


  مقدمة الطبعة األولى

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .احلمد هللا حق محده وأمت الصالة وأزكى السالم على رسوله وعبده؛ سيدنا حممد وآله وصحبه

  :أما بعد؛ فإن العالمة احملقق والفهامة املدقق الشيخ حممد املكي بن مصطفى بن عزوز رمحه اهللا يعد أحد أعالم املالكية الكبار

) 65(بنفطة التونسية، اعتىن به والده وأحسن تربيته، وقد أخذ عـن عـدد كبـري مـن الشـيوخ جتـاوز عـددهم ) هـ1270(ولد سنة 

  ".وهذه الكثرة نادرة عن املتأخرين"فيما ذكره الكتاين، 

مـد بـن أمحد السنوسي كبري مفايت قفصة، وشيخ اإلسالم محيدة بن اخلوجة التونسي، ومسند اجلزائر علـي بـن أمحـد، وحم: منهم

  .جعفر الكتاين ووالده جعفر بن إدريس، وعبد اجلليل برادة، وعامل مراكش حممد بن إبراهيم السباعي

  .سنة، مث ويل القضاء �ا أيضا) 26(، وهو ابن )هـ1297(تصدر للتدريس ببلده، وويل اإلفتاء عام 

  .تمر إىل أن تويف �اوتوىل تدريس احلديث يف دار الفنون واس) هـ1313(مث رحل إىل اآلستانة سنة 

هذا الرجل كان مسـند أفريقيـة ونادر�ـا، مل نـر ومل نسـمع فيهـا بـأكثر اعتنـاء منـه بالروايـة واإلسـناد واإلتقـان واملعرفـة ومزيـد : "قال الكتاين

، ...منبـت وكـرمي أرومـةتبحر يف بقية العلوم واالطالع على اخلبايـا والغرائـب مـن الفنـون والكتـب والرحلـة الواسـعة وكثـرة الشـيوخ، إىل طيـب 

  ".ومن املطلعني على األفكار العصرية

  .يف إسطنبول) هـ1334(تويف رمحه اهللا يف ثاين صفر عام 

فــتح اخلــالق يف اســتكمال اإلســالم (و) مغــامن الســعادة يف أن العلــم أفضــل أنــواع العبــادة: (لــه مؤلفــات نــاهزت التســعني؛ منهــا

رفع النزاع يف بيان معىن (و) صادق النبا يف عقوبة صاحب الربا(و) املؤمنات بالفقه والسنةطريق اجلنة يف حتلية (و) حملاسن األخالق

  )1()..نظم اجلغرافية اليت ال تتحول مبغالبة الدول(و) التقليد ومعىن االتباع

  

فيـه هـذا  ، بـني}عقيدة التوحيد الكبـرى فـي عقائـد أهـل السـنة والجماعـة{: ومن درر مصنفاته، ونفيس مؤلفاته؛ جزء مساه

بأسـلوب شـيق، وحتريــر علمـي جيـد، ومعاجلـة شـرعية عقليـة ملســائل طرحـت يف العصـر احلـديث هلـا ارتبــاط ) العقيـدة(املوضـوع املهـم 

  .)2(مبباحث العقيدة

ى والعقيدة علم جليل يكتسي أمهيته من منطلق كونه طريقا وحيدا ملعرفة العبد ُموِجَده وعلة وجوده ومنشأه ومآله، وهي قضايا كرب 

تشــغل بــال كــل عاقــل منصــف، وال ســبيل إىل إدراكهــا إدراكــا صــحيحا إال بتتبعهــا يف مصــدر املعرفــة الوحيــد املتضــمن هلــا؛ وهــو الــوحي 

  .اإلهلي املضمَّن يف القرآن الكرمي والسنة املشرفة، وهو ما قام به هذا العامل اجلليل من خرية علماء القطر املغريب

أهل السنة واجلماعة القائمة على دالئل الوحي كتابا وسنة، جمانبا عقائد أهل البـدع  )3(عقائد وهكذا فقد أبرز يف هذا املصنف

  .واألهواء من خوارج ومعتزلة ومرجئة وقدرية وأهل الكالم، مع الرد على املالحدة ودفع شبها�م

                                                 
الرسـائل (، و)7/109(للزركلـي ) األعالم(، و)1683(حملمد بن خملوف رقم ) شجرة النور الزكية(، و)490(للكتاين رقم ) فهرس الفهارس: (راجع ترمجته املفصلة يف )1(

  ).107–101.ص) (املتبادلة بني القامسي واأللوسي
 .الوحي العزيز يف زمن املاديات الذي ابتلينا به ما أحوجنا إىل معرفة واستحضار العقيدة اليت جاء �ا )2(
  . ذكر أكثر مباحث العقيدة، إال أنه مل يستوعب )3(



 ســعيه، وقــد حالهــا بشــرح مفيــد، هــذه الــدرة النفيســة بعنايــة الــدكتور حممــد رشــيد بوغزالــة اجلزائــري شــكر اهللا )4(ولقــد طُبعــت

  .، وهو عبارة عن خمتصر للعقيدة الكربى، اختصره املؤلف نفسه}عقيدة التوحيد الصغرى{: ومقدمة قيمة، كما ذيلها مبنت

