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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 
 امحلد هلل والصالة والسالم عىل س ّيدان رسول هللا، وبعد:

م نرش مكتب املطبوعات الإسالميّة حبلب الشهباء، 1993هـ س نة 1411يف س نة 

رساةل لطيفة حتت عنوان )العقيدة الإسالمية اليت يُنشأ  علهيا الصغار( ابعتناء ش يخنا الإمام 

. ويه يف ال صل مقّدمة يف العقيدة  هـ1417املتوّّف س نة  -عبد الفتاح أ بو غّدة رمحه هللا

هـ رمحه هللا 376د هللا بن أ يب زيد القريواين املاليك املتوّّف س نة كتهبا الإمام أ بو محمّد عب

يف أ ول رسالته يف الفقه املليك، واكن الهدف تلقني العقيدة الإسالمية للصغار يف زمنه. وقد 

لوجازهتا، وفصاحة أ لفاظها،  أ نّه اختار الاعتناء هبا " -رمحه هللا  -ذكر ش يخنا أ بو زاهد 

ليت ُأدخلت عىل )العقيدة والتوحيد( بدافع الرّد عىل الفالسفة وبُعدها عن الفلسفة ا

 ". وأ ش باههم

مقدمة  -هـ نرُشت نفس العقيدة حتت عنوان )عقيدة السلف  1414ويف أ خر عام 

بكر بن عبد هللا أ بو زيد عن أ يب  ادلكتور ابن أ يب زيد القريواين لكتاب الرساةل(، وقّدم لها

رصين هبا، ويقصد به ش يخنا الإمام أ اب زاهد رمحه هللا زيد ورسالته وَعَبِث بعض املعا

ىل الطعن يف ش يخنا رمحه هللا بدافع احلسد والغرية، مع أ ّن أ اب زيد هذا  حيث هدف اإ

وهل أ حوال مع أ هل  -من حيث السّن ل العمل  -معدود يف طبقة تالميذ ش يخنا رمحه هللا 

املتوّّف س نة  -بن الصديق الغامري  العمل يُغين عن ذكرها ما كتبه ش يخ ش يوخنا عبد هللا

 بعنوان )أ ان وبكر أ بو زيد(. -هـ رمحه هللا  1413

ول أ ريد أ ن ُأسهب يف ذكر أ حواهل، ولكنين سأ حاول بعون هللا تعاىل، العرض 

للنوايح اليت ذكرها الش يخ بكر يف ما قّدمه واعترب فيه أ ّن ش يخنا رمحه هللا قد حّرف 

أ يب زيد القريواين رمحه هللا. مع التعليق أ يضًا عىل بعض النوايح  وبّدل يف عبارة الإمام ابن

اليت تدّل عىل أ ّن الش يخ أ اب زيد يعمتد يف النقل عىل الوسائط دون التحقّق وخاصة أ نّه يف 

مام  لّك ما ذكره يف وريقاته هذه قد اعمتد فيه عىل كتاب )اجامتع اجليوش الإسالميّة( لالإ

لهيا ابن القمّي رمحه هللا مع ا ىل بعض املصادر اليت أ حال اإ لعمل أ نّه اكن من املمكن الرجوع اإ
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 الإمام ابن القمّي للتأ كد من حّصة قراءة الطابع خملطوط )اجامتع اجليوش الإسالميّة(. 

 فأ قول وابهلل التوفيق :

 الالكم عىل رشوح الرساةل

 ( عند الالكم عىل رشوح الرساةل:9قال الش يخ أ بو زيد يف )ص 

 406ول رشوهحا لتلميذه: أ يب بكر محمد بن َمْوهب املقربي، املتوّّف س نة واكن أ   »

هـ، وقيل: بل أ ول رشح لها هو: للقايض عبد الوّهاب بن نرص املاليك املتوّّف س نة 

عىل طريقة  -رمحه هللا تعاىل  -وهذان الرشحان يلتقيان مع ابن أ يب زيد … هـ.  422

   يف: "اجامتع اجليوش الإسالميّة". السلف كام يفيده نقل ابن القمّي عهنام

وأ ما ُجلُّ الرشوح املطبوعة، كرشح زّروق، والعدوي، وابن انيج، وابن غنمي، وغريمه 

ّن املذهب  فهي  عىل طريقة اخللف يف رشح املقّدمة، وهللا املس تعان. ول يستنكر هذا، فاإ

ليه طوائف خمالفون لصاحب املذهب يف كثري من مسائل الاعتق اد، كام حصل ينتسب اإ

ىل أ يب  ىل ال مئّة ال ربعة، ومن أ مثةل ذكل كتاب "الفقه ال كرب" املنسوب اإ يف املنتس بني اإ

فقد رشحه أ بو منصور املاتريدي، وغريه مفشوا فيه عىل التأ ويل.  -رمحه هللا تعاىل  -حنيفة 

  (.10 و 9 وهللا املس تعان. اهـ. الكمه من )ص

  اج اإىل وقفة عندها:فذكر يف مجلته هذه عّدة أ مور  حتت

  تفريقه بني رّشاح الرساةل وتوزيُعهم عىل سلف وخلف. ال وىل :

اثرته مشلكة بني السلف واخللف واعتباره ذكل من اخلروج عىل جادة الصواب  الثانيـة : اإ

  تلميحًا ل ترصحيًا.

مذهب اعتباره أ ّن التأ ويل ليس من مذاهب ال مئّة ال ربعة وابلتايل ليس من  الثالثـة :

 السلف.

 

 

\ 
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 رشاح الرساةل عىل مذهب الإمام أ يب احلسن ال شعري

أ ما ابلنس بة للفقـرة ال وىل، فعنـد الرجـوع اإىل ترمجـة القـايض عبـد الوّهـاب بـن نرصـ 

  /:4/265املاليك يف )اذلخرية يف حماسن اجلزيرة( لبن بّسام /

هـو أ حـُد مـن رصف وجـوه اكن أ بو محمّد يف وقته بقيّة الناس، ولساّن أ حصاب القياس، و  »

 «  …، فقّدر أ صوهل وحّرر فصوهلونظر اليوانين، بني لسان الكنايناملذهب املاليك، 

ن يطلـق عـىل ومعلـوم أ ن هـذا اللقـب اك ،فانظر اإىل قوهل )ولسان أ حصـاب القيـاس(

ىل قوهل )وهو أ حد مـن رصف وجـوه املـذهب املـاليك بـني املتفقّهة ل عىل احمل ّديني عادة، واإ

لكناين، ونظر اليوانين( أ ي مجـع بـني فقـه الإمـام مـاكل ومنطـق اليـوانن. وذكل فـامي لسان ا

كتبه من أ صول عىل مذهب املالكية. وهذا يعين أ نّه اكن عىل غري ما يشـ ييه ادلكتـور بكـر 

يف الفروع، أ ّما يف ال صول فنجد أ ّن احلافظ ابن عساكر قـد ترمجـه يف كتابـه )تبيـني كـذب 

( يف الطبقة الثالثة مّمن لق  أ حصاب الإمام أ يب احلسـن ال شـعري 250-249 ص / املفرتي

  وأ خذ العمل عهنم.

يف   لإمام اتج ادلين الس بيكا وأ ما القريواي فيكف  يف بيان انتسابه لل شعري ما نقهل

ينـاء القـريواين  مـن الكم الإمـام القاباـ املـاليك يف ( 3/368طبقات الشافعية الكربى ) 

قول الش يخ أ ىب محمد  -أ ي احلافظ القابا  -وذكر"  سن ال شعري فقال:عىل الإمام أ يب احل 

ل رجل مشـهور  ملن لمه ّف حب ال شعرىعبد هللا بن أ ىب زيد ّف جوابه  : ما ال شعرى اإ

 ابلرد عىل أ هل البدع وعىل القدرية اجلهمية ممتسك ابلسنن".

، وابلتايل العقيدة شعريّ أ   اناك -أ ي القريواين وابن نرص املالكيان  –ام فهذا يعين أ نّ  

ادلكتور أ يب زيد اذلي يعترب الاشاعرة من اخلارجني عن أ هل الس نّة  مفهوم عىل اليس فهام

ناّم أ سمل قياده لرجل واحد  ،وامجلاعة وهذا يدّل عىل أ ّن أ اب زيد ل يتحّقق من نقول العلامء، واإ

ليد حصيحًا، فليت شعري َمْن املقّّل يقوده حيث يشاء، مث يّدع  أ نّه ل يُقّّل ول يعترب التق 

  ِمن احملّقق؟!!!..
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 اإشاكلية السلف واخللف 

اثرته مشلكة بني السلف واخللـف، فهـذا اتبـع ملذهبـه حيـث  أ ما القضية الثانية ويه اإ

 يعترب أ ّن السلف مه العلامء ال فاضل املعتربون من أ هل احلديث، وليس لكُّهم.

رجاء، وقدر، وتش ّيع، وتأ ويل، وأ ّما اخللف فهم أ هل البدع الع قائديّة من )اإ

/ فأ درج التأ ويل والتفويض مع البدع العقائديّة،  من رسالته 21 يُنظر ص / وتفويض(

وهذا مذهب درج عليه كثري من أ دعياء العمل اجلدد، كام أ درج الاشاعرة واملاتريدية 

طالق يف عداد اخلارجني عن جامعة املسلمني. وذلكل ل بّد من ذك ر تعريفات لكميت ابإ

)سلف( و )خلَف( بفتح الالم، لرنى هل هذا الإشاكل موجود حقيقًة أ م أ نّه ل وجود هل 

ّل يف خمّيةل الش يخ أ يب زيد ومن عىل شالكته.  اإ

 تعريف السلف لغة واصطالحاً 

. ﴾ رِينَ فََجَعلْنَامُهْ َسلَفًا َوَمثاًَل ِلل خِ ﴿: فهو املتقّدم. قال تعاىل، أ ما )السلف( يف اللغة 

 أ ي معتربًا متقّدمًا.

