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﴾، هذه اآلية ليس فيها دليل إال ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ فهذا يقول لك: ﴿»قال حممد بن هادي: 
 :-إن وجدَت اثلثاً فقابلين-على مسألتني اثنتني 

 ﴾؛ ألنٱ ٻ : على أن القرآن ُمن َْزل، فهو دليل على علو هللا جل وعال: ﴿(1)الدليل األول
 ربنا هو الذي يقول هذا.

 القرآن ُمنَ زَّل.: على أن (2)الدليل الثاين
فداللة على العلو؛ ألن اإلنزال ال يكون إال من أعلى إىل أسفل، وداللة على أن القرآن ُمنزَّل غري 

 (3)«.خملوق

 :الخطأ بيان
هناك ف ؛خطأ ذلكبداللة هذه اآلية الكرمية يف هاتني املسألتني فقط وحتديه  حممد بن هادي حصر

 اآلية، فمنها:مسائل أخرى ميكن استنباطها من هذه 
رضي هللا -، وقد ورد كيفية ذلك عن ابن عباس أن هللا جل وعال أنزل القرآن يف ليلة القدر -
 له جربيلُ ع يف بيت العزة يف السماء الدنيا، ونزَّ ض  حىت وُ  واحدةً  مجلةً  ل القرآنُ ز  نْ أُ »، حيث قال: -عنهما

ن ل مز  نْ ال خالف أن القرآن أُ : »-رمحه هللا-قال العالمة القرطيب  (4).«ملسو هيلع هللا ىلصعليه السالم على حممد 

                                 
 هكذا قال، والصحيح: املسألة األوىل. ( 1)
 هكذا قال، والصحيح: املسألة الثانية. ( 2)
فعاليات دورة اإلمام اجملدد عبد هللا ه  يف أحد دروسه اليت ألقاها ضمن 1431شوال عام  11قاله يوم االثنني  ( 3)

مبحافظة  -ه هللارمح-املقامة جبامع الشيخ زيد املدخلي  والعشرين ةبن حممد القرعاوي العلمية املتقدمة الرابع
 .https://is.gd/YGFerCالرابط لتحميل املادة الصوتية: ، وهذا صامطة مبدينة جازان

واحلاكم يف  (،7137(، والنسائي يف السنن الكربى )رقم 32112أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )رقم  ( 4)
وابن أيب حامت يف تفسريه )رقم (، 12311والطرباين يف املعجم الكبري )رقم  (،2111املستدرك )رقم 

وصححه  (،121وابن الضريس يف فضائل القرآن )رقم  ،(111-3/111يف تفسريه )الطربي و  (،12121
أن سند هذا األثر صحيح عن  -رمحه هللا-وذكر العالمة األلباين (، 1/4احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )

https://is.gd/YGFerC
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 ليه السالمعع يف بيت العزة يف مساء الدنيا، مث كان جربيل ض  اللوح احملفوظ ليلة القدر مجلة واحدة، فوُ 
 (1)«.يف األوامر والنواهي واألسباب، وذلك يف عشرين سنة جنماً  ل به جنماً ز  نْ ي َ 

ومل يسمعه  بيت العزةمن ربيل عليه السالم أخذ القرآن من اللوح احملفوظ أو وليس معىن هذا أن ج
أن  لىعطائفة من األشاعرة وخالفوا يف ذلك إمجاع أهل السنة واجلماعة  كما يدعيهمن هللا عز وجل،  

رمحه -ة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمي،  ملسو هيلع هللا ىلصجربيل عليه السالم مسع القرآن من هللا ونزل به إىل حممد 
عه من هللا وجربيل مس ،مسع القرآن من جربيل ملسو هيلع هللا ىلصمذهب سلف األمة وأئمتها وخلفها: أن النيب : »-هللا

 الذي عليه أهل السنة واجلماعة: »-رمحه هللا-وقال اإلمام حممد بن إبراهيم آل الشيخ  (2)«.عز وجل
م مسع القرآن عليه السالقاطبة: أن هللا تعاىل مل يزل متكلماً إذا شاء ومىت شاء وكيف شاء، وأن جربيل 

