
  



 
 وااله. ومن وصحبهوعلى آله  ،السالم على سيدان حممدو  والصالة ،هلل احلمد

 الوقوف املؤمن على لزام ا كان  لذا ؛أقدام مزلة "اللدين العلم" عن الكالم فإن بعد.. أما
 :(1)أمور ذلك ومقدمة والزيغ، االحنراف أهل فيها وقع اليت الشبهات دفع وكيفية ،حقيقته على

:  واألدلة، ابلشواهد احلاصل العلم هو :احلكيم الشارع اعتربه الذي احلقيقي العلم إن أوًل 
 وقوع دعوى فإن وعليه ،بعلم وليس به، وثوق فال دليل وال شاهد بغري حصوله ىعد  ي   ما اوأم  
 .دعوى ابطلة -(2)كاإلهلام- االستدالل من سبب بغري العلم من نوع

 أي د لذا ؛أبسباهبا الكائنات ربط كما  أبسباهبا، كالعلم  التعريفات ربط تعاىل هللا نإ اثني ا:
  .تعاىل هللا عند من به واؤ جا ما صحة على الدالة والرباهني ابألدلة رسله تعاىل هللا

 هذا استعمال فيها شاع اليت األايم هذه يف خاصة بقوة، نفسه يطرح الذي والسؤال
 اللدين العلم هل :الصوفية اإللكرتونية واملواقع املنتدايتو  القنوات يف دين"الل "العلم املصطلح

 الشرع؟! يف معترب علم
 يف اختلفت قد اإلسالم رقف   أبن اإلقرار من أوال   بد ال السؤال: هذا عن وللجواب

 رأيني: يف ذلك إمجالميكن و  ،به واالستدالل اعتباره ومدى ،"اللدين العلم"
 تعريف له لكن ،وحقيقي موجود اللدين العلم أن واجلماعة السنة أهل بعض يرى األول:

 وقام الوحي، إىل املستند العلم ذاك :هو اللدين فالعلم واخلرافات؛ البدع أهل عليه ملا خمالف
 اللدين: "فالعلم هـ(:751 )ت القيم ابن اإلمام يقول ؛حبال هناقضي وال الصحيح، الدليل عليه

 لدن من فلدين عداه وما رسله، لسان على هللا عند من جاء أنه عليه الصحيح الدليل قام ما
 .(3)يعود" وإليه بدأ منه اإلنسان، نفس

                                         
 واختصار. بتصرف (400 -399 /3) القيم البن السالكني مدارج ينظر: (1)
 ابإلهلام. االستدالل شبهة على الكالم سيأيت (2)
 (.400 /3) السالكني مدارج (3)



 أن :الصوفية ومبتدعة املتفلسفة وجهلة االحتادية ومالحدة الباطنية الزاندقة يرى الثاين:
 املأخوذة الشرعية األحكام أن فريون مع ا؛ والعقل النقل ترك مستنده كان  ما هو اللدين العلم
 حيتاجون فال اخلصوص وأهل األولياء وأما والعامة، األنبياء على هبا حيكم إمنا والسنة الكتاب من
 خواطرهم؛ على يغلب مبا عليهم وحيكم ،قلوهبم يف يقع ما منهم يراد إمنا بل النصوص، تلك إىل

 على فيقفون اإلهلية، العلوم هلم فتتجلى األغيار، عن وخلوها األكدار عن قلوهبم لصفاء وذلك
  .(1)واسطة بال اجلزئيات أحكام ويعلمون الكائنات، أسرار

 العباس أبو اإلمام يقول قطع ا؛ الدين من معلوم واملبطلني املنحرفني هؤالء قول وفساد
 إنكار ألنه ؛(2)يستتاب وال قائله يقتل وكفر، زندقة القول "وهذا هـ(:656 )ت املالكي القرطيب

 إال تعلم ال أحكامه أبن حكمته وأنفذ سنته أجرى قد تعاىل هللا فإن الشرائع، من علم ما
 شرائعه املبينون وكالمه، رسالته عنه املبل  غون وهم خلقه، وبني بينه السفراء رسله؛ بواسطة

 .(3)هنالك" مبا وخصهم لذلك، اختارهم وأحكامه،
 الشرع خيالف كالمهم  أن ظهر ملا "مث هـ(:728 )ت تيمية ابن اإلسالم شيخ ويقول

 كله  القرآن ويقولون: العقل، صريح يناقض ما الكشف يف عندان ثبت يقولون: صاروا والعقل
 العقل فليرتك األعلى اللدين العلم هذا له حيصل أن أراد ومن كالمنا،  يف التوحيد وإمنا شرك،
 .(4)اآلخر" وابليوم ورسله، وبكتبه، ابهلل، الكفر قوهلم حقيقة وصار ،والنقل

