطحاوية فقد أسهب يف شرح ىذه األلفاظ وتوجيهها دبا يتمشى مع 
ادلنهج السلفي ووضع القواعد النافعة خالؿ ذلك وال خيرج يف رلموعو عما قرره العلماء السالف 

. ذكرىم
 (. 270-260/ 1) راجعو من 

 أما احلداد فليس لديو إال الشغب على أىل السنة وإثارة الفنت وما أبعده عن النصحية واحرتاـ 
.  أىل السنة

. وأما رمي احلداد للطحاوي بنفي العلو عن اهلل تعاىل فهذا من ظلمو وظلمة قلبو وعقلو-2
.  فالرجل على طريقة أىل السنة ادلثبتٌن لصفات اهلل ومنها العلو

زليط ، ىو مستػغن عن العرش وما دونو : والعرش والكرسي حق  )): يف ىذه العقيدة :  قاؿ 
 .  ()((وقد أعجز عن اإلحاطة خلقو ، بكل شيء وفوقو 

 (. 37ص ) انظرىا مع شرح األلباين 
 (.  15ص ) ومع شرح الشيخ ابن باز 

. ((والشرح فيو لٌن يف مواطن كثًنة  )): قاؿ احلداد - 3 
. الرفق واللٌن أمر مطلوب شرعاً :  أقوؿ 

مهاًل يا عائشة عليك بالرفق وإياؾ والعنف والفحش  )):  قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
: ىذا دلا ردت على يهودي حينما قاؿ الساـ عليكم فقالت عائشة ( (
(. 6030حديث) ((األدب  ))البخاري . ((عليكم ولعنكم اهلل وغضب عليكم  )) 

                                                 

الطحاوية مع شرح "واهلل يغضب ويرضى ال كأحد من الورى "  يف إثبات صفيت الغضب و الرضى –رمحو اهلل - وقاؿ الطحاوي  ()
(. 57ص )الشيخ األلباين 

.  فأين ىو التجهم الذي رماه بو احلداد والظامل ادلفرتي
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.   مث إف الرجل يطلق الكالـ على عواىنو وجيازؼ يف كثًن من كالمو
 فأين ىي ادلواطن الكثًنة اليت يدعي أف ابن أيب العز شارح الطحاوية قد الف فيها وىل ىو لٌن 

. يف بياف احلق أو ىو لٌن يضيع احلق ؟
 ( : 90ص ) ((عقيدة أيب حامت وأيب زرعة  )) ىذا وقد قاؿ احلداد يف 

درج كثًن من أىل السنة ادلعاصرين على الوصية بكتاب العقيدة الطحاوية وشرحو مع أف  )) 
(. (األصل والشرح كالمها فيو باليا عظيمة من اإلرجاء وغًنه 

 وقد طولب ىو وأشياعو ببياف ىذه الباليا فعجزوا وعجز شيخهم وىذا العجز أكرب دليل على 
.  كذب احلداد وأف كالمو ىذا من ضمن برنارلو اخلطًن يف زلاربة أىل السنة وكتبهم

.  والشرح فيو لٌن يف مواطن وفيو أشياء كثًنة على طريقة أىل الكالـ: قوؿ احلداد - 4
 فهذا الكالـ تلقاه عن أىل البدع والضالؿ فمنذ قُػرِّره ىذا الكتاب يف اجلامعة اإلسالمية يف 

ىػ وىم يرجفوف هبذا الكالـ إلبعاد ىذا الكتاب الذي يريب أبناء العامل اإلسالمي 1381حدود 
. على عقيدة أىل السنة والتوحيد وال يوجد كتاب يسد مسده

ما يقولو أعداء السنة يف .  فشرقوا بو ويثًنوف عليو مثل ىذه الضجة ادلغرضة فاحلداد يردد كذباً 
ىذا الكتاب القائم على أدلة الكتاب والسنة يف إثبات العقيدة والرد على أىل البدع بأصنافهم 

. من مشبهو وجهمية معطلة ومرجئة وخوارج فلذلك ضاؽ أىل البدع بو ذرعاً 
. وفيو أشياء كثًنة على طريقة أىل الكالـ:  وقوؿ احلداد 

