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وقفات على كتاب من قبس القرآن
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي ال حُيمد على مكروهٍ سواه ،والصالة والسالم على القائل :ليس أحد ـ أو ليس شيء ـ
أذى مسعه من هللا ـ احلديث ـ.1
أصرب على ً
ّأما بعد:
كرّي راجح ،فوجدت فيه ـ وغالباً
حممد ّ
ملسمى [قبس من القرآن] للشيخ ّ
فقد وقفت على التفسري ا ّ
النص الكرّي) ـ من املغالطات ما يلي:
عند قول املؤلّف (حول
ّ
ح
خاصة ابهلل سبحانه
العبادة
اع
و
أن
من
وغريها
االستعانة
و
االستغاثة
 )1قال ص/28رقم :10الدعاء و
ّ
وتعاىل ،ونداء غري هللا كقوهلم (مدد اي فالن) شرك أكرب فتنبّه.
كل ذلك ليس من الشرك ال األصغر
أقول :كالّ فاالستغاثة واالستعانة الشرعيّة وكذلك طلب املدد ّ
ٍ
التوسل
تبّي مشروعيّته
وال األكرب يف شيء إالّ عند ّ
لكل ذلك أدلّته اليت ّ
ّ
وخاصةً ّ
الوهابيّة ،بل ّ
2
اهلام ج ّداً هنا والذي ينبغي الوقوف عنده طويالً طويالً هو تلك الكلمات اليت
لكن الشيء ّ
واالستغاثة ّ ،
قاهلا املؤلّف يف تعقيبه على كلمة اجلفري واليت أحلقيت يف معهد الفتح اإلسالمي قسم الذكور عند جميء
كرّي كلمةً ـ وهي
مرٍة إىل سورّاي سنة  ،2003فبعد أن ألقى
اجلفري كلمته ألقى الشيخ ّ
اجلفري ّ
ّ
ألول ّ
ابلنيب  يف معركة
ّ
مسجلة ابلصوت والصورة ـ ّ
مطولةً أشاد فيها صراحةً ابستغاثة سيّدان خالد ّ 
احممداه .فإذا كان الشيخ حُمطئاً عندما قال تلك الكلمة ،فما يحدرينا أن يكون حُمطئاً
الريموك وقوله  :و ّ
لكن األغرب األعجب من هذا
كذلك فيما يقوله اليوم وأنّه سيأيت عليه يوم يرجع فيه عن أقواله اليوم ؟! ّ
أ ّن كلمة الشيخ هذه كانت سنة  ،2003وأتليفه الذي بّي أيدينا ذحكر أنّه انتهى منه ،1975/8/27
أي يكون الشيخ عندما قال كلمته يف معهد الفتح قد انتهى من تفسريه منذ زم ٍن ٍ
بعيد ،فليحسئل إذاً هل
يعترب استغاثة سيّدان خالد وإقراره هو هلا من الشرك األكرب ؟!.
يسمونه ابحلضرة فيقفزون
 )2قال ص/75رقم .....:3فليتّق هللا أولئك الذين جيتمعون على ما ّ
اجملرد.....
ويرقصون ويذكرون هللا ابمسه ّ
األشعري .
البخاري وغريه عن أيب موسى
 رواه
ّ
ّ

 انظر كتاب [شواهد احلق] للعالّمة يوسف النبهاين (طبع دار الفكر) ،وكتاب [مصباح الظالم يف املستغيثّي خبري األانم] لإلمام ابن النعمان
ح
املراكشي (طبع دار الكتب العلميّة).
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لكل ٍّ
فن رجاله .1واثنياً يحفهم من
أقولّ :أوالً ال يحؤخذ بكالمه عن احلضرة ما دام ليس من أهلها فإ ّن ّ
كالمه أ ّن ذكر هللا تعاىل ابالسم املفرد غري مشروع ،وهذه حب ّد ذاهتا ُمالفة صرُية لقوله سبحانه {واذكر
اسم ربّك} ،ولقوله  :ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض هللا هللا.2
سره العظيم .....:فأتى به مرتّي ومل يكتف بواحدة وأثبت
يقول سيّدان الشيخ األكرب ق ّدس هللا تعاىل ّ
بذلك أنه ذكر على االنفراد ومل ينعته بشيء وسكن اهلاء من االسم وهو تفسري لقوله تعاىل اذكروا هللا
ذكراً كثرياً وهو تكرار هذا االسم وقوله ولذكر هللا أكرب ومل يذكر إال االسم هللا خاصة وهو مأمور من هللا
أن يبّي للناس ما نزل إليهم فلوال أن قول اإلنسان هللا هللا له حفظ العامل الذي يكون فيه هذا الذكر مل
يقرن بزواله زوال الكون الذي زال منه وهو الدنيا .....،فلما قال احلق ولذكر هللا أكرب ومل يذكر صورة
ذكر آخر مع كثرة األذكار ابألمساء اإلهلية فاختذه أهل هللا ذكراً وحده فأنتج هلم يف قلوهبم أمراً عظيماً مل
ينتجه غريه من األذكار فإن بعض العلماء ابلرسوم مل ير هذا الذكر الرتفاع الفائدة عنده فيه.3
ٍ
مبخلوق
 )3قال ص/86رقم .....:6الشرك نوعان :أ ـ شرك أكرب حُيرج من امللّة ومثاله االستغاثة
والطلب منه بعد موته ......ب ـ شرك أصغر ينايف كمال التوحيد الواجب ومثاله احللف بغري هللا كقوله
كرر ص 122حترّي احللف بغري هللا تعاىل واعتباره شركاً.
النيب والكعبة والنعمة ......و ّ
و ّ
أقولّ :أما ابلنسبة لزعمه عن االستغاثة فليحنظر تع ّقب املغالطة األوىل .و ّأما ابلنسبة للحلف بغري هللا
ح
الشافعي مل يقولوا بتحرميه أصالً فضالً عن اإلكفار به ،و ّأما ابلنسبة للحلف
تعاىل فجمهور فقهاء مذهبه
ّ
ابلنيب  فهو ميّي منعقدة عند أكثر احلنابلة.4
ّ
خاص حبال حياته  كما يحعلم من سياق
 )4قال ص/88رقم :6استغفار الرسول  للتائب
ٌّ
مكان ٍ
اآلايت ،وأما بعد وفاته  فال حُياطب أمام قربه الشريف أو من ٍ
بعيد إالّ ابلصالة والسالم عليه
ّ
العتيب ،وهي موضوعة بال
إمجاعاً .وقال يف نفس الصحيفة رقم :7يف بعض كتب التفسري تذكر هنا ّ
قصة ّ
شك وإن ذكرها بعض الكبار.
ٍّ