، فللّك قوم، أ هِل مذهٍب، فهيا تعريف: يقول العاّلمة الش يخ وأ ّما يف الاصطالح

دارة املطبعة املنريية/ص -10محمّد منري ادلمشق  يف كتابه )منوذج من ال عامل اخلرييّة يف اإ

ء احلنيفة، ويف اصطالح العلامء عّرفه لّك طائفة حبسب وهجته ومذهبه، فعلام (: »11

ه يف ادلين ويُتََبْع أ ثره، ك يب حنيفة وأ حصابه  مذهبُ السلف يف الرشع امس للّك من يقَّل  قالوا:

ّنم سلفهم، وقد يطلق السلف شاماًل للمجيدين  ّنم سلف لنا، والصحابة والتابعني، فاإ فاإ

ئك وقرابتك لكّهم. ويف لكيات أ يب البقاء: لك معل صاحل قّدمته، ولّك من تقّدمك من أ اب

ىل محمّد بن احلسن اإىل مشس ال مئّة  فهو سلف  وفََرط  كل، والسلَف من أ يب حنيفة اإ

احللواين، واملتأ خّرون من مشس ال مئّة احللواين اإىل حافظ ادلين البخاري، واملتقّدمون يف 

لساننا أ بو حنيفة وتالمذته بال واسطة، واملتأ خّرون مه اذلين بعده من اجمليدين يف 

 . - من اللكيات - هب. اهـاملذ

بن حنبل، يقول: السلف الإمام أ محد  وَمْن ينتسب اإىل مذهب الإمام أ محد بن

 ن الصحابة والتابعني. حنبل ومن تقّدمه م
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افعّية واملالكيّة وعلامء الالكم والفلسفة، يقولون: السلف ما اكن قبل وعلامء الش

 من المنوذج.  ال ربعمئة، واخللف ما اكن بعد ال ربعمئة. اهـ. /

اذلهيب السلف بأ نم من اكنوا عىل رأ س الثالمثئة. كام يف مقّدمة احلافظ وقد عّرف 

 (.4)مزيان الاعتدال / ص

 تعريف اخللَف لغة واصطالحاً 

لغًة: فهو ضّد املتقّدم. فُيقال ملن خلَف أ خر فسّد مسّده:  -بفتح الالم  -أ ّما اخلَلَُف 

   -بسكون الالم  -خلْف  -خلف برش فيقال هل أ ما اذلي  -بفتح الالم  -َخلَف 

ّل من  -بفتح الالم-. أ ما اخللف ﴾ فََخلََف ِمْن بَْعِدمِهْ َخلْف  ﴿ قال تعاىل : فال يكون اإ

 ال خيار. )يُنظر لسان العرب ومفردات القرأ ن لل صهباين(. 

قد ساروا  يعين أ ّن من ُأطلق علهيم -بفتح الالم  -فهذا يعين أ ّن اإطالق لقب اخلَلَف 

عىل نج من س بقهم مّمن أ طلق علهيم لقب )الَسلَف( فكيف يكون ذكل مذّمة عند 

ادلكتور بكر؟ وهذا يعين أ ّن أ هل البدع الاعتقادية ل يندرجون حتت هاتني التسميتني 

ّن العلامء قيّدوه بقوهلم )الصاحل(. ويقصدون به من اتّبع الصحابة  حبال، أ ّما السلف فل 

حسان. فيخرج  ،ومرجئة البدعة ،واجلهمّية ،والقدريّة ،واملعزتةل ،بذكل: اخلوارج ابإ

ولكهنم ل  ،وغريمه من أ هل البدع الاعتقادية اذلين ُوجدوا قبل الثالمثائة ،والرافضة

 -وا برش، فهمفُ لَ ل ّنم خَ  ،-بفتح الالم  -ول يف عداد اخللف  ،يدخلون يف عداد السلف

 بسكون الالم.  -َخلْف  

ذ الإمامان  -بفتح الالم  - عداد الَسلَف واخلَلَف ويدخل يف ال شاعرة واملاتريدية، اإ

أ بو احلسن ال شعري، وأ بو منصور املاتريدي هام من علامء القرنني الثالث والرابع الهجريني. 

ىل أ هل الس نّة وامجلاعة.  وهام من أ هل التباع ل من أ هل الابتداع، بدليل نس بة أ تباعهم اإ

هـ، يف كتابه )لواحئ  1188محمّد بن أ محد السفاريين احلنبيل املتوّّف س نة  يقول العاّلمة

ال نوار الهبية وسواطع ال رسار ال ثرية لرشح ادلّرة املضّية يف عقد الفرقة املرضّية(: "أ هل 

ماهمم أ محد بن حنبل ريض هللا عنه،  وال شعريّة الس نّة وامجلاعات يالث فرق: ال ثريّة واإ

ماهمم أ بو احل  ماهمم أ بو منصور املاتريدي. وأ ّما فرق  ،شعرّي رمحه هللاسن ال  واإ واملاتريديّة واإ

 . اهـ الضالةل فكثرية جدًا".
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 الإمام ال شعري انطق بلسان أ هل الس نة

( مبّينًا 132 ويقول الش يخ العاّلمة محمّد منري ادلمشق  يف كتابه أ نف اذلكر )ص

ن ال شعري اإىل مذهب أ هل الس نّة وامجلاعة: حال أ هل الس نّة قبيل انتقال الإمام أ يب احلس

وأ هل الس نّة مل تكرتث ابلضعف اذلي أ حاق هبا حّّت أ صبحت أ قلّية من الفرق الصغرية  »

ّل القليل، وأ بو احلسن ال شعرّي ما برح خصامً هلم  أ ي ل هل الس نّة عندما  -ومل يؤيّدمه اإ

ذا أ راد هللا أ ن يغرّي ت -اكن معزتلّياً  شعري فأ صبح انقلب أ مر أ يب احلسن ال   كل احلالحّّت اإ

 . اهـ «.داعية للس نّة الغّراء بعد أ ن اكن داعية لالعزتال وأ هل ال هواء

ىل أ ّن أ اب احلسن انتقل مبارشة من الاعزتال اإىل مذهب أ هل  وجتدر الإشارة هنا اإ

تميّية  الس نّة، دون التوّسط مبرحةل اثلثة يه الالكبّية، وهو أ مر يبدو أ ّن ش يخ الإسالم ابن

مام أ يب احلسن  -رمحه هللا  - قد تفّرد بذكره، واتبعه عليه من جاء بعده. أ ّما اذلين ترمجوا لالإ

ّل ما ذكره الش يخ محمّد منري ادلمشق .  قبل القرن السابع مل يذكروا اإ

قام أ بو احلسن  :» -وهو مس تخلص من تبيني كذب املفرتي -ويقول ادلمشق  أ يضًا 

نّه اكن عارفًا ال شعري ورشع يُناضل  الفرق اخملالفة ل هل الس نّة وامجلاعة، وحيث اإ

فاكن ذكل مدعاة  ،بأ ساليهبم فاكن يقهر مناظريه ل ّن احلّق معه قد تأ يّد بقّوة احلّجة العقلّية

وأ طلقوا عليه لقب الإمام ل ّنم بدأ وا  ،ل هل الس نّة يك جيمعوا مشلهم ويوّحدوا صفوفهم

والالكم ما  -أ شعريّة  :ضوا بأ ن يقال ل هل الس نّة وامجلاعةحّّت ر  ،يشعرون بنجاح خّطته

ل نزاع أ ّن عقيدة أ هل الس نّة مل يأ ِت هبا أ بو احلسن  -زال للش يخ محمّد منري رمحه هللا 

ناّم يه عبارة عن الاعتقاد اذلي جاء به الإسالم ،ال شعرّي ويبتكرها وهو سابق عىل  ،واإ

 ّ ناّم مل ليه يف هذا العمل نُسب ولدة ال شعرّي بعّدة قرون، واإ ا قام يف زمن اكن الفرَد املشاَر اإ

ليه ّن لكمة أ شعرّي صارت عنوااًن عىل أ هل الس نّة وامجلاعة منذ ذكل احلني ،اإ اهـ. «. حّّت اإ

 بأ ّن هذا املعىن مأ خوذ من )تبيني كذب املفرتي(. وُأَذكِّرمن المنوذج، 

تقريرًا، وهو أ حد أ عالم السلفيّة، يف  هذا ما يقوهل العاّلمة الش يخ محمّد منري ادلمشق 

أ وائل القرن العرشين، وانرش كتب ش يخ الإسالم ابن تميّية وتلميذه ابن القمّي والش يخ محمّد 

ابن عبد الوّهاب، وابن سلّوم، من أ عيان السلفيّة فال أ دري بعد ذكل من أ ين جاء ادلكتور 

ا من أ هل الس نّة. مع العمل أ ّن العاّلمة أ بو زيد ابجياده يف أ ّن ال شاعرة واملاتريديّة ليس ت
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شاعرة واملاتريديّة كبري خالف وليس بني ال   (: »134 يف كتابه )صادلمشق  يقول 

 اهـ.«. وذلكل أ صبحوا يطلقون عىل هاتني الفرقتني أ هل الس نّة وامجلاعة

 املتأ وةل واملذاهب الفقهية

 ،ةل بأ حصاب املذاهب املتبوعةأ ّما القضّية الثالثة اليت أ اثرها ويه التصاق املتأ وّ 

اذلي يبتت  ،ورضب مثاًل ابلإمام أ يب منصور املاتريدي يف رشحه عىل )الفقه ال كرب(

ىل الإمام أ يب  ّما أ نّه  حنيفة، مبا ل يقبل الشك، ولكننسبته اإ يبدو أ ّن ادلكتور أ حد اينني، اإ

