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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (كتب ابن تيمية) صول إلى العمم المأمول البن سعديطريق الو 
 (050-041 القواعد) التأسيس األصفيانية، -01

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

 :أما بعد ،ة والسالـ عمى رسوؿ اهللوالصال ،الحمد هلل
المتكممون والفالسفة من الطرق العقمية وجد الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره : -رحمو اهلل-قال المؤلف ف

وفي طرق القرآن من تمام البيان  ،كر في القرآن من الطرق العقميةالصواب منيا يعود إلى بعض ما ذُ 
 .والتحقيق أمور عظيمة ال يقاربيا بيان وال تحقيق

  :أما بعد ،ة والسالـ عمى رسوؿ اهللوالصال ،الحمد هلل
 ـّ ومف ثَ  ،والحجج العقمية ،يتمقوف عنيـ مف أىؿ الفمسفة يزعموف أنيـ أصحاب العقوؿوف ومف مفمما كاف المتكم

وقد ذكر ىذا  ،إلى آخره ...،الفاضل :-اهلل رحمو-يقوؿ شيخ اإلسالـ  ،فإنيـ جعموا ذلؾ مقدمًا عمى الوحي
ذكرىا  ،قة المتكمميفاألصفياني صاحب الرسالة التي يشرحيا شيخ اإلسالـ وعرفنا أنيا عمى طري الكالـ عند قوؿ

 وجوده بممكف آخر ضرورةَ  واستحالة ،الستحالة وجودىا بنفسيا ؛عمى وجوده الممكنات ليؿفالد" :عند قولو
  .؟مف يشرح ىذا الكالـ ،(ٔ)"وافتقار الممكف إلى عمتو ،استغناء المعموؿ بعمتو عف كؿ ما سواه

    :إلى تفسيره ومعناه ولـ أقصد أف أتوصؿ منكـ ،ىذا لسببيف أنا أوردت
ولما جاء  ،ستشرحونويحفظونو وي ،ىذا نموذج مف ىذا المتف المختصر في العقيدة لدى المتكمميف :األمر األوؿ

أبعد ما تكوف عف الوحي الذي  ،-نسأؿ اهلل العافية-فكتبيـ بيذه الطريقة  ،ويشرح فروا عميو أشيخ اإلسالـ أص
       .ىذه عقائدىـ ،والمنطؽ ،كأنؾ تقرأ في كتب الفمسفة ،-صمى اهلل عميو وسمـ-جاء بو النبي 
 منو ولربما لـ يفيموا ،ف عامة اإلخواف عف تفسيرهىذا الكالـ كما تروف بيذا الغموض حيث يجبُ  :األمر الثاني

المتكمـ ىذا الذي يذكره  ىذا الكالـ يعني غاية ما ىنالؾ مف ،شيء ووليس تحت ،ًئاو شيويظف الظاف أف تحت ،شيئاً 
 ،كفواجب ووجود مم البد مف وجودٍ  ،مف المسممات مةمسمّ  وىذه قضية تعتبر ،ثبات وجود واجبإمف األشاعرة 

لكف ىذا الكالـ الذي  ،شيء وزعاجكـ بمثؿ ىذا الكالـ الذي ليس تحتإف اآلال أقصد  أنا ،ما ممكفا  واجب و ما إ
 بد مف وجودٍ ال ويريد أف يثبت أن ،شيء وليس تحتمف المعاني الشيء الكثير  وه ويظف أف تحتؤ ه مف يقر ؤ يقر 

 ،وجود الخالؽ وجود واجبو  ،اممكنً  انحف وجودنا يعتبر وجودً  ،د الممكفو وىو الوج وجود يقابمو أي و  ،واجب
 ،فيو يثبت أف الماء ماء ،ما ينازع فييا أحد ،؟طيب إذا أثبت وجود الواجب ىؿ ىذه قضية ينازع فييا الناس

لقد خضت البحر " :إذا كاف ىؤالء مف األساطيف في العمـو الكالمية الذيف يقوؿ الواحد منيـ ،بيذه الطريقة

                                                           

  (.ٓ٘: ص) األصفيانية العقيدة شرح - ٔ
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 عممت وما أموت: "الموت عند أحدىـ وقاؿ ،(ٕ)"عنو نيوني فيما ودخمت وعموميـ اإلسالـ أىؿ يتوخمّ  ،الخضـ
  .(ٖ)"شيئاً  عممت وما أموت عدمي وصؼ االفتقار: قاؿ ثـ الواجب، إلى يفتقر الممكف أف إال شيئاً 
 ،اً ما عممت شيئ فالمعدوـ غير موجود إذ مع أف ،وجدالمعدوـ يفتقر إلى المف أعرفت  ،ما عرفت شيئاً  :يقوؿ

 دخؿ " :غيره أيضاً  ووقال شيخ اإلسالـ ويقوؿ عن ،كما قيؿ عف الغزالي ،الخوض ىذا غاية ما توصؿ إليو بعد
ذا قرأت كالمو  ،(ٗ)"قدر فما منيـ يخرج أف أراد ثـ الفالسفة بطف في عتقاد فإنو في بعض القضايا المتصمة باال وا 

كما  ،آخر حياتوفي  بعد ذلؾ ثـ رجع ،وويوافؽ الفالسفة في كثير من ،أىؿ وحدة الوجود في ظاىر كالمويوافؽ 
وىو الذي  ،جوعوومفيدة تدؿ عمى ر  لو وصية جيدة ،وصية الرازي ما يدؿ عمى رجوعو فيو  ،رجع الجويني

  :ف كاف ذلؾ مف قوؿ غيرهوا   ،شتير عنو النقؿا
 ي العالميف ضالؿُ عس وغاية *** وِؿ ِعقاؿُ ِنيايُة إقداـِ الُعق
 ووباؿ ىيانا أذً دن وغاية *** ٍة مف جسومناوأرواحنا في وْحش

 (٘)جمعػنا فيو قيؿ وقالوا سػوى أفْ  *** عمرنا ثنا طوؿَ ولـ نستفد مف بح
فكيؼ بمف قرأ  ،العموـ الكالميةوىـ جباؿ في  ىؤالءإليو  فيذا الذي توصؿ ،-العافيةنسأؿ اهلل - ،ىذه النتيجة

أو لبعض المنحرفيف العرب وظف  ،بيف أو ثالثة كتيبات مف دار الساقي أو مف دار الجمؿ ونحوىما مترجمةتيّ كُ 
ي ف-ـ عقمو في المنقوؿ ثـ بدأ يحك   ،وصؿ إلى ما لـ يصؿ إليو أىؿ زمانوو  ،ة الدالئؿ العقميةو قد أخذ بأزمّ أن

 ،ويحضر الدروس ،ويعيب عمى مف يأتي ،وعف عموميـ ،المسمميف عمماءعف  ىفي غن ووىو يرى أن ،-الوحي
 .؟!سنة تسع عشرةوالعمر  ،عندؾ عقؿ تفكر فيو ،ر عقمؾ ليؤالءال تؤج   :ويقوؿ

بو وضالالت اآلف شُ  ،دـ ويتوباإلنساف ثـ قد ين عابرة يعافسيا مف الضاللة ما عادت المسألة شيوة ىذه أبواب
كية إلى نوع فمسفات انحرافاتيـ السمو وتتحوؿ شيواتيـ و  ،قد تكوف راسخة في نفوس ىؤالء يصعب استخراجيا

يتبجحوف ويجاىروف و  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-رسولو طاعة عف طاعة اهلل و  وقعودىـ ضعفيـ يبرروف بيا
 .يحذر منياأف و  ،ف أف يتوقاىاينبغي لإلنسا فيذه ورطة ،صاروا يستحمونيا المعاصي حيثب

الكالـ الذي ىو في غاية يذكر ىذا  ـّ ومف ثَ  ،شيء وىذا الكالـ ليس تحت :فالمقصود أف شيخ اإلسالـ يقوؿ
عود إلى نيا يأف الفاضؿ إذا تأمؿ غاية ما يذكره المتكمموف والفالسفة مف الطرؽ العقمية وجد الصواب م :األىمية

والتفصيؿ الطويؿ  ،كالـ الكثيرالوليذا ذكرت لكـ مرارًا أنؾ تجد  ،الطرؽ العقمية مف القرآفبعض ما ذكر في 
ىذه  ،مف الفمسفات المعاصرةوتقوـ عميو مدارس غربية  ،الذي يوجد ما يدؿ عميو وزيادة في جممة مف القرآف

*  َزكَّاَىا َمن   َأف َمحَ  َقد  }قولو تعالى:  مثؿ ،والقضية ممخصة في كتاب اهلل بربع آية ،المدارس قد تختمؼ فيما بينيا
 و في الشيء الباطف؟ زكىأ ،ظاىرشيء  ىؿ ىي ةتزكيالمدارس ما ىي  ،[ٓٔ-ٜ:الشمس] {َدسَّاَىا َمن   َخابَ  َوَقد  
 .وال تحقيؽ يباف ربياايق التحقيؽ أمور عظيمة البياف و ال تماـ وفي طرؽ القرآف مف :يقوؿ ،يعني ونفس

                                                           

 .(ٖٚ/ ٗ) الفتاوى مجموع - ٕ
 (.ٕٕٙ/ ٖ) والنقؿ العقؿ تعارض درء - ٖ
 (.ٗٙٔ/ ٗ) الفتاوى مجموع - ٗ
 (.ٖٚ/ ٗ) الفتاوى ومجموع ،(ٓٙٔ/ ٔ) والنقؿ العقؿ تعارض درء: انظر - ٘
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 ؼفالصيد في جو  ،واستشراحيا ،وتدبرىا ،وفيميا ،ودراستيا ،العناية بيا ،الكتاب والسنة عميكـ بالعموـ النقميةف
 ،سنةمفيو شرح ل -يعني العمماء- ما تقولو األمة "جميع :-اهلل ورحم-وكما يقوؿ الشافعي  ،العمـ فييا ،ءالفرا

 .(ٙ)"سماء اهلل وصفاتوكؿ ما في القرآف فيو شرح ألو  ،وكؿ ما في السنة فيو شرح لمقرآف
صمى اهلل عميو -وما صح مف سنة رسوؿ اهلل  ،فمف أراد العمـ الحقيقي فعميو بيذه العموـ المعصومة الكتاب

 .، ىذا ىو العمـ-وسمـ
ال يعود إلى و  ،الصفة إذا قامت بمحل عاد حكميا إلى ذلك المحل فكان ىو الموصوف بيا :-رحمو اهلل-قال 
وال يشتق  ،شتق لمحميا منيا اسمكانت تمك الصفة مما يُ  اق لذلك المحل من تمك الصفة اسم إذواشتُ  ،غيره

 م بو تمك الصفة.االسم لمحل لم يق
 :يقولوف المعتزلةف ،ف الصفات الفعمية كالكالـ تقوـ بغيرهإ :عمى مف قاؿ -اهلل ورحم-ىذا يرد فيو شيخ اإلسالـ 

ىكذا يقولوف بناء عمى أصميـ في مسألة  ،سمع كالمًا مخموقاً  ،مف الشجرة وموسى سمعف ،في الشجرةخمؽ الكالـ 
اظ وأف األلف ،ي المعنى قديـدعوا أف الكالـ فااألشاعرة تورطوا ف ،ولما ناظرىـ في ذلؾ األشاعرة ،تعدد القدماء

  .زعمواىكذا  ،واحد قائـ في النفس ىوىو معن ،اءوال انقض ،تعاقب وال ،ض فيوعّ ال تب :قالوا :والقديـ ،حادثة
 ،ؿ عمييا أيضًا النقؿيرد عمييـ بقضية عقمية واقعية د فينا ،مف قوؿ المعتزلة أبطؿ وىو ،وىذا مف أبطؿ الباطؿ