لمريب الشيخ عبد
التصوف] ل ّ
[طي السجل] لسيّدان اإلمام ّ
الرواس (طبع دار البشائر بدمشق) ،وكتاب [حقائق عن ّ
يحنصح هنا بقراءة كتاب ّ
حممد ـ
القادر عيسى ،وكذلك كتاب [امليزان العادل] للشيخ عبد القادر عيسى دايب ،وكتاب [املوسوعة اليوسفيّة] للدكتور يوسف خطّار ّ
الوهابيّة.
حل لإلشكاالت اليت ابتدعتها ّ
كل هذه الكتب ّ
وكالمها من طبع دار التقوى بدمشق ـ وكتاب [السلفيّة] للدكتور البوطي .ففي ّ


اجملرد يف معرفة االسم املفرد] لسيّدان اإلمام ابن عطاء هللا السكندري (طبع دار جوامع الكلم ابلقاهرة) ،وشروح
انظر :كتاب [هللا القصد ّ
احلديث كالتمهيد والفتح والتحفة وغريها.
 3الفتوحات امل ّكيّة.

 انظر املوسوعة الفقهيّة الكويتيّة :أثر احللف بغري هللا.
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أقولّ :أوالً أين دليله على اإلمجاع الذي زعمه ؟! .واثنياً تحرى هل يرى تعطيل هذه اآلية بعد انتقاله
 إىل الرفيق األعلى وهو ـ أي املؤلّف ـ ما فتئ ينعى على املعطّلة تعطيل آايت الصفات بتأويلها يف
1
حىت لو سلّمنا جدالً بوضعها يف
العتيب موضوعة ؟! مثّ ّ
زعمه ؟! .واثلثاً فمن من العلماء ذكر كون ّ
قصة ّ
كالسبكي وابن كث ٍري ورجال املذاهب األربعة وغريهم
فكل من استشهد هبا من األعالم
تفاصيلها ّ
ّ
ابلنيب  بعد موته ،ويكفينا هنا قول شيخ الشافعيّة ـ مذهب
استشهدوا هبا على مشروعيّة االستغاثة ّ
حق
املؤلّف ـ اإلمام
ويتوسل به يف ّ
النووي  .....:مث يرجع إىل موقفه األ ّول قحبالة وجه رسول هللا ّ 
ّ
املاوردي والقاضي أبو الطيّب
نفسه ويستشفع به إىل ربّه سبحانه وتعاىل ،ومن أحسن ما يقول ما حكاه
ّ
ايب فقال:
العتيب مستحسنّي له قال (كنت جالساً عند قرب رسول هللا  فجاء أعر ٌّ
وسائر أصحابنا عن ّ
السالم عليك اي رسول هللا ،مسعت هللا يقول (ولو ّأنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا هللا واستغفر
ريب .مثّ أنشأ يقول:
هلم الرسول لوجدوا هللا تواابً رحيماً) وقد جئتك مستغفراً من ذنيب مستشفعاً بك إىل ّ
طيبهن القاع واألكم
اي خري من دفنت ابلقاع أعظمه فطاب من
ّ
نفسي الفداء لق ٍرب أنت ساكنه فيه العفاف وفيه اجلود والكرم
فبشره أب ّن هللا
ايب ّ
عتيب احلق األعر ّ
مثّ انصرف ،فحملتين عيناي فرأيت النيب  يف النوم فقال :اي ّ
تعاىل قد غفر له).2
 )5قال ص/107رقم .....:1وأيضاً ال يطلب أحد أن يستخري له إنسان ما .وقال يف نفس
العز بن عبد السالم وغريه للبدعة إىل مخسة ٍ
أقسام فهذا من
الصحيفة رقم ...:3و ّأما تقسيم اإلمام ّ
العز ملفهوم البدعة يف فتاويه.
صرح به احلافظ ابن حجر ،وكما ّ
يدل عليه تطبيق اإلمام ّ
حيث اللغة كما ّ
أقولّ :أوالً طلب اإلنسان االستخارة له من أخيه الذي يرى صالحه مشروع قال به بعض العلماء
3
العز للبدعة هو من
أخذاً من قوله  من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه  .واثنياً زعمه أ ّن تقسيم ّ
حيث اللغة ،فهذا مردود أل ّن اللغة ال يحؤخذ منها هذا حرام وهذا واجب وهذا مكروه !! ...لكن األغرب
من هذا عزوه ذلك الزعم البن حجر وهو ـ أي هذا الزعم ـ مذكور يف املكتبة الشاملة صراحةً يف كتاب
عنوانه [املخالفات العقدية يف فتح الباري] لعبد الرمحن الرباك أحد علماء السعوديّة الوهابيّي !! أي إ ّن

1
النسفي وابن كث ٍري يف
القصة رواها مبعناها غري املصنّف اإلمام
ذكر ححم ّقق كتاب [مصباح الظالم] أ ّن هذه ّ
القرطيب و ّ
البيهقي يف الشعب و ّ
ّ
السمهودي يف وفاء الوفا
الصاحلي يف سريته و
اجلوزي يف مثري الغرام الساكن و
تفاسريهم وابن قدامة يف املغين وابن مجاعة يف هداية السالك وابن
ّ
ّ
ّ
الزوار( .انظر ص.)21
النجار يف اترُيه واإلمام ابن حجر
وابن عساكر يف إحتاف الزائر وابن ّ
اهليتمي يف حتفة ّ
ّ

