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 رحيمبسم اهلل الرحمن ال
 

هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم  احلمد
 الدين.

 :أما بعد
مسألة خلق القرآن وأثرها يف صفوف الرواة واحملدثني »فقد رأيُت رسالة للشيخ عبدالفتاح أيب غدة، مساها 

وملا كانت هذه   غري مقبولة، بل فيها أقوال  من أقوال اجلهمية.ويف هذه الرسالة أقوال  . «وكتب اجلرح والتعديل
واهلل املسئول أن ، األقوال قد ختفى على بعض طلبة العلم، رأيُت أنه يتأكد التنبيه عليها؛ لئال يغرت هبا بعضهم

لك والقادر إنه ويل ذ. يعصمين من الزلل وأن يوفقين وإخواين املسلمني ملا حيبه ويرضاه من األقوال واألعمال
 عليه.

)وقد ظهرت هذه الفتنة بعض الظهور يف زمن  6فحة فمن ذلك أنه ذكر القول خبلق القرآن مث قال يف ص
 .اإلمام أيب حنيفة فقال فيها قوالً فصاًل ورد على ناشريها فأسكتهم إىل حني

وقد  حقيقة له. ال يف هذا الكالم من املبالغة يف املدح مبا طالع مااخيفى على من له فضل  ال: وأقول
رأيت عددًا من الكتب اليت ذكر فيها الرد على اجلهمية وما رأيت أحدًا من أهل السنة ذكر عن أيب حنيفة 

فضاًل عن أن يكون قال قواًل فصاًل أسكت به اجلهمية الذين نشروا فتنة القول  يءأنه رد على اجلهمية بش
 فسيأيت الكالم عليه إن شاء اهلل تعاىل.ذكره الكوثري عن أيب حنيفة  فأما ما خبلق القرآن.

)ومل حيل قتل جهم دون ذيوع رأيه يف القرآن فافتنت به : نقل املؤلف عن الكوثري أنه قال 7فحة ويف ص
كثري   فحصلت احليدة عن العدل إىل إفراط و تفريط من غري معرفة منافرونونافره  نأناس فشايعه مشايعو 

 .الكالم النفسي وأناس قالوا يف معاكسته بقدم الكالم اللفظي يوه يف نفأناس جار  .ملغزى هذا املبتدع منهم
السنة قد عرفوا مغزى جهم حق املعرفة ولذلك نافروه وكفروه ونافروا  أهل إن األكابر من علماء وأقول

لك أتباعه وكفروهم واستدلوا على تكفريهم وبطالن أقواهلم يف القرآن باألدلة الكثرية من الكتاب والسنة وذ
 وليس يف إنكار أهل السنة على اجلهمية وردهم مبسوط يف الكتب املصنفة يف السنة والرد على اجلهمية.

حيدة عن العدل إىل اإلفراط أو التفريط كما زعم ذلك الكوثري بل إن أهل السنة مل  على أقواهلم الباطلة
حاد عن العدل وكابر يف رد احلق  قد ومن أنكر ذلك فالشك أنه هو الذي تباع احلق.ايزالوا على العدل و 

وأما الذين تابعوا جهمًا وجاروه يف نفي الكالم عن اهلل تعاىل ويف زعمه أن القرآن خملوق مثل بشر املريسي 
فهؤالء هم الذين حادوا عن العدل إىل اإلفراط . ومثامة بن أشرس وأمحد بن أيب دؤاد وأضراهبم من الزنادقة
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وقد رد عليهم اإلمام أمحد وغريه من أكابر العلماء وحذروا من أقواهلم  والتفريط بل إىل الكفر الصريح
 املشتملة على الكفر والزندقة.

قام باهلل غري  ما»: نقل املؤلف عن الكوثري أنه ذكر عن أيب حنيفة أنه قال يف القرآن 7ويف صفحة 
قيامه باهلل صفة له كباقي صفاته يف  مث قال الكوثري يريد أن كالم اهلل باعتبار«. خملوق وما قام باخللق خملوق

يف ألسنة التالني وأذهان احلفاظ واملصاحف من األصوات والصور الذهنية والنقوش فمخلوق   القدم وأما ما
 انتهى. كخلق حامليها فاستقرت آراء أهل العلم والفهم على ذلك بعده.

فإهنم يفرقون  -أهل السنة واجلماعة وهم  -أما أهل العلم املوروث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  وأقول
نزله على نبيه حممد صلى اهلل عليه أبني فعل العبد الذي هو تالوته وبني املتلو املقروء وهو كالم اهلل الذي 

وسلم فيقولون إن فعل العبد خملوق وإن املتلو املقروء غري خملوق ويقولون إن الورق واملداد خملوقان وأن 
ن احملفوظ يف الصدور من أاحف غري خملوق ويقولون إن صدور احلفاظ خملوقة و املكتوب املثبت يف املص

يسمعونه من القرآن غري خملوق ويقولون إن أبصار  القرآن غري خملوق ويقولون إن أمساع العباد خملوقة وأن ما
أما أهل و  .ينظرون إليه من القرآن املكتوب غري خملوق هذا قول أهل السنة واجلماعة العباد خملوقة وأن ما

اجلهل املوروث عن اجلعد بن درهم واجلهم بني صفوان فإهنم يزعمون أن القرآن خملوق وأن ألفاظهم بالقرآن 
ن املكتوب يف املصاحف واحملفوظ يف الصدور من القرآن خملوق واملسموع من تالوة التالني للقرآن أخملوقة و 
خملوق وتربءوا  بالقرآن إن القرآن خملوق ومن قال أن اللفظر كثري من العلماء املعتربين من قال وقد كف   خملوق.

 : ل ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف الشافية الكافيةو قيمنهم ويف هذا 
 ولقددددددددددددددددددددددددد تقلددددددددددددددددددددددددد كفددددددددددددددددددددددددرهم  سددددددددددددددددددددددددون يف
 والاللكددددددددددددددددددددددا ي اإلمددددددددددددددددددددددام حكدددددددددددددددددددددداه عددددددددددددددددددددددنهم

 

***** 
 ***** 

 عشدددددددددددددددددددددر مدددددددددددددددددددددن العلمددددددددددددددددددددداء يف البلددددددددددددددددددددددان
 بددددددددددددددددددددددددددددل حكدددددددددددددددددددددددددددداه قبلدددددددددددددددددددددددددددده الطددددددددددددددددددددددددددددرباين

 

العلماء صرحوا بتكفري اجلهمية وقد ذكر عبداهلل بن اإلمام أمحد يف كتاب السنة  يعين أن  سما ة من 
 كثرياً من أقوال العلماء يف تكفريهم وذكرها غريه ممن صنف يف السنة والرد على اجلهمية.

قال يف القرآن )وما قام باخللق خملوق( فال أظن أن ذلك يثبت عن  هذكره الكوثري عن أيب حنيفة أن وما
وليس فيه  غدة. الشيخ أبو ذلك نيفة وعلى تقدير ثبوته عنه فهو كالم جممل وليس بفصل كما قد زعمأيب ح

نه مراد أيب حنيفة أقرره الكوثري وزعم  أحدمها ما: ويف املراد به احتماالن ية وال لغريهم.مإسكات  للجه
لصور الذهنية والنقوش خملوق  من األصوات وا واملصاحف وهو القول بأن مايف ألسنة التالني وأذهان احلفاظ

موافق لقول من يقول من اجلهمية أن اللفظ بالقرآن خملوق يريدون بذلك التالوة  . وهذاكخلق حامليها
واملتلو مجيعًا وموافق أيضًا لقوهلم أن املكتوب يف املصاحف من القرآن واحملفوظ يف الصدور منه خملوق وهذا 

والشك أن تقرير الكوثري ملا ذكره  العلماء وعدوه من أقوال اجلهمية. محد وغريه من أكابرأمما أنكره اإلمام 
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عن أيب حنيفة يفتح باب الطعن يف أيب حنيفة وتصديق الروايات اليت جاء فيها أن أبا حنيفة كان يقول خبلق 
ري حنيفة وينزه أيضًا عما قرره الكوث ونه قد استتيب من ذلك ثالث مرات وهذا مما ينزه عنه أبأالقرآن و 

عنه ونسبه إليه حيسب أن فيه مدحًا أليب حنيفة وهو يف احلقيقة مما يذم به ويطعن به عليه لو كان ثابتًا 
 نه مفرتى على أيب حنيفة.أولكنه مل يثبت واألحرى 

أن يقال لعل أبا حنيفة أراد أن التالوة والصوت والكتابة والنظر واحلفظ واالستماع كلها : االحتمال الثاين
هنا من أفعال العباد وكسبهم وأما املتلو املقروء واملكتوب يف املصاحف من القرآن واملنظور إليه فيها خملوقة أل

وعلى هذا فإن احلكم يبقى معلقاً  واحملفوظ يف الصدور منه واملسموع من تالوة التالني فلم يقل فيه شيئاً.
جلهمية ومن قال أنه كالم اهلل وفرق بينه على القول فيه فمن قال أنه خملوق كما قرره الكوثري فهو ملحق با

ونرجو أن يكون أبو حنيفة أراد بكلمته التفريق بني أفعال العباد وبني كالم اهلل  وبني أفعال العباد فقوله حق.
محد رمحه اهلل تعاىل وقرره أوالتفريق هو قول أهل السنة واجلماعة وقد ذكره إبراهيم احلريب عن اإلمام  تعاىل.

