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البدع كبائر وصغائر وأصول وشعب
(بدعة القول خبلق القرآن الكريم أمنوذجاً)
Innovations are majors and minors,
fundamentals and branches
( Case study: Innovation of "the
)"Qur'an is a creation
إعداد:
د .عبد املنعم عبد الغفور أسرار
األستاذ املشارك يف معهد اللغة العربية للناطقني بغريها
جبامعة أم القرى مبكة املكرمة
الربيد اإللكرتوينaaasrar1@hotmail.com :

البدع كبائر وصغائر وأصول وشعب (بدعة القول خبلق القرآن الكرمي أمنوذجاً) ،د .عبد املنعم عبد الغفور أسرار

املستخلص
إن حفظ الدين هو أعظم املقاصد اليت جاءت الشريعة
لتحقيقها ،وإن من أعظم ما خيل ابلدين البدع واحملداثت ،فهي أعظم
إخالالً ابلدين من املعاصي الشهوانية ،كما أن هذه احملداثت تتفاوت
يف إخالهلا ابلدين كثرياً ،فمنها عظائم ومنها ما هو دون ذلك ،ومن
ويتفرع بعضها عن بعض ،ولعل بدعة القول
صفات البدع أهنا ّ
تتشعب ّ
تشعبت إىل مقاالت
خبلق القرآن من أوضح األمثلة على ذلك؛ إذ ّ
كثرية ،كبدعة األشاعرة واللفظية والواقفة والساملية وغريها ،وكانت هذه
الشعب سبباً لفنت كثرية يف األمة ،وامتحن بعض األئمة فيها ،ومن
تعرض له اإلمام البخاري من بالء عند تفصيله للحق فيها.
أشهرها ما ّ
وهلذا كان منهج األئمة يف احملداثت والبدع هو الوقوف حبزم يف
ردها والتحذير منها ،واإلمام أمحد خاصة له بالء وصرب وثبات عظيم
عندما امتحن الناس بقوة السلطان يف هذه الفتنة .وهذا هو الدور
الواجب واملناط أبهل العلم يف تبيني احلق للناس وكشف الزيف ،ومن
أعرض عن هذا الواجب منهم ابتغاء زهرة احلياة الدنيا فقد وقع يف كبرية
من كبائر الذنوب اليت جاءت النصوص ابلوعيد الشديد عليها.

الكلمات املفتاحية :البدعة  -بدعة كلية  -تكفري املبتدع -
تشعب البدعة  -خلق القرآن  -حمنة بعض األئمة يف بدعة خلق
ّ
القرآن.
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Abstract
Proper security of the religion is the utmost goals
which Islamic principle strives to achieve. And the major
thing that affects the religion is the heresies and
innovations, they have greatest effects on the religion than
lust sin, just as the heresies very in affecting the religion;
parts of them are major while some are not up to that, the
major attributes of innovations is that they are divided
regularly and some develop from others, the innovation of
“the Qur’an is a creation” may be a distinct example
because it emanated into various opinions like innovation
of Ash’arism, verbalism, etc. All these sects were factors
of huge temptations for this nation and some erudite
scholars were tempted during the course, like Imam AlBukhari.
Based on that, the system of the scholars regarding
the heresies and innovations is to firmly reject and warn
against them, like Imam Ahmad deed, so this (Ahmad’s
stand) is a compulsory role and deed that the scholar
should use to explain the truth to people and unveil
falsehood, whoever turns away among the scholars from
this obligation seeking the luxurious life engaged in one
of the major sins that the Shariah warns a severe
punishment about.
Key Words:
Heresy - General heresy - Heresies are various Creation of the Holy Qur’an - Judging as unbelievers Warning against heresies.
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املقدمة
َّ
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور
أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل
فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إالَّ هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أ َّن
حممدا عبده ورسوله .
ً
ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ(.)1
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ(.)2

ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫ ﲬ ﱠ(.)3
أما بعد:
املنزل
فإن حياة الناس يف معاشهم ومعادهم ال تصلح إال ابلوحي ّ
( )1آل عمران.102 :
( )2النساء.1 :
( )3األحزاب.71-70 :
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من عند هللا تعاىل ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
()1

ﱠ  ،وهلذا كان حفظ الدين هو أعظم املقاصد الضرورية اليت جاءت
الشرائع كلها بتحصيلها يف نفوس الناس ،والتأكيد على عظم شأهنا،
وذلك ألن هذه املقاصد ال بد منها يف قيام مصاحل الدين الدنيا ،حبيث
إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة ،بل على فساد وهتارج
وفوت حياة ،ويف األخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع ابخلسران
املبني(.)2
واحلفظ هلذا املقصد العظيم يكون أبمرين:
األول :فعل ما به قيامها وثباهتا وكماهلا.
الثاين :ترك ما به عدمها ،ودرء ما به اختالهلا ونقصها الواقع أو
املتوقع فيها(.)3
فأما األول فإن نصوص الشرع قد تضافرت يف ترسيخ أصول
اإلميان وشرائع اإلسالم حىت يصل املكلَّف إىل درجة اإلحسان يف
عباداته القلبية والبدنية بشىت األساليب والطرق من تغريب وترغيب
وخماطبة للعقل والروح واجلسد.
( )1امللك.14 :
( )2إبراهيم بن موسى الشاطيب" ،املوافقات يف أصول الشريعة" .حتقيق أيب عبيدة
مشهور بن حسن آل سلمان ( ،ط ،1دار ابن عفان1417 ،هـ-
1997م).18 :2 ،
( )3الشاطيب" ،املوافقات".18 :2 ،
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وإحاطة كل ذلك بسياج من النوافل والتطوعات اليت حتميه من
تعوض النقص إذا وقع فيه.
اخللل أو ّ
وأما الثاين فإن النصوص قد تضافرت يف محاية الدين من كل ما
ميكن أن يفسده يف نفس املكلّف أو ينتقض أصوله عنده ،من أعمال
الشرك اعتقاداً أو قوالً أو عدماً ،وبيّنت ذلك بشىت األدلة والرباهني
الشرعية والعقلية ،وشرعت كذلك كثرياً من األحكام اليت حتفظ دين
يتطرق إليه النقص واإلبطال ،كتحرمي موادة الكفار
الفرد واجملتمع من أن ّ
ومواالهتم والتشبّه هبم ،وخمالطتهم يف جمالس االستهزاء والسخرية
ابلدين ،أو نشر الشبهات والعقائد الفاسدة أو البدع املغلّظة املك ّفرة أو
حنو ذلك ،ووضعت نصب أعينهم أحكاماً وعقوابت مغلّظة يف حال
تطرق الفساد إىل أصل دينهم(.)1
ّ
وهلذا كان من أصول أهل السنة واجلماعة القيام هلل خملصني
لتحقيق هذا املقصد ابلرد على أهل األهواء والبدع ،والتحذير منهم
وكشف شبهاهتم ،وبيان زيفهم وتلبيسهم على األمة.
قال شيخ اإلسالم -رمحه هللا( :-فالر ّاد على أهل البدع جماهد،
حىت كان حيىي بن حيىي يقول :الذب عن السنة أفضل من اجلهاد)(.)2
خيل أبركاهنا،
( )1وكذلك فعلت هذه النصوص يف محاية جناب الدين من كل ما ّ
وينقص من كماهلا من البدع احملداثت أو املعاصي املنكرات.
( )2أمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،جمموع الفتاوى" .حتقيق عبد الرمحن بن حممد
بن قاسم( ،ب ط ،املدينة النبوية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
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قال ابن القيم -رمحه هللا -يف سياق كالمه عن موقف األئمة من
البدع وأهلها( :وهلذا اشتد نكري السلف واألئمة هلا ،وصاحوا أبهلها
من أقطار األرض ،وحذروا فتنتهم أشد التحذير ،وابلغوا يف ذلك ما مل
يبالغوا مثله يف إنكار الفواحش ،والظلم والعدوان ،إذ مضرة البدع
وهدمها للدين ومنافاهتا له أشد)(.)1
وتتفرع شعبها ،فرتى
مث إن البدع كثرياً ما ّ
تتوسع مشارهباّ ،
أصحاهبا فرقاً شىت ،وأحزاابً خمتلفة كل حزب مبا لديهم فرحون ،ورمبا
فاض كثري من أصوهلا الباطلة ،وفروعها الفاسدة إىل طوائف أخرى،
فتالقحت مع ما عندهم من ابطل وفساد ،وتولد عن ذلك بدعة أشر
وأقبح ،فيتطاير شررها وتنتشر بني اجلهلة وأهل اهلوى واألغراض
الفاسدة انتشار النار يف اهلشيم.
يتسرب كثري من أصول هذه
أمر أن ّ
لعل أدهى من ذلك كله و ّ
و ّ
املقاالت وفروعها إىل أانس من أهل العلم والفضل ،جبهل أو أتويل أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشريف1416 ،ه1995-م) ،4:13 ،وانظر.28:186 :
( ) 1حممد بن أيب بكر ابن القيم" ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك
نستعني" .حتقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي( ،ط ،3بريوت :دار الكتاب
العريب1416 ،هـ 1996 -م).372 :1 ،
وانظر :حممد ابن أيب بكر ابن القيم" ،زاد املعاد يف هدي خري العباد" .حتقيق
شعيب األرانؤوط وعبدالقادر األرانؤوط( ،ط ،8بريوت :مؤسسة الرسالة،
1405ه).200 :2 ،
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خطأ ،فتشتد فتنة الناس هبذه البدع ،ويعظم اغرتارهم مبقاالهتا الباطلة.
ومن ههنا عقدت العزم متوّكالّ على هللا سبحانه على الكتابة يف
هذا املوضوع لتوضيح بعض املسائل املتعلقة ابلبدعة وأقسامها ،وسقت
وتشعبها وسراين فروعها
مثاالً ّ
أبني فيه توالد البدع بعضها من بعضّ ،
يف الناس إذا مل يكن الكالم فيها مضبوطاً بنصوص الكتاب والسنة وما
أمجع السلف الصاحل عليه ،وكان أو ضح املثال على ذلك بدعة القول
خبلق القرآن الكرمي.
وقد حرصت أن تكون كتابيت يف هذا املوضوع مستنرية بنصوص
الوحي وآاثر السلف وما قاله األئمة احمل ّققون سالكاً املنهج التوصيفي
يف شرح مباحث البحث ،وآخذاً ابملنهج التحليلي عند ذكر النصوص
واالستدالل هبا.
وكانت خطة البحث كالتايل:
اشتمل البحث على مقدمة ذكرت فيها أمهية املوضوع ومنهج
البحث وخطته.
وعلى مخسة مباحث ،وهي :
املبحث األول :تعريف البدعة لغة واصطالحاً.
املبحث الثاين :البدع أشد إخالالً بدين املرء من املعاصي.
تشعب البدع وسرايهنا (بدعة القول خبلق
املبحث الثالثّ :
القرآن الكرمي).
املبحث الرابع :من فروع بدعة اجلهمية :القرآن عبارة عن كالم
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املبحث اخلامس :من فروع بدعة اجلهمية :مسألة التلفظ
ابلقرآن.
املبحث السادس :حمنة اإلمام البخاري يف مسألة اللفظ.
املبحث السابع :من فروع بدعة اجلهمية :التوقف يف مسألة
خلق القرآن.
املبحث الثامن :من فروع بدعة اجلهمية :عدم التمييز بني كالم
الباري وصوت القاري ،وهذه البدعة تولّدت مما سبق كما هو شأن
البدع.
مث ختمت البحث خبامتة ذكرت فيها أهم النتائج املستخلصة من
البحث.
منهج البحث:
اتبعت يف عزو اآلايت واألحاديث الواردة يف البحث الطريقة
اآلتية:
عزوت اآلايت إىل مواضعها يف الكتاب العزيز بذكر اسم السورة
ُ -1
ورقم اآلية.
عزوت األحاديث إىل مصادرها كما يلي:
ُ -2
أ -إن كان اخلرب يف الصحيحني أو يف أحدمها فإنين أكتفي
بعزوه إىل موضعه فيهما.
ب -إن مل يكن اخلرب يف الصحيحني أو يف أحدمها فإنين أعزوه
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إىل مواضعه يف بقية الكتب الستة وغريها من كتب السنن
واملعاجم واملسانيد.
ج -وأعتمد يف احلكم على احلديث إن مل يكن يف الصحيحني
أو أحدمها على أقوال األئمة احملق ّقني يف هذا الشأن.
د -ذيّلت البحث بقائمة للمراجع واملصادر ،وبقائمة أخرى
ملوضوعات البحث وحمتوايته.
هذا وأسأل هللا التوفيق والسداد إنه حسبنا ونعم الوكيل واحلمدهلل
رب العاملني..
املبحث األول :تعريف البدعة لغةً واصطالحاً.
أوالً :تعريف البدعة لغة:
تدل على
ع) ،وأصل مادهتا ّ
البدعة :مصدر من الفعل (بَ َد َ
االخرتاع واالبتداء على غري مثال سابق.

ومنه قوله تعاىل:ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﱠ( ،)1أي :خلقهما
على غري مثال سابق ،وقوله تعاىل :ﱡﭐﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱠ( ،)2أي:
ما كنت أول من جاء ابلرسالة من هللا تعاىل للعباد ،بل تق ّدمين كثري من
الرسل.
ومنه قوهلم :أبدعت الشيء قوالً وفعالً ،إذا ابتدأته ال عن سابق
( )1البقرة.117 :
( )2األحقاف.9 :
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مثال.

خيصونه مبا كان مستحسناً فيقولون :هذا أمر بديع ،إذا كان
وقد ّ
حسناً ال مثال له يف احلسن ،فكأنه مل يتق ّدمه ما يشبهه.
وقوهلم :أ ِ
ُبدعت اإلبل ،إذا َكلَّت ِ
ت ،فجعلوا انقطاعها عما
وعطبَ ْ
ْ َ
كانت عليه من عادة السري ،إبداعاً :إذا طرأ عليها أمر خالف ما
اعتيد منها ،وحدث ذلك هلا.
وحنو قوهلم :أَبدع فالن بفالن ،إذا قطع به ومل يقم حباجته،
فجعلوا خذالنه له أمراً طارائً خارجاً عما جرت به عادة الرجال.
ويف حديث أيب مسعود األنصاري -رضي هللا عنه -قال :جاء
رجل إىل النيب فقال :إين أ ِ
ُبدع يب فامحلين ،فقال« :ما عندي» ،فقال
رجل :اي رسول هللا ،أان أدلّه على من حيمله ،فقال رسول هللا« : من
دل على خري فله مثل أجر فاعله»(.)1
ّ
()2
ومعىن :أبدع يب :أي هلكت دابيت وعطبت .
ِ
س(.)3
فالبدعة اسم هيئة من بَ َد َ
ع ،كاجللسة من َجلَ َ

