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 يمالرمحن الرح هللابسم 
 :مقدمةال

 :سالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وبعدلوالصالة وا ،احلمد هلل رب العاملني
رِّينَ  ُرُسالً "  :كما قال تعاىل  ،فإن هللا تعاىل اصطفى من عباده رسالً مبشرين ومنذرين  ُمَبش ِّ

 [ 165 :] النساء " َوُمْنذِّرِّينَ 
 [36 :"]النحلالطَّاُغوتَ  َواْجَتنُِّبوا اّللََّ  اْعُبُدوا َأنِّ  َرُسولً  أُمَّة   ُكل ِّ   فِّ  بَ َعثْ َنا َوَلَقدْ ":وقال تعاىل  

 بَ ْعدَ  ُحجَّة   ّللَِّّ ا َعَلى لِّلنَّاسِّ  َيُكونَ  لَِّئالللناس "  وهدايةً  وبيانً  وأنزل عليهم الكتاب حجةً 
 [ 165 :" ] النساءَحكِّيًما َعزِّيزًا اّللَُّ  وََكانَ  الرُُّسلِّ 

 ،إىل احلق واإلميان وهادايً  فكانت لبعض الناس دليالً  ،ايت والبينات والرباهنيآلوأيدهم اب
 .وكانت لبعضهم اآلخر زايدة ف الكفر والطغيان

 يبنلاملعجزة" اليت يظهرها هللا على أيدي اومن تلك الرباهني واآلايت ماأطلق عليه اسم " 
 .للدللة على صدقه

 ،وبني مايقع على يد الكهان والسحرة ،وف التفريق بينها ،هاوقد تنازع الناس ف تعريف
 .خوارق العادة"وأدخلوها كلها حتت مصطلح" ،والصاحلني من عباد هللا

من الطوائف ف هذا  بيان موقف طائفة ،سأحول إبذن هللا تعاىل ،وف هذا البحث
 .املاتريدية""وهم ،املوضوع

 .فهارسوخامتة و  ،وثالثة مباحث ، ف مقدمةلبحث منتظماً وسيكون ا
 .وفيها بيان أمهية املوضوع :املقدمة

 .عقيدة أهل السنة واجلماعة ف خوارق العادة :املبحث األول
 .املاتريديةطرق إثبات النبوة عند  :املبحث الثاين
 :ويشمل على متهيد ومطلبني ،املاتريديةخوارق العادة عند  :ثاملبحث الثال

 .املاتريديةأقسام خوارق العادة عند ويشتمل على  :التمهيد
 .املاتريديةتعريف املعجزة عند  :املطلب األول
 .والفرق بينها وبني املعجزة ،املاتريديةكرامات األولياء عند :املطلب الثاين

 .ئج البحثوتشتمل على أهم نتا :اخلامتة
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 .لموضوعاتل وفهرس ،لمصادر واملراجعفهرس لوتشتمل على  :الفهارس
 

وأن يعيذن من الفنت ماظهر منها  ،والعمل الصاحل ،وأسأل هللا تعاىل أن يرزقنا العلم النافع
 .ومابطن

 كتبه                                                   
 الشهري بن سعيد زاهر بن حممد                                                  

 ه 1/1/1431                                                                
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 .العادة عقيدة أهل السنة والجماعة في خوارق :المبحث الأول

 هل السنة واجلماعة ف خوارق العادةألبد من بيان معتقد  ،حىت يتبني احلق من الصواب
 :ابختصار فأقول

وهي تكون  ،اعتاده الناس من السنن الكونية هل السنة واجلماعة خبرق هللا تعاىل ملاأيؤمن 
 .أو على يد بعض السحرة والكهان ،أو على يد ويل من أولياء هللا ،أو رسول يد نيب ىعل

الواردة  وهي األلفاظ الشرعية ،ويسمون مايقع على يد األنبياء ابآلايت والرباهني والبينات
َ  َأنْ  لَِّرُسول   َكانَ   َوَما" :السلف األوائل كما قال تعاىل ايت تعارف عليهلوا ،ف القرآن والسنة  ََيْتِّ

يَة    [ 38 :] الرعد" اّللَِّّ  إبِِّّْذنِّ  إِّل ِبِّ
ْلبَ ي َِّناتِّ  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا َلَقدْ  ":وقال تعاىل  [ 25 :" ] احلديد ابِّ
 [ 32 :" ] القصصَوَمَلئِّهِّ  فِّْرَعْونَ  إِّىَل  َرب ِّكَ  مِّنْ  ْرَهاَننِّ ب ُ  َفَذانِّكَ  ":وقال تعاىل

 .ومل يرد لفظ املعجزة ف القرآن واالسنة
 كانت  ،األنبياء آايت هبا مسيت إذا األلفاظ وهذه ":يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا

 الكتاب ف داً موجو ( املعجزات) لفظ يكن مل وهلذا ،املعجزات لفظ من املقصود على أدل
 (1)"(الربهان) و( البينة) و( اآلية) لفظ فيه وإمنا ،والسنة

ألنه حيصل هلم  ؛فيسمى آية من آايت األنبياء ،وأما مايقع على يد أولياء هللا من البشر
 .بسبب اتباعهم هلم
ول مشاحة ف الصطالح مامل  ،وهو لفظ مل يرد ف القرآن والسنة ،ها كرامةيوبعضهم يسم

 .احلديث عنه سيأتو عند املاتريدية  كما  ب عليه حماذير،يرتت
 .يكون حلكمة أومصلحة تعود إىل الويل أو إىل غريه ،وإظهار اخلارق على يد الويل

حبسب إمياهنم  ،وأهل السنة واجلماعة يعتقدون أن الناس يتفاوتون ف وليتهم هلل تعاىل
 وََكانُوا آَمُنوا الَّذِّينَ  ،حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َول َعَلْيهِّمْ  َخْوف   ل اّللَِّّ  أَْولَِّياءَ  إِّنَّ  َأل" :وتقواهم قال تعاىل

 [ 63 ،62 :" ] يونسيَ ت َُّقونَ 

                                 
د. عبدالعزيز بن ابراهيم  ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حتقيق وتعليق: د. علي بن حسن بن نصر (  1)

 م(1999 -ه  1419د. محدان بن حممد احلمدان، ط. الثانية )الرايض: دار العاصمة  ،العسكر 
5/412 . 
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 .أو جنس معني ،وهي لختتص بطائفة معينة
 .فيطلق عليه أهل السنة خوارق شيطانية ،وأما مايقع على يد الساحر والكاهن

 :منها بفرقني ياء بعدة فروق اكتفليوهم يفرقون بني آايت األنبياء وكرامات األو 
 ،فخوارق األنبياء وأولياء هللا سببها اإلميان والتقوى ،النظر إىل السبب والباعث :األول

وأما خوارق غريهم من السحرة والكهان فسببها  ،ف زايدة طاعة العبد هلل تعاىل وتكون سبباً 
 .وتكون زايدة هلم ف الكفر والضالل،املعاصي

كما   ، أو رسول فهو غري مقدور ألحد من اإلنس أو اجلنيبيظهر على يد نأن ما :الثاين
ْنسُ  اْجَتَمَعتِّ  لَئِّنِّ  ُقلْ " :قال تعاىل  َوَلوْ  ِبِِّّْثلِّهِّ  ََيْتُونَ  ل اْلُقْرآنِّ  َهَذا ِبِِّّْثلِّ  ََيُْتوا َأنْ  َعَلى َواجلِّنُّ  اإلِّ

 [ 88 :" ] اإلسراءَظهِّريًا لِّبَ ْعض   بَ ْعُضُهمْ  َكانَ 
ومن أهل  ،وختتلف من بلد إىل بلد ،فهي مقدورة لغريهم ،وارق السحرة والكهانوأما خ

فاليكون مايظهر على يد بعضهم  ،و السحرة والكهان بعضهم أقوى من بعض ،إقليم إىل آخر
 (1) .ابلنسبة ملن هم على شاكلتهم خارق لعاداهتم

 موضوع خوارق وعدم ثبات ف،أوقع بعض الفرق ف اضطراب ،وعدم التفريق بني ماسبق
 .حىت لتلتبس وتشتبه مع معجزات األنبياء ،مما جعل املعتزلة ينكرون كرامات األولياء ،العادة

 ،قدم علىومل تثبت  ،شرط مل يطرد هلالكن  ،التفريق إبضافة شروط ،بعض الفرق توحاول
 .ومنهم األشاعرة واملاتريدية

