


 
 احملسوس، املشاهد على وإجراءه فهمه حاولوا حيث الغيب، إىل نظرهتم يف العقالنيون ختبط

 أبهوائهم. الصحيحة األحاديث رد يف واؤ وأخط فهمهم، يف وافضل  
 ،العقل تقديس رأوا مث والنقل؛ العقل بني صراع ا املعتزلة من وائلاأل موهمعل   م   اصطنع اوقدي  

 وحتذير بدعتهم، من للتنفري واجلماعة السنة أهل فانربى ،والسنة الكتاب من النقل على وتقديه
  شراكهم. يف الوقوع من الناس

جزي نصر أبو إلماما ذلك: بيان يف اجتهد وممن  كل  نأ :وهي شبهتهم ردأو  حيث ،الس  
 يف يشك ال من رواه وإن زور، فهو العقل   وبني بينه اجلمع يكن ال للعقل اخمالف   ورد حديث

 يف خرب قبول جيوز وال عدالته، تسقط له امثبت   حباله العلم مع رواه من نأو  ذلك، قبل عدالته
 هبا االغرتار من والتحذير عنها ابلتنفري أعقبها مث .فيه العقل قضية وافق ما إال االعتقاد ابب

  .(1)"املسلمني أئمة تفسيق وإىل الصفات، يف الواردة األخبار رد    إىل ييؤد    وهذا" فقال:
 اخللق على وألزم ،احلق ودين ابهلدى رسله أرسل تعاىل هللا فإن يلهم؛ق   يف املعتزلة ضل ولقد

 يف واخلسران والضالل طاعتهم، يف والفالح اهلدى وجعل به، أخربوا امب واإليان تصديقهم
 ما بعض كان  وإن تصديقه، العقول يف يستحيل مما به واؤ جا ما تعاىل هللا جيعل ومل خمالفتهم،

 .(2)به لتستضيء الشرع نور إىل حتتاج بل مبفردها، العقول اتدركه ال -كالغيبيات- به أرسلوا
 حديث على السنة ومنكرو العقالنيون أاثره ملا مناقشةو  مدارسة العلمية الورقة هذه ويف

 وتكذيبه، بطالنه وادعائهم وسلم، عليه هللا صلى النذير البشري أحاديث من متواتر شريف
 شرحه، بيان مع ،يقطعها ال معا مائة ظلها يف الراكب يسري اليت الشجرة حديث :وهو

  والعقالنيني. املكذبني دعاوى عن واألجوبة
 احلديث: نص 

                                         
 (.304-303 )ص: والصوت احلرف أنكر من على الرد يف زبيد أهل إىل السجزي رسالة (1)
واب ط   ق واع د  " بعنوان: علمية ورقة سلف مركز يف (2) ل ما إليها ي رد   وض  ك  ت ش  ن ي س   تضمنت احلديث"، م 
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ر ة ، اجل ن ة   يف   إ ن  » قال: وسلم عليه هللا صلى النيب عن ،عنه هللا رضي هريرة أيب عن ج   ش 
ري   ا يف   الر اك ب   ي س  ائ ة   ظ ل  ه  ، م  ا، ال   ع ام  ط ع ه  ر   ي  ق  : إ ن   واؤ و اق   ت م  ئ   ل    ش  { }و ظ  ود   ]الواقعة: َم  د 

30]»(1). 

 احلديث: درجة
 يف ومسلم البخاري احلديث أهل إماما رواه فقد الصحة؛ درجات أعلى يف احلديث هذا

ا روايه كما  صحيحيهما، -عنهم هللا رضي- سعد بن وسهل اخلدري سعيد أيب حديث من أيض 
 حديث "فهذا كثري:  ابن احلافظ يقول اليقيين؛ للعلم املفيد التواتر حد إىل وصل قد بل ،(2)

 احلديث أئمة عند بصحته مقطوع متواتر بل وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن اثبت
 .(3)رجاله" وثقة أسانيده، وقوة طرقه، لتعدد ؛النقاد

  :للحديث اإلمجايل املعىن
 الراكب نوأ اجلنة، أشجار من شجرة عن احلديث هذا يف وسلم عليه هللا صلى النيب خيرب

 منتهى إىل يبلغ ال أي: ،يقطعها ال عام مائة الشجرة تلك ظل يف جيري سريع فرس على
 .(4)أغصاهنا