ّما أ نّه مل يّطلع عىل ما كتبه احملققو ن، مع يقيين أ ّن ادلكتور مل ل يريد أ ن يعرتف بذكل، واإ

يّطلع عىل رشح الإمام أ يب منصور املاتريدي، ذكل ل نّه لو قرأ ه لوجد أ نّه مل خيرج عن 

يبات الصفات.   مذهب أ هل احلديث يف اإ

ومعلوم أ ّن التأ ويل اذلي ينفيه ادلكتور يعتربه نفيًا للصفات. ومع بطالن هذا التحليل، 

ّل أ يّن أ نقل نصوصًا من رشح الف مام املاتريدي تثبت الصفات وتفّوض حقائقها اإ قه ال كرب لالإ

(: 114فيقول مثاًل يف الصحيفة رمق ) ،تعاىل. وهو نفسه مذهب أ هل احلديثاإىل هللا 

ومن قال: القرأ ن خملوق، وأ راد به الالكم اللفظ  القامئ بذات هللا، كام هو مذهب  »

 «. جعل الباري تعاىل حماًل للحوادثو  نفى الصفة ال زلّيةالكراميّة، يكون اكفرًا ل نه 

قال الإمام ال عظم: )وصفاته لكّها( ذاتّية اكنت أ و فعلّية  »(، يقول: 117ويف ص)

)خبالف صفات اخمللوقني( وذكل ل نّه تعاىل )يعمل ل كعلمنا( ل ّن علمنا حادث ل خيلو عن 

 اهـ. «  معارضة الومه وعلمه تعاىل قدمي

ينف  أ ن تكون كصفة اخمللوق. وكذكل سائر صفات فنالحظ أ نّه يثبت الصفة و 

 … اذلات اليت ذكرها من القدرة والرؤية والالكم

اليد والنفس )مفا ذكره هللا يف القرأ ن من ذ كر الوجه و " (: 121-120ويقول ص )

(. أ ي أ صلها معلوم ووصفها جمهول لنا، فال يبطل ال صل املعلوم فهو هل صفات بال كيف

عجز عن درك الوصف، وروي عن أ محد بن حنبل )كذا( رمحه هللا بسبب التَشابه وال

ن يده قدرته أ و نعمته ل ن فيهتعاىل أ ن الكيفية جمهوةل والبحث عهنا بدعة )ول يقال  ( أ ي اإ

بطال الصفة ) قول  بطال الصفة( اليت دل عىل يبوهتا القرأ ن )وهو( أ ي اإ ّف هذا القول )اإ
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 .- اهـ – "صفته بال كيف( وكذا وهجه ونفسه أ هل القدر والاعزتال (. . . )ولكن يده

يبات الصفات دون فلك هذه ا تأ ويل لها ول تشبيه لها بصفات لنقول تنص عىل اإ

ن هذا ليس مذهب ال مئة  اخمللوقني فأ ين اخلطأ  يف هذا؟ وهل يس تطيع أ حد أ ن يقول اإ

ّل أ ن يكون مش هبًا !!..   ال ربعة؟ اللهم اإ

 السلف والتأ ويل

 لتأ ويل ليس من مذاهب السلف، فهذا ابطل يكذبه عدة أ مور، مهنا:أ ما ز معه أ ن ا

رشاد الفحول )ص  -أ   ن الناس اختلفوا يف صفات 296أ ن الشواكين يف اإ (، قال : "اإ

  الباري عىل يالية مذاهب : 

وهذا قول أ نه ل مدخل للتأ ويل فهيا بل جيري عىل ظاهرها ول يؤول يشء مهنا  ال ّول :

 املش هّبة.

أ ّن لها تأ وياًل ، ولكنا منسك عنه مع تزنيه اعتقادان عن التشبيه والتعطيل لقوهل  الثاين :

لَ اّلَلُ ﴿تعاىل : 
ِ
 . قال ابن برهان: وهذا قول السلف. ﴾ َوَما يَْعمَلُ تَأِْويهَلُ ا

قال الشواكين: وهذا هو الطريقة الواحضة واملهنج املصحوب ابلسالمة عن الوقوع يف 

ل هللا...هماوي التأ ويل مل   ا ل يعمل تأ ويهل اإ

 أ نا مؤوةل.  الثالث :

 ،-وهو اذلي اختاره ادلكتور - قال ابن برهان: وال ول من هذه املذاهب ابطل

ُ  -وهام الذلان ردهام ادلكتور -وال خران منقولن عن الصحابة  ل هذا املذهب الثالث عن قون

  عيل وابن مسعود وابن عباس وأ م سلمة".اهـ. 

مامًا حنبليًا حافظًا هو الإمام ابن اجلوزي وذلكل جن عىل من محل  عُ ّرِ قَ يُ  -رمحه هللا  -د أ ّن اإ

النصوص يف الصفات عىل ظاهرها ونفى دخول التأ ويل علهيا، فقال يف دفع ش به التشبيه 

وقد أ خذوا ابلظاهر يف ال سامء والصفات فسموها ابلصفات تسمية مبتدعة  (/: »27 )ص

ىل النصوص الصارفة عن  ،من النقل ول من العقل ل دليل هلم يف ذكل ومل يلتفتوا اإ

ىل املعاين الواجبة هلل تعاىل لغاء ما توجبه الظواهر من سامت  ،الظواهر اإ ىل اإ ول اإ

مث ملّا أ يبتوا أ نا  ،"صفة ذات" :"صفة فعل" حّت قالوا :ومل يقنعوا بأ ن يقولوا ،احلدوث
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تيان( قالوا: ل حنملها عىل توجيه اللغ ،صفات ة، مثل: )يد( عىل نعمة وقدرة، ول )جم ء واإ

عىل معىن بٍر ولطف، ول )ساق( عىل شّدة. بل قالوا حنملها عىل ظواهرها املتعارفة، 

ذا أ مكن منا حيمل عىل حقيقته اإ فاإن  ،والظاهر هو املعهود من نعوت ال دميني، واليشء اإ

لهيمويأ نفو ،رُصِف محل عىل اجملاز، مث يتحّرجون من التشبيه ضافته اإ  :ويقولون ،ن من اإ

 «.حنن أ هل الس نة. والكهمم رصحي يف التشبيه...

فبعد هذا من هو متبع السلف ممن خرج عن نجهم ؟!!. فادلكتور اختار مذهب 

مث أ طلق عىل التشبيه مذهب أ هل الس نة  ،ورّد مذهب الصحابة والتابعني ،املش هبة

  فأ ي ختبط هذا اذلي نقرؤه !! وجعل مذاهب الس نة وامجلاعة ضالًل، ،وامجلاعة

يباته مع تفويض علمه اإىل هللا مذهب السلف،  طالق مذهب املش هبة، واإ فنف  التأ ويل ابإ

وكذكل تأ ويهل، واذلي هو تفسري الس ياق العام، وهذا ل يعين نف  الصفة، بل تُثْبَُت الصفة 

 ويؤّول الس ياق مبا ل خيرج عن اس تعامل العرب للغة. 

اصة عند خبابن كثري يف تفسريه الكثري من هذه التأ ويالت و وقد ذكر احلافظ 

 الصفات اليت تومه التبعيض. 

يُُّه الَسَماَواِت َواَلْرَض  ﴿مفثاًل عند قوهل تعاىل:  ذ كر عن ابن عباس  ﴾ َوِسَع ُكْرس ِ

 ريض هللا عهنام: أ ي علمه. 

وم القيامة وما يكون ، يقول : يعين ي﴾ يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساقٍ  ﴿وعند قوهل تعاىل 

 فيه من ال هوال... ونقل قول ابن عباس أ نّه يوم القيامة، يوم شّدة وكرب. 

لَ َوهْجَهُ  ﴿وعند قوهل تعاىل: 
ِ
ٍء َهاكِل  ا ايه.  ﴾ لُكُّ يَشْ ل اإ  قال: اإ

ومن أ حب التوسع فلرياجع  ،فهذه أ مثةل ذكرهتا عند تلميذ ش يخ الإسالم ابن تميية

 مقدار التضليل اذلي امارسه بعض أ دعياء اتباع السلف، ول أ دري التفسري، وبذكل نعمل

ف العلامء مذهب السلف أ ّي سلف يقصدون، وك ن السلف مذهب فقهي  حمّدد، بيامن عرّ 

حسان  »بأ نّه:  ما اكن عليه الصحابة الكرام رضوان اّلّل علهيم، وأ عيان التابعني هلم ابإ

مة وُعرف عظم شأ نه يف ادلين وتلقى الناُس الكهمم واتباعهم وأ مئة ادلين ممن ُشهد هل ابلإما

 ،اخلوارج :أ و شهر بلقب غري مريض، مثل ،دون من ُرِمَ  ببدعة ،ف  عن سلفلَ خَ 
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وحنو  ،والكراميه ،واملعزتةل ،واجلهمية ،واجلربية ،واملرجئة ،والقدرية ،والروافض

 / 20اهـ. /من كتاب لوامع ال نوار/ص «. هؤلء

 ،والعلامء التابعني هلم ،والتابعني ،أ ن الصحابة :لطلبة قبل العلامءومعلوم عند صغار ا

وهذا يعين أ ن مجموع أ قواهلم لكها  ،قد حصل بيهنم من اخلالف ما هو مدون يف الكتب

ذا اكن ورد عن الصحابة رضوان هللا  مندرجة حتت مذهب السلف. ومن ذكل التأ ويل، فاإ

 مل خيرجوا عن مذاهب الصحابة، ل يف علهيم فكيف يستنكف ال مئة ال ربعة عنه؟ ومه

 الكوفة ول يف املدينة. 