قال إبراهيم احلريب كنت جالسًا عند اإلمام « خلق أفعال العباد»خاري رمحه اهلل تعاىل يف كتاب اإلمام الب
عبداهلل إن عندنا قوماً يقولون إن ألفاظهم بالقرآن خملوقة فقال أبو  أبا يا: إذ جاءه رجل فقال بن حنبل محدأ

لوق حفظ بقلب وتالوة بلسان ومسع يتوجه العبد هلل تعاىل بالقرآن خبمسة أوجه وهو فيها غري خم: عبداهلل
والتالوة خملوقة واملتلو غري خملوق والسمع  فالقلب خملوق واحملفوظ غري خملوقبأذن ونظر ببصر وخط بيد 

قال  .ابة خملوقة واملكتوب غري خملوقخملوق واملسموع غري خملوق والنظر خملوق واملنظور إليه غري خملوق والكت
ذهب مكلل باجلوهر ويف اله تاج من سيف النوم وعليه ثياب خضر وبيض وعلى رأفمات أمحد فرأيته : إبراهيم

: غفر يل وقربين وأدناين فقال قد غفرت لك فقلت له: فعل اهلل بك قال رجليه نعالن من ذهب فقلت له ما
وكسبه  ففرق أمحد بني فعل العبد: قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل بقولك كالمي غري خملوق.: يارب مباذا قال

تعلق به كسبه وهو غري خملوق ومن مل يفرق هذا التفريق مل يستقر له قدم يف  وما قام به فهو املخلوق وبني ما
 احلق. انتهى.

  اإلمام أمحد يف رواية احلريب عليها وقد قامت األدلة من الكتاب والسنة على األوجه اخلمسة اليت نص
وقوله تعاىل  ﴾ال ِعل مَ  أُوتُوا ال ِذينَ  ُصُدورِ  يف  بَديدَِّنات   آيَات   ُهوَ  َبل  ﴿فأما قوله حفظ بقلب فدليله قول اهلل تعاىل 

َِمنيُ  الرُّوحُ  بِهِ  نَدَزلَ ﴿ َنا ِإن   * ِبهِ  لِتَدع َجلَ  ِلَساَنكَ  بِهِ  ُُتَرِّك   اَل ﴿وقوله تعاىل  ﴾قَدل ِبكَ  َعَلى * األ   ﴾َوقُدر آنَهُ  مَج َعهُ  َعَليد 
 مجعه يف صدرك مث تقرأه( رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم والنسا ي.: )ماقال ابن عباس رضي اهلل عنه

وروى اإلمام أمحد أيضاً والرتمذي والدارمي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
قال الرتمذي حديث حسن صحيح.  «من القرآن كالبيت اخلرب يءإن الذي ليس يف جوفه ش»: وسلم
بن مسعود رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه  عبداهلل البخاري ومسلم والرتمذي والنسا ي عن وروى
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وسلم أنه قال )استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم( قال الرتمذي هذا حديث 
 حسن صحيح.

 أي أشد خروجاً وتفلتاً.: أشد تفصياً : قوله
 

َا﴿وقوله تعاىل ﴾ بِهِ  لِتَدع َجلَ  ِلَساَنكَ  بِهِ  ُُتَرِّك   اَل ﴿( فدليله قول اهلل تعاىل وأما قوله )وتالوة بلسان  فَِإَّن 
ا قَدو ًما بِهِ  َوتُدن ِذرَ  ال ُمت ِقنيَ  بِهِ  لُِتَبشِّرَ  بِِلَساِنكَ  َيس ر نَاهُ  َا﴿وقوله تعاىل ﴾ ُلدًّ  ﴾نَ يَدَتذَك ُرو  َلَعل ُهم   بِِلَساِنكَ  َيس ر نَاهُ  فَِإَّن 

رِِكنيَ  ِمنَ  َأَحد   َوِإن  ﴿وقوله تعاىل  َتَجاَركَ  ال ُمش  َمعَ  َحّت   فََأِجر هُ  اس  وقد استدل اإلمام أمحد هبذه ﴾. الل هِ  َكاَلمَ   َيس 
 .على أن اللفظية من اجلهمية .«أبلغ كالم ريبإن قريشاً منعوين أن »: اآلية وبقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

وقال  ،بو داود والرتمذي وابن ماجه والدارمي عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهماوهذا احلديث رواه أ
 النيب فبني  : )مث قال «خلق أفعال العباد»وقد رواه البخاري يف كتاب  .*الرتمذي هذا حديث غريب صحيح

واألنصار صلى اهلل عليه وسلم أن اإلبالغ منه وأن كالم اهلل من ربه( ومل يذكر عن أحد من املهاجرين 
والتابعني هلم بإحسان خالف ماوصفنا وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم قرناً 

 بعد قرن. انتهى.
َناُهمُ  ال ِذينَ ﴿وقال تعاىل  ُلونَهُ  ال ِكَتابَ  آتَديد   أُوِحيَ  َما ات لُ ﴿وقال تعاىل ﴾ بِهِ  يُدؤ ِمُنونَ  أُولَِئكَ  ِتاَلَوتِهِ  َحق   يَدتد 

ُلو ُكن تَ   َوَما﴿وقال تعاىل  ﴾ال ِكَتابِ  ِمنَ  إِلَي كَ  ُلوَ ﴿وقال تعاىل  ﴾ِكَتاب    ِمن   قَدب ِلهِ  ِمن   تَدتد   ال ِذي َعَلي ِهمُ  لَِتتد 
َنا َرأَهُ  فَدَرقد َناهُ  َوقُدر آنًا﴿وقال تعاىل ﴾إِلَي كَ  أَو َحيد   اَل  أَو   بِهِ  آِمُنوا ل  قُ  * تَدن زِياًل  َونَدز ل َناهُ  ُمك ث   َعَلى الن اسِ  َعَلى لِتَدق 
ِمُنوا َلى ِإَذا قَدب ِلهِ  ِمن   ال ِعل مَ  أُوتُوا ال ِذينَ  ِإن   تُدؤ  َذ قَانِ  خيَِرُّونَ  َعَلي ِهم   يُدتد   ال ُقر آنَ  قَدرَأ تَ  فَِإَذا﴿وقال تعاىل  ﴾ُسج ًدا ِلْل 

َتِعذ   َ  بَديد َنكَ  َجَعل َنا ال ُقر آنَ  قَدَرأ تَ  َوِإَذا﴿ وقال تعاىل ﴾الر ِجيمِ  الش ي طَانِ  ِمنَ  بِالل هِ  فَاس   يُدؤ ِمُنونَ  اَل  ال ِذينَ  َوبَدني 
ِخرَةِ  ُتورً  ِحَجابًا بِاآل  َتِمُعوا ال ُقر آنُ  قُرِئَ  َوِإَذا﴿وقال تعاىل  (َمس  واآليات يف هذا  ﴾تُدر مَحُونَ  َلَعل ُكم   َوأَن ِصُتوا َلهُ  فَاس 

كان قال  لبخاري ومسلم والنسا ي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما وروى اإلمام أمحد وا املعىن كثرية جداً.
 ِلَساَنكَ  بِهِ  ُُتَرِّك   اَل ﴿النيب صلى اهلل عليه وسلم يعاجل من التنزيل شدة كان حيرك شفتيه فأنزل اهلل تعاىل 

َنا ِإن  ( 16) بِهِ  لِتَدع َجلَ  قال  ﴾قُدر آنَهُ  فَات ِبع   قَدرَأ نَاهُ  افَِإذَ ﴿قال مجعه يف صدرك مث تقرأه  ﴾َوقُدر آنَهُ  مَج َعهُ  َعَليد 
فاستمع وأنصت مث علينا أن تقرأه قال فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أتاه جربيل استمع فإذا 

 انطلق جربيل قرأه النيب صلى اهلل عليه وسلم كما أقرأه.

                                                 

 خني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب يف تلخيصه.وقال احلاكم: صحيح على شرط الشي *
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َتِمُعوا آنُ ال ُقر   قُرِئَ  َوِإَذا﴿ذن( فدليله قول اهلل تعاىل أوأما قوله )ومسع ب وقوله تعاىل  ﴾َوأَن ِصُتوا َلهُ  فَاس 
ِمُنوا َأن   أَفَدَتط َمُعونَ ﴿ ُهم   َفرِيق   َكانَ   َوَقد   َلُكم   يُدؤ  َمُعونَ  ِمند   َوُهم   َعَقُلوهُ  َما بَدع دِ  ِمن   حُيَرُِّفونَهُ  مُث   الل هِ  َكاَلمَ   َيس 

رِكِ  ِمنَ  َأَحد   َوِإن  ﴿وقال تعاىل  ﴾يَدع َلُمونَ  َتَجاَركَ  نيَ ال ُمش  َمعَ  َحّت   فََأِجر هُ  اس  وهم إَّنا يسمعونه ﴾ الل هِ  َكاَلمَ   َيس 
َتِمُعوا ال ُقر آنُ  قُرِئَ  َوِإَذا﴿من تالوة اآلدميني لقول اهلل تعاىل  محد أوروى اإلمام  ﴾تُدر مَحُونَ  َلَعل ُكم   َوأَن ِصُتوا َلهُ  فَاس 

عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال قال يل رسول اهلل والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسا ي 
إين »: قال «رسول اهلل أقرأ عليك وعليك أنزل يا»: قال فقلت «قرأ علي القرآنا»: صلى اهلل عليه وسلم

وروى اإلمام أمحد وأبو داود  احلديث. قال فقرأت عليه من أول سورة النساء. «أحب أن أمسعه من غريي
بأسانيد صحيحة وابن خزمية  «خلق أفعال العباد»كتاب رمي والبخاري يف  اابن ماجه والدوالنسا ي أيضًا و 

وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم يف مستدركه عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل 
وروى ابن  زم.وقد ذكره البخاري يف صحيحه معلقاً بصيغة اجل «زينوا القرآن بأصواتكم»: عليه وسلم  أنه قال

ويف رواية للحاكم عن الرباء بن  حبان أيضًا عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله.
ورواه اخلطايب يف  «زينوا أصواتكم بالقرآن»: عازب رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

هذه الرواية أن املسموع من قراءة القارئ هو القرآن وليس  معامل السنن هبذا اللفظ مث قال وفيه دليل على
 حبكاية للقرآن. انتهى.