( )1أخرجه مسلم بن احلجاج" ،صحيح مسلم" .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،
(ب ط ،استنبول :املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع).1506 :3 ،
( )2حيىي بن شرف النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"( .ط،3
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1392 ،ه).41 :13 ،
( ) 3انظر :أمحد بن فارس القزويين" ،معجم مقاييس اللغة" .عبد السالم حممد
هارون( ،ط ،1بريوت :دار اجليل1411 ،ه)209 :1 ،؛ واملبارك بن حممد
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اثنياً :تعريف البدعة اصطالحاً:
ولعل
ّ
تنوعت عبارات العلماء يف تعريف البدعة اصطالحاًّ ،
أفضل تعريف هلا أن يقال:
التقرب إىل هللا عز وجل بغري ما شرع.
البدعة :هي ّ
فهذا التعريف يشمل ما ذكره بعض العلماء من أهنا إحداث يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق :طاهر الزاوي ،وحممود
الطناحي( ،ب ط ،القاهرة :دار الفكر اإلسالمي احلديث2000 ،م):1 ،
106؛ وأمحد بن حممد الفيومي" ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري".
(ب ط ،بريوت :املكتبة العلمية ،ب ت)38 ،؛ وإبراهيم بن موسى
الشاطيب" ،االعتصام" .حتقيق سليم بن عيد اهلاليل ( ،ط ،1اخلرب :دار ابن
عفان1412 ،ه)36 :1 ،؛ وحممد بن أكرم ابن منظور" ،لسان العرب".
تعليق علي شريي( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1408 ،هـ):8 ،
 6؛ وإمساعيل بن محاد اجلوهري" ،الصحاح" .حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،
(ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1407 ،هـ 1987 -م)1183 :3 ،؛
واخلليل بن امحد الفراهيدي" ،العني" .حتقيق الدكتور مهدي املخزومي
والدكتور إبراهيم السامرائي( ،ب ط ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل ،ب ت،).
54 :2؛ وحممد بن الوليد الطرطوشي" ،كتاب احلوادث والبدع" .ضبطه
وعلّق عليه علي بن حسن بن عبداحلميد احلليب( ،ط ،1الدمام :دار ابن
اجلوزي1416 ،ه)40 ،؛ وحممد بن احلسن ابن دريد" ،مجهرة اللغة" .حتقيق
رمزي منري بعلبكي( ،ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م):1 ،
.245
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الدين ،ومل يكن له أصل يف الشرع(،)1
يدل عليه دليل شرعي( ،)2ويشمل ما ذكره آخرون من أهنا
أو مل ّ
إحداث ما مل يكن يف عهد رسول هللا ﷺ( ،)3ومل يكن عليه
الصحابة والتابعون(.)4
( )1أمحد بن علي بن حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري"( .ب ط،
بريوت :دار املعرفة للنشر ،ب ت)253 :13 ،؛ وحممود بن أمحد العيين،
"عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( .ب ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،ب ت).37 :25 ،
( )2أمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،االستقامة" .حتقيق حممد رشاد سامل( ،ط،1
الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود1403 ،ه).95 :2 ،
فصل بعضهم فقال :ومل يكن له أصل يف الشرع بدليل خاص أو عام.
ورمبا ّ
عبد الرمحن بن أمحد بن رجب" ،جامع العلوم واحلكم" .حتقيق شعيب
األرانؤوط  -إبراهيم ابجس( ،ط ،7بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،هـ -
2001م).252 ،
( ) 3حيىي بن شرف النووي" ،هتذيب األمساء واللغات" .التصحيح والتعليق عليه
ومقابلة أصوله :شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية( ،ب ط،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ب ت).22 :3 ،
( ) 4علي بن حممد اجلرجاين" ،التعريفات" .ضبطه وصححه مجاعة من العلماء
إبشراف الناشر( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،ه1983-م)،
43؛ وحافظ بن أمحد حكمي" ،معارج القبول بشرح سلم الوصول" .حتقيق
عمر بن حممود أبو عمر( ،ط ،1الدمام :دار ابن القيم1410 ،هـ 990 -
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وأهنا :تصادم الشريعة ابملخالفة ،إما تغيرياً أو زايدة أو
نقصاانً(.)1
وأهنا :ما خالفت الكتاب والسنة أو إمجاع سلف األمة من
االعتقادات والعبادات(.)2
وأهنا :هي ما مل يشرعه هللا ورسوله أبمر إجياب وال استحباب(.)3
التقرب إىل هللا ابلفعل أو الرتك ،كما يشمل البدع
ويشمل ّ
الواقعة يف العبادات والعادات.
كما يشمل كذلك كل أقسام البدعة عند احمل ّققني من كوهنا:
مك ّفرة أو غري مك ّفرة ،كبرية أو صغرية ،حقيقية أو إضافية ،كلية
أو جزئية.
وسواء أكان صاحبها متأوالً معذوراً أو متعمداً آمثاً ،أو كان
داعية جماهراً هبا أو قاصراً مسترتاً هبا ،وغريها من األقسام كما سيأيت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م).502 :2 ،
( )1عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي" ،تلبيس إبليس"( .ط ،1بريوت :دار الفكر
للطباعة والنشر1421 ،هـ2001-م) 16؛ وعبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي" ،األمر ابالتباع والنهي عن االبتداع" .حتقيق ذيب بن مصري بن
انصر القحطاين( ،ب ط ،الرايض :مطابع الرشيد1409 ،ه).88 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".246 :18 ،
( )3ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"107 :4 ،؛ وأمحد بن حممد اهليتمي" ،الفتاوى
احلديثية"( .ب ط ،دار الفكر ،ب ت).281 ،
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تفصيله الحقاً.
وأما تعريف الشاطيب -رمحه هللا -للبدعة أبهنا« :طريقة يف الدين
خمرتعة ،تضاهي الشرعية يقصد ابلسلوك عليها ما يقصد ابلطريقة
الشرعية»( )1ﭐ فإين أعرضت عنه ،وإن ارتضاه أكثر من ألّف يف البدعة
من املتأخرين.
وذلك ألنه تعريف صعب طويل حيتاج إىل شرح وإيضاح ،وهذا
ما فعله هو -رمحه هللا -حيث شرح هذا التعريف يف صفحات كثرية
من كتابه ،ألنه حنى منحى املتكلّمني يف اإلتيان حبد كلي جامع لكل
أفراد احملدود (مطرد) مانع من دخول غريه فيه (منعكس) ،ويكون ذلك
بذكر اجلنس القريب والفصل كاحليوان الناطق لإلنسان ،وهو احلد التام
عندهم(.)2
( )1الشاطيب" ،االعتصام".51 :1 ،
( )2وذلك أن العلم احلادث النظري عندهم يكون ابلتصور أوالً ،مث ابلتصديق
توصل إليه إال ابلقول الشارح ،وهو احلدود ،والتصديق ال
اثنياً ،والتصور ال يُ ّ
توصل إليه إال ابحلجة ،وهي الرباهني ،مث إن هلم يف هذا تقسيمات كليلة،
يُ ّ
فيها حشو كثري ،وعلم قليل ،ال يفهمه الغيب ،وال حيتاجه الذكي.
انظر :حممد بن حممد الغزايل" ،معيار العلم يف فن املنطق" .حتقيق الدكتور
سليمان دنيا( ،ب ط ،مصر :دار املعارف1961 ،م) 265 ،وما بعدها؛
وهادي فضل هللا" ،مقدمات يف علم املنطق"( .ط ،1بريوت :دار الطليعة
للطباعة والنشر1985 ،م).
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ومنهج أهل املنطق والكالم يف احلدود والرباهني مع وعورة
مسلكها ،وصعوبة طريقها ،ال تؤدي إىل مقصودها من إيضاح املبهم،
وتبيني املشكل ،بل العكس هو نتيجة حدودها وبراهينها؛ إذ تزيد املبهم
إهباماً ،واملشكل إشكاالً ،ورمبا أهبمت املبني ،وأشكلت احملكم ،وأسوأ
من هذا كله أنه تستلزم لوازم ابطلة يف العلم والعمل فما بين على ابطل
فهو ابطل.
والشاطيب نفسه -رمحه هللا -أنكر على املتكلّمني هذا املسلك
يف التعريفات ،حيث ّبني أن الشريعة نزلت بلسان العرب ،وعادة العرب
يف التعريفات هي تبيني املبهم مبرادفه أو بالزمه الظاهر لكل أحد(.)1
( )1وقد أفاض رمحه هللا يف اإلنكار على مسلك املتكلّمني يف التعريفات وضرب
أمثلة كثرية ّبني فيها عادة اجلمهور يف تبيني املبهم وعادة املناطقة تالميذ
اليوانن يف ذلك ،فمما ذكره:
أنه لو طُلب معىن اإلنسان من اجلمهور لقالوا :إنه هذا الذي أنت من جنسه.
أو معىن امللك لقالوا :إنه خلق من خلق هللا يتصرف يف أمره.
أو معىن الكوكب لقالوا :هذا الذي نشاهده ابلليل.
أو معىن املكان لقالوا :هذا الذي أنت فيه.
بينما أجاب املناطقة يف تعريف اإلنسان بقوهلم :حيوان انطق صائل.
ويف تعريف امللك قالوا :جوهر بسيط ذو هناية ونطق عقلي.
ويف تعريف الكوكب قالوا :جسم بسيط كري منري متحرك يف وسط الفلك،
غري مشتمل عليه.
ويف املكان قالوا :هو السطح الباطن من اجلرم احلاوي املماس للسطح الظاهر
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من اجلرم احملوي.
توصل إليها إال بعد تكلُّف ومش ّقة يف طلب
وما أشبه ذلك من األمور اليت ال يُ ّ
تلك املعاين صعبة املرام ،وهلذا مل يعتربه الشرع هذا املسلك ،ومل يكلّف به ،وإمنا
شأن الشرع هو تقريب املعىن اباللفاظ املرتادفة ،وما قام مقامها من البياانت
القريبة ،كالتفسري ابلالزم أو بذكر أركانه أو جزئياته وعالماته اليت جتلي أمره،
فيحصل فهم اخلطاب ،كما ّبني النيب ﷺ الصالة واحلج بفعله وقوله على ما
يليق ابجلمهور ،وكما ّبني اإلسالم واإلميان واإلحسان بذكر أركانه ،وكما ّبني
الكرب بالزمه الظاهر لكل أحد فقال« :الكرب بطر احلق ،وغمط الناس» (أخرجه
مسلم" ،صحيح مسلم" ،)93 :1 ،وحنو ذلك.
وهلذا فإين أظن أن بعض الفقهاء زادوا األمور غموضاً يف اعتمادهم طريقة
املناطقة (احل ّد اجلامع املانع) عند تعريفهم االصطالحي لكثري من العبادات
والعقود واملعامالت.
فعرف بعضهم الصالة بقوله :أفعال أقوال خمصوصة ،يف أزمنة خمصوصة ،تبدأ
ّ
ابلتكبري ،وختتم ابلتسليم.
احلج :قصد مكة يف أزمنة خمصوصة ألداء أفعال خمصوصة.
و ّ
وهكذا يف كثري من التعريفات.
مث يشرعون يف شرح التعريف.
وأمي هللا ،هل لو جاء كافر يريد اإلسالم ،وطلب منا تعريف الصالة واحلج
التقرب
مثالً ،هل تصلح هذه التعريفات جواابً له؟ أو يقال له :الصالة :هي ّ
إىل هللا مخس مرات يف اليوم والليلة فرضاً .مث تشرح له أركاهنا وواجباهتا
وسننها وحنو ذلك حسب حاله ،كما علّم النيب ﷺ أصحابه الصالة
أبقواله وأفعاله وقال هلم« :صلّوا كما رأيتموين أصلّي«.
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ولكن ههنا مسألة مهمة نشري إليها يف البحث التايل.

املبحث الثاني :البدع أشد إخالالً بدين املرء من املعاصي.
إن البدع وإن كانت من جنس املعاصي يف إخالهلا ابلدين إال
أهنا تغلظ عنها بفارق كبري جداً جيب التنبّه له ،وهو أن مجيع البدع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري" .حتقيق حممد زهري بن
انصر الناصر( ،ط ،1دار طوق النجاة -مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم
ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي1422 ،-ه).128 :1 ،
احلج يقال له :قصد مكة للطواف والسعي ،والوقوف بعرفة ،واملبيت
وكذلك ّ
مبىن ومزدلفة ،ورمي اجلمار .مث تشرح له شيئاً فشيئاً كما شرح النيب ﷺ
احلج ألصحابه أبقواله وأفعاله وأمرهم أن أيخذوا عنه نسكهم.
فاملراد أنه ال حاجة لنا إىل تصورات املناطقة ،وحدودهم ،وتصديقاهتم،
وبراهينهم ،بل هي مع مشقتها ضرر غالب على نفعها إن كان فيها نفع،
ولشيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -سفر نفيس يف بيان فساد علم املنطق،
وضعفه وتناقضه وضرره ،وقد اعرتف فالسفة الغرب احملدثني أبنه مل يؤلف
كتاب يف نقد املنطق  -من بعد أن وضع قواعد أرسطو -مثل كتاب شيخ
اإلسالم يف نقض املنطق.
انظر :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،نقض املنطق" .تصحيح حممد حامد
"الرد على
الفقي( ،ب ط ،القاهرة :مكتبة السنة احملمدية ،ب ت)؛ و ّ
املنطقيني"( .ب ط ،بريوت :دار املعرفة ،ب ت)؛ وحممد حسين الزين،
"منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري"( .ط ،1املكتب اإلسالمي1399 ،ه-
1979م).
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ختل
راجعة إىل اإلخالل ابلدين ،إما أصالً ،وإما فرعاً ،إذ إن البدعة ّ
ابملشروع زايدة أو نقصاً أو تغيرياً هليئته أوشروطه أو أركانه ،فهي مضادة
للشرع ،مراغمة له ،وصاحبها كأمنا نصب نفسه مضاهياً للشارع ،رامياً
رد قصد الشارع يف االنفراد ابلتشريع ،بل
له ابلقصور والنقص ،فاملبتدع ّ
()1
إنه جعل نفسه يف منزلة من استدرك على الشرع يف احلكم .
بينما املعصية راجعة إىل اإلخالل ابلدين ابتباع شهوات النفس
وملذاهتا.
فحاصل املعصية خمالفة املكلف ملا يعتقد صحته من الشريعة،
وحاصل البدعة خمالفة املكلف يف اعتقاد كمال الشريعة ومتامها ،وهلذا
شر من أهل املعاصي الشهوانية ابلسنة واإلمجاع(،)2
كان أهل البدع ّ
وذلك يف اجلملة ،أي جنس البدع شر من جنس املعاصي ،وإن كان يف
أفراد املعاصي ما هو شر من بعض أفراد البدع.
وينبّه ههنا إىل أن الكالم عن البدعة من حيث هي ،وإال فإن
غالب أصحاب البدع يرون أهنا من الشرع ،وإال مل يفعلوها.
ذمهم للبدعة،
وهذا املعىن هو الذي أشار إليه بعض السلف يف ّ
كقول اإلمام مالك( :من أحدث يف هذه شيئا مل يكن عليها سلفها،
فقد زعم أن رسول هللا  خان الرسالة ،ألن هللا تعاىل يقول :ﭐﱡﭐ ﱫ

( )1انظر :الشاطيب" ،االعتصام".66 :1 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".103 :20 ،
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ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱠ( ،)1فما مل يكن يومئذ ديناً ال يكون اليوم ديناً)( .)2وقال حنو هذا
املعىن حينما أجاب من سأله عن اإلحرام من عند قرب النيب  من
املسجد؟ فقال له( :ال تفعل ،فإين أخشى عليك الفتنة) قال :وأي فتنة
يف هذا؟ إمنا هي أميال أزيدها! ،قال( :وأي فتنة أعظم من أن ترى
قصر عنها رسول هللا  ،إين مسعت هللا يقول:ﭐ
أنك سبقت إىل فضيلة ّ

ﭐﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈﱠ(.)4())3
وهذا الفارق األساسي بني املعصية والبدعة يورث فارقاً يف احلكم
بينهما ،حيث يقال :إن البدع يف الشرع كلها تلحق بكبائر الذنوب