مو يقـو يتكمـ فالكالـ يقوـ بو ال أف كالأو فالف متكمـ  :فحينما يقاؿ ،وىي مدركة لدى الناس أجمعيف ،والوحي
ف ذلؾ ال يعني فإ ،وصاؼأو يرضى أو نحو ذلؾ مف األ ،أو يغضب ،ينزؿ اف فالنً إ :وحينما يقاؿ ،بيذه السارية

الذيف ف ،موجودة في غيره وليس معنى ذلؾ أف رحمت ،يرحـ ،رحيـ ونإ :حينما يقاؿ ،ه الصفات تقوـ بغيرهأف ىذ
الصفات  واف أثبتإعندىـ لما ناظروا الفالسفة وألزميـ أولئؾ أنيـ  عمى األصؿ الفاسد ة بناءالمعتزلىـ قالوا ىذا 

الصفات  :السنة يقولوفأىؿ و  ،ونيـيبفما عرفوا كيؼ يج ،ايكوف واحدً  أف والقديـ الـز ،فيمـز منو تعدد القدماء
لمذات زمة الصفات مال :نما يقاؿا  و  ،لصفات ىي الذات وال غير الذاتف اإ :وال يقاؿ ،مالزمة لمذات ال تنفؾ عنيا

كما يقولوف في  ،نؾ تنفي عنو جميع األوصاؼلو أردت أف تصؼ العدـ فإ ،بال صفات اذاتً وال يمكف أف نتصور 
   .عز وجؿ-صفة اهلل 

 ،وال ،وال خارج العالـ وال داخمو ،وال تحت ،وال فوؽ ،وال يبصر ،وال يسمع ،ال يتكمـ :الجيمية المحضة يقولوفف
اثنتاف  ،ىناوذكر أربع مسائؿ  ،يرد عمييـ -اهلل ورحم-فشيخ اإلسالـ  ،ليس لمعدـ معنى غير ىذا ،العدـ ،الو 

   :لغويتاف ،واثنتاف سمعيتاف ،عقميتاف
 ،الصفة بمحؿ تقام ،الموصوؼ بيا عاد حكميا إلى ذلؾ المحؿ فكاف ىومحؿ لصفة إذا قامت بأف ا :األولى

 .ىو الجاني وفعمر  ،والجناية قامت بعمر  ،متكمـ وفزيد يوصؼ بأن ،الكالـ قاـ بزيد
في ويقر بيا مف تابعيـ مف األصولييف  ،أصميا يعني في ،وىذه قضية يقر بيا أيضًا أىؿ المنطؽ في منطقيـ

 :ي يقوؿف صاحب المراقإكتب األصوؿ حتى 
 سالتمب   ةحالفي  حقيقةٌ *** لدى المؤسس  رؽٍ ساك فما

                                                           

 .(ٕٛ/ ٗ) القرآف عمـو في اإلتقافانظر:  - ٙ
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  .الرازيالمؤسس يعني 
سارؽ فيذه  :قيؿ إذاف ،كتب األصوؿفي  ايـ يقروف بيذف، يعني حاؿ التمبس بالسرقة :سالتمب   ةحالفي  حقيقةٌ 

لكف إذا  ،-صفات المشتقةال- اسـ فاعؿ وذلؾ مف قبيؿ الوصؼ ،سارؽ :فقيؿ عنو ،بيذا صفة حقيقية قامت
  .جاءوا لمعقيدة قالوا كالمًا آخر

إذا قامت ىذه  ،وعمر بالكالـ ىو يوصؼ  الذي :نقوؿ زيد ماإذا قاـ الكالـ ب ،وال يعود إلى غيره :قاؿ :ةنيالثا
ذلؾ المحؿ مف تمؾ الصفة اسـ إذا لؽ واشتُ  ،نما مف قامت بوا  و  ،والجاني ىو عمر  فإ :الجناية بزيد ال نقوؿ

 ،منيا اسـ ول شتؽيُ  ،زافٍ  ،جافٍ  :يقاؿ ،سارؽ :يقاؿ ،متكمـ :اسـ فيقاؿ ولمحميا من شتؽيالصفة مما  تمؾ كانت
 ،الصفات مشتقة منيا -عز وجؿ-نما أسماء اهلل ا  و  ،اهلل يشتؽ لو مف الصفات أسماء أفىنا طبعًا ال يقصد 

 ؿ صفة هلل منيا اسـ مف صفاتوكا فم ،سـفباب الوصؼ أوسع مف باب اال ،و نحفأسماء اهلل ال تشتؽ ال نسمي
 ،[ٕٕ:الفجر] {َربُّكَ  َوَجاءَ } :المجيء في يوـ القيامة ،الميؿ اآلخر النزوؿ في ثمث مثالً  الفعمية ،-تبارؾ وتعالى-

     ؟أو نحو ذلؾ ،ف اهلل ىو النازؿ والجائيإ :ىؿ نقوؿ
 تمقىيُ نما إ يعني أف ذلؾ ةتوقيفي ،ةألف األسماء توقيفي ؛متكمـاهلل مف أسمائو ال :نقوؿ الف ،اهلل يتكمـ ،ال :الجواب

ودائرة الصفات أضيؽ مف  ،فدائرة األسماء أضيؽ مف دائرة الصفات ،وما سمى بو نفس بغير مف الوحي ال نسميو
 :التفسير مثالً  في نقوؿ ونحف نعبرأف  مكفوليذا م ؛سع مف دائرة الصفة واالسـودائرة الخبر أو  ،دائرة األفعاؿ

ما يأتي إنساف  ،ويدفع الوىـ عف نفس السامع مثالً  ،يحقؽ ىذا المعنى ويقرر ىذه القضية -عز وجؿ-ف اهلل إ
  ؟وأيف الدليؿ مف الكتاب أو مف السنة ،يدفع ،يحقؽ :ويقوؿ

مف  اذكرت ىذا ألف كثيرً  ،وباب الوصؼ أوسع مف باب التسمية ،باب الخبر أوسع مف باب الوصؼ :نقوؿ لو
و الصفات أ ،مأخوذة مف الصفاتىؿ ىي األسماء  ؟نا أف نعبر أو الىؿ ل ،لوف عف ىذه القصيةإلخواف يسأا

 ،الءيقر بيا العق ىذه قضية ،ال يعود إلى غيره ومي أنىذا ىو األمر الثاني العقالميـ  ،؟مأخوذة مف األسماء
  .تاف قضيتاف عقميتافاى

كانت تمؾ ؽ لذلؾ المحؿ مف تمؾ الصفة اسـ إذا واشتُ  :وقاؿ ،الثالثة والرابعة ماىو قضيتاف سمعيتاف و  :يقوؿ
، [ٖٛ:المائدة] {َمايَأي ِديَ  َفاق َطُعوا َوالسَّاِرَقةُ  َوالسَّاِرقُ } :يقوؿ -عز وجؿ-فاهلل  ،الصفة مما يشتؽ لمحميا منيا اسـ

 .؟خرآ واحدٍ  قطع يدُ تُ 
ِمُدوا َوالزَّاِني الزَّاِنَيةُ }، تقطع يد مف تمبس بالسرقة   .عؿمف تمبس بيذا الف [ٕ:النور] {َفاج 

يعني  ،ىاتاف األخيرتاف ىما قضيتاف سمعيتاف لغويتاف ،محؿ لـ يقـ بو تمؾ الصفةوال يشتؽ االسـ ل :الرابعة
 وأعالـ محضة زيد وعمر  :األسماء ،عرؼ في لغة العرب يعني كيؼ األسماء في المغة واألوصاؼ المشتقةتُ 

 األسماء باقي ،-صمى اهلل عميو وسمـ-أسماء النبي و  ،وأسماء القرآف ،اهللاه بو أبوه في غير أسماء الذي سم
 .افين د أعالـ محضة ال تدؿ عمى معافٍ مجر ىي نا نحف ؤ أسما
 ،والصفة المشبية ،واسـ المفعوؿ ،لكف األوصاؼ المشتقة اسـ الفاعؿ ،ى الرجؿ بصالح وليس كذلؾسم  فقد يُ 
  ؟وقع عميو الضرب زيد مضروب مف الذي ،ىو زيد ؟مف الذي فعؿ الضرب وصدر منو ،زيد ضارب :تقوؿ
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 ،مصؿ   ،راكع ،زيد ساجد ،زيد قائـ ،أو ماشٍ  ،زيد مثاًل يمشي :تقوؿ ،ال يمكف أف يكوف ذلؾ قاـ بغيره ،ىو زيد
 ؟،نائـ ،ساجد ،راكع :كيؼ يقاؿفال ا  و  ،ىذه قضية في المغة ،ىذه أوصاؼ ال يمكف أف يوصؼ بيا مف لـ تقـ بو

 ةينقبض منيا ويظف أنيا غير مفيوم ولربما اإلنساف ،المعاني ضخمة ىذه نتـ تظنوف أفأ ،بيذانحف نتحدث 
 عباراتاللكف ابتمينا بمثؿ ىذه  ،الطفؿ الصغير تعاطاهي ،ىذا مما نتعاطاه نحف ،ليس كذلؾ ،ال ،ى جيدوتحتاج إل

يضاحيا ،مف تقريبيا فكاف البد -المتكمميف عبارات- ولكف  ،عبارات كبيرة ،ما تحتيا شيءأنو  ؾلحتى يتبيف  ؛وا 
ال  ،ما تحتيا شيء كتب شيخ اإلسالـ و  ،يذا نموذج يسيرف ،طاه الناس ويعرفو العجائز واألطفاؿامما يتعفيو وا 

وأمثاؿ ىذه  "،المنطقييفالرد عمى "و "،نقض تأسيس الرازي" :ومثؿ ،"درء التعارض" :ومثؿ "،األصفيانية" :مثؿ
      .ميةالكتب مميئة بيذه الحجج العق

وفي كؿ  :يقوؿ ،المجمد األوؿ أربع مرات وىاقرأ مفصؿ االعتقاد مف الفت ونإ :بعض العمماء المعاصريف يقوؿ
 ،خرآعالـ  ،مع فالف وقرأت :حدثني أحد العمماء بيذا يقوؿ ،وبقيت أشياء لـ أفيميا ،مرة أفيـ أشياء ما فيمتيا

 :ويقوؿ ،تير بالعقيدةشاو رؼ يعني عُ  ،ىؤالء في العقيدة أحد وتخصص ،عمماء كبار في السف شابوا في العمـ
حظ ال ،وبقيت أشياء لـ نفيميا ،كؿ مرة نستخرج أشياء ما فيمناىا مف قبؿ ،عتقاد أربع مراتقرأت مفصؿ اال

 ،أقصد مف ىذا أف عمماء أىؿ السنة والجماعة عندىـ مف العمـو الجمة العقمية والنقمية ما ال يقادر قدره ،العقوؿ
   .وذلؾ يرجع إلى بعض المعاني التي في الكتاب والسنة

ألف  ؛أقوؿ ذلؾ ،يا حقيقةا اإلنساف ليس تحتوليس العمـ بعبارات مزوقة يرددى ،ويسمؾ طريقمفمف راـ العمـ ف
ثـ صار يكتب بتويتر والفيس بوؾ أشياء  ،كتيبات ةثـ قرأ أربع ،الكثيريف فتنوا ببعض الكتابات فقرأ أربع روايات