واعتمد احملقق يف عمله على نسخة خطية كتبت يف حياة املؤلف خبط مغريب جيد، حمفوظة مبكتبة جامع سيدي خليفة الكائن 

  .ة بالشرق اجلزائريبوالية ميل

ونظرا ملا هلذا املصنف من األمهية، واحلاجة إىل تداوله قراءة وحفظا وتدريسا؛ فقـد استحسـنت تقريبـه لعمـوم املهتمـني باملوضـوع 

  .من املشايخ وطلبة العلم وسائر املسلمني

  

  :ويتلخص عملي يف هذه الرسالة فيما يلي

  .قراءتهاستللت نصه من الشرح املطبوع وشكلته لتيسري  -1

 .طبعته جمردا عن الشرح لتسهيل تداوله وحفظه -2

 .)5(عزوت اآليات، وعلقت على مواطن يسرية تستلزم التوضيح متوخيا االقتضاب -3

 .طبعته يف حلة �ية للرتغيب يف اقتناءه واالستفادة منه -4

 .قدمت له مبقدمة تعريفية -5

  .ثواب خدام العلم األوفياء وسفرة الفائدة األتقياء -هذا العملومن شارك معي يف –ويف اخلتام أسأل الكرمي الرحيم أن يثيبين 

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وآله وصحبه

  

  :كتبه

  أفقر العباد إلى رحمة مواله

  حّماد أبو عبد اهللا

  1430ربيع الثاني  10: مراكش في

                                                 
  ).م2008/ هـ 1429: (طبعته مؤسسة الريان طبعته األوىل عام )4(
 .ويل عليه تعليقات أوسع، أحليه �ا يف طبعة قادمة إن شاء اهللا تعاىل )5(



  مقدمة الطبعة األولى

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .وأمت الصالة وأزكى السالم على رسوله وعبده؛ سيدنا حممد وآله وصحبهاحلمد هللا حق محده 

  :أما بعد؛ فإن العالمة احملقق والفهامة املدقق الشيخ حممد املكي بن مصطفى بن عزوز رمحه اهللا يعد أحد أعالم املالكية الكبار

) 65(عـدد كبـري مـن الشـيوخ جتـاوز عـددهم  بنفطة التونسية، اعتىن به والده وأحسن تربيته، وقد أخذ عـن) هـ1270(ولد سنة 

  ".وهذه الكثرة نادرة عن املتأخرين"فيما ذكره الكتاين، 

التونسي، ومسند اجلزائر علـي بـن أمحـد، وحممـد بـن  أمحد السنوسي كبري مفايت قفصة، وشيخ اإلسالم محيدة بن اخلوجة: منهم

  .جعفر الكتاين ووالده جعفر بن إدريس، وعبد اجلليل برادة، وعامل مراكش حممد بن إبراهيم السباعي

  .سنة، مث ويل القضاء �ا أيضا) 26(، وهو ابن )هـ1297(تصدر للتدريس ببلده، وويل اإلفتاء عام 

  .وتوىل تدريس احلديث يف دار الفنون واستمر إىل أن تويف �ا) ـه1313(مث رحل إىل اآلستانة سنة 

هذا الرجل كان مسـند أفريقيـة ونادر�ـا، مل نـر ومل نسـمع فيهـا بـأكثر اعتنـاء منـه بالروايـة واإلسـناد واإلتقـان واملعرفـة ومزيـد : "قال الكتاين

، ...والرحلـة الواسـعة وكثـرة الشـيوخ، إىل طيـب منبـت وكـرمي أرومـة تبحر يف بقية العلوم واالطالع على اخلبايـا والغرائـب مـن الفنـون والكتـب

  ".ومن املطلعني على األفكار العصرية

  .يف إسطنبول) هـ1334(تويف رمحه اهللا يف ثاين صفر عام 

 فــتح اخلــالق يف اســتكمال اإلســالم(و) مغــامن الســعادة يف أن العلــم أفضــل أنــواع العبــادة: (لــه مؤلفــات نــاهزت التســعني؛ منهــا

رفع النزاع يف بيان معىن (و) صادق النبا يف عقوبة صاحب الربا(و) طريق اجلنة يف حتلية املؤمنات بالفقه والسنة(و) حملاسن األخالق

  )6()..نظم اجلغرافية اليت ال تتحول مبغالبة الدول(و) التقليد ومعىن االتباع

  

، بـني فيـه هـذا }الكبـرى فـي عقائـد أهـل السـنة والجماعـةعقيدة التوحيد {: ومن درر مصنفاته، ونفيس مؤلفاته؛ جزء مساه

بأسـلوب شـيق، وحتريــر علمـي جيـد، ومعاجلـة شـرعية عقليـة ملســائل طرحـت يف العصـر احلـديث هلـا ارتبــاط ) العقيـدة(املوضـوع املهـم 

  .)7(مبباحث العقيدة

ه وعلة وجوده ومنشأه ومآله، وهي قضايا كربى والعقيدة علم جليل يكتسي أمهيته من منطلق كونه طريقا وحيدا ملعرفة العبد ُموِجدَ 

تشــغل بــال كــل عاقــل منصــف، وال ســبيل إىل إدراكهــا إدراكــا صــحيحا إال بتتبعهــا يف مصــدر املعرفــة الوحيــد املتضــمن هلــا؛ وهــو الــوحي 

