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 سم هللا الرمحن الرحيمب

 بعد:و  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
هااااااور الثااااااورة الالتاااااا ة   ا  صااااااا    - نحاااااا   و حمناااااا –ابتليااااااأل باااااا  ا  اااااا  فممااااااا 

 واملعلو ا ،  ن قوا  فضائي ، و سجيال ، و واقع انرتنأل.
علو ااا ، و ناقشااتوا، وهتاتا ااا، امل التحااع عاانوحتتاال  واقااع ا نرتنااأل  ىياا   اارب    

 وذلك   حلظا  يس ة، بال  ث  عناء و   ث   شق .
وملا ظور  هاور الشاتال  العامليا    اةونا  ا خا ة باد  باع املعو اا  فيواا، و اداو ا 
وحفظواااا. وباااد   اااع ذلاااك التاااع الفالااارو ساااواء  هااال السااان   و  ااا هم  ااان الفااار  

 وعدم هيت .ا خر ، بطرح آراء الفر  بالل قوة 
ملنتااااادهن    ياااااا حتالاااااي الواقاااااع الصاااااحي  واملعا ااااار للفااااار  او المااااان  ىيااااا  املواقاااااع و 

. ويظواار هااوا  نااك اااد عاادقا  اان الفاار  ر ااا  نالااار  و بااال  و حتفظااا اإلسااال ي  
 تنالاار لعقياادة  نسااا هتليوااا، بسااتا ظااروا  و  صاااف  راهااا  لااك الفرقاا ، هت   نااك 

الاااا ا حيااااال  ااان خاااالل املنتااادهن  الااا   ساااتطيع الو اااول لااار و  لاااك الفرقااا     
يتتعوا   تاع  لاك الفرقا ، حياع  نا  يالاوال   املنااظرة يالاوال الطارح راروء   ثار  ان  

  وال الشخص يالتا  تااب.
هت   ن   ن املؤسف حقا   نك    الاق  دخل    واقع الفر  ا خر   ان الرافضا ، 

 لا  سوم الرق عندهم ليسأل  و الصوفي ،  و ا شعري ،  و اإلابضي   هت  واد  ال  
هت  علااى  ااا يساامون  الوهابياا   و التيمياا م لهيااك عاان  ؤلفااا م الالثاا ة   الاارق علااى 

 غلاال الرافضاا  و ثاارة  واقعوااا وروق ااا  هت   نااك   اااد ذا  التحااوير  و ااع الوهابياا .
  نوا و   ن عقائدها    واقع ا شعري  والصوفي .

رواوق ا شاعري     واقعواا   ا نرتناأل، و اا  و  هوا التحع سأسلط الضاوء علاى
 هي ا هتما ا  عندها، و ا هي  برز  عامل  لك املواقع. 
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واساااتيعاي  ياااع املواقاااع هاااو  ااان الصاااعوب   الااااال، وذلاااك نظااارا لتعااادقها، وحجاااا 
بعضاااوا عنااادل   الساااعوقي ، والاااتطء الشاااديد   ا  صاااال اب نرتناااأل،  اااا يساااتولك 

    املعلو اااااعاااان املعلو اااا ، لهيااااك عاااان عاااادم  ر يااااا  وقااااأل الطوياااال   التحااااعال
 املنتدهن   ا يستولك الوقأل واجلود التصرو خا     قراء ا و عوا.

 
 .على االنترنت األشعرية المواقعالفصل األول: 

 املبحث األول: تعريف ابملواقع األشعرية على الشبكة العنكبوتية )االنرتنت(.
 .املنتدهن : املطلب األول

www.aslein.net/index.php  أوال: منتدى األصلني  
 ا  ا حتاا ، حياع  نا  يعاد  نتاد   ان ، ويعد هوا  ن  هم  نتدهن  ا شاعرة   

طلتااا  العلااام  ااان ا شااااعرة املعا ااارين، وطتيعااا  املناقشاااا  يتضااا   نواااا قااادرة علميااا  
 .، وخا     املسائل الالال ي  وا  ولي ريدة، و عمق   التحع العلمي

 وهي  ما يلي: املنتدهن ، ا  ن  ث    حيوو عدقا ا املنتد وهو
و هام هاور  27 تا ا  ان املنتادهن ، وعادقها   **  نتد    ول الدين، وحيوو عدقا

  :هو املنتدهن ،
o  سائل التوحيد وعلم الالالمقسم . 

o  املناظرا  واحملاورا قسم. 

o  املعا رة علم الالالم .. ونقاد الفلسفاا  وا فالارقسم. 

o  تاحع املنطق وعلم املعقو  .قسم  

o  والرتبي   نتد  التصوا وا خال قسم. 

تاااي رعاارق ونقااد ملااا  تااا قاادعا وحااديثا   علااوم العقائااد والالااالم **  نتااد  الال
 ،   ر وا لالختصار.و  ول الفق  والفق (. وحيوو عدقا  ن املنتدهن 
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وهباااوا التوساااع   املنتااادهن  يتضااا   ىيااا  املنتاااد  و نوعااا . و ااان  يااا ا  املنتاااد   نااا  
  يشرتط ذ ر ا سم الثالاي ملن يريد الالتاب    املنتد .

 
: وهاااو  نتاااد  شاااو  و رياااا لشاااخص بااارز علاااى السااااح    زيه ا: منت   دى التن   اثني   

شاااد   علاااى ابااان ب، وهاااو: حسااان الساااقاا. وهاااو الررااال املشاااوور العقااادين ا خااا ين
ا شعرو،   يمي  وابقي علماء السلفيني، والتحع والتنقيا    تتوم، ونشر املوها

 وارو.والوي عن  بالل الوسائل، ويصد  علي   ن  حا ل لواء الال
 واملنتد  حيتوو على عدة  نتدهن ،  برزها:

o اإلسال ي  ر ن التوحيد والعقيدة 

o . ر ن التصوا وا خال 

o   عقائدهم و فالارهم وآخر  ختارهم. املتمسلفنير ن الوهابي 

  هااي   ارب املشااار ا  علااى ار ا  فياويظوار ا هتمااام بار ن الوهابياا ، حياع  ال املشاا
اإلطال ، وهي  العاقة  قوم علاى الالاالم املعاروا  ال الوهابيا   الفارين للناا ، و ال 

 . وهور بعض  واضيع .ابن  يمي  جمسم  عروا
o يقول ابلتجسيم ر  ا  ابن  يمي. 

o ن  ناقضا  ابن ابز . 

o وا  الالااااهن ا سااام ابااان  يميااا  يشااات  بالااال وقاحااا  ررر  اااو  هللا (((   ااا
 !!!الصواعق

o بول ا ووق   هتاتا  عقائد املتمسلف   شت  عقائد اليووق. 

o عند الالاهن ابن  يمي   ور هللا املتنوع  و  شالال   الرمحاني  املتعدقة . 

