حائية ابن أيب داود
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يسرموقع ميراث األنبياء أن ُيقدم لكم
ا
س في شرح:
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ٍ

ألقاه
فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور:
عبد اهلل بن عبد الرحيم البخاري
حفظه اهلل تعاىل-بداية من يوم السبت السابع والعشرين من شهرذي القعدة عام  ١٤٤١هجريا
إلى يوم الخميس الثاني من شهرذي الحجة ،بجامع الخندق باملدينة النبوية.
نسأل هللا -سبحانه وتعالى -أن ينفع به الجميع.

الدَّرْسُ الثالث
~~2

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:
المنت:
قال احلافظ أبو بكر بن أبي داود -رمحه اهلل تعاىل وغفر اهلل له ولشيخنا ولوالدينا
وللمسلمني-
ل ال َّل ِه وَاتَّبِ ِع الْهُدَى
َت َمسَّكْ بِحَ ْب ِ

***

وَلَا تَكُ بِ ْدعِيًّا َل َعلَّكَ تُ ْفلِحُ

ن الَّتِي
ب ال َّل ِه وَالسُّ َن ِ
وَ ِدنْ ِبكِتَا ِ

***

ل ال َّلهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ
ن َرسُو ِ
أَتَتْ َع ْ

ق َكلَامُ َملِيكِنَا
خلُو ٍ
وَ ُقلْ غَيْرُ مَ ْ

***

ن ا ْلأَتْقِيَا ُء َوأَفْصَحُوا
ِبذَلِكَ دَا َ

وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِا ْلوَقْفِ قَا ِئلًا

***

ل أَتْبَا ٌع لِجَهْ ٍم َو َأسْجَحُوا
َكمَا قَا َ

خلْقٌ قَ َرأْ ُتهُ
ن َ
ل الْقُرْآ ُ
وَلَا تَ ُق ِ

***

ن َكلَا َم ال َّلهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ
َفِإ َّ

الرشح:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد
وعىل آله وصحبه وسلم.
وبعد:
سبق يف اللقاء املنرصم أن تكلمنا عن الوجه األول فيام يتعلق بصفة الكالم هلل -جل
َ ُ ْ َُْ َ ُْ ق ََ ُ َ َ
يكنا".
وعال ،-وذلك يبتدئ من قول الناظم" :وقل غيرمخلو ٍ كًلم م ِل ِ
واليوم نتكلم عن:
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الوجه الثاني فيما يتعلق بهذه الصفة:

فاعلم-بارك اهلل فيك -أن اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف كالم اهلل -جل وعز :-أنه صفة
من صفاته-جل وعال ،-وصفاته -سبحانه وتعاىل -غري خملوقة ،وأن القرآن الكريم من كالم
اهلل؛ فهو صفة من صفاته ،وهذا يشمل احلروف واملعاين ،وأنه منزل من عند اهلل -جل وعال-
نزل به جربيل -عليه السالم -عىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم ،-منه بدا وإليه يعود.
هذا القرآن الكريم املبارك سوا ًء كان مكتو ًبا أو حمفو ًظا ،أو مقرو ًءا أو مسمو ًعا لآلذان،
الصوت صوت القاري ،والكالم املتلو كالم الباري ،املداد الذي كتب به ،والورق الذي كتب
عليه خملوقان؛ أعني :الورق واملداد؛ وأما الكالم املتلو أو املكتوب فهو كالم اهلل -جل وعال-
غري خملوق؛ هلذا قال اإلمام ابن القيم -رمحه اهلل -يف نونيته:
ظ ِمهِ
وَلَقَ ْد أَتَى بصوا ِبهِ فِيْ نَ ْ

***

ل احلَقِّ غَيْرَ جَ َباْنِ
َمنْ قَالَ َقوْ َ

ن الذي ُهوَ فِي املَصَاحِفِ مُثْبَتٌ
ِإ َّ

***

ألشْيَا ِخ وَالشُّبَّانِ
ِبأَنَا ِملِ ا َ

ل رَبِّي آ ُي ُه وَحُرُوْ ُفهُ
ُهوَ َقوْ ُ

***

خ ُلوْقَانِ
وَمِدَاْدُنَا وَالرَّقُّ مَ ْ

َفشَفَى وَفَرَّقَ بَ ْينَ مَتْ ُل ٍّو وَمَصْنُـ

***

ك حَقِيقَةُ العِرْفَانِ
ـ ْو ٍع وَذَا َ

س َكلَا َمهُ
ق وَلَيْ َ
خلُو ٌ
ال ُكلُّ مَ ْ

***

خ ُلوْ َقًا ُهمَا شَيْئَانِ
املَ ْت ُلوُّ مَ ْ

ل وَال َّتمْيِّي ِز فاال
َف َعلَيْكَ بِالتَّفْصِ ْي ِ

***

جمَالُ ُد ْونَ بَيَانِ
ق وَاإلِ ْ
ْط َلاْ ُ

قَ ْد أَ ْفسَدَا َهذَا الوُجُو َد وَخَبَّطَا الـ

***

ل زَمَانِ
ن وَاآلرَا َء ُك َّ
ـأَذْهَا َ
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أدلة هذا املعتقد كثرية من كتاب اهلل -جل وعال ،-ومن سنة رسوله-صىل اهلل عليه
وسلم ،-وعىل هذا إمجاع من يعتد به من سلف األمة الصالح -رضوان اهلل تعاىل عليهم
أمجعني.-
فمن أدلة ذلك:
قول اهلل -جل وعال :-ﱽﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱼ البقرة ،٧٥ :ويقول -جل وعال :-ﱽﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱼ التوبة ،٦ :واآليات يف هذا -كام مر -كثرية
جدً ا.
أيضا -املطهرة نصوص عديدة؛ من ذلك:
ويف السنة ً -
ما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة-ريض اهلل تعاىل عنه -أن النبي -عليه
الصالة والسالم -قال« :ما من األنبياء نب ٌّي إَّل أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البَش ،وإنام
كان الذي أوتيت وح ًيا أوحاه اهلل إَل ،فأرجو أ يين أكثرهم تاب ًعا يوم القيامة».
ومن ذلك أيضًا:
ما أخرجه األئمة :أبو داود والرتمذي وصححه وهو كذلك ،وابن ماجه وغريهم من
حديث جابر-ريض اهلل تعاىل عنه -أن النبي-عليه الصالة والسالم -قال« :فإن قري ًشا قد
منعوين أن أب يلغ كالم ر ييب».
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فسيد اخللق وإمامهم -صىل اهلل عليه وآله وسلم -ينص رصاح ًة أن الكالم الذي منع
من تبليغه هو كالم اهلل -جل وعال ،-فأي قول خالف قول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
فمردود عىل صاحبه ألنه مصادم للنص.
ومما يدل عىل هذا اإلمجاع؛ إمجاع أئمة السنة عىل ذلك:
ما أخرجه اإلمام الدارمي -رمحه اهلل -يف ر يده عىل اجلهمية بسند صحيح عن عمرو بن
دينار أنه قال« :أدركت أصحاب النب يي -صىل اهلل عليه وسلم -فمن دونم منذ سبعني سن ًة»،
عمرو يقول« :أدركت أصحاب النب يي -صىل اهلل عليه وسلم -فمن دونم منذ سبعني سن ًة
يقولون :اهلل اخلالق وما سواه خملوق ،والقرآن كالم اهلل منه خرج وإليه يعود».
أخرج هذا األثر أيضا البيهقي -رمحه اهلل -يف األسامء والصفات من طريق حممد بن
إسحاق بن راهويه عن أبيه اإلمام إسحاق أنه قال يف آخره" :قال أبي -يقول حممد بن إسحاق
َ َّ
قال أيب :-قد أدرك عمرو بن دينار أ ِجلة أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -من البدرِيين
"مثل :جابر بن عبد هللا ،و أبي سعيد الخدري ،وعبد
واملهاجرين واألنصار؛ ِمثل" مثل ملن؟ ،قالِ :
َ َّ
هللا بن عمرو ،وعبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن الزبير -رض ي هللا عنهم ،-وأ ِجلة التابعين -رحمة هللا
عليهم ،-وعلى هذا َمض ى َ
ص ُ
در هذه األمة"؛ عىل ما نقله عمرو بن دينار عمن أدرك من الصحابة
فمن دونم منذ سبعني سنة عىل هذا ،يقول اإلمام إسحاق" :وعلى هذا َمض ى َ
ص ُ
در هذه األمة لم
يختلفوا في ذلك"؛ هذا يدلنا عىل اإلمجاع الذي تقدم ذكره.
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الوجه الثالث:

كثريا مع وضوح األدلة
هذه املسألة املتعلقة بصفة الكالم اضطربت الناس فيها اضطرا ًبا ً
نحوا من تسعة أقوال؛ بينها شيخنا العالمة املريب الوالد -رمحه
وظهورها ،واألقوال فيها كثرية؛ ً
اهلل -حممد أمان يف كتابه( :الصفات اإلهلية).
ومن أفجر هذه األقوال وأعظمها وأقبحها مقالة اجلهمية؛ وقوهلم :إن القرآن خملوق -
نعوذ باهلل.-
من أعظم األسباب يف ذلكم اَّلضطراب الذي وقعت فيه الناس :تشغيب أهل األهواء
والبدع بشتى أصنافهم وضالَّلهتم؛ شغبوا عىل أهل احلق وعىل الناس عامة مع اَّلنرصاف
لكثري منهم عن لزوم طريقة السلف وسبيلهم ،فتنوعت العبارات ،وكثرت األقوال واملقاَّلت
الفاسدة العديدة؛ جيمعها يلخص لك احلالة التي وقعت فيها الناس يف ذلكم الزمن واألقوال
املتضاربة واملتضادة املخالفة للحق؛ جيمعها قول شيخنا -رمحه اهلل -حممد أمان يف كتابه آنف
ضل فيها ٌ
الذكر" :هذه الصفة من الصفات التي َّ
كثير من الناس عن الصواب ،وهي من هذه
الناحية ُتشبه صفة االستواء -يعني :يف اضطراب األقوال فيها ،-بل ُّ
تفرق الناس فيها أكثر من
ٌ
تفرقهم في االستواء ،إذ َّ
تفرق الناس فيها إلى تسع فرق؛ كلها تائهة عن الجادة إال واحدة؛ وهي التي
وخيرها ،وأمسكت عن الخوض ُ
تمسكت على ما كان عليه سلف هذه األمة ُ
تأد ابا مع نصوص
ا
الكتاب والسنة ،و إيمانا منها بتلك النصوص املتظافرة واألدلة املتنوعة".
ونقل شيخنا -رمحه اهللً -
نقال رائ ًقا بدي ًعا عن اإلمام الطحاوي -رمحه اهلل ،-قال شيخنا:
ٌ

ٌ

"ولإلمام الطحاوي عبارة لطيفة في هذا املعنى إذ يقول :وملا أوعد هللا بسقر ملن قال :ﱽﱜ ﱝ ﱞ
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َّ
ﱟ ﱠﱼ المدثر ،٢٥ :علمنا و أيقنا أنه قول خالق البشر ".انتهى كالمه -رمحه اهلل ،-كلمة اإلمام
الطحاوي -رمحه اهلل -كام مر كلمة رائقة عظيمة متينة؛ هي خالصة هلذه األقوال التي تاهت عن
احلق.
انربى أهل السنة يف كل عرص ومرص ملقاَّلت أهل الضالل والغواية ،ردوا عليهم ،بينوا
احلق فيها ،وانترصوا للحق وأوضحوه؛ كام أوضح ذلك اإلمام الدارمي-رمحه اهلل -يف رده عىل
انتصارا للحق وبيان له.
اجلهمية؛ وهكذا
ً


الوجه الرابع:

تقدم فيام مىض قبل :أن يف قول أهل السنة أن القرآن من كالم اهلل ،وأنه صفة من صفاته؛
منه بدأ وإليه يعود؛ هذا القول من علامء السنة يف بيان هذا اَّلعتقاد إنام هو توجيه وتعليم منهم -
رمحهم اهلل -لك يا طالب العلم بام جيب عليك أن تؤمن به ،وأن تثبت عليه من احلق دون شك،
وأن تصدع به؛ ألن احلاجة مقتضية هلذا اإليضاح.
فال جيوز أن تفهم من قوهلم" :منه بدأ" ،أو قول بعضهم" :ليس ببائن منه" ،أو قول
بعضهم" :منه خرج"؛ أن هذه الصفة فارقته -سبحانه وتعاىل -لكون قوهلم" :منه خرج"؛ وأنا
حلت يف غريه ،فبالتاَل ينسب كالمه -سبحانه وتعاىل -إىل غريه؛ فتكون واحلالة هذه :هذه
الصفة هي صفة للغري؛ كام قال هبذا بعض أهل البدع؛ قالوا هبذا القول الباطل العاطل املناهض
للنصوص ،وما كان عليه سلف األمة الصالح وإمجاعه ،هذه مقاَّلت املوسوسني من أهل
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الضاللة والغواية لينفذوا إىل مترير بدعتهم وتقريرها يف نفوس الناس -والعياذ باهلل ،-فاهلل-جل
وعال :-ﱽﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱼ الشورى.١١ :
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية احلراين -رمحه اهلل -كام يف جمموع الفتاوى َّلبن قاسم" :قول
السلف" :منه بدأ" لم يريدوا به أنه فارق ذاته َّ
وحل في غيره ،فإن كًلم املخلوق بل وسائر صفاته ال
تفارقه وتنتقل إلى غيره ،فكيف يجوز أن ُيفارق ذات هللا كًلمه أو غيره من صفاته؟!" ،إذا أنت
تكلمت بكالم وكونه خرج منك َّل يعني أنه تلبس بغريك ،وهلل املثل األعىل ،إذا كان هذا يف
املخلوق فاهلل -جل وعز -أعز وأجل.
قال -رمحه اهلل" :-بل قالوا" :منه بدأ" أي :هو املتكلم به ،وفي هذا ر ٌّد على املعتزلة
ُ
والجهمية وغيرهم؛ الذين قالوا بدأ من املخلوق الذي خ ِل َق فيه ،وقولهم" :إليه يعود" أيُ :يسرى
ٌ
عليه فًل يبقى في املصاحف منه حرف ،وال في الصدورمنه آية" انتهى كالمه-رمحه اهلل.-
وهذا الذي ذكره من املحو سيأيت كام أخرب النبي-عليه الصالة والسالم -بذلك يف آخر
الزمان.


الوجه اخلامس:

تقدم -بارك اهلل فيكم -أن األقوال يف هذه املسألة التائهة عن احلق كثرية وعديدة ،وممن
أيضا يف اللقاء املنرصم :الواقفة واللفظية ،تذكرون؟
تقدم ذكرهم ً
فأقول:


ا
أوًل:
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قبل -افهم هذا -قبل ظهور البدع ،وبالذات قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن؛ هذه
املقالة الكفرية ،كان السلف -رضوان اهلل تعاىل عليهم -يف غنى عن أن يزيدوا عىل قوهلم؛
يقفون عند قوهلم" :القرآن كالم اهلل" ،فال يزيدوا كلمة" :غري خملوق" لعلمهم واستقرار
اعتقادهم أن القرآن من كالم اهلل ،وهو صفة من صفات اهلل -جل وعال ،-وصفاته غري خملوقة؛
هذا املستقر عندهم ،لكن ملا أحدثت و جاءت هذه البدعة وظهر أهلها وذر قرنا ،رد عليها أئمة
أهل السنة وبينوا بطالن ذلك ،وأظهروا احلق يف ذلك متيي ًزا بني احلق والباطل ،فزادوا بأن:
"القرآن كًلم هللا غير مخلوق" ،وأقاموا احلجج عىل ذلك ،وجرى يف هذه املسألة وهذه املحنة ما
هو معلوم من اَّلمتحان الذي جرى مع مجع من أئمة السنة؛ ومنهم اإلمام أمحد إمام أهل السنة
واجلامعة -ريض اهلل عنه.-
َّل شك أن الفتن هلا أثر ،وخاص ًة إذا ما كانت حادثة؛ وهذا تسبب أن توقف بعض أهل
العلم عن كلمة" :غري خملوق" ،توقفوا؛ وهذا إما أن يكون عدم علم أو ً
جهال من بعضهم -
رمحهم اهلل -بمراد اجلهمية وأفراخهم خاص ًة إذا ما استصحبنا حداثة هذه املسألة عليهم وأنا
نازلة ،فأمسكوا خيش بعضهم من اخلوض يف أن يقتفي يف ذلك ما َّل علم له به ،وَّل شك أن
العامل أو بعض أهل العلم ممن يشار إليه بالبنان إذا ما حصل منه يشء من ذلك تذبذب العامة
وأثر يف الناس؛ فوقع كثري من الناس يف بلبلة عظيمة بسبب هذا التوقف الذي جرى من بعض
الفضالء.
ما الذي جيب أن يكون واحلالة هذه؟

~ ~ 10

انربى أئمة السنة وعلامء احلق إىل إظهار احلق والرد عىل الباطل حتى ممن وقف؛ ألنه َّل
يسعه الوقوف ،ردوا عىل هذا الباطل عىل كائن من كان؛ ألن حراسة الَشيعة وحفظ اعتقاد
الناس أوىل وأوجب من املحافظة عىل األشخاص ،فانربى أئمة السنة لذلك وبينوا هذا ،وهم
القدوة واألسوة يف هذا املجال.
ما الدليل عىل هذا؛ أنم ما كانوا يف حاجة إىل إظهار ثم احتاجوا إىل اإلظهار؟
اسمع إىل ما قاله اإلمام أبو داود -رمحه اهلل -يف مسائله لإلمام أمحد؛ مسائل اإلمام أمحد
برواية أيب داود ،وأخرج هذا اآلجري -رمحه اهلل -يف الَشيعة من طريق أيب داود:
ٌ
قال أبو داود" :سمعت أحمد ُسئل :لهم رخصة أن يقول الرجل كًلم هللا ويسكت؟" َّل
ٌ
يقول خملوق وَّل غري خملوق؛ يسكت ،قال" :لهم رخصة أن يقول الرجل كًلم هللا ثم يسكت؟
فقال اإلمام أحمد :ولم يسكت؟ لوال ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ،ولكن حيث تكلموا
فيما تكلموا -قد ظهرت البدعة وانتَشت وظهر األمر ،-ألي ش يء ال يتكلمون؟" يعني :من
يعرف احلق ملاذا َّل يتكلم؛ ملاذا يسكت؟!
علق اإلمام اآلجري -رمحه اهلل -عىل كالم اإلمام أمحد هذا ً
قائال" :معنى قول أحمد بن
حنبل في هذا املعنى؛ يقول :لم يختلف أهل اإليمان أن القرآن كًلم هللا -تعالى ،-فلما جاء جهم بن
ٌ
ُ
صفوان فأحدث الكفر بقوله" :القرآن مخلوق" ،لم يسع العلماء إال الرد عليه بأن" :القرآن كًلم
َ ا
توقف فيه" ،فمن لم يقل ُ
هللا ُ
غير مخلو ٍق ُس ِم َي َو ا ِق ِف ًّيا شآكا في دينه"،
شك وال
ٍ
غير مخلو ٍق بًل ٍ
األمر عظيم ليس بالسهل!
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أيضا كام نقل هذا اإلمام الدارمي يف رده عىل بَش امل يريس؛
وقال اإلمام أمحد -رمحه اهللً -
نقل عن اإلمام أمحد -رمحه اهلل -هناك ً
عزيزا يف هذا املجال يف هذا الباب ،قال -رمحه اهلل-؛
نقال ً
َ
َ
السكوت عن هذا َ
أعني اإلمام أمحد" :كنا نرى
يخوض فيه هؤالء ،فلما أظهروه لم نجد ُب ًّدا
قبل أن
من مخالفتهم والرد عليهم".


األمر الثاني:

املتعلق باللفظية؛ وهؤَّلء أطلقوا ً
قوَّل مشا ًهبا لقول اجلهمية ،وهم من أتباع عبد اهلل بن
سعيد بن كالب ،قالوا" :لفظي بالقرآن خملوق"؛ يريدون أن األلفاظ واحلروف خملوقة ،لكن
ثمة أمر خفي يف كالمهم؛ وهو :يريدون هبذا أنه -جل وعال -مل يتكلم باحلروف ،إنام هو كالم
جمرد عن األلفاظ ،وهو قديم غري خملوق ،ويف احلقيقة أن قول اللفظية هذا هو قول اجلهمية؛
ألنم وافقوهم بأن القرآن املؤلف من احلروف واأللفاظ خملوق بحجة أن احلروف خملوقة وأن
اهلل -جل وعال -مل يتكلم هبا ،وبنا ًء عىل هذا فصفة الكالم هلل -جل وعال -عندهم :أنا معاين
جمردة ليست بحروف وَّل أصوات ،ويف احلقيقة أن اخلالف بينهم فيمن يظن أن بينهم خالف؛
بني اجلهمية واللفظية؛ اخلالف بينهم :خالف لفظي َّل حقيقي ،فقد أحدثوا وابتدعوا هذا املعنى
يف هذه الصفة ،وبالتأمل يف حقيقة القول يظهر لك أن حقيقة قول اللفظية هو تعطيل هلذه
الصفة.
قال اإلمام أمحد -رمحه اهلل -فيام رواه ابنه صالح يف كتابه( :املحنة) ،وأخرجه من طريقه
ٌ
اخلالل يف كتاب( :السنة) ،قال اإلمام أمحد" :افترقت الجهمية على ثًلث ِف َرق؛ فرقة قالوا :القرآن
مخلوق ،وفرقة قالوا :كًلم هللا وتسكت -واقفة ،-وفرقة قالوا :لفظنا بالقرآن مخلوق" وهم:
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تمام" :قال
اللفظية ،فعد اإلمام أمحد -رمحه اهلل -هذه كلها من فرق اجلهمية يقول اإلمام أمحد م ً
هللا في كتابه :ﱽﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱼ التوبة ،٦ :فجبريل سمعه من هللا ،وسمعه النبي -صلى
هللا عليه وسلم -من جبريل -عليه السًلم ،-وسمعه أصحاب النبي -صلى هللا عليه وسلم -من النبي
عليه الصًلة والسًلم -فالقرآن كًلم هللا غير مخلوق" ،بني اإلمام أمحد -رمحه اهلل -وجه ضالهلمواستدل للحق هبذه األدلة.
قال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف السنة" :سألت أبي فقلت له :إن ا
قوما يقولون لفظنا
َ َّ
َ
وعظم األمر عنده في هذا،
بالقرآن مخلوق ،فقال :هم جهمية ،وهم أش ُّر ممن يقف ،هذا قول جهم
جهم" ،يقول عبد اهلل" :وسألته عن من قال :لفظي بالقرآن مخلوق ،فقال :قال
وقال :هذا كًلم ٍ
هللا -عز وجل :-ﱽﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱼ التوبة ،٦ :قال النبي -
عليه الصًلة والسًلم« :-حتى أبلغ كالم ريب» -حديث جابر الذي مىض ،-وقال النبي -عليه
الصًلة والسًلم « :-إن هذه الصالة َّل يصلح فيها يشء من كالم الناس»" ،ثم قال" :وسمعت
ٌ
جهمي" ،وقال" :سمعت أبي -رحمه هللا-
أبي -رحمه هللا -يقول :من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو
جهم ،ثم قال :ال تجالسوهم" ،عرفتم
" ،يقول" :وسئل عن اللفظية يقول :هم جهمية ،وهو قول ٍ
خطرهم وفساد قوهلم؟
كتب اإلمام أبو داود لإلمام أمحد سؤال؛ أرسل إليه رسالة ،وكان اإلمام أمحد إذ ذاك
ا
متوار ًيا بسبب الفتنة ،قال كام يف مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود" :كتبت ُرقعة وأرسلت به -
يومئذ متوار ،فأخرج َّ
إلي
متوار" ،يقول أبو داود" :وهو
يومئذ
هبذه الرقعة -إلى أبي عبد هللا ،وهو
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
َ
ا
"قلت :ر ٌ
جل يقو ُل :التًلوة مخلوقة" يعني :يف
مكتوبا فيه" ،أجابه اإلمام أمحد قال:
جوابه
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سؤالك؛ قلت يف سؤالك التالوة خملوقة؛ يعني :ما رأيك فيمن يقول التالوة خملوقة؟ "وألفاظنا
ٌ
بالقرآن مخلوق ،والقرآن ليس بمخلو ٍق ،ما ترى في مجانبته؟" نرتك هذا؟ يقول القرآن غري
مبتدعا؟ وعلى ما يكون ُ
ا
عقد
خملوق ،لكن ألفاظنا بالقرآن خملوقة ،التالوة خملوقة" ،وهل ُيسمى
القلب في التًلوة واأللفاظ؟ وكيف الجواب فيه؟" هكذا يف سؤال أيب داود ،أجابه اإلمام أمحد
َ
جهميا ،وهذا ُ
ا
ً
كًلم الجهمية ،القرآن ليس
قائال" :قال :هذا ُيجانب ،وهو فوق املبتدع ،وال أراه إال
بمخلوق ،قالت عائشة :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-ﱽﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱼ

آل

عمران- ،٧ :فذكر آية آل عمران ،-قالت« :فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إذا رأيتم الذين
يتبعون ما تشابه منه فاعملوا أنم هم الذين عنى اهلل فاحذروهم»" يشري إىل اآلية؛ يشري إىل آية
ُ
آل عمران :ﱽﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱼ أي :من القرآن ،قال" :والقرآن ليس
بمخلوق".
اإلمام أمحد؛ هل تفرد هبذا الكالم والتشنيع عىل اللفظية؟ هو وحده بس؟
َّل ،أئمة الزمان يف عرصه ومن بعده عىل هذا ،فهو مل يتفرد ،بل ذكر اإلمام الاللكائي يف
نفسا من األئمة قالوا بام قاله اإلمام أمحد -رمحه
رشح أصول اعتقاد أهل السنة أزيد من مخسني ً
اهلل ،-وأن من قال" :لفظي بالقرآن خملوق"؛ أنه بمنزلة من قال" :القرآن خملوق" ،قالوا" :وهذه
هي مقالتنا وديننا الذي ندين به".
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -كام يف املجموع َّلبن قاسم" :فقد أنكر بدعة
اللفظية الذين يقولون" :إن تًلوة القرآن ،وقراءته ،واللفظ به مخلوق" أئمة زمانهم -ما هو بس
َّ ُ
وبينوا أن قولهم يقتض ي القول :بخلق القرآن ،وفي كثير من كًلمهم
أمحد ،-جعلوهم من الجهمية،
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ُ
تكفيرهم ،وكذلك من يقول :إن هذا القرآن ليس هو كًلم هللا ،و إنما هو حكاية عن كًلم هللا ،أو
ٌ
عبارة عنه" ،وذكر ألفا ًظا مرتادفة ،ثم قال" :وهذا محفوظ عن اإلمام أحمد ،وإسحاق ،و أبي
َ
ُعبيد و أبي مصعب ُّ
الزهري ،و أبي ثور ،و أبي وليد الجارودي ،ومحمد بن بشار ،ويعقوب بن
ُّ
إبراهيم َّ
الد ْو َرقي ،ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو َ
الع َدني ،ومحمد بن يحيى الذ ْهلي ،ومحمد بن
ُ
الطوس ي ،وعدد كثير ال يحصيهم إال هللا من أئمة اإلسًلم ُ
وهداته" ،إ ًذا أمحد مل يتفرد ،تطابق
أسلم
ٍ
ِ
ٍ
عىل هذا أئمة الزمان وهداته.
هناك فرقة أخرى من اللفظية مثبتة؛ تسمى :اللفظية املثبتة ،أولئك اللفظية النفاة ،هؤَّلء
اللفظية املثبتة يقولون" :إن ألفاظ العباد أو صوت العباد؛ لفظ العباد أو صوت العباد به -يعني:
بالقرآن -غري خملوقة ،أو يقولون" :إن التالوة التي هي فعل العبد وصوته غري خملوقة".
قال شيخ اإلسالم" :هذه الفرقة أنكر بدعتها األئمة" ملا بلغتهم كذلك أنكروها ،الذين
"مثل اإلمام أحمد بن
بلغتهم هذه البدعة مثل؟ من الذي أنكر اللفظ ً
أيضا وهذه البدعة؟ قالِ :
َ
ُّ
أخص أصحاب اإلمام أحمد
حنبل ،و أبي عبد هللا البخاري صاحب الصحيح ،و أبي بكر امل ُّر ِوذي
بن حنبل ،وأخذ في ذلك أجوبة علماء اإلسًلم" املروذي أخذ يف ذلك أجوبة علامء اإلسالم ،ماذا
تقولون يف هذه؟ هل وقف عند أمحد فقط؟ َّل ،زاد ،قال" :وأخذ في ذلك أجوبة أئمة علماء
ُ
اإلسًلم إذ ذاك ببغداد ،والبصرة ،والكوفة ،والحرمين ،والشام ،وخراسان وغيرهم" ،ذكر مج ًعا
وكثريا ممن سأهلم املروذي -
كثريا
ً
غفريا؛ اإلمام ابن تيمية ذكر عد ًد من األئمة والعلامء؛ عد ًدا ً
ً
رمحه اهلل ،-ثم قال" :ومن شاء هللا -تعالى -من أئمة أهل السنة وأهل الحديث؛ من أصحاب اإلمام
أحمد بن حنبل وغيرهم ينكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن أو صوته به أو غير ذلك من
صفات العباد املتعلقة بالقرآن غير مخلوقة" ،كيف يكون صوت القارئ غري خملوق؟! فردوا
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عليهم هذا" :ويأمرون بعقوبته"؛ ما هو بس الرد عليهم البدعة ،قال" :يأمرون بعقوبته بالهجر
َ َّ
َ
بكر الخًلل في كتاب السنة" إىل غري ذلك مما ساقه -رمحه
وغيره ،وقد جمع كًلمهم في ذلك أبو ٍ
أيضا بدعة خطرية أنكرها أئمة العلم ،إ ًذا عندنا :اللفظية النفاة،
اهلل -يف هذا البيان ،إ ًذا هذه ً
واللفظية املثبتة ،بارك اهلل فيكم.
طيب يقولون انتهى الوقت نكمل بعد الصالة إن شاء اهلل.

أسئلة اختبار:
السؤال:
من حيفظ دليلًا من السنة يف وجوب التمسك واالعتصام بالكتاب والسنة أو بالسُّنة؛ حديث؟
اجلواب:
«عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ،عضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم
وحمدثات األمور».
من أخرج هذا احلديث؟
أخرجه أبو داود والرتمذي.
حديث صحيح وال ضعيف؟
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نعم ،صححه العلامء.
من من العلماء؟ حتفظ؟
قال أبو نعيم" :هذا حديث صحيح من حديث صحيح الشاميني".

السؤال:
حديث االفرتاق من حيفظه؟
اجلواب:
«افرتقت اليهود عىل إحدى أو اثنتني وسبعني فرق ًة ،وتفرقت النصارى عىل إحدى أو
اثنتني وسبعني فرق ًة ،وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرق ًة ،يف روايته :كلها يف النار إَّل واحد ًة؛
وهي اجلامعة».
من أخرج هذا احلديث بهذا اللفظ؟
ما هو يف الصحيحني أبدً ا هذا احلديث ،احلديث هو لفظ أيب داود ،حتفظونه؟
هلذا احلديث؛ حديث اَّلفرتاق؛ احلديث له طرق كثرية -بارك اهلل فيكم ،-لكن هذا ليس
يف الصحيحني ،حديث اَّلفرتاق ليس يف الصحيحني قط ًعا؛ هو يف السنن بألفاظ عديدة ،لكن
حديث أيب داود« :افرتقت اليهود عىل اثنتني وسبعني فرق ًة» بدأ به هكذاَّ ،ل تنسب إىل البخاري
بارك اهلل فيك.-~ ~ 17

وصىل اهلل عىل رسول اهلل وآله وصحبه وسلم.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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وجزاكم هللا خريا.
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