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    الثامنالثامنالشريط الشريط       
 [.26]المدثر:﴿َسأُْصِليِه َسقََر﴾على ذلك بقوله  هللا 

هذه أكبرر المسرا ل  ،منزل غير مخلوق ذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كالم هللا وه

 التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة.
ي أهل الكالم بأهل الكالم.  وألجلها وكثرة الكالم فيها سُم ِّ

بت في القرن الثاني الهجري، وكثر الكالم فيها وإثبرات ذلرك ونهيرهع يعنري  قت وغرَّ فهي مسألة شرَّ
والكالم في نهري ذلرك، حترى صرارت  ،هللا يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك القرآن كالم هللا وأنَّ  إثبات أنَّ 

 عنوانا على االنحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكالم.
ت عليرره النصررو  مررن القرررآن والسررنة ودل عليرره إجمررا  اعررة الررذي دل ررومررذهأ أهررل السررنة والجم

ََرُُ   م ْْهرهُ  َر َ سلف هذه األمة هو ما ذكره الطحاوي فيما سمعت وهو قوله )  رَُ  اوإِنَّ القررنَن 
 .(ََْيِفيَّة قَْوالًم وأْهزلَه على َرسُوِلِه َوْحياًم َوَص َّقهُ الْؤْهون على ذلك َحقًّا

 إلى آخرها اشتملت على مسا لع يعني اشتملت على موضوعات:وهذه الجمل 
  أن  القرآن كالم هللا.األولالْوضوع : 
  أنه ليس بمخلوق.الثاهيالْوضوع : 
  القرآن كالم البشر فهو كافر. من زعم أنَّ  : أنَّ الثالثالْوضوع 

نرذكر فيهرا بعرل التعريهرات  ...( إلرى آخرره، هرذهوإِّنَّ القرآَن َكرالُم هللاهي قوله )الموضو  األول 
 :لتصورها ولتصور مذهأ أهل السنة والجماعة فيها المهمة

(كرالكالم إِنَّ ( هرذه الكرالم فري كسرر همرزة )وإِنَّ القرننَ ) بل قبل ذلك نقول قوله( القرننأوال قوله )
ر اً َعْ ررُ اُ الْصررَ فىفري كسررر الهمررزة قبلهررا فرري قولرره ) َّْ َح ُْ إِنَّ : وحيررِ   هقُرروُل  رري  َ ( يعنرري: وإِنَّ 

   ََُُ ألن  توحيد هللا هو اإليمان ، والكالم في القرآن كالم في ركرن مرن أركران اإليمران  القرنَن 
 اإليمان هو اإليمان باهلل ومال كته وكتبه. وذلك أنَّ 

 في التوحيدع في توحيد هللا تعالى. فالكالم في القرآن وأنه كالم هللا كالم  
 ال عريفات: 
ََُُ   و)قال    .(إِنَّ القرنَن 
كما قال الشراعر فري وصرف  ،، فالقرآن مصدر قرأمصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا   :في اللغة القرنن

 :عثمان 

َ  عُهررواُن الس ررُ وِ   َْ وا  ِأَْمرر َضررحَّ
  ِهِ 

 ً ررررررُي الليررررررل  سرررررر يحا  يُقَ  ِ
 ً  وقرنها

 . ،يعني قراءة

 على نبي من أنبيا ه. تلى أنزله هللا فالقرآن اسم لكل كتاأ يُ  :وأما في االصطالح
هرو كتخصري  الردين الرذي  ملسو هيلع هللا ىلصتخصي  القرآن باالسم بمرا أُنرزل علرى محمرد  وذلك يدل على أن  

 أنزل عليه باإلسالم.
 كَ رَ تَ اش ر ، وإن  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسرالم هرو الرذي جراء بره محمرد  كمرا أنَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفالقرآن هو الذي أنزل على محمرد 
 لمرسلين، وكذلك القرآن.في اإلسالم دعوة جميع األنبياء وا