  (3)«.ملسو هيلع هللا ىلصغه إىل حممد من هللا تعاىل، وبلَّ 
 -رمحه هللا-بني األمرين، بل هذا حق وهذا حق، كما بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية  وال منافاة

 ،هلز   ن َ قبل أن ي ُ  هإىل بيت العزة مجلة واحدة يف ليلة القدر فقد كتبه كلَّ  إذا كان قد أنزله مكتوبً »يف قوله: 
 وهو سبحانه قد قدر ،وهللا تعاىل يعلم ما كان وما يكون وما ال يكون أن لو كان كيف كان يكون

ر كما ثبت ذلك يف صريح الكتاب والسنة وآاث  ،مقادير اخلالئق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها
مة على الوجود والكتابة دفيقابل به الكتابة املتق ،مث إنه أيمر املالئكة بكتابتها بعد ما يعملوهنا ،السلف

فإذا كان  ،-وهو حق-هكذا قال ابن عباس وغريه من السلف  ،املتأخرة عنه فال يكون بينهما تفاوت
سل به مالئكته قبل ر منه قد كتبه قبل أن خيلقه فكيف يستبعد أن يكتب كالمه الذي ي ما خيلقه بئناً 
 (4).«؟أن يرسلهم به

رمحه -فضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني ، كما بني ذلك عظمة الرب جل وعال -
﴾ ٻ  ﴾ الضمري هنا يعود إىل هللا عز وجل، واهلاء يف قوله: ﴿ٱ ٻ قال تعاىل: ﴿»يف قوله:  -هللا

                                 
 .Y3https://is.gd/QtlRابن عباس، وأن له حكم الرفع، وهذا الرابط لتحميل الصوتية: 

 (.2/217تفسري القرطيب ) ( 1)
 (.2/121جمموع الفتاوى ) ( 2)
 (.33اجلواب الواضح املستقيم يف التحقيق يف كيفية إنزال القرآن الكرمي )ص  ( 3)
 (.12/127جمموع الفتاوى ) ( 4)

https://is.gd/QtlR3Y
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سبحانه  ﴾ دون أن يقول: إين أنزلُته؛ ألنهٱ ٻ  يعود إىل القرآن، وذكر هللا تعاىل نفسه بلعظمة: ﴿
 (1)«.أعظم منهوتعاىل العظيم الذي ال شيء 

ر السنوي،  ليلة مسيت بليلة القدر ألن هللا يقد ِّر فيها التقديالإثبات القدر السابق، فإن تلك  -
يف قوله:  -رمحه هللا-، كما بني ذلك الشيخ العثيمني تدل أيضًا على شرف هذه الليلةأهنا كما 

كما يقال: فالن ذو قدر ﴾ من العلماء من قال: )القدر( هو: الشرف،  ٻ ٻ ٻ  وقوله تعاىل: ﴿»
 عظيم أو ذو قدر كبري، أي: ذو شرف كبري.

ومن العلماء من قال: املراد بلقدر: التقدير؛ ألنه يُقدَّر فيها ما يكون يف السنة، لقول هللا تعاىل: 
 ﴾ أي: يفصل ويبني.پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿

قدر ذات قدر عظيم وشرف كبري، وأنه ي والصحيح: أنه شامل للمعنيني؛ فليلة القدر ال شك أهنا
 (2)«.فيها ما يكون يف تلك السنة من اإلحياء واإلماتة واألرزاق وغري ذلك

ثبوت صفة اإلنزال هلل جل وعال، ألن الفعل دال على ثبوت الصفة عند أهل السنة  -
ال  لرب ذاتيةاواجلماعة، والرد على املعط ِّلة الذين ينفون الصفات الفعلية وجيعلون مجيع صفات 

، ووجه ذلك: أن هللا سبحانه وتعاىل ذكر يف هذا اآلية أن إنزاله للقرآن كان يف وقت تتعلق مبشيئته
معني وهو ليلة القدر، مما يدل على تعلق هذا الفعل مبشيئته وإرادته، وهكذا سائر صفاته الفعلية تتعلق 

اء مبقضىت اء، كيف يشاء، مىت يشمبشيئته وتتجددت حبسب الوقائع، فاهلل جل وعال يفعل ما يش
 حكمته. 