 يريد أف يطعن بو يف الشارح وأف يبدعو بل يريد فيما يبدو تبديع من اعتمد عليهم يف الشرح 
مثل ابن تيمية وابن القيم فإف ابن أيب العز قد اعتمد على كالمهما لعلو يف جل كتابو وىذا أمر 

وقد قاؿ أمحد  )): ولتحقيق ىذا اذلدؼ قاؿ . معروؼ عند أىل السنة ولعل احلداد يعرؼ ذلك
صاحب الكالـ وإف نصر بكالمو السنة ال يكوف من أىل السنة  ))يف رسالة عبدوس رمحو اهلل 

(.  (حَت يدع اجلدؿ ويسلم 
 هبذا األسلوب ادلاكر يريد أف يبدع ابن أيب العز السلفي الصادؽ، ويريد أف يبدع من ترسم 

مث نسألو ىل ابن . خطاىم ونقل كالمهم من رلاىدي أىل السنة وأئمتها كابن تيمية وابن القيم
.  أيب العز من أصحاب الكالـ حَت تنػزؿ عليو وعلى أئمتو كالـ اإلماـ أمحد رمحو اهلل
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إف اإلماـ أمحد يقصد بأىل الكالـ خصـو السنة وادلنهج احلق من ادلعتزلة واجلهمية الذين أفسدوا 
فًنى أمحد أف ىؤالء حَت وإف نصروا السنة يف ردودىم على . عقائدىم وعقائد من تابعو تابعهم

فهم مع ذلك أىل بدع ألف عقائدىم وأصوذلم قائمة على . الفالسفة والنصارى و ادلالحدة
. الفلسفة اليونانية ادلسماة بعلم الكالـ فهؤالء ىم الذين عناىم امحد رمحو اهلل

 وال ينطبق كالمو والعياذ باهلل على أئمة اإلسالـ اجملاىدين ادلناضلٌن عن كتاب اهلل وعن سنة 
.  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بأدلة الكتاب والسنة وبرا ىبنهما

 مث إف ابن أيب العز وابن تيمية وابن القيم أشد الناس عداوة لعلم الكالـ و أشد الناس ربذيراً 
. منو

 إف كالـ احلداد يف ابن أيب العز مث عجزه عن سوؽ األمثلة للباليا الكثًنة اليت ادعى أهنا يف 
. الكتاب دلن الرباىٌن الواضحة على افرتائو لتشويو ىذا الكتاب السلفي

 وإذا شئت أف تعلم براءة ابن أيب العز من علم الكالـ وبغضو لو وألىلو فاقرأ الكتاب لرتى كيف 
.  حارب علم الكالـ يف ىذا الكتاب من بدايتو

 أنو قاؿ لبشر – رمحو اهلل –فعن أيب يوسف  : )) ( 17/ 1 ) فقاؿ رمحو اهلل يف مقدمتو 
العلم بالكالـ ىو اجلهل، واجلهل بالكالـ ىو العلم وإذا صار الرجل رأساً يف  )): ادلريسي 

(. (... من طلب العلم بالكالـ تزندؽ–وعنو أيضاً ... زنديق أو رمي بالزندقة: الكالـ قيل 
حكمي يف أىل الكالـ أف يضربوا باجلريد  ))- : رمحو اهلل - وقاؿ اإلماـ الشافعي:  وقاؿ 

والنعاؿ ويطاؼ هبم يف القبائل والعشائر ويقاؿ ىذا جزاء من ترؾ الكتاب والسنة و أقبل على 
(.  (علم الكالـ

. ((وذكر األصحاب يف الفتاوى أنو لو أوصى لعلماء بلده ال يدخل ادلتكلموف )): قاؿ
فكيف يرميو ىذا اجلاىل بأف يف كتابو أشياء . وطعنو كثًن يف الكالـ وادلتكلمٌن يف ثنايا الكتاب