 

هوا الوقاع  او   شاعرو وهاو حمجاوي وقخلاأل . موقع أهل السنة واجلماعة: اثلثا
  www.sunna.infoعلي   ن نسخ  خمتأة  ن قوقل 
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 ظور  ال في  هجوم على الوهابي  و  هم  وهو ابلعربي  وا جنلي ي  والفرنسي وي
ويورااد فياا  عاادق  اان النوافااو، و نوااا: لفااوة قرو  و ااو يا ، وهااي    ااتم ابلعلاام 
الشااارعي  ماااا يظااان الاااتعض  ااان هاااوا العناااواال، وهتملاااا هاااي جمموعااا   تااا ة  ااان املااادائ  

 . النتوي
لااااى  شااااياء حماااادقة، وهااااي: ا جااااوم علااااى   ااااا لفااااوة  تااااا هتسااااال ي ، فوااااي  اااادور ع

القرضاوو، وعمرو خالد، والتاوطي، و ا هم  ان الشخصايا . و  اا الوهابيا  فتحتال 
  اارا  ومااا   ذلااك. و يضااا فيوااا بعااض الالتااا الاا   تحاادب عاان  ن ياا  هللا  ااا يثتتاا  

  هل السن .
بشالل  ما  ال الوهابي  وابن  يمي  خصص  م لفوة  ا ل  فيما  تا عنوم، ولالن  

 ضعيف.
  www.safeena.org .سفينة النجاة موقعرابعا: 

علااااى  العديااااد  اااان املواقااااعالالتاااا ة والاااا   تتااااع ل حتااااا    ااااحاي  املواقااااعوهااااو  اااان 
  نوا:و  نتد ،  (14ر ، وحيوو نتد  سفين  النجاة املوقع ا نرتنأل، ويورد  

  . العقيدة احلق 

  . رقوق على  ابطيل. و   ذلك  ن املنتدهن 

ا  ال هااوا املوقااع حيتااوو العديااد  اان ا ااد ا ،  ثاال خد اا  الاادرو  الصااو ي ، ** ماا
 وال  حتتوو العشرا   ن ا لشيد واملدائ ، و يضا العديد  ن الدرو  الصو ي .
 **  ما  ال املوقع حيتوو  ربع حمطا  راقيو: ا طفال، القراال، الدرو ، النشيد.

يال ا   املواقع ا شاعري   اتم بالتاا التت  ، وهي  مثامل يورد خد  : ** و  املوقع
 وق، وخا   على الوهابي  والتيمي ، هت   يا وهلل احلمد   يورد هبا  تا  ث ة.الرق
 
 

 املطلب الثاين: املواقع اخلاصة.
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 razi.net-www.al: أوال: موقع اإلمام الرازي
و  اول الفقا  علاى و عليم   ول الادين  هتىل نشر هوا املوقع يودارراء    قد   املوقع: 

 .( وها  هل السن  واجلماع   ن ا شاعرة واملا ريدي  السواق ا عظم
 واملوقع هو للمؤلف ا شعرو املعروا: سعيد فوقةم  احا املصنفا  الالث ة.

يطلق البعض من مريدي الشيخ المهندس والمفكر سعيد فودة، على  يىيمه"الالع ا النى عش عشىرل و"

وفش زاوية أخرى يراه آخرون بأعه يمنا است ط ب ً حى داً فىش خيمىة الفكىر اإلسى مش، تيمن ً ب إلم م الرازي، 

 1"كت ب  ممطوط ، المطبوع منه  عشرون 150ويشهر سيف ً فش وجوه رموز تراثه. للشيخ فودة عحو 
ويعااد  حااد  هاام  تتاا : الالاشااف الصااغ  عاان عقائااد اباان  يمياا ، وهااوا الالتاااي ذاع 

وم، ر ااا  فيااا   ا تااا  علاااى خمالفاااا  ابااان  يميااا    قضااااهن  ااايت  باااني ا شااااعرة وخماااالفي
 (  فح .490الصفا  قوال  سائل التوحيد ا خر . يقع الالتاي   ر

واملوقااع  غاا ر  اان  واقااع ا شاااعرة  وااتم راادا بنقااد  ااراب اباان  يمياا ، و ااوا اااد  ال 
يااربز و اوا  ابان  يميا . عنااد الادنيا هت  ظاالل    الاا  لاك املواقاع  أناا    يوراد  

  وارو  املوقع روابط لالتا  ثل: قفع شت   ن شات  ورارق للحصاو، وهاو رق علاى 
 ابن  يمي . و يضا: السيف الصقيل، للستالي، وهو رق على نوني  ابن القيم.

 :اثنيا:موقع اإلمام الغزايل
 www.ghazali.org/site-ar/index.htm 

ة، وهااو  وااتم ابلغاا ا  فقااط واحلااق  ال هااوا املوقااع قااد خاادم  ااراب الغاا ا  خد اا   تاا  
 وهو ابللغ  العربي  وا جنلي ي . 

 را ااا  بثمانيااا  عشااار  رباااط  ااارارم الغااا ا ، وقااادوهناااا  عااادق  ااان ا يقاااول   نواااا: 
 وبعضوا خمطوط.  صدرا  طتوعا،

                                                 
 ..سعيد فوقة: الضعف الفالروسعيد فوقة بعنواال: ،  قابل   ع  /  حيف  الغد ا رقني  1

 على رابط:   17/3/2006بتاريخ 
http://www.alghad.jo/?news=80532 
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، فماثال  تااي املنقاو  ان الظاالل وضاع لا  و  ا  يقون   عمال الغ ا  فواي رائعا  رادا
 ، و سع  ر ا  للغا  خمتلف .  وقدع بتحقيقا  خمتلف ربع نسخ 

الا  بلاامل املقطااوع هبااا  و قا اد الفالسااف   ربااع نسااخ حمققا . وهالااوا   سااائر الالتااا
  ؤلفا، لهيك عن    املقطوع هبا. 24
 .وهنا   يقون :  ا  تا عن الغ ا  وفالرر، وفيوا عدق  ن التحوب والالتااب *
 

 يف االنرتنت، وقوة املادة العلمية. املبحث الثاين: مدى قوة املواقع األشعرية
، هااااو ضااااعفوا الواضاااا  يتقااااى  ال الساااام  الغالتاااا  علااااى املواقااااع ا شااااعري    ا نرتنااااأل

 وخا   هتذا استتعدل  واقع ا حتا ، وال   عد  قو   ن   ها نوعا  ا.
والناااواحي الضاااعيف    هاااور املواقاااع  ثااا ة،  اااع  اااوال هاااور املواقاااع  عاااد قليلااا    عاااامل 

 نأل، خا   هتذا  ا قارنتوا  واقع السلفيني، وقو ا. ا نرت 
 اان  %85اإلعال ياا  الاا  عارساوا ا شاااعرة  اان  يام يشاااللوال  احلملا وهاوا   ظاال 

 العامل اإلسال ي.
 وهنا سأبني روانا الضعف   هور املواقع،  ما يلي:

 حد  تاي  نتد  التصوا    نتد  ا  لني  قال . قلة املواقع األشعرية/1
 ا شعروبشر   هل السن  املوقع  ا يتني حجم قل  هور املواقع، حيع قال: ر ال

املمول  ابملاليني  ن  الفرنسي الوو نسف عشرا  املواقع الفرنسي  الوهابي 
 www.aslama.com الدو را 

 2(ابلفرنسي  ضد ال حف التجسيمي زورول لنصرة احلق بور تم املنرب الوحيد ل شاعرة
ابملواقاااع العربيااا ، فواااي  اااع ضاااعفوا  فواااي قليلااا ، والو اااول  اااا لاااي     اااا  اااا يتعلاااق

  ابلسول نظرا لقلتوا.
                                                 

 / على رابط:  2
http://www.aslein.net/showthread.php?t=3443 
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: وهوا   ر  وم حيع  نك عناد ا  قاارال باني  نتاد  على هذه املواقع اإلقبال/ 2

 ، ااان روااا  ، وسااافين  النجااااة ا شاااعرو احلتشاااي ي  ا شاااعرواو نتاااد  التناااا  ااالني، 
ااااد فارقاااا  تااا ا بينوماااا       خااار   ااان روااا و نتاااد    اااحاي احلاااديع السااالفي

 وفيما يلي ردول يتني الفر : الدخول  وين املنتديني.
 اليوم والتاريخ

 
عدد زوار األصلني  الوقت

 األشعري
عدد زوار التن زيه 

 األشعري
عدد زوار سفينة 
النجاة األشعري 

 احلبشي

زوار ملتقى أهل 
 احلديث السلفي

اجلمعة 
23/3/1427 

 257 12 / فقط1 /فقط1 / صباحا9

اجلمعة 
23/3/1427 

 475 27 / فقط1 4 / ليال10

الثالاثء 
4/4/1427 

مل أجد املنتدى ومت  6 /ليال7
 تغيري عنوانه

15 401 

الثالاثء 
18/4/1427 

مل أجد املنتدى ومت  10 /ليال11
 تغيري عنوانه

14 355 

قاال  حاد  تااي ، وقاد يشاود هباا ا شااعرة  نفساوموهور القوة للمنتدهن  السالفي ، 
  3هوا  ا حصل      لتقى  هل احلديع نتد  ا  لني    قال ل  بعنواال: 

