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  الـمقدِّمة
  الّرِحيمِبسم اهللا الّرحمن 

تـَنَـزََّه عن الـجهة والـحدِّ، الواحد األَحد، الَفْرد الصَّمد، لَـم يَِلد ولَـم يُوَلد ولـم يكن له ُكُفًؤا َاحد،  هللا مدُ الحَ 
 الَ  َواتِ َواَألدَ  َواَألْعَضاءِ  َواَألرَْكانِ  َوالَغايَاتِ  الُحُدودِ  َعنِ  -اهللا- وتقدََّس عن الـجسميَّة والنَّظير والنِّدِّ، "وتعالى 

األنداد عن و واللَّمس،  والـجس جلَّ ُسْبحانَه عن الـحسو ، )1("الـُمْبَتَدَعاتِ  َكَسائِرِ  السِّتُّ  الِجَهاتُ  َتْحِويهِ 
 كمثله ليساألعراض واألغراض واألبعاض، ال يحويه مكان وال يجري عليه زمان،  رحيٌم رحمان، و  ،واألضداد

  البصير.  ميعالسَّ  هو و شيءٌ 
  

دنا للعاَلمين سيِّ  الـميامين والـمبعوث رحمةً  رِّ د الـخلق قائد الغُ م وبارك على حبيب الـحق وسيِّ اهللا وسلَّ  ىوصلَّ 
على آله عليه و  لِّ ص، اللَّهمَّ ينم وبارك إلى يوم الدِّ آله وسلَّ على ى اهللا عليه و د صلَّ محمَّ وُقدوتنا وموالنا وحبيبنا 

  ذكره الغافلون.غفل عن م ما ذكره الذَّاِكرون و وسلِّ 
  

، ونزوًال عند "الفيسبوك" فيالعبد الفاني  على جدارفهذه مجموعة من المنشورات كنت وضعتها أمَّا بعُد، 
  .والـُمهتمِّين متناول الباحثين والدَّارسينكون تحت تلصعيٍد واحٍد في جمعها ارتأيُت  ،طلب من ال أردُّ له طلًبا

  :التَّاليةالرَّئيسة أحد العناوين ي ف منهادراج كل موضوع إحاولت وقد  ،هذا
نماذج من مخازي التَّجسيم والتَّشبيه الـُمَدوَّنة في بعض المصادر التي يحتفي بها التـَّْيِميَّة: أدعياء  )1(

  !!!السَّلفيَّة والوهَّابيَّة
 نصوص التَّجسيم والتَّشبيه عند التَّيميِّين!!!  )2(
 نصرة للـمشرب!!!التَّلبيس والتَّدليس والـخيانة العلميَّة  )3(
تكفير وتضليل األمَّة اإلسالميَّة وكبار أِئمَّتها السَّادة األشاعرة والـماتُريديَّة وفضالء أهل الـحديث الذين  )4(

ينزِّهون اهللا عن الـحدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات والـجهة والـمكان والزَّوال واالنتقال وغيرها من 
 احة الكذب عليهم جهاراً نهارًا!!!سمات الـجسميَّة!!! واستب

   االزدواجيَّة في التَّعامل!!! )5(

                                  
  العقيدة الّطحاوية  متن )1(
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أن يجعل هذا العمل خالًصا لوجهه منا و ا ينفعنا وينفعنا بما يـَُعلِّ الكريم أتوسَّل أن يـَُعلِّمنا مفاهللا أسأل وبنبيِّه 
  الكريم، وأن ينفع به أمَّة اإلسالم الـمرحومة.

  
َرائِيَل يا اللَُّهمَّ  أَْنَت َتْحُكُم بـَْيَن  ،اِلَم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ عَ  ،فَاِطَر السََّماَواِت َواَألْرضِ  ،َوِميَكائِيَل َوِإْسَراِفيلَ َربَّ َجبـْ

ى ِصَراٍط ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذِنَك ِإنََّك تـَْهِدي َمْن َتَشاُء ِإلَ  اوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن. اْهِدنِ ِعَباِدَك ِفيَما َكانُ 
 .ُمْسَتِقيمٍ 

  
  راجي عفو ربّه الـكريموكتبه     

  ياسين بن ربيع عفا اهللا عنه وعن والديه وذويه
  هـ 1437رمضان  16الـجزائر: 

  م2016جوان  21الـموافق لـ: 
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



5 
 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



تي 

حقيق 

لفيَّة 

 

صادر الت

ي وسعه لتحق

عياء السَّل"أد

عض المص

غ كل ما في

د التَّيميِّين "

في بعضة 

 ل!!! 
عد أن أفرغ

!  
ن حنبل عند

! 

الـُمَدوَّنة 
  !!!يَّة

د بن حنبل
ق الوهَّابي بع
د الكتاب!!
مام أحمد بن
ة السَّلفيَّة!!

6 

يهبِ والتَّشْ 
 والوهَّابيَّ
إلمام أحمد
حتى المحقِّق
طبقات إسناد
 اهللا بن اإلم
 في العقيدة

ويم سِ جْ 
 السَّلفيَّة
 اهللا بن اإل
 يصحُّ...وح
طبقتين من ط
نسوب لعبد
ر التي كتبت

ي التَّجازِ خَ 
أدعياء  

سوب لعبد 
ى مؤلفه ال
هولين في ط
ب السنة الـمن
ل الـمصادر

خَ  من مَ 
:التـَّْيِميَّة 
ة الـمنسونَّ سُّ 

 الكتاب إلى
 بوجود مجه
مكانة كتاب
اب من أوائل

نماذج  
تفي بها 
كتاب السُّ 

إسناد وظة:
بة عاد وأقرَّ

م :1قة رقم 
هَّابيَّة": الكتا

 

) أ(
يحت

ك .1
ملحو
النِّسب
الوثيق
والوهَّ



 ك!!!
 -ًء!

 

م يقّر بذلك
ابتداًء-ض 
ا كلَّ من لم

سَّلفيَّة! ينتهض
ويكفِّر ضمًنا
لعقيدة السَّ

دة سلفيَّة و
صادر ال م
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العرش عقيد
ه من أوائل

 لتَّشبيه!!!

س اهللا على 
ب على أنَّه
 التَّجسيم وا

يعتبر جلوس
قدَّم للكتاب
س أقرب إلى 

المصنِّف يع 
بي الذي ق
دة الـجلوس

 :2قة رقم 
حقِّق الوهَّاب

عقيدتراض: 

 

الوثيق
والمح
لالعت



قيدة 

 

لوهَّابي بعد  أن أنكر عق
 !!! 
 والمحقِّق ال
دة الـجلوس!

ة سلفيَّة!!! 
نكرون عقيد

8 

كرسي عقيد
لف ال ينكلسَّ 
اهللا على الك
فسه: نعم ال

تبر جلوس 
ب نفسه بنف

المصنِّف يعت
دراجه وُيكذِّ

ا :3قة رقم 
وس يعود أد

 

الوثيق
الجلو



حقِّق 

 

والـمحيَّة!!!  عقيدة سلفيَّ
 فيَّة!!!

ع أصابع!" ع
عقيدة السَّلف

ال قيد أربع
ل مصادر الع

9 

فضل منه إ
 أنَّه من أوائل

رسي فما يف
كتاب على 

س على الكر
 أنَّه قدَّم للك

"اهللا يجلس 
مع التَّملُّص

 :4قة رقم 
ابي يحاول ا

 

الوثيق
الوهَّا



ة!!! 

 

عقيدة سلفيَّة
 يَّة!!!

مالئكة!" ع
قيدة السَّلفيَّ

أربعة من الم
 مصادر العق

ب تحمله أ
نَّه من أوائل

10 

سيِّ من ذهب
تاب على أنَّ

ء على كرس
أنَّه قدَّم للكت

وضة خضرا
أ معلتَّملُّص 

"اهللا في رو 
ي يحاول الت

 :5قة رقم 
حقِّق الوهَّابي

 

الوثيق
والـمح



قدَّم 

 

مع أنَّه  ص ق الوهَّابي يححاول التَّملُّص لـمحقِّقوا!! 

11 

يدة سلفيَّة!
 ة!!!
لعرش!" عقي
يدة السَّلفيَّة

على حملة ا
مصادر العقي

"اهللا يـَْثقل ع
ه من أوائل م

 :6قة رقم 
اب على أنَّه

 

الوثيق
للكتا



 

 

مثقلة به سبححانه وتعالى!!!" عقيدة  سلفيَّة!!!

12 

!!!" "م متلئ به جلَّ  وعزَّ "مم به: رٌ طِ ف  طماء منفَ السَّ     :7قة رقم 

 

الوثيق



ذي 
يورد 

 

ق الوهَّابي الذ
مؤلف أالَّ ي

والمحقِّق!! 
 األحرى بالـم

يدة سلفيَّة!!
كان   راض:

خرة!!!" عقي
تهض لالعتر

13 

ره إلى الصَّخ
السَّلفيَّة! ينت

 مسند ظهره
در العقيدة ا

التوراة وهو
أوائل مصاد

"اهللا كتب ا 
لى أنَّه من أ

 اطلة!!!

 :8قة رقم 
 للكتاب عل
د اليهود البا

 

الوثيق
قدَّم 
عقائد



مس 

 

دنيه حتى يم "يد " معناه: دنا لزلفى وحوحسن مآب

14 

يِّدنا داود: "وإنَّ له عند سيِّ في قصة
 
قوله تعالى ف
ة سلفيَّة!!!

 :9قة رقم 
ه!!!" عقيدة

 

الوثيق
بعضه



 

 

..ودملج اهللاهللا لؤلؤة بيدهه!!!" عقيدة  سلفيَّة!!!

15 

"لم يمس  : اهللا بيده إالَّالَّ آدم عليه السَّالم!!!.. :10قة رقم 

 

الوثيق



 

  سلفيَّة!!! 

16 

يدة !!!" عق هللا عن بعضه  إلى األرض! "أبدى اهللا : :11قة رقم 

 

الوثيق



 "!!!

  

!!"... "يأخذذ بقدمه!!!  "..."يضع  بعضه عليه!

17 

"خلق اهللا  : المالئكة منن نور ذراعييه وصدره!!
  

:12قة رقم 
 د سلفيَّة!!!

 

الوثيق
عقائد



 

" عقيدة سلف فيَّة!!!

18 

زَّ وجلَّ منه ممثل طرف الـخنصر!!!" "تجلى عزَّ : :13قة رقم 

 

الوثيق



 "!!!

 

من: الكفر!!! مرتين!!!! ومن الزندقة!!! مرارًا!

19 

فة النعمان اإلإلمام األعظمم استتيب م "أبو حنيفة :
 

14قة رقم 
دة سلفيَّة!!!

 

الوثيق
عقيد



على 

 

لدِّين!!! ومما ولد في  اإلسالم موولود أضّر ع

20 

 اإلمام األععظم كاد ا
  يَّة!!!

يفة النعمان
 عقيدة سلفيَّ

"أبو حني :1
 حنيفة!!!" ع

15قة رقم 
الم من أبي 

 

الوثيق
اإلسال



  
!!  

  

  م!!!لقيِّ 

!!!)))!ادي

 !!!رمي
ابن التلميذه 

النُّور الها(((

سعيد الدَّار
الـحرَّاين وتة يَّ 

( ميَّة" فيها:

مان بن س
ابن تيميَّ عند 

على الجهم 

21 

يَّة" لعثممِ هْ 
ع !!!)))!!!ة

حنبل و"الرَّد

ه على الـجَ 
قيدة السَّلفيَّة

 أحمد بن ح

ي" و"الرَّد 
العق((( صادر

لعبد اهللا بن 

 الـمرِّيسي
 من أهم مص

منسوب!" ل

"الرَّد على
الدَّارمي " !د

نَّة "المب السُّ 

 

2. "
"ردود

كتاب



حقِّق 

  

  

والـمح" !!!ه ))) واحده!
((!!!  

!!!مكان((( 
))!!!لتَّجميل

  !!!زيل

  ال يعرف
عمليَّات الت(

بالتَّنز))) !!!

22 

لتَّوحيد من
((( جراءإو ) 

كفر((( فقد

ف يهتدي لل
)))!!!لتَّرقيع

 نفى ذلك ف

" كيف يقرِّر:
ال((( يحاول

ومن ))) !!!

د الدَّارمي ي
حامد الفقِّي ي

!َمْحُدودٌ ((( 

ن بن سعيد
ي محمَّد ح

 وعزَّ ي جلَّ 

 

عثما
التَّيمي

لباريا



 يردُّ 
حُن 

  

حامد الفقِّي
ب والسنَّة ونح

  !!!س

مي محمَّد ح
 في الكتاب
ي وال القياس

محقِّق التَّيم
َحدُّ" لم ترد
ل فيها بالرَّأي

والـمجلَّ وعزَّ 
كلمة "الـح  :

سوله وال نقول

23 

في حقِّه جل 
!!! السَّاقط

عن اهللا ورسو

))) !!!حُدود
ط ال الـمعنى
ما ورد نصًّا ع

الـُح((( ثبت
الـحد" فقط
ال لفظة إال م

د الدَّارمي يثب
" في لفظة:

هللا صفة و ال

ن بن سعيد
 الـمشكلة ف
سب إلى اهللا

 

عثما
وكأنَّ
ال ننس



!!! ،
سنَّة 

 !!!؟
 هو 
 في 

  

!كرُّ حَ التَّ  :ت
الكتاب والس

شاء؟ ق إذا
مكان الذي
 ال التـََّوقُّف

توالميِّ  لحيِّ 
لم َتِرد في ا

 في األسواق
ري إلى الـم
ني الباطلة 

ال ارة ما بين
ه األلفاظ ل

يتجوَّلو ب 
احتياج البار
هللا عن الـمعان

أما ء!!! ألنَّ 
هذ ويردُّ: "

يشربو يأكل 
ة يلزم منه 
ب تنزيه اهللا

24 

!!! إذا شاء
"!ْيص بْيص

يأو ج الباري 
 اهللا بالـحركة
فقِّي: يتوجَّب

سُ لِ جْ يَ و !! 
حي"يقع في 

ك أن: يتزوَّج
فوصف  !ل
ويُقال للف !ة

!ومُ قُ !!! يَـ عُ ف 
امد الفقِّي ي

!!!  
م في عقلك
 بالـمستحيل
ل بال مثنوية

عفِ تَ رْ يَـ  !!!لُ زِ نْ 
ي محمَّد حا
!صف اهللا بها
وهل يستقيم
ة ال تتعلَّق 
 وهذا باطل

نْ !!! يَـ كُ رَّ حَ تَ يَـ 
حقِّق التَّيمي
قَّف عن وص
 للدَّارمي: و
شيئة اإللهيَّة
، !لُّ الـحركة

  !فقط اظ

 

اهللا يَـ 
والـمح
فنَتوقَّ
يُقال
فالـمش
محلُّ
األلفا



  
 منه 

  

فما يفضل  !!!))) عقعد على كرسيِّه يقاهللا ((( :ة
  !!!فوقه 

25 

!!  

آلثار الواهية
 الجبَّار )))

!!!)))!!يًسا

باآل  مخالفيه
!!!ثِْقل((( ن

سُه بِـِهَما َمِسي

محتجًّا على
من يَِئطُّ  رش

َمسَّهَدْيِه و(((

د الدَّارمي مح
والعر!!! صابع

بَيَد اهللا آدم 

ن بن سعيد
در أربع أص

 

خلق

عثما
إالَّ قد



  
 

  

قلَّت به بقددرته فكيف ععلى عرٍش ع  عظيٍم؟!!!

26 

 

!!!))) فاستق

  ن أسفله!!!

!ظهر بعوضة

إلى اهللا من 

ظ) على:(((

 )))!!!قرب

!!!)))الستَـَقرَّ 

أ((( الجبل 

الشاء اهللا (((

 

رأس 

لو ش



 

  

  

قديمةات صف !!!)))!!!ة ص((( !!!رش واء على العر

27 

واالستوا!!! 

  

!الـهرولة!!! 

 تكلم به!!!

الـمشيرِّر: 

!!!))) متسان

 الدَّارمي يقرِّ

لسالَّ بـ: (((

ن بن سعيد

الم ال يقوم إ

 

عثما

الكال



  

(((!!!  

28 

!!!رٌ افِ كَ (((( فهو: (رض  دون األر ماء هللا في السَّم بأنَّ ا م يقر

 

من لم

  
  
  
  
  
  
  



قيدة 
ة!!! 

  

عق رسي!!!"
آلثار الضَّعيفة

 على الكرس
ه بحشر اآل

 وآله وسلَّم
ة القعود هذ

ى اهللا عليه 
حتجُّ لعقيدة

 ًضا!!!

29 

 
صطفى صلى
 الـمصنِّف يح
لـمنامات أيض

حنبلي!!! 
الـمص!!))) 

رد: الخالل 
صرة ذلك با

خالل الـحن
!!معه((( س

ي ينتفض للرَّ
الحتجاج لنص

ة!" للخنَّ سُّ 
اهللا ُيجلس" 

حقِّق الوهَّابي
ضاضة في اال

كتاب "الس
:1قة رقم 

ية!!! والـمح
وال يجد غض

 

ك .3
الوثيق
سلفيَّة
بل و



قيدة 
ص!!! 

 

عق رش!!!"
ول التَّملُّص

م على العر
لوهَّابي يحا

وسلَّم  وآله
والـمحقِّق ا 
 اهللا عليه

!!!)))!!! رٌ 
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طفى صلى
كافٌر((( هو:

الـمصط!))) 
كر ذلك فه

  ام!!!

!!معه((( د
!!! ومن أنكد

ب إلى األما

اهللا يُقعد" 
دم الـمحمو 

سياسة الـهروب

:2قة رقم 
المقامية!!!: 

جيد غير س

 

الوثيق
سلفيَّة
وال يج

  



 اهللا 

 

صطفى صلى ها الـمصس في ليجلس)))  !!!فضلة(((
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( على العرش اهللا ع!!))) 
 

!جلوس((( 
  سلفيَّة!!!

 "يفضل من
عقيدة  !!!"

" :3قة رقم 
 وآله وسلَّم

 

الوثيق
عليه 



! يا 
حقِّق 

 

!!!)))!!ضه
والـمحية!!! 

يمس بعض(((
عقيدة سلفيَّة

نِّي حتى: (
!!)))!!!" ع

الم: أدُن من
!!خذ بقدمي
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د عليه السال
خ))!!! (((

 سيِّدنا داود
!!!)) خلفي
 صنِّف!!!

هللا جلَّ وعزَّ 
كن!!! (((

 بنيان الـمص

"ينادي اهللا 
!!!)))مامي

للرَّد ويهدم 

 :4قة رقم 
كن أ: (((

ابي ينتفض 

 

الوثيق
داود
الوهَّا



ادة 

اعرة 

  

سالم السَّا

لسَّادة األشا

علماء اإلس

ء اإلسالم الس

جمهور ع

علماءمهور 
  

و عقيدة ج
 

و عقيدة جم
!!!)))!!!يِّه
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لقيِّم لغزو
حديث!!!
ن القيِّم لغزو

كرسيِّلى (((

رها ابن ال
ء أهل الـح
 حشرها ابن

اهللا يعلو عل 

التي حشر
يَّة وفضالء
وش!" التي
 حديث!!!:

جيوش!" ا
والـماُتريديَّة

حال "الـجيو 
ضالء أهل الـح

حال "الـج
ألشاعرة و

 :1قة رقم 
اتُريديَّة وفض

 

ح .4
ا
الوثيق
والـما



اعرة 

 

ء اإلسالم السلسَّادة األشا
 !!!ره
مهور علماء

سريره!!! أو 
و عقيدة جم

!كرسيِّه  لى
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ن القيِّم لغزو
!!!))) علسٌ 
 حشرها ابن

جالس اهللا (((
وش!" التي

حديث!!!: 
حال "الـجيو 

ضالء أهل الـح
 :2قة رقم 

اتُريديَّة وفض

 

الوثيق
والـما



اعرة 

 

مهور علماءء اإلسالم السلسَّادة األشا
  !!!عزَّة
و عقيدة جم

كرسيِّ الع ى
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ن القيِّم لغزو
!!!))) علىدٌ 
 حشرها ابن

قاعٌداهللا ((( 
وش!" التي
 حديث!!!:

حال "الـجيو 
ضالء أهل الـح

 :3قة رقم 
اتُريديَّة وفض

 

الوثيق
والـما



اعرة 
 (((!

 

لسَّادة األشا
!!!َجَلسَ (((
ء اإلسالم الس
نيا ( سماء الدُّ

!! 

مهور علماء
نزل إلى الس
على كرسيِّه!

و عقيدة جم
ي!!! فإذا نز

!!!))) عَلسَ 
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ن القيِّم لغزو
 سماء كرسي

َجَلس)) فـ: (((

 حشرها ابن
هللا في كل 
!!!))ارتفع((

وش!" التي
ـحديث!!!:
د الصبح ((

حال "الـجيو 
ضالء أهل الـح
فإذا كان عند

 :4قة رقم 
اتُريديَّة وفض
 كرسيِّه!!! ف

 

الوثيق
والـما
على ك



اعرة 

 

ء اإلسالم السلسَّادة األشا
!! 
مهور علماء

!!!)))!َكنَـَها
و عقيدة جم

َسكيا فـ: (((
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ن القيِّم لغزو
السماء العلي

ي حشرها ابن
اختار ربنا ا 
يوش!" التي
 حديث!!!:

حال "الـجي 
ضالء أهل الـح

 :5قة رقم 
اتُريديَّة وفض

 

الوثيق
والـما



اعرة 
ه!!! 

 

لسَّادة األشا
و فوق عرشه

ء اإلسالم الس
 جالله وهو

مهور علماء
!!!))) جلَّه
و عقيدة جم

حملهن: (((
!!!   لَّ عزَّ
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ن القيِّم لغزو
ش ضعفوا عن
 وإرادته جلَّ

شرها ابن ح
حملة العرش
) به بقدرته 

وش!" التي
ححديث!!!:

!!!))ستقلُّوا

حال "الـجيو 
ضالء أهل الـح

اسقلة فـ: (((

 :6قة رقم 
اتُريديَّة وفض
 لُقِّنوا الـحوق

 

الوثيق
والـما
حتى



اعرة 

 

ء اإلسالم السلسَّادة األشا
 فيه!!! 

مهور علماء
ف !!!)))مكِّنٌ 
و عقيدة جم

ُمَتَمه!!! (((
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ن القيِّم لغزو
زَّ فوق عرشه

 حشرها ابن
اهللا جلَّ وعزَّ

وش!" التي
احديث!!!:

حال "الـجيو 
ضالء أهل الـح

 :7 قة رقم
اتُريديَّة وفض

 

الوثيق
والـما



اعرة 

 

لسَّادة األشا
!  
ء اإلسالم الس

!!  جلَّ وعزَّ
مهور علماء
))) الرحمن

و عقيدة جم
!!!)ثِْقلن (((
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ن القيِّم لغزو
يتفطَّرن: من

 حشرها ابن
السموات ي 
وش!" التي
 حديث!!!:

حال "الـجيو 
ضالء أهل الـح

 :8قة رقم 
اتُريديَّة وفض

 

الوثيق
والـما

 



اعرة 

 

لسَّادة األشا
 
ء اإلسالم الس

!!!)))!!!دَ 
مهور علماء

قـََعدَ عنى: (((
و عقيدة جم
استوى" بمعن
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ن القيِّم لغزو
لى العرش ا

 حشرها ابن
"الرَّحمن عل 
وش!" التي
 حديث!!!:

حال "الـجيو 
ضالء أهل الـح

 :9قة رقم 
اتُريديَّة وفض

 

الوثيق
والـما



اعرة 
!! 

 

لسَّادة األشا
ملة العرش!

ء اإلسالم ال
))) على حم

ءمهور علما
!!!)يـَثْـُقل(((
زو عقيدة جم
 وعزَّ فإنَّه: 
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ن القيِّم لغز
ضب اهللا جلَّ

ي حشرها ابن
عندما يغضب 
جيوش!" التي
 حديث!!!:

حال "الـج :
ضالء أهل الـح

:10قة رقم 
اتُريديَّة وفض

 

الوثيق
والـما



اعرة 

 

زو عقيدة جممهور علماءء اإلسالم اللسَّادة األشا
 رش!!!
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ن القيِّم لغز
!!!))) العرأل 
ي حشرها ابن

يـَْمَأل اهللا ((( 
جيوش!" التي
 حديث!!!:

حال "الـج :
ضالء أهل الـح

:11قة رقم 
اتُريديَّة وفض

 

الوثيق
والـما



اعرة 

 

لسَّادة األشا
 
ء اإلسالم ال

رافيل!!! س
مهور علماء
!!))) من إس

زو عقيدة جم
!أقرب إليه(
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ن القيِّم لغز
هللا شيء (((

ي حشرها ابن
ليس عند ا 
جيوش!" التي
 حديث!!!:

حال "الـج :
ضالء أهل الـح

:12قة رقم 
اتُريديَّة وفض

 

الوثيق
والـما



اعرة 

 

ء اإلسالم اللسَّادة األشا
 
مهور علماء

!!!)))!!!ِزل
زو عقيدة جم

ْنِزد أن (((يَـ 
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ن القيِّم لغز
!!!))) بعدَعد
ي حشرها ابن

َيْصَعاهللا ((( 
جيوش!" التي
 حديث!!!:

حال "الـج :
ضالء أهل الـح

:13قة رقم 
اتُريديَّة وفض

 

الوثيق
والـما



اعرة 
من: 

 

لسَّادة األشا
م !!! الرحل

ء اإلسالم ال
ط كأطيط 

مهور علماء
 ولها أطيط

زو عقيدة جم
 سماء إالَّ
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م لغزن القيِّ 
 السَّموات

ي حشرها ابن
ما في !:
جيوش!" التي
 الـحديث!!

 !!!ن

حال "الـج :
ضالء أهل
جبَّار فوقهن

:14قة رقم 
اتُريديَّة وفض

))) الـج!!!ْقل

 

الوثيق
والـما

ثِْق(((



 غير 
!!  

  

ومن  وعزَّ  
ا عن ذلك!

ه جلَّ ي حقِّ 
ّل وعال منّزًها

 

ص الواردة في
من كونه جّل

  !!!يِّين

صوصمن النُّ 
رة والعقول م
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ند التَّيميِّ

 الـجمهور من
ب إلى الفطرة

عن تَّشبيه

تي يفهمها 
ًما هو أقرب

سيم والت
!!  

وات هي الت
جسم وعزَّ  لَّ 

التَّجسص 
! الـحرَّاني

عضاء واألدو
!! وكونه جل

نصوص   ) ب
بن تـَْيِميَّة 
 معاني األع
ر منهم لها!

 

ب(
ا .1

نعم،
إنكار



 

! ويعمل بها  !!! !!))) يفعل  !جارحة((((
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(لى بمعنى:  تيميَّة الـحرَّانيي وإثبات اليد في حقِّهه تبارك وتعال

 

ابن ت



  

 

ل وعّز ربّنا ع عن ذلك!!! جّل !!!)))ي هاية للبارينِّ 
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ت الـحّد والنِّ  إثباتلف:((( فرية بال مريةة ابن تيمّية يينسب للّسل

 

في ف



جب 
(((! 

  

موجوًدا (واج
!!!م وصفاته

ال يتصوَّر م 
الـجسم((( 

 ه:على أنَّ  - 
تحيٍِّز وهو:

-فات! للصِّ 
أو قائًما بمت

((!!!  
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قالء الـُمثبتة
ال متحيـًِّزا أ

!!!))رورةلضَّ 

عقا هو من 
لـمخلوق) إال

ة بل بالشَّرعيَّ 

وطبًعا-قالء 
 الوجود: ال

ة والشَّ العقليَّ 

فاق العقالي اتِّ 
ق أو ممكن
ة لوم باألدلَّ 

تيمّية يحكي
ود: الـخالق

حقٌّ معل(((ا 

 

ابن ت
الوجو
وهذا
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ي حّقه تبارك  !!! وعزَّ  في !!!)))ي زِّيجَ ـالتَّ (((:  بـ ابن تيمّية 

 

قول 



ضي 

كون 

)5 (

 

عي القاض يدَّ 

ا حاصله: ك

، (اليمنة) 4

 للعرش كما

هللا"، وفيه ما

4، (األمام) 

ة الـُمحاذية 

نى "الـحد هللا

)3،(لـخلفا

ط من الـجهة

نبلي في معن
 : 

) ا2، (فوق

!!!(((!!  
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 وليس فقط

 يعلى الـحنب
معناه أّن اهللا

الف) 1: ( س

!ذية للعرش

الـجهات  لِّ 

للقاضي أبو
مام أحمد م
ات الـخمس

حت الـُمحاذ

حدود من كل

ينقل كالًما ل
 في قول اإل
ية في الـجها

جهة الّتح) 6

اهللا مح  بأنَّ 
  !!!ي
ابن تيمّية ين 

ش بغير حّد" 
ى ما ال نهاية

  
6: (فقط من

تيمّية يثبت 
على الـحنبلي

 :1قة رقم 
 على العرش

ُمـــمتدٌّ إلى(((
!!!)))!!!رة
محدود ف(((

 

ابن ت
أبو يع
الوثيق
"اهللا 
(أ) (

ليسرا
(بـ) (



اذية 
)2 (

  

ّتحت الـُمحا
، (الفوق) 
(((!!! 

من جهة الّتح
)1: (جهات

!!!ة للعرش

ّد هللا فقط م
الـج جميع 

ت الـُمحاذية

ي إثباته الحد
حدود من

جهة الّتحت) 
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على الـحنبلي
مـح اهللا: (((
)6افة إلى (

اضي أبو يعل
 أحمد أّن 

، إضااليسرة

رّد على القا
صود اإلمام 

) 5، (ليمنة

ابن تيمّية ير 
: بل مقص

الي) 4، (مام

 :2قة رقم 
ش، ويّدعي

األ) 3،(لف

 

الوثيق
للعرش

لـخلفا



امًعا 

  

جايًضا: ((( وعال، أ جلَّ  على بطالن أن يكون ج
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ليل علما الدَّ  ت ليست متماثلة، فم
  ؟!!!لة
حامًال لصفات
يست متماثل

ب حكان الرَّ 
لي !!!)))ضٍ 

 

إذا ك
ألبعاض



ليه: 

  

لم يطلقوا عل !))) وإن لم!
!!  

!يجزِّ ض والتَّ 
!!!)))!تهامَّ 

بعيضمن: التَّ 
ة وأئمَّف األمَّ 
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ة منلـجسميَّ (ا
إلسالم وسلف

يقتضي: (((
هير أهل اإل

ف اهللا بما ي
مذهب جماه

حنابلة بوصف
مل هذا: (((

ختصاص للـح
!!!، بلجسم

 

اخ ال
هو ج



  

  

!!!))من اهللا  ))!!! ي الـحسِّ ب  القرب(((اد: 
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  جهات!!!

ماء يزدا السَّ 

داد في الـج

عود إلى لصُّ 

حجم واالمتد

د العروج وال

هللا عظم الـح

ما زادسنة: كلَّ 

ة يثبت هللاتيميَّ 

السب أهل 

 

ابن ت

مذهب



  

  

  

(((!!!  
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!!!)))!!!نته

)!!!الَيَدانِ ((

قدرته ومعونت

لََّتين هما: ((

ب إال بق الرَّ 

دم بيديه اللَّ

ال يحملون(

 خلق اهللا آد

ة العرش (((

تيميَّة مقرِّرًا:

 

حملة

ابن ت



  

 !!!(((!!!  
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ى من بعض بعضه أعلى(( ن يكون: (( العالي أنري  دح في البار

 

ال يقد



حانه 
ميع 
قات 
كونه 
 مع 

  

سبح يكون 
جم !!!)))س

مَّا الـمخلوق
 مسِّها ال لك
ي ذلك عنه

حقيقيَّة، أن
يمس((( أن 

 عقًال!!! فأم
ي منزٌَّه عن 
ن وجب نفي

رشه فوقيَّة 
وجلَّ يمكن
لك يجوز 
سات فالباري
يُمس، ولكن

عال فوق عر
نَّ اهللا عزَّ و
ة!!! كل ذ
يسة كالنَّجاس
 َيمس أو يُم
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اري جلَّ وع
أ  حاصله:

 والـخسيسة
 وأمَّا الخسي
وق من أن:
 ودة ملعونة!

من كون البا
اني يقرِّر ما
ى النَّجسة
ا الـخالق!!!

لى الـمخلوع
لوقات مطرو

: هل يلزم م
 تيميَّة الحرَّا
ة!!! أو حتى
ي أن يمسها
ه ما يجوز ع
 هذه المخل

 في مسألة:
م ال؟! ابن 
فة والشَّريفة
ذور البتَّة في
جوز في حقِّه
!!))) لكون 

خوضه ثنايا
سًّا للعرش أم
وقاته اللَّطيف
ريفة فال محذ
 وعال ال يج

!!جوازه عقالً 

 

في ث
مماسًّ
مخلو
الشَّري
جلَّ 
ج(((



 لوق

  

سبةبالنِّ  )) إلى المخل )!!!يررِ السَّ ( ـ: (((كبود  
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رَّب الـمعبال سبة إلى نِّ  العرش بالن   تيميَّة الـحرَّراني مَقرِّرًا:
  !!!حدود

 

ابن 
الـمح



يس 

  

لي !!! فوقهنَّ  جلَّ وعزَّ ب  رَّب))) ال!!! ثقلمن ((( 
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ول بأنَّ السَّ تئطسموات  القو: !لباطلة
 
من اآلثار ال

  !!!إلسالم
يستسمتيميَّة 

راً في دين اإل

 

ابن ت
منكر



  

!!!جلَّ وعزَّ    )) في حقِّه ج
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))!!!جلوس الـج))) و(((! !!!القعود((( تيميَّة الـحرَّانيي وإثبات (

 

ابن ت



شى 

 

حايت عثيمين اّشارح الوهَّ ابي ابن الع !!! والش وعزَّ 
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حقِّه جلَّ   في!!!))) ض
!!  

التَّبعيض (((
   

!!الـجوزيَّة
ته يثبت ونيَّ 

!!!ل النَّاظم

بن القيِّم 
نوالقيِّم في 

ريج على قول

 

ا .2
ابن 
التَّعري
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في حقِّه جلَّ  !!!ل وعزَّ  ))) ف!!!ض األبعابـ: ((( لقيِّم وقوله 

 

ابن ا



  

((!!!  
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!!!))لى يده يده إل((( ن: وراة منوله التَّ   اهللا موسى تتكليًما وناول

 

م كلَّ 



فيها 

قيدة 
 أن: 

  

اختلف ف(((

"إثباتهم لعق
 بين اعتقاد 

( ذه مسألة:

جسِّمة هو 
 بون عظيم 

ن يقول: هذ

ة على الـمج
سلَّم، فهناك 

 ابن العثيمين

ر أهل السنة
ليه وآله وس
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ابي الوهَّ خ 

فمحّل إنكار
صلى اهللا عل

ش"!لى العر 

الشَّيخو !!))) 

ن العثيمين ف
للمصطفى ص
جلسه معه عل

!! القعود هللا

ألة على ابن
بوت ذلك ل
ش" وأن "يُـج

عقيدة ((( 
!  

تباس الـمسأ
س إمكانية ثب
 على العرش

م يثبت:القيِّ 
!!!!!)))ف

ءة: تأّمل التب
ود هللا" وليس
لس اهللا نبّيه

 

ابن ا
الّسلف
إضاء
القعو
"يُـجل



  

!بات اليد له  !!!)))!!! على إثباهم رَّ 
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أقرَّ (((ويب  قص والعيالنَّ  ي أنكر علىى اليهود نسبسبة يده إلى 

 

الباري



 (((!

  

!!!طُن ِبَذاتِهِ  الباط(((انه:   فوقه شيء، فهو سبحا
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))) فليس  !!!لقه بَذاتِهِ  لي على خل العالهو: (((
  !!!ء
 أنه تعالى ه
س دونه شيء

 

كما 
فليس



  

  

 مع ذلك فووق سماواته !!!

  !!! وعزَّ 

 َنِظير، وهو 

جلَّ ربنا  ))
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ربًا ليس له 

!!!)عظمتها

) ورحَمِتِه ُقر

ع((( جلَّت) 

!!!))ِبَذاتِهِ َن 

!!!)))عظيمة

ن الـُمحِسِنيَن

الع((( ساقه 

هللا قريٌب من

 عن اهللا شف

 

اهللا(((

يكشف



 

  

 لوًّا كبيرًا!!!  

70 

عن ذلك علو

((!!!  

 تعالى اهللا ع

))!!!ـجلوس

!!!)))ن اهللا

الـواء إالَّ (((

ي من الـحسِّ 

االستوكون 

القربت (((

لقيِّم: هل يك

 

إثبات

ابن ا



  

  وا كبيرًا!!!
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ن ذلك ُعلوًّا
!!!  
عالى ربنا عن

ة!"!ير مماسَّ 
ة هللا تعمماسَّ 

رش من "غي
ير إثبات الـم
اهللا فوق العر

قض في تقري
ا :1قة رقم 

 

التَّناق
الوثيق



 حقه

  

يلح ذلك وأنَّ  وأ اهللا عن"  !ةالـمماسَّ "و و الـمباينة ي
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نفي عقالً  يل يستحي: ُمِقرًّا ُم غزله نقض ينق القيِّم ابن
!!!  

 :2 رقم قة
!الـمحض دم

 

الوثيق
بالعد

  



يكن 

 

هذا: َتْجِسيمٌم!!! أو َتشْْشِبيٌه!!! لم ي
  ق حق!!!

! 
إن َلزم من ه
: الزم الـحق
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!!! جلَّ وعزَّ
 الصِّفات: إ
جوه!!! فإنَّ

على الباري 
 في إثبات 
وجه من الوج

 الجسميَّة ع
معزِّزًا وجهته
وال ذمًّا!!! بو

م في تجويز 
ابن القيِّم م 

وال عْيًبا!!! و

ض ابن القيِّم
 :1قة رقم 

 نقًصا!!! وال

 

تناقض
الوثيق
هذا:



وهر 

  

ثبت أنَّ : ه اهللا ليس بججسم وال جو ساس عقيدته
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ه ما يهدم أس
 لة!!! 

ويقرُّ في نقله
حركة وال نقل

قض غزله و
ك وتعالى: ح

ابن القيِّم ينق
 مجيئه تبارك

ا :2قة رقم 
عرض وليس

 

الوثيق
وال ع



على 
 عن 

تاب 

  

دى رجليه ع
فاع في الدِّ  

ض أهل الكت

 ووضع إحد
ستماتة منه 

 به عن بعض

ستلقاءال "ا
ظ البيهقي اس

سلَّم حدَّث 
 

صف هللا بـ :
لى الـحافظ

وس عليه وآله
 إنكاره". -
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ذي فيه وص
 الـمبطن عل

!!!  

صلى اهللا عل
-الرَّاوي–ن 

ر الباطل الذ
يه، و "!! تعدِّ

!ةدة اليهوديَّ 
  

  ال يصح
كون النَّبي ص
ة بن الّنعمان

ديث المنكر
!!االستلقاء"

مد من العقيد
يهقي يقرِّر: 
ث منكر وال
حتمل أن يك
هم عنه قتاد

على الحدم 
"بات صفة 
طل المستم
الـحافظ البيه
ستلقاء حديث
ض ثبوته: "يح
كار، فلم يفه

ابن القيِّماد 
" إلثب!!!رى

المعتقد البا
ا :1قة رقم 

 حديث االس
 وعلى فرض
 طريق اإلنك

 

اعتما
األخر
هذا 
الوثيق

)1 (
)2 (

على 



ديث 
ديث 

  

: "حداصله
هقي في حد

!!(((!!!   

ما حادَّعي 
لـحافظ البيه

!!الـُمعطِّلةو  

ليهوديَّة ويدَّ
ينقل كالم ال
 خ الـجهميَّة

 االستلقاء ا
يذه العقيدة 

أفراخالم: (((

76 

صار لعقيدة 
اعه عن هذف

أنَّه كالبلقراء 

هدًا االنتص
دفوفي ثنايا 

يوهم الو  !!

جا يحاول 
و" !!!لى اهللا

!اسم القائل

ابن القيِّم 
دح وثناء عل
م عن ذكر ا

:2قة رقم 
مدتلقاء فيه 

يتكتَّمو  تلقاء

 

الوثيق
االست
االست



 ابن 
َوَال  

  

" فاشتاط !!
!!!جلَّ وعزَّ 

!!اْلِبَالدُ  عَلْيهِ 
فات فعله ج

َع َوَخَلتْ  ضِ 
من صف )))

اْألَْرض ِفي فُ 
!!!ي األرض

!  
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َيطُوُف َوَجلَّ  
ف الباري في

!!ف ِلْلِكَتابِ 

 َعزَّ  رَبُّكَ  حَ 
طواف(((ًا: 

ٌل َأْو ُمَخاِلٌف

: "فََأْصَبحصُّه
رًاجسيم مقرِّ 
حٌد َأْو َجاِهٌل

ما نص هالك 
شربه في التَّج
يَث ِإالَّ َجاِح

 في حديث 
م لنصرة مش
ر َهَذا اْلَحِدي

 

جاء 
مالقيِّ 
يـُْنِكُر



سمُن 
 كما 

!  