«.  يتزّنل أ مره، فأ ما هو فدامئ ل يزول »وهذا الإمام ماكل يقول يف حديث الزنول: 

ىل الإمام. ومعلوم نفور 8/105ذكره اذلهيب يف السري ) ( ومل جيزم برّده، مما يصحح نسبته اإ

 اذلهيب من التأ ويل.

ذكل أ ن ادلكتور امّوه عىل الناس عىل طريقة ابن عبـد السـمرقندي اذلي واخلالصة من لك 

/  5رمجتـه مـن لسـان املـزيان ) ، ففـ  تاكن يضع احلديث عىل النيب صىل هللا عليـه وسـملّ 

271:) 

بــن عــامر الســمرقندي املتــوّف يف حــدود الثالمثائــة وهــو معــروف بوضــع  " محمــد بــن عبــد

تـه:  روى عـن حيـ  بـن حيـ  وعصـام بـن يوسـف احلديث . قـال اخلطيـب، وَطـَوَل ترمج 

 وجامعة أ حاديث ابطةل ...  قال ادلارقطين: اكن يكذب ويضع احلديث. 

قال جعفر بن احلجاج  املوصيل: قدم محمد بن عبد علينا املوصل، وحدينا بأ حاديـث منـاكري 

ذا هــو يف ِحلـَـٍق مــن احملــ ليــه لننكــر عليــه ، فــاإ ديني ، فــاجمتع جامعــة مــن الشــ يول ورصان اإ

والعامة، فلام برَُصَ بنا من بعيد عمل أ ننا جئنـا لننكـر عليـه، فقـال : حـدينا قتيبـة ، عـن ابـن 

لهيعة، عن أ يب الزبري، عن جابر، أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قـال : " القـرأ ن الكم 

 هللا غري خملوق " .  فمل جنرس أ ن نقدم عليه خوفا من العامة ورجعنا".

العلامء لقال ملن حوهل من ع بال جدال، ولكن لو أ نكر عليه وهو حديث موضو 

يني والعاّمة املنصتة هل: يقولون القرأ ن خملوق، والقوم حديثو عهد بفتنة الإمام أ محد.  ()املَُحّدِ

 فمل ينكروا عليه.  ( ورجعوا،العامة و  ) احملديني ذلكل خيش العلامء من سطوة

لهيا .وهذا حال ادلكتور وحال املدرسة اليت ي   نتسب اإ
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 تفنيد مزامعه يف حق ش يخنا رمحه هللا تعاىل

مام العامل التق  النق  الورع أ يب  وال ن أ بدأ  مبناقشة ادلكتور فامي افرتاه عىل ش يخنا الإ

  زاهد رمحه اّلّل وبََل ابلرضوان ثراه :

أ ي  -قد تناولها -ه ش يخنابيقصد  -( : "فرأ يت هذا املعتين11قال ادلكتور يف )ص 

بقمل غري قمل ابن أ يب زيد، وبعقيدة ختالف عقيدته، فوّظف التحريف مبا سّولت هل  -قدمةامل

نفُسه يف نّص هذه العقيدة ومعناها ففتح فهيا يُلاَم، وغّشاها من عقيدة التفويض والتحريف 

 ما غّّش.." اإىل ما ذ كره من ختّرصات . 

يد املاليك ال شعري بشهادة ول أ دري ما يه عقيدة ش يخنا اخملالفة لعقيدة ابن أ يب ز 

( وّف )مسائل أ يب الوليد ابن رشد 122احلافظ ابن عساكر يف تبيني كذب املفرتي )ص

 /( ما يفيد ذكل.2/931اجلد /

يراده لكمة )بذاته(، مع العمل   لك هذا ل ن ش يخنا رمحه اّلّل أ نكر عىل أ بن أ يب زيد اإ

"قال احلافظ اذلهيب يف كتاب العلو  أ نّه نقل الكمًا للحافظ اذلهيب يف ذكل. وهو ال يت:

 ( عند ذكر لكمة ابن أ يب زيد يف قوهل )بذاته(، فليته تركها(". 172)ص

مام ابن 19/606وقال احلافظ اذلهيب أ يضًا يف سري أ عالم النبالء ) ( يف ترمجة الإ

الزاغوين احلنبيل، وهو أ حد يالية أ نكر علهيم ابن اجلوزي، وكتب دفع ش به التشبيه للرد 

  لهيم، قال اذلهيب بعد أ ن ذكر قوهل يف قصيدة هل:ع

  س بحانه عن قول غاٍو ملحد.  عاٍل عىل العرش الرفيع بذاتِه  

لهيا ويه تُ  ُب النفوس وتركها أ وىل، وهللا غِ شْ ما ييل: "وقد ذكران أ ن لفظة )بذاته( ل حاجة اإ

 أ عمل". 

 !!.. فاكن عىل ادلكتور الإناكر عىل احلافظ اذلهيب ل عىل ش يخنا

بل وقد ذكر الإمام ابن أ يب زيد نفُسه مذهبه يف الصفات يف كتابه )اجلامح يف السنن 

/ حيث قال: "ونُصدق مبا جاءان عن هللا عّز وجل 114وال داب واملغازي والتارخي /ص

يف كتابه، وما يبت عن رسول هللا صىّل هللا عليه وسمل من أ خباره يوجب العمل مبحمكه 

متشاهبه وبلك ما غاب عنا من حقيقة تفسريه اإىل هللا س بحانه. وهللا ونُقر بنص مشلكه و 
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يعمل تأ ويل املتشابه من كتابه، والراخسون يف العمل يقولون: أ منا به لك من عند ربنا. وقال 

ن الراخسني يعلمون مشلكه ولكن ال ول قول أ هل املدينة وعليه يدل  بعض الناس: اإ

 اهـ. .«الكتاب

يب زيد هنا يوافق مذهب املؤوةل مّمن يرحجون أ ن الصفات من وهذا اذلي ذكره ابن أ  

ّل هللا، وأ ّنا مّما يفّوض علمه اإىل هللا تعاىل. بدليل أ ّن اذلي رحجه  املتشابه اذلي ل يعلمه اإ

يف تفويض عمل املتشابه اإىل هللا، هو اذلي رّجحه غريه من ال مئة، مثل الإمام أ يب عبد هللا 

-(، واذلي قال ما يأ يت: ]املسأ ةل[ السادسة13وما بعدها(/ص) 4/9القرطيب يف تفسريه )

 قوهل:

أ محد بن -، فقال ش يخنا أ بو العباس ﴾ فَيَتَِبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابْتِغَاَء الِْفْتنَِة َوابْتِغَاَء تَأِْويهِلِ  ﴿

وه وجيمعوه رمحة هللا عليه: متّبعو املتشابه ل خيلو أ ن يتبع -معر القرطيب صاحب )املفهم(

ضالل العوام، كام فعلته الزاندقة والقرامطة الطاعنون يف  طلبًا للتشكيك يف القرأ ن واإ

مة اذلين مجعوا ما يف الكتاب القرأ ن،  أ و طلبًا لعتقاد ظواهر املتشابه، كام فعلته اجملّسِ

والس نة مما ظاهره اجلسمية حّت اعتقدوا أ ّن الباري تعاىل جسم جمّسم وصورة مصّورة 

صبع، تعاىل هللا عن ذكلذا بداء ت وجه وعني ويد وجنب ورجل واإ ، أ و يتبعوه عىل هجة اإ

يضاح معانهيا، أ و كام فعل َصِبْيغ حني أ كرث عىل معر فيه السؤال. فهذه أ ربعة  تأ ويالهتا واإ

 أ قسام:

  ل شك يف كفرمه... ال ول:

  الصحيح القول بتكفريمه.. الثاين:

اء عىل اخلالف يف جواز تأ ويلها. وقد عرف أ ن مذهب اختلفوا يف جواز ذكل بن الثالث:

السلف ترك التعّرض لتأ ويلها مع قطعهم ابس تحاةل ظواهرها، فيقولون أ مروها كام جاءت. 

بداء تأ ويالهتا ومحلها عىل ما يصح محهل يف اللسان علهيا من غري قطع  ىل اإ وذهب بعضهم اإ

  بتعيني مجمل مهنا.

، كام فعهل معر بصبيغ.اهـ. ابختصار. من )اجلامع ل حاكم القرأ ن الرابع: احلمك فيه ال دب البليغ

/4/14.)  

يراد هذه املسأ ةل يف هذا املوضع يعين أ ن الصفات من املتشابه. ول ن ترجيح ابن أ يب زيد  فاإ

  يلتق  مع ترجيح القرطيب، وهام مالكيان، يعين أ ن مذههبام واحد.

 الصفات اإىل هللا س بحانه. وليس عىل فهذا يعين أ ن الإمام ابن أ يب زيد مفّوِض معىن
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عىل ما قاهل الشواكين ونقهل عن ابن برهان. كام أ نّه  -مذهب املش هبة  -مذهب ادلكتور 

خروجًا عن مهنج السلف. كام يعترب أ ن الصفات من املتشابه. وهو ما اعتربه ادلكتور 

 .س يأ يت

فهذا جعيب من رجل أ ما الثمُل اليت تلكم ادلكتور عهنا، ويه التفويض والتحريف. 