 اجملموع( 30/9طبع دار الكتب العلميّة).
 3رواه مسلم وغريه عن أيب ٍ
اخلدري .
سعيد
ّ
3
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الوهابيّي أنفسهم جيعلون القول بتقسيم البدعة إىل األحكام اخلمسة هو من املخالفات يف العقيدة اليت
ّ
العز أ ّن تقسيمها هو من
وقع فيها احلافظ ابن حجر إبقراره هذا التقسيم !! و ّأما عزو املؤلّف لإلمام ّ
العز يف قواعده.
حيث اللغة عنده كذلك ،فكأنّه مل يقف البتّة على ما ذكره اإلمام ّ
 )6قال ص/113رقم .....:3الوسيلة هنا العمل الصاحل ،والتوسل املشروع حمصور بثالثة أنواع ال
ٍ
حي صا ٍحل
غري1 :ـ التوسل أبمساء هللا وصفاته2 .ـ ّ
التوسل ابألعمال الصاحلة3 .ـ أن تطلب من إنسان ٍّ
التوسالت ّإما بدعيّة أو شركيّة .وقد أعاد هذا تقريباً ص/287رقم.8
أن يدعو لك .وغري ذلك من أنواع ّ
التوسل ابلزمان واملكان
التوسل بثالثة أنو ٍاع فقط حمغالطة ألغى من خالهلا ّ
أقولّ :أوالً حصره ّ
ٍ
حي صا ٍحل أن يدعو له ،وقد رفض
واألشخاص .واثنياً فكيف حجييز هنا أن يطلب اإلنسان من إنسان ٍّ
أقره هو بنفسه هنا ؟!.
قبل أن يطلب اإلنسان من غريه االستخارة ؟! فهل االستخارة غري هذا الذي ّ
كل أعمالنا هي من خلق هللا تعاىل ،وإذا أجاز
واثلثاً هللا تعاىل يقول {وهللا خلقكم وما تعملون} ،فإذاً ّ
التوسل خبري خلق هللا على
التوسل ابلعمل الصاحل ـ الذي هو من خلق هللا تعاىل ـ فلماذا ال حجييز ّ
املؤلّف ّ
الرتمذي وغريه ؟!.
اإلطالق  ؟! مثّ ما قوله عن حديث األعمى الذي رواه
ّ
تؤول اليدان ابلنعمتّي وحنو ذلك وإّّنا تثبت على
 )7قال ص/118رقم :5مذهب السلف أن ال ّ
الكف عن الكيفيّة.
ظاهرها مع ّ
جسمة قدمياً وحديثاً الذين
أقول :كالّ بل ليس إثبات الظاهر هو مذهب السلف وإّّنا هو مذهب املح ّ
البيهقي حيث قال
حُياولون متويه جتسيمهم بقوهلم بنفي الكيفيّة ،و ّأما السلف فقد ّبّي مذهبهم اإلمام
ّ
الكف وحنو هذا :أ ََّما الْ حمتَـ َق ّد حمو َن م ْن َهذه األ َّحمة
بعد ذكره لآلايت واألحاديث اليت ورد فيها ذكر اليد و ّ
َمجَعه ْم أ َّ
اَّللَ تَـبَ َارَك َوتَـ َع َاىل
َن َّ
َخبَار يف َه َذا الْبَاب َم َع ْاعت َقاده ْم أب ْ
فَإ َّنحْم َملْ يـح َف ّسحروا َما َكتَـْبـنَا م َن اآليـَتَ ّْي َواأل ْ
يض .وقال ......:مسعت سفيان بن عيينة ،يقول :كل ما وصف هللا تعاىل من
َواحد ال َجيح ح
وز َعلَْيه التـَّْبع ح
نفسه يف كتابه فتفسريه تالوته والسكوت عليه ......قلت لعبد هللا بن املبارك :اي أاب عبد الرمحن ،إين
أكره الصفة ـ عىن صفة الرب تبارك وتعاىل ـ .فقال له عبد هللا :أان أشد الناس كراهية لذلك ،ولكن إذا
نطق الكتاب بشيء جسران عليه ،وإذا جاءت األحاديث املستفيضة الظاهرة تكلمنا به .قلت :وإّنا أراد
وهللا أعلم األوصاف اخلربية ،مث تكلمهم هبا على حنو ما ورد به اخلرب ال جياوزونه .وذهب بعض أهل
النظر منهم إىل أن اليمّي يراد به اليد والكف عبارة عن اليد ،واليد هلل تعاىل صفة بال جارحة ،فكل
موضع ذكرت فيه من كتاب وسنة صحيحة فاملراد بذكرها تعلقها ابلكائن املذكور معها ،من الطي
واألخذ ،والقبض والبسط ......وقال أبو سليمان اخلطايب رمحه هللا :ليس فيما يضاف إىل هللا عز وجل
4
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من صفة اليدين مشال ألن الشمال حمل النقص والضعف ،وقد روي كلتا يديه ميّي ،وليس معىن اليد
عندان اجلارحة ،إّنا هو صفة جاء هبا التوقيف ،فنحن نطلقها على ما جاءت وال نكيفها ،وننتهي إىل
حيث انتهى بنا الكتاب واألخبار املأثورة الصحيحة وهو مذهب أهل السنة واجلماعة.1
ايب رمحه هللا تعاىل أب ّن مذهب السلف إثبات الظاهر لكنّه ّبّي معىن قوله هذا
نعم قال اإلمام اخلطّ ّ
حيث قال فيما نقله اإلمام البيهقي عنه :هذا احلديث ـ أي (ينزل ربنا كل ٍ
ليلة ـ احلديث ـ) ـ وما أشبهه
ّ ّ
ّ
من األحاديث يف الصفات كان مذهب السلف فيها اإلميان هبا ،وإجراءها على ظاهرها ونفي الكيفية
عنها ،.....سئل األوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه األحاديث اليت جاءت يف
ايب :وهذا من العلم الذي أمران أن نؤمن بظاهره
التشبيه فقالوا :أمروها كما جاءت بال كيفية .مثّ قال اخلطّ ّ
وأن ال نكشف عن ابطنه ،وهو من مجلة املتشابه الذي ذكره هللا تعاىل يف كتابه فقال{ :هو الذي أنزل
عليك الكتاب منه آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات} اآلية فاحملكم منه يقع به العلم
احلقيقي والعمل ،واملتشابه يقع به اإلميان والعلم الظاهر ،ويوكل ابطنه إىل هللا عز وجل ،وهو معىن قوله:
{وما يعلم أتويله إال هللا} وإّنا حظ الراسخّي أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا .وكذلك ما جاء من
هذا الباب يف القرآن كقوله عز وجل{ :هل ينظرون إال أن أيتيهم هللا يف ظلل من الغمام واملالئكة
وقضي األمر} .وقوله{ :وجاء ربك وامللك صفا صفا} والقول يف مجيع ذلك عند علماء السلف هو ما
قلناه ،وروي مثل ذلك عن مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم .وقد زل بعض شيوخ أهل احلديث ممن
يرجع إىل معرفته ابحلديث والرجال ،فحاد عن هذه الطريقة حّي روى حديث النزول ،مث أقبل على
نفسه ،فقال :إن قال قائل :كيف ينزل ربنا إىل السماء ؟ قيل له :ينزل كيف يشاء .فإن قال :هل يتحرك
إذا نزل ؟ فقال :إن شاء يتحرك وإن شاء مل يتحرك .وهذا خطأ فاحش عظيم ،وهللا تعاىل ال يوصف
ابحلركة ،ألن احلركة والسكون يتعاقبان يف حمل واحد ،وإّنا جيوز أن يوصف ابحلركة من جيوز أن يوصف
ابلسكون ،وكالمها من أعراض احلدث ،وأوصاف املخلوقّي ،وهللا تبارك وتعاىل متعال عنهما ،ليس
كمثله شيء .فلو جرى هذا الشيخ على طريقة السلف الصاحل ومل يدخل نفسه فيما ال يعنيه مل يكن
ُيرج به القول إىل مثل هذا اخلطأ الفاحش .قال :وإّنا ذكرت هذا لكي يتوقى الكالم فيما كان من هذا
النوع ،فإنه ال يثمر خريا وال يفيد رشدا ،ونسأل هللا العصمة من الضالل والقول مبا ال جيوز من الفاسد
واحملال.2
 انظر :األمساء والصفات ،ابب ما جاء يف إثبات اليدين.
 انظر :األمساء والصفات ،اخلرب.956
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كل هذه العبارات ما ذكره املؤلّف من إثبات الظاهر ؟!.
فهل يحفهم من ّ
ول أو صا ٍحل
نيب أو ٍّ
 )8قال ص/129رقم .....:3وهلذا ال جتده ـ أي املسلم العزيز ـ يقف عند قرب ٍّ
يتوسل به لتحقبل حاجته عند ربّه......
ليعرض حاجته عليه ،وال ّ
ٍ
جمرد إبراز عقيدته اجلديدة وإظهار
أقول :لعلّه يحدرك ّ
أي قارىء هلذا الكالم هنا أ ّن غرض املؤلّف منه ّ
كل موض ٍع سواء كان ُيتملها أم ال.
ّ
متسكه هبا يف ّ
 )9قال ص/157رقم :2الصفات اإلهليّة نؤمن هبا على ما يليق جبالل هللا وعظمته ،ونعرف معناها
من حيث كالم العرب ،وال نطلب كيفيّتها فطلب الكيفيّة شأن املبتدعة.
تناقض يف مؤلَّ ٍ
ٍ
ف أكرب من هذا حيث جنده اترةً ُيارب مذهب اخللف
أقول :أان مل أقف على
القائلّي ابلتأويل ـ بناءً على أساليب كالم العرب ـ واترةً يقول كما هنا إ ّن معرفة الصفات يحطلب من كالم
العرب !! .واألعجب من هذا قوله يف نفس هذه الصحيفة عند شرحه لقوله سبحانه {استوى على
كرر ذلك تقريباً
العرش} :قال أبو العالية :عال وارتفع .وقد أمجع السلف على هذا املعىن .و ّ
ص/468رقم ،4وكذلك قال ص/538رقم .1أال ليته ذكر لنا مصدر هذا اإلمجاع املزعوم .يقول اإلمام
اَّللح َعْنـ حه ْم َكانحوا ال يـح َف ّسحرونَهح َوال يـَتَ َكلَّ حمو َن فيه
َص َحابنَا َرض َي َّ
االست َواءح فَالْ حمتَـ َق ّد حمو َن م ْن أ ْ
البيهقي .....:فَأ ََّما ْ
ّ
ك .ويقول :أخربان حممد بن عبد هللا احلافظ ،قال :هذه نسخة الكتاب الذي
َكنَ ْحو َم ْذ َهبه ْم يف أ َْمثَال َذل َ
أماله الشيخ أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب يف مذهب أهل السنة فيما جرى بّي حممد بن إسحاق
بن خزمية وبّي أصحابه ،فذكرها وذكر فيها{ :الرمحن على العرش استوى} بال كيف ،واآلاثر عن
السلف يف مثل هذا كثرية وعلى هذه الطريق يدل مذهب الشافعي رضي هللا عنه ،وإليها ذهب أمحد بن
حنبل واحلسّي بن الفضل البجلي .ومن املتأخرين أبو سليمان اخلطايب.1
النيب  ألهل القليب خاص هبم أل ّن املوتى ال يسمعون
 )10زعم ص/160رقم 3أ ّن خطاب ّ
كرر زعم دعوى اخلصوصيّة هنا يف ص/384رقم 2لكنّه أضاف إليها عجباً حينما
بزعمه .وقد ّ
فادعاء مساع املوتى يف غري هذين املوضعّي ُيتاج إىل
قال .....:وامليت إذا حدفن يسمع قرع النعالّ ،.....
صحيح صريح.
نص
ٍ
ٍّ
لنص هو دعوى التخصيص ،يعلم هذا أدىن طالب عل ٍم درس أصول الفقه.
أقولّ :أوالً الذي ُيتاج ٍّ
بنص ٍ
اثلث
واثنياً أوليس من العجب أنّه كلّما صادم ّ
نصاً صرُياً زعم خصوصيّته إذ ما أدراان أ ّان لو جئناه ٍّ
تبّي
أن يزعم خصوصيّته كذلك ؟! .واثلثاً فماذا عسى املؤلّف أن يقول عن النصوص الصرُية اليت ّ

