
  
  

  الصالحالصالح  السلفالسلف  إجماعإجماع

  ننقرآقرآ  المصحفالمصحف  أنأن  علىعلى
  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب  منمن  الواضحةالواضحة  وأدلتهموأدلتهم

  ذلكذلك  أنكرأنكر  منمن  وتكفيرهموتكفيرهم

  

  األمريكياألمريكي  الطويلالطويل  موسىموسى  أعدهأعده
  --  عنهعنه  اهللاهللا  عفاعفا  --

  

  
  ساهموا في نشر العقيدة اإلسالمية الصحيحةساهموا في نشر العقيدة اإلسالمية الصحيحة
  وتعاونوا معنا في تصحيح ما أفسده الجهالوتعاونوا معنا في تصحيح ما أفسده الجهال

  
  
  
  

  تاب إليكتروني يوزع مجانا من موقع بكة نتتاب إليكتروني يوزع مجانا من موقع بكة نتكك
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:احلمد هللا رب العاملني، و 

قدميًا وحديثًا  واجلماعة أهل السنة افمن أصول االعتقاد اإلسالمي مسألة معروفة مما قد أمجع عليه
ويعتربوا غري قابلة للنقاش، وهي اعتقاد املسلمني أن القرآن كالم اهللا، حيثما تُلي على األلسن، أو 

أمهيته  يك يُثبت هذا املعتقد ويبني وهذا املقال بني يد ، أو ُكتب يف املصاحف.ُحفظ يف الصدور
  وخطورة خمالفته، إن شاء اهللا تعاىل.

ن باللغة الناطقو  الغرب مسلمو أهلهذا يف ظل واقعٍة أليمٍة تُعترب من أشد الباليا اليت يواجهها و 
بأن  التصريحقد بالغ يف الكالم على اهللا بغري علم، حىت وصل إىل ، حيث إن بعض الناس اإلجنليزية

جمرد واملكتوب   ، وإمنا القرآن هو ما تُلي وُحفظ، دون ما ُكتب.حف ليس قرآنًاااملكتوب يف املص
ظ عند اهللا يف عن القرآن، وليس هو القرآن حقيقة، ألن القرآن احلقيقي هو يف اللوح احملفو  عبارة

  !هكذا ينتشر يف الغرباجلنة، 

أن أقوم  وفهم أبواا وأدلتها، رأيت علي بدراسة العقيدة الصحيح على أهل العلم على أن اهللا من ف
من قومي الناطقني باللغة  سبيل الرشادبرد هذه الشبهات وبيان ما اعتقده السلف الصاحل ملن أراد 

  ، وأقول:هي استجابيت، فهذه إخراجه بالعربية ملن أراد أن يستفيد منه لب مينطُ  مثاإلجنليزية. 
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  .على آله وصحبه وسلمحممد و ى نبينا اهللا علوصلى 

)mr@bakkah.netاألمريكي (موسى الطويل  كتبه:
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  المسلمين أن القرآن مكتوب في المصاحفالمسلمين أن القرآن مكتوب في المصاحف  اعتقاداعتقادمن أصول من أصول   ��������

: آن، والسنة، على ما فهمه الصحابة وأئمة السلفمبني يف القر هو املعتقد الصحيح يف هذه املسألة 
 أن املكتوب يف مصاحفنا هو القرآن.

 ﴾  َذِلَك الِكَتاُب َال رَْيَب ِفيهِ   ﴿قد ّمسى اهللا القرآن كتابًا يف آيات كثرية، منها قوله تعاىل: ف
 ورِ الط وَ   ﴿ ، ومعىن الكتاب معروف، أنه املكتوب.  وقال تعاىل يف افتتاح سورة الطور:]٢ : [البقرة

وقال جماهد بن جرب تلميذ ابن عباس: الرق صحيفة.  وقال  . ﴾ ورٍ شُ نْ مَ  ق ي رَ فِ  ورٍ طُ سْ مَ  ابٍ تَ كِ وَ 
  )١(الضحاك: الرق ورق.

، قال: قال رسول اهللا _ صلى اهللا عليه وسلم _ :   _ وعن عبد اهللا بن عمر _ رضي اهللا عنهما
ن الواضح: أنه ملَْ يـَْنَه أحًدا ع ومن  )٢()) .و دُ العَ  هُ الَ نَ يَـ  نْ أَ  نُ  آمَ ي َال ن إِ ، فَ آنِ رْ القُ بِ  واْ رُ افِ سَ  تُ َال  ((

َال ُتَساِفُروْا السفر والقرآن يف صدره، وملَْ يـَْنَه عن قراءة القرآن يف أرض العدو، وإمنا أراد بقوله (( 
  _ قرآنًا.)): املكتوب من القرآن، ومساه رسول اهللا _ صلى اهللا عليه وسلم  بِالُقرآنِ 

_ رضي اهللا عنه _ ما مينعه من إطالف كلمة القرآن  عمر بن الخطابومل يكن عند اخلليفة الثاين 
صلى  على املصحف، فإنه قد روي عنه أنه أرسل إىل أمرائه أوامر ونواهي مقتديًا بالقدوة احلسنة _

 دٌ حَ أَ  هُ الَ نَ يَـ  نْ أَ  افُ خَ ي أَ ن إِ ، فَ و دُ العَ  ضِ رْ ى أَ لَ إِ  آنِ رْ القُ وا بِ رُ افِ سَ  تُ َال ، ومنها: "  _ اهللا عليه وسلم
   )٣( ."مْ هُ نْـ مِ 

_ رضي اهللا عنه _ يأمر زيد بن ثابت بأن جيمع ما تفرق من  أبو بكر الصديقوهذا اخلليفة األول 
مكتوب القرآن يف مصحٍف واحد، بعدما انقضى عهد التنزيل، وقد ثقل ذلك على زيد _ رضي اهللا 

                                                 

  )٢٤/٦٠١تفسري الطربي ( )١(
  ).١٨٦٩تاب اإلمارة (برقم أخرجه مسلم يف صحيحه: يف ك )٢(
  من حتقيق األعظمي). ٢/١٧٦أخرجه سعيد بن منصور يف سننه، يف كتاب اجلهاد ( )٣(
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َقَل َعَلي ِمما َأَمَرِني ِبِه ِمْن  َواِهللا َلْو َكلُفوِني نـَْقَل َجَبٍل ِمَن الِجَبالِ فَـ "، فقال:  _  عنه َما َكاَن أَثـْ
  )٤( ."َجْمِع الُقْرآنِ 

والشاهد: أنه مل يتعقبه أحٌد بأن يقول: كان ينبغي أن يقول مجع املصحف!  وذلك بأم اعتقدوا 
  ن.مجيًعا أن املكتوب يف املصحف هو القرآ

رَِحَم اُهللا أَبَا َبْكِر، ُهَو َأوُل َمْن َجَمَع "_ رضي اهللا عنه _ :  علي بن أبي طالبوقال اخلليفة الرابع 
  )٥( ."الُقرآَن بـَْيَن اللْوَحْينِ 