( )1املائدة.3 :
( )2أخرجه علي بن أمحد ابن حزم" ،اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق
الشيخ أمحد حممد شاكر ،ق ّدم له األستاذ الدكتور إحسان عباس( ،ط،2
بريوت :دار اآلفاق اجلديدة1403 ،ه1983-م) ،الباب اخلامس والثالثون
يف االستحسان واالستنباط يف الرأي وإبطال كل ذلك.58 :6 ،
( )3النور.63 :
وخرج
( )4أخرجه حممد بن عبد هللا ابن العريب" ،أحكام القرآن" .راجع أصوله ّ
أحاديثه وعلَّق عليه حممد عبد القادر عطا( ،ط ،3بريوت :دار الكتب
العلمية1424 ،ه2003-م) ،يف مسألة معىن قوله تعاىل( :أن تصيبهم
فتنة).432 :3 ،
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واملعاصي ،وال يكون منها ما هو من اللمم وصغائر الذنوب ،بله أن
يكون منها ما هو مكروه.
فوصف الضاللة الزم لكل البدع ،شامل جلميع أنواعها ،كما
قال « :كل بدعة ضاللة»( ،)1ولكن هذه البدع ليست يف الذم
والنهي على رتبة واحدة ،فمنها ما هو قبيح وأقبح ،وغليظ وأغلظ ،فإذا
نسب بعضها إىل بعض ميكن القول أن منها كباراً ،ومنها صغاراً(،)2
وذلك من عدة أوجه كما يلي:
األول :إن البدع منها ما خيل بشروط العبادة أو أركاهنا
وواجباهتا ،ومنه ما خيل بسننها ومستحباهتا .فإن وقعت البدعة يف
الشروط كأن جيعل وقت الفجر قبل طلوع الفجر الصادق ،أو وقعت
يف األركان كأن جيعل السجود قبل الركوع ،أو وقعت يف الواجبات كأن
جيعل التسبيح هو الذكر املشروع يف اجللوس بني السجدتني فهذه البدع
وحنوها تكون من الكبائر ،وإن وقعت البدعة يف السنن واملستحبات
كأن جيعل الدعاء مجاعة هو السنة بعد الصالة فهي أدىن رتبة بال
شك ،وهكذا سائر العبادات ،وبناءً على ما سبق ميكن تقسيم البدع
إىل كبائر وصغائر حبسب ما ختل من العبادة اليت تقع فيها(.)3
الثاين :إن البدع منها بدع كلية ،وبدع جزئية:
( )1أخرجه مسلم" ،صحيح مسلم".592 :2 ،
( )2الشاطيب" ،االعتصام"66 :1 ،؛ .559-530 :2
( )3الشاطيب" ،االعتصام".540 ،518 :2 ،
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فالبدع الكلية :هي البدع املركبة اليت تقع يف أمور كلية ،تشمل
فروعا وجزئيات كثرية.
مثل بدعة الروافض والتصوف وبدعة األشعرية ،وبدعة اخلوارج
وحنوهم من الفرق.
وأما البدع اجلزئية فهي البدع البسيطة اليت تقع يف أمر جزئي،
كبدعة االحتفال مبولد نيب من األنبياء عليهم السالم ،أو ويل من
األولياء ،أو البدع الواقعة يف بعض أحكام الصالة أو الصيام أو الزكاة
أو احلج وحنوها.
فما وقع من البدع يف الكليات فهو من كبائر البدع ،وما وقع يف
اجلزئيات فهو من صغائر البدع(.)1
هذا يف اجلملة ،وإال فإن البدعة قد تكون واقعة يف اجلزئيات،
ولكنها تكون من كبائر البدع ،كبدعة النياحة واللطم على احلسني يف
يوم عاشوراء أو كبدعة االحتفال بعيد النريوز مثالً.
وتعم البلوى به ،ومن
الثالث :أن من البدع ما ينتشر ويظهر ّ
البدع ما يكون حمدود الظهور واالنتشار.
فاألول :كبدعة الذكر ابلرقص والدف والتصفيق يف املساجد
واحملافل ليلة اإلسراء واملعراج ،والثاين كبدعة االحتفال مبولد ويل ما يف
قرية ال يتع ّدى ذكره هذه القرية مثالً.
( )1الشاطيب" ،االعتصام".549 :2 ،
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فيمكن القول أن البدع اليت تظهر وتثبت تع ّد من كبائر البدع،
تعم هبا البلوى هبا تع ّد من صغائر البدع ،وهذا ليس
وأن البدع اليت ال ّ
بضابط دقيق ،وإمنا املراد وقوعه يف اجلملة ويف الغالب ،وإال قد يعرتي
البدعة احملدودة غري املنتشرة ما جيعلها من كبائر البدع كما لو احتفلوا
مبيالد من عُ ِرف بكفره أو زندقته ،أو ختلل احتفاهلم شيء من الكبائر
واملوبقات ،كشرب مخر ،أو انتهاك أعراض ،وحنو ذلك.
وأخرياً يقال :إن البدع الصغار قد يشوهبا أو يقرتن هبا ما يغلظ
خمالفتها للدين حىت تصري من الكبائر ،وذلك كأن يداوم عليها صاحبها،
ويصر عليها( ،)1أو كأن يدعو إليها ،وينافح عنها ،ورمبا شنع على من
ّ
أنكرها ،وأشد من ذلك من أنكر على من تركها ،أو كأن تُفعل يف جمامع
الناس ،أو تنقل على شاشات التلفاز ،والتواصل االجتماعي ،أو يفعلها
من يُقتدى به ،فيعمل به فئام العوام أتباع كل انعق.
( )1وأما مقولة( :ال صغرية مع اإلصرار ،وال كبرية مع االستغفار) فقد رويت
مرفوعة بسند ضعيف جداً ،انظر :حممد انصر الدين األلباين" ،ضعيف
اجلامع الصغري وزايدته" .أشرف على طبعه :زهري الشاويش( ،ط ،1بريوت:
املكتب اإلسالمي1410 ،ه) ،910 ،كما رويت موقوفة عن ابن عباس -
رضي هللا عنه ،-وال يصح ،وإمنا هو من كالم بعض املتصوفة ،انظر :حممد
بن علي الشوكاين" ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول".
الشيخ أمحد عزو عناية ،وق ّدم له الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين
صاحل فرفور( ،ط ،1دار الكتاب العريب1419 ،هـ 1999 -م).146 :1 ،
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فإن العامل مثالً ،إذا أظهر البدعة -وإن صغرت -سهل على
الناس ارتكاهبا ،فإنه ال يشك أحد أن افتتان اجلاهل ببدعة العامل أش ّد
من افتتانه مبعصيته؛ ألن فعل العامل هلا يوحي إىل اجلاهل أهنا قربة
وطاعة ،فيكون أش ّد اتباعاً للعامل فيها( .)1فأصبحت كبرية ال من حيث
هي بل من حيث ما قارفها ،وهو أمر خارج عنها.
مث إن البدع قد تغلّظ وتستفحل لدى أصحاهبا حىت تصل هبم
ختل إخالالً كبرياً ابلدين فتكون من عظائم البدع
إىل بدع غليظة ّ
ختل أبصل إميان املرء وتنقض إميانه.
وموبقاهتا وقد تغلظ أكثر حىت ّ
فصل الشاطيب رمحه هللا تعاىل القول يف تقسيم البدع إىل
وقد ّ
كبائر وصغائر يف مواطن من كتاب االعتصام ،واليت متت اإلشارة
واإلحالة إليها يف ثنااي هذا البحث.
وهلذا ميكن تقسيم البدع الكربى إىل قسمني:
األول :بدع كربى مغلّظة (مك ّفرة).
تتضمن كفراً بواحاً خترج صاحبها من امللة.
وهي اليت ّ
الثاين :بدع كربى مغلّظة (غري مك ّفرة).
تتضمن إخالالً كبرياً ابلدين ،وخمالفة عظيمة
وهي البدع اليت ّ
()2
للشرع دون أن تصل إىل حد الكفر البواح املخرج من امللة .
( )1انظر :الشاطيب" ،االعتصام".552-551 :1 ،
( )2انظر :حكمي" ،معارج القبول".1244 :3 ،
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املبحث الثالث :تشعّب البدع وسريانها (بدعة القول خبلق القرآن
الكرميأمنوذجاً).
وهي بدعة أحدثها اجلهمية نتيجة إلنكارهم أمساء هللا وصفاته،
وقد أمجع السلف على أهنا بدعة مغلّظة ،واملشهور عنهم أهنا بدعة
مك ّفرة خمرجة من امللة(.)1
وأما تكفري اجلهمية (املشهور عن اإلمام أمحد وعامة أئمة أهل
السنة تكفري اجلهمية وهم املعطّلة لصفات الرمحن؛ فإن قوهلم صريح يف
مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب ،وحقيقة قوهلم جحود
الصانع ،ففيه جحود الرب وجحود ما أخرب به عن نفسه على لسان
رسله؛ وهلذا قال عبد هللا بن املبارك :إان لنحكي كالم اليهود والنصارى
وال نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية .وقال غري واحد من األئمة :إهنم
أكفر من اليهود والنصارى .يعنون :من هذه اجلهة ،وهلذا ك ّفروا من
يقول :إن القرآن خملوق ،وإن هللا ال يرى يف اآلخرة ،وإن هللا ليس على
العرش ،وإن هللا ليس له علم وال قدرة وال رمحة وال غضب وحنو ذلك
من صفاته)(.)2
مث هناك من حكى عن السلف فيما ورد عنهم من تكفري
( ) 1والناظر يف أصول هذه املقالة جيد أن مآالهتا هي إنكار الوحي والشرع
واألداين كلها ،بل تؤول مقاالهتا إىل إنكار وجود هللا تبارك وتعاىل احلقيقي،
وجعل وجوده وجوداً ذهنياً مطلقاً ،كوجود األساطري يف أذهان أصحاهبا.
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".485 :12 ،
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اجلهمية وغريهم قولني:
أحدمها :أنه كفر ينقل عن امللة ،وهو قول األكثرين.
الثاين :أنه كفر ال ينقل عن امللة .وإن هذا قالوه على سبيل
التغليظ.
كما تنازع املتأخرون من أصحاب أمحد يف ختليد املكفَّر من
هؤالء ،فأطلق أكثرهم التخليد ،وامتنع بعضهم من القول به( ،وحقيقة
األمر أهنم أصاهبم يف ألفاظ العموم يف كالم األئمة ما أصاب األولني يف
ألفاظ العموم يف نصوص الشارع .كلما رأوهم قالوا :من قال كذا فهو
كافر .اعتقد املستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ،ومل يتدبروا أن
التكفري له شروط وموانع قد تنتقي يف حق املعني ،وأن تكفري املطلق ال
يستلزم تكفري العني إال إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع)(.)1
ويبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه
ّ
العمومات مل يكفروا أكثر من تكلّم هبذا الكالم بعينه .ومشهور دعاء
اإلمام أمحد للخليفة وغريه ممن قال هبذه املقالة ودعا إليها ،ومحل الناس
التهجم .ولو كانوا مرت ّدين عن
عليها ابلسوط والسيف ،وهذا يف أغلظ ّ
اإلسالم ملا استغفر هللا ،كما نقل عنه أنه ك ّفر قوماً معيّنني من اجلهمية
(فأما أن يذكر عنه يف املسألة روايتان ففيه نظر ،أو حيمل األمر على
التفصيل ،فيقال :من ك ّفره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".487 :12 ،
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شروط التكفري وانتفت موانعه ،ومن مل يك ّفره بعينه؛ فالنتفاء ذلك يف
حقه ،هذا مع إطالق قوله ابلتكفري على سبيل العموم)(.)1
ويعود أصل هذه املقالة اخلبيثة وغريها من مقاالت اجلهمية إىل
الفالسفة الصابئة املشركني ،ومن أضلوه من اليهود والنصارى .وذلك أن
الصابئة كان منهم دهريون منكرون للصانع ،وللبعث ،واملعاد ،ويقولون
بقدم العامل ،وكان منهم من ليس بدهري ،بل يثبتون الصانع ،ويقولون
حبدوث العامل .إال أهنم كانوا ال يثبتون هلل كالماً ،بل ال يثبتون سائر
وجل ،حيث كانوا ال يصفون هللا أبي صفة ثبوتية ،وإمنا
صفات هللا ّ
عز ّ
يصفونه ابلسلوب فقط :فيقولون :ليس جبوهر ،والعرض ،والجسم،
والطول ...اخل.
وكان هؤالء الصابئة خمتلفني أشد االختالف يف األمور اإلهلية،
ويتناظرون فيما بينهم ابملنطق املأخوذ مقدماته من املقدمات السفلية
املوجودة يف الرتاب واملاء واهلواء ،واحليوان واملعدن ،والنبات ،ويريدون
هبذه املقدمات السفلية اليت تصلح ملعرفة أمور الدنيا :من صناعة،
وحراثة ،وحياكة ،أن ينالوا معرفة علم مافوق السموات ،وأول األمر
وآخره.
فتلقف هذا املذهب منهم اجلعد بن درهم ألنه كان حبران،
وحران هبا كثري من الصائبة فأنكر أن يكون هللا كلم موسى تكليماً ،أو
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".348 :23 ،488 :12 ،
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اختذ إبراهيم خليالً .فذبح على ذلك يف أوائل املائة الثانية ،مث تلقف
عنه هذا القول اجلهم بن صفوان ،ولكنه انفق ملا رأى مصري سلفه
واستشناع املسلمني هلذا القول فقال :هو يتكلم جمازاً ال حقيقة وكالمه
خملوق يف حمل كاهلواء ،وورق الشجر.
مث دخلت املعتزلة يف مذهب جهم بسبب مناظرهتم للصابئة
الدهرية ،وقالوا :إن هللا يتكلّم حقيقة ،لكن املتكلّم هو من فعل الكالم،
ولو كان يف حمل منفصل عنه! ومل يفرقوا بني قال وفعل ،فناظروهم يف
إثبات وجود هللا عز وجل هبذه املقدمات املنطقية الفاسدة فقالوا :ال
ميكن إثبات حدوث العامل إال إبثبات األعراض ،ومن مث إثبات
حدوثها ،ومن مث إثبات ،عدم خلو اإلجسام منها ،ومن مث إثبات
امتناع حوادث ال أول هلا .وابلتايل يُثبت حدوث األجسام ألن ما ال
يسبق احلادث فهو حادث ،فالعامل حادث ألنه مكون من اجلواهر
واألجسام واألعراض .مث إذا أثبتوا حدوث العامل قالوا :كل حادث البد
له من حمدث وهو هللا عز وجل وكل فقرة من الفقرات السابقة يستدلون
هلا مبقدمات وأقيسة منطقية طويلة كليلة مملة وسقيمة يف نفس الوقت.
لكن حتسن اإلشارة ههنا إىل أن إثبات حدوث العامل حبلول
احلوادث فيه أدى إىل تقريرهم أبن هللا ال حتل احلوادث به؛ ألن ما حتل
به احلوادث فهو حادث ،فهذا أدى إىل إنكار كل صفات هللا تعاىل
عند املعتزلة؛ ألهنا أعراض ،واألعراض حادثة عنهم ،ونفي صفات هللا
تعاىل أدى هبم إىل القول بنفي صفة الكالم والقول حبدوث القرآن
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الكرمي ،واحلادث خملوق عندهم.
فتسلّطت عليهم الفالسفة وقالوا :إن دليلكم هذا ينتقض مبا
ثبت يف كتابكم من إثبات الصفات هلل عز وجل ،والصفات :أعراض،
واألعراض حادثة فيلزم أن يكون الصانع حاداثً ،ألن ماقامت به
احلوادث فهو حادث كما قررمت! فالتزمت املعتزلة حينئذ نفي مجيع
الصفات ،حىت يستقيم دليلهم يف إثبات الصانع ،وقالوا خبلق القرآن.
وكان هؤالء قد كثروا يف أواخر املائة الثانية بسبب تعريب كتب
الفالسفة والصابئة يف عهد املأمون ،فظهرت هذه املقالة يف أهل السيف
واإلمارة (املأمون مث املعتصم مث الواثق) الذين امتحنوا الناس هبذه املقولة.
فتصدى هلا اإلمام املبجل أمحد بن حنبل وامتحن وأوذي فيها أشد
االمتحان واألذى ،حىت نصر هللا السنة على يديه ،إال أن فروع اجلهمية
كانت قد انتشرت يف الناس ،فظهرت مقاالت كثرية يف هذا الباب.
وكان أمر هللا قدراً مقدوراً(.)1
وقد ّبني شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -ضعف هذه
الطريقة اليت يسلكها املتكلّمون يف إثبات وجود هللا عز وجل يف مواضع
كثرية من كتبه(.)2
( )1انظر ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"،310 ،164 ،149 ،26 :12 ،
.502 ،350
( ) 2انظر أمحد بن عبد احلليم" ،درء التعارض بني العقل والنقل" .حتقيق الدكتور
حممد رشاد سامل( ،ط ،2اململكة العربية السعودية :جامعة اإلمام حممد بن
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وجممل القول فيما تق ّدم أن يقال :مسألة حلول احلوادث من
األلفاظ احملدثة املبتدعة والقول يف ذلك نفياً وإثبااتً مل يرد به كتاب
يفصل القول فيها :فإن
والسنة .والقاعدة يف هذه األلفاظ احملدثة أن ّ
أريد بنفي حلول احلوادث ابهلل عز وجل أنه ال حيل يف ذاته املقدسة
شيء من خملوقاته ،أو أنه ال حيدث له وصف متجدد مل يكن فهذا نفي
صحيح .وإن أريد به نفي صفات هللا عز وجل أو شيء منها فهذا نفي
ابطل ،تستخدم األلفاظ الشرعية اليت وردت يف الكتاب والسنة إلثبات
هذه املسائل الشرعية(.)1
وقد تبيّنت خطورة هذه البدعة ومآالهتا لدى السلف الصاحل
ردها واإلنكار عليها.
منذ ظهورها ،فجاءت عباراهتم صرحية يف ّ
روى إسحق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعود اإلسالمية1411 ،ه 1991 -م) ،خاصة يف اجلزء الثاين والثالث
والرابع؛ وأمحد بن عبد احلليم بن تيمية " ،منهاج السنة النبوية يف نقض كالم
الشيعة القدرية " .حتقيق حممد رشاد سامل( ،ط ،1الرايض :جامعة اإلمام
حممد بن سعود1406 ،ه)258 :2 ،442 ،180 ،148 :1 ،؛ وابن
تيمية" ،جمموع الفتاوى".350 ،310 ،164 ،149 ،26 :12 ،
( )1انظر ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"323 :6 ،؛ وحممد بن عالء الدين ابن
أيب العز" ،شرح الطحاوية" .حتقيق شعيب األرنؤوط  -عبد هللا بن احملسن
الرتكي( ،ط ،10بريوت :مؤسسة الرسالة1417 ،هـ 1997 -م)،76 ،
وانظر زايدة تفصيل هلذه القاعدة.207 :
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قال( :أدركت أصحاب النيب  فمن دوهنم منذ سبعني سنة يقولون:
هللا خالق وماسواه خملوق ،والقرآن كالم هللا ،منه خرج وإليه يعود)(.)1
( )1أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي" ،الرد على اجلهمية" .ختريج :حممد انصر
الدين األلباين ،حتقيق :زهري الشاويش( ،ط ،4بريوت – دمشق :املكتب
اإلسالمي1402 ،ه)100 ،؛ وأخرجه يف" ،الرد على بشر" .حتقيق حممد
حامد الفقي ( ،ب ط ،دار الكتب العلمية -تصوير1358 ،-ه)116 ،؛
وعبيد هللا بن حممد ابن بطة" ،اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق
املذمومة" .حتقيق رضا بن نعسان معطي ،ويوسف بن عبد هللا الوابل،
وعثمان عبد هللا آدم( ،ط ،2الرايض :دار الراية للنشر والتوزيع1415 ،ه)؛
وخرج أحاديثه
 ،7/2وأمحد بن احلسني البيهقي" ،األمساء والصفات" .ح ّققه ّ
وعلّق عليه :عبد هللا بن حممد احلاشدي ،وق ّدم له :فضيلة الشيخ مقبل بن
هادي الوادعي( ،ط ،1جدة :مكتبة السوادي1413 ،هـ 1993 -م):1 ،
 ،598وفيه أن إسحق بن راهويه قال عقبه:
(وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول هللا  من البدريني
واملهاجرين واألنصار ،مثل :جابر بن عبد هللا ،وأيب سعيد اخلدري ،وعبد هللا
بن عمرو ،وعبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن الزبري -رضي هللا عنهم ،-وأجلة
التابعني رمحة هللا عليهم ،وعلى هذا مضى صدر هذه األمة مل خيتلفوا يف
ذلك) ،كما ذكر الاللكائي مجاعة من أجلة التابعني ممن لقيهم عمرو بن
دينار :كطاووس ،وجماهد ،وسعيد بن جبري ،وعكرمة ،وسامل بن عبد هللا بن
عمر ،وعلي بن احلسني (زين العابدين) ،وأيوب السختياين ،واألعمش،
وغريهم .مث ساق األسانيد إىل كثري منهم يف ذكر قوهلم يف القرآن( :أنه كالم
هللا غري خملوق).
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كما نقل مثل هذا التعبري عن غري و ٍ
احد من السلف ،منهم:
حرب األمة وفقيهها عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهم ،)1(-ووكيع بن
اجلراح وسفيان بن عيينة -رمحهما هللا.)2(-
و َّأما اإلمام أمحد فقد تواتر النقل عنه يف إنكار هذه البدعة،
وحتمله أنواع أشد األذى والتنكيل إلنكار هذه البدعة مشهور يف
وثباته ّ
كتب الرتاجم والسري( ،)3فمنها ما ذكره عنه ابن عمه حنبل بن إسحق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر هبة هللا بن احلسن الاللكائي " ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
" .حتقيق الكتور أمحد سعد محدان( ،ط ،2الرايض :دار طيبة1411 ،ه)،
240-235 :2؛ وأمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،جمموعة الرسائل
الكربى"( .ب ط :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ب ت) ،املناظرة حول
العقيدة الواسطية 419 :1؛ وابن تيمية "جمموع الفتاوى"،419 :12 ،
.505
( )1أخرجه الاللكائي" ،أصول أهل السنة"230 :2 ،؛ والبيهقي" ،األمساء
والصفات"590 :2 ،؛ وذكره احلسني بن حممد البغوي" ،شرح السنة".
حتقيق شعيب األرانؤوط ،وحممد زهري الشاويش( ،ط ،2بريوت :املكتب
اإلسالمي1406 ،ه)185 :1 ،؛ وابن تيمية" ،جمموع الفتاوي":12 ،
.505 ،418
( )2أخرجه الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة".348 :2 ،
( )3حممد بن أمحد الذهيب" ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم" .حتقيق
الدكتور عمر عبد السالم تدمري( ،ط ،2بريوت :دار الكتاب العريب،
1413ه) ،ولعله أكثر من تكلّم فيها وأطال النفس يف ذكر تفاصيلها.
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بن حنبل ،حيث نقل كالماً أليب عبد هللا يف القرآن وفيه( :فمن زعم أن
القرآن خملوق فهو كافر ،والقرآن كالم هللا غري خملوق منه بدأ وإليه
يعود.)1()...
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ومذهب سلف األمة ،وأئمتها
من الصحابة والتابعني هلم إبحسان ،وسائر أئمة املسلمني :كاألئمة
األربعة وغريهم ،مادل عليه الكتاب والسنة ،وهو الذي يوافق األدلة
العقلية الصرحية :أن القرآن كالم هللا منزل غري خملوق ،منه بدأ وإليه
يعود)(.)2
فلعل املناسب ههنا شرح معىن قول السلف( :منه بدأ ،وإليه
يعود).
فمعىن قوهلم( :منه بدا ،أو :منه خرج) أي :هو املتكلّم به.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :قال أمحد بن حنبل -رمحه هللا:-
((منه بدأ :أي هو املتكلم به )) .فإن الذين قالوا :إنه خملوق! قالوا:
خلقه يف غريه ،فبدأ من ذلك املخلوق!! فقال السلف :منه بدأ .أي
هو املتكلم به ،مل خيلقه يف غريه فيكون كالماً لذلك احملل الذي خلقه
فيه ،فإن هللا تعاىل إذا خلق صفة من الصفات يف حمل ،كانت الصفة:
( )1أخرجه أمحد بن حممد اخلالل" ،السنة" .د/عطية الزهراين( ،ط ،1الرايض،
دار الراية1410 ،ه ،واجمللد السادس والسابع خمطوط( ،).ق/157 /أ)،
وابن بطة" ،اإلابنة".32 :2 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".37 :12 ،
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صفة لذلك احملل ،ومل تكن صفة لرب العاملني ،فإذا خلق طعماً أو لوانً
يف حمل ،كان ذلك احملل هو املتحرك املتلون به ،وكذلك إذا خلق حياة
أو إرادة أو قدرة أو علماً أو كالماً يف حمل ،كان ذلك احملل هو :املريد،
القادر ،العامل ،املتكلم بذلك الكالم ،ومل يكن ذلك املعىن املخلوق يف
ذلك احملل صفة لرب العاملني ،وإمنا يتصف الرب تعاىل مبا يقوم به من
الصفات ،ال مبا خيلقه يف غريه من املخلوقات ،فهو احلي ،العليم،
القدير ،السميع ،البصري ،الرحيم ،املتكلم ابلقرآن ،وغريه من الكالم،
حبياته وعلمه ،وقدرته وكالمه القائم به ،ال مبا خيلقه يف غريه من هذه
املعاين) (.)1
فصفات اخلالق تليق جبالله وكماله وهي غري خملوقة ،وصفات
املخلوقني تليق حباهلم ونقصاهنم وهي خملوقة.
ردهم على اجلهمية.
وهذه القاعدة كانت من حجج السلف يف ّ
قال الدارمي( :الكالم من اخلالق واملخلوق صفتهما ،فاخلالق جبميع
صفاته غري خملوق ،واملخلوق جبميع صفاته خملوق ،والشك فيه)(.)2
وروي حنوه عن وكيع( ،)3وحممد بن يزيد الواسطي( ،)1وإمساعيل بن أيب
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"40 :12 ،؛ وانظر ابن أيب العز" ،شرح
الطحاوية".137 ،
رد الدارمي على
"الرد على بشر" ،112 ،وانظر 93؛ وانظر " ّ
( )2الدارميّ ،
اجلهمية".103 ،
( )3أخرجه عبد هللا بن اإلمام أمحد" ،السنة" .حتقيق حممد سعيد سامل
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أويس( ،)2وعن حممد بن احلسن الشيباين( ،)3وإمام أهل السنة أمحد بن
حنبل -رمحهم هللا.)4(-
وملا سئل :قد وقع من أمر القرآن ما وقع ،فإن سئلت عنه ماذا
أقول للسائل؟ قال :قال يل( :ألست أنت خملوقاً؟) قال :نعم .قال:
(أليس كل شيء منك خملوقاً؟) قال :نعم .قال( :فكالمك ،أليس هو
منك وهو خملوق؟) قال :نعم .قال( :فكالم هللا أليس هو منه؟) قال:
نعم .قال( :فيكون من هللا شيئاً خملوقاً؟!!)(.)5
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن نقل هذا األثر عن اإلمام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القحطاين( ،ط ،2الدمام :رمادي للنشر  -الرايض :املؤمتن للتوزيع):1 ،
.117
( )1أخرجه عبد هللا بن أمحد" ،السنة".159 :1 ،
( )2أخرجه حممد بن إمساعيل البخاري" ،خلق أفعال العباد"( .ب ط ،القاهرة:
مكتبة الرتاث اإلسالمي ،ب ت)7 ،؛ وعبد هللا بن اإلمام أمحد" ،السنة"،
156 :1؛ وحممد بن احلسني اآلجري" ،الشريعة" ،حتقيق حممد حامد
الفقي( ،ط ،1الرايض :دار السالم1413 ،ه)80 ،؛ والاللكائي" ،شرح
أصول أهل السنة".272 ،249 :2 ،