 انظر :األمساء والصفات ،ابب ما جاء يف قول هللا عز وجل {الرمحن على العرش استوى}.
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علي  ألهل املقابر2؟! فهذان األثران
خطاب املصطفى  لألموات كأهل البقيع ،1وخطاب سيّدان ٍّ
احلي ألهل القبور بقطع النظر مبدئيّاً عن مساعهم أو عدمه ،فهل هذا ـ أعين خطاهبم
يبيّنان جواز ُماطبة ّ
ليهبطن عيسى ابن مرّي
فليبّي لنا رأيه إذاً يف قوله :
ـ من
اخلاص أيضاً ؟! فإن أىب املؤلّف هذا كلّه ّ
ّ
ّ

مّعليّّ،
قربيّحتّيسّلن نّ
نّ
وليأتيّ
نّ
حاجاً أو معتمراً أو بنيّتهما،
حكماً عدالً وإماماً مقسطاً و
ليسلكن ّ
فجاً ّ
ّ

وألرد نّن ّعليه .يقول أبو هريرة :أي بين أخي ،إن رأيتموه فقولوا :أبو هريرة يقرئك السالم .أخرجه احلاكم
الذهيب.3
أقره
وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل ُيرجاه هبذه السياقة .و ّ
ّ
 )11يف ص/167رقم 2اضطرب كالمه يف قضيّة رؤية املؤمنّي لرّهبم سبحانه اضطراابً حمذهالً ! فتارةً
يظن القارئ أ ّن املؤلّف يتكلّم عن رأي املعتزلة ،واترةً عن مذهب أهل السنّة ،واترةً عن رؤيته سبحانه يف
ّ
عامة الناس عرض هذه القضيّة هبذا الشكل
اآلخرة ،واترةً عن رؤيته يف الدنيا ! فهل من التبسيط على ّ
ٍ
حمم ٍد  حلديث ّأم املؤمنّي
؟! والغريب قولهّ :أما يف الدنيا فإ ّن رؤية هللا عياانً مل تثبت ألحد وال لنبيّنا ّ
ٍ
للنيب  يف الدنيا فهو حديث ضعيف ال
عائشة ،.....و ّأما حديث ابن عبّاس الذي يحثبت الرؤية ّ
يحعارض الصحيح.
أقول :كالّ بل حديث ابن عبّ ٍ
النيب  لربّه ليلة
اس صحيح رواه
النسائي وغريه ،نعم قضيّة رؤية ّ
ّ
اإلسراء خالفية لكن املؤلّف مل يعرضها ٍ
أبمانة وموضوعي ٍة ترتكان كل ٍ
ابحث يعتقد ما يشاء بنفسه ،بل لو
ّ
ّ ّ
ّ