  .طر املغريباإلهلي املضمَّن يف القرآن الكرمي والسنة املشرفة، وهو ما قام به هذا العامل اجلليل من خرية علماء الق

أهل السنة واجلماعة القائمة على دالئل الوحي كتابا وسنة، جمانبا عقائد أهل البـدع  )8(وهكذا فقد أبرز يف هذا املصنف عقائد

  .واألهواء من خوارج ومعتزلة ومرجئة وقدرية وأهل الكالم، مع الرد على املالحدة ودفع شبها�م

                                                 
الرسـائل (، و)7/109(للزركلـي ) األعالم(، و)1683(حملمد بن خملوف رقم ) شجرة النور الزكية(، و)490(للكتاين رقم ) فهرس الفهارس(: راجع ترمجته املفصلة يف )6(

  ).107–101.ص) (املتبادلة بني القامسي واأللوسي
 .الوحي العزيز يف زمن املاديات الذي ابتلينا به ما أحوجنا إىل معرفة واستحضار العقيدة اليت جاء �ا )7(
  . ذكر أكثر مباحث العقيدة، إال أنه مل يستوعب )8(



لــدكتور حممــد رشــيد بوغزالــة اجلزائــري شــكر اهللا ســعيه، وقــد حالهــا بشــرح مفيــد، هــذه الــدرة النفيســة بعنايــة ا )9(ولقــد طُبعــت

  .، وهو عبارة عن خمتصر للعقيدة الكربى، اختصره املؤلف نفسه}عقيدة التوحيد الصغرى{: ومقدمة قيمة، كما ذيلها مبنت

مبكتبة جامع سيدي خليفة الكائن واعتمد احملقق يف عمله على نسخة خطية كتبت يف حياة املؤلف خبط مغريب جيد، حمفوظة 

  .بوالية ميلة بالشرق اجلزائري

ونظرا ملا هلذا املصنف من األمهية، واحلاجة إىل تداوله قراءة وحفظا وتدريسا؛ فقـد استحسـنت تقريبـه لعمـوم املهتمـني باملوضـوع 

  .من املشايخ وطلبة العلم وسائر املسلمني

  

  :ويتلخص عملي يف هذه الرسالة فيما يلي

  .تللت نصه من الشرح املطبوع وشكلته لتيسري قراءتهاس -6

 .طبعته جمردا عن الشرح لتسهيل تداوله وحفظه -7

 .)10(عزوت اآليات، وعلقت على مواطن يسرية تستلزم التوضيح متوخيا االقتضاب -8

 .طبعته يف حلة �ية للرتغيب يف اقتناءه واالستفادة منه -9

 .قدمت له مبقدمة تعريفية -10

  .ثواب خدام العلم األوفياء وسفرة الفائدة األتقياء -ومن شارك معي يف هذا العمل–ويف اخلتام أسأل الكرمي الرحيم أن يثيبين 

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وآله وصحبه

  

  :كتبه

  أفقر العباد إلى رحمة مواله

  حّماد أبو عبد اهللا

  1430ربيع الثاني  10: مراكش في

                                                 
  ).م2008/ هـ 1429: (طبعته مؤسسة الريان طبعته األوىل عام )9(
 .ويل عليه تعليقات أوسع، أحليه �ا يف طبعة قادمة إن شاء اهللا تعاىل )10(



  لطبعة الثانيةمقدمة ا

  .بسم اهللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه

للعالمـة املـالكي؛ الشـيخ حممـد املكـي بـن عـزوز رمحـه " عقيدة التوحيد الكـربى"يسعدين أن أقدم للقراء الكرام الطبعة الثانية من 

  .)11(اهللا، وهي طبعة مزيدة ومصححة األخطاء

هذه العقيـدة؛ أن مؤلفهـا بـني فيهـا مسـائل مهمـة احنـرف فيهـا أهـل البـدع، مـع بيـان مـا يقابلهـا مـن عقيـدة أهـل  إن مما تتميز به

رمحـه اهللا، ) هــ895:ت(حممد بن يوسف السنوسي اليت ألفها الشيخ  )12(السنة واجلماعة، وقد جعلها يف مقابل السنوسية الصغرى

  .إىل اإلمام األشعري -خطأ–ع ما تضمنته من عقائد كالمية تنسب أم الرباهني، واليت انتشرت يف املغرب م: وامسها

وقد تعاضدت األدلة وتتابعت شهادات العلماء على أن األشعري رجع عن العقائد الكالميـة، كمـا ثبـت عـن إمامنـا مالـك أنـه 

  :أنكر تلك العقائد، واملناهج املؤسسة هلا

بـــن خـــويز منـــداد املـــالكي أنـــه قـــال يف كتـــاب الشـــهادات مـــن كتابـــه  روى احلـــافظ ابـــن عبـــد الـــرب رمحـــه اهللا عـــن حممـــد بـــن أمحـــد

أهل األهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل : "ال جتوز شهادة أهل البدع وأهل األهواء، قال: يف تأويل قول مالك": اخلالف"

ادة يف اإلســالم أبــدا، ويهجــر أشــعريا كــان أو غــري أشــعري، وال تقبــل لــه شــه ؛الكــالم، فكــل مــتكلم فهــو مــن أهــل األهــواء والبــدع