رواه أبو عبيد القاسم بن سالم  فقد ورد فيه حديث يف إسناده مقال وهو ما ببصر( ةوأما قوله )ونظر 
سلم أنه والطرباين وأبونعيم وغريهم عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم عن النيب صلى اهلل عليه و 

محد أوروى عبداهلل بن اإلمام  «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظهراً كفضل الفريضة على النافلة»: قال
أحب أن يأيت علي يوم  ما»: يف كتاب السنة عن أيب معمر عن سفيان قال قال عثمان بن عفان رضي هلل عنه

 يعين القراءة يف املصحف. «أنظر يف كالم اهلل وليلة ال
ُلو ُكن تَ   َوَما: ﴿قول اهلل تعاىل هوأما قوله )وخط بيد( فدليل   ﴾بَِيِميِنكَ  خَتُطُّهُ  َواَل  ِكَتاب    ِمن   قَدب ِلهِ  ِمن   تَدتد 

طُور   وَِكَتاب   * َوالطُّورِ : ﴿وقوله تعاىل بل هو قرآن جميد يف لوح : ﴿وقوله تعاىل﴾ َمن ُشور   َرق   يف  * َمس 
ُلو الل هِ  ِمنَ  َرُسول  : ﴿وقوله تعاىل ﴾حمفوظ رَةً  ُصُحًفا يَدتد   ُصُحف   يف : ﴿وقوله تعاىل ﴾قَديَِّمة   ُكُتب    ِفيَها * ُمَطه 
 نَدز ل َنا َوَلو  : ﴿وقوله تعاىل ﴾َحِكيم   َلَعِلي   َلَديد َنا ال ِكَتابِ  أُمِّ  يف  َوِإن هُ : ﴿وقوله تعاىل ﴾ُمَطه رَة   َمر ُفوَعة   * ُمَكر َمة  
ر   ِإال   َهَذا ِإن   َكَفُروا  ال ِذينَ  َلَقالَ  بِأَي ِديِهم   فَدَلَمُسوهُ  ِقر طَاس   يف  اِكَتابً   َعَلي كَ  إىل غري ذلك من اآليات.  ﴾ُمِبني   ِسح 

هنى رسول اهلل »: ه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قالوروى مالك وأمحد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماج
ويف رواية  «خمافة أن يناله العدو»: ويف رواية بعضهم «آن إىل أرض العدوصلى اهلل عليه وسلم أن يسافر بالقر 

وقد ترجم  «آمن أن يناله العدو تسافروا بالقرآن فإين ال ال»: ملسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
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اود أبو د عليهوترجم  «باب كراهية السفر باملصاحف إىل أرض العدو»: البخاري على هذا احلديث بقوله
وروى عبداهلل بن اإلمام أمحد يف كتاب السنة عن ابن  .*«باب يف املصحف يسافر به إىل أرض العدو»: بقوله

 .كالم ريب كالم ريب(: )أيب مليكه قال كان عكرمة بن أيب جهل يأخذ املصحف فيضعه على وجهه ويقول
 نه مراد أيب حنيفة.أوفيما ذكرته من اآليات واألحاديث أبلغ رد على ماقرره الكوثري وزعم 

ذكره إبراهيم احلريب عن اإلمام  حنو ما «خلق أفعال العباد»وقد قرر اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
)مازلت أمسع من أصحابنا : مسعت حيىي بن سعيد يقول مسعت عبداهلل بن سعيد يقول: أمحد قال البخاري

حركاهتم وأصواهتم واكتساهبم وكتابتهم ): –أي البخاري  –داهلل قال أبو عب. إن أفعال العباد خملوقة(: يقولون
خملوقة فأما القرآن املتلو املبني املثبت يف املصاحف املسطور املكتوب املوعى يف القلوب فهو كالم اهلل ليس 

فأما األوعية : )اق بن إبراهيموقال إسح ﴾ال ِعل مَ  أُوتُوا ال ِذينَ  ُصُدورِ  يف  بَديدَِّنات   آيَات   ُهوَ  َبل  : ﴿قال اهلل. خبلق(
طُور   وَِكَتاب  : ﴿فمن يشك يف خلقها؟( قال اهلل  َلو ح   يف  * جمَِيد   قُدر آن   ُهوَ  َبل  : ﴿وقال ﴾َمن ُشور   َرق   يف  * َمس 

طُُرونَ  َوَما: ﴿فذكر أنه حيفظ ويسطر قال ﴾،حَم ُفوظ    وَِكَتاب   * َوالطُّورِ : ﴿مث روى بإسناده عن قتادة ﴾َيس 
طُور  مَ   وَِكَتاب  ﴿عن جماهد  أيضاً  وروى وهو الكتاب. ﴾َمن ُشور   َرق   يف : ﴿فقال املسطور املكتوب ﴾س 

طُور   فأما املداد  –أي البخاري  –يف مصحف. قال أبو عبداهلل  ﴾َمن ُشور   َرق   يف ﴿وصحف مكتوب  ﴾َمس 
خطك واكتسابك من فعلك خلق ألن كل ذاته هو اخلالق و يف نك تكتب اهلل فاهلل أوالرق وحنوه فإنه خلق كما 

 دون اهلل يصنعه وهو خلق. يءش
نه صفة اهلل وهو قول اجلبار أنطق به عباده وكذلك تواترت أوقال البخاري أيضًا )وال توجه القرآن إال 

وذكر  ن أمره قبل خلقه وبه نطق الكتاب.أاألخبار عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن القرآن كالم اهلل و 
 َوِإَذا: ﴿ي أيضًا آيات من القرآن يف تالوة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه للقرآن منها قوله تعاىلالبخار 

َتِمُعوا ال ُقر آنُ  قُرِئَ  ُلونَ  ال ِذينَ  ِإن  : ﴿وقوله ﴾َربِّكَ  ِكَتابِ   ِمن   ِإلَي كَ  أُوِحيَ  َما َوات لُ : ﴿وقوله ﴾َوأَن ِصُتوا َلهُ  فَاس   يَدتد 
ُلو ُكن تَ   َوَما: ﴿وقوله ﴾الل هِ  ِكَتابَ  ُلونَهُ  : ﴿وقوله ﴾بَِيِميِنكَ  خَتُطُّهُ  َواَل  ِكَتاب    ِمن   قَدب ِلهِ  ِمن   تَدتد   ﴾ِتاَلَوتِهِ  َحق   يَدتد 
َلى َما َواذ ُكر نَ : ﴿وقوله َمةِ  الل هِ  آيَاتِ  ِمن   بُدُيوِتُكن   يف  يُدتد  ك  ُلونَ : ﴿وقوله ﴾َواحلِ  : وقوله ﴾ي لِ الل   آنَاءَ  الل هِ  آيَاتِ  يَدتد 

ِدي ال ُقر آنَ  َهَذا ِإن  ﴿ ن أفبني أن التالوة من النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه و : مث قال ﴾،أَقد َومُ  ِهيَ  لِل يِت  يَده 
فبينت  ،منزل يف شأين وحيًا يتلى(اهلل كنت أظن أن   ما: )الوحي من الرب ومنه قول عا شة رضي اهلل عنها

 .من اهلل وأن الناس يتلونهرضي اهلل عنها أن اإلنزال 

                                                 

ال متس »وروى احلاكم يف مستدركه عن حكيم بن حزام رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا بعثه والياً إىل اليمن قال: *
 .القرآن إال وأنت طاهر" قال احلاكم: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب على تصحيحه

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 13 

إن القرآن املقروء بعلم اهلل خملوق فلم مييزوا بني تالوة : وذكر البخاري أيضًا عن اجلهمية واملعطلة أهنم قالوا
القراءة وال يقال حسن القرآن  يءحسن القراءة ورد: وقد يقال فالن): وقال البخاري أيضاً  د وبني املقروء.االعب
ن القرآن كالم الرب جل ذكره والقراءة فعل العبد وال أل ؛القرآن ب إىل العباد القراءة الالقرآن وإَّنا نس يءورد

خيفى معرفة هذا القدر إال على من أعمى اهلل قلبه ومل يوفقه ومل يهده سبيل الرشاد وليس ألحد أن يشرع يف 
واحد والتالوة هي املتلو  يءوجل بغري علم كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به ش أمر اهلل عز

هال : ظننتهما مصدرين فقيل له: والقراءة هي املقروء فقيل له إن التالوة فعل التايل وعمل القارئ فرجع وقال
أمسكت كما أمسك كثري من أصحابك ولو بعثت إىل من كتب عنك فاسرتددت ما أثبت وضربت عليه فزعم 

يقوم به شرحاً  وجل شيئاً ال از لك أن تقول يف اهلل عزكيف ج:  أن كيف ميكن هذا وقد قلت ومضى فقيل له
 وبياناً إذ مل متيز بني التالوة واملتلو فسكت إذ مل يكن عنده جواب.

