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 المشبهة عند الشهرستاني والبغداديمذهب  

 والصالة السالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني,  ,احلمد هلل رب العاملني
 وبعد : 

فقدددد  ادددو القدددوول اسويف والنددداى ا انملدددل علدددى السدددنل ا العقيددددة,   بعدددد القدددول 
ى صدددكاق ال عال دددا الثددداد بددددأق الكدددو  الهال يدددل عانلميدددل   املع  لدددل  لهدددالم علددد

أنهدددددوه علددددديلو السدددددل  , وبددددددعيف و بددددده, اددددد  آ   ر لدددددو ا عثددددد   ددددد  اسايدددددال  يف 
 ليفاء الهالم ا نكي صكاق ال.   -بعد و – محلو واليت ,اسشعويل

 ال أل املشددددهذ ا ألدددد  أل عثدددد   دددد   ددددسالء اسشددددعويل  علدددديفا السددددل   دددد   كيف ددددل 
عمدا  علديفا كلد  الصدكاق الديت أ ب لددا مل يكلمديفا  د  النصديفع  عدد ,  أهندو و  ,الصدكاق

 السل   ي    قبيذ ال شبيه!
 و    سالء : الشلوس اد ا ع ابه امللذ والنحذ, والبغدادي ا الكو  بني الكو .

 سي و كناوله ا  ذا البحث الصغ     خال  عال لو ع  املشبلل. اس وو ذا 
 الفصل األول : منهج الشهرستاين يف بيان مذهب املشبهة.

واحلقيقدددل أل الشلوسددد اد كيفسددد  ا الهدددالم عددد  املشدددبلل, وأدر  ا عقا دددد ا العديدددد 
 عما سيأيت.  , لهنه إبسليفب أساء فيه للسل    عقا د السل 

 املبحث األول: استعمال أسلوب االلتواء واإليهام يف عرض عقيدة السلف .

 وي بني أل  مبا يلي:
وأمحدددد وبعدددف السددل  وعلدددى  دددنل لو املطلددا اسو  أ أنددده أ دد  علدددى ا  دددام  الدد  

العقدي,    دوب النمداأ   ا االادوان عد  هدويقلو, بدذعو نداأ   د  ال شدبيه عندد 
 بعف السل .

 ديف عدني  دا  -عمدا يسدميلو   – دسالء احلشديفيل أل  دا ان قدده علدى  ,واملشهذ ا  دذا
أ ثالده محدد و  ال أنده ال ردوأ أل ين قدد أ -عمدا سديأيت   – يثب ده أمحدد وهد ه  د  السدل 

 و عذ النقد على  ا يقيفله أكباعلو.    اس مل امل بيفعني,
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 ,فأ ددا أمحددد بدد  انبددذ وداود بدد  علددي اسصددكلاد ومجاعددل  دد  أ مددل السددل قددا  :   

 ثدذ :  الد  بد   ,ف ووا على  نلا  السل  امل قد ني علديلو  د  أصدحاب احلدديث
  مبددا ورد بدده اله دداب وسددلهيفا هويددس السددال ل فقدداليفا : نددس  ,أنددو و قاكددذ بدد  سددليمال

بعددد أل نعلددو قطعددا أل ال عدد  و ددذ ال يشددبه شددي ا  دد   ,وال ن عددول لل أويددذ ,والسددنل
 1  ,املخليفقاق

هددد  أل مجاعدددل  دد  الشددديعل الغاليدددل ومجاعددل  ددد  أصدددحاب وبعددد عددددة أسدددطو قددا  :   
احلدديث احلشدديفيل صدوايفا  ل شددبيه  ثددذ : انشدا يني  دد  الشدديعل و ثدذ  اددو وعلمددو 

ن يمددددي وهدددد  و  دددد  احلشدددديفيل قدددداليفا :  عبدددديفد و علددددى صدددديفرة أاق أعاددددداء وأمحددددد ا
وأبعال   ا رواانيل و  ا  سدمانيل ورديفع عليده االن قدا  والند و  والصدعيفد واالسد قوار 

  ... وال مه 
وأ ددا  ددا ورد ا ال ن يددذ  دد  االسدد يفاء واليف دده واليدددي  واننددا وا دديء  ... يف قيفلدده :  

أعددم  ددا يكلددو عنددد ا هددال   ,فأ وو ددا علددى ها و ددا ,ألدد  وهدد  ,وا كيددال والكيفقيددل
 2 على اس سام

   أوال, فلددذا قيفلدده , ايددث بددوأ ا  ددام أمحددد وهدد ه  دد  السددل   دد   قدديفالق املشددبلل
 ,املشددبلل, فخلدده فيدده بددني قدديف  املشددبلل وقدديف  السددل  الددذي يقدديف  بدده أمحدددأورد قدديف  

 و عله شي ا واادا مل يكو  فيه.
, ايدث  عدذ عقيددة السدل   دي ذي وق  فيه الشلوس اد   لس خطد  فلذا امل لس ال

 عينلا عقيدة ال شبيه, واملشبلل أهبقو فو  اس ل على أ لو.
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املطلدددددا الثددددداد أ ا لددددده ا عو ددددده للصدددددكاق بدددددني الصدددددكاق عندددددد املشدددددبلل , وبدددددني 
 الصكاق اليت يثب لا السل  , بصيفرة كسئ لطويقل السل  ا   باهتو للصكاق .