  ].2/117جامع بيان العلم وفضله . [اهـ.."ويؤدب على بدعته

الــذي  فــرض ) 524.م(حممــد بــن تــومرت : وهكــذا اســتمر املغاربــة علــى إنكــار العقائــد الكالميــة، إىل أن ابتلــوا مبــدعي املهدويــة

علــيهم هــذه العقائــد بعــد أن خــرج علــى احلــاكم الشــرعي مــن دولــة املــرابطني املالكيــة الســلفية، وأحكــم قبضــته علــى احلكــم، ففــرض 

  .قناعاته على العلماء، زاعما أن هذه العقائد هي اليت استقر عليها اإلمام األشعري ونصر �ا الدين

  .علماء املغاربة، وتفشت بني الناس وهكذا تسللت هذه العقيدة إىل مصنفات كثري من

الســلطان : -علــى ســبيل املثــال–ولقــد عــرف تــاريخ املغــرب علمــاء حمققــني نبهــوا النــاس إىل هــذا االحنــراف اخلطــري؛ نــذكر مــنهم 

  :)13("الفتوحات اإلهلية يف أحاديث خري الربية"يف كتابه سيدي حممد بن عبد اهللا رمحه اهللا الذي يقول 

، سد طريق اخلوض يف علم الكالم وقال ال يفلـح صـاحب الكـالم أبـدا، وال تـرى )14(هت اهللا املسلمني بثبوتإن اإلمام أمحد ثب"

، وإىل ذلــك ذهــب الشــافعي ومالــك وســفيان وأهــل احلــديث قاطبــة، حــىت قــال ...أحــدا ينظــر يف علــم الكــالم إال ويف قلبــه مــرض

، فلـزم النـاس " الشرك باهللا خري لـه مـن أن يلقـاه بشـيء مـن الكـالمألن يلقى اهللا العبد بكل ذنب ما خال: "الشافعي رضي اهللا عنه

الســكوت عــن اخلــوض يف علــم الكــالم إىل أن نبــغ اإلمــام األشــعري فاشــتغل يــرد علــى املعتزلــة أقــواهلم الفاســدة، وجييــب عــن آراءهــم 

 اعتقــادهم للســنة والكتــاب ال يف الواهيــة، فاتبعــه املالكيــة علــى ذلــك ومســوه ناصــر الســنة وهــو ومــن اتبعــه علــى صــواب مــوافقني يف

  .اخلوض مع اخلائضني والتصدي لذكر شبه املبطلني وختليدها يف األوراق إىل يوم الدين

وأما احلنابلة فأنكروا ذلك عليه، وفوقوا سهام االنتقاد إليـه، وقـالوا لـه كـان ينبغـي لـك أن تسـكت كمـا سـكت األميـة قبلـك مـن 

أن اخلـوض يف علـم الكـالم مـن البـدع احملدثـة يف الـدين، أمـا لـك فـيهم أسـوة؟ أفـال وسـعك مـا السلف الصاحل املهتـدين الـذين يـرون 

                                                 
  .يف كلمات معدودة، وسقط يسري يف موطننيوهي عبارة عن أخطاء يف الشكل  )11(
 ).6.ص(مقدمة الدكتور بوغزالة لكتاب العقيدة الكربى : انظر )12(
  ) 322-320.ص(خمطوط خبزانة القرويني بفاس  )13(
  .]ثباته: والصواب! كذا[ )14(



وسعهم من السكوت عن تلك اهلفوة؟ فطريق احلنابلة يف االعتقاد سهلة املرام، منزهة عن التخيالت واألوهام، موافقة العتقاد األمية  

  .اهـ" عاشوا عليه وأماتنا على ما ماتوا عليهكما سبق مع السلف الصاحل من األنام، أعاشنا اهللا على ما 

  :ولقد كان من أولئك العلماء املستبصرين، الذين هدوا إىل منهج السلف الصاحلني؛ الشيخ ابن عزوز ذو النبأ املبني: قلت

  :العالمة ابن عزوز يرجع من العقيدة الكالمية والفكر القبوري والتعصب المذهبي إلى السلفية

خماضا فكريـا عسـريا نظـرا لالخـتالف الكبـري بـني احملصـلة  -األستانة وخاصة بعد رحلته إىل-عاش الشيخ حممد املكي بن عزوز 

العلمية والفكرية اليت حصلها يف تونس، وبني منهج املدرسة السلفية يف بالد املشرق؛ فكما هو معلوم أن مذهب اإلمام مالـك بـن 

عامة، وكان تقليده مستحكما عند العلماء والعامة يف القرون املاضية إىل درجة التعصب واجلمود؛ أنس هو السائد يف بالد املغرب 

بـل هـدد أحـد األمـراء باألنـدلس بقتـل مـن يفـيت بغـري مـذهب ! فالكالم عن غريه من املذاهب أو قراءة مصنفا�ا يعد من احملظـورات

  !!! مالك

م األشعري هي السائدة، مع تفشي التصوف الذي اكتسح املغرب منذ استوىل كما كانت العقيدة الكالمية املنسوبة خطأ لإلما

  . ابن تومرت على احلكم

يف هذه البيئة كانت النشـأة العلميـة والروحيـة للعالمـة حممـد املكـي رمحـه اهللا؛ وقـد أخـذ علومـه عـن جهابـذة املـذهب املـالكي يف 