( )3أخرجه الاللكائي" ،شرح أصول أهل السنة" ،270 :2 ،وأخرج مثله عن
ابن أيب أويس ،262 :2 ،وعن إمساعيل بن ًعلَيّه.58 :2 :
( )4أخرجه ابن بطة" ،اإلابنة".35 :2 ،
( )5ابن بطة" ،اإلابنة"35 :2 ،؛ وأخرجه الاللكائي" ،أصول أهل السنة":2 ،
.263
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أمحد( :بني أمحد للسائل :أن الكالم من املتكلم ،وقائم به ،الجيوز أن
يكون الكالم غري متصل ابملتكلم ،والقائم به ،بدليل أن كالمك أيها
املخلوق منك؛ ال من غريك ،فإذا كنت أنت خملوقاً وجب أن يكون
كالمك أيضاً خملوقاً ،وإذا كان هللا تعاىل غري خملوق ،امتنع أن يكون
ماهو منه وبه خملوقاً .وقصده بذلك الرد على اجلهمية الذين يزعمون أن
كالم هللا ليس من هللا وال متصل به)(.)1
ومعىن قوهلم( :وإليه يعود) :أي :يسرى به يف آخر الزمان من
املصاحف والصدور ،فال يبقى يف الصدور منه كلمة ،وال يف املصاحف
منه حرف)(.)2
س
فعن حذيفة بن اليمان قال :قال رسول هللا  « :يَ ْد ُر ُ
س َو ْش ُي الثوب حىت اليدرى ما صيام ،وال صالة ،وال
ُ
اإلسالم كما يَ ْد ُر ُ
نسك ،وال صدقة ،وليُسرى على كتاب هللا عز وجل يف ليلة فال يبقى
يف األرض منه آية ،وتبقى طوائف من الناس :الشيخ الكبري والعجوز
يقولون :أدركنا آابءان على هذه الكلمة ((ال إله إالَّ هللا)) فنحن
نقوهلا«(.)3
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".434 :12 ،
( )2انظر ابن تيمية" ،الرسائل الكربى"147 :1 ،؛ و "جمموع الفتاوى".561 :12 ،
( )3أخرجه حممد بن يزيد ابن ماجه" ،سنن ابن ماجه" .حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي ( ،ب ط ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية  -دار الراين للرتاث ،ب
ت)1344 :2 ،؛ وحممد بن عبد احلكيم احلاكم النيسابوري" ،املستدرك على
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َو ْش ُي الثوب :أي نقشه( ،وليسرى على كتاب هللا) ،أي يذهب
ابلليل(.)1
وعن شداد بن معقل قال :قال :عبد هللا( :إن هذا القرآن الذي
بني ظهرانيكم يوشك أن ينزع منكم) قلت :ايعبد هللا بن مسعود:
كيف ينزع منا وقد أثبته هللا يف قلوبنا ،وأثبتناه يف مصاحفنا؟ قال:
(يسري يف ليلة ،فينُتزع مايف القلوب ،ويذهب مبا يف املصاحف ،مث تال:
ﱡﭐﳋﳌﳍ ﳎﳏﳐﱠ)(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحيحني" .حتقيق مصطفى عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1411 ،ه) ،وقال( :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل
خيرجاه) ،ووافقه الذهيب520 :4 ،؛ وذكر احلافظ ابن حجر أن (سنده قوي).
"الفتح"16 :13 ،؛ قال األلباين( :وهو كما قاال)" .سلسلة األحاديث
الصحيحة"( ،ط ،4بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،ه).127 :1 ،
( )1حممد فؤاد عبد الباقي" ،حاشية سنن ابن ماجه" .بتحقيقه هو ( ،ب ط،
القاهرة :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب -مطبوع مع
سنن ابن ماجه ،-ب ت).1344 :2 ،
( )2أخرجه البخاري" ،خلق أفعال العباد"1084 ،؛ وحممد بن جرير الطربي،
"جامع البيان يف تفسري القرآن -تفسري الطربي" .حتقيق أمحد حممد شاكر،
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000 -م)106 :15 ،؛ وابن
بطة" ،اإلابنة" 365 :1؛ وذكره علي بن أيب بكر اهليثمي" ،جممع الزوائد
ومنبع الفوائد" .حتقيق عبدهللا الدرويش( ،ب ط ،بريوت :دار الفكر،
1414هـ) وع ّقب عليه بقوله( :رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري
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قال الشيخ ابن عثيمني -رمحه هللا( :-وذلك إمنا يقع حني
يعرض الناس عن العمل ابلقرآن إعراضاً كلياً فريفع عنهم تكرمياً له وهللا
املستعان).
وهناك معىن ٍ
اثن ميكن أن حيمل عليه قول السلف( :وإليه يعود)،
ً
وهو :أنه :تعود صفة الكالم ابلقرآن إليه ،مبعىن أن أحداً ال يوصف أبنه
تكلم به غري هللا ،ألنه هو املتكلم به والكالم صفة للمتكلم)(.)1
مث إن القول خبلق القرآن تلقفها املعتزلة عن اجلهمية ،فصارت
من أصول مذهبهم ،وطاروا هبا يف كل جانب حىت عرف هذا القول هبم
واشتهر عنهم أكثر من اجلهمية ،وكان رأس املعتزلة فيها بشر املريسي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شداد بن معقل ،وهوثقة).637 :7 ،
وذكره ابن حجر" ،الفتح" ،وقال( :وسنده صحيح ولكنه موقوف).16 :13 ،
كما ذكره علي بن حممد الشوكاين "فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية
من علم التفسري"( .ط ،2مصر :مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب
وبني أن له شواهد عن :أيب هريرة مرفوعاً وموقوفاً ،وعن
وأوالده1383 ،ه)ّ ،
معاذ بن جبل وجابر ،وابن عباس ،وابن عمر مرفوعاً ،وعن عبد هللا بن عمرو
موقوفاً.258 :3 ،
( )1حممد بن صاحل العثيمني" ،فتح رب الربية بتلخيص احلموية"( ،ب ط،
الرايض :دار الوطن للنشر ،ب ت)88 ،؛ وانظر حممد خليل هراس" ،شرح
العقيدة الواسطية" ،حتقيق علوي بن عبدالقادر السقاف( ،ط ،2الرايض:
دار اهلجرة للنشر والتوزيع1414 ،ه).199 ،
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املبحث الرابع :من فروع بدعة اجلهمية :القرآن عبارة عن كالم اهلل.
وأصل القول ابلعبارة هو أن أاب حممد بن سعيد بن كالب ،هو
أول من قال يف اإلسالم :إن معىن القرآن كالم هللا ،وحروفه ليست
كالم هللا! وخالف اجلهمية واملعتزلة يف ذلك ،وأثبت العلو هلل على
العرش ،ومباينته للمخلوقات ،وكان الناس قد تكلّموا فيمن بَّلغ كالم
غريه هل يقال له حكاية أم ال؟ وأكثر املعتزلة قالوا :هو حكاية عنه.
فقال ابن كالب :القرآن العريب حكاية عن كالم هللا ،ليس بكالم هللا.
فجاء بعده أبو احلسن األشعري( )1فسلك مسلكه يف إثبات أكثر
الصفات ،ويف مسألة القرآن أيضاً ،واستدرك عليه قوله(( :هذا
حكاية)) وقال :احلكاية إمنا تكون مثل احملكي ،فهذا يناسب قول
( )1هو أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحق بن سامل األشعري (من أوالد أيب
موسى األشعري صاحب رسول هللا  )كان معتزلياً مث اتب منه وسلك طريقة
ابن كالب يف نفي الصفات االختيارية املتعلقة ابملشيئة والقدرة ،وإثبات غريها
من الصفات سواءاً الصفات الذاتية اخلربية أو العقلية مث رجع واتب يف آخر
عمره إىل مذهب السلف (وإن بقيت فيه بقااي) وصنّف كتاب اإلابنة اليت صرح
فصل القول يف ذلك .ت. 324 :
فيه أبنه على عقيدة اإلمام أمحد مث ّ
انظر ترمجته يف :حممد بن أمحد الذهيب" ،سري أعالم النبالء" ،حتقيق شعيب
األرانؤوط ،وحسني األسد( ،ط ،9بريوت :مؤسسة الرسالة1413 ،ه)،
87 :15؛ أمحد بن علي اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1405 ،ه).346 :11 ،
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املعتزلة .وإمنا يناسب قولنا :أن نقول :هو عبارة عن كالم هللا .ألن
الكالم ليس من جنس العبارة(.)1
وكان اخلالف مستمراً بني املعتزلة القائلني أبن كالم هللا خملوق
خلقه هللا يف غريه ،وهو متعلق مبشيئته وقدرته عز وجل ،وأهل السنة
القائلني أبن كالم هللا غري خملوق ،وهو صفة له قائمة به متعلقة مبشيئته
وقدرته عز وجل ،وكانوا يردون عليهم ابلكتاب والسنة ،دون الدخول
معهم يف متاهات علم الكالم واملنطق ،بل كان إمامهم أايم الفتنة واحملنة
أمحد بن حنبل ،كلما أوردوا عليه شبهة من شبهاهتم يقول :إئتوين آبية
أو حديث .حىت ظهر ابن كالب -ومن بعده األشعري -فأراد الرد
عليهم أبصوهلم املنطقية الفاسدة ،فنفى اخللق عن القرآن ،وأنكر عليهم
أن يكون الكالم قائماً بغري املتكلم ،فقال :كالم هللا قائم بذاته عز
وجل ،وهو غري خملوق ،ومل يفهم لنفي اخللق عنها إالَّ كوهنا قدمية بذات
هللا عز وجل الزمة لذاته ،بناءً على مذهبه يف نفي كل صفات هللا
الفعلية االختيارية املتعلقة ابملشيئة والقدرة ،حىت يسلم له دليله يف إثبات
وجود هللا وحدوث العامل بدليل احلدوث واإلمكان بنفي حلول احلوادث
فلما أثبت
ابهلل تعاىل الذي وافق اجلهمية واملعتزلة فيه كما تق ّدم بيانهَّ ،
َّ
أن كالم هللا قدمي غري متعلق ابخللق (كالعلم) رأى أن القدمي اليتصور
أن يكون حروفاً وأصوااتً ملا فيها من التعاقب وسبق بعضها بعضاً .إذ
( )1انظر ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".272 :12 ،
فصل شيخ اإلسالم القول يف خمالفة املعتزلة يف ابب الصفات عموماً.
حيث ّ
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أن الصوت يستحيل بقاؤه ،وماامتنع بقاؤه امتنع قدمه بطريق األوىل
فهو حادث .واحلروف كذلك حادثة ألهنا التكون كالماً إالَّ إذا كانت
متعاقبة والقدمي اليكون مسبوقاً بغريه.
فلزم حينئذ أن يكون كالم هللا هو املعىن فقط ،و َّأما احلروف
واألصوات فهي حكاية أو عبارة عن ذلك املعىن دالة عليه وهي خملوقة.
مث إن الكالبية قالت :إنه أربعة ٍ
معان :األمر ،والنهي ،واخلرب،
واالستخبار .فلما أُلزم حينئذ من خصومه ِمل التخصيص هبذه األربعة
رجح هذا القدر من املعاين على غريه؟ قالت األشاعرة
فقط؟ وما الذي ّ
معىن واحد الجيوز تعدده والتبعضه ،ألنه لو تعدد أو تبعض لكان
هو ً
اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحاً بال مرجح وهذا ممتنع ،ولو قيل:
ٍ
معىن
القدر له ،للزم وجود معان الهناية هلا وهذا ممتنع أيضاً ،فهو إذاً ً
واح ٌد قدمي يف األزل ،قائم بذات هللا عز وجل وهو األمر ،والنهي،
واخلرب ،واالستخبار!! وهو عني القرآن والتوراة ،والزبور ،واإلجنيل!!
وكونه أمراً وهنياً وخرباً واستخباراً ،إمنا هو صفات لذلك املعىن الواحد
الأنواع له ،كما يوصف الشخص الواحد أبنه :ابن لزيد ،وعم لعمرو،
وخال لبكر .وكونه قرآانً وتوراةً وإجنيالً وزبوراً ،هو تقسيم للعبارات عنه
ال لذاته بل إذا عرب عن ذلك املعىن ابلعربية كان قرآانً ،وإن عرب عنه
ابلعربية كان تورا ًة ،وإن عرب عنه ابلسراينية :كان إجنيالً ،واملعىن واحد.
فمعىن التوراة هو نفس معىن اإلجنيل والقرآن والزبور وسائر كالم هللا،
ومعىن آية الكرسى وآية الدين واحد!!
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فاألشاعرة أثبتوا الكالم هلل تعاىل ،وأنه صفة قائمة به .وقالوا :إن
كالمه كسائر صفاته :قدمي الزم لذاته أزالً( ،كحياته) غري متعلق
مبشيئته وقدرته.
ونصوص الكتاب والسنة أكثر من أن حتصر يف إثبات كالم هللا
عز وجل حقيقة وأنه تعاىل يتكلم مىت شاء مبا شاء ،كيف شاء تبارك
وتعاىل حبرف وصوت ،فكالمه صفة ذات ابعتبار جنسه ،وصفة فعل
()1
ابعتبار آحاده  ،فإن هللا قد نوع هذه الصفة يف إطالقها عليه تنويعاً
يستحيل معه نفي حقائقها ،وأتويلها على خالف ظاهرها حبملها على
اجملاز .وإذا كان كالمه وتكليمه ،وخطابه ونداؤه ،وقوله وأمره ،وهنيه
وعهده ،وإذنه وحكمه ،وإخباره وشهادته ،كل ذلك جماز الحقيقة له،
بطلت احلقائق كلها ،فإن احلقائق إمنا حقت بكلماته وفعله ﱡﭐ ﱦ ﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ( ،)2مث هب أنه أن ميكن أن يكون
ذلك يف موضع ،واثنني وثالثة وعشرة ،أفيسوغ محل أكثر من ثالثة
آالف وأربعة آالف موضع من نصوص الكتاب والسنة كلها على
اجملاز؟! فكل آية وكل حديث يف اإلخبار عما قال هللا أو يقول ،وكل
أثر عن السلف الصاحل فيه ذلك ،إذا استقرئت زاد على هذا العدد،
( )1انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"173 :12 ،؛ وابن أيب العز" ،شرح
الطحاوية"37 ،؛ وابن عثيمني" ،فتح رب الربية بتلخيص احلموية" -ضمن
رسائل يف العقيدة.86 ،-
( )2يونس.82 :
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ويكفي أحاديث الشفاعة والرؤية واحلساب ،وأحاديث تكليم هللا
ملال ئكته ورسله وعباده يوم القيامة ،وأحاديث تكليم هللا ألهل اجلنة
وسالمه عليهم ،وأحاديث تكليمه للشهداء وملوسى عليه السالم،
وتكلّمه عند النزول يف ثلث الليل اآلخر إىل غري ذلك ،وأمثاله
وأضعافه .بل إذا انتفت عن الباري تعاىل حقيقة الكالم ،انتفت حقيقة
الرسالة حينئذ .إذ إن حقيقة اإلرسال تبليغ كالم الرب تعاىل ،فإن كان
جمازاً كان الوحي كله جمازاً ،وإن كان من املتشابه كان الوحي كله من
املتشابه!! بل ينتفى اخللق كذلك إذ إن هللا خيلق بقوله وكالمه ﱡﭐ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ( ،)1سبحانك هذا هبتان
عظيم ،بل نشهد هللا ،ومالئكته ومجيع خلقه أنه تعاىل أحق هبذه الصفة
وأوىل هبا من كل أحد ،وأن البحر لو أمده من بعده سبعة أحبر ،وكانت
أشجار األرض أقالماً يكتب هبا ماتكلم به ،لنفدت البحار واألقالم ومل
تنفد كلمات ريب فسبحانه اخلالق ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗﱠ(.)3()2
( )1يس.82 :
( )2األعراف.84 :
( )3انظر حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية" ،خمتصر الصواعق املرسلة على
اجلهمية واملعطلة" .اختصره الشيخ حممد املوصلي( ،ب ط ،القاهرة :مكتبة
املتنيب ،ب ت).518 ،508 ،
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املبحث اخلامس :من فروع بدعة اجلهمية :مسألة التلفظ بالقرآن.
يتضمن بدعتني نشأات عن بدعة القول خبلق
هذا املبحث
ّ
القرآن.
هذه املسألة من تلبيس اجلهمية وحيلهم اليت جلأوا إليها حينما
وتبني زيفهم يف القول خبلق القرآن صراحة ،فاسترتوا
انكشف ابطلهم ّ
هبذه املسألة ،وهي القول أبن تل ّفظنا ابلقرآن وتالوتنا له خملوقة ،مث
قابلتهم طائفة أخرى قالوا :هي غري خملوقة ،فتشبّعت هذه البدعة إىل
بدعتني كالمها حتوي ابطالً وتشمل زوراً ،قال ابن بطة رمحه هللا( :ابب
ذكر اللفظية والتحذير من رأيهم ومقاالهتم ...فما نقرؤه حنن حكاية
لذلك القرآن أبلفاظنا حنن ،وألفاظنا به خملوقة)(.)1
وهلذا أنكر اإلمام على كال الطائفتني وغلظ عليها واشتهر قوله
فيهما( :من قال لفظي ابلقرآن خملوق فهو جهمي ،ومن قال لفظي
ابلقرآن غري خملوق فهو مبتدع)(.)2
وكذلك يقال يف التالوة والقراءة والكتابة.
وهلذا كان املنصوص عن أمحد وغريه من أئمة السنة واحلديث
( )1ابن بطة" ،اإلابنة".317 :5 ،
( )2أخرجه ابن بطة" ،اإلابنة"346 :1 ،؛ والاللكائي" ،شرح أصول أهل
السنة" 355؛ وحممد بن جرير الطربي" ،صريح السنة" .حتقيق بدر الدين
يوسف املعتون( ،ط ،1الكويت :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي،
1405ه).25 ،
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أهنم (اليقولون :إن التالوة هي املتلو مطلقاً ،والغري املتلو مطلقاً)(.)1
بل يفصلون القول يف ذلك ابملراد من هذا اللفظ فيقال :إن أريد
ابلتالوة والقراءة والكتابة :الكالم نفسه الذي يتلى ويقرأ ويكتب (أي
املفعول ) فالتالوة هي املتلو ،والقراءة هي املقروء ،والكتابة هي
املكتوب ،وإن أريد هبا فعل العبد وحركته ،فالتالوة ليست هي املتلو،
والقراءة ليست هي املقروء ،والكتابة ليست هي املكتوب ،وإن أريد هبا
جمموع األمرين :فهي متناولة لفعل العبد من تالوة :وقراءة ،وكتابة ،و
للكالم نفسه :املتلو واملقروء واملكتوب ،فحينئذ اليطلق أن التالوة هي
املتلو ،والأهنا غريه ،وكذلك القراءة والكتابة(.)2
وكان أول من أظهر هذه البدعة :أبو علي احلسني بن علي بن
يزيد البغدادي املعروف (ابلكرابيسي) (ت )248/وكان عاملاً من كبار
الفقهاء ،ممن صحب اإلمام الشافعي -رمحه هللا.-
قال اخلطيب عنه (وكان فهماً عاملاً فقيهاً ،وله تصانيف كثرية يف
الفقه ويف األصول تدل على حسن فهمه ،وغزارة علمه )...إىل أن
قال( :وحديث الكرابيسي يعز جداً ،وذلك أن أمحد بن حنبل كان
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" ،373 :12 ،وانظر.375 :
( )2عبد هللا بن مسلم بن قتيبة" ،االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية
واملشبِّهة" .حتقيق عمر بن حممود أبو عمر( ،ط ،1الرايض :دار الراية،
1412ه)75 ،؛ وابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"،307 ،198 ،74 :12 ،
375 ،359؛ و"درء التعارض".265 :1 ،
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يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ ،وكان هو أيضاً يتكلم يف أمحد ،فتجنب
الناس األخذ عنه هلذا السبب)(.)1
وكان الكرابيسي قد ألف كتاابً يف املدلسني ،وطعن فيه على
بعض الصحابة والتابعني ،فأُعلم أمحد ،فحذر منه وتكلم فيه ،فبلغ
ذلك الكرابيسي ،فتنمر وقال( :ألقولن مقالة حىت يقول ابن حنبل
خبالفها فيكفر !! فقال :القرآن كالم هللا غري خملوق ،إال أن لفظي
به خملوق ،ومن مل يقل لفظي ابلقرآن خملوق فهو كافر!!)(.)2
والكرابيسي إمنا قصد ابللفظ( :التلفظ الذي هو فعل العبد) ،ومل
يكن يقصد به :امللفوظ الذي هو كالم هللا.
قال الذهيب -رمحه هللا -يف سياق كالمه عن هذه املسألة( :مث
( )1مث ذكر عن حيىي بن معني أنه قيل له :إن الكرابيسي يتكلم يف اإلمام أمحد
فقال( :ماأحوجه أن يضرب .وقال :ومن حسني الكرابيس؟ لعنه هللا إمنا
يتكلّم الناس يف أشكاهلم) ،اخلطيب البغدادي "اتريخ بغداد".64 :8 ،
وهلذا مل خيرج له أحد من أصحاب الكتب الستة وإمنا ذكره احلافظ ابن حجر
يف هتذيب التهذيب ،والتقريب متييزاً.
انظر أمحد بن علي بن حجر" ،هتذيب التهذيب"( .ب ط ،القاهرة :دار
الكتاب اإلسالمي ،ب ت)359 :2 ،؛ و"تقريب التهذيب" .حتقيق حممد
عوامة( ،ط ،4حلب :دار الرشيد1412 ،ه)167 ،؛ وانظر يف ترمجته
كذلك الذهيب" ،السري" ،79 :12 ،و"ميزان االعتدال يف نقد الرجال".
حتقيق علي البجاوي( ،ب ط ،بريوت :دار املعرفة ،ب ت).544 :1 ،
( )2الذهيب" ،السري"289 :11 ،؛ وانظر ترمجة أمحد من اتريخ اإلسالم للذهيب.
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نشأت طائفة ،فقالوا :كالم هللا تعاىل منزل غري خملوق ،ولكن ألفاظنا به
خملوقة! يعنون :تلفظهم وأصواهتم به ،وكتابتهم له ،وحنو ذلك ،وهو
حسني الكرابيسي ومن تبعه ،فأنكر ذلك اإلمام أمحد ،وأئمة احلديث
وابلغ اإلمام أمحد يف احلط عليهم)( ،)1وقال( :وال ريب أن ما ابتدعه
وحرره يف مسألة التلفظ وأنه خملوق هو حق ،لكن أابه
الكرابيسيّ ،
اإلمام أمحد لئال يتذرع به إىل القول خبلق القرآن ،فس ّد الباب ،ألنك ال
تقدر أن تفرز التلفظ من امللفوظ الذي هو كالم هللا إالَّ يف ذهنك)(.)2
وأما تشنيع اإلمام أمحد على الكرابيسي؛ ألنه اعتقد أن
يتسرت هبذه املقولة ،كما يفهم ذلك من كالمه يف
الكرابيسي جهمي ّ
ابلتهجم بل وتكفريه له ،وذلك أن اجلهمية بعدما
الكرابيسي ووصفه
ّ
أذهلم هللا ،ونصر السنة زمن املتوكل ،وكان لثبات اإلمام أمحد اليد
تسرتوا مبقالة الكرابيسي هذه ،وعادوا المتحان الناس
الطوىل يف ذلكّ ،
مرة أخرى هبذه املقولة ،ولكن ليس بقوة السلطان واإلمارة ،وإمنا بقوة
التدليس والتلبيس ،وهذا ما تنبّه له اإلمام أمحد وسائر األئمة يف عصره،
واشتد إنكاره على الكرابيسي ملا بلغه أنه مل يكتف إبظهار بدعته حىت
كفر من مل يقل هبا ،فقال أمحد( :بل هو الكافر) وجهمه ،وحذر منه
وأمر هبجره بل هبجر من يكلمه .فقال ملن سأله عن قول الكرابيسي
( )1الذهيب" ،السري".510 :11 ،
( )2الذهيب" ،السري" .82 :12
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لفظي ابلقرآن خملوق؟ (إايك إايك إايك إايك وهذا الكرابيسي ،التكلمه
والتكلم من يكلمه أربع مرا ٍر أو مخساً) فقيل له :ايأاب عبد هللا :فهذا
القول عندك ومايتشعب منه يرجع إىل قول جهم؟ قال( :هذا كله قول
جهم)(.)1
وقال البنه عبد هللا ملا سأله عن قول الكرابيسي( :هذا كالم
سوء رديء ،وهو كالم اجلهمية ،كذب الكرابيسي ،هتكه هللا ،اخلبيث)
وقال( :قد خلف هذا بشراً املريسي) قال عبد هللا :وكان أيب يكره أن
يتكلم يف اللفظ بشيء ،يقال :لفظي به خملوق أو غريخملوق(.)2
ومل يكن هذا شأن اإلمام أمحد وحده بل تنبّه سائر األئمة
تسرت اجلهمية خلف هذه املقولة -كما تق ّدم ذكره -قال
كذلك على ّ
الاللكائي -رمحه هللا( :-سياق ما روي يف تكفري من قال :لفظي
ابلقرآن خملوق .روي ذلك عن األئمة عن حممد بن إدريس الشافعي،
وأيب مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري ،وأمحد ،وإسحاق ،وأيب عبيد،
وأيب ثور )...مث ذكر مجعاً من العلماء من سائر األمصار ،من أهل
الكوفة ومن أهل مصر والعواصم والثغور أهنم قالوا( :من قال لفظي
( )1أخرجه ابن بطة" ،اإلابنة"329 :1 ،؛ وحممد بن أيب يعلى أبو احلسني،
"طبقات احلنابلة"( .ب ط ،بريوت :دار املعرفة للنشر ،ب ت)288 :1 ،؛
واخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد".66 :8 ،
( )2عبد هللا بن اإلمام أمحد" ،السنة"165 :1 ،؛ وأخرجه ابن بطة" ،اإلابنة"،
.324 :1
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ابلقرآن خملوق ،فهو مبنزلة من قال :القرآن خملوق)(.)1
مث إنه نبغت طائفة أخرى من الذين يثبتون أن ألفاظ القرآن هي
كالم هللا فقالوا :ألفاظنا ابلقرآن غري خملوقة!! فهربوا من بدعة إىل بدعة
جتهم أولئك يف خلق القرآن بقدرية
ومن منكر إىل منكر؛ إذ قابلوا ّ
املعتزلة يف خلق أفعال العباد!
وهلذا أنكر اإلمام أمحد على كلتا الطائفتني وشنع عليهم وأمر
هبجرهم ،وتبعه األئمة من بعده على فتواه.
قال ابن بطة -رمحه هللا( :-من قال لفظي ابلقرآن خملوق فهو
ضال مضل جهمي ،ومن قال لفظي ابلقرآن غري خملوق ،فهو مبتدع،
اليكلم حىت يرجع عن بدعته ،ويتوب عن مقالته .فهذا مذهبنا؛ اتبعنا
فيه أئمتنا ،واقتدينا بشيوخنا رمحة هللا عليهم ،وهوقول إمامنا أمحد بن
حنبل رمحه هللا)( ،)2مث ذكر حكاية هذا القول عن أمحد عن غري و ٍ
احد
من أصحابه ،كما ذكر بعض اآلاثر اليت تبني اقتداء العلماء ابإلمام
أمحد يف هذه املسألة.
وسبب اإلنكار على الطائفتني أن قول القائل( :لفظي ابلقرآن)
كالم جممل مشرتك ،يراد به :املصدر الذي هو فعل العبد ،وفعل العبد
( )1مث ذكر بعد ذلك أقوال بعض من ذكرهم كالشافعي وأيب مصعب وأيب ثور
وغريهم.
انظر الاللكائي" ،شرح أصول أهل السنة".362-349 :2 ،
( )2انظر ابن بطة" ،اإلابنة" 346 :1 ،ومابعدها.
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خملوق ويراد به :نفس الكالم امللفوظ ،وهو القرآن ،وذلك كالم هللا غري
خملوق .إذ إن اللفظ يف األصل :مصدر لفظ يلفظ لفظاً ،لكن شاع
استعمال ذلك يف نفس الكالم امللفوظ ،وهو املراد ابللفظ عند
إطالقهم ،فمن قال( :لفظي ابلقرآن خملوق) .أوهم أن كالم هللا خملوق
وهذا قول اجلهمية .ولو قال :أردت بذلك جمرد تلفظي وفعلي!! قيل
له :مرادك صحيح .لكن إطالق اللفظ يشمل هذا وهو حق ،ويشمل
كالم هللا وهذا جتهم وابطل .ومن قال( :لفظي ابلقرآن غري خملوق).
أوهم أن فعل العبد غري خملوق هلل وهذا كالم املبتدعة من القدرية الذين
أخرجوا أفعال العباد عن خلق هللا عز وجل ،ولو قال :أردت بذلك
القرآن املتلو النفس حركايت .قيل له :مرادك صحيح ،لكن إطالق
اللفظ يشمل هذا وهو حق ،ويشمل فعلك وحركاتك وهذا بدعة
وابطل(.)1