 العلم تعريف يف واملبطلني احلق أهل بني التصور يف ااختالف   هناك أن ذلك: من خنلص
 العلم مستند أن يرون احلق فأهل ،اللدين العلم مستند يف هو :نهمابي اجلوهري الفرقو  اللدين؛

                                         
 (.40 /11) القرطيب هللا عبد أليب القرآن ألحكام اجلامع ينظر: (1)
 الزنديق أن من املذكور شيخه كالم  يف ذكره وما" :(324 /3) البيان أضواء يف الشنقيطي الشيخ يقول (2)

 الدليل يرجحه وما وأدلتهم ذلك يف العلماء أقوال بينا وقد وافقه، ومن مالك مذهب هو يستتاب ال
 إيهام دفع فيه قال وقد عمران". آل سورة يف (الكتاب آايت عن االضطراب إيهام دفع) كتابنا  يف

 أظهر مطلقا توبته بقبول القائلني أدلة أن يظهر والذي" :(49 )ص: الكتاب آايت عن االضطراب
 ."وأقوى

  (.40 /11) القرطيب هللا عبد أليب القرآن ألحكام اجلامع ينظر: (3)
 (.282 /1) النبوات (4)



 والضالل الزيغ أهل أما الصريح، للعقل خمالفته وعدم الشرع هو -الصحيح مبعناه- اللدين
  .وخمالفتهما والعقل النقل ترك مستنده اللدين العلم أن فريون

 ومل والسنة، الكتاب عن أعرض من ع لم "وأما :الفرق هذا بيان يف القيم ابن اإلمام يقول
 يعرف وإمنا من؟! لدن من لكن لدين، فهو والشيطان، واهلوى النفس لدن من فهو هبما يتقيد
 .(1)وجل" عز ربه عن وسلم عليه هللا صلى الرسول به جاء ملا مبوافقته رمحاني ا لدني ا العلم كون

 أعرض ابلكلية الشريعة من التحلل أراد من لكل شعار ا اللدين" "العلم مصطلح صار وملا
 ابن يقول املعىن هذا ويف فيه؛ القول وتفصيل تصرحي ا تناوله عن واجلماعة السنة أهل مجهور
 لدين، علمهم أن طائفة كل  ادعت حىت سعره، ورخص اللدين، العلم سد انبثق "وقد القيم:
 شيطانه ويلقيه له يسنح مبا والصفات األمساء وابب والسلوك اإلميان حقائق يف تكلم من وصار

 إن يقولون: السلوك إىل املنتسبني وزاندقة االحتادية فمالحدة ،لدين علمه أن يزعم قلبه يف
 وجهلة املتصوفني، وزاندقة املتكلمني، كومتهو    اللدين العلم يف صنف وقد لدين، علمهم

 .(2)"...لدين علمه أن يزعم وكل املتفلسفني،
 اللدين: العلم أقسام

 هنماببيا القيم ابن اإلمام قام وقد ،هلما اثلث ال نوعني على اللدين العلم أن علمي   تقدم مما
 وال الوحي، هو واحملك بطناوي. شيطاين ولدين رمحاين، لدين نوعان: اللدين "فالعلم بقوله:
 .(3)وسلم" عليه هللا صلى هللا رسول بعد وحي

: يضيفو   للكتاب املوافقة ]يعين: املوافقة هذه مثرة هو الرمحاين: اللدين والعلم" قائال 
 عن اإلعراض مثرة الشيطاين: واللدين ،الفرائض بعد ابلنوافل التقرب أوجبها اليت واحملبة ،والسنة[
 .(4)"والشيطان اهلوى وحتكيم الوحي،

                                         
 (.446 /2) السالكني مدارج (1)
 (.400 /3) املرجع نفسه (2)
 (.446 /2) املرجع نفسه (3)
 (.447 /2) املرجع نفسه (4)



 فلماذا ي،والغ الفساد ألهل اشعار   اللدين العلم مصطلح كان  إذا يقول: أن ولقائل
 فيه؟! القول وتفصيل ببيانه شتغلي  

 ذلك صار حىت- اللدين لعلمل ابستعماهلم واخلرافة البدع أهل اشتهار نعمي   ال واجلواب:
 ،فائدتني هذا يف ولعل ،حلقيقته بياان   ؛التفصيل من بشيء املصطلح هذا تناول من -هلم شعار ا

أ ل ون ك   قوله: يف إايه تعاىل هللا علمنا وقد عزيز، واإلنصاف ر   ع ن   }ي س  ر   اخل  م   ف يه م ا ق ل   و ال م ي س 
  :[219 ]البقرة: نـ ف ع ه م ا{ م ن   أ ك رب    و إ مث  ه م ا ل لن اس   و م ن اف ع   ك ب ري    إ مث   

 تعاىل: قوله يف جاء ما توافق أبهنا التوهم وأ ،أبقواهلم االغرتار من التحذير األوىل:
ن اه     .[65 ]الكهف: ع ل م ا{ ل د ان   م ن   }و ع ل م 