  :(5)أييت فيما إمجاهلا ميكن أمور، عدة اخلرب هذا من املقصد
 فيها اليت احلدائق سعة على الشجرة تلك بذكر وسلم عليه هللا صلى النيب استدالل -
 احلدائق، تلك فيها اليت األماكن سعة وعلى منها، واحدة الشجرة هذه اليت واألشجار النخل

                                         
 (.2826) ومسلم (،4881) البخاري خرجهأ (1)
 (.2828 ،2827) مسلمصحيح  (،6553 ،6552) البخاري حيحص (2)
 (.528 /7) كثري  ابن تفسري (3)
 البن الصحيح اجلامع لشرح والتوضيح (،295 /5) هبرية البن الصحاح معاين عن اإلفصاح ينظر: (4)

 (.121 /23) للعيين البخاري صحيح شرح القاري وعمدة (،86 /30) امللقن
 إلدارات العامة الرائسة - اإلسالمية البحوث وجملة (،295 /5) الصحاح معاين عن اإلفصاحينظر:  (5)

 (.176 /54) واإلفتاء العلمية البحوث



إ ذ ا تعاىل: هللا قال مبا إال عنه يعرب أن يكن ال مما فهو ا ر أ ي ت   مث    ر أ ي ت   }و  ا ن ع يم  م ل ك  ب ري ا{  و   ك 
 .[20 ]اإلنسان:
 الدنيا؛ ضيق أمثال من بتمثيل ؛اآلخرة بسعة هأمت   وسلم عليه هللا صلى النيب إعالم -
ني   }إ ن   سبحانه: قال كما  وهو ،املفهوم إىل تبليغه إىل بذلك توصال   ت ق  ن ات   يف   ال م  { ج   و هن  ر 

ن ة   تعاىل: وقوله ،سعة أي: ،[54 ]القمر: ا }و ج  ض    ع ر ض ه  ع ر  { ك  اء  م   قال [21 ]احلديد: الس 
 الداللة من العرض يف ملا الطول؛ دون العرض ذكر على واقتصر سعتها، يف "ترغيب ا املاوردي:

 الشاعر: قال طوله؛ دون بعرضه الشيء سعة عن تعرب أن العرب عادة من وألن الطول، على
 .(1)خامت" حلقة املطلوب اخلائف على عريضة وهي هللا بالد كأن

 أهل سعادة به حيصل مبا ظلها، وامتداد ببعضها، واتصاهلا اجلنة، أشجار عظم بيانلو  -
 القلوب. به وتطمئن النفوس، إليه تركن مبا ومتتعهم اجلنة،

 بعض يف ثبت مبا واستدلوا ،طوىب شجرة هي هبا املراد أن إىل العلماء من مجاعة ذهب وقد
 عن عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب فعن طوىب؛ هي الشجرة هذه أن احلديث: هذا رواايت

 قال: بك، وآمن رآك ملن طوىب هللا، رسول اي له: قال رجال   أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 رجل: له قال ،«يرين ومل يب آمن ملن طوىب مث طوىب مث طوىب مث يب، وآمن رآين ملن طوىب»

  .(2)«أكمامها من خترج اجلنة أهل ثياب عام، مائة مسرية اجلنة يف شجرة» قال: طوىب؟ وما
ا استدلوا كما  تعاىل: لقوله -عنهم هللا رضي- هريرة وأيب عباس ابن تفسري يف جاء امب أيض 

ل وا آم ن وا }ال ذ ين   ع م  احل  ات   و  ن   هل  م   ط وىب   الص  س  { و ح  آب  {: ط وىب  }» قاال: ،[29 ]الرعد: م   هل  م 
 .(3)«اجلنة يف شجرة

 :السنة ومنكري العقالنيني شبهات
 على رده يف واعتمدوا احلديث، هذا رد    يف السنة ومنكري العقالنيني من مجاعة نتفن  

 عليها: ابلرد متبوعة شبهاهتم ودونك بعض واهية، ومزاعم شبهات

                                         
 (.481 /5) املاوردي تفسري (1)
 (.1985) الصحيحة والسلسلة يف األلباين وحسنه (،7413) حبان وابن ،(211 /18) أمحد أخرجه (2)
 (.438-437 /16) الطربي فسريت (3)



 :سرائيلياتاإل من احلديث هذا أبن االدعاء األوىل: الشبهة
 أبو فيقول ،عنه هللا رضي هريرة يبأل األحبار كعب  لقنه مما احلديث هذا أن بعضهم ادعى