 .داتوالبحث سيكون عن املاتريدية وموقفها من خوارق العا
 

                                 
نة واجلماعة، هبة هللا ابن احلسن اللكائي، حتقيق: د. أمحد بن سعد الغامدي، شرح أصول اعتقاد أهل السانظر (  1)

م( اجمللد اخلامس، والنبوات، شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: د. 1994ه /1415ط. الثانية ) الرايض: دار طيبة 
حاوية، لبن أيب العز م(، وشرح العقيدة الط2000ه /1420عبدالعزيز الطواين، ط.األوىل ) الرايض: أضواء السلف 

، 1/140م( 1988ه / 1408احلنفي، حتقيق: د. عبدهللا الرتكي وشعيب الرنؤوط، ط. األوىل ) بريوت: مؤسسة 
2/746.  
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 .طرق إثبات النبوة عند الماتريدية :المبحث الثاني

 :ذهب املاتريدية إىل أن النبوة تثبت بطريقني
 .لقية قبل الرسالة وبعدهالقية واخلُ النظر ف صفات األنبياء اخلَ  :األول
 .أتييد هللا تعاىل هلم ابملعجزات واآلايت والرباهني الدالة على صدقهم :الثاين

 :" مث األصل عندن ف إعالم الرسل وجهان :إمام املذهب (1)املاتريديقال أبو منصور 
ِبا  ،وأتىب فيهم توهم الظنة ،ظهور أحواهلم على جهة يدفع العقول عنهم الريبة :أحدمها

بني أظهر قوم ما احتمل التسوية  ،اهرين أصفياء أتقياءطفوجدوهم  ،صحبوهم ف الصغر والكرب
وكوهنم بينهم ف القرار  ،على ظهور أحواهلم هلم ،تبلغ ذلك ول تربيتهم ،بينهم على ذلك

وجيعلهم أمناء على  ،شريفاً  فيعلم إبحاطة أن ذلك حفظ من يعلم أنه يقيمهم مقاماً  ،واإلنتشار
فيكون الراد  ،وهذا مما مييل إىل قبوله الطبيعة ويستحسن مجيع أمورهم العقل ،يوب واألسرارغال

أو لشرف ونباهة ف  ،إما إللف وعادة على خالف ذلك ،عنت لهعليه يرد بعد املعرفة رد ت
ول قوة إل  ،وإل فما من قلب إل ومييل إىل من دون هذا رتبته وحمله ،أو ملطامع ومنال ،العاجل

 .ابهلل
املمتنعة عن أن يطمع ف  ،جميء اآلايت اخلارجة عن طبائع أهل البصر ف ذلك النوع :والثاين
فإن  ،مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك ابلتعلم واإلجتهاد ،هها التعلمأو يبلغ بكن ،مثلها

ملا جيعلهم  ،أكرمهم بذلك ،يظهر أهنم استفادوه ابهلل، وربوا ل به ،الرسل ِبا نشأوا ل ف ذلك
 (2)" ..أمناء على وحيه

  :" وقد يستدل أرابب البصائر على نبوته بوجهني:(3)وقال سعد الدين التفتازاين
وأخالقه العظيمة  ،وبعد متامها ،وحال الدعوة ،ما تواتر من أحواله قبل النبوة :اأحدمه

                                 
، (بسمرقند حملة) تريد ما إىل نسبته، الكالم علماء أئمة من: املاتريدي منصور أبو حممود ، بن حممد بن حممدهو ( 1)

  .7/19األعالم ه  .  انظر 333توف عام 

، 189-188كتاب التوحيد، حتقيق د. فتح هللا خليف، ط. بدون ) القاهرة : دار اجلامعات املصرية، بدون( ص(   2)
 .210-202وانظر ص 

 بالد من) بتفتازان ولد ،واملنطق والبيان العربية أئمة من: الدين سعد التفتازاىن، هللا عبد بن عمر بن مسعودهو (  3)
انظر األعالم   .سرخس ف ودفن ،ه 793عام  فيها فتوىف مسرقند، إىل تيمورلنك بسرخس، وأبعده موأقا( خراسان

7/219 . 
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 ،ووثوقه بعصمة هللا تعاىل ف مجيع األحوال ،حيث حتجم األبطال وإقدامه ،وأحكامه احلكيمة
حبيث مل جيد أعداؤه مع شدة عداوهتم وحرصهم على الطعن فيه  ،وثباته على حاله لدى األهوال

وأن  ،فإن العقل جيزم ابمتناع اجتماع هذه األمور ف غري األنبياء ،فيه سبباً  حإىل القد ول ،مطعناً 
مث يظهر  ،مث ميهله ثالاثً وعشرين سنةً  ،جيمع هللا هذه الكمالت ف حق من يعلم أنه يفري عليه

 .وحيىي آاثره بعد موته إىل يوم القيامة،دينه على سائر األداين وينصره على أعدائه
 ،ول حكمة معهم ،أنه ادعى ذلك األمر العظيم بني أظهر قوم ل كتاب هلم :ماواثنيه

وأكمل كثرياً من  ،وأمت مكارم األخالق ،وعلمهم األحكام والشرائع ،وبني هلم الكتاب واحلكمة
وأظهر هللا دينه على  ،ونور العامل ابإلميان والعلم الصاحل ،الناس ف الفضائل العلمية والعملية

 (1).ول معىن للنبوة والرسالة سوى ذلك" ،ه كما وعدهالدين كل
لكن مجهور  ،يرى أن إثبات النبوة له طريقان ،إمام مذهب املاتريديةمما سبق يتبني أن 

حبجة أن املعجزة  ،وعدوه هو الدليل الوحيد على صدق النيب ،املاتريدية اكتفوا ابلطريق الثاين
 .نبوة النيب وحدها هي اليت تفيد العلم اليقيين بثبوت

 ،فيكون الثبوت ابلدلئل ،ل يتصور ثبوت الرسالة بال دليل" :(2)اليسرالبزدويقال أبو 
 ،فثبتت رسالة كل رسول ِبعجزات ظهرت على يديه ،وليست تلك الدلئل إل املعجزات

ومعجزات  ،واليد البيضاء وغريمها من املعجزات ،فكانت معجزات موسى عليه السالم العصا
ومعجزات حممد عليه  ،وإبراء األكمه واألبرص وغري ذلك ،ه السالم إحياء املوتىعيسى علي

 ،فعجزوا عن ذلك ...فإن العرب أبمجعهم مع فصاحتهم عجزوا عن اإلتيان ِبثله ،السالم القرآن
فعلم أن هللا  ،فإن ما ظهر ليس ف وسع بشر ،فكانت املعجزات دليل صدق دعواهم الرسالة

فإن قوم كل رسول سألوا منه دلئل  ،على صدق دعواه نشئها لتكون دليالً وإمنا ي ،هو املنشئ
فلما أعطاه دليل صدقه الذي طلب منه  ،فدعا هللا تعاىل ليؤيده إبعطاء ما طلبوا منه ،صدقه
ولبد للناس من معرفة ...فإن هللا ل يؤيد الكاذب ،اىلصار ذلك دليل صدقه من هللا تع ،قومه

                                 
 .138شرح العقائد النسفية مع حاشية مجع الفرائد إبنرة شرح العقائد، ) بدون معلومات نشر( ص(  1)

 القضاء ويل خباري، فقيه ،البزدوي المالس صدرلقب ب اليسر، أبو الكرمي، عبد بن احلسني بن حممد بن حممدهو (  2)
، وسري أعالم النبالء 7/22ه . انظر األعالم 493، توف عام النهر وراء ما ف احلنفية سةائر  إليه انتهتو  ،بسمرقند

19/49.  
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 (1)."رفة سوى املعجزاتول طريق للمع ،الرسل
إذا جاء واحد وادعى الرسالة ف زمان جواز ورود  ..." :(2)املعني النسفيبو وقال أ

ملا أن تعني هذا املدعي للرسالة ليس ف  ...ليلل جيب قبول قوله بدون إقامة الد ...الرسل
ف  يكون كاذابً ورِبا  ،فبقي ف حيز املمكنات ،لنعدام دللة العقل على تعينه ،حيز الواجبات

وهذا  ،بوجوب قبول قول من يكون قبول قوله كفراً  قولً  ،فكان القول بوجوب قبول قوله ،دعواه
  .(3)" ...يطالب ابلدليل وهو املعجزة ،وإذا مل جيب قبول قوله بدون الدليل ،ف من القوللْ خُ 

