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الشيخ /خالد بف عثماف السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،أما بعد:

فقال المؤلف -رحمو اهلل :-الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكممون والفالسفة من الطرق العقمية وجد

الصواب منيا يعود إلى بعض ما ُذكر في القرآن من الطرق العقمية ،وفي طرق القرآن من تمام البيان
والتحقيق أمور عظيمة ال يقاربيا بيان وال تحقيق.

الحمد هلل ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،أما بعد:
فمما كاف المتكمموف ومف يتمقوف عنيـ مف أىؿ الفمسفة يزعموف أنيـ أصحاب العقوؿ ،والحجج العقمية ،ومف ثَّـ
فإنيـ جعموا ذلؾ مقدماً عمى الوحي ،يقوؿ شيخ اإلسالـ -رحمو اهلل :-الفاضل ،...إلى آخره ،وقد ذكر ىذا
الكالـ عند قوؿ األصفياني صاحب الرسالة التي يشرحيا شيخ اإلسالـ وعرفنا أنيا عمى طريقة المتكمميف ،ذكرىا

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

أنا أوردت ىذا لسببيف ،ولـ أقصد أف أتوصؿ منكـ إلى تفسيره ومعناه:

األمر األوؿ :ىذا نموذج مف ىذا المتف المختصر في العقيدة لدى المتكمميف ،يحفظونو ويستشرحونو ،ولما جاء
شيخ اإلسالـ أصروا عميو أف يشرحو ،فكتبيـ بيذه الطريقة -نسأؿ اهلل العافية ،-أبعد ما تكوف عف الوحي الذي
جاء بو النبي -صمى اهلل عميو وسمـ ،-كأنؾ تق أر في كتب الفمسفة ،والمنطؽ ،ىذه عقائدىـ.

يجبف عامة اإلخواف عف تفسيره ،ولربما لـ يفيموا منو
األمر الثاني :ىذا الكالـ كما تروف بيذا الغموض حيث ُ
شيئاً ،ويظف الظاف أف تحتو شيًئا ،وليس تحتو شيء ،يعني غاية ما ىنالؾ مف ىذا الكالـ الذي يذكره ىذا المتكمـ
ٍ
وجود واجب ووجود ممكف،
مف األشاعرة إثبات وجود واجب ،وىذه قضية تعتبر مسمّمة مف المسممات ،البد مف

إما واجب واما ممكف ،أنا ال أقصد اآلف إزعاجكـ بمثؿ ىذا الكالـ الذي ليس تحتو شيء ،لكف ىذا الكالـ الذي

ٍ
وجود
يقرؤه مف يقرؤه ويظف أف تحتو مف المعاني الشيء الكثير ليس تحتو شيء ،يريد أف يثبت أنو البد مف
ممكنا ،ووجود الخالؽ وجود واجب،
وجودا
واجب ،أي ووجود يقابمو وىو الوجود الممكف ،نحف وجودنا يعتبر
ً
ً
طيب إذا أثبت وجود الواجب ىؿ ىذه قضية ينازع فييا الناس؟ ،ما ينازع فييا أحد ،فيو يثبت أف الماء ماء،
بيذه الطريقة ،إذا كاف ىؤالء مف األساطيف في العموـ الكالمية الذيف يقوؿ الواحد منيـ" :لقد خضت البحر

ٔ  -شرح العقيدة األصفيانية (ص.)٘ٓ :
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الخضـ ،وخمّيت أىؿ اإلسالـ وعموميـ ودخمت فيما نيوني عنو"(ٕ) ،وقاؿ أحدىـ عند الموت" :أموت وما عممت
شيئاً إال أف الممكف يفتقر إلى الواجب ،ثـ قاؿ :االفتقار وصؼ عدمي أموت وما عممت شيئاً"(ٖ).

يقوؿ :ما عرفت شيئاً ،عرفت أف المعدوـ يفتقر إلى الموجد ،مع أف المعدوـ غير موجود إذف ما عممت شيئاً،
ىذا غاية ما توصؿ إليو بعد الخوض ،كما قيؿ عف الغزالي ،يقوؿ عنو شيخ اإلسالـ وقالو غيره أيضاً " :دخؿ

في بطف الفالسفة ثـ أراد أف يخرج منيـ فما قدر"(ٗ) ،واذا قرأت كالمو في بعض القضايا المتصمة باالعتقاد فإنو

يوافؽ أىؿ وحدة الوجود في ظاىر كالمو ،ويوافؽ الفالسفة في كثير منو ،ثـ رجع بعد ذلؾ في آخر حياتو ،كما

رجع الجويني ،وفي وصية الرازي ما يدؿ عمى رجوعو ،لو وصية جيدة ومفيدة تدؿ عمى رجوعو ،وىو الذي

اشتير عنو النقؿ ،واف كاف ذلؾ مف قوؿ غيره:
نِيايةُ ِ
إقداـ العق ِ
وؿ ِعقا ُؿ *** وغاية سعي العالميف ضال ُؿ
ُ
وحش ٍة مف جسومنا *** وغاية دنيانا أ ًذى ووباؿ
وأرواحنا في ْ

(٘)

أف جمعػنا فيو قيؿ وقالوا
ولـ نستفد مف بحثنا َ
طوؿ عمرنا *** سػوى ْ
ىذه النتيجة- ،نسأؿ اهلل العافية ،-فيذا الذي توصؿ إليو ىؤالء وىـ جباؿ في العموـ الكالمية ،فكيؼ بمف ق أر

ُك ّتيبيف أو ثالثة كتيبات مف دار الساقي أو مف دار الجمؿ ونحوىما مترجمة ،أو لبعض المنحرفيف العرب وظف
بأزمة الدالئؿ العقمية ،ووصؿ إلى ما لـ يصؿ إليو أىؿ زمانو ،ثـ بدأ يحكـ عقمو في المنقوؿ -في
أنو قد أخذ ّ

الوحي ،-وىو يرى أنو في غنى عف عمماء المسمميف ،وعف عموميـ ،ويعيب عمى مف يأتي ،ويحضر الدروس،
ويقوؿ :ال تؤجر عقمؾ ليؤالء ،عندؾ عقؿ تفكر فيو ،والعمر تسع عشرة سنة؟!.

ىذه أبواب مف الضاللة ما عادت المسألة شيوة عابرة يعافسيا اإلنساف ثـ قد يندـ ويتوب ،اآلف ُشبو وضالالت
قد تكوف راسخة في نفوس ىؤالء يصعب استخراجيا ،وتتحوؿ شيواتيـ وانحرافاتيـ السموكية إلى نوع فمسفات

يبرروف بيا ضعفيـ وقعودىـ عف طاعة اهلل وطاعة رسولو -صمى اهلل عميو وسمـ ،-ويتبجحوف ويجاىروف

بالمعاصي حيث صاروا يستحمونيا ،فيذه ورطة ينبغي لإلنساف أف يتوقاىا ،وأف يحذر منيا.

فالمقصود أف شيخ اإلسالـ يقوؿ :ىذا الكالـ ليس تحتو شيء ،ومف ثَّـ يذكر ىذا الكالـ الذي ىو في غاية
األىمية :أف الفاضؿ إذا تأمؿ غاية ما يذكره المتكمموف والفالسفة مف الطرؽ العقمية وجد الصواب منيا يعود إلى
بعض ما ذكر في القرآف مف الطرؽ العقمية ،وليذا ذكرت لكـ م ار اًر أنؾ تجد الكالـ الكثير ،والتفصيؿ الطويؿ
الذي يوجد ما يدؿ عميو وزيادة في جممة مف القرآف ،وتقوـ عميو مدارس غربية مف الفمسفات المعاصرة ،ىذه

اىا *
المدارس قد تختمؼ فيما بينيا ،والقضية ممخصة في كتاب اهلل بربع آية ،مثؿ قولو تعالى{ :قَد أَفمَ َح َمن َزَّك َ
اىا} [الشمس ،]ٔٓ-ٜ:مدارس ما ىي التزكية ىؿ ىي شيء ظاىر ،أو في الشيء الباطف؟ زكى
اب َمن َد َّ
س َ
َوقَد َخ َ
نفسو يعني ،يقوؿ :وفي طرؽ القرآف مف تماـ البياف والتحقيؽ أمور عظيمة ال يقاربيا يباف وال تحقيؽ.

ٕ  -مجموع الفتاوى (ٗ.)ٖٚ /

ٖ  -درء تعارض العقؿ والنقؿ (ٖ.)ٕٕٙ /
ٗ  -مجموع الفتاوى (ٗ.)ٔٙٗ /
٘  -انظر :درء تعارض العقؿ والنقؿ (ٔ ،)ٔٙٓ /ومجموع الفتاوى (ٗ.)ٖٚ /
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فعميكـ بالعموـ النقمية الكتاب والسنة ،العناية بيا ،ودراستيا ،وفيميا ،وتدبرىا ،واستشراحيا ،فالصيد في جوؼ
الف ارء ،العمـ فييا ،وكما يقوؿ الشافعي -رحمو اهلل" :-جميع ما تقولو األمة -يعني العمماء -فيو شرح لمسنة،
وكؿ ما في السنة فيو شرح لمقرآف ،وكؿ ما في القرآف فيو شرح ألسماء اهلل وصفاتو"(.)ٙ

فمف أراد العمـ الحقيقي فعميو بيذه العموـ المعصومة الكتاب ،وما صح مف سنة رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو

وسمـ ،-ىذا ىو العمـ.