الطويقددل كسددئ ملددذ ا السددل , ايددث أل النكدديفى ،ندد  ال شددبيه , فهيدد   أا  و ددذه 
 دخذ  دمنلا عقيدددة السددل عاندو صدديفر ال شددبيه اعهيدل عدد  املشددبلل صديفر شددنيعل ي دد

 , فلذا يسدي لود عقيدة السل  واس شناعلا.بطويقل هويبل
 عبددديفد و  :   أل أهندددو قددداليفا واشددديفيل أ دددذ احلدددديث اهدددى الشلوسددد اد عددد  املشدددبلل

وردديفع عليدده االن قددا   ,  ددا رواانيددل و  ددا  سددمانيل ,لدى صدديفرة أاق أعادداء وأبعددالع
 3  والن و  والصعيفد واالس قوار وال مه 

 شي ا واادا. اوعأهن ,  اهى بعد أل  شناعاق ا ال شبيه    بعف هالة ال شبيه
اء عدد  الكددو  واللحيددل واسددأليفد عمددا ور  أعكدديفد داود ا دديفار ي أندده قددا  : عقيفلدده عدد  

 .أل 
 د  يدد ور دذ ورأى ولسدال  ,وله  يفارح وأعااء ,وقا  :  ل  عبيفده  سو وحلو ودم

 ,ودم ال عالددد اء ,وحلددو ال عداللحيفم ,و دد  ألد   سددو ال عاس سدام ,وعيندني وأأندني
 4 وال يشبله شيء ,و يف ال يشبه شي ا    املخليفقاق ,وعذل  سا و الصكاق

والدديت  والدديت يثب لدا السددل  - الفأندو كددوخ أخدي القددارأ عيد  أدخددذ بعددف صدكاق 
عصدكل الندد و    , دد  صدكاق املشددبلل  -واسااديددث الصدحيحل   اآلايققدد وردق ا 

 يف السددماء الدددنيا عددذ  ربُّنددا       ن دديد  اددديث :   ا والثاب ددل ,  هلل سددبحانه للسددماء الدددنيا
  5 000اآلخو  ذى  لث الليدليلل اني يبق

هددي  ددذ ا أ دذ السددنل عنددد ا يددذعوول أل و ديف اددني  هددي  ددذ ا املشدبلل عأندده  
ولددددذا هددددده  نددددا  هددددي الثابددددو ا  لدددده يدددددا أو ر ددددال بددددال عيدددد  , بددددذ عمددددا كليددددس بدددده.
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  مي  ددده  ددد  صدددكاق  ذ والعدددني ورعلددده  ددد  قبيدددذ ال شدددبيه,النصددديفع  ددد  اليدددد والو ددد
هبدددا الدددن  والددديت ي يفقددد  ا   باهتدددا فدددال كنكدددى وال كثبدددو هلل لعددددم ورود  أيقأخدددوخ مل 
 ., وأل  عالوأى واللسال وه مها املن  الن  

  أعددو الشلوسدد اد عال ددا أخطددو  دد  سددابقه ايددث صدديفر  ددذ ا املشددبلل وعأندده ا 
 احلقيقل يصيفر  ذ ا السل  . 

وأ دا  دا ورد ا ال ن يدذ  د  االسد يفاء واليف ده واليددي  وانندا وا ديء وا كيدال قا  :   
  ددددا يكلددددو عنددددد ا هددددال  علددددى أعددددم ,والكيفقيددددل وهدددد  ألدددد  فأ وو ددددا علددددى ها و ددددا

 .اس سام
ا قيفلدددده عليدددده الصددددالة والسددددالم :  ,وعددددذل   ددددا ورد ا اسخبددددار  دددد  الصدددديفرة وه  ددددا

وقيفلده:  ,وقيفله : ) ا  يا  انبدار قد ده ا الندار ( ,)خلس آدم على صيفرة الومح  (
ربعدني وقيفله : ) مخو هيندل آدم بيدده أ ,) قلا املس   بني أصبعني    أصاب  الومح  (

وقيفلدده : ) اددد  و دددق بدددود  ,وقيفلدده : ) و ددد  يددده أو عكددده علددى ع كدددي ( ,صددبااا (
    يف هدد  ألدد  أ وو ددا علددى  ددا ي عددارن ا صددكاق اس سددام ,أان لدده ا صدددري (

6 
فأ وو دددا علدددى ها و دددا أعدددم  دددا يكلدددو عندددد ا هدددال  علدددى ال ادددو قيفلددده عدددنلو :   

  اس سام
   ا ي عارن ا صكاق اس سام أ وو ا على وقيفله ا آخو النقذ :  

 دد  أل السدل   ددو  دد   ,!فأ دا قيفلدده أهندو أ وو ددا علددى ها و دا , قددد  علدده  ذ دل نددو
 أ وا ا على ها و ا , بذ وأنهووا على    ،ونا.

