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 ال أجُد عذرًا خلطئكم العظيم إالا ضعف قواكم الفكرياة

 
أبو عبدالرمحن ابن عقيل "احلمد هلل وحده، أّما بعد؛ فهذا مقال كتبته تصويًبا ملسألة مهمة تعرَّض هلا األستاذ 

فلم حيالفه الّصواب فيها، وكنُت بعثت ابستدراكي إليه مع خطاب مين إليه لعّله يصحح اخلطأ،  "الظاهري
وهللا أسأل يل وله التوفيق والّسداد، ولسائر وحني مل يفعل فإين أقدمه إىل القراء اليوم مع خطايب إليه.. 

  .املسلمني
 

 :وفقه هللا،،، الّسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، أّما بعد -أاب عبدالرمحن ابن عقيل الظاهري-فضيلة األستاذ 
 بعنوان هـ،1431شعبان 2  فأبعُث إليكم تعقييب على بعض ما جاء يف مقالكم يف جريدة اجلزيرة املنشور يف

وفقكم -"حتقيق أصويل"، يف كالمكم على القرآن، واختياركم التوقف يف كونه خملوقًا أو غري خملوق، وقد رأيُت 
أن تطلعوا على هذا التعقيب، لرتاجعوا املسألة وتصححوا ما وقعتم فيه من خطأ، وتنشروا ذلك يف  -هللا

ك، ألّن هذه املسألة ليست مما يسع فيه األسبوعني القادمني بلغة واضحة ورجوع صريح، فإنّه جيب عليكم ذل
: )وال مينعنَك قضاٌء قضيَت فيه -رضي هللا عنه -اخلالف، واحلّق ضالة املؤمن، وقد قال عمر بن اخلطاب

 اليوم فراجعَت فيه رأيَك فهديَت فيه لرشدَك أن تراجع فيه احلّق، فإن احلق قدمي(
 

فإين أرى أنه ال يسعين إال نشر التعقيب، بياًًن  -لكوأعيذك ابهلل من ذ-وإن بقيت على رأيك يف التوقف 
طالعكم.. وأسأل هللا اخماطبتكم و  -أواًل -للحق، وبراءة للذمة، وقد كان يف نييت نشر التعقيب، ولكين آثرت 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .. أن يشرح صدرك للحق، ويهديك إىل كّل خري
 أخوك: عبدالّرمحن بن ًنصر الربّاك

 ه1431رمضان 6
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه أمجعني، أّما بعد:
، املنشور يف جريدة "اجلزيرة" يف فقد اطلعُت على املقال املسهب لألستاذ أيب عبدالرمحن ابن عقيل الظاهري

 -كعادته-وقد أفاض الكاتب يف احلديث عن نفسه  بعنوان "حتقيق أصويل" هـ1431 الثاين من شعبان لعام
والسيما يف مقاالته األخرية، لكن متيَّز هذا املقال مبراجعات حسنة يف سريته ويف تعامله مع اآلخرين، وقد 

 . ضعف قواه الفكريةاعرتف األستاذ فيه بضعف ذاكرته و 
ومما تضّمنه املقال: احلط ِمن منزلة اإلمامني ابن تيمية وابن القيم يف علمهما واجتهادمها، وذلك كّله من أجل 
تفضيل أيب عبدالرمحن البن حزم وتعصبه له وغلّوه فيه، وال يعنيين يف هذا املقام الدفاع عن اإلمامني، فإنّه ال 

قال إال َمن له هوى وحتامل على اإلمامني من خصومهما من طوائف املبتدعة، يوافق أاب عبدالرمحن على ما 
يف نقده للمقّلدين لإلمام ابن تيمية  -هداه هللا ووفقه-بل الذي يعنيين من هذا املقال كّله قول أيب عبد الرمحن 

م أبنّه خالق أو خملوق، ومن ذلك اجلزم أبن القرآن غري خملوق، وال حيل اجلز »فيما جيزمون به تقليًدا له، قال: 
بل الواجب التوقُّف اتباًعا لتوقف الّسلف قبل اخلالف الذي بعضه اتباع هلم إبحسان، وبعضه خالف هلم 

 . اهـ« ابجتهاد خاطئ
وهذ كالم منكر، حيمل يف طياته تصويب مذهب اجلهمية يف القرآن الذي كفَّرهم به أئمة السنة، وهو قوهلم: 

 : ليهم، وصاحوا هبم من أقطار األرض، وإيضاح ذلكالقرآن خملوق، وردوا ع
ابطل؛ ألّن ِمن املعلوم ابلضرورة أّن اجلزم أبن القرآن غري خملوق هو «: اجلزم أبّن القرآن غري خملوق»أن قوله 

مذهب أهل الّسنة واجلماعة، وهو سبب حمنتهم على أيدي املعتزلة، يف عهد املأمون وَمن بعده، وثبت يف 
 . ، فلم يداهن ومل يتأّول، فتبّوأ منزلة إمام أهل السنة-رمحه هللا-ام أمحد بن حنبل احملنة اإلم

وأبو عبدالرمحن يرتضي يف هذه املسألة العظيمة مذهب الواقفة، وهم طائفة من اجلهمية، ارتضوا أال يقولوا إن 
السنة، وهلذا عدَّهم األئمة شرًّا القرآن خملوق وال غري خملوق، وهذا إّما أن يكون شكًّا منهم أو نفاقًا مع أهل 

 .من اجلهمية املصرحني مبذهبهم، ألن مذهب الواقفة ميكن أن يروج لدى األغرار واجلهال
وِمن املعلوم بداهة أن الشَّك يف احلق كالتكذيب به، فالّشاك يف صدق الرسول كاملكّذب له، فهكذا َمن 