  

" ويستس!ب
وآله وسلَّم ك

!!!)))!!!ةميَّ 

 كلِّ الـجوانب
ى اهللا عليه و
الت الجهم

طة كلِّيَّة من ك
 لقوله صلى

تأويال((( :س

بالعاَلم إحاط
ب الـجامع" 

" من جنساهللا
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وعزَّ ُمحيٌط ب
"صاحبذي 

" بـ: "علم اهِ 

اهللا جلَّ و "
رمذإلمام التَّ 

َلى اللَّهِ َط عَ 

":!لتَّجسيم
: تأويل اإلأنَّ 

ْم ِبَحْبٍل َلَهَبط

"نظريَّة ا لـ: 
أ من ة تيميَّ 
"َلْو َدلَّْيُتمث: 

ممثًِّال م القيِّ 
شيخه ابن  

 في الـحديث

 

ابن ا
قول 
جاء 



فهم 

يمّية 

  

شترك في ف

ء مع ابن تي

يشّصفات (((

لى حدٍّ سوا

آيات الص :

قاهي هم عل

 بما فحواه

عين في الـمق
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قّيم يصّرح
! 

ب والـمتسّكع
!!! باألفراد

ئده، ابن الق
!!!)))!!وام
الـمالعباد 

لّنوع حادث 
 !!!   

 لتقرير عقائ
العوو((( اص

م، يكون رّوا
وأنّه قديم بال
نجد بالقّشة

فهم العوام 
هل االختصا
رير ابن القّيم
كالم اهللا" وأ
 الغريق يستن

صارًا منه بف
أه !!!))):ها

ءة: وفق تقري
فهم معنى "ك
ق من قال: 

 

استنص
معناه
إضاء
في ف
صدق



ّيدنا 

 ِفي 
َعَلْيِه 
 ْبِن 
قَاَل: 

  

حبر األمة سّي
 !! 

 َأْهِل السُّنَِّة
َد اْلُوُقوَف ع

ِهِن َعْبِد اللَّ 
] قَا5[طه: 

  

ه" تفسير ح
ظ البيهقي!!
ُد ِمْن َكَالِم 

 َوَمْن َأرَادَءهُ 
ُجَماِن اْلُقْرآن

َوى} ش اْستَـ 

 جيوشه"!!!

تماع جيوشه
ل إلى الـحافظ
ثْـَرِة َما يُوَجُد
 َعَلى َما َورَا
 ِإَماِمِهْم تـُْرج
 َعَلى اْلَعْرِش

ي "اجتماع 

فيه في "اجت
 ويعزو الّنقل
اْسِتيَعابُُه ِلَكْث
ُكوُن ُمَنبـًِّها 
َدَها. (قـَْوُل
: {الرَّْحَمُن 
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كما تجده في

 على ُمخالفي
!!!،  ستقرار

ُن ا َال يُْمكِ 
ِمْنُه َيِسيًرا َيك
 طََلبَـَها َوَجَد
 قـَْوِلِه تـََعاَلى:

االستقرار" ك

 االحتجاج 
ستواء باالس
 َوَهَذا بَاٌب
َنْذُكُر َطَرفًا ِم
وُجوَدٌة َفَمْن
قيُّ َعْنُه ِفي 

ان عقيدة "

نقل بصيغة
هللا عنهما: اال
ِة التـَّْفِسيِر:
َل َلُه َوِإنََّما 
ِل السُّنَِّة َمْو
َهِق  ذََكَر اْلبَـيـْ

 في استسما

ابن القّيم ين 
س رضي اهللا

ِة (( قـَْوُل أَِئمَّ
ْحٌر َال َساِحل
لسََّلِف َوَأْهِل
ُهَما) :  ُه َعنـْ

 

م ة ابن القيِّ 

 :1قة رقم 
 اهللا بن عباس
 ابن القّيم: 
ِسيِر َوُهَو َبْح

الس ِه تـََفاِسيرُ 
ٍس َرِضَي اللَُّه

  )).انتهىقرَّ 

 

طريقة

الوثيق
عبد 
قال 
التـَّْفِس
فـََهِذِه
َعبَّاٍس

ْستَـَقرا



 في 

لَِّذي 
ِش} 
ِتَواَء 
ْؤِمَن 
  تهى

قة لـمعتقده

ي تـَْفِسيرِِه الَّذ
اْلَعْرش َعَلى 

ُمْعَتزَِلُة اِالْسِت
الرَُّجِل َأْن يـُْؤ

)).انتمْجُهولٍ 

وشه الـموافق

قَاَل ِفي: وَحهُ 
{ثُمَّ اْستَـَوى
 َوَأوََّلِت اْلُم
َيِجُب َعَلى 
ُر َم اُء َغيـْ

ي جملة جيو

دََّس اللَُّه ُروح
ِه تـََعاَلى: {
َصِعَد، َقاَل:
ِه ِبَال َكْيٍف َي
ٍك: اِالْسِتَوا

 البغوي في

َقد ٍد اْلبَـَغِويِّ 
ِف ِفي قـَْوِله
 ُعبَـْيَدَة: َص
ْرِش ِصَفة للَِّه
 قـَْوَل َماِلٍك
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اسم اإلمام

ِن ْبِن َمْسُعوٍد
سورَِة اْألَْعَراف

أَبُو  َوقَالَ 
واُء َعَلى اْلَعْر
مَّ َحَكى 

م يحشر قيِّ 

سُّنَِّة اْلُحَسْيِن
طَِّلِة ِفي ُسو
، ٌل: اْستَـَقرَّ

: اِالْسِتَوُلونَ 
ثُم  تـََعاَلى

نطق ابن الق

اِم ُمْحِيي الس
ْهِميَِّة َواْلُمَعط
َكْلِبيُّ َوُمَقاِتل
السُّنَِّة فـَيَـُقوُل
 ِإَلى اللَِّه

بنفس الـمنط 

َما ((قـَْوُل اْإلِ
 ُحُلوِق اْلَجه

] قَاَل اْلَك5
َوَأمَّا َأْهُل ا: 
ِعْلَم ِفيِه الْ 

 :2قة رقم 
 !!! تواء

ابن القّيم: (
َشَجى ِفي 

54عراف: 
ْسِتيَالِء، قَاَل:

َوَيِكل َك 

 

الوثيق
االست
قال 
ُهَو ش
[األع
بِاِالْس
ِبَذِلَك



هناك 

  
تواء 
غّض 
أّمل 

سه، 
ذي 
وبين 
َأْهُل 
عتقد 
أهل 

ه ن بأنَّ تبيَّ 

فسير االست
 االستقرار غ
واية !!!، فتأ

بن القّيم نفس
 الّتفسير الذ
م غاير بينه و

َوَأمَّا َأاله: ((
لبغوي ال يع
س من قول أ

ى األصل يت

عنهما في تف
صرة لعقيدة 
م صّحة الّرو

رجة معتقد اب
ي نقل هذا
)) ثُّم  اْستَـَقرَّ
ن القّيم أعال
 أّن اإلمام ا
مقاتل وليس

بالّرجوع إلى

ضي اهللا عن
بن القّيم نص
سلًِّما فأوهم

 وثمانين در
غوياإلمام الب

ِبيُّ َوُمَقاِتٌل: 
قله عنه ابن
واضحة على
 الكلبي ومق

ستقرار"، فب

ن عباس رض
مة، ولكّن ابن

ُمس ل الّرواية

ناقض بمائة
حه، ولكّن ا
((َقاَل اْلَكْلِب
سيره وكما نق
دّل داللة وا
ر" من قول

  عتقده؟!!!
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عقيدة "االس

 عبد اهللا بن
ى حبر األمة
 البيهقي نقل

 القّيم عنه ين
سبق توضيح
قاتل فقال: (
ده في تفس
ال َكْيٍف))، فد
 "االستقرار

وهو ضّد معت

بن القّيم لع
 !!!ك

عن سّيدنا 
ّح نسبته إلى
أّن الـحافظ

ما نقله ابن 
ستقرار كما س
 الكلبي ومق
ال كما تجد
ِصَفة للَِّه ِبَال
 فقد جعل

!!  
مام البغوي و

الستسمان ا
لبيهقي هناك

ّن الّرواية ع
ذب ال يصح
ق، فأشعر بأ

!! 
م البغوي، فم
تضّمن لالس
ستقرار) عن 
واء حيث قا
عَلى اْلَعْرِش ص
أهل السنة،
!!فيه إلى اهللا
م لقول اإلم

بالّنسبة ال 
ق الـحافظ ال

ي يؤّكد بأن
ة منكرة وكذ
هذا الّتحقيق
ي الّنقال !!
 كالم اإلمام
بن القّيم مت
 (=أي االس
 في االستو
 اِالْسِتَواُء َعل
 من قول أ
ض الـمعنى في
مان ابن القّيم

:3قة رقم 
لتحقيق "!ط

البيهقي حافظ
ستقرار، رواية
ف وغمغم ه
نة العلمّية في
 فيما يخّص 
ستواء عند ا
ره ابن القّيم
 أهل السنة
: ِة فـَيَـُقوُلونَ 

"االستقرار"
بل وفّوض ة،

وجه استسما

 

الوثيق
قرمط"

فالـح
باالس
الّطرف
األمان
وأما 
فاالس
اختار
قول 
نَِّةالسُّ 

بأّن 
السنة
فما و



 في 

طرح 

 يرّد 
سير 

  

 عن نظريّته

ويط": ُه اللَّهِ 
!!  

صرة لعقيدته
ّن هذا الّتفس

ص ابن تيمّية

َوْجهولُّوا فـََثمَّ 
!ت الّصفات

ف ولكّنه نص
، ويّدعي بأ

بين انتكاص

َنَما تـَُولُّ " فَأَيـْ
آلية من آيات

هللا عن الّسلف
 "وجه اهللا"،

لوجه هللا"، 
 

 قوله تعالى:
يعّد هذه اآل

هللا بقبلة اهللا
) قولهم في

   !!!رفًا
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لى إثبات "ا
  لّسلف!!!

بلة اهللا في 
ويغّلط من ي 

سير وجه اهللا
 تيمّية تبعا)
شرًعا وال عر

" علىْجُه اللَّهِ 
ّيم ألقوال ا
بقب "وجه اهللا
 !!!راء ظهره

ثبوت تفسبّر 
(شيخه ابنو

ف لغة وال ش

َوجـَُولُّوا فـََثمَّ 
ميذه ابن القّي

و"قّر تفسير 
إلضافات ور

هو اآلخر يقر
و الّشافعي 

و معروفال ه

َنَما تـُو ى: "فَأَيـْ
ورفض تلم 

ابن تيمّية يق
 في باب اإل

م هوابن القيِّ 
هد واإلمام 

لف: الن السَّ 

ة قوله تعالى
، اإلضافات

 :1رقم قة 
ته الـمعروفة 

 :2قة رقم 
 اإلمام مجا
الء األئّمة من

 

داللة
باب 
الوثيق
نظريّت

الوثيق
على
لهؤال



  

اخليل الـهرَّ   !!!اس
!!!(((  
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د خ محمَّ 
!!!)وعال جلَّ 

ي مِ يْ ة التـَّ يَّ 
يــــــــــده ج (((

يَّ ابِ هَّ ة والوَ يَّ 
!!!))) من ءٌ 

لفيَّ ياء السَّ 
ُجـــــــــــزءٌ " (((

ر أدعيمنظِّ 
حمن"ابع الرَّ 

 

م .3
"أصا
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!!!)بض بها  )))!!! األرباب (((يحتاج إلى ( آلة اليد ليقب

 

 ربُّ 
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!!!)) أسفل  )!!! من علوٍّ إلى  انتقاٌل م ((( ب هو:  الرَّ 

 

نزول

 



  

بجميع الـخ )  !!!خلق !!!))َمكانيَّة

!  

الزَّمانيَّة والـَم

!!!)))!!َقَدم

87 

((( ته تعالى

بـمعنى الَق((

على إحاطته 

( :رجل اهللا"

دّلت باطن) 

"رِج

هر والبا والظَّ  وَّل واآلخر 

 

(األو 



ضح 
 في 

!!! ه

  

 بشكل واض
ال يكون إّال

جزء من يده

أنّها تعكس
وهذا ال )))

ق كذلك ج

 كيسه إّال أ
!!!)ألصابع

لوقبع الـمخ

الـهّراس من
ذكر ا(((ها 

ى كون أصا

88 

  !!!- ك
اليد زادها ا
قوم ورد فيه

 قياسًا على

هللا عن ذلك
ألصابع في ا
اهللا عند الق

سبحانهيده 

تعالى ا –))
سبة ورود األ
وق": فيد 

 
 جزء من يد

!!!))يقّية هللا
التتّرس بنسب
على الـمخلو

!!!!!!)))ة
 عند القوم

يد حقيت (((
مع أّن  ءة:

س الخالق ع
ةيد الـحقيقيَّ 
ابع الـخالق

  الخ

 

إثبات
إضاء
"قياس

الي(((
فأصا
و...



لس 

  

يجل، اهللا ((( ويقرِّر: نعم، و !ر الباطلة ستسمن االثا
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 !!!مان
سحمان يس

 !!!الـجديد

ن بن سحم
سليمان بن 
ل طيط الرَّح

يَّة سليمان
خ الوهَّابي س
له أطيط كأط

يخ الوهَّابيَّ
خالفيه الشَّيخ
)) ويسمع له

كبير مشاي
ردِّه على مخ

))!!! العرش

 

ك .4
في ر
على 



ن مكُّ 
ّمتها 

  

مة والتَّ مماسَّ 
!!! وأئّمألّمة
 هللا عن: الـم
سلف هذه األ

تنزيه  انع: 
 العلم من س

وهَّابي ابن ما
حد من أهل 

90 

ى رفيقه الوه
م يذكره أحد

على مان يردُّ 
لم!!! ُمخترعٌ 

 

ان بن سحم
ُم!!! مبتدعٌ  

 لعالـمين!!!

ة سليماوهابيَّ 
قوٌل:عرش، 

الصدٍق في 

 مشايخ الو
حلول في الع
ن لهم قدم ص

 

كبير
والـح
الذين



  

! 
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!!لسَّعدي
  
ن ناصر الس

!!!دة سلفيَّة
الرَّحمن بن

))) عقيد!!!
ابيَّة عبد ا
!على العرش

شيخ الوهَّا
اهللا ع جلوس

 

ش .5
ج((( 



وآله 

  

!!!))) الـمصصطفى صلىى اهللا عليه و
  

يجلس (((
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  !!!شَّيخ
مود هو أن:

هيم آل الش
مقام الـمحم

  

د بن إبراه
سنة!!! أنَّ الم

 ى العرش!!!

دابيَّة محمَّ 
ول أهل السن
!!!))) على

مفتي الوهَّا
شهور من قو

مع ربِّهم (((

 

م .6
المش
وسلَّم



  

)))!!!حقيقة  !!! حك فهو: (((  ونحو ذلك

93 

سمٌع وبصٌر ))) له س!!!م
  !!!از

 ال كاألجسا
ابيَّة ابن با

جسٌم : (((
مفتي الوهَّا
ثبت أّن اهللا

 

م .7
من أث



 
94 

!!!)))!!بُهَها !! يشبمن: ((( نا آدم على  صورة الرَّحم

 

سيِّدن



خ!!! 
كالم 
عليه 

  

!! والّصماخ
أهل الك (((

 صلى اهللا ع

 والـحدقة!!
من أقوال: 
 نفاه رسوله

 الـجسم!!!
)، بل هو م
عن نفسه أو

زيه اهللا عن 
!!!)))جماعة

ما نفاه ع ال

95 

: تنزيحاصله
 السنة والـج
ن عن اهللا إال

ما ح ريقرِّ ة 
مذهب أهل

ال ينفون (((

فتي الوهَّابيَّة
ليس بم (((

فأهل السنة:

مفتلصابوني 
حنجرة!!!: 

!!!)))، فأهم
 

ه على الصردِّ 
سان!!! والـح
موم وتكّلفه

 !!!)))!!!م

 

في ر
سواللِّ 
الـمذ
وسّلم



 

  

عضو وأداة  ة وجارحة!  = س العربيَّة

!  

في القواميس
  لوم!

س من كلِّها!
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 المعروف ف
كل غير معل
الوجوه وليس

  
:  
الـمعنى = "
الهيئة والشَّك 

ن من بعض 

 لعوار يُقرِّر:
 اهللا...الخ!:
لغة العرب!"

=  يفيَّة!!!"
صورة الرَّحمن

ة مكشوفة ا
م اهللا، وجه 
عنى!!! في ل
ن حيث الكي
سان تشبه ص

فة تجسيميَّة
يد اهللا، قدم 

معروفة الـمع
"مجهولة من

صورة االنس 

 

فلسف
)1( 

" (أ)
" (بـ)

)2( 



  

  

!!!))) عننان  ن اهللا!!! كشر األســــن

!!  
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ك!!))) و(((

لوق!!!)))!

!الـــــجارحة(

خالق والـمخل

من نفي: (((

الـخ بين: (((

ره الطّبري م

حجم!!!))) 

اجة لما ذكر

ـمقارنة بالـح

 

ال حا

(((الـ



  

لـمخلوقين!  !! ا }أدوات، 
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أعضاء، كان أرك{ تشابه  ولكّنها ال } }أدوات، ضاء أعض، أركان

 

أ{هللا 



  

  

!ائم"فم الصَّ   !!  "لخلوف ف

99 

))) انطالقا ممن حديث: )!!!م هللالشَّ 

!!  

بات صفة ال

!!)))!!!صابع

يس ببعيٍد إثب

خمس أص((

 

ليس(((

((هللا 



عين 

  

َعْين)، ((( الرَّحمن وع
!!!(((!!  

!!!)))نسان
!!ل االنسان

ن وَوْجه اال
رَّحمن ورِْجل
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!!!  
ْجه الرَّحمن

رِْجل الرَّ (((

!يمينثَ العُ  
َوج((( بين: 

!!!)))،سان

د الصَّالح
!!!))) شََّبهِ 

من وَيد االنس

محمَّدابيَّة 
ٌء ِمَن الـــــــــــش

َيد الرَّحم (((

شيخ الوهَّا
َشــــــْيٌء((( ك

!!!)))، سان

 

ش .8
هناك
االنس



!!  

  

  

!!!)))!رحة الـجاى: ((( الـمعنى ة إراد ف في  يتوقَّ 

101 

تعالى وال  هق  هفي حقِّ  "جزء الج"إطالق   فقط حاشى  لعثيمين يتح

 

ابن ا



  

 االنفصال ل  !!!فقط 

102 

تقبل ال هاكنَّ  ولك عضاءأل ا هللا يثبت م مالقيِّ  ابنن:   ابن العثيمين

 

وفق 



  

!!!)ـــــــــــــــــاقٌ  !!!)) ســــــ: (((له 
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يكون أن))  !!!))يـمتنع ال فال!))) ((( !!رجــــــــــــــــــــــلٌ  رِج((( هللا كان

 

ك إذا



  

آللــــــــــــــــــــــــــــــة!!!))) التي  يصنُع بها!!  !!

104 

اآلمنزلة: ((( اهللا" في قولهه تعالى: "ِلمََما َخَلْقُت بِيََيَديَّ" هي بـم

 

"يد ا



  

!!!)))جسام  )!!! األج ُيشبه ال
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ال جسمٌ ((( هللا واهللا!!! اهللا  عن جسميَّة الـج نفس لى عل دليل وجد

 

يو ال



  

!!لُه بهرولة  !)))!!! يُقابلشي: (((  إذا أتاه يمش
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))) فيقابله  !!!ِه إليهمتَّجِ  ي ُمقاِبل الـُمت يمشيهللا ((( نع من أّن اهللا

 

ماال 



  

  

 للباري جّل   !!! وعزَّ 
!!  

!!!))) ةقيقيَّ 
!!!)))!صابع

يد حقت: (((
ذكر األص(((

 !!!بق
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) على إثبات
ه ورد فيها (

السَّاب أصيله

!!!)))صابع
ه!!!))) ألنَّ ية

ر لتأه ويتنكَّ 

األصل بـ: (((
يٌد حقيقّية(((

ن ينقض غزله

ير االستدالل
يد اهللا هي (

ابن العثيمين

قض في تقري
ي :1قة رقم 

ا :2قة رقم 

 

ناقتَّ ال
الوثيق

الوثيق



من  

 

!!!)))خلوق اوت عن ججارحة الـمخ التَّفا((( رير:
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قِّه جلَّ وعزَّز!!! مع تقر
  خ!!!

في حقِّ!))) 
لشَّكل...الخ

!!!الـجارحة(
والش الـحجم 

((( ت أصل
ة العوارض: 

 

إثبات
ناحية
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صـــــــــــــــــــــورة اهللا !!!)))!!!هللا ص((( معنى: بم!!!))) هللا َشــــــــــــــــــــــْكل ا

 

َش(((
  



  

!!  
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!!ت أصابع ذا جل اهللا!" "رجن تكون  أن !!!)))كان إمكل بـ: (((

 

القول



الق 

  

شى فقط إطال نتحاش معنى إرادة الـممع  ت!!! ولكن م

111 

) من الّذات !!!)))لبعض الـجزء وا(((  اهللا يحمل ععلى معنى (
  !!!ظ

 

وجه 
الّلفظ
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!!!)))جارحة في حقِّه ج  جلَّ وعّز!!!  الـجبـ: (((ل 

 

القول
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))!!!ألجسام !!!)) جسم ال كاأل اهللا جنَّ: ((( دة السَّلف أن

 

عقيد



عدم 

  

  

ويّدعي بأّن ررّب الوجود يحّل في ع

  

!!!))) ويوق

لـمخلوق!!!
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لق والـمخلو

ن الـخالق وال

م بين الـخا

!!!))) بينفة

قارنة بالحجم

بُعَد الـمساف(

الـمقات (((
!!!(((!  

ستعظامه (((

العثيمين يثبت
!!غير موجود

لعثيمين واس

 

ابن ا
غي(((

ابن ا



بُعد (

  

بينّية مسافة!!!))) و((( ب((( :"رحمن أصابع الّرحن 

115 

أصبعين من   في حديث: "قلوب بن بينني آدم 
  
ة الـمذكورة 

 !!!)))!!!ي

 

ةالبينيَّ 
حّسي
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العيل إثبات   ين هللا!!! عثيمين حول ابي ابن العهَّ  يخ الوهر الشَّ 

 

تقرير
  



 
 هذا 

  

َطة بِاهللا، و 

!!  

اء ُمحيَطسَّمَ 

!!!!!)))َضالٌ 

اِهرُه أنَّ الس

 
َكاِفٌر َض (((

"، فهذا: ظَا
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 لّصفات!!!
ضالٌل، فهو:

ِفي السََّماِء"

لظّاهر في الص
رآن كفٌر وض

َءَأِمْنُتْم َمْن ِف

رير القول بال
ّن ظاهر القر

هللا يقول: "َء

مين في تقري
من اعتقد أّن

إذا كان اهللا 
!!!(((!!!  

ض ابن العثيم
م :1قة رقم 

 :2قة رقم 
ظّاِهُر بَاِطٌل

 

تناقض
الوثيق

الوثيق
(((الظ



"!!!   

  
شبه 

  

 عن نفسه"
 

نانًا أو ما أ

ّ ما نفاه 
 !!!ع بذلك

 فًما أو أسن

عن اهللا إّال
ورود الّسمع

هللا ول: إنَّ 

ال ينفون ع
))) لعدم و!

يجوز أن نقو
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ل السنة ال
!! تُنفى عنه

و(((ال ي!! 

قولة: "أهل
ال ت هللا و(((

!ك حقيقيّ 

 تحقيق مق
))) ال تثبت

هللا هو: ضحك

فيعثيمين 
!!!اُألذن(((

ضحك اهللا 
 

ابن العض 
( :1قة رقم 

 :2قة رقم 
!!!(((!!!  

 

تناقض
الوثيق

الوثيق
ذلك
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))) بحدوث ث العرش!!!   )!!!حادثة((  االستواء ((

 

صفة
 



همه 
جوز 

  

 َترِد على فه
تقَد ما ال يج

  زول!!!لنُّ 
الت التي 
 عليه أن يعت

ه لحديث ال
 كّل االشكا
قلق وُخِشَي 

 

ة على فهمه
كِّن في رّد ك
ن َساَوره الق

 زول !!! النّ 

120 

االت الوارد
صورة الـمتمكِّ
شافًيا!!!: من
فهم عقيدة 

 رفع االشكا
 الّظهور بص
يريد جوابًا ش
ل عليه في ف

لعثيمين في 
ين يحاول 
أّن السائل ي
 له ما أشكل

ابي ابن الوهَّ 
ابن العثيمي 

 فيقّرر مع أ
فحينها نبيِّن 

يخ الوة الشَّ 
:1قة رقم 

يث الّنزول،
لصِّفات...ف

 

طريقة
الوثيق
لحدي
في ا



" !!!

  

ض الَعينَـْيِن"
!!!  
"أتبعني ُمغمض

!!!)))سليم
"ل سياسة: 

التَّستك: (((
زول يستعمل
!))) ووظيفت
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ه لعقيدة النُّز
!!ذا الّسؤال

ين في فهمه
الّصحابة هذ

 ابن العثيمي
لَـم يسأل ا((
حين ُيحرج
! ويقرِّر: ((

ح :2قة رقم 
!!ُِحْر جوابًا

 

الوثيق
وال ُيح



! (((

  

!!!ليست(((
  !!!هْم}
))) (!!!يقة
ِه فـَْوَق أَْيِديِه

حقي(((  اهللا
{َيُد اللَِّهى: 

هْم} أنَّ: يد
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ي قوله تعالى
 فـَْوَق أَْيِديِهم

فوقيَّة اليد في
ى:{َيُد اللَِّه 

اللُّغويَّة من ف
ي قوله تعالى

ير الحقيقة ا
الـمعلوم في 
 

قض في تقري
 :1قة رقم 
 !!! أيديهم

 

ناقتَّ ال
الوثيق
فوق 



 لى:

  

فهي علهْم}  {َيُد اللَِّه ى: فـَْوَق أَْيِديِه ي قوله تعالى
  !!!هم
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أما اليد في
أيديه!!!))) 

زله ويقرِّر: أ
فوقيده (((

ن ينقض غز
في !!!)))رها

العثيمينابن  
ظاهر)) و(((

 :2قة رقم 
!!!))حقيقتها

 

الوثيق
ح(((



من  
اهللا (

  

  

ي هي جزء
عين أّن: (((

 وقين!!!

ـجارحة التي
مع ثبوت الع

سام الـمخلو

لعين أي الـ
الزم الّرؤية م

ال يماثل أجس

غوي للر اللُّ 
ليهم بأّن: ال

))) ولكنَّه ال
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اهر عن الظَّ 
، ثّم يرّد عل

!!!)كن ذلك

ارك وتعالى
!!!)))حريف

فليكسًما (((

ه الحق تبازِّ 
حعطيل والتَّ 

 

ن تعالى جس

عت من ينـزِّ 
عأهل التَّ ((( 

(((!!!!!!  

اهللا أن يكون

العثيمين ينع
بـقوله: ،سم

 بتلك العين

زم من رؤية 

 

ابن 
الـجس
يرى 

إن لز



  في

  

ًال للباري! على عكسس: الذين يتعمَّقون
!!!(((!!!  
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لده إجالًال
!األظافر((( 
 اقشعر جل
  حتى عن:

نزول اهللا 
ن أن يسألوا

عنده نكر 
ويحاولون)) 
ي إذا ذك

!!!))صفات

 

العامي
الص(((



  

  

 

!!!)))!!!دة  للـجدار إراد

 

نعم، ة: (((

 !!!ع دعواه

ّس، ومن جهة

س لم تسمع
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كّذبها الـحّس
 

به الـحسيكذِّ 

وي التي يك
  !!!)))!!!ة

ى ما يعن ادَّ 

عاكّل الدَّ ح  
لـجدار إرادة

ين يقّرر: من

تطرح : جهة
عم، للن((( :

ابن العثيمي :

منلعثيمين 
:01قة رقم 

:02قة رقم 

 

ابن ا
الوثيق

الوثيق



 ،!!!

  

رُِّمونَُه َعاًما"!
  
ُه َعاًما َويُـَحرِّ

 !!! الّسلف
ّية: "يُـِحلُّونَُه
يل!!!) عن 

ووفق منهجّي
سّميه بالّتعطي
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هار!!! و النَّ 
 (=الذي يس

س في رابعة 
وت الّتأويل 

مسكار الشَّ 
يعترف بثبون 
مستميتة إلنك
ابن العثيمين

محاوالت م
ابي اخ الوهَّ 

 

بعد م
الشيخ



غاير 

فة صِّ 

  

مغوتعالى (((

وا الصرُ سَّ ف فَ 

ه تبارك وحقِّ 

  
لفالسَّ  ن بأنَّ 

ة في حمعيَّ 

 الختيار؟!!!
بن العثيمين

 لـتفسير الـم

ه في هذا اال
ع اعتراف ا
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ة  ابن تيميَّ 

ج على منواله
 الّصفات مع

ين: اختيار

نحوه ونسج
 الّلغوي في 

 ابن العثيمي
 

ة ومن نحا ن
خذ بالظّاهر 

خ الوهابي
!!! (((!!!  

ف ابن تيمّية
بوجوب األخ

  ل)؟!!!

يخ تقرير الشَّ 
!لفيار السَّ 

 ءة: 
من هم سلف 
أين القول ب 

أويلمها (=التَّ 

 

وفق
الختي
إضاء

)1( 
)2( 

بالزم



  

  

"!!! الّرحمن  !

!!  

أصابع  من 

!ليق بجالله

أصبعين بين
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يلكما   !!!هللا

بب بني آدم 

ثابتة هللا!!))) 

"قلوبديث 

!!ةيَّ ذِ األَ  (((

من حد !!)))

ن العثيمين:

!!مسافةالة 

ابن الوهَّابيَّة 

ةبينيَّ (((ل بـ: 

 

شيخ

القول



  

  

!ن هذا العبد  !!!)))!!!  األرض كان

!!  

  !!!ي

ي نقطة من

!!!)))!!ات
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صر األلباني

 العبد في أي

ن كل الجها

حمَّد ناص
  ّتأويل!!!

تجاه ((( -ل

من(((ية طة كلِّ 

مح "!سَّلفيَّة
والّتالحسِّيَّة  

عز وجل-هللا 

العاَلم إحاط

دعياء السَّ
ير اإلحاطة 

اهللاأللباني: 

اهللا ُمحيط با

محدِّث أ"
في تقريقض 

ا :1قة رقم 

ا :2قة رقم 

 

9. "
التَّناق
الوثيق

الوثيق



ت، 

لذي 

  

ل في الّصفا

أويل الذالتَّ ((

 ذّم الّتأويل
 !!! قدرته

وهو من: (

 ألصله في
َسَعة علمه وق

: و!"ـّتحقيق

اويّة، يتنّكر
ة عظمته وَس
 جماعة "الـ
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عقيدة الّطحا
عالى: إحاطة
ي تعليق مع

للع الـمزعزم
ّقه تبارك وتع
، ويقّرر في

!!(((!!! 

ح الـحنفي 
حاطة في حّق
ن أبي العّز
!د منه أحيانًا

 
ّتيمي الّشارح
ن صفة اإلح
سن تأويل ابن
مع أنّه ال بّد

: 3قة رقم 
أبي العّز الّت
ر: الـمراد من
ني يستحس
ه الّشارح، م

 

الوثيق
ابن أ
ويقّرر
األلبا
هينقم



ي ما 
كالم 

  

ب البغدادي
صل من الك

! 
فظ الـخطيب
فظ هذا األص

!!واألعضاء
ًال عن الحاف
ويوصي: بحف

 واألدوات و
ناقال فاتلصِّ 

الخ"، بل و
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ن الـجوارح 
مذهبه في ال

و.. ألدوات
!! 

 عنجّل وعال
دم أصول م
األو  الجوارح

!قامة عليها

زيه الـمولى ج
يهدحتفي بما 

يليق به من 
داية واالستق

في تقرير تنز
األلباني يحت 

هللا عّما ال يل
مفتاح الهده 

ض األلباني ف
 :1قة رقم 

صله: "تنزيه ا
لصفات ألنّه

 

تناقض
الوثيق
حاص
في ا



يرها 
غنى 
ليه، 

 

لجوارح وغي
ه وما كان أغ
 مدسوس عل

وية هللا عن ا
الّتعويل عليه
كون ذلك 

يدة الّطحاو
ى هذا وال ا
 ببعيد أن يك

العقيصاحب 
االلتفات إلى(

رعة وليس 
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على تنزيه ص
ب الحق (((
وهمة الـمختر

!!!(((!!     

ق ابن مانع ع
ينبغي لطالب
مجملة الـمو
!ئًنا من كان

حتفي بتعليق
حاصله: ال ي
كلمات الـم
لى قائله كائ

األلباني يح 
سمّية، بما ح
مثل هذه الك
لل مردود ع

:2يقة رقم 
سمات الجس
حاوي عن م
ى كلٍّ فالباطل

 

الوثي 
من س
الّطح
وعلى



 كان 
طلة 

: -ي

!!َأَو 
أفال 
ّرجل 
باب 
يبون 

  

َعِة " وإذا ك
عاءات البا

الّطحاوي- 

الجسمّية؟!!
 وتعالى؟!!!أ
عون بأّن الّر

من ب-ّقبتم 
كثر مما تعيب

  

سُّنَِّة َوالَجَما
 هذه االّدع
ولهم: كالمه

  والخ!!!
ت اح وسما

حقه تبارك 
ّصلتم ما تّدع
طام بل وعّق
وقعتم في أك

 ْيِميَّة!!! التـَّ 

َدِة أهِل الس
 بطالن كّل
لـهمام، كقو

!!!... ماعة
 من الجوارح
حيحا في ح
واكم، ففّص
زمام وال خط

، فوكاسد!!!

دة مشايخه:

َعِقيد بـََيانِ ُر 
 بالضرورة 
هذا اإلمام ا
السنة والجم
وات وغيرها 
ل معنى صح
ى صّحة دعو
لكالم بال ز
همه بمبهم ك

ه !!! وعقيد
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ه: "هذا ِذْكر
 فهذا يعني
ول عقيدة ه
ألفاظ أهل ا
ضاء واألدو
الخ يحتمل
الّدليل على

بإطالق ا ء
 وعلى ما أبه

يهدم عقيدته

تهّل عقيدته
و معلوم، 
والوهابّية حو
، ليس من أ
هللا عن األعض

ألداة أو...
ّال أقمتهم 
وض االكتفاء
جمل فاسد 

األلباني ية" 

وي في مست
كما هو  هار

ء السلفّية و
 والباطل!!!
..في تنزيه ا
لعضو أو ا

؟!!! ثّم: هال
نّه أبهمه عو
ه أجمله بمج

عياء السَّلفيَّة

مام الّطحاو
شف واإلظه
طلة ألدعياء
حتمل الحق
 اإلبهام أو..
جارحة أو ال
م صادقين؟
 تّدعون بأنّه
 تّدعون بأنّه

 
"محدِّث أدع

قال اإلم ءة:
الكشهو  ن

العاطبيسات 
م ومجمل يح
ل لهم: أين 
ح لفظ الج
موه إن كنتم
له وبّينتم ما

على ما -ل
  !!! الّرجل
" :3قة رقم 

 

إضاء
البيان
والّتلب
مبهم
فيقال
أصبح
ذكرتم
أجمل
التنّزل
عليه 
الوثيق



  

!!  
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!!!)))!!ذاته بذ قريب ((( أللباني: اهللا 

   

ث أدعياء دِّ  السَّلفيَّة" األ

 

حد"مُ 
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!  

  !!!ذلك

!!ن جبرين
  !!!وعزَّ  لَّ 

عن ذ وعزَّ هللا 

ابنبد اهللا 
جله في حقِّ 

اهللا جلَّ ذات 

عبدوهَّابيَّة 
ف !!!)))يض

الذَّفي  !)))

يخ الوش .
التَّبعيبـ:(((ل 

!!جزء(((ه 

 

10
قولال

الوجه



  

  

!طع الـمسافة  !!!)))!!!

  !!!ور
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قطع))) و(((

محذو ذلك 

!!!الـحركة((

وال يلزم من 

!!!))) و((ة

وعلى عرشه 

النقلة(((ى: 

))) ع!!!رٌّ قِ تَ س 

ل اهللا" بمعنى

ُمسْ (((عالى 

 

"نزول

تعاهللا 



 في 

  

ثلة ألصابعع الـمخلوق مما تكون  ن ذلك أن
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يلزم من وال 
  !!!ا
 !نه وتعالى

وكذ !!!وكذا
 يده سبحا

))) وك!!!ملها
))) من!!!ء

أنام وفي (((
جزءصابع (((
))) !!!طولها

 

األص
ط(((



ذبيَّة 
! 

ألمر 

على 

 بعد 

 

الجاذم (((
!!))) فوقها

! وكذلك األ

وعزَّ يثقل ع

 (=الثِّقل!) 

ليقحم!!! ت
)!!!قل الرَّب

ياء السَّلفيَّة

 كان جلَّ و

ال جديدة 

اإلسرائيليَّات
ثقطَّر من (((

حدثي" أدعي

لفرش، هل

عزَّ صفة كما

وا !!!واهيَّة
ماوات تتفطَّ

ى عند "متمح

عرش إلى ال

ب جلَّ وعز
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 اآلثار الو
": السَّم!ةلهيَّ 

 يصح حتى

قات من الع

 فقد اكتسب

 

 يستسمن
فات اإلللصِّ 

ن عباس ال

هللا الـمخلوق

 في أزليَّته!،

!   جلَّ وعزَّ

بن جبرين
سمَّى زوراً "ا

ا عبد اهللا بن

أن يخلق ا

ص للباري 

م مع الباري 

 الوهَّابيَّة ابن
يما بات يس

د عن سيِّدنا
  األطيط!

هابي: قبل أ

  ب:
 إثبات الّنقص

 
 إثبات قديم

 مشايخ 
))) في!!!ضيَّة
 ءة: 

الوارد  األثر
سبة لحديث 
 يقال للوهَّ

  ماوات؟!
كان الـجواب

لزم ال، في  
وث الـعالَـم!
 نعم، فيلزم 

 

كبير
األرض
إضاء
أوًَّال:
بالنس
ثانًيا:
الـسَّم
فإن ك

)1( 
حدو

)2 (
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!!!))لـحجم  ))!!! عظمة ا ((( ت عظمة البااري بمعنى:

 

إثبات
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!!!!!!)))سًّا   ـــــــــــــسِحــــــــــــــ(( ((ن إلى اهللا  الئكة مقرَّبُون

 

الـمال
  



تواء 

  

لف في لسَّ  إثبات االست
!!!  

حيح لل الصَّ 
!!!)))كالم

بالمذهب  "
وبدع أهل الك
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"ةحاويَّ الطَّ " 
شبهات و((

 الـمشهورة 
(تعاطى قد 

عقيدته في 
وقلفعلية!!! 

م الطَّحاوي 
فات ا والصِّ 

اإلمامَصرِّح 
و الحقيقي 

 

َلم ُيص
والعلو



 

!!!)))غة اللُّ   !!! معروف في 
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  !!!زان
معناها الـم((

الفوزوزان 
مل على: (

صالح بن فو
وتحم !!!)))ة

صاوهَّابيَّة 
ةيد حقيقيَّ ((

شيخ الو .
اهللا" هي: ((

 

11
"يد ا



  

كما يفهم هذ ذا من:  ك قيقيَّة!!!" 
 رحة!!! 

!!!  
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ى "اليد الـحق
ي == الـجار
لى الشَّاهد!

يَّ" يدلُّ على
موس اللَّغوي
= القياس عل

َخَلْقُت بَِيَديَّ
)) == القام

!!!))) ==س

تعالى "ِلَما َخ
!!!))اللَّغوي

سف في الـحِ 

ة في قوله تع
الـمعنى  (((
الـمعروف (((

 

التثنيَّة
)1 (
)2 (
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!!! !!!))) جْرِميَّة في حقِّه جل لَّ وعزَّ الِج!))) ((( !!جواز((( ر

 

تقرير



  

!!!)ةالعربيَّ ة   )))!!! غةناه في اللُّ  معنعلى: (((

146 

=مقابل الـمججاز)!!!))) ع (=  حقيقيٌّ  مجيٌء: ((( يء اهللا" هو

 

"مجي



َضاِء 
 إنْ  :

أريد 
 في 

ألداة 

  

َواْألَْعضرَْكاِن 
:سف مقرِّراً 

حق، وإن أ 
اري موجود

العضو واأل 

ْلَغايَاِت َواْألَر
تفلسوي "عضو
هذا:ف !!!ن

 فيقول: البا

 "أصل"سبة 

 اْلُحُدوِد َواْل
األداة والع" 

ت المخلوقين
بل ويزيد ! 