 ابن كاإلمام- واجلماعة السنة أهل كالم  بعض على وقف من يتومهه قد ملا دفع ا الثاين:
 ،البدع أهل يوافقون أهنم أبقواهلم ممارسة له ليس من فيظن اللدين، العلم يف -القيم وابن تيمية

 ويقولون ،مصطلحاتنا يستعملون كمعلماء  إن هلم: فيقولون احلق أهل على املبتدعة يلبس أو
 ابطل. األمرين كال  أن فيه مرية ال الذي واحلق ؟!استعماهلا علينا تنكرون فل م ،هبا

 العلم نوعيل -املقام يناسب- عرض وفيها ،العلمية الورقة هذه جاءت للفائدتني وحتقيق ا
 مبحثني: يف وذلك ،اللدين

  احلق. أهل عند اللدين العلم األول: املبحث
 عليها. والرد اللدين العلم يف املنحرفني شبهات الثاين: املبحثو 
 :احلق أهل عند اللدين العلم األول: املبحث

 ؛واآلاثر النصوص من أدلته له وموجود، حقيقي علم هو احلق أهل عند اللدين العلم
 موافقة يف وسعه بذل فمن والفهم؛ ابلعلم املتقني عباده على مينت تعاىل هللا أن :ذلك وبيان

 هللا فإن والصدق، اإلخالص مع تعاىل هللا مهعل   ما مبقتضى العمل يف واجتهد والسنة، الكتاب
 الشرعية األدلة يف سديد ا واستنباط ا صحيح ا، فهم ا يلهمه أبن -سبحانه منه فضال  - يزيده تعاىل
 العلم" ــــــــب تسميته ميكن تعاىل هللا من العطاء وهذا العقلية، األدلة يف وكذا والسنة، الكتاب من

 .احلقيقي" أو املقبول اللدين



 يفتح هللا أن ريب فال اللدين العلم وأما" تيمية: ابن اإلسالم شيخ يقول املعىن هذا ويف
 ما حيبه ما واتباعهم يكرهه مما قلوهبم طهارة بسبب الصاحلني وعباده املتقني أوليائه قلوب على

 .(1)"غريهم على به يفتح ال
 تعاىل، هللا ةضاملر  العبد ملوافقة ومثرة نتيجة هو اللدين العلم أبن القول ميكننا أخرى وبعبارة

 ؛وسلم عليه هللا صلى لرسوله واملتابعة تعاىل هلل اإلخالص مع الصاحل والعمل طاعته يف واجتهاده
 وبذل له، واإلخالص هللا، مع والصدق واملتابعة، العبودية مثرة اللدين العلم" القيم: ابن يقول
 والسنة الكتاب فهم من له فيفتح له، االنقياد وكمال رسوله، مشكاة من العلم تلقي يف اجلهد
 .(2)"احلقيقي اللدين العلم هو فهذا ...به خيصه أبمر

 العمل العلم هذا لوراثة "شرط هـ(:380 )ت احلنفي الكالابذي بكر أيب قول منه وقريب
 وهذا التوحيد، علم أحكام بعد األحكام علم وهو ،-االكتساب علم هو الذي- الدراسة بعلم
 الدنيا، وغرور النفس، وخدع العمل، وآفات النفس، آفات علم الوراثة: وعلم الدراسة، علم

 .(3)اإلفهام" علم وهو يعلم، مل ما علم تعاىل هللا ورثه االكتساب بعلم عمل من أن وأخرب
ن اه ا تعاىل: قوله يشبه اللدين للعلم املعىن هذاو   واملعىن: ،[79 ]األنبياء: س ل ي م ان { }فـ ف ه م 

 .(4)السالم عليهما داود دون سليمان ذلك يف القضية فه م تعاىل هللا أن
 أمران: مناطه وأن شرع ا، ومعترب صحيح علم اللدين العلم أن يرون احلق أهل أن يعلم وبه

 ومبفهوم ،[54 ]النور: َت  ت د وا{ ت ط يع وه   }و إ ن   تعاىل: قال والسنة؛ الكتاب موافقة أوهلما:
 حمالة. ال الضالل يف ووقع اهلداية فاتته وسلم عليه هللا صلى النيب يطع مل من فإن املخالفة

 ذلك؛ وحنو له واإلخالص تعاىل هللا مع والصدق ابلعلم، العمل يف االجتهاد واثنيهما:
 .[282 ]البقرة: اّلل  { و يـ ع ل  م ك م   اّلل    }و اتـ ق وا تعاىل: قال

                                         
 (.245 /13) الفتاوى جمموع (1)
 (.446 /2) السالكني مدارج (2)
 (.100 )ص: للكالابذي األخبار مبعاين املسمى الفوائد حبر (3)
 (.475 /18) الطربي تفسري نظر:ي (4)