 دددد  ععددددو أل الددددومح  علددددى العددددو  اسدددد يفخ علددددى قددددا  ا  ددددام  سددددحا  بدددد  را يفيددددل :  
 7 خالن  ا يقو ا قليفب العا ل فليف  لمي
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 ,وال يبصدو ,ال عد  و دذ ال يد هلو وال يسدم  أل د  ععدو   : عمو انذيل يقيف وعال 
 ,فلدديف عددافو  هلل عدد  و ددذ , دد   ددذه الصددكاق أشددياءوأعددو  ,وال يو ددى ,وال يغاددا

سهندددو عكدددار  هلل  ,ال عددد  و دددذ أديددد هبدددذا  , ل رأي مددديفه علدددى ب دددو واقكدددا فدددالقيفه فيلدددا
 8 كعايف

 دد  السددل , أم أل  ددسالء  دد   نصدديفع الصددو لفمدداأا يقدديف  الشلوسدد اد عدد   ددذه ال
  شبلل السل !!

عندد ا هدال  علدى يكلدو  نده  دا يكلدو   هالقلداوأ ا عيفنه فلو  د   دذه النصديفع أل 
فلددديو بصدددحيل. وأ دددذ الهدددالم و ل كيفمهددديفا أل أ لدددو  نصدددون للمشدددبلل ,  اس سدددام

 دذه  للديف ويسو , سل أ دذ الهدالم ينكديفل  أيادا فلذا الذم ا احلقيقل  نصدون للسدل 
 الصكاق لهيفهنا أصال  يفمهل لل شبيه, ومل يقيفليفا أهنا ككلو عما يليس  هلل سبحانه.

قصدددل ا  دددام  الددد   أو أراد كهييكلددا, علدددى  ددد  ،وندددا وممددا يدددد  علدددى  نهدددار السددل 
 , نده هد  ولديف  واالسد يفاء ,الهيد  هد   عقديف عند ا سد ذ عد  االسد يفاء , فقدا : )

وأ ددددو بدددده  ,و د أخددددان أل كهدددديفل  دددداال ,عندددده بدعددددل والسددددسا  ,وا ميددددال بدددده وا ددددا
 9(فأخو 

 ,والهيدد  هدد   عقدديف  ,هدد  ولدديف  االسدد يفاءفقدديف  ربيعددل و الدد   قددا  ابدد  كيميددل :  
نكديفا علدو  فإندا ,عما  اءق بال عيد   أ وو ا : يفافس لقيف  الباقني ,به وا ا وا ميال

 . الهيكيل ومل ينكيفا اقيقل الصكل
 : للكدو ا دود  د  هد  فلدو ملعنداه علدى  دا يليدس  هلل ملدا قداليفا وليف عال القديفم قدد آ نديفا

 ,وملددا قدداليفا أ وو ددا عمددا  دداءق بددال عيدد  ,االسدد يفاء هدد  ولدديف  والهيدد  هدد   عقدديف 
 .اين ذ ال يهيفل  عليف ا بذ وليفال مبن لل اوون املع و فال االس يفاء
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  ددا   و نددا ,لكددو  عدد مل يكلددو عدد  ال  أانكددى علددو الهيكيددل   يفوأياددا فاندده ال   ددا  
 10 أ ب و الصكاق  أانكى علو الهيكيل   يف

املطلدددا الثالدددث أ كلبددديو الشلوسددد اد ا أل السدددل   نقسدددميفل لقسدددمني ا   بدددداق 
 صن  سه يفا ومل ي هلميفا ا الصكاق, و عللو  كيف ل الصكاق.الصكاق . 

 –عذا صواال   –وصن  مسا و املشبلل    السل ! 
ا أو   أيادداوه ا  بحددث املشددبلل  دد  ع ابدده , وقددد أعددو و أعدد اسخدد و ددذا الصددن  
ربطلددددو  الددددذي و ,  12  املشددددبلل قبددددذ أل يدددد هلو عدددد  اسشددددعويل,  11 ب الصددددكاكيل

 .  لسل 
 ,يثب ديفل مسدي السدل  صدكاكيل ,وملا عانو املع  لل ينكديفل الصدكاق والسدل .. قا  :  

 اددد ال شددبيه بصددكاق فبددالب بعددف السددل  ا   بدداق الصددكاق  يف,  واملع  لددل  عطلددل
 كعددايف ال أل العقددذ مبق ادى عوفنددا:  وقدا  ال أويددذ ا كيفقدد   د  و ددنلو ... اعددتق