ْا أذن   لميء أذهه له ي يقررأ القررنن ي  رر )فيما ثبت عنه وصح  ملسو هيلع هللا ىلصعلى ذلك قول النبي  دل  

قرراءة ال هأن هرذ ىقِّرراءة النبري لمرا أنرزل عليره والتغنري برذلك علر علرى أنَّ هرذا  لَّ دَ ف 1( ه ي غهى  ه

 كما ن َّ عليه الحديث. للقرآن
صل كلمة قرآن مصدر لـ قََرأَ يَق َرأ  قراءة وقرآنا ، لكن هي لما فيره شررف وهذا موافق لقولهم ألنَّ أ

 ومنزلة.
    ََُُ  . هذا اللهظ الثاني، كالم هللا هو صهة من صهاته ()

                                                
 (1017(/ النسائي )1473(/ أبو داود )1883(/ مسلم )7544البخاري ) 1
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َع من األقوال وتَ  :الم أصله في اللغةكوال  ى قا له.دَّ عَ ما سُمِّ
 الميم(.مادة )الكاف والالم و ،وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصال  

َر ذلررك  (ََلَرر َ ) فرر نَّ  هررذه ترردل علررى قرروة وشرردة فرري تصررريهاتها وتهريعاتهررا فرري لغررة العرررأ كمررا حرررَّ
 .(خصائص اللغة)العالمة ابن جني في كتابه 

وعلرى أنَّ القرول الرذي يسرمعه صراحبه  ،حديث النهس ال يسمى فري اللغرة كالمرا   وهذا يدل على أنَّ 

، أو يحرك بره لسرانه ال -يعني في اللغة  – ال يسمى كالما   -يعني ما يجريه على نهسه-دون غيره 

َع غيره يسمى كالما    .حتى يُسمِّ
هررذه األحررف الثالثررة هررذه )َكلَررَم( حيثمررا  وهرذا يرردل عليرره مررن حيرث االشررتقاق األكبررر واألوسررط أنَّ 

صرالبة برل هري تردل علرى قروة و عا ال تدل على خهاء وال تدل على لين وال تدل على رخاوةهَ تَ ق  رَّ فَ 
 وشدة.

 فخذ مثال َكلََم بمعنى َجَرَح.
 وَكلََّم بمعنى تحد ث.

 وقلأ هذه الكلمة َملََك فيه قوة.
 ولََكَم فيه قوة.

 وكُمَل فيها قوة.
َما  االشرتقاق األكبرر أو االشرتقاق األوسرط فر نَّ  دِّ رتَخ  فت هرذه المرادة وقَلَّب تََهرا ُمس  هرذا يردل  فحيث تََصرَّ

على خهاء ورخاوة ولين، وهذا أصل مهرم فري هرذا البراأ فري فهرم معنرى على قوة وشدة، وال يدل 
 الكالم لغة. 

 وسيأتي مزيد تهصيل عند الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة.

  .هنا إضافة صهة إلى متصف بها الكالم صهة من صهات هللا وإضافته إلى هللا  (ََُُ   قوله )

 نوعان:  ما يضاف إلى هللا  سنة أنَّ والذي جاء في القرآن وال

 وهررذا ك ضررافة البيررت  ،أعيرران قا مررة بنهسررها إضررافة مخلوقررات إلررى هللا سرربحانه، :الهرروع األول

ِ َوسُرْقيَاَ ا، وإضررافة الناقرة  (بيرت هللا) َِّ را قَرراَ  َعْ ررُ  [، وإضررافة العبرد  13﴾]الشررمس:هَاقَررةَ  َّْ َوأَهَّررهُ لَ