قال -رحمو اهلل :-الصفة إذا قامت بمحل عاد حكميا إلى ذلك المحل فكان ىو الموصوف بيا ،وال يعود إلى

غيره ،واشتُق لذلك المحل من تمك الصفة اسم إذا كانت تمك الصفة مما ُيشتق لمحميا منيا اسم ،وال يشتق
االسم لمحل لم يقم بو تمك الصفة.
ىذا يرد فيو شيخ اإلسالـ -رحمو اهلل -عمى مف قاؿ :إف الصفات الفعمية كالكالـ تقوـ بغيره ،فالمعتزلة يقولوف:
خمؽ الكالـ في الشجرة ،فموسى سمعو مف الشجرة ،سمع كالماً مخموقاً ،ىكذا يقولوف بناء عمى أصميـ في مسألة
تعدد القدماء ،ولما ناظرىـ في ذلؾ األشاعرة ،األشاعرة تورطوا فادعوا أف الكالـ في المعنى قديـ ،وأف األلفاظ

حادثة ،والقديـ :قالوا :ال تب ّعض فيو ،وال تعاقب ،وال انقضاء ،وىو معنى واحد قائـ في النفس ،ىكذا زعموا.
وىذا مف أبطؿ الباطؿ ،وىو أبطؿ مف قوؿ المعتزلة ،فينا يرد عمييـ بقضية عقمية واقعية دؿ عمييا أيضاً النقؿ،
والوحي ،وىي مدركة لدى الناس أجمعيف ،فحينما يقاؿ :فالف متكمـ أو يتكمـ فالكالـ يقوـ بو ال أف كالمو يقوـ

فالنا ينزؿ ،أو يغضب ،أو يرضى أو نحو ذلؾ مف األوصاؼ ،فإف ذلؾ ال يعني
بيذه السارية ،وحينما يقاؿ :إف ً
أف ىذه الصفات تقوـ بغيره ،حينما يقاؿ :إنو رحيـ ،يرحـ ،ليس معنى ذلؾ أف رحمتو موجودة في غيره ،فالذيف
قالوا ىذا ىـ المعتزلة بناء عمى األصؿ الفاسد عندىـ لما ناظروا الفالسفة وألزميـ أولئؾ أنيـ إف أثبتوا الصفات
احدا ،فما عرفوا كيؼ يجيبونيـ ،وأىؿ السنة يقولوف :الصفات
فيمزـ منو تعدد القدماء ،والقديـ الزـ أف يكوف و ً
مالزمة لمذات ال تنفؾ عنيا ،وال يقاؿ :إف الصفات ىي الذات وال غير الذات ،وانما يقاؿ :الصفات مالزمة لمذات

وال يمكف أف نتصور ذاتًا بال صفات ،لو أردت أف تصؼ العدـ فإنؾ تنفي عنو جميع األوصاؼ ،كما يقولوف في
صفة اهلل -عز وجؿ.
فالجيمية المحضة يقولوف :ال يتكمـ ،وال يسمع ،وال يبصر ،وال فوؽ ،وال تحت ،وال خارج العالـ وال داخمو ،وال،
وال ،العدـ ،ليس لمعدـ معنى غير ىذا ،فشيخ اإلسالـ -رحمو اهلل -يرد عمييـ ،وذكر أربع مسائؿ ىنا ،اثنتاف
عقميتاف ،واثنتاف سمعيتاف ،لغويتاف:

األولى :أف الصفة إذا قامت بمحؿ عاد حكميا إلى ذلؾ المحؿ فكاف ىو الموصوؼ بيا ،قامت الصفة بمحؿ،

الكالـ قاـ بزيد ،فزيد يوصؼ بأنو متكمـ ،الجناية قامت بعمرو ،فعمرو ىو الجاني.

وىذه قضية يقر بيا أيضاً أىؿ المنطؽ في منطقيـ ،في أصميا يعني ،ويقر بيا مف تابعيـ مف األصولييف في

كتب األصوؿ حتى إف صاحب المراقي يقوؿ:

فما كسار ٍ
ؽ لدى المؤسس *** حقيقةٌ في حالة التمبس

 - ٙانظر :اإلتقاف في عموـ القرآف (ٗ.)ٕٛ /
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المؤسس يعني الرازي.
حقيقةٌ في حالة التمبس :يعني حاؿ التمبس بالسرقة ،فيـ يقروف بيذا في كتب األصوؿ ،فإذا قيؿ :سارؽ فيذه
صفة حقيقية قامت بيذا ،فقيؿ عنو :سارؽ ،اسـ فاعؿ وذلؾ مف قبيؿ الوصؼ -الصفات المشتقة ،-لكف إذا

جاءوا لمعقيدة قالوا كالماً آخر.

الثانية :قاؿ :وال يعود إلى غيره ،إذا قاـ الكالـ بزيد ما نقوؿ :الذي يوصؼ بالكالـ ىو عمرو ،إذا قامت ىذه

الجناية بزيد ال نقوؿ :إف الجاني ىو عمرو ،وانما مف قامت بو ،واشتُؽ لذلؾ المحؿ مف تمؾ الصفة اسـ إذا
جاف ،ز ٍ
كانت تمؾ الصفة مما يشتؽ لمحميا منو اسـ فيقاؿ :متكمـ ،يقاؿ :سارؽ ،يقاؿٍ :
افُ ،يشتؽ لو منيا اسـ،

طبعاً ال يقصد ىنا أف اهلل يشتؽ لو مف الصفات أسماء ،وانما أسماء اهلل -عز وجؿ -مشتقة منيا الصفات،
أسماء اهلل ال تشتؽ ال نسميو نحف ،فباب الوصؼ أوسع مف باب االسـ ،فما كؿ صفة هلل منيا اسـ مف صفاتو

ُّك} [الفجر،]ٕٕ:
اء َرب َ
تبارؾ وتعالى ،-الفعمية مثالً النزوؿ في ثمث الميؿ اآلخر ،المجيء في يوـ القيامةَ { :و َج َىؿ نقوؿ :إف اهلل ىو النازؿ والجائي ،أو نحو ذلؾ؟

الجواب :ال ،اهلل يتكمـ ،فال نقوؿ :اهلل مف أسمائو المتكمـ؛ ألف األسماء توقيفية ،توقيفية يعني أف ذلؾ إنما ُيتمقى
مف الوحي ال نسميو بغير ما سمى بو نفسو ،فدائرة األسماء أضيؽ مف دائرة الصفات ،ودائرة الصفات أضيؽ مف

دائرة األفعاؿ ،ودائرة الخبر أوسع مف دائرة الصفة واالسـ؛ وليذا ممكف أف نقوؿ ونحف نعبر في التفسير مثالً:

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

كثير مف
نقوؿ لو :باب الخبر أوسع مف باب الوصؼ ،وباب الوصؼ أوسع مف باب التسمية ،ذكرت ىذا ألف ًا
اإلخواف يسألوف عف ىذه القصية ،ىؿ لنا أف نعبر أو ال؟ األسماء ىؿ ىي مأخوذة مف الصفات ،أو الصفات

مأخوذة مف األسماء؟ ،الميـ ىذا ىو األمر الثاني العقمي أنو ال يعود إلى غيره ،ىذه قضية يقر بيا العقالء،

ىاتاف قضيتاف عقميتاف.

يقوؿ :وقضيتاف سمعيتاف وىما الثالثة والرابعة ،وقاؿ :واشتُؽ لذلؾ المحؿ مف تمؾ الصفة اسـ إذا كانت تمؾ
الس ِ
الس ِ
ارقَ ُة فَاقطَ ُعوا أَي ِد َيي َما} [المائدة،]ٖٛ:
ق َو َّ
الصفة مما يشتؽ لمحميا منيا اسـ ،فاهلل -عز وجؿ -يقوؿَ { :و َّ
ار ُ
يد و ٍ
احد آخر؟.
تُقطع ُ
الزِان َي ُة َو َّ
تقطع يد مف تمبس بالسرقةَّ { ،
الزِاني فَاجِم ُدوا} [النور ]ٕ:مف تمبس بيذا الفعؿ.
الرابعة :وال يشتؽ االسـ لمحؿ لـ يقـ بو تمؾ الصفة ،ىاتاف األخيرتاف ىما قضيتاف سمعيتاف لغويتاف ،يعني

تُعرؼ في لغة العرب يعني كيؼ األسماء في المغة واألوصاؼ المشتقة ،األسماء :أعالـ محضة زيد وعمرو
الذي سماه بو أبوه في غير أسماء اهلل ،وأسماء القرآف ،وأسماء النبي -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باقي األسماء

أسماؤنا نحف ىي مجرد أعالـ محضة ال تدؿ عمى ٍ
معاف فينا.

فقد ُيسمى الرجؿ بصالح وليس كذلؾ ،لكف األوصاؼ المشتقة اسـ الفاعؿ ،واسـ المفعوؿ ،والصفة المشبية،
تقوؿ :زيد ضارب ،مف الذي فعؿ الضرب وصدر منو؟ ىو زيد ،زيد مضروب مف الذي وقع عميو الضرب؟
4

ىو زيد ،ال يمكف أف يكوف ذلؾ قاـ بغيره ،تقوؿ :زيد مثالً يمشي ،أو ٍ
ماش ،زيد قائـ ،زيد ساجد ،راكع ،مصؿ،
ىذه أوصاؼ ال يمكف أف يوصؼ بيا مف لـ تقـ بو ،ىذه قضية في المغة ،واال فكيؼ يقاؿ :راكع ،ساجد ،نائـ؟،

نحف نتحدث بيذا ،أنتـ تظنوف أف ىذه المعاني ضخمة ،ولربما اإلنساف ينقبض منيا ويظف أنيا غير مفيومة
وتحتاج إلى جيد ،ال ،ليس كذلؾ ،ىذا مما نتعاطاه نحف ،يتعاطاه الطفؿ الصغير ،لكف ابتمينا بمثؿ ىذه العبارات

عبارات المتكمميف -فكاف البد مف تقريبيا ،وايضاحيا؛ حتى يتبيف لؾ أنو ما تحتيا شيء ،عبارات كبيرة ،ولكفما تحتيا شيء ،واال فيو مما يتعاطاه الناس ويعرفو العجائز واألطفاؿ ،فيذا نموذج يسير ،وكتب شيخ اإلسالـ

مثؿ" :األصفيانية" ،ومثؿ" :درء التعارض" ،ومثؿ" :نقض تأسيس الرازي" ،و"الرد عمى المنطقييف" ،وأمثاؿ ىذه
الكتب مميئة بيذه الحجج العقمية.

بعض العمماء المعاصريف يقوؿ :إنو ق أر مفصؿ االعتقاد مف الفتاوى المجمد األوؿ أربع مرات ،يقوؿ :وفي كؿ

مرة أفيـ أشياء ما فيمتيا ،وبقيت أشياء لـ أفيميا ،حدثني أحد العمماء بيذا يقوؿ :قرأتو مع فالف ،عالـ آخر،
عمماء كبار في السف شابوا في العمـ ،وتخصص أحد ىؤالء في العقيدة ،يعني ُعرؼ واشتير بالعقيدة ،ويقوؿ:
قرأت مفصؿ االعتقاد أربع مرات ،كؿ مرة نستخرج أشياء ما فيمناىا مف قبؿ ،وبقيت أشياء لـ نفيميا ،الحظ

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

فمف راـ العمـ فميسمؾ طريقو ،وليس العمـ بعبارات مزوقة يرددىا اإلنساف ليس تحتيا حقيقة ،أقوؿ ذلؾ؛ ألف
الكثيريف فتنوا ببعض الكتابات فق أر أربع روايات ،ثـ ق أر أربعة كتيبات ،ثـ صار يكتب بتويتر والفيس بوؾ أشياء

قد تكوف كف اًر وىو ال يدري ،ىذه فتنة في ىذه األياـ ،نسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف يحفظنا واياكـ مف مضالت
الفتف.