 بعضها: يلي وفيما املعىن، هذا على واآلاثر الكتاب من األدلة تضافر ت وقد
 :اللدين للعلم الصحيح املعىن على الكرمي القرآن دًللة
 واتباع الطاعة وبني واهلدى، العلم بني الطردية العالقة ثباتإب مشحون الكرمي القرآن

 واهلدى والعلم الفهم فتوحات من عباده على يفيض تعاىل هللا أن فكما ،ة هللا تعاىلمرضا
 اتبع هو إن واهلدى العلم عن العبد يصرف تعاىل هللا فإن رضوانه، واتبعوا أطاعوه هم إن واليقني

 وجهني: من هذا بيانو  تعاىل، هللا يكرهه ما
 واهلدى: العلم من زادي   فإنه هللا أطاع منأن  على القرآن دًللة األول: الوجه

 مينحه تعاىل هللا فإن ،والسنة الكتاب يف به يؤمر ما فعل من أن على الكرمي القرآن دل  
  :املثال سبيل فعلى ،كثري ا  الكرمي القرآن يف املعىن هذا تكرر وقد ،وتوفيق ا وهداية اأجر   لدنه من

 و إ ذ ا (66) تـ ث ب يت ا و أ ش د   هل  م   خ ري  ا ل ك ان   ب ه   ي وع ظ ون   م ا فـ ع ل وا أ هن  م   }و ل و   تعاىل: قال -
تـ يـ ن اه م   ر ا ل د ان   م ن   آل  يـ ن اه م   (67) ع ظ يم ا أ ج  ر اط ا و هل  د  ت ق يم ا{ ص    .[68-66 ]النساء: م س 

  الدًللة: وجه
 سبحانه فإنه عنه، ينهون ما وتركوا به يؤمرون ما فعلوا هم إن وعدهم تعاىل هللا أن

 .(1)واآلخرة الدنيا يف امستقيم   صراط ا ويهديهم عظيم ا، أجر ا عنده من سيؤتيهم
م   س ب ل   ر ض و ان ه   اتـ ب ع   م ن   اّلل    ب ه   }يـ ه د ي وجل: عز وقال -  الظ ل م ات   م ن   و خي  ر ج ه م   الس ال 

ر اط   إ ىل   و يـ ه د يه م   إب  ذ ن ه   الن ور   إ ىل   ت ق يم { ص   .[16 ]املائدة: م س 
  الدًللة: وجه
 الشرك ظلمات من وخيرجه يهديه تعاىل هللا فإن به؛ وقام تعاىل هللا يرضي ما اتبع فمن

 وأرشده. طريق أقوم له ويبني املهالك، من وينجيه وغريها، اجلهلو  املعاصيو  والشك
ت د و ا }و ال ذ ين   سبحانه: وقال -  ابن يقول .[17 ]حممد: تـ ق و اه م { و آَت ه م   ه د ى ز اد ه م   اه 

 احلق ، التباع هللا وف قهم الذين وأما ذكره: تعاىل "يقول هـ(:310 )ت الطربي جرير
 تلوته ما فإن حممد، اي إليك استمعوا الذين من وبرسوله ،به لإلميان صدورهم وشرح

                                         
 (.353 /2) كثري  ابن وتفسري (،245 /13) تيمية البن الفتاوى جمموع نظر:ي (1)



 وبياان   إمياهنم، إىل إمياان   بذلك هللا زادهم يقول: ،{ه د ى ز اد ه م  } منك ومسعوه عليهم،
 .(1)عندهم" كان  الذي البيان إىل هللا عند من به جئتهم ما حلقيقة

 العلم: عن صرفي   فإنه هللا يكرهه ما تبعا من أن على القرآن دًللة الثاين: الوجه
 العلم عن ذلك يصرفه تعاىل هللا يكرهه ملا العبد اتباع أن العزيز كتابه  يف تعاىل هللا أخرب

 املعىن: هذا على تدل اليت اآلايت أمثلة ومن واهلدى،
 .[5 ]الصف: قـ ل وهب  م { اّلل    أ ز اغ   ز اغ وا }فـ ل م ا تعاىل: قوله -
اي ت   إ من  ا ق ل   هب  ا ل يـ ؤ م ن ن   آي ة   ج اء َت  م   ل ئ ن   أ مي  اهن  م   ج ه د   اب ّلل    }و أ ق س م وا تعاىل: وقوله -  اآل 

 و أ ب ص ار ه م   أ ف ئ د َت  م   و نـ ق ل  ب   (109) يـ ؤ م ن ون   ال   ج اء ت   إ ذ ا أ هن  ا ي ش ع ر ك م   و م ا اّلل    ع ن د  
 .[110 ،109 ]األنعام: يـ ع م ه ون{ ط غ ي اهن  م   يف   و ن ذ ر ه م   م ر ة   أ و ل   ب ه   يـ ؤ م ن وا مل    ك م ا