 لمااا    نتااداهم، ين  نااأل  عجتاااي بشاايء واحااد     قو ااا:ولالاان ل  اناا   نصاا : "  ااا
،  4 شااار    آال واحااد علااى ا ااط 100علااى ا قاال   ثاار  اان  قخلااأل علياا   رااد

 (وق ن الرق و و  وضوع يطرح اد علي   ثرة
لطااول املاادة ، فوااي قليلاا  ابلنساات  ا شااعري  ** و  ااا عاادق املواضاايع   هااور املنتاادهن 

 . ن افتتاحوا هتىل اليوم

                                                 
 / رابط املقال: 3

http://www.aslein.net/showthread.php?t=3453 

 احا املقال ملقال ، وهت  فاجلدول السابق يتني  ال  توسط الدخول   شور ربيع  / هوا وقأل  تاب  4
  شار . 350يصل  1427ا ول والثاين  ن عام 
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، وقااد  اااال  ول " اان الوهابياا  املتمساالفنير "فااأ رب املنتاادهن     نتااد  التن ياا  هااو : 
 27/2/2006، وآخر  وضوع  اال   اتريخ: 27/4/2004 قال في    اتريخ: 

(  وضاااوعا فقاااط، 139تاااد  لااا  عا ااااال، هت  شاااورين، ومل يالتاااا فيااا  هت  ر و  ال املن
 5وهو عدق قليل ردا.

 
 مكتبات املواقع./3
  املواقاع، وخا ا  فا  ا  التتا  املواقع ا شعري ، فوي حتالاي الضاعف القاائم   نو 

 ااان ا شاااعري  هتذا  اااا قورناااأل ابملواقاااع السااالفي  و ثااارة  تتواااا. بااال هتناااك ااااد الشاااالو  
 ، و  ها.عندهم  ا لالرتونيعف املالتتا    ض  نفسوم

    تاااا  حاااد ا شااااعرة    نتاااد  ا  ااالني    نتاااد  الالتااااي  قاااا  بعناااواال: "
احمل ناا  فعااال الصااعوب  الاا   ا  ااور اان ر "، قااال فياا :سااتيل  التتاا  هتسااال ي  هتلالرتونياا 

   و خا ا  م تاا  هال السان  احلصاول علاى   هاوا الوقاأل   يواروواا املارء
 ساتاي يعرفواا اجلمياع ، لالان الواراا حياتم عليناا  ال    و ذلك منا العقدي اجلوا

فالالتاا و هتال مل  منعمال و نعاوق هاوا الانقص جنلا  و ننادي حظناا بال عليناا  ال
اإلساال ي    و علاى املواقاع م هن ناا   قور النشار السالفي  املنتشارة    الان  وراوقة

املالتتاا     فإال  لك الالتا  وروق م اإللالرتوني  ال  يتقامسوا الروافض و الوهابي
قور نشاار  خاار ، و نشاارها علااى ا نرتنااأل   ياللااف  و    العا اا  و  ورااوقة

 .(قانوني   ال  عظموا  ا   ؤلفوها  ن  ئا  السنني  ساءل 
عنااد ا  اادخل  التتاا   نتااد  ا  االني فإنااك لاان اااد العديااد  اان الالتااا  واملتصااف 

 ااان القاااراء   املنتاااد ، و ااان هاااور الالتاااا:  قواااا عااادطلتيا شاااعري  ا  ااالي ، والااا  
                                                 

، وهوا يعو  يضا  ال املنتد  4/4/2006، املوافق: 6/3/1426/ هور اإلحصائي   تتتوا   اتريخ  5
، هو   رب ر ن الوهابي  املتمسلفنيلم  ال شور وستع   هنم  و  وضوع رديد.  ع العمل يالتا في   نو 
  نتد    املوقع.
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ع ا قلا ، شارح السنوساي علاى راوهرة التوحيد،اإلرشااق للجاويو، ملا، املواقف للعضد
 الرباهني، ا ربعني للرازو.  م
 ااور املواقااع  ر ياا ا علااى نشاار الالتااا الاا   قاادح   املشاااهد   اجلانااا اةخاار  ااد و 

  تا التوحيد   ها.و أال لي  هنا   ن    هل السن   ن يسمويم وهابي ، و يمي ،
 

 املبحث الثالث: مفهوم أهل السنة واجلماعة يف مواقع األشعرية.
 ااان ا شاااياء الااا  يااادور عليواااا رااادل  ثااا     نتااادهن  ا شااااعرة و اااواقعوم قضاااي  
 سمى  هل السن  واجلماع ، وال   ازالأل  واقعوم  ؤ د  ال هاوا املصاطل  لاي  هت  

 ريدي  قوال   هم.ل شعري  واملا 
"  هاال الساان  واباان    نتااد  ا  االني  قااا  بعنااواال:  6سااعيد فااوقة ا سااتاذ  تااا
والعقياادة ، هل عالاان  ال ناادرع العقياادة الاا  يعتقااد هبااا اباان  يمياا ، قااال فياا :ر7 يمياا "

 اان الغتاااء التااام  ال ياادرع اباان  ....الاا  يعتقااد هبااا الساااقة ا شاااعرة حتااأل ابي واحااد
فالعلمااااء قاااد ا فقاااوا علاااى  ال ا شااااعرة هااام  ....حتاااأل اسااام واحاااد  يميااا  وا شااااعرة

 (....احلقيقيوال للسن  واجلماع  املمثلوال
 .املعاصر املبحث الرابع: االنشقاقات يف الذهب األشعري

الناااظر للمااوها ا شااعرو املعا اار عااد فياا  بعااض ا نشااقاقا ، وهتال مل  الاان  تاا ة، 
 اة املوها.هت   يا  تني  ال هنا  اختالفا  بني قع

فحساان السااقاا ا شااعرو اجللااد، والااوو   ثاار  اان املؤلفااا  للاارق علااى اباان  يمياا ، 
،  صاال باا  ا خاا ة ارتواااقا  قاخاال املااوها ا شااعرو اةوناا و  تاعاا ،   اات  لاا    

 اثر حفيظاا  بعااض هتىل حااد النقااد اجلااروء  والقااوو لر ااوز   املااوها، ا  اار الااوو 
                                                 

/ سعيد فوقة يعد  ن رواق املدرس  ا شعري  املعا رة، و ن  برز املنافحني عنوا. سيأيت التعريف ب    6
 و وقع .