قال -رحمو اهلل :-التمييز بين الصادق والكاذب لو طرق كثيرة فيما ىو دون دعوى النبوة ،فكيف بدعوى

النبوة؟! ،ومعموم أن من ادعى النبوة إما أن يكون من أكمل الناس وأفضميم ،واما أن يكون من أنقص الناس
وأرذليم.

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

بأف النبوة تعرؼ بالمعجزة ،وىذه مسألة ميمة أرجو أف تتنبيوا ليا؛ لكثرة ما يقع مف الخمط والخطأ فييا ،وبإذف

اهلل -عز وجؿ -أنيا تنفعكـ في قراءاتكـ وفي دراساتكـ حتى إنؾ تجد في كثير مف كتب أىؿ السنة ،وكتب
المعاصريف بالذات في تعريؼ المعجزة ما يوافقوف بو تعريؼ المتكمميف ،أليسوا يقولوف :إف المعجزة أمر خارؽ

لمعادة مقروف بالتحدي مع دعوى النبوة؟ ،ىذا تعريؼ المتكمميف لممعجزة.

فاألصفياني لما ألؼ ىذه الرسالة في العقيدة مف القضايا المتصمة باالعتقاد قضية النبوة والوحي ،وطريؽ إثبات

النبوة عند المتكمميف ىو المعجزة ،فشيخ اإلسالـ ابف تيمية -رحمو اهلل -يرد عمى كالمو فيقوؿ :إف القضية ال

تقتصر عمى ىذا ،ودعوني أقرب لكـ القضية؛ ألنيا ميمة بعض الشيء مما قد يخرج قميالً عما ذكره شيخ

اإلسالـ ،قوليـ ىنا :إف المعجزة ىي أمر خارؽ لمعادة ،أوؿ شيء تسمية المعجزة ىذه تسمية حادثة ليست في
ات ب ّْي َن ٍ
الكتاب وال في السنة ،وانما كانت تسمى اآلية ،آيات األنبياء{ :ولَقَد آتَي َنا موسى ِتسع آي ٍ
ات}
َ
َ َ
ُ َ
َ
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اء ما ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يو ُمزَد َجٌر}
آي ًة ُيع ِر ُ
[اإلسراءَ { ،]ٔٓٔ:وِان َي َروا َ
ضوا َوَيقُولُوا سحٌر ُمستَمّّر} [القمرَ { ،]ٕ:ولَقَد َج َ
اءىم م َن األَن َب َ
[القمر ،]ٗ:فيذه يقاؿ ليا :آيات األنبياء -عمييـ الصالة والسالـ ،-وىي التي يقوؿ ليا المتقدموف :دالئؿ النبوة،
ودالئؿ النبوة ىذه وآيات األنبياء عمى نوعيف اثنيف:

النوع األوؿ :ما يكوف خارقاً لمعادة ،ىذه التي سماىا المتأخروف بالمعجزة ،مثؿ :انشقاؽ القمر ،وعصا موسى،
وناقة صالح -عمييـ الصالة والسالـ ،-ونزوؿ القرآف ،ىذا القرآف ىو معجزة خارقة لمعادة ،تحدى اهلل بو ،فيذه

خوارؽ ،ىذا النوع األوؿ مف اآليات آيات األنبياء -عمييـ الصالة والسالـ.

النوع الثاني :ما ليس بخارؽ أصالً ،أشياء كثيرة جدا دالئؿ النبوة غير الخوارؽ مثؿ :مجرد رؤية وجيو ،مجرد ما

يراه يقوؿ :عرفت أف وجيو ليس بوجو كذاب( ،)ٚقاؿ ىذا عبد اهلل بف سالـ -رضي اهلل تعالى عنو -لما ىاجر

النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -إلى المدينة ،جاء إليو ،يقوؿ :مجرد ما رأيت وجيو عرفت أنو ليس بوجو كذاب -
عميو الصالة والسالـ ،-فيذا مف دالئؿ النبوة.

سؤاالت ىرقؿ المعروفة لما سأؿ أبا سفياف ومف معو ،ىذه السؤاالت التي سألو إياىا ،ىؿ سألو عف معجزة
واحدة؟ ،أبداً ما سألو عف معجزة واحدة ،سأؿ عما يدعو إليو ،وسأؿ عف نسبو ،وىؿ كاف في أباه ِمف ممِؾ؟ وىؿ
يرتد أصحابو سخطة لدينيـ بعد أف دخموا فيو؟ ،وسأؿ عف حاليـ معو ىؿ يداؿ عمييـ أو يدالوف عميو؟ ىذه ما

قدمي(.)ٛ
فييا وال معجزة ،ما سأؿ عف معجزة ،ثـ لما سمع اإلجابة قاؿ :إف كاف كما تقوؿ فسيممؾ ما تحت
ّ

فينا ىذه السؤالت ىي عف دالئؿ النبوة مف النوع الثاني الذي ىو مف الدالئؿ غير المعجزات ،ما يدعو إليو،
يدعو إلى صمة الرحـ ،البر ،اإلحساف ،وما إلى ذلؾ مف المعاني الكريمة ،يدعو إلى التوحيد ،فيذا كمو مف دالئؿ

نبوتو ،وحساف -رضي اهلل تعالى عنو -يقوؿ:

ِ
بالخبر
آيات مبينةٌ *** كانت بدييتو تأتيؾ
لو لـ تكف فيو ٌ
كانت بدييتو بمجرد ما تقع العيف عميو تعرؼ أنو ليس بوجو كذاب ،واذا كاف الناس يعرفوف الصادؽ مف
()ٜ

الكاذب مف الناس وتمتد القموب والنفوس إلى مف تعرؼ صدقو ،وتنفر وتنقبض ممف عرفوا كذبو ،فكيؼ باألنبياء

الذيف ىـ أئمة الصادقيف -عمييـ الصالة والسالـ-؟ ،إذا كاف في أتباع األنبياء -عمييـ الصالة والسالـ -مف

ترى فيو مف نضارة الوجو وحسف السمت واليدي واستقامة الظاىر والعمؿ والحاؿ مما ينبئ عف استقامة وصالح
االعتقاد ،وسموؾ الصراط المستقيـ ،فكيؼ برؤية نبي مف األنبياء -عمييـ الصالة والسالـ-؟ ،لو كانت الوجوه
تشرؽ بالنور الحقيقي ألضاءوا الدنيا.

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

اب تَعالَوا إِلَى َكمِم ٍة سو ٍ
ِ
اء َبي َن َنا َوَبي َن ُكم أََّال َنع ُب َد إَِّال المَّ َو}
َ ََ
 - ٛأخرجو البخاري ،كتاب تفسير القرآف ،باب {قُل َيا أَى َل الكتَ ِ َ
عمراف ،]ٙٗ:برقـ (ٖ٘٘ٗ) ،ومسمـ ،كتاب الجياد والسير ،باب كتاب النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -إلى ىرقؿ يدعوه إلى اإلسالـ،
[آؿ

برقـ (ٖ.)ٔٚٚ
 - ٜالمجالسة وجواىر العمـ (.)ٖٕٛ /ٚ
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فالمقصود أف ىذه مف دالئؿ النبوة ،ال ُيحتاج إلى المعجزة ،وليذا يقولوف :ىؿ جاء ىود -صمى اهلل عميو وسمـ-
بمعجزة مف المعجزات؟ يقولوف :ألنو ما ُذكر ،وألف قومو قالواَ { :ما ِجئتََنا ِب َب ّْي َن ٍة} [ىود ،]ٖ٘:نقوؿ :ال يمزـ أنو ما
جاءىـ بمعجزة ،فالنبي -صمى اهلل عميو وسمـ -يقوؿ(( :ما مف األنبياء نبي إال أعطي ما مثمو آمف عميو

البشر))(ٓٔ).

أمر ُيمقميـ الحجة ،فكوف أنيـ يقولوفَ { :ما ِجئتََنا ِب َب ّْي َن ٍة} ىـ مكابروف ،وكونيا لـ تذكر ال يعني أنيا
يعني أنو ٌ
غير موجودة ،وبعضيـ -كما تجدوف في شرح الطحاوية -يقوؿ :إف آية ىود -صمى اهلل عميو وسمـ -أنو
ِ
يعا ثُ َّم َال تُن ِظ ُر ِ
ت َعمَى المَّ ِو َرّْبي َو َرّْب ُكم َما ِمن
ون * إِ ّْني تََو َّكم ُ
تحداىـ وىو رجؿ واحد ،وقاؿ ليـ{ :فَ ِك ُ
يدوِني َجم ً
آخ ٌذ ِب َن ِ
َّة إَِّال ىو ِ
َداب ٍ
اص َي ِت َيا} [ىود ،]٘ٙ-٘٘:إلى آخره ،يقوؿ :واحد يتحدى أمة ،نقوؿ :ىذا مف دالئؿ النبوة ،ولكف
َ
ليس مف المعجزات؛ ألنو يمكف ألحد أتباع األنبياء أف يقوـ ويتحدى كؿ الناس أليس كذلؾ؟.

إذف صار عندنا آيات األنبياء دالئؿ النبوة عمى نوعيف :معجز ،وغير معجز ،إذا كانت الدالئؿ عمى ىذيف
النوعيف فالمعجز ىو خارؽ لمعادة ،يكوف عمى يد نبي أو تابع لنبي ،ىذه الجممة األخيرة المعطوفة "أو تابع لنبي"
بكرمات األولياء ،أمور خارقة لمعادة تقع لألولياء ،والواقع أنيا تابعة لمعجزات
ىذه ىي التي سماىا المتأخروف ا

الكرمات فذلؾ مف
األنبياء؛ ألنيا ما وقعت ليؤالء األولياء إال التباعيـ لألنبياء ،فكؿ ما يقع ألتباع األنبياء مف ا
دالئؿ نبوة األنبياء -عمييـ الصالة والسالـ.

كرمات األولياء أمور خارقة يقصدوف بيا :وقعت ألتباع األنبياء ،ىي في الواقع عائدة إلى معجزات األنبياء؛
ا
ألف اهلل أيدىـ بذلؾ ،لكف ال مشاحة في االصطالح ،يعني كوف ىذه الخاصة بالنبي تسمى معجزة ،والتي تكوف
لتابعو كرامة ال إشكاؿ إذا فُيـ المعنى ،اصطالح وال مشاحة في االصطالح ،لكف اآلف قوؿ ىؤالء مف

المتكمميف :إف المعجزة أمر خارؽ لمعادة مقروف بالتحدي ىذه ىؿ ىي صحيحة أو غير صحيحة؟
ىذه مشيورة جدا وتقرءونيا في الكتب ،وىي غير صحيحة ،وىذه جاءت ودخمت مف ِقبؿ المتكمميف ،لماذا غير
صحيحة؟.