 ما يلقنه كان  أن وغفلته هريرة أيب لسذاجة واستغالله األحبار كعب  دهاء من بلغ "وقد رية:
 الغريب اخلرب هذا يروي أن العجيب ومن ...وت  ر هات خرافات من اإلسالمي الدين يف بث ه يريد

 .(1)"أراده من إليه فريجع غريب، أثر يف منبه بن وهب
 هريرة أيب اجلليل الصحايب على والتجين الهتامواب الباطلة الدعوى ههبذ رية أبو يكتف ومل

 .(2)تفسريه يف كثري  ابن احلافظ إىل الكالم هذا بعض نسب بل ،عنه هللا رضي
 :بصحته مقطوع واحلديث ،افرتاء حمض أهنا :الشبهة هذه عن اجلواب

 أن أحد ألي فليس ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أحاديث يف جزاف ا القول يقبل ال
 أن املرء وعلى الدعوى، هذه على بدليل أييت أن غري من سرائيليات،اإل من احلديث أن يدعي
  .الكذب يفرتي وال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول حديث يف يتكلم أن قبل يتثبت

ا يقل   ال وسلم عليه هللا صلى النيب عن وتواتر صح ما نسبة نفي فإن  إثبات عن وإمث ا جرم 
 صلى نبينا به جاء ما مجيع بقبول تعاىل هللا أمران وقد وسلم؛ عليه هللا صلى إليه الكذب نسبة

ا }اي   سبحانه: فقال وسلم، عليه هللا م   ق د   الن اس   أ ي  ه  اء ك  ول   ج  حل  ق    الر س  ن   اب  م   م  ن وا ر ب  ك  ري  ا ف آم   خ 
} م  ا :وعز جل وقال ،[170 ]النساء: ل ك  م  م }و  ك  ول آَت  وه   الر س  ذ  ا ف خ  م   ف ان  ت هوا{ ع نه   هناكم و 

 وأصحابه آله وعلى عليه هللا صلى- "فكان منده: بن هللا عبد أبو اإلمام يقول ولذا ؛[7 ]احلشر:
 شيء هللا دين من يبق فلم مفسر ا، وللمجمل مبين ا، وللتأويل مبلغ ا، للمحكم -وسلم وأزواجه

 .(3)وسلم" عليه هللا صلى نبيه سنة وال ،كتابه  مجلة عن خيرج

                                         
 (.183 )ص: احملمدية السنة على ضواءأ (1)
 الصفحات أرقام أبدل التصويبات ويف (،514-513 /4) كثري  ابن تفسري إىل اهلامش يف رية أبو عزا (2)

(4/ 289.) 
 (.21 )ص: اآلاثر أهل مذاهب وشرح األخبار فضل (3)



 يفيد مما وهذا وسلم، عليه هللا صلى النيب عن متواتر صحيح احلديث هذا أبن ثبت وإذا
 هي بل أساس، الدعوى هلذه يبقى فال قاله، قد وسلم عليه هللا صلى النيب أبن والقطع اليقني

  .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أحاديث على افرتاء حمض
 من الصحيحني يف مروي احلديث فإن هريرة، أليب لقنه األحبار كعب  أن رية أبو زعم ولئن

  .األحبار كعب  طريق غري من سعد، بن وسهل اخلدري، سعيد وأيب هريرة، أيب رواية
 تفسري إىل هذا ري ة أبو عزا" بقوله: الشبهة هذه عن املعلمي الرمحن عبد العالمة أجاب قدو 

،  كثري  ابن ا، كذب  وهو التصويبات، يف وأبدله كذاب   يتعلق وما احلديث كثري  ابن ذكر وإمنا أيض 
 متواتر بل وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن اثبت حديث فهذا كثري:  ابن قال ...به

ر ا هناك أجد ومل ،احلديث أئمة عند بصحته مقطوع  ابن عن أثر ا كثري  ابن ذكر إمنا لوهب، ذ ك 
 ابن وأين .حسن قوي جيد إسناده غريب أثر هذا وقال: زايدة، وفيه احلديث، مبعىن عباس
ت رب  وا منبه؟! بن وهب من عباس { أ ول   اي   }ف اع  ار   .(1)"[2 ]احلشر: األ  ب ص 
ت رب  وا تعاىل: بقوله املعلمي الشيخ كالم  تذييل يف املتأملو  { أ ول   اي   }ف اع  ار   يلحظ األ  ب ص 