وكذلك قال غريهم من الصحابة ومن بعدهم من التابعني واألئمة املصنفني، كلهم أطلقوا على ذلك: 
  )٦(قبهم يف ذلك أحد.، ومل يتعجمع القرآن

َما ُأِحب َأْن يَْأِتَي َعَلي يـَْوٌم "_ رضي اهللا عنه _ أنه قال:  عثمان بن عفانوروي عن اخلليفة الثالث 
َلٌة َحتى أَْنظَُر ِفي َكَالِم اهللاِ    )٧(.يف املصحف آن: القر ينيع."   َعز َوَجل _ _َولَيـْ

َقى ِفي َصْدِر رَُجٍل _ : _ رضي اهللا عنه  عبد اهللا بن مسعودوقال  "ُيْسَرى َعَلى الُقرآِن، َفَال يـَبـْ
 قال:  قالوا له: وكيف ُيسرى عليه ليًال وقد أثبتناه يف صدورنا ومصاحفنا؟َوَال ِفي ُمْصَحٍف َشْيٌء!" 

                                                 

  ).٦/١٨٣، ٤٩٨٦باب مجع القرآن (برقم  كتاب فضائل القرآن،ي يف صحيحه: يف  ار أخرجه البخ )٤(
- ٤/١٧٨٢، ١٢٤٢-١٢٤١قم ) واآلجري يف الشريعة (بر ١/٤٣٣، ٥١٤أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة (برقم  )٥(

  )، وحسنه حمقق فضائل الصحابة وصي اهللا عباس.١٧٨٣
من املصنفني الذين بوبوا يف كتبهم بباب مجع القرآن أو حنوه: البخاري يف صحيحه، والنسائي يف سننه الكربى، وابن  )٦(

  أيب شيبة يف مصنفه، والبيهقي يف مصنفاته، والبغوي يف شرح السنة، وغريهم.
)، وأبو نعيم يف ١/١٤٧، ١٢٢)، وابنه يف السنة (برقم ١/٥٨٦، ٧٧٦أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة (برقم  )٧(

-١٠٩) ويف االعتقاد (ص١/٥٩٣، ٥٢٤)، والبيهقي يف األمساء والصفات (برقم ٣٠٠و ٧/٢٧٢حلية األولياء (
عيينة عن عثمان معضًال،  )، بعضهم من رواية سفيان بن٥١٠-٣/٥٠٩، ٢٠٣١)، ويف شعب اإلميان (برقم ١١٠

  وبعضهم مسنًدا من رواية احلسن عنه، واحلسن مل يسمع من عثمان.
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َقى ِفي َصْدِر رَُجٍل َوَال ُمْصَحٍف َشْيٌء!"  َنا لََنْذَهَبن َولَ  ﴿ مث قرأ:"ُيْسَرى َعَلْيِه لَْيًال، َفَال يـَبـْ ِئْن ِشئـْ
َنا ِإلَْيَك     )٨(.]٨٦[اإلسراء :  ﴾بِالِذي َأْوَحيـْ

 _ رضي اهللا عنه _ كان يأخذ املصحف فيضعه على وجهه، ويقول: عكرمة بن أبي جهلوروي أن 
  )٩("ِكَتاُب رَبي." ويف رواية: ."   _  َعز َوَجل  _َكَالُم رَبي   ،رَبي مُ َال كَ "

َكاَن يـَُقاُل: َعظُموْا الُقرآَن، يـَْعِني:  ) _ رمحه اهللا _ : "٩٦(تإبراهيم النخعي ابعي اجلليل وقال الت
  والشاهد: إطالقهم كلمة القرآن واملقصود املصحف.)   ١٠( َكبـُروْا اْلَمَصاِحَف."

ي فِ  آنُ رْ قُ الوَ ) _ رمحه اهللا تعاىل _ : "١٥٠(تأبو حنيفة ومن األئمة األربعة املتبوعني قال أوهلم 
  )١١( ."وءٌ رُ قْ مَ  نِ سُ لْ ى األَ لَ عَ ، وَ وظٌ فُ حْ مَ  وبِ لُ القُ  يفِ ، وَ وبٌ تُ كْ مَ  فِ احِ صَ المَ 

                                                 

حتقيق الفهيد)، وابن أيب شيبة يف مصنفه (برقم  ١٩٣، ص٣٨١أخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد (برقم  )٨(
منصور يف )، وسعيد بن ٣٦٣-٣/٣٦٢، ٥٩٨١-٥٩٨٠)، وعبد الرزاق يف مصنفه (برقم ١٠/٥٣٤، ٣٠٣٧٠

)، ٩/١٤١، ٨٦٩٨)، والطرباين يف املعجم الكبري (برقم ١٥/١٥٨)، والطربي يف تفسريه (١٣٣٥، ٩٧سننه (برقم 
) ٤/٥٠٤طبعة الفاروق احلديثة)، واحلاكم يف املستدرك ( ٣/٣٥٧، ٢١٩٤وابن بطة يف اإلبانة الكربى (برقم 

)، كلهم من رواية ٣/٣٩٩، ١٨٦٩ميان (برقم )، ويف شعب اإل٦/٢٨٩وصححه، والبيهقي يف السنن الكربى (
عبد العزيز بن رفيع، عن شداد بن معقل، به.  وعزاه السيوطي إىل ابن املنذر، وابن أيب حامت، وابن مردويه، ومل أجده 

): رجاله رجال الصحيح، غري شداد بن ٧/٥٢يف املطبوع من تفسري ابن أيب حامت.  وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (
وهو ثقة. كذا قال، وشداد مل يوثقه معترب فهو جمهول. وبذلك أعله الوادعي يف تتبع أوهام احلاكم  معقل،

)، ولكن احلديث له طرق أخرى يتقوى ا، من رواية شقيق بن سلمة، وزر بن حبيش، وغريمها، راجع ٤/٦٧٥(
  ).٣٤٢- ٢/٣٣٥الدراسة املطولة اليت قام ا حمقق سنن سعيد بن منصور (

  ر أنه ال يكون هذا اخلرب إال مما مسعه ابن مسعود من النيب _ صلى اهللا عليه وسلم _ ، واهللا أعلم.والظاه
اهللا بن   )، وعبد٣٧٢-١٧/٣٧١)، والطرباين يف املعجم الكبري (٤/٢١٠٩، ٣٣٩٣أخرجه الدارمي يف سننه (برقم ) ٩(

)، والبيهقي يف شعب ٣/٢٤٣رك ()، واحلاكم يف املستد١٤١-١/١٤٠، ١١٠أمحد بن حنبل يف السنة (برقم 
من رواية ابن أيب مليكة عن عكرمة، وسنده منقطع، ألن ابن أيب مليكة مل كلهم )،  ٣/٥١٢، ٢٠٣٧اإلميان (برقم 