أنصف املؤلّف لكان ّبّي أ ّن الراجح عند مجهور العلماء أنه  رأى ربه بعيين رأسه ليلة اإلسراء.4
 )12قال ص/175رقم .....:1فرسول هللا  كغريه من الرسل ،.....وال شأن له بتدبري أمور
الكون أو الناس.
أقول :تحرى أهكذا يصري منطق اإلنسان حينما يصري سلفيّاً ؟! أهكذا كانت سرية أصحاب رسول
هللا  معه وعقيدهتم به ؟! مثّ إنّه إذا كان ال شأن لرسول هللا  بتدبري أمور الناس والكون ،فنحن
منطقي برأي املؤلّف! بل ما ابله
حمطالبون ابتّباعه وعلينا إذاً أالّ يكون لنا شأن يف ذلك أيضاً ،فهل هذا
ٌّ
ض املسلمّي على عمارة الدنيا وتدبري شؤون الكون إذا كان رسوهلم  ال شأن له بذلك ؟!.
إذاً ُي ّ


السيوطي يف الكبري احلديث إىل :أمحد وابن سعد والبغوي وابن منده والطرباين
الذهيب .وقد عزى اإلمام
أقره
رواه احلاكم على شرط مسل ٍم و ّ
ّ
ّ
الدارمي ومصنّف ابن أيب شيبة وغريمها
واحلاكم وابن عساكر ،كلّهم عن سيّدان أيب مويهبة  .أقول :وهو يف غري هذه الكتب أيضاً كسنن
ّ
(انظر املكتبة الشاملة عبارة :مويهبة).

العمال.
انظر كنز ّ
 3املستدرك ح .4162وانظر مسند أيب يعلى ح ،6584وإحتاف اخلرية ح.6529

 انظر شرح حديث اإلسراء يف :شرح النووي على مسلم ،فتح الباري ،حتفة األحوذي.
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 )13قال ص/181رقم .....:1ومن املؤسف أ ّن الوالية اليوم عند البعض صارت تشمل اجملانّي
واجملاذيب الذين يسيل اللعاب من أشداقهم وترتع احلشرات يف ثياهبم وأجسادهم ،وتشمل أصحاب
الدجل واخلرافات والدعاوى الباطلة والكرامات......
أي قارئ أن جيد مثل هذا التفسري عند قوله تعاىل {وما هلم أالّ يحع ّذهبم
أظن أنّه لن يتوقّع ّ
أقولّ :أوالً ّ
هللا وهم يص ّدون عن املسجد احلرام وما كانوا أولياءه}! فما شأن الوالية املقصودة يف هذه اآلية ابلوالية
ٍ
عجب أن ال يستوقف املؤلّف من األولياء إالّ من ذكر
اليت مثّل املؤلّف لبعض أفرادها ؟! .واثنياً فمن
وكأنّه مل ير يف حياته اليت قضاها بصحبة مشاُيه إالّ هؤالء ،هذا إالّ إذا كان املؤلّف ال يريد أن يعرف
الناس عن الوالية واألولياء إالّ أمثال من ذكرهم فقط.
 )14قال ص/212رقم .....:3يف قوهلم هذا دليل على أ ّن اخلصومة بّي الرسول ـ !! ـ واملشركّي
كرر القول ابلفرق بّي التوحيدين كثرياً يف تفسريه.
حصلت يف توحيد األلوهيّة ال يف توحيد الربوبيّة .وقد ّ
سين عمره اليت قضاها يف طلب العلم إىل التفريق املبتدع
أقول :من املؤسف ح ّقاً أن جينح املؤلّف بعد
ّ
ح
األمة وال خلفها وإّّنا ش ّذ بزعمه رجل واحد وتبعته عليه شرذمة
يف التوحيد الذي مل يعرفه سلف هذه ّ
وخاصةً أ ّنا قضيّة بدأت
قليلون ! مثّ ما دام املؤلّف يدعو إىل اتّباع السلف فليأتنا من أقواهلم هبذا التفريق
ّ
من زمنه  بزعمه.
كرر تقريباً ما ذكره سابقاً ـ انظر املغالطة 12ـ عن الوالية واألولياء ،لكنّه
 )15يف ص/216رقم1
ّ
ح
حىت يلقاه وال تنفع غريه ،.....وقد اتّفق
أضاف هنا .....:والوالية تنفع صاحبها إذا ثبّته هللا عليها ّ
أبنم ينفعونه إبذن هللا تعاىل
وتوسل هبم مع اعتقاده ّ
العلماء على أ ّن املحكلَّف إذا اندى األولياء والصاحلّي ّ
وأ ّنم ليس هلم من األمر شيء إالّ الشفاعة وتوصيل املطلوب ،اتّفقوا على أ ّن هذا من الشرك األكرب.
الشافعي
أقولّ :أما زعمه أب ّن الوالية ال تنفع غري صاحبها ،فهذا مردود وخصوصاً على قواعد مذهبه
ّ
للول ححمارب من هللا تعاىل ـ كما ثبت يف
اليت ّ
تقرر األخذ مبفهوم املحخالفة حيث إنّه إذا كان املحعادي ّ
القدسي الصحيح ـ فاملوال له سامل من حرب هللا تعاىل وهل بعد هذا نفع ؟! .و ّأما زعمه
احلديث
ّ
االتّفاق فمردود بل االتّفاق حاصل على إميان مثل هذا املنادي الذي ذكره وذكر اعتقاده.
ح
النيب  مل يكن يعلم شيئاً عن هذا
ن
أ
اآلية
 )16قال ص/235رقم{ :4ملن الغافلّي} ظاهر
ّ ّ
اإلسالم قبل الوحي ،وهو كذلك ،ومن زعم غري ذلك من املتغالّي فقد أبعد النجعة ومحّل النصوص ما
ال حتمل {تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا}.
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النيب  مل يكن يعلم شيئاً عن اإلسالم
أقولّ :أوالً لست أدري كيف جعل الشاهد على زعمه أب ّن ّ
قبل الوحي ،هو تلك اآلية اليت استشهد هبا واليت سيقت بعد اإلخبار عن قصص بعض النبيّي ! .واثنياً
النيب  مل يكن يعلم شيئاً عن هذا اإلسالم قبل الوحي ،مع قوله
األعجب من هذا قوله هنا أب ّن ّ
وُيج ويعتمر ويحبغض الالت
النبوة مؤمناً ابهلل وكان يصلّي ّ
ص/489رقم :1كان رسول هللا  قبل ّ
العزى وكان ال أيكل ما ذحبح على النصب.
و ّ
 )17قال ص/259رقمّ .....:3أما قراءة سورة يس وتلقّي امليّت بعد الدفن ،فالصواب أ ّن هذا غري
ٍ
النيب  فيحكتفى ابالستغفار له ،وكذلك عند زايرة القبور يحكتفى بقول احلديث الوارد يف
اثبت عن ّ
السالم عليهم ال أبخذ شجر الرُيان واآلس وقراءة القرآن.
أقول :وصول ثواب قراءة القرآن إىل امليّت هو عقيدة أهل السنّة واجلماعة وقد حكتبت يف هذا
مؤلّفات ،و ّأما تلقّي امليّت فهو الثابت بل هو املذهب يف املذاهب األربعة ،1و ّأما ابلنسبة ألخذ اآلس،
لكن الثابت يف السنّة الصحيحة وضع
فإن كان املؤلّف
ظاهري النزعة فنؤيّده أبنّه رّمبا مل يثبت أخذ اآلس ّ
ّ
النخل على القبور.
 )18قال ص/288رقم :3قال ابن الزبعرى ،.....وقد فات اخلبيث......
وابن الزبعرى هذا قد أسلم وحسن إسالمه  ،وقد ذكر املؤلّف هذا بنفسه يف ع ّدة مواضع من
تفسريه ـ انظر مثالً ص 330ـ وابلتال فال ُيسن البتّة وصفه ابخلبيث هنا.
نيب وقد توفّاه هللا .....،ومل يرد شيء
 )19قال ص/302رقم :7التحقيق أن اخلضر عليه السالم ٌّ
يدل على أنّه حضر عند رسول هللا .
صحيح أو ضعيف ّ
ٍ
الدجال مثّ حُيييه
أقول :ورد يف صحيح مسل ٍم واجلامع ملعمر بن راشد وغريمها أ ّن الشاب الذي سيقتله ّ
2
البيهقي
اه
و
ر
مبا
فمردود