.  عل طريقة ادلتكلمٌن وينػزؿ عليو كالـ أمحد
 إف مواقفو الكثًنة من أىل السنة السابقٌن وادلوجودين لتدؿ على أف يف قلبو غاًل وحقداً عليهم 

 .فبعداً وسحقاً ذلذا الصنف الرديء من البشر وقطع اهلل دا برىم
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الفصل التاسع 
من عجائب هذا الحداد 

 
ومع ذلك كاف بيين  ))ويف الصحفية العاشرة من تفريغو  ((ماذا حدث  )) ما قالو يف شريط 

. خالفات وذكر منها خالؼ يف أيب حنيفة رمحو اهلل( (وبٌن الشيخ يعين ربيعاً 
فلما كلمتو يف ذلك و أف ىذا  ((الشعب العراقي مظلـو  )) ((يف شريط العلم  )):  مث قاؿ 

وما كاف )ويقوؿ  (وكذلك نويل بعض الظادلٌن بعضاً )فإف اهلل تعاىل يقوؿ ، القوؿ سلالف للشرع 
. (ربك ليهلك القرى بظلم وأىلها مصلحوف 

.  ألهنا أرض فنت،  وإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أيب الدعاء للعراؽ 
. كال بل ىم مظلوموف وظلمهم صداـ: قاؿ 

(. ( وىذا الكالـ يف ذلك الوقت ويف كل وقت خطًن 
 وذكر احلداد أف يف ىذا الشعب فرقاً ضالة منهم الشيعة والصوفية واليزيدية وغًن ىا من فرؽ 

. الضالؿ
إين ال أذكر أنو جرى بيين وبينو خالؼ يف ىذه ادلسألة بل ال أذكر إال أف الرجل ال :  أقوؿ 

. يستطيع أف يتكلم عندي جبناً منو ال أدبا
فهل قويل سلالف للشرع أو قولو ؟ .  وىب أنو حصل ىذا اخلالؼ بيين وبينو

.  إين ال أشك يف أف يف الشعب العراقي فرقاً ضالة من شيعة وصوفية وغًنىا
وأف ما يفعلو بالشعب العراقي من ،  ومع ذلك فهل ىناؾ مسلم يعتقد أف صداماً إماـ عادؿ 

إذالؿ واضطهاد وقتل وتشريد عدؿ منبثق من شريعة اإلسالـ ؟ 
إف من قاؿ صداـ ظامل ظلم :  وىل أحد من ادلسلمٌن الصادقٌن أو العلماء الفاقهٌن يقوؿ 

الشعب العراقي بل والشعب الكوييت بل واأللوؼ من ادلصريٌن الذين قتلهم واآلالؼ من البشر 
. الذين قتلهم وشردىم أياـ أزمة اخلليج

.  وأف اآلالؼ من األكراد من رجاؿ ونساء وأطفاؿ الذين قتلهم وشردىم مظلوموف ؟
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.  فهل يقوؿ مسلم أو عامل أف ىذا القوؿ سلالف للشرع ؟
 وإف فعل صداـ كل ىذه األفاعيل موافق ومنبثق من شريعة اإلسالـ ؟ 

 وىل إذا مهلَّكه اهلل احلداد رقاب شعب كالشعب العراقي سيفعل مثل صداـ ويعترب ىذا ومن 
شريعة اإلسالـ ؟  

أما أنا فأعتقد أف صداماً ظامل طاغية جبار عدو هلل ولرسولو ولإلسالـ وما يفعلو ظلم شنيع يف 
وأنو ال جيوز قتل النساء واألطفاؿ ولو . بل حَت يف نظر غًن ادلسلمٌن. نظر اإلسالـ وادلسلمٌن

. كانوا كفاراً واضحٌن
فقتل الكافر ال .  وإف الطريقة اليت يقتل هبا صداـ رجاؿ ونساء الشعب العراقي يربأ منها اإلسالـ

. جيوز إال بطرؽ وشروط معينة بينها وشرطها اإلسالـ
 وأخذ األمواؿ يف اإلسالـ ال جيوز إذا كاف غنيمة أو فيئاً يف جهاد إسالمي إلعالء كلمة اهلل وال 