  ): مرسل.٩/٣٨٥قال الذهيب يف تلخيصه واهليثمي يف جممع الزوائد (عليه فيدرك عكرمة. و 
  ).١٠/٥٤٣، ٣٠٧٣ابن أيب شيبة يف مصنفه (برقم ) أخرجه ١٠(
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ا نَ تِ نَ سِ لْ أَ بِ  آنِ رْ القُ  نَ مِ  وهُ لُ تْـ نَـ  امَ ) _ رمحه اهللا _ : "٢٠٤(ت الشافعيوقال اإلمام حممد بن إدريس 
  )١٢( ."اهللاِ  مَ َال ى كَ م سَ ا يُ نَ فِ احِ صَ ي مَ فِ  هُ بُ تُ كْ نَ ا وَ نَ انِ آذَ بِ  هُ عُ مَ سْ نَ وَ 

) _ رمحه اهللا تعاىل _ : الصيب يكتب القرآن على ٢٣٤(ت إسحاق بن راهويهوقد سئل اإلمام 
َزَق َعَلْيِه."اللوح، أميحوه بالبزاق؟  قال:  أن  _  وكره _ رمحه اهللا "َيْمُحوُه بِالَماِء، َوَال يـُْعِجبُِني َأْن يـُبـْ

  سئل عن القرآن املكتوب على األلواح، ومل ينكر عبارة السائل. والشاهد أنه)  ١٣(ميحوه بالبزاق.

 ظٍ فْ : حِ اتٍ هَ جِ  سِ مْ ى خَ لَ عَ  آنَ رْ القُ  هُ ج وَ تُـ ) _ رمحه اهللا _ : "٢٤١(ت أحمد بن حنبلوقال اإلمام 
ح ذلك ملن استفسر، وشر ."  دٍ يَ بِ  ط خَ ، وَ نٍ يْ عَ بِ  رٍ صَ بَ ، وَ نِ ذُ األُ بِ  عٍ مْ سَ وَ  ،انِ سَ الل بِ  ةٍ وَ َال تِ وَ  ،بِ لْ القَ بِ 

 رُ يْـ غَ  هِ بِ  و لُ تْـ المَ وَ  ،وقٌ لُ خْ مَ  انُ سَ الل ، وَ وقٌ لُ خْ مَ  رُ يْـ غَ  هِ بِ  وظُ فُ حْ المَ ، وَ وقٌ لُ خْ مَ  بُ لْ القَ "  فقال:
 رُ يْـ غَ  هُ نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  ورُ ظُ نْ المَ ، وَ وقٌ لُ خْ مَ  نُ يْ العَ وَ  ،وقٌ لُ خْ مَ  رُ يْـ غَ  هِ يْ لَ إِ  وعُ مُ سْ المَ ، وَ وقٌ لُ خْ مَ  نُ ذُ األُ ، وَ وقٍ لُ خْ مَ 
  )١٤( ".وقٍ لُ خْ مَ 

 تُ بَ ثْ المُ  و لُ تْـ المَ  آنُ رْ القُ  ام أَ فَ ) _ رمحه اهللا _ : "٢٥٦(ت البخاري وقال اإلمام حممد بن إمساعيل
 سَ يْ لَ  ،ىالَ عَ تَـ  اهللاِ  مُ َال كَ   وَ هُ فَـ  ،وبِ لُ ي القُ ى فِ وعَ المُ  وبُ تُ كْ المَ  ورُ طُ سْ المَ  فِ احِ صَ ي المَ فِ 
  )١٥( ."قٍ لْ خَ بِ 

َوَيْشَهُد ) _ رمحه اهللا _ : "٤٤٩(ت الصابونيأبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن  وقال اإلمام
ُر َمْخُلوٍق...  َأْصَحاُب الَحِديِث َويـَْعَتِقُدوَن َأن الُقرآَن َكَالُم اِهللا وَِكَتابُُه َوِخطَابُُه َوَوْحُيهُ  َوتـَْنزِيُلُه، َغيـْ

اْلَمَصاِحِف، َكْيَف َما ُتُصرَف، ِبِقَراَءِة  ُلوُه األَْلِسَنُة، َوُيْكَتُب ِفيَوُهَو الِذي َتْحَفظُُه الصُدوُر، َوتـَتْـ 

                                                                                                                                                        

  من حتقيق أمحد شاكر).  ١٣٨قاله يف الفقه األكرب، كما يف شرح الطحاوية (ص) ١١(
  ). ١٤٢٠طبعة دار الفضيلة،  ١١٢نسبه إليه البيهقي يف كتابه االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد (ص) ١٢(
  طبعة الفاروق احلديثة).  ٣/٣٣٧، ٢١٤٩أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى (برقم ) ١٣(
  طبعة الفاروق احلديثة).  ٣/٣٤٤، ٢١٦٧أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى (برقم ) ١٤(
  ) ١٤٢٢طبعة السوادي،  ٢/٧خلق أفعال العباد، كما يف األمساء والصفات للبيهقي () ١٥(
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َوِفي َأي َمْوِضٍع ُقِرَئ، وَُكِتَب ِفي َمَصاِحِف َأْهِل  قَاِرٍئ، َوَلْفِظ َالِفٍظ، َوِحْفِظ َحاِفٍظ، َوَحْيُث تُِلَي،
َيانِِهْم، َوَغْيرَِها، َوُهَو الُقرآُن ِبَعْيِنِه الِذي  ، _  َجل َجَاللُهُ   ُكلُه َكَالُم اِهللا _ اِإلْسَالِم َوأَْلَواِح ِصبـْ

ُر َمْخُلوٍق،   )١٦( "َفَمْن زََعَم أَنُه َمْخُلوٌق، فـَُهَو َكاِفٌر بِاِهللا الَعِظيِم. نـَُقوُل أَنُه َغيـْ

 مُ َال كَ   آنُ رْ القُ وَ : ") _ رمحه اهللا تعاىل _ ٦٠٠(ت المقدسيوقال احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد 
 وَ هُ _ ... وَ  ل جَ وَ  ز _ عَ  اهللاِ  مُ َال كَ   ئِ ارِ القَ  نَ مِ  وعُ مُ سْ المَ وَ  ،هُ يلُ زِ نْ تَـ وَ  هُ يُ حْ وَ _ وَ  ل جَ وَ  ز _ عَ  اهللاِ 
  )١٧( "...نِ يُ عْ األَ بِ  ورٌ ظُ نْ مَ  ،فِ احِ صَ ي المَ فِ  وبٌ تُ كْ مَ  وَ هُ ... وَ ورِ دُ ي الص فِ  وظٌ فُ حْ مَ 

) _ رمحه اهللا _ ، وهو يسرد العقائد اليت اتفق عليها السلف ٧٢٨(ت بن تيميةاشيخ اإلسالم وقال 
ُهمْ  "َوَأن َما بـَْيَن َلْوَحي اْلُمْصَحِف الِذي َكَتَبُه الصَحابَُة _الصاحل:    )١٨( َكَالُم اِهللا."  _ َرِضَي اهللاُ َعنـْ