( )1انظر ابن تيمية" ،درء التعارض"265-264 :1 ،؛ و"جمموع الفتاوى"،
.567 ،409 ،373 ،359 ،306 ،210 ،197 ،170 ،74 :12
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املبحث السادس :حمنة اإلمام البخاري يف مسألة اللفظ.
ومما يدل على انتشار هذه البدعة املتشعبة من بدعة القول
خبلق القرآن وبلوغها يف اآلفاق ما وقع لإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل
يف آخر حياته عندما رجع إىل نيسابور حيث كان الكالم قد كثر يف
مسألة التلفظ ابلقرآن وأصبحت مثار حبث وجدل بني كثري من
املشتغلني ابلسنة والرد على أهل البدع وخاصة اجلهمية واملعتزلة حىت
صارت هذه املسألة حمل فنت بني أهل السنة واحلديث ،فكثر النزاع
تفرق كثري من أصحاب اإلمام أمحد
واخلصام يف مسائلها وفروعها حىت ّ
أنفسهم ،وتعرض بعض األئمة للفتنة واحملنة بسببها ،وصار بعضهم يرد
حيرر موطن اخلالف مع من ينازعه
على بعض ،ورمبا يغلظ عليه وهو مل ّ
يف هذه املسألة ،بل اختلفوا وهو متفقون ،وتنازعوا يف العبارة وهو
متشاركون يف املعىن.
فطائفة قالت :إن التالوة هي املتلو ،واللفظ هو امللفوظ،
والكتابة هي املكتوب ،وهي غري خملوقة .ومرادهم ابلتالوة ،واللفظ
والكتابة :نفس الكالم املتلو ،وامللفوظ ،واملكتوب .فصاروا يقولون :إن
اللفظ ابلقرآن غري خملوق .موافقة أليب حامت الرازي ،وحممد بن داود
املصيصي ،وأيب عبد هللا بن مندة وآل بيته ،وأيب نصر السجزي ،وابن
حامد ،وأيب إمساعيل األنصاري وغريهم ،من غري الدخول يف مذهب
املعتزلة املسترتون خلف هذه املقولة.
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وطائفة قالت :إن التالوة غري املتلو ،واللفظ غري امللفوظ،
والكتابة غري املكتوب وهي خملوقة .ومرادهم ابلتالوة واللفظ والكتابة
أفعال العباد ،وليس نفس الكالم .فصاروا يقولون :إن اللفظ ابلقرآن
خملوق -من غري دخول يف مذهب األشاعرة واجلهمية املسترتون
خلفهم -موافقة للكرابيسي ،وأيب نعيم األصبهاين وغريهم .ووقع بني
ابن مندة وأيب نعيم بسبب ذلك مشاجرة ،حىت صنف أبو نعيم كتاابً يف
الرد على (احلروفية احللولية) ،وصنف ابن مندة كتابه يف الرد على
(اللفظية) ،كما صنف غريمها مصنفات نصر كلٌّ فيها مذهبه يف هذه
املسألة .وحكى أصحاب كل قول عن األئمة مايدل على كثري من
مقصوده ال على مجيعه .إذ إن ما وجده كل منهم من احلق ،وجد من
املنقول عن األئمة ما يوافقه.
كما ادعت كل طائفة أن اإلمام أمحد يقول بقوهلا وتنسبه إليها،
وهم كما قال البخاري( :فأما ما احتج به الفريقان ملذهب أمحد،
ويدعيه لنفسه فليس بثابت يف كثري من أخبارهم ،ورمبا مل يفهموا دقة
مذهبه)(.)1
وأما اإلمام أبو عبد هللا البخاري فإنه امتحن يف هذه املسألة،
وابتلي بالءً شديداً.
والذي حدث أنه بعد أن شاع صيته ،وانتشر خربه بني الناس،
( )1البخاري" ،خلق أفعال العباد" ،62 ،وانظر ابن تيمية" ،درء التعارض":1 ،
 ،260و"جمموع الفتاوى".374 ،359 ،307 ،207 :12 ،
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وألقى هللا حمبته يف قلوب اخللق ،وصار الناس جيتمعون إليه حيثما حل
وارحتل ،حىت هضم كثرياً من رايسة أهل العلم يف زمانه وامتعضوا لذلك،
فلما دخل نيسابور دخل إليها دخول امللوك واخللفاء ،واجتمع إليه
خلق كثري حىت امتألت الدار والسطوح ،فحسده بعض شيوخ ذلك
الوقت ،فلما كان اليوم الثاين والثالث سأله رجل عن هذه املسألة،
فأعرض عنه البخاري ومل جيبه ثالاثً ،فأحل عليه!! فقال البخاري :القرآن
كالم هللا غري خملوق ،وأفعال العباد خملوقة ،وألفاظنا من أفعالنا،
واالمتحان بدعة .فشغب الرجل وقال :وقد قال لفظي ابلقرآن خملوق!
فوقع اختالف بني الناس :بعضهم يقول :قال :لفظي ابلقرآن خملوق،
وبعضهم يقول :مل يقل ذلك ،حىت قام بعضهم إىل بعض فاجتمع أهل
الدار فأخرجوهم ،فوافق اهلوى الباطن الشبهة الناشئة ،فرتكب من
جمموع األمرين فتنة وقعت بني أهل احلديث.
وكان حممد بن حيىي الذهلي :هو إمام نيسابور يف ذلك الوقت،
وكان يقول بقول أمحد يف هذه املسألة مبنع كال اإلطالقني ،فاهتم
البخاري أبنه من اللفظية اخللقية وأمر هبجره ،واهتم كل من جيلس إليه،
فانقطع الناس عن البخاري- ،وممن هجره اإلمام أبو زرعة الرازي -إال
مسلم وأمحد بن سلمة ،وازداد البالء عليه أكثر بعد ما رفض طلب أمري
خبارى أن أييت إليه ويقرأ الصحيح والتاريخ يف قصره فأىب أن يزري
ابلعلم وأهله مع ما فيه من ضنك وشدة ،فأُخرج من خبارى ،وتويف
وحيداً غريباً يف قرية (خرتنك) ابلقرب من مسرقند رمحه هللا ورفع مثواه
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يف جنات الفردوس األعلى(.)1
فصل
وعند املقارنة بني قويل اإلمامني يتضح أن اإلمام البخاري ّ
وفرق بني احلق والباطل ،وأما اإلمام أمحد فإنه أراد
القول ّ
وبني املشكل ّ
سد ذرائع اجلهمية يف القول خبلق القرآن ،والقدرية يف القول خبلق أفعال
العباد ،فنهى عن كال العبارتني.
قال ابن القيم رمحه هللا( :فالبخاري أعلم هبذه املسألة وأوىل
ابلصواب فيها من مجيع من خالفه ،وكالمه أوضح وأمنت من كالم أيب
عبد هللا ،فإن اإلمام أمحد سد الذريعة ،حيث منع إطالق لفظ املخلوق
نفياً وإثبااتً على اللفظ ...وهذا املنع يف النفي واإلثبات يدل على
كمال علمه ابللغة والسنة وحتقيقه هلذا الباب ،فإنه امتحن به مامل
ميتحن به غريه ،وصار كالمه قدوة وإماماً حلزب الرسول  إىل يوم
وفصل وأشبع يف ذلك ،وفرق بني ما
القيامة ،وأبو عبد هللا البخاري ميّز ّ
قام ابلرب وبني ما قام ابلعبد ،وأوقع املخلوق على تلفظ العباد
وأصواهتم ،وحركاهتم وأكساهبم ،ونفى اسم اخللق عن امللفوظ وهو
القرآن الذي مسعه جربائيل من هللا تعاىل ،ومسعه حممد من جربائيل ،وقد
شفى يف هذه املسألة يف كتاب ((خلق أفعال العباد)) وأتى فيها من
الفرقان والبيان مبا يزيل الشبهة ،ويوضح احلق ،ويبني حمله من اإلمامة يف