وال ينفي نس

َعِن  -اهللا-
ومفهوم  "فة

ضاء وأدوات
!!!باطل ذا:

المخلوق، و
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-: (َوتـََعاَلى 
فةالصِّ "فهوم 
عضأل ُمشابهة

ذفه )))!!!ة

ق ألعضاء ا

 في عقيدته:
خلط بين مف

ُمهذه تكون 
الجارحة((( 

ضاء الخالق

حاوي  الطَّ 
الفوزان يخي 

نفي أن تنا: 
ضو واألداة"

أعض ُمشابَهة 

قول اإلمام 
الوهَّابييخ ش 

هنواألدوات 
معنى: "العض

  !!!قة
 ينفي فقط 

  خالق!!!

على شرحه 
)، الشَّ َدَواتِ 

 باألعضاء و
أصل معنفي 

 غير مخلوقة
الفوزان  ءة:

للخ جارحة)

 

في ش
َواْألََد
أريد 

ن به:
جهة 
إضاء
(=الج



يامة 
هذه 

  

 اهللا يوم القي
صغر هو(((

ق، يجمعهم 
!!)))!!!، و

وجميع خلق
!!عظمة اهللا

ائه وأرضه و
ععلى: (((
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الكون بسما
هذا يدّل ع

!!!(((  

ا الـمخلوق:
!!!)))، وه
!!!ه وتعالى

ن الـخالق وا
في كّفيه((

 إليه سبحانه

بالـحجم بين
!!!))) و((ه

ائلة بالّنسبة

ت الـمقارنة ب
على أصابعه
خلوقات الـها

 

إثبات
عل(((

الـمخ



  

  

!!!بذاته نور بأنّه تعالى ب  وذلك:  وي ي والـمعنوحسِّ 
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الـحسألرض:  لّسموات واأل : اهللا نور الر يقرٍّر الفوزان ابي اخ الوهَّ 

 

يخالشَّ 

  



  

!زَّ عن ذلك  !!!
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وعزَّجلَّ ربُّنا  يَّان ج!!!  الدَّ ))) للـملك !!!سة أصابع خمست: (((

 

إثبات



  

س من مذههب الّسلف  !!! !!!))) ليسورة
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والصُّ )) و((( !!!))لشَّـكل ا!!))) و(((

   

!!ةالـجسميَّ (  اهللا عن (((

 

تنـزيه

  
 



ماعة 
فهذا 

 

لسنَّة والـجم
هللا بها آدم ف

الفاق أهل 
اهللاتي خلق 

الني نقله اتِّف
))) الت!!!ليد
حجر العسقال

الجارحة (((
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!  
افظ ابن حج
إن أريد بالـج

!!ن البرَّاك
دُّ على الـحا
ما حاصله: إ

بد الرَّحمن
ن البرَّاك يرد
، ويتعقَّبه بم

وهَّابيَّة عبد
 عبد الرَّحمن
حة عن اهللا،

!!  

شيخ الو .
خ الوهَّابي 
 نفي الـجارح
!ونفيه باطل

 

12
الشَّيخ
على 
حق و



  

  

  

خلوقمق والـ !!!!!!)))ق ة بين الـخالق شابهةلق المُ 

!!  
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طلنفي مُ  صحُّ 

!!ت أصابع

ال يصر: (((

ذا جل اهللا!"

راك يقرِّ ن البرَّ 

"رجن تكون 

عبد الرحمن

أن !!!)))كان

ابي عخ الوهَّ 

إمكل بـ: (((

 

يخالشَّ 

القول



  رًا:رِّ 
ديث 

سائر 

  

وائح، مقرِّ الرَّ 
حد، و(((!!

هللا كنسبة س
!! 

ن استطابة ا
!!معيل السَّ 

 االستطابة هللا
!!!)))!وقين

 تنزيه اهللا عن
ليلل قيام الدَّ 

نسبة ((( :
طابة الـمخلو

ن حجر في 
))) في حال

م مفادهالقيِّ 
 تماثل استط
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 الـحافظ ابن
)!!! عن اهللا

كالم البن ا
استطابة ال (

على  ك يردُّ 
صفة الّشم 

متهافت بك
، فإنّها: (((

الّرحمن البرَّ 
قتضي نفي 

!!(((!!! 
ي تقريره الـم

!!!)))ال إليه

وهابّية عبد ال
 العقل ما يق
!تمل لذلك

شيخ الوهابي
وعال اله جلَّ 

 مشايخ الوه
ليس في(((

الصائم محت
ثّم يعّزز الش
صفاته وأفعا

 

كبير
)1( 

ث )2(
ص



هتانًا 
قيقة 

  

تَّهم زورًا وبه
 في نفي حق

!!! ويتَّ  وعزَّ
 والـجهميَّة 

من يده جلَّ
ب الـمعطِّلة

!!!))) مجزء
عتماد مذهب
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ج الباري (((
م النَّووي باع

د أنَّ أصابع 
إلمام الـهمام

يعتقدالبرَّاك 
سقالني واإل

بد الرَّحمن ا
ن حجر العس

  !!!جوارح)

بالوهَّابيَّة ع 
نيا ابن ظ الدُّ
فات (=الـجو

 

شيخ
حافظ
الصِّف



 كـ: 
حمن 

  

 جلَّ وعال
ة عبد الرَّح

لة في حقِّه
شيخ الوهَّابيَّة

معاني الباطل
حدثات وش

!!!  

من كلِّ الـم
سمات الـمح

ستواءقة اال
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 االستواء" م
غيرها من س
! ونفي حقيق

جرِّد "صفة 
 الـحـسِّي وغ
 والتَّعطيل!!

عسقالني يج
اني والعلو 
 التَّجهُّم!!! 

العن حجر 
تقرار الـمكا
تريًا عليه بـ: 

نيا ابن ظ الدُّ
لوس واالست
ك يّتهمه ُمفتر

 

حافظ
الـجلو
البرَّاك



ُهو  
البن 

  

(!!!  
ُرُه، وقيل: يـْ
ط األعظم" ال

)))!!!وف له
قِض ِفيَها َغي
م والـمحيط

ال جومٌد (((
موُر، فـََلم يـَْق

"الـمحكم( ى

هللا تعالى صم
ْت إليه األُُمو

)).انتهىوجلَّ 
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 أجوُف واهللا
ألَنَُّه ُأْصِمَدت
َى اِهللا عزَّ وج

 )علمية

ل والّشارب
 ،  َجلَّ وَعزَّ
َال يَـُجوُز َعلَى
ر الكتب العل

اآلكل ب ألنَّ 
 من ِصَفاتِِه 

َوَهَذا َالَلُه، 
)، دار294

كل والّشرب
 ((والصََّمد 

 َجْوَف َل الَ 
8/4هـ]، (4

 عن اهللا األك
 ابن سيده: 
ْصَمُت الَِّذي

58ه [ت: 

 

يُنفى
قال 
الـُمص
سيده



 ّررًا: 

  

الّروائح، مقّر
!  
ن استطابة ا

!!معيل السَّ 
  !!!ن

 تنزيه اهللا عن
 قيام الّدليل

مخلوقينة الـ

ن حجر في 
في حال )))

ماثل استطابة
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 الـحافظ ابن
)!!! عن اهللا

ستطابة ال تما

ك يرّد على 
م  صفة الشَّ 
اس!! فإنّها: 

لّرحمن البّرا
قتضي نفي 
!!سائر صفاته

ة عبد الوهابيَّ 
ي العقل ما يق
طابة هللا كسا

 مشايخ الوه
ليس في((( 
نسبة االستط 

 

كبير
)1( 
)2( 



  

!!!عر بذلك   ة مشعن تيميَّ 

159 

اق كالم ابن وسيا!!!)))  ن القعودضمَّ  يتضعرش ((( تواء على الع

 

االست

  

  

  



حمن 
 !!!ق

  

حعبد الرَّ يَّة 
ليق بإطالق

الوهَّابيَّشيخ و
ُمجمل ال يل

شو  "ْألََدَواتِ 
ذا النَّفي الُم

واْألَْعَضاِء َوا
ألنَّ هذ !!!

(!!!  

160 

َو َواْألَرَْكاِن 
)))!!!البدع

)))!!!حقًّا((

وِد َواْلَغايَاِت
ارات أهل ا
زَّ تحتمُل: (

اْلُحُدو"عن: 
عبا: (((راج

حقِّه جلَّ وعزَّ

 يـُنَـزِّه اهللا ع
يتَّهمه بإدر 

منفية في ح

م الطَّحاوي
اكاصر البرَّ 

ه الـمعاني الم

 

اإلمام
بن نا
فهذه



حمن 
 عال:

  

يَّة عبد الرَّح
ألنَّه جلَّ وع

وشيخ الوهَّابيَّ
األعضاء) أل

وش ْألََدَواِت"
ي (إنفصال 

َواواْألَْعَضاِء 
عن التَّجزِّي
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 َواْألَرَْكاِن َو
عالى منزٌَّه ع

وِد َواْلَغايَاِت
اهللا تع دَّعي:

(!!!  

عن: "اْلُحُدو
ويدَّ))) !!!ل

 ال جوف له

 يـُنَـزِّه اهللا ع
ُيَحْوِقل: (((

(=مصمٌت 

م الطَّحاوي
اصر البرَّاك

))) (!!!صمدٌ 

 

اإلمام
بن نا

ص(((



 لكل

  

طالق الـجززء وإرادة ال إ هذا من 
  !!!خ

}:َوْجُه رَبِّكَ 
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 آل الشيخ
َقى  َوى:{َويـَبـْ

  !!!ّيد

عبد العزيز 
ي قوله تعالى
ير ليس بجّي

صالح بن ع
ق فيقول في

لكن الّتعبي )

صاوهَّابيَّة 
بيرًا ال يليق

!!!)))حيحـة

شيخ الو .
عضهم تعب ب

ـتيجة صـحالـنَّ 

 

13
يُعبِّر 
و(((



  

!!!)))!!!ب   !  بيع ذات الرَّ  جميرى: (((
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ه القيامة فإنَّ ه يراه رؤية وويمتنع أن ير ق برؤيته يوم  فه الـخالقشرَّ 

 

من ش
  



لفظ 

  

) ولكن: نتتحاشى فقطط إطالق ل !!!))) الناس

164 

معروفة التيي يعقل معنااها جميع  اليد الـم (((
!!  
 اهللا" هي: 
رحة عليها!!

 

"يد 
الـجار



  

  

!!!)))!!!ير الشيء الكثي وعال ا  جلَّ  أصل صفاته
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فيه من أو((( !!!))) وت فاجمع الصِّ  مججعله: ((( جفص اهللا آدم 

 

خّص



  

  

، األداة) ألنَّ ها هي التينَّ  توصف بالو  وضع!!!

 !!! (((  
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حة، العضو،

!!!وائه عليه

(=الـجارح)) 

مكانًا لالستو

!!!))معروفة

هللا جعله (((م

القدم الـم(((

عُظم ألّن اهللا

هي:  "م اهللا

ش شُرف وع

 

قدم"

العرش



  

  

!!!عّز وجلّ   !!!)))

!  

ثبتها الّرب ع

!!)))!!!َدمه

أثّصفة": (((

167 

َقَدعليها: (((

معنى الصصل 

 اهللا يضع ع

))) في "أص

))) فإّن!!!لٌ 

!!!لـمخلوق

فضلٌ م: (((

ن الـخالق وا

قي في جهّنم

ـمشابهة بين

 

إذا بق

الـ(((



  

!!!))غلط((  ))!!! (( :))) فهو !!!ض الّسلف
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ح العلم، (((حتى وإن نُقلل عن بعض حمن" بـ: لرَّ  ير "كرسي ا

 

تفسير



بضة 

  

في داخل قب
!!  

ف) يعني:(((
!!!)))! هذا

!!!))وعال لَّ 
أعظم من ! 

حمن جلَّ الرَّ 
!!!جّل وعال
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قبضة ي:(((
يده ج!!! و ن

!!!))) هيها
كّف الّرحمن

سعتها وما فيه
كذلك أّن:(((

حجمها وسع
فنفهم من ذ

ض على (((
ف!!!)))، من

 

األرض
حمالرَّ 



اهللا  
 في 
 كما 
 في 
سوغ 

  

–"وتَقدَّس 
حموية، يقّرر

!!!))) كجسام
كتبوألنه:  

هرها فال يس
 

ان الـمّكي:
عقيدته الـحم
الصقة باألج
و  آدم بيده

ياء على ظاه
 !!!مسيس

مرو بن عثما
ة في ع تيميَّ 

هللا عن المال
خلقوألنّه: 

ء هذه األشي
ف أثبت الـم

على قول عم
له عنه ابن

تنزيه اـ: (((
و جنة بيديه
بقاءعلى: (((

ض أئّمة السلف
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في شرحه عل
 ِبِه" كما نقل
واز القول بـ
اهللا خلق الج
وهذا يدّل ع

بعض)، و(((

آل الشيخ ف
 أو ُيَالِصَق 
شبه عدم جو
ي، ألنَّ: (((

!!!))) وذاته
جسم)!!!)))

عبد العزيز آ
زَِج ِبجسٍم 
حاصله: األش
مان الـمّكي
لى عرشه بذ
الصقة اهللا بج

صالح بن ع
سٍم أو يُـَما
 العوار ما ح
مرو بن عثم

تٍو علمسنّه 
(=مال كلمة

خ الوهابي 
ن يـَِحـلَّ ِبجس
فة مكشوفة
 في كالم عم

وأل واح بيده
نفي هذه الك

 

الشيخ
أن –

فلسف
جاء 
األلوا
أن نن



  

!!!)))!ذَّات  !!! قرب الذ (((
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 مشايخ الوهوهَّابيَّة صالحح بن عبد الععزيز آل الشَّشَّيخ وإثبات 

 

كبير



 

  

صفات الـمخ  !!!خلوق

!!!(  

لـمعنى مع ص

!!!)))ال قهر

في أصل ا )

ة ذات النديَّ 
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)))!!!شابهة

عن فهي: (((

بإثبات مش((

!!!)))  سم

( لـخالق إال

ال تنقسى (((

ت صفات الـ

 تبارك وتعالى

ستقيم إثبات

ه ة في حقِّ ديَّ 

 

ال يس 

العند



 

!)))!!!حجم  !!!

173 

 
عظم الـح(((

 !!!نيمان
(ظمة بمعنى 

بد اهللا الغن
، والعظ)))!!
وهَّابيَّة عبد

!!الجارحة((
شيخ الو .

(( هللا بمعنى 

 

14
اليد 



  

!!!(((  
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!!!من اهللاي  يرب الـحسِّ  القرزاد (((،  ،ود في العلوِّ  عودا زاد الصُّ 

 

ماكلَّ 
  



قوٌل 

  

ق(((حنبلي:  أبو يعلى الـح
!!!(((!!  

رره القاضي أ
!! من الّناس

) كما قّرّسة
 عقول كثير 

175 

الـمماس، و صال
ي أفسدت 

االّتصا، و ض
هل البدع التي

الّتبّعض، و رحة
أه(((قوال: 

الـجار عن: (
وهو من أق) 
ل بتنزيه اهللا 

!!!)))سديد

 

القول
غير س



  

 

176 

هيئته(((و)  !!!)))!!! !!!)))شكله( ((( بمعنى:  ورة اهللا" هي 

 

"صور



 
 

  

 !!! كل!)
  الخ!)!!! 

الهيئة والشَّك
الـحجم. ..

(= الصورة 
(العوارض=

في مطلق  ق
س والـمقدار

    !!!فر

177 

!!  

والـمخلوقق 
الـجنسيث: 

كف الوجوه:  

!الرَّاجحي

 بين الـخالق
مباينة من حي
لوق من كلِّ

بد العزيز ا
 جسيم! 

ن الـمشابهة
 تقتضي الـم
خالق والـمخل

عبدوهَّابيَّة 
ْيميَّة في التَّج

نوع منثبات 
في الصِّفات
بهة بين الـخ

شيخ الو .
النَّظريَّة التـَّير 
ال بدَّ من إث 
الـمشابهة ف 
نفي الـمشاب 

 

15
تقرير

)1( 
)2( 
)3( 



عند 
ال و  

  

 الطَّحاويَّة 
نفي مجمل

 في العقيدة
ن ،"اْألََدَواتِ 

! 

كما جاء   الَ 
َواْألَْعَضاِء َوا

!!)))!!!حقًّا

عالَ ه جلَّ و 
َوت َواْألَرَْكاِن 

ح: (((حتملُ 

178 

عنه !!!وات
وِد َواْلَغايَاِت

تح جلَّ وعزَّ  

واألد !!!ان
َعِن اْلُحُدو -

فية في حقِّه 

ألركاوا !!!ء
-اهللا-َعاَلى 

ـمعاني المنف

واألعضاء !
َوتـََعحاوي: "

هذه الـمألنَّ  

!!الـجسميَّة 
 اإلمام الطَّح

 !!! بإطالق

 

نفي 
قول 
يليق 

  



دَّولة 
!((( 

  

للدَّة إلسالميَّ 
!!!كلالشَّ ((
ر الشؤون اإل

(( معنى:ـبى 
وزيربمباركة و

تبارك وتعالى
بو  اجحيالرَّ  
في حقِّه ت رة
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 العزيز عبد 
ورصُّ ال :يقرِّر

يخ الوهَّابي 
، ييخل الشَّ 

 

الشَّي مة،جسِّ 
عبد العزيز آل

  !!!)))!!!ن

جمُ ـال وسلفه
صالح بن عب

اإلنسان هيئة

و ةتيميَّ  بنال
يخ صالشَّ ابيَّة 

ه((( :على 

 

ال تبعاً 
الوهَّا
وهي



على 
 هذا 

  

ع س، يستقّر)
لو كان (((
لَّ (=يجلس
( غير، و 

يستقلد أن 
 ومشيئته ال

ّن اهللا لو أراد
بقدرته  يه)

180 

 الّدارمي أّن
 استقّر علي

د: مقصود 
جلس عليه،

اجحي يؤّكدرَّ 
قّل به (=ج

  

 الوهابي الرَّ
الستقلقات 

!!!)))!!!ضة

ركة الفوزان،
ف الـمخلوق

بعوضخلوق: 

 

بمبارك
أضعف
الـمخ



!!!)))!!!لة   معاني باطل(( (( : عقيدته وأدخلوا في

181 

))) "اإلمام" الطَّحاوي و !!!)جروا(((

   

 الكالم (=أهل البدع) (

 

أهل 

 



ادثة 

  

مة الّنوع حا قديملخ ((( نيا (=الجلووس) و...ال

182 

لّنزول إلى االسماء الّدن والن لجلوس) لعرش (=الج
  
تواء على ا

!!!)))!!!اد

 

االست
اآلحا



كافٌر 

  
!!!  

  

ك فهذا: (((

!!!)))رؤيةه 

س هللا يدان، 
!!!((  

أالّ ُيحاط به

ال: ال ليس
!!!))لّدجال

خالق أولى أ

د وأنكر وقا
غه حديث ا

فالـخمها) (((

183 

ن، ثّم جحد
 بعد أن يبلغ

لعظمة حجم

 أّن هللا يدين
 أنكر العين

بها رؤية (=ل

 الّنص على
منذلك (((

ت ال يحاط ب

فيها  ت التي
!!!)))، كذهللا

الـمخلوقات

بلغته اآليات
ٌد مكذٌِّب هللا

كانت بعض 

 

َمن بل
جاحد

إذا ك



 فيه 

  

لذي يوجد !!!))) الذان الـمكا: ((( هو !!!))) 

184 

!وق العرش فوإلفتاء: ((( لبحوث واإل
 !!!ت

 الوهابّية للب
متفرِّقات .

نة الّدائمة 
  ب!!!

 

16
الّلجن

بالرَّ 



ريظ 
(((! 

  

وهاب، وبتقر
!!!ألصابع هللا

 بن عبد الو
إثبات األ(((

هابّية محّمد 
(في  !!!)))

مؤّسس الوه
!يّة واإلسالم

185 

الّتوحيد" لـم
فاق اليهوديّة

لى كتاب "ا
فاتّ لـحبر: (((

ي شرحه عل
ئد حديث ال

القرعاوي في
من فوائد ذكر

  !!!جالله

خ الوهابي 
لعثيمين، يذك
 وجه يليق بج

 

الشيخ
ابن ا
على 



كون 
ض؟ 
ح به 

  

بض إنما يك
: وِبماذا قبض

صرَّحوت ما 

رَّاس: ((القب
م، قُلنا َلهم:
 يعترفوا بثبو

د خليل هرَّ
رادته اإلنعام
سهم إّال أن 

الالت محمد
بسبب إر ي

فوا من أنفس

186 

ضال فاً  متلقِّ 
 للسَّببيَّة: أي
لهم لو أنصف

م الشهوان 
إن الباء هنا
فال مناص له

ز بن إبراهيم
فإن قالوا: إ

!!!)))، آلة
  

 عبد العزيز
ال بالّنعمة، ف
ُمحتاج إلى آ
 ).انتهى!!!

تور الوهابي
 الـحقيقيَّة ال

ُمالقبض (((
اب والسنة)

 

كتالدُّ 
باليد
فإن 
الكتا



قرِّر: 

  

 لـ:"صفة الـجـَجْنب"، ويق
 
رمي) نفيهما

  ها إليه!!!
عثمان الدَّار
 حقِّه إضافته

187 

ابن تيمّية، ع
ـما جاز في 

مة نحلته: (ا
!!!))) لـوب
يرّد على أئّم

ذوي الـجنو(
ي الوهابي ير
حانه من: (((

تور السِّماري
م يكن سبح

 

كتالدُّ 
لو لَـم



  
!!  

  

!  

اء الّسلفّية!

!!)))!!! هللا

وهابّية وأدعيا

ر والّذراعين 

هّية" عند الو

دربات الصَّ 

ّصفات اإلله

188 

إثبلف (((سَّ 

: "الصى زوراً 

من عقيدة الس

ىا بات يسمَّ 

جسيم: مالتَّ 

فيما ! دخالً 

بعقيدة اين يِّ 

ة!!!ة األرضيَّ 

يميِّ لهوس التَّ 

حى للجاذبية

 

تبًعا ل

أضح



أحد 

  

م يقل بها أ لمخترعة: ((( عقائد مخ ": أصول دينه"

189 

هابّية، شيخ  الـحنابلة ابنن حمدان ييعتقد في "أ
!!!((  
 مشايخ الوه

!!!))لّسلف

 

عند 
من ا



 (((!

 

!!!الطُّول((( إثبات ( ي فيال حرج   لـمغراوي: 
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مد بن عبد الرَّحمن ا
!  
مغرب محمَّ
!!!  جلَّ وعزَّ

لوهَّابيَّة بالـم
)) في حقِّه 

 مشايخ ال
!!!))الَعْرض

 

كبير
و(((



قاد 

 )ري
لَْيِه، 
رض 

  

"االعتق ص

عتقاد القادر
 ِإَال ِلَحاَجِتهِ 

"درء تعار( ى

!!  
في نقل نص

االع( ْشُهورةٌ 
َلَق اْلَعْرَش، َال

)).انتهىُق...

!مشرب
ف ية أمره،

العقيدة َمشه 
ِبُقْدرَتِِه، َوَخَلق

َترِيُح اْلَخْلُقس 
(  

نصرة للـم
ي في بدا

ي": ((وهذه
ق ُكلَّ َشْيٍء ِب
تاَحٍة َكَما َيسْ 
 رشاد سالم

191 

لعلميَّة نص
هبيلك الذَّ 

تقاد القادري
ْحِويِه، َفَخَلَق
ال اْسِتْقَراَر رَا
كتور محّمد 

لـخيانة ا
م وكذليِّ لق

ًال من "االعت
وَال َمَكاَن َيْح

، َالشاَء َوَأرَادَ 
 تحقيق الدّك

دليس وا
ميذه ابن ا

يحتفي ناقًال
َشْيَء َمَعُه، َو
راٍر، َكْيَف َش

)6/253(،

س والتَّد
ة وتلميَّ تيم
!!  

ة يابن تيميَّ  
َوْحَدُه َوَال َش 

ْسِتَواَء اْسِتْقَر
البن تيمّية، (

التَّلبيس   ) ت
حال ابن ت
لقادري"!

 :1قة رقم 
 َكاَن رَبـَُّناا:  

ـَوى َعَلْيِه اس
ل والّنقل" ال

 

ت(
ح .1
ا
الوثيق
وِفيَها
فَاْستَـو
العقل



أَِئمَّة 
َش عرْ 

رِيُح 
حي 

  

حَضٍر ِمَن َأ
ه، َوَخَلَق اْلَعر
 َكَما َيْسَتر

، تحقيق يح)

 َعِقيَدتِِه ِبَمح
َشْيٍء ِبُقْدرَتِِه
ِتْقَراَر رَاَحٍة

 ،)1/182(

 من ِقَراَءة 
َفَخَلَق ُكلَّ ش

، َال اْسِتدَ 
 البن تيمّية،

لُه "القادر"
اَن َيْحِويِه، 
 َشاَء َوَأرَاد
م الكالمّية" 

192 

كاَن َما فـََعله
َعُه، َوَال َمَكا
َراٍر، َكْيَف
سيس بدعهم

ا: ((..ثُمَّ ك
 َوَال َشْيَء َمع
ْسِتَواَء اْسِتْقر
مّية في تأسي

 تيمية أيضا
َوْحَدُه،  رَبـَُّنا

ى َعَلْيِه اْس
لبيس الـجهم

وقال ابن 
َكاَن ر ِفيَها:  
فَاْستَـَوىِه، 
("بيان تل ى

  دي)

:2قة رقم 
اِهِب، قَاَل 
ِلَحاَجِتِه ِإلَْيه

)).انتهىُق...
نيدحّمد الـه

 

الوثيق
الـَمَذ

َال ِلح
اْلَخْلق
بن مح



َش َال 
على 

  

َق اهللا اْلَعْرَش
 الـمرسلة ع

ري": ((َخَلق
("الّصواعق 
 

عتقاد القادر
)).انتهى .

  دخيل اهللا)

قًال من "االع
َشاَء َوَأرَاَد..
ن محمد الد
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ة يحتفي ناق
َكْيَف ش  )))

قيق علي بن

ةخه ابن تيميَّ 
!!!) اْسِتْقَرارٍ 

، تحق)128

كذلك كشيخ
اْسِتَواَء (((

4/8(قّيم، 

م كذابن القيِّ 
ْستَـَوى َعَلْيِه
طّلة" البن الق

 :3قة رقم 
َجٍة ِإلَْيِه فَاْس
همّية والـمعّط

 

الوثيق
ِلَحاَج
الـجه



ّقب 
َقاِدر 
ئيني 
 رَبـَّنا 
تَـَوى 
 ليته 
تهى 

 

" ولكّنه يتعق
 اْلَخِليَفة اْلَق
ِمد اإلسفرائ
ِفيَها: "َكاَن 
َجة ِإلَْيِه فَاْسَت

: -الذَّهبي-
والّتعب)).انت

قاد القادري
ّلفها فكتبها 
إلَمام أبي َحا
 فممَّا قَاَل ِف
ش َال لَحاَج

- ق"، قلتُ 
ن الرَّاَحة و

  )مقصود

 من "االعتق
دته" الَِّتي أّل
آخر أَيَّام اِإل
ي وخارجي 

 َوخلق اْلَعْرش
ستريح اْلخلق
ري منَـزٌَّه َعن

ن عبد الـم ب

كذلك ينقل
ي ِفي "عقيد
ِمَسة َوِفي آ
زلي ورافضي
ْيء بقدرته،
راَحة َكَما يس
 ِبَوْجه والبار
حمد أشرف
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العلّو" هو ك
ْحمد الكرجي
 اْلِماَئة اْلَخاِم
َها من معتز عنـْ
خلق كل َشي

اْسِتْقَرار رَا ال 
 فَاِئَدة ِفيِه
ى به أبو مح

وفي كتابه "
بُو َأحَعالَمة أَ 

ك ِفي صدر 
َعن من خرج

ن يحويه: فخ
اَء َوَأرَاَد، َال 
ن َذِلك َال

، اعتنى)239

 بداية أمره و
ك: ((قَاَل اْلَع

َوَذِلَك- أمر 
مر باستتابة 
َعه َوَال َمَكان
))) َكيَف َشا
َوَما بعده فَِإ

9/(ص بي، 

هبي في الذَّ 
ر، قال هناك
َها َوأ س َعَليـْ

َوأم -بَـْغَداد
 َال َشْيء َمَع

!!!) اْسِتْقَرارٍ 
 اْسِتْقَرار" َو
غفار" للّذهبي

 :4قة رقم 
دة االستقرار
 َوجمع النَّاس
 الشَّاِفِعيَّة بَِب
وجل َوحده 

اْسِتَواَء  (((
ف "اْسِتَواء 
علّو للعلّي الغ

 

الوثيق
عقيد
بِاللَّه
شيخ
عّز و
َعَلْيِه
حذف

"العل(



رار: 
وفي 
ِويِه، 

َكَما  
كتب 

كيَف 

  

قيدة االستقر
ا هناك: ((و
ال َمَكاَن َيْحو

ك  ِتْقَراَر رَاَحةٍ 
، دار الك)2

َك  َء اْسِتْقَرارٍ 

جود فيه لعقي
قد جاء فيها
ْيَء َمَعُه، َوَال

، َال اْسِتوَأرَادَ 
279-280

اْسِتَواء َعَلْيِه 

ري" وال وج
!!!، فقلعلوّ 

وْحَدُه َوَال َشي
َكْيَف َشاَء َوَأ

9/ 15(ي، 

فَاْستَـَوى " :

عتقاد القادر
هبي في الذَّ 

َو .َكاَن رَبـَُّنا
تَـَوى َعَلْيِه َك
البن الـجوزي

إلى  " َوَأرَادَ 
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ل نّص "االع
م والذبن القيِّ 

 الّديوان:..
فَاْسَتِه ِإلَْيِه، 

وك واألمم" ال

ِه َكْيَف َشاَء

 ينقل كامل
ة وابنن تيميَّ 

لقادري في 
، َال ِلَحاَجِتِه
تاريخ الـملو

اْستَـَوى َعَلْيِه

بن الـجوزي
كما زعمه ابن
ئ لالعتقاد ا
َخَلَق اْلَعْرَش،
لـمنتظم في ت

فَا": بارة من

الـحافظ ابن 
ك  !!!)))،رارٍ 

قرئ - هـ43
 ِبُقْدرَتِِه، َوَخ

"الـ( ).انتهى

العباب القوم 
 

:5قة رقم 
ْسِتَواَء اْسِتْقَر

33-  السنة
َق ُكلَّ َشْيٍء
رِيُح اْلَخْلُق))

   )مّية
ل كيف قلب

 !!!؟" َوَأرَادَ 

 

الوثيق
اس(((

هذه 
َفَخَلق
َيْسَترِي
العلم
فتأمَّل
َشاَء 



رار: 
تاب 
بأمر 
 قْبل 
م أّن 
عْرش 

  

قيدة االستقر
 أمره في كت
رجه القائم ب
تب بخطّه 
سان َأن يعلم
ه، َوخلق اْلَعر

 

جود فيه لعقي
في بداية  

لّديوان، أخر
 الّزاهد، وكت
 على اإلنس
َشْيء بقدرته
  ")).انتهى

الم" وال وج
ّذهبي نفسه
 القادرّي بال
ر الَقْزوينّي 
هو: "َيجب
 فخلق ُكلَّ ش
ُح اْلَخْلُق...

اريخ اإلسال
 وكذلك الّذ
ئ االعتقاد 
لّي بن عمر

َفَر، وهسَق وكَ 
َكان يحويه، 

ْسَترِيحٍة َكَما يَ 
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في كتابه "تا
 وابن القّيم

) ُقرئهـ 43
 الحسن عل
خالف وَفَس
 َمَعه َوَال َمَك
استواَء رَاَحٍة

د القادري ف
 ابن تيمّية 

3ها (سنة: 
وحضر أبو
خالفه فقد 
َنا َوَال َشْيء 

، َال اَء َوَأرَادَ 

قل االعتقاد
كما زعمه  

وفيهناك: ((
ء والزُّّهاد، 
لمين، وَمن 

َكاَن رَبـَّنه: "
ْيِه َكيَف َشاَء

هبي ينقالذَّ  
 !!!)))، َرارٍ 
الّذهبي هن 

َضره العلماء
عتقاُد الـمسلم
ريك له" وفيه
َواْستَـَوى َعَلْي

:5قة رقم 
ْسِتَواَء اْسِتْقَر

!!!، قالّو"
 فُقرئ وحض
هاء: هذا اعت
وحده ال شري
َوَحاَجٍة ِإلَْيِه، 

 

الوثيق
اس(((

"العلو
اهللا،
الُفقه
اهللا و
َال لَح
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 - وفي الـختام، هللا دّر اإلمام الّتقّي السبكي حيث وصف حال ابن تيمّية وصًفا دقيًقا فقال: ((َوَهَذا الرَُّجلُ 
ِفي ُكْنت َرَدْدُت َعَلْيِه ِفي َحَياتِِه ِفي إْنَكارِِه السََّفَر ِلزِيَارَِة اْلُمْصَطَفى َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، وَ   - يقصد ابن تيمّية

َفِرُد ِبِه ارِِه ُوُقوَع الطََّالِق إَذا ُحِلَف ِبِه، إْنكَ  ثُمَّ َظَهَر ِلي ِمْن َحاِلِه َما يـَْقَتِضي أَنَُّه لَْيَس ِممَّْن يـُْعَتَمُد َعَلْيِه ِفي نـَْقٍل يـَنـْ
َغْيرِِه َوُخُروِجِه َعْن اْلَحدِّ ِجدًّا، َوُهَو َكاَن ِلُمَساَرَعِتِه إَلى النـَّْقِل ِلَفْهِمِه...َوَال ِفي َبْحٍث يـُْنِشُئُه ِلَخْلِطِه اْلَمْقُصوَد بِ 

ِه َواتَِّساِع َخَياِل َوَشَغٍب  ُمْكِثًرا ِمْن اْلِحْفِظ َوَلْم يـَتَـَهذَّْب ِبَشْيٍخ َوَلْم يـُْرَتْض ِفي اْلُعُلوِم َبْل يَْأُخْذَها ِبِذْهِنِه َمَع َجَسارَتِ 
ْعَراَض َعْن النََّظِر ِفي َكَالِمِه ُجْمَلةً ، ثُمَّ بـََلَغِني ِمْن َحاِلِه َما َكِثيرٍ  وََكاَن النَّاُس ِفي َحَياتِِه اُبـْتـُُلوا بِاْلَكَالِم  .يـَْقَتِضي اْإلِ

، (فتاوى الّتقي السبكيَمَعُه ِللرَّدِّ َعَلْيِه َوُحِبَس بِِإْجَماِع اْلُمْسِلِميَن َوُوَالِة اْألُُموِر َعَلى َذِلَك ثُمَّ َماَت...)).انتهى 
  لبنان) -)، دار الـمعرفة بيروت 2/210(
  
  

  
    



ِعٌد 

نبلي 
جَّب 
شبه 

  

ا َوبِأَنَُّه قَ 

لّدشتي الـحن
ويتوجَّ ..الخ

ابه: "دفع 

 َعزَّ َوَجلَّ

ِشِه" للدى َعرْ 
س الكتاب.
وزي في كتا

ْلَحدِّ ِهللا 
!  

َوَجاِلٌس َعَلى
لكتاب وبيس
م ابن الجو

"ِإثـَْباِت اْل
موذًجا!!!
َوبِأَنَُّه قَاِعٌد و
من تسمية ا

عليهمم وردَّ 
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ب كتاب "
أنـم اغونيزَّ 

ِهللا َعزَّ َوَجلَّ َو
 هو ظاهر م
مَّن قصدهم

  !وني

ي صاحب
عن ابن الزَّ

اْلَحدِّ ِهللاِت 
ة اليهود ما 
ر واحدًا ممَّ

اغوم ابن الزَّ 

د الّدشتي
قل ع: النَّ "

 كتاب "ِإثـَْبات
بجيل لعقيدة

هذا يعتبري 

ّدشتي بكالم

ة عندعلميَّ 
َلى َعْرِشِه"
مؤّخرًا بطبع ك
وفيه من الّتبج

اغونيبن الزَّ 
 ...نـزيه"لتَّ 

استشهاد الّد

ألمانة الع
َوَجاِلٌس َعَل
لـمجّسمة م

هـ) و661 
ا ه إلى أنَّ 

بيه بأكّف ال
ا :1قة رقم 

 

ا .2
َو
قام ا
:(ت
التَّنبيه
الّتشب
الوثيق



 في 

  

ةمانة العلميَّ  باألمخان ي  الّدشتـي  بأنَّ  هر فيه جليًّا
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صلي، ويظه
!!!((  
 مصدره األص

!!!)) مذهبه
اغوني من لزَّ 

تي ال َتخدم 
كالم ابن الز

صوص التيلنُّ 
ك :2قة رقم 
ا فبـترل (((

 

الوثيق
قالالنِّ 



شتي، 

  

 َوبِأَنَُّه قَاِعٌد َوَجاِلٌس َعلََلى َعْرِشِه"))))!!! للّدشت
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ِهللا َعزَّ َوَجلَّ 
 
ِت اْلَحدِّ ِهللا

 !!!)))!!!ف
ب ((("ِإثـَْبات

فة للمؤلِّ لميَّ 
محّقق كتاب 

 الخيانة العلم
 :3قة رقم 

حاول تبرير 

 

الوثيق
يح(((



 
وي" 
 ابن 

!  

  

تَّيميِّين!!!
ظاهرها اللُّغو
قيدة شيخه 

!!"..." ه بـ:

 عقيدة التَّ
ات على "ظ
د شرحه لعق
ضي وتعويضه

كي ليوافق
 يثبت الصِّفا
ك وتعالى عند
 كالم القاض

ي الـمالك
ي الـمالكي 
ي حقِّه تبارك

بعض))) !!
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لبغدادب ا
ضي البغدادي
ء الوارد في

!اختصار(((

بد الوهَّاب
ي بأنَّ القاض
 في الـمجيء
( " في نقله

لقاضي عب
التَّيمي يدَّعي
ول القاضي 
!يمي "ُيحبِّذ

))) كالم ا
"الـمؤلِّف" ا

وينقل قول ز!
ي ولكنَّ التَّيم

!!!)بتر(((
 :1قة رقم 

ابل للـمجاز
زيد القيرواني

 

3. )
الوثيق
الـمقا
أبي ز



! (((
هابيَّة 

  

!!!ة العلميَّة
شايخه الوهَّ

الخيانة((( ى
ه وعقيدة مش

واضح على 
سف عقيدته

ه وفيه دليل
ي الذي ينس
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 من مصدره
كالم القاضي

ي الـمالكي 
لك))) !!!تره
ضي البغدادي

بت(((و! يمي
كالم القاض 

الـمؤلِّف التَّي
!!!  

:2قة رقم 
لنِّقال عند 
عياء السَّلفيَّة

 

الوثيق
في ا
وأدعي



 !!!
ري 

  

ن الـحدِّ
ة الصرصر

!  

ه اهللا عن
ي قصيدة
ب فقط!!

ضع تنزيه
زيه!!! في
ي بالتَّصويب

!))) موض
قيدة التَّنز
ب ويكتفي
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!!تحريف
وضع عق
ن التَّعقيب

ت في (((
جلوس مو
 يتعامى عن

غضاضة
دة الـجعقي

ق الـكتاب 

م يجد غ
!!!))) ع
! ومحقِّق

بن القيِّم
حشوو(((

لـحنبلي!!

 

ا .4
و
ا



يث 

ماع 
 اهللا 
 في 

  

 متن حدي

م يعّزز "اجتم
ق عواد عبد
ن القّيم وال

وس في 

ق: ابن القّيم
، والـمحّقق)

حال إليه ابن

يدة الـجلو

 اهللا الـمعتق
!!!)))جلوس
كما أححمد  

كيسه عقي

ي عواد عبد
عقيدة الـج((

د اإلمام أح
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شر من ك

كتور الوهابي
((ي المتن: 

عة في مسند
!!!  

وشه" يحش

 عليها الدّك
اق ويزيد في
ة الـمستشنع
ى استحياء!

تماع جيو

 التي أشرف
بت على سا
 هذه الّلفظة
 األلباني على

 في "اجت
 
في الطّبعة  

حديث ال يثبت
بعدم وجود 
مه باعتراف 

مبن القيِّ 
  باطل!!!
 :1قة رقم 

شه" بنقل ح
تق يعترف ب
، ويعّزز كالم

 

ا .5
با
الوثيق
جيوش
الـمعت
غيره،



رف 
قّيم، 

  
على 
سند 

  

و اآلخر يعتر
نقله ابن الق

ضًا يعترف ع
 ال في المس

 الّنشري هو
فيما ن حال

د عيون أيض
قّيم بطريقته،

د بن أحمد 
 كما هو الح

!!  