 مسائل دلت عليها هذه اآلية الكرمية مل يذكرها حممد بن هادي يف حتديه!  مخسفهذه 
، إذ املسائل هذه كالم أهل العلم يف تفسريها جيد غري  على واطلع هذه اآلية الكرمية ومن تدبر

 ،واحدة لو آيهو اإلتيان أبي حديث مثله اخللق عن أفصح الذي يعجز وكتابه  عظمىالقرآن آية هللا ال
 .بذلكعلى التحدي اإلنسان  يتجرأفضالً أن  ادعاء إحصائهاب عيص آايته ودالئل

 وبينوا عدم صحة ما ادعى هذا احلصر وقد استنكر بعض طالب العلم على حممد بن هادي

                                 
 (.274جزء عم  )ص  :تفسري القرآن الكرمي ( 1)
 (.274املصدر السابق )ص  ( 2)
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ما  ﴾ٻ ﴿كلمة »، وملا بلغ حممد بن هادي ذلك ادعى كذبً أنه قال: (1)وخمالفته لطريقة العلماء
، وال شك أن هذا (2)كعادته  واستخف به وعدل ، وسف ه من انتقده حبق«فيها داللة إال على مسألتني

يس فيها دليل ل هذه اآلية»؛ فإنه قال: نهعاالعرتاف خبطئه فضاًل عن الرجوع  وتكابر عن ،ان منهروغ
ع أن حصر داللة م فزعم غري ذلك كذب صريح، ، والتسجيل يثبت ذلك عليه«إال على مسألتني اثنتني

يف مسألتني فقط بطل أيضاً، فهو يدل أيضًا على عظمة الرب جل وعال، كما  ﴾ٻ ﴿: هللا قول
رون من هذه ال-رمحه هللا-تقدم نقله عن الشيخ العثيمني   كلمة.، وهناك مسائل أخرى استنبطها املفس  

سوء أدب مع كالم هللا جل  حديث حممد بن هادي عن آية من كتاب هللا هبذا األسلوب ويف
ر كالم هللا ويستدل به، كما قال فضيل مراعاته ملا جيب على املسلم وهو خمالف وعال، ة عندما يفس  

ري القرآن أن الواجب على املسلم يف تفس: »-رمحه هللا تعاىل-الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني 
َعر نفسه حني يُ َفس    فيكون ُمعظ  ماً  ،أبنه مرتجم عن هللا تعاىل، شاهد عليه مبا أراد من كالمه ر القرآنَ ُيش 

هلذه الشهادة خائفاً من أن يقول على هللا بال علم، فيقع فيما حرم هللا، فَ ُيخَزى بذلك يوم القيامة، قال 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿هللا تعاىل: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ : ﴿، وقال تعاىل﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 (3)«.﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
ثبوت على  درسورة الق يةآباستداليل يف وحممد بن هادي إمنا قال هذا الكالم يف أثناء إنكاره عليَّ 

ها على تلك مع إقراري أنه ال داللة في وغفلةً ، وقد وقع ذلك مين سهواً صفة النزول للرب تبارك وتعاىل

                                 
، ونشرت ه 1431شوال عام  22يف مادة صوتية سجلت  -وفقه هللا-الشيخ نزار بن هاشم العباس  منهم ( 1)

، وهذا الرابط لتحميلها: «الرد الزين على من قال: هذه اآلية ليس فيها دليل إال على مسألتني»بعنوان: 
Crm7https://is.gd/FA رسالة »يف مقال بعنوان  -وفقه هللا- أبو عمر الظفريي. ومنهم أيضا: األخ

 ./bgjd12https://is.gd، وهذا الرابط لتحميله: «ٕاىل الشيخ حممد بن هادي
ه  يف أثناء أحد دروسه اليت ألقاها ضمن فعاليات دورة جامع الصحايب 1431شوال عام  33قاله يوم السبت  ( 2)

يل املادة الرابط لتحمالسادسة عشرة املقامة مبدينة الدمام، وهذا  -رضي هللا عنه- اجلليل عتبة بن غزوان
 .1https://is.gd/GQKNRالصوتية: 