 وقطعنددا , نلددا شدديء يشددبله وال ,املخليفقدداق  دد  شددي ا يشددبه فددال ,شدديء عمثلدده  لدديو
 علدددى الدددومح : )  كعدددايف قيفلددده  ثدددذ ,فيددده الددديفارد اللكدددو  عددد  نعدددون ال أان  ال ,بدددذل 
  يف ,(ربدد  و دداء: )  قيفلدده و ثددذ ,( بيدددي خلقددو: )  قيفلدده و ثددذ ,( اسدد يفخ العددو 
 .أل  ه 

  الع قدداد ورد قددد ال هليدد  بددذ ,و،ويللددا اآلايق  ددذه ككسدد  مبعوفددل  هلكددني ولسددنا
 . يقينا أ ب ناه قد وأل  ,شيء عمثله  وليو ,له شوي  ال أبنه

 علدى   وا لدا  د  بدد ال:  فقداليفا السل  قاله  ا على عادوا امل أخوي     مجاعل  ل  
 وأ ددا  ...السدل  اع قدده  ددا خدالن علدى وألد  الصددون ال شدبيه ا فيفقعديفا ,ها و دا
 ال ر دي أندو بد   الد : فمدنلو لل شدبيه هتدفيفا وال لل أويذ ي عو يفا مل الذي  السل 
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 عنددده والسدددسا  وا دددا بددده وا ميدددال وليفلدددل والهيكيدددل  علددديفم االسددد يفاء:  قدددا   أ عنلمدددا
 .بدعل
  و دد  اسصددكلاد علددي بدد  وداود الثدديفري وسددكيال ال رمحدده انبددذ بدد  أمحددد و ثددذ

  13. اتبعلو
 وأعو ايف  ذا الهالم ا أو  عال ه ع  املشبلل وله  ليو مبثذ  ذه الصواال.

وعلددى القددارأ احلصددي  أل ين بدده ل كويددس الشلوسدد اد , ايددث أندده عنددد ا أعددو بعددف 
 مال  وأمحد وه مها.السل  ا  قام املدح , أعو  نلو اس مل ع

سندده  ساددد, دد  هدد  كسددميل  هددده أهلددس القدديف  – قددام ال شددبيه  –أ ددا ا  قددام الددذم 
 يعلو أنه ليف مسى أادا     سالء املشبلل فل  رد  ال أ مل يعظملو الناى.

بقددي أ ددو  لددو ا  ددنلت الشلوسدد اد: و دديف أندده بعددد ملدد ه ملددذ ا السددل    ددا بهدديفهنو 
ع , أو  شدددبلل للصدددكاق,  عدددذ  دددذ ا اسشددداعوة  ددديف  كيف دددل ال يكلمددديفل النصددديف 

 وأنه ممثذ  ذ ا أ ذ السنل , ايث يقيف  :  ,اليفارث الشوعي ملذ ا السل 
 ,العبدددددداى القالنسددددددى وأيب ,بدددددد  سددددددعيد الهدددددداليب عبددددددد ال  يفادددددد  ان لددددددى ال  ددددددال   

 شدددووا علدددو  أهندددو  الو دددسالء عدددانيفا  ددد  مجلدددل السدددل   ,واحلدددارث بددد  اسدددعد اعاسدددي
 اسشدددعويوااددداع  .... أصددديفليلم وأيددددوا عقا دددد السدددل    دددت عال يدددل وبدددوا ني الهددال
السددددنه  س دددذوصدددار ألددد   ددددذ با  , قدددال لو مبندددا ت عال يددددل فأيددددد , دددذه الطا كدددل  يف

 14 شعويلاس  يفوان قلو مسل الصكاكيل  ,وانماعل
أمحدد بد  انبدذ وداود بد  أنه ا  يفه  آخدو نقدذ عد  السدل  ع وأ و آخو  لو, و يف

نددس   مبددا ورد بدده  :  أهنددو قدداليفا الدد  بدد  أنددو و قاكددذ بدد  سددليمال و علددي اسصددكلاد 
 15  ن عول لل أويذاله اب والسنل وال 

                                                

 93-92امللذ ع 13

 93عأ1امللذ والنحذ    14

 104أ1امللذ   15
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فمدد  اهاي دده  ددنعلو ال أويددذ  ال أندده  عددذ  ددذ ا أ ددذ السددنل  دديف  ددذ ا اسشدداعوة 
 وامللئ  ل أويالق.

 و ممدد  أعددو, عأمحددد و الدد  وهدد    ,فددإل عددال السددل    ددا  شددبلل أو ممدد   ندد  ال أويددذ
 فلماأا كنحى اسشاعوة ع   نل لو  ا دام أهنو خ  القوول.

املبحثثث الينثثاين : بيثثان أن الصثثفات الثثع ا تقثثدها علثثا املشثثبهة هثث   ثثفات  بتثثة 
 هلل، وه  سلفية حمضة ، وأدخلها تشويها لعقيدة السلف.

 و ذه بعف أقيفاله: 
وردديفع عليدده  ...وأبعددال  أعادداء , .... احلشدديفيل قدداليفا :  عبدديفد و علددى صدديفرة أاق
 االن قا  والن و  والصعيفد واالس قوار وال مه ...