بشير محّمد
الق صاغه ابن

الوهابي زائد
ن الـحديث،
ع الـجيوش"!

ب الوهابي بش
ث الذي ص
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ق الكتاب ا
في متن )))

سخ "اجتماع

حّقق الكتاب
 متن الـحديث

فوائد: محّقق
!!!)لـجلوس

ي جميع نس

 البيان: محق
))) في !!!س

دار عالم الفو
عقيدة ال((( 

مستبشعة في

 مكتبة دار 
يدة الـجلوس

في طبعة د 
عدم وجود 
ه الّزيادة الـم

في طبعة  
عقيدجود (((

 

 :2قة رقم 
 استحياء بع
د وجود هذه

:3قة رقم 
حياء بعدم وج

 !!!في غيره

 

الوثيق
على
ويؤّكد

الوثيق
استح
وال ف



 زاد 

 

ّن ابن القّيم يصّرح بأن((
!!  
ذا مسألة، ((

!!صحيفالتَّ 
فيه في هكذ
ستحياء إلى ا
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ل مع ُمخالف
لك على است

ه في الّتعامل
)، ويعزو ذل

ى غير عادته
))!!!حديث

األلباني على
 في متن الـح

ا :4قة رقم 
دة الـجلوس 

 

الوثيق
عقيد



حان 
 

 عن 

  

ي يستبيح
 والعلو!!!
ائدي ناقًال 

!!!  

هبيفط الذَّ 
 االستواء 
 مشربه العقا
ستواء والعلو

لي والحاف
ي مسألة 
مي يعضدُّ 
 مسألة االس

دي الـحنبل
ن فورك في
لـحنبلي التـَّْيم
ن فورك في 
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عبد الهاد 
 اإلمام ابن
د الهادي ال
الم اإلمام ابن

ظ ابن حاف
 نقل كالم
فظ ابن عبد

!!!))) كالصَّة

قائدي الح
!!))) في 
 تيميَّة الـحاف
ريقته الـخاصَّ

شرب العق
!!علميَّةال 
تلميذ ابن  

طر وفق (((

نصرة للمش
الخيانة(((

 :1قة رقم 
فظ البيهقي

 

نص .6
)
الوثيق
الـحاف



وفق 

 
ادي 

 

ظ البيهقي و

ن عبد الها

ًال عن الـحافظ

 الَذهبي وابن

قائدي ناقًال
  لعلو!!!

ة على أنَّ 

مشربه العق دُّ 
 االستواء وا

اللة واضحة
   فورك!!!
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لتـَّْيمي يعضدُّ 
ي في مسألة 

صدر وفيه دال
م اإلمام ابن 

ظ الذَّهبي الت
بن فورك في

ي من الـمص
في نقل كالم

يميَّة الـحافظ
الم اإلمام اب

فظ البيهقي
!!!))) فميَّة

تلميذ ابن تي
!!!))) كالصَّة

كالم الـحاف  
خيانة علم(((

ت :2قة رقم 
طريقته الـخاص

 :3قة رقم 
بلي ارتكبا (

 

الوثيق
ط(((

الوثيق
الحنب



دان 
هل 

وفق 

 

بي ال يجد
 اعتقاد أه

 العقائدي و
 

فط الذَّهبي
هـ) حول

ضُِّد مشربه
  صِّفات!!!

بلي والحا
ه371ت:

 التـَّْيمي يـَُعض
في مسألة الص

دي الـحنب
ماعيلي (ت

ي الـحنبلي 
هـ) في371:
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 عبد الهاد
فظ اإلسم

عبد الهادي
ماعيلي (ت

حافظ ابن 
الم الـحاف

 ت!!!
افظ ابن عح

حافظ اإلسم

قائدي الح
!!!))) كالر

ة الصِّفات
ن تيميَّة الـح
قل كالم الـح

شرب العق
بترفي (((

في مسـألة
تلميذ ابن 
!!!))) بنقصَّة

نصرة للمش
غضاضة ف
لـحديث ف

:1قة رقم 
طريقته الـخاص

 

نص .7
غ
ا
الوثيق

ط(((



 (((!

 
  (((!

  

!!!ـخاصَّة ال

ي (((بـَتَـَرا!!!

طريقتهق (((

دي الحنبلي

عقائدي وفق

ن عبد الهاد

ُد مشربه الع
  فات!!!

 الذَّهبي وابن
  قيقته!!!
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لتـَّْيمي يـَُعضِّد
مسألة الصِّفا

ضح على أنَّ
على غير حق

ظ الذَّهبي ال
هـ) في م37

ه دليل واض
هـ) وأظهراه ع

يميَّة الـحافظ
1عيلي (ت:

لـمصدر وفيه
ه371(ت:

تلميذ ابن تي
فظ اإلسماعي

النَّقل من الـ
إلسماعيلي (

ت :2قة رقم 
 كالم الـحاف

 :3قة رقم 
م الـحافظ اإل

 

الوثيق
بنقل

الوثيق
كالم



عاية 

ة أئمَّ 
 حقِّ 
لمّية 

...  

 

ة ورعرعيَّ ش 

أ هدتعمَّ ما  
، في أحمد

 الخيانة العل

.ن الـجواب

رياسة الشَّ 

ة ابن باز: يَّ 
 بن اإلمام أ

وليس من  

ء منومعه جز 

السي" سم

ابيَّ ابق للوهَّ سَّ 
نة لعبد اهللا 

)))!!!صالـح

إلمام أحمد و

باس )))!!

 الـمفتي السَّ 
لكتاب السن
ورعاية الـمص

د اهللا ابن اإل
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!ة العلميَّ 

 ناقًال عن 
األولى لك عة

ة ورعيَّ ة الشَّ 

منسوب لعبد

خيانةال((

يخ آل الشَّ 
بعالطَّ ت في 

ياسةالسِّ ((( 

ب السنة الـمن

(ة لوهابيَّ 

 عبد العزيز 
ب التي ذكرت
 :و من باب

ل حول كتاب

مشايخ ال
"!!! 
صالـح بن  

للمثالبف 
، هولنُّعمان

نص السؤال

مستباحة 
!لـمصالح

ابي الوهَّ خ 
حذمن ة ابيَّ 

ا م األعظم
  !!! شيء

ن :1قة رقم 

 

ا .8
ا
يخالشَّ 
االوهَّ 
اإلمام
في ش
الوثيق



 عاية

  

ة ورعرعيَّ الشَّ  ة اياسَ السِّ "  !!ةنة العلميَّ  باسم )))!
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الـخيانة(((ة  باستباحةبيَّة  شايخ الوهَّاب مشتصريح  
 

:2قة رقم 
  !!!"صالح!

 

الوثيق
الـمص



د حمَّ 

حّمد 
حياة 

ى أن 
عبد 
طبع 
لماء 

  

حنابلة محم

 العالمة مح
ألولى في ح

وت) فارتأى
محّمد بن 
هـ) والذي ط

ن: "علبعنوا

مفتي الح

تي الـحنابلة
اب للمّرة ا

ربي في بيرو
س الوهابّية م

ه1-1423
هـ 1419 

حنابلة" لم
  وت!!!

 لمؤّلفه مفت
ث طبع الكتا

الكتاب العر
جمة مؤّسس

1346ّسام (
ثّم في عام:

بقات الح
ي في بيرو
ت الحنابلة"

حيث، م)19

م، بدار 19
ي ثناياه ترج
عبد اهللا البّس
سّتة قرون"، ث

213 

ختصر طب
تاب العربي
ختصر طبقات

188-959

986 -هـ1
ة" ليدرج في
خ الوهابي ع
جد خالل س

تاب: "مخ
الكتة دار 

 كتاب "مخ
82هـ / 13

  .م)1
406اب (

يانة العلمّية
جد" للمؤرّخ
 "علماء نج

ي طبع كت
ّطي، طبعة
 في دراسته

130-79
1921-هـ1

ي بطبع الكتا
ول له "الـخي
 "علماء نج

هـ باسم:13
   

ة فيعلميَّ 
 عمر الّشط
ّواز الزمرلي 

00(الّشّطي 
1339(عام: 
الوهابيرس 

ب كما تسّو
ي في كتاب

398ي عام: 
!!!ية قرون"

لخيانة الع
جميل بن 
ر الـمدعو فّو
ل بن عمر 
ّلف نفسه ع

هذا الّدار ام
 في الكتاب
اب كما هي
ة األولى في
 خالل ثماني

 

ا .9
ج
تزوير
جميل
الـمؤّل
ثّم قا
يغّير
الوها
للمّرة
نجد 



عبد 

  

د بن عحمَّ 

 

عارضوا مح

  الّرياضي!)

ابلة إذا ع

!!!  
ة بالـمفهوم 

لماء الـحنا
 لف!!!

 ر:ي يقرِّ 
 ة العارض"
!! (الـمطابقة
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ز على علم
لقيدة السَّ 
ابيتاب الوهَّ 

"طاغيةب بـ: 
!!دة الّسلف

 

 واالجهاز
ض عق عار 

 محّقق الكت
 عبد الوهاب
عارض عقيد

 !!!لـمؤلِّف

صوص النُّ 
رضه فقد 
جة اآللـّية"!،
م محّمد بن 
وهابّية فقد ع
سوء عقيدة ا

ج في بتر 
من عار ألنَّ 

وفق "البرمـج
حنبلي وصم
ض مؤّسس الو
اللة على س

ال حرج .
اب أللوهَّ 

و :1قة رقم 
الـمؤلِّف الـح 
ومن عارض 
فيه دوهذا  

 

10
ا
الوثيق

)1( 
)2( 
)3( 



 في 

  

طاعًنا!!! ه ي يزيد في نغمة طنبوره ابيق الوهَّ قِّ 
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الـمحقِّ!!! ن

  ب إّال:

ف في الـمتن

 عبد الوهاب

فكالم الـمؤلِّ 

ة محّمد بن
!!! 
!  

بعد بتر كال 

ّسس الوهابّية
!بـــــــــــــــــــــــــــل
!!ــــــــــــــــــــــــدع

:2قة رقم 
 : !!!لِّف

طعن في مؤّس
مــريض القـــــ 
مبتلى بالبـــــــ 

 

الوثيق
الـمؤلِّ
ال يط

)1( 
)2( 



 من 

  

راد الـحاففظ ابن  حجر العسعسقالني 
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ن باز لـُمر
!  
لشيخ ابن

زول!! النُّ 
ة الابيَّ لوهَّ 

ح حديث
ف مفتي ال
" في شرح

تحريف .
"الـجمهور

 

11
"



ئمَّة 
شين 

كالم 
عثار 

  

 كالم أئ
عثار الـمش

ي علم الك
م لذلك بالع

!!!)))رفُ 
همهم بالع

 اإلسالم في
ُم!" ويتَّهمهم

يُــــــــــــــــــــَحـرِّف
!!!))) يتَّهة

 على أئمَّة
ْعَلُم وَأْحَكُم

ُيباني (((
ته العلميَّة

باني يدَّعي
اْلَخَلِف َأع مُ 
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فيَّة" األلب
خيانتى (((

سَّلفيَّة" األلب
ِعْلُم َأْسَلُم و 

ياء السَّلف
وبناء على

 
وأدعياء الس

السََّلِف عْلمُ 
 

يَّة وأدعي
كالم!!! 
!!!(((!!!
ث الوهَّابيَّة 
ِع يقولون: "

 !!!)))!!!ه

ث الوهَّابيَّ
ي علم الك
كفر بعينه

حدثم"ُمت 
وري، أنّهم ي

الكفر بعينه(

ث"ُمحدِّ  .
إلسالم في

الكفي: (((
:1قة رقم 

البيجوإلمام" 
شين في: (((

 

12
ا
ف
الوثيق
و"اإل
الـمش



  في
حَكُم 

  

))) لأللباني
ِف َأْعَلُم وَأْح

!!!) العلميَّة
)) اْلَخَلِفيَقةُ 

الـخيانةى (((
َطرِيقْسَلُم و((

!  

 واضح على
السََّلِف َأس )

ُم وَأْحَكُم!!
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 وفيه دليل 
))َطرِيَقةُ : ((

اْلَخَلِف َأْعَلم

من الـمصدر
م اإلمام من

!!!))) اِعْلمُ 

 البيجوري م
!!!))) كالمف 

ع َأْسَلُم و(((

كالم اإلمام 
َحــــــــــــــــرَّفَ ((

))) السََّلِف 

ك  :2قة رقم 
ل! حيث ((

!!!)ِعْلمُ  (((

 

الوثيق
النِّقال
إلى: 



 ما 
 كّل 

!!! ،

 

فة العوار،
اهللا في ك((

!الم البدعي

ة مكشوفة
 لقالوا: ((

ال علم الكال

ي في فرية
ين اهللا؟، 

وبال!!!، رتها

عيني، يدَّ 
!!!))): أي

طاوعتها فطر
!!  
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!": األلبان
وخ األزهر

ت مثلكم: ط
؟!!ر موجود

ةوالوهابيَّ  
كبار شيوخ

لـجارية كانت
ن عدمي غير

 ة السلفيَّ 
ك اليوم (((

فال نعم!!!، 
في مكان حلُّ 

ث أدعياء
و سألت 

!!!(( 
أللباني: إي 
ب الوجود يح

ث"محدِّ  .
حاصله: لو

!!!))مكان
يقال لأل ءة:

: رّبأنَّ ت 

 

13
ح
م
إضاء

فعلمت



ق له 

ق له 

  

مام موافق

لـهمام موافق

إلمام الـهم

ذا اإلمام اله

هذا اإل أنَّ 

وهم وكأّن ه

موهمة وكأ

 للّسبكي يو
  !!!ف
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 بطريقة م

ه بنقل كالم
 بعض الّسلف

بكيم السُّ 
  !!!أهله
يعّزز رأيه صة

ي إطالقات 

الما لإلمام
 الكالم وأ
طريقته الخاص

كما ورد في  

ي ينقل كال
ق ذّم علم 

بطاأللباني و 
كالم وأهله 

األلباني .
في إطالق

ا :1قة رقم 
طالق ذّم الك

 

14
ف
الوثيق
في إط



بكي 
 أّن: 
ّناس 
ن أن 

  

 لإلمام السبك
 ، حاصله 
دثت في الّن
هم حذرًا من

صيًال مهّما 
ذّم للكالم 

أن حد  بعد
 ودفع شبهه

ي غمغم تفص
ّسلف من ذ
، حّد سواء

 الـمبتدعين 

ه بأّن األلباني
ورد عن الس
والعقل على
ذا لمقاومة 
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 ويظهر فيه
ضمني لما و
عاة الّنقل و

وهذ األّول، 

من مصدره،
ن شرح ض
الكالم بمرا
زمن الّرعيل

م السبكي م
ع ما فيه من
 طلبوا علم 
 الذي ساد 

   فتأّمل! 

كالم اإلمام 
بـ:"..." مع
أهل السّنة 
فو االعتقاد 
، فلـمهتدين

 :2قة رقم 
عاض عنه 
كّلمين من أ
 عّكرت صفو
 بها قلوب ا

 

الوثيق
واستع
الـمتك
بدع 
تزيغ 



مام 

سح 
  

 

 كالم اإل

ي حول التَّمس
 صَّالحين!!!

!!!)))بتر
 

إلمام النَّووي
ك بقبور الصر 

ببشربه (((
شَّريف!!!
قل كالم اإل
 أجازوا التَّبرُّ 

ينصر مش 
بالقبر الشَّ
 يستنصر بنق
سالم الذين 
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األلباني  
 التَّمسح ب
ة" األلباني 
لى أئمَّة اإلس

 السَّلفيَّة"
من كراهة 
عياء السَّلفيَّة
م بالشِّرك عل

 وأدعياء
الحقيقيَّة م
لوهَّابيَّة وأدع
عميم الحكم

ث الوهَّابيَّة
العلة اول 

ث الو"ُمحدِّ  
ليفرِّع منه تع

ثُمحدِّ  .
لنَّووي حو

 :1قة رقم 
ر الشَّريف لي

 

15
ا
الوثيق
بالقبر



سف 
 كما  
سلَّم 

 

 منه ما ينس
وسلَّم ك  وآله

عليه وآله وس

!!!)))حذف
ى اهللا عليه 
 صلى اهللا ع

حأللباني (((
تعظيمه صلى
 الـَّشفُّع به 

 على أنَّ األ
 باحترامه وت
نَّووي قبلها
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 وفيه دليل 
بر الشَّريف 
سن اإلمام النَّ

  لدُّنيويَّة!!!

ن الـمصدر
لتَّمسُّح بالقب
فقد استحس
 في حياته ال

م النَّووي من
علِّل كراهة ال
!!! ولهذا ف
ُب منه ذلك 

كالم اإلمام 
م النَّووي يعل
حضرته حيًّا!
ما كان يُطلُب

ك  :2قة رقم 
ه!!! فاإلمام
 يعظَّم في ح
 في قبره كم

 

الوثيق
دعوا
كان 
وهو 



  

رُّووي في التَّبرُّك بقبور الصصَّالحين؟!!! !
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يقال لأللبانيي: ما رأيك  بهذا القول لإلمام النَّوو ي :3قة رقم 

 

الوثيق



لدُّرُّ 

ت!!! 
إلمام 

  

احب "ال

سُّل بالذَّاتو 
لـُمختار" لإل

موقف صا

لـحنفي للتَّو 
كر "الدُّرُّ ال

 حول مو

 الـمذهب ا
ى القرَّاء بذك

 األلباني
 ت!!!

ر كبار أئمَّة
!!!))) على
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 السَّلفيَّة"
ل بالذَّات
 يدَّعي إنكار

يُلبِّسمة (((

ث أدعياء
من التَّوسُّل
يَّة" األلباني 
ألقوال األئمَّ

 "محدِّث
حصكفي م
دعياء السَّلفيَّ
ه الفاسد أل

!!!)))س
 اإلمام الـح
"محدِّث أد
كاسد وفهمه

  نفي!!!

تلبيس((( .
لـُمختار" 

 :1قة رقم 
ق تقريره الك
صكفي الـحن

 

16
ا
الوثيق
ووفق
الـحص



وآله 

  

 الـحق صلىى اهللا عليه و
  طل!!!

خلق وحبيب
وتقريره العاط

)) سيِّد الـخ
مه الباطل و
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ل بجاه!!!))
 األلباني فهم

في (((يتوسَّل
 استقى منه 

صكفي الحنف
ختار" الذي

اإلمام الـحص
ة "الدُّرُّ الـُمخ

ا :2قة رقم 
م في مقدِّمة

 

الوثيق
لَّموس



دث 
 في 

ت!!! 
وكأنَّه 

  

عند "محدِّ
ة!!!))) ميَّ 

 !   
وسُّل بالذَّات
ي الـحنفي وك

ال حرج ع
يانة العلمي
الـحنفي!!
لـحنفي للتَّو
ضى الزَّبيدي

ذَّات!" فال
ة (((الـخي
 الزَّبيدي ا
 الـمذهب ا
حافظ مرتض

  ير!!!

تَّوسُّل بالذَّ
) واستباحة
ظ مرتضى 
ر كبار أئمَّة

شر اسم الـح
ن هذا األخي
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مانعين للتَّ
يس!!!)))
الم الـحافظ
 يدَّعي إنكار

اء بحشى القرَّ 
سه بنقٍل عن

 سواد الـم
 (((التَّدلي
ح من كال
يَّة" األلباني 
!!!))) على
 ويعزِّز تدليس

بـ: "تكثير
أللباني في
ف الصَّحيح
دعياء السَّلفيَّ

يَُدلِّس: (((
 شذوذاته!!!

ق األمر بـ
سَّلفيَّة" األ
ير الـموقف
"محدِّث أد
ر السَّواد!"
فقين له في ش

إذا تعلَّق .
دعياء الس
نقل وتحري

 :1قة رقم 
 باب "تكثير
جملة الـمواف

 

17
أ
نق
الوثيق
ومن 
من ج



) ما 

  

!!!)))يبتر((( األلباني ("  ! في النِّقال
 
مانة العلميَّة 

 لـحنفي!!!

228 

تزام بـ: "األم
ى الزَّبيدي ا

في االلتة!" 
حافظ مرتضى

يقته الـخاصة
ن تقرير الـح

تبًعا لـ: "طريق
عريضة!!! من

ت :2قة رقم 
دعواه العف 

 

الوثيق
ينسف



نفي 

  

مصرِّحة بنف
!! 
ن تيميَّة م
ليه ذلك!

ع كتب ابن
ن نسب إل

رِّر: جميع
 عليه حين

229 

آللوسي يقرِّ
!!!))) ب
شكري اآل

كذمي (((
 محمود ش
جر الـهيتم

 الَوهَّابي 
 وابن حج

التـَّْيمي .
لـجهة !!!

 

18
ا



صرة 

لى: 

 

نص !!!)))

ره لقوله تعا

!في النَّقل

ي عند تفسير

السَّلخ في(

مام القرطبي

(((ستبيح 

جا بكالم اإلم

230 

يسيجري 

جري محتجًّا
!!  

مُّود الّتوي

حّمود الّتويج
ُم اْألَْرَض"!!

حموهَّابيَّة 
   !!!ي

خ الوهابيَّة ح
َيْخِسَف ِبُكم

مشايخ الو
لو الـحسِّي

كبير مشايخ  
السََّماِء َأْن َي

كبير م .
عقيدة العلل

  :1يقة رقم 
ْنُتْم َمْن ِفي ا

 

19
عل
الوثيق
"أََأِمْن



ّمود 

 

 الوهابيَّة حم
  حبه!!!

ير مشايخ 
س مراد صاح

على أنَّ كبي
 على عكس

ن واضح ع
الم الـمنقول

231 

ره وفيه بيان
 ليظهر الكال

ي من مصدر
!!!))) النَّقل

مام القرطبي
السَّلخ في ا

كالم اإلما  :
اس عملية (((

:2يقة رقم 
يجري مارس

 

الوثيق
الّتويج



 في 

جري 
 إلى 

 

 البيهقي 

حّمود الّتويج
د أكُّ حيل للتَّ 

 الـحافظ

خ الوهابّية ح
ويح!!، بل 

قل عقيدة

 كبير مشايخ
!ة االستواء

ري في نق

ّية ابن باز، ك
قوم من صفة

   

232 

د الّتويجر

مفتي الوهابّي
 لـمعتقد الق
!!! للـحافظ

ة حّمودابيَّ 

و" بمباركة م
نة الـموافقي

"االعتقاد"  

شايخ الوها

"إثبات العلّو
ي في جملة
 من كتاب: 

 كبير مش
!  

في كتابه: "
حافظ البيهقي
ي االستواء" 

تدليس .
الستواء!!

 :1قة رقم 
شر اسم الـح
: "القول في

 

20
ا
الوثيق
يحش
باب:



 هو 
ابي هَّ 

تواء 

  

نه أّن كّل ما
يخ الوهَّ  الشَّ 

االست!!!، 

ي، ويتبّين منه
غمغمه  (((
االستقرار 

يه الّتويجري
تقد القوم، 
:ي إثبات

ذي أحال إلي
 بالكلّية معت
 مشربه في

233 

 األصلي الذ
لتي تناقض 
قي على

من مصدره 
دة الّتنزيه ال
افظ البيهق

ظ البيهقي م
 صريح عقيد

أّن الـحا 
  

كالم الـحافظ
ألحمر من 
ي موهًما

!!!)))!!!خ

ك :2قة رقم 
ّطر بالّلون األ
ود الّتويجري

!!!،...الخت

 

الوثيق
مسّط
حّمود
بالّذات



حة 
دعة 

مولد 

  

 في استبا
قيقي للبد

الـم  ء ليلة

 غضاضة 
فهوم الـحق

 مسألة إحيا

 ال يجد 
حول المف

خالفيه في 

رة لهواه 
م النووي ح

جًّا على مخ

234 

جري نصر
رير اإلمام

ويجري محتج
  !!!شَّرعيَّة

ّمود الّتويج
د نقل تقر

 حّمود الّتوي
م البدعة الش

وهَّابيَّة حّم
!!))) عند

خ الوهابيَّة
حول: مفهوم

مشايخ الو
!ة العلميَّة

! 
كبير مشايخ  

حمام النَّووي 

كبير م .
الـخيانة(((
رعيَّة!!لشَّ 

 :1قة رقم 
شر كالم اإلما

 

21
)
ا
الوثيق
بحش



جري 

  

حّمود الّتويج هابيَّة حخ الو 
  ه!!!
 كبير مشايخ
 مراد صاحبه

ضح على أنَّ ك
على عكس 

235 

يه بيان واضح
م الـمنقول ع

  
  
  
  
  
  
  

 مصدره وفي
يظهر الكالم

 النَّووي من
!!!))) لينَّقل

كالم اإلمام 
البتر في النَّ(

ك  :2قة رقم 
س عملية (((

 

الوثيق
مارس

  



اهللا  

  

إمام الـحررمين الـجووينـي يقول إنَّ ل: (((

236 

شيخ الوهاابي ابن اللعثيمين: إ
!!!(  
راءات الش

!!!)))كان
من افتر .

مك في كلِّ 

 

22
ف



ادة 
 ما 

  

سالم السَّا
ة يقولون:

 أمَّة اإلس
واألشاعرة

ى علماء
اْستَـَوى" و

يمين على
ى اْلَعْرِش ا

237 

ابن العثي 
ْحَمُن َعَلى

 الوهَّابيَّة
سه: "الرَّْح

راء شيخ
ل عن نفس

!!!  

افتر  من 
 اهللا يقول
ى العرش!

جانب .
ألشاعرة:

ستوى على

 

23
ا
ا



ض 

حي 

  

 كالم بعض

إلمام الصَّالح

نقل كامل

!))) عن اإل

))) في نق

!! الـخَّاصَّة
!  

!!!)لعلميَّة

طريقتهبـ:(((
ث الـمولد!!

238 

الخيانة ال

اري ناقًال ب
مسألة حدوث

ري و(((
 

عيل األنصا
 العلم في م

ل األنصا
!!!لـمولد

وهَّابي إسماع
ض أقوال أهل

ي إسماعيل
ول عمل ال

الشَّيخ الو 
هـ) بعض94

الوهَّابي .
ألئمَّة حول

:1قة رقم 
46مي (ت:

 

24
ا
الوثيق
الشَّام



وقف 
أهل 

 

) على الموق
عقاد عمل أ

!!!)))لبَّس((
سخاوي بانع

  يم!!!م

 الوهَّابي ((
 الحافظ الس
كل فضل عم

يل على أنَّ
وهو تصريح 
 من بركاته ك

239 

جع وفيه دلي
دعواه!!! وه
ظهر عليهم 

ي من الـمرج
ه ما يبطل 
ولد بحيث يظ

ظ السخاوي
!!!))) منهتر

اء ليلة الـمو

كالم الـحافظ 
بتظ!!! و(((
ك على إحيا

ك  :2قة رقم 
يقي للحافظ
الم بعد ذلك

 

الوثيق
الحقي
اإلسال



هَّابي 

  

وفيه دليل ععلى أنَّ الوهَّ
  واه!!!

ن الـمرجع و
 يخالف هو

 التْزَمْنتي من
!))) منه ما

240 

ظهير الدِّين 
!!بترة و(((

خ والعالَّمة ظ
لهؤالء األئمَّة

 ابن الطباخ
ف الحقيقي ل

كالم اإلمام 
على الموقف

ك  :3قة رقم 
!!!))) عبس

 

الوثيق
لبَّس(((



ابي 

طالع 

  

شَّيخ الوهَّا

صاحب "الط

 عند الشَّ

وطي عن ص
!!  

!!!)))هج

حافظ السيو
!!!)))!يات

الـمنهزام 

 ما نقله الح
الشِّركيي (((

241 

التزوى (((

شوِّش على 
ف غارٌق في

 في دعو

يش   نصاري
ًيا بأنَّ الـمؤلِّف

!!!)))ميَّة
 ي!!!

سماعيل األ
مولد، مدَّعًي

يانة العلم
األنصاري

الوهَّابي إس 
حياء ليلة الـم

الخي((( .
سماعيل ا

:1قة رقم 
عيد" حول إح

 

25
إ
الوثيق
السعي



يعزِّز 
 ابن 

 

ل الـمولد وي
ج" للقاضي 

اكهاني حول
يباج ك "الدِّ

ج الدِّين الفاك
جر!!! وكذلك

ة اإلمام تاج
ظ ابن حج

242 

في!" برسالة
منة" للـحافظ

صاري "يحتف
"الدُّرر الكا

ماعيل األنص
مؤلِّف من "

لوهَّابي إسما 
 ترجمة الـم

!!!  

 :2قة رقم 
رته!" بحشر
ون الـمالكي

 

الوثيق
"ثرثرت
فرحو



عيل 

  

على أنَّ الووهَّابي إسماع
!!!  
ل واضح ع

!!!)))!كيات
 وفيها دليل

الشِّركمن (((

243 

يباج"ي  "الدِّ
 الفاكهاني من

ني كما في
كان يتعاطاه 

مام الفاكها
 نقوالته ما ك

ترجمة اإل 
!!!))) في ر

:3قة رقم 
بترصاري (((

 

الوثيق
األنص



عيل 

  

 على أنَّ الووهَّابي إسماع
!!!  

ليل واضح 
!!!)))!كيات

نة" وفيها د
الشِّركمن (((

244 

الدُّرر الكامن
 الفاكهاني من

ي كما في "ا
كان يتعاطاه 

ام الفاكهاني
 نقوالته ما ك

ترجمة اإلما
!!!))) في ر

 :4قة رقم 
بترصاري (((

 

الوثيق
األنص



وق" 

ز!!! 
حمد 

  

عدم الوثو

قابل للـمجاز
ل اإلمام أح

قريره بـ: "ع

حقيقي الـمقا
لبيهقي تأويل

جع في تق

 الّلغوي الـح
 الـحافظ الب

ه حين روج
  ت!!!

على الـمعنى
ا بأّن ذكر

!! 

245 

 عن نفسه
ويل الصفات
صفات اهللا ع
ة من نوعها
نه ال يعتمد!

بن فوزان 
يخص تأوي
جب حمل ص
سابقة فريدة
 أمره سبحانه

خ صالح 
هقي فيما ي
ّرر بأنّه يتوّج
 ويقّرر في 
لى بـمجيء 

فاع الشيخ
افظ البيهق

الفوزان يقّر 
 الـمنهجّية 
في حّقه تعا

حول د .
الـحا بنقال

 :1قة رقم 
ر للقواعدكَّ 
ء الوارد فجي

 

26
بن
الوثيق

يتنكَّ و 
للـمج



 قيدة

 

ق بنقال الـححافظ البيهققي في العق ال يوثقه:(((

246 

هوزان في أنَّ   مزاعم الفو
!  
مالكي ينقل
عرة!!!)))!!

فرحان الـما 
ه من األشاع

:2قة رقم 
صفات) ألنّه

 

الوثيق
(=الص



عدم 
 ألنّه 
سالم 

!! 

  

 للبيهقي" وع
ي الصفات 

أئّمة اإلسن 
قبلي!!!)))!

ن "تضعيفه 
 العقيدة أي
(البيهقي من
أهل السّنة ق

 للفوزان من
 البيهقي في
ن نفسه: (((
أعابه عليه أ

ن الـمالكي
وثوقه بنقال 
 عن الفوزان

، وقد أصفات

247 

 نسبه فرحا
وزان عدم وث

!!! وينقل  
 تأويله للّصف

زعم بأّن ما
قل عن الفو
 ذب صريح
 أعيب عليه

اجحي يز الرَّ 
 الـمالكي نق

كذ موثّقاً):  
وإنّما كبار. 

عبد العزيز  
 أّن فرحان 
 ومّر معك 
ث الثّقات الك

 :3قة رقم 
ه بنقله (مع
ل كما زعم
ظ الـحديث

 

الوثيق
وثوقه
متأّول
وحّفا



ش: 

 من 
حين 
 من 
سّنة 

  

الق طائش

عنده شيء
 عن نفسه ح
 (((البيهقي
عليه أهل الس

ش و اختال
 

(((البيهقي ع
وبين دفاعه 
وزعم قائًال:
وقد أعابه ع

ب فاحش
!!!(((!  

خ البوطي: (
!!!)))!!!، و
من قبل!!! و

، وفات للصِّ 

 في كذب
!!ــــــوحيدـــ

يخعلى الشَّ 
قلل في النَّ 

ه بيمينه مخطَّ 
عليه تأويله 
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 الفوزان
ـــــــــــــــــــــالـتَّ ((

 أثناء رّده ع
ربما يتساهل

ب ما خوكذَّ 
ما أعيب عنَّ 

ةابيَّ  الوهَّ 
ة: ((وفيَّ صُّ 

وزان األّول
ه ألنَّ   الباب

ر وكهقي فتنكَّ 
وإ  الكبار. 

ر العلماء
إلى الص ))

هللا قول الفو
قله في هذا 
ـحافظ البيه
يث الثّقات

 هيئة كبار
!!!))شيء

 يا رعاك اهللا
فال يوثق بنقل

للـحه الباطلة 
حّفاظ الـحدي

 

عضو  .
أبغض ش(((

تأّمل الصة:
فل الصفات 
 عن اّتهاماته
 اإلسالم وح

!!!(((!!!  

 

27
)
الـخال
تأويل
سئل
أئّمة 
قبلي



 من 

  

جد الـخالية
 

لى الـمساج
!!!وفيةصُّ 

ال يذهبون إ
لصن على ا

فال!!! وفية

249 

ة الفوزانبيَّ 
وة عند الصُّ 

ابالوهَّ  ماء
س له قيمة

ة كبار علم
ليسفيه قبر: 

عضو هيئة
 ال يوجد ف

كذب ع .
سجد الذي

  !!!ور

 

28
الـمس
القبور



ليداً 

!!  

  

الـملوك تقل 

! في السُّنن

أحدثه أحد

والزُّهد !!! ت

أ) 2( !!!ن

عن الطاعات

  رًا!!!
اء الـمسلمين

م الكسل ع

250 

جهاراً نهار
بفتوى علما

يغلب عليهم 

 الكذب ج
لـم يكن ) 

) 4( !!!سنَّة

 واستباحة 
1لشَّريف:(

 التَّأسِّي بالس

ي الفوزان 
لد النَّبوي ال

   العمل:
م شيًئا من 

الوهَّابي .
ء ليلة الـمول

   !!!صارى
ؤيِّدين لهذا 

لَـم نَر عليهم 

 

29
إحياء
للنَّص
والـمؤ

)3 (



مانة 
ري 

  

وزان واألم
ملك كوكبر

صالح الفوز
 إحياء الـم

إلفتاء ص
ّص كيفّية 

   !!!بوي

ة) لإلابيَّ وهَّ 
 فيما يخص

بو الـمولد النَّ 

251 

ة (=الوديَّ 
 ابن كثير 

تفال بذكرى

ودعُ ء السُّ 
 الـحافظ 

!!! 
 حكم االحتف

ار العلماء
نقل كالم 
 الشريف
ن في رسالة 

 هيئة كبا
ي طريقة نق
لد النبوي
كالم الفوزان

عضو  .3
ة فيلعلميَّ 

لليلة الـمول
ك  :1قة رقم 

 

30
ا
لل
الوثيق



ركها 
 "...

لماء 
ألمر 

هو  

  

ي والتي بارك
ض عنه بـ ".

ال يتصّور بعل
ة حتًما، فاأل
ه وسلم كما

ك الكوكبري
ير واستعاض

قله !!!، وال
آلثار الحسنة
هللا عليه وآله

حسنة للملك
افظ ابن كثي

لفوزان في نق
يس من اآل
هللا صلى اهللا

ن اآلثار الـح
لكالم للـحا

ط كما ينّوه ال
اجن ألنّه لي
دنا رسول ا

252 

 الّشريف من
 بتر هذا ال

صوفية فقط
الّرقص الـما
 مسجد سّيد

  وزان!!!

 وفيه:
ولد الّنبوي 
ة، والفوزان

 
ليس الصلد و 

ور مجالس 
لـحبشة في 
لـمشهد الفو

!!!، وألصل
اء ليلة الـمو
ظ ابن دحّية

!!!ورة معّينة
 إحياء الـمول
دحّية حضو
رور كرقص ا
كيف قلب ا

قل من األالنَّ 
إحيا ير يعدُّ 

صر كالحافظ
 القارئ صو
حضرون ليلة 
 كالحافظ د
إظهار السرو
يح، فتأّمل ك

ا :2 قة رقم
فظ ابن كثير
ء ذاك العص
سم في ذهن

ماء كانوا يحض
ذاك الّطراز
ق بالمباح وإ
ت في الصحي

 

الوثيق
الحاف
علما

يرتسل
العلم
من ذ
يتعّلق
ثابت



لك 

وطي 

  

حياء الـمل

حافظ السيو

ى صورة إح

 ما ذكره الـح

زائري على

))) !!!خاصة

جابر الـجز

طريقته الـخ(
!!  

253 

بو بكر ج
!! 

قًال وفق (((
ي الشَّريف!

 الوهَّابي أ
الشَّريف!
لـجزائري ناق
لـمولد النَّبوي

!!!))) س
د النَّبوي 
 بكر جابر ا
ظفَّر لليلة ال

س وتدليس
يلة الـمولد
الوهَّابي أبو 
 الـملك الـمظ

تلبيس((( .
لـمظفَّر للي

ا :1قة رقم 
صورة إحياء 

 

31
ا
الوثيق
من ص



هَّابي 

  

) "واعظ الحلحرم!" الوهَّ !!!))تدليس تلبيس وتد(((

254 

يه دليل واضضح على (
  لـمظفَّر!!!

الـمصدر وفي
رة الـملك ال

النَّقل من ا 
لتشويه صور

 :2قة رقم 
ر الـجزائري ل

 

الوثيق
جابر



شيخ 

لوي 

  

كالم الشَّ

حمَّد بن عل

حقيقيَّة لك

 الشَّيخ مح

ورة الحلصُّ 
!!! 

 مدَّعًيا: إن
  وي!!!

ي نقل ال
ك النَّبوي!
 التَّكفير!" 
بالشباك الّنبو

255 

جزائري في
سح بالشباك
اق "حملة
 يتمسَّحوا با

 جابر الـج
ول التَّمسُّح
ري في سيا
للخواص أن

هَّابي الوَ  
مالكي حو
جابر الـجزائر
خائر": إن ل

 !!!)))ب
 علوي الـم

الوهَّابي ج 
ي كتابه "الذخ

كذب((( .
محمَّد بن 

:1قة رقم 
لكي قال في

 

32
م
الوثيق
الـمالك



   

  

  

!!! لنَّقلي ا في الـجزائري وهَّابي جابر  !!!))) الوب
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كذبلى ((( ن المصدر ووفيه دليل عل النَّقل من :3 3و2ئق رقم 

 

الوثائ



جنة 
كي 

 إالَّ  

  

جذلك اللَّ 
وي الـمالك

 همُّ اللَّ الم 

ن باز وكذ
محّمد علو

ة اإلسالأمَّ 

ة ابنابيَّ وهَّ 
الحجاز م
د علماء أ

  

 مفتي الو
ى مسند ا
لـمولد عند
حدثات!!!
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 وبمباركة
ه علىي ردِّ 

ن عمل ال
دع والـمح

أس فة الرَّ 
ن منيع في
 استحسان
 ودعاة البد

ء مكشوف
إلفتاء، ابن
)) لم يرد 

افضة والرَّ 

بة صلعاء
ة لإلابيَّ وهَّ 
!!!))قطًعا

القرامطة و

في كذ .
ائمة الولدَّ 

ق((( يقّرر:
عند قادة 

 

33
ا
يق
ع



((( 

شَّيخ 

  

!!!)لعلميَّة

" للشَّ!نسوبًا

الـخيانة ال(

االستواء "من

((( سخميِّ 

حول صفة ا

رحمن الـخ

كالم ح))) !
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ن عبد الرَّح

!!!نقل((( :

محمَّد بن 
(((!!!  

لعقيدته بـ) 
! 

الوهَّابي  
!!!جلوس

))!!!ينتصر(
!!!تابه الغنية

الدكتورة 
عقيدة الـج(

(((الدكتور 
يالني في كتا

استباحة .
لتمرير (((

 :1قة رقم 
 القادر الـجيال

 

34
لت
الوثيق
عبد 



! (((
عياء 

  

!!!ة العلميَّة
وهَّابيَّة وأدع

الخيانة((( ى:
مشايخه الو

 واضح على
ف عقيدة م

 وفيه دليل 
ينسفلذي 
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 من مصدره 
للنَّص ا)) 

ر الـجيالني 
))!!!بتره(((
خ عبد القادر

(و! لوهَّابي
كالم الشَّيخ
 الدكتور ا

ك  :2قة رقم 
 النَّقل عند

  !!!فيَّة

 

الوثيق
في 
السَّلف



عن 
على 

مكن 

  

قال عن النِّ 
دين هللا ع

حال وال يم
!!! 