 .من جيزم أبن القرآن خملوقيشّك يف أن القرآن غري خملوق وال جيزم، هو يف حكم 
صريح يف أنه يذهب «: وال حيل اجلزم أبن القرآن خالق أو خملوق، بل الواجب التوقُّف»وقول أيب عبد الرمحن 

إىل وجوب التوقف يف املسألتني يف كون القرآن خالًقا، ويف كونه خملوقًا، ومعىن ذلك أنه جيوز أن يكون القرآن 
ا، وهذا ابطل، بل الواجب: اجلزم أبن القرآن ليس خبالق، بل هللا هو اخلالق، خالًقا، وجيوز أن يكون خملوقً 
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واجلزم أبن القرآن غري خملوق؛ فإنه كالم هللا، وكالمه سبحانه من صفاته، وليس شيء من صفاته خملوقًا، وهلذا 
 ."ه يعودُعربِّ عن مذهب أهل السنة يف القرآن أبنّه "كالم هللا ُمنزل غري خملوق، منه بدأ وإلي

كعلي بن احلسني وجعفر بن حممد وابن املبارك وابن مهدي حني ُسئلوا عن   -رمحهم هللا-وقد أجاب األئمة 
القرآن، أجابوا بقوهلم: "إّن القرآن ليس خبالق وال خملوق"، كما نقله عنهم الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد 

أن هذا هو مذهب  (102ص: ( وذكر البيهقي يف كتاب االعتقاد ) وما بعدها 264ص:  2ج:( أهل السنة
 كافة أهل العلم قدميًا وحديثًا، وذكر أسامي أئمتهم وكربائهم الذين صرحوا هبذا، ورأوا استتابة من قال خبالفه.

 . اهـ
بدالرمحن أقول فيه: غلط أبو ع«: بل الواجب التوقُّف اتباًعا لتوقف السلف قبل اخلالف»وقول أيب عبدالرمحن 

يف نسبة التوقف إىل السلف، ومن هم السلف إال الصحابة والتابعون؟! ولو كان األمر كما  -عفا هللا عنه-
 قال لكان اجلازمون أبن القرآن كالم هللا غري خملوق قد ضّلوا عن طريق السلف، وهذا ظاهر الفساد والبطالن،

 : لفوا يف القرآن ثالث طوائفبل عبارة أيب عبدالرمحن تلك تقتضي ذلك، فإن الذين اخت
 .أهل الّسنة الذين؛ آمنوا أبن القرآن كالم هللا غري خملوق، وجزموا بذلك -1
 . اجلهمية؛ الذين جحدوا صفات هللا، وجزموا أبن القرآن خملوق -2
 . الواقفة؛ الذين ال جيزمون بشيء -3

ي أن الواقفة هم أتباع السلف، كما تقتضي وتقدم حكم الطائفتني عند أهل السنة، وعبارة أيب عبدالرمحن تقتض
هو من قبيل اخلطأ يف االجتهاد، وكذلك عنده أن اجلزم أبن  -وهو اجلزم أبن القرآن خملوق-أن قول اجلهمية 

القرآن غري خملوق هو من قبيل اخلطأ يف االجتهاد، وال خيفى ما يف هذا من التسوية بني مذهب أهل السنة 
 . يف املصدر واحلكمومذهب املعتزلة اجلهمية 

 
وبعد؛ فال أجد أليب عبدالرمحن عذرًا يف هذا اخلطأ العظيم إال اعرتافه بضعف ذاكرته، وضعف قواه الفكرية، 

 يشري إىل ما يف احلديث:-كلمات هللا ها هنا »قوله:  (300العدد ) لكن سبق له يف تبارحيه يف اجمللة العربية
وهذا  .اهـ« عن مشيئته وقدرته وعلمه وحكمته وتدبريه جل جاللهكنايٌة   -أعوذ بكلمات هللا التامات...

الكونّية والشرعّية كّلها ِمن كالمه الذي هو عند  -سبحانه-عدول ابلكلمات عن احلقيقة إىل اجملاز، وكلماته 
 َومَتَّْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدقًا{ :أهل السنة كالم هللا حقيقة، ويستدلون على ذلك مبثل قوله عز وجل

ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت { :وقوله سبحانه ] 115األنعام:[}َوَعْداًل 
َنا مبِْثِلِه َمَدًدا  ]109الكهف:[}َريبِّ َوَلْو ِجئـْ
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ا يف مفهوم كالم هللا، وأًن أدعوه إىل الرجوع وهذه املقولة من أيب عبدالرمحن تدل على أن لديه تشوًشا قدميً 
واملراجعة يف الكتب املصنفة يف مذهب أهل السنة والرد على اجلهمية؛ مثل: "شرح أصول السنة" لاللكائي، 
و"السنة" لعبدهللا بن أمحد، و"السنة" للخالل، و"اإلميان" البن مندة، و"عقيدة أصحاب احلديث" أليب 

كثري ال ختفى على مثل أيب عبدالرمحن، أسأل هللا أن يفتح عليَّ وعلى أيب عبدالرمحن عثمان الصابوين، وغريها  
رًن ابحلق، وأن ميتِّعه بقواه الفكرية والبدنية، وأن حيسن لنا وله اخلامتة، وصّلى هللا وسّلم على حمّمد وعلى  ويبصِّ

 هـ 28-11-1431حرر يف آله وأصحابه أمجعني.
 
 :أماله

 ر الربااكعبدالرامحن بن انص
 