تردل  ولكن هذه اإلضرافة لتخصيصرها براهلل  ،ذه إضافة مخلوق إلى خالقهوكل ه ،[19﴾]الجن:َِِّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيعني على شرف البيت، شرف الناقة، شرف محمد  ،- على شرف المضاف إلى هللا 
 معرراني ال تقرروم بنهسررها ،مثررل الرحمررة ال يوجررد أمامنررا  معرراني وليسررت بأعيرران، :الهرروع الثرراهي

ال يوجد عندنا شيء يسمى كالم مستقل عرن مرتكلم أو  ،شيء يسمى رحمة مستقل عن من يقوم به

ف نهرا إضرافة صرهة إلرى متصرف بهرا، وهرذا  سامع، هذه المعراني والصرهات إذا أُضريهت إلرى هللا 

 أخذ بقواعد اللغة العربية.
ََْيِفيَّة قَْوالً  اْْههُ  َ َ قال  ع  ا )  َُ ) 
ََْيِفيَّة قَْوالً  اْْههُ  َ َ هذه الكلمة ) ها الستعمال طا هة من أ مة أهل السرنة والحرديث واألثرر ( أورد َُ 
 وهو أنهم قالوا:  ،لهذه الكلمة

ل  غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود،  فاستعملها كما استعملها األ مة من قبله. القرآن كالم هللا ُمنَزَّ
( هنا ابتدا ية. ،( بدأ منهاْْههُ  َ َ قوله ) ن   )مِّ

( لهرا اسرتعماالت كثيررة فري ن  ومنهرا أن تكرون لالبترداء، وقرد جمرع النراظم فري حرروف  ،اللغرة و)مِّ
نْ َجَمَع معاني ) المعاني، وهري تزيرد عرن ذلرك  ،( في اللغة العربية ،جمعها في اثني عشرة معنرىِْ
 فقال: 

أ  هررررررا ْررررررن ل  يررررررين 
 و عض

 اءـــ ـل و  ٍء واه ـو علي

وْعهى عن وعلى و ي  وزائ ة وإ  ال و صل
 و اء

 هذه رتبها. التبيين ثم التبعيل والتعليل والبدء، (ْنفأول معاني )
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نَدِّ إليه.ْنومعنى )  ( االبتدا ية أن يكون الهعل بدأ من الُمس 

 .يعني من هللا ابتدأ ،( يعني أنه ابتدأ من هللا اْْههُ  َ َ وقوله هنا )

نْ فيعني بـ)  .( أن ابتداءه كان من هللا ِْ

رْن َر  ِرَك  ِراْلَح  ِ قُْل وهذا دلت عليه آيات كثيرة كقوله   ِْ لَهُ ُروُح اْلقُُ ِس  [، وكقولره 102﴾]النحرل:هَزَّ

ي ٍ   ِْ يٍ  َح َِ ْن َح ِْ  [، وغير ذلك كما سيأتي بيانه.42﴾]فصلت: َهِزيٌل 

( يعنري كران ابترداء ظهرروره اْْهررهُ  َر َ ( تهسريرها يعنري ظهرر، )اْْهررهُ  َر َ ( هكرذا برال همرز )ا َر َ قولره )

 . وخروجه من هللا 
وأن هللا سربحانه هرو الرذي  ،منره ابتردأ ،ََ برالهمز يعنري بره االبترداءأ َ َ (، أَ ْْههُ  َ َ فيها أيضا ) ويقال

.تنزيله من غير هللا  أ  دَ تَ لم يُب   ،بدأه  ع بل نََزَل من هللا ابتداء 
ََْيِفيَّة قَْوالً قال )  كيهية.بال  ( تقدير الكالم أو سياق سبر الكالمع المراد منه: منه بدا قوال   َُ 

 .القرآن منه قوال   جَ رَ وخَ  رَ هَ يعني منه بداع لم يبتدئ منه معنا  ولكن بدأ منه قوال ، ظَ 
 فهو كالمه وقد ظهر وخرج أو ابتدأ منه قوال .