 دد   ,:  ل  عبدديفده  سددو وحلددو ودم ولدده  دديفارح وأعادداء-وقدا    أي داود ا دديفار ي 
 ....يد ور ذ ورأى ولسال وعينني وأأنني 

 ,كيفقيدلوأ ا  ا ورد ا ال ن يذ    االس يفاء واليف ده واليددي  وانندا وا ديء وا كيدال وال
 16 أعم  ا يكلو عند ا هال  على اس سام ,فأ وو ا على ها و ا ,وه  أل 

فيأكيفندددده  000  وفيدددده : , **فاليددددد فيلددددا العديددددد  دددد  اسااديددددث عحددددديث الشددددكاعل
ونكددددددددد  فيددددددددد   ددددددددد   خلقددددددددد  ال بيدددددددددده , اي آدم! أندددددددددو أبددددددددديف البشدددددددددو   فيقيفلددددددددديفل :

 17 000رواده
أعددددو   بدددداق اليددددد   ب :)) :((ع دددداب ال يفايددددد)) وقددددا    ددددام اس مددددل ابدددد  خ ميددددل ا

والبيال ألَّ ال كعايف لده يددال عمدا أعلمندا ا حمهدو كد ن  يلده  , للخالس الباريء  ذَّ وعال
 ب أعددو البيدددال ))   قددا  : , وسددود مجلددل  دد  اآلايق كددد  علدددى ألدد  ,((  000

فقدا  ملدا كلديفان  د     سنل الني صلى ال عليده وسدلو علدى   بداق يدد ال  دذ وعدال  يفا

                                                

 105امللذ ع   16

 (.194لو )و س ( ,3340البخاري  ) 17
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قددد ند دد َّه ال نبيدده وأعلددى در  دده ورفدد  قدددره عدد  أل يقدديف   ال  ددا  , كد ن  يددذ ربنددا ال االكددا  
 18(( يف  يفافس ملا أن   ال عليه    وايه

 **وأ ا صكل الن و  فقد اس كال النقذ ع  السل  فيلا:
النُّدد و   دد   ا ))الددود علددى انلميددل(( بعددد أل أعددو  ددا يثبددو الدددار يأبدديف سددعيد  قددا 

ال صددددلى ال عليدددده وسددددلو : ))فلددددذه اسااديددددث قددددد  دددداءق عللددددا  رسدددديف أااديددددث 
كبددارو وكعددايف ا  ددذه املدديفاه  , وعلددى كصددديقلا وا ميددال  الددوبوأعثددو  نلددا ا ندد و  
 ددد   شددداالنا , ال ينهو دددا  دددنلو أادددد , وال مي نددد   ددد   والبصدددوهبدددا أدرعندددا أ دددذ الكقددده 

 19رواي لا((
 -  ام  ذ ا الشلوس اد الكقلي  – 20م الشافعيوايفه ع  ا  ا

 . 21** وأ ا الو ذ فثاب ل ا صحيل السنل
يدديفم نقدديف  نلددنو  : ب ا قيفلدده عدد  و ددذ:   22الددود علددى انلميددلقددا  ابدد   ندددة ا 

وأعددو قدديف  النددي  صددلى ال عليدده وسددلو   ل ال ,  ددذ ا دد ألق وكقدديف   ددذ  دد    يددد 
  قه قه  ذ وع  يا  ر له ا النار ف قيف 

وأمجعديفا علدى أنده : ))** وأ ا ا يء وا كيال : فثاب ل أياا : قا  أبيف احلس  اسشعوي
 23( 000ع  َّ و  ذَّ ريء ييفم القيا ل واملل  صكا  صكا  

 

                                                

 118أ1 18
 79ع  19

 (176انظو : ا صو العليف للذ ي ) اخ صار اسلباد ع 20

 (4850البخاري )  21
 18أ1  22
 227رسالل  يف أ ذ الثغو ع 23
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وعادوا علدددددددددى ال شدددددددددبيه قددددددددديفنو ا القدددددددددوآل :  ل احلدددددددددوون *** قدددددددددا  الشلوسددددددددد اد :  
ليفا : ال يعقددددذ عددددالم لدددديو  ددددوون وال  واسصددديفاق والوقدددديفم امله يفبددددل قدميددددل أعليددددل . وقددددا

 .علو
واسدد دليفا أبخبددار  نلدددا  ددا رووا عدد  الندددي عليدده الصددالة والسدددالم : ) ينددادي ال كعدددايف 

 24 ييفم القيا ل بصيفق يسمعه اسوليفل واآلخوول (
, و دددديف ندددد  والشلوسدددد اد  نددددا يددددن  علددددى أل احلددددون والصدددديفق  دددد  عددددالم املشددددبلل

 احلديث الذي أعوه .
, الددذي  أ دد  علدديلو الشلوسدد اد  والصدديفق  دديف عددني  ددا نقددذ السددل  وا بدداق احلددون

 .أب و مل ي هلميفا ا  ذه الصكاق , و نا كهلو عليلا املشبلل  نلو
ملدا علدو    سألو أيب رمحه ال ع  قديفم يقيفلديفل : قا  عبد ال اب  ا  ام رمحلما ال :

 ل ربد  ع د َّ و  دذَّ كهلدو    بلدى فقدا  أيب : , مل يد هلو بصديفق   ال ع  َّ و  ذَّ  يفسدى
  25 ذه اسااديث نوويلا عما  اءق  , بصيفق

 
املبحثثثث الينالثثثث : سعلثثثل مسثثثيفلة التيفويثثثل يف الصثثثفات   ثثثد   ثثثر  السثثثلف يف 

 التعامل مع  صوص الصفات ، و سبة األشاعرة ملذهب السلف.