ْصَحِف ُمتَـَواتٌِر، فَِإن َهِذِه اْلَمَصاِحَف "َوالُقْرآُن الِذي بـَْيَن َلْوَحي اْلمُ _ رمحه اهللا _ :  وقال
_ ِبيَحابَُة، َونـََقُلوَها قـُْرآنًا َعِن النَها الص ، َوِهَي  _  َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ   اْلَمْكُتوبََة اتـَفَق َعَليـْ

  )١٩( ا َما ُغيـَرْت."ُمتَـَواِتَرٌة ِمْن َعْهِد الصَحابَِة، نـَْعَلُم ِعْلًما َضُرورِيا أَنـهَ 

                                                 

  ) ١٨- ١٧عقيدة السلف وأصحاب احلديث (ص) ١٦(
  الرزاق البدر (بتصرف)  ) للدكتور عبد٢٠٣-١٩٩شرح عقيدة احلافظ عبد الغين املقدسي (ص) ١٧(
  ) ١٢/٢٣٦جمموع الفتاوي () ١٨(
  ) ١٢/٥٦٩جمموع الفتاوي () ١٩(
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  اللفظيةاللفظيةتكفير األئمة لمن قال بقول تكفير األئمة لمن قال بقول   ��������

بأن  )٢٠(وقد اشتد نكري إئمة املسلمني على من تبىن قول اللفظية وغريهم من طوائف اجلهمية
املكتوب يف املصاحف ليس قرآنًا، والذي يف املصاحف عبارة عن كالم اهللا، وإمنا القرآن موضعه يف 

  .بعض أهل الغربه مما صرح به اللوح احملفوظ، وحنو 

 فِ حَ صْ ي المُ فِ  ولُ قُ أَ "وَ ) _ رمحه اهللا _ : ٢٥٦(ت البخاريفقال إمام احملدثني حممد بن إمساعيل 
 يلُ بِ سَ  هُ يلُ بِ سَ  فَ ال إِ وَ  ابَ تَ  نْ إِ ، فَ ابُ تَ تَ سْ ا يُ ذَ هَ  رَ يْـ غَ  الَ قَ  نْ مَ ، فَ آنٌ رْ قُـ  الِ جَ الر  ورِ دُ ي صُ فِ ، وَ آنٌ رْ قُـ 

  )٢١( ."رِ فْ الكُ 

 ز عَ  _ اهللاِ  مُ َال كَ ) _ رمحه اهللا _ : "٣١٠(ت الطبريقال اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير و 
ي فِ  وْ أَ  دَ جِ وُ  اءِ مَ الس  ي، فِ ئَ رِ قُ  عٍ ضِ وْ مَ  ي ي أَ فِ ، وَ يَ لِ تُ  فَ يْ كَ ، وَ بَ تِ كُ   فَ يْ كَ   وقٍ لُ خْ مَ  رُ يْـ غَ  _ ل جَ وَ 

وًما، سُ رْ مَ  يبِ اتِ تَ الكَ  انِ يَ بْـ صِ  احِ وَ لْ ي أَ فِ  وْ أَ ، وبًاتُ كْ مَ  انَ كَ   وظِ فُ حْ المَ  حِ وْ ي الل ، فِ ظَ فِ حُ  ثُ يْ ، حَ ضِ رْ األَ 
 وِ أَ  كَ لِ ذَ  رَ يْـ غَ  الَ قَ  نْ مَ ، فَ ظَ فِ لُ  انِ سَ الل بِ  وْ ، أَ ظَ فِ حُ  بِ لْ ي القَ فِ  ،ط خُ  قٍ رَ ي وَ فِ  وْ ، أَ شَ قِ نُ  رٍ جَ ي حَ فِ 

 ى أَ عَ اد فِ  وْ أَ  ضِ رْ ي األَ فِ  آنًارْ قُـ  ن آنِ رْ ى القُ وَ سِ  اءِ مَ ي الس  ي فِ  هُ بُ تُ كْ نَ ا وَ نَ تِ نَ سِ لْ أَ بِ  وهُ لُ تْـ ي نَـ ذِ ال
، رٌ افِ كَ   اهللاِ بِ  وَ هُ فَـ  ،هِ ًنا بِ ئِ ادَ  هِ انِ سَ لِ بِ  الَ قَ  وْ ، أَ هِ سِ فْ ي نَـ فِ  هُ رَ مَ ضْ أَ  وْ أَ  كَ لِ ذَ  رَ يْـ غَ  دَ قَ تَـ اعْ  وِ أَ  ا،نَ فِ احِ صَ مَ 
  )٢٢( ."هُ نْ مِ  يءٌ رِ بَ  اهللاُ ، وَ اهللاِ  نَ مِ  يءٌ رِ بَ ، وَ مِ الد  لُ َال حَ 

َمْن زََعَم َأن َهَذا الُقرآَن ) _ رمحه اهللا تعاىل _ : "٣٦٠(تاآلجري وقال اإلمام حممد بن احلسني 
" َمْن قَاَل ِإن َهَذا وقال _ رمحه اهللا _ :   )٢٣( ِحَكايٌَة لِلُقرآِن الِذي ِفي اللْوِح الَمْحُفوِظ َكَذبُوْا."

                                                 

مرحلتهم و  فرع عنهم، واللفظية صفوان الذي قال بأن القرآن خملوقاجلهمية فرقة ضالة منسوبة إىل اجلهم بن ) ٢٠(
  يف آخر هذه الرسالة. امللحق للمزيد راجع البيان املوجز ملراحل احنراف اجلهمية وتطور باطلهم الثالثة، و 

  ) ٤/١٨٢اوي ابن تيمية (كما يف جمموع فت) ٢١(
  ). ١/٢٠٦دار اخللفاء)، وشرح أصول االعتقاد لاللكائي ( ١٨صريح السنة له (ص) ٢٢(
  ) ١/٥٣٤الشريعة () ٢٣(
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ُؤُه الناُس َوُهَو ِفي الَمَصاِحِف ِحَكايٌَة ِلَما ِفي اللْوِح الَمْحُفوِظ فـََهَذا ُمْنَكٌر، الُقرآَن الِذي يـَْقرَ 
بُ  ُة ُتَكذنقـَْوَلَك، َوالس ُبَك َويـَُرد تـُْنِكُرُه الُعَلَماُء. يـَُقاُل ِلَقاِئِل َهِذِه الَمَقاَلِة: الُقرآُن ُيَكذ َك َوتـَُرد

  )٢٤( قـَْوَلَك."