: مث قال «يقرأ بفاُتة الكتاب مل صالة ملن ال»: وذكر البخاري أيضًا قول النيب صلى اهلل عليه وسلم
 (.تلو وإَّنا املتلو فاُتة الكتاب ال اختالف فيه بني أهل العلمفأوضح أن قراءة القارئ وتالوته غري املقروء وامل)

 إىل إَّنا الصالة لقراءة القرآن ولذكر اهلل وحلاجة املرء»: وذكر البخاري أيضاً قول النيب صلى اهلل عليه وسلم
كالم اهلل   ن املقروء هوأفبني أن الدعاء واحلاجة والتضرع والذكر والقراءة من العبد و : مث قال «.وجل ربه عز

 وجل. عز
يعجبين القرآن حّت قال  وال يقال ال ،يعجبين قراءة محزة ال: وقال أمحد رمحه اهلل: )وقال البخاري أيضاً 

 .)من قرأ بقراءة محزة أعاد الصالة(: بعضهم
مث  ،«بينا أنا يف اجلنة مسعت صوت رجل بالقرآن»: وذكر البخاري أيضًا قول النيب صلى اهلل عليه وسلم

 فبني أن الصوت غري القرآن. :قال
هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قراءة القرآن »: وذكر أيضاً قول علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه

 فبني أن القراءة غري املقروء.: مث قال ،«يف الركوع
كله مما أمر به ولذلك قال فذلك  : مث قال ﴾َربِّكَ  ِمن   إِلَي كَ  أُن زِلَ  َما بَدلِّغ  : ﴿وذكر أيضًا قول اهلل تعاىل

والصالة جبملتها طاعة اهلل وقراءة القرآن من مجلة الصالة فالصالة طاعة اهلل واآلمر  ﴾،الص اَلةَ  أَِقيُموا﴿
والقراءة واحلفظ والكتابة  بالصالة قرآن وهو مكتوب يف املصاحف حمفوظ يف الصدور مقروء على اللسان.

تقدم قبله  املقصود من كالمه رمحه اهلل تعاىل وفيه مع ما. انتهى .قرئ وحفظ وكتب ليس مبخلوق خملوق وما
قرره الكوثري وزعم أنه مراد أيب حنيفة ورد أيضًا على زعمه  من كالم اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل رد على ما

 أن آراء أهل العلم والفهم قد استقرت على مقتضى تقريره الباطل.
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عقيدة السلف وأصحاب »عبدالرمحن الصابوين يف رسالته اليت مساها  وقال الشيخ أبو عثمان إمساعيل بن
ويشهد أصحاب احلديث ويعتقدون أن القرآن كالم اهلل وكتابه ووحيه وتنزيله غري خملوق، ومن )«: احلديث

جربيل على  واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كالم اهلل ووحيه هو الذي ينزل به قال خبلقه
َوِإن ُه لَتَدن زِيُل َربِّ ﴿: ونذيرًا، كما قال عز من قا ل ى اهلل عليه وسلم قرآنًا عربًيا لقوم يعلمون، بشريًاالرسول صل

َِمنيُ   وهو الذي بلغه ﴾،* بِِلَسان  َعَريب  ُمِبني   * َعَلى قَدل ِبَك لَِتُكوَن ِمَن ال ُمن ِذرِينَ  ال َعاَلِمنَي * نَدَزَل بِِه الرُّوُح األ 
يَا أَيدَُّها الر ُسوُل بَدلِّغ  َما أُن زَِل إِلَي َك ِمن  به يف قوله تعاىل: ﴿ صلى اهلل عليه وسلم أمته، كما أمر الرسول

أمتنعوين أن أبلغ  »: وسلم فكان الذي بلغهم بأمر اهلل تعاىل كالمه عز وجل، وفيه قال صلى اهلل عليه، ﴾َربِّك
ويكتب يف املصاحف، كيف ما تصرف بقراءة قارئ،   لسنةوهو الذي ُتفظه الصدور، وتتلوه األ «كالم ريب

تلي، ويف أي موضع قرئ وكتب يف مصاحف أهل اإلسالم، وألواح  ولفظ الفظ، وحفظ حافظ، وحيث
 م.فهو كافر باهلل العظي كله كالم اهلل جل جالله، غري خملوق فمن زعم أنه خملوق صبياهنم وغريها

مسعت اإلمام أبا بكر حممد  ل مسعت أبا الوليد حسان بن حممد يقولعت احلاكم أبا عبداهلل احلافظ يقو مس
أن القرآن خملوق فهو كافر باهلل العظيم، : خملوق، فمن قال بن إسحاق بن خزمية يقول القرآن كالم اهلل غري

ويستتاب فإن  وال يعاد إن مرض وال يصلى عليه إن مات، وال يدفن يف مقابر املسلمني، ال تقبل شهادته،
ب وإال ضربت عنق. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر اإلمساعيلي اجلرجاين ذكر يف رسالته اليت تا

القرآن. وذكر ابن  جيالن أن من زعم أن لفظه بالقرآن خملوق يريد به القرآن فقد قال خبلق صنفها ألهل
لسنة واجلماعة القول بأن أهل ا مهدي الطربي يف كتابه االعتقاد الذي صنفه ألهل هذه البالد أن مذهب

خملوق فهو كافر باهلل العظيم، وأن : وأمره وهنيه غري خملوق، ومن قال القرآن كالم اهلل سبحانه، ووحيه وتنزيله،
اهلل عز وجل به،  يف صدورنا حمفوظ، وبألسنتنا مقروء، ويف مصاحفنا مكتوب وهو الكالم الذي تكلم القرآن

جاهل ضال كافر باهلل العظيم. وإَّنا ذكرت هذا  أو لفظي به خملوق فهو إن القرآن بلفظي خملوق،: ومن قال
الستحساين ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب احلديث فيما ذكره مع  الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي

 انتهى.الكالم، وتصانيفه الكثرية فيه وتقدمه وتربزه عند أهله.  تبحره يف
: عثمان سعيد بن أشكاب يقول رأت خبط أىب عمرو املستملي مسعت أباق: أخربنا أبو عبداهلل احلافظ قال

 .ال ينبغي أن يناظر يف هذا، القرآن كالم اهلل غري خملوق:  سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال
أما القول يف : )الذي صنفه يف هذه، وقال «االعتقاد»وذكر حممد بن جرير الطربي رمحه اهلل يف كتابه 

تابعي إال عمن يف قوله الغىن والشفاء، ويف اتباعه  فاظ العباد يف القرآن فال أثر فيه نعلمه عن صحايب، والأل
إمساعيل  قوله مقام األ مة األوىل أيب عبداهلل أمحد بن حنبل رمحه اهلل، فإن أبا الرشد واهلدى، ومن يقوم

: ، قال اهلل تعاىل«اللفظية جهمية»: يقول مسعت أبا عبداهلل أمحد بن حنبل رمحه اهلل: الرتمذي حدثين قال

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 15 

مسعت مجاعة من أصحابنا ال أحفظ أمساءهم يذكرون عنه : يسمع؟ قال ممن ﴾فأجره حّت يسمع كالم اهلل﴿
 مبتدع. ومن قال غري خملوق فهو: من قال لفظي بالقرآن خملوق فهو جهمي: أنه كان يقول رضي اهلل عنه

لنا فيه إمام نأمت به سواه،  لك عندنا جيوز أن نقوله غري قوله إذ مل يكنوال قول يف ذ»: قال حممد بن جرير
هذه ألفاظ حممد بن جرير اليت نقلتها نفسها . «اهلل عليه ورضوانه وفيه الكفاية واملقنع، وهو اإلمام املتبع رمحة

 .الذي صنفه «االعتقاد»إىل ما هاهنا من كتاب 
كتابه كل ما  قد نفى عن نفسه هبذا الفصل الذي ذكره يف -أعين حممد بن جرير - وهو: قال الصابوين

البدعة، والذي حكاه عن أمحد  نسب إليه، وقذف به من عدول عن سبيل السنة، أو ميل إىل شيء من
ا وأصحابه صرحوا خبلق عنه، وإَّنا قال ذلك ألن جهمً  رضي اهلل عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح

من التصريح  تدرجوا به إىل القول خبلق القرآن، وخافوا أهل السنة يف ذلك الزمان باللفظ القرآن، والذين قالوا
خملوق، فلذلك مساهم أمحد رمحه اهلل جهمية.  خبلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا

 «.اللفظية شر من اجلهمية»ل: ا أنه قاوحكي عنه أيضً 

بالقرآن غري خملوق فهو مبتدع، فإَّنا  لفظي(: قالمن  د رمحه اهلل أنوأما ما حكاه حممد بن جرير عن أمح
 السنة مل يتكلموا يف باب اللفظ ومل حيوجهم احلال إليه، وإَّنا حدث الكالم يف أراد أن السلف من أهل