 (.1/21البقرة ) -تفسري القرآن الكرمي: الفاحتة   (3)

https://is.gd/FA7Crm
https://is.gd/12bgjd
https://is.gd/GQKNR8
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 هومل يزل و يلي بسبب استداليل هبذه اآلية، الكالم يف تسفيهي وجته حممد بن هادي وأطال ،املسألة
مع أن حممد بن هادي وقع يف أثناء ، (1)اعرتايف خبطئي وإعالن رجوعي عنه بعدين بذلك نبه يعريو انوأذ

، ومل يرجع عن شيء منها كما مل يرجع عن أي خطأ من هي ده عليَّ يف أخطاء دو ر  أشد مما أنكره عليَّ
إال - هاويظهر من حاله أنه لن يرجع عن شيء منعنها يف هذه السلسلة،  ة اليت كشفتُ الكثري  ئهأخطا

هم من ويستمر يف الطعن فيمن يعادي أخطائه ، بل سيبقى يغض الطرف عن-هدايته أن يشاء هللا
دما ظهر إفالسه من بع ونقَّبوا عنها أنصاره التمسوها له اليت- بسبب أخطائهم والنيل منهم السلفيني

فالرجل يبطر ، مهه فيهاوو  أو بينوا بطالهنا حىت اليت رجعوا عنها ،-للكثري راته املتكررةعلى حتذي األدلة
 أنه ال يدخل اجلنة من كان يف قبله ملسو هيلع هللا ىلصاحلق ويغمط الناس، وذلك هو الكرب الذي أخرب رسول هللا 

 (2)منه. مثقال ذرة
 ۞ ۞ ۞ 
 

 يتبع إن شاء هللا

                                 
 .S4https://is.gd/OouDوذلك يف رسالة نشرت عرب وسائل التواصل، وهذا الرابط لصورة منها:  ( 1)
 (.11كما يف احلديث الذي أخرجه مسلم )رقم  ( 2)

https://is.gd/OouD4S
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 الحلقات السابقة
 
 رابط التحميل عنوان احللقة

ڍ ڍ ﴿رميه ملن فسر )اليقني( يف قوله تعاىل:  احللقة األوىل:

 )ابإلميان( بقول الزاندقة ﴾ ڌ ڌ ڎ
https://is.gd/KfYlZ7 

 https://is.gd/mujRNB قذفه ملسلم حمصن وتعيريه له بذنبه املزعوم احللقة الثانية:
زعمه أن إحلاق الصعافقة أبهل األهواء تشبيه هبم، احللقة الثالثة: 

 ورميه ملن جعل ذلك تبديعاً هلم ابجلهل واتباع اهلوى
https://is.gd/6UGTlW 

 يررقق السلريني، واتجااجه بثرر  من دعواه أنه ملاحللقة الرابعة: 
 توله على أنه داعية خري

https://is.gd/PvdqeP 

دعواه أن قاعد  )القدح يف أصحاب الشخص قدح احللقة اخلامسة: 
وكذبه على العالمة ابن عريمني  يف دعواه أنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصفيه( خاصة ابلنيب 

 قرر ذلك

https://is.gd/3E4pqe 

طعنه يف العالمجني ربيع املدخلي وعبيد اجلابري  احللقة السادسة: 
 بدعواه أهنما اخندعا مبن يسميهم ابلصعافقة فأثقروا عليهما

https://is.gd/7w5olk 

 https://is.gd/sUe5F3 الشجم يف ردوده على طالب العلم السلرينيالسب و احللقة السابعة: 

رجال تول الرسول »جتويزه االسجراد  من كجاب احللقة الثامنة: 
 ملن عنده خلرية «ملسو هيلع هللا ىلص

https://is.gd/TjsOL3 

 https://is.gd/6gKgOW «من تسن الطالع»قوله: احللقة التاسعة: 

دعواه أن عدم قبول جرح السلري الذي مل يبني سببه احللقة العاشرة: 
 -ترظه هللا-قاعد  ابطلة وضعها العالمة عبيد اجلابري 

https://is.gd/vYaBa0 

عقده الوالء والرباء على نرسه ورأيه يف حلادية عشرة: احللقة ا
 السلريني الذين ينبزهم بلقب الصعافقة

https://is.gd/GIQza4 
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