 للقارئ، واخلداع التزوير على قائمة ألهنا ؛رية أبو عليها استند اليت الشبهة ضعف على داللتها
 .النضري بين من يهودال فعل كما  ه،يبيد بيته بتخريب قام من كمثل  مثله وأن

 بصحتها، واملقطوع الثابتة األحاديث على اجلرأة هذه من هذا كل  مع العجب ينقضي وال
 .عنه هللا رضي هريرة أيب اجلليل الصحايب على االفرتاء هذا منو 

  اخلرافة: لتتقب   عقلية تكوين إىل مدعاة به األخذ الثانية: الشبهة
ا احلديث هذا بعضهم اعترب  يف البنا مجال فيقول وسلم؛ عليه هللا صلى النيب على مدسوس 

 هبذه لألخذ املؤكدة النتيجة "إن :البخاري صحيح يف الغيب أحاديث عن كالمه  معرض
ا جيوز ال أمر وهذا اخلرافة، تتقبل عقلية تكوين هي املدسوسة األحاديث  فيه، التسامح مطلق 

                                         
 (.271-270 /12) اليماين املعلمي حييي بن الرمحن عبد العالمة الشيخ آاثر (1)



 اإلنسان بني فرق فأي العقل استبعد وإذا العقل، ابستبعاد السماح يعين ألنه إبرة؛ بسن ولو
األ  ن  ع ام    }أ ول ئ ك   ،واألنعام م   ...ك  { ه   .(1)"[179 ]األعراف: ال غ اف ل ون 

 :وجوه من الشبهة هذه عن اجلواب
 بغري كهذا  ادعاء عييد   أن يف احلق للمرء يعطي سديد علمي منطق أي األول: الوجه

 أوليات من أليس ؟!مدسوس احلديث أن هؤالء علم أين فمن ؟!صحته على يقيمه برهان
 يعطى لو» وسلم: عليه هللا صلى قال قدو  صحيح؟! دليل على الدعوى يف االستناد العلم:
 ،(2)«عليه املدعى على اليمني ولكن وأمواهلم، رجال دماء انس الدعى بدعواهم، الناس

 يقبل ال أنه ففيه: الشرع، أحكام قواعد من كبرية  قاعدة احلديث "وهذا النووي: اإلمام يقول
 .(3)عليه" املدعى تصديق أو بينة، إىل حيتاج بل دعواه، مبجرد يدعيه فيما اإلنسان قول

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حبق ابلنا فما البشر، حقوق يف احلال هو هذا كان  فإذا
 عليه هللا صلى هللا رسول هؤالء سيواجه وجه وأبي ؟!وأوفره احلق أعظم أمته على له الذي
 له؟! سيقولون وماذا القيامة؟! يوم وسلم

 من اجلنة أليست احلديث؟ هذا يف الغرابة وجه ما العقالنيني: هلؤالء يقال :(4)الثاين الوجه
 به تعاىل هللا أخربان مما إال نعيم من فيها ما معرفة إىل يصل أن بشر يستطيع وال ،الغيب أمور

 وسلم عليه هللا صلى نبينا ليخربان وسلم عليه هللا صلى نبيه إىل تعاىل هللا أوحى أو كتابه،  يف
 ؟!به

ا هلم يقال مث  استطاع ما -عليه الغيب عامل يقيسون الذي- الشهادة عامل يف أليس :أيض 
 اآلن الفلك علماء حيدثنا أال !العقل؟ يتصوره يكاد ال ما واتساعه عظمته من يكشف أن العلم

 ماليني إحدى والشمس مرة، مليون من أكثر أرضنا إىل ابلنسبة الشمس حجم كرب  عن
 هذا يف مشوس عن العلماء هؤالء حيدثنا أال !املرات؟ مباليني هذه مشسنا تكرب اليت الشموس

                                         
 (.88 )ص: تلزم ال اليت األحاديث من ومسلم البخاري ريدجت (1)
 عنهما. هللا رضي عباس ابن حديث من (،1711) ومسلم (،4552) البخاري خرجهأ (2)
 (.3 /12) مسلم صحيح على النووي رحش (3)
 (.37 /1) للسباعي ومكانتها السنة يف: الوجه هذا ينظر (4)