ي فِ  و لُ تْـ مَ ") _ رمحه اهللا _ : ٤١٨(ت الاللكائي إلمام أبو القاسم هبة اهللا بن احلسنوقال ا
 نْ عَ  ةٍ ارَ بَ  عِ َال وَ  ةٍ ايَ كَ حِ بِ  سَ يْ لَ  ،الِ جَ الر  ورِ دُ ي صُ فِ  وظٌ فُ حْ ، مَ فِ احِ صَ ي المَ فِ  وبٌ تُ كْ ، مَ يبِ ارِ حَ لمَ ا
، هِ اتِ ذَ  اتِ فَ صِ  نْ مِ  ةٌ فَ صِ  وَ هُ  لْ ، بَ وبٍ بُ رْ مَ وَ  ولٍ عُ جْ مَ  رُ يْـ غَ وَ  ،وقٍ لُ خْ مَ  رُ يْـ ، غَ دٌ احِ وَ  آنٌ رْ قُـ  وَ هُ ، وَ آنٍ رْ قُـ 
 ةِ ن الس  بِ اهِ ذَ مَ لِ  فٌ الِ خَ مُ  عٌ دِ تَ بْ مُ  ال ضَ  رٌ افِ كَ   وَ هُ ا فَـ ذَ هَ  رَ يْـ غَ  الَ قَ  نْ مَ وَ  ًما،ل كَ تَ مُ  لْ زَ يَـ  مْ لَ 
 فَ الَ خَ  دْ قَ فَـ  اءِ مَ ي الس ي فِ ذِ ال  وَ هُ  آنَ رْ القُ  ن إِ  الَ قَ  نْ مَ فَ وقال _ رمحه اهللا _ : ")  ٢٥(  ."ةِ اعَ مَ الجَ وَ 

 اءِ مَ لَ عُ  نْ مِ  مْ هُ لَ  ينَ فِ الِ الخَ وَ  ينَ عِ ابِ الت وَ  ةِ ابَ حَ الص  نَ مِ  فَ لَ الس  فَ الَ خَ وَ  هِ ي بِ نَ  اتِ زَ جِ عْ مُ  د رَ وَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  اهللاَ 
 ٢٦( ."ينِ الد(  

ي فِ  وبَ تُ كْ المَ  ن إِ  الَ قَ  نْ مَ وَ ) _ رمحه اهللا _ : "٧٩٢(ت ابن أبي العز الحنفيوقال اإلمام 
 ابَ تَ الكِ  فَ الَ خَ  دْ قَ ، فَـ اهللاِ  مُ َال كَ  ايهَ فِ  سَ يْ لَ وَ  ،اهللاِ  مِ َال ُة كَ ايَ كَ حِ  وْ ، أَ اهللاِ  مِ َال كَ   نْ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ  فِ احِ صَ المَ 
  )٢٧( ."ًال َال ضَ  كَ لِ ذَ ى بِ فَ كَ ، وَ ةِ م األُ  فَ لَ سَ وَ  ةَ ن الس وَ 

خالف إمجاع و  ن قال بقول اللفظية اجلهميةيتبني بطالُن م فبهذه املنقوالت من مصادر أهل السنة
وقع يف أمر عظيم بقوله إن املكتوب يف املصحف ليس بقرآن، وهو كفر خمرج من امللة أنه األمة، و 

  عند أئمة أهل السنة.

                                                 

  ) ١/٥٣٥الشريعة () ٢٤(
  ) ٢/٣٦٤شرح أصول االعتقاد () ٢٥(
  ) ٢/٣٦٧شرح أصول االعتقاد () ٢٦(
  حتقيق أمحد شاكر)  ١٤٤-١٤٣شرح العقيدة الطحاوية (ص) ٢٧(
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  وموقف المسلم منهاوموقف المسلم منها  شبهات الجهمية القدماءشبهات الجهمية القدماء  ��������

لعرفنا أنه مريض يعاين من شبهات اللفظية من طوائف من أنكر قرآنية املصحف  ولو تأملنا كالم
اجلهمية القدماء، الذين أنكروا أن يكون املقروء قرآنًا، فإم زعموا بأن القرآن ال جيوز أن يأيت من 

  سانه وأسنانه، فقالوا: إمنا املقروء عبارة عن القرآن أو حكايته.شفيت الرجل ول

وكذلك أنكروا أن يكون املكتوب كالم اهللا حقيقة، لزعمهم أن كون القلم واحلرب والورقة كلها خملوقة، 
وكون الكاتب خملوقًا، وأعماله خملوقة، كل ذلك مينع أن تكون نتيجة اجتماع هذه األشياء _ الكتابة 

  )٢٨(ف _ كالم اهللا، فقالوا: إمنا املكتوب عبارة عن القرآن أو حكايته.يف املصح

 َال وَ  ةٍ ايَ كَ حِ بِ  سَ يْ لَ وهذا املذهب املنحرف هو الذي رد عليه اإلمام الاللكائي _ رمحه اهللا _ بقوله: "
 ةِ ن الس  بِ اهِ ذَ مَ لِ  فٌ لِ اخَ مُ  عٌ دِ تَ بْ مُ  ال ضَ  رٌ افِ كَ   وَ هُ ا فَـ ذَ هَ  رَ يْـ غَ  الَ قَ  نْ مَ وَ ... آنٍ رْ قُـ  نْ عَ  ةٍ ارَ بَ عِ 
  )٢٩( ."ةِ اعَ مَ الجَ وَ 

وقد روي أن رجًال تأثر بشبهات اجلهمية، وجاء إىل اإلمام أمحد بن حنبل _ رمحه اهللا _ ، فحكى 
 رُ يْـ غَ  هِ بِ  وظُ فُ حْ المَ ، وَ وقٌ لُ خْ مَ  بُ لْ القَ له قوهلم، ففسر له اإلمام ما أمجع عليه السلف الصاحل، قائًال: "

 رُ يْـ غَ  هِ يْ لَ إِ  وعُ مُ سْ المَ ، وَ وقٌ لُ خْ مَ  نُ ذُ األُ ، وَ وقٍ لُ خْ مَ  رُ يْـ غَ  هِ بِ  و لُ تْـ المَ وَ  ،وقٌ لُ خْ مَ  انُ سَ الل وَ ، وقٌ لُ خْ مَ 
قال الرجل: "يا أبا عبد اهللا!  العني  " .وقٍ لُ خْ مَ  رُ يْـ غَ  هُ نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  ورُ ظُ نْ المَ ، وَ وقٌ لُ خْ مَ  نُ يْ العَ وَ  ،وقٌ لُ خْ مَ 

ُر نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأن النِبي !"  فقال: تنظر إىل السواد يف الورق "َمْه! َأَصح َشْيٍء ِفي َهَذا َخبـْ
ًرا َوَال  _ َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم _ قَاَل: (( َال ُتَساِفُروْا بِالُقْرآِن ِإَلى َأْرِض الَعُدو ))، َوَلْم َيْذُكْر ِحبـْ

  )٣٠( َورَقًا!"