( )1انظر أمحد بن علي بن حجر" ،هدي الساري مقدمة فتح الباري -مطبوع
مع فتح الباري ."-رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي( ،ب ط،
بريوت :دار املعرفة1379 ،ه).490 ،
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الدين ،ورد على الطائفتني أحسن رد)(.)1
وحيسن التنبيه ههنا على (أن أمحد إمنا ابتلي ابجلهمية املعطلة،
فهم خصومه ،فكان مهه منصرفاً إىل رد مقاالهتم ،دون أهل اإلثبات،
داع إىل زايدة يف اإلثبات،
فإنه مل يكن يف ذلك الوقت واملكان من هو ٍ
كما ظهر من كان يدعو إىل زايدة يف النفي .واإلنكار يقع حبسب
احلاجة .والبخاري ملا ابتلي ابللفظية املثبتة ظهر إنكاره عليهم كما يف
تراجم آخر كتاب الصحيح ،وكما يف كتاب خلق أفعال العباد ،مع أنه
َّ
كذب من نقل عنه أنه قال لفظي ابلقرآن خملوق من مجيع األمصار،
وأظنه حلف على ذلك ،وهو الصادق البار)(.)2
ولعلي أختم هذه الفقرة بكالم مجيل لشيخ اإلسالم ،يصح أن
يتخذ منهجاً يف أي خالف ونزاع قد يقع بني أهل العلم والفضل
والدعوة واإلصالح حيث قال -رمحه هللا( :-وأعظم ما وقعت فتنة
"اللفظ" خبراسان ،وتُعصب فيها على البخاري مع جاللته وإمامته ،وإن
كان الذين قاموا عليه أيضاً أئمة أجالء ،فالبخاري رمحه هللا من أجل
الناس ،وإذا حسن قصدهم ،واجتهد هو وهم ،أاثبه هللا وإايهم على
حسن القصد واالجتهاد ،وإن كان وقع منه أو منهم بعض الغلط
واخلطأ ،فاهلل يغفر هلم كلهم)( .)3آمني.
( )1ابن القيم" ،خمتصر الصواعق" بتصرف530-529 ،؛ وانظر ابن تيمية،
"جمموع الفتاوى".364 :12 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".433 :12 ،
( )3ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".208 :12 ،
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املبحث السابع :من فروع بدعة اجلهمية :التوقف يف مسألة خلق القرآن.
فهم يقولون :ال نقول القرآن خملوق وال غري خملوق! بل نقف
على قولنا :القرآن كالم هللا.
ترتدد على ألسنة كثري من الناس من أول أايم
وهذه املقولة بدأت ّ
فتنة القول خبلق القرآن ،وكان كثري منهم يقف وهو ال يعلم َّإما :لشبهة
وقرت يف قلبه من هؤالء ،وأمهها :أن النيب  وأصحابه مل خيوضوا يف
ذلك ،أو وقف مبا يظنه من الورع وترك املتشابه واخلوض فيما ال يعين
متسك هبا
وترك املراء واجلدال يف دين هللا وحنو ذلك من األمور اليت ّ
أانس ممن ال يعرفون ابلبدعة وعلم الكالم ،فأمثال هؤالء قال األئمة
يوضح له ابلرتغيب وابليت هي أحسن ،وابلرتهيب واهلجر
عنهم :إنه ّ
أصر على الوقف أحلق ابجلهمية ،وذلك
حىت يرتك هذه البدعة ،فإن
ّ
التجهم جتول يف نفوس كثري من الناس)(.)1
ألنه (صارت فروع ّ
فعن عبد هللا بن أمحد قال :مسعت أيب رمحه هللا وسئل عن
الواقفة؟ فقال أيب(:من كان خياصم ويعرف ابلكالم فهو جهمي ،ومن
مل يعرف ابلكالم جيانب حىت يرجع ،ومن مل يكن له علم يسأل)(.)2
وإمنا حكم اإلمام أمحد وغريه من األئمة أبهنم جهمية وأحلقوهم
هبم يف اإلحكام؛ ألن اجلهمية استرتوا هبذا القول كذلك ليستميلوا
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".358 :12 ،
( )2عبد هللا بن اإلمام أمحد" ،السنة"179 :1 ،؛ وأخرجه اخلالل" ،السنة":5 ،
146 ،130؛ وابن بطة" ،اإلابنة".307 :1 ،
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الناس إىل قوهلم بعد أن نصر هللا السنة وقمع البدعة( ،وابطن أكثرهم
موافق للمخلوقية ،ولكن كان املؤمنون أشد رهبة يف صدورهم من
هللا)(.)1
وقد ذكر األشعري يف مقاالته ما يؤكد أبن متكلمي الواقفة
جهمية يف األصل ،فقال -رمحه هللا -يف معرض سياق ألقوال الناس يف
القرآن( :وقال حممد بن شجاع الثلجي( )2ومن وافقه من الواقفة :إن
القرآن كالم هللا ،وإنه حمدث كان بعد أن مل يكن ،وابهلل كان ،وهو
الذي أحدثه ،وامتنعوا من إطالق القول أبنه خملوق أو غري خملوق)(.)3
واستتار اجلهمية ابلوقف كان مستفيضاً ومشهوراً لدى األئمة،
وهلذا تواترت أقواهلم يف جمانبتهم وهجرهم ،ووصفهم ابلزندقة ،ورمبا صرح
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".358 :12 ،
( )2وابن الثلجي هو رأس الواقفة ،وكان معاصراً لإلمام أمحد ،وكان من تالميذ
بشر ،يقول خبلق القرآن ،مث أظهر الوقف واسترت به وهجره اإلمام أمحد وأمر
هبجره ،وكان فقيهاً على مذهب أيب حنيفة عابداً ،ت ،266 :وكان يضع
أحاديث يف التشبيه على أهل احلديث يسبهم هبا.
انظر ترمجته يف :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"350 :5 ،؛ والذهيب،
"ميزان االعتدال"577 :3 ،؛ وانظر الدارمي" ،الرد على بشر".106 ،
( )3علي بن إمساعيل األشعري" ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني" .حتقيق
حممد حميي الدين عبداحلميد( ،ط ،2القاهرة :مكتبة النهضة املصرية،
1398ه).265 :2 ،
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بعضهم أبهنم شر من اجلهمية ،لوضوح أمر اجلهمية ،وتلبيس هؤالء،
فعن اإلمام أمحد قال( :هم أشد على الناس تزييناً من اجلهمية ،هم
يشككون الناس ،وذلك أن اجلهمية ابن أمرهم ،وهؤالء إذا قالوا :إان
النتكلم !! استمالوا العامة ،إمنا هذا يصري إىل قول اجلهمية)( .)1وهلذا
مل يتورع عن وصفهم ابلكفر والزندقة حيث قال( :اللفظية ،والواقفة
زاندقة عتق)(.)2
وروي حنوه عن مجع من األئمة منهم :إسحق بن راهويه وقتيبة
ُ
()3
بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة .
وأما ما يستدل به هؤالء على الوقف :أبنه مل يرد عن النيب 
وال عن أصحابه اخلوض يف هذا األمر ،وأن اخلوض فيه نفياً وإثبااتً
بدعة وكفر! فيقال:
أوالً :ليس مراد اجلهمية هو اتباع النيب  وال أصحابه يف هذه
املسألة ،إمنا مرادهم الطعن على من أنكر التجهم ،وقال عن القرآن:
غري خملوق .فإذا تقرر هلم هذا شرعوا حينئذ يف إثبات مذهب اجلهمية
أبنه خملوق واحتجوا بشبههم وتلبيساهتم يف هذه البدعة املنكرة.
اثنياً :وأما كون السلف مل يؤثر عنهم اخلوض يف هذه املسألة،
فإنه ليس بسبب الشك يف القرآن وأنه كالم هللا غري خملوق ،وال جهالة
( )1اخلالل" ،السنة"135 :5 ،؛ وابن بطة" ،اإلابنة".294 :1 ،
( )2وابن بطة" ،اإلابنة".296 :1 ،
( )3وابن بطة" ،اإلابنة".291 :1 ،
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منهم أبنه صفة من صفاته عز وجل ،ولكن السبب كان هو عزة
اإلسالم واستقرار النفوس على سنة النيب  واخللفاء الراشدين املهديني
من بعده ،وما كان عليه إمجاع الصحابة والسلف الصاحل يف هذه
املسألة وغريها مما هو معلوم من الدين ابلضرورة (فلما مل جيرتيء كافر
أو متعوذ ابإلسالم أن يظهر شيئاً من هذا وماأشبهه يف عصرهم ،مل
جيب أن يتكلفوا النقض لكفر مل حيدث بني أظهرهم فيكونوا سبباً
إلظهاره)(.)1
قال اإلمام أبو داود السجستاين :مسعت أمحد يُسأل :هل هلم
رخصة أن يقول الرجل :كالم هللا ويسكت؟ قال( :ومل يسكت؟!) قال:
(لوال ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت ،ولكن حيث تكلموا فيما
تكلموا؛ ألي شيء اليتكلمون؟!)(.)2
إال أنه رمبا هنى اإلمام أمحد من عُ ِرف ابملراء واجلدل وتتبع
املتشابه عن الكالم يف هذه املسألة ،أو تركه ومل جيبه ،فيحمل من كان
يف قلبه مرض ذلك على أنه كان يقول ابلوقف.
روى اخلالل أنه قال له :إن فالانً روى عنك أنك أمرته أن
يقف؟ فقال( :إنه رمبا سألين اإلنسان عن الشيء فأقف ،الأقف إال
كراهية الكالم فيه)(.)3
تشعبت إىل
واملراد أن بدعة اجلهمية يف القول خبلق القرآن قد ّ
( )1انظر الدارمي" ،الرد على اجلهمية".111-106 ،103 ،
( )2أخرجه اخلالل" ،السنة"133 :5 ،؛ واآلجري" ،الشريعة".87 ،
( )3اخلالل" ،السنة".133/5 ،
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شعب كثرية أشهرها هذه الشعب الكربى اليت ظهرت يف حياة اإلمام
أمحد مع شعبة الكالبية األشاعرة اليت بدأت ابلظهور أواخر حياته -
وبني زيفهم وتلبيسهم على
رمحه هللا ،-فأنكر عليهم مجيعاً وح ّذر منهم ّ
األمة.
()1
روى صاحل بن أمحد بن حنبل رمحهما هللا قال :مسعت أيب
يقول :افرتقت اجلهمية على ثالث فرق :فرقة قالوا :القرآن خملوق ،وفرقة
قالوا كالم هللا وسكتوا ،وفرقة قالوا :لفظنا ابلقرآن خملوق(.)2
( )1صاحل بن أمحد :أبو الفضل ابن اإلمام أمحد بن حنبل بن هالل الشيباين
البغدادي قاضي أصبهان وهو أكرب إخوته وكان أبو عبد هللا حيبه ويكرمه.
قال ابن أيب يعلى( :وكان الناس يكتبون إليه من خراسان ،ومن املواضع
ليسأل هلم أابه عن املسائل ،فوقعت إليه مسائل جياد) .ونقل قول ابن أيب
حامت فيه( :وهو صدوق ثقة ).وكذلك فعل الذهيب يف السري ،والعرب.
ت. 266:
انظر ابن أيب يعلى" ،طبقات احلنابلة" ،173 :1 ،والذهيب" ،السري":12 ،
529؛ و"العرب يف خرب من غرب" .حتقيق حممد السعيد زغلول( ،ب ط،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ب ت).380 :1 ،
( )2أخرجه اخلالل" ،السنة".126 :5 ،
وقد نقل مثل هذا التعبري عن أمحد غري واحد من أصحابه منهم :اإلمام أبو
زرعة الرازي .انظر ابن أيب يعلى" ،طبقات احلنابلة"202 :1 ،؛ وأبو بكر
املروذي وفيه أن أاب عبد هللا مسى الواقفة( :شكاكة) .أخرجه اخلالل،
"السنة"125 :5 ،؛ وابن بطة" ،اإلابنة".343 ،297 :1 ،
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وقال هللا يف كتابه :ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ فجربيل مسعه
من هللا عز وجل ،ومسعه النيب  من جربيل عليه السالم ،ومسعه
أصحاب النيب من النيب  .فالقرآن كالم هللا غري خملوق(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنهم حنبل بن إسحاق أخرجه اخلالل" ،السنة"125 :5 ،؛ وابن بطة،
"اإلابنة".306 :1 ،
وأبو طالب ،وفيه أن أاب عبد هللا ،قال عن اللفظية والواقفة( :هؤالء يسترتون!
فإذا أحرجتهم كشفوا اجلهمية ،فكلهم جهمية) .ابن بطة" ،اإلابنة".294 :1 ،
كما روى جعفر بن حممد إقرار اإلمام أمحد ودعاءه ملن قسم اجلهمية إىل
هذه األقسام الثالث .اخلالل" ،السنة".126 :5 ،
( )1وأخرجه عبد الرمحن بن حممد بن اجلوزي" ،مناقب اإلمام أمحد بن حنبل".
حتقيق الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي( ،ط ،2مصر :مكتبة هجر،
1409ه).213 ،
- 511 -