يـق صـوفية تعـرف بالطريقـة العزوزيـة، وال شـك أن هـذه احلـال قـد عصره، وكان أبـوه الشـيخ مصـطفى بـن عـزوز رمحـه اهللا صـاحب طر 

فأنا قد ربيت يف معهـد العلـم مـن : "واصفا تأثري النشأة يف املنهج )15(أثرت يف منهجه العلمي والروحي؛ حيث يقول هو عن نفسه

دة علـى اخـتالف مشـار�م وتفـاوت صغري، وقد وسع اهللا علينا من رزقه، ما سهل به القراءة زمان التعليم واإلقراء على شيوخ عدي

وأيضـا ال نعـرف يف بالدنـا املغربيـة إال التقليـد األعمـى؛ فقـد كنـا نعـد الفتـوى .. درجا�م تفننا وأخالقا، وارحتلت إىل بلـدان عديـدة،

إىل ؛ فمـن ذلـك أين عنـد سـفري ..حبديث البخاري ومسلم ضالال، وكما شدد علينا شيوخنا يف ذلك، شددنا على تالميذنا هنـاك

للشـوكاين، فمـا تركتـه حـىت أقسـم يل بـاهللا أنـه ال يتبعـه فيمـا يقـول، " نيـل األوطـار"املشرق استعار مين ابـن أخـيت اخلضـر بـن احلسـني 

، فنهرتـه )16(للسيد صديق حسن خان يباع عند كتيب يف مسكرة" الروضة الندية"كتاب ) هـ1300(ومن ذلك أين وجدت يف عام 

" ابن القيم"و" ابن تيمية"، فصار يعتذر مبسكنة كأنه فعل خيانة، أما تصانيف "الروضة الندية"تبيع  حرام عليك: وجزرته، وقلت له

  .اهـ.."فو اهللا ما نظرت فيها سطرا لنفرة قلوبنا منها، ومن جهل شيئا عاداه

 ؛الصوفية مبتدعةا يتعلق � اليتالسلفيني، وصحح بعض األكاذيب  طعن فيها يفعدة كتب  ألفوبسبب تعصبه األعمى للقبورية 

 ؛...ذلـك  ابـن دحـالن وحنـو �ـذيانواالسـتدالل  ،التصـرف ملـن يعتقـد فـيهم الواليـة وإثبـاتتجويز االستغاثة، والتوسل بغري اهللا، ك

يف كتابـه  �جموقد  ،رد فيه على الصياديالذي " اجليالينالسيف الرباين يف عنق املعرتض على الغوث "كتابه   :تلك املؤلفات منو 

  ).35صفحة (يف  كما ؛هذا على دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وجّوز االستغاثة باألموات

ومعلـــوم أن هـــذا املـــنهج ال يرضـــاه لنفســـه العـــامل النزيـــه املتبحـــر كالشـــيخ حممـــد املكـــي رمحـــه اهللا، ولـــذلك خـــاض غمـــار البحـــث 

  ..ملوضوعية، متجردا من اهلوى واملصلحيةوالتفتيش عن حقيقة ما يسمى بالوهابية، متحليا باإلنصاف وا

  :اكتشاف حقيقة الوهابية

، وأ�ــم طائفــة مبتدعــة يف الــدين تكفــر املســلمني )الوهابيــة(كــان الشــيخ حممــد بــن عــزوز مطلعــا علــى مــا يــرتدد مــن كــالم حــول 

  .وتعتدي على تراثهم
                                                 

يف جملـة الكويـت الـيت كـان يف رسالة طويلة أرسـلها إىل الداعيـة الكـوييت وأحـد رواد النهضـة يف اجلزيـرة الشـيخ عبـد العزيـز الرشـيد البـداح، نشـرها هـذا األخـري بنصـها  )15(

  .ينشرها

  .فقهوهذه الرسالة هي إحدى الرسائل اليت أعلن فيها العالمة ابن عزوز عن منهجه اجلديد يف الفكر والعقيدة وال
  ".معسكر"مسكرة هي والية تقع غرب العاصمة اجلزائرية، وتعرف اآلن ب  )16(



حلكايــات، فهــذا شــأن قليــل املعرفــة أو صــاحب إال أنــه مل يــرض أن يبقــى يف تصــوره وحكمــه علــى هــذا التوجــه أســري األخبــار وا

  .املصلحة أو املتعصب الذي ال يرضى أن يقال له أخطأت

ذلك كله مل حيكم موقف ابن عزوز، بل سلك مسلك العلماء املنصفني؛ فبحث وقرأ واستشـهد الثقـات؛ ومـن ذلـك أنـه أرسـل 

عالمـة بـالد الشـام يريـد منـه جوابـا " البيطـار"سـالة نفسـها إىل إىل صـديق لـه يف املدينـة رسـالة يسـتجلي منـه فيهـا األمـر، مث أرسـل الر 

  .)17(شافيا

الـــذين تـــرون " الوهابيـــة"أخـــربين عـــن : أخـــربين بإنصـــاف، واعلـــم أنـــك مســـؤول يف عرصـــات القيامـــة عـــن ذلـــك: "وممـــا جـــاء فيهـــا