ىل العمل أ ن يقول هذا الالكم. ولكنين أ عذره، ذكل أ ن اخملالفة يف املذهب والهوى  ينُسب اإ

  تصنع أ كرث من ذكل. وريض هللا تعاىل عن الإمام الشافع  القائل:

  لكن عني اخلط تبدى املساواي. فعني الرضا عن لك عيب لكيةل  

  وقال غريه :

ذ مل ينالوا سعيه     فالناس أ عداء  هل وخصوم حسدوا الفّت اإ

نـّه ذلميـم  كرضائر احلس ناء قلن لوهجها    . حسدًا وبغيًا اإ

 

  منه أ ن يعترب التفويض اذلي هو مذهب السلف، ضالًل : فالعجب

  وأ فُته من الفهم السـقمي.  ومك من عائب قوًل حصيحاً  

 هل احلديث تثبت أ ن التفويض مذهب السلف:وأ ان أ نقل مجموعة من أ قوال أ مئة أ  

قال سفيان بن عيينة: "لك ما وصف هللا به نفسه يف كتابه فتفسريه تالوته 

(. ويقصد به 62والسكوت عنه" )ذكره الإمام زين ادلين الكريم يف أ قاويل الثقات ص

 السكوت عن تفسري معناه. وهذا هو التفويض. 

: "فلك هذه 239 )الإابنة الصغرى( صوذلكل قال احلافظ ابن بطة العكربي يف

ال حاديث وما شالكها، متر كام جاءت، ول تُعاَرض ول ترُضب لها ال مثال، ول يواضع فهيا 

وتركوا املسأ ةل عن تفسريها، ورأ وا أ ن القول، فقد رواها العلامء وتلقاها ال اكبر مهنم ابلقبول 

 التفويض. معانهيا". وهذا أ يضًا هوالعمل هبا ترك الالكم يف 

ّن اّلّل يزنل اإىل سامء ادلنيا(  وقال الإمام أ محد يف قول النيب صىّل هللا عليه وسمل: )اإ

و)اإن هللا يُرى يوم القيامة( وما أ ش به هذه ال حاديث: "نؤمن هبا، ونصدق هبا، ل كيف، 

 ول معىن، ول نرّد مهنا شيئًا" )ملعة الاعتقاد( وقوهل )ول معىن( يعين التفويض. 
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(: نقل اذلهيب هذين 19/349 ترمجة القايض أ يب اخلطاب اللكوذاين يف السري )ويف

  البيتني هل:

 قلت : الصواب كذكل خرّب س يدي  قالوا : أ تزمع أ ن عىل العرش اس توى؟ 

 فأ جبيم : هذا سؤال املعتدي .اهـ.  قالوا : مفـا معىن اسـتواه أ ِبْن لنـا  

  عتداء عىل مذهب السلف .والسؤال اكن عن املعىن فاعتربه من الا

  (: 14/373ويقول احلافظ اذلهيب يف السري )

َتَوى﴿أ ي بقوهل تعاىل  -من أ قّر بذكل » تصديقًا لكتاب هللا  ﴾ الَرمْحُن عىََل الَْعْرِش اس ْ

ول حاديث رسول هللا صىّل هللا عليه وسمّل، وأ من به مفّوضًا معناه اإىل هللا ورسوهل ومل 

 اهـ.«. معق فهو املسمل املتبعخيض يف التأ ويل ول

فهذه بعض النقول اليت تثبت أ ن التفويض هو مذهب السلف، ويقصد فيه تفويض 

 معىن الصفة اإىل هللا ل تفويض املعىن العام لس ياق النص مبا يقتضيه يف اللغة. 

واذلين اعتربوا أ ن التفويض رشٌّ من التأ ويل وأ نه ضالل، فال أ دري من أ ين جاءوا 

ل يبات الصفات عىل طريقة القايض أ ىب يعىل الفراء هبذا اإ -أ ن يكون السبب غلومه يف اإ

ل اللحية والعورة، فاإين أ لزتمه.  -رمحه هللا  القائل: أ لزموين من الصفات ما شئمت، اإ

مما دفع ابن المتمي  احلنبيل عىل القول: "لقد خرىء أ بو يعىل عىل احلنبلية خرية ل 

 بن اجلوزي وابن رجب، من أ قوال القايض وتالمذته.يغسلها البحر". وذلكل تربأ  ا

(: "وانتدب للتصنيف 27و 26قال الإمام ابن اجلوزي يف )دفع ش به التشبيه/ص

وصاحُبه القايض أ بو  -403البغدادي الوراق املتوّّف س نة  -يالية: أ بو عبد هللا بن حامد

أ بو احلسن  -ن الزاغواينواب -458محمد بن احلسني بن الفراء احلنبيل املتوّّف س نة  -يعىل

فصنفوا كتبًا شانوا هبا املذهب، ورأ ييم قد نزلوا اإىل  -527عيل بن عبيد هللا املتوّّف س نة 

  مرتبة العوام حفملوا الصفات عىل مقتىض احلس...".اهـ.

: "والصواب ما 56و 55وقال احلافظ ابن رجب احلنبيل يف )بيان فضل عمل السلف( ص

مرار أ ايت الصفات وأ حاديهثا كام جاءت من غري تفسري لها ول عليه السلف الصاحل من  اإ

ول  -خصوصًا الإمام أ محد-تكييف ول متثيل، ول يصح عن أ حد مهنم خالف ذكل البتة 

  خوضًا يف معانهيا ول رضب مثل من ال مثال لها.
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ن اكن بعض من اكن قريبًا من زمن أ محد فهيم من فعل شيئًا من ذكل اتباعًا لطري قة مقاتل واإ

 ،".اهـ. وهو يقصد أ ولئك النفر بعيهنم.فال يقتدى به يف ذكل -بن سلامين املش ّبها -

وأ ما اهتام ادلكتور لش يخنا الإمام رمحه هللا ابلتحريف، فهذا ما سوف نسري معه 

  خطوة خطوة:

نه رأ ى يف اإخراج ش يخنا للنص ترصفات يف ذات النص ابحلذف  :فقد قال ادلكتور اإ

بدال. )ص  .(13 والإ

جامًل، فقد ذكر ش يخنا رمحه هللا يف   جامًل وتفصياًل، أ ما اإ وهذا الالكم يُرد عليه اإ

لهيا لكامت / ما يأ يت: "وراعيت يف خدميا السهوةل والوضوح، 16مقدمته /ص وأ ضفُت اإ

يضاح فقط، ومجةًل يسرية ممتمة لها نهبت علهيا   ".اهـ.لالإ

ذكر مهنجه اذلي اعتىن ابلرساةل عىل  فش يخنا رمحه هللا لشّدة ورعه وصدقه وضبطه

يضاحية وبيانية يضعها مضن  أ ساسه، واكن من عادته رمحه هللا أ نه يزيد أ يناء الالكم مجاًل اإ

لّللةل عىل أ نا ليست من صلب النص، فصارت هذه ال مانة العلمية عند  - -حارصتني 

أ نس أ نّه بني يدي  ادلكتور أ يب زيد خيانة، فهل حنن يف الزمن اذلي أ خرب عنه س يدان

الساعة س نني خداعة يصدق فهيا الاكذب، ويكذب فهيا الصادق، ويؤمتن فهيا اخلائن وخيّون 

 ال مني؟!.

  وأ ما تفصياًل فنبدأ  معه موضعًا موضعًا:

( أ ن ش يخنا رمحه هللا أ حقم س تة أ لفاظ يف س تة مواضع 15ذكر ادلكتور أ بو زيد يف )ص

هنا أ لفاظ )فرض، واجب، مطلوب( مث قال: "وأ مور من الكم ابن أ يب زيد يف مقدمته، م

الاعتقاد جتري عىل س ياق واحد بأ نا أ صل ادلين وقاعدته، والفرض والواجب ل فرق 

وابن أ يب زيد ماليك املذهب. والتفريق  -رمحه هللا تعاىل-بيهنام عند مجهور الفقهاء مهنم ماكل 

  مرتبة الواجب عند احلنفية.بيهنام من مفردات مذهب احلنفية".اهـ. مث أ خذ يرشح 

 ولرنجع اإىل هذه املواضع اليت ذكرها لرنى ما اذلي يتحّصل عندان.

من نسخة ش يخنا، يقول: ) يعترب املتفكرون بأ ايته، ول  ( :24املوضع ال ول )ص *

يتفكرون يف حقيقة ذاته(. وعند ادلكتور )يف مائّيه ذاته( أ ي ماهّية ذاته، ومعلوم أ ن 

ولكن ادلكتور حيب الإغراب وهذا واحض من  مفاهية اليشء حقيقته، قة،احلقي يه املاهية

ل أ نه مل خيطر عىل ابهل أ ن يكون ذكل من اختالف النسخ.  تصنعه يف رصف اللكامت، اإ
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عند ش يخنا : )والإامان ابلقدر خريه ورشه حلوه ومره  ( :33املوضع الثاين ص ) *

  نا(.فرض  وركن  يف ادلين، ولك ذكل قد قّدره هللا رب 

( )والإامان ابلقدر خريه ورشه حلوه ومره، ولك ذكل قد قّدره هللا 57وعند ادلكتور )ص 

 ادلين(.  ربنا(. فاكنت الزايدة بزمعه ) فرض  وركن   يف

ن تدرج مجةل بيانية بعد طول ابتداء لبيان مرتبة الإامان ابلقدر، أ  اي لهذه الطامة الكربى 

ذا سلمنا بأ نا زايدة وليست   من اختالف النسخ.هذا اإ

عند ش يخنا رمحه هللا: )والإامان حبوض رسول هللا  ( :38املوضع الثالث )ص  *

  صىّل هللا عليه وسمل فرض تَرُِدُه أ مُته(.

 (: )والإامان حبوض رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ترده أ مته( .60وعند ادلكتور)ص 

 فتكون الزايدة لكمة ) فرض( .

عند ش يخنا : )والطاعة ل مئة املسلمني من ُولة أ مورمه  ( :41املوضع الرابع )ص  *

وعلامهئم فريضة، واتباع السلف الصاحل واقتفاء أ اثرمه واجب، والاس تغفار هلم مطلوب. 