نا
بنبي
اجتماعه
عدم
زعمه
ا
أم
و
،
حياته
على
هذا
فيدل
،
هو اخلضر 
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ضعيف.3
بسند

الشافعي اجملموع وناية احملتاج .ويف
 1انظر :حاشية ابن عابدين ،مطلب يف التلقّي بعد املوت (94/3طبع دار املعرفة) ،وانظر :يف املذهب
ّ
احلنبلي املغين والفروع وفتاوى ابن تيميّة وكتاب الروح البن القيّم .وانظر نيل
املالكي مواهب اجلليل وشرح ّزروق على الرسالة واملدخل .ويف
ّ
ّ
املتأخرين السخاوي :اإليضاح والتبيّي مبسألة
األوطار .وقد ألّف من املتق ّدمّي التاج الفاكهاين :بلج اليقّي يف ّ
احلث على التلقّي .ومن ّ
التلقّي.
2
الرزاق.
انظر اخلرب  7562يف صحيح مسلم ،واخلرب  20824يف مصنّف عبد ّ
3
للبيهقي ،ابب ما روي يف مساعه كالم اخلضر عليه السالم ( )3/5طبع دار الكتب العلميّة.
النبوة
انظر دالئل ّ
ّ
موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com
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األئمة
 )20قال ص/312رقم .....:2واخللف كانوا من بعد القرن اخلامس
اهلجري ،.....واعتماد ّ
ّ
األربعة املتبوعّي عدم التأويل بل حجيرون النصوص على احلقيقة من غري......
ٍ
أئمة اخللف ومها اإلمام
أقول :من
عجب أن يذكر أ ّن وجود اخللف كان بعد القرن اخلامس وأشهر ّ
األئمة
يدي كانت وفاهتما يف القرن الرابع
اهلجري !! و ّأما الزعم أب ّن السلف و ّ
ّ
األشعري واإلمام املاتر ّ
ّ
جسمة هم الذين يقولون هبذا.
األربعة حجيرون النصوص على احلقيقة ،فهذا خالف مذهبهم بل املح ّ
الول وهو شيطان
 )21ص/318رقم .....:4وبعض الناس قد يسمع خطاابً عند القبور يظنّه روح ّ
من الشياطّي.
العلمي على كون صاحب الصوت هو شيطان وليس غريه ؟! .واثنياً تحرى هل
أقولّ :أوالً ما دليله
ّ
موضوعي أ ّن قوله سبحانه {فأخرج هلم عجالً جسداً له خوار} يتناول الوالية اليت ز ّج هبا
أي قارئ
يرى ّ
ٍّ
املؤلّف هنا ؟!.
 )22ص/324رقم .....:7والص ّديق رضي هللا عنه خري من يعرف التوحيد وال ُيفى عليه حديث
إذا مات اإلنسان انقطع عمله......
أقول :وما شأن هذا احلديث ابلتوحيد ؟! و ّأما إذا كان يقصد بقوله إ ّن اإلنسان لن ينتفع برسول هللا
 بعد انتقاله  إىل الرفيق األعلى ـ وهذا يف احلقيقة ما يقصده املؤلّف ـ ،فهو مردود بقوله  :حيايت
خري لكم ووفايت خري لكم ـ احلديث ـ.
 )23قال ص/348رقم .....:3والراجح يف مسألة تعليق التمائم اليت من القرآن عدم
استعماهلا......
أقول :نعم قضيّة تعليق التمائم حُمتلَف فيها بّي العلماء سلفاً وخلفاً ،لكن كان على املؤلّف هنا أن
يبّي أ ّن ترجيح عدم تعليقها هو رأيه هو وليس هو الراجح عند العلماء والصحابة.1
ّ
 )24قال ص/383رقم .....:1وهللا يقول {عامل الغيب فال يحظهر على غيبه أحداً }...فقط من
ٍ
رسول فاآلية ال تشمل األولياء والصاحلّي .مثّ قال يف نفس الصحيفة رقم :2بعد وفاة الرسول  انقطع
الوحي فمن ّادعى علم بعض الغيبيّات كفر .....،ومن حُيربك مبا تفعله وأنت وحدك ولو كان ظاهره
اجلن يسرتق السمع فيحعلمه بذلك .وقد أعاد هذا تقريباً ولكن بتغيري
الصالح ّ
فاهتمه فإ ّن له قريناً من ّ
العبارات يف ص.482