  /    نتد  احملاورا  واملناظرا .  7
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هتلقام احلجار للمتطااول (قدعا  تاي:   لف ا قدعلما  ال السقا ا شعري  املوتمني.
، قافع في  عن املوها ا شعرو قفاعا  ، و  ر  ن الالتا)على ا شاعرة  ن التشر

 . ت ا  ن     ال يظور في  بعض انشقاقا   عن املوها
الاارق علااى حساان السااقاا    تابااا  راااء    وضااوع    نتااد  ا  االني بعناااواال: "

،  اااا يتاااني حجااام ا اااالا الاااوو ظوااار   8باااالل النجاااار "، للالا ااااهتحالاااام التقيياااد
اةوناا  ا خاا ة حااول حساان السااقاا، ويتااني هااوا بعااض التعليقااا  علااى املوضااوع، 

 وهي  التا :
فااااال  عاااارا اليااااوم بعااااد  ال  نااااأل  -يقصااااد السااااقاا-لقااااد وهللا  اااا ت  وباااادتلألر**

 ..... نأل ا شعروت الشافعيت الشاذ ت  اذا
مل يالن  حد يعتأ  ا يالتت  حسن وحاشيت  بعد ا حتوتل  وهتن رو   عليق آخر:  **

ا شعروت  ضلالي ل  نفس  رضي هللا عن ،  تطاو ي علي   عن  وها هت ام  هل السنت 
وبعد خرور  عن  قوال  هلت السنت    عدق  ن املسائل   لقماي لنفس  احلجر بنفس ،

 ( واها هتىل  وها خاصت ب   لفتق  ن عدتة
بااتوم  تا ة نظارا لتحااررر   املاوها، وقااد   يتومونا اا بااد  ا شاعري  والواقاع  ال الساق

"، السااقاا .. شااعرو  م شاايعي بعنااواال: "    نتااد  ا  االني  تااا  حاادهم  قااا 
 هتليا يرياد احلاق ويساعى  -وهللا اعلام  ظنا  الساقاا الشايخ و ااال  ان التعليقاا : "

حا    العقيادة  يء   ال شا ولالنا  علاى  اا يتادوا ا ارت بنفسا  قلايال فاخاو  تواد
   "حمل ارتواق  ياال  يقول عنوا 

***ويظور    ال السقاا بد  ينتقد املاوها ا شاعرو ملاا فيا   ان التنااقض، والاوو 
 فرز ااا  املااادار  ا شاااعري . ففااار  باااني  درسااا   تقاااد ي ا شااااعرة  ا شاااعرو نفسااا ، 

 والتاقالين، والتيوقي، وبني  درس   تأخريوم ا عت الي .
                                                 

 / على رابط: 8
http://www.aslein.net/showthread.php?t=3147 
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لفاار  هاااو  ااا مل يساااتطع ا شاااعرة املعا اااروال فوماا ،  و مل يريااادوا فوماا   عااا  وهااوا ا
وهاااو ا  ااار الاااوو اساااتطاع الساااقاا فومااا ،    ااا ،  نااا  يااانقض  اااوهتوم ا عتااا ا 

  .9 املتعصتنيوالالالم علي  عر ة  ريت !،  ع  ون   ن ا شاعرة 
عري  **و  ااااا يتعلااااق اب حتااااا ، فواااام نخااااووال  وقااااف حاااااق  اااان بعااااض ر ااااوز ا شاااا

وهااوا املوقااف يعااوق بشااالل  تاا  هتىل . 10، والااوو  فاارر ا حتااا املعا اارة،  ااالتوطي
التاام للحالاام، و واروا   الرضوخ، هتذ  ال  ن  نوج ا حتا  للتوطياةراء السياسي  

ليسوا هت   ا حتا الدعاة الوين يتخووال  ن احلالو ا  هدفا  نتقاقا م. وهت  فإال 
عرو املعا اااار، هت   ال  نظاااايموم، وقسااااو م علااااى  حااااد التيااااارا  قاخاااال الفالاااار ا شاااا
 املخالف  ي هم عن ابقي ا شاعرة.

                                                 
/  تا السقاا  قا   ذعا   نقد بعض ر وز ا شعري ،    نتدار:  نتد  التن ي ، بعنواال:  9

 "،  نقل بعض نصو   ال   تني بعض هجو   على ر وز  شعري .  التا :اإلابن "ا شعرو و تاي 
ن  وها  محد ب  و    در سرق عقيد    يا على ] و اإلابن [فا شعرو قال    در الالتاي**ر

ر ا  محد وشيعت   سائر   - عو ا شعرو -و ن هوا يتتني  ال الررل محنتل وفخم   و ف  رداي 
 (ا سم    ا عتقاق

 ن ختريفا   هتملا هي لقد  لأل   التعليقا  على العلو هتىل  ال اإلابن  ليسأل  ن  صنيف ا شعرو **ر
 (الوو قتلت   يضاي حماو      خمالف  املعت ل  التاقالين

نقلت   نالحظ  ال  ا يسمى ابملوها ا شعرو     تفق  ئمت    العقيدة ! فالالم ا شعرو الوو **ر
قوال ا رق وقريا  ن   الم التاقالين ،   ا  الم الغ ا     السماء  عاىل  ن اإلابن  في   صري   ال هللا

 (لولك را اي  وهت ام احلر ني فوو خمالف
، على  عا را    وها ا شاعرة عالن  ال نطلق عليوا  فالالاال  و   ذلك  ن الاللما  الالث ة و 

 هو حسن السقاا. العقدين ا خ ين، خا   هتذا علمنا  ال  ن  تار املعتنني ب    نطا  لي  واسعا
 ناقش  ملقال للسيد  وانظر نقدا  ذعا للسقاا حول  قال  هوا     وقع :  نتد  ا  لني، بعنواال: "

، وبد  يتنازل عن  شياء هي  ن الظاهر    ن   ن أتار بفالرة التقريا  ع الشيع "، ،و حسن السقاا
  عتقد  هل السن  ابملع  العام، وعندر رر ة على الصحاب  و تا السن ، فرارعوا   املقال.

  http://www.bouti.com/cgi-bin/bsearch.cgi انظر  وقع التوطي على هوا الرابط:/  10
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 املبحث اخلامس: األشعرية والصوفية.

 و  التقاااري الالتاا قخولااك للمواقااع ا شااعري   فإنااك سااتجد  الوهلاا  ا وىل  اان عنااد
ردا هوا التوحد    ث   ان  الواض حيع اد  ن  مشت  التام بني ها ني الطائفتني

 تجد التصوا ا را   ع املعتقد ا شعرو.فاملواقع، 
ا رافي ،  و الشخصيا  الا  ر اا  فرهاا بعاض ا شاعري   اابن  اب فعال  ا  ا يتعلق 

ينتقدها على استحياء  ت ، ويتول  ا  فإملاعريب واحلالع  فإال ورد   ن ينتقدها 
 ، هت   ن  لقر.بشدةش  املعاذير، وهتال  اال القليل  ن ا شعري  ينتقدها 

  لقط   ن لقطا  الفيديو نقلوا  حد ا شاعرة    نتد  ا  لني    قال 
 "!هتىل هور الدرر   صل طاع  الو ؟"بعنواال:

انوا عشوال على  ربع  وذ ر فيوا استياءر الشديد  ن بعض املريدين اللوين  
صموا ب   يقتلوال يد شيخوم، و ن  ابي استطاع الوهابي   ال خ احليوال  مث

 11ا شعري  املتصوف .
الصااوفي   الطاار   اان ا شاااعرةطلتاا  العلاام   وقااففالانااأل بعااض التعليقااا  الاا   تااني 

 ا رافي :
وهاو  حاد   ثار املشاار ني    – amjad ash3aryالالا اا:  اعارتق* 

ر خمالفاااا  شاااارعي     : مل  ا وىل: ر -فيوااااابعاااادق  اااان ا عرتاضااااا ، يقااااول  املنتااااد 
فواو  اا هاو  تعاارا باني  املشود فاال قصد  بتعليقك ا نوع للشيخ  ع  قتيل يدر

  النفااو   واال رفضاا  الااتعض لعلاا  محتقاا  الاانف   بااوايوهااو ابي  اان  مالصااوفي 
 .فالنف  رتلأل على حا ذا ا

                                                 
  / على رابط: 11
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علاى  ان يقاوم هباا   علاى شارعي  فواي حجا   خمالفا   يا هناا    ال ا   هتالالثانيا  : 
فمان شاو شاو    محقيقي  للشريعي  فالتصوا ا تداق  ا ل و ر   مالتصوا   ول
 ( النار

هن  خاي    غارت هباور الساخافا  فتقاف  اع حمماوق  محاد السايد: ر الالا ا * ويقول
 خطااء   نوافاق عليواا ، ولاو  ال  ال  الوهابي  ضاد هتخواناك  ان  هال السان  ، فواور

ابلاتطالال لو ال ا  ار هتىل اإلساالم  اعا   و  فاراق يعاوق علاى املانوجخطاأ يقاع  ان  
 (.فعيا  خطاء املسلمني

وهالوا  ربز الاللما  اللين    هتنالار هور ا رافا ، وقد   ت  هنا  رادل  ا  **
 واسع حول هور ا رافا .