َضـــت عنـــدي املســـموعات بـــاألذن معـــاملتهم، وحـــالتهم مـــع الســـنة، واحلضـــرة النبويـــة، فأنـــا إىل اآلن مـــا اجتمعـــت بوهـــايب، وقـــد تناق

  واملرئيات يف الكتب باألعني؟

  :وبيان التناقض نقرره لك يا حبيب لتعرف كيف جتيبين، فإن املقام خطري

: الوهابية حيقرون املقام النبوي، وال يرون فرقا بينه وبني بقعة خالية يف األرض، ويقولون ملن شرب الدخان: بعض الناس يقولون

ون من أثىن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنارة، ويكفرون من زار قربا ودعا اهللا عنـده ويسـتحلون أشركت باهللا، ويضلل

  .دمه

، فهنا جاء التناقض؛ فإن ابـن تيميـة "هم تابعون ابن تيمية أمحد تقي الدين: "وهؤالء القادحني فيهم يقولون على سبيل القدح

اد العرفــان، حــافظ للســنة النبويــة، ومــذهب الســلف، يــذب عــن الــدين، ويقمــع املــارقني،  إمــام يف الســنة كبــري، وطــود عظــيم مــن أطــو 

  ...".كاملعتزلة والقدرية، والرافضة واجلهمية، ما فارق سبيل الصحابة والتابعني واألئمة األربعة قيد أمنلة

فإن كان الوهابية حقيقة على منهج ابـن تيميـة وابـن القـيم وحنومهـا مـن فقهـاء احلنابلـة السـنية فهـم أسـعد النـاس بالشـريعة؛ ألن "

. ابن تيمية وأصحابه مل يسيء القول فـيهم إال القاصـرون عـن درجـا�م، علمـا وحتقيقـا، والراسـخون يف العلـم شـهدوا بعلـو مكـانتهم

الصـــفات الذميمـــة املشـــار إليهـــا أوال، فـــأول خصـــم هلـــم ابـــن تيميـــة ونظـــراؤه مـــن أئمـــة احلنابلـــة، فليســـوا وإن كــان الوهابيـــة متصـــفني ب

  . بتابعيهم

الوهابية هم القائمون بالسنة، املتجنبون للبدع، املتبعون للحديث الشريف، وعلى مذهب أمحد بن حنبل : وبعض الناس يقولون

  ...".وطريقة السلف يف االعتقاد

جتتمع بفالن وفالن يف حمل ال رابع لكم إال اهللا، وتقرؤون كتايب هذا بتأمل، وجتيبونين مبا حتصـل لكـم، ذاكـرين  فأريد منك أن"

  .)18(}وإذا قلتم فاعدلوا{: قوله تعاىل

واعلمـوا أن مــن الباليـا املتســلطة علــى الـدين وإميــان املسـلمني أنــه صــار الـذي يصــدع باحلـديث النبــوي الصــحيح مقـدما لــه علــى 

كنـت سـألت بعـض متفقهـة مكـة احلنفيـة عـن رجـل أعرفـه مـن أكـرب : أنـت وهـايب؛ وأحكـي لكـم لطيفـة: املتفقهـني يقـال لـهعصـارة 

  !يتبع البخاري: كيف وهايب؟ فقال: ذلك وهايب، فقلت له: كيف حال فالن؟ فقال يل: الفضالء، قلت له

هــل البخــاري شــيخ : ضــحك وقــال –زيــل عنــده إذ ذاكوأنــا ن–فلمــا حكيتهــا للســيد عبــد الــرمحن اجلــزويل عليــه الرمحــة والرضــوان 

  الوهابية؟

                                                 
اطلعــت علــى رســالة خبــط : "هـــ، مطلعهــا 1327ذي احلجــة  20: العالمــة مجــال الــدين القــامسي يف رســالة إىل العالمــة األلوســي مؤرخــة ب: الرســالة أثبتهــا بنصــها )17(

الرســـائل املتبادلـــة بـــني القـــامسي واأللوســـي : [هــــ؛ راجــع كتـــاب1327ذي احلجـــة : ، ورســـالة ابـــن عـــزوز مؤرخـــة ب.."العالمــة الفاضـــل الســـيد حممـــد املكـــي بـــن عــزوز

  )].104.ص(
  .134:سورة البقرة، اآلية )18(



أنـا ال : مـن يتبـع احلـديث فهـو وهـايب، ومـن يعتقـد عقيـدة السـلف فهـو وهـايب، فقلـت هلـم: وقد مسعـت كثـريا مـن النـاس يقولـون

أن يكون مقلـدة أعرف الوهابية، وكالمهم يدل عل أ�م سنيون صرفا؛ فقد مدحتموهم مدحا كبريا من حيث قدحتم فيهم، نتمىن 

سـالم علـيكم ال نبتغـي {: املذاهب كلهم هكذا إن كنتم صادقني فيما تقولون، لكن اجلاهل يهرف مبا ال يعرف، ولذلك يقـال لـه

ولــــيكن جــــوابكم مبــــا شــــاهدمتوه ال مبــــا ينقلــــه املغفلــــون واألعــــداء . )19(}وأعــــرض عــــن الجــــاهلين{: ، وقــــال تعــــاىل}الجــــاهلين