 انظر كتب شروح األحاديث كالتمهيد وفتح الباري وحتفة األحوذي وغريها،كلمة (التمائم) يف املكتبة الشاملة.
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لكن األسوأ منه تكفري من أييت ببعض الغيبيّات
أقول :حصر علم بعض الغيب ابلرسول فقط خطأّ ،
حىت ولو كان من الصاحلّي
اجلن ،واألسوأ من هذا وذاك ا ّهتامه بذلك مع التصريح أبنّه ّ
وا ّهتامه مبقارنة ّ
!!.
 )25قال ص/484رقم :2إذا أشكلت عليك مسألة يف أصول الدين فراجع هلا أقوال
الصحابة ،.....وراجع هلا كتب اإلمام أمحد وابنه عبد هللا و .....والدارمي وابن خزمية والربهباري......
هراس
وكذلك نصح يف ص/523رقم 3ابلرجوع لكتاب جتريد التوحيد ،ونصح ابلرجوع للصنعاين وخليل ّ
حممد األمّي الشنقيطي يف التوحيد.
األزهري ملعرفة توحيد األلوهيّة .ويف ص 529نصح ابلعودة لرسالة ّ
أقول :لقد خلط املؤلّف هنا بّي الكتب املعتربة شرعاً والكتب املرذولة اليت تقوم على الكفر الصريح
والتجسيم ككتاب الدارمي وابن خزمية وكتاب السنّة لعبد هللا بن أمحد بن حنبل وكتاب الربهباري وكتاب
فكل هذه الكتب فيها الكفر الصريح واألخذ األعمى بظواهر آايت وأحاديث
جتريد التوحيد للمقريزيّ ،
الع ملا فيها ومع ذلك نصح ابلعودة إليها فتلك بليّة أدع للقارئ
الصفات ،1فإذا كان املؤلّف على اطّ ٍ
ترىب
احلكم عليها ،و ّأما إذا كان جيهل ما فيها فمن املعيب أن يرتك كتب األعالم يف أصول الدين اليت ّ
ويدل على ٍ
كتب مل يطّلع على مضامينها ،واألغرب من هذا
البيهقي و
عليها ككتب
السنوسي وغريمها ّ
ّ
ّ
األزهري وهو ـ أي املؤلّف ـ كان ال يدع خطبةً يف اجملامع
الوهايب
هراس ّ
ّ
نصحه ابلعودة لكتاب خليل ّ
العامة تقريباً إالّ ويطعن فيها ابألزهريّي.
ّ
 )26قال ص/494رقم :2بعث هللا األنبياء لبيان أمور الدين ال الدنيا كالزراعة والتجارة كما يحشري
يغل شيئاً انفعاً :أنتم أعلم أبمور دنياكم
إىل ذلك قوله  حّي ناهم عن أتبري النخل ففسد الثمر ومل ّ
وأان أعلم أبمور دينكم .رواه مسلم.
أقولّ :أوالً هذا احلديث بلفظه الذي ذكره ليس يف صحيح مسل ٍم بل املوجود فيه هو (أنتم أعلم أبمر
دنياكم) .واثنياً فلست أدري كيف يستقيم يف عقول هؤالء الذين يستشهدون هبذا احلديث على عدم
معرفته  أبمور الدنيا ،فكيف يستقيم عندهم أن يكون  أرجح الناس عقالً وأحصفهم رأايً مثّ ي ّدعون
ما ي ّدعون ! بل إذا كان علمه  أبمور الدنيا ضعيفاً بزعمهم وهو  الذي ال ينطق عن اهلوى وهو
الذي أويت احلكمة ،فمن ذا الذي سيكون حصيف الرأي بعده إذاً ؟!.
 )27قال ص/513رقم .....:3ويحستفاد من هذا أ ّن تتبّع آاثر األنبياء واألولياء والصاحلّي من البدع
النيب  ،والربكة اليت من هذا اجلنس هي
املحنكرة ،وليعلم أ ّن الربكة احلسيّة يف األشخاص انتهت بوفاة ّ


حممد زاهد الكوثري.
انظر مقاالت الشيخ ّ
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اثبتة لألنبياء والرسل فقط و ّأما الصاحلون والعلماء وغريهم من أهل الطاعة فربكتهم إّّنا هي بركة العلم
واإلميان ،وال تنتقل بلمسهم أو أخذ ٍ
شيء من آاثرهم كمالبسهم وآنيتهم أو الشرب من سؤرهم أو......
البخاري يف صحيحه
النيب  فلماذا روى
ّ
أقول :إذا كانت الربكة احلسيّة لألشخاص قد انتهت بوفاة ّ
النيب  اليت كانت عند سيّدان ابن سريين ـ وهو
تربّك سيّدان عبيدة السلماينّ ـ وهو من التابعّي ـ بشعرات ّ
من التابعّي أيضاً ـ واليت انهلا من سيّدان أنس بن مالك  ؟! وكذلك فلماذا طلب سيّدان معاوية  ـ
الشافعي  ـ أن يحك ّفن يف القميص الذي كساه ّإايه رسول هللا  وأن حجيعل ما أصابه
كما روى اإلمام
ّ
من شعر وأظفار املصطفى  يف عينيه يوم حلده ؟! .و ّأما زعمه اختصاص التربّك آباثر األنبياء فقط دون
الشافعي  نفسه الذي أرسل تلميذه الربيع إىل اإلمام أمحد
األولياء والصاحلّي ،فهذا مردود بفعل إمامه
ّ
الشافعي((:اي ربيع إيش
فلما عاد الربيع قال له
ببشارةٍ فأعطاه اإلمام أمحد قميصه الذي يلي جلدهّ ،
ّ
إل
الذي دفع إليك ؟ قلت :القميص الذي يلي جلده .قال الشافعي :ليس نفجعك به ولكن بلّه وادفع ّ
املاء حىت أشركك فيه)) ،1مثّ ما قوله عن االستشفاء بريق املؤمن2؟!.
عامة:
مالحظة ّ
عرف ص/138رقم 1الشرك أبنّه ((تسوية غري هللا ابهلل فيما هو من خصائص هللا ،ومنه أكرب
ّ
وأصغر)) ،فلو حسئل :هل مسعت أو وقفت أو قرأت أو سألت فأحجبت من أولئك الذين ّاهتمتهم أنت
يتوسلون أو يستغيثون أو أيتون القبور أو غري ذلك من ا ّهتاماتك هلم،
ابلشرك يف قوهلم مدد أو الذين ّ
وجل يف أفعاهلم أو أقواهلم هذه أو غريها وبناءً عليه
فهل مسعت منهم ّأنم يساوون غري هللا تعاىل به ّ
عز ّ
حقر بقليب أنّه ال إله إالّ هللا
مبعىن آخر ،فأان مثالً أقول بلساين وأ ّ
ك ّفرهتم ووصمتهم ابلشرك األكرب إذاً ؟! .و ً
حقر أبنّه ال ينفع أو
بكل ما ّ
وأ ّن ّ
تتضمنه هذه الشهادة وتقتضيه مجلةً وتفصيالً ،وأحؤمن وأ ّ
حممداً رسول هللا ّ
جين وال ُملوق كائناً من كان حيّاً كان
إنسي وال ٌّّ
نيب وال ملَك وال ولٌّ وال ٌّ
يضر حقيقةً إالّ هللا تعاىل فال ٌّ
ّ
ضّري أو نفعي ما مل أيذن له هللا تعاىل بذلك ،ومع ذلك فتعاطياً مع الوسائل واألسباب
أم ميتاً يستطيع ح
أتوسل إىل هللا تعاىل ابألنبياء واألولياء وأستغيث ابملخلوقات
اليت تلّقيت عن مشاُيي وجوب ّاختاذها ّ
وأحغيث اللهفان وآيت القبور وأطلب املدد وأسأله  هو كما سأله سيّدان ربيعة بن كعب أبمره ـ ومل أيمره
حينها أن يسأل هللا تعاىل ـ وأحصلّي وأحسلّم على نبيّنا وسيّدان موسى الذي نفعنا هللا تعاىل به بعد وفاته