هاااو نقاااد و  بساااتا قولااا  اب حتااااقم ينتقااادر**   اااا  ساااأل  ابااان عاااريب فإناااك ااااد  ااان 
  و  ننا   نفوم عتارا  . م فاقر ر ا ا طأ م ؤقي

واد  ن حيرتم ابن عريب  ن   نخو بالال  ، حيع يقاول  حادهم   قفااع لا  عان 
فيماا  ليساأل  راراع عناد  هال التصاوا بشاالل عاام عاريب فالتاا ابانابان عاريب: ر

و ياااف  الاااوال  راراااع وقاااد حاااور شااايوخ التصاااوا  ااان قراء اااا ومحلواااا علاااى  م علااام
 12(ظاهرها

ا  حد  برز  تااي  نتاد  ا  الني وهاو  اال حساو الشارابيت ا شاعرو  قاا  و ت
 هل نستطيع  ال ننتشل الصوفي   ا هم في ؟؟، قال في : ر13بعنواال: فضالء الصوفي 

م اجلنيد؟؟ هل  ن املمالن  ال  (نعيد للصوفي  رونقوا  هنت
  لالن هوا الصو  ا شعرو لقر ردا    نتدهن  ا شعري .

                                                 
 / على رابط: املوضوع    نتد  ا  لني 12

 / على رابط: 13
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فقد  تا    نتد  ا  لني  ا ستغاا  اب نتياء وا ولياء والصاحلنيوع **   ا  وض
ا ساااتغاا  اب نتيااااء الالا اااا: حمماااد حتياااا الفنااادو،  قاااا    ثااا ة حتاااأل عناااواال: 

و  هم ، و ن   شاروع. مث  ا نتياء، روز فيوا قعاء ا  وا   ن وا ولياء والصاحلني
  14تحع الفو!راء  التعقيتا   لوا شا رة ل  على هوا ال

 
 عند األشاعرة. العقيدة السلفيةالفصل الثاني: 

 .وأهل احلديث بحث األول: املوقف األشعري من أهل السنةامل
لساالف ا وائاال، ملااا   عاادم لالواضاا   اان خااالل  ااا يالتتاا  ا شااعري   ثاارة انتساااهبم 

 هت   ال هاوا ا نتسااي لاي    اول املاوها ا شاعرو. انقطاع هتشالالي انتساهبم  ن 
فياا   ثاا  استشااواق  قااوا م وا عتماااق عليوااا، و اان  اارح  اان الساالف بقااول خااالف 

 ،  و ا جوم على  احت .املتعسف املعتقد ا شعرو فمص ر هت ا التأويل
و ااوا ااادهم يقولااوال  ال  ااوها اباان  يمياا  هتملااا هااو اخاارتاع  اان عناادر، وهتذا وراادوا  

،  و ، وابان خ عا يم،  الادار ي ال ا  حد السلف  وافقا  بن  يمي  قوفور ابلتجس
، و  هااا  اان  عتااد هللا باان  محااد،  و الفقاا  ا  ااربشااالالوا    ااح  الالتاااي  الساان  ل

 .15 تا السلف

                                                 
  / على رابط: 14

http://www.aslein.net/showthread.php?t=2541&highlight  
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"، للالا اا الطااهر عمار الطااهر،  فيا  التشااليك    ثا   ان  تاا (1/3) احلشوي    عقائد املسالمني

 ، على رابطالسلف ال  ينقل  نوا ابن  يمي ، والقدح   بعضوم
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 "   فا  ري العاملني
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احلااااديع   احلقيقاااا    هاااالباااال هتال يقااااول املنظاااار ا شااااعرو املعا اااار، سااااعيد فااااوقة: ر
وهتال خاالفوهم مل يلتفاأل هتلايوم  ان حياع هام  هال   وافقاوال ل شااعرة،   خاالفويم

  .فرق   خر   يمديع، بل ينظر هتليوم على ح
اشاااتغلوا ابحلاااديع بااال واشاااتوروا  فأناااأل  علااام  يواااا القاااار   ال  ثااا ا  ااان الالرا يااا  قاااد

واجلماعااا    قاااو م هتال هللا  ابل هاااد ، ولالااان  اااع هاااوا فقاااد خاااالفوا عقائاااد  هااال السااان 
 و  ماساا ،  مااا  ، ساااف   عاااىل رساام، وهتناا   عاااىل علااى العاار  هت ااا  ساااف   و بااال

يلتفأل هتىل خالفوام   ل  الواحد  نا على  رسي ، فوؤ ء  ن الفر  املتتدع  ال   
 .واجلماع   ن حيع العقائد. وهم ليسوا  ن  هل السن 

 هال السان  واجلماعا ، وذلاك  او  فمن وافقوم  ن  هل احلديع فوو  نوم لاي   ان
والااوو يعتمااد علياا  اباان ، يسااي يب سااعيد الاادار ي  اااحا  تاااي الاارق علااى بشاار املر 

 علام  هال السان  واجلماعا    يمي  رام ا عتماق وحيتج  قوال  وينظار هتليا  علاى  نا   ان
 16(ا سم    العقائد، و  الواقع فما هو هت   حد   رب زعماء

و  ااا  تاااي الفقاا  ا  اارب  يب حنيفاا  فإنااك ااادهم يثتتوناا  عنااد الالااالم عمو ااا عاان 
فإنا  يقابال    عتقاد ا شااعرة يوافاق   اا نقال  هال السان  عنا  اتو  الالتاي، وعند 

 .التيميني الوهابي  ابلتحريف في  ابلنفي وا ام
 ورق  ،"حنيفااااا  ؟  يب اإل اااااامهاااااوا الالاااااالم ا طااااا  عااااان   اااااا    قاااااال بعناااااواال: " **

و نوااا  ااا نقاال  اان الفقاا   قا  اان النصااوص   عقياادة  يب حنيفاا ،عااد  اااحا املقااال
                                                 

، نت  في  الدار ي، وابن "  للالا ا سعيد فوقةالتيميوال اجلُدق/ وهنا   قال آخر بعنواال املقال: " 16
 خ ع ،  ع اعرتاف  بعلم    احلديع.

  شتم الدار ي، ورعل  ضابط     املنتد   ابلالتاب  ن املالثرين  حممد   رم  بو  و  ، وهوو ثل   تا 
(، ورعل  ريل الدار ي لي   عتربا  ن السلف. انظر رابط 120 لم  السلف هم  ن عاشوا هتىل عام ر

 املقال: 
http://www.aslein.net/showthread.php?t=3106 
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  يو ااااف هللا  عاااااىل بصاااافا  املخلااااوقني م و ضاااات   يب حنيفاااا : ر ا  اااارب  اااان قااااول
يغضاا  وهاو واجلماعا  السان  وهاو قاول  هال، ورضاار  افتاال  ان  افا   باال  ياف

 حاد  مل  ،با  م ونصاف   ماا و اف نفسا اويرضى و  يقاال :  ضات  عقوبتا  ورضاار او 
ياااد هللا فاااو   ومل يالااان لااا   فاااواي  حاااد م حااايع قااااقر مسياااع بصااا  عاااامل م ،ومل يولااادد يلااا

 (وورو  لي   ورور خلق  ،ليسأل  أيدو خلق   يديوم
،    عاااارق  شاااااليال    اتااااو  قااااال  حااااد املعلقااااني  اااان يالثاااار الالتاباااا    املنتااااد 