وترك  ،ملبواسطة التأ ،" فاملعجزة توجب علم اليقني بنبوة الرسل :(4)وقال الناصري
ومل يعذر  ،وإمنا جهل من جهل بعد ظهور آايت الرسل برتك التأمل ،اإلعراض عن النظر فيها

وهي تتعاضد ول  ،ألنه حجة من حجج هللا تعاىل ؛ألن العقل مما يلزمه التأمل فيها ؛ابلرتك
 فاملعجزة رأس ،ملا تعلق هبا ثواب ول عقاب ،ولو كانت احلجج موجبة للعلم جرباً  ،تتضاد
 (5)" ووكادةً  وقوةً  واستنارةً  وهي تزداد عند البحث والتأمل إيضاحاً  ،احلجج

يتبني أهنم جعلوا املعجزة هي الطريق الوحيد ملعرفة  ،ئمة املاتريديةألمن هذه النقولت 
 :وحجتهم ف ذلك أمور منها ،وإثبات النبوة ،الرسل
نبياء رهبم أن يعطيهم من فدعى األ ،أقوام الرسل طلبوا من رسلهم دلئل صدقهمأن  -1

وهللا  ،فصارت هي دليل صدقهم من هللا ،فكانت املعجزات ،األدلة ماصدقهم به أقوامهم
 .ليؤيد الكاذب

 .وبني الصادق ،مدعي الرسالةبني الكاذب  امييز هب اليت ن املعجزة كما يقولون هيأ -2

                                 
 ، نقالً من كتاب املاتريدية دراسة وتقومياً، أمحد بن عوض احلريب، ط. األوىل  97،98أصول الدين ص ( 1)

 .380ه ( ص 1413الرايض: دار العاصمة للنشر والتوزيع  )       

 ،والكالم ابلصول عامل ،احلنفي النسفى املعني أبو مكحول، بن معبد بن حممد بن حممد بن ميمونهو (  2)
  .2/487العارفني وهدية ، 7/341ه  . انظر األعالم 508، توف عام خبارى وسكن بسمرقند كان

حتقيق ودراسة: حبيب هللا حسن أمحد، ط. األوىل) القاهرة: دار الطباعة احملمدية  يد،التمهيد لقواعد التوح(  3)
 .222ص  م(1986ه /1406

هو منكوبرس بن يلنقلج الرتكي الناصري، جنم الدين، وف معجم املؤلفني : عبدهللا املستنصري، مجال الدين، توف (  4)
 .2/477رفني ، وهدية العا13/23ه . انظر معجم املؤلفني 652عام 

 .381-380النور الالمع ، نقاًل عن كتاب املاتريدية دراسة وتقومياً ص (  5)
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وملا ابن الصادق ف دعوى  ،ملا وجب قبول قوله ،لتأييد ابملعجزةالول " :اينقال التفتاز  
 .(1)الرسالة عن الكاذب "

 .وجتعل العقل يزداد أتمالً  ،اليقنيأن املعجزة هي املوجبة لعلم  -3
 .والدليل على صدق هذه املوهبة هي املعجزة ،ن هللامأن النبوة موهبة ورمحة  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :مناقشة رأي الماتريدية في طرق إثبات النبوة

هو الصواب واملوافق  ،من طرق إثبات النبوة ،إليه أبو منصور املاتريدي لشك أن ماذهب
فهو قول  ،من حصرها ف املعجزات ،وأما ماذهب إليه مجهور املاتريدية ،ألهل السنة واجلماعة

 .بل هو ابطل عقالً ونقالً ،غري صحيح
 :(2)والكالم ف رده يطول لكن سأكتفي ببعض اإلشارات منها

وإما أن يكون من  ،إما أن يكون من أفضل اخللق وأكملهم ،الرسالة معلوم أن مدعي -1

                                 
. وانظر كتاب أصول الدين ، عبدالقاهر البغدادي ، ط. الثالثة ) بريوت : دار 136شرح العقائد النسفية ص (  1)

 .161م( ص 1981ه /1401الكتب العلمية 

 .381انظر كتاب املاتريدية للحريب ص (  2)
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وهلذا قال أحد أكابر ثقيف للنيب صلى هللا عليه وسلم ملا بلغهم الرسالة  ،أنقص اخللق وأرذهلم
فأنت أجل ف عيين من  ،إن كنت صادقاً  ،وهللا ل أقول لك كلمة واحدة :ودعاهم إىل اإلسالم

 . فأنت أحقر من أن أرد عليكوإن كنت كاذابً  ،أرد عليك
 :وما أحسن قول حسان ،أبنقص اخللق وأرذهلم ،فكيف يشتبه أفضل اخللق وأكملهم 

 كانت بديهته أتتيك ابخلرب       لو مل تكن فيه آايت مبينة

إل وقد ظهر عليه من اجلهل والكذب  ،ما من أحد ادعى النبوة من الكذابني -2
 .ما ظهر ملن له أدىن متييز ،ليهواستحواذ الشياطني ع ،والفجور

وأنواع ،ظهر عليه من العلم والصدق والرب إل وقد ،وما من أحد ادعى النبوة من الصادقني 
أحدمها صادق ف  ،من األمور بل كل شخصني ادعيا أمراً  ريات ما ظهر ملن له أدىن متييزاخل

إذ الصدق  ،وه كثريةمن وج ،وكذب هذا ،فال بد أن يبني صدق هذا ،واآلخر كاذب ،دعواه
 .ب مستلزم للفجوروالكذ ،مستلزم للرب

حىت ف املدعني للصناعات  ،أبنواع من األدلة ،والناس مييزون بني الصادق والكاذب
إل  ،أو مقالة ،فما من أحد يدعي العلم بصناعة ،كالفالحة والنساجة والكتابة  ،واملقالت

كمن   ،وعمالً  وكذلك من أظهر قصداً  ،كثريةوالتفريق ف ذلك بني الصادق والكاذب له وجوه  
فإنه لبد أن يتبني صدقه أو   ،وأمثال ذلك من األخالق ،يظهر الداينة واألمانة والنصيحة واحملبة

  .كذبه من وجوه متعددة
وهي أشرف العلوم  ،لبد أن يتصف هبا الرسول ،والنبوة مشتملة على علوم وأعمال

وكذب  ،ول يتبني صدق الصادق ،فيها ابلكاذبوأشرف األعمال فكيف يشتبه الصادق 
 .من وجوه كثرية الكاذب
وهلذا استدلت  ،ولخيتص ابملعجزة ،أن صدق النيب يعرف ِبا يقرتن به من القرائن -3
وحماسن  ،على صدق النيب صلى هللا عليه وسلم ِبكارم أخالقه ،رضي هللا عنها خدجية
 (1).شيمه

وقد كاد أن  ،النيب صلى هللا عليه وسلم ومشائلهوسؤاله عن صفات  ،وكذلك قصة هرقل
                                 

 1/3انظر صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (  1)
 (.160(، وصحيح مسلم ، كتاب اإلميان، ابب بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، رقم )3)
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   (1).يعلن إميانه لول صدود قومه له
مثل  ،معجزة فكم من نيب مل يظهر على يديه ،أن صدق النيب ليتوقف على املعجزة -4

وإمنا حصلت املعجزة إبهالك قومهما من غري أن ميهلوا حىت  ،الوط ونوح عليهما السالم وغريمه
 .بل كان هالكهم هبا ،يروا ليصدقوا

واخلطأ ف  ،حصل منه الضطراب ف تعريفها ،أن حصر إثبات النبوة ف املعجزة -5
 .التفريق بينها وبني مايقع على يد األولياء وغريهم

 

                                 
 1/7إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انظر صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي (  1)

 (.1773(، وصحيح مسلم ، كتاب املغازي، ابب كتاب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل ، رقم )7)
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  .خوارق العادة عند الماتريدية :المبحث الثالث

 .الماتريديةأقسام خوارق العادة عند :التمهيد

 :ويقسموهنا إىل مخسة أقسام ،لعادةيثبت املاتريدية خوارق ا
 .واإلعانة ،واإلهانة ،لستدراجوا ،والكرامة ،املعجزة

فاسق والستدراج على يد  ،والكرامة على يد ويل صاحل ،فاملعجزة تكون على يد نيب
 .واإلعانة على يد عوام املسلمني ،له فاسق تكذيباً واإلهانة على يد كافر و  ،به خديعة له ومكراً 