عنه من الضالالت وذميم  اللفظ من أهل التعمق وذوي احلمق الذين أتوا باحملدثات، وحبثوا عما هنو ا
اإلسالم، فقال اإلمام أمحد هذا القول يف نفسه  ت، وخاضوا فيما مل خيض فيه السلف من علماءاملقاال

من  يدعه، وال يتفوه به وال مبثله من البدع املبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف بدعة، ومن حق املتدين أن
 ).يقول خبلقهتكفري من  األ مة املتبعة أن القرآن كالم اهلل غري خملوق، وال يزيد عليه إال

انتهى كالم الصابوين رمحه اهلل تعاىل وفيه أبلغ رد على ماقرره الكوثري وزعم أنه مراد أيب حنيفة وفيه أيضاً 
أبلغ رد على زعم الكوثري أن آراء أهل العلم والفهم قد استقرت على مقتضى تقريره املخالف لعقيدة 

يف عقيدته كالماً حسناً مل يذكره الصابوين وأنا  ه اهلل تعاىلقد ذكر ابن جرير رمحالسلف وأصحاب احلديث و 
 فيه من الرد على تقرير الكوثري وزعمه الباطل. أذكره ههنا ملا

نه كالم اهلل وتنزيله إذ كان من معاين توحيده أالقول فيه عندنا القرآن بنبدأ  )أول ما: قال رمحه اهلل
 غري خملوق كيف كتب وحيث تلي ويف أي موضع قرئ يف فالصواب من القول يف ذلك عندنا أنه كالم اهلل

دعى أن االسماء وجد ويف األرض حفظ يف اللوح احملفوظ أو يف القلب وباللسان لفظ فمن قال غري ذلك أو 
قرآنًا يف األرض أو يف السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه يف مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه أو 

أو قاله بلسانه داينًا فهو باهلل كافر حالل الدم واملال برئ من اهلل واهلل منه برئ يقول اهلل  أضمره يف نفسه
رِِكنيَ  ِمنَ  َأَحد   َوِإن  تعاىل )بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ( وقال تعاىل ) َتَجاَركَ  ال ُمش  َمعَ  َحّت   فََأِجر هُ  اس   َيس 
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ظ مكتوب وأنه من لسان حممد مسموع وكذلك هو يف الصدور حمفوظ ( فأخرب أنه يف اللوح احملفو الل هِ  َكاَلمَ 
 .انتهى وبألسن الشيوخ والشبان متلو.

وقال الشيخ أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري رمحه اهلل تعاىل يف كتابه )مقاالت اإلسالميني( )هذا 
كالم اهلل غري خملوق أهنم يقولون إن القرآن   عنهمحكاية مجلة قول أصحاب احلديث والسنة( مث ذكر 

القرآن خملوق وال والكالم يف الوقف واللفظ من قال باللفظ أو الوقف فهو مبتدع عندهم ال يقال اللفظ ب
 .انتهى .يقال غري خملوق

قرره الكوثري وزعم أنه مراد أيب حنيفة وفيه أيضاً  وفيما ذكره عن أصحاب احلديث والسنة أبلغ رد على ما
أبداه من التقرير الباطل املخالف ملا عليه  هل العلم والفهم قد استقرت على مارد على زعمه أن آراء أ
 أصحاب احلديث والسنة.

ومسألة اخلالف يف كالم اهلل وإن طالت »: عن الشوكاين أنه قال ، نقل املؤلف10وصفحة  9ويف صفحة 
أعظم مسا ل  ظن أهنا من الناس فيها فرقاً، وامتحن هبا من امتحن من أهل العلم، وظن من ذيوهلا وتفرق

 .«الدين، ليس هلا كبري فا دة، بل هي من فضول العلم
من الغض من كالم اإلمام أمحد وغريه من أكابر العلماء يف الرد على  ال خيفى ما يف هذا الكالم: وأقول
الشوكاين ملا   على ما تومهه وتكفريهم والتحذير من فتنتهم، واألمر هبجرهم وجمانبتهم. ولو كان األمر اجلهمية،

الطويل والضرب الشديد ومراغمة امللوك اجلبابرة، وكذلك  كان اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يصرب على احلبس
من زعم  رمحه اهلل تعاىل، قد بذل نفسه للقتل يف سبيل الدفاع عن القرآن والرد على أمحد بن نصر اخلزاعي

صربوا على احلبس قد بن نوح اجلنديسابوري كلهم  وكذلك نعيم بن محاد، والبويطي، وحممد أنه خملوق.
 واملوت يف القيود ومل جييبوا إىل القول خبلق القرآن.

فلو كان الذب عن القرآن والرد على من زعم أنه خملوق من فضول العلم ومن املسا ل اليت ليس هلا كبري 
ل اهلل وملا كان أكابر العلماء من أهل ناهلم يف سبي ُتملوه من األذى والصرب على ما فا دة ملا ُتمل هؤالء ما

يتفقون على تكفري من يقول خبلق القرآن ويأمرون هبجرهم وجمانبتهم فكل هذا مما يعظم  واحلديث السنة
خلق أفعال »وقد روى البخاري يف كتاب ، ين ويرد عليه وعلى من اغرت بقولهشأن املسألة ويبني غلط الشوكا

. وإَّنا يذهبون إىل التعطيل( نه من شر قوهلمإتخفوا بقوهلم القرآن خملوق ف)التس: عن وكيع أنه قال «العباد
ذكر املؤلف أثر حمنة القول خبلق القرآن يف صفوف الرواة واحملدثني وكتب اجلرح والتعديل مث  10فحةويف ص

وا فيها فلم يقولوا )وجرح هبا أقوام من العلماء واحملدثني والفقهاء والقضاة والرواة الثقات األثبات إذ توقف: قال
 .إفراط فيه وال تفريط( شيئاً أو قالوا فيها قواًل عاداًل ال
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هذا الكالم فيه تعريض بتخطئة اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل والرد عليه وعلى غريه من أكابر العلماء : وأقول
وجمانبتهم واللفظية هم الذين الذين تكلموا يف اللفظية والواقفة وأحلقوا العارفني منهم باجلهمية وأمروا هبجرهم 

 إفراط فيه وال تفريط. قواًل عاداًل ال يف مسألة خلق القرآن يزعم املؤلف أهنم قالوا
هو الذي قرره الكوثري كما سبق ذكره وزعم أن آراء أهل العلم والفهم قد استقرت عليه وقد جاء : وقوهلم

التقليد والتحيز إىل أهل  رلكوثري وما أعظم ضر تقدم يف كالم ا ا ماهباملؤلف هبذه اجلملة األخرية يؤيد 
من كان : محد يف كتاب السنة )مسعت أيب سئل عن الواقفة فقال أيبأالباطل. وقد قال عبداهلل بن اإلمام 

يعرف بالكالم جيانب حّت يرجع ومن مل يكن له يكن الكالم فهو جهمي ومن مل بمنهم خياصم ويعرف 
 .علم يسأل يتعلم(
جاهاًل ليس بعامل فليسأل  )من كان منهم: أيضاً سئل أيب وأنا أمسع عن اللفظية والواقفة فقالوقال عبداهلل 

حيسن الكالم فهو جهمي من كان منهم  : وليتعلم. ومسعت أيب مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة فقال
 .هم شر من اجلهمية(: وقال مرة أخرى

مسعت أبا : )عن شاهني بن السميدع أنه قال «نابلةطبقات احل»وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه 
قال وسألت . الواقفة شر من اجلهمية ومن قال لفظي بالقرآن خملوق فهو كافر: عبداهلل أمحد بن حنبل يقول

)ذاك شاك يف الدين إمجاع العلماء واأل مة املتقدمني : أنا أقف يف القرآن تورعًا قال: أبا عبداهلل عمن يقول
 .(اهلل غري خملوق هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ وأدركوا من كان قبلهم على هذاعلى أن كالم 

 .)من قال لفظي بالقرآن خملوق فهو كافر(: قال مسعت أبا عبداهلل يقولو 
 .)من قال القرآن خملوق فهو كافر ومن شك يف كفره فهو كافر(: وقال مسعت أبا عبداهلل يقول

سألت أمحد بن حنبل عمن يقول ):  عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالوذكر القاضي أبو احلسني أيضاً 
َواَءُهم   اتد بَدع تَ  َولَِئنِ ﴿أكفرهم حّت قرأت آيات من القرآن  كنت ال:  القرآن خملوق فقال  َجاَءكَ  ال ِذي بَدع دَ  أَه 

فالقرآن من علم اهلل ومن زعم أن  ﴾،بِِعل ِمهِ  هُ أَند زَلَ : ﴿وقوله ﴿ال ِعل مِ  ِمنَ  َجاَءكَ  ال ِذي ع دَ بدَ : ﴿وقوله ﴾ال ِعل مِ  ِمنَ 
يدري علم اهلل خملوق أو ليس مبخلوق فهو كافر أشر ممن يقول  علم اهلل خملوق فهو كافر ومن زعم أنه ال

 القرآن خملوق(.
مسعت أمحد ذكر رجلني كانا وقفا يف القرآن ودعيا إليه فجعل يدعو  «املسا ل»وقال أبو داود يف كتاب 