-بااال  ا تااا  سااالفي  عا ااار-فواااوا  اااالم واضااا  فيااا  الالاااوي : رالالاااالم عااان اإل اااام
 (واجلماع  مل يالن  عروفا   عصر  يب حنيف  السن  فا طالح  هل

هااوا وهللا العجااا، فلاام ياللااف نفساا  ابلررااوع لالتاااي  يب حنيفاا ، و  العلااو  قلااأل:
، لينظاار لعاادق  اان النصااوص عاان  يب حنيفاا  للااوه ، و  ارتماااع اجليااو   باان القاايم

 . واحلق  ن  ظاهر عندهم قل  اطالعوم على  تا السلف.و  ر
 هو ستا  شاليك  ن شالالك بصح  ا  مث  تعجا    وضوع آخر بعنواال: "**

 "نست  الفق  ا  رب  يب حنيف 
 ثااااا الالتاااااي  يب حنيفاااا  و شاااانع ابلوهابياااا    نفاااايوم  اااااد  ال  الااااا التعليقااااا 
:  نااا   ] و   عااادم  اااح  نساااتت [ولعااالت الساااتا الااارئي الالتااااي عنااا ، و اااا قاااالوا: ر

 (خالف  ا علي  وهابي  هوا العصر
 قاااااوا م  يب حنيفااااا   ال  قاااااول: هن لياااااأل ا شاااااعري  واملا ريديااااا   اااااا قام  يااااام ينساااااتوال 
 نساااف املعتقاااد  ساااوايتمساااالوا  اااا   هاااوا الالتااااي  ااان  قاااوال، والااا    يايتواااا 

 ا شعرو   الصفا  واإلعاال..
لتخارو  ن  تاي خلق  فعال العتاق فيواا هتاتاا  ا نقال عنوملا  ورق  حد الالتاي **

ريتاااا ،  قااااول ا ساااتواء و ال  اااان  نالاااارر هتملاااا هااااو  اااان اجلومياااا ، رااااء  التعليقااااا  الغ
 ئمااا   هااال السااان  و سااااقة علماااائوم  - و رواهن  ا ساااتواء– هااال قر هاااابعضاااوم: ر

 ؟.......عسا ر و التيوقي و ابن وحمدايوم:  النووو
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هاااال سااااألأل نفسااااك ملاااااذا مل يعماااال هااااؤ ء اجلوابااااوة  علتمااااو املساااالمني علااااى  ااااد  
 ..( لك الرواهن  بظاهر ا ريال

مل يوااتم العلماااء  االني: سااعيد فااوقة، بقولاا : ر** وعلااق املررااع ا شااعرو    وقااع ا 
 .علينا اعتماقها  و :  يا ليسأل عن  عصو ني فال  ا. ابلنظر   هور الرواهن 

 .وبعضوم قدح   نستتوا هتىل  ن رويأل عنوم، اثنيا:  يا آحاق
 17.(اثلثا:  يا  ع  ويا   ظاهرها ختالف القواطع  ن ا قل 

، يعتمادوال  قاوال السالف هت  هتال ورادوا  اا خادم  اوهتوم    وهبوا  علام  ال ا شاعري
 وانتساهبم هتملا هو انتساي  شريف، ح    يتوموا اب نقطاع    صدر العقيدة.

ا شااااعري  عناااادها حاااارص شااااديد علااااى نشاااار النصاااايح  املنسااااوب   املواقااااع**  مااااا  ال 
والا   ،بان  يميا واملوروا    "ز ال العلام"، "النصيح  الوهتيا "  و:للوه ، واملسماة:

هن خيت   ن ا تعك فإن   عرق لل ندق  وا  الل   سيما هتذا  اال قليل العلم  نوا: ر
ابطوليااا شااووانيا. لالناا  ينفعااك و اهااد عنااد  بياادر ولسااان  و  التاااطن عاادو  والاادين

وقلتاا . فواال  عظاام   تاعااك هت  قعيااد  ربااوط خفيااف العقاالم  و عااا ي   لااك لالاا 
 و لشاف  ااف عادل الفوام؟ فاإال  ، ريا وارم قوو املالر  واي بليد الوهنم  و

هن  ساالم  قاادم محااار شااوو ك ملاادح نفسااك، هتىل  . مل  صاادقو ففتشااوم وزياام ابلعاادل
 18(.و  قرو ا برار  م  صاققوا و عاق  ا خيار. هتىل  م  صاققوا

                                                 
مل  ا السيد حسن السقاا وننتظر واال: ر/ انظر املقال، والتعليقا  علي     نتد  ا  لني، بعن 17

 ..(اإلراب   ن الشيخ سعيد
 هؤ ء  وهوا ا  ر  نتشر   املنتدهن  ا شعري ،  قول  حدهم    نتد  التن ي ،    قال بعنواال: "

فإال  بن  يمي  سلف ويطلق عليوم ابلسلف قال الالا ا: ر"÷ السلف الصاف  م هم سلف ابن  يمي 
 :وسلف  الصاف هم الصاف رويوا،

يعلى  القاضي  بو - بو هتمساعيل ا نصارو ا روو  -الدار ي السج و  -ا الل  -بط  العالربو  ابن
 (، مث بد  بوم هؤ ء ا عالم، و يم ر وز ا سم .الربهبارو –ابن ال ا وين  -ابن حا د الورتا   -الفراء 

 على رابط: -"،    نتد  التن ي ي  الم الوه    ابن  يم  / انظر  وضوع بعنواال: " 18
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 الكذب يف حكاية مذهب أهل السنة.و املبحث الثاين: اخلطأ, واجلهل, 
اعرة  حيااااال  قااااوال لااااتعض الساااالف  ااااا خااااالف  عتقاااادهم، فيتاقروناااا  يصااااطدم ا شاااا

 .ابلتفس  املتعسف،  و التالويا
، "اإل اااام ساااحنوال"، للالا اااا: "ا ساااتواء":    وضاااوع    نتاااد  ا  ااالني بعناااواال

العلمااء  وقد فسارها بعاضبقول : راإل ام  الك سعيد فوقة على  قول  ا ستاذ علق 
هتال ا ساتواء الالئاق ابهلل هاو   و هتال عقولناا قلتناا علاى وما ساتواء  علا فقاال: قولا 

 .ا رساااااااام ا ساااااااتيالء قوال ا ساااااااتقرار واجللاااااااو ،  يماااااااا  ااااااان  ااااااافا 
   و ااااف اب حااااوال املتعقلاااا   هتال ذا  هللا  عاااااىل : عنااااار، والاليااااف جموااااول: وقولاااا 

 (لوروقر   الالتاي وا يئا  احلسي   ن الرتبع و ور، واإلعاال ب  وارا
 فوضااي، بال يالاوال  وبناء على هوا التفس  لاللما  اإل اام  الاك،   يالاوالل: رمث قا

 ان وهاو املعا   اإل اام  الاك  اؤو ي، وذلاك  نا  قاد فسار  عا  ا ساتواء  اا ذ ارلر
  ....الصحي 

ف   ا األص  ل أا  لمتاا ،  وهتذا  اااال هااوا هااو املعاا  الااوو  راقر اإل ااام  الااك  اان
 (.التفويض خالفاً ملا هو مشهور مذهب السلف كاا هو التأويل دوا

زعماااوا  ال الشااايخ عتاااد القااااقر اجلااايالين و   قاااال    نتاااد  ا  ااالني بعناااواال: "**
 فااالت للشايخر "م للالا ا :  الاشافي خضار، عقاا الالا اا بقولا : رعل هلل رو 

 نا   م  الفقا  احلنتلاي" الغنيا " :امسا   تاااب  شاوورا عتاد القااقر رضاي هللا عنا 
                                                                                                                                            
http://www.tnzih.org/vb3/showthread.php?t=665 

نصيح  الوهتي  املنحول  "التوضي  اجللي   الرق على ال وللنظر   اتو  هور الرسال  عن الوه ، انظر:
2/308الشيتاين،  تا حور  نوا العلماء  هتبراهيمعلى اإل ام الوه "، حملمد بن   
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 الاوين جمسام  احلنابلا  لالان مالالتااي اثباأل  نا   ان أتليفا  ، وهاواحنتلي املاوها