 الدًللة: وجه
 ونقلب ،هبا يؤمنون ال جاءت إذا أهنا يشعركم وما أي:" تيمية: ابن اإلسالم شيخ يقول

 ما :أي ،مرة أول يؤمنوا مل لكوهنم أفئدَتم نقلب وحنن ،اإلميان يرتكون :أي أفئدَتم
 .(2)"حينئذ   وهذا هذا يكون ال أنه يدريكم
 :اللدين للعلم الصحيح املعىن على اآلاثر دًللة
 :-عنه هللا رضي- لعلي قلت قال: -عنه هللا رضي- ج حيفة أيب عن الصحيح يف ثبت
 وبرأ، (3)احلبة فلق والذي "ال قال: هللا؟ كتاب  يف ما إال الوحي من شيء عندكم هل

 .(5)…"القرآن يف رجال   هللا يعطيه فهم ا إال أعلمه ما، (4)النسمة
 الدًللة: وجه

                                         
 (.170 /22) الطربي تفسري (1)
 (.246 -245 /13) الفتاوى جمموع (2)
 (.253 /10) األثري البن األصول جامع ينظر: لتنبت. احلبة شق ي:أ (3)
 (.254 /10) األثري البن األصول جامع ينظر: روح. ذي كل  خلق ي:أ (4)
 (.3047) البخاري خرجهأ (5)



 يفتح أبن ؛املتقني عباده على منته وعظيم تعاىل هللا فضل واسع على دليل األثر هذا يف
 يف والفساد الضالل أهل على الرد أبلغ أيض ا وفيه كتابه،  يف والعلم الفهم من معليه

 والسنة. الكتاب عن مستقل دليل عباده لبعض تعاىل هللا يلهمه الذي اإلهلام أبن ادعائهم
 بفهمه القرآن من العامل استخراج جواز "فيه هـ(:923 )ت القسطالين العباس أبو يقول

 دار إمام لقول أتييد فيه وهذا ،الشريعة أصول وافق إذا املفسرين عن منقوال   يكن مل ما
 قلب يف هللا يضعه وفهم نور هو وإمنا الرواية، بكثرة العلم ليس :-هللا رمحه- مالك اهلجرة

 .(1)يشاء" من
 ؟!العلم حتصيل يف أثر القلب وتصفية للزهد هل :التساؤل إىل يقودان ذاوه
 هذا يف والناس" فقال: التساؤل هذا عن اجلواب يف تيمية ابن اإلسالم شيخ أجاد قدو 

  ووسط. طرفان :أقسام ثالثة على الباب
 بال العلم حصول توجب النفس ورايضة القلب وتصفية الزهد جمرد أن يزعمون فقوم -

  آخر. سبب
  العقلية. أو الشرعية ابألدلة العلم للعلم املوجب بل ،لذلك أثر ال يقولون: وقوم -
 شرط هو بل العلم؛ نيل على معاونة األسباب أعظم من ذلك أن فهو الوسط: وأما -

 العلم إما :آخر أمر من بد ال بل ا؛كافي    وحده هو وليس ،العلم من كثري  حصول يف
 العلوم يف القضية لطريف الصحيح التصور وإما ،به إال يعلم ال فيما ابلدليل

  .(2)"الضرورية
: يضيف مث  العمل عدم مع العلم طريق مبجرد حيصل واإلميان اهلدى أن ظن فمن" قائال 
 واملعرفة العلم يف سلك من منهما وأضل .ضل فقد العلم بدون والزهد العمل مبجرد أو ،به

، العلم مبوجب العمل وال والسنة، ابلكتاب ذلك اعتبار بدون والكالم الفلسفة أهل طريق

                                         
 (.166 /5) البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد (1)
 (.247 -246 /13) الفتاوى جمموع (2)



 ابلكتاب ذلك اعتبار بدون والتصوف الفلسفة أهل طريق والزهد العمل يف سلك أو
 .(1)ابلعلم" العمل اعتبار وال ،والسنة

  عليها: والرد اللدين العلم يف املنحرفني شبهات الثاين: املبحث
 علم   أولياءه تعاىل هللا يؤتيه الذي اللدين العلم أن الصوفية وتبعهم الباطنية الزاندقة ادعى

 ،غريهم دون اإلهلام، طريق عن أولياءه به خيتص تعاىل هللا أن مبعىن: وحي ا، وليس ،وإهلام   وهيب  
 اخلضر آتى قد تعاىل هللا أنو  ،(2)السالم عليهما اخلضر مع موسى قصة على شبهتهم وبنوا

 ع ن د ان   م ن   ر مح  ة   آتـ يـ ن اه   ع ب اد ان   م ن   ع ب د ا }فـ و ج د ا تعاىل: قال لدنه؛ من والعلم عنده، من الرمحة
ن اه    .(3)[65 ]الكهف: ع ل م ا{ ل د ان   م ن   و ع ل م 