 !الضوئية؟ السنوات من أكثر أو مليون منذ اآلن حىت نورها األرض إىل يصل مل الرحيب، الفضاء
 مما أهنا لوال العصر، هذا يف العلماء عنها يكشف اليت العلمية األمور هذه مثل العقل أيصدق

 !العلماء؟ أولئك يذيعه
 ال مه مث وغريهم، الفلك علماء قدمه مبا يصدقوا أن العقالنيني هبؤالء األمر يصل هل مث

 هللا علم من علمه املستمد السماء، بوحي املتصل- وسلم عليه هللا صلى الرسول أن ونيصدق
 !؟«سنة مائة ظلها يف الراكب يسري لشجرة اجلنة يف إن» يقول: -العجيب الكون هذا خالق

ا: هلم يقال مث  جبانب وسلم عليه هللا صلى النيب عنها أخرب اليت املئة السنون هذه ما أيض 
 الضوئية؟! السنني من املاليني هذه

 الكرمي؛ لكتابه واملبني تعاىل، هللا عن املبلغ هو وسلم عليه هللا صلى النيب أن الثالث: الوجه
ر   إ ل ي ك   }و أ ن  ز ل ن ا تعاىل: يقول ا ل لن اس   ل ت  ب ني     الذ  ك  م   ن  ز  ل   م  م   إ ل ي ه  { و ل ع ل ه  ر ون  ك  ف   ،[44 ]النحل: ي  ت  

 بيان «سنة مائة ظلها يف الراكب يسري لشجرة اجلنة يف إن» وسلم: عليه هللا صلى قوله فإن
ل    شئتم: إن واؤ واقر » قوله: يف الرواية نفس يف جبالء ظاهر وهذا الكرمي، للقرآن { }و ظ  ود   ،«َم  د 

 القرآن من مواضع يف ومتكرر مبني املعىن هذا أن كما  ،تعاىل هللا كتاب  يف ذلك تصديق يعين:
ل م   }ف ال   سبحانه: قال الكرمي؛ س   ت  ع  ا ن  ف  ي   م 

ف  ن   هل  م   أ خ  ني    ق  ر ة   م  ز اء   أ ع  ان وا  مب  ا ج  { ك  ل ون  م   ي  ع 
 .[17 ]السجدة:

 عليه هللا صلى الرسول صدق على القاطع الربهان أقام قد تعاىل هللا أن الرابع: الوجه
ا تعاىل هللا أنزهلا واليت ،يديه على أجراها اليت الباهرات ابملعجزات وسلم،  هذا ويف له؛ أتييد 

 صحة علم فقد صدقه، املعجزات[ ]يعين: ابآلايت ثبت "وإذا األشعري: احلسن أبو يقول املعىن
 على أدلة -السالم عليه- أخباره وصارت عنه، وسلم عليه هللا صلى النيب به أخربه ما كل

 ذلك عن خربه وصار فعله، وصفات حواسنا عن الغائبة األمور من إليه دعاان ما سائر صحة
ا إدراكه، إىل سبيال    .(1)حبقيقته" العلم إىل وطريق 

                                         
 (.105 )ص: األبواب بباب الثغر أهل إىل رسالة (1)



 وسلم عليه هللا صلى النيب وأن ،بذلك اإلخبار لنبيه أوحى تعاىل هللا أن اخلامس: الوجه
 ه.ل تعاىل هللا أوحى مبا الغيب عن خيرب إمنا

 عليه هللا صلى نبينا إىل أوحى كما  ،شاء ما الرسل إىل يوحي فاهلل" ابز: ابن الشيخ يقول
 الزمان آخر يف يكون وما والنار، اجلنة وأمر ،القيامة وأمر ،اآلخرة أمر من كثرية  أشياء وسلم

 الزمان، آخر يكون مما ذلك وغري ومأجوج، وأيجوج الكعبة، وأمر املسيح، ومن ،الدجال من
 معلوما وصار ،إايه وعلمنا ،وسلم عليه هللا صلى نبيه إىل به هللا أوحى الغيب، علم من هذا كل

 .(1)للناس"
 فإن؛ الصريح العقل بنيو  الصحيح احلديث هذا بني البتة تعارض ال أنه السادس: الوجه

 السنة بني البتة تعارض ال أنه :-قاطبة العلم أهل عند املقرر وهو- فيه مرية ال الذي احلق
 احلديث ثبت فإذا ،األمور بدهيات ختالف ال الصحيحة السنة وأن الصريح، والعقل الصحيحة