رب وألدد  لعلدده أل  دد  هويقددل السددل  ال أويددذ, و ددو  دد  اددا  يلددام,فيدده  اس ددوو ددذا 
 ال أويذ, وأم أ له.

 .اعدتق بصكاق ال شبيه اد  يف الصكاق   باق ا السل  بعف فبالبقا :   

 :فوق ني فافرتقيفا ,ا رب به ورد و ا عليلا اسفعا  دلو صكاق على بعالو واق صو

 .أل  اللكو   مذ و ه على أوله    فمنلو

                                                

) يقدديف  ال اي آدم فيقدديف  ( : 7045)صددحيل البخدداري , وندد  احلددديث عمددا ا 106امللددذ   24
   أري   بعثا  يف النار (لبي  وسعدي  فينادي بصيفق  ل ال أي وو أل ختو   

 302أ1املسا ذ والوسالل املوويل ع  ا  ام أادمد  25
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 عمثلددده  لددديو كعدددايف ال أل العقدددذ مبق ادددى عوفندددا وقدددا : ال أويدددذ ا كيفقددد   ددد  و دددنلو
 أان  ال ,بدذل  وقطعندا , نلدا شديء يشدبله وال ,املخليفقداق  د  شدي ا يشبه فال ,شيء

 26 اليفارد اللكو  ع  نعون ال
الهالبيددل و ددنلو اسشددعوي , ايددث أعددو  ,و دد  اع مددذ أندده أراد  ملسلدده ا  ددذا البدداب

واسشداعوة لسدنل. ورث  دذ ا السدل , و دو أ دذ ا  دو  د  ةالشلوس اد أل اسشداعو 
عنددد و ،ويددذ عمددا  دديف  علدديفم, ف عددذ ،ويددالق اسشدداعوة قدديفال آخددوا ا  ددذ ا أ ددذ 

 السنل.
 ألد  وصدار ,عال يدل  مبندا ت  قدال لو فأيدد الطا كدل  دذه  يف اسشدعوي وااداعقا  :   
 27 اسشعويل  يف الصكاكيل مسل وان قلو ,وانماعل السنل س ذ  ذ با

 الدددد  وأمحددددد  – قبددددذ عال دددده  ددددذا أعددددو عدددد  السددددل  والغويددددا  نددددا أل الشلوسدددد اد
  .لل شبيه هتدفيفا وال لل أويذ ي عو يفا مل الذي   أهنو    –وه  و 

؟! و دو ا احلقيقدل مل ل سولدوالسل  عنده   دا  كيف دل أو  شدبلل, فمد  أيد  أكدى أهندو 
 ., بذ قد أ يفه أشد الذمي عو يفا لل أويذ مبعناه الهال ي

لميددل أرادوا أل ينكدديفا أل يهدديفل ال علددو  يفسددى وأل يهدديفل  ل ان:   قددا  ابدد   لدددي 
 28 أرخ أل يس  ابيفا فإل اتبيفا و ال  وبو أعناقلو ,على العو 

عاحلدددارث اعاسدددي   ,د سدددل  اسشددداعوةوأيادددا , فإنددد  هدددد أل أمحدددد بددد  انبدددذ ان قددد
 29لقيفله ببعف عالم الهالبيل عقيفله ا الصكاق االخ ياريل

وخاصدددل ا  , ددد  السدددل   دددا آ   ليددده  دددذ ا اسشددداعوةفهيددد  لددديف رأخ أمحدددد وهددد ه 
 30 ا خال   فيه السل  أعثو مما وافس. أل, ليف د امل أخوة عصيفره

                                                

 93مل يذعو أل  ا  بحث ال شبيه , و نا أعو ا أو  فصذ الصكاكيل, ع   26

 93امللذ ع   27
 159ع للذ يالعليف للعلي الغكار   28
 521أ6انظو : وميفع الك اوخ   29
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املبحثثث الرابثثع: شثثر ل لعقيثثدة السثثلف علثثا أ ثثه لثثيي عنثثدهه مثثذهب عقثثد  
 واضح، وال يستطيعون املناظرة مع املتكلمني، مبنزلة األميني.  