 كما  اللدين، والعلم احلقيقة علم حبجة الشرع ظاهر عن الويل خروج جواز عوااد   كما
 .(4)-السالم عليه- شريعة طاعة عن -السالم عليه- اخلضر خرج

 أمرين: على هذا يف شبهتهم وترتكز
 نبي ا. يكن ومل ولي ا كان  اخلضر أن األول:

 والسنة. الكتاب على يقدم مستقل، دليل اإلهلام أن الثاين:
 :الشبهتني هاتني على الرد يلي وفيما
:  :مكرم   نب   -السالم عليه- اخلضر أوًل 

                                         
 (.247 /13) السابق ملرجعا (1)
 رابطها: وهذا الصوفية"، دعاوى وإبطال اخلضر "قصة بعنوان: مقالة سلف مركز يف (2)

https://salafcenter.org//1591 
 .(362 :)ص الرتمذي للحكيم الوالية ختم ينظر: (3)

 ذكر وقد" :-أابطيل من الكتاب هذا يف ملا كشف ا- (222 /2) الفتاوى جمموع يف تيمية ابن يقول
 كان  وإن -تعاىل هللا رمحه- وهو واإلمجاع، والسنة للكتاب خمالف وغلط خطأ هو ما الكتاب هذا يف
 من كالمه  ففي حممودة، أشياء النافعة واحلقائق املقبول، احلسن الكالم من وله ومعرفة، فضل فيه

 اهـ. "رده جيب ما اخلطأ
 (.170 /1) للشعراين الكربى الطبقات نظر:ي (4)



 ذلك على دل وقد ،(1)نبي ا كان  -السالم عليه- اخلضر أن إىلالعلماء  مجهور ذهب
 تكون ال أفعاله بواطن ألن بنبوته؛ تشهد "واآلية هـ(:671 )ت القرطيب يقول والسنة؛ الكتاب

 .(2)بوحي" الإ
  اخلضر: نبوة على الكرمي القرآن سياق دًللة

ا تعاىل: قولي ن اه   ع ن د ان   م ن   ر مح  ة   آتـ يـ ن اه   ع ب اد ان   م ن   ع ب د ا }فـ و ج د   (65) ع ل م ا ل د ان   م ن   و ع ل م 
ت ط يع   ل ن   إ ن ك   ق ال   (66) ر ش د ا ع ل  م ت   مم  ا تـ ع ل  م ن   أ ن   ع ل ى أ ت ب ع ك   ه ل   م وس ى ل ه   ق ال    م ع ي   ت س 
د ين   ق ال   (68) خ رب  ا ب ه   حت  ط   مل    م ا ع ل ى ت ص رب    و ك ي ف   (67) ص رب  ا  و ال   ص اب ر ا اّلل    ش اء   إ ن   س ت ج 

أ ل ين   ف ال   اتـ بـ ع ت ين   ف إ ن   ق ال   (69) أ م ر ا ل ك   أ ع ص ي ء   ع ن   ت س  ر ا{ م ن ه   ل ك   أ ح د ث   ح ىت   ش ي   ذ ك 
 .[70-65 ]الكهف:

 وجوه: من -السالم عليه- اخلضر نبوة على القرآنية اآلايت سياق دل
 طريق عنمها  اخلضر عبده على هبما هللا امنت اللذين اللدين والعلم الرمحة أن أحدها:

 .(3)والوحي النبوة
 وبيان نبوته، على يدل -السالم عليهما- واخلضر موسى بني اخلطاب سياق الثاين:

 هبذه موسى خياطبه مل بنيب وليس اولي   كان  فلو" هـ(:774 )ت كثري  ابن احلافظ يقول كما  ذلك
 العلم من عنده ما لينال ؛صحبته سأل إمنا موسى بل الرد، هذا موسى على يرد ومل املخاطبة،

  .دونه به هللا اختصه الذي
 واجب كرمي  ورسول عظيم نيب وهو- ملوسى تكن ومل ا،معصوم   يكن مل نيب غري كان  فلو
  .العصمة واجب غري ويل علم يف طلبة عظيم وال رغبة كبري  -العصمة

 مثانني :قيل- الزمان من احقب   ميضي أنه ولو عليه، والتفتيش إليه الذهاب على عزم وملا
 مثله نيب أنه على دل، منه مستفيد صورة يف واتبعه ،وعظمه له تواضع به اجتمع ملا مث -سنة

                                         
 (.16 /11) القرطيب وتفسري (،529 /3) عطية ابن تفسري نظر:ي (1)
 (.16 /11) القرطيب تفسري (2)
 (.323 /3) البيان أضواء نظر:ي (3)



 عليه هللا طلعي   مل مبا النبوية واألسرار اللدنية العلوم من خص وقد إليه، يوحى كما  إليه يوحى
 .(1)"الكرمي إسرائيل نيب الكليم موسى