علياا  فيوااا  ناا   افاارتوا م قخلااوا علياا   سااائل هللا رساام سااا ن رواا  فااو  يعتقاادوال  ال
 الت حاروا املعجام : "عليا   نا  يقاول ، وافارتوا"هللا سا ن   روا  فاو  هتال: "يقول
 19("قدع 

سا ن على  لوال ملن يثتأل ا ستواء  ن  قول: ل سف  ال  ن عاقة ا شاعرة  يم يقو 
 .التاطل  العر ، و   ذلك  ن اللوازم

وهالااااوا  ولااااوال عقياااادة الساااالف، باااال   يتصااااوروال  ال  اااام عقياااادة واضااااح  املعااااامل. 
 20وللشيخ عتد القاقر  ال ا نفيسا ينقض  وها ا شاعرة   الصفا 

نجرة واللساال هلل رل ابن ابز وااتا  احلو   قال    نتد  ا  لني، بعنواال: "** 
 ،طالقاا  ثال هاور اإلابان ابز    الشايخ  ان  وقاف "، يتعجاا الالا ااشان  و ن ر

 و يا    نفي و   ثا.
 : اباااان  يمياااا  ا ساااام املعااااروا  مااااا يلااااي  حفاااااق عتااااوق : رالالا ااااا مث يقااااول

   لاا  علااى الالرسااي -4 لاا  حااد -3 لاا  رساام -2   اارقشاااي  -1

، هاو بصاااق   ااا يقولا  عانوم، و اااا، هتىل آخار ( ا.ها عشاي و اايء -6 يتحار  -5
 وعند هللا اتمع ا صوم.

، قاااام الالا اااا ابلساااخري  علاااى  ااان 21"وابااان اجلاااوزو قتاااورو  يضاااا: "** و  عناااواال 
 نص :  يسميوم وهابي  عند ا نقل عن ابن اجلوزو    تاب   يد ا اطر  ا

                                                 
 بط: / را  19

http://www.aslein.net/showthread.php?t=2762 
وابن م 3/296، و ا نقل  ابن ررا   ذيل طتقا  احلنابل  128-121/ انظر  ال     الغني ص 20

 477الفتو  احلموي  ص يمي    

  / على رابط: 21
http://www.aslein.net/search.php?searchid=1259 
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 (هبا وليالن ل  وظيف   ن زهنرة قتور الصاحلني وا لوة... ر
واستخلص  ن هوا  ال جمرق زهنرة القتاور عناد الوهابيا   عاد قتوريا ، و ال القتوريا   عاو 

علااى املوضااوع   اان ا شاااعرة ا ااروع  اان اإلسااالم، باادليل  ااا قااام باا  بعااض املعلقااني
بنقل فتاو  للشيخ  اف الفوزاال بالوال  ان يطلاا  ان ا وليااء والصااحلني  ان  هال 

 القتور املدق فإن  يعد قتورهن.
 يريدوال اإلل ام ملن يسمويم وهابي . فوم

هت   نااا  للحقيقااا  فاااإال  حاااد التاااارزين   املنتاااد   ااانوم شاااالك    قصاااوق  ااااحا 
 (.ن اجلوزوابحتوا لو  وضحأل  ع  زهنرة القتور عند املقال حيع قال: ر

 و ر اااا  ال نساااتند هتىل،  ر اااا  ثااا ا  ال   نظلموااام مث قاااال    علياااق آخااار:ر

 (عند  ربائوم قتورهن فلي  ال ائرم  صاقرهم
"، حيالااي  اااحا  اان  ناقضااا  اباان ابز  ي  بعنااواال: "ا** و   قااال    نتااد  التناا

ل عن الشيخ  ال املعي   عناها العلم، مث حياتج  ال هاوا أتويال، والوهابيا     اؤ ن املقا
 ابلتأويل. 

"، يادة شااهب   بان  يميا  لفرعاوال   العق ** و   نتد  التن ي   يضا  قاال بعناواال: "
يظور  ن  سوء الفوم، والتاللف التاام   الارق، حياع زعام الالا اا  ال اساتد ل ابان 

وقااال فرعااوال هن ها اااال اباان    اارحا لعلااي  بلاامل  يمياا  علااى علااو هللا بقولاا   عاااىل: ر
(، ياادل علااى  شاااهب  لفرعااوال  وسااى ا سااتاي  سااتاي السااماوا  فااأطلع هتىل هتلاا 

سي الالا ا السؤال:  ان  خارب فرعاوال  ال هللا عند ا اعتقد  ال هللا   السماء. وقد ن
   السماء؟

وأيضا من األشياء املهمة اليت م ا زال األش اعرة يس ريوا عليه ا يف منت د  م، ** 
 على من ال يعرف منهجهم؛ أهنم على منهج السلف. ويلبسوا هبا
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و ااان ذلاااك  قاااال    نتاااد  "سااافين  النجااااة" ، وهااام  ااان ا شااااعرة ا حتاااا ، وهاااو 
هتاتااااا   ن ياااا  هللا عاااان املالاااااال  اااان القااااراال واحلااااديع و اااان  قااااوال الساااالف : ربعنااااواال
 (وا لف

، و  فاال  ئااا  النصااوص الدالاا  علااى مث  ورق آهن  عا اا   ثاال: رلااي   مثلاا  شاايء(
 ا ستواء والعلو....

فقاد   ن زعم  ال هت ناا حمادوقمث  ورق اةاثر عن السلف،  قول علي رضي هللا عن : ر
حديع  رياا نعيم    ضعيف  حيع قال: "  بوو ر   عقيا  (،رول ا الق املعتوق

 22 "عن   رسال هتسحا  ن حديع النعماال  وا روار ابن 
  23( اال هللا و   الاال وهو اةال على  ا علي   اال  وقول : ر 
 ومااا ،  نقلاا  عاان  محااد: ر   اا  حماال الناا اعالثابااأل عاان الساالف بالااالم  وهااو ياارت 

 والثابأل عن  محد هتاتا  العلو وا ستواء.(،  صور  بتالك فاهلل خبالا ذلك
شيخ وهايب يثتأل هلل الصورة :  قال بعنواال: ر"و   وقع : "سفين  النجاة**

، وينالر الالا ا على الشيخ عتد الع ي  الرارحي هتاتا  الصورة، وهو (وفيوا الور 
  وروق   ا حاقيع النتوي ، هت   ال املالحظ  يم يورقوال   التأويل  قوال بعض
 هل العلم، ويع فوال عن  قوال السلف السابقني. حيع  ورق  حد املعلقني على 
املقال  ال ا للخطايب   نفي الصورة، وهم خفوال  الم  ن ستق ،  و هم   يعرفون  

 ال الصُّورة ليسأل  –وهللا  عاىل  علم  –والوو عندو رابن قتيت :    ال،  قول
ملا وقع اإللف لتلك  يئوا   القرآال ،  عجا  ن اليدين وا  ابع والعني ، وهت

ووقعأل الوحش   ن هور  يا مل أت    القرآال ، و ن نؤ ن ابجلميع، و  نقول   

                                                 
 1/73حلي  ا ولياء    /  22

 علم هؤ ء  الن وقد اعرتا  ال هوا لي   ن  الم ر 2/272جمموع الفتاو   ال ابن  يمي    ق/  23
   ع  يءلك راء   السن    اال هللا و  شلمريد  ن    و وفقال    تاي    ا  بد ل عريببن  ابإلسالم
  .(اق العلماء وهو اةال على  ا علي قال وز 
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هوا فضال على ا حاقيع ال  راء فيوا هتاتا  .24(شيء  ن  باليفي  و  حدت  
 25الصورة هلل ستحان ، وال   الايا التأويل عندهم.