   د  أصدحاب احلدديث ملدا رأوا كيفهدذ املع  لدل ا اعلدو أل السدلقدا  الشلوسد اد :   
ونصددو و مجاعددل  ددد   ,علددو الهددالم واالكدددل السددنل الدديت علددددو ا  دد  اس مددل الواشددددي 

ومجاعددل  دد  خلكدداء بددم العبدداى علددى قدديفنو بنكددي  ,أ ددواء بددم أ يددل علددى قدديفنو  لقدددر
 شدداهباق حتدد وا ا كقويددو  ددذ ا أ ددذ السددنل وانماعددل ا   ,الصددكاق وخلددس القددوآل
 31  وأخبار الني اس ني صلى ال عليه وسلو ,آايق اله اب احلهيو

انظدددددو أخدددددي  دددددذا االسددددد لال  ملدددددذ ا املشدددددبلل, ايدددددث  عدددددذ السدددددل  ال يكلمددددديفل 
, و ل كهلمدديفا ا نصدديفع الصددكاق فلددو , وال يسدد طيعيفل الدددفاع عنلددانصديفع الدديفاي

 يو يلو هبا. واليت  ا عا  الشلوس اد وه ة ل  يسلميفا    هتمل ال شبيه,
أورد بعدددد عباركدددده السدددابقل عال دددا يظلددددو فيددده بدددواءة اس مددددل  ولهدددي يلطددد  عباركدددده فقدددد

الهبار لعللو مم  يس    ملعداد علدى  دا يليدس  هلل, وأهندو  درتعول أشدد االادرتاع  د  
 ال شبيه.

 
 

 املبحث اخلامي: سعلل منهج السلف يف العقيدة هو التفويض.

للنصدديفع  يثب دديفلقبلدده, ايددث  عددذ السددل    ددا  كيف ددل ال و ددذا اس ددو لدده عالقددل مبددا 
 نصيفع الصكاق. شبلل ا  عال على ها و ا الال س  هلل, و  ا 

 فمدنلو لل شدبيه هتددفيفا وال لل أويذ ي عو يفا مل الذي  السل  وأ اقا  الشلوس اد :   

 ميدالوا  وليفلدل والهيكيدل  علديفم االسد يفاء:  قدا   أ عنلمدا ال ر دي أندو ب   ال : 
 .  بدعل عنه والسسا  وا ا به

                                                                                                                                       

 16للحيفايل عانظو :  نلت االشاعوة ا العقيدة   30

 103امللذ ع   31
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 32...  الثيفري وسكيال ال رمحه انبذ ب  أمحد و ثذ
 كعدايف قيفلده  ثدذ فيده الديفارد اللكدو  عد  نعدون ال أان:    انقال عد  السدل  أيااقا  و 

: )  قيفلددده و ثددذ ,( بيدددي خلقددو: )  قيفلدده و ثدددذ ,( اسدد يفخ العددو  علددى الددومح : ) 
 بدذ ,و،ويللدا اآلايق  دذه ككسد  مبعوفدل  هلكدني ولسنا. أل  ه   يف ,( رب  و اء

 أ ب نددداه قدددد وألددد  شددديء عمثلددده  ولددديو لددده شدددوي  ال أبنددده  الع قددداد ورد قدددد ال هليددد 
 33" يقينا

 34سقدديفا  السددل  اد وهدد ه  دديف عدددم فلمدده والظددا و أل سددبا اللددبو عنددد الشلوسدد
اءق بدددال  عمدددا  ددد  أ وو دددا:   ,  ثدددذ بعدددف السدددل  وعبددداراق -عقددديف   الددد   دددذا   -

 .35وايف ا    العباراق, واليت ه  امل هلميفل أهنا دالل على ال كيفيف,  عي 
بيددال  ددواد السددل   دد   ددذه العبدداراق , عمددا سددبس وقددد سددبس النقددذ عدد  ابدد  كيميددل ا 

احلقيقدددي للنصددديفع علدددى ها و دددا  ا  بددداقنقدددذ بعدددف النصددديفع ا أ بددداق السدددل  
قددد ا الشلوسدد اد علددى املشددبلل وأهنددا  عنددد الهددالم عدد  الصددكاق الدديت ان ,الال ددس  هلل

 صكاق تب ل هلل, و ي سلكيل حمال.
 املبحث السادس: سعلل  ريقة السلف أسله و ريقة اخللف أ كه .

                                                

 93أ1امللذ   32

 أعو  ذا  ا  دخذ الكصذ الثالث : الصكاكيل.  92أ  1امللذ    33
وأ ددا الصددحابل وال دددابعيفل وا مددل السدددنل واحلددديث فددال  ددديف وال أ ثالدده يعوفددديفل قددا  ابدد  كيميدددل :    34

فدل و نددا مسعديفا مجدال كشدد مذ أقديفانو بدذ وال مسعيف دا علددى و للدا بنقدذ أ دذ العلددو ندا  سسدانيد املعوو 
-307أ2, الدددرء 320-319أ6, وانظددو: 304 أ 6 نلددا  السددنل النبيفيددل   علددى اددس و هددذ

308 
انظدددو ككصددديال واسدددعا ا عبددداراق السدددل  وبياهندددا , والدددود علدددى املخدددالكني ا ألددد :   دددذ ا   35