 إمنا أي:" الشنقيطي: قال ،[82 ]الكهف: أ م ر ي{ ع ن   فـ ع ل ت ه   }و م ا تعاىل: قوله :الثالث
 هبا تعرف طريق ال إذ الوحي؛ طريق عن يتحقق إمنا هللا وأمر ،-وعال جل- هللا أمر عن فعلته
 .(2)وعال" جل هللا من الوحي إال ونواهيه هللا أوامر

 نيب؛ وأنه اخلضر عصمة على دليل هذا ويف ،الغالم قتل على أقدم اخلضر أن الرابع:
 عن معصوم ا ليس خاطره ألن روعه؛ يف يلقى ما مبجرد القتل على اإلقدام له جيوز ال الويل ألن

 .(3)اخلطأ
 اخلضر: نبوة على النبوية السنة دًللة
 على إين موسى، اي» :-السالم ماعليه- ملوسى قال اخلضر أن الصحيحني يف ثبت

  .(4)«أعلمه ًل علمكه علم على وأنت أنت، تعلمه ًل علمنيه هللا علم من علم
 علم "كان :تفسريه يف هـ(542 )ت عطية ابن حممد أبو القاضي يوضحه كما  واملعىن

 موسى علم وكان حبسبها، أفعاله األحكام ظواهر تعطي ال إليه، أوحيت قد بواطن معرفة اخلضر
 .(5)وأفعاهلم" الناس أقوال بظاهر والفتيا األحكام علم -السالم عليه-

 مل ذكرانه كما  نبوته ثبتت وإذا" :-راخلض   نبوة تقريرهل ختام ا- كثري  ابن احلافظ يقول مث
 الظاهر الشرع أرابب دون األمور حقيقة على يطلع قد الويل نأو  بوًليته قال ملن يبق

 .(6)"عليه يعتمدون معتمد وًل إليه، يستندون مستند

                                         
 (.382 /1) والنهاية البداية (1)
 (.39 /11) القرطيب تفسري وينظر: (،323 /3) البيان أضواء (2)
 (.323 /3) البيان وأضواء (،383 -382 /1) والنهاية البداية نظر:ي (3)
 مرفوع ا. عنهما هللا رضي عباس بن هللا عبد حديث من (،2380) ومسلم (،122) البخاري خرجهأ (4)
 (.529 /3) عطية ابن تفسري (5)
 (.383 /1) والنهاية لبدايةا (6)



 :األدلة نم دليل اإلهلام أن شبهة على الرد ا:اثني  
 القلب حرك ما" :-هـ(430 )ت الدبوسي زيد أبو عرفه كما- األصوليني عند اإلهلام

 .(1)"حجة يف نظر وال آبية، استدالل غري من ،به العمل إىل يدعوك بعلم
 أبو يقول به؛ العمل جواز عدمو  اإلهلام، هذا اعتبار عدم العلماء مجهور عند املقرر ومن

 عند إال ،به العمل جيوز ًل خيال إنه العلماء: مجهور "قال :(هـ489 )ت السمعاين املظفر
 اعتباره جيوز ال الغ اإلهلام أن واملعىن: .(2)"علم بغري عمله أبيح ما ابب يف كلها  احلجج فقد
 فيما به العمل يتعدى وال فقط، املباحات يف األدلة فقد عند به العمل جيوز وإمنا به، العمل وال

 املباح. سوى
 ميكن فيما إال حجة ال وأنه ابإلهلام، االستدالل بطالن على والسنة الكتاب دل وقد

 والرباهني. األدلة من إظهاره
:  :(3)اإلهلام حجية بطالن على القرآن من األدلة أوًل 
 .[111 ]البقرة: ن ص ار ى{ أ و  ا ه ود   ك ان    م ن   إ ال   اجل  ن ة   ي د خ ل   ل ن   }و ق ال وا تعاىل: قال -

 الدًللة: وجه
 اإلهلام وكذا احلجة؛ إظهار عن عجزوا ألهنم الكذب؛ والنصارى اليهود ألزم تعاىل هللا أن
 إظهاره. ميكن ال خفي أمر
 .[117 ]املؤمنون: ب ه { ل ه   بـ ر ه ان   ال آخ ر  ا إ هل    اّلل    م ع   ي د ع   }و م ن   سبحانه: وقال -

  الدًللة: وجه

                                         
 (.392 )ص: الدبوسي زيد أليب األدلة تقومي (1)
 (.348 /2) األصول يف األدلة قواطع (2)
 (.323 /3) البيان وأضواء (،350 /2) األصول يف األدلة قواطع نظر:ي (3)