ألنه خيالف شرط املعجزة  ؛املاتريدية ليذكرونهبعض و  ،اإلرهاص وهو ،سم سادسوهناك ق
   (1).لدعوى النبوة مقارنةوهو أن تكون 

والباقية  ،ألهنما غالب مايذكره املاتريدية ؛والكالم سوف يكون عن القسمن األولني
 .استقاللً  ستذكر ف موضعها تبعاً ل

 

                                 
 . 144انظر حاشية شرح العقائد النسفية ص(  1)



 

 

 

 

13 

 .ريديةالمعجزة عند المات :المطلب الأول

 :التالية من خالل العناصرسيكون احلديث عن املعجزة عند املاتريدية 
 .تعريف املعجزة :أولً 
 .شروط املعجزة :اثنياً 

 .أنواع املعجزة :اثلثاً 

 .ناقشة رأي املاتريدية ف املعجزةم :رابعاً 
 :تعريف المعجزة :أولا  

 مقرونً  ،د النيب ف دار التكليفيظهر على ي ،أمر خارق للعادة :املعجزة عند املاتريدية هي
 .مع عدم املعارضة ابملثل ،ابلتحدي

أهنا ظهور أمر خبالف  ،ها على طريقة املتكلمنيدَّ املعجزة وحَ " :قال أبو املعني النسفي
مع نكول من يتحدى به عن معارضته  ،إلظهار صدق مدعي النبوة ،ف دار التكليف ،العادة
 .ِبثله

ل يكون  ،ألن ما يظهر من الناقض للعادة ف دار اآلخرة ؛وإمنا قيد بدار التكليف 
 .معجزة
إذ  ،عما يظهر مدعي األلوهية ،ليقع الحرتاز به ؛وإمنا قلنا إلظهار صدق مدعي النبوة 

إذ ظهور ذلك   ،يظهر على يد الويلعما وفيه أيضا احرتاز  ،ظهور ذلك على يده جائز عندن
 .كرامة للويل جائز عندن

 ،ل يكون ذلك معجزة له...ألن ذلك لو ظهر إلظهار كذبه ؛نا إلظهار صدقهوإمنا قل 
 .على كذبه ف دعواه بل يكون دليالً  ،على صدقه ول دليالً 

ألن الناقض للعادة لو ظهر على  ؛وإمنا قلنا مع نكول من يتحدى به عن معارضته ِبثله 
إذ  ،عند املعارضة عن الدللة خلرج ما ظهر على يده ،مث ظهر على يد املتحدي به مثله ،يده

فيتعارض  ،فيكون دليل كذبه ،يكون دليل صدق من يكذبه ،مثله ظهر على يدي من يكذبه
 (1)الدليالن فيسقطان"

                                 
 . 236التمهيد ص(  1)
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 ،مجع معجزة )ابملعجزات الناقضات للعادات( ،" )وأيدهم( أي األنبياء:وقال التفتازاين
على وجه يعجز  ،د حتدي املنكرينعن ،على يدي مدعي النبوة ،وهي أمر يظهر خبالف العادة

وملا ابن  ،ملا وجب قبول قوله ،وذلك ألنه لول التأييد ابملعجزة ،املنكرين عن اإلتيان ِبثله
وعند ظهور املعجزة حيصل اجلزم بصدقه بطريق جرى  ،الصادق ف دعوى الرسالة عن الكاذب

  .(1)العادة"

َد به إظهاُر صدقِّ من ادَّعى أنه رسول هللا قُ  ،" واملعجزُة أمر  خارق  للَعاَدةِّ :وقال أيضاً  صِّ
 (2).تعاىل"

 :شروط المعجزة :ثانيا  

أوصلها بعضهم إىل سبعة  ،وطاً شر  هافي وااشرتطأهنم  يتبني للمعجزة، من تعريف املاتريدية
 :أما السبعة فهي ،على اإلمجال ثالثة شروطو  ،شروط
 .أن يكون األمر اخلارق فعل هللا تعاىل -1
 .قاً للعادةأن يكون خار  -2

 .أن يتعذر معارضته -3

 .أن يكون مقرونً ابلتحدي -4

 .أن يكون موافقاً للدعوى -5

 .أن ليكون من ادعاه وأظهره مكذابً له -6

بزمن  ،أو متأخرة عنها ،أن لتكون املعجزة متقدمة على الدعوى بل مقارنة هلا -7
 )3(.يسري يعتاد مثلها

 :من هذه السبعة وهي أمهها فهي الثالثةالشروط وأما 
  .خرق العادة -1   
 .التحدي -2   

                                 
 .136شرح العقائد النسفية ص(  1)

 .37السابق ص (  2)

 .  145ح العقائد النسفية صانظر حاشية شر (  3)
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 .عدم املعارضة -3   

يتبني أهنا ليست عندهم نفس  ،ِبا ذكره املاتريدية من تعريف وشروط للمعجزةو 
فاملعجزة ليست  ،وليس أمراً ف ذاهتا ،فهو إضاف ،بل صفة املعجزة أمر خارج عنها ،اإلعجاز

 ،وهذا هو اإلعجاز عندهم ،ومل يعارضوها وحتداهم هبا النيب ،إل أن هللا صرف الناس عنها
 .كل ماجاز أن يكون لنيب جاز أن يكون لويل  :بدليل أهنم قالوا

 .مع نكول من يتحدى به عن معارضته ِبثله :كما سبق  وقول أبو املعني النسفي
 

 :أنواع المعجزة :ثالثا  

وعقلية  ،سيةحإىل قسمني لنيب صلى هللا عليه وسلم امعجزات  ،النسفيأبو املعني  قسم
 :فأما احلسية فهي أنواع

 .عليهوتسليم احلجر  ،واجتذاب الشجر ،كانشقاق القمر  ،منها ماهو خارج ذاته -1
 ،ومن بطن إىل ظهر ،كالنور الذي كان ينتقل من ظهر إىل بطن  ،ومنها ماهو ف ذاته -2

 .واخلامت الذي بني كتفيه
مما  ،ومشائل الفضائل ،رم األخالقفقد بلغ الغاية ف مكا ،ومنها ماكان ف أخالقه -3

 .يدل على أهنا مواهب من هللا تعاىل له
 ،وخلدوها ف كتبهم ،ذكرها نقلة احلديث ،مما لحيصى كثرة ،" ومعجزاته احلسية :مث قال

 .وف ماذكرته كفاية ملن عقل وأنصف" ،وكتابنا هذا يضيق عن ذلك كله
 :وأما العقلية فهي تنقسم إىل أنواع كثرية

 .منها ماهو راجع إىل نسبه -1
 .ومنها ماهو راجع إىل دعواته -2
 .ومنها ماهو راجع إىل أخباره -3
 .ومنها ماهو راجع إىل مكانه -4
 .ومنها ماهو راجع إىل كتابه الذي أتى به -5

 (1) .ومنها ماهو راجع إىل شريعته اليت اختص هبا -6     

                                 
 .247-241التمهيد ص ( 1)
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 :مناقشة رأي الماتريدية في المعجزة :رابعا  

 :بل هو مضطرب وغري منضبط لعدة أوجه منها ،عريف املاتريدية للمعجزة غري مستقيمت
مل يرد ف القرآن  ،ولفظ املعجزة ،كخرق العادة  ،أن ماذكر من أوصاف علق هبا احلكم -1

اء ولحتتاج ملزيد يوهي خمتصة ابألنب ،والبيناتبل الوارد هو تسميتها ابآلايت والرباهني  ،سنةاللو 
 .أوصاف
فإن  ،وف حق غريهم من البشر ،نبياءف حق األأن وصف خرق العادة غري منضبط  -2

كما أن ما يعرفه أهل احلرف   ،خارقة للعادة ابلنسبة إىل غريهم ،نفس النبوة معتادة لألنبياء
 .تاد لنظرائهم ابلنسبة إىل غريهمعوالعلوم هو م

 .ليس أمراً مضبوطاً  ،فكون الشيء خارقاً للعادة
نظري  فهذا ابطل فإن آايت األنبياء بعضها ،أنه مل يوجد له نظري ف العامل ،إن أريد بهفإنه  
األنبياء   إن بعض :وإن قيل ،كإحياء املوتى هو آية لغري واحد من األنبياء  ،بل النوع منه ،بعض