  وترك املراء واجلدال يف ادلين وترك لك ما أ حديه احملديون: واجب(.

وعلامهئم واتباع  (: )والطاعة ل مئة املسلمني من ولة أ مورمه61وعند ادلكتور: ) ص 

السلف الصاحل واقتفاء أ اثرمه والاس تغفار هلم. وترك املراء واجلدال يف ادلين وترك لك ما 

  أ حديه احملديون(.

  فتكون الزايدة يف هذا املوضع يالث لكامت )فريضة، واجب، واجب(.

هذه يه املواضع اليت أ طاشت برأ س ادلكتور حّت بدأ  بعدها يكيل الس باب والش تامئ 

يخنا الوقور رمحه هللا. ولو أ معنت النظر أ هيا القارئ الكرمي س تجد أ ن ال مر ل خيرج لش  

  عن حالني: 

  أ ن يكون هذا اختالف نسخ وهو اذلي أ رحجه. ال ول:

أ ن يكون ش يخنا قد أ درج يف الس ياق اخلرب اذلي ُحِذف من امجلل واذلي يقتضيه  الثاين :

تقده ال فئدة من واجب أ مور ادلايانت(. فهذا مطلع النص )ابب ما تنطق به ال لس نة وتع 

مع استبعادي ذكل لك الاستبعاد ل ن ش يخنا اكن نوه بذكل كام  .الواجب ذكره يف موضعه

 ( وذلكل أ ظن أ نه اختالف نسخ ل أ كرث، وهللا أ عمل.41و 40فعل ّف الصفحات )

 



 18 

ن ادلكتور جعل العقيدة لكها أ صول ل فروع فهيا، وهذا خالف ما اج  لكمة  متعتمث اإ

، وخاصة أ نه قد يبت عن الصحابة أ نم اختلفوا يف مسائل عقدية خربية علمية، العلامء عليه

مام ابن تميية، فقد اختلفوا يف رؤية النيب  كام جيده القارئ يف رساةل ال لفة بني املسلمني لالإ

ء أ ههل عليه، صىّل هللا عليه وسمّل لربه يف الإرساء واملعراج، واختلفوا يف تعذيب امليت بباك

ولكها أ مور عقدية تدل عىل أ ن العقيدة فهيا ما امكن أ ن خُيتلف فيه فهذا يعين أ ن فهيا 

فروع. والعجب أ نّه محل )الفريضة، والواجب( يف هذه املواضع عىل الاصطالح الفقهي  

  وهذا أ مر ل ينقيض منه العجب.

املقّدمة ينتظم مجيع ما ( ذكر ادلكتور أ ن ش يخنا رمحه هللا حذف نصَا من 16و يف ص )

وهذا النص هو: "ومُجل  س يذكره ابن أ يب زيد من أ مور الاعتقاد، وال داب، وال حاكم...

وطريقته مع ما  -رمحه هللا-من أ صول الفقه وفنونه عىل مذهب الإمام ماكل ابن أ نس )كذا( 

  سهل سبيل ما أ شلك من ذكل من تفسري الراخسني وبيان املتفقهني".اهـ.

ل أ ن ادلكتور أ حب لها أ ن ويالحظ  أ ن هذه امجلةل تتعلق بعمل أ صول الفقه، وهذا واحض اإ

  تشمل الاعتقاد وال داب وال حاكم...

مع أ ن ال حاكم حملها الفقه، وال صول تبحث يف ال دةل.. عىل لك لنعط ادلكتور ما يريد من 

ن ش يخنا رمحه هللا، املفاهمي ولكنه مل يوفق طبعًا اكلعادة يف الانتقاد، والسبب يف ذكل أ  

( )حاش ية( قوهل: "واقترصت هنا عىل الكمه بشأ ن العقيدة وتعلميها 20ذكر يف )ص 

للصغار يف عرصه، والكبار يف عرصان أ يضًا". وهذا لّللةل عىل أ نه حذف من النص ما ل 

  عالقة هل ابلعقيدة، فأ ين التالعب أ هيا ادلكتور املنصف؟!!..

م ادلكتور ش يخنا بأ نه غري يف الالكم كام ذكر سابقًا حيث ( اهت16مث ويف نفس الصفحة )

نه ورد عنده يف ص ) ( لكمة )حقيقة( بدل )ماهية( وأ ن ش يخنا علق يف احلاش ية 24اإ

 بقوهل: "أ ي ل يعمل أ حد حقيقة ذات هللا تبارك وتعاىل...".

مرتبة  مث قال ادلكتور من َكيْسه: فهذا ليس بيااًن مالقيًا، فاإن مرتبة التفكري تس بق

  العمل، فنف  "التفكري" يف ذات هللا، أ بلغ من نف  العمل فتأ مل.اهـ.

واحلقيقة ل أ دري ماذا يريد هذا ادلكتور، يف أ ول الرساةل يش مت ال شاعرة واملاتريدية، وهنا 

ّن نف  التفكري أ بلغ من نف  العمل،  :مث يقول ،يقول بقول املاتريدي بأ ن التفكر سابق املعرفة اإ

 يعمل مقدار التالزم بيهنام، وأ ننا عندما ننف  أ حدهام ننف  ال خر من هجة.  وك نه ل
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يف أ اثر صفات هللا، قال  ل ن التفكر حيدث من نواحٍ وامتنع من أ خرى، فهو حيدث

ىَل أ اَثِر َرمْحَِة اّلَلِ  ﴿تعاىل: 
ِ
  .﴾ فَانُظْر ا

ال: "ُحبُّ التغليط ولكننا ل نس تطيع أ ن ندرك حقيقة اذلات الرامحة. ولقد صدق من ق

  يوقع يف التخليط". مث اعترب أ ن هذا مكرًا، من )هذا احلليب( !!..

َْت لتكون ماكن املدينة املنورة، أ ليس خريًا هل من أ ن  نعم )هذا احلليب( من مدينة ُرّّشِ

  يكون من جند اليت خيرج مهنا قرن الش يطان؟!!

َواّلَلُ ُمْخرِج  َما ُكنمُتْ  ﴿غيظك أ ما اعتبارك هذا مكرًا فهذا من حسدك وغكل وحقدك و 

( حيث ذكر أ ن ش يخنا رمحه هللا 17. وقد أ خرجه هللا تعاىل يف ما ذكره يف )ص﴾ تَْكُتُمونَ 

( فزاد، ونقص، ولفّق، وترّصف بعبارات أ خرى كام يُعمل 7/1نقل عن القرطيب يف تفسريه )

 ابملقابةل.

نه اخترص الكم الإمام القرطيب يف هذه وعند املقابةل وجدان أ ن ُجَل ما فعهل ش يخنا أ  

ال ية اذلي اس تغرق أ ربع صفحات وربع. فلو أ ّن ش يخنا ذكرها لكها هنا لس تغرقت عرش 

بدة، واخلالصة، وهُيّون عىل القارئ، فاكنت هذه القشة  صفحات، ولكنه أ راد أ ن ينقل الزُّ

ىل نقهل عن زّروق، اذلي  ل يرتضيه بكر أ بو اليت قسمت ظهر البعري. وكذكل لو رجعنا اإ

  / عند الالكم عىل رشوح الرساةل.9زيد ل شعريته، كام ذكر /ص

( يعيب ادلكتور عىل ش يخنا أ نه حول عقيدة السلف اإىل عقيدة َخلِفيٍّة، حتمل 18ويف )ص

 ومحل نصوص الصفات عىل املتَشابه.  ،الإرجاء والتفويض والتأ ويل

 .م عىل التفويض والتأ ويل فقد س بقأ ما الالك

رجاء الفقهاء واذلي ل يعد بدعة  ل ن الإرجاء  ،وأ ما قوهل عن الإرجاء، فيقصد اإ

أ ما اذلي  ،)ل يرض مع الإامان ذنب كام ل ينفع مع الكفر طاعة( :البدع  هو قول القائل

قصده ادلكتور هنا أ ن ش يخنا مل يدخل العمل يف مسمى الإامان كام تقوهل ال ثرية ومجهور 

 أ هل العمل. 

والبدع  منه وغري البدع  بأ نواعه، فميكن  ،قة لن أ دخل يف تعريفات الإرجاءوأ ان حقي

مام اللكنوي يف ذكل، ولكنين أ سوق الكمًا لبن تميية  مراجعة كتاب )الرفع والتمكيل( لالإ

  ( قال:137-1/134يف التفسري الكبري )
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ّن كثريًا من الزناع فهيا -أ ي الإرجاء-واكنت هذه البدعة » نزاع يف الامس  أ خف البدع، فاإ

لهيم هذا القول: "مثل حامد بن أ يب  ذ اكن الفقهاء واذلين يضاف اإ واللفظ دون احلمك، اإ

سلامين، وأ يب حنيفة وغريهام، مه مع سائر أ هل الس نة متفقني عىل أ ن هللا يعّذب من يعّذبه 

 من أ هل الكبائر ابلنار، مث خيرهجم ابلشفاعة، كام جاءت ال حاديث الصحيحة بذكل، وعىل

أ نّه ل بّد يف الإامان أ ن يتلكّم بلسانه، وعىل أ ن ال عامل واجبة، واتركها مس تحق لذلم 

والعقاب، فاكن الزناع يف ال عامل، هل يه من الإامان؟ ويف الاس تثناء وحنو ذكل عامته 

ّن اذلي حرمه هؤلء  غري اذلي اس تحس نه وأ مر به أ ولئك، ومن  -أ ي الفقهاء  -لفظ ... فاإ

يف قلبه من احلال، وهذا حق ل ينايف تعليق الكامل والعاقبة، ولكن هؤلء  جزم جزم مبا

اهـ. أ رجو أ ن «.عندمه ال عامل ليست من الإامان فصار الإامان هو الإسالم عند أ ولئك

  تكون اس توعبت القضية اي دكتور.