 دعواهم، على برهان وال دليل بال هللا غري اإهل   ابدعائهم للمشركني توبيخ الكرمي اآلية يف
 هي شرع ا املعتربة احلجة أن فثبت ،الذم حلقهم ملا ودليال   حجة قلوهبم شهادة كانت  ولو
  واآلايت. النصوص من إظهاره ميكن ما
ت ن ا }س ن ر يه م   تعاىل: وقال - ف اق   يف   آاي  ه م   و يف   اآل   ]فصلت: احل  ق { أ ن ه   هل  م   يـ تـ ب ني    ح ىت   أ نـ ف س 

53]. 
 الدًللة: وجه

 ليس واإلهلام واحلجج، اآلايت ظهور بعد يثبت إمنا احلق أن على واضح دليل اآلية يف
  احلق. به يثبت فال كذلك،

{ نـ بـ ع ث   ح ىت   م ع ذ  ب ني   ك ن ا  }و م ا تعاىل: وقال -  .[15 ]اإلسراء: ر س وال 
 الدًللة: وجه
 احلجة، وإقامة الرسل بعثة بعد إال به توعدهم ما عليهم يوقع ال لعباده برمحته تعاىل هللا أن
. ليس اإلهلام أن فثبت إهلام ا، القلوب يف نلقي حىت يقل ومل  دليال 

 اإلهلام: حجية بطالن على السنة من دليلال اثني ا:
 كيف» له: قال ،اليمن إىل معاذ ا بعثي أن أراد ملا وسلم عليه هللا صلى النيب أن -

 يف جتد مل فإن» قال: هللا، بكتاب أق ضي قال: ،«قضاء؟ لك ع ر ض   إذا تقضي
 ،«هللا؟ رسول س ن ة   يف جتد مل فإن» قال: هللا، رسول ب س ن ة   أقضي قال: ،«هللا؟ كتاب
ر ه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول   فضرب قال: آل و، وال رأيي أجتهد قال:  ص د 

 ي رضي ل م ا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول   رسول   و ف ق الذي هلل احلمد» وقال:
 .(1)«هللا رسول  

 الدًللة: وجه
 به. عربة ال أنه فعلم القلب، إهلام ملعاذ يذكر مل وسلم عليه هللا صلى فالنيب

                                         
 (.351 /2) املوقعني إعالم يف القيم ابن وصححه (،1327) والرتمذي (،3592) داود أبو جهأخر  (1)



 "وحنن فقال: الفاسد، القول هبذا قال من إلزام يف السمعاين املظفر أبو اإلمام أحسن وقد
 ما نقول: منكم، دعوى هذا قالوا: ]فإن[ وابطل، خطأ تقولنه ما أن أهلمنا إان هلؤالء: نقول
 أهل من لستم إنكم أيض ا: نقول اإلهلام، أهل من لستم إنكم قالوا: فإن دعوى، أيض ا نهو تقول

 .(1)"؟!دوننا اإلهلام أهل من صرمت دليل يوأب اإلهلام،
 مع موسى قصة وأما" القيم: ابن اإلمام يقول م؛اإلهلا حبجية دعواهم بطالن هبذا فثبت

 وكفر إحلاد اللدين ابلعلم الوحي عن االستغناء جتويز يف هبا فالتعلق -السالم عليهما- اخلضر
 الدم. إلراقة موجب اإلسالم، عن خمرج

 كان  ولو ،مبتابعته امأمور   اخلضر يكن ومل ،اخلضر إىل مبعواث   يكن مل موسى أن والفرق:
 نيب موسى أنت له: قال وهلذا ،معه ويكون ،موسى إىل يهاجر أن عليه لوجب هبا امأمور  

 نعم. قال: إسرائيل؟
 يف واإلنس، للجن عامة فرسالته ،الثقلني مجيع إىل مبعوث وسلم عليه هللا صلى وحممد

 عيسى نزل وإذا أتباعه، من لكاان حيني -السالم عليهما- وعيسى موسى كان  ولو ،زمان كل
 وسلم. عليه هللا صلى حممد بشريعة حيكم فإمنا -السالم عليهما- مرمي ابن

 ألحد ذلك زجو   أو ،موسى مع كاخلضر  وسلم عليه هللا صلى حممد مع أنه عىاد   فمن
 ،ابلكلية اإلسالم لدين مفارق بذلك فإنه ،احلق شهادة وليتشهد إسالمه، فليجدد األمة: من

 وهذا ،ونوابه وخلفائه الشيطان أولياء من هو وإمنا ،هللا أولياء خاصة من يكون أن عن فضال  
 .(2)تره" كفحر    منهم، االستقامة أهل وبني القوم، زاندقة بني ومفرق مقطع املوضع

 وسلم هللا وصلى اجتنابه، وارزقنا ابطال   الباطل وأران اتباعه، وارزقنا حق ا احلق أران اللهم
 أمجعني. وصحبه آله وعلى حممد نبينا على

 

                                         
 (.351 /2) األصول يف األدلة قواطع (1)
 (.447 -446 /2) السالكني مدارج (2)