  .اآلايت مل يلزم ذلك ف سائر ،كالقرآن والعصا والناقة  ،كانت آيته ل نظري هلا

فنفس خوارق  ،هذا لكن وجد خوارق العادات لألنبياء غري ،ل نظري هلا ف نوعهامث هب أنه 
  ؟األنبياء كثريين بل هو من لوازم نبوهتم مع كون ،العادات معتاد مجيعه لألنبياء

حبيث  ،أولئك املخاطبني ابلنبوة أهنا خارقة لعادة ،وإن عين بكون املعجزة هي اخلارق للعادة
الناس ل يقدرون على الكهانة  فهذا ليس حبجة فإن أكثر ،ذلك ليس فيهم من يقدر على

  .والسحر وحنو ذلك

فاحلائض  ،وهذا خيتلف حبسب األمور ،مأخوذ من العود هو ،وأيضا فكون الشيء معتاداً 
ومنهم من يقول ل  ،ومنهم من يقول ِبرتني ،عادهتا ِبرة من الفقهاء من يقول تثبت ،املعتادة

 ،مل يعتدها غريهم،وأبنيتهم ،ولباسهم ،عادات ف طعامهم هل كل بلد هلموأ ،تثبت إل بثالث
فلهذا مل يكن ف كالم هللا  ،ل لعادة من اعتاده غريهم ،فما خرج عن ذلك فهو خارق لعادهتم

ول جيوز أن ،آايت األنبياء ِبجرد كوهنا خارقة للعادة وصف ،وسلف األمة وأئمتها ،ورسوله
 .وهو مشرتك بني األنبياء وغريهم ،فإن هذا ل ضابط له ،الدليل وجيعل جمرد خرق العادة ه

ل تكون معتادة للناس فهذا  ِبعىن أهنا ،تكون خارقة للعادة ولكن إذا قيل من شرطها أن 
ول يدعي  ليس دليالً  ،ويعرفون أن األمر املعتاد مثل األكل والشرب ،يعرفه كل أحد ،ظاهر
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للعادة   ولكن ليس جمرد كونه خارقاً  ،اد هذا ظاهر لكل أحدفإن فس ،له أحد أن مثل هذا دليل
 :لوجهني كافياً 

ليس بوصف مضبوط  ،وغري معتاد أمر نسيب إضاف أن كون الشيء معتاداً  : أحدمها 
 .اآلية تتميز به

 (1)."أن جمرد ذلك مشرتك بني األنبياء وغريهم :الثاين
وخوارق  ،وكرامات األولياء ،األنبياء أن دلئل همدااعتق ،منشأ اخلطأ عند املاتريدية -3

وخوارق  ،ولياءوهلذا أنكرت املعتزلة كرامات األ ،كلها من جنس واحد  ،السحرة والكهان
ومل جيد املاتريدية وكذلك األشاعرة فرقاً إل  ،حىت لتلتبس بدلئل األنبياء ،والكهان السحرة
 .املعجزة والكرامة كما سيأت وهلذا اضطربوا ف التفريق بني ،ومقارنة النبوة ،التحدي

إن آايت األنبياء مما يعلم العقالء أهنا خمتصة " رمحه هللا – قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
وسواء ف آايهتم اليت   ،أن هللا مل خيلق مثلها لغري األنبياء فيعلمون ،ليست مما تكون لغريهم ،هبم

بنجاة هؤلء  ،وبني مكذبيهم ،تباعهموآايهتم اليت فرق هللا هبا بني أ،كانت ف حياة قومهم
فآايت األنبياء هي  ...من جنس ما يوجد ف العادات املختلفة لغريهم ليست ،وهالك هؤلء

 ،ل يوجد مع عدمه ،ابملدلول عليه والدليل جيب أن يكون خمتصاً  ،صدقهم أدلة وبراهني على
فيمتنع وجود  ،ه من حمدثكما أن احلادث لبد ل  ،إل مع حتقق املدلول ول يتحقق الدليل
 ...ميتنع وجوده إل مع كون النيب صادقاً  ،فكذلك ما دل على صدق النيب...حادث بال حمدث

اليت  ،والدلئل الدالة على صدقهم ،جنس األنبياء متميزون عن غريهم ابآلايت املقصود أن
 (2)."ل خرق عادةو  فيعلمون أهنا ليست لغريهم ل عادةً  ،العقالء أهنا مل توجد لغريهم يعلم

أو عدم  ،ليس من شرطه التحدي ،نبياءأن مايظهر من خوارق العادة على يد األ -4
 ،وعدم املعارضة ،وقد ختلوا من شرط التحدي ،بل آايت األنبياء دليل نبوهتم ،اإلتيان ِبثله

  ،مرة أصابع النيب صلى هللا عليه وسلم غريونبع املاء بني يدي  ،فتكثري الطعام والشراب مرات
بل حلاجة  ،وليتحدى ِبثلها ،ومل يكن يظهرها النيب لالستدلل هبا ،كل هذا من دلئل النبوة

                                 
 .20انظر النبوات، شيخ اإلسالم ابن تيمية، ط. بدون ) بريوت: دار الكتب العلمية ( ص (  1)
 .165_ 160، 159انظر النبوات ص (  2)
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 (1).املسلمني إليها
وإبراء األكمه واألبرص  ،والقتيل ملوسى عليه السالم ،وإحياء الطري إلبراهيم عليه السالم

 .نبياءوهي مع ذلك من معجزات األ ،مل يقع هبا التحدي ،لعيسى عليه السالم
خيالف  ،أومتأخرة عنها بزمن يسري ،ى النبوةو اشرتاط أن تكون املعجزة مقارنة لدع -5

ودعوته لقومه  ،كان ذلك بعد نبوتهو  ،فإبراهيم عليه السالم ألقي ف النار ،ماكان عليه األنبياء
 .بزمن طويل
سلم ف كل أن ماظهر على يد النيب حممد صلى هللا عله و  ،ابملقارنة يلزم من قوهلم -6

 ،ألنه مل يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج به ؛ليس دليالً على نبوته ،وقت من األوقات
بل مل ينقل عنه صلى هللا عليه وسلم التحدي إل ف القرآن خاصة  ،تيان ِبثلهإلوحتدى الناس اب

عيسى كموسى و   ،ه من األنبياءومل ينقل التحدي عن غري  ،بعد أن قال املشركون أنه " افرتاه"
 (2).وصاحل عليهم السالم

 ،خبوارق للعادة اأتو  ،واألسود العنسي وغريهم ،أن من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب -7
مع توافر شروط  ،فهل نسمي ماوقع هلؤلء من خوارق معجزة ،وحتدوا هبا ،ومل يظهر هلم معارض

 .املعجزة الثالثة عند املاتريدية
والعربة  ،متاماً  لكن تعريف املعجزة ينطبق عليها ،قد يسميها بعضهم إهانة أو استدراج

 .ابحلقائق وليس املسميات
أن املعجزة  ،اخلارق مع التحدي :أن حقيقة األمر على قوهلم ف جعلهم املعجزة -8

سواء كان املعجز ف نفسه خارقاً أو غري  ،احلقيقية ليس إل منع الناس من املعارضة ابملثل
 .خارق

معجزةإذا منعهم  ،كاألكل والشرب والقيام والقعود  ،أن يكون كل أمروإذا كان كذلك جاز 
بل  ،ول لختصاص الرب ابلقدرة عليه ،وحينئذ فالمعىن لكوهنا خارقاً  ،أن يفعلوا كفعله

 (3).العتبار ِبجرد عدم املعارضة

                                 
  .156السابق ص (  1)

 .178-177السابق ص(  2)
 ابختصار. 72السابق ص(  3)
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فقد تكون املعجزة قبل ولدة  ،ليس بصحيح ،عجزة حبياة النيب وزمن التكليفملتقييد ا -9
 .النيب صلى هللا عليه وسلم وقد تكون بعد وفاته كأشراط الساعة اليت أخرب بوقوعها ،النيب

 ،بل يضطرب ولينظبط ،ردطَّ فإن ضبط املعجزة ِبا ذكروه ليستقيم وليَ  على كل حالو 
 .تلتبس وجيعل املعجزة بغريها
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 .الماتريديةكرامات الأولياءعند:المطلب الثاني

 :ات األولياء عند املاتريدية من خالل العناصر التاليةسيكون احلديث عن كرام
 .تعريف كرامات األولياء :أولً 
 .منزلة كرامات األولياء :اثنياً 

 .أدلة إثبات كرامات األولياء :اثلثاً 

 .الفرق بني املعجزة وكرامات األولياء :رابعاً 
 .مناقشة رأي املاتريدية ف كرامات األولياء :خامساً 

 
 :كرامات الأولياء تعريف :أولا  

 .خالفاً للمعتزلة ،اثبت املاتريدية كرامات األولياء وأهنا حق
ول عربة ِبخالفة  ،اثبت ابلكتاب والسنة :أي ،والكرامات لألولياء حق ":قال مال علي قاري

   (1)." البدعة ف إنكار الكرامة وأهل ،املعتزلة
 ،كرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله" و :وأما تعريف الكرامة فقد قال أبو املعني النسفي

 (2).غري مقارن لدعوى النبوة"
 ،املواظب على الطاعات ،وصفاته حبسب ما ميكن ،والويل عندهم هو العارف ابهلل تعاىل

  (3).املعرض عن الهنماك ف اللذات والشهوات ،اجملتنب عن املعاصي
فإنه يكون  ،فوافق مراده وغرضه،وظهر على يده خوارق للعادة ،فمن مل يكن هبذه الصفات

وإن مل  ،رض له حىت يوسوس ملن ف الشرق والغربكما حصل إلبليس من طي األ  ،استدراجاً 
أن مسيلمة الكذاب دعا األعور أن يصري عينه كما ُروي   ،يوافق غرضه ومراده يكون إهانة

 .العوراء صحيحة فصارت عنه الصححية عوراء
  (4).فهذا يكون معونة ،ختليصاً هلم عن احملن واملكاره ،سلمنيوإن ظهر اخلارق من قبل عوام امل

                                 
م( 1998ه /1419ر ف شرح الفقه األكرب ، ط. األوىل ) بريوت : دار البشائر اإلسالمية منح الروض األزه(  1)

 .235ص

 .144شرح العقائد النسفية ص (  2)

 .144انظر املرجع السابق ص (  3)

 .144حاشية شرح العقائد النسفية ص (  4)
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وظهور الكرامة على طريق نقض العادة للويل جائز عندن غري " :قال أبو املعني النسفي
  (1)."ممتنع

 
 :منزلة كرامات الأولياء :ثانيا  

للويل تكون  بل كل كرامة ،يرى املاتريدية أن كرامة الويل من معجزات النيب ودليل على صدقه
والويل ليكون كذلك حىت يكون مصدقاً ابلنيب  ،ألن كرامة التابع كرامة املتبوع ؛معجزة للرسول

 .ومتبعاً له
 ،فإن ظهورها يعلم أنه ويل ،بل كل كرامة للويل تكون معجزة لرسول ":قال أبواملعني النسفي

 وكونه حمقاً  ،عدو هلل ل وليه ابطالً  اً إذ املعتقد دين ،ف داينته يكون حمقاً  إل وأن ،ولن يكون ولياً 
  (2)."دليل صحة رسالة رسوله ،واتباعه إايه ف دينه ،وداينة اإلقرار برسالة رسوله ،ف داينته

وهي كرامة  ،إل أهنا غري مقرونة ابلتحدي ،والكرامة خارق للعادة ":و قال مال علي قاري
  (3)."...مة املتبوعفإن كرامة التابع كرا ،النيب وعالمة لصدق ،للويل

 
 :أدلة إثبات كرامات الأولياء :ثالثا  

واألخبار املستفيضة عن الصحابة ومن  ،استدل املاتريدية على ثبوت الكرامة أبدلة من القرآن
 .بعدهم

 :أما األدلة من القرآن فهي
َها َدَخلَ  ُكلََّما"   :قال تعاىل -1  َهَذا َلكِّ  َأىنَّ  َمْرميَُ  ايَ  قَالَ  رِّْزقًا اعِّْنَدهَ  َوَجدَ  اْلمِّْحرَابَ  زََكرِّايَّ  َعَلي ْ

َساب   بَِّغرْيِّ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْرُزقُ  اّللََّ  إِّنَّ  اّللَِّّ  عِّْندِّ  مِّنْ  ُهوَ  قَاَلتْ   [ 37 :" ] آل عمرانحِّ
 .مامل يظهر لغريها ،فظهر هلا من الطعام والشراب واللباس عند احلاجة

مع  ،بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف ،السالم ماذكره هللا عن إتيان صاحب سليمان عليه -2
 إِّلَْيكَ  يَ ْرَتدَّ  َأنْ  قَ ْبلَ  بِّهِّ  آتِّيكَ  َأنَ  اْلكَِّتابِّ  مِّنَ  عِّْلم   عِّْنَدهُ  الَّذِّي قَالَ " :قال تعاىل ،بعد املسافة

                                 
 .99-96، وأصول الدين ص  252التمهيد ص(  1)
 .254ص التمهيد (  2)
 .237الروض األزهر ف شرح الفقه األكرب ص  منح(  3)
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ُلَوينِّ  َريب ِّ  َفْضلِّ  مِّنْ  َهَذا قَالَ  عِّْنَدهُ  ُمْسَتقِّرًّا َرآهُ  فَ َلمَّا َطْرُفكَ  َا َشَكرَ  َوَمنْ  َأْكُفرُ  أَمْ  ْشُكرُ أَأَ  لِّيَ ب ْ  فَإِّمنَّ
هِّ  َيْشُكرُ   [ 40 :" ] النملَكرِّمي    َغينِّي  َريب ِّ  فَإِّنَّ  َكَفرَ   َوَمنْ  لِّنَ ْفسِّ

أهنا بلغت حد الشهرة  ى املاتريديةفري  ،وأما األخبار املنقولة عن الصحابة ومن بعدهم
 .وإن كانت التفاصيل آحاداً  ،رتكخصوصاً األمر املش ،حبيث لميكن إنكارها ،والستفاضة

واستفاض من  ،وأهل احلق أقروا بذلك ملا اشتهر من األخبار" :قال أبو املعني النسفي
 (1)."إىل رد ما انتشر به اخلرب عن صاحلي األئمة ف ذلك فال وجه ،احلكاايت عن األحبار

 ،لصحابة ومن بعدهمما تواتر عن كثري من ا ،" والدليل على حقية الكرامة:وقال التفتازاين
وأيضاً الكتاب  ،وإن كانت التفاصيل آحاداً  ،خصوصاً األمر املشرتك ،حبيث ل ميكن إنكاره

وبعد ثبوت الوقوع ل حاجة إىل  ،ومن صاحب سليمان عليه السالم ،نطق بظهورها من مرمي
 (2).إثبات اجلواز "

 :وهذه األخبار على أحوال
مثل قول  ،وكفاية املهم من األعداء ،جه من البالءفمنها مايكون فيه اندفاع املتو  -أ

 ،اي سارية اجلبل اجلبل :وجيشه بنهاوند ،بن اخلطاب رضي هللا عنه وهو على املنرب ابملدينة عمر
وكشرب خالد ، ومساع سارية كالمه مع بعد املسافة ،ملكر العدو هناك ،حتذيراً له من وراء اجلبل

 ،وكجراين النيل بكتاب عمر رضي هللا عنه، ري تضرر بهبن الوليد رضي هللا عنه السم من غ
 .وأمثال هذا أكثر من أن حتصى

مثل ماروي أنه كان بني يدي سليمان  ،ومنها مايكون كالماً جلماد أو عجماء -ب 
 .ومسعا تسبيحها ،وأيب الدرداء رضي هللا عنهما قصعة فسبحت

روي أن النيب صلى هللا وكما  ،وأما كالم العجماء فتكليم الكلب ألصحاب الكهف
مل إين  :ا التفتت البقرة إليه وقالتإذ ،)بينا رجل يسوق بقرة قد محل عليها :عليه وسلم قال

 :فقال النيب عليه السالم ،سبحان هللا بقرة تكلم :فقال ،إمنا خلقت للحرث ،أخلق هلذا

                                 
 . 252التمهيد ص(  1)

  .144شرح العقائد النسفية ص (  2)
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 (2).وغريها ،(1)آمنت هبذا( 
 

 :اءالفرق بين المعجزة وكرامات الأولي :رابعا  

خاصة أهنا تندرج حتت مسمى خوارق  ،حاول املاتريدية التفريق بني املعجزة والكرامة
 :وجه التاليةمن فروقات ف األوميكن حصر ماذكروه  ،العادة
ولو  ،وأما الكرامة فخالية من الدعوى ،والتحدي أن املعجزة مقرتنة بدعوى النبوة -1

 (3).كافراً من ساعتهقاً أو وصار فاس ،ادعى النبوة لسقط من رتبة الولية
  ":ولذا قال قال مال علي قاري ،وهذا هو الفرق الرئيس بني املعجزة والكرامة عند املاتريدية

جاز أن يكون كرامة لويل ل فارق بينهما إل  ،كل ما جاز أن يكون معجزة لنيب
  (4)."التحدي

سواء ظهر  ،النيب معجزة هو ابلنسبة إىل ،واحلاصل أن األمر اخلارق للعادة" :وقال أيضاً 
فبهذا العتبار جعل  ،وحقية رسالته ،لدللته على صدق نبوته ،قبل أمته من قبله أو من

وابلنسبة إىل  ،على يد املدعي ،فحقيقة املعجزة أن تكون مقارنة للتحدي وإل ،معجزة له
 (5)."الويل كرامة

 .مه بكونه ولياً لالويل فاليلزم عوأما  ،أن املعجزة لبد فيها من علم النيب بكونه نبياً  -2
وأما الويل  ،واحلكم قطعاً ِبوجبها ،والتحدي هبا ،أن املعجزة يقصد النيب إظهارها -3

 .وخياف من الغرتار هبا إذا اشتهرت ،وخيشى أن تكون استدراجاً  ،فيجتهد ف كتماهنا
ى اجلد وتبعث عل ،والعتقاد الصحيح ،أن الكرامة تكون مقارنة للعمل الصاحل -4

  (6).والحرتاز عن السيئات ،والجتهاد ف العبادة

                                 
 3/1339 خليالً  متخذاً  كنت  لو وسلم عليه هللا صلى النيب قولانظر صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب (  1)

(3463.) 

  .145انظر شرح العقائد النسفية ص (  2)

  .144، و شرح العقائد النسفية ص 236وض األزهر ف شرح الفقه األكرب صانظر منح الر (  3)

 .237منح الروض األزهر ف شرح الفقه األكرب ص(  4)
 .39، واملاتريدية للحريب ص 238انظر السابق ص(  5)
 . 144انظر شرح العقائد النسفية ص(  6)
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 :الأولياء في كراماتمناقشة رأي الماتريدية :خامسا  

لكنهم أخطأوا ف بعض األمور  ،ماذهب إليه املاتريدية من تعريف الكرامة حق وصواب
 :ومن ذلك ،اليت حاولوا أن يفرقوا هبا بني املعجزة و الكرامة

ولفرق بينهما إل دعوى  ،ان من معجزات لألنبياء كرامات لألولياءأهنم جعلوا ماك -1
 .النبوة والتحدي ابملثل

هي أعلى مما يشرتكون فيه هم  ،ومما لشك فيه أن معجزات األنبياء اليت دلت على نبوهتم
  (1).وأتباعهم

مل  ،وخروج الدابة من الصخرة ،وانقالب العصا حية ،واإلتيان ابلقرآن ،فانشقاق القمر
 .ولياءلأل يكن مثله

مثل  ؛وأما اآلايت الصغرى فقد تكون للصاحلني ،فاآلايت الكربى خمتصة ابألنبياء والرسل 
لكن مل يوجد كما وجد للنيب صلى هللا  ،صاحلنيفقد وجد لغري واحد من ال ،تكثري الطعام

 .عليه وسلم أنه أطعم اجليش من شيء يسري
 .وانشقاق القمر ،فاليكون ملثلهم كاإلتيان ابلقرآن ،فاألنبياء خمتصون إما جبنس اآلايت

فإن أاب مسلم اخلولين وغريه صارت هلم  ،كنار اخلليل عليه السالم  ،وإما بقدرها وكيفيتها
 .لكن مل تكن مثل نر إبراهيم عليه السالم ف عظمها كما وصفوها ،النار برداً وسالماً 
ما هو مشارك ف جنس اإلميان وحمبة هللا ك  ،ف جنس اآلية عليه السالم فهو شارك اخلليل

لمياثله فيه أبو مسلم  ،ن الذي امتاز به اخلليل عليه السالم من هذاأومعلوم  ،وتوحيده
  (2).وأمثاله

 فالكرامة ،ليس على إطالقه ،قوهلم أن املعجزة يظهرها النيب والكرامة خيفيها الويل -2
فهي من دلئل  ،ميانهإل تقويةً ة الشخص وتكون حلاج ،وإقامة السنة ،تكون لنصرة الدين

 ،ولذلك كان الويل يتحدى بكرامته ف بعض األحيان ،(3)ومن مجلة آايت األنبياء ،النبوة

                                 
 .169انظر النبوات ص(  1)

 .308، 305، 8، 7ص ابختصار، وانظر 296النبوات ص (  2)

 .132انظر شرح العقائد النسفية ص (  3)
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أنت األعور  :مث يقول ،مث حيييه فيقوم ،مثل املؤمن الذي يقتله الدجال ،يكتمهالو 
 .الكذاب الذي أخرب به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .عداء ومل يضرهاأل مبن الوليد ف شربه للسم أماوكقصة خالد 
فإن بعض املعجزات كما سبق مل  ،تفريقهم ابلقرتان ابلتحدي ليس على إطالقه أيضاً  -3

كانت للتحدي    ،وبعض الكرامات اليت وقعت للصحابة ومن بعدهم ،تكن مقرونة به
 .كشرب خالد بن الوليد للسم كما مضى

بل ليوافق األحوال  ،تفريق ممتنع ولحيصل به ،التحديفدعوى التفريق بينهما بضابط 
  (1).كان عليها احلال ف عهد األنبياء والصحابة ومن بعدهم  اليت ،والوقائع

وما عداهم فما  ،واملعتقد الصحيح ،حصر وقوع الكرامة ف أصحاب العمل الصاحل -4
 ةً يلبعض العصاة تقو فقد تقع الكرامة  ،يقع هلم هو استدراج أو معونة ليس على إطالقه

حيتاجه قوي احتاجوا من الكرامات مال ،وكلما ضعف إميان الناس ،مياهنم وحاجتهم إليهاإل
لقوة إميان  ،أكثر منها ف الصحابة ،ولذا كانت الكرامات فيمن بعد الصحابة ،اإلميان

 .الصحابة وضعف من بعدهم
خيرجها ف حق البعض أن ل ،معونةعلى يد بعض العصاة استدراجاً أو  وتسمية ماحيصل

 .تكون كرامة
  

                                 
 .244، 196انظر النبوات ص (  1)
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 الخاتمة

وخاصة املعجزة  ،وبعد دراسة موقف املاتريدية من خوارق العادة ،ف خامتة هذا البحث
 :أذكر أهم النتائج وهي على النحو التايل ،والكرامة
وخالفت ف ذلك أهل السنة  ،أن املاتريدية حصرت طرق إثبات النبوة ف املعجزة -1

 .املاتريدي همذهبوإمام م ،واجلماعة
 :أثبت املاتريدية خوارق العادة وقسموها إىل مخسة أقسام -2
 .واإلعانة ،واإلهانة ،لستدراجوا ،والكرامة ،املعجزة
 وعلى  ،اشرتط املاتريدية ف املعجزة شروطاً أوصلها بعضهم إىل سبعة شروط -3

 .عدم املعارضةو  ،والتحدي ،خرق العادة :اإلمجال ثالثة شروط وهي أمهها
 مقرونً  ،ف دار التكليف ،يظهر على يد النيب ،أمر خارق للعادة :عرفوا املعجزة أبهنا -4

 .مع عدم املعارضة ابملثل ،ابلتحدي
 التفريقلكنهم أخطأوا ف  ،خالفاً للمعتزلة ،اثبت املاتريدية كرامات األولياء وأهنا حق -5

 .الكرامةبني املعجزة و 
فالنيب  ،هو دعوى النبوة والتحدي ،ني املعجزة والكرامة عند املاتريديةالفرق الرئيس ب -6

وصار فاسقاً  ،ادعاها لسقط من رتبة الوليةوالويل ليدعيها ولو ،ى ابملعجزةويتحد ،يدعي النبوة
 .كافراً من ساعتهأو 

وأخرجوا  ،واملعتقد الصحيح ،حصر املاتريدية وقوع الكرامة ف أصحاب العمل الصاحل -7
 .وإمنا يسمونه إعانة،فاليسمى مايقع لبعضهم كرامة ،ام املسلمني العصاةعو 

وهلذا  ،أهنم جعلوها من جنس واحد ،منشأ اخلطأ عند املاتريدية ف ابب خوارق العادة -8
 .ل فارق بينهما إل التحدي ،جاز أن يكون لويل ،كل ماجاز أن يكون لنيب  :قالوا

ولفظ  ،كلفظ اخلارق للعادة  ،ليت مل ترد ف القرآن والسنةلتزام ابأللفاظ احملدثة اأن ال -9
هو الذي يوقع البعض ف  ،وإمهال األلفاظ الشرعية اليت جاء هبا الوحي ،املعجزة والكرامة

 .حملاولة التوفيق بينها ،إشكالت وتناقضات
 [ 82 :" ] النساءَكثِّريًا  ااْختِّالفً  فِّيهِّ  َلَوَجُدوا اّللَِّّ  َغرْيِّ  عِّْندِّ  مِّنْ  َكانَ   َوَلوْ " :قال تعاىل
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 فهرس المصادر والمراجع

حممد بن  ،آراء ابن حجر اهليتمي العتقادية عرض  وتقومي ف ضوء عقيدة السلف .1
 .ه (1427دار املنهاج  :األوىل ) الرايض.ط ،عبدالعزيز الشايع

 األوىل  .ط ،اخلميس الرمحن عبد بن حممد .د ،حنيفة أيب اإلمام عند الدين أصول .2
  .م(1996ه /1416 الصميعي دار :الرايض )

أليب املعني  ،ف أصول الدين على طريق اإلمام أيب منصور املاتريدي تبصرة األدلة .3
دار  :األوىل ) قربص .ط ،كلود سالمه  :حتقيق وتعليق،ميمون بن حممد النسفي

 .م(1990اجلفان واجلايب للطباعة والنشر 

 .د:حتقيق وتعليق،ميمون بن حممد النسفيأليب املعني  ،لقواعد التوحيد التمهيد .4
 .م(1987ه /1407دار الثقافة للنشر  :بدون) القاهرة .ط ،عبداحلي قابيل

حبيب  :ودراسةحتقيق  ،أليب املعني ميمون بن حممد النسفي ،التمهيد لقواعد التوحيد .5
 م(1986ه /1406 الطباعة احملمديةدار  :) القاهرةاألوىل .ط ،هللا حسن أمحد

 نصر بن حسن بن علي .د :وتعليق قيقحت ،املسيح دين بدل ملن الصحيح اجلواب .6
 الثانية .ط ،احلمدان حممد بن محدان .د - العسكر ابراهيم بن عبدالعزيز .د -
 (م1999 - ه 1419 العاصمة دار :الرايض)

 األوىل .ط ،عبدالرمحن إبراهيم احلميضي ،خوارق العادات ف القرآن الكرمي .7

 .م(1982ه /1402عكاظ للنشر  شركة :) الرايض

وليد حممد  ،خوارق العادات وحقيقة الولية والفرق بينها وبني األحوال الشيطانية .8
 ،رسالة ماجستري ف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض ،السعد

 .ه 1400إشراف الشيخ الدكتور صاحل الفوزان عام 

احلسن بن عبداحملسن املشهور أبيب   ،يديةالروضة البهية ف مابني األشاعرة واملاتر  .9
دار ابن حزم  :األوىل )بريوت.ط ،بسام عبدالوهاب اجلايب :عناية،عذبة

 .م(2003ه /1424
احلسن بن عبداحملسن املشهور  ،الروضة البهية فيما بني األشاعرة و املاتريدية .10

عامل الكتب  :األوىل) بريوت .ط ،عبدالرمحن عمرية :حتقيق ،أبيب عذبة
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 .م(1989ه /1409

 :بدون ) لبنان.ط ،عبدالرمحن دمشقية ،شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة .11
 .دار اجلاري(

  :حتقيق ،لكائيهبة هللا ابن احلسن األ ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة .12

 .م(1994ه /1415دار طيبة  :الثانية ) الرايض .ط ،أمحد بن سعد الغامدي .د

ح لسعد ر الش ،ة مع حاشية مجع الفرائد إبنرة شرح العقائدشرح العقائد النسفي .13
 واحلاشية لصدر الورى القادري ) بدون معلومات نشر( ،الدين بن مسعود التفتازاين

حممد عدنن  :حتقيق ،لسعد الدين بن مسعود التفتازاين ،شرح العقائد النسفية .14
 .دار اجلديد ( :بدون) بدون .ط ،درويش

عبدهللا الرتكي  .د :حتقيق ،لبن أيب العز احلنفي ،شرح العقيدة الطحاوية .15
 .م(1988ه / 1408مؤسسة الرسالة  :األوىل ) بريوت .ط ،رنؤوطوشعيب األ

دار  :الثانية ) بريوت .ط ،أمحد عبدالغفور عطار :حتقيق ،للجوهري ،الصحاح .16
 .ه (1399املاليني 

    :يمضبط وترق ،اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري .17

 .م(1993ه / 1414دار ابن كثري  :) بريوت 5ط ،مصطفى ديب البغا .د

حممد فؤاد  :حتقيق ،اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم .18
 .بدون( ،املكتبة اإلسالمية :بدون) تركيا.ط ،عبدالباقي

 ،بسام عبدالوهاب اجلايب :عناية ،اتج الدين السبكي ،القصيدة النونية .19
 .م(2003ه /1424دار ابن حزم  :األوىل )بريوت.ط

دار الكتب  :الثالثة ) بريوت .ط ،عبدالقاهر البغدادي ،كتاب أصول الدين .20
 م(1981ه /1401العلمية 

 بدون  .ط ،فتح هللا خليف .حتقيق د ،أليب منصور املاتريدي ،كتاب التوحيد .21

 بدون( ،دار اجلامعات املصرية :) القاهرة

 :األوىل ) الرايض .ط ،أمحد بن عوض احلريب ،دراسة وتقومياً كتاب املاتريدية  .22
 ه (1413دار العاصمة للنشر والتوزيع 
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ة ف عقيدة الفرقة لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية شرح الدرة املضيَّ  .23
املكتب اإلسالمي  :الثالثة ) بريوت.ط،الشيخ حممد السفاريين ،املرضية
 .م(1991ه /1411

األوىل .ط ،بسام عبدالوهاب اجلايب ،ل اخلالفية بني األشاعرة واملاتريديةاملسائ .24
 .م(2003ه /1424دار ابن حزم  :)بريوت

 .ط ،عبدالسالم هارون :حتقيق ،ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة .25
 .ه (1389دار احلليب :الثانية)القاهرة

 :وتعليق تصحيح ،أليب الفتح حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين ،امللل والنحل .26
 .م(1990ه /1410دار الكتب العلمية  :األوىل ) بريوت .ط ،أمحد فهمي حممد

دار البشائر  :األوىل ) بريوت .ط ،منح الروض األزهر ف شرح الفقه األكرب .27
 م(1998ه /1419اإلسالمية 

الثالثة  .ط،عثمان بن علي حسن ،منهج الستدلل على مسائل العتقاد .28
 ه (1415مكتبة الرشد  :)الرايض

مكتبة دار  :الثانية )بدون ،عبدهللا نومسوك .د ،منهج اإلمام الشوكاين ف العقيدة .29
 .ه (1414القلم والكتاب 

 ،منهج احلافظ ابن حجر العسقالين ف العقيدة من خالل كتابه "فتح الباري" .30
 .م(1998ه /1419مكتبة الرشد  :)الرايض  .ط ،حممد إسحاق كندو

 األوىل .ط ،عبدالعزيز الطواين .د :حتقيق ،تيميةشيخ اإلسالم ابن ،النبوات .31

 م(2000ه /1420أضواء السلف  :) الرايض

 األوىل  .حممد عوض ط :دراسة وحتقيق ،شيخ اإلسالم ابن تيمية ،النبوات .32

 .م (1985ه /1405دار الكتاب العريب  :) بريوت

 ة (دار الكتب العلمي :بدون ) بريوت .ط ،شيخ اإلسالم ابن تيمية ،النبوات .33
نظم الفرائد ومجع الفوائد ف بيان املسائل اليت وقع فيه الختالف بني املاتريدية  .34

 ،عبدالرحيم علي الشهري  بشيخ زاده ،واألشاعرة ف العقائد مع ذكر أدلة الفريقني
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دار ابن حزم  :األوىل )بريوت.ط ،بسام عبدالوهاب اجلايب :عناية
 .م(2003ه /1424

األوىل )  .ط ،خالد بن علي الغامدي ،تريديةنقض عقائد األشاعرة واملا .35
 .م(2009ه /1430دار أطلس اخلضراء  :الرايض
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