ض  املال      نتدهن م، و ن ذلك  ا نقلوا   **  ما  ال الترت للنصوص وا
فَاَلْم َنَْذال " قال فيعوال املعتوق نتد  سفين  النجاة و  ر    قال بعنواال: ر

َا"ِ    ي  هللا عن اجلسم احلدق  ا ال ابن ابز  نالر على الصابوين  ن ، و شار هتىل(:َ يه
م فيوا ينفي و  هتاتا  لعدم  ال  ع  ذلك  يا   يتاللو والصماخ واللساال واحلنجرة، 

 26و خووا  ا لستوم  ن .نص ابن ابز، الدليل، لالنوم 
 

 : التخوف األشعري من النشاط السلفي وانتشاره.الثالثاملبحث 
   قال    نتد  ا  لني بعنواال املوضوع: "هل  رارع العلمااء"، للالا اا: حمماد 

عنا ...، وهاو  الساؤال وضاوع حساا  و وام رااء وقاأل : رفي  قالعوق عتد هللا، 
الساان    هاالعاان  رارااع علماااء  ااانوا علااى  ااوها  وا خاار نقاارا بااني الفيناا    ننااا

 اإلنساااال املااو ورة  تاا ة اعاال وا مساااء ااوها الوهابياا  ؟!!...  هتىلواجلماعاا  وررعااوا 
 حمماااد:يشااايط  ضاااتا  ال احاااد  ااان العلمااااء   ينفاااى  اااح  املوضاااوع؟ وناااو ر  نوم

                                                 
 261ص  أتويل خمتلف احلديع/  24
ر يأل ريب    حسن ر وحديع:(، فيأ يوم اجلتار    ور  (: ر7001ا    حي  التخارو، ر/  م 25

 .و حح  (3233.روار : الرت وو ر(( ورة

 رمث ذ ر الصابوين هادار هللا  ن يا  هللا ساتحان  عان : 3/61/ قال ابن ابز   جمموع فتاو  و قا    26

، بال هاو  ان  قاوال  هال الالاالم  وها  هل السن  وهوا لي  واحلدق  والصماخ واللساال واحلنجرة اجلسم
 هال الساان    ينفاوال عاان هللا هت   اا نفااار عان نفساا   و نفاار رسااول   الى هللا علياا   فااإالاملاو وم و اللفوام 

   اااااالى هللا علياااااا  وساااااالم، و  يثتتااااااوال لاااااا  هت   ااااااا  اتتاااااا  لنفساااااا   و  اتتاااااا  لاااااا  رسااااااول  وساااااالم

التعارق  اا بنفاي و  هتاتاا   ا اا فالواراا الالاف عنواا وعادمومل يرق   النصوص نفي هور ا  ور و  هتات
 نا    يشااب  فيواا خلقا  و نا  ساتحان    ناد  ويغو عن ذلك قول  هل السن    هتاتا   فا  هللا و مسائ 

 (ل  و   فو ل 
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بعضاوم  اازال   الوالغرياا م ق. امحد السقا و  هم لتليدوالشيخ عتد هللا ا، بوخت ة
 (.حيا ومل ينفي

، وخا ا  ابان ** و  ا الشخصيا  السلفي  فوي الشاغل الشاا ل للمنتاد  ا شاعرو
 يمي ، ففي  نتد  احلوارا  واملناظرا     وقع  نتد  ا  لني يصل املواضيع ال  

وعا،  اع العلاام  ال عاادق  يااع (  وضاا215حتادب فيوااا عاان اباان  يميا  هتىل  ااا يصاال ر
(، وذلااك حاا   نتصااف شااور  اافر  اان عااام 770املواضاايع   املنتااد  يصاال هتىل ر

1427. 
و  نف  املنتد  يظور  ال  تاي سفر احلوا   نوج ا شاعرة   العقيدة  اال لا  **

  د  واسعا    نتدهن  ا شعري ، و تتأل حول  العديد  ن املواضيع ،  نوا:
 هت ا اا " قلياال اثين علاااى :و الثااااين بعنااواال، "  علاام العقياادة امهت اااساافر احلااوا  "

وهور الثالا   لوا للالا ا: ساليم بان "، قد  تاي سفر احلوا ن" والثالع: ،"احلوا 
للالا اا: "، حاوا  و انوج ا شااعرة   العقيادةسافر "محوقة احلداق . و يضا  قال: 

 .عتد اجلتار خليل حممد
هت   اان   هاال التاادعشااعري   ااد  ااأال لااي    الاادنيا  اان ا   للمنتاادهن** واملشاااهد 

يساامويم الوهابياا ، و ااوا ر ااا  قاار    ثاار  اان  سااني  قااا  و  اااد فيوااا ذ ااا هت  ملاان 
يسااامويم الوهابيااا   و التيميااا ، حااا   تاااا  حااادهم    وقاااع : سااافين  النجااااة،  قاااا  

(، ذ ااار فيااا  ينالتوسااال .. وقااااطع  ااال  اااا هاااو  اااويو  نفاااارقااااطع  نتااادهن  بعناااواال: ر
 رة هؤ ء الوهابي     نتدهن م و ن    فائدة  نوا.ظالتحوير  ن  نا

 ال عناواال املقاال  ااال والعجيا   هوا املقال  ا يتني شادة حانقوم علاى السالفيني، 
 و( نتدهن  الوهابي  ا تثاء، قاطع  ل  ا هو يووق قاطع  : ر  و  هالوا

هتال اليواوق  ال رق عليا  قاال: ليووق. وملا اعرتُ فوو ينعأل الوهابي  اب تع ومل ينعأل ا
 (يعلم  فرهم، والوهابي  يتسرتوال ابلدين وهم  فار!!
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 اخلامتة:
 يلي: ظور   بعد التصف    عدق لي  ابلقليل  ن  واقع ا شعري ،  ا

/  يم ر ا انتستوا للسلف، ولالان    الااق ااد نقاال واحادا عان  حاد  ان السالف 1
 هم.في  هتاتا  لعقائد

، علااى ناادرة   /   هتاتاا م للعقائااد  ااانوا نخااووال  اان  تااا الساالف  ااا ياارو   اام2
، مث يرت اوال  اا خالفواا  قاوا م، و اوا ينقلاوال عان الفقا  ا  ارب  اا ينصار ا خو  نوم

  ن  ري   الم  يب حنيف .
/ هتذا وارووااام  حاااد ابلنقااال عااان السااالف  اااا خاااالف  عتقاااد ا شااااعرة، قاااالوا  يااام 3

 ا  عصو ني.ليسو 
/ واض  ردا عند  صف   نتدهن  ا شاعرة شدة عتارا م على  هل السن ، وهور 4

 الشدة يتوموال هبا السلفيني.
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 الصفح  املوضوع
 2 الفصل األول: المواقع األشعرية على االنترنت.

املتحع ا ول:  عريف ابملواقع ا شعري  على الشتال  العنالتو ي  
 را نرتنأل(.

2 

الثاااااين:  ااااد  قااااوة املواقااااع ا شااااعري    ا نرتنااااأل، وقااااوة املاااااقة املتحااااع 
 العلمي .

6 

 9 املتحع الثالع:  فووم  هل السن  واجلماع     واقع ا شعري .
 10 املتحع الرابع: ا نشقاقا    الوها ا شعرو املعا ر.

 12 املتحع ا ا  : ا شعري  والصوفي .
 

 عند األشاعرة. الفصل الثاني: العقيدة السلفية
14 

 14 املتحع ا ول: املوقف ا شعرو  ن  هل السن  و هل احلديع.
 19 املتحع الثاين: ا طأم واجلولم والالوي   حالاي   وها  هل السن .

 23 املتحع الثالع: التخوا ا شعرو  ن النشاط السلفي وانتشارر.
 25 ا ار :
 26 الفور 
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