 ا وقال يف هذا ألحدمها فتنة عظيمة وجعل يذكرمها باملكروه. عليهم
 أغرب ال: رأيت أمحد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغين فقال له: وقال أبو داود أيضاً 

 أحوجك إىل أن يصنع بك ما ما: وقال له ومل يرد عليه السالم. –يف كالم غليظ  –أرينك جتئ إىل بايب 
أقول  )من قال ال: يقول ،همسعت إسحاق بن إبراهيم بن راهوي: وقال أبو داود أيضاً  .صنع عمر بصبيغ
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: وقال أبو داود أيضًا مسعت قتيبة بن سعيد قيل له الواقفة فقال غري خملوق فهو جهمي(. القرآن خملوق وال
مسعت عثمان بن أيب وقال أبو داود أيضًا . شر منهم يعين ممن قال القرآن خملوق( –يعين الواقفة  –)هؤالء 

وقال أبو . )هؤالء الذين يقولون كالم اهلل ويسكتون شر من هؤالء يعين ممن قال القرآن خملوق(: شيبة يقول
: غري خملوق قال سألت أمحد بن صاحل املصري عمن يقول القرآن كالم اهلل وال يقول  خملوق وال: داود أيضاً 

)قعد اخلوارج هم أخبث :  بن حممد أبا حممد الضعيف قالوقال أبو داود أيضًا مسعت عبداهلل. )هذا شاك(
مسعت حممد بن مقاتل العباداين وكان من خيار : وقال أبو داود أيضاً  اخلوارج وقعد اجلهمية هم الواقفة(.

مسعت أمحد بن صاحل ذكر : وقال أبو داود أيضاً . )هم عندي شر من اجلهمية(: املسلمني يقول يف الواقفة
مسعت إسحاق : وقال أبو داود أيضاً  )هؤالء أصحاب بدعة ويدخل عليهم أكثر من البدعة(. :اللفظية فقال

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أن أمحد بن : وقال أبو داود أيضاً  بن إبراهيم سئل عن اللفظية فبدعهم.
خملوق  يءجاء بش )إن اللفظية إَّنا يدورون على كالم جهم يزعمون أن جربيل إَّنا: حممد بن  حنبل قال له

حدثنا : وقال أبو داود أيضاً  إىل حممد صلى اهلل عليه وسلم. به يعين ألن جربيل خملوق جاء ،إىل خملوق(
 ذا)ه: ألفاظنا بالقرآن خملوقة قال إن هؤالء الذين يقولون: أمحد بن حنبل قلت ألتس: أمحد بن إبراهيم قال

جاء مبخلوق وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم تكلم  أن جربيل هذا فقد زعم شر من قول اجلهمية من زعم
 مبخلوق(.

: حدثين غياث بن جعفر مسعت سفيان بن عيينة يقول: وقال عبداهلل بن اإلمام أمحد يف كتاب السنة
حدثين حممد : )القرآن كالم اهلل من قال خملوق فهو كافر ومن شك يف كفره فهو كافر(. وقال عبداهلل أيضاً 

 نقول القرآن خملوق وال ال): بن أيوب وذكرنا له الشكاك الذين يقولون قال حيىي: قال بن إسحاق الصغاين
 (،من قال هذا فهو جهمي صغري: كنت قلت البن شداد صديق يل): بن أيوب فقال حيىي (،غري خملوق

ا يعقوب سألت أب ،وقال عبداهلل أيضًا حدثين أبو عبداهلل السلمي مهنا .(وهو اليوم جهمي كبري): قال حيىي
إذا كنا نقول القرآن كالم : هو كالم اهلل وهو غري خملوق مث قال يل: فقال ،اخلزاز إسحاق بن سليم عن القرآن

غري خملوق فليس بيننا وبني هؤالء اجلهمية خالف قال فذكرت ذلك ألمحد بن حنبل  نقول خملوق وال اهلل وال
 )جزى اهلل أبا يعقوب خرياً(.: فقال يل أمحد

اضي أبو احلسني يف طبقات احلنابلة يف ترمجة احلسني بن علي أيب علي أنه ذكر يف كتابه الذي وذكر الق
صنفه يف السنة أن من قال لفظي بالقرآن خملوق أو القرآن بلفظي خملوق فهو جهمي واجلهمية عندنا كفار 

 الناس التباساً وتشبيهاً.على واللفظية زنادقة هذه األمة وهم أشد 
يقول  رمحه اهلل مسعت أبا عبداهلل أمحد بن حنبل: واه ابن جرير عن أيب إمساعيل الرتمذي قالر  وقد تقدم ما

ممن يسمع؟ وقد رواه القاضي أبو احلسني يف  ﴾فأجره حّت يسمع كالم اهلل: ﴿تعاىل اهلل اللفظية جهمية قال
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: شداد الصغدي قالوذكر القاضي أبو احلسني أيضًا عن حممد بن  طبقات احلنابلة من طريق ابن جرير.
هو من حيث تصرف غري خملوق واللفظ بالقرآن من قال : مسعت أمحد بن حنبل وتذاكرنا أمر القرآن فقال

وجل( وقال  هو خملوق فهذا من قول جهم والنيب صلى اهلل عليه وسلم يقول )منعوين أن أبلغ كالم ريب عز
الس من قال لفظي بالقرآن خملوق وال يصلى جي ال: وقال أمحد: قال﴾، فأجره حّت يسمع كالم اهلل: ﴿اهلل

 خلفه فإن هذا من قول جهم.
أن أمحد سئل  «مسا ل اإلمام أمحد بن حنبل»وذكر إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري يف كتاب 

يصلى خلفه وال جيالس وال يكلم وال يسلم  )ال: أيصلى خلفه؟ فقال: عمن يقول لفظي بالقرآن خملوق
 عليه(.

كفاية يف الرد على من خالف أهل السنة ووافق أهل   والواقفة نقلته من أقوال العلماء يف ذم اللفظيةوفيما 
 البدعة.

أي  –أن املداد والرق  «خلق أفعال العباد»ذكر املؤلف أن البخاري قرر يف كتابه  12ويف هامش صفحة  
قة من فعل املخلوقني وأن القرآن صفة اهلل والكتابة واحلفظ للقرآن وأصوات العباد به كلها مؤلفة خملو  –الورق 

تعاىل وهو قول اجلبار أنطق به عباده وكذلك تواترت األخبار عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن القرآن كالم 
 اهلل.

وأدخل فيها  «خلق أفعال العباد» إن هذه اجلملة قد خلصها املؤلف من عدة مواضع من كتاب: وأقول
منها قوله )للقرآن( بعد قوله واحلفظ ومنها قوله )به( بعد قوله وأصوات  خاري.كالم الب  يفأحرفًا ليست 

وكان ينبغي للمؤلف أن يلتزم األمانة يف إيراده ألقوال  )كلها مؤلفة من فعل املخلوقني(. ومنها قوله عباد،ال
وهذه  ري معناه.والسيما إذا كان املزيد مما يفسد الكالم ويغ، ليس منها يدخل فيها ما البخاري حبيث ال

األحرف املزيدة يف بعضها إفساد لبعض كالم البخاري وتغيري ملعناه وإحالة له إىل قول من يقول من اجلهمية 
 خملوق. بالقرآن أن اللفظ

كلها مؤلفة خملوقة من فعل  –القرآن بأي  –فمن هذه األحرف قوله )به( أي يف قوله وأصوات العباد به 
فرق بينها وبني قول من يقول من اجلهمية أن ألفاظنا بالقرآن خملوقة فإن كان  وهذه العبارة ال .املخلوقني

دخله سهواً أوإن كان قد  دخل هذا احلرف يف كالم البخاري متعمدًا فما أعظم ذلك وأبشعه!!أاملؤلف قد 
 عليه. و لعدم علمه مبا يدل عليه من إحالة املعىن إىل قول اللفظية فينبغي له أن يستدرك ذلك وينبهأ

كفاية يف الرد على عبارة املؤلف وما تدل عليه من « خلق أفعال العباد»وفيما قرره البخاري يف كتاب 
 موافقة اللفظية الذين يزعمون أن ألفاظهم بالقرآن خملوقة.