  .)20(اهـ.."املتعصبون

  : بيان اعتماده يف حبثه وحتريه على املطالعة والدراسة يقولويف: قلت

مــن عقائــدهم " تارخيــه"وقــد كنــت طالعــت الرســائل املؤلفــة مــن حممــد بــن عبــد الوهــاب وأصــحابه، ورأيــت مــا كتبــه اجلــربيت يف "

هي والعظائم، والوهابية ينفون وسري�م، فما هي إال طريق السنة ليس فيها ما ينكر، ورأيت رسائل القادحني فيهم ينسبون هلم الدوا

  )21(اهـ.."ذلك عن أنفسهم، ال حيتجون حلسن تلك القبائح

، واطلعـت علـى كتـب أهـل هـذا الشـأن باسـتغراق الوقـت، ال واشـي وال رقيـب، )1316(فلمـا ارحتلـت إىل املشـرق سـنة : "وقال

شاوة اليت كانت على بصري، وتدرجت يف هذا وأمعنت النظر بدون تعصب، فتح اهللا على القلب بقبول احلقيقة، وعرفت سوء الغ

األمر حىت صارت كتب الشوكاين وصديق خان وشروح بلوغ املرام وما واالها أراها من أعز ما يطالع، أما كتب الشيخني ابن تيمية 

  .وابن القيم فمن مل يشبع ومل يرو �ا فهو ال يعرف العلم

  .ومنذ عرفت احلقائق، اسرتذلت احلكم بال دليل.. 

سيقول السفهاء من النـاس مـا {: من اللطائف أن يف الشهر األول من انفتاح البصرية، ألقي إيل يف مبشرة منامية قوله تعاىلو 

  .اهـ")22(}والهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل هللا المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

  :العالمة ابن عزوز يبين معنى التدين الصحيح

  :قال فيها" الكويت" جملة صاحبأرسل ابن عزوز بعد هدايته للسلفية رسالة إىل الشيخ عبد العزيز الرشيد  وقد

يف الشرق والغرب من كل مذهب مـن مـذاهب أهـل  العلملست أعين بالدين الدين الذي قنع به أكثر طلبة العصر واملنتسبني إىل "

 . السنة

  ُمشــرِّق ومغرِّب شتان بني*****  مغرباً مشرِّقة وسرت  سارت

إال اتباعها وإيثارهـا علـى عصـارات اآلراء وهجومـة املتفقهـة، ومـا التوحيـد إال  الدينأعين بالعلم والدين علم السنة، وما  ولكين     

متعففاً من حمباً للسنة ومبغضاً للبدعة،  تقياً إننا جند فقيهاً ... السلف الصاحل، وأما غريه فأشبه بالضالالت وزلقات اهلفوات توحيد

يف  عليهللخلق، حسن النية، لكنه جاهل بعبادات النيب صلى اهللا عليه وسلم، وما كان  واإلرشادتناول احلرام، واقفاً موقف النصح 

  . شؤونه كلها

أو حتريــر النبويــة عمــداً، أل�ــا خالفــت قــول فقهائــه، ولــو ختــربه بإصــالح عبــادة  املتابعــةيكــون عارفــاً �ــا أو ببعضــها، ويــرتك  وقــد     

بعـد احملبـة والصـحبة وحيكـم بضـاللك،   مبيناً شرعي بنص نبوي ينفر منك نفرته من العدو، ورآك خمادعاً ، ولرمبا اختذك عدواً  حكم

  .خالف يف ذلك كما قاله ابن عبد الرب وغريهوال  ،ال يقال هلم علماء إال جمازاً  أولئككل ذلك لغلوه يف التقليد، وال خيفى أن 
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 العربية،األئمة رضوان اهللا عليهم، واعتنوا باحلديث الشريف مع تفنن يف األصول والعلوم  بفقهالذين تفقهوا هم سطون واألو ..     

وما صادمها نبذوه وعذروا قائله بعدم بلوغ اخلرب له،  عليه،ودققوا مسائلهم الدينية، فما كان من الفقه ساملاً من مصادمة سنة بقوا 

، وال تؤخـذ السـلف ، مث يرتقـى بطريقـة23وأما االعتقادي فهو معذور يف االبتداء يف كتـب املتكلمـني عملي،الهذا فيما يتعلق بالعلم 

ال حتريف فيهـا الشـمس ابـن القـيم، فيعتقـد مـا  صحيحةحقيقتهما إال من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وصاحبه الذي هو نسخة 

املصـطفى  عليـهمن الفرقة الناجية اليت عّرفها النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بـأ�م علـى مـا كـان  فيصبحهناك بأدلة متينة وإميان راسخ، 

املـدعو باهلدايـة إليـه يف الفاحتـة بكـل ركعـة، قليـل يف  املسـتقيم،صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وهذا القسم الذي هو على الصـراط 

 : فأنا أنظر شرقاً وغرباً فأرى كما قيل} كوروقليل من عبادي الش{: تعاىل اهللالوجود مع األسف، قال 

  اهللا يعلـم أين لـم أقل فندا****  أقلهمأكثر الناس ال بل ما  ما

  24.اهـ" على كثري ولكن ال أرى أحداً ****  أفتحهاألفتح عيين حني  إين

  :مة ابن عزوزوالعامل الصادق ال يسعه إال أن يدعو إىل احلق الذي عرفه بدليله، وهو ما قام به العال: قلت