ا يكن فال وسلم عليه هللا صلى النيب عن  ابن اإلسالم شيخ يقول العقل؛ صريح خيالفه أن أبد 
 املعقول صريح يف وليس األمر، أدير ما كيف  له متابع للشرع، موافق الصريح "فاملعقول تيمية:

  .(2)املنقول" صحيح يناقض ما
م من فإن املزعوم، التعارض وجود فرض وعلى  -والسنة الكتاب من- النقل على العقل قد 

م من خبالف مع ا، والنقل العقل بطالن يلزمه فإنه  النقل له يسلم فإنه العقل على النقل قد 
م من كان  "وهلذا تيمية: ابن اإلسالم شيخ يقول املعىن هذا بيان ويف ابتباعه؛ املأمور  العقل قد 

م ومن والشرع، العقل بطالن لزمه الشرع على  له سل م بل الشرع، بطالن يلزمه مل الشرع قد 
 .(3)مجيع ا" والشرع العقل عليه يبطل أن من له خري لإلنسان الشرع سالمة أن ومعلوم الشرع،

 أسئلة: السنة من املنقول وصحيح العقول صريح بني للمعارضة املدعني هؤالء إىل وجهتي مث
 الربايت؟ رب شريعة يف عقله حيكم الذي ذا ومن حدوده؟ وما النص؟ على احلاكم العقل ما

                                         
 (.325 /28) ابز ابن فتاوى جمموع (1)
 (.149 /2) والنقل العقل تعارض درء (2)
 (.277-276 /5) املرجع نفسه (3)



 هبا يراد تشغيبات جمرد وأهنا مضموهنا، من مفرغة دعاوى أهنا علمنا جواب على يتفقوا مل فإذا
 هبا. االحتجاج وعن وسلم، عليه هللا صلى األانم خري سنة عن الناس صد

 ؛مبجردها إدراكها العقول تستطيع ال أبمور وسلم عليه هللا صلى الرسول خيرب قد أنه على
 معنا، الذي احلديث يف احلال هو كما  ،عنها ابإلخبار إليه تعاىل هللا أوحى اليت الغيبية كاألمور

 أشراط من يكون وما اآلخرة، يف اجلزاء بعض من يكون وما وعذابه، القرب نعيم عن إخباره وكذا
 تعاىل: قال ذلك؛ وحنو الدجال، وخروج ،-السالم عليه- مرمي ابن عيسى ونزول الساعة،

ا م  ق   }و  و   إ ن   (3) اهل  و ى ع ن   ي  ن ط  ي   إ ال   ه  ى{ و ح    .[4 ،3 ]النجم: ي وح 
 قسم لذا بدهياهتا؛ خيالف أو العقول، حتيله ما وسلم عليه هللا صلى عنه يصدر ال لكن

 وسالمه هللا صلوات- "الرسل القيم: ابن اإلمام يقول ،قسمني إىل الرسل به جاءت ما العلماء
  قسمان: أخبارهم بل ابستحالته، وتقطع العقول حتيله مبا خيربوا مل -عليهم
 والفطر. العقول به تشهد ما :أحدمها 

 واليوم الربزخ تفاصيل عن هبا أخربوا اليت كالغيوب؛  مبجردها العقول تدركه ال ما الثاين:
  والعقاب. الثواب وتفاصيل اآلخر

، العقول يف حماال   خربهم يكون وال  أحد من خيلو فال حييله العقل أن يظن خرب وكل أصال 
ا، العقل ذلك يكون أو ،(1)عليهم كذاب    اخلرب يكون أن إما أمرين:  خيالية، شبهة وهو فاسد 

  .(2)صريح" معقول أهنا صاحبها يظن

                                         
يعين: على الرسل، وال يكون ذلك التكذيب ابهلوى أو ابلتشهي أو ابدعاء خمالفة العقل، وإمنا يكون  (1)

يف قبول األحاديث وردها، وال يتسع  عتمدتمن خالل تطبيق قواعد أهل العلم وضوابطهم اليت ال 
 .املقام لذكرها

 (.62 )ص: القيم البن الروح (2)



 ،(1)السنة ومنكري العقالنيني من وأذايهلم قدي ا، املعتزلة فيه وقع ما عني هو األخري وهذا
 .احملسوس املشاهد على أجروها حيث املعقول، ختالف الغيب أحاديث أن هلم خيل حيث

 :الشرع بنور يستضيء العقل السابع: الوجه
 أهل أمجع وقد ؛(2)تعظيمه يف املغاالة وعدم منزلته، يف العقل بوضع املؤمنون سعد لقد
 واجلنة تعاىل، هللا كصفات  الغيبيات: عن وسلم عليه هللا صلى أخباره قبول على قاطبة اإلسالم

 مما ذلك وحنو اجلحيم، من فيها تعاىل هللا أعده وما والنار النعيم، من فيها تعاىل هللا أعده وما
 متقدموهم- اإلسالم أهل "أمجع السمعاين: يقول وهلذا؛ بكنهه حتيط وال العقول، تدركه ال

 وأصل والرؤية القدر مسائل ويف ،وجل عز هللا صفات يف األحاديث رواية على -ومتأخروهم
 وما …والنار اجلنة صفة ويف النار، من املذنبني املوحدين وإخراج واحلوض، والشفاعة اإليان

ه يكثر مما ذلك أشبه  علم لوقوع ت روى وإمنا عملية، ال علمية كلها  األشياء وهذه وذكره، عد 
ة أمر محلنا العلم، يوجب أن جيوز ال هبا الواحد خرب إن قلنا: فإذا هبا، السامع  هذه نقل يف األم 

ا يفيد ال مبا مشتغلني هاذين الغني وجعلناهم اخلطأ، على األخبار  ويصري ينفعه، وال شيئ ا أحد 
 .(3)عليه" واالعتماد   إليه، الرجوع   جيوز ال ما الدين أمور يف دونوا قد كأهنم

 املتهافتة والرتهات األوهام تلك على الرد يف الاللكائي احلافظ قاله ما أصدق ما اخلتام ويف
 على احلجج هبذه وداوم احملجة، هذه مثل يف أخذ "فمن :األحاديث رد يف العقل حتكيم يف

 يف احلق وابتغى عنها، أعرض ومن .واآلجلة.. العاجلة يف التبعة دينه يف أمن الشريعة، منهاج
 ،الضاللة سبل وسلكه وأغواه، بغيته اختيار يف أخطأ تعداه، مما سواها يروم أو يهواه مما غريها
 ودفعهما األمثال بضرب هللا رسول وسنة هللا كتاب  على يعرتض فيما اهللكة، مهاوي يف وأرداه
 التأويل أهل عرفه وال سلطان، من به هللا ينزل مل مما والقال، ابلقيل عنهما واحليدة احملال، أبنواع

                                         
 ،197 ،183 )ص: احملمدية" السنة على "أضواء :كتابه  من مواضع عدة يف رية أيب أمثال: نم (1)

 ،88 )ص: "تلزم ال اليت األحاديث من ومسلم البخاري جتريد" كتابه:  يف البنا مجال وتبعه (،204
90.)  

 تفريط، وال إفراط غري من املنزلة تلك توضح السلف"، عند العقل منزلة" بعنوان: مقالة سلف مركز يف (2)
   /https://salafcenter.org/2324 رابطها: ودونك

 (.37-36 )ص: احلديث ألصحاب النتصارا (3)
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 فكر عن موحد صدر له انشرح وال برهان، من يقتضيه مبا عاقل قلب على خطر وال واللسان،
 كابر  حىت الرمحن، بعصيان وأغواه اخلذالن، به وأحاط الشيطان، عليه استحوذ فقد ؛عيان أو

 .(1)"والبهتان ابلزور نفسه
 من شجرة وصف عن وسلم عليه هللا صلى النيب فيه خيرب حديث ا املرء سمعي أن أقبح ما أال
 عرضه سوى احلديث من يشغله ال به إذا وتواتره، بل صحته ثبوت بعد هو مث اجلنة، أشجار

  !!ابهلوى واملعارضة واإلعراض اإلنكار ذلك بعد حظه يكون مث احملسوس، واملشاهد العقل على
 جنات جبناتك الفوز واملسلمني حترمنا الو  حممد، نبينا حبق الوفاء واملسلمني ارزقنا اللهم

 ،وصحبه آله وعلى حممد سيدان على هللا وصلى الكرمي، وجهك إىل النظر بلذة متعناو  النعيم،
ا وسلم  كثري ا.  تسليم 

                                         
 (.9-7 /1) واجلماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح (1)