استسماني 
يدبات (((

ل الّتأويل بح
!)األداة، ضو

في سخميِّ 
ال إلثب بطَّ 

ال تحتمل(((
العض، جارحة

 
((!!!  

رَّحمن الـخ
إلمام ابن 

اليدين هللا (
الـججاز أي: 

!!!(((!!!  
))!!!"حديث
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ن عبد الرَّ
بخاري اإل

على إثبات ا
مقابل الـمج
!ل الـمالكي
دة أهل الـح

محمَّد بني 
 شارح الب

ص الّدالة ع
يقة الّلغوية 
ري ابن بطّال
ك في "عقيد

ور الوهَّابي
ي وكذلك

 
: الّنصوصّرراً 

(=الحقي))) 
شارح البخا

عيلي قّرر ذلك

الدُّكتو !!
إلسماعيلي

!!!(((!  
مقّرور الدكت 

!!!)الـحقيقة
 بالّنقل عن ش
فظ اإلسماعي

!تلبيس .
لحافظ اإل
!!لحقيقة
 :1قة رقم 

ها إال على 
يعّزز تقريره 

الحافظ(((د: 
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ا
ا
الوثيق
حمله
يو(((
ويؤّكد



 عن 
ّيس 

لّدقة 
أهل 

  

من تنزيه هللا 
يرحمن الـخـم

والغلظ، والد
س بطريق أ

ن األخضر م
بن عبد الرح

 
 والعرض، و

هذا ليس  بأنّ 

سّطر بالّلون
بي محمد ب

!!!)))!!!ة)
ح، والطول،
ّيس يتعّقبه 

(((!!!      

ّل ما هو مس
لشيخ الوهاب

(=الجارحة 
ء، والجوارح
حمن الخمّي
)!!!ويل عليه
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ر فيه بأّن كل
غمغمه الش((

 لى الـحقيقة
 من األعضا
بن عبد الرح
ذا وال الّتعو

عيلي، ويظهر
سماعيلي (
فة اليدين عل
ي الجسمّية 
بي محمد ب
ت إلى مثل هذ

فظ اإلسماع
الحافظ اإل
ماعيلي لصف
هللا عن معاني
شيخ الوهاب
حق االلتفات

كالم الحافظ 
 في كالم ا
حافظ اإلسم
عيلي ينّزه اهللا
 الّرسالة الش
 لطالب الـح

 :2قة رقم 
ي الـجسمّية
ماً إثبات الح
فظ اإلسماع

محّققن (((
ة وال ينبغي 

 

الوثيق
معاني
موهم
الحاف
ولكن
السنة



ه هللا 
حمن 

  

ضر من تنزيه
 عبد الرح

الّلون األخض
 محمد بن

هو مسّطر با
خ الوهابي 

أّن كّل ما ه
غمه الشيخ
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ويظهر فيه بأ
غمغطّال (((

 الـمالكي، و
مام ابن بّط

ال م ابن بطَّ 
 كالم اإلم

كالم اإلمام
ة فيجسميَّ 

!!!    

ك :3قة رقم 
 معاني الـج

!)))!!!سميِّ 

 

الوثيق
عن 
الـخـم



 كلِّ 

  

في ك (((  (=الوهَّابيَّيَّة) لإلفتتاء: اهللا
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لدَّائمة اللسعودية 
 ف!!!
اللَّجنة ال
عم الخلف

ا تراءات
)) وفق زع

افتمن  .
!!!))مكان

 

36
م



خ: 
يء" 

  

 آل الشيخ
دوَنك شي

د العزيز 
ن فليس د

ح بن عبد
ت الباطن

ة صالحبيَّ 
م: "وأنتسلَّ 
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ابيخ الوهَّ 
ه وآله وس

!  

كبير مشاي
ى اهللا عليه

!!!)))!!ن

!!!))) كت
قوله صلى

مكان ي كلِّ 

افتراءات(
ألشاعرة بق

اهللا في(((

من ((( .
األ ستدلَّ 

على أّن: (
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ا
ع



 
 في 
عليق 

يخه 
مائة 
َن َما 
ُه َال 

  

!!!لجزائر
من الّدروس
عروايتها والتَّ 

شهد بها شي
شبيه بمدة التَّ 

َويـَْفَعُلوَن ِهمْ 
َفاُهللا ُسْبَحانَه

ال-ألعلى
ن مجموعة م
 وقد قام بر

  .قاً 
تي كان يستش
خالفة لعقيد
هْم ِمْن فـَْوِقِه
يَّة َمْعَنِويَّة، َف

إلسالمي ا
ي عبارة عن
ي قسنطينة،

سابقألوقاف 
 والفوقّية التي

نزيه ومخة التَّ 
َيَخاُفوَن رَبـَُّهم
ِهْم : الَفْوِقيَّ

مجلس اإل
ث النََّبِويَِّة" هي
 األخضر في
ني بوزارة األ
ت االستواء 
وافقة لعقيد

َيخ{: )50ل:
 ((ِمْن فـَْوِقه
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س طبعة الم
 َواْألََحاِديِث
ته بالجامع 
التعليم الدين
ت على آيات
ت تعليقاته مو

ى (الّنحلعال
:ضان بقوله

ديسبن با
آنِيَِّةاِت اْلُقرْ 

 على تالمذت
ضان ُمدير ا
ع توضيحات
دته، فكانت
ف بقوله تع
 الصالح رمض

  )01رقم 

عقيدة اي 
ِميَِّة ِمَن اْآليَا

بن باديس ا 
الح رمض الصَّ 

رمضان بوضع
ضع من عقيد

المصنِّف شهاد
شيخ محّمد 
هى (الوثيقة ر

لوهابيَّة في
ْسَالِم َقاِئُد اْإلِ
الها الشيخ 

د يخ محمَّ شَّ 
د الصالح ر
 باديس موض
 فعند استشه

لش تلميذه ا
َمَكان)).انتهى

التزوير  .
رسالة "اْلَعَق 

دة كان أمال
ا تلميذه الش
لشيخ محّمد
 الحميد بن 
نين درجة، 

}، عّلق ونَ 
 ِبَزَمان َوَال َم

 

38
ًال:أوَّ 

العقيد
عليها
قام ا
عبد 
وثمان
يـُْؤَمُرو
ُيَحدُّ 



رواية 
قيدة 
 بال  
تعان 

  

ن باديس بر
ع عقسجم م

 حقيقة ثابتة
 واهللا المست

 العقائد البن
لفوقية، لينس

: الفوقية م
ى، !)).انته

 طبع رسالة 
اديس في ال
:((من فوقهم
خوض فيه!!

م، بإعادة  2
تلميذ ابن با

كاآلتي :  قية
ال ينبغي الخ
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2011سنة 
الم السابق لت

على الفوق ق
ن" كالٌم ال

ي الجزائر س
 فزّور الكال
صبح التعليق
ن وال بمكا

ي األعلى في
لح رمضان،

!!!))) أصرية
ال ُيحدُّ بزمان

 )02قم 

س اإلسالمي
حّمد الصالح
بعصى سحر
تكّلمين "ال

(الوثيقة رق!

قام المجلس 
يق الشيخ مح
سيم، و(((ب
ف وقول المت
ه التكالن!!

 

ثانياً:
وتعليق

جسالتَّ 
كيف
وعليه
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أبلغُت الشَّيخ محمَّد الصَّالح الّصدِّيق بالتَّزوير فأنكر األمر إنكارًا شديدًا وقال لي ما معناه: "أنا أعرف  ثالثًا:
الشَّيخ محمَّد الصَّالح رمضان وهذه ليست عقيدته" وأوصاني أن أبلغ رئيس الـمجلس اإلسالمي األعلى 

لشَّيخ "بوعمران" وطلبُت مالقاته ولكن قيل لي أنَّ إالَّ أنِّي كُنُت قد ذهبُت قبل إلى ا ،الشَّيخ "بوعمران"
الشَّيخ خارج البالد للعالج، وبعد اإللحاح أتاني شخص يدعى: "الشَّنقيطي" قيل لي أنَّه مكلَّف باإلعالم في 

عدني باالتِّصال بي في أقرب وقت ولكن ولألسف منذ ذلك له األدلَّة أمام عينيه و ُنصبت الـمجلس، وبعد أن 
  !!! اتٍّصال وال اكتراثالحين ال

 هثمَّ إنٍّي اتَّصلُت بالشَّيخ محمَّد الشَّريف قاهر رئيس مجلس الفتوى بالـمجلس اإلسالمي األعلى وأبلغت
بالقضيَّة، والـحق أنَّ الرَّجل انفعل انفعاًال شديدًا ووعدني بكشف مالبسات القضيَّة ومحاسبة الـجناة وكذلك  

هذا  قد عاينت بنفسي بعًضا من اإلجراءات اإلداريَّة التي قام بهاو ولين أحد كبار الـمسؤ كان األمر مع 
جدُّ مؤسف، ففي جلسة مع الرَّئيس الـحالي  األمروأمَّا عن جمعيَّة العلماء الـمسلمين الـجزائريِّين ف...األخير

لدُّكتور "عبد الـحليم قابة"، كتور "عمَّار طالبي" ومعهم أيضا اللجمعيَّة الدكتور "عبد الرَّزاق قسوم" ونائبه الدُّ 
ولكن الـحق والـحق أقول: لم يتفاعل القوم  ،عرضنا عليهم ما حصل من تزوير في عقيدة رئيسهم األوَّل

التَّفاعل الالَّزم ولم ألَق منهم التَّجاوب الـحازم، فعوض أن يشتاط القوم لرفع الغشاوة والتَّلبيس على تراث 
، ويسعون في هذه الفعلة الشَّنيعة من على منابرهم وفي صفحات جرائدهمشيخهم ابن باديس ويحذِّروا من 

راح الدكتور قسوم ليعرض على العبد الفاني عموداً في جريدة البصائر ألكتب فيه على طريقة محاسبة الـجناة، 
  ...!!!: ال شيءتَّزويروكأن الـ !!!الشَّيخ الُعقبي: "يقولون وأقول"

من  اال بأس بهأعوام الدَّهشة ويتملَّكني الـحزن وأنا أعاين عقيدة الشَّيخ ابن باديس بعد  وَلَكم كانت ترتابني
))) في جناح "الـمجلس اإلسالمي األعلى" في الـمعرض الدُّولي !!!، معروضة هي هي: (((مزوَّرةه الـجوالتهذ

  !واهللا الـمستعان وعليه التُّكالن ،!!!للكتاب بالـجزائر
  
  
  
  
  
 



  

! 
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!!آلجروميَّة لوهَّابيَّة فيي نظم اآل ))) ال!!!ر تزوير((( .

 

39



رب 

 بأّن 

  

وافق مشر

يوهم القّراء 
!!  

ّرازي ليوا

ام الّرازي لي
ّو الـحّسي!!

اإلمام الّر

لي عن اإلما
 بعقيدة العلّو

 لكالم ا

 سفر الـحوال
ث ال يدري 
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الـحوالي

ور الوهابي 
ائل من حيث

ي سفر 

 نقله الدكتو
مجّسمة، قا

ابير الوهَّ 

لكالم الذي
 لشبهات الـم

كتورف الدُّ 
!!  

تأّمل هذا ال
بقمعه  روف

تحريف .
هة!!لـمشبِّ 
ت :1قة رقم 

اإلمام المعر

 

40
ا
الوثيق
هذا 



كالم 
ول!، 
سََّالُم 
 مع 

!!  

  

والي حّرف ك
 يعي ما يقول

َوالسَّلصََّالُة 
فقحتى تتّ 

َسْيِن َتْحَتُه"!

ي سفر الـحو
الذي ال  ض

َحمًَّدا َعَلْيِه ا
 الـحقائق ح

قـَْوسَلُه قَاَب 

تور الوهابي
ورة الـمتناقض
َقُه َورََفَع ُمَح
بي ليقلب

لسََّالُم َفَجَعل

بّين أّن الدكت
ّسمة في صو
 اْألَْرَض فـَْوق
كتور الوهابي
ِه الصََّالُة َوا
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صلي وبه يتب
قامع الـمجس
اُروَن َفَجَعَل
 حّرفه الدك
ُمَحمًَّدا َعَلْيِه

 مصدره األص
حل الـهمام 
َوَخَسَف ِبَقا
األمر كما

 فـَْوَقُه َوَرَفَع 

 الّرازي من 
هار هذا الفح
 هي قوله: "
ُه" وليس 
جَعَل اْألَْرَض 

كالم اإلمام 
سّنى له إظه
مام الّرازي 
ْوَسْيِن َتْحَتُه
 ِبَقاُروَن َفَجع

ك  :2قة رقم 
م!، حتى يتس
يقة كالم اإل
َل قَاَب قـَو
به:"َوَخَسَف

 

الوثيق
اإلمام
وحقي
َفُجِعل
مشرب



رائِيَل 

  

َرا ْوَسْين": قابَب قـَْوَسْيِن أََْو َأْدنى َأيْي: بـَْيَن ِجبـْ
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لـمقصود منن "قاَب قـَْو
  َأْو َأَقلَّ 

زي يشرح ا
داُر قـَْوَسْيِن َأ

اإلمام الّراز 
السََّالُم ِمْقَد

 :3قة رقم 
مٍَّد َعَلْيِهَما 

 

الوثيق
َوُمَحم
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السَّادة األشاعرة األمَّة اإلسالميَّة وكبار أِئمَّتها تكفير وتضليل   ) ث(
ة وفضالء أهل الـحديث الذين ينزِّهون اهللا عن الـحدود والغايات والـماتُريديَّ 

واألركان واألعضاء واألدوات والـجهة والـمكان والزَّوال واالنتقال وغيرها من 
   !!!واستباحة الكذب عليهم جهاراً نهاراً  !!!سمات الـجسميَّة

  
   



ائمة 

  

دراجه ألسممائهم في قا ، وإدلمنزِّهة ا ة اإلسالم
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كانة العلمّيةة لكبار أئّمة
!! 

الـمك وانًا في
  

!!الـحرَّاني
 ظلًما وعدو

!!!)))!!!ةيَّ 

بن تيميَّة 
ة  ابن تيميَّ 

فاة الـجهميَّ نُّ 

 

ا .1
طعن
الن(((



من: 
سالم 

  

اِء والرُُّسِل م
وحّجة اإلس

ْعِظيِم األَنِْبَيا
لكي!!!، و

قْـَرُب ِإلَى تـَع
لعربي الـما

(الّنصارى َأق
ضي ابن ا
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عي: ((( يدَّ 
!!!، والقاض

ّرأس والعوار
ن الـجويني

مكشوفة الّر
مام الـحرمين

!!!(((!!  

رية صلعاء م
وإماني!!!، 

مام الّرازي!!

تيمّية في فر
ضي الباقالّن
لي!!!، واإلم

 

ابن ت
القاض
الغّزال



العّز 
َحقَّ 
كَتَمُه 

  

س ما زعم: 
 َلْم يـُبَـيِّْن اْلح

إمَّا َك اْلَحقُّ:

 زاعًما وبيس
 إنَّ الرَُّسوَل

َحقِّ َواَف الْ 

بد السالم، 
َن يـَُقوُلوَن: 

 ِللنَّاِس ِخَالف

 العّز بن عب
مَالِحَدِة الَِّذين
ِه، َبْل َأْظَهَر 
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بائع األمراء
 َمْسَلَك اْلَمال
يِه ِفي نـَْفِسِه

ن العلماء وب
َسَلَك الَّبِيَِّة، 

َو اْألَْمُر َعَلْي

ا في سلطان
ِة الُكالجْهِميَّ 

 ِللنَّاِس َما ُهو
!!!(((!  

 زورًا وبُهتانًا
الـج من: (((

ِد، َوَال بـَيََّن 
!!!َر َعاِلٍم ِبهِ 

تيمّية يطعن 
عبد الّسالم 
َاِب التـَّْوِحيِد
َر  أَنَُّه َكاَن َغيـْ

 

ابن ت
بن ع
ِفي بَا
َوِإمَّا 



س ما 
ـَواِل 

  

 زاعًما وبيس
 النََّبِويَِّة، َوَأقْـو

مام الّرازي، 
باَألَحاِديِث 

 الدرَّاكة اإلم
نَّاس ِعْلًما با

!!!(((!!  

ي والـمحّقق 
َقلِّ النَّ ِمْن أَ 

!!ن الـَحِديثِ 
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سالم الغّزالي
جْهِميَّة، ُهم 
ما بـَلَُّغوُه من

ي حّجة اإلس
فروع الـج(((

لُقْرآن، وِفيم

في ،ً وبُهتانًا
لهما من: (
وفي َمَعاِني ا

ي طاعًنا زورًا
لّرازي وأمثا
وِل الدِّين، و

تيمّية يزدري
 الغّزالي وا
ِف ِفي ُأُصو

 

ابن ت
زعم:

السََّلف



  

ْألَْشَعِريَّ َكاا  اَن:   "اإلمام"َأنَّ 
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))) َأ!!!ِمينَ  َشاَعِقراًّ: ((( بـَْيَن اْلُمْسِلم
!!  
!   
   

ي ناقًال وُمِق
!!)))!!!ِجي

!!!)))!!! ضَّأُ 
!!!)))!!! ي

انية الـحرَّ تيميَّ 
َال َيْستَـْنج((( 
َال يـَتَـَوضَّ((( 
َال ُيَصلِّي((( 

 

ابن ت
)1( 
)2( 
)3( 



مام، 
 

  

إلمام، الـهم
!!!(((!!   

الّرازي (=ا
!ب واألصنام

ْين، يقّرر: 
دة الكـواكب

ن وشْين ومْي
عبــاد)) و(((
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 حقٍد دفين
!!!))ـــــــــــــرك

ر ينّم عن 
ـــ َمــــــــــــَر بالشِّ

شوف العوا
َأمحين: (((   
تصريح مكش

  !!!)))ــــــــــدَّ 
ة في تص تيميَّ 

ارتــــّسر) (((

 

ابن ت
الـمفس



هة": 

  

من أئمَّة اإلإلسالم: "السسَّادة الـمنزِّه
!!!(  
د األعظم م

!!!)))شركين
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قًا: السََّواد دِّ
شرٌّ من الـُمش

عثيمين مصد
شديث: (((

 
هَّابي ابن الع
الء أهل الـحد

!!!ـجوزيَّة
ريًا!" و الوهَّ
ريديَّة وفضال

بن قيِّم الـج
القيِّم "مفتري
اعرة والـماتُر

 

ا .2
ابن 
األشا



سَّادة 

  

يد الدَّارمي)) وبين السَّ
   
ان بن سعي
ظم ممَّا بين:

 

 منهم كعثما
الـحرب أعظ

 !!!)))!!!م
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=الـُمجسِّمة 
منزِّهة) من ا
اإلســــــــــــــــالم

حديث (=
ديث (=الـم

ـــــــــــــــَكر َعْســ

بين أهل الـح
الء أهل الـحد

َع))) و(((!!

يَّة: الذي بي
ريديَّة وفضال

!!ـــــــــــــــــرلُكفْ 

 قيِّم الـجوزيَّ
اعرة والـماتُر
عْســـــــــــــــــَكر ا

 

ابن 
األشا

َعس(((



حقير 
!!!  

  

ر الكبير..ح
!!!)))!فكار

روْ الثـَّ ((( بـ: 
أبعار األف(((
)) ويصفه ب
" لإلمام بـ: (

!!!)جود اهللا
األفكار" كار
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ك في وجشَّ 
ف كتاب "أبك

الشي بـ: (((
مي يصفيْ تـَّ 
إلمام اآلمدي

اس التَّة الـهرَّ 
هم اإلته يتَّ ونيَّ 

ةونيَّ شارح النُّ 
م في نوالقيِّ 
!!!))) وش ن

 

ابن ا
أنالشَّ 



  بـ:

  

عليه وينعته 

  !!!صالنَّ 

م الـمردود ع

 ه لَـم يتعدَّ بِّ 

اسم ن))) ع

الـمشبِّ  ، ألنَّ 

!!!ميتكتَّ (((

،"ي الـمالكي
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م ( ابن القيِّ 

ة ابن العربي

ي اإلشبيلي،

ةالـمالكيَّ  ضي

ّية ابن العربي

:  
"قاضوله من 

ضي الـمالكّية
! 

 
  

طنبوره قائًال:
ى باهللا ورسو

رّده على قاض
!!!الـجهميّ  
!!!سالـملبِّ  
!!!الـجاهل 

د في نغمة ط
ه أْولىالـمشبِّ  

 

في ر
)1( 
)2( 
)3( 

ويزيد
)4( 



اعرة 

اعرة 
كان 

  

سَّادة األشا

سَّادة األشا
الـمكث: (((

 اإلسالم الس

 اإلسالم الس
لسَّماء حيث

هور علماء 

مهور علماء
 اهللا في ال

هللا من جمه

فاته من جمه
بأنَّ - ل!!!
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!!!))) باهللاف

) باهللا وصفا
النَّمل- رك 

أعرف!! (((
 

!!!)))أعرف
! فهي تدر

ر الوحش!!
حديث!!!

أ النَّمل (((
 الـحديث!!

!!!  

ل!!! وُحُمر
ضالء أهل الـح

ابن القيِّم: 
ضالء أهل 
غير مخلوق

 القيِّم: النَّمل
اتُريديَّة وفض

 :1قة رقم 
اتُريديَّة وفض

!!!))) الغمي

 

ابن 
والـما
الوثيق
والـما
العدم



سَّادة 
ث: 

  

إلسالم السَّ
 السَّماء حيث

ور علماء ا
بأنَّ اهللا في 

ه من جمهو
بأ -حش!!!

باهللا وصفاته
ُحُمر الوح -
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!!!))) بارف
-فهي تدرك 

أعرحش (((
حديث!!! فه

!!!  

وح: ُحُمر ال
الء أهل الـح
لغير مخلوق

ابن القيِّم: 
ريديَّة وفضال

!!!))) الغمي

:2قة رقم 
اعرة والـماتُر
ـمكان العدم

 

الوثيق
األشا

الـ(((



 ِمْن 
اِفَيِة 
 َعنَّا 
َعاَلى 

 

ُرنَا َكِثيًرا َغيـْ
اْلُمَناصَِّفاِت 

: ُسدُّوا ))) 
ُسْبَحانَُه َوتـََع

نَا َنْحُن َوَغ
وَأَحاِديِث الص

!!!)ُمَخنَّثـُُهم
ْعرَِفِة الرَّبِّ 

َوَقْد َشاَهْدَن
 الصَِّفاِت َو

 ((( َويـَُقولُ 
َن، لِِثَقِل َمْع

صفات: ((
ا ِمْن آيَاِت
 ِمْن َقْسَورٍَة"
ُهْم َيْجَمُحون
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 مسألة الص
 َسِمُعوا َشْيًئا
تَـْنِفَرٌة فـَرَّْت 
ُهُهْم ُمَولَِّيٌة وَ 

  فات!!!صِّ 
مخالفيه في
ُمْبَتِدَعِة إَذا 
ْم ُحُمٌر ُمْسَت
َوتـََرى قـُُلوبـَُه

  )).انتهى 

ي مسألة الص
م واصفًا ُم
ْلَجْهِميَِّة َواْلم
ِضيَن، "َكأَنـَُّهم
َر َهَذا، َو َغيـْ
ِهْم َوقـُُلوِبِهْم)

خالفيه في مُ 
ابن القّيم 

)) َتَالِميِذ اْل
َها ُمْعِرِض  َعنـْ
ـَرُءوا َشْيًئا غ
 َعَلى ُعُقوِلِه

م واصفًالقيِّ 
:1قة رقم 

!!!))َخانِيثِ 
ِتِهْم رَأَيـْتـُُهْم 
 اْلَباَب، َواقْـ
َمائِِه َوِصَفاتِِه

 

ابن ا
الوثيق

َمخ(((
لِِبْدَعِت
َهَذا 
َوَأْسَم



  

  لنِّْسَوانِ 
  َرانِ 

 ت:
َشَماِئُل اَليِه 

يٍق َأِخي ُكْفَر

سألة الصفات
تَبُدو َعَل ***

َوِلُكلِّ زِْنِدي *
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خالفيه في مس
*زِعُه اسمه 

*** لِّ ُمَعطِّلٍ 

ه واصفاً ُمخ
حيَن يـُْفز نَّثَ 

مْنُكوًحا ِلُكلِّ

م في نونّيتهيِّ 
الـُمَخنََّوتـََرى 

َوَيَظلُّ َم

قول ابن القيِّ 
َو

ق :2قة رقم 

 

الوثيق



لماء 
 إال 

  

كير من عل
يقة ال إله

نك(((دون  )
 يعرِّف ِبحقي

)))!!!من الزَّ 
ال (((  :ي

!!! 
عقود من (
الذي )))!!
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!ابهَّ د الوَ 
((( :!! منذ

!! األشاعرة

د بن عبدم 
!اإلسالميَّة 
توحيد((( 

ة محمَّ ابيَّ هَّ 
ةفي األمَّ  )

:عرفون إال

حركة الوهَّ 
)))!!!ألكبر

هم ال يعألنَّ 

س الحمؤسِّ 
رك اعمَّ الشِّ 
أل !!!)))الم
!!(((!!!  

 

م .3
عم(((

اإلسال
!!اهللا



كنُت 
 كان 

  
" ن!

  

ة) ك الوهابيَّ 
 منهم أنّه ك

 حتى تـَتَـَمكَّن

(=الحركة 
، فمن زعم

: "تَـَمْسَكن 

عوة (ر الدَّ 
)))،!!! َنجد

وفق سياسة:

قبل انتشار 
إلسالم في 

!!))) على و
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يقرٍّر:  ب
م علماء اإل

  !!!ترى

!!التَِّقيَّةذ (((

اب عبد الوهَّ 
ِيخي ومعهم
د كذب وافت

ب كان يحبِّذ
!  

د بنمحمَّ 
مشاانوا (((

فقددعوتي)، 

 عبد الوهَّاب
د ُمـخالفيه!!

ة م الوهابيَّ 
 وكذلك كا
قبل هذا(=د

 محمَّد بن ع
لتَّكفير ضدَّ

س الحركة
)))،!!!كافراً 

ف اإلسالم قب

س الوهَّابيَّة 
ثِّ أحكام ا

 

سمؤسِّ 
ك(((

يعرف

مؤسِّس
في بث



 
كفرًا 

  
سوا  

 

إلسالميَّة!!!
ك  أعظمم (((

هللا الحمد ليس

يضة األمَّة اإل
!!!))) همن

!!!))) وهللاة

ي استباحة بي
ر الـمسلمين

أكثر األمَّة(

 الوهَّاب في
أكثرب: (((

لوهَّاب: (((

289 

مَّد بن عبد 
ن عبد الوهَّاب

 بن عبد ال

الوهَّابيَّة محم
ة محمَّد بن

!  

ابيَّة محمَّد

س الـحركة ا
حركة الوهَّابيَّة
فَّار قريش!!

لـحركة الوهَّا

!!))) مؤسِّس
مؤسِّس الـحر
 صناديد كفَّ

مؤسِّس الـ 

!مناورات(((
م :1قة قم 

!!!))) منكاً 

:2قة رقم 
  رًا!!!

 

من (
الوثيق
وشرك

الوثيق
كفَّار



 

  

(!!!  

!!!  

!!!))شَّريفين

ار)(=كفَّ  ث

الشَّ الحرمين

البعث نكرون

ا من األكبر
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نيُ نة...الخ) 

ا ركالشِّ ((( 

مكة، المدين

 إزالة من بد

(=م الحجاز

 وال ،!!)))

ا أهل أكثرو 

!كفر ديار((

و  نجد أهل 

(( والمدينة 

 

أكثر

 مكة



 

  

بهتاٌن عظيم" !!!"

! 

حانك هذا به

!!)!!!تكفير

أقول: "سبح

))) (=تك!!!ب
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!!! 
أ  عربي، أن

بإنكار الرَّ (

 في التَّكفير
لفارض وابن

وحيد هو (((

س الوهَّابيَّة 
ابن التكفير 

ربي في التوح

))) مؤسِّس!!
تكهمونني بيتَّ  

رض وابن عر

!مناورات(((
 مني على 

الفارب ابن 

 

من (
جوابي

مذهب



 
 ابن 

 خلق

  

واستغربه  ل

الخ دسيِّ  قبر

مد بن حنبل

قب وتقبيل سّ 

ن اإلمام أحم

ِبَمس كبرُّ بالتَّ 

ما ثبت عن

ب وجلَّ  عزَّ  
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  !!!ور

ق، وقارنه بم

 اهللا إلى ب

يعبدون القبو

وهاب السَّابق
 : !!!ه
بتقرَّ  من لى
  م

))) ألنَّهم ي!

 بن عبد الو
على منواله 
عل بأس ال 
وسلم وآله ه

!!!زمان كفَّار

رير محمَّد 
حوه ونسج

: حنبل بن 
عليه اهللا صلى

كثر أهل الزَّم

تأمَّل تقر ءة:
ة ومن نحا نح

 أحمد إلمام
ص الحق ب

 

أك(((

إضاء
تيمية

اإل .1
وحبيب



كيف 

 

ك جديَ  وال  د بن حنبل،، وهذا األخخير ُيصدم 
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إلمام أحمد بقول ا مية
 !!!مذهبه

تيم ابن شيخ
 إمام عن)) 

الشالئي يُلزم 
!!!)) األكبر

حافظ العال
الشِّرك ((( 

 

الح .2
يدفع



ن  كا

  

 

  !!!يضتها
وشركًا مما ك

!  

 واستباحة بي
أعظم كفرًا و

!!  

!!!!!)))فَّاراً 

"الـمرحومة" 
أ)، هو: (((

!!)))!!!سلم

ُكفَّ ليسوا(((

" ةاإلسالميَّ  
والصالحين)
عليه وآله وس

( الحمد وهللا
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 ةاألمَّ غلبيَّة 
ة باألولياء و
 صلى اهللا ع

و !!!)))ألمَّة

أغ تكفير في 
ك واالستغاثة
سّيد الخلق 

األ أكثر((( 

الوهَّابيَّة  س
)) (=التبرك
ذين قاتلهم 

ينقض غزله:

))) مؤسِّس!!
))!!!ر النَّاس

ر قريش الذ

د الوهَّاب ي

!مناورات(((
أكثرليه (((

 صناديد كفا

حمَّد بن عبد

 

من (
ما عل
عند 

ثم مح



 ديد
!!  

  
 ديد

  

جد من سالم
!!!!)))ءهم

جد من سالم

اإلس في ول
عصموا دماء

اإلس دخلت

الدخو (((=
 أنفسهم ويع

د ثمَّ  األكبر 

"القصب"  
والهم ليفدوا

 ركالشِّ  في
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 وبلدة" مل
ا لنا من أمو

ف كانت ،!!
  !!!يَّة

المحم" بلدة
يسهموا((( ن

!!اإلسالم ض
ؤسِّس الوهَّابي

ب أهالي سالم
أن على ،))

أرضفي  هي
مؤ يد على 

إسال نَقبل : 
))!!!!!!)ابي

وه بأكملها 
!!!)))وهَّابي

س الوهَّابيَّة
االوهَّ  وحيدتَّ 

" القويعية" 
الو التَّوحيد=

 

مؤسِّس
التَّ (=

بلدة
=)))



 عبد

  
 أهل

  

ع بن سليمان
   األّول)

أ من وأموال

سل يخالشَّ  ة
(االعتداء  !

و غنائم أنَّها 

البلدة ضي
!!!لمسلمين

 على مال"،

وقا!!!))) )
ال دماء باحة

ن أهل "حريم
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  !!!"ال
)ابيالوهَّ  يد
واستب كفيرتَّ 

من ن األبرياء

حريمال" دة
التوحي(= الم
التَّ  عاقبة من

المسلمين ل

بلد أهلو  ب
اإلسال عن 

م س الوهَّابيَّة

أموال ألتباعه
  ثاني)

االوهَّ  عبد ن
 ونيرتدُّ  (((
مؤسِّس شقيقه

أل يـَُقسِّم((( 
(االعتداء الث

بن دخ محمَّ 
" حريمال" 

ش رحذِّ يُ  اب

 س الوهَّابيَّة
( !!!!!!)))ة

 

يخالشَّ 
أهل
االوهَّ 

مؤسِّس
الّردة



  

  

 !!!)))!!!د  

 

ه بالمسجدالَّ 

  !!!)))!!!ا

مر في مصال

زماننا في ين
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معمثمان بن 

المسلمين من

مقتل عث((( 

م كثير شرك

:خالفيهدم مُ 

ش من أدنى ش

واستباحة د 

قريش د كفار

 س الوهَّابيَّة

صناديد شرك

 

مؤسِّس

ش(((



 على
 كبر

  

ع )1(جبرونهم
األك الشِّرك ي

فيج تَّكفير،
في واقعين 

!!!  

  
التَّ في لهم
الَوهَّابيَّة، وة

!ن وثيقة مكة

!!!ُمنَـوَّرةـل
 الـُمَخالفين

الدَّعو قبل وا
  

فارقاً بينها وبين
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ـمدينة الـال
ا علماءها 
كانو أهلها ك
 !!!)))!!!ر

بالكاد تجد فا

ُمَكرَّمة واـل
يُرهبون ابيَّة
وكذلك مكة

لود في النَّار

فب ،منّورةـنة ال

ـمكة الـم ل
الوهَّا َكرَّمة،

م علماء: أنَّ 
موجب للخل

     
مدينـ علماء ال

استباحتهم
الـُمك لـمكة 
بأ تصريحٌ  ها
والـم والـمال 

             
وثيقة عصياغة 

لوهَّابيَّة وا
 استباحتهم 
فيه وثيقة اء

 للدَّم ـُمبيح

             
صتأّمل أسفله  

 

ا .4
 بعد
إمضا
الـ(((

     
 )1(  



 لهم 
 قبل 

  

 الـُمخالفين
 كانوا هلها

 علماءها ن
أه وكذلك رة

يُرهبون ةابيَّ هَّ 
منّورةـدينة ال

!!!  

الوهَّ ،منوَّرةـل
دـمال علماء 

!!!)))لـمال
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ـدينة الـملل 
:بأنّ  صريح
وال للدَّم بيح

استباحتهم 
تص فيها وثيقة
الـُمبي((( كبر

بعد))) و !!
و إمضاء لى
األك ركالشِّ  ي

!لق السَّابق
علىجبرونهم 

في واقعين 

نفس الـمنطل
فيج لتكفير،

ة،ابيَّ الوهَّ  وة

 

بنف(((
ا في
عوالدَّ 



لفينا 
 ي به

  

 دماء مخال
نوصي و(((

(((!!!  

نسفك  (((
))!!!)وقّوته

)!!!ا:الكّفار

! 
، !!!: نعم

بحول اهللا و
وال مخالفينا

!!!ن سعود
ود، يصّرح:
م أموالهم ب
ل إال من أمو
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د بنمحمَّ 
د بن سعو

نغنم((!) و(
ال لنا مأكل(

لعزيز بن م
ز بن محمد
!!لـمسلمين

!!! و((()))

 بن عبد ا
زيز عبد الع

ونهم من ال
!!)!هلّم جرًّا

سعود بيَّة 
 سعود بن

=من يخالفو
ه!!))) و(((

الوهَّابمير 
م الوهابّية 

))) (=!!!ار
!نا وأحفادنا

 

أ .5
معّظم
الكّفا
أبناءن



!!! م
فلله 

  

يصّرح: نعم
!!!))) فها
ن سعود، ي
 أمـــــــــــــــــواله

ن محمد بن
أخـــــــــــــــــذنا(
!  

زيز بند الع
!!))) و(((

!!!!!)))الها
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عود بن عبد
!! َأْهـــــــــــــــلَها
لكفرين أمثا

 الوهابّية سع
ــــــْحَنا َذبَـــــــــــ

وللنقول: (((

لفيه معّظم 
َذ))) و(((

!! بل ن!لك

 على مخال
!!! كربالء

نتعذر من ذل

أحد ردوده
ســـــــــــــــــتبحنا
مد!!!، وال ن

 

في أ
اس(((

الـحم



ابلة 

 

ـ) يروي ممعاناة علمماء الـحنا هـ1295

302 

دي (ت: جدميد النَّ  كة ابن ُحم
 بي!!!

نابلة بـمك
اباب الوهَّ 

ُمفتي الـحن
من: اإلرها

 

ُم .6
م



ائي 

 بن 

  

ي األحسا

صره: محّمد

ميمي التَّ 

ابلة في عص

ن فيروز

 شيخ الـحنا

د اهللا بن

!!!)))ُيَكفِّر
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 بن عبد
 

ُيلوهاب (((
  هـ)!!!

د محمَّ 
وهَّابي!!!
د بن عبد ال

ه1216ت:

ي عصره
إلرهاب الو
وهابّية محّمد
األحسائي (

حنابلة في
هـ) واإل12

مؤّسس الوه 
وز الّتميمي ا

شيخ الـح
216(ت:

 :1قة رقم 
 اهللا بن فيروز

 

ش .7
)
الوثيق
عبد 



صره 

  

هـ) 1295 يروي تعّرضض شيخ الـحنحنابلة في عص
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نجدي (ت:
  قتل!!!

ن ُحميد الّنج
حاولة القّم م
بلة بـمكة ابن
: التَّكفير ثم

ُمفتي الـحناب
ب الوهَّابي

م :2قة رقم 
فيروز لإلرها

 

الوثيق
ابن ف



 اهللا 

  

مَترِجم عبد
 

 الـمؤرِّخ الـم
لوهَّابي!!!
يها اعتراف

!  

إلرهاب ال
ن ُسَحْيم وفي
!!وة الوهابيَّة
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ُسَحْيم واإل
ن محّمد بن
لفقيه للدَّعوة

د بن حمَّ 
 سليمان بن

الده اللك و 

مان بن مح
يه الـحنبلي
ـُمَترَجم وكذل

حنبلي سليم
ترجمة الفقي 

بـ: ُمَعاداة الـم

ه الـحلفقي
 :1قة رقم 
ابي بام الوهَّ 

 

ا .8
الوثيق
البسَّا



حْيم: 

  

لـحنبلي سليممان بن مححّمد بن ُسَح
  !!!هللا
طًبا الفقيه ال
 ال إله إالَّ اهللا
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وهاب مخاط
رفون معنى 

 بن عبد الو
تعر ـكفر وال

هابّية محّمد
مـصرُِّحوَن بالـ

مؤّسس الوه
نت وأباك مـ

م :2قة رقم 
ر لك أّنك أن

 

الوثيق
نذكر



اب 

كرها 

  

اهـ) واإلره

هـ) كما ذك1

ه1164:

1164(ت: 

سائي (ت

  األحسائي

الق األحس

ن بن عفالق
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ين بن عفا

ن بن حسين
  هـ)12

ن بن حسي

 عبد الّرحمن
295ي (ت:

بد الّرحمن

ه محّمد بن
ميد الّنجدي

ّمد بن عبد
! 

الفقيهترجمة 
مكة ابن ُحم

لفقيه محم
لوهَّابي!!!

ت :1قة رقم 
ي الـحنابلة بـم

 

ا .9
ا
الوثيق
ُمفتي



: يها
عاني 

  

هـ) وفي116
أشياعه الـمع

64(ت: ائي
ال هو وال أ

الق األحسا
 لم يدرك ال

سين بن عفا
 الفقيه وأنَّه
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حمن بن حس
ي بالـُمَترَجم 

  ة!!!

ن عبد الّرح
سَّام الوهابي
عوة الَوهَّابيَّة

قيه محّمد بن
عبد اهللا البسَّ
 فعادى الدَّ

الفقيترجمة  
 الـمَترِجم عب
 الَوهَّاِبي!!!

 :2قة رقم 
ض الـمؤرِّخ 
ميَّة للّتوحيد

 

الوثيق
تعريض
السَّام



 بن 

  

حمنعبد الرَّ  د بن عحمَّ  الفقيه مح )) ))!!!ُيَكفِّر((
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((اب  الوهَّ  د بن عبدم 
  !!!هـ)1

ة محمَّ وهابيَّ 
164(ت: ي

س الومؤسِّ  
ق األحسائي

:3قة رقم 
ين بن عفالق

 

الوثيق
حسين



اب 

ؤرِّخ 

خير 

  

ـ) واإلرها

ها يذكر الـمؤ

فير هذا األخ

هـ1175

هـ) وفيه11

ها على تكف

مي (ت:

75ي (ت:

ب ينّص فيه

سي التَّميم

التَّميمي يسي

  
 عبد الوهَّاب
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ى الـمويس

عيسى الـموي

 لوهابيَّة!!! 
 محّمد بن 

 بن عيسى

عبد اهللا بن ع

ن للدَّعوة ال
الـفقيه إلى 

عبد اهللا 

 حريـمالء ع
  وهابي: 

كبر الـمعادين
ة بعث بها 

  م!!!

حريـمالء ع
! 

ترجمة فقيه 
هللا البسَّام الو
م كان من أك
ء من رسالة
باحة بيضتهم

فقيه ح .
لوهَّابي!!!