وقد اجتمع به ابن العم يف هذا السفر األخري وأخربين عنـه أنـه اآلن متـذهب مبـذهب السـلف قـوال وفعـال : "قال حممود األلوسي

  .)25("وأصبح جيادل أعداءه، وخياصم عنه

ز التونســي نزيــل إن حضــرة العــامل النحريــر، ســليل العلمــاء األفاضــل الســيد حممــد املكــي بــن عــزو : "وقــال عنــه العالمــة القــامسي

األستانة كان من أشداء املتعصبني للجهميني والقبوريني، مث بصره اهللا تعاىل احلق فاعتنقه، وأصبح يدافع عنه، وهذا الفاضل لشـهرة 

  .)26(اهـ" ، فاحلمد هللا على توفيق هذا السيد وهدايته ملا هدي له..بيته ونباهة أمره يعد بألوف

  :فضني الرجوع إىل احلق يقول عالمة املالكيةويف شكوى من موقف املتصلبني الرا

ومما أتعجب منه وأتأسف، ما رأيته يف نتائج خمالطايت ألهل العلم ومناظرايت ومذاكرايت أين أجد الشبان والطلبة الصغار أقـرب "

ورهبا�م عرفوه، وال  قبوال للحق، وذوقا للصواب، وسرورا بالدليل من الشيوخ، وأكثر الشيوخ جامدون على ما ألفوه، ومن أحبارهم

أدري هل ذلك لطول قعودهم يف أرض التقليد صاروا كمن دقت له أوتاد والتحمت تلك األوتاد باألرض، فال يستطيعون النهوض 

  منها؟ أم ألن غالب الشيوخ أكرب مين سنا؟ فهم يأنفون من أن يستفيدوا ممن هو أصغر منهم؟ أم كيف احلال؟

  :ل الشاعروعلى كل حال أتذكر عند ذلك قو 

  ولن تلني إذا كانت من اخلشب*** إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 

وإين أمحد اهللا تعاىل على أن أنقذين من أسر التقليد، وصـرت إذا رأيـت تعنـتهم واختـاذهم أحبـارهم ورهبـا�م أربابـا مـن دون اهللا 

املعتمد كذا، أو : ، ألين كنت أرى قول فقيه)27(}عليكمكذلك كنتم من قبل فمن اهللا {: أتلو قوله تعاىل مذكرا لنفسي آالء اهللا

اآلية ال أفهمها مثله، ونظن كل كلمة قاهلا : ؛ ألين أقول"أستغفر اهللا"استظهر شيخنا كذا، كأنه بني دفيت املصحف، واِهللا بل آكد 

  .فر ولو أيده ألف حديثإخل واخلروج عن األربعة كالك... املالكي فهي من مقوالت مالك أو حنفي فأبو حنيفة أو شافعي

                                                 
إلسالم، أما أهل الكالم املراد باملتكلمني هنا؛ الذين يتوسعون يف احلجج العقلية واملنطقية يف إطار األدلة النقلية، كما يفهم ذلك من إحالته على كتب شيخي ا  23
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أين ملا بدأت يف االستضاءة بنور احلديث ووزن خالفات  وأخربكمواحلمد هللا الذي عافانا مع بقاء احرتامهم وحمبتهم يف قلوبنا، 

: املنام قوله تعاىل يفإخل، وذلك سنة ست عشرة وثالمثائة وألف، ألقي يل ...وصرت أصلي بالقبض والرفع باألدلة،األئمة والفقهاء 

، }قـل هللا المشـرق والمغـرب فأينمـا تولـوا فـثم وجـه اهللا عليهـاسيقول السفهاء من الناس ما والهـم عـن قبلـتهم التـي كـانوا {

 .)28(اهـ" لساينوقمت �ا من املنام على 

بقــاء  لفــظ اخرتعــه املعــادون لإلصـالح الســلفي، احلريصــون علــى) الوهابيــة(وبالتأمـل يف احلقــائق املتقدمــة يظهــر لنــا أن مصـطلح 

  .األمة خمدرة بالفكر اخلرايف الذي يكرس ختلف األمة ويزهدها يف التمسك بدينها

يقــال اليــوم يف كــل مــن كــان ســلفي : "-مؤســس رابطــة علمــاء املغــرب ورئيســها األســبق–قــال العالمــة الســلفي عبــد اهللا كنــون 

  .)29("إنه وهابي تنكيتا عليه وتنفيرا من مذهبهالعقيدة 

عيــون احلقيقــة عــن ســلفية أصــيلة تــدعو إىل القــرآن والســنة علــى منهــاج ســلف األمــة مــن الصــحابة والتــابعني  وهكــذا انبجســت

واألئمــة املرضــيني، يف التــدين وأصــول االســتنباط، وهــذا هــو ديــن اإلســالم ملــن أراده والصــراط املســتقيم ملــن رغــب فيــه، وتلــك احملجــة 

هيب واملعتقـد الفلسـفي الكالمـي والطرقيـة اخلرافيـة اجلانيـة علـى العقـل احملرفـة للـدين، البيضاء وامللة السمحاء، املربأة من التعصب املـذ

  .فرحم اهللا املنصفني

  :كتبه

  أفقر العباد إلى رحمة مواله

  حّماد أبو عبد اهللا
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