                                                 

  ذه الرسالة: مراحل عقيدة اجلهمية.انظر الكلمة امللحقة عند آخر ه) ٢٨(
  ) باختصار٢/٣٦٤شرح أصول االعتقاد () ٢٩(
  الفاروق احلديثة)، واملرفوع أخرجه مسلم كما تقدم. ٣/٣٤٤، ٢١٦٧أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى (برقم ) ٣٠(
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  الصحيحة وسالمتهاالصحيحة وسالمتهاسهولة العقيدة سهولة العقيدة   ��������

ما أسهل عقيدة السلف وما أسلمها!  وما أصعب فلسفة أهل البدعة وما أخطرها!  قارن أيها و 
القارئ الكرمي بني عقيدة املسلمني النقية السهلة، البعيدة عن التكلف، املوصلة إىل رضا اهللا وجناته، 

دركات الفوضى العقلي واملوصلة إىل قارن بينها وبني فلسفة املبتدعة الصعبة املتناقضة املتدرجة إىل 
  غضب الرب وأليم عقابه!

وإذا أمسكَت مصحًفا وسألَت أي طفٍل من أطفال املسلمني: ما هذا؟  ألجابك بأنه قرآن!  وهو 
عند اجلهمية داللة على القرآن وعبارة عنه وحكايته، وليس هو بذاته قرآنًا، مما ال يفهمه _ أو 

  .املنحرفني عن عقيدة املسلمنيالكالم  _  إال خواُص أهل  يتفامهه
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  ؟؟ونونيصير يصير   هماهماإلى أيإلى أي  ��������

قال الدكتور عبد الرزاق بن الشيخ عبد احملسن البدر _ حفظهما اهللا تعاىل _ : "فإذا آمن العبد بأن 
هذا القرآن املوجود يف املصاحف املتلو باأللسن هو كالم الرب العظيم، وأنه هو سبحانه الذي تكلم 

أنه سيزداد رعايًة للقرآن واهتماًما به ومعرفًة حلرمته ومكانته... وعلى العكس من ذلك،  به، ال شك
إذا اعتقد الشخص أنه ليس كالم اهللا، وإمنا هو خملوق من خملوقات اهللا، شأنه كشأن بقية 
 املخلوقات، فال ريب أن هذا االعتقاد سُيوجد يف قلب صاحبه إضعاًفا ملكانة القرآن وال بد، وهلذا

يؤثر عن بعض أئمة هذه البدعة كاجلعد بن درهم، واجلهم بن صفوان، وأضرام، الشيء الكثري من 
  )٣١( االمتهان للمصحف واالستخفاف به ورميه."

                                                 

  ) ٢٠٥-٢٠٤تذكرة املؤتسي شرح عقيدة احلافظ عبد الغين املقدسي (ص) ٣١(
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  خطورة مخالفة اإلجماعخطورة مخالفة اإلجماع  ��������

د خالف إمجاع املسلمني يف إنه قق من تبىن قول اللفظية اجلهمية وقال بأن املصحف ليس قرآنًا
ين الثابتة اليت جيب على كل مسلم أن يعرفها أن األمة ال جتتمع على ومن أصول الدمسائل عديدة، 

على هذا، واستدلوا على خطر خمالفة  علماءالضالل، وأن إمجاعهم حجة شرعية قاطعة.  وقد نص ال
 يلِ بِ سَ  رَ يْـ غَ  عْ بِ ت يَـ ى وَ دَ الهُ  هُ لَ  نَ ي بَـ ا تَـ مَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ  ولَ سُ الر  قِ اقِ شَ يُ  نْ مَ وَ  ﴿بقوله تعاىل:  الثابت اإلمجاع

  .]١١٥[النساء :  ﴾ يًراصِ مَ  تْ اءَ سَ وَ  مَ ن هَ جَ  هِ لِ صْ نُ ى وَ ل وَ ا تَـ مَ  هِ ل وَ نُـ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ 

قال أهل العلم: من خالف النص الشرعي عمًدا يدخل يف من يشاقق الرسول، ومن خالف اإلمجاع 
  )٣٢(هذه اآلية. املذكور يف وعيداليف  دخلسبيل املؤمنني، وكلتا املخالتني تالثابت هو املتبع لغري 

                                                 

  ). ٤/٢٧٤()، وتفسري ابن كثري ٤٤٤-٢/٤٣٩)، وروضة الناظر (٤٠-١/٣٩انظر: أحكام القرآن للشافعي () ٣٢(
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  خطورة الكالم على اهللا بغير علمخطورة الكالم على اهللا بغير علم  ��������

كل احنراف!  والكالم يف دين  منشأ بل هوعلم شرعي،  يف اهللا ويف صفاته وأحكامه من غريم الكال
من احلاالت، قال تعاىل:   يف حالةٍ  ال يصل إىل خري أبًدا، وال حيل و  على جهل من أشد احملرمات، اهللا
 ﴾َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َوالَبَصَر َوالُفَؤاَد ُكل ُأولَـــــِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوًال  ﴿

  ].٣٦  : [اإلسراء

َها َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َوالبَـْغَي ِبَغْيِر الَحق َوَأْن  ُقلْ  ﴿وقال تعاىل:  ِإنَما َحرَم رَبَي الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
  .]٣٣[األعراف :  ﴾ُتْشرُِكوْا بِاِهللا َما َلْم يـُنَـزْل بِِه ُسْلطَانًا َوَأْن تـَُقوُلوْا َعَلى اِهللا َما َال تـَْعَلُموَن 

ها إمثًا إىل أعظمها.  رتتيب، من أخف الأن احملرمات املذكورة يف هذه اآلية على  ذكر أهل العلمقد و 
): "أما القول على اهللا بال علم، فهو أشد هذه ٧٥١اجلوزية _ رمحه اهللا _ (ت ابن قيمقال اإلمام 

عليها الشرائع  فقتْ احملرمات حترميًا وأعظمها إمثًا.  وهلذا ذُكر يف املرتبة الرابعة من احملرمات اليت ات
واألديان، وال تباح حباٍل، بل ال تكون إال حمرمة.  وليست كامليتة والدم وحلم اخلنزير الذي يُباح يف 
حاٍل دون حاٍل.  فإن احملرمات نوعان: حمرم لذاته ال يُباح حباٍل، وحمرم حترميًا عارًضا يف وقٍت دون 

َها َوَما َبَطنَ  ﴿ذاته: وقٍت.  قال اهللا تعاىل يف احملرم ل ، مث ﴾ ُقْل ِإنَما َحرَم رَبَي الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
، مث انتقل منه إىل ما هو ﴾ َواِإلْثَم َوالبَـْغَي ِبَغْيِر الَحق  ﴿انتقل منه إىل ما هو أعظم منه، فقال: 

، مث انتقل منه إىل ما هو أعظم ﴾ِه ُسْلطَانًا َوَأْن ُتْشرُِكوْا بِاِهللا َما َلْم يـُنَـزْل بِ   ﴿أعظم منه، فقال: 
، فهذا أعظم احملرمات عند اهللا وأشدها إمثًا.  ﴾ َوَأْن تـَُقوُلوْا َعَلى اِهللا َما َال تـَْعَلُمونَ  ﴿منه، فقال: 