أ ما قوكل بأ ن ش يخنا محل نصوص الصفات عىل املتشابه، فاإين لن أ نشغل بذكر معىن 

شابه واحملمك، ولكين سأ كتف  بذكر نصوص عن أ مئة أ هل احلديث تثبت أ ّن الصفات من املت 

 املتَشابه.

  (:2/257يقول احلافظ أ بو القامس ال صهباين يف كتابه ) احلجة يف بيان 

َتَوى ﴿قال أ هل الس نة: الإامان بقوهل تعاىل  » واجب، واخلوض  ﴾ الَرمْحُن عىََل الَْعْرِش اس ْ

: وهو من ال ايت املتشاهبات اليت ذكرها هللا  -أ ي أ هل الس نة -بدعة، قالوا فيه ابلتأ ويل 

ىل نفسه   اهـ.«. تعاىل يف كتابه، ورّد عمل تأ ويلها اإ

ن نصوص الصفات من املتشابه، أ ما أ هل البدع   -اي دكتور -فأ هل الس نة  يقولون اإ

 ة الس نة؟!!..فيقولون يه من احملمك. أ ليس هذا مفهوم اخملالفة ملا قاهل أ حد أ مئ

ويلزم من هذا أ ن /(: »39وقال الإمام ابن قدامة املقديس يف )ذم التأ ويل /ص

نّه اجململ أ و  يكون املتشابه هو ما يتعلق بصفات هللا تعاىل وما أ ش هبه دون ما قيل فيه اإ

اذلي يغمض علمه عىل غري العلامء واحملققني أ و احلروف املقطعة. ل ن بعض ذكل معلوم 

وبعضه قد تلكم ابن عباس وغريه يف تأ ويهل، فمل جيز أ ن حيمل عليه، وهللا  لبعض العلامء

 «. أ عمل

فاقرأ  وتأ ّمل أ هيا ادلكتور. فأ قل ما يدل عليه الكم الإمام ابن قدامة املقديس أ ن 

 املسأ ةل فهيا خالف، فكيف قطعت هبا؟!!.. ومن أ ين؟!!..
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ين الكريم يف كتاب وكذكل اعترب نصوص الصفات من املتشابه الإمام زيُن ادل

بني أ هل  الرصاع الفكري  ) أ قاويل الثقات. وغريه من احلنابةل، وقد مجعت أ قواهلم يف كتايب

 ال ثر وأ هل النظر(. وبذكل يُعرف من املتبع للس نة ومن اخلارج عهنا. 

ولو أ ن ال مور تثبت مبجرد ادلعاوى، لّدعى ُأانس   دماَء أ انس وأ مواهلم. ولكن البينة 

ادعى. فهل عندمك من عمل فتخرجوه لنا؟!!.. مع التذكري أ ن الإمام ابن زيد يرى أ ن  عىل من

  (.6الصفات من املتشابه، كام س بق ذكره )ص 

يراد  مث اكنت الطاّمة الكربى يف نظرك أ ن ش يخنا رمحه هللا أ نكر عىل الإمام ابن أ يب زيد اإ

ل الس نة وامجلاعة ومل لكمة )بذاته( حيت اعتربت أ ن هذه اللفظة وردت عىل لسان أ ه

ينكرها مهنم أ حد، وبينت ذكل بنقكل نّصني من كتاب )اجامتع اجليوش الإسالمية( فهيام 

لفظ بذاته. مث برسدك ُجةّل من أ سامء العلامء اذلين وردت عىل أ لسنيم لكمة )بذاته(. ولك 

  ذكل اعامتدًا عىل اجامتع اجليوش الإسالمية.

 ويف هذا ما يأ يت :

احلافظ اذلهيب تلميذ ش يخ الإسالم ابن تميية ليس من أ ن  أ وًل :

أ هل الس نة، ل نه أ نكر عىل من أ طلق لكمة )بذاته( كام ذكره ش يخنا رمحه 

نك وجدت هل  هللا. ولكن كونه من تالميذ ش يخ الإسالم ابن تميية فاإ

 عذرًا...

 

رمحه -444قوكل: "فقال أ بو منصور السجزي املتوّّف س نة  اثنيًا :

: وأ مئتنا اكلثوري، وماكل وابن ُعييَنْة، وحامد بن زيد، -هللا تعاىل

حساق متفقون عىل أ ن هللا فوق العرش بذاته، وأ ن  والفضيل، وأ محد، واإ

علمه بلك ماكن".اهـ. وذكل اعامتدًا عىل )اجامتع اجليوش الإسالمية( 

 وهذا فيه أ مور :

أ ن امس الإمام هو أ بو نرص السجزي، وهو عبيد هللا بن سعيد  (1

حامت، صاحب كتاب )الإابنة الكربى( اذلي نقل عنه ابن القمي هذا  بنا

النص. فال أ دري هل اخلطأ  من ادلكتور أ م من طابع كتاب اجليوش، 

 ل ين ل أ ظن أ ن الإمام ابن القمي يقع يف هكذا خطأ  فاحش.
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 هذا النص بذاته نقهل احلافظ اذلهيب أ يناء ترمجة أ ىب نرص يف (2

: "وأ مئتنا كسفيان وماكل ال يت( عىل الشلك 17/654السري )

وامحّلادين، وابن عيينة، والُفضيل، وابن املبارك، وأ محد بن حنبل، 

حساق متفقون عىل أ ن هللا س بحانه فوق العرش، وعلمه بلك ماكن،  واإ

ىل السامء ادلنيا وأ نه يغضب، ويرىض، ويتلكّم مبا شاء".اهـ.   وأ نه يزنل اإ

 الَكيْس اذلي يدس ما ل يعمل. فأ ين لكمة )بذاته( . مفن اي ترى صاحب

ذ ال ول   (3 سامعيل الهروي ليسا من السلف، اإ ن أ اب نرص وأ اب اإ اإ

هـ أ ي يف القرن اخلامس، 481هـ والثاين بعده س نة 444متوّّف س نة

ن أ اب اإسامعيل الهروي ُمنتَقد حّت من  فهذا ليس عرص السلف. مث اإ

السري  ش يخ الإسالم ابن تميية وتلميذه ابن القمي. وترمجته يف

(. وقد ذكر اذلهيب أ نّه أ لف كتاب )الفاروق(، وأ ن فيه 18/503)

يبات اس تواء هللا عىل عرشه فوق السامء السابعة ابئنًا من خلقه  )ابب اإ

ىل أ ن قال (من الكتاب والس نة : وّف أ خبار ش ّت أ ن  -أ ي الهروي-، اإ

هللا يف السامء السابعة عىل العرش، وعلمه وقدرته واس امتعه ونظره 

 محته يف لك ماكن".اهـ.ور

فأ ين لكمة )بذاته(؟!!.. مع العمل أ ن اذلهيب قال عن كتاب الفاروق أ نّه كّدره بذكر 

 أ حاديث ابطةل جيب بيانا وهتكها، وهللا يغفُر هل حُبسن قصده. 

 فهل اي ترى اطلع ادلكتور عىل هذه الرتامج؟!! هللا اعمل. 

ن ادلكتور نفسه اعرتف أ ّن لفظة بذاته مل  ترد يف كتاب ول س نة. فقد ذكر مث اإ

( أ ن أ هل الس نة وامجلاعة يقترصون يف تأ ليفهم عىل أ لفاظ ونصوص الوحيني 22)ص

يف العقيدة الواسطية وغريها. مث  -رمحه هللا-الرشيفني كام سلكه ش يخ الإسالم ابن تميية 

ذاته(، انقض نفسه بقوهل: وقد يأ يت بعضهم ببعض هذه ال لفاظ مثل )ابئن من خلقه(، )ب

 )غري خملوق( لزايدة البيان.

الوحيني الرشيفني لزايدة  فلامذا حيق لبعضهم أ ن يأ توا بأ لفاظ زائدة عىل نصوص

نه اس تكرث زايدة البيان عىل الكم البرش فاستنكر البيان ، و ل حيق لغريمه ذكل؟!!.. بل اإ
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 يستنكره عىل ذكل عىل الش يخ يف زايدته بعض أ لفاظ الإيضاح عىل الكم ابن أ يب زيد، ومل

 من زاد به عىل القرأ ن والس نة. ملاذا؟!! 

نّه الهوى والتعصب للَمذهب اذلي يرى صاحبه فيه نفسه صاحب  أ ان أ قول لمك، اإ

النص الرشع ، وحَيمّك فيه هواه.  احلق املطلق ، وأ ن من خالفه فهو ضال. فيزنل رأ يه مزنةل

: "وأ ّن هللا فوق سامواته 108(: صمع العمل أ ن ابن أ يب زيد ذكر يف مقدمة كتاب )اجلامع

 عىل عرشه دون أ رضه وأ نه يف لك ماكن بعلمه". فال توجد لفظة )بذاته(.