البدع كبائر وصغائر وأصول وشعب (بدعة القول خبلق القرآن الكرمي أمنوذجاً) ،د .عبد املنعم عبد الغفور أسرار

املبحث الثامن :من فروع بدعة اجلهمية :عدم التمييز بني كالم الباري
وصوت القاري ،وهذه البدعة تولّدت مما سبق كما هو شأن البدع.
وذلك أن الساملية( )1وافقوا األشاعرة على أصلهم يف إنكار
الصفات الفعلية املتعلقة مبشيئة هللا وقدرته ،بناءً على األصل الفاسد يف
مسألة إثبات وجود هللا وحدوث العامل ،فوافقوهم على أن كالم هللا قدمي
غري متعلّق مبشيئته وقدرته ،لكنهم عرفوا فساد قول الكالبية واألشعرية يف
قائم ابلنفس ،وإنه ليس حبرف وال صوت،
معىن واح ٌد ٌ
قوهلم إن كالم هللا ً
فقالوا :إن كالم هللا قدمي غري متعلق مبشيئته وقدرته ،وهو حرف وصوت،
وللحروف واألصوات ٍ
معان تقوم بذات هللا عز وجل ،فالتزموا أن كالم
هللا حروف وأصوات قدمية مل تزل وال تزال قائمة بذاته! فهي حروف
وأصوات أزلية قدمية األعيان ،وهي مقرتنة ببعضها اقرتاانً قدمياً أزلياً مل تزال
وال تزال ،فالباء يف (بسم هللا) مثالً مل تسبق السني ،والسني مل تسبق امليم
( )1هم أتباع أيب احلسن أمحد بن حممد بن سامل البصري الزاهد .شيخ الصوفية
الساملية .من تالمذة سهل بن عبد هللا التسرتي ،وشيخ أيب طالب املكي
صاحب ((القوت)) .وروى عنه أبو بكر بن شاذان الرازي وابنه أبو عبد هللا
حممد بن أمحد الذي َوِرث مشيخة الساملية عن أبيه قال الذهيب -رمحه هللا:-
(للساملية بدعة ال أتذكرها الساعة ،قد تفضي إىل حلول خاص .وذلك يف:
"القوت")" .السري".373 :16 ،
ولعل هذه البدعة هي بدعتهم املذكورة هنا يف مسألة مساع كالم هللا عز وجل
من املخلوقني.
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وترتيبها إمنا هو يف حقيقتها وماهيتها ال يف وجودها .فالباء متقدمة على
السني ابملرتبة كتقدم بعض احلروف املكتوبة على بعض وليس يف الزمان.
فإن الكاتب قد يكتب آخر املصحف قبل أوله ومع هذا يكون أوله
متقدماً ابملرتبة ابلرغم من أتخره يف الزمان!
قال شيخ اإلسالم -رمحه هللا( :-هذا مما يعلم فساده
ابالضطرار ،فإن الصوت ال يتصور بقاؤه .ودعوى وجود ماهية غري
املوجود يف اخلارج دعوى فاسدة ،كما قد بسط يف موضع آخر،
والرتتيب الذي يف املصحف ترتيب للحروف املدادية ،واملداد :أجسام
فهو :كرتتيب الدار واإلنسان .وهذا أمر يوجد اجلزء األول منه مع
الثاين ،خبالف الصوت فإنه اليوجد اجلزء الثاين منه حىت يعدم األول،
كاحلركة فقياس هذا هبذا ابطل)(.)1
كما وافقوا األشاعرة يف أن التكليم والنداء ليس إالَّ جمرد خلق
إدراك املخلوق ،حبيث يسمع ما مل يزل وال يزال .و َّأما مساع كالم هللا من
املبلغني بواسطة فاضطربوا فيه كثرياً فمنهم من يقول :إن الصوت القدمي
هو الذي يسمع من القارئ ،ومنهم من يقول يسمع منه صواتن:
احملدث والقدمي ،مث افرتقوا :فأكثرهم ال يقول حبلول القدمي يف احملدث،
بل يقولون :ظهر فيه كما يظهر الوجه يف املرآة .ومنهم من يقول :حبلول
القدمي يف احملدث.
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".320 :12 ،
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وكثري منهم يقول :إن احلروف القدمية واألصوات ليست هي
األصوات املسموعة من القراء ،فيطلق لفظ (القدمي) وال يتصور معناه،
فتارة يقولون قدمية يف العلم ،واترة يقولون :متقدم على غريه ،واترة
يقولون :قدمي مبعىن غري خملوق .وكل هذا مع التزامهم أنه غري متعلق
مبشيئة هللا تعاىل ،ويف اجلملة فهم أقرب من األشاعرة إىل السنة(.)1
ومنشأ االضطراب والنزاع يف هذا الباب هو عدم التمييز بني أصلني:
األول :مسألة تكلم هللا ابلقرآن ،وسائر كالمه.
الثاين :مسألة تكلم العباد بكالم هللا ،وتبليغهم إايه.
فمن عرف ما بني احلالني من االجتماع واالفرتاق ،زالت عنه
الشبهة اليت تصيب كثرياً من الناس الذين مل يفرقوا بني مساع كالم
املتكلم منه ،وبني مساعه من غريه.
قال شيخ اإلسالم -رمحه هللا( :-وقد نص أئمة اإلسالم :أمحد
ومن قبله على ما نطق به الكتاب والسنة ،من أن هللا ينادي بصوت،
وأن القرآن كالمه ،تكلم به حبرف وصوت ،ليس منه شيء كالماً لغريه
الجربيل وال غريه ،وأن العباد يقرؤونه أبصوات أنفسهم وأفعاهلم.
فالصوت املسموع من العبد صوت القارئ ،والكالم كالم الباريء.
وكثري من اخلائضني يف هذه املسألة ال مييز بني صوت العبد ،وصوت
( )1انظر ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"،166 ،132 :12 ،524 ،56 :6 ،
.371 ،319
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الرب ،بل جيعل هذا هو هذا فينفيهما مجيعاً أو يثبتهما مجيعاً)(.)1
وهناك فروع وشعب كثرية هلذه البدعة يصعب حصرها وتتبع
جزئياهتا وأفرادها ،كاملقاالت املتعلقة حبدوث القرآن وقدمه ،وحلول
القرآن يف الكتب أو الصدور أو ألسنة القراء ،أو املتعلقة خبلق حروف
وأصوات القراء ،أو املتعلقة بسماع كالم هللا تعاىل مباشرة كسماع
موسى وحنو ذلك(.)2
وليس املراد ههنا حصرها ،وإمنا املراد ذكر أمثلة على ضرر البدع على
األمة ،وإخالهلا أبصول الدين وأحكام الشرع ،وتوالد بعضها عن بعض،
وتلوهنا بشىت
تسرب مقاالهتا إىل الطوائف واألفراد ،وتلبّس ابطلها ابحلقّ ،
و ّ
األلفاظ والعبارات اجململة عند انكشاف زيغها ،وافتضاح أمرها.
ومن ههنا كانت األمانة عظيمة على كاهل العلماء ،فمن كتم ما
أنزل هللا من البينات واهلدى واشرتى آبايت هللا مثناً قليالً ابتغاء زينة
احلياة الدنيا وزخرفها من جاه أو مال أو كليهما كان ذلك من أعظم
اخليانة ،قال شيخ اإلسالم( :فاملرصدون للعلم عليهم لألمة حفظ علم
الدين وتبليغه؛ فإذا مل يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".584 :12 ،
( )2انظر ما ذكره ابن بطة يف اإلابنة ،والاللكائي يف أصول أهل السنة ،واإلمام
رده على بشر ،ورسالة السجزي يف
أمحد يف رده على اجلهمية ،والدارمي يف ّ
الرد على من أنكر احلرف والصوت ،واجمللد الثاين عشر يف فتاوى شيخ
اإلسالم ،وخمتصر الصواعق البن القيم ،وغريها من كتب الفرق واملقاالت.
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من أعظم الظلم للمسلمني؛ وهلذا قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡﲢ

ﲣ ﱠ( )1فإن ضرر كتماهنم تعدى إىل البهائم وغريها فلعنهم
الالعنون حىت البهائم( .)2كما أن معلم اخلري يصلي عليه هللا ومالئكته
ويستغفر له كل شيء حىت احليتان يف جوف البحر والطري يف جو
السماء ...فرتك أهل العلم لتبليغ الدين كرتك أهل القتال للجهاد وترك
أهل القتال للقتال الواجب عليهم كرتك أهل العلم للتبليغ الواجب
عليهم كالمها ذنب عظيم)(.)3
وهللا تعاىل أعلم ،وهو املستعان وعليه التكالن ،وال حول وال قوة
إال ابهلل العلي العظيم.