ت :1قة رقم 
رِجم عبد اهللا
 أنَّ الـمترَجم
 ويذكر جزء
بسلمين واست

 

10
ا
الوثيق
الـمَتر

)1 (
)2 (

للمس



ى س

  

)) فقيه حريريـمالء عبد اهللا بن عيس !!!))ُيَكفِّر((
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اب (( الوهَّ  مد بن عبد
 

محّمة ابيَّ وهَّ 
  !!!هـ)11

س الومؤسِّ  
75ي (ت:

:2قة رقم 
يسي التَّميمي

 

الوثيق
الـموي



س س 

ب حُ 
بّية: 

س سِّ 
ولة دَّ 

  

رض "مؤسِّ 

حكتاب "السُّ 
لّدعوة الوها

اب "مؤسِّوهَّ 
ًعا للدَّق تصنـُّ 

ّل من عار
 ة!!!بيَّ 

ف كي: مؤلِّ 
اله بمعاداة 

 بن عبد الو
خفاء الـحق

هـ) وكل12
االوهَّ  من 

ابيخ الوهَّ ؤرِّ 
ر هو وأمثاله

د بأّن محمَّ 
دوا إهم تعمَّ 

295دي (
"!لتَّحقيق

لعثيمين الـمؤ
) جاهر1: (
!!!))) يقين

هم) ولكنَّ 3( 
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جدميد النَّ 
"أدعياء ال 

حمن الع الرَّ 
هـ)1295 (

ون علم اليق
 !!!!!!)))ع

  إلسالم!!!

كة ابن حم
عند هاب 

 وزميله عبد
د الّنجدي 

يعلموهم (((
ته بال منازع

حيح باإللصَّ 

نابلة بـمك
عبد الوهَّ 

ابي يد الوهَّ 
كة ابن حميد

) مع أنّه2( 
نابلة في وقت

ك المسُّ  التَّ 

مفتي الـحن
محمَّد بن 

بكر أبو زي 
لـحنابلة بـمك

 ًا!!!)))!!!
إمام الـحن((
تخشى  نت

مكانة م .
مابّية" لوهَّ 

 :1قة رقم 
لة": مفتي ال

وحقدً  حسداً 
ة" هو: (ابيَّ 
ة التي كامانيَّ 

 

11
ا
الوثيق
الوابل
(((ح
االوهَّ 
العثم



جدي 

!!!( 

  

 حميد الّنجد

!!!)))بغيضة

 بـمكة ابن 

ة بعصبيَّ (((

ي الـحنابلة 

( )3( ل!!!

لّتهم لـمفتي

جالالرِّ  وعلم
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سلة كيل ا
 ّل على:
اريخ وابة التَّ 

ي يتابع سلس
الوهابّية يدّل
!!!))) بكتا

قيق الوهابي
ف لـمؤّسس 

جهله((( )2
  

فريق الّتحق 
مال الـمؤّلف

!!!(((! )2
!!!)))!!!نة

:2قة رقم 
هـ): إهم129

!!ُحـمِقه((( 
عدم أما((( 

 

الوثيق
)95
)1( 
)4( 



 بن 

  

بي عبد اللرَّحمن بنن حسن بنن محمَّد 

314 

هَّابيَّة الشَّييخ الَوهَّابي

  !!!ــعاندة

ـحركة الوه

))) مــ!!!ِفَرة

مؤسِّس الـح
   !!!ب
َكــــــــــــــــــــاِف(((

حفيد م .
عبد الوهَّاب

طائفة اعرة 

 

12
ع
األشا



دماء 
فون 

  

 واستباحة د
ينفولى: (((

ي التَّكفير 
 الثالثة األ

 الوهَّاب في
بعد القرون

د بن عبد 
ب - دَّهماء!
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ألكبر محمَّد
العلماء والد-

  

شيخهم األ
-!!!))) يَّة
 !!!)))!!!ر

رون نظريَّة 
مَّة اإلسالميَّ
لشِّرك األكبر

رابيَّة يقرِّ وهَّ 
أغلبيَّة األمَّ(

يثبتون الو(((

 مشايخ الو
سلمين!: ((

!!!))) وحيد

 

كبار
الـمس
التَّوح



أهل 
هـ)" 
 من 
تمي 

  

كثير من أ((
895 (ت:

بل هو، !!
 حجر الهيت

(((!!!  

(( حاصله: 
 الّتلمساني
!ر والبحث

وابن، )))!
)!!!لّصفات

وار، يقّرر ما
"الّتوحيدي 
روفين بالّنظر

!! ل العلم
يدة الّنفاة لل

مكشوفة العو
 السنوسي "
عرخلف الـم

سوا من أهل
عقيدته: (((
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في مناورة مك
ن يوسف" 

وال من الخ 
وهؤالء ليس 

هـ)" عقيد97

آل الشيخ ف
و"محّمد بن

،!!! الّسلف
، !!! البدع

74ّكي (ت:

ن بن حسن 
، و)))!!!ت
ليسوا من (

لِّدين ألهل
ّشهاب الـمك

عبد الرحمن
نُفاة الّصفات
أّخرين: ((((

الـمَقلِّ!!!، ن
ّقق الفقيه الش

خ الوهابي ع
م ُيَكفُِّرون ُن
له من الـمتأ
ة الـمتأّخرين
فعي "الـمحّق

 

يخالشَّ 
العلم
وأمثا
جهلة
الشاف



فير 

طِّلة 
على 

!!  

  

كذلك تكف

تكفير الـُمعط
ة) ع=الوهابيَّ 

!ت الـحدوث

مان!!! وك

ة على تيَّ وَ بَـ 
ة(=يَّ وَ بَـ سنة النَّ 

 عن سمات

إباضية ُعم

بل السنة النَّ 
اع أهل الس
لـُمنزِّهين هللا

وظبي!!!وإ

إجماع أهل(
إجماع ي أي:

وغيرهم من ا
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ي!!! وأبو

 عنوان: (((
ابيهَّ هوم الوَ 

 الـحديث وغ

ألهل: دبي

ي وضع له 
ة بالـمفههميَّ 

ضالء أهل فُ 

ة ابيَّ  الوهَّ 
  رهم!!!

كتاب الـذي
 تكفير الـجه

ة وفُ يَّ يدِ رِ اتُ لـمَ 

ة كبار أئمَّ 
 في تكفير

غالف الك 
!!!، يعني: 
ألشاعرة وال

تكفير ك .
من يشكُّ 

:1قة رقم 
!!!)))جْهِميَّة

ادة ار: السَّ 

 

13
م
الوثيق
والـَج
تكفير



ظبي، 

  

وظبدبي، وأب ابّية حول ححكم أهل: 
 من: 
ر أئّمة الوها
صحُّ إمامة م

  !!!ُمعطَِّلة
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ّجه إلى كبار
ّرحون: ال تص
الـَجهِميَّة الـُم

ص سؤال موّج
لوهابّية يصّر
 ونحوهما: ا

نّص ة):هابيَّ 
واب: أئّمة ا
بي وأبوظبي 

  !!!رِهم

(الفتوى الوه
وفي الجو ،

َكفِّر أهل دبي

كُّ في َتكِفيرِه

( 2قة رقم 
ضية ُعمان؟!

َلم ُيك )1(
  و:

َيُشكُّ )2(

 

الوثيق
وإباض
)
أو    

)



اعرة 

  

 
ضية 

 

ادة األشاسَّ 
 :  

 !!!د ظهوره

زمان أي إباض

بي، أي: الس
ةيخ الوهابيَّ 
وتكفير) بعد

ية هذه األزم

مفهوم الوها
د كبار مشاي
(=تجسيم و

إباضي ي أنَّ 

الـممنة وفق 
الء كّلهم عند

وحيد (ي للتَّ 

في  ال شكَّ 
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ة هذه األزم
حدوث، هؤال
فهوم الوهابي

ة:خ الوهابيَّ 

ةكّل جهميَّ   
 سمات الـح
هم عن الـمف

كبار مشايخ  

ة):ى الوهابيَّ 
هة هللا عن نزِّ 

يههم في تخلِّ 

ى الوهابّية):
   

(تابع للفتوى
رهم من المن
) ال عذر لـه

(تابع للفتوى
 !!!)))!!!ارٌ 

( 3قة رقم 
اتريديّة وغير

)))!!!كـفــَّـــــارٌ 

( 4رقم قة 
ُكـفــَّـــــان: (((

 

الوثيق
والـما

ُك(((

الوثيق
ُعمان



  

 فِّر:

   

م الذي ُيَكفِّ

 !!!)))!!!م

قّررون: اإلما

كُّ في ُكْفرِِهم
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خ الوهابّية يقر
 ّزهة) 

دة، أو َيُشك

كبار مشايخ
شاعرة والـمنّز

 تبّرك)
  نة ُعمان)

ؤالء الـمالحد

ك   الوهابّية):
ألشالّسادة ا

الستغاثة والت
إباضية سلطن

  !!! فه
يرى كفر هؤ

تابع للفتوى
(=ا !!!هِميَّة

(=اال !!!ةوريَّ 
(=إ !!!ةضيَّ 

الة خلفالصَّ 
ال ي من: (((

(ت 5قة رقم 
الـَجه )1(
القبور )2(
اإلباض )3(

 لذي تصحُّ 
صّح خلف 

 

الوثيق
)
)
)
هو ا

وال تص



صله: 
 راية 

  

قّرر ما حاص
ورفع ، !!!ل

!! 
 الشيخ، يق
رك والّتعطيل

ة!!إلسالميَّ 
 حسن آل
 ظهور الّشر

ة اإلعثمانيَّ 
 الرحمن بن

ويقتضي ، 
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العلخالفة 
ف بن عبد 
!!! التّوحيد

ة لدولة اليَّ 
طيف عبد اللَّ 
يهدمة: (((

يخ الوهابيَّ 
ة خ الوهابيَّ 

نّية اإلسالمية

كبار مشايخ
 كبير مشايخ
الفة العثمانّي

  

تكفير ك .
: 1قة رقم 

ش دولة الخال
 !!!)))!!!ر

 

14
الوثيق
جيش
الكفر



ى ال 
 من  

 

 يعرف معنى
شك في ُكفِر

لم  !!!)))،- 
هذا هو الّشك

- إلسالمّية 
وه، !!!عظم
ة العثمانّية اإل

أشّد وأع (((

322 

ولة الخالفة
سلمون فهو:

دو - الّدولة
ّن الّدولة مس

كفر اف (((
مع ذلك: أّن

من َلم يعرف
فإن اعتقد مع

!!  

: 2قة رقم 
، ف!!!ّال اهللا
!)))!!! باهللا

 

الوثيق
إله إال
َكَفر 



نظرة 
دات 
اعنة 

  

خ، يقّرر الّنظ
العبادو  !!!،

د من الفرا

 
 آل الشيخ

!ةركيَّ ور الشِّ 
له عن أحد

واليمن!!!
ن بن حسن

األمون: (((
لم ينقل مثل

ام ور والشَّ 
عبد الّرحمن
 جمعت من

وما ل، !!!ب

323 

الد مصرب
طيف بن ع
، وأعمالها،
ع له كتاب

ة لعموم بيَّ 
ة عبد الّلطيَّ 

ها، وفّيومها،
ما ال يّتسع 

ابيَّ يخ الوهَّ 
ابيَّ س الوهَّ سِّ 

ر، وصعيده
!!!، رعونّية

كبار مشايخ
حفيد مؤسِّ 

 بالد مصر
الفرّدعاوي 

!!  

تكفير ك .
:1قة رقم 

فيريّة للقوم:
الّدو    !!!،ّية

!)))!!!ماردة

 

15
الوثيق
التكف
الوثنّي
والّنم



نظرة 

وثنّية 

  

ع تقريره للّنظ

األحوال الو

 الشيخ يتابع

((!!! 
والتَّلطُّخ با 

 حسن آل 

))!!!ّشيطان
!!!،مْصرِيّة

 الّرحمن بن

دة القبور والش
لُكْفرِيَّات الـم

324 

ف بن عبد 

إلى عباد!، 
الكقارب: (((

 عبد الّلطيف

!! حمن الرّ 
ّشام، هي تقا

س الوهابّية

وا عن عبادة
ئر بالد الّش

حفيد مؤّسس 
   

عدلون: (((
دمشق وسائ

!    

 :2قة رقم 
فيريّة للقوم:

بالد اليمن -
حلب ود -
!!)))!!!ركّية

 

الوثيق
الّتكف

)1(-
)2(-

الّشرك



لهذا 

  

سطحيَّة!" ل
 

ى "إطاللة س
!!!)))!!!ها

ف فقط على
ال فهمه (((
Mيتوّقف "!

325 

لوغ الـحجة 
Mogliالغ:

  !!!طين
فان على: بل
"ماوكلي البا

  وهَّاب!!!

بد اهللا بابط
لوهَّابيَّة يتوقَّف
ي فإنَّ دم 
 بن عبد الو

لوهَّابيَّة عب
ـُمخالفين للو
 هذا الـمفتي
لة!" محمَّد 

مفتي ال .
الـ !قتلو  !ر

حسب  ءة:
ير في "رسال

 

16
تكفير
إضاء
األخي



طين 
 ـ:ف ب

  

حمن أبا بطرَّ 
لفمن السَّ  
 بن عبد الرَّ 

 ح كثيرٌ صرَّ 
ّية عبد اهللا 

وص!!! ستواء
مفتي الوهابّي
ة العلّو واالس

326 

: م!!!لـمزاج
يثبتون صفة

!  

الـ كفير وفق
: ال يشاعرة

!!واالستواء 

 فتاوى الّتك
 هم من األش

  صفة العلوّ 

ناشر رضا" 
صار اليوم 
ن لم يُثبت 

ركة "رشيد ر
أكثر األمص: 
من )))!!!رِ فْ ك 

 

بمبارك
ر:يقرِّ 
كُ (((



ة ابيَّ ه 
 هو  

  

مشايخ الوهَّ 
وإنّما!)))، 

كبير مو  سالم
!!ب عليهم

 وأئّمة اإلس
كذب((( ف

   
سلف األّمة

حنبلي للّسلف

327 

!!!سحمان
ديمة عند س
ّسفاريني الـح

!!! ((  

سمان بن 
ت الباري قد
 ما نسبه الس

!!!))لّضالل

سليمهابّية 
ر: صفاتيقرِّ 

ما حاصله: 
او !!!، لبدع

شايخ الوه
ي الـحنبلي ي
حمان يرّد بم
 أئّمة أهل ال

كبير مش .
م الّسفاريني
مان بن سح

سلف م: (((

 

17
اإلمام
سليم
كالم



هور 

  

من جمه !! !إله إالَّ اهللا  بمعنى ال 
!! 

)))!!!أعلم

328 

!!ل الشَّيخ
أو جهل (((

براهيم آل
 الشَّيخ: أبو

  !!!غاثة

د بن إحمَّ 
براهيم آل 
برُّك واالستغ

لوهَّابيَّة مح
محمَّد بن إب
لقائلين بالتَّبر

مفتي ال .
ي الوهَّابيَّة م
ء اإلسالم ا

 

18
مفتي
علما



  
 

  

من !!!))) ر  !!!ةيديَّ الزَّ 

(((!!!  

أكثر((( ةعيَّ 

!!!أبى((( م

افعالشَّ  في ت

329 

أم!!!))) شاء

فشت...ليها

ش((( هوى ب

عل والبناء)) 

صاحب فهو 

!!!))ألكبر)

ف ةابيَّ الوهَّ  خ

(=الشِّرك ا 

مشايخ عارض

 القبور عبادة

 

ع من

عب(((



  
 وسل

  

تو: (((سّموه وس!!!))) ك الـشِّرك((( وا واستحلُّ  )))

330 

!!!)اسـمي م

(((!!!!  

إسالم((( ت

!!البدع في 

الوقت هذا 

 غرقوا((( ف

في!!!))) ر
(!!!  

األحناف روا

األكثر((( م
!!!)))شفاع

 

رمتأخِّ 

إسالم
واستش



  

  

)))!!!لصبح  !!!)

(((!!!!  

الص في قنوت

331 

!!!عنقه ربت

الق على ومة

ضرب((( وإالَّ 

المدا من مة

 )))!!!تاب

األئمَّ منع(((

ُيستت((( هفإنَّ 

ئة الحسبة (

ف ةيَّ بالنـِّ  ظلفَّ 

ب على هيئ

 

تل من

يتوجَّب



  
 وائح

  

رو إزالة(((  تعني هافإنَّ   إن ،للدولة)  ت،صحَّ  ن
!!!  

332 

!!!)))ممعظَّ 
!!!!)))وسلم

!  

الـم((( ملك
و وعلى آله 

!!)))!!!حل

بالـم الخاصة
 عليه اهللا ى

تح ال وهَّابيَّة

ا الـمرائي ل
صلى الرسول

غير الو بائح

تأويل بأن ك
ا قبر عن رك

 

ذ(((

الشك
رالشِّ 



  
م ال 

  

(!!!  

وى اإلسالم

!!!))رة منها

الكفر ودعو

الهجر َتجب

ِكم عليها با

لد إسالم وَتج

ِكحُ (((نكر 

333 

ر وليست بل

ك..) وَلم ين

بلد كفر(((ي 

غاثة والتَّبرُّك

نون الوضعي

رك (=االستغ

م فيها بالقانو

 فيها الشِّرك

 التي يحكم

 التي ظهر
(((!!!!!!  

 

البلد

البلد
!تنفع



  

  

  

334 

 !!!))!!!رب

  

حر غنائم(((

 !!!!!!)))م

( ةابيَّ الوهَّ كة 

اإلسال إلى 

الفين للحركة

ينتسبون(((

كات الُمخا

 جزائريون ا

 

ممتلك

جاءنا



 قام 

  

  

مسلم الذي

!!  

مرتد هو الم

!!جداالمس 

والم !!!لردَّة

 فيجماعة  

ما من أهل ا
(((!!!  

 الصالة جل

335 

كمهما أنَّهم
)!!!ألولياء)

ألجي البالد 

الوهَّابيَّة فحك
ن والتبرك با

))) في!!!رور

ف مذهب ا
ة بالصالحين

المر حركة ف

ه على خالف
 (=االستغاثة

توقيف((( ور

أبواهن مات 
كفِّر واضح 

المرو رجال 

 

من(((
به مك

 على



  

  

م للفالسفة  !!!

(((!!!  

))) تبًعا منهم

336 

)!!!د النَّاس

)!!!لإلسالم

ِشوِّش عقائد

ن ينتسبون ل

ُيش((( القمر 

طل أفشاه من

ألرض وأوجه

باطألرض (((

س كروية األ

اد دوران األ

 

تدريس

اعتقا



  

  

!!!(((!!!  

337 

!اإلسالم عنه ع ينهى طل

  !!!عرة

ضاللة وبا ة

األشاع خلف

بدعة" نظافة

خ الةالصَّ )) 

الن يوم"((( ء

))!!!ال يجوز

 

إحياء

ال(((



 ابن 
ه ما 
وهو 
، َال 

  

سير اإلمام 
على عرشهه 

 أنّه ُمَفسٌِّر و
آل سلمان،

 عّالمة الّتفس
لقه واستوائه
لذي يزعم 
 بن حسن آ

 وبُهتانًا في 
 اهللا على خل
بن عطّية ال
و: مشهور 

يطعن زورًا 
ن أدّلة علّو 
 الـُمعطِّلة كا
هابّي الـمدعو

338 

! 
ي الّتيمّي، ي
ه: قّدمنا من
وي قلوب 
الّتيمي الوها

!!يُّ مِ يْ ي التـَّ 
ّدين الـهاللي
ّرر ما حاصله

يشوة) و(((
اق الكتاب 

ن الـهاللي
حّمد تقّي الد

ه)، ويقّر 5
(=الـمجّسمة

ومحقق، !!!

ين تقّي الدِّ 
لـمغرب مح

541 (ت : 
هل الـحق (

!)))!!!َضالٌّ 
  !!!ةٍ 

د محمًّ  .
ة باابيَّ  الوهَّ 

ة األندلسي 
ي صدور أه
سٌِّر جهِميٌّ ض
ُس بِِبْنِت َشَفةٍ 

 

19
شيخ
عطّية
يشفي
ُمَكسِّ
يـَْنِبُس



ألثير 
لفّي 
شرح 

!!! ،

  

ّالمة ابن األ
ن األثير سل
من كتابه "ش

!)))!!!َعطَِّلةِ 
  

 اإلمام العال
 أظنُّ أّن ابن
ين ينقلون م
جْهِميَِّة الـُمَع

 !!!ِت َشَفةٍ 

 وبُهتانًا في
يقّرر: كنُت 
ن الـمشتغلي
مْن ِشَراِر الـج

ِبْنتَال يـَْنِبُس بِ 

 يطعن زورًا
 واألثر"، وي
لـمتَأّخرين من
ى وجدتُُه ِم
ل سلمان، ال

339 

مّي، يْ ي التـَّ 
ب الـحديث 

ّني رأيُت الأل
 اهللا الـحسنى
بن حسن آل

ين الـهالليلدِّ 
ة في غريب
والتََّجهُّم، أل
حه ألسَماء 
و: مشهور ب

د تقّي الحمًّ 
حفة: "الّنهاية

ْعِطيِل ون التـَّ 
 رأيُت شرح
هابّي الـمدعو

الـمغرب مح
صاحب الّتح
وي) برٌئ من

ولَـمَّا"، (((
مي الوهيْ التـَّ  

ة باابيَّ  الوهَّ 
هـ) ص606

دة (=حشو
ب الـحديث
قق الكتاب 

 

شيخ
(ت:
العقيد
غريب
ومحق



صحُّ 

مولى 

  

ال تص !!!الم

 ينزِّهون الـمو

دٌّ عن اإلسال

سالم الذين 

))) ُمرتدٌّ!!!

ار أئمَّة اإلس

!  
رٌ افِ كـــــــــــــــــــــــــــــ

لوهَّابيَّة لكبا
  !ن

340 

!!!اإلفتاء 
َكـ فهو: (((

في تكفير ال
عليه التُّكالن

 وبحوث 
عن الـجهة 

صٌّ صريٌح ف
مستعان وعل

لوهَّابيَّة للب
 جلَّ وعزَّ ع

ة الـُمضلَّة نص
واهللا الـم !كان

 الدَّائمة ال
نزيه الباري

  

توى الضَّالة
جهة والـمك

اللَّجنة  .
أصرَّ على تن

!!!الة خلفه

هذه الفت ءة:
وعال عن الـج

 

20
من أ
الصَّال

إضاء
جلَّ 



رجه 
قابر 

  

  

رًكا أكبر ُيخر
يُدفن في مق

!!(((!!!  

  !!!قيقة

شركمشرٌك ((
ال يو((())) 

!د الوهابي)

 به في الحق

حين هو: ((
!!!) الـجنازة

(=الّتوحيد د

 الـُمستغاُث 

لياء والّصالح
عليه صالة 
 مسلم موحِّد

اهللا هو أّن: 

341 

تغيث باألول
ال ُيصلَّى ع(

ال يرثه و(((

 مع اعتقاد أ

سالم فالـُمست
و((!!!))) ل

و!!!))) غفرة

ولو  !!!كبر

ع أركان اإلس
ال يُغسَّل(((

عى له بالـمغ

شرٌك أكين: 

 على جميع
(!!!))) فــ: 

ال يُدعو((() 

اء والّصالحي

 ولو حافظ
ة اإلسالمملَّ 

!!!)))سلمين

تغاثة باألوليا

 

حتى
من م
الـمس

االست



غاثة 

  

  

 فإّن: االستغ

!  

مؤثّر وحده 

!!!)))!!!كبر

وعال هو الـم

رك األكالشِّ (

 بأنّه جّل وع
!!!(((!!!  

ضي إلى: (((

342 

واعتقاد  )2
!األولى هلّية

يفضألنَّه  ْين

2(العالـمين 
ك أهل الجاه

رمْين الشَّريفْي

ية هللا رّب 
شركذا: (((

 الفنّية للحرم

إخالص الّني
حين وفق هذ

ـُمَجسَّمات 

 )1( مع: 
ولياء والّصالح

جوز إنتاج الـ

 

حتى
باألو

ال يج



  

 خطر عظيم  !!!:

!  

343 

فيه هذا  ألنَّ 

!!مع اهللاّلم 

شكل !!! أل
 !!!لتثليث

 !!!د
يه وآله وسّل

ّمد" بهذا الش
صارى في ال
وحدة الوجود
صلى اهللا علي

محّم -"اهللا 
 لعقيدة الّنص

لعقيدة وح مز
لى عبادته ص

جوز كتابة: "
فيه مشابهة 
فيه أيضاً رم 
فيه ذريعة إل 

 

ال يج
)1( 
)2( 
)3( 



  

  
344 

!!!((  

  هم!!!

!!!))عبادة(

ة في زاويتهفيَّ 

لكارتيه": ((

وف) مع الصُّ 

ي رياضة "الك

!!!))ال تصلِّ 

ة فييَّ حِ اء التَّ 

 

ال(((

انحنا



في  

  

ان!!! إذا ك يها أضرحة! التي في )))! !!واياب الزَّ 
  فع به!!!

345 

تخريبلم (((
نتفيما فيها ل 
 على الـمسل

))) !!!نهب
: يجب فتاء

نه (((جوز ل
ة لإلفابيَّ لوهَّ 

ويج !!!وقوَّة 
ائمة انة الدَّ 

 عة لها منعة

 

جناللَّ 
جماع

  
  
  
  
  
  



ر يقرِّ 
 في 
حتى 

  

إلسالمي، وي
 لمّدة قرون

ح!!! ون اهللا

!!! 
ة للعاَلم اإلبيَّ 

ة اإلسالمّية 
من دو !)))

جديم النَّ 
ابيظرة الوهَّ لنَّ 

وتاهت األّمة
!!!الـمشاهد

  !!!ةلوثنيَّ 

 بن قاسم
ص اللخِّ ي ي

و!!!، إلسالم
او !!! ضرحة
رك وان الشِّ 

346 

دبن محمَّ 
جدياسم النَّ 

ضت عرى اإل
األضو  !!!جوم

ذها من براثن

حمن ب الرَّ 
محّمد بن قا

انتقضه، (((
الّنجوو  !!!ب

لينقذ  وهاب

ة عبدابيَّ هَّ 
لّرحمن بن م
مّية وتالمذته
ت الكواكب
 بن عبد الو

شايخ الوه
ة عبد الوهابيَّ 

 وفاة ابن تيم
فعبدت: ألكبر
دة محمَّ ألمَّ 

كبير مش .
 مشايخ الو
حاصله: بعد 
ء الّشرك األ
ض اهللا لهذه ا

 

21
كبير
ما حا
بيداء
قّيض



  
347 

!!!(  
 
!!!)))كافر(

 !!!ن باز
((فهو:  يسِّ 
لوهَّابيَّة ابن
 العلّو الـحسِّ 

مفتي ال .
نكر عقيدة 

 

22
من أ



ألهل 

  

 الـمتكلِّمين من السَّوادد األعظم أل
   
!))) أغلبيَّة 
لـحديث!!!

348 

!!!ُيَكفِّرو(((
ضالء أهل ا

!!!))) وذب
ماتريديَّة وفض

يفتري الكذ
ألشاعرة والـم

يبن باز: (((
: السَّادة األ

ي الوهَّابيَّة اب
ة والـجماعة

 

مفتي
السنَّة



!    

  

ة!!اإلسالميَّ  لعراق والّشام واليمن وبباقي البالد 

349 

ن باز يبارك  تكفير حامدد الفقي ألههل مصر وال ة ابني الوهابيَّ 

 

مفتي



 في 
ب ال 

  

فشت أيضا
هم مجاذيب

ر!!!، فقد ف
لوالية وهن ا
جار وأحجار

عونذين يدَّ 
من أشج بَّ د
!!!))) الذهللا

350 

دو  ّل ما هبَّ 
 من دون اهللا

  !!!اب

عبادتهم لكّل
ة الـمجانين
ان عبد الوهَّ 

ضافة إلى ع
عبادة): (((

د بنهم محمَّ 

ن باز: باإلض
!!!)))ريفينشَّ 
حتى أنقذه !

ة ابنابيَّ ي الوهَّ 
ـحرمين الشَّ 
!!!ل عندهم

 

مفتي
الـ(((

عقول



عند 

  

اإلمام الـمججمع على  إمامته إالَّ ع
!!!  

سقالني و"
في الصِّفات

351 

ن حجر العس
!!!))) فاعة
نيا" ابن  الدُّ
سنة والـجما

"حافظ رر:
ا من أهل الس

بن باز يقرِّر
ليسا(((  ي:

الوهَّابيَّة اي 
ابيَّة!" النَّووي

 

ُمفتي
الوهَّا



اركة 

 

عظائم! ومبا رميه له بالع  مد علوي الـلـمالكي مع

352 

ابّية ابن باز لـمسند الـححجاز محّم
  ذلك!!!

 مفتي الوها
ة لكّل ذابيَّ هَّ 

!!!))) كفير
ة اإلفتاء الوه

 

تك(((
لـجنة



ن": 

هذه 

  

صّدام حسين
 

وأين كانت ه

م العراق "ص
!!!)))!!!ام

!!! و؟م ماذا
  !!!؟خليج

ن باز: حاكم
صا!!! و(((

يات أمي النِّ 
بل أزمة الـخ

الوهابّية ابن
!!!)))صلَّى

هي قراءة في
ذه الفتوى قب

353 

مفتي ا !!!ة
ص)))!!! و(((

ة؟! أهد دنيويَّ 
ن كانت هذ

اء السِّياسية
!!!)هادةالشَّ 

ون لـمقاصد
!!! بل وأين؟

 وفق األهوا
نطق با: (((

ون القوم يصلُّ 
العمرة؟سك 

ى التَّكفير 
!! حتى ولو
 البن باز أّن

ام لمناس صدَّ 

ج من فتاوى
!!!)))!!كافر
من أين  ءة:

وى يوم أداء 

 

نموذج
ك(((
إضاء
الفتوى



 

!!يَّةركِ لمة شِ   !!)))!!! كلضه": ((( ببركاته وفيوض

354 

 
هر الكريم ب

 !!!جري
 "أظلَّنا الشَّه

مُّود التَّويج
د الّتويجري:

وهَّابيَّة حمُّ
ودوهابيَّة حمُّ 

شيخ الو .
الوه مشايخ 

 

23
كبير



  

ل ُمخالفيه فيي مسألة الص  ّصفات!!! م لـحال القيِّ 

355 

))) من ابن 
  !!!ن

!!!)الفاحش
ن العثيمين

شبيه االتَّ (((
وهَّابيَّة ابن

: (اًّ رحاً ومقر 
شيخ الو .

لعثيمين شار

 

24
ابن ا



  

 اني!!!حرَّ 

356 

  الّنووي:
ة الـحرن تيميَّ 

ام الـمحّقق 
فق تقرير ابن

 

: اإلمان مقراًّ 
!!!))) وفاوة
  !!!ناقضلتَّ 

ابن العثيمين
الغبــــــــــــــــــا(((

 الكذب والت

ا ابيخ الوهَّ 
يّتصف بـ: ( 
يرّوج عبارة  

 

يخالشَّ 
)1( 
)2( 



  
 ابن 

  

ابي خ الوهَّ 
  جر!!!

يخ!!))) الشَّ 
افظ ابن حج

!!ي عقيدته
لّنووي والـحا

!!  

متذبذب في(
ب اإلمام ال

357 

!!!)))!!كان

ي بأنّه: (((
وهابّية" لكتب

مك هللا في كلِّ 

ر العسقالني
 الّسلفّية والو

اهللا إنَّ ل: (((

ا ابن حجر
"أدعياء ض 

جوينـي يقول

الّدنيا حافظ
بعضر إحراق 

 الـحرمين الـج

 أن اتـَّهَم ح
مين يستنكر

 

إمام 

بعد 
العثيم



! (((

  

!!! اإلسالم مهور علماء جممن (((  صفات اهللا

358 

))) بص!!!فُ ر  ٌر وَ (( رَ عْ أَ َخيـْ ن: اليهود ((
  !!!رة
بن العثيمين
صابع بالُقدرة

 الوهَّابيَّة اب
ن تَأوَُّلوا األص

 

شيخ
الذين



سالم 
 ي!!! 
 أئمَّة

  

عقيدة اإلس
 الـحرَّاني
ألعظم من أ

!!!))) ضت
بن تيميَّة
ة السَّواد األ

انقرضه: (((
ا   يد:

ة عن عقيدة

 ما حاصله
!" على
قيدة التَّيميَّة

359 

لة!!!" يقرِّر
 "الفتح!!!
 بشذوذ عق

ف ليلة وليل
ى جاء
راف واضح

   !!!جبرين
 "ذيل أللف
ل!!! حتى
بي فيه اعتر

وهَّابيَّة ابن ج
 تصلح كـ:
رون طوال
شَّيخ الوهَّاب

 مشايخ الوه
"خرافة!!!"
حيحة لقر

تقرير الش ءة:
  !!!الم

 

كبير
في "
الصَّح
إضاء
اإلسال



: - م
!!!  

  

إلمام األعظم
!سالم الغزالي

 ي!!!قِّ 
اإل- حنيفة 

 حّجة اإلسال

حامد الفق 
 باهللا أنَّ أبا 

)))!!!تكفير

في مصر  
كان يحلف 
تك موجة: (((

360 

ابيَّة الوهَّ ة 
مد الفّقي" ك
انت تنتشر 

لفيَّةم السَّ 
وهابيَّة "حام
ة الوهابيَّة كا

سيم وزعيم
 الّسلفيَّة الو

لفّيةعياء السَّ 

جستب التَّ 
سيم وزعيم

أدع ومن مقرِّ 

ناشر كت .
ر كتب الّتجس

))) و!!!كاِفرٌ 

 

25
ناشر
َك(((



سالم 
هوم 
رهم 

  

 عبد الس
توحيد بالمفه
صّوف وإقرار

 والعّز بن
(=التو لوهّية

في بدع الّتص

وويكالنَّ ((
 بتوحيد األل
كثير منهم ف

 

(ألشاعرة 
 أّي اهتمام

ي انخراط الك
 !!!)))!!!ن
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 فضالء ا
ة ليس لهم 
هو الّسر في
خ الـمقبورين

الكثير من
الء األشاعرة

هذا ه  ولعلَّ 
رحة الـمشايخ

   !!!اس
 الصفات ا

هؤال: (((أنَّ 
في كتبهم، 
ب عند أضر

ا خليل هرَّ 
في باب 
 والعجيب أ

وال أثر له ف 
ة التي ترتكب

د محمَّ  .
 )))!!!ضلَّ 
)))، !!!رهما

ي الوهابي)
سائل الّشركّية

 

26
ض(((

وغيره
الّتيمي
للوسا



يدي 
)3 (

  

 السنة بين يد
!!! (ألشاعرة

ريب م: "تق
األ) 2!!! (
روعي العظيم

!الـمتمذهبة 
ن...عن مشر

) 1 من: (

362 

!!   
اشئينلى النَّ 
!!!)))السنة

!! األلباني
وني بالّرد عل

أعداء ا (((

 الّسلفّية" 
": ال تشغلو
ي به بعض:

ث أدعياء 
 وأدٍب عّم!
 ما يشغلني

ث"محدِّ  .
"تواضٍع جّم 
ة"! فيكفني

  !!!صّوفة

 

27
في "
األّمة
الـمتص



ليوم 
 ألّن 
ليوم 

  

لـمسلمين ا
!!!)))، حيد

لـمسلمين ا

ّرر: واقع ال
 كلمة الّتوح
وأما غالب ا

!!!(((!  

الّتكفير، يقر
فهم معنى (
!!!)))، وون

!!قًّا بمعناها

وهابي في 
ث سوء (((
هم ال يؤمنو

نون حقًّال يؤم

363 

 الّتأصيل الو
لى من حيث
وحيد، ولكّنه
إالّ اهللا"، وال

لباني مّتبًعا 
جاهلّية األول
ن كلمة الّتو
ون: "ال إله إ

لوهابّية" األ
ه عرب الـج

يفهمون: (((
قدون، يقولو

 الّسلفّية وال
ّما كان عليه
 وقتئذ كانوا
ن ما ال يعتقد

ث أدعياء 
مّم!!!))) شرٌّ 

ديد الّشرك 
يقولونم: (((

 

محّد
ش(((

صناد
فإنّهم



هـ)  

  

356ت :  "صحيح ابنن حّبان" ( ت
  

ن صاحب 

364 

حك اهللا"!!!
حّمد بن حّبان

ّبان لـ: "ضح
بو حاتم مح

حافظ ابن حّب
م الحافظ أبو

  

ي تأويل الحا
اإلمام تأويل

 د مضافًا هللا

م األلباني في
ت :1قة رقم 

حك إذا ورد

 

كالم
الوثيق
للضح



ريج 
ث ال 

ِبيًجا 

  

ن عن تخر
ك هللا بحيث

ًال ُمتكلًَّفا قَِب

 له:
قة ابن حّبا
صفة الّضحك

تأويًال." (((

هللا"، وحاصل
لحافظ الثّق
ث بإثبات ص

من رجلين..

: "ضحك اهللا
 الّصارف لل
ريح الحديث

ضحك اهللا من

365 

ابن حّبان لـ:
 أن يكون 
صري.": (((ت

 حديث:"ضح
!!!(  

ال الحافظ 
أللباني هو 
وط عباده...

!!  
ك اهللا" في 

!!!)))ّصفات

ني على تأويل
!!!))) األه

جّل من قنو
!!!)))!أويله

ّول "ضحك
ي إثبات الص

تعليق األلباني
 ما يخشاه
 ربنا عّز وج
ابن حّبان تأ
بن حّبان تأو
ة الّسلف في

ت :2قة رقم 
أخشى((( 

ث:"ضحك
ى للحافظ ا

الحافظ اب 
ف فيه طريقة

 

الوثيق
أّوًال:

حديث
يتسّنى

انياً:ث
خالف



لبدع 
 - !راً 

حجر 
على 

نيا  دُّ

  

البوراء أهل 
م نقله مبتور

نيا" ابن ح دُّ
ي الكالم ع

 السماء الد

 باالنجرار و
رغم–خطَّابي 

: "حافظ الد
مسلكهم في

عدمي!" إلى

 العسقالني 
ر اإلمام الخ

:-هللا جهله!
) ويسلك 

الـمكان العد

 ابن حجر 
مباركة تقرير

قبَّح اهللا-  ي
!!!))ألهواء

 رّبك من "

366 

م الـحافظ 
دم عقيدته بم

فيَّة!" األلباني
ل البدع واأل

هل ينزل  

األلباني يتِّهم
ض غزله ويهد

دعياء السَّلف
أهلأوِّلة: (((

!! 
!":َلْم يـُْعطَ 

  "؟!!!

 السَّلفيَّة!" ا
" ثمَّ ينقض!

 الوهابيَّة وأد
 خلف الـمتأ

!!!)))!!واية
مَتَشبِّع ِبَما 
 "وجودي!"

يَّة وأدعياء 
سألة "النُّزول

 !!!ول
"متمحدث  

!!!))) نجر
دراية ورو(((

الُمتأللباني "
ي أميٍِّز عدم

ث الوهابيَّدِّ 
هواء في مس
حديث النُّزو

 :1قة رقم 
ين(سقالني ((

ث الّنزول: 
يقال لأل ءة:

حلَّ!" في حيِّ

 

"محد
واأله
في ح
الوثيق
العسق
حديث
إضاء
"فيح



ول! 
ديث 

 

 حديث النُّزو
طَّابي في حد

 والبدع في 
اإلمام الخطَّ

هل األهواء 
يبارك كالم 

  !!!ْيِميِّين

جرار وراء أه
": ي!ْت َغْزَلَها

ومشايخه التـَّي

367 

 حجر باالنج
الَِّتي نـََقَضْت
ة األلباني و

لحافظ ابن 
 األلباني "َكا
نسف عقيد

لالمفضوح ل
ء السَّلفيَّة!" 
 الـحافظ وين

بعد اتِّهامه ا
ابيَّة وأدعياء
ؤيِّد مذهب 

ب :2قة رقم 
حدث الوها

ما يؤول وفيه 

 

الوثيق
"متمح
النُّزول



  

طَّابي ما يهدم عقيدة التَّي يميِّين!!!