 356ال كيفيف ,  للقا ي ع
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فأ ددا أمحددد بدد  انبددذ وداود بدد  علددي اسصددكلاد ومجاعددل :    قددا ال الشلوسدد ادوأشار 
حاب  دددد  أصددددد ,ف دددددووا علددددى  نلددددا  السددددل  امل قدددددد ني علدددديلو , دددد  أ مددددل السددددل 

 36   ثذ :  ال  ب  أنو و قاكذ ب  سليمال وسلهيفا هويس السال ل ,احلديث
 لكادديلل ا العلددو ا وصدد  أنكسددلو    عدد  أ ددذ الهددالم و ددذه  ددي العبددارة املشددليفرة
والسدل   لدنق  ا ألد  وال قصد  فيده أو ا طدأ وانلدذ  ,والبيال وال حقيس والعوفال

 37  ل قص  وال كويهوهاي لو عند و أل يقيميفا أعذار و ا ا

يلثثثزم منثثثل  الالئثثث  النصثثثوص علثثثا ظاهرهثثثا  ثبثثثات: دعثثثوان أن  املبحثثثث السثثثابع
 التشبيل.

 ال:  فقداليفا السدل  قالده  ا على عادوا امل أخوي     مجاعل  ل   قا  الشلوس اد :  
  دددا خدددالن علدددى وألددد  ,الصدددون ال شدددبيه ا فيفقعددديفا ها و دددا علدددى   وا لدددا  ددد  بدددد

 ا فيفقعددددو ,الظددددا و ال كسدددد   يف السددددل   دددد  مجاعددددل وختطددددو... السددددل  اع قددددده
 38 ال شبيه

 الفصل اليناين : منهج الغداد  يف بيان مذهب املشبهة.

 ديف عندد  مبثدذ  دامل يه  عالم البغدادي ا املشبلل عث ا, ومل يظلدو عندده ملد  السدل  
 لديد على  ا سبس نقله ع  الشلوس اد. أيقالشلوس اد, ومل 

 الشلوس اد. دعن ككصيللابعف ا شاراق, واليت سبس و نا سأورد 
 . املبحث األول :ملزن لعقيدة من عقائد السلف
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 ال عددالم  أل ف عمدديفا خلقدده بهددالم و ددذ عدد  ال عددالم  شددبليفا الددذي  و ددنلو:    يقدديف 
 وقدددداليفا العبدددداد  يف املنسدددديفبل واحلددددوون اسصدددديفاق  ددددنو  دددد واددددوون  أصدددديفاق كعددددايف

 39   عال ه   دوث
س الهدددالم عددد  ملددد  و السدددل  هبدددذا ايدددث أهندددو  دددو ممددد  يقددديف  أل ال يددد هلو وقدددد سدددب

 دون وصديفق. وأيادا ملد  و السدل  أبل ال يد هلو  أا شداء , فسدميفا  دذا ادددوت ا  
 عال ه, و ذا فيه  ا فيه    ال نك     عقيدة السل .

 ملة من قول السلفاليناين: اإليهام بتينريتل علا املعتزلة والكرامية عقائد ه  يف اجل املبحث
 وعادق ...ال قدددديف  ادددددوث دعيفا ددددا ا املع  لددددل الهوا يددددل وشددددارعو قددددا  البغدددددادي :  

 عديفل   ديفاع ا أصدللو علدى بنداء أاكده ا و دذ عد  ال قديف   ددوث قيفندا املع  لدل على
  40 للحيفادث حمال ا له

الينالثثثثث: قسثثثثه املشثثثثبهة ملشثثثثبهة هات وهثثثثه  فثثثثا  عنثثثثدن، ومشثثثثبهة يف  املبحثثثثث
 قوار و  لقوال وأاها ده وأرعدال ا سدالم وال  ا لدا. و ل وأل  . فات مل يكفرههالص

  ليفا وعكووا ا بعف اسصيف  العقليل. 
و دد   ددذا الصددن   دد  ا بددو احلددون والصدديفق, وأندده ممدداى لعوشدده, وحمددذ اللحدديفادث. 
و دذه علمداق فيلدا  هبدام, واسشدعويل كثدوب علدى أ دذ السدنل مبثدذ  دذا الهدالم, ايدث 

 الس يفاء فيه مماسل, وصكاق الكعذ يسميفهنا,ايفادث و هذا.أل ا

                                                

 217الكو  بني الكو  ع   39

, وقصدددده  حلددددوث عندددد املع  لدددل عيفنددده اليفقدددا  انظدددو :  قددداالق  218الكدددو  بدددني الكدددو  ع  40
[, ال عما كقيف  اسشداعوة  لهدالم النكسدي, والسدل  علدى أنده كهلدو 569أ2انلو, لياسو قا ي 

ون وصيفق و ذا  ا قصده أنه كهلو به ا أاكه, و دذا واديفه  د  الصدكاق االخ ياريدل به اقيقل,  
  ا يسميفنه اليف  احليفادث.
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