َل في نهس جبريل   .فهي قوله قوال  إخراج  لمن ادعى أنه معنى من المعاني ُجعِّ

ََْيِفيَّرةقوله ) لره كيرف ولكرن الكيرف  الشرك أنَّ  كرالم هللا  إال فر نَّ ( يعنري برال كيهيرة معقولرة، و رَُ 

 غير معقول .
ُدُق على هذا قول اإلمام مالك في االستواء: إن  االستواء غير مجهول والكيف غير معقول.  فيَص 

ً قال )  (وأْهزلَه على َرسُوِلِه َوْحيا

 .( يعني اإلنزال من هللا أْهزلَه)

 وعين:واإلنزال في القرآن والسنة جاء على ن

إنزال مطلق وهذا يكون من هللا الهوع األول :. 

 . وقد يُذ َكر  من هللا وقد ال تُذ َكر  فيكون اإلنزال المطلق من هللا 
ْلهَرا   ،يعني أنه يُقَيَّرُد ابترداء اإلنرزال مرن شريء مخلروق عمقيدا   : أن يكون إنزاال  الهوع الثاهي َوهَزَّ

اءِ  َْ ْن السَّ بترداء اإلنرزال أو التنزيرل مرن السرماء، ونحرو ذلرك مرن ، فصار هنرا ا[9﴾]ق:ِْ

 اآليات التي فيها التنزيل المقيد.

 ،هذا ألجرل أن  اآليرات فيهرا ذكرر التنزيرل، والتنزيرل مطلرق منره  (وأْهزلَه على َرسُوِلهِ قوله ) ا  إذ

رررْن َر  ِرررَك  ِررراْلَح  ِ كقولررره   ِْ لَرررهُ ُروُح اْلقُرررُ ِس  ِ   [، وكقولررره102﴾]النحرررل:قُرررْل هَزَّ َوإِهَّرررهُ لَ َْهِزيرررُل َر  

يَن) ِْ يُن)192اْلعَالَ ِْ وُح اأْلَ هرِذِريَن)193(هََزَل  ِِه الر  ُْ رْن اْل ِْ ٍ 194(َعلَى قَْل ِرَك ِل ََُروَن  ( ِِلَسراٍن َعَر ِري 

 [.195-192﴾]الشعراء:ُْ ِينٍ 
َرَكات   ( ألنَّ َعلَرى قَْل ِركَ وفي آية الشعراء هذه قولره ) َرَكات  القلرأ بره تتميرز الُمرد  المسرموعة أو الُمرد 

َرَكات  المعقولررة، فررذِّ  َرَكات  بأنواعهرراع المر يررة أو الُمررد  ك ر القلررأ فرري آيررة الشررعراء ألجررل تمييررز الُمررد 
تمييررز المسررموعة عررن المسررمو ، وتمييررز المر رري عررن المر رري، وتمييررز المعقررول عررن المعقررول 

 وهكذا.

يرررر ٍ وكررررذلك قولرررره   ِْ رررريٍ  َح َِ ررررْن َح ِْ ٍ [، وكررررذلك قولرررره  42:﴾]فصررررلت َهِزيررررٌل  ررررْن َر   ِْ ٌ  قَررررْواًل  َُ َسرررر

 [، واآليات في هذا الباأ كثيرة متنوعة.58﴾]يس:َرِحي ٍ 
ً قال )  اإلنزال كان وحيا . ( والوحي هنا المقصود به أنَّ وأْهزلَه على َرسُوِلِه َوْحيا

( ً َي على محمد أْهزلَه على َرسُوِلِه َوْحيا  .  ملسو هيلع هللا ىلص( أُوحِّ
 : إلقاء الخبر أو العلم في خهاء وسرعة.-عريف الوحي في اللغةيعني ت-والوحي في اللغة 

 ، وهكذا، وهذا بحث معروف في اللغة واضح. اإلشارة وحيا   تيَ م ِّ سُ  و ت الكتابة وحيا  يَ م ِّ ولهذا سُ 

 والوحي من جهة االصطالح: اختلهت التعاريف فيه بحسأ اصطالح مذهأ القا ل.
يف للروحي ال ينطبرق علرى مرذهأ أهرل السرنة والجماعرة ولهذا تجد في كثير من كتأ التهسير تعر

 وربما نقله من ال يحسن.  ،في مسألة الكالم
  .-يعني عند أهل السنة والجماعة  -البد من معرفة تعريف الوحي في االصطالح  نف ذ
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ف عند أهل السنة والجماعة: هو إِّعالُم النبري بشريء إمرا بكتراأ أو برسرول  الوحي اصطالحا   فعُر ِّ
هِّ خالف لبعل المخالهين.أو ب ن  َهذِّ  منام أو ب لهام. وفي كٍل مِّ
 ( َوَص َّقهُ الْؤْهون على ذلك َحقًّاقال )

 يعني آمن به المؤمنون. 
 ( وأَْيقَهُوا أهَّه َُُ     عالى  الحقيقة)قال 

لى قرول مرن قرال إنره ا ع( رد   الحقيقة( استعمل لهظ )أَْيقَهُوا أهَّه َُُ     عالى  الحقيقةقوله هنا )
 كما هو قول المعتزلة وغيرهم. ا  كالم هللا تعالى مجاز

لَت  فيه عند أهل هذه البحوث. تُع مِّ  هذا من جهة استعمال لهظ الحقيقة بما اس 
 (ليس  ْخلوٍق ََُ  ال َِريَّةِ )قال

 م هللا بل هرو وحري منرزل ،كرال عهللا سبحانه تكلم بهذا الكالم وهو صهته ليس بمخلوق يعني أنَّ  
 وأما المخلوق فهو كالم البرية. ،صهته

 ونرجع إلى تقرير ما اش تََملَت  عليه. ،إذا تبينت لك هذه التعاريف سنقف عند هذا
 هذه الجمل فيها تقرير: 

   القرآن كالم هللا  أن. 

  َمنه بدأ هُ نَّ وأ. 
  َوحي. هُ نَّ وأ 
  َكالمه حقيقة. هُ نَّ وأ 
  َليس بمخلوق . هُ نَّ وأ  

َرت  هي التي قررتها األدلة في الكتاأ والسنة بحيث إنه من نَ فيهرا أيقرن  رَ ظَ وهذه المسا ل التي ذُكِّ
 كل قول خالف هذا القول فهو باطل. ن  أَ 

 ولبيان ذلك سنقول: الكالم على ما اشتمل عليه كالمه السابق ينتظم في مسا ل:

 :المسألة األولى 
الم هللا مجرراز وأشررباه ذلرركع مررا منشررأ القررول بهررذه المسررألة  ولررم كرر نشررأة القررول بخلررق القرررآن أو أنَّ 

 خالف المخالهون في ذلك  
َي بره م  َهرر  فري هرذه المسرألة هرو الجعرد برن دِّ  مَ لَّركَ أول مرن تَ  من المعلوم أنَّ  ى بره خالرد  عوُضرح ِّ َضرحَّ

رواه البخراري فري  ، كمراولم يكلم موسى تكليمرا   هللا لم يتخذ إبراهيم خليال   وكان يقول إنَّ  ،القسري
 خلق أفعال العباد.

َل لها أصال .  هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه فَأَصَّ

معي فري سرياق مرا  !وانتبه– وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود هللا 

 . أصل الدين مبني على إثبات وجود هللا  نظر أنَّ  -باختصارأذكر

 فيما أوردوا عليه من األس لة. وه  رُ يَّ وحَ  ،ـلَِّي هو بطا هة من منكري وجود اإلله وقد اب تُ 
 هذا الَخل َق له رأ وله خالق وأنه موجود. أو على أنَّ  ـهللا  نَّ على أَ  عقليا   : أقم لنا برهانا   قالوا له

 : وجدتها. ث  قال ل  فتحير ونظر في هذه المسألة، 
 د أهله بحلول األعرال في األجسام.فأقام البرهان بما يسمى عن

 وهو أصل االنحراف في مذهأ الجهمية ثم المعتزلة ثم األشاعرة والماتريدية.
بُوَن كل من انحرف في الصهات إلى جهم فيقولون هرو جهمري ه مرا انحررف ألنَّر عولهذا السلف يَن سِّ

لَهُ وانحرف به عن منهج الس  لف.إال بموافقته لجهم في هذا األصل الذي أصَّ
 قال في تقريره: -ليس ببرهان بل هو دليل باطل  هو –هذا البرهان الباطل  وهذه المسألة أو

كتراأ متحيرز، كرسري متحيرز، مبنرى متحيرز،  :الجسم هرو المتحيرز-فيه األعرال  ل  الجسم تحُ  إنَّ 
 األجسام تحل فيها األعرال. -إلى آخره

، مثرل الطرول العررل العمرق، مثرل نخهرالاالمثل االرتها ،  ،الحرارة ،واألعرال مثل البرودة
َدت  بالجسم  .الحركة فيه والتحرك إلى آخره، هذه األشياء َمع لُوم  أنها ال توجد بنهسها وإنما ُوجِّ
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محتاجررا إلررى  هررذا صررار هررذا الجسررم جسررما  بفيرره هررذه األعرررال دون اختيرراره، ف ت  لَّرروالجسررم حَ 
 .يقوم باألجسام ال يقوم بنهسه وإنما وحده العرل نَّ ألَ ، العََرل

لهرذه األشرياء التري تميزهرا وحلول األعرال باألجسام دلَّ على أنَّهرا مخلوقرة وعلرى أنََّهرا محتاجرة 
 عن غيره وتصلح معها للوجود.

 فلهذا صار الجسم قابال  لحلول األعرال فيه.
 .مخلوقا ُموَجَدا   ا  لغيره فصار إذ الجسم محتاجا   ا  وصار إذ

د  نهسره  هذا دليل صحيح في أنَّ  إذا تبين هذا، قالوا له يعنري الجسرم المعرين، العرين  -الجسم لم يُوجِّ
مرع أنره فرري حقيقتره غيرر مقنررع  أنره موجررود واقتنعروا بهرذا البرهررانلرم يوجررد نهسره و -المعينرة هرذه 
 وجود رأ لهذه األشياء. ،فأثبت لهم وجود خالق، وغير مستقيم

ف  لنا ربك. هذا دليل صحيح، :قالوا لهفلما نظروا في هذا   فصِّ
ولما سألوه هذا السؤال، نظرر فري الصرهات التري جراءت  ،كان جهم فَقِّي ها  عنده علم بالكتاأ والسنة

ه لو أثبت هذه الصهات لعادت على هرذا الردليل الرذي لرم يجرد غيرره ر في أن  في الكتاأ والسنة فتحي  
 عادت عليه باإلبطال.في إثبات وجود هللا 
من الصهات االستواء، من الصهات العلرو، مرن الصرهات الرحمرة،  والسنة أنَّ ألنه َوَجد  في الكتاأ 

مررن الصررهات االنتقررام، مررن الصررهات اإلعطرراء، مررن الصررهات الغضررأ، مررن الصررهات الرضررا إلررى 
 آخره، وهذه كلها معاني ال تقوم بنهسها، وهي تأتي وتذهأ يعني من حيث هي.

هي التي جراءت فري الكتراأ والسرنة علرى ظاهرهرا  صهات الرحمن  فلهذا قال إنه لو قال لهم إنَّ 

هرو مثرل الجسرم فهرو  ا  فالذي يتصف بهرذه الصرهات هرو محتراج، إذ ا  إذ ف نه يعود إلى أن سيقال له:
 جسم كاألجسام.
 هللا سبحانه ال صهة له إال صهة الوجود المطلق. فلهذا قال لهم إنَّ 

 هات، حتررى أسررماء الرررحمن وعلررى هررذا األصررل مشررى جهررم فرري نهرري الكررالم ونهرري جميررع الصرر
 يهسرها باآلثار المخلوقة. 

جاء بعده المعتزلة فقالوا هذا البرهان صحيح، ولكن ثم  صهات دل  عليها العقل ال يمكرن أن يكرون 

 دون هذه الصهات.  موجودا   الرأ 
 جاء األشاعرة وقالوا كرالم المعتزلرة صرحيح لكرن الصرهات أكثرر مرن الرثالث التري أثبتهرا المعتزلرة

 فهي سبع وتؤول إلى عشرين عندهم. 
 بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا الصهات ثمان، البد من زيادة على السبع صهة التكوين وهكذا.

الذي جعرل فيره دليرل  منشأ الضالل في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود هللا  نإذ

 بصهاته ونهى الكالم.  هللا األعرال هو الدليل على حدوث األجسام، ومنه أبطل وصف 
َث فيها ألنه ورثها جهم من الجعد بن درهم وكانرت  ولهذا مسألة الكالم هي أعظم المسا ل التي بُحِّ
أصل المسا ل التري يهكرر فيهرا مرن جهرة الصرهات، فلمرا أقرام برهانره صرارت هرذه المسرألة أو هرذه 

 ه.تقامالصهة من أوا ل الصهات التي نهاها ألجل إقامة برهانه واست
  : -وكلها حق-إذا تبين لك ذلك فثَمَّ تعبيرات مختلهة عن منشئ الضالل في هذه المسألة

فترارة تجررد مرن يقررول إنَّ منشرأ الضررالل هرذه المسررألة هرو أنَّ إثبررات صرهة الكررالم يسرتلزم التجسرريم، 
 وهي راجعة إلى ما ذكرنا. 

ف يعنري إضرافة تشرريف ال إضرافة صرهة الكرالم المضرافة إلرى هللا صرهة تشرري ومنهم من يقول إنَّ 
 صهة إلى موصوف.

يعنري شربهة الرذين  -وهذان القوالن همرا اللرذان ذكرهمرا الشرارح ابرن أبري العرز فري هرذا الموضرع 

 .-مخلوق  كالم هللا  قالوا إنَّ 

 :المسألة الثانية 
نسررتوعأ يعنرري ال –أن  النرراس اختلهرروا فرري مسررألة الكررالم هررذه إلررى أقرروال كثيرررة يهمررك منهررا عرردد 

 :-األقوال ألنها طويلة وبعضها ال فا دة منه
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    األولالْذ : 
 قول أهل السنة والجماعة وهو الذي سمعتع وهو:

  َّالقرآن كالم هللا  أن  وأسرمعه  ملسو هيلع هللا ىلصفسرمعه منره محمرد  ملسو هيلع هللا ىلصسمعه منه جبريل فنزل به على محمرد

 الناس وتاله عليهم.

  وأنه منه بدأ .وإليه يعود 
  َّلَره  فر ذيُ  ـكالم هللا  وأن عَه  ونَزَّ ، وإذا كان جبريل قد َسمِّ سرمعه بصروت ولريس  هرو صروت، ا  س َمع 

َف في داخل جبريل أو أََخذَهُ من اللوح المحهوظ.  معنا  قُذِّ
  َّوأنه إذا تُلَي فالكالم كالم البراري والصروت صروت  وأن ، د  كالم هللا سبحانه هو كالمه حيث ُوجِّ

احف، وهو كالمه الموجود الذي يسمع في ترالوة الترالي، القاري، فهو كالمه الموجود في المص

 .وهو كالمه الذي يُس تََدُل به إلى آخره، ال يخرج من هذه الحاالت عن كونه كالم هللا 

ْر  ي  ذا الْوضي ْن ال حاوية.  و ذا  و الذي قُر ِ
 الْذ   الثاهي : 

رلَُأ ولري هللا سبحانه ال يوصف بكرالم أصرال   مذهأ الجهمية وهو أنَّ  س بمرتكلم وال برذي كرالم، فيُس 
 عنه هذا الوصف، ويُهَسَّر  الكالم بمخلوق منهصل يقال له كالم.

 من خلقه. ا  قَ ل  خَ  له، فيكون كالم هللا  كالما   اهُ فََخلََق هللا هذا القرآن وسمَّ 

 الْذ   الثالث : 

فري نهرس  مخلروق َخلَقَرهُ هللا القررآن  مذهأ المعتزلة وهو شبيه بمذهأ الجهمية إال أنهم قالوا إنَّ 
جبريل، فعب ر به جبريل أو نَقََل جبريل ما ُخلَِّق في نهسه، فهو مخلوق في نهس جبريرل، وكرالم هللا 

  لَق  في أحوال مختلهةع من جهة كالم موسرى ُخلِّرَق فري الشرجرة ويُخلرق فري كرذا، ويُخلرق فري يُخ 

 كذا إلى آخر قولهم. 
 ع الجهمية ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع يناسبه.يتهقون على أنه مخلوق م ا  ف ذ

،  وهذا منهم فقه أعظرم مرن فقره جهرمع ألنره حترى ال يُعَراَرل  علريهم برأنَّ  ل  القررآن تنزيرل وأنره أُن رزِّ
َل ولكنه ُخلَِّق في نهس جبريل أو في ُرو  جبريل.  فقالوا إنه أُن زِّ

 الْذ   الرا ي : 
ابن كالأع بل مذهأ ابرن كرالأ نهسره وأتباعره مرن األشراعرة وغيررهم، هو مذهأ الكُال بية أتبا  

ى  واحدا  وكُتُُأ هللا تعبير عن هذا المعنى الواحد فتارة يُعَبَُّر عنره بالعربيرة نَع  مَ  كالم هللا  وهو أنَّ 

تروراة،  فيسمى قرآن وتارة يُعَبَُّر عنه بالسريانية فيسمى إنجيل وتارة يُعَبَّرُر عنره بالعبرانيرة فيسرمى
 وهكذا. 

ألقراه فري  هو معنى وليس ثَمَّ صوت يُس َمع  وال كرالم حقيقرة، ولكنره معنرى  قرا م برنهس الررأ  ا  ف ذ
 رو  جبريل فنزل به جبريل، َعبََّر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلهة. 

 الْذ   الخاْس : 

يُهرال  أو مرا يُهِّيُضرهُ علرى  هرو مرا هو مذهأ الهالسهة وطا هة من الصروفية، وهرو أن  كرالم هللا 

النهوس من المعاني الخي رة، معاني الحكمة، وهذه اإلفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقرل الهَعَّرال  

 ، والعقل الهَعَّال  يهيضه على النهوس حسأ استعداداتها، وقد تكرون هرذه اإلفاضرة منره -عندهم–

 قد تكون هذه اإلفاضة في وقا ع مختلهة.مباشرة على قلأ الرجل، كقول طا هة من الصوفية، و
المقصررود مررن هررذا تقريررأ للمررذاهأ المشررهورة فرري هررذه المسررألة، وإال فررثَمَّ مررذاهأ أخرررى لهررذه 

 المسألة، وكما ذكرت لك ف ن هذه المسألة من كُب َريات  المسا ل التي تكلم فيها الناس.

 :المسألة الثالثة 
أدلرة أهرل السرنة والجماعرة  برل أوال   ،أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم ورد  استدالل المخالهين

 على قولهم.
 فكما سمعت المسألة فيها أشياء: 

ََ فهيهررا أن   - ررْن   القرررآن كررالم هللا وهررذه أدلتهررا كثيرررة معلومررة لكررم، ومنهررا قولرره  َ  