ه، ونفي ما أثبته وإثبات دينه وتبديلَ  فإنه يتضمن الكذب على اهللا، ونسبته إىل ما ال يليق به، وتغيريَ 
ما أبغضه  من وااله ومواالة من عاداه، وحب  قه، وعداوةَ نفاه، وحتقيق ما أبطله وإبطال ما حق  ما

وبغض ما أحبه، ووصفه مبا ال يليق به يف ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله.  فليس يف أجناس احملرمات 
 ستِ  أعظم عند اهللا منه، وال أشدلبدعُ ا إمثًا، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه ُأس  والضالالت.  فكل 

 السلف واألئمة هلا، وصاحوا  نكريُ  بدعة يف الدين أساسها القول على اهللا بال علم.  وهلذا اشتد
 روا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا يف ذلك ما مل يبالغوا مثله يف إنكار بأهلها من أقطار األرض، وحذ
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 البدع وهدمُ  ةُ الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضر ا له أشدوقد أنكر تعاىل على ها للدين ومنافا  .
َوَال تـَُقوْلوا ِلَما  ﴿ه من عنده بال برهان من اهللا، فقال: أو حترميَ  شيءٍ  من نسب إىل دينه حتليلَ 

.  ]١١٦[النحل :  ﴾َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم الَكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحَراٌم لِتَـْفتَـُروْا َعَلى اِهللا الَكِذَب 
به نفسه، أو نفى عنه منها ما  ما مل يصفْ  _ سبحانه وتعاىل  _فكيف مبن نسب إىل أوصافه 

  )٣٣(.  _ رمحه اهللا  وصف به نفسه؟!" انتهى كالم ابن القيم _

  ال.و حيع األمجنسأل اهللا أن يرزقنا حمبته الصادقة اليت متنعنا من الكالم عليه بغري علم يف 

                                                 

  ) ٦٤٦-١/٦٤٤مدارج السالكني () ٣٣(
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  ممن يجدد قول اللغظيةممن يجدد قول اللغظيةالشيخ عبيد الجابري الشيخ عبيد الجابري   تحذيرتحذير  ��������

"يوجد يف الغرب واعٌظ يقول: :  _ حفظه اهللا تعاىل _ هللا الجابريعبيد بن عبد اوقد سئل الشيخ 
هو املقروء على األلسن واحملفوظ يف اللوح  إن املكتوب يف املصاحف ليس قرآنًا، وإمنا القرآن احلقيقي

احملفوظ ويف صدور الناس، وإمنا املكتوب يف مصاحفنا عبارة عن القرآن، كالنقد الورقي يف أيدي 
الناس، ليس هلا قيمة لذاا، وإمنا املعىن القيم حمفوظ يف مكان آخر تدل عليه الورقة.  وبدأ ينتشر 

ملصحف وما فيه حرب وأوراق، وليس قرآنًا.  فما موقف املسلم هذا القول بني بعض الناس، يقولون ا
  من هذا الكالم؟"

ر املسلمني فإين أحذ  ولة عن ذلكم الواعظ _قر _ إذا ثبت هذه املذ : أحأوًال فأجاب الشيخ عبيد: "
رجل ا: هذا النيً ا، وإما فاسد العقل.  ثل ضِ مُ  إما ضال  :واملسلمات من االستماع إليه، فإنه خمتلّ 

فظ يف لي باأللسن، أو حُ ه: تُ يف ففقد أمجعوا على أن القرآن كيفما تصر  خالف إمجاع أهل السنة،
_ .  وجل  _ عز  رجه ذلك عن كونه كالم اهللا األلواح، أو يف املصاحف، فال خيُ يفتب أو كُ  الصدور،

آن ر ج حىت يقول القدر وأَنا أظنه سوف يت وهذا إمنا استعمل القياس العقلي، هذا هو منشأ الضالل،
خملوق، [ال بد له] ال يوقفه إال عند  اقسمان: لفظ ومعىن، فاملعىن هو كالم اهللا، واحلروف واللفظ هذ

  )٣٤(" هذا احلد.

                                                 

يف جامع الفاروق جبدة، وهذا رابط التسجيل:  ١٤٣٣من دروس الشيخ يف شرح نواقض اإلسالم صيف عام ) ٣٤(
)http://ar.miraath.net/audio/3617/03 الثانية والسبعني. )، ويقع هذا السؤال عند الدقيقة  
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  راحل عقيدة الجهميةراحل عقيدة الجهميةلحق: ملحق: ممم  ��������

 ضائية واملواقعالف واتقنلبعض اوبثْتها  بعض الناسلكي نعرف حقيقة األخطاء اخلطرية اليت وقع فيها 
، فال بد لنا أن نعرف شيئًا من أصول الدين ، ولكي ال نتساهل يف ما ال جيوز التساهل فيهاإللكرتونية

  عن سرية فرقة اجلهمية وتطور احنراف معتقدهم يف القرآن.

  المرحلة األولىالمرحلة األولى_ _ ١١

بذلك عن صفٍة ال  ينزه اهللاَ  أنه هبدؤهم قول املبتدع الضال اجلهم بن صفوان أن القرآن خملوق، وزعمم
هو ومن وافقه عن النصوص الواضحة وحكموا عقوهلم الفاسدة،  تليق به، وهي الكالم.  فأعرضَ 

قام أهل السنة فونفوه عنه.  وقالوا: لو تكلم الرب لصار مثل املخلوقني الناطقني، فنزهوه عن الكالم 
وحذر منهم ووكفرهم باآليات البينات من كتاب اهللا، حيث وصف اهللا تعاىل نفسه بالكالم، كقوله 

  .]٦ :  [التوبة ﴾ اهللاِ  مَ َال كَ   عَ مَ سْ ى يَ ت حَ  هُ رْ جِ أَ فَ  كَ ارَ جَ تَ اسْ  ينَ كِ ِر شْ المُ  نَ مِ  دٌ حَ أَ  نْ إِ وَ   ﴿تعاىل: 

"ِإنَما َجاَء َهَالُك الَجْهِميِة ) _ رمحه اهللا تعاىل _ : ٣٢٩(ت البربهاري قال اإلمام احلسن بن علي
_ بُروْا ِفي الرُهْم َفكأَنـ  َوَجل فََأْدَخُلوْا ِلَم وََكْيَف، َوتـَرَُكوْا األَثـََر، َوَوَضُعوْا الِقَياَس،   _ َعز ،

يَن َعَلى رَْأِيِهْم، َفَجاُؤوْا بِ  ُهُم َوقَاُسوا الدُه ُكْفٌر، َوَأْكَفُروْا الَخْلَق، َواْضَطرالُكْفِر َعَيانًا َال َيْخَفى أَن
  )٣٥(  اَألْمُر َحتى قَاُلوْا بِالتـْعِطيِل."