وبعد هذين النقلني رسد ادلكتور س تّة عرش اسامً ممن زمع أ نم )اعامتدًا عىل اجامتع 

، اجليوش الإسالمية( قالوا )بذاته( ولكنه مل يذكر النصوص اليت أ وردوا فهيا هذه اللفظة

ابس تثناء ابن أ ىب زيد، والالفت للنظر أ نه ذكر مُن مجليم أ ساطني ال شعريّة من مثل أ يب 

بكر الباقالين، وابن فَْورك، فضاًل عن الإمام أ يب احلسن ال شعري. وفهيم القايض عبد 

الوهاب بن نرص، والإمام القرطيب املفرّس. مع العمل أ ن الإمام الباقالين مثاًل، يقول يف كتابه 

فامي جيب الإامان به: "وأ ن هللا جّل يناؤه مس تٍو عىل عرشه، ومس تول  25الإنصاف( ص)

َتَوى ﴿عىل مجيع خلقه كام قال تعاىل:  بغري مماسة وكيفية، ول  ﴾ الَرمْحُن عىََل الَْعْرِش اس ْ

هل كام أ خرب".اهـ.  هل ويف ال رض اإ  جماورة، وأ نه يف السامء اإ

الَرمْحُن ﴿ها، ومما قاهل: "فاإن قيل: أ ليس قد قال: وما بعد 41كام بسط املسأ ةل يف ص

َتَوى ؟ قلنا: بىل، قد قال ذكل، وحنن نطلق ذكل وأ مثاهل عىل ما جاء يف ﴾ عىََل الَْعْرِش اس ْ

الكتاب والس نة، لكن ننف  عنه أ مارة احلدوث، ونقول: اس تواؤه ل يش به اس تواء اخللق، 

ن العرش هل قرار، ول ماكن، ن هللا تعاىل اكن ول ماكن، فلام خلق املاكن مل ل   ول نقول اإ

 يتغري مّعا اكن."اهـ. فأ ين لكمة )بذاته(؟!!..

، يف معرض الرد 389وكذكل ابن فورك، قال يف كتابه )مشلك احلديث وبيانه( ص

يبات صفات الرب(، فيقول  عىل الإمام احلافظ ابن خزامة فامي كتبه يف كتابه )التوحيد واإ

اباًب ترمجه ابس توائه علىالعرش،  -أ ي ابن خزامة-كر صاحب التصنيفابن فورك: "مث ذ

ل ن اس تواءه عىل العرش س بحانه ليس وأ ومه معىن المتكني والاس تقرار وذكل منه خطأ ، 

بل هو عىل معىن العلو ابلقهر والتدبري وارتفاع ادلرجة  عىل معىن المتكني والاس تقرار،

 لق".اهـ.ابلصفة عىل الوجه اذلي يقتيض مباينة اخل
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 ( يف سورة ال عراف عند قوهل تعاىل : 7/219وكذكل الإمام القرطيب يف تفسريه )

َتَوى عىََل الَْعْرِش  ﴿ تَِة َأاَيٍم مُثَ اس ْ ي َخلََق الَسَماَواِت َواَلْرَض يِف س ِ َن َربمَُكْ اّلَلُ اذَلِ
ِ
، ﴾ ا

تََوى عىََل  ﴿/ قال: "قوهل تعاىل 54ال ية رمق  هذه مسأ ةل الاس تواء،  S﴾  الَْعْرِش مُثَ اس ْ

ىل أ ن قال: "ومل ينكر أ حد من السلف الصاحل أ نه اس توى عىل  جراء، اإ وللعلامء فهيا الكم واإ

عرشه حقيقة..". فلك هذه النقول عن اذلين ذكرمه بأ نم قالوا )اس توى بذاته( تدحض 

 هذا الادعاء..

و)يف لك ماكن بعلمه(  مث أ خذ يتلكم عن مجةل )ابئن من خلقه( ولفظ )حقيقة(.

 و)غري خملوق(، ولك هذه ال مور ل تعنينا يف هذا املوضع. 

ناكر الإمام  مث يف حقيقته السادسة، غلبت عليه نزعته فأ خذ يرشح الفرق بني اإ

ناكر ش يخنا لها، حيث قال: ) فاذلهيب   -رمحه هللا تعاىل  -اذلهيب للكمة )بذاته( وبني اإ

أ هل الس نة وامجلاعة، ل يشك يف ذكل أ حد، ولهذا اكن كتابُه  جاٍر يف الاعتَقاد عىل طريقة

)العلو للعيل الغفار( جشى يف حلوق املبتدعة من املؤوةل واملفوضة، واملعطةل، وغريمه(. مع 

أ ن كتاب العلو يلثاه أ خبار مقطوعة موقوفة عىل من بعد التابعني وال حاديث املس ندة أ و 

ليةل اجلدوى من حيث الاستشهاد. ل جل ذكل املرفوعة فيه قليةل من حيث العدد ق 

لإطالق بعض هده ال لفاظ ل يعين التأ يري بأ ي وجه عىل  -أ ي اذلهيب رمحه اّلّل -"فاستناكره

يبات بال تشبيه وتكييف". كام قال ادلكتور )ص  ( ولكن 37سالمة معتقده يف الإ

ناكر اس تواء اذلات(؟!!..  استناكر ش يخنا يعين )اإ

نه يزنه نعم هكذا يقرر وحد ه ويُلزم ويأ يت بعبارات يِقفُّ لها شعر البدن مث يقول كل اإ

ن  هللا تعاىل. مث يلزم ش يخنا بأ ن قوهل يؤول اإىل ما فاهت به اجلهمية واملعزتةل من قوهلم: "اإ

لها ما  ل ويُقّوِ نه ل يرتك تعليقة اإ هللا يف لك ماكن بذاته" أ ي هبتان هذا وأ ي افرتاء. وحّت اإ

( علق عىل قول 27( فش يخنا رمحه هللا يف نسخته )ص 38 يف )ص يمن عن حقده. كام

حميط بلك ماكن ل -تعاىل-ابن أ يب زيد: )وهو يف لك ماكن بعلمه( فقال: "يعين أ ن عمل هللا

خيفى عليه يشء يف ال رض ول يف السامء". فقال :"فهذا الكم حق لكن تعليقه من َخلَِفّ ٍ 

يبات اس تواء هللا عىل عرشه عىل هذا املوضع، هل معىن دلى ال شع رية يعود ابلإبطال عىل اإ

بذاته، وأ نه يف لك ماكن بعلمه". وهكذا يلزم ش يخنا رمحه هللا مبا مل يلزتمه ويقوهل ما مل 

يقهل. هذا الرجل حقيقة همووس )ابس تواء هللا عىل عرشه بذاته( ولو أ ن ش يخنا علّق عىل 
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نه سيتحول اإىل هذا امل ل أ ن يفرتي عىل املسلمني مقطع يف نقض الوضوء فاإ وضع. ويأ ىب اإ

( حياول جاهدًا الطعن يف ال شعرية ويف التأ ويل 42-4ا -40فذلكل جتده يف الصفحات )

  ويف التفويض. 

( وما بعدها يبدأ  يفرغ ما يف جعبته من حقد ومن أ لفاظ الش تامئ 43مث ويف ص )

ويصدق فيه ويف أ مثاهل  …والس باب ويزمع أ ن هذا من ابب النقد العلم  غرية عىل العمل

  املثل السائر رمتين بداهئا وانسلت. 

وقد خيّب هللا مسعاه وأ ظهر تناقضه وافرتاءه. فهو يريد أ ن يغري حقائق التارخي لتتوافق مع 

عىل معىن  –سلفيًا  -بنص ما ذكره ابن عساكر-مرشبه وهواه فصار ابن أ يب زيد الاشعري

)بذاته(. وأ ن هذه املقدمة جارية عىل طريقة السلف،  ل ن بكر أ اب زيد أ جعبته لكمة-أ يب زيد

مع أ ن لك ما ذكر فهيا هو حمل اإجامع ل خالف عليه بني أ حد من املسلمني ابس تثناء لفظ 

مام  )بذاته( اذلي حتدينا عنه يف ماكنه. مث بعد ذكل أ خذ يغمُز من قناة تلمذة ش يخنا لالإ

مه، ووهللا كنت أ نتقده سابقًا الكوثري هذا العمالق اذلي قّض مضجعهم وكشف عوار

عندما أ قرأ  هل تكل ال لفاظ الشديدة أ ما وقد رأ يت ما كتب هذا ادلكتور فوهللا لقد قرص 

  الكوثري يف أ مثاهلم. 

وعىل لك ال حوال، ل أ س تطيع أ ن أ جارهيم يف حتريفهم للنصوص، فهم متخصصون يف ذكل 

وين يف عقيدة السلف أ هل احلديث، كام حدث مع اذلي حقق رساةل الإمام أ يب عامثن الصاب

ومع حمقق وصية الإمام أ يب حنيفة. فال ول معد اإىل قول أ يب عامثن الصابوين يف مقّدمة 

عقيدته )فاإين ملا عزمت زايرة قرب النيّب صىّل هللا عليه وسمّل(، حفذف لكمة القرب ووضع 

يته )نقر بأ ن هللا تعاىل ماكنا لكمة )مسجد(. والثاين معد اإىل قول الإمام أ يب حنيفة يف وص 

اس توى عىل العرش من غري أ ن يكون هل حاجة واس تقرار عليه..( حفولها اإىل )واس تقّر 

 عليه(.

وبعد، فهذه جعاةل كتبيا تعقيبًا عىل تعليقات ادلكتور بكر أ بو زيد رئيس اجملمع الفقهي  

ل أ نّه يف اململكة العربية السعودية أ راد من خاللها الطعن بش يخنا أ يب زاهد ر  محه هللا، اإ

صدق فيه الكم الإمام أ يب زرعة الرازي، أ ن لك من تلكم يف اجلرح والتعديل عىل غري 

 داينة رجع ال مر عليه، وأ خر دعواان أ ن امحلد هلل رّب العاملني.
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 طرابلس الشام جفر الرابع عرش من شعبان

 س نة عرشين وأ ربعمئة وأ لف من الهجرة

هل النبوية الرشيفة املوافق 

 م22/11/1999

 وكتبــه

 ماجـد ادلرويش الطرابلا احلنف 

 عفا هللا عن ش يوخه وعن وادليه

 وعنه مبنّه وكرمه، أ مني

 