 انظر اتريخ دمشق البن عساكر.
 انظر حديث :ريق املؤمن شفاء (كشف اخلفا).
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كل هذا مع علمي يقيناً أنّه ال أحد ميلك من ذاته شيئاً وإّّنا خلق هللا تعاىل اخلري وخلق له أهالً
ّ ،
جعلهم سبحانه مفاحته ،فهل أان مؤمن هبذا أم حمشرك والعياذ ابهلل تعاىل؟!.
مالحظتان فقهيّتان:
1ـ نقل ص/94رقم 5عن كتاب دليل املسافر أ ّن مسافة القصر عند احلنفيّة 81كم وعند الشافعيّة
89كم ،وهذا احلكم خطأ يف املذهبّي ،ولست أدري هل اخلطأ يف النقل أم يف الكتاب املذكور نفسه،
جمرد انق ٍل ملا يسمع.
التحري ال أن يكون ّ
لكن على احلالتّي كان على الناقل ّ
2ـ خلط ص/586رقم 1بّي حكم الوأد والعزل واإلجهاض.
مالحظتان إمالئيّتان:
1ـ ذكر ص/438رقم 1اسم (الربيع بن خيثمة) ،وذكر ص/500رقم 3اسم (الربيع بن خشيم) .وهو
يف املوضعّي خطأ صوابه حخثيم كما ذكر املؤلّف نفسه يف ع ّدة مواضع.
2ـ ذكر ص/543رقم 3احلديث :إذا كنتم ثالثة فال يتناج اثنان .......والصواب (يتناجى).
حممد سامر النص على هذه املالحظات فكتب ما يلي:
هذا ولقد اطّلع الدكتور ّ
الوهابيّي املرفوض من مجهور أهل السنّة واجلماعة ،وهو حُيالف
هذا التفسري مبجمله ّ
يتمشى مع نج ّ
خاصةً كالشيخ حسن حبنّكة والشيخ حسّي خطّاب
عامةً ومشاُيه ـ يعين املؤلّف ـ ّ
نج مشايخ الشام ّ
كالعز بن عبد
األئمة األعالم ّ
والشيخ عبدو العربيين والشيخ صاحل الع ّقاد وغريهم ،بل إنّه حُيالف ما عليه ّ
البيهقي يف
املقدسي وغريهم ،بل لقد خالف صريح ما نقله اإلمام
السبكي وابن قدامة
النووي و
السالم و ّ
ّ
ّ
ّ
الشافعي  يف تعريفه للبدع ،وكذلك خالف مذهب اإلمام أمحد  يف زايرة
كتابه املعرفة عن اإلمام
ّ
ابلنيب  ،كما أنّه مل ينهج يف آايت الصفات منهج
القرب
ّ
النبوي الشريف وتقبيله و ّ
التمسح به ويف احللف ّ
ٍ
ٍ
معروفة عند أهل السنّة
ببدعة حمنكرةٍ غري
السلف يف التفويض وال منهج اخللف يف التأويل ،فأتى
ٍ
الوهابيّي دون زايدةٍ ،ومعروف رأي اإلمام ابن
واجلماعة ،ومل أيت جبديد يف جممل تفسريه بل أعاد كالم ّ
عابدين والشيخ يوسف النبهاين وعلماء اهلند والشيخ أمحد زيين دحالن والسيّد علوي املالكي وابنه،
الوهابيّة ،فمثالً يعتربهم ابن عابدين خوارج العصر.1
وغريهم من األعالم املحنصفّي الورعّي الذين عاصروا ّ
للقراء يف
ولطاملا مسعت من شيخي أيب اليسر أنّه كان يحعيد الصالة بعد االقتداء هبم ،فيبعد من عاٍمل ٍ
شيخ ّ
بلدةٍ مثل دمشق وعص ٍر مثل عصران الذي أصبح مقياس املف ّكرين واملنظّرين واملتكلّمّي فيه ابسم اإلسالم
ح
ح
ح

1
الوهاب اخلوارج يف زماننا (.)400/6
انظر :رد احملتار ،كتاب احلدود ،ابب البغاة ،مطلب يف أتباع عبد ّ
موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com
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1
فسر آايت
ي
أن
له
مث
من
يبعد
ف
،
أبمس احلاجة إىل العودة إىل الروحانيّات
العامة ـ ّ
ـ بله ّ
ح ّ
ماد ّايً وأصبحوا فيه ّ
القرآن بتفس ٍري م َّ ٍ ٍ
نحي عن العاّمة قضااي االختالف وخصوصاً
الطامات !! واي حبّذا لو يح ّ
بسط مليء هبذه ّ
ح
وموا َعْنهح .2وختاماً فأين
يف القرآن امتثاالً لقوله  :اقْـَرءحوا الْ حق ْرآ َن َما ائْـتَـلَ َف ْ
ت قحـلحوبح حك ْم فَإ َذا ْ
اختَـلَ ْفتح ْم فَـ حق ح
حمالحظات الشيخ أبو اليسر عابدين ـ اليت أخرب املؤلّف عن وجودها ص 606ـ على هذا التفسري ؟!.

1
اجلفري لتغيري هذا الوضع املزري.
كرّي صراحةح يف تعقيبه على كلمة اجلفري ،داعياً إىل العودة إىل ما قاله
وهذا ما قاله الشيخ ّ
ّ
ح
 متّفق عليه.
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