. من كفار أىل ذمة إال بشروط يشرعها وجييزىا اإلسالـ ال بطريق صداـ الفوضوي البعثي
 واآلف نسأؿ ما سر إثارة احلداد ذلذا ادلسألة وتردادىا وإذا أعتها يف الشريط ويف ادلذكرة اليت 

أشاعها أصحابو ؟  
 ىل الرجل من أولئك الذين أيدوا صداماً وشهدوا لو بأنو بطل إسالمي يف أزمة اخلليج وأف 

جهاده إسالمي دلا كاف يستهدؼ ديار اإلسالـ والسنة و التوحيد ؟ 
 إف ىذا غًن مستبعد فقد أيد صداماً وزكاه من تظاىر باإلسالـ واجلهاد أكثر من احلداد الغامض 

. ادلتسرت بالعزلة
 وقد يكوف من األدلة والشواىد طعنو يف ىيئة كبار العلماء وفتواىم إباف أزمة اخلليج ذلك الطعن 

أما علماء السوء الذين يقولوف ماال يفعلوف بل يف زماننا  )): اخلبيث الذي جرى بو قلمو فقاؿ 
. فهؤالء ليسوا حبكاـ إال على شرار اجلهاؿ من العواـ! منهم الكثًن شلن ال يقوؿ احلق وال يفعلو 

وىكذا ، وغداً حيللوف احلراـ بأمرىم ، اليـو حيرموف احلالؿ بأمرىم :  وىم عبيد السالطٌن 
فإنا ، ففتاويهم حاضرة حضور الدينار والدرىم واجلاه وادلنصب ىاف العلم عليهم فقبلوا ادلاؿ عنو 

إف اهلل ينتزع العلم : فقد كاف ما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، هلل وإنا إليو راجعوف 
(. (... بانتػزاع العلماء حَت إذا مل يبق عادلاً ازبذ الناس رؤوسا جهاال
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تأليف العسكري واخلطيب البغدادي وابن  ((اجلامع يف احلث على حفظ العلم  )) انظر كتاب 
/ 7/2)بتحقيق احلداد وقد فرغ من ا لقسم األوؿ منو يف  ( 19ص )عساكر وابن اجلوزي 

. يف شدة األزمة (ىػ1411
[ 29: األنعاـ  ] (وكذلك نويل بعض الظادلٌن بعضا  ) مث ما معىن قولو تعاىل 

:   ذكر ابن جرير فيها أقوااًل ألىل التفسًن وىي 
. أف ادلؤمن ويل ادلؤمن والكافر ويل الكافر وىو قوؿ قتادة -1
 . وقاؿ بعضهم يتبع بعضهم بعضاً يف النار من ادلواالة وىو ادلتابعة -2

رجح ابن  . ()وقاؿ آخروف نسلط بعض الظلمة على بعض دبا يف ذلك اجلن واإلنس -3
 .وكلها تدؿ على جهل احلداد وسوء فهمو للقرآف، جرير األوؿ 

وفهم ادلفسروف ذلك ومل يقل أحد منهم أف قتل وظلم اجلبابرة .  فقد مسى اهلل الطرفٌن ظادلٌن
.  لشعوهبم عدؿ

. تعاىل اهلل عن قوؿ احلداد علواً كبًناً 
ىذا من عمل الشيطاف إنو  ):  ودلا قتل موسى صلى اهلل عليو وسلم القبطي الكافر الظامل قاؿ 

القصص ( قاؿ رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر لو إنو الغفور الرحيم  (عدو مضل مبٌن 
.  16-15اآلية 

. وعلى أكل الربا والسحت ولو من أمواؿ الكافرين. والـ اهلل اليهود على اخليانة ولو للكافرين
.  (وإذا ادلوؤدة سئلت  )وقاؿ 

واآليات يف ىذا كثًنة يف ربرمي الظلم ولو كاف على الكافرين .  والـ ادلشركٌن على قتل أوالدىم
.  فضاًل عن ادلسلمٌن

 
 

                                                 

.  ط احلليب (34/ 8)انظر تفسًن ابن جرير  ()