ياكـ مف مضالت  -عز وجؿ-نسأؿ اهلل  ،في ىذه األياـ ةىذه فتن ،قد تكوف كفرًا وىو ال يدري أف يحفظنا وا 
 .الفتف
فكيف بدعوى  ،طرق كثيرة فيما ىو دون دعوى النبوةييز بين الصادق والكاذب لو التم: -رحمو اهلل-قال 
م ،ومعموم أن من ادعى النبوة إما أن يكون من أكمل الناس وأفضميم ،؟!النبوة ا أن يكون من أنقص الناس وا 

 .وأرذليم
في الرد عمى قوؿ المصنؼ صاحب الكتاب األصمي األصفياني  -اهلل ورحم-ىذا الكالـ ىنا ذكره شيخ اإلسالـ 

بإذف و  ،لكثرة ما يقع مف الخمط والخطأ فييا ؛أف تتنبيوا ليا وىذه مسألة ميمة أرجو ،ؼ بالمعجزةبأف النبوة تعر 
وكتب  ،نؾ تجد في كثير مف كتب أىؿ السنةإتكـ وفي دراساتكـ حتى اءاتنفعكـ في قر أنيا  -عز وجؿ-اهلل 

ف المعجزة أمر خارؽ إ :يقولوف واأليس ،المتكمميف تعريؼ المعجزة ما يوافقوف بو تعريؼالمعاصريف بالذات في 
  .ىذا تعريؼ المتكمميف لممعجزة ،؟لمعادة مقروف بالتحدي مع دعوى النبوة

ثبات إ وطريؽ ،قضية النبوة والوحي فاألصفياني لما ألؼ ىذه الرسالة في العقيدة مف القضايا المتصمة باالعتقاد
القضية ال إف  :كالمو فيقوؿ يرد عمى -اهلل ورحم- بف تيميةافشيخ اإلسالـ  ،المعجزة وى عند المتكمميفالنبوة 

ما ذكره شيخ عألنيا ميمة بعض الشيء مما قد يخرج قمياًل  ؛ودعوني أقرب لكـ القضية ،تقتصر عمى ىذا
ليست في  شيء تسمية المعجزة ىذه تسمية حادثةأوؿ  ،المعجزة ىي أمر خارؽ لمعادةف إ :قوليـ ىنا ،اإلسالـ

نما كانت تسمى  ،الكتاب وال في السنة عَ  ُموَسى آَتي َنا َوَلَقد  }: آيات األنبياء ،اآليةوا   {َبيَّْناتٍ  آَياتٍ  ِتس 
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ن  }، [ٔٓٔ:اإلسراء] ا َواِ  رٌ  َوَيُقوُلوا ُيع ِرُضوا آَيةً  َيَرو  َتِمرّّ  ِسح  َن َباءِ  ِمنَ  م  ىَجاءَ  َوَلَقد  }، [ٕ:القمر] {ُمس  َدَجرٌ  ِفيوِ  َما األ   {ُمز 
 ،دالئؿ النبوة :وىي التي يقوؿ ليا المتقدموف ،-عمييـ الصالة والسالـ-آيات األنبياء  :فيذه يقاؿ ليا ،[ٗ:القمر]

     :ودالئؿ النبوة ىذه وآيات األنبياء عمى نوعيف اثنيف
 ،موسى اوعص ،انشقاؽ القمر :مثؿ ،ىذه التي سماىا المتأخروف بالمعجزة ،لمعادة اً ما يكوف خارق :النوع األوؿ

فيذه  ،اهلل بو تحدى ،لمعادة ةالقرآف ىو معجزة خارقىذا  ،ونزوؿ القرآف ،-عمييـ الصالة والسالـ-وناقة صالح 
  .والسالـعمييـ الصالة -األنبياء يات آىذا النوع األوؿ مف اآليات  ،خوارؽ

مجرد ما  ،وية وجيمجرد رؤ  :ؿ النبوة غير الخوارؽ مثؿدالئ اأشياء كثيرة جد   ،ما ليس بخارؽ أصالً  :النوع الثاني
لما ىاجر  -رضي اهلل تعالى عنو-عبد اهلل بف سالـ  قاؿ ىذا ،(ٚ)وجيو ليس بوجو كذاب عرفت أف :يراه يقوؿ

-ليس بوجو كذاب  وعرفت أن ومجرد ما رأيت وجي :يقوؿ ،جاء إليو ،ةالمدينلى إ -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
 .مف دالئؿ النبوة افيذ ،-عميو الصالة والسالـ

عف معجزة  وىؿ سأل ،الت التي سألو إياىااىذه السؤ  ،والت ىرقؿ المعروفة لما سأؿ أبا سفياف ومف معاسؤ 
وىؿ  ؟ؾف ممِ وىؿ كاف في أباه مِ  ،وسأؿ عف نسبو ،إليو ما يدعوأؿ عس ،ة واحدةعف معجز  وأبدًا ما سأل ،؟ةواحد

ىذه ما  ؟وسأؿ عف حاليـ معو ىؿ يداؿ عمييـ أو يدالوف عميو ،؟لدينيـ بعد أف دخموا فيو خطةيرتد أصحابو س
    .(ٛ)ؿ فسيممؾ ما تحت قدميّ كما تقو كاف  إف :قاؿجابة ثـ لما سمع اإل ،ما سأؿ عف معجزة ،فييا وال معجزة

 ،ما يدعو إليو ،غير المعجزات مف الدالئؿ السؤالت ىي عف دالئؿ النبوة مف النوع الثاني الذي ىوفينا ىذه 
مف دالئؿ  وفيذا كم ،إلى التوحيد يدعو ،إلى ذلؾ مف المعاني الكريمة وما ،اإلحساف ،البر ،إلى صمة الرحـ يدعو
 :يقوؿ -رضي اهلل تعالى عنو-وحساف  ،نبوتو

 (ٜ)كانت بدييتو تأتيؾ بالخبرِ  *** نةٌ مبي   لو لـ تكف فيو آياتٌ 
ذا كاف الناس يعرفوف الصادؽ مف  ،ليس بوجو كذاب وتعرؼ أن بمجرد ما تقع العيف عميو وكانت بدييت  وا 

فكيؼ باألنبياء  ،وعرفوا كذب وتنفر وتنقبض ممف ،لى مف تعرؼ صدقوالكاذب مف الناس وتمتد القموب والنفوس إ
مف  -عمييـ الصالة والسالـ-إذا كاف في أتباع األنبياء  ،؟-عمييـ الصالة والسالـ-الذيف ىـ أئمة الصادقيف 

اؿ مما ينبئ عف استقامة وصالح ارة الوجو وحسف السمت واليدي واستقامة الظاىر والعمؿ والحترى فيو مف نض
الوجوه لو كانت  ،؟-عمييـ الصالة والسالـ-فكيؼ برؤية نبي مف األنبياء  ،وسموؾ الصراط المستقيـ ،عتقاداال

 .وا الدنياءتشرؽ بالنور الحقيقي ألضا

                                                           

 ماجو، وابف ،(ٕ٘ٛٗ) برقـ ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف والورع والرقائؽ القيامة صفة أبواب في الترمذي، أخرجو - ٚ
 السمسمة في األلباني وصححو ،(ٖٖٗٔ) برقـ الميؿ، مف أىمو أيقظ فيمف جاء ما باب فييا، والسنة الصموات إقامة أبواب

 (.ٜٙ٘) برقـ الصحيحة،
ا ال ِكَتابِ  َأى لَ  َيا ُقل  } باب القرآف، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - ٛ  آؿ] {المَّوَ  ِإالَّ  َنع ُبدَ  َأالَّ  َوَبي َنُكم   َبي َنَنا َسَواءٍ  َكِمَمةٍ  ِإَلى َتَعاَلو 

 اإلسالـ، إلى يدعوه ىرقؿ إلى -وسمـ عميو اهلل صمى- النبي كتاب باب والسير، الجياد كتاب ومسمـ، ،(ٖ٘٘ٗ) برقـ ،[ٗٙ:عمراف
 (.ٖٚٚٔ) برقـ
 (.ٕٖٛ/ ٚ) العمـ وجواىر المجالسة - ٜ
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 -صمى اهلل عميو وسمـ-ىؿ جاء ىود  :وليذا يقولوف ،معجزةالحتاج إلى ال يُ  ،فالمقصود أف ىذه مف دالئؿ النبوة
ما  و يمـز أنال :نقوؿ ،[ٖ٘:ىود] {ِبَبيَّْنةٍ  ِجئ َتَنا َما} :و قالواف قومألو  ،كرما ذُ  وألن :يقولوف ؟بمعجزة مف المعجزات

 عميو آمف مثمو ما أعطي إال نبي األنبياء مف ما)) :يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-فالنبي  ،زةجاءىـ بمعج
  .(ٓٔ)((البشر

يعني أنيا  ال وكونيا لـ تذكر ،ىـ مكابروف {ِبَبيَّْنةٍ  ِجئ َتَنا َما} :فكوف أنيـ يقولوف ،مقميـ الحجةيُ  أمرٌ  ويعني أن
 وأن -صمى اهلل عميو وسمـ-ىود  ةف آيإ :يقوؿ -ويةاكما تجدوف في شرح الطح-وبعضيـ  ،غير موجودة

 ِمن   َما َوَربُّْكم   َربّْي المَّوِ  َعَمى َتَوكَّم تُ  ِإنّْي ُتن ِظُروِن * اَل  ثُمَّ  َجِميًعا َفِكيُدوِني}: وقاؿ ليـ ،ىـ وىو رجؿ واحداتحد
ولكف  ،ىذا مف دالئؿ النبوة :نقوؿ ،أمة ىدواحد يتح :يقوؿ ،خرهآإلى  ،[ٙ٘-٘٘:ىود] {ِبَناِصَيِتَيا آِخذٌ  وَ ى ِإالَّ  َدابَّةٍ 

  .؟الناس أليس كذلؾكؿ  يقوـ ويتحدىأف تباع األنبياء أحد ألف مكيألنو  ؛ليس مف المعجزات
ىذيف إذا كانت الدالئؿ عمى  ،جزوغير مع ،معجز :صار عندنا آيات األنبياء دالئؿ النبوة عمى نوعيف فإذ

 "أو تابع لنبي" ةمعطوفالىذه الجممة األخيرة  ،يكوف عمى يد نبي أو تابع لنبي ،خارؽ لمعادةالنوعيف فالمعجز ىو 
لمعجزات لواقع أنيا تابعة وا ،أمور خارقة لمعادة تقع لألولياء ،مات األولياءاىذه ىي التي سماىا المتأخروف بكر 

مات فذلؾ مف اكؿ ما يقع ألتباع األنبياء مف الكر ف ،ءتباعيـ لألنبياال الء األولياء إألنيا ما وقعت ليؤال ؛األنبياء
 .عمييـ الصالة والسالـ-دالئؿ نبوة األنبياء 

 ؛في الواقع عائدة إلى معجزات األنبياء يى ،وقعت ألتباع األنبياء :يقصدوف بيا مات األولياء أمور خارقةاكر 
والتي تكوف  ،معجزةتسمى خاصة بالنبي الكوف ىذه يعني  ،صطالحلكف ال مشاحة في اال ، أيدىـ بذلؾألف اهلل

ف قوؿ ىؤالء مف آللكف ا ،صطالحاصطالح وال مشاحة في اال ،ـ المعنىيإذا فُ  لتابعو كرامة ال إشكاؿ
  ؟ىؿ ىي صحيحة أو غير صحيحة هذي ىف المعجزة أمر خارؽ لمعادة مقروف بالتحدإ :المتكمميف

لماذا غير  ،بؿ المتكمميفف قِ م توىذه جاءت ودخم ،وىي غير صحيحة ،ونيا في الكتبءا وتقر ىذه مشيورة جد  
   .؟صحيحة

 ،تسبيح الطعاـبالتحدي  مقرونةكانت ور الخارقة لمعادة ىؿ كميا اآلف ىذه األم ،بالتحدي مقروف :نعطيكـ أمثمة
صمى اهلل -النبي  أفوأحيانًا ال يوجد أحد كما في حديث جابر في صحيح مسمـ  ،وير الطعاـ مع أصحابتكث

-منبي لليقدـ  ؛أو نحو ذلؾ ،ةداو بإ -رضي اهلل عنو-فتبعو جابر  ،ي سفرماؿ عف الطريؽ وىو ف -عميو وسمـ
فمـ  ،جابرلـ يشعر ب -صمى اهلل عميو وسمـ-فالنبي  ،وحاجت يئًا يحتاج إليو إذا قضىش -صمى اهلل عميو وسمـ

 فأخذ إحداىما، إلى -وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ فانطمؽ الوادي، بشاطئ شجرتاف فإذايستتر بو  اً شيئيجد 
 حتى قائده، يصانع الذي المخشوش، كالبعير معو فانقادت ((اهلل بإذف عميّ  انقادي)): فقاؿ أغصانيا، مف بغصف

 إذا حتى كذلؾ، معو فانقادت ،((اهلل بإذف عميّ  انقادي)): فقاؿ أغصانيا، مف بغصف فأخذ األخرى، الشجرة أتى

                                                           

 باب اإليماف، كتاب ومسمـ، ،(ٜٔٛٗ) برقـ نزؿ، ما وأوؿ الوحي، نزؿ كيؼ باب القرآف، فضائؿ كتاب البخاري، أخرجو - ٓٔ
 (.ٕ٘ٔ) برقـ بممتو، الممؿ ونسخ الناس، جميع إلى -وسمـ عميو اهلل صمى- محمد نبينا برسالة اإليماف وجوب
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 ثـ قضى ،(ٔٔ)فالتأمتا ((اهلل بإذف عميّ  التئما)): فقاؿ -جمعيما يعني- بينيما ـأَلَ  بينيما مما نصؼبالمَ  كاف
 ،فرجعت كؿ شجرة مكانيا ((رجعاا)) :حاجتو قاؿ ثـ لما قضى ،فخشيت أف يراني فأسرعت :جابر يقوؿ ،حاجتو

صمى اهلل عميو -ىذه في خاصتو  ،أبداً  ؟متحديلىؿ كانت  ،أبداً  ؟كانت بحضرة الناس ىؿلكف  ،يذه معجزةف
كؿ  فما ،-واهلل أعمـ-نعمـ بيا  يطمع عمييا جابر لـ لـولو  -رضي اهلل عنو-واطمع عمييا جابر  -وسمـ

 .المعجزات يقصد بيا التحدي
 مف وبرمة -صغير المعز-ناؽ عَ مف كفييـ طعاـ جيش ي ،تكفي ألىؿ الخندؽ جميعاً  قصعة ،(ٕٔ)ير الطعاـتكث

   .ويبقى كما ىو ،اكفي جيشً ي ،الثريد وأ ،أو الطعاـ ،الخبز
ثـ بعد ذلؾ يبقى لـ يتغير  ،(ٖٔ)ىؤالء يدخموف يشربوف جميعًا يدير عمييـ ىذا اإلناء ،حديث أبي ىريرة ،ناء المبفإ
  .تحديمىذه ليست ل ،ف لـ يكف في زيادةإ

 .مقروف بالتحدي ىذا كالـ غير صحيح :فقوليـ ،التحديبيا فما كؿ المعجزات يقصد 
 ؟مقروف بالتحدي :موفلماذا قاؿ المتكم لكف ،يكوف مقرونًا بالتحدي وأحيانًا ال ،بالتحدي اأحيانًا يكوف مقرونً 

وما كاف مف قبيؿ  ،ما كاف مف قبيؿ المعجزات ،ال يفرقوف بيف الخوارؽ كونيـ الذي جعميـ يقولوف ىذا الكالـ
يمكف قيؿ:  ،مقروف بالتحدي :نقوؿ :قالوا ؟ما العمؿ فإذ ،خوارؽ السحرةىذا يمتبس ب :فقالوا ،ةخوارؽ السحر 

 نبي كما مثمتُ منبوة قد تأتي خوارؽ لدعوى ال عال يمـز أف يكوف م ،مع دعوى النبوة :قالوا ؟مساحر أف يتحدىل
لكف الذي جعميـ يقولوف مثؿ ىذا الكالـ أنيـ ال  ،دعوى النبوة في الحاؿمع التحدي وال ال ب مقرونة توليس

     .يفرقوف في الخوارؽ بيف معجزات األنبياء وبيف خوارؽ السحرة
 ،جرت عمى أيدييـ فمَ و  وفي حاؿ أصحابيا ،والواقع أف الفرؽ كما بيف السماء واألرض في حاؿ تمؾ الخوارؽ

أتي ساحر يمكف أف ي ،بخارؽ لعادة جنس البشر السحرة ليس إلييا مف حيث ىي فما يجري عمى يدت فإذا نظر 
كما طمب  -صمى اهلل عميو وسمـ-السحرة ليقابموا موسى  اآلف اجتمع ؟أليس كذلؾ ،منو أأسو أو  خر يفعؿ مثموآ

فسيقابموف ىذا  ـّ ومف ثَ  ،ساحر ىـ الكذابةفي دعوا -عميو الصالة والسالـ-أف موسى عمى  ىذا بناء ،فرعوف
رٍ  َفَمَنأ ِتَينَّكَ }السحر   -صمى اهلل عميو وسمـ-موسى  اماداـ أف عص اءوا بالحباؿ والعصيّ فج، [ٛ٘:طو] {ِمث ِموِ  ِبِسح 

فجاءت عصا موسى  ،ياتنحف سنأتي بحباؿ وعصي وننظر كيؼ تكوف الح :قالوا ،ىي اآلية وتحولت إلى حية
ارٍ  ِبُكلّْ } عمماء بالسحروىـ  ،بويـ ل ال قبؿ ءبشي كبار السحرة وليسوا  ،يعني متمرس ،[ٖٚ:الشعراء] {َعِميمٍ  َسحَّ

 ،[ٚٔٔ:األعراؼ] {َيأ ِفُكونَ  َما َتم َقفُ } اضخمة جد  فمما جاءت ىذه الحية  ،يـ بالسحرعم سّحار، ،السحرة الصغار
 ،توعدىـ فرعوفو ، [ٕٕٔ-ٕٔٔ:األعراؼ] {َوَىاُرونَ  ُموَسى * َربّْ  ال َعاَلِمينَ  ِبَربّْ  آَمنَّا َقاُلوا} سجدوا وخضعوا فوًرا
ِثَركَ  َلن  } :لو فقالوا  الدُّن َيا ال َحَياةَ  َىِذهِ  َتق ِضي ِإنََّما َقاضٍ  َأن تَ  َما َفاق ضِ  َفَطَرَنا َوالَِّذي ال َبيَّْناتِ  ِمنَ  َجاَءَنا َما َعَمى ُنؤ 
َتَنا َوَما َخَطاَياَنا َلَنا ِلَيغ ِفرَ  ِبَربَّْنا آَمنَّا * ِإنَّا َرى  رِ  ِمنَ  َعَمي وِ  َأك  وذكروا ىذا  ،[ٖٚ-ٕٚ:طو] {َوَأب َقى َخي رٌ  وَوالمَّ  السّْح 

                                                           

 (.ٕٖٔٓ) برقـ اليسر، أبي وقصة الطويؿ جابر حديث باب والرقائؽ، الزىد تابك مسمـ، أخرجو - ٔٔ
 (.ٔٓٔٗ) برقـ األحزاب، وىي الخندؽ غزوة باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٔ
 برقـ الدنيا، مف وتخمييـ وأصحابو، -وسمـ عميو اهلل صمى- النبي عيش كاف كيؼ باب الرقائؽ، كتاب البخاري، أخرجو - ٖٔ
(ٕٙٗ٘.) 
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عرفوا أف ىذا خارؽ لعادة  -صمى اهلل عميو وسمـ-آية موسى  ا رأوالمّ  ،لموقؼ الكبيراجيب في ىذا الكالـ الع
خوارؽ السحرة  فإذ ،وأكثر منو ،خر يفعؿ مثموآساحر يأتي فقد أما خوارؽ السحرة  ،ىذا الفرؽ ،جميع البشر

الساحر لكف  ،أنا أراىا خارقة ،يعني غير السحرة ،لعادة غيرىـ ةنما خارقا  و  ،ليست خارقة لعادة جنس البشر
  . ؟أليس كذلؾ ،لؾ أحسف منياؿ أعم ،ىذه قديمة :يقوؿ خراآل

 ،ولوغًا وتمرغًا في الشر والفساد كمما تمرس بالسحر كمما كاف أكثر ،كوفيأما حاؿ الساحر فيو أبعد ما 
 ،ماً ر عمى الضد تماوالساح ،النبي في اتجاه ،فالساحر عكس النبي ،والوحؿ بجميع أنواعو ،والرذيمة ،والمنكر

كثر في السوء غمس أان ماوكم ،األحواؿ أأسو  إلى غير ذلؾ ىيوما يشتغؿ بو  ،إليو فحاؿ الساحر وما يدعو
-فيـ لـ يفرقوا بيف آيات األنبياء  ،آيات األنبياء عكس ىذا تماماً  ،معانًا في السحرإأكثر والشر كاف ذلؾ 
والبد أف  ،بد مف تحد  ال فإذ ،ىذا يمتبس :قالواف ،كميا خوارؽ عندىـ ،وبيف خوارؽ السحرة -معجزات األنبياء

   .ال يمـز ذلؾ :ونقوؿ ،وةيكوف مقرونًا بدعوى النب
  ؟عند أىؿ السنة فما معنى المعجزة إذ :ردنا أف نقوؿوليذا لو أ ،تكـاءافي قر  ،حتاج إليو في دراساتكـيذا يُ ف

-عمى أيدي أنبيائو ورسمو  -عز وجؿ-ىي ما يظيره اهلل  :آيات األنبياء إجمااًل ليس المعجزات فقط :نحف نقوؿ
 الذي ىو فيما يتعمؽ بالنوع الخاص ،يات األنبياءآلىذا بالنسبة  ،مف دالئؿ صدقيـ -عمييـ الصالة والسالـ

مف خوارؽ العادات  -عمييـ الصالة والسالـ-عمى أيدي األنبياء  -عز وجؿ-ما يظيره اهلل  :المعجز منيا نقوؿ
  .ر ذلؾأو غي ،أو دعوى النبوة ،بالتحدي نةمقرو  ال نقوؿ: ،الدالة عمى صدقيـ

أو بعض  -عمييـ الصالة والسالـ-يدي األنبياء أعمى اهلل  هما يظير  :مثالً نزيد  ،في األصؿ راجعة ليذا يى
 .أتباعيـ مف الخوارؽ مما يدؿ عمى صدؽ األنبياء

ذا أردنا أف نعر   دة عمى يد بعض أتباع مف الخوارؽ لمعا -عز وجؿ-ه اهلل ما يظير  :مة لوحدىا فنقوؿاؼ الكر وا 
  :نوعافد ييىذا التأو  ،دًا ليـيياألنبياء تأ

لكف قد  ،مع أنيـ ال يطمبونيا ،ىذا في مقاـ المناظرة ،لما ىـ عميو مف الحؽ دييتأ ىو في الحقيقة األوؿ: نوعال
فيذا كاف مف جنس  ،(ٗٔ)حترؽي لـني في النار و مسمـ الخوال الما رمى األسود العنسي أب :مثؿ ،تقع عمى أيدييـ

  .صمى اهلل عميو وسمـ-تباع النبي افيذا يدؿ عمى صحة ما ىو عميو مف  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-آية إبراىيـ 
ف الكرامات تكوف أكثر إ :يعني كما قاؿ شيخ اإلسالـ ،يـ ىـالتأييد ل ىو :الكرامةفي يد ليـ النوع الثاني مف التأي
وقد  ،مكاف قد يجوعوف فيف ،وذلؾ ألنيـ بحاجة إلى مزيد مف التثبيت ؛-رضي اهلل عنيـ-بعد عصر الصحابة 

  .ينجييـ اهلل بأمر خارؽ لمعادةف ،وقد يحصؿ ليـ مكروه ،يعطشوف
 ،ف دعوى النبوةدو فيما ىو  ،التمييز بيف الصادؽ والكاذب لو طرؽ كثيرة" :-اهلل ورحم-كما يقوؿ شيخ اإلسالـ ف

وما  ،ومف يتصؿ بو ،وتنظر إلى حالو وىيئتو ،يدعو إلى ماذا ،تنظر ماذا يقوؿ يعني ،(٘ٔ)"؟فكيؼ بدعوى النبوة
واستحواذ  ،والفجورالكذب الجيؿ و  وقد ظير عميو مف دعى النبوة مف الكذابيف إالاأحد  ما مف" :يقوؿ ،إلى ذلؾ

                                                           

 (.ٜ-ٛ/ ٗ) النبالء أعالـ سير - ٗٔ
 (.ٖٛٔ: ص) األصفيانية العقيدة شرح - ٘ٔ
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دعى النبوة مف الصادقيف إال وقد ظير عميو مف اوما مف أحد  ،أدنى تمييز ولما ظير لمف الشياطيف عميو 
    .(ٙٔ)"لمف لو أدنى تمييزالصدؽ والعمـ والبر وأنواع الخيرات ما ظير 

ما أف يكوف مف أنقص الناس ا  و  ،أكمؿ الناس وأفضميـأف يكوف مف  ماإمف ادعى النبوة أف ومعموـ  :فينا يقوؿ
ذا  ،كر الكذب معوكر ذُ إذا ذُ  -نسأؿ اهلل العافية- ،خر الدىرآمثؿ مسيممة الكذاب فضيحة إلى  ،وأرذليـ وا 

ُقُبوا اَل } ،رب :يأ ،(ٚٔ)"أشيد أف ىذا لـ يخرج مف إؿ "- عنورضي اهلل-كما قاؿ أبو بكر  وسمعت قرآن  ِفيُكم   َير 
فالخابزات  ،اجنات عجنً اا فالعطحنً  طاحناتالو " ،بوف فييـ اهلليعني ال يرق :أحد المعاني ،[ٛ:التوبة] {ِذمَّةً  َواَل  ِإالِّ 
لو خرطـو  ،وما أدراؾ ما الفيؿ ،الفيؿ ما الفيؿ" :سورة الفيؿ ،ىذا قرآف مسيممة الكذاب "،اقمات لقمً فالال ،اخبزً 

 !.عجاز الرفيعواإل ،والمعاني البالغية ،ؽ العمميةما شاء اهلل مف الحقائ "،وذيؿ قصير ،طويؿ
 ؟!وكيؼ فضح نفسو ؟أ عمى ىذه الحماقاتكيؼ تجرّ  ،-نسأؿ اهلل العافية- ،فينبغي أف يدفف رأسو في التراب

مب منيـ أف يحاكوا القرآف الكندي لما طُ  :وبعض الفالسفة مثؿ ،ولذلؾ بعض األدباء الذيف حاولوا كابف المقفع
فنظرت في أوؿ آية فوجدت  ،ظيرت لي سورة المائدةفالمصحؼ  تفتح" :يقوؿالكندي  ،احتبسوا أيامًا في بيوتيـ

 ويقول ،(ٛٔ)"ؤتى بمثموفيذا ال يمكف أف ي" :يقوؿ ،حدةافي آية و  ةأمور مجتمع ،"تحريماً و  ،وتحميالً  ،ونيياً  ،أمراً 
كانوا مباشرة يتمفوف ما  ؤالءو مف حاولوا فيأو المتنبي أبف المقفع ا ماأو  ،ىات لنا مثؿ القرآف :قالوالما  مذتولتال
  .ولـ يخرجوه فيفتضحوا ،كتبوا
بين بو كذبو من وجوه ما يَ  يفعمور عنو وما ب يظير في نفس ما يأمر بو وما يخبِ اوالكذ: -رحمو اهلل-قال 
  .ظير بو صدقو من وجوه كثيرةيَ  ،ويفعمو ،وما يخبر عنو ،ما يأمر بوالصادق يظير في نفس و  ،كثيرة

 .مضامينيا في الكالـ السابؽ معرفة الصادؽ مف الكاذب وقد ذكرتُ  ،وىذه تابعة لمتي قبميا ،ىو ىذا
وفاءه ومطابقة قولو لعممو عمم عممًا يقينًا أنو ليس بشاعر وصدقو و  من عرف الرسولف: -رحمو اهلل-قال 

 .وال كاىن وال كاذب
لُ  َمن   َعَمى أَُنبُّْئُكم   َىل  }: -تبارؾ وتعالى-ىذا ذكره بعد قولو  لُ  الشََّياِطينُ  َتَنزَّ  {َأِثيمٍ  َأفَّاكٍ  ُكلّْ  َعَمى * َتَنزَّ

صمى -وليذا كاف النبي  ،وأبر الناس ،ىـ أصدؽ الناس -عمييـ الصالة والسالـ-فالرسؿ  ،[ٕٕٕ-ٕٕٔ:الشعراء]
 .النبوة بالصادؽ األميفو  قبؿ الوحي بمكة يمقب -اهلل عميو وسمـ
 وأنكيعني  ،ىو الكذب المبالغ فيو :فؾواإل ،فؾكثير اإل :أفاؾ ،ـؾ أثياعمى كؿ أف نيـ يتنزلوفإفوأما الشياطيف 

َتِفَكةَ }: يقمب الحقائؽ كما قاؿ اهلل  -عز وجؿ-يا يعني قمبيا اهلل كَ قرى قوـ لوط أفَ  ،[ٖ٘:النجـ] {َأى َوى َوال ُمؤ 
فالشياطيف تتنزؿ عمى  ،ذابمف كأعظـ  ،يعني أبمغ مف كذاب ،اؾأفّ  :فالذي يقمب الحقائؽ يقاؿ لو ،عمييـ

 َقد   َصاِلحُ  َيا} :وليذا قالوا ؛فكانوا بخالؼ ذلؾ -عمييـ الصالة والسالـ-أما الرسؿ  ،جراـثاـ واإلاألفاكيف أىؿ اآل
ُجوِّا ِفيَنا ُكن تَ   ،وحسف نظرؾ ،لرجاحة عقمؾ يعني "امرجو  " :نييف المشيوريف فيياأحد المع ،[ٕٙ:ىود] {َىَذا َقب لَ  َمر 

                                                           

 .المصدر نفسو - ٙٔ
 (.ٜٖٕ/ ٚٔ) الفتاوى مجموع: انظر - ٚٔ
 (.ٖٔ/ ٙ) القرطبي تفسير: انظر - ٛٔ
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 تدعيجئتنا  ثـ ،ي حاؿ مف السيادة والريادةفأف تكوف جوؾ ر تتمتع بو مف أوصاؼ وأخالؽ وأعماؿ كنا نولما 
 .ىـ خيار قوميـ ،ىذه سيرة األنبياء قبؿ النبوة ،يوحى إليؾ أنؾ نبي

وىي أشرف العموم وأشرف  ،والنبوة مشتممة عمى عموم وأعمال البد أن يتصف الرسول بيا: -رحمو اهلل-قال 
صمى اهلل - ومحمد ،م ال يخمو من آثار النبوة والرسالةوالعالِ  ،األعمال فكيف يشتبو الصادق فييا بالكاذب؟

وفي دينو  ،قد جمع اهلل فيو أكمل الصفات وأفضميا التي يوصف بيا األنبياء في نفسو وأخالقو -عميو وسمم
وفي آياتو وبراىينو المتنوعة التي ىي أكثر وأقوى وأوضح من جميع البراىين اليقينية  ،وشريعتو وما جاء بو

   .وصحة ما جاء بو ،الدالة عمى صدقو
وصحة  ،وصدقيـ ،تدؿ عمى حاليـ -عمييـ الصالة والسالـ-ومزاوالت األنبياء  ،مضاميف الرسالةيعني أف 

ره بعد أف قرر أف الناس يميزوف بيف الصادؽ والكاذب كَ ألف ىذا ذَ  ؛-عمييـ الصالة والسالـ-دعوى النبوة منيـ 
 ،والطب ،والحدادة ،عني النجارةاليسيرة ي حتى األمور ،والميف ،والصناعات ،والمعارؼ ،والعموـ ،في الفنوف

  .واألصيؿ والزراعة وما إلى ذلؾ الناس يميزوف فيو بيف الدعيّ 
إذا  ،ف حالوتبيّ  ،مف كذبو ف صدقودعوة كاذبة تبيّ  مثالً  دعىافمف  ،الناس ال يخفى عمييـ مثؿ ىذه األمور :يقوؿ

ت إذا جئ ،و سباؾ ينكشؼطبيب وىو نجار أ ودعى أناإذا  ،شيء ينكشؼفي دعى الفقو مثاًل وليس مف الفقو ا
ثـ جاء وال يعرؼ  ،أنا جزار :قاؿو  ،اومسن   ،اوسكينً  ،اضع ساطورً ألضحية برجؿ قد ربط في وسطو حزامًا و ل

فعاًل جزار أو  وظير أنىذا يُ  ،وكادت تموت بيف يديو مف غير ذبح ،يسمخكيؼ وال يعرؼ  ،يذبح األضحية كيؼ
 .ينكشؼ والبد ؟أو نحو ذلؾظير أنو نجار أو سباؾ يُ 

لميف إلى االع ويتحدى ،يأتي رجؿ أمي ،!؟فكيؼ بالنبوة ،والعمـو ،في الصناعاتفالشاىد أف الناس يميزوف ىذا 
ىذا مف  :ويقوؿ ،نيا ىذا الوحيمضي توالنظـ الذ ،والقوانيف ،واألحكاـ ،جـالعمـ اليذا يـ بويأتي ل ،قياـ الساعة

لى أف تقوـ الساعة ،ويتوقفوف جميعًا إلى اليوـ ،ثـ بعد ذلؾ يعجزوف ،وليس بكالمي ،-عز وجؿ-عند اهلل   ال ،وا 
 ،ال يشتبو ،فيذا ال يخفى ؟،أيف البمغاء عبر القروف والعصور المتطاولة ،أحد استطاع أف يأتي بمثؿ ىذا القرآف

وأف  ،النبوة البد ليا مف معجزة بأف المصنؼ قوؿىو يريد أف يناقش  ،عرؼ بو النبوةتىذا كمو مما  :فيقوؿ
ىناؾ أشياء كثيرة يعرؼ بيا صدؽ  :ىو يقوؿ ،ما تثبت النبوة إال بالمعجزة وأن ،أمر خارؽ لمعادةالمعجزة 

 ىذا ،يناقش قضية أنو البد مف معجزة إلثبات النبوة فيو ،ف مف قبيؿ خوارؽ العاداتؽ مف غيره ولو لـ تكالصاد
  .المسألة فييا تفصيؿ أكثر مف ىذا مانبيذا اإلطالؽ و إاألمر ليس  :ويقوؿ ليـي عند المتكمميف ذالشرط ال

 ،وأبرىم ،وأصدقيم ،ومن تأمل ما جاء بو عمم أن مثل ىذا ال يصدر إال عن أعمم الخمق: -رحمو اهلل-قال 
 ،جاىل ضال أو مخطئ ،هلل بالكذب الصريحعمى ا مفترٍ  ،مد لمكذبعتكاذب ما يمتنع صدوره عن وأن مثل ىذ

 وكشف الحقائق وىدي ،تقانوال  ،بر بو وما أمر بو من األحكامألن فيما أخ ؛يظن أن اهلل أرسمو ولم يرسمو
والمعرفة في  ،من العمم والخبرة وما يبين أنياًل صعن معرفتو تف يعجزو  ،الخالئق وبيان ما يعممو العقل جممة

 .مالغاية التي باين بيا أعمم الخمق وأكممي
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 أىؿ الحججىـ ىـ عند أنفسيـ -بعد أف ذكر أف أىؿ الكالـ مقصروف  -اهلل ورحم-ذكره شيخ اإلسالـ  اىذ
يره مف التوحيد في حجج االستدالؿ عمى ما يجب تقر  ىـ مقصروف :يقوؿ فيو -القطعية يراتر والبراىيف والتق
  .؟ماذا يبقي بعد التوحيد والنبوة ،ايرًا جد  ثك والنبوة تقصيراً 

ومف لـ  ،وف فيما يذكرونو مف المسائؿئما يخط اكثيرً  يـكما أن ،ناقصة :دونيا يقوؿر و االستدالؿ التي يحجج 
خالفة مذلؾ  وفيورث ،والنياية في دالئمو ومسائمو ،الديفيعرؼ الحقائؽ يظف أف ما ذكروه ىو الغاية في أصوؿ 

مف أصوؿ  هكرو ذفيما  اوشك   ،لكثير مف أصوليـ اً استضعاف ورثو وي ،بؿ وصريح العقؿ في مواضعالكتاب والسنة 
حتى  ،ونحوىـ ومشركيف ،وصابئيف ،الرسؿ مف متفمسفة مف يخالؼ قواؿأل اً رثو ترجيحو بؿ قد ي ،سترابةاالديف و 

عمماء الكالـ  :وليذا قاؿ أحمد وغيره ،يذب عف النبواتًا تكمموفي الظاىر م ،منافقًا زنديقاً  اطفيبقى في الب
وىذا النقص في النظر جعميـ  ،وىذه العموـ الكالمية ،ألف ىذا الجدؿ ،؟ماـ أحمداإل ذلؾ قاؿ الماذ ،(ٜٔ)"زنادقة

 :قاؿ ؟أتدري ما تعتقد" :مف دخؿ عميو وىو يبكيلبعض الموت يقوؿ  دوليذا كاف أحدىـ عن ؛في حاؿ مف القمؽ
واهلل ما أدري ما  ،عتقدأما واهلل ما أدري  ،عتقدأدري ما أ واهلل ماف :قاؿ ،نعـ :قاؿ ؟وأنت مطمئف بو :وقاؿ ،نعـ
      .(ٕٓ)"عتقدأ
 .(ٕٔ)"بوراأموت عمى عقيدة عجائز نيس" :ما نقؿ عف الجويني لما قاؿحسف منو أو 

حجج ىؤالء بحجج  ،وأقابؿ أقواؿ ىؤالء بأقواؿ ىؤالء ،ستمقيأعمى وجيي و  أضع الممحفة" :يقوؿ الذي واآلخر
ماـ أحمد بأف وليذا يقوؿ اإل ،وذلؾ لنقص عموميـ ؛حيرة ،(ٕٕ)"ولـ يترجح لي شيء ،ىؤالء حتى يستبيف الصبح

عمى  يـألنيـ بنوا أصم ؛كاف في قمبو غؿ عمى أىؿ اإلسالـ رتدى أحد بالكالـ إالا وما ،عمماء الكالـ زنادقة
يو اهلل عم ىصم-ؿ شتغؿ بالفمسفات الغربية دوف بصر بما جاء بو الرسو وىكذا مف درس اليـو أو ا ،فاسدةأصوؿ 
وأىؿ  ،أنيـ مفكروف ثـ يظيروف لنا عمى الشاشات عمى ،ةأو مترجم ،ةالكتب أصمي ةاءالذيف يدمنوف قر  ،-وسمـ
ما إلى ذلؾ مما نسمع ويأتي بضالالت وحماقات وأشياء كبار أو  بالسياسة رفة بالواقع أومعو  ،وخبراء ،رأي

 ،ؿ ىذه الحرية مقدسة مف غير قيديجع ،الحرية قبؿ كؿ شيء ،ىو الحرية مثالً لؾ وطواـ فيجعؿ غاية ما ىنا
وتشربوىا فصار في قمب  -ىذا مف درس منيـ-الفمسفات الغربية  ىذه فيؤالء درسوا ،حرية الغربيةال ،حرية مطمقة

ىـ العمماء الذيف  وويعادي وثر مف يكرىكأالواحد منيـ تجد ىؤالء غالبًا  ولذلؾ ،احد منيـ غؿ عمى أىؿ اإلسالـالو 
 ،فدائمًا يممزىـ ،ىـ أوؿ عدوىؤالء  ،-عنيـرضي اهلل تعالى -السمؼ الصالح عمى منيج  ،عمى منياج النبوة

 إف-ف حالو مف الضالؿ واالنحراؼ بي  أف يُ الى في الدنيا أحد يحتاج ما  وكأن ،ويممح تارة ،ويصرح تارة ،ويغمزىـ
 ،تباعأو  ،كبير ولو جميور ،مريدوف وول ،ويكتب في مقاالت ،قنوات ستضاؼ فيويُ  ،إال ىؤالء العمماء -جدوُ 

                                                           

 (.ٜٖٔ/ ٕ) النبوية السنة ومنياج ،(ٖٕٗ/ ٙ) الفتاوى ومجموع ،(ٚ٘ٔ/ ٚ) والنقؿ العقؿ تعارض درء: انظر - ٜٔ
 (.ٕٕٛ/ ٜ) الفتاوى ومجموع ،(ٕٖٚ: ص) المنطقييف عمى الرد: انظر - ٕٓ
 ومجموع ،(ٛٓٗ-ٚٓٗ/ ٔ) الكالمية بدعيـ تأسيس في الجيمية تمبيس وبياف ،(ٙٔٙ/ ٙ) تيمية البف الكبرى الفتاوى: انظر - ٕٔ

 (.ٖٚ/ ٗ) الفتاوى
 .(٘ٙٔ/ ٔ) والنقؿ العقؿ تعارض درء - ٕٕ
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أي  ،التحرير والتقرير البديعوشكرًا عمى ىذا  ،شكرًا عمى مرورؾو  ،وتعميقات ،ونحو ذلؾ ،في صفحتو ىـتجد
  .تماماً  -عمييـ الصالة والسالـ-مضاد لما جاء بو األنبياء ىو  ؟!،بديع وتقرير تحرير

 ،سبحاف اهلل وبحمده :وتقوؿ ،ايعني أشياء تجدىا عجيبة جد   ،؟!ىذا الكالـ ثؿكيؼ يقبؿ مو  ،؟!كيؼ يقاؿ ىذاف
 :ع األرزاؽكما وز  ،والعقؿ وخالفو عمى البشر ،وزع اليدى والضالؿ -عز وجؿ-كيؼ اهلل  ،!سبحاف اهلل العظيـ

ِرُبوا} لَ  ُقُموِبِيمُ  ِفي َوُأش   ،فال تخرج مف قمبو ،فيتشرب اإلنساف الضاللة ،-فنسأؿ اهلل العافية- ،[ٖٜ:البقرة] {ال ِعج 
فاآلف العموـ الكالمية  ،العموـ الكالمية القديمة الفمسفات الغربية اليوـ ىي متفرعة عنياىذه  ،فيؤالء عمماء الكالـ

ويتميز إذا  ،ويبدع ،يحصؿ وظف أنوصار كثير مف المثقفيف ي ،الجديدة ىي ىذه الفمسفات الغربية التي ابتمينا بيا
  .واهلل المستعاف ،مف ذلؾ ئاً شي تقمص
وفيو من الرحمة والمصمحة واليدى والخير وداللة الخمق عمى ما ينفعيم ومنع ما يضرىم : -رحمو اهلل-قال 

تنع ومن تم عممو وتم حسن قصده ام ،يقصد غاية الخير والمنفعة لمخمق ،ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار  
 .صموات اهلل عمييم-وكذلك األنبياء  ،ىذه الدعوى العظيمة يعمى اهلل يدعأن يكون كاذبًا 

 وفي ،النبوة ال يمكف أف تثبت إال بالمعجزة فإ :يعني شيخ اإلسالـ اآلف ىو يقرر ما سبؽ أف المتكمميف يقولوف
ستدالؿ الحجج في االو ثبات الوحدانية والنبوة والوحي بيذه العموـ الكالمية إروا في وقصّ  ،دالئميـ ناقصة :يقوؿ

عمييـ -نظروا مضاميف ما جاء بو األنبياء ا :ويقوؿ ،قرر ىذافيو ي ،وغير الصحيحة تارة أخرى ،رةتاالناقصة 
يأتي بو الذي ىذا  ،ة إلى آخرهحصميقوؿ بأف اليدى والرحمة والموىنا  ،قيـيدؿ عمى صد -الصالة والسالـ

ال يمكف أف يكوف ىذا الذي يقولو ويأتي بو كاذبًا عمى اهلل  وأخالقيـ أوصافيـويظير مف  ،ويدعوف إليو ،ءاألنبيا
 .والخير والرحمة وما إلى ذلؾ ،ويدعوىـ إلى البر والمعروؼ ،وىو أبر الناس -عز وجؿ-

 تحتاج إلى معرفة خصائص اليعني ىذه  ،ثبات النبوة يسمكيا كؿ أحدإف ىذه الطريؽ في إ :يقوؿ شيخ اإلسالـ
ماذا يطمب  ؟،ايكوف نبي   متى ،؟مف ىو النبي :س نقوؿنحتاج أف ندرُ ال  ، تحتاج إلى دراسةاليعني  ،النبوة أوالً 

الناس العامة إذا  ،كؿ أحددركيا ىذه عمى البديية ي :يقوؿ ،ال ،النبي أو دورات في مواصفات ،نمقي دروساً  ،؟منو
 ،ما جاء بوفي ينظروف ،-عز وجؿ-عمى اهلل  ال يمكف أف يكذب ف ىذاأ ،ميفأعرفوا أف ىذا صادؽ أوه ر 

الذيف يكذبوف عمى اهلل  الكذابيف األفاكيف عمى يد وال يمكف أف يصدر ،إليو حؽ وخير وما تدع :ويقولوف
ولكف مف  ،إلى دراسة لربما أو كذا اإلنساف مفحتاج تىناؾ أشياء  ،ىذا مدرؾ لدى الجميع :فيقوؿ ،ويفتروف

  .حدأفي معرفة النبوة كؿ ا يسمكيو يعرفيا  الطريؽىذه  ،األشياء ما يكوف عمى البديية
م ظممو لمخمق من أن كل من عظُ -نوع النسان و مما يجده في ممالنسان ما ع رأإذا استق: -رحمو اهلل-قال 

حسانو إلييم كانت عاقبتو ومن عظُ  ،تبع المعنة والذمأُ و  ،تو عاقبة سوءوضرره ليم كانت عاقب م نفعو لمخمق وا 
  .مم عمى ما لم يعمماستدل بما عَ  -عاقبة خير

السوء والشر  أف مف كانت سيرتو يعرؼ وإذا استقرأ اإلنساف فإن ،اءاآلف يقوؿ باالستقر  ،ي ىذه القضية كميةيعن
 ،يستدؿ بيذا :فيقوؿ ،والعكس بالعكس ،أف عاقبتو تكوف إلى سوء وما إلى ذلؾ ،والظمـ والتعدي عمى الخمؽ

 ىو :مثالً  عمـ؟ مما الذي يستدؿ بو ما ،عمى ما لـ يعمـ بما عمـ يستدؿ ،ما لـ تعمـمت عمى يعني تستدؿ بما عم
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ومآلو مف خالؿ  ويعرؼ حال ونأو في الماضي فكؿ مف يأتي فإ ،عاصرالماستقرأىا في الواقع  ةمعينعمـ حاالت 
 .ر ىذا بيذايعتبِ  ،لـ يعرؼ عمى مافي السابؽ فيحكـ بما عرؼ  ،ما عرؼ

 ،-عمييـ الصالة السالـ-ما يدؿ عمى صفات األنبياء  وقبموقد ذكر  ،بما عمم عمى ما لم يعمماستدل  :فيقوؿ
ِمِنينَ } :مثالً  وأن في القرآف -صمى اهلل عميو وسمـ-صفات النبي  ،وما إلى ذلؾ  ،[ٕٛٔ:التوبة] {َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  ِبال ُمؤ 

ِنوِ  المَّوِ  ِإَلى َوَداِعًيا*  َوَنِذيرًا َوُمَبشّْرًا} :-عميو الصالة السالـ- ووأن  وما إلى ،[ٙٗ-٘ٗ:األحزاب] {ُمِنيرًا َوِسرَاًجا ِبِإذ 
 .صمى اهلل عميو وسمـ-ذلؾ مف صفاتو 

عممو الكتاب  ووأن ،ؼ رحيـو ءالقرآف كونو بالمؤمنيف ر  في -عز وجؿ-ىذه األوصاؼ التي ذكرىا اهلل  :فيقوؿ
يعني ما  ،طر فيو مف المخموقات دؿ عمى ذلؾوما فُ  ،مثؿ ىذا في القرآف كثير :يقوؿ ،لـ يعمـ عممو ما ،والحكمة

نظر في خمؽ أعضائو مف المنافع  فمَ  فإف ،وفي نفس اإلنساف عبرة تامة ،ذلؾطر في نفوس الناس يدؿ عمى فُ 
 ،عيف ال تتعففشحمة ال أف أجؿ فم ؟كوف ماء العيف مالحًا لماذا :ثؿم ،لو وما في تركيبيا مف الحكمة والمنفعة

 .الطعاـ ليسوغ ؛عذبماء الفـ  ،مف أجؿ أف تقتؿ الحشرات التي تحاوؿ الدخوؿ إلى الرأس؛ ةاألذف مر  ةمغص
مف جميع  يأتي مف أجؿ أف المعاب ؛الفـالغدد المعابية موزعة في أجزاء  كوف :مما لـ يذكره شيخ اإلسالـو 

كؿ  في الغدد المعابية ،ال ،فال يستطيع أف يمضغ ،حيفناحية واحدة والباقي يصمو بعد مف  يكوف ام ،حيالنوا
ذا جاء الطعاـ  ،ذه األماكفى  ؼقضى جانإذا ف ،رازت تزيد في اإلفأبد تووجد رائح ه اإلنساف أو نحو ذلؾرآوا 

   .المعاب
 ؽ أو فيلو كانت العيف في السا ،األشياء ىير ل ؛وفي أعمى منطقة ،التجويؼوقؿ مثؿ ذلؾ في كوف العيف بيذا 

  .؟!ى أف يرىماذا عسو  ،صاباتإلل ، تكوف معرضةالركبة أو نحو ذلؾ
أف الخالؽ متصؼ  ،العقوؿير وفييا مف اآليات ما يب ،وعمى رحمتو ،-عز وجؿ-فيذه كميا تدؿ عمى حكمة اهلل 

  .وقدير وما إلى ذلؾ ورحيـ عميـ وحكيـ ،بيذه الصفات
إذا  :يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-نبي مسبة لفيكذا بالن ،أخرىدؿ عمى أمور ذه األمور التي نشاىدىا تى :فيقوؿ

صمى -بي لما جاء الن -ارضي اهلل تعالى عني- خديجة توليذا قال ؛غابما ننا نستدؿ بذلؾ عمى إعرفنا حالو ف
 ،الضيؼ يتقر و  ،نؾ لتصؿ الرحـإ ،واهلل ال يخزيؾ اهلل ،كال" :و بعد ما نزؿ عميوترعد فرائص -اهلل عميو وسمـ

 .(ٖٕ)"المعدوـ وتكسب ،ؿّ تحمؿ الكَ و 
 .تصؼ بيذه الصفات اهلل ال يخزيوافعرفت أف مف 

لكف ىو عارؼ  ،ما رأى وال معجزةف "،س الذي جاء بو موسىامو ىذا الن" :ولما عرضتو عمى ورقة بف نوفؿ قاؿ
ثـ يجترئ  -ىرقؿكما قاؿ -الناس  الكذب عمى مف كاف ليتحرز ما ،ال يمكف أف يكذب عمى اهلل ووأن ،صادؽ وأن
 ،يقرر ىذا المعنىأف شيخ اإلسالـ يريد و  ،مـ عمى ما لـ يعمـفيستدؿ بما عَ  ،-تبارؾ وتعالى-يكذب عمى اهلل ف

                                                           

 ،(ٜٖ٘ٓ) برقـ المدينة، إلى وأصحابو -وسمـ عميو اهلل صمى- النبي ىجرة باب األنصار، مناقب كتاب البخاري، أخرجو - ٖٕ
 (.ٓٙٔ) برقـ ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ إلى الوحي بدء باب اإليماف، كتاب ومسمـ،
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رضي -خديجة و  ،معجزةرأى ة بف نوفؿ ما ورق ،ثباتيا عمى المعجزةالنبوة ال تقتصر في إ :يقوؿ ليؤالءيريد أف 
 .قالت ىذا الكالـ قبؿ أف ترى معجزة -ااهلل تعالى عني

وفي الكذابين والمكذبين بالحق  ،كذلك سنتو في األنبياء الصادقين وأتباعيم من المؤمنين: -رحمو اهلل-قال 
 ويجعل عمييم المعنة. ،تقم منيموأولئك ين ،ليم لسان صدق في اآلخرين ين ىؤالء ينصرىم ويبقأ

 وىذه األوصاؼ ،(ٕٗ)"سريعة االنقضاء والبخؿ والجبفعمـ أف الدولة ذات الظمـ يُ  حتى" :حتى قاؿ بعد ىذا الكالـ
ونيـ ويتسمطوف عمييـ ؤذعمى ىؤالء الذيف في سوريا الذيف يقتموف الناس ويأكثر الثالثة في ىذا العصر تنطبؽ 

 .نسأؿ اهلل أف يعجؿ بيـف ،ويظممونيـ
 َأن   َوُنِريدُ }: قيفوأف العاقبة الحسنة تكوف لممؤمنيف والمت ،المقصود أف العاقبة السيئة تكوف لممجرميف والظالميفف

ِعُفوا الَِّذينَ  َعَمى َنُمنَّ  ُتض  َر ضِ  ِفي اس  َعمَ  األ  َعمَ  َأِئمَّةً  م  يَوَنج  َر ضِ  ِفي م  يلَ  ال َواِرِثيَن * َوُنَمكّْنَ  مُ يَوَنج  -٘:القصص] {األ 
ف فإ ،وظنوا أنيـ ال ينصروف ،مى الناستطاوؿ الزماف عف التي ال تغالب وا   -تبارؾ وتعالى-تو فيذه سن، [ٙ

 .أقرب مما يتوقعوف -عز وجؿ- ألطاؼ اهلل
{ َجِميًعا ِإَلي ُكم   المَّوِ  َرُسولُ  ِإنّْي}: في قولو ورسول اهلل وأن اهلل مصدق اً مم أن محمدإذا عُ : -رحمو اهلل-قال 

مم بذلك أنو صادق فيما يخبر بو عُ  -أن يخبر بوالرسول ىو المخبر عن المرسل بما أمره و - ،[051:األعراف]
 .عن اهلل

عمى قوؿ األصفياني فيما  اً وىو الوجو السادس مف الوجوه التي ذكرىا تعميق ،شيخ اإلسالـ يذكر ىذا الكالـ
أف ىذه األمور أخبر  ،وما إلى ذلؾ ،والصراط ،والجنة والنار ،عذاب القبر :يعني مثؿ ،يسمونو بالقضايا السمعية

يناقشيـ  شيخ اإلسالـ ،قضايا سمعية ايسموني ،وفيمـز صدق ،الصادؽ وىو ،-صمى اهلل عميو وسمـ-بيا النبي 
وليس كما  ،ىذه يوجد مف أثبتيا بطريؽ العقؿ أيضًا مع أف السمع جاء بيا :فيو تارة يقوؿ ليـ ،مف كؿ وجو

 .وما إلى ذلؾ ،والعقاب ،والجزاء ،مسألة البعث وجد مف أثبتيا بالعقؿ :يقوؿ ،تتوىموف
: في قولو ومصدقاهلل  مم أن محمدًا رسول اهلل وأنذا عُ إ :يقوؿ ،ـ يقوؿ بأف مثؿ ىذه األمور ثابتةفشيخ اإلسال

مم عُ  -ره أن يخير بوالمرسل بما أمالمخبر عن  ىو الرسولو - ،[ٚ٘ٔعراؼ:]األ {َجِميًعا ِإَلي ُكم   المَّوِ  َرُسولُ  ِإنّْي}
فإذا  ،التفاصيؿ رسوؿ فينبغي أف تقبؿ إذا كنت تثبت أنو :يد أف يقوؿير  ،صادق فيما يخبر بو وأنذلك ب

 ،جاء أحد وأنكر عذاب القبر إذاأو  ،يناقض العقؿىذا  ،ىذا ما دخؿ عقمي :منيا تقوؿ واحداعترضت عمى 
  ؟ال وأرسوؿ  وتثبت أن أنت :نقوؿ لو -عميو وسمـصمى اهلل -ي عذاب القبر ثابت عف النب

تقبؿ مثؿ أف و  ،فعميؾ أف تذعف ،(ٕ٘)قاؿ بأف الناس يعذبوف في قبورىـ ونإ :نقوؿ ،رسوؿ ويثبت أن ونإ :إذا قاؿف
 .الخبر وقد أخبرنا بيذا ،عف اهلل مخبر رسوؿ وىذا وتصدؽ بو ألنؾ قبمت أن

                                                           

 (.ٕٗٔ: ص) األصفيانية العقيدة شرح - ٕٗ
 الصالة، ومواضع المساجد كتاب ومسمـ، ،(ٖٙٙٙ) برقـ القبر، عذاب مف التعوذ باب الدعوات، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ٘
 (.ٙٛ٘) برقـ القبر، عذاب مف التعوذ استحباب باب
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 -صمى اهلل عميو وسمـ-ىذا أخبرنا بو الرسوؿ  ،ليا نصؼ الميراث مثالً لمرأة أخبرنا الصادؽ المصدوؽ بأف ا إذا
 ،ىذه قضية ال يقبميا العقؿ في العصر الحديث :وقاؿواحد لو جاء  ،أوحى اهلل إليو بذلؾ ،عف اهلل في القرآف

يعني  ،؟ال وأ تؤمف أنو رسوؿ :لو نقوؿ ،في الميراث وال في غير الميراثال المرأة مثؿ الرجؿ ال فرؽ 
قضية  فميس كؿ ،نا الصادؽ ودؿ العقؿ عمى بعض ىذاأخبر  :نقوؿنحف  ،أخبرنا الصادؽ وألن :قوؿاألصفياني ي

 ،فيي متجية كؿ االتجاه اقشيا عقمي  نانا نجئ لو لممرأة الميراث ؼنصكبعض األشياء  فلكالعقؿ  ادؿ عميي
يجب وىي ال المرأة ينفؽ عمييا ولييا مف أب أو زوج وجوبًا  ،والرجؿ ينفؽ ويبذؿ ،فزِ المرأة تستقبؿ وتخْ  ،كةدرَ مُ 

الرجؿ ينفؽ عمييا إذا  ،ووالرجؿ يجمع حتى يدفع المير والمرأة تختزن ،يا الميرالمرأة يدفع ل ،عمييا النفقة
خزف األحؽ في التفضيؿ الذي ي فعطوا الميراث مَ فإذا أُ  ،إال الزكاةوىي تخزف ماليا ال يجب عمييا فيو  ،تزوجيا
-مف ينفؽ عمييا  ،وعمى غيرىا ،النفقات األخرى عمييا وأ ،ميورب بأنواع النفقات مف دفع الطالَ الذي يُ أو الماؿ 

ىذا  ،ففضؿ عمييا فكاف ليا نصؼ الميراث ،فالذي ينفؽ ويبذؿ غير الذي يخزف الماؿ ؟،وجوباً  -ولو كانت غنية
سالـ اإل :خطأ أف يقاؿ ،ؿنما ديف عدا  و  ،اةاإلسالـ ليس بديف مساو  ولذلؾ ؛ىذا ىو العدؿ ،الناحية العقميةمف 

نما ىو ديف ا  و  ،اأحيانًا تكوف ظممً المساواة  ،ما جاء بالمساواة اإلسالـ ،؟اةمساو اإلسالـ جاء بال ،ةاديف مساو 
    .لعدالةا

 ،فإذا لـ يذعف بذلؾ ،صيؿمف يجب أف يؤمف بكؿ التفاآو  ،رسوؿ اهلل وإذا عرؼ اإلنساف أن وبأنيقوؿ  فإذ فينا
ىذا في  ،نرتقي معو إلى ىذا المستوى ،رسوؿ اهلل نحتاج أف نثبت لو أنو ىنا ،اهللرسوؿ  وثبت أنأ ال أنا ،ال :قاؿ

مدسوس في صحيح  :أنا أقوؿ ،وقبمأال ىذا الحديث أنا  لكف ،رسوؿ اهلل وأنا أثبت أن ،ال :لو جاء وقاؿ ،المناظرة
ودورة عف صحيح  ،وجيود العمماء في ذلؾ ،ىذا يحتاج أف نعطيو أربع دورات عف تدويف السنة ،البخاري
تصؿ بقضية التصحيح ما يفي اً يضأونعطيو دورة أخرى  ،ماـ البخاري وشروطو في الصحيحاإلو  ،البخاري

لغة  ،حتى توجد أرضية بيننا وبينو احتاج إلييأربع دورات ن ،وما إلى ذلؾ ،لرواياتوالحكـ عمى ا ،والتضعيؼ
 :ؿ لؾو قي ،في صحيح البخاري :وجد ىذه األرضية تقوؿ لوتلكف إذا لـ  ،لغة مشتركة يفيـ عنا إذا تكممنا ،تفاىـ

قاعدة  مفالبد فدسو في صحيح البخاري جاء أحد ما أنو حتى نعممو ف ،جاء واحد ودسو فيو صحيح البخاري
والدقة  ،حكـ عمى الروايات فييايُ كيؼ و  ،وخدمتالسنة معت نعممو كيؼ جُ  ،لممناظرة والمجادلة والمناقشة

  .فينا ىذه طريؽ المناظرة مع ىؤالء الناس ،المتناىية في ذلؾ
مما جاء  ب في أمرلو كذّ  ،لرسالةفي أصؿ ا تكذيبو في األمور المعينة كتكذيبوف: قاؿ ،ثـ ذكر ىذا الذي بعده

-عف ربو  ومنقليس بصادؽ فيما ي ومعناىا أن يعني ،في أصؿ الرسالة وكذبكأنو  ،عذاب قبر فيما  :وقاؿ ،بو
   .تبارؾ وتعالى

 "،يةبياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالم" :وىذا الكتاب اسم :رد شيخ اإلسالـ عمى تأسيس الرازي
جد بعضو وقد وَ  ،في مجمديف كبار -اهلل ورحم-القاسـ  محمد بف بو الشيخ اعتنى ،والكتاب طبع طبعة قديمة

قؽ في فحُ  -عز وجؿ-ثـ بعد ذلؾ يسر اهلل  ،لمكتاب وكانت توجد لو مخطوطة كاممة ،طبعووجد النصؼ تقريبًا ف
طباعة المصحؼ بيذه الطبعة األنيقة الجميمة كما ل اإلماـ وطبع في مجمع الممؾ فيدفي جامعة  ،رسائؿ جامعية
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 ،فيذه الطبعة كاممة ،وما إلى ذلؾ ،وتوضيح لعبارات المؤلؼ ،خطيةالنسخ العمى  ومقابمة تحقيؽ وعنايةب ،تروف
  .اهلل والحمد ،وجد فييا النصؼ اآلخر الذي كاف مفقوداً 

أصؿ و  "بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية"ىذه الرسالة  ألؼ -اهلل ورحم-بف تيمية افشيخ اإلسالـ 
أف يكتب لو وطمب منو  -اهلل ورحم-بف تيمية اإلى شيخ اإلسالـ جاء لما جاءه رجؿ مف أىؿ حماة  وذلؾ أن
كتبتيا في جمسة أو قعدة بيف  :يقوؿ ،البد أف يكوف ذلؾ منؾ :أصر فقاؿفالرجؿ  ه،إلى غير  فأحالو ،عقيدة

كتبيا لو في ىذا الوقت  ،كؿ يوـ يا دورة لمدة أسبوعيف فيب لو الرسالة الحموية التي نقيـ بفكت ،الظير والعصر
فوقؼ شيخ  ،في الرد عميياوغير القضاة مف المتكمميف ىؤالء  ،وقاـ بعض القضاة ،ثـ بعد ذلؾ انتشرت ،القصير

الحموية  ،يو وىـ أف يرد عميووقؼ عميو ونظر ف ،شعريةمف األ اضٍ وىو ق ،واحد منيـ جؿ  أل رداإلسالـ عمى 
  .وستمائة في اآليات والنصوص الواردة في الصفاتعيد سنة تسعيف كتبيا بُ كاف 
بسطو في فكتب جوابًا عمى ذلؾ و  ،ت إلى آخرهمعارضا وفيو  ،عميو اردو فجاء ىؤالء و  ،أصؿ الرسالة الحمويةىذا 
جواب االعتراضات المصرية عمى الفتيا "ىذا اسمو  ،لو حققت قد ال تقؿ عف ثمانية ،مجمدات مخطوطة ةأربع

  .فتوى الحمويةالعمى  المعارض مف المتكمميف يذا الكتاب رد بو عمى ىذاف ،قدفُ لألسؼ ىذا الكتاب و  ،"الحموية
بنوف ما عندىـ عمى ما يستقموف أنيـ ال ي يردوف عميّ والذيف  ،مف المتكمميف يت أف ىؤالءفرأ :يقوؿ شيخ اإلسالـ

الكالـ الذي موف نقي ،ف قبميـبضاعة مَ  عمى نما ىـ يقتاتوفا  و  ،والقواعد التي يردوف بيا ،و مف العمـ واألصوؿب
مذاىبيـ  ويبنوف عمييا ،ييافعمد شيخ اإلسالـ إلى نقض أصوليـ التي يستندوف إلييا ويرجعوف إل ،قالو مف قبميـ

منياج "رد فيو عمى لما  "منياج السنة"كما ىي عادة شيخ اإلسالـ لما نقض أصوؿ الرافضة في كتابو  ،وكالميـ
مطير بف الال ،(ٕٙ)"منياج الندامةىذا يصمح أف يسمي " :وقاؿ ،-تعالىف شاء اهلل إ-يأتي كما س "الكرامة

  .الرافضي
 ،مدوف عمييا كتاب الرازيتىذه الكتب التي يع جؿّ وأ :وؿيق ،إلى كتب ىؤالء يـ يعمدوفنإ :ىو يقوؿفالشاىد 

قد  -الرازي أي- "تأسيس التقديس" و:كتابوأنو يعتبر في  ،ماميـإ ووذكر منزلة الرازي عند ىؤالء المتكمميف أن
لكتاب والصفات الثابتة في ا ،جمع جممة ما يعولوف عميو مف األصوؿ والردود أيضًا عمى أىؿ السنة والجماعة

وكذلؾ  ،ماـ المطمؽيسمونو اإلحيث مرازي لوتقديس ىؤالء  ،ى الوضع بيذه الطريقةفشيخ اإلسالـ لما رأ ،والسنة
 ووأنيـ يروف أن ،وغير ذلؾ مما يقولونو عنو ،يؽ الثانيو بمنزلة الصد  نويجعمو  ،مجدد اإلسالـنو إ :أيضًا يقولوف

وىذه األلقاب واألوصاؼ التي  ،شيخ اإلسالـ لما رأى مثؿ ىذاف ،وس المتكمميف ىؤالءءفوؽ الغزالي والجويني ور 
بياف تمبيس "بيذا الكتاب العظيـ  "،س التقديستأسي" ،عميو وعمى كتبو قاـ بالرد عمى كتاب الرازي افونيييض

 ،ومف أعظميا ،ومف أنفعيا ،كتب شيخ اإلسالـ كتاب حافؿ مف أجؿّ  "،الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية
نؾ حتى إ ،وفي غيره ،العممية في الحديثوالتحقيقات  ،والتفسير ،والقواعد ،بالفوائد في األصوؿ مميء ،وأشرفيا
لما وجدت نسخة في جامعة الممؾ سعود  ،في النصؼ الثاني الذي ما طبع كاف ىذا في النسخة الخطية-تجد 

                                                           

 (.ٕٔ/ ٔ) النبوية السنة منياج - ٕٙ
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تحقيؽ  ،(ٕٚ)((ف اهلل خمؽ آدـ عمى صورتوإ)) :صفحة فقط في حديث الصورة مائتيف وتسعيفمف أكثر  -مصورة
 .ىذا فقط في حديث الصورة ،بديع

العمـ  وكالـ أىؿ ،وىؿ رأيت ربي في أحسف صورة ،-عز وجؿ-اهلل  مسألة رؤيةك ىوتكمـ عف القضايا األخر 
تكمـ عمى قضايا أخر في و  ،ؿ في ىذه القضايا تأصياًل طويالً صّ أو  ،حدثيف وغيرىـعميو مف أىؿ السنة مف الم

 .وأبطؿ أصوليـ في ىذا الكتاب الجميؿ العظيـ ،التحيز إلى غير ذلؾ فذكره المتكمموف ميالصفات وما 

                                                           

 يدخؿ باب وأىميا، نعيميا وصفة الجنة كتاب ومسمـ، ،(ٕٕٚٙ) برقـ السالـ، بدء باب االستئذاف، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٚ
 (.ٕٔٗٛ) برقـ الطير، أفئدة مثؿ أفئدتيـ أقواـ الجنة