368 

)) من كالم  اإلمام الخط !!!))يحذف ياأللباني ((( ا :3قة رقم 

 

الوثيق



اوي 

  

افظ السَّخا والـحا شيوخه ي وأكابر ش
  
إلمام النَّووي

 !!!)))!!!ص

369 

اإلاأللباني: 
شِّرك الخالص

 السَّلفيَّة" 
الشِّعائم: (((

بيَّة وأدعياء
لتَّمسك بدع

حدث الوهَّاب
ة اإلسالم التَّ

حمُمتطوام "
حسنون ألمَّة

 

من ط
يستح



شك 
سُّنـِّيَّة 

  

كش الحميد  
السُّمذاهب 

عبد يخ شَّ 
أحد الـم(((

الشعراوي و شَّ 
ـ: (التهم ب

يخ الشَّ الشَّ  
صالي هللا ف

370 

: "!ال مرية
يـَتَـَعبَُّدوَن اهللا

ي "فرية بال
يـَ)) ألنَّهم 

في  األلباني
))!!!ونيصلُّ 

ء السَّلفيَّة"
 يعرفون يص

  

دِّث أدعياء
الرهما: (((

!!!)))!!!عة

 

"محد
وغيره
األربع



جل رَّ 
ٌف َال 

  

 
وهذا الرَّ ر: ر

ُمـَخـرٌِّف (((

!!! لـمدخل
ر، يقرِّ  خاصة

ه في نفسه:

 صاحب "الـ
ريقة عرض 
 البدع، فإنَّه

هـ) 737ت:
بطرمالكي و 

سًنا لـمعرفة

371 

الـمالكي (ت
ن الحاج الـم

مرجًعا حس -

 ابن الحاج ا
الم اإلمام ابن
-ب الـمدخل

!!!(  

مام العالمة 
 تقريره لكال

كتاب-كور 
!!!)))َعِقيَدة

ي عقيدة اإلم
األلباني في
 كتابه الـمذك
التـَّْوِحيِد والَع

 األلباني في
 :1قة رقم 

فضله وكون 
ُد عليِه في 

 

طعن
الوثيق
فمع 

يـُْعَتَمد



حمه 

  

حهو نفسه ر  حه هكما وضَّ  ض األعمال كم
  !!!اصة
ة في عرض
بطريقته الخا

372 

آلثار الواردة
ض الـمسألة ب

 مرّده إلى ا
ل عرض فضَّ 

 ابن الحاج
كّن األلباني

كالم اإلمام 
ابه هذا، ولك

ك  :2قة رقم 
عالى في كتا

 

الوثيق
اهللا تع



": !ع

باني 
َهِب 
ذي 
َأَحد 
 أبو 

  

هل االبتداع

ال يُعَط األلب
ِن ِفي الـَمْذه
ل ِبِه، فـَُهو الذ
لشُُّيوِخ ِفي َأ
ها: محمَّد

ك مسلك أه

متشبِّع بما ال
ْن َأِجَد قـَْولَْين
ُر والـَمْعُموُل

ِمَن الٍد  َألحَ 
قها وقدَّم له

جماع وسلك

ئدة كتبه الم
هللا َوَأَمانَته َأْن
ُهو الـَمْشُهوُر
ُهوُر َولَـْم َأَر 

، حقَّق176

 "خرق اإلج

" على مائل!
 ِفي ِديِن اهللا
 أََتَحرَّى َما ُه
 َعَليَّ الـَمْشُه
6اطبي ص:

!!!  

373 

الذيلباني 
 ربعة!!!

لذي "يتطفَّل
ِإن َشاَء اهللا 

، َبْل ي ُمَقلِّدٌ 
 فَِإْن ُأْشِكَل 
 اإلمام الشا
!ر ماذا ترى؟

لسَّلفيَّة" األل
ب السُّنـِّيَّة األر
 الشَّاطبي الذ
َال َأْسَتِحلُّ ِإ

َمَع أَنـِّيْخِيير 
ْوِل اآلَخِر، 
ن (فتاوى 

م) فانظر19

ة وأدعياء ال
د الـمذاهب
أبو إسحاق 

: ((َوأَنَا !ة"
َما على التَّْخ
ُض َلُه ِإَلى الَقو
).بحروفه من

985-هـ14

ث الوهَّابيَّةد 
)) التزام أحد
مام النُّظَّار أ
عنى "البدعة

بَِأَحدهَم   فِتي
ي وَال أَتـََعرَُّض

))تـََوقـَّْفتُ : 
406 ثانية: 

طوآم "ُمحدِّ 
!!!))ال يجوز

قال اإلمءة: 
اولة فهم مع

ْفتفَأُ  -مالكي
رُه للُمْستَـْفِتي
ْيِن تـَْرِجيًحا

طبعة  فان، 

 

من ط
ال(((
إضاء
لـمحا

الـم-
َأذُْكُره
الَقْولَْي
األجف



عند 

  

!!!))) حــــيد وحِفـــــًيا للــــــــتَّ  منـــــــاِف": ((( "لم الطـَّـــــيِّب

374 

ِلمالــــــكَ  من " ّيين ابن تيميّّية الـحّرانـي 
  أللباني!!!

 شيخ الّتيمّيي
 الّسلفّية" األ

حى ما يعّده 
ّدث أدعياء 

 

أضح
"محد



خل: 

  

لـــــــــــــــــــــــــَوثِنيَّة!!!))) داخة ا(((: " مع  "تساهلها!"

375 

وم الدَّولة اللَوهَّابِيَّة في
  
 األلباني يلو

 !!!)))!!!ف
 السَّلفيَّة" 
وي الشَّريف

دِّث أدعياء
ـمسجد النَّبو

 

"ُمَحد
الـ(((



  

 
 

!!!وادعي
 !!!)))!!!ن
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 هادي الو
ا من سلطان

 مقبل بن 
أنزل اهللا ِبها

 السَّلفيَّة" 
وما أ اس النَّ 

ث أدعياء 
قت رَّ فَـ ة (((

"محدِّث .
اهب األربعة

 

28
الـمذ



اءتنا 
ء لنا 

ِمَن (

  

 من أين جا
من أين جاء
ة؟ جاء (((

األربعة:هب 
!!!)))، مليدِ 

تاب والسنة

الـمذاهقليد 
ِمَن التَّقِلي(((

دُّ عن الكت

تقد بما فيه 
ة الـموتى؟ 
ر بالء يصد

377 

ًا عن الـّتقليد
ّتمّسح بأتربة
 جاءنا أكثر

!!!(((!  

دعي متحّدثا
ين جاءنا الّت
)، من أين
!!من الّتقليد

 هادي الواد
!)))، من أي

!!!)))لتَّقِليدِ 
الء مصدره م

ة" مقبل بن
!! ن التَّقِليدِ 

ِمَن ال؟ (((
أكثر البال((

ّدث السلفّية
ِمَنوفية؟ (((

ج والّسفور
!!!)))، (يدِ 

 

"محد
الّصو
الّتبّرج
التَّقِلي



يفته 
يفة" 

ع ما 
 بـَيـَِّنةٍ 

  

ظم في صحي
حني في أبي 

ُت أن أجمع
ن َهَلَك َعْن َب

اإلمام األعظ
عديل  و التَّ 

حاصله: رأيت
لِيَـْهِلَك َمْن(

 وطعنه في ا
ئمة الجرح 

ًحا، بما حجِّ 
(( الّنعمان 

ه اهللا بعدله 
 من أقوال أئ

لوادعي متبج
ح أبي حنيفة

378 

ليماني عامله
ر الّصحيح 

بن هادي ال
ث في جرح

ل الوادعي ال
حيفة في ذكر

ابي مقبل بهَّ 
ة الحديث أئمَّ 

مقبلابي لوهَّ 
"نشر الصح

!!! 
ة" الوهَّلفيَّ سَّ 

حة من كتب 
((!!!  

ة" الولفيَّ السَّ  
موسومة بـ: "
 وال ترّحم)!

ث الس"ُمحدِّ  
حيحةيد الصَّ 
))!!!َعْن بـَيـَِّنةٍ 

أدعياء ث دِّ 
شؤومة" الـم
ذا بال أدب

 :1قة رقم 
 لي باألساني
يا َمْن َحيَّ َع

 

"ُمحد
"الـمش
(هكذ
الوثيق
صحَّ 
َوَيْحَيا



ي  إنِّ 
فاع دِّ 

  
 أبي 

!  

  

ما حاصله: 
الدِّ جل: (((

ر من تقليد 
!!)))!!!ّسنة

م - ما زعم
))) من أ!!

نحذِّر(((إذ 
لكتاب والس

وبيس- عًما 
!عن حملتها

عًما: نحن إ
عوهم إلى ا

لوادعي زاعم
ة وععن السنَّ 

الوادعي زاع
ند(((ا، بل 
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 بن هادي ا
فاع عني الدِّ 

 بن هادي ا
بنا أو اتّباعنا

هابي مقبل 
هدم بنيانه في

وهابي مقبل 
س إلى مذهب

لّسلفّية" الوه
ه(((ي كيف 

((!!!  

لّسلفّية" الو
ا ندعو الّناس

"ُمحّدث الس 
فى الّسباعي

))!!!لّنعَمان

"ُمحّدث ال 
فلسنا)))، !

 :2قة رقم 
جب لمصطف
أَِبي َحِنيفة ال

 :3قة رقم 
!!ة الّنعمان

 

الوثيق
ألعج
َأَعن 

الوثيق
حنيفة



 هذا 
واره 

  
 ،!!!
تات 

هور، فتأّمل 
ه وإظهار عو

!ب والّسنة؟
 وجهه وفلت

 عصور وده
عته بيان شنا

 غير الكتاب
ى صفحات

ألعظم منذ 
 يحتاج في 

 الّناس إلى
ها اهللا على

مامة اإلمام ا
الذي اليانه 

ألعظم يدعو
ريرة إالَّ أبدا

380 

مرها على إما
ي سياق هذيا

ن اإلمام األ
َسرَّ أحد َسري

ة واستقّر أمر
 َلْم يـُْعَط في

َط: هل كان
ال: "ما أَس

ّمة اإلسالمّية
لُمَتَشبِّع ِبَما 

ع ِبَما َلْم يـُْعط
ّفان حين قا

ارتضت األّم
طريقة هذا الم

    !!! ه

الُمَتَشبِّعذا 
ثمان بن عّف

ا :4قة رقم 
ول وقارنه بط
 من حكايته

يُقال لهذ ءة:
ق سّيدنا عث

 !!!ه"

 

الوثيق
القبو
أكثر

إضاء
صدق
لسانه



  

  

!!!(((!  

  

!!له إالَّ اهللا

الـجماعة!!!

ال إعنى: (((

هل السنة وا

381 

!!!))) معنون

م أحد من أه

 
ال يفهمو(((

لَـم يعّدهم "

 !!!فوزان
( !!!)))سالم

ة والماتريديَّ 

الف ةوهَّابيَّ 
علماء اإلس(

األشاعرة " 

الوشيخ  .
من: ((( !!!

:ابي الفوزان

 

29
كثير

الوهَّا



  !!!ة
الميذ 

!  

  

ة الوهَّابيَّة
ألشاعرة تال

 األشاعرة!!

 السعوديَّة
: األالوهَّابيَّة

هم سلف )

 التَّربويَّة
مة التَّربويَّة 

))!!!الشرك

 للمنظومة
ت المنظومة

أهل ا(((ل: 

382 

 التَّوحيد
" لـمقرَّارات يٍّ

  !!!فاتصِّ 

قول األجيال

 مقرَّرات
 "حشٍو آلي
ألسماء والصِّ 

ان حشو عق

رة في
في لفوزان

)) توحيد األ

وهَّابي الفوزا
  ف!!!

ة األشاعر
ا وهَّابيال 

))!!!جحدوا

يواصل الو :
لبئس الخلف

ر السَّادة
:1رقم قة 
ج((( !!!ةهميَّ 

2وثيقة رقم 
لف لس السَّ 

 

تكفير
الوثيق
الجه

الو
بئسو  



 نهج

  

من على روا سا ألشاعرة
!  

األ:  الـمبطن
!!!اهللا سماء

بالتَّكفير  ل
أس في حدون

383 

قول األجيال
ويُلح )))!!!ن

عقم بحشو 
بالرَّحمن رون

يختمفوزان 
يكفرو((( ين

الوهَّابي الف 
الذي )))!!!ش

:3قة رقم 
قريش شركي

 

الوثيق
مش(((

  

  

  

  



  

!!!)))فاتص  !!! ُمخالفيه في مسألة الصِّ 

384 

م لـحال ملقيِّ  من ابن ال ش شبيه الفاحش شالتَّ ومقّراً ((( زان شارحاً و

 

الفوز



 كان 
ة يديَّ 

يمّية 

درك 

  

ة كر ابن تيميَّ 
ومـاتريشاعرة 

 كتب ابن تي

 الذي لم يد

ية من عصر
) وكانوا أش
كوفه على ك

ن هذا الـدِّي

حقب متوالية
!!!)))لعقيدة

هاب بعد عك

لفوزان: ما ه

وزان: بعد ح
م اهتماٌم بال
ن عبد الوه

!  
ر األخرق لل

  ألصيل؟!
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 صالـح الفو
م يكن لهم
اع محمَّد بن

!!!)))!!قط
هذا الـمنظور
م الدَّخيل باأل

ء والبحوث
قه فقط وَلم
غّير األوضاع
هو وحـده فق
سائل وفق هذ
توى عندهم

وهابيَّة لإلفتا
علماء فق(((

!!))) حتى 
هسلف!!! (((
سلم أن يتس
است ائه حتى

 العلماء الو
 في َنْجد (
!!وُّف وبدع

ة كتب السَّل
قُّ لغير الـمس
حة كبار علما

و هيئة كبار 
ء الـحنابلة
عندهم تصوُّ
 القيِّم وقراء

أال َيحقُّءة: 
دته الصَّحيح

 

عضو
علما
و(((
وابن 
إضاء
عقيد



دَّعي 

  
سَّادة 

 

 الفوزان يدَّ

اهللا!!!: السَّ

!!! الوهَّابي

نقلة دين ا

ات مشربه!
  رة!!!

إلسالم!!! ن

 شاعرة!!!
على شذوذ
سادة األشاعر

))) أئمَّة اإل

386 

السَّادة األش
!!!))) عميل

ُمَكفِّرين للسَّا

((تكفير!!!)
!!!  

قرير تكفير 
عمليات تجم
مل على الُم

زان في: ((
ل الـحديث

فوزان في تق
ع إجراء (((

وني في الحم

وهَّابي الفوز
 وفضالء أهل

) الوهَّابي الف
في سبيل  

علي الصَّابو

فتوى الو 
ة!!! ماتُريديَّ 

!!!)))العب
:1قة رقم 

طرة الّشيخ ع

:2قة رقم 
اعرة!!! والـم

 

تال(((
الوثيق
مشاط

الوثيق
األشا



 (((!

 
 ابن 

 

  اذ!!!
!!!ال ثقة(((

نيا  حافظ الدُّ

لـمذهبه الشَّا
: (!!!تَّشهي

البيهقي وحا

 نصرة منه لـ
و التَّ وى!!!

: الـحافظ 

حفَّاظ األمَّة
 يحكم بالهو

  

ٌد تذبح!!!"
!!!(  

387 

 نقال كبار ح
بي الفوزان 
 سقالني!!!

ٌن ُيسبِّح ويٌد
!!!))) العلم

لـحكم على 
عقيدته الوهَّا
ن حجر العس

 مبدأ "لساٌن
قة عند أهل

فوزان في ال
لدِّفاع عن ع
 والـحافظ ابن

فوزان وفق 
محل ثق (((

) الوهَّابي الف
في سبيل الد
البيهقي!!! و

الوهَّابي الف 
ي أئمَّة كبار:

!!!)))العب
ف :1قة رقم 

ل: الـحافظ 

 :2قة رقم 
ر العسقالني

 

تال(((
الوثيق
بنقال

الوثيق
حجر



 (((!

 

  

!!!ك األكبر الّشركوا ((( ة وابن القّيمم كيف جعلو

  !!!تَّوحيد
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ه: ابن تيمّية
!!!(((  

))) في التَّوعة

 !!!ة
شايخ نحلته

!!!) الصَّيِّب

إمَّعسالم (((

خ الوهَّابيَّة
جب من مش

الوابل  و(((

كبار في اإلس

شيخ و زيد
وهابي يستعج

!!!))) طَّيِّب

 زيد: أئمَّة ك

بكر أبو .
الو  أبو زيد

الَكِلم الط(((

ابي بكر أبو

 

30
بكر 
من (

الوهَّا



 هذا 

 هـ)
مولع 

  

جل كشف 

ه1295ي (
م (3) !!!

هـ) ألج129

ميد الّنجدي
ات!ركيَّ  للشِّ 

  ات!!!

95ّنجدي (

مكة ابن حم
) ُيسلِّم2

ؤى والـمناما

ن حميد الّن

 الـحنابلة بـم
( ّمـــــــعة!!!

ؤالعتقاد بالرُّ 

389 

لة بـمكة ابن
  اب !!!
: مفتي صله
) إم1( ن:

ه غلّو في اال

مفتي الـحنابل
ن عبد الوها

ما حاص ريقرِّ 
م الـمتأّخرين

) عنده5( !

الّتهم لـم قه
د بنة محمَّ بيَّ 

د الوهابي ي
راجمن في ت

دع وأهلها!!

ابي وتلفيقوهَّ 
ابس الوهَّ ؤسِّ 
بكر أبو زيد 

ة الـمؤّلفين
) يـمدح البد

 

 أبو زيد الو
ير لـحال مؤ

 :1قة رقم 
ره من عامة

)4( ناهي!!!

:2قة رقم 

 

بكر 
األخي
الوثيق
كغير
بالـمنا

الوثيق



سبب 

 

  قصيد:
) وهذا س3
لى البيت الق

3( وحيد!!!
إلى ميد ليصل

و علماء التَّ 
!!  

ابلة ابن حم
حامًال على
ذا مهجورًا!
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 مفتي الـحنا
) ح2( ة!!!
ة كتابه هذابيَّ 

وهابّية على 
ةة!" الوهابيَّ 

اخذ الوهَّ  فاتَّ 

مؤاخذات الو
ة "االصالحيَّ 

) 4( ة!!!بيَّ 

ع جملة الـم
عوة ًضا للدَّ 

اعلماء الوهَّ 

 أبو زيد يتابع
 كان معارض
طه لتراجم ع

 

بكر 
)1(

إسقاط



: قرِّر

  

يُق ابيالوهَّ  ن الغنيماناهللا  سابًقا عبد ا س =الوهَّابيَّة)
  !!!ذلك 

391 

 
(= عوديةلسَّ 
 األمر تضى

 !!!نيمان
ا ةاإلسالميَّ  

اقت إذا شاعرة

الغنبد اهللا 
 بالجامعة يا
األش على ))

وهَّابيَّة عبد
العلي راسات

))!!!الحلسِّ 

شيخ الو .
رالدِّ  قسم س
الس شهر((( ن

 

31
رئيس

نيتعيَّ 



هين ز

عليه 
سًما 
عبده 

  

هسالم الـمنزِّ 

نقله وأقّره ع
 سبحانه جس
نم الذي ع

أئّمة اإل من

 بطّال كما ن
كون الباري 
ه بها والصن

ال وغيره مطَّ 

بخاري ابن 
ستحالة أن يك
مائه وصفاته

!!!(  

عّالمة ابن بط
((!!!  

ول شارح الب
اس"و قوله: 

ين من أسم
!!!)))صفاته
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الع البخاري 
))!!!ــمـقدار

يقرر بأّن قو
ن حجر، وهو
 رب العالمي
ه بأسمائه وص

 في شارح 
الـــ((( :ة كـميَّ 

هللا الغنيمان ي
الحافظ ابن
 التي ُعّطل 
رفته وعبادته

هللا الغنيمان
وازم الـجسم
هابي عبد اهللا
ع الصحيح 

البدعة ((( 
 اهللا عن معر

ابي عبد اوهَّ 
وغيره من لو

الشيخ الوه 
شرح للجامع

، هو: كان"
دوا به عباد 

م الشيخ الو
ن الـمكان و

 :1قة رقم 
حب أعظم ش
حاًال في مك
كّلمون وصد

 

كالم
هللا عن
الوثيق
صاح
أو ح
الـمتك



أئّمة 
 من 

التي 

  

 وغيره من أ
ما يستحيون

دع الباردة ا

 ابن بطّال 
أميقول: (((

الت أهل البد

ري العّالمة 
)))، في!!!ار
 

جنس تأويال(

شارح البخار
الـــمـقداـ (((

!!(((!!!   
طّال من (((
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اطًبا شن مخ
 الجسمّية كـ
!؟اع الّرسل

خاري ابن بط
 

اهللا الغنيمان
ره من لوازم 
نيع على أتبا
ل شارح البخ

!!!)))!!!ل

ابي عبد اوهَّ 
ـمكان وغير
ون بها الّتشن
نيمان: تأويل
معنى ما يقول

الشيخ الوه 
ن هللا عن الـم
ة التي يريدو

الغنعبد اهللا 
ربي يعرف مع

:2قة رقم 
الم الـمنّزهين
اوي الكاذبة
خ الوهابي ع
صدر عن عر

 

الوثيق
اإلسال
الّدعا
الشيخ
ال تص



 يحة
اري 

  

حيالصَّ  ةلفيَّ 
 اإلمام البخا

السل لعقيدة
التي يثبتها 

ال على سوا
 )))!!!فات

 

ليسأشاعرة  
فرد الصِّ ((( 

!!!(((!!!  
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البخاري ح 
 م يحاولون
على خالفها

اح صحيحرَّ 
ذلك تجدهم

اإلجماع ع((

رة شُ : أغلبيَّ 
لذ !!!خاري

((بدعوى  و

هللا الغنيمان:
ع اإلمام البخ

وأ )))!!!ف

عبد اهللا ابي
جامعال حب

حريفالتَّ : (((

 

وهَّاال
لصاح
ـإما ب



  

!!!)))!!!رع  

 : يمان

رعإبطال الشَّ 

عبد اهللا الغني
 

ى لهم: (((
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ابي عخ الوهَّ 
 بأذواقه!!!

ىة حتى يتسنَّ 

الشيخ) عند 
شرع اهللا بن 

افضةقة والرَّ 

هـ)388ت:
 الذين يزنون
!!))) للزناد

(تابي  الـخطَّ 
!!!))) ةهميَّ 
!!نونمكِّ يُ (((

الـحافظ حى 
الـجه(((من  
من الذين ( 

 

أضح
)1( 
)2( 



  
!((( 

  

((!!!   

!!!صيبةالمُ (

  !!!خيْ 
))!!! العلماء

(((هذه هي 

يْ ز آل الشَّ 
أكثر (((ف 

ما العلماء فه

عبد العزيز
بخالف ةرضيَّ 

أمو  االعتقاد 

396 

صالح بن ع
ريقة المر الطَّ 

لف في لسَّ 
 2(   

ص ةهَّابيَّ وَ ل
على صِّفات 

على طريقة ا
الوثيقة رقم 

اي الدَّولة 
الصِّمين في 

المسلمين ع
( !!!حيطهم

ألوقاف في
أكثر المسلم

: أكثر اؤكِّداً 
دهم من مح

وزير األ .
أ :1قة رقم 

وهَّابي مؤك ال
 أخذوا عقائد
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الوثيق

يتابع
فقد 



إلمام 

لبدع 

  

ر: اإلر، يقرِّ 

(=أهل الب ية

شوفة العوار

سب األشعرية

ناقضة مكش

(  

ده من رواس

متني فلسفة 

ُسَعاة بَرِيد!!!

ألجل ما عند
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 الشيخ في
 
 

ُس(= !!!ط 

ث فلم يقَو أل

 العزيز آل
افعي:  الشَّ 

 !!!حديث 
فقط لعناية به

هل الـحديث

ح بن عبد
 وارث علم 
ف أهل الـح
ث من جهة ا

ة الّسلف أه

وهابّية صالح
فظ البيهقي 
عقيدة الّسلف
هل الـحديث

  ي:
سلك عقيدة

 مشايخ الو
ابي والـحافطَّ 
ليسا على ع 
نسبتهم أله 

حافظ الـبيهقي
حاول أن يس 

  ّضالل)!!!

 

كبير
الـخط

)1( 
)2( 

والـح
)3( 

والّض



وجه: 
 في 

  

  

ل صفاقة وج
فاريني، السَّ 

 !!!لـجماعة

جنَّاه" وبكامل
 وقته اإلمام 
ل السنة والـ

 "زنَّاه ثّم ج
لـحنابلة في 

من أهل }!!!

وفق سياسة
كشيخ ال    ة،

م وعيد اهللا

398 

يقّرر وشيخ 
الـحنابلة   اء
عليهم !!!،ل

لعزيز آل الش
ان كبار علم

لالَّ الضُّ ، !!!

ح بن عبد ال
))) طائفة من

الـُمبتدعة{ ة

وهابّية صالح
)!!!طًا كبيراً 

 والـماتريديّة

 مشايخ الو
غلطغلط (((

م األشاعرة 

 

كبير
لقد غ
عّدهم



399 
 

   !!!تكفير حكَّام الدَّولة الـجزائريَّة وتأجيج نار الفتنة
  

 51:قيقةالدَّ ابتداًء من  – العشروناسع و ريط التَّ الشَّ  -ة العقيدة الواسطيَّ من شرح صوتي مقطع جاء في 
  :46:انيةثَّ الو 

  وار الذين في الجزائر هل يعتبرون من الخوارج ؟هل الثُّ  :، يقولهذا يسأل عن الجزائر((
  

، وإنما الكالم البغاةالخوارج وال من ، فليسوا من دولة غير مسلمةألن دولتهم هناك  ال يعتبرون من الخوارج
 ؟لمصلحة التي يرجونها شرعًا أم الهل فعلهم هذا فيه تحقيق ل ؟في مسألة هل هذا فيه مصلحة أم المعهم 

غاة والخوارج ال لكن البُ ، ، ولذلك صار ما صار من مفاسددخلوا في هذا األمر دون علم شرعيٍّ هم والواقع أنَّ 
  )).انتهىسلماألمر المُ  لمن خرج على وليِّ  تقال إالَّ 

  
  الـمصدر: 

http://ar.islamway.net/lesson/48755/%D8%A7%D9%84%D8%B4
-%D8%B1%D9%8A%D8%B7
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
-%D9%88

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%
86  
  
  
  
  
  
  
  



 فقد 

  

بار حفاظ اإلسالم!!!  كب ن عقيدة مجسِّم!) من

400 

!!   
سلم(=الـُمجم
!الرَّاجحي
ذر أيُّها الـم

بد العزير ا
 الرَّأس: احذ

عبد ةوهَّابيَّ 
ء مكشوفة 

  

الوشيخ  .
كذبة صلعا 

وا وأضلُّوا!!!

 

33
ك   في

ضلُّوا



ذهم 
سبًبا 

  

حين باّتخاذ
هم كونهم س

نيباء والصالح
هم و بدعائه

 
!!!((( 

لتوّسل باألني
: الّتشّفع به

 س!!! ميِّ 
!!!) الّصراح

حّث على ال
تهم، بمعنى

401 

حمن الـخم
الّشرك : (((
هـ) يح 737

ك في حياته
  

 عبد الرحم
هـ) بـ: 737

7لكي (ت:
ا كانوا كذلك
في حياتهم.

د بن محمَّ 
7مالكي (ت:
الحاج الـمال
لـحوائج كما
كانوا كذلك 

ابي م الوهَّ 
ن الحاج الـما
اإلمام ابن ا
في قضاء ا
ماتهم كما كا

يخ الشَّ  .
 العالمة ابن

ا 1قة رقم 
إلى اهللا  طة

لّنفع بعد مم

 

34
يّتهم 
الوثيق
واسط
في ا



  

!!!!!!)))ح    ّشرك الّصراح الش(((حاج بـ: 

402 

الشيخ الوهاابي الـخمّيسس يّتهم العالالمة ابن الح ا :2قة رقم 

 

لوثيقا



هاني 
والعّز 
بدع 

  

بهة!!!: النَّ ميَّ 
ن الهندي و
ُدوا أركان الب

 عن ابن تيم
ينوصفّي الدِّ 

شيَُّد((( :ذين

سالم دفاعًا 
ملكاني والزَّ 

أضرابهم الذ

 
ار أئّمة اإلس
وكيل وابن ا

وهؤالء وأ، 
!!!(((  

403 

ابي!!!هَّ و 
هابي في كبا
لّدين ابن الو

ةي ابن تيميَّ 
!!)!أجمعين

مي الوَ يْ لتـَّ 
 الّتيمي الوه
خ، كصدر ال

افعية في الشَّ 
قاتلهم اهللا أ

اآللوسي ا
ي اآللوسي 

يخطاعن الشَّ 
م من غالة 
ه ُمتَِّبِعيهم، 

د شكري ا
حمود شكري

ن مطينقل م
بكي وغيرهم
هم في أفواه

محمود .
م الطَّعَّان مح

!!!))) يغبي
بجماعة والسُّ 
وا ُسمَّ ضالله

 

35
كالم
الغ(((

بن ج
ونفثُو



حّق 
د أن 
أرى 

  

 فضيلة استح
ي الّشام بعد
!)))، فال أ

حاصله: بأّي 
بنيابته فيو 

؟!!ب والسنة

ر ما حاس يقرِّ 
؟!!! أور اهللا

في الكتاب

شوفة الّرأس
ى عبادة غير
ه بما ورد 

404 

 صلعاء مكش
ه العوام على

بجهله! أو 
  

ي في كذبة 
بإغرائهل: (((
؟!!اهللاعباد 
 !!!)))!!!الة

ابيمي الوهَّ يْ تـَّ 
الم"؟!، هل
شتمه خيار ع

شيخ الغال((

 اآللوسي التـَّ 
"شيخ اإلسال

بشت؟!!! أو 
 يلّقب بـ: ((

مود شكري 
كي لقب: "
؟ها بالّرشوة

ق به إالّ أن 

 

محمو
الّسبك
تقّلده
الالّئق



 ةركيَّ 

  

رواسطة الشِّ  الو(((ثبت: 
!!!((( 

ني يثقسطالَّ 
!!!)ةركيَّ  الشِّ 
 "اإلمام" الق

الواسطة (((

405 

ح البخاري 
يثبت: آلخر 
فيري: شارح
رقاني هو اآل

كفي التَّ مِ يْ لتـَّ 
ّزر"اإلمام" ال

 األلوسي ال
أ "رح الـموطَّ 

مود شكري 
شارحو  )) !!!

 

محمو
((!!!



جاه 

 

لـمتوّسلين بج
  ريف!!!

كم على الـ
 

ربوي الشَّ 
ريف يحكشَّ 

!!!(((!!!  

بمسجد النَّ 
بوي الشد النَّ 

مود في جهنَّ 

406 

ابي بالـموهَّ 
ي بالـمسجد

الـخلودعاً (((

لواعظ الو
ابيعظ الوهَّ 

!!!))) وتبعر

جزائري ال
جزائري الواع

رك األكبرلشِّ 

ر جابر الـج
ر جابر الـج
الشوع في (((

أبو بكر .
خ أبو بكر
لحين بالوقو

 

36
يخالشَّ 
الّصا



 بدر 

 فيه  
ف: 

 بين 
  من

  

مام العالمة 

ه حتى يجد
ؤّلف على الـم

ي الجمع 
 وآله وسّلم

 

عنه في اإلما

مفقودة وبوَّبه
رئ وُغرمُه 

ن نوعها في
ى اهللا عليه 

!!!)))!!!ن

 ي!!!
وطع ْم يـُْعطَ 

ن كتٍب كالـم
ر ُغنمُه للقا

ة فريدة من
ول اهللا صلى
 إال الـهجران

مييْ بي التـَّ 
َتَشبِّع ِبَما َلم

 

ه صاحبه من
 حتى يصير

 
 وفي سابقة
حديث رسو
ت أرى فيهم

407 

اباد الوهَّ دَّ 
الُمَت الّتيمي 

 للّتزوير!!!

دعية" جمعه
، ونقَّْيتُه !!

(!!!(((!!!  
 والوهابّية، 
ابّية أْولى بح
شاعرة ولست

د الـحدحمَّ 
اد الوهابي 
حالله كذلك

ي أحكام األد
! به كاتبه 

هـ)794ت:
ند الّتيمّية 
لّسلفّية الوها
صحابه األش

مود بن مح
حّمد الـحّد

هـ) واستح 7

"األزهية في
ُه ِممَّا كدَّره

 األشعري (ت
بانقطاع سن
الاصله: (((

الّزركشي وأص

د اهللا محم
حمود بن مح

794(ت : 
 

جًحا: كتاب:
َصفَّيتُه: (((

ن الّزركشي 
ف ضمًنا ب
رف بما حا
 بدر الّدين ا

أبو عبد .
عبد اهللا مح
(ن الّزركشي 

: 1قة رقم 
يمي متبجِّالتَّ 

 منشودة، فـ
مة بدر الّدين

يمي يعترفلتَّ 
اقضات يعتر
ّلف العالمة 

 

37
أبو ع
الّدين
الوثيق

ا .1
كّل 
العالم

ال  .2
الـمتنا
الـمؤّل



صله: 
عوته 

  

ر ما حاصقرِّ 
يستحّق لدع

 َلْم يـُْعَط، يق
له اهللا بما ي

لُمَتَشبِّع ِبَما 
ا عامل!!!، جدًّ

المي يْ ي التـَّ 
ته فاسدة ج

408 

ابياد الوهَّ حدَّ 
عقيدته جهميٌّ 

د الـحن محمَّ 
جههـ) 794

!!!  

هللا محمود بن
(ت:ركشي 
)))!!! خيراً 

أبو عبد اهللا
ر الّدين الّزرك
ال جزاه اهللا 

أ :2قة رقم 
مة" (((بدرالَّ 

 !!!اللالضَّ 

 

الوثيق
"العال
إلى ا



    

  

 

رك األكبرلشِّ   !!!)))!!!بر

!!!(((!!!  

بتجويز ال(((

!وير الكتاب

( :ختم كتابه

تزوفسه: (((

409 

خ  هـ)794

يبّرر لنفيمي 

(ت:زركشي 

يالوهابي التَّ  

در الّدين الّز

 ّمد الـحّداد

"العالمة" بد

مود بن محم

" :3قة رقم 

عبد اهللا محم

 

الوثيق

أبو ع



  

!!!األكـبر )))!!! الشِّـرك ا(( ن دعاة: ((

410 

) كان من هـ)241ت: أحمد بن  حنبل (ت اإلمام أ .

 

38



 
411 

 



  
412 

 



ضي 
شرك 

  

فنون قاض
الشِّة: (((

ظ ذو الف
 من دعاة

مة الـحافظ
هـ) كان4
مام العالَّم

74(ت: 

413 

وطَّأ" اإلم
 القرطبي 

شرح الـمو
األندلسي

قى في ش
 الباجي ا

ب "الـمنتقى
أبو الوليد

!!!((( 

صاحب .
لـمالكيَّة أ
!!!)ألكـبر

 

39
ا
ا



 

  
414 

 



  

!!!)))!نيَّة  !!!

415 

الوثن:((( لـ كلبيضاوي  كان يُروِّج  القاضي الب اإلمام ا .

 

40



لى: 

  

عة الشافععي كان يديدعوا الـمسسلمين إل

416 

ز بن جما مة العّزعالَّ  ة العمصريَّ 
 

يار الـم الدِّ 
  ّصراح!!!

قاضي  .
رك الصلشِّ 

 

41
ا



س بِّ 

حيث 

  

  

))) ومتلبِّ 

))) ح!!!رك

!!!(((!  

!!!)األكبر

رحسان الشِّ 
 

!!لّصحيحة

رك االشِّ (

استحة: (((ي 
  !!!حل إليه

ن العقيدة ا

)) : يُــــــِقرُّ

ةابيَّ سب الوهَّ 
م، وشّد الّرح

فقوا عليه منَّ

417 

و اآلخر ُي
 

الّذهبي حس
وسّلم ه وآله

فلف ما اتَّ لسَّ 

هوة وهابيَّ 
 جبين!!!

 تلّبس بها ا
صلى اهللا عليه

ة ال على أئمَّ 

ي عند الو
ى لها الـج
بقات التي 
مصطفى صل

ينكر (((  ضاً:

هبيالذَّ ظ 
أخرى يند

أّول الـموبق 
بّرك بقبر الـم

هبي أيضاالذَّ 

الـحافظ .
بموبقات أ

:1قة رقم 
ل: بجواز الّتب

ا :2قة رقم 

 

42
بم
الوثيق
يقول

الوثيق



  

  

!!)))!!!بدع  !

418 

دح أئّمة البد يمدهابّية: ((( بي عند الوه الّذهب :5ى  إلى 3قة رقم 

 

الوثيق



  
 في 

  

 طعون أهل السنة في مخالفيهم
!!!(  

ر كثير من 
!!!))) يُروى

419 

ع في اعتبار
ي يُطوى وال 

عيتوسَّ (((: 
ألقران الذي

ةند الوهابيَّ 
لطّعن في األ

الّذهبي عن 
ه من باب ال

:6قة رقم 
تقاد على أنّه

 

الوثيق
االعت



باز: 
)4 (

  

ة ابن وهابيَّ 
( !!!لّشريعة

مفتي الو، و 
مُد به في ا

!!!،)))!!!ئة
) وال يُعتم3(
جاء والـمرجئ

( !!!لبصيرة

420 

ن أمر اإلرج
 من أهل ال

ن من(((يهوِّ 
) وال هو2(

ة:ابيَّ ند الوهَّ 
( !!!ل الفقه
   !!! قط

الّذهبي عند 
س من أهل
 الـحديث فق

:7قة رقم 
) ليس1( :بي

ي بمصطلح 

 

الوثيق
الّذهب
يعتني



عاة 

  

  

من دعان  ن كالـملقِّ  سراج الدِّ ين ابن اد 

421 

معقول واالـمنقول س
 

مة الـم عالَّ 
!!!(((! 

البخاري 
!! األكـبر

شارح  .
رك الشِّ (((

 

43
)



شرك 

 

الشِّة: ((( ن من دعاة هـ) كان84 42  (ت:

422 

الدِّمشقي  الشَّافعي  الدِّين اصر  ظ ابن ناص
!!!((( 

الـحافظ .
!!!)ألكـبر

 

44
ا



 

 
423 

 



 

  
424 

 



عاة: 

  

ن من دع كانهـ)  9 902 (ت: لشَّافعي 

425 

لدِّين السَّسَّخاوي ا
 
 شمس ا

!!!(((! 
ظ النَّاقد 
!! األكـبر

الـحافظ .
الشِّرك (((

 

45
)



ملي 
َالة 

  

ممة) الرَّ الَّ 
الـُغالْن: (((

و(العال مي
ر أنـَُّهم ِمن

جر الـهيتم
بل الظَّاِهر

) ابن حج
!!!))) بم

 !!!( 

426 

و(الـمحّقق)
م وِخَالِفِهم

!!!)))ِمِهم

نصاري و
َال ِبَكَالِمِهم
 على َكـَالِم

 زكريا األن
دُّ ِبِهم َوَال
َفَال ُمَعـّوَل 

اإلسالم) 
ِمـمَّن يـُْعَتدُّ
ن للـُقُبور َفال

(شيخ  .
لَْيُسوا ِم(((

لـُمَعظـِِّميَن

 

46
)
ا



ذين 
هل 
قاله 

  

لغالين الذ
ملي من أه
طأ فيما ق

وأضرابه ال
ّشهاب الّرم
ن قد أخط

 !!!((  

لسبكي و
إلمام) الّش
هادة لكان

!!!))ِتَداده

الاإلمام) 
ولوكان (اإل
ورع والّزه
 ُكفره واْرِت

427 

 جنس (ا
!!)))...و
 الفقه والو

يُوِجُبذاَ 

 هو من
!ك وَجَوازِه

ابر أهل 
ْيِر اهللا وَهذ

مليب الرَّ 
َحِة الشِّرِك
عبادة وأكا
 ِعَباَدِة َغْي

هاب) الشِّ 
َن في ِإبَاح
لعلم والعب

َدَعا ِإلَى((

(اإلمام) .
ُيَصنـُِّفون(((

لفضل وا
وأرادُه و((

 

47
)
ا
و



 
وبيَّة 

  

 ريني!!! 
رٌك في الرُّبو

فارمام السَّ 
شر((( ":دي

اإلمي وقته 
 اهللا خذ بيد

حنابلة في
ي يا رسول 

428 

 لشيخ الـح
يا سيدي" 
 العثيمين 
ء األلباب":

وهَّابي ابن
 كتابه "غذاء

الشَّيخ الو
فاريني في ك

!!  