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 20 

محد رمحه أأن اإلمام  «السنة»وعبداهلل بن اإلمام أمحد يف كتاب  «املسا ل»وقد ذكر أبو داود يف كتاب 
جيانب  هذا: فقال ،ألفاظنا بالقرآن خملوقة والقرآن كالم اهلل وليس مبخلوق): سئل عن رجل يقولعاىل اهلل ت

 .(القرآن ليس مبخلوق هميةإال جهمياً وهذا كالم اجل وهو فوق املبتدع وما أراه
وهذا من وأما قول املؤلف )واحلفظ للقرآن( فهي كلمة جمملة حيتمل إن يراد هبا أن احلفظ واحملفوظ خملوق 

 أقوال اجلهمية.
وحيتمل أن يراد هبا أن احلفظ خملوق واحملفوظ غري خملوق وهذا قول أهل السنة وحيث كانت هذه الكلمة 

 ُتتمل املعنيني فإن إدخاهلا يف كالم البخاري يعد جناية عليه.
وأخصها هبا اجلملة قبلها من اجلمل  )كلها مؤلفة من فعل املخلوقني( فهذه اجلملة عا دة إىل ما: وأما قوله

( وعلى هذا يكون املعىن أن أصوات العباد بالقرآن  -أي بالقرآن  –)وأصوات العباد به : اليت تليها وهي قوله
 : كلها مؤلفة من فعل املخلوقني وهذا هو قول اللفظية بعينه

 تدري فتلك مصيبة فإن كنت ال
 

 وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم ***
 

وقد كان بني اإلمام أمحد بن حنبل وصاحبه احلسني بن علي الكرابيسي : )15وقال املؤلف يف صفحة 
أحد من محل العلم عن اإلمام الشافعي صداقة  وصحبة قوية فلما وقعت احملنة فرقت بينهما وأبدلت 

: عن ابن عبدالرب أنه قال 16 فحةجفوة وعداوة شديدة( مث نقل املؤلف يف ص الوكيدة صداقتهما وأخوهتما
بني اإلمام أمحد بن حنبل والكرابيسي صداقة وكيدة فلما خالفه يف القرآن عادت تلك الصداقة )كانت 
 عداوة(.
محد وبني احلسني أبني اإلمام  الوكيدة والصحبة القوية جاء يف هذه اجلملة من دعوى الصداقة ما: وأقول

)من : مسعت أيب يقول: فإنه قاللعبداهلل بن اإلمام أمحد  «السنة» الكرابيسي فهو مردود مبا جاء يف كتاب
:  الكرابيسي يقول هذا. قالإن : قال لفظي بالقرآن خملوق هذا كالم سوء رديء وهو كالم اجلهمية قلت له

 قد خلف هذا بشراً املريسي. : كذب هتكه اهلل اخلبيث وقال
كرابيسي حسني أو يقال خملوق أو غري خملوق قال سألته عن ال يءوكان أيب يكره أن يتكلم يف اللفظ بش

: فرأيته عند الشافعي ببغداد فقال : أعرفه وما رأيته يطلب احلديث قلت ما: هل رأيته يطلب احلديث فقال
رأيته عند يعقوب بن  ما: أنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقال: رأيته وال أعرفه فقلت ما

إبراهيم بن خالد الكليب عن حسني الكرابيسي فتكلم  وسألت أبا ثور إبراهيم بن سعد وال غريه وما أعرفه.
ك وأما أنا فال اهو يقول لنا ذ: هل كان حيضر معكم عند الشافعي. فقال: فيه بكالم سوء رديء وسألته
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وسألت احلسن بن حممد الزعفراين عن حسني الكرابيسي فقال حنو : قال أعرف ذاك أو حنو هذا من الكالم.
 سن يف اختالفه إىل الشافعي مثل قول أيب ثور. انتهى.مقالة أيب ثور وقال يل ح

جاء يف كالم املؤلف من  كان يعرف الكرابيسي أبلغ رد على ما  ويف قول اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل أنه ما
 والكرابيسي. بن حنبل كيدة بني اإلمام أمحدو زعم الصداقة والصحبة القوية واألخوة ال

)كانت بني اإلمام أمحد بن حنبل : ؤلف عن ابن عبدالرب أنه قالنقله امل وكذلك فيه رد على ما
 كان يعرف الكرابيسي.  نه ماأمحد أوالكرابيسي صداقة وكيدة( فكل هذا مردود بقول اإلمام 

)كان الكرابيسي وعبداهلل  106ص  «االنتقاء»نقل املؤلف عن ابن عبدالرب أنه قال يف  16ويف صفحة 
جيوز  ن القرآن الذي تكلم اهلل به صفة من صفاته الأعلي وطبقاهتم يقولون  بن كاّلب وأبو ثور وداود بن

عليه اخللق وأن تالوة التايل وكالمه بالقرآن كسب له وفعل له وذلك خملوق وأنه حكاية عن كالم اهلل وليس 
 .هو القرآن الذي تكلم اهلل به(

لي فيه نظر فقد روى اخلطيب يف تاريخ بن كاّلب وداود بن عاإن عده أليب ثور مع الكرابيسي و : وأقول
قال يل عمي سألت أبا عبداهلل أمحد بن حممد بن : بن خاقان قال بغداد عن موسى بن عبيد اهلل بن حيىي

يعجبين الكالم الذي يصريونه يف كتبهم.  بلغين عنه إال خري إال أنه ال ما: حنبل عن املعروف بأيب ثور فقال
)أعرفه بالسنة : تقول يف أيب ثور قال سألت أمحد بن حنبل ما: األعني قال وروى اخلطيب أيضاً عن أيب بكر

وروى اخلطيب أيضًا عن أمحد بن حممد بن خالد  منذ  سني سنة هو عندي يف مسالخ سفيان الثوري(.
سل عافاك اهلل : كنت عند أمحد بن حنبل فسأله رجل عن مسألة يف احلالل واحلرام فقال له:  الرباثي قال

وروى  )سل عافاك اهلل غرينا سل الفقهاء سل أبا ثور(.: عبداهلل فقال أبا إَّنا نريد جوابك يا: قال غرينا
 )أبو ثور إبراهيم بن خالد الكليب ثقة مأمون أحد الفقهاء(.: اخلطيب أيضاً عن النسا ي أنه قال

 ى اهلل عليه وسلم وقرأهإن القرآن الذي تكلم اهلل به هو الذي نزل به جربيل على النيب صل: وأقول أيضاً 
وبلغه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أصحابه وقرأه عليهم وبلغه الصحابة إىل التابعني وقرأوه عليهم  عليه

وبلغه التابعون إىل من بعدهم وقرأوه عليهم وهو الذي يقرأه املسلمون ويتلونه بألسنتهم ويكتبونه يف 
تالوة التالني وقد ذكرت األدلة على ذلك من الكتاب والسنة يف  مصاحفهم وحيفظونه بقلوهبم ويسمعونه من

أول هذه الرسالة بعد كالم اإلمام أمحد الذي نقله عنه إبراهيم احلريب فلرتاجع ففيها أبلغ رد على من زعم أن 
 تالوة التايل وكالمه بالقرآن خملوق وأنه حكاية عن كالم اهلل وليس هو القرآن الذي تكلم اهلل به.

يف ترمجة نعيم بن  10/462ذكره احلافظ ابن حجر يف هتذيب التهذيب  نقل املؤلف ما 17صفحة   ويف
كان له مذهب سوء يف القرآن كان جيعل القرآن قرآنني فالذي يف اللوح :  قال مسلمة بن قاسم): محاد املروزي

 .(انتهى .احملفوظ كالم اهلل تعاىل والذي بأيدي الناس خملوق
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بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم  يتلونه كأنه يريد بالذي يف أيدي الناس ما: )بن حجر بقولهامث تعقبه احلافظ 
 .والشك أن املداد والورق والكاتب والتايل وصوته خملوق وأما كالم اهلل سبحانه وتعاىل فإنه غري خملوق قطعاً(

يقبل  الذي ال – وهو معدود من علماء احلديث –نظر إىل ضيق نظر هذا الطاعن اف: قال عبدالفتاح
 التمييز بني الذي تكتبه األيدي على الورق وتتلوه األلسنة املخلوقة البالية وبني كالم اهلل تعاىل( 

ن القول مأما نعيم بن محاد فإنه كان مشهورًا بالتمسك بالسنة والرد على اجلهمية ولذلك امتنع : وأقول
إمام يف السنة  كثري الوهم : جن قال الدار قطينخبلق القرآن وصرب على احلبس عدة سنني حّت مات يف الس

كان نعيم كاتبًا أليب عصمة :  ذكره اخلطيب يف تارخيه وروى بإسناده عن عبداهلل بن اإلمام أمحد عن أبيه قال
 وكان أبو عصمة شديد  الرد على اجلهمية وأهل األهواء ومنه تعلم نعيم بن محاد.

خذ نعيم بن محاد يف أيام احملنة سنة ثالث وعشرين أو أربع أ: وروى أيضًا عن أيب بكر الطرسوسي قال
وألقوه يف السجن ومات يف سنة سبع وعشرين وأوصى أن يدفن يف قيوده  –يعين بعد املا تني  –وعشرين 

 إين خماصم.: وقال
نعيم بن محاد كان من أهل مرو وطلب احلديث طلبًا كثريًا بالعراق : وروى أيضًا عن حممد بن سعد قال

احلجاز مث نزل مصر فلم يزل هبا حّت أشخص منها يف خالفة أيب إسحاق بن هارون فسئل عن القرآن فأىب و 
مما أرادوه عليه فحبس بسامراء فلم يزل حمبوسًا هبا حّت مات يف السجن يف سنة مثان  يءأن جييب فيه بش
 وعشرين وما تني.

عن إبراهيم بن حممد بن سعد. وروى أيضاً  عن أيب سعيد بن يونس حنو ما رواه عن حممد بن وروى أيضاً 
سنة تسع وعشرين وما تني فيها مات نعيم بن محاد وكان مقيدًا حمبوسًا المتناعه من القول خبلق : عرفة قال

 القرآن فجر بأقياده فألقي يف حفرة ومل يكفن ومل يصل عليه فعل ذلك به صاحب ابن أيب دؤاد.
نه كان له مذهب سوء يف القرآن إىل آخر كالمه الذي أبن محاد  ذكره مسلمة بن قاسم عن نعيم فأما ما

تقدم ذكره فعلى تقدير صحة ذلك وثبوته عن نعيم فهو حممول على أن ذلك كان منه يف أول األمر مث رجع 
مسعت : إىل قول أهل السنة واجلماعة ملا رواه اخلطيب يف تارخيه من طريق حممد بن جرير الطربي قالعنه 

أنا كنت جهميًا فلذلك عرفت كالمهم فلما طلبت : مسعت نعيم بن محاد يقول: مار يقولصاحل بن مس
 احلديث عرفت أن أمرهم يرجع إىل التعطيل.