                                                 

ر: حتقيق الردادي)، وللمزيد من كالم أهل العلم يف أوائل اجلهمية انظ ٩٣- ٩٢، ص ١٠٠شرح السنة له (برقم ) ٣٥(
)، والشريعة ١٦٣-١/١٠١الرد على اجلهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، والسنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل (

)، وشرح أصول ٣٩٢-٣/٣٦٠، و٣١٨-٣/٢٩١)، واإلبانة الكربى البن بطة (٥٢٥-١/٤٨٩لآلجري (
  ).٣٥٦-١/٢٤١االعتقاد لاللكائي (
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  المرحلة الثانية : الواقفةالمرحلة الثانية : الواقفة_ _ ٢٢

فبعد أن قمعهم أهل السنة وكفروهم وكان موقف املسلم منهم واضًحا، ختططوا ومكروا على 
تفوا بقوهلم: "ال ندري القرآن خملوق أو غري خملوق"، وأظهروا الورع وأبطنوا الردة، املسلمني، واخ

فسماهم أئمة السنة يف هذه املرحلة: الواقفة، وفرقوا بينهم وبني اجلهال الذين ال حيسنون الكالم، 
 ٣٦(وىل.روا الواقفة وأحلقوهم باجلهمية األوىل، وقال بعض األئمة: هم أخطر من اجلهمية األوكف(  

  المرحلة الثالثة : اللفظيةالمرحلة الثالثة : اللفظية_ _ ٣٣

 م اهللاروهم ومل يرضوا منهم توقفهم اخلادع، أثبتوا أن القرآن كالأهل السنة وكف  أمرهم مث بعدما كشف
قالوا: إن القرآن يف اللوح احملفوظ، والذي يف املصاحف وعلى ال باأللفاظ، غري خملوق، لكن باملعىن، 

عن القرآن وحكايته.  وعليه فأشهروا القول: "لفظي بالقرآن  ألسن الناس ويف صدورهم ذلك عبارة
 خملوق."  فسم اهم العلماء باللفظية، وكف دٌ حَ أَ  نْ إِ وَ  ﴿وا على كفرهم بصريح كتاب اهللا: روهم، واستدل 

يقل: "حىت يسمع  قالوا: مل  ،]٦[التوبة :  ﴾ اهللاِ  مَ َال كَ   عَ مَ سْ ى يَ ت حَ  هُ رْ جِ أَ فَ  كَ ارَ جَ تَ اسْ  ينَ كِ ِر شْ المُ  نَ مِ 
  ."﴾ اهللاِ  مَ َال كَ   عَ مَ سْ ى يَ ت حَ   ﴿ كالمك وأنت تروي معاين القرآن، بل قال:

فكفرهم أئمة املسلمني، وأحلقوهم باجلهمية األولني، وقال بعض األئمة: هم أكفر من اجلهمية وأشد 
  )٣٧(فتنة على املؤمنني.

                                                 

)، والسنة ١٩٧-١٩٣اجلهمية لعثمان بن سعيد الدارمي (ص انظر: الرد على الواقفةلردود أهل السنة على ) ٣٦(
)، واإلبانة الكربى البن بطة ٥٣١-١/٥٢٦)، والشريعة لآلجري (١/١٧٩اهللا بن أمحد بن حنبل ( لعبد

  ).٣٨٤- ١/٣٥٧)، وشرح أصول االعتقاد لاللكائي (٣٣١-٣/٣١٩(
)، والشريعة لآلجري ١٦٦-١/١٦٣بن حنبل (اهللا بن أمحد   انظر: السنة لعبد اللفظيةلردود أهل السنة على ) ٣٧(

-١/٣٨٥)، وشرح أصول االعتقاد لاللكائي (٣٥١-٣/٣٣٢)، واإلبانة الكربى البن بطة (٥٥٠-١/٥٣٢(
٣٩٩.(  
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  المرحلة الرابعة : موسى بن عقبة وأتباعهالمرحلة الرابعة : موسى بن عقبة وأتباعه_ _ ٤٤

، وإظهار أمرهم، أثبت بعضهم _ وهم ةالسنة على طوائف اجلهمية الثالث دود أهلمث بعد نشر ر 
موسى بن عقبة وأتباعه _ أن القرآن كالم اهللا غري خملوق، وما يف املصاحف كالم اهللا، لكنهم 

قالوا: ما ُحفظ يف الصدور ليس بقرآن!  قالوا: "من زعم أن القرآن يف صدره فاخرتعوا شبهة جديدة 
  ن يف صدره من اإلهلية شيًئا!"فقد زعم أ

  : "قد جاءت جهمية رابعة!"خبربهم ُمْعِلًنا فجاء أبو طالب أمحد بن محيد إىل اإلمام أمحد

"َهَذا َأْكثـَُر ِمَن الَجْهِميِة!  قَاَل النِبي _ َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم فقال اإلمام أمحد _ رمحه اهللا _ : 
َزُع الُقرآنُ  _ (( َنائَِنا، َهَذا َأْكثـَُر ِمَن الَجْهِميِة!" ِمْن ُصُدورُِكمْ  يـُنـْ وأمر الناس   ))، َوِفي ُصُدورِنَا َوأَبـْ

   )٣٨(أن يهجروهم ومن جالسهم على علم مبا هم عليه.

  ؟؟  ""االستسيةاالستسية""المرحلة الخامسة : المرحلة الخامسة :   __٥٥

وما يتلوه القارئ وكما تقدم يف هذه الرسالة إنه قد ظهر يف عصرنا من يُثبت أن القرآن كالم اهللا، 
المكتوب في المصاحف ليس بقرآن، وإنما هو حبر فظه يف صدره هو كالم اهللا، لكنه يقول: حيو 

  وأوراق، يدل على القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ.

ها قناة اهلدى بث  توهذا من احنرافات الداعي األمريكي املشهور يوسف استس _ هداه اهللا _ اليت
اللفظية من اجلهمية القدماء، إال أنه جاء  ه كالمَ شبه كالمُ واملواقع يف اإلنرتنت، فيُ وغريها من القنوات 

بشبهات وأوجه مل جندها يف كالم اجلهمية من قبل.  فجديرًا بأصحاب هذه العقيدة اجلديدة املخالفة 
 ا بأنه:وا بأجدادهم من طوائف اجلهمية، وأن نرفع أصواتنة املسلمني امع عليها أن يُلَحقلعقيد

  

                                                 

  الفاروق احلديثة). ٣/٣٥٣أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى () ٣٨(
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  قد جاءت جهمية خامسة!قد جاءت جهمية خامسة!

نسأل اهللا أن يهدي يوسف استس ومن معه إىل التوبة الصادقة، وإصالح ما أفسدوه، ونسأله تعاىل 
 لمني من فتنته وتالعبه مبعتقدهم.أن يسلم املس

  نبينا حممد وعلى آله صحبه أمجعني. أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك علىواهللا 
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