تكفير ا .
ف اإلمام السَّ 

!!!!)))وهيَّة

 

48
قول 
واألُلو



   

  

!!!)))!!!كبر رك األكبالشِّ 

 

اـترويج: (((

   !!!سالم

همهم بـ، واتِّ 

429 

أئمَّة اإلس 

ماء اإلسالم،

 لى تراث

ة لكبار علم

عل )))!!!م

ةابيَّ !))) الوهَّ 

األقزام(((
   :!!!ة

!!!تكفير(((

تسلُّط  .
فير بالـجملة

( :1قة رقم 

 

49
التَّكف
الوثيق



رك شِّ 

  

الشِّويج: ((( هامهم بتروي واّتهإلسالم،  ) علماء اإل

430 

)))!!!تكفير تبي في ((( ابشور الوهَّ  تابع للمنش 
  

:2قة رقم 
!!!)))!!!بر

 

الوثيق
األكب



رك شِّ 

  

الشِّويج: ((( ) علماء اإلإلسالم، واّتههامهم بتروي

431 

)))!!!تكفير تبي في ((( ابشور الوهَّ  تابع للمنش 
  

:3قة رقم 
!!!)))!!!بر

 

الوثيق
األكب



رك شِّ 

  

الشِّ(((ويج:  ) علماء اإلإلسالم، واّتههامهم بتروي

432 

)))!!!تكفير تبي في ((( ابشور الوهَّ  تابع للمنش 
  

:4قة رقم 
!!!)))!!!بر

 

الوثيق
األكب



غالة 
 في 

  !!!ة
إلمام 

  

ق وقامع غ
ّية والـمعتزلة
إلى البالهة
ا مذهب اإل

حافظ العراق
تبع الـجهمّي 

 ونسبهم إ
نّزهوا) 3 (

مرية حول ح
(2) !!! ت

ن للّصفات
!!!الّصفات

 فرية بال م
ا في الّصفات
ق الـُمثبتين
ة في باب 

433 

عدي فيسَّ 
خلطًا عظيًما
 أهل الـحق
منه الـحنابلة

ن ناصر الس
خلط خ (1)

قدح في 
تبّرأ م (2) 

 الرحمن بن
 ن الجوزي:

)3( !!!ت
!!!هل العلم

  !!!ه

ة عبدابيَّ وهَّ 
لـحنابلة: ابن
من الّصفات
كر عليه أه
وتخبيطه فيه

 مشايخ الو
جّسمة من ال
ف كثير م

أنك (1) ك:
د عن قوله و

 

كبير
الـُمج

تحريف
ولذلك
أحمد



افظ 

  

ة وارث علمم اإلمام الششافعي: الـحا بحقيقةق تعلَّ 
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ينك فيما يتع
 
ة من أمر دي

 !!!سقالني
كن على بّينة
ن حجر العس

سلم وتنّبه وك
ظ الّدنيا: ابن

ر أيّها الـمس
قي، وحافظ

 

احذر
البيهق



قرير 

  

!))) في تق !!ةقيَّ التَّ  (((  "الّسفارينيي" يستعمل
!  
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لة في وقته
!!!)))!!!ةريَّ 
شيخ الـحنابل

األكثرم: (((
ة: ش الوهابيَّ 

شاعرة ألنّهم
ير مشايخ 
ل الـسنة األش

صل كالم كبي
ة عقائد أهل

 

حاص
أحّقّية



  

 :  
! ((( 
!!  

نابن الـملقِّ 
!! والّضالل
!ب العلماء

(!!!  

436 

ين سراج الدِّ 
أهل البدع (

لـملوك وغالب
))!!!لّسلف

جر، اإلمام س
ص عقائد ((
 الـحّكام والـ
مة بعقيدة ال

فظ ابن حج
دون تمحيص
فاسدة عند 
ّسمهة والـمج

وشيخ الـحاف
))) يقّرر د!!

ء العقائد الف
كالم الـمشّبه

ح البخاري و
! إمَّــــــَعة((( 
ينجرف وراء 
يخلط كال((( 

 

شارح
)1( 
)2( 
)3( 



رح) 

  

يقصد الـحششويّة) في ((=أعظم شر

 

جماعة (=ي
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ة:خ الوهابيَّ 

  !!! 

ل السنة والج

 كبار مشايخ
 !!! ت

  الـمصدوق

  
 لعقيدة أهل

سقالني عند 
سألة الّصفات
غير الّصادق

  !!! ّشرع
 غمة طنبوره:

) مخالفة 2
  

ن حجر العس
حقيق في مس
ليم قياده لغي
قله على الّش
 يزيد في نغم

200قارب (
 !!! ي فقط

ظ الّدنيا ابن
عاٍر من التَّح 
ُمْبتَــلى بتسل 
وتحكيم عق 

قل "الّنكرة"
عنده ما يُق 

حيح البخاري

 

حافظ
)1( 
)2( 
)3( 

والّناق
)4( 

لصح



حجر 

 

 

"حافظ الّدنيا" ابن ح " !!))) أنَّ 

  

!ابوَ ى الصًّ 
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األقرب إلى
 

ا((( والي: 
!!!(((!!!  

 سفر الـحو
دته في عقي

تحرِّقي الـمُ 
ذبذبًاتَ مُ  (((

ابيتور الوهَّ 
سقالني كان:

 

كتالدُّ 
العسق
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 األنصاري:

!!!  

الـهمام زكريا

!! (((  
)))!!!!اللضَّ 

الم، اإلمام ا

!انه ومكانه
ل البدع والضَّ 

شيخ اإلسالو 
   

ن علماء زما
أهلنين (((

ح البخاري و 
))) !!!مَّــــــَعة

كثير من((( 
غمض العين مُ 

 

شارح
إمَّ(((
:مثل

بع يتَّ 
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 !!! 

 !   
!!!))) ! ّطل

!!!))) !! ي

 ي: 
جهمي معط(

ضال خرافي(

فظ الّسيوطي
أشعرّي: (( 

صوفّي: ((( 

 

الـحاف
)1( 

)2( 



  

اع كّل ناعقٍ   !!!ق 

(((!!! 

ج الّرعاع أتبا

)!!!والّضالل

كحال السّذج
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!! : 
هل البدع و

!!!(((  
كح!!!))) يل

!ةلفيَّ ياء السَّ 
أين إلى (((

 !!  
!!!)الّصفات

ئدة ال بالّدلي

ّتيمّيين أدعي
مغمض العيني

!!!)))!قيدة
واب األسماء 
لـموجة الّسائ

ووي عند الّت
))) يركن م!

ضطرب العق
ّقق في باب
ي عقيدته بالـ

قة اإلمام الّنو
!!إمَّــــــَعة((( 
مترّدد مض((( 
غير محق((( 
متأثّر في((( 

 

حقيق
)1( 
)2( 
)3( 
)4( 



وبها: 

ثنايا 

  

 عقيدة يشوب

، في: ث!عط

الني كان ذا 

 ِبَما َلْم يـُْع

جر العسقال

الُمَتَشبِّعن، 

ّدنيا ابن حج

ليط الّلسان
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م: حافظ الد

 الوجه، سل

ماء اإلسالم

مي، صفيق

قام كبار علم

متبّجح الّتيم
  

الّسلفّية بمق
!!!(( 

خبر هذا الـم
!!! القدامى

هزاء أدعياء 
!!!))ـتََّمْشُعر

تجد خ ءة:
ف أصحابه 

 

استهز
الـ(((
إضاء
تواليف



دود 
 !!!مٌ 

  

هللا عن الـحد
خلٌل عظيمٌ (
د تنزيهه هللا

: (((-!وحه
مشهورة عند

مع وضو-ه 
العقيدة الـم
 هذا الّتنزيه
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ي صاحب 
ت، بأّن في

حاويم الطَّ 
الـمحدثات ت

هم اإلمام يتَّ 
ا من سمات

!!(((!!!  

 العدوي، 
وات وغيرها

!إيهامو !!، 

ي مصطفى
عضاء واألدو
!باك للقارئ

 

يميالتَّ 
واألع

إربا،و 



اوي 
  في: 

  

ّرؤوف الـمنا
 من هو ف

  

مة عبد الّرالَّ 
عراني وهو

 !!!)))!!!ء

ث العالَّ حدِّ 
وهاب الّشعر

أمثال هؤالء(

 اإلمام الـمح
ة عبد الو

لعة كتب (((
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ع الّصغير 
دي العّالمة

ون عند مطالع

 على الجامع
شيخه سيد

  !!! ف
سلمونها الـم

عظم شرح 
يد عقله لش

!  
 دجل وزيف
م الـحيطة أيّه

صاحب أعظ
يسّلم مقالي

  !!!عقيدة
!!!  

  !!!عبالت
!!الّشيطانّية

ت التي كّلها 
والـحيطة ثّم

ين، يِّ مِ يْ  التـَّ 
!!!))) يعةمَّ 
اعوجاج العق 
!زيغ القصد 
نشر الـخزع 
الّتوّسالت ا 
الـمكاشفات 

ذر الـحذر و

 

عند
إمَّ (((

)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 

فالحذ



 ،(((

  

  

)!!! الـملك اللة موالي

  

جال(((يّة بـ: 

  هو اهللا!!!

  !!!ملك

لك الّسعودّي
 !!!رطة

دألّن السيِّ  "

لة موالي الـم
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 مخاطبة ملك
رلضابط الشُّ 

رطة"ط الشُّ 

جاللبـ:  ة"ديَّ 

 !!!ل
 لإلفتاء في 
"يا سيدي" ل

"ضابطلـ:  ي"

عودلك السُّ 

ي التَّعامل
مة الوهابّية 
جوز قول: "

"يا سّيديل: 

"مل مخاطبة 

واجيَّة في
ّلجنة الّدائم

ال يج -!صيل
ال يجوز قول

ال حرج في 

االزدو  ) ج
حرج عند الل

وبال تفص- 
ال :1قة رقم 

ال :2قة رقم 

 

ج(
ال ح
بينما
الوثيق

الوثيق



 

 

  

ا ذبح لغيممَّ  !!! اهللاير  مهي: نَّبوي 
(( !!!  

الني الـمولد 
!!!))إلى اهللا

  !!! اهللا
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فيولكن !!! 
ب إرُّ قَ ة التـَّ نيَّ 

ا ذبح لغير 

!ب إلى اهللارُّ 
ني(((بيحة: ذَّ 

اممَّ ريف: شَّ 

رُّ قَ ة التـَّ نيَّ حة: 
ة الذمشروعيَّ 

بوي الشلد النَّ 

بيحة الذَّ وعيَّ 
األصل في م

ذبيحة الـمول

صل في مشرو
ا :1قة رقم 

ذ :2قة رقم 

 

األص
الوثيق

الوثيق



قض 

 :!!!
كرى 

فعل 
مولد 
سلم، 
ة أو 

  

ين في التَّناق

 العنكبوت!
ه إلحياء ذك

الصَّالة أو ف
ياء ليلة الـم
ليه وآله وس
ها الـمرء مرة

ة ابن العثيمي

ٍط من بيت
سبوٍع بأكمله

ة محضة كا
خالفوك: إحي
صلى اهللا عل
واء تلبَّس به

 

ةشيخ الوهَّابيَّ 

يٍل وراء خيط
ي إقامة أس

 أكان عبادة
ول لك مخ
يب الـحق ص
 ضاللة سو
 التِّكرار؟!

حرج عند ش

ة إلخفاء في
 ال حرج في

 
عمله سواء

كذلك يقو  :
الخلق وحبي

البدعة الثًا:
لخ مع عدم
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وهَّاب فال ح

حاولة بائسة
! في حين

!!!)))!!!ر
م من وراء ع

ثانًيا،  اهللا؟!
 حول سيِّد 

ثا ،ب فقط؟!
تَّوسُّل و...ال

د بن عبد الو

يمين في مح
عة ضاللة!!

ال يتكرَّر((( 
صد الـمسلم
تـََّقرُّب إلى 
اء اإلسالم 
عبد الوهَّاب
 الـمولد والتَّ

هَّابيَّة محمَّد

بيَّة ابن العثي
لشَّريف بدع
ا األسبوع: 

أيقص أوًَّال: ن:
طَّريق غير الت
 يثيرها أعد
خكم ابن ع
: إحياء ليلة

مؤسِّس الوهَّ
  ة!!!

شيخ الوهَّاب 
لد النَّبوي ا
!!! ألنَّ هذا
بن العثيمين
ذى عن الطَّ
شُّبهات التي

بالنسبة لشيخ
 أجزت إذًا:

علَّق األمر بم
ضبط البدعة

 :1قة رقم 
ء ليلة الـمول

الوهَّابيَّة!س 
ءة: يقال الب
 كإماطة األذ
طَّة لدفع الشُّ
 هو حالل ب

فهالَّ مرة؟! 

 

إذا تع
في ض
الوثيق
إحياء
مؤسِّس
إضاء
خير ك
محطَّ
فلَم 
ألف 



) أو 

  

!!!)))بتدائيَّة ابتكانت: (((  البدعة ضالاللة سواء أك
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ر: غزله ويقرِّ  شيخ الوهَّابيَّيَّة ابن العثيممين ينقض غ ش :2قة رقم 
  مراريَّة!!!

 

الوثيق
استم



ة!!! 
ألمَّة 

  

عبادة جديدة
 مصلحة لأل

  ى غيره؟!

 إحداث لعب
 الـمرور فيه

ى اهللا أم إلى

ليلة الـمولد
رة وأسبوع 

ري إلى الـخي

تاء: إحياء 
سبوع الشَّجر

بهذا العمل 
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لوهَّابيَّة لإلفت
ن: إحياء أس

ور" التقرُّب ب

ال ة الدَّائمة
!! في حين

 "عيد المرور

 عند اللَّجنة
من الكفَّار!

 وراء إحياء 

 االنتقائي!"
ى ونحوهم م

!!  
لـمسلم من 

س التَّضليل
بُّه بالنَّصارى
ط ألمورها!

أيقصد ا ءة:

 

"هوس
وتشبُّ
وضبط
إضاء



بي لنَّ 

  

يكن عليه ال
  !!! "!اء

و بشيء لم ي
"االنتمامر بـ:

شرعه اهللا أو
ذا تعلَّق األم
د بما لم يش

!!!(((!!  
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كم البدعة إذ
 كل من تعبَّد

!ُمبتدع: (((

 إسقاط حك
ثيمين يقرِّر: 
شدون فهو:

والتَّباين في 
لعثابي ابن ا

وخلفاؤه الرَّا

ن العثيمين و
الشَّيخ الوهَّا

ه وسلَّم ووآل

 الوهَّابيَّة ابن
ا :1قة رقم 

ى اهللا عليه و

 

شيخ
الوثيق
صلى



=كل 
سنة 

 بل 
يس  
 هذا 
 في 

  

!!!))) (=ث
ن علماء الس

 وال تحجم
الخ؟!!! أَولي
ن هو وقع 
لـُمخالفيكم

ُمحدثر (((
!!!))) ألنَّ

 بينما تقدم
موات و...
ة؟!!! ثمَّ أين
ع والتَّكفير 

 الصالة أمر
ليه بالبدعة

لشَّرعي هنا
رآن على األ
ن أهل السنَّة
 في التَّبديع

م القرآن في
 الحكم عل

ق الـحكم ا
 وقراءة القرآ
مسائل، من
ئكم الشَّاذة
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 دعاء ختم
ال ُيحبَّذ((

ك عن إطالق
ليلة الـمولد 
على هذه الـم
ين، من آرائ

ثيمين يقرٍّر:
 ولكن: ((

ء إحجامك
ألمر بإحياء ل
ي الحكم ع
ين الـمسلمي

 

لعثهابي ابن ا
 ضالل!) ،

!! 
دافع من ورا
 إذا تعلَّق األ
الفتموهم في
ثير الفرقة بي
 ...الخ؟!!!

الشَّيخ الوهَّا
وكل بدعة 
ختلفون فيه!
مين: ما الدَّ
بكل جراءة 

الذين خامَّة 
جتناب ما يثي
 واالستغاثة.

 :2قة رقم 
ثة بدعة وك
وهابيَّة)، ُمخ
 البن العثيم
ي العنان وبك
 علماء األمَّ
رص على اج
لد والتوسل 

 

الوثيق
ُمحد
(=الو
يُقال
وترخي
كبار
الـحر
الـمول



س بـ: 

  
!!  

  

ال بأسين، و 

 

!ي اإلسالم

ي ابن العثيمي

 ال تنبغي!!!

دم صدق في

ابيشيخ الوهَّ 

!))) التي ال

خ كبير له قد

!! عند الش
 
!!الـحادثة((

لّقب به شيخ
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ي ال تنبغي !
!!! اإلسالم

 األلقاب: ((

إذا  إلسالم"

!!!))) التية
م صدق في 
إلسالم" من 

 : "شيخ اإل

لـحادثةا (((
ه من له قدم
ن: "حجة اإل

أس بـال بن: 

من األلقاب
 إذا قصد به
ابن العثيمين

ابن العثيمين

ة اإلسالم" م
خ اإلسالم" 

ا :1قة رقم 

ا :2قة رقم 

 

حّجة
"شيخ
الوثيق

الوثيق



سيرته 
د بن 

بوي 

  

ف بقراءة س
هابّية محمد

 الـمولد الّنب

بوي الّشريف
 مؤّسس الوه

 إحياء ليلة 

ة الـمولد الّنب
سيرة دراسة 

 ابن باز: 
!  

: إحياء ليلة
ع بأكمله لد

بّية) الشيخ
!!!)))!!!اللة
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شيخ ابن باز
وإقامة أسبوع

 
يّة (=الوهاب

بدعة ضال((

الش ة )ابيَّ وهَّ 
!!!))) واللة
!!!)))!!!هللا

ولة السعودّي
آله وسّلم ((

عوديّة (=الو
بدعة ضال(((

لقرب إلى ا
لسابق للّدو
 اهللا عليه وآ

للّدولة السع
وآله وسّلم (

أعظم ال (((
الـمفتي ا :

سيرته صلى 

تي السابق ل
ى اهللا عليه و
 الوهاب من

1يقة رقم 
ريف بقراءة س

 

الـمفت
صلى
عبد 

الوثي 
الّشري



عظم 
جريم 
 وال 

  

ن باز من أع
ن باز في تج
ء الّراشدين

 الشيخ ابن
ق الشيخ ابن
حد الـخلفاء

له يعّد عند
وبنفس منطق
ياء ذكرى أ

(((!!!  

أسبوٍع بأكمل
ف ؟!!!، و

كامًال إلحي  ً 
!!!)ة ضاللة
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ابّية لـمّدة أ
لّنبوي الّشريف

 يموا أسبوعاً 
بدعة(((ضاً 

لـحركة الوها
لة الـمولد ال
ّسلف َلم يقي

ك ذاك هو أيض

ى مؤّسس ا
ك إحياء ليل
 كذلك الّس
وفق منطقك

إحياء ذكرى 
 يكون كذلك

لد يُقال له:
فعلك هذا و

 :2ة رقم ق
ات، فلَم ال
ء ليلة الـمول
ٍد غيرهم، فف

 

الوثيق
القربا
إحياء
ألحٍد



دَّفع 

سيرة 
دعة 

اللة" 

  

 باز في "الد

ة للتذكير بس
شايخكم وبد

س بـ: "الضال

ابن وهَّابيَّة 

مولد محطَّة
بالنسبة لمش

جواز التَّلبُّس

مفتي الوند 

حياء ليلة الـم
للمسلمين ب

 أين لك ج

ال حرج عن

بنفسك!: إح
 هو منفعة ل

 مرة؟! فمن
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 الوهَّاب فال

قريرك أنت ب
وسلم، فلَم 

رة أو ألف 

مَّد بن عبد

و حاصل تق
عليه وآله و

!!!      
ها الـمرء مر

وهَّابيَّة محمَّ

 ة:
لفوك كما هو
 صلى اهللا ع
سبة لغيرهم؟!
واء تلبَّس به

 بمؤسِّس الو

فتي الوهَّابيَّة
ل لك مخالف
بيب الـحق 
لشِّرك بالنس
ضاللة" سو

  تزام؟!!!

تعلَّق األمر 
 در!"!!!
لـمفءة: يقال 

كذلك يقول  
 الخلق وحب
لة ووسيلة لل

البدعة: " 
ط عدم االلتز

 

إذا ت
بالصَّد
إضاء
أوًَّال:
سيِّد
ضالل
ثانًيا:
بشرط
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 21...........................!!!الدَّارمي سعيد بن لعثمان" الـَجْهِميَّة على الرَّد"و" الـمرِّيسي على الرَّد".2

 29 .............................................................!!!الـحنبلي للخالل!" السُّنَّة" كتاب.3

 والـماتُريديَّة األشاعرة السَّادة اإلسالم علماء جمهور عقيدة لغزو القيِّم ابن حشرها التي!" الـجيوش" حال.4
 33..........................................................................!!!الـحديث أهل وفضالء

 47......................................................!!!التَّيميِّين عند والتَّشبيه التَّجسيم نصوص ) ب(

 47 ..........................................................................!!!الـحرَّاني تـَْيِميَّة ابن .1

 63 ..........................................................................!!!الـجوزيَّة القيِّم ابن .2

 84..................................!!! سالـهرَّا خليل محمَّد التـَّْيِمي والَوهَّابِيَّة السَّلفيَّة أدعياء منظِّر .3

 89.....................................................!!!سحمان بن سليمان الوهَّابيَّة مشايخ كبير.4

 91 .................................................!!!السَّعدي ناصر بن الرَّحمن عبد الوهَّابيَّة شيخ.5

 92 ..................................................!!!الشَّيخ آل إبراهيم بن محمَّد الوهَّابيَّة مفتي .6

 93 ......................................................................!!!باز ابن الوهَّابيَّة مفتي .7

 100 .....................................................!!!الُعثَيمين الصَّالح محمَّد الوهَّابيَّة شيخ .8

 130 ...........................................!!!األلباني ناصر محمَّد" !السَّلفيَّة أدعياء محدِّث. "9

 136 .......................................................!!!جبرين ابن اهللا عبد الوهَّابيَّة شيخ .10

 143 ..................................................!!!الفوزان فوزان بن صالح الوهَّابيَّة شيخ .11



458 
 

 152 .........................................................!!!البرَّاك الرَّحمن عبد الوهَّابيَّة شيخ .12

 162 .............................................!!!الشيخ آل العزيز عبد بن صالح الوهَّابيَّة شيخ .13

 173 ...........................................................!!!الغنيمان اهللا عبد الوهَّابيَّة شيخ .14

 177 ........................................................!!!الرَّاجحي العزيز عبد الوهَّابيَّة شيخ .15

 184 .................................................................................!!!متفرِّقات.16

 191..........................................!!!للـمشرب نصرة العلميَّة والـخيانة والتَّدليس التَّلبيس ) ت(

 االعتقاد" نص نقل في أمره، بداية في الذَّهبي وكذلك القيِّم ابن وتلميذه تيميَّة ابن حال .1
 191......................................................................................"!!!القادري

": َعْرِشهِ  َعَلى َوَجاِلسٌ  قَاِعدٌ  َوبِأَنَّهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاِ  اْلَحدِّ  ِإثـَْباتِ " ابكت صاحب الّدشتي عند العلميَّة األمانة .2
 198 ...............................................................!!!أنـموذًجا الزَّاغوني ابن عن النَّقل

 201 ......... ..!!!التَّيميِّين عقيدة ليوافق الـمالكي البغدادي الوهَّاب عبد القاضي كالم!!!))) بتر((( .3

 عقيدة!!!))) حشو(((و!!! الـحدِّ  عن اهللا تنزيه موضع!!!))) تحريف((( في غضاضة يجد القيِّم ابن .4
 التَّعقيب عن يتعامى الـكتاب ومحقِّق!!! الـحنبلي الصرصري قصيدة في!!! التَّنزيه عقيدة موضع الـجلوس
 203 .......................................................................!!!فقط بالتَّصويب ويكتفي

 204.........!!!باطل حديث متن في الـجلوس عقيدة كيسه من يحشر" جيوشه اجتماع" في القيِّم ابن .5

 الخيانة((( يستبيحان الذَّهبي والحافط الـحنبلي الهادي عبد ابن الحافظ العقائدي للمشرب نصرة. 6
 207 ...........................!!!والعلو االستواء مسألة في فورك ابن اإلمام كالم نقل في!!!))) العلميَّة

 في غضاضة يجدان ال الذَّهبي والحافط الـحنبلي الهادي عبد ابن الحافظ العقائدي للمشرب نصرة. 7
 مسـألة في الـحديث أهل اعتقاد حول) هـ371:ت( اإلسماعيلي الـحافظ كالم!!!))) بتر(((

 209......................................................................................!!!الصِّفات

 211...!"!!!الـمصالح ورعاية الشَّرعيَّة السياسة" باسم!!!))) العلميَّة الخيانة((( الوهابيَّة مشايخ استباحة. 8

 عمر بن جميل محمَّد الحنابلة تيلمف" الحنابلة طبقات مختصر: "كتاب طبع في العلميَّة الخيانة .9
 213 ....................................................!!!بيروت في العربي الكتاب دار طبعة الّشّطي،
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 من ألنَّ  الوهَّاب عبد بن محمَّد عارضوا إذا الـحنابلة علماء على واالجهاز النُّصوص بتر في حرج ال. 10
 214...............................................................!!!السَّلف عقيدة عارض فقد عارضه

 شرح في" الـجمهور" من العسقالني حجر ابن الـحافظ لـُمراد باز ابن الشيخ الوهَّابيَّة مفتي تحريف .11
 216 ................................................................................!!!النُّزول حديث

!!! الكالم علم في اإلسالم أئمَّة كالم!!!))) يُــــــــــــــــــــَحـرِّفُ ((( األلباني" السَّلفيَّة وأدعياء الوهَّابيَّة ُمحدِّث".12
 217...............!!!)))!!!بعينه الكفر: (((في الـمشين بالعثار يتَّهمهم!!!))) العلميَّة خيانته((( على وبناء

 سألت لو: حاصله ما العوار، مكشوفة فرية في يدَّعي األلباني،!": والوهابيَّة السلفيَّة أدعياء محدِّث".13
 219...................!!!)))!!!مكان كلّ  في اهللا: (((لقالوا اهللا؟، أين!!!))): األزهر شيوخ كبار((( اليوم

 علم ذمّ  إطالق في له موافق الـهمام اإلمام هذا وكأنَّ  موهمة بطريقة السُّبكي لإلمام كالما ينقل األلباني .14
 220 ..................................................................................!!!وأهله الكالم

 العلة حول النَّووي اإلمام كالم!!!))) ببتر((( مشربه ينصر األلباني" السَّلفيَّة وأدعياء الوهَّابيَّة ُمحدِّث. 15
 222 .....................................................!!!الشَّريف بالقبر التَّمسح كراهة من الحقيقيَّة

 اإلمام" الـُمختار الدُّرُّ " صاحب موقف حول األلباني" السَّلفيَّة أدعياء محدِّث!!!))) "تلبيس(((.16
 225.................................................................!!!بالذَّات التَّوسُّل من الـحصكفي

" السَّلفيَّة أدعياء محدِّث" عند حرج فال!" بالذَّات للتَّوسُّل الـمانعين سواد تكثير: "بـ األمر تعلَّق إذا.17
 من الصَّحيح الـموقف وتحرير نقل في!!!))) العلميَّة الـخيانة((( واستباحة!!!))) التَّدليس((( في األلباني
 227 .........................................................!!!الـحنفي الزَّبيدي مرتضى الـحافظ كالم

 وابن!!!  الـجهة بنفي مصرِّحة تيميَّة ابن كتب جميع: يقرِّر اآللوسي شكري محمود الَوهَّابي التـَّْيمي.18
 229........................................!!!ذلك إليه نسب حين عليه!!!))) كذب((( الـهيتمي حجر

 العلو لعقيدة نصرة!!!))) النَّقل في السَّلخ((( يستبيح الّتويجري حمُّود الوهَّابيَّة مشايخ كبير .19
 230.......................................................................................!!!الـحسِّي

 232 ...!!!االستواء في البيهقي الـحافظ عقيدة نقل في الّتويجري حّمود الوهابيَّة مشايخ كبير تدليس .20
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!!!))) العلميَّة الـخيانة((( استباحة في غضاضة يجد ال لهواه نصرة الّتويجري حّمود الوهَّابيَّة مشايخ كبير.21
 234..............................!!!الشَّرعيَّة للبدعة الـحقيقي المفهوم حول النووي اإلمام تقرير نقل عند

 كلِّ  في اهللا إنَّ : (((يقول الـجوينـي الـحرمين إمام: العثيمين ابن الوهابي الشيخ افتراءات من .22
 236...................................................................................!!!)))!!!مكان

 عن يقول اهللا: األشاعرة السَّادة اإلسالم أمَّة علماء على العثيمين ابن الوهَّابيَّة شيخ افتراء   من جانب .23
 237....................!!!العرش على استوى ما: يقولون واألشاعرة" اْستَـَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْحَمنُ : "نفسه

 عمل حول األئمَّة بعض كالم كامل نقل في!!!))) العلميَّة الخيانة(((و األنصاري إسماعيل الوهَّابي. 24
 238 .......................................................................................!!!الـمولد

 إسماعيل الوهَّابي الشَّيخ عند!!!))) الـمنهج التزام((( دعوى في!!!))) العلميَّة الخيانة((( .25
 241 .....................................................................................!!!األنصاري

 الـحافظ بنقال" الوثوق عدم: "بـ تقريره في روجع حين نفسه عن فوزان بن صالح الشيخ دفاع حول .26
 245 .............................................................!!!الصفات تأويل يخص فيما البيهقي

 إلى!!!))) شيء أبغض: (((طائش القاخت و فاحش كذب في الفوزان الوهَّابيَّة العلماء كبار هيئة عضو .27
 248 .............................................................!!!)))!!!الـتَّــــــــــــــــــــــــــــوحيد: (((الصُّوفيَّة

 249.................................!!!الصُّوفية على الفوزان الوهَّابيَّة علماء كبار هيئة عضو كذب.28

 250..............................................!!!نهاراً  جهاراً  الكذب واستباحة الفوزان الوهَّابي .29

 نقل طريقة في العلميَّة واألمانة الفوزان صالح لإلفتاء) الوهَّابيَّة(= السُُّعوديَّة العلماء كبار هيئة عضو.30
 251 .....!!!الشريف النبوي الـمولد لليلة كوكبري الـملك إحياء كيفّية يخصّ  فيما كثير ابن الـحافظ كالم

 لليلة الـمظفَّر الـملك إحياء صورة على الـجزائري جابر بكر أبو الوهَّابي!!!))) وتدليس تلبيس((( .31
 253 ........................................................................!!!الشَّريف النَّبوي الـمولد

 علوي بن محمَّد الشَّيخ لكالم الحقيقيَّة الصُّورة نقل في الـجزائري جابر الَوهَّابي!!!))) كذب((( .32
 255 .........................................................!!!النَّبوي بالشباك التَّمسُّح حول الـمالكي
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 لإلفتاء، الوهَّابيَّة الدَّائمة اللَّجنة وكذلك باز ابن الوهَّابيَّة مفتي وبمباركة الرَّأس مكشوفة صلعاء كذبة في. 33
 عمل استحسان يرد لم!!!))) قطًعا((( :يقّرر الـمالكي علوي محّمد الحجاز مسند على ردِّه في منيع ابن

 257 ....!!!والـمحدثات البدع ودعاة والرَّافضة القرامطة قادة عند إالَّ  اللَّهمُّ  اإلسالم أمَّة علماء عند الـمولد

 عقيدة((( لتمرير!!!))) العلميَّة الـخيانة((( الـخميِّس الرَّحمن عبد بن محمَّد الوهَّابي الدكتور استباحة .34
 258 ...............................................................................!!!)))!!!الـجلوس

 الحافظ عن النِّقال استسمان في الـخميِّس الرَّحمن عبد بن محمَّد الوهَّابي الدُّكتور!!! تلبيس .35
 260 .......!!!)))!!!الحقيقة على هللا يدين((( إلثبات بطَّال ابن اإلمام البخاري شارح وكذلك اإلسماعيلي

 زعم وفق!!!))) مكان كلِّ  في((( اهللا: لإلفتاء) الوهَّابيَّة(= السعودية الدَّائمة اللَّجنة افتراءات من. 36
 263 .......................................................................................!!!الخلف

 بقوله األشاعرة استدلَّ : الشيخ آل العزيز عبد بن صالح الوهَّابيَّة مشايخ كبير!!!))) افتراءات((( من .37
 كلِّ  في اهللا: (((أنّ  على" شيء دوَنك فليس الباطن وأنت: "وسلَّم وآله عليه اهللا صلى
 264 ............ .....................................................................!!!)))!!!مكان

 265..............!!!الجزائر-األعلى اإلسالمي المجلس طبعة باديس ابن عقيدة في ةالوهابيَّ  تزوير. 38

 268 ...............................................!!!اآلجروميَّة نظم في الوهَّابيَّة!!!))) تزوير((( .39

 269 .........!!!الـمشبِّهة مشرب ليوافق الّرازي اإلمام لكالم الـحوالي سفر الوهَّابي الدُّكتور تحريف .40

 الذين الـحديث أهل وفضالء والـماتُريديَّة األشاعرة السَّادة أِئمَّتها وكبار اإلسالميَّة األمَّة وتضليل تكفير ) ث(
 من وغيرها واالنتقال والزَّوال والـمكان والـجهة واألدوات واألعضاء واألركان والغايات الـحدود عن اهللا ينزِّهون
 272.........................................!!!نهاراً  جهاراً  عليهم الكذب واستباحة!!! الـجسميَّة سمات

 273 .........................................................................!!!الـحرَّاني تيميَّة ابن.1

 279 ...........................................................................!!!الـجوزيَّة قيِّم ابن.2

 287...............................................!!!الَوهَّاب عبد بن محمَّد الوهَّابيَّة الحركة مؤسِّس.3

 298 ........................................!!!الـُمنَـوَّرة والـمدينة الـُمَكرَّمة لـمكة واستباحتهم الوهَّابيَّة.4

 300........................................!!!سعود بن محمَّد بن العزيز عبد بن سعود الوهَّابيَّة أمير.5
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 اإلرهاب: من الـحنابلة علماء معاناة يروي) هـ1295:ت( النَّجدي ُحميد ابن بـمكة الـحنابلة ُمفتي.6
 302.......................................................................................!!!الوهَّابي

 واإلرهاب) هـ1216:ت( األحسائي التَّميمي فيروز بن اهللا عبد بن محمَّد عصره في الـحنابلة شيخ.7
 303 ......................................................................................!!!الوهَّابي

 305...............................!!!الوهَّابي واإلرهاب ُسَحْيم بن محمَّد بن سليمان الـحنبلي الفقيه. 8

 واإلرهاب) هـ1164:ت( األحسائي عفالق بن حسين بن الّرحمن عبد بن محّمد الفقيه.9
 307.......................................................................................!!!الوهَّابي

 310 ........!!!الوهَّابي واإلرهاب) هـ1175:ت( التَّميمي الـمويسي عيسى بن اهللا عبد حريـمالء فقيه.10

 بن محمَّد" الوهَّابّية مؤسِّس" عارض من وكلّ ) هـ1295( النَّجدي حميد ابن بـمكة الـحنابلة مفتي مكانة.11
 312.................................................!!!الوهَّابيَّة من!" التَّحقيق أدعياء" عند الوهَّاب عبد

 عبد بن محمَّد بن حسن بن الرَّحمن عبد الَوهَّابي الشَّيخ الوهَّابيَّة الـحركة مؤسِّس حفيد .12
 314 ......................................................................................!!!الوهَّاب

 في يشكُّ  من تكفير وكذلك!!! ُعمان وإباضية!!!وأبوظبي!!! دبي: ألهل الوهَّابيَّة أئمَّة كبار تكفير .13
 317 ......................................................................................!!!تكفيرهم

 321 ...............................!!!اإلسالميَّة العثمانيَّة الخالفة لدولة الوهابيَّة مشايخ كبار تكفير.14

 323................................!!!واليمن والشَّام مصر بالد لعموم الوهَّابيَّة مشايخ كبار تكفير. 15

 325 ............................................................!!!بابطين اهللا عبد الوهَّابيَّة مفتي .16

 327 .................................................!!!سحمان بن سليمان الوهابّية مشايخ كبير .17

 328 ................................................!!!الشَّيخ آل إبراهيم بن محمَّد الوهَّابيَّة مفتي. 18

 338 .........................................................!!!التـَّْيِميُّ  الـهاللي الدِّين تقيّ  محمًّد. 19

 340 .................................................!!!اإلفتاء و للبحوث الوهَّابيَّة الدَّائمة اللَّجنة .20

 346..............................!!!النَّجدي قاسم بن محمَّد بن الرَّحمن عبد الوهَّابيَّة مشايخ كبير. 21

 347 ....................................................................!!!باز ابن الوهَّابيَّة مفتي .22
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 354 ..........................................................,!!!التَّويجري حمُّود الوهَّابيَّة شيخ. 23

 355 ...............................................................!!!العثيمين ابن الوهَّابيَّة شيخ .24

 360...........................!!!الفقِّي حامد مصر في الوهَّابيَّة السَّلفيَّة وزعيم التَّجسيم كتب ناشر.25

 361 ......................................................................!!!هرَّاس خليل محمَّد .26

 362.........................................................!!!األلباني" الّسلفّية أدعياء محدِّث" .27

 376.........................................!!!الوادعي هادي بن مقبل" السَّلفيَّة أدعياء محدِّث". 28

 381 ....................................................................!!!الفوزان الوهَّابيَّة شيخ .29

 388 ................................................................!!!الوهَّابيَّة شيخ زيد أبو بكر. 30

 391 ...........................................................!!!الغنيمان اهللا عبد الوهَّابيَّة شيخ .31

 396 ......................... !!!الشَّْيخ آل العزيز عبد بن صالح الَوهَّابيَّة الدَّولة في األوقاف وزير .32

 400 ........................................................!!!الرَّاجحي العزير عبد الوهَّابيَّة شيخ .33

 401 ...........................................!!!الـخميِّس الرحمن عبد بن محمَّد الوهَّابي الشَّيخ .34

 403 ...................................................!!!الَوهَّابي التـَّْيمي اآللوسي شكري محمود. 35

 406..........................!!!الشَّريف النَّبوي بالـمسجد الوهَّابي الواعظ الـجزائري جابر بكر أبو .36

 407......................................!!!التـَّْيمي الوهَّابي الـحدَّاد محمَّد بن محمود اهللا عبد أبو. 37

 410.................!!!)))!!!األكـبر الشِّـرك: (((دعاة من كان) هـ241:ت( حنبل بن أحمد اإلمام. 38

 الوليد أبو الـمالكيَّة قاضي الفنون ذو الـحافظ العالَّمة اإلمام" الـموطَّأ شرح في الـمنتقى" صاحب. 39
 413...................!!!)))!!!األكـبر الشِّرك: (((دعاة من كان) هـ474:ت( القرطبي األندلسي الباجي

 415......................................!!!)))!!!الوثنيَّة:(((لـ يُروِّج كان البيضاوي القاضي اإلمام .40

يار قاضي .41  الشِّرك: إلى الـمسلمين يدعوا كان الشافعي جماعة بن العزّ  العالَّمة الـمصريَّة الدِّ
 416 .......................................................................................!!!الّصراح
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 يندى أخرى بموبقات ومتلبِّس!!!))) األكبر الشِّرك: (((يُــــــِقرُّ  اآلخر هو الوهابيَّة عند الذَّهبي الـحافظ.42
 417 ...................................................................................!!!الـجبين لها

 الشِّرك((( دعاة من كان الـملقِّن ابن الدِّين سراج والـمنقول الـمعقول عالَّمة البخاري شارح. 43
 421 .................................................................................!!!)))!!!األكـبر

 الشِّرك: (((دعاة من كان) هـ842 :ت( الشَّافعي الدِّمشقي الدِّين ناصر ابن الـحافظ. 44
 422 .................................................................................!!!)))!!!األكـبر

 الشِّرك: (((دعاة من كان) هـ902:ت( لشَّافعيا السَّخاوي الدِّين شمس النَّاقد الـحافظ. 45
 425 .................................................................................!!!)))!!!األكـبر

 يـُْعَتدُّ  ِمـمَّن لَْيُسوا((( الرَّملي) العالَّمة(و الـهيتمي حجر ابن) الـمحّقق(و األنصاري زكريا) اإلسالم شيخ( .46
 على ُمَعـّولَ  َفالَ  للـُقُبور الـُمَعظـِِّمينَ  الـُغَالة: (((ِمنْ  أنـَُّهم الظَّاِهر بل!!!))) وِخَالِفِهم ِبَكَالِمِهم َوالَ  ِبِهم

 426 ................................................................................!!!)))!!!َكـَالِمِهم

 ِإبَاَحةِ  في ُيَصنـُِّفونَ ((( الذين الغالين وأضرابه السبكي) اإلمام( جنس من هو الرَّملي الشِّهاب) اإلمام( .47
 الفقه أهل وأكابر والعبادة والعلم الفضل أهل من الّرملي الّشهاب) اإلمام( ولوكان!!!)))...وَجَوازِه الشِّركِ 
 ُكفره يُوِجبُ  وَهذاَ  اهللا َغْيرِ  ِعَباَدةِ  ِإلىَ  َدَعا(((و وأرادهُ  قاله فيما أخطأ قد لكان والّزهادة والورع
 427 ................................................................................!!!)))!!!واْرِتَداده

 428 ................!!!السَّفاريني اإلمام وقته في الـحنابلة لشيخ العثيمين ابن الوهَّابي الشَّيخ تكفير .48

 429 ...........................................!!!اإلسالم أئمَّة تراث على!!!))) األقزام((( تسلُّط .49

 445......................................................................!!!التَّعامل في االزدواجيَّة ) ج(

 
  
  