 وقد تقدم أن أبا عصمة كان شديد الرد على اجلهمية ومنه تعلم نعيم بن محاد.
الم الرب ليس خبلق وأن  نعيم بن محاد أن كولقد بني  «: خلق أفعال العباد»وقال البخاري يف كتاب 

تعرف احلي من امليت إال بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن مل يكن له فعل فهو ميت وأن  العرب ال
أفعال العباد خملوقة فضيق عليه حّت مضى لسبيله وتوجع أهل العلم ملا نزل به ويف اتفاق املسلمني دليل على 
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بل البدع والر يس باجلهل  بغريهم أوىل إذ يفتون باآلراء  أن نعيمًا ومن حنا حنوه ليس مبفارق وال مبتدع
 املختلفة مما مل يأذن به اهلل. انتهى كالم البخاري.

ذكره البخاري عنه  ذكره مسلمة بن قاسم عن نعيم بن محاد ألن ما وفيما ذكره كفاية يف الرد على ما
بتهم وحفظهم وبني القرآن املتلو املكتوب يف يقتضي التفريق بني أفعال العباد اليت هي حركاهتم وأصواهتم وكتا

 املصاحف احملفوظ يف القلوب فأفعال العباد خملوقة والقرآن كالم اهلل غري خملوق.
خملوق وأما كالم اهلل  كل  )والشك أن املداد والورق والكاتب والتايل وصوته: بن حجراوأما قول احلافظ 

موافق ملا نقله إبراهيم احلريب عن اإلمام أمحد وملا قرره وهو  فهو حق. سبحانه وتعاىل فإنه غري خملوق قطعاً(
 وقد ذكرت ذلك فيما تقدم. «خلق أفعال العباد»البخاري يف كتاب 
يقبل التمييز بني الذي تكتبه األيدي على  نظر إىل ضيق نظر هذا الطاعن الذي الاف: )وأما قول املؤلف

  (.كالم اهلل تعاىلالورق وتتلوه األلسنة املخلوقة البالية وبني  
 : فجوابه من وجوه

ن القرآن الذي تكتبه األيدي على الورق وتتلوه األلسنة املخلوقة البالية وُتفظه القلوب إ: أن يقال: أحدها
وتسمعه اآلذان من تالوة التالني هو كالم اهلل تعاىل الذي أنزله مع جربيل عليه السالم إىل عبده ورسوله حممد 

 * ال َعاَلِمنيَ  َربِّ  لَتَدن زِيلُ  َوِإن هُ : ﴿تعاىل اهلل م وأمره اهلل أن يبلغه ويتلوه ويقرأه على الناس قالصلى اهلل عليه وسل
َِمنيُ  الرُّوحُ  بِهِ  نَدَزلَ   ُروحُ  نَدز َلهُ  ُقل  : ﴿وقال تعاىل﴾، ُمِبني   َعَريب   بِِلَسان   * ال ُمن ِذرِينَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  قَدل ِبكَ  َعَلى * األ 
قِّ  َربِّكَ  ِمن   ُدسِ ال قُ  َرى َوُهًدى آَمُنوا ال ِذينَ  لُِيثَبِّتَ  بِاحلَ  ِلِمنيَ  َوُبش  رَ  نَدز ل َنا حَن نُ  ِإن ا: ﴿وقال تعاىل ﴾،لِل ُمس   َوِإن ا الذِّك 
رَ  ِإلَي كَ  َوأَند زَل َنا: ﴿وقال تعاىل ،(تَدن زِياًل  ال ُقر آنَ  َعَلي كَ  نَدز ل َنا حَن نُ  ِإن ا: ﴿وقال تعاىل ﴾حَلَاِفظُونَ  َلهُ  َ  الذِّك   لُِتبَدنيِّ

َرأَهُ  فَدَرقد َناهُ  َوقُدر آنًا: ﴿وقال تعاىل ﴾،إِلَي ِهم   نُدزِّلَ  َما لِلن اسِ  وقال  ﴾،تَدن زِياًل  َونَدز ل َناهُ  ُمك ث   َعَلى الن اسِ  َعَلى لِتَدق 
َلة  لَ  يف  أَند زَل َناهُ  ِإن ا * ال ُمِبنيِ  َوال ِكَتابِ  * حم: ﴿تعاىل  َوال ِكَتابِ  * حم: ﴿وقال تعاىل ﴾ُمن ِذرِينَ  ُكن ا  ِإن ا ُمَبارََكة   يد 

 ﴾.َحِكيم   َلَعِلي   َلَديد َنا ال ِكَتابِ  أُمِّ  يف  َوِإن هُ  * تَدع ِقُلونَ  َلَعل ُكم   َعَربِيًّا قُدر آنًا َجَعل َناهُ  ِإن ا * ال ُمِبنيِ 
ُلوَ  أَُمم   قَدب ِلَها ِمن   َخَلت   َقد   أُم ة   يف  أَر َسل َناكَ  َكَذِلكَ : ﴿وقال تعاىل َنا ال ِذي َعَلي ِهمُ  لَِتتد  وقال  ﴾،ِإلَي كَ  أَو َحيد 

َا: ﴿تعاىل آمرًا عبده ورسوله حممدًا صلى اهلل عليه وسلم أن يقول  ال ِذي ال بَدل َدةِ  َهِذهِ  َرب   أَع ُبدَ  َأن   أُِمر تُ  ِإَّن 
ء   ُكلُّ   َوَلهُ  َحر َمَها ِلِمنيَ  ِمنَ  َأُكونَ  َأن   َوأُِمر تُ  َشي  َتَدى َفَمنِ  ال ُقر آنَ  أَتد ُلوَ  َوَأن   * ال ُمس  َا اه  َتِدي فَِإَّن  ِسهِ  يَده   َوَمن   لِنَدف 

َا فَدُقل   َضل    .اآليات يف هذا املعىن كثرية جداً و  ﴾ال ُمن ِذرِينَ  ِمنَ  أَنَا ِإَّن 
على من ادعى التمييز بني الذي تكتبه األيدي على تقدم من اآليات واألحاديث أبلغ رد  وفيها مع ما

وجود له إال يف أذهان  الورق وتتلوه األلسنة املخلوقة البالية وبني كالم اهلل تعاىل  فهذا التمييز املزعوم ال
خملوق وأن  يءاللفظية من اجلهمية وهم الذين يزعمون أن جربيل إَّنا جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم بش
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كان عليه أهل السنة   لى اهلل عليه وسلم إَّنا بلغ إىل األمة شيئًا خملوقًا فخالفوا القرآن والسنة وماالنيب ص
فهو الذي تتلوه األلسنة وُتفظه  فما صر نه كالم اهلل كيف أواجلماعة من نفي اخللق عن القرآن وإثبات 

 ذان من قراءة القار ني له.القلوب ويكتب يف املصاحف ويسمع باآل
أن يقال إن كالم مسلمة بن القاسم يف إنكاره على من جيعل القرآن قرآنني ليس مبنكر كما : الثاينالوجه 

قد توهم ذلك املؤلف وإَّنا املنكر منه نسبة هذه القول الباطل إىل نعيم بن محاد الذي كان معروفاً بالتمسك 
 بالسنة والرد على اجلهمية.

ى مسلمة بن قاسم يدل داللة واضحة على أن املؤلف يرى أن يقال إن إنكار املؤلف عل: الوجه الثالث
يف اللوح احملفوظ من القرآن وبني ما يف أيدي الناس  صحة ما أنكره مسلمة بن قاسم على الذين فرقوا بني ما

يف أيدي الناس خملوقًا وهذا الذي ذهب إليه  وجعلوا ما تعاىل منه فجعلوا الذي يف اللوح احملفوظ كالم اهلل
ومساه متييزًا هو مذهب السوء يف احلقيقة وهو من أقوال اجلهمية ولو أن املؤلف اقتصر على كالم املؤلف 

احلافظ ابن حجر لكان على الصواب ألن احلافظ ابن حجر قد فرق بني املداد والورق والكاتب والتايل 
الورق فصرح احلافظ ابن  وصوته وبني كالم اهلل تعاىل الذي يتلوه التايل بصوته ويكتبه الكاتب باملداد على

 ن كالم اهلل غري خملوق.أحجر على أن أفعال العباد خملوقة و 
ذهب إليه  ويف اآليات واألحاديث اليت تقدم ذكرها دليل ملا قاله احلافظ ابن حجر وفيها أبلغ رد على ما

 املؤلف وشيخه الكوثري فلرتاجع.
محد والبخاري وغريمها من أكابر العلماء الذين أم نقلته عن اإلما غدة ما وقبل اخلتام أرجو أن يتأمل أبو

 كان عليه أهل السنة واجلماعة.  ولعله بعد التأمل يراجع احلق ويطرح اآلراء املخالفة ملا تقدم ذكرهم.
تيسر إيراده واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه  هذا آخر ماو 

 .يوم الدين ومن تبعهم بإحسان إىل
 وكتبه الفقير إلى اهلل تعالى                                                                 

 حمود بن عبداهلل بن حمود التويجري
 هــ.29/12/1402في                                                                  
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