نعطيكـ أمثمة :مقروف بالتحدي ،اآلف ىذه األمور الخارقة لمعادة ىؿ كميا كانت مقرونة بالتحدي تسبيح الطعاـ،

تكثير الطعاـ مع أصحابو ،وأحياناً ال يوجد أحد كما في حديث جابر في صحيح مسمـ أف النبي -صمى اهلل

عميو وسمـ -ماؿ عف الطريؽ وىو في سفر ،فتبعو جابر -رضي اهلل عنو -بإداوة ،أو نحو ذلؾ؛ ليقدـ لمنبي -
صمى اهلل عميو وسمـ -شيئاً يحتاج إليو إذا قضى حاجتو ،فالنبي -صمى اهلل عميو وسمـ -لـ يشعر بجابر ،فمـ

يجد شيئاً يستتر بو فإذا شجرتاف بشاطئ الوادي ،فانطمؽ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -إلى إحداىما ،فأخذ

عمي بإذف اهلل)) فانقادت معو كالبعير المخشوش ،الذي يصانع قائده ،حتى
بغصف مف أغصانيا ،فقاؿ(( :انقادي ّ
عمي بإذف اهلل)) ،فانقادت معو كذلؾ ،حتى إذا
أتى الشجرة األخرى ،فأخذ بغصف مف أغصانيا ،فقاؿ(( :انقادي ّ

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

فيذه معجزة ،لكف ىؿ كانت بحضرة الناس؟ أبداً ،ىؿ كانت لمتحدي؟ أبداً ،ىذه في خاصتو -صمى اهلل عميو

وسمـ -واطمع عمييا جابر -رضي اهلل عنو -ولو لـ يطمع عمييا جابر لـ نعمـ بيا -واهلل أعمـ ،-فما كؿ

المعجزات يقصد بيا التحدي.

تكثير الطعاـ(ٕٔ) ،قصعة تكفي ألىؿ الخندؽ جميعاً ،جيش يكفييـ طعاـ مف َعناؽ -صغير المعز -وبرمة مف
الخبز ،أو الطعاـ ،أو الثريد ،يكفي جي ًشا ،ويبقى كما ىو.

إناء المبف ،حديث أبي ىريرة ،ىؤالء يدخموف يشربوف جميعاً يدير عمييـ ىذا اإلناء(ٖٔ) ،ثـ بعد ذلؾ يبقى لـ يتغير
إف لـ يكف في زيادة ،ىذه ليست لمتحدي.

فما كؿ المعجزات يقصد بيا التحدي ،فقوليـ :مقروف بالتحدي ىذا كالـ غير صحيح.
مقرونا بالتحدي ،وأحياناً ال يكوف مقروناً بالتحدي ،لكف لماذا قاؿ المتكمموف :مقروف بالتحدي؟
أحياناً يكوف
ً
الذي جعميـ يقولوف ىذا الكالـ كونيـ ال يفرقوف بيف الخوارؽ ،ما كاف مف قبيؿ المعجزات ،وما كاف مف قبيؿ

خوارؽ السحرة ،فقالوا :ىذا يمتبس بخوارؽ السحرة ،إذف ما العمؿ؟ قالوا :نقوؿ :مقروف بالتحدي ،قيؿ :يمكف

مثمت
لمساحر أف يتحدى؟ قالوا :مع دعوى النبوة ،ال يمزـ أف يكوف مع دعوى النبوة قد تأتي خوارؽ لمنبي كما
ُ
وليست مقرونة ال بالتحدي وال مع دعوى النبوة في الحاؿ ،لكف الذي جعميـ يقولوف مثؿ ىذا الكالـ أنيـ ال
يفرقوف في الخوارؽ بيف معجزات األنبياء وبيف خوارؽ السحرة.

والواقع أف الفرؽ كما بيف السماء واألرض في حاؿ تمؾ الخوارؽ ،وفي حاؿ أصحابيا و َمف جرت عمى أيدييـ،
فإذا نظرت إلييا مف حيث ىي فما يجري عمى يد السحرة ليس بخارؽ لعادة جنس البشر ،يمكف أف يأتي ساحر
آخر يفعؿ مثمو أو أسوأ منو ،أليس كذلؾ؟ اآلف اجتمع السحرة ليقابموا موسى -صمى اهلل عميو وسمـ -كما طمب

فرعوف ،ىذا بناء عمى أف موسى -عميو الصالة والسالـ -في دعواىـ الكذابة ساحر ،ومف ثَّـ فسيقابموف ىذا
العصي ماداـ أف عصا موسى -صمى اهلل عميو وسمـ-
السحر { َفمَ َنأ ِت َي َّن َك ِب ِسح ٍر ِمثمِ ِو} [طو ،]٘ٛ:فجاءوا بالحباؿ و
ّ
ىي اآلية وتحولت إلى حية ،قالوا :نحف سنأتي بحباؿ وعصي وننظر كيؼ تكوف الحيات ،فجاءت عصا موسى
سح ٍ
َّار َعِم ٍيم} [الشعراء ،]ٖٚ:يعني متمرس ،كبار السحرة وليسوا
بشيء ال قبؿ ليـ بو ،وىـ عمماء بالسحر { ِب ُك ّْل َ
ون} [األعراؼ،]ٔٔٚ:
سحار ،عميـ بالسحر ،فمما جاءت ىذه الحية ضخمة جدا {تَمقَ ُ
ف َما َيأ ِف ُك َ
السحرة الصغارّ ،
ون} [األعراؼ ،]ٕٕٔ-ٕٔٔ:وتوعدىـ فرعوف،
ًا
ين * َر ّْ
آم َّنا ِب َر ّْ
وسى َو َى ُار َ
ب ال َعالَ ِم َ
ب ُم َ
فور سجدوا وخضعوا {قَالُوا َ
اض إِنَّما تَق ِ
فقالوا لو{ :لَن ُنؤِثر َك عمَى ما جاء َنا ِم َن الب ّْي َن ِ
ات َوالَِّذي فَطَ َرَنا فَاق ِ
ضي َى ِذ ِه ال َح َياةَ الدُّن َيا
ض َما أَن َ
َ
َ َ َ َ َ
ت قَ ٍ َ
ِ َّ
السح ِر َوالمَّو َخيٌر َوأَبقَى} [طو ،]ٖٚ-ٕٚ:وذكروا ىذا
آم َّنا ِب َرّْب َنا لِ َيغ ِف َر لَ َنا َخطَ َايا َنا َو َما أَك َرىتََنا َعمَي ِو ِم َن ّْ
* إنا َ
ٔٔ  -أخرجو مسمـ ،كتاب الزىد والرقائؽ ،باب حديث جابر الطويؿ وقصة أبي اليسر ،برقـ (ٕٖٔٓ).
ٕٔ  -أخرجو البخاري ،كتاب المغازي ،باب غزوة الخندؽ وىي األحزاب ،برقـ (ٔٓٔٗ).

ٖٔ  -أخرجو البخاري ،كتاب الرقائؽ ،باب كيؼ كاف عيش النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -وأصحابو ،وتخمييـ مف الدنيا ،برقـ
(ٕ٘ٗ.)ٙ
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لما أروا آية موسى -صمى اهلل عميو وسمـ -عرفوا أف ىذا خارؽ لعادة
الكالـ العجيب في ىذا الموقؼ الكبيرّ ،
جميع البشر ،ىذا الفرؽ ،أما خوارؽ السحرة فقد يأتي ساحر آخر يفعؿ مثمو ،وأكثر منو ،إذف خوارؽ السحرة
ليست خارقة لعادة جنس البشر ،وانما خارقة لعادة غيرىـ ،يعني غير السحرة ،أنا أراىا خارقة ،لكف الساحر

اآلخر يقوؿ :ىذه قديمة ،أعمؿ لؾ أحسف منيا ،أليس كذلؾ؟.

أما حاؿ الساحر فيو أبعد ما يكوف ،كمما تمرس بالسحر كمما كاف أكثر ولوغاً وتمرغاً في الشر والفساد،

والمنكر ،والرذيمة ،والوحؿ بجميع أنواعو ،فالساحر عكس النبي ،النبي في اتجاه ،والساحر عمى الضد تماماً،
فحاؿ الساحر وما يدعو إليو ،وما يشتغؿ بو إلى غير ذلؾ ىي أسوأ األحواؿ ،وكمما انغمس أكثر في السوء

والشر كاف ذلؾ أكثر إمعاناً في السحر ،آيات األنبياء عكس ىذا تماماً ،فيـ لـ يفرقوا بيف آيات األنبياء -

معجزات األنبياء -وبيف خوارؽ السحرة ،كميا خوارؽ عندىـ ،فقالوا :ىذا يمتبس ،إذف البد مف تحد ،والبد أف
يكوف مقروناً بدعوى النبوة ،ونقوؿ :ال يمزـ ذلؾ.

فيذا ُيحتاج إليو في دراساتكـ ،في قراءاتكـ ،وليذا لو أردنا أف نقوؿ :ما معنى المعجزة إذف عند أىؿ السنة؟
نحف نقوؿ :آيات األنبياء إجماالً ليس المعجزات فقط :ىي ما يظيره اهلل -عز وجؿ -عمى أيدي أنبيائو ورسمو -
عمييـ الصالة والسالـ -مف دالئؿ صدقيـ ،ىذا بالنسبة آليات األنبياء ،فيما يتعمؽ بالنوع الخاص الذي ىو

المعجز منيا نقوؿ :ما يظيره اهلل -عز وجؿ -عمى أيدي األنبياء -عمييـ الصالة والسالـ -مف خوارؽ العادات

الدالة عمى صدقيـ ،ال نقوؿ :مقرونة بالتحدي ،أو دعوى النبوة ،أو غير ذلؾ.

ىي في األصؿ راجعة ليذا ،نزيد مثالً :ما يظيره اهلل عمى أيدي األنبياء -عمييـ الصالة والسالـ -أو بعض
أتباعيـ مف الخوارؽ مما يدؿ عمى صدؽ األنبياء.

الكرمة لوحدىا فنقوؿ :ما يظيره اهلل -عز وجؿ -مف الخوارؽ لمعادة عمى يد بعض أتباع
واذا أردنا أف نعرؼ ا
األنبياء تأييداً ليـ ،وىذا التأييد نوعاف:

النوع األوؿ :ىو في الحقيقة تأييد لما ىـ عميو مف الحؽ ،ىذا في مقاـ المناظرة ،مع أنيـ ال يطمبونيا ،لكف قد

تقع عمى أيدييـ ،مثؿ :لما رمى األسود العنسي أبا مسمـ الخوالني في النار ولـ يحترؽ(ٗٔ) ،فيذا كاف مف جنس

آية إبراىيـ -صمى اهلل عميو وسمـ ،-فيذا يدؿ عمى صحة ما ىو عميو مف اتباع النبي -صمى اهلل عميو وسمـ.

النوع الثاني مف التأييد ليـ في الكرامة :ىو التأييد ليـ ىـ ،يعني كما قاؿ شيخ اإلسالـ :إف الكرامات تكوف أكثر
بعد عصر الصحابة -رضي اهلل عنيـ-؛ وذلؾ ألنيـ بحاجة إلى مزيد مف التثبيت ،فقد يجوعوف في مكاف ،وقد

يعطشوف ،وقد يحصؿ ليـ مكروه ،فينجييـ اهلل بأمر خارؽ لمعادة.

فكما يقوؿ شيخ اإلسالـ -رحمو اهلل" :-التمييز بيف الصادؽ والكاذب لو طرؽ كثيرة ،فيما ىو دوف دعوى النبوة،
فكيؼ بدعوى النبوة؟"(٘ٔ) ،يعني تنظر ماذا يقوؿ ،إلى ماذا يدعو ،وتنظر إلى حالو وىيئتو ،ومف يتصؿ بو ،وما

إلى ذلؾ ،يقوؿ" :ما مف أحد ادعى النبوة مف الكذابيف إال وقد ظير عميو مف الجيؿ والكذب والفجور ،واستحواذ
ٗٔ  -سير أعالـ النبالء (ٗ.)ٜ-ٛ /
٘ٔ  -شرح العقيدة األصفيانية (ص.)ٖٔٛ :
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الشياطيف عميو ما ظير لمف لو أدنى تمييز ،وما مف أحد ادعى النبوة مف الصادقيف إال وقد ظير عميو مف
الصدؽ والعمـ والبر وأنواع الخيرات ما ظير لمف لو أدنى تمييز"(.)ٔٙ

فينا يقوؿ :ومعموـ أف مف ادعى النبوة إما أف يكوف مف أكمؿ الناس وأفضميـ ،واما أف يكوف مف أنقص الناس
وأرذليـ ،مثؿ مسيممة الكذاب فضيحة إلى آخر الدىر- ،نسأؿ اهلل العافية -إذا ُذكر ُذكر الكذب معو ،واذا
سمعت قرآنو كما قاؿ أبو بكر -رضي اهلل عنو "-أشيد أف ىذا لـ يخرج مف إؿ"( ،)ٔٚأي :ربَ{ ،ال َيرقُ ُبوا ِفي ُكم
عجنا ،فالخابزات
إِِّال َوَال ِذ َّم ًة} [التوبة ،]ٛ:أحد المعاني :يعني ال يرقبوف فييـ اهلل" ،والطاحنات
طحنا فالعاجنات ً
ً
لقما" ،ىذا قرآف مسيممة الكذاب ،سورة الفيؿ" :الفيؿ ما الفيؿ ،وما أدراؾ ما الفيؿ ،لو خرطوـ
ًا
خبز ،فالالقمات ً
طويؿ ،وذيؿ قصير" ،ما شاء اهلل مف الحقائؽ العممية ،والمعاني البالغية ،واإلعجاز الرفيع!.

تجر عمى ىذه الحماقات؟ وكيؼ فضح نفسو؟!
فينبغي أف يدفف رأسو في التراب- ،نسأؿ اهلل العافية ،-كيؼ ّأ
ولذلؾ بعض األدباء الذيف حاولوا كابف المقفع ،وبعض الفالسفة مثؿ :الكندي لما طُمب منيـ أف يحاكوا القرآف

احتبسوا أياماً في بيوتيـ ،الكندي يقوؿ" :فتحت المصحؼ فظيرت لي سورة المائدة ،فنظرت في أوؿ آية فوجدت

أم اًر ،ونيياً ،وتحميالً ،وتحريماً" ،أمور مجتمعة في آية واحدة ،يقوؿ" :فيذا ال يمكف أف يؤتى بمثمو"( ،)ٔٛيقولو
لتالمذتو لما قالوا :ىات لنا مثؿ القرآف ،وأما ابف المقفع أو المتنبي أو مف حاولوا فيؤالء كانوا مباشرة يتمفوف ما
كتبوا ،ولـ يخرجوه فيفتضحوا.

قال -رحمو اهلل :-والكذاب يظير في نفس ما يأمر بو وما يخ ِبر عنو وما يفعمو ما َيبين بو كذبو من وجوه
كثيرة ،والصادق يظير في نفس ما يأمر بو ،وما يخبر عنو ،ويفعموَ ،يظير بو صدقو من وجوه كثيرة.

ذكرت مضامينيا في الكالـ السابؽ معرفة الصادؽ مف الكاذب.
ىو ىذا ،وىذه تابعة لمتي قبميا ،وقد
ُ
قال -رحمو اهلل :-فمن عرف الرسول وصدقو ووفاءه ومطابقة قولو لعممو عمم عمماً يقيناً أنو ليس بشاعر
وال كاىن وال كاذب.

ين * تََن َّز ُل عمَى ُك ّْل أَفَّ ٍ
الشي ِ
اك أ َِث ٍيم}
اط ُ
َ
ىذا ذكره بعد قولو -تبارؾ وتعالىَ { :-ىل أَُن ّْب ُئ ُكم َعمَى َمن تََن َّز ُل َّ َ
[الشعراء ،]ٕٕٕ-ٕٕٔ:فالرسؿ -عمييـ الصالة والسالـ -ىـ أصدؽ الناس ،وأبر الناس ،وليذا كاف النبي -صمى
اهلل عميو وسمـ -يمقب بمكة قبؿ الوحي والنبوة بالصادؽ األميف.

وأما الشياطيف فإنيـ يتنزلوف عمى كؿ أفاؾ أثيـ ،أفاؾ :كثير اإلفؾ ،واإلفؾ :ىو الكذب المبالغ فيو ،يعني كأنو
يقمب الحقائؽ كما قاؿ اهللَ { :وال ُمؤتَ ِف َك َة أَى َوى} [النجـ ،]ٖ٘:قرى قوـ لوط أفَ َكيا يعني قمبيا اهلل -عز وجؿ-
عمييـ ،فالذي يقمب الحقائؽ يقاؿ لو :أفّاؾ ،يعني أبمغ مف كذاب ،أعظـ مف كذاب ،فالشياطيف تتنزؿ عمى
صالِ ُح قَد
األفاكيف أىؿ اآلثاـ واإلجراـ ،أما الرسؿ -عمييـ الصالة والسالـ -فكانوا بخالؼ ذلؾ؛ وليذا قالواَ { :يا َ
ت ِفي َنا َمر ُج ِّوا قَب َل َى َذا} [ىود ،]ٕٙ:أحد المعنييف المشيوريف فييا" :مرجوا" يعني لرجاحة عقمؾ ،وحسف نظرؾ،
ُكن َ
 - ٔٙالمصدر نفسو.
 - ٔٚانظر :مجموع الفتاوى (.)ٕٖٜ /ٔٚ
 - ٔٛانظر :تفسير القرطبي (.)ٖٔ /ٙ
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ولما تتمتع بو مف أوصاؼ وأخالؽ وأعماؿ كنا نرجوؾ أف تكوف في حاؿ مف السيادة والريادة ،ثـ جئتنا تدعي
أنؾ نبي يوحى إليؾ ،ىذه سيرة األنبياء قبؿ النبوة ،ىـ خيار قوميـ.

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

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

الدالة عمى صدقو ،وصحة ما جاء بو.

يعني أف مضاميف الرسالة ،وم ازوالت األنبياء -عمييـ الصالة والسالـ -تدؿ عمى حاليـ ،وصدقيـ ،وصحة
دعوى النبوة منيـ -عمييـ الصالة والسالـ-؛ ألف ىذا َذ َكره بعد أف قرر أف الناس يميزوف بيف الصادؽ والكاذب
في الفنوف ،والعموـ ،والمعارؼ ،والصناعات ،والميف ،حتى األمور اليسيرة يعني النجارة ،والحدادة ،والطب،

الدعي واألصيؿ.
والزراعة وما إلى ذلؾ الناس يميزوف فيو بيف
ّ
تبيف حالو ،إذا
تبيف صدقو مف كذبوّ ،
يقوؿ :الناس ال يخفى عمييـ مثؿ ىذه األمور ،فمف ادعى مثالً دعوة كاذبة ّ
ادعى الفقو مثالً وليس مف الفقو في شيء ينكشؼ ،إذا ادعى أنو طبيب وىو نجار أو سباؾ ينكشؼ ،إذا جئت
وسكينا ،ومسنا ،وقاؿ :أنا جزار ،ثـ جاء وال يعرؼ
ساطور،
ًا
لألضحية برجؿ قد ربط في وسطو حزاماً وضع
ً
كيؼ يذبح األضحية ،وال يعرؼ كيؼ يسمخ ،وكادت تموت بيف يديو مف غير ذبح ،ىذا ُيظير أنو فعالً جزار أو
ُيظير أنو نجار أو سباؾ أو نحو ذلؾ؟ ينكشؼ والبد.
فالشاىد أف الناس يميزوف ىذا في الصناعات ،والعموـ ،فكيؼ بالنبوة؟! ،يأتي رجؿ أمي ،ويتحدى العالميف إلى

قياـ الساعة ،ويأتي ليـ بيذا العمـ الجـ ،واألحكاـ ،والقوانيف ،والنظـ الذي تضمنيا ىذا الوحي ،ويقوؿ :ىذا مف
عند اهلل -عز وجؿ ،-وليس بكالمي ،ثـ بعد ذلؾ يعجزوف ،ويتوقفوف جميعاً إلى اليوـ ،والى أف تقوـ الساعة ،ال
أحد استطاع أف يأتي بمثؿ ىذا القرآف ،أيف البمغاء عبر القروف والعصور المتطاولة؟ ،فيذا ال يخفى ،ال يشتبو،

فيقوؿ :ىذا كمو مما تعرؼ بو النبوة ،ىو يريد أف يناقش قوؿ المصنؼ بأف النبوة البد ليا مف معجزة ،وأف
المعجزة أمر خارؽ لمعادة ،أنو ما تثبت النبوة إال بالمعجزة ،ىو يقوؿ :ىناؾ أشياء كثيرة يعرؼ بيا صدؽ

الصادؽ مف غيره ولو لـ تكف مف قبيؿ خوارؽ العادات ،فيو يناقش قضية أنو البد مف معجزة إلثبات النبوة ،ىذا
الشرط الذي عند المتكمميف ويقوؿ ليـ :ليس األمر بيذا اإلطالؽ و إنما المسألة فييا تفصيؿ أكثر مف ىذا.

قال -رحمو اهلل :-ومن تأمل ما جاء بو عمم أن مثل ىذا ال يصدر إال عن أعمم الخمق ،وأصدقيم ،وأبرىم،
وأن مثل ىذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد لمكذبٍ ،
مفتر عمى اهلل بالكذب الصريح ،أو مخطئ جاىل ضال،
يظن أن اهلل أرسمو ولم يرسمو؛ ألن فيما أخبر بو وما أمر بو من األحكام ،وال تقان ،وكشف الحقائق وىدي

الخالئق وبيان ما يعممو العقل جممة ،ويعجز عن معرفتو تفصيالً ما يبين أنو من العمم والخبرة ،والمعرفة في

الغاية التي باين بيا أعمم الخمق وأكمميم.
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ىذا ذكره شيخ اإلسالـ -رحمو اهلل -بعد أف ذكر أف أىؿ الكالـ مقصروف -ىـ عند أنفسيـ ىـ أىؿ الحجج
والبراىيف والتقريرات القطعية -فيو يقوؿ :ىـ مقصروف في حجج االستدالؿ عمى ما يجب تقريره مف التوحيد

والنبوة تقصي اًر كثي اًر جدا ،ماذا يبقي بعد التوحيد والنبوة؟.

كثير ما يخطئوف فيما يذكرونو مف المسائؿ ،ومف لـ
حجج االستدالؿ التي يوردونيا يقوؿ :ناقصة ،كما أنيـ ًا
يعرؼ الحقائؽ يظف أف ما ذكروه ىو الغاية في أصوؿ الديف ،والنياية في دالئمو ومسائمو ،فيورثو ذلؾ مخالفة

الكتاب والسنة بؿ وصريح العقؿ في مواضع ،ويورثو استضعافاً لكثير مف أصوليـ ،وشكا فيما ذكروه مف أصوؿ

الديف واسترابة ،بؿ قد يورثو ترجيحاً ألقواؿ مف يخالؼ الرسؿ مف متفمسفة ،وصابئيف ،ومشركيف ونحوىـ ،حتى
يبقى في الباطف منافقاً زنديقاً ،وفي الظاىر متكمماً يذب عف النبوات ،وليذا قاؿ أحمد وغيره :عمماء الكالـ

زنادقة"( ،)ٜٔلماذا قاؿ ذلؾ اإلماـ أحمد؟ ،ألف ىذا الجدؿ ،وىذه العموـ الكالمية ،وىذا النقص في النظر جعميـ

في حاؿ مف القمؽ؛ وليذا كاف أحدىـ عند الموت يقوؿ لبعض مف دخؿ عميو وىو يبكي" :أتدري ما تعتقد؟ قاؿ:
نعـ ،وقاؿ :وأنت مطمئف بو؟ قاؿ :نعـ ،قاؿ :فواهلل ما أدري ما أعتقد ،واهلل ما أدري ما أعتقد ،واهلل ما أدري ما

أعتقد"(ٕٓ).

وأحسف منو ما نقؿ عف الجويني لما قاؿ" :أموت عمى عقيدة عجائز نيسابور"(ٕٔ).

واآلخر الذي يقوؿ" :أضع الممحفة عمى وجيي وأستمقي ،وأقابؿ أقواؿ ىؤالء بأقواؿ ىؤالء ،حجج ىؤالء بحجج

ىؤالء حتى يستبيف الصبح ،ولـ يترجح لي شيء"(ٕٕ) ،حيرة؛ وذلؾ لنقص عموميـ ،وليذا يقوؿ اإلماـ أحمد بأف

عمماء الكالـ زنادقة ،وما ارتدى أحد بالكالـ إال كاف في قمبو غؿ عمى أىؿ اإلسالـ؛ ألنيـ بنوا أصميـ عمى

أصوؿ فاسدة ،وىكذا مف درس اليوـ أو اشتغؿ بالفمسفات الغربية دوف بصر بما جاء بو الرسوؿ -صمى اهلل عميو
وسمـ ،-الذيف يدمنوف قراءة الكتب أصمية ،أو مترجمة ،ثـ يظيروف لنا عمى الشاشات عمى أنيـ مفكروف ،وأىؿ

رأي ،وخبراء ،ومعرفة بالواقع أو بالسياسة أو ما إلى ذلؾ مما نسمع ويأتي بضالالت وحماقات وأشياء كبار

وطواـ فيجعؿ غاية ما ىنالؾ مثالً ىو الحرية ،الحرية قبؿ كؿ شيء ،يجعؿ ىذه الحرية مقدسة مف غير قيد،

حرية مطمقة ،الحرية الغربية ،فيؤالء درسوا ىذه الفمسفات الغربية -ىذا مف درس منيـ -وتشربوىا فصار في قمب

الواحد منيـ غؿ عمى أىؿ اإلسالـ ،ولذلؾ تجد ىؤالء غالباً الواحد منيـ أكثر مف يكرىو ويعاديو ىـ العمماء الذيف

عمى منياج النبوة ،عمى منيج السمؼ الصالح -رضي اهلل تعالى عنيـ ،-ىؤالء ىـ أوؿ عدو ،فدائماً يممزىـ،

ويغمزىـ ،ويصرح تارة ،ويممح تارة ،كأنو ما في الدنيا أحد يحتاج الى أف ُيبيف حالو مف الضالؿ واالنحراؼ -إف
ويستضاؼ في قنوات ،ويكتب في مقاالت ،ولو مريدوف ،ولو جميور كبير ،وأتباع،
ُوجد -إال ىؤالء العمماءُ ،

 - ٜٔانظر :درء تعارض العقؿ والنقؿ ( ،)ٔ٘ٚ /ٚومجموع الفتاوى ( ،)ٕٖٗ /ٙومنياج السنة النبوية (ٕ.)ٖٜٔ /
ٕٓ  -انظر :الرد عمى المنطقييف (ص ،)ٖٕٚ :ومجموع الفتاوى (.)ٕٕٛ /ٜ

ٕٔ  -انظر :الفتاوى الكبرى البف تيمية ( ،)ٙٔٙ /ٙوبياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية (ٔ ،)ٗٓٛ-ٗٓٚ /ومجموع
الفتاوى (ٗ.)ٖٚ /
ٕٕ  -درء تعارض العقؿ والنقؿ (ٔ.)ٔٙ٘ /
12

تجدىـ في صفحتو ،ونحو ذلؾ ،وتعميقات ،وشك اًر عمى مرورؾ ،وشك اًر عمى ىذا التحرير والتقرير البديع ،أي

تحرير وتقرير بديع؟! ،ىو مضاد لما جاء بو األنبياء -عمييـ الصالة والسالـ -تماماً.

فكيؼ يقاؿ ىذا؟! ،وكيؼ يقبؿ مثؿ ىذا الكالـ؟! ،يعني أشياء تجدىا عجيبة جدا ،وتقوؿ :سبحاف اهلل وبحمده،
سبحاف اهلل العظيـ! ،كيؼ اهلل -عز وجؿ -وزع اليدى والضالؿ ،والعقؿ وخالفو عمى البشر ،كما وزع األرزاؽ:
{ َوأُش ِرُبوا ِفي ُقمُوِب ِي ُم ال ِعج َل} [البقرة- ،]ٜٖ:فنسأؿ اهلل العافية ،-فيتشرب اإلنساف الضاللة ،فال تخرج مف قمبو،
فيؤالء عمماء الكالـ ،ىذه العموـ الكالمية القديمة الفمسفات الغربية اليوـ ىي متفرعة عنيا ،فاآلف العموـ الكالمية
الجديدة ىي ىذه الفمسفات الغربية التي ابتمينا بيا ،وصار كثير مف المثقفيف يظف أنو يحصؿ ،ويبدع ،ويتميز إذا

تقمص شيئاً مف ذلؾ ،واهلل المستعاف.

قال -رحمو اهلل :-وفيو من الرحمة والمصمحة واليدى والخير وداللة الخمق عمى ما ينفعيم ومنع ما يضرىم
ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار ،يقصد غاية الخير والمنفعة لمخمق ،ومن تم عممو وتم حسن قصده امتنع

أن يكون كاذباً عمى اهلل يدعي ىذه الدعوى العظيمة ،وكذلك األنبياء -صموات اهلل عمييم.

يعني شيخ اإلسالـ اآلف ىو يقرر ما سبؽ أف المتكمميف يقولوف :إف النبوة ال يمكف أف تثبت إال بالمعجزة ،فيو

وقصروا في إثبات الوحدانية والنبوة والوحي بيذه العموـ الكالمية والحجج في االستدالؿ
يقوؿ :دالئميـ ناقصة،
ّ
الناقصة تارة ،وغير الصحيحة تارة أخرى ،فيو يقرر ىذا ،ويقوؿ :انظروا مضاميف ما جاء بو األنبياء -عمييـ
الصالة والسالـ -يدؿ عمى صدقيـ ،وىنا يقوؿ بأف اليدى والرحمة والمصمحة إلى آخره ،ىذا الذي يأتي بو
األنبياء ،ويدعوف إليو ،ويظير مف أوصافيـ وأخالقيـ ال يمكف أف يكوف ىذا الذي يقولو ويأتي بو كاذباً عمى اهلل
-عز وجؿ -وىو أبر الناس ،ويدعوىـ إلى البر والمعروؼ ،والخير والرحمة وما إلى ذلؾ.

يقوؿ شيخ اإلسالـ :إف ىذه الطريؽ في إثبات النبوة يسمكيا كؿ أحد ،يعني ىذه ال تحتاج إلى معرفة خصائص

ندرس نقوؿ :مف ىو النبي؟ ،متى يكوف نبيا؟ ،ماذا يطمب
النبوة أوالً ،يعني ال تحتاج إلى دراسة ،ال نحتاج أف ُ
منو؟ ،نمقي دروساً ،أو دورات في مواصفات النبي ،ال ،يقوؿ :ىذه عمى البديية يدركيا كؿ أحد ،الناس العامة إذا
رأوه عرفوا أف ىذا صادؽ أميف ،أف ىذا ال يمكف أف يكذب عمى اهلل -عز وجؿ ،-ينظروف فيما جاء بو،
ويقولوف :ما تدعو إليو حؽ وخير ،وال يمكف أف يصدر عمى يد الكذابيف األفاكيف الذيف يكذبوف عمى اهلل

ويفتروف ،فيقوؿ :ىذا مدرؾ لدى الجميع ،ىناؾ أشياء تحتاج مف اإلنساف إلى دراسة لربما أو كذا ،ولكف مف
األشياء ما يكوف عمى البديية ،ىذه الطريؽ يعرفيا ويسمكيا في معرفة النبوة كؿ أحد.

قال -رحمو اهلل :-إذا استق أر النسان ما عممو مما يجده في نوع النسان -من أن كل من عظُم ظممو لمخمق

وضرره ليم كانت عاقبتو عاقبة سوء ،وأُتبع المعنة والذم ،ومن عظُم نفعو لمخمق واحسانو إلييم كانت عاقبتو

عاقبة خير -استدل بما َعمم عمى ما لم يعمم.
يعني ىذه القضية كمية ،اآلف يقوؿ باالستقراء ،إذا استق أر اإلنساف فإنو يعرؼ أف مف كانت سيرتو السوء والشر

والظمـ والتعدي عمى الخمؽ ،وما إلى ذلؾ أف عاقبتو تكوف إلى سوء ،والعكس بالعكس ،فيقوؿ :يستدؿ بيذا،

يعني تستدؿ بما عممت عمى ما لـ تعمـ ،يستدؿ بما عمـ عمى ما لـ يعمـ ،ما الذي يستدؿ بو مما عمـ؟ مثالً :ىو
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عمـ حاالت معينة استقرأىا في الواقع المعاصر ،أو في الماضي فكؿ مف يأتي فإنو يعرؼ حالو ومآلو مف خالؿ

ما عرؼ ،فيحكـ بما عرؼ في السابؽ عمى ما لـ يعرؼ ،يعتبِر ىذا بيذا.

فيقوؿ :استدل بما عمم عمى ما لم يعمم ،وقد ذكر قبمو ما يدؿ عمى صفات األنبياء -عمييـ الصالة السالـ،-
ين رء ٌ ِ
ِ
يم} [التوبة،]ٕٔٛ:
وما إلى ذلؾ ،صفات النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -في القرآف أنو مثالًِ { :بال ُمؤ ِمن َ َ ُ
وف َرح ٌ
ِ ِِ ِ
ِ
وأنو -عميو الصالة السالـَ { :-و ُم َب ّْ
ير} [األحزاب ،]ٗٙ-ٗ٘:وما إلى
اجا ُم ِن ًا
ش ًار َوَن ِذ ًا
ير * َوَداع ًيا إِلَى المَّو ِبِإذنو َوس َر ً

ذلؾ مف صفاتو -صمى اهلل عميو وسمـ.

فيقوؿ :ىذه األوصاؼ التي ذكرىا اهلل -عز وجؿ -في القرآف كونو بالمؤمنيف رءوؼ رحيـ ،وأنو عممو الكتاب

والحكمة ،عممو ما لـ يعمـ ،يقوؿ :مثؿ ىذا في القرآف كثير ،وما فُطر فيو مف المخموقات دؿ عمى ذلؾ ،يعني ما
فُطر في نفوس الناس يدؿ عمى ذلؾ ،وفي نفس اإلنساف عبرة تامة ،فإف َمف نظر في خمؽ أعضائو مف المنافع

لو وما في تركيبيا مف الحكمة والمنفعة ،مثؿ :كوف ماء العيف مالحاً لماذا؟ مف أجؿ أف شحمة العيف ال تتعفف،

صمغة األذف مرة؛ مف أجؿ أف تقتؿ الحشرات التي تحاوؿ الدخوؿ إلى الرأس ،ماء الفـ عذب؛ ليسوغ الطعاـ.

ومما لـ يذكره شيخ اإلسالـ :كوف الغدد المعابية موزعة في أجزاء الفـ؛ مف أجؿ أف المعاب يأتي مف جميع

النواحي ،ما يكوف مف ناحية واحدة والباقي يصمو بعد حيف ،فال يستطيع أف يمضغ ،ال ،الغدد المعابية في كؿ

ىذه األماكف ،واذا جاء الطعاـ آره اإلنساف أو نحو ذلؾ وجد رائحتو بدأت تزيد في اإلفراز ،فإذا انقضى جؼ

المعاب.

وقؿ مثؿ ذلؾ في كوف العيف بيذا التجويؼ ،وفي أعمى منطقة؛ ليرى األشياء ،لو كانت العيف في الساؽ أو في

الركبة أو نحو ذلؾ ،تكوف معرضة لإلصابات ،وماذا عسى أف يرى؟!.

فيذه كميا تدؿ عمى حكمة اهلل -عز وجؿ ،-وعمى رحمتو ،وفييا مف اآليات ما يبير العقوؿ ،أف الخالؽ متصؼ

بيذه الصفات ،عميـ وحكيـ ورحيـ وقدير وما إلى ذلؾ.

فيقوؿ :ىذه األمور التي نشاىدىا تدؿ عمى أمور أخرى ،فيكذا بالنسبة لمنبي -صمى اهلل عميو وسمـ -يقوؿ :إذا
عرفنا حالو فإننا نستدؿ بذلؾ عمى ما غاب؛ وليذا قالت خديجة -رضي اهلل تعالى عنيا -لما جاء النبي -صمى

اهلل عميو وسمـ -ترعد فرائصو بعد ما نزؿ عميو" :كال ،واهلل ال يخزيؾ اهلل ،إنؾ لتصؿ الرحـ ،وتقري الضيؼ،

وتحمؿ ال َك ّؿ ،وتكسب المعدوـ"(ٖٕ).
فعرفت أف مف اتصؼ بيذه الصفات اهلل ال يخزيو.

ولما عرضتو عمى ورقة بف نوفؿ قاؿ" :ىذا الناموس الذي جاء بو موسى" ،فما رأى وال معجزة ،لكف ىو عارؼ

أنو صادؽ ،وأنو ال يمكف أف يكذب عمى اهلل ،ما كاف ليتحرز مف الكذب عمى الناس -كما قاؿ ىرقؿ -ثـ يجترئ
فيكذب عمى اهلل -تبارؾ وتعالى ،-فيستدؿ بما َعمـ عمى ما لـ يعمـ ،وشيخ اإلسالـ يريد أف يقرر ىذا المعنى،

ٖٕ  -أخرجو البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب ىجرة النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -وأصحابو إلى المدينة ،برقـ (٘ٓ،)ٖٜ
ومسمـ ،كتاب اإليماف ،باب بدء الوحي إلى رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-برقـ (ٓ.)ٔٙ
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يريد أف يقوؿ ليؤالء :النبوة ال تقتصر في إثباتيا عمى المعجزة ،ورقة بف نوفؿ ما رأى معجزة ،وخديجة -رضي
اهلل تعالى عنيا -قالت ىذا الكالـ قبؿ أف ترى معجزة.

قال -رحمو اهلل :-كذلك سنتو في األنبياء الصادقين وأتباعيم من المؤمنين ،وفي الكذابين والمكذبين بالحق

أن ىؤالء ينصرىم ويبقي ليم لسان صدق في اآلخرين ،وأولئك ينتقم منيم ،ويجعل عمييم المعنة.

حتى قاؿ بعد ىذا الكالـ" :حتى ُيعمـ أف الدولة ذات الظمـ والجبف والبخؿ سريعة االنقضاء"(ٕٗ) ،وىذه األوصاؼ
الثالثة في ىذا العصر تنطبؽ أكثر عمى ىؤالء الذيف في سوريا الذيف يقتموف الناس ويؤذونيـ ويتسمطوف عمييـ
ويظممونيـ ،فنسأؿ اهلل أف يعجؿ بيـ.

يد أَن
فالمقصود أف العاقبة السيئة تكوف لممجرميف والظالميف ،وأف العاقبة الحسنة تكوف لممؤمنيف والمتقيفَ { :وُن ِر ُ
ين * َوُن َم ّْك َن لَيم ِفي األَر ِ
ين استُض ِعفُوا ِفي األَر ِ
ض َوَنج َعمَيم أ َِئ َّم ًة َوَنج َعمَي ُم ال َو ِ
ض} [القصص-٘:
ارِث َ
َن ُم َّن َعمَى الَِّذ َ
 ،]ٙفيذه سنتو -تبارؾ وتعالى -التي ال تغالب واف تطاوؿ الزماف عمى الناس ،وظنوا أنيـ ال ينصروف ،فإف

ألطاؼ اهلل -عز وجؿ -أقرب مما يتوقعوف.

ِ
ِ
يعا}
سو ُل المَّو إِلَي ُكم َجم ً
قال -رحمو اهلل :-إذا ُعمم أن محمداً رسول اهلل وأن اهلل مصدقو في قولو{ :إِ ّْني َر ُ
[األعراف- ،]051:والرسول ىو المخبر عن المرسل بما أمره أن يخبر بوُ -عمم بذلك أنو صادق فيما يخبر بو

عن اهلل.

شيخ اإلسالـ يذكر ىذا الكالـ ،وىو الوجو السادس مف الوجوه التي ذكرىا تعميقاً عمى قوؿ األصفياني فيما

يسمونو بالقضايا السمعية ،يعني مثؿ :عذاب القبر ،والجنة والنار ،والصراط ،وما إلى ذلؾ ،أف ىذه األمور أخبر
بيا النبي -صمى اهلل عميو وسمـ ،-وىو الصادؽ ،فيمزـ صدقو ،يسمونيا قضايا سمعية ،شيخ اإلسالـ يناقشيـ

مف كؿ وجو ،فيو تارة يقوؿ ليـ :ىذه يوجد مف أثبتيا بطريؽ العقؿ أيضاً مع أف السمع جاء بيا ،وليس كما
تتوىموف ،يقوؿ :مسألة البعث وجد مف أثبتيا بالعقؿ ،والجزاء ،والعقاب ،وما إلى ذلؾ.

فشيخ اإلسالـ يقوؿ بأف مثؿ ىذه األمور ثابتة ،يقوؿ :إذا ُعمم أن محمداً رسول اهلل وأن اهلل مصدقو في قولو:
ِ
ِ
يعا} [األعراؼ- ،]ٔ٘ٚ:والرسول ىو المخبر عن المرسل بما أمره أن يخير بوُ -عمم
سو ُل المَّو إِلَي ُكم َجم ً
{إِ ّْني َر ُ
بذلك أنو صادق فيما يخبر بو ،يريد أف يقوؿ :إذا كنت تثبت أنو رسوؿ فينبغي أف تقبؿ التفاصيؿ ،فإذا

اعترضت عمى واحد منيا تقوؿ :ىذا ما دخؿ عقمي ،ىذا يناقض العقؿ ،أو إذا جاء أحد وأنكر عذاب القبر،
عذاب القبر ثابت عف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -نقوؿ لو :أنت تثبت أنو رسوؿ أو ال؟

فإذا قاؿ :إنو يثبت أنو رسوؿ ،نقوؿ :إنو قاؿ بأف الناس يعذبوف في قبورىـ(ٕ٘) ،فعميؾ أف تذعف ،وأف تقبؿ مثؿ
ىذا وتصدؽ بو ألنؾ قبمت أنو رسوؿ مخبر عف اهلل ،وقد أخبرنا بيذا الخبر.

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

المرأة مثؿ الرجؿ ال فرؽ ال في الميراث وال في غير الميراث ،نقوؿ لو :تؤمف أنو رسوؿ أو ال؟ ،يعني
األصفياني يقوؿ :ألنو أخبرنا الصادؽ ،نحف نقوؿ :أخبرنا الصادؽ ودؿ العقؿ عمى بعض ىذا ،فميس كؿ قضية

دؿ عمييا العقؿ لكف بعض األشياء كنصؼ الميراث لممرأة لو جئنا نناقشيا عقميا فيي متجية كؿ االتجاه،
وتخ ِزف ،والرجؿ ينفؽ ويبذؿ ،المرأة ينفؽ عمييا ولييا مف أب أو زوج وجوباً وىي ال يجب
دركة ،المرأة تستقبؿ ْ
ُم َ
عمييا النفقة ،المرأة يدفع ليا المير ،والرجؿ يجمع حتى يدفع المير والمرأة تختزنو ،الرجؿ ينفؽ عمييا إذا

تزوجيا ،وىي تخزف ماليا ال يجب عمييا فيو إال الزكاة ،فإذا أُعطوا الميراث َمف األحؽ في التفضيؿ الذي يخزف
الماؿ أو الذي ُيطالَب بأنواع النفقات مف دفع الميور ،أو النفقات األخرى عمييا ،وعمى غيرىا ،مف ينفؽ عمييا -
ولو كانت غنية -وجوباً؟ ،فالذي ينفؽ ويبذؿ غير الذي يخزف الماؿ ،ففضؿ عمييا فكاف ليا نصؼ الميراث ،ىذا

مف الناحية العقمية ،ىذا ىو العدؿ؛ ولذلؾ اإلسالـ ليس بديف مساواة ،وانما ديف عدؿ ،خطأ أف يقاؿ :اإلسالـ

ظمما ،وانما ىو ديف
ديف مساواة ،اإلسالـ جاء بالمساواة؟ ،اإلسالـ ما جاء بالمساواة ،المساواة أحياناً تكوف ً
العدالة.
فينا إذف يقوؿ بأنو إذا عرؼ اإلنساف أنو رسوؿ اهلل ،وآمف يجب أف يؤمف بكؿ التفاصيؿ ،فإذا لـ يذعف بذلؾ،
قاؿ :ال ،أنا ال أثبت أنو رسوؿ اهلل ،ىنا نحتاج أف نثبت لو أنو رسوؿ اهلل ،نرتقي معو إلى ىذا المستوى ،ىذا في

المناظرة ،لو جاء وقاؿ :ال ،أنا أثبت أنو رسوؿ اهلل ،لكف ىذا الحديث أنا ال أقبمو ،أنا أقوؿ :مدسوس في صحيح
البخاري ،ىذا يحتاج أف نعطيو أربع دورات عف تدويف السنة ،وجيود العمماء في ذلؾ ،ودورة عف صحيح

البخاري ،واإلماـ البخاري وشروطو في الصحيح ،ونعطيو دورة أخرى أيضاً فيما يتصؿ بقضية التصحيح
والتضعيؼ ،والحكـ عمى الروايات ،وما إلى ذلؾ ،أربع دورات نحتاج إلييا حتى توجد أرضية بيننا وبينو ،لغة

تفاىـ ،لغة مشتركة يفيـ عنا إذا تكممنا ،لكف إذا لـ توجد ىذه األرضية تقوؿ لو :في صحيح البخاري ،يقوؿ لؾ:

صحيح البخاري جاء واحد ودسو فيو ،فحتى نعممو أنو ما جاء أحد دسو في صحيح البخاري فالبد مف قاعدة

لممناظرة والمجادلة والمناقشة ،نعممو كيؼ ُجمعت السنة وخدمت ،وكيؼ ُيحكـ عمى الروايات فييا ،والدقة
المتناىية في ذلؾ ،فينا ىذه طريؽ المناظرة مع ىؤالء الناس.
ثـ ذكر ىذا الذي بعده ،قاؿ :فتكذيبو في األمور المعينة كتكذيبو في أصؿ الرسالة ،لو ك ّذب في أمر مما جاء

بو ،وقاؿ :ما في عذاب قبر ،كأنو كذبو في أصؿ الرسالة ،يعني معناىا أنو ليس بصادؽ فيما ينقمو عف ربو -
تبارؾ وتعالى.

رد شيخ اإلسالـ عمى تأسيس الرازي :ىذا الكتاب اسمو" :بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية"،

والكتاب طبع طبعة قديمة ،اعتنى بو الشيخ محمد بف القاسـ -رحمو اهلل -في مجمديف كبار ،وقد َوجد بعضو
فحقؽ في
وجد النصؼ تقريباً فطبعو ،وكانت توجد لو مخطوطة كاممة لمكتاب ،ثـ بعد ذلؾ يسر اهلل -عز وجؿُ -

رسائؿ جامعية ،في جامعة اإلماـ وطبع في مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ بيذه الطبعة األنيقة الجميمة كما
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تروف ،بتحقيؽ وعناية ومقابمة عمى النسخ الخطية ،وتوضيح لعبارات المؤلؼ ،وما إلى ذلؾ ،فيذه الطبعة كاممة،
وجد فييا النصؼ اآلخر الذي كاف مفقوداً ،والحمد اهلل.

فشيخ اإلسالـ ابف تيمية -رحمو اهلل -ألؼ ىذه الرسالة "بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية" وأصؿ
ذلؾ أنو لما جاءه رجؿ مف أىؿ حماة جاء إلى شيخ اإلسالـ ابف تيمية -رحمو اهلل -وطمب منو أف يكتب لو
عقيدة ،فأحالو إلى غيره ،فالرجؿ أصر فقاؿ :البد أف يكوف ذلؾ منؾ ،يقوؿ :كتبتيا في جمسة أو قعدة بيف

الظير والعصر ،فكتب لو الرسالة الحموية التي نقيـ بيا دورة لمدة أسبوعيف في كؿ يوـ ،كتبيا لو في ىذا الوقت
القصير ،ثـ بعد ذلؾ انتشرت ،وقاـ بعض القضاة ،وغير القضاة مف المتكمميف ىؤالء في الرد عمييا ،فوقؼ شيخ
اإلسالـ عمى رد ألجؿ واحد منيـ ،وىو ق ٍ
اض مف األشعرية ،وقؼ عميو ونظر فيو وىـ أف يرد عميو ،الحموية

كاف كتبيا ُبعيد سنة تسعيف وستمائة في اآليات والنصوص الواردة في الصفات.
ىذا أصؿ الرسالة الحموية ،فجاء ىؤالء وردوا عميو ،وفيو معارضات إلى آخره ،فكتب جواباً عمى ذلؾ وبسطو في

أربعة مجمدات مخطوطة ،لو حققت قد ال تقؿ عف ثمانية ،ىذا اسمو "جواب االعتراضات المصرية عمى الفتيا

الحموية" ،ولألسؼ ىذا الكتاب فُقد ،فيذا الكتاب رد بو عمى ىذا المعارض مف المتكمميف عمى الفتوى الحموية.

عمي أنيـ ال يبنوف ما عندىـ عمى ما يستقموف
يقوؿ شيخ اإلسالـ :ف أريت أف ىؤالء مف المتكمميف ،والذيف يردوف ّ
بو مف العمـ واألصوؿ ،والقواعد التي يردوف بيا ،وانما ىـ يقتاتوف عمى بضاعة َمف قبميـ ،ينقموف الكالـ الذي

قالو مف قبميـ ،فعمد شيخ اإلسالـ إلى نقض أصوليـ التي يستندوف إلييا ويرجعوف إلييا ،ويبنوف عمييا مذاىبيـ
وكالميـ ،كما ىي عادة شيخ اإلسالـ لما نقض أصوؿ الرافضة في كتابو "منياج السنة" لما رد فيو عمى "منياج

الكرامة" كما سيأتي -إف شاء اهلل تعالى ،-وقاؿ" :يصمح أف يسمي ىذا منياج الندامة"( ،)ٕٙالبف المطير

الرافضي.

فالشاىد ىو يقوؿ :إنيـ يعمدوف إلى كتب ىؤالء ،يقوؿ :وأج ّؿ ىذه الكتب التي يعتمدوف عمييا كتاب الرازي،
وذكر منزلة الرازي عند ىؤالء المتكمميف أنو إماميـ ،وأنو يعتبر في كتابو" :تأسيس التقديس" -أي الرازي -قد
جمع جممة ما يعولوف عميو مف األصوؿ والردود أيضاً عمى أىؿ السنة والجماعة ،والصفات الثابتة في الكتاب

والسنة ،فشيخ اإلسالـ لما أرى الوضع بيذه الطريقة ،وتقديس ىؤالء لمرازي حيث يسمونو اإلماـ المطمؽ ،وكذلؾ

أيضاً يقولوف :إنو مجدد اإلسالـ ،ويجعمونو بمنزلة الصديؽ الثاني ،وغير ذلؾ مما يقولونو عنو ،وأنيـ يروف أنو
فوؽ الغزالي والجويني ورءوس المتكمميف ىؤالء ،فشيخ اإلسالـ لما رأى مثؿ ىذا ،وىذه األلقاب واألوصاؼ التي

يضيفونيا عميو وعمى كتبو قاـ بالرد عمى كتاب الرازي" ،تأسيس التقديس" ،بيذا الكتاب العظيـ "بياف تمبيس
الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية" ،كتاب حافؿ مف أج ّؿ كتب شيخ اإلسالـ ،ومف أنفعيا ،ومف أعظميا،
وأشرفيا ،مميء بالفوائد في األصوؿ ،والقواعد ،والتفسير ،والتحقيقات العممية في الحديث ،وفي غيره ،حتى إنؾ
تجد -كاف ىذا في النسخة الخطية في النصؼ الثاني الذي ما طبع ،لما وجدت نسخة في جامعة الممؾ سعود

 - ٕٙمنياج السنة النبوية (ٔ.)ٕٔ /
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مصورة -أكثر مف مائتيف وتسعيف صفحة فقط في حديث الصورة(( :إف اهلل خمؽ آدـ عمى صورتو))( ،)ٕٚتحقيؽ
بديع ،ىذا فقط في حديث الصورة.

وتكمـ عف القضايا األخرى كمسألة رؤية اهلل -عز وجؿ ،-وىؿ رأيت ربي في أحسف صورة ،وكالـ أىؿ العمـ

صؿ في ىذه القضايا تأصيالً طويالً ،وتكمـ عمى قضايا أخر في
عميو مف أىؿ السنة مف المحدثيف وغيرىـ ،وأ ّ
الصفات وما يذكره المتكمموف مف التحيز إلى غير ذلؾ ،وأبطؿ أصوليـ في ىذا الكتاب الجميؿ العظيـ.

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