( )1البقرة.159 :
( )2ذكر الطربي يف تفسري اآلية عن جماهد أنه قال :تلعنهم دواب األرض ،وما
شاء هللا من اخلنافس والعقارب تقول :مننع القطر بذنوهبم .وعنه :تلعنهم
البهائم :اإلبل والبقر والغنم ،وروى حنوه عن عكرمة.
وذكر أقواالً كثرية عن السلف أن املراد :تلعنهم املالئكة واملؤمنون .وقيل :كل شيء
سوى اإلنس واجلن .وقيل غري ذلك .انظر الطربي" ،تفسري الطربي".76 :2 ،
تعم كل ذلك ،وهللا أعلم.
وكالم شيخ اإلسالم يشعر أبن اآلية ّ
( )3ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" ،186 :28 ،وانظر بكر بن عبد هللا أو زيد،
"الرد على املخالف"( .ط ،1الرايض :دار العاصمة1414 ،ه).6 ،
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اخلامتة
احلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما بنبغي جلالل وجهه
تقررت
يسر وأعان على إمتام هذا البحث ،والذي ّ
وعظيم سلطانه أن ّ
فيه األمور التالية.
أوالً :إن حفظ الدين هو أعظم املقاصد اليت جاءت الشريعة
اإلسالمية بتحقيقها.
اثنياً :تشرتك البدع واملعاصي يف أهنا ختل ابلدين ،ولكن جنس
البدع أشد إخالالً ابلدين من جنس املعاصي يف الغالب.
اثلثاً :إن البدع نفسها تتفاوت يف إخالهلا ابلدين ،وهلذا ميكن
القول أبن منها صغائر وكبائر ،كبائر البدع قد تغلظ حىت تصل إىل حد
(الكفر).
تتشعب ويتوالد بعضها عن بعض ،وقد سرى
رابعاً :إن البدع ّ
مقاالهتا يف الناس وهم ال يشعرون أهنا بدعة ختل ابلدين.
ومن أوضح األمثلة على ذلك بدعة اجلهمية يف قوهلم خبلق كالم
هللا تعاىل (القرآن الكرمي) ،ومن املعلوم من الدين ابلضرورة أنه كالم هللا
تعاىل منه بدأ وإليه يعود ،وهو صفة من صفات هللا تعاىل غري خملوق.
تشعب عن هذه البدعة شعب كثرية بسبب موافقة
خامساً :قد ّ
ردهم عليهم أو بسبب استتار اجلهمية ببعض
اجلهمية يف أصوهلم عند ّ
األلفاظ احملدثة واملتشاهبة للتلبيس على الناس.
ومن أهم هذه الفروع والشعب اليت تولّدت عن بدعة اجلهمية ما
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يلي:
 -1بدعة الكالبية األشعرية يف قوهلم :إن كالم هللا تعاىل قدمي وهو
املعىن القائم ابهلل تعاىل ،وأن األلفاظ عبارة عن كالم هللا تعاىل
تدل عليه.
 -2بدعة اللفظية القائلني أبن ألفاظنا ابلقرآن خملوقة ،وقابلهم
آخرون ببدعة مقابلة فقالوا :إن ألفاظنا ابلقرآن الكرمي غري
خملوقة.
تعرض
وقد كانت هذه البدعة سبباً يف فنت كثرية ،من أشهرها ما ّ
له اإلمام البخاري من حمنة وبالء بسببها.
 -3بدعة الواقفة املتشككني يف كون القرآن خملوقاً أو غري خملوق،
تسرتت اجلهمية خلفها لتقرير بدعتهم من وراء ستار
وهي مقولة ّ
بعد أن نصر هللا السنة وقمع بدعتهم ،وكان لثبات اإلمام أمحد
رمحه هللا تعاىل -دور كبري يف ذلك. -4وهناك بدع أخرى كثرية تولّدت من هذه البدع بسبب عدم
التمييز بني كالم الباري وصوت القاري ،من أشهرها بدعة
الساملية الذين قالوا بقدم أعيان احلروف واألصوات يف كالم هللا
تعاىل.
سادساً :وهلذا كانت األمانة امللقاة على عاتق أهل العلم كبرية
يف حتقيق مقصد حفظ الدين وبيان احلق وكشف ابطل أهل البدع
وبيان زيفها .ومن ههنا يعلم عظم جرم من كتم العلم واشرتى آبايت هللا
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مثناً قليالً من متاع الدنيا وزينتها.
وهللا تعاىل أعلم ،وصلّى هللا وسلّم على أشرف اخللق والرسل
نبيّنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
ابن حجر ،أمحد بن علي" .تقريب التهذيب" .حتقيق حممد عوامة
(ط ،4حلب :دار الرشيد1412 ،ه).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .فتح الباري شرح صحيح البخاري"( .ب
ط ،بريوت :دار املعرفة للنشر ،ب ت).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .هتذيب التهذيب"( .ب ط ،القاهرة :دار
الكتاب اإلسالمي ،ب ت).
ابن بطة ،عبيد هللا بن حممد" .اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة
الفرق املذمومة" .حتقيق رضا بن نعسان معطي ،ويوسف بن عبد
هللا الوابل ،وعثمان عبد هللا آدم( .ط ،2الرايض :دار الراية للنشر
والتوزيع1415 ،ه).
ابن بطة ،عبيد هللا بن حممد" .الشرح واإلابنة على أصول السنة
والداينة ،وجمانبة املخالفني ومباينة أهل األهواء املارقني( .ب ط،
مكة املكرمة :مكتبة الفيصلية1404 ،ه).
ابن أيب يعلى ،حممد بن أيب يعلى" .طبقات احلنابلة"( .ب ط ،بريوت:
دار املعرفة للنشر ،ب ت).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر" .خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية
واملعطلة" .اختصره الشيخ حممد املوصلي( .ب ط ،القاهرة :مكتبة
املتنيب ،ب ت).
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ابن القيم ،حممد بن أيب بكر" .مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد
وإايك نستعني" .حتقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي( .ط،3
بريوت :دار الكتاب العريب1416 ،هـ 1996 -م).
ابن القيم ،حممد ابن أيب بكر" .زاد املعاد يف هدي خري العباد" .حتقيق
شعيب األرانؤوط وعبدالقادر األرانؤوط( .ط ،8بريوت :مؤسسة
الرسالة1405 ،ه).
ابن أيب العز ،حممد بن عالء الدين" .شرح الطحاوية" .حتقيق شعيب
األرنؤوط  -عبد هللا بن احملسن الرتكي( .ط ،10بريوت :مؤسسة
الرسالة1417 ،هـ 1997 -م).
وخرج
ابن العريب ،حممد بن عبد هللا" .أحكام القرآن" .راجع أصوله ّ
أحاديثه وعلَّق عليه حممد عبد القادر عطا( .ط ،3بريوت :دار
الكتب العلمية1424 ،ه2003-م).
ابن فارس ،أمحد بن فارس" .معجم مقاييس اللغة" .عبد السالم حممد
هارون( .ط ،1بريوت :دار اجليل1411 ،ه).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .جمموع الفتاوى" .حتقيق عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم( .ب ط ،املدينة النبوية :جممع امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف1416 ،ه1995-م).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .جمموعة الرسائل الكربى"( .ب ط:
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ب ت).
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"الرد على املنطقيني"( .ب ط،
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليمّ .
بريوت :دار املعرفة ،ب ت).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .درء التعارض بني العقل والنقل".
حتقيق الدكتور حممد رشاد سامل( .ط ،2اململكة العربية السعودية:
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1411 ،ه 1991 -م).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم " .منهاج السنة النبوية يف نقض كالم
الشيعة القدرية " .حتقيق حممد رشاد سامل( .ط ،1الرايض :جامعة
اإلمام حممد بن سعود1406 ،ه).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .االستقامة" .حتقيق حممد رشاد سامل.
(ط ،1الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود1403 ،ه).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .نقض املنطق" .تصحيح حممد حامد
الفقي( .ب ط ،القاهرة :مكتبة السنة احملمدية ،ب ت).
ابن منظور ،حممد بن أكرم" .لسان العرب" .تعليق علي شريي( .ط،1
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1408 ،هـ).
ابن األثري ،املبارك بن حممد" .النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق:
طاهر الزاوي ،وحممود الطناحي( .ب ط ،القاهرة :دار الفكر
اإلسالمي احلديث2000 ،م).
ابن دريد ،حممد بن احلسن" .مجهرة اللغة" .حتقيق رمزي منري بعلبكي.
(ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م).
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ابن ماجه ،حممد بن يزيد" .سنن ابن ماجه" .حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي ( .ب ط ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية  -دار الراين
للرتاث ،ب ت).
أبو زيد ،بكر بن عبد هللا" ،الرد على املخالف"( .ط ،1الرايض :دار
العاصمة1414 ،ه).
ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد" .جامع العلوم واحلكم" .حتقيق
شعيب األرانؤوط  -إبراهيم ابجس( .ط ،7بريوت :مؤسسة
الرسالة1422 ،هـ 2001 -م).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي" .تلبيس إبليس"( .ط ،1بريوت :دار
الفكر للطباعة والنشر1421 ،هـ2001-م).
ابن حزم ،علي بن أمحد" .اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق الشيخ
أمحد حممد شاكر ،ق ّدم له األستاذ الدكتور إحسان عباس( .ط،2
بريوت :دار اآلفاق اجلديدة1403 ،ه1983-م).
ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم" .االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية
واملشبِّهة" .حتقيق عمر بن حممود أبو عمر( .ط ،1الرايض :دار
الراية1412 ،ه).
اآلجري ،حممد بن احلسني" .الشريعة" ،حتقيق حممد حامد الفقي.
(ط ،1الرايض :دار السالم1413 ،ه).
األلباين ،حممد انصر الدين" .سلسلة األحاديث الصحيحة"( .ط،4
بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،ه).
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األلباين ،حممد انصر الدين" .ضعيف اجلامع الصغري وزايدته" .أشرف
على طبعه :زهري الشاويش( .ط ،1بريوت :املكتب اإلسالمي،
1410ه).
الاللكائي ،هبة هللا بن احلسن " .شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة " .حتقيق الدكتور أمحد سعد محدان( .ط ،2الرايض:
دار طيبة1411 ،ه).
األشعري ،علي بن إمساعيل" .مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني".
حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد( .ط ،2القاهرة :مكتبة النهضة
املصرية1398 ،ه).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .خلق أفعال العباد"( .ب ط ،القاهرة:
مكتبة الرتاث اإلسالمي ،ب ت).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاري" .حتقيق حممد زهري بن
انصر الناصر( .ط ،1دار طوق النجاة -مصورة عن السلطانية
إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي1422 ،-ه).
وخرج أحاديثه
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .األمساء والصفات" .ح ّققه ّ
وعلّق عليه :عبد هللا بن حممد احلاشدي ،وق ّدم له :فضيلة الشيخ
مقبل بن هادي الوادعي( .ط ،1جدة :مكتبة السوادي،
1413هـ 1993 -م).
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البغوي ،احلسني بن حممد" .شرح السنة" .حتقيق شعيب األرانؤوط،
وحممد زهري الشاويش( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي،
1406ه).
اجلرجاين ،علي بن حممد" .التعريفات" .ضبطه وصححه مجاعة من
العلماء إبشراف الناشر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1403ه1983-م).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد" .الصحاح" .حتقيق أمحد عبد الغفور
عطار( .ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1407 ،هـ -
1987م).
حكمي ،حافظ بن أمحد" .معارج القبول بشرح سلم الوصول" .حتقيق
عمر بن حممود أبو عمر( .ط ،1الدمام :دار ابن القيم1410 ،هـ
  1990م).احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد احلكيم" .املستدرك على
الصحيحني" .حتقيق مصطفى عبد القادر عطا( .ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1411 ،ه).
اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي" .اتريخ بغداد"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1405 ،ه).
اخلالل ،أمحد بن حممد" ،السنة" .حتقيق الدكتور عطية الزهراين( .ط،1
الرايض ،دار الراية1410 ،ه ،واجمللد السادس والسابع خمطوط،).
(ق/157 /أ).
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الدارمي ،عثمان بن سعيد" .الرد على اجلهمية" .ختريج :حممد انصر
الدين األلباين ،حتقيق :زهري الشاويش( .ط ،4بريوت – دمشق:
املكتب اإلسالمي1402 ،ه).
الدارمي ،عثمان بن سعيد" .الرد على بشر املريسي" .حتقيق حممد
حامد الفقي ( .ب ط ،دار الكتب العلمية -تصوير،-
1358ه).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم".
حتقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري( .ط ،2بريوت :دار
الكتاب العريب1413 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .ميزان االعتدال يف نقد الرجال" .حتقيق علي
البجاوي( .ب ط ،بريوت :دار املعرفة ،ب ت).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .سري أعالم النبالء" ،حتقيق شعيب األرانؤوط،
وحسني األسد( .ط ،9بريوت :مؤسسة الرسالة1413 ،ه).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" .األمر ابالتباع والنهي عن
االبتداع" .حتقيق ذيب بن مصري بن انصر القحطاين( .ب ط،
الرايض :مطابع الرشيد1409 ،ه).
السجزي ،عبيد هللا بن سعيد" .رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد
على من أنكر احلرف والصوت" .حتقيق حممد اب كرمي اب عبد هللا.
( ط ،1املدينة املنورة :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث
اإلسالمي ابجلامعة اإلسالمية1413 ،ه).
- 526 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

الشاطيب ،إبراهيم بن موسى" .االعتصام" .حتقيق سليم بن عيد اهلاليل.
( ط ،1اخلرب :دار ابن عفان1412 ،ه).
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى" .املوافقات يف أصول الشريعة" .حتقيق أيب
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ( .ط ،1دار ابن عفان،
1417هـ1997 -م).
الشوكاين ،حممد بن علي" .إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم
األصول" .الشيخ أمحد عزو عناية ،وق ّدم له الشيخ خليل امليس
والدكتور ويل الدين صاحل فرفور( .ط ،1دار الكتاب العريب،
1419هـ 1999 -م).
الشوكاين ،علي بن حممد" .فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية
من علم التفسري"( .ط ،2مصر :مكتبة ومطبعة مصطفى البايب
احلليب وأوالده1383 ،ه).
الطربي ،حممد بن جرير" .جامع البيان يف تفسري القرآن -تفسري
الطربي" .حتقيق أمحد حممد شاكر( .ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1420 ،هـ 2000 -م).
الطربي ،حممد بن جرير" .صريح السنة" .حتقيق بدر الدين يوسف
املعتون( .ط ،1الكويت :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي،
1405ه).
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الطرطوشي ،حممد بن الوليد" .كتاب احلوادث والبدع" .ضبطه وعلّق
عليه علي بن حسن بن عبداحلميد احلليب (ط ،1الدمام :دار ابن
اجلوزي1416 ،ه).
عبد هللا بن اإلمام أمحد" ،السنة" .حتقيق حممد سعيد سامل القحطاين.
(ط ،2الدمام :رمادي للنشر  -الرايض :املؤمتن للتوزيع).
العثيمني ،حممد بن صاحل" .فتح رب الربية بتلخيص احلموية"( .ب ط،
الرايض :دار الوطن للنشر ،ب ت).
العثيمني ،ا حممد بن صاحل" .رسائل يف العقيدة" ( .ط ،2الرايض:
مكتبة املعارف1404 ،ه).
العثيمني ،حممد بن صاحل" .شرح العقيدة الواسطية"( .ط ،2الدمام:
دار ابن اجلوزي1415 ،ه).
العيين ،حممود بن أمحد" .عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( .ب
ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ب ت).
الغزايل ،حممد بن حممد" ،معيار العلم يف فن املنطق" .حتقيق الدكتور
سليمان دنيا( .ب ط ،مصر :دار املعارف1961 ،م).
الفيومي ،أمحد بن حممد" .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري"( .ب
ط ،بريوت :املكتبة العلمية ،ب ت).
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد" .العني" .حتقيق الدكتور مهدي املخزومي
والدكتور إبراهيم السامرائي( .ب ط ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل،
ب ت).
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حممد حسين الزين" .منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري"( .ط ،1املكتب
اإلسالمي1399 ،ه1979-م).
حممد فؤاد عبد الباقي" .حاشية سنن ابن ماجه" .بتحقيقه هو ( .ب
ط ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب
احلليب -مطبوع مع سنن ابن ماجه ،-ب ت).
النووي ،حيىي بن شرف" .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".
(ط ،3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1392 ،ه).
النووي ،حيىي بن شرف" .هتذيب األمساء واللغات" .التصحيح والتعليق
عليه ومقابلة أصوله :شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية.
(ب ط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ب ت).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم" .حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي( .ب ط ،استنبول :املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر
والتوزيع).
هادي فضل هللا" .مقدمات يف علم املنطق"( .ط ،1بريوت :دار
الطليعة للطباعة والنشر1985 ،م).
اهليثمي ،علي بن أيب بكر" .جممع الزوائد ومنبع الفوائد" .حتقيق عبدهللا
الدرويش( .ب ط ،بريوت :دار الفكر1414 ،هـ).
اهليتمي ،أمحد بن حممد" .الفتاوى احلديثية"( .ب ط ،دار الفكر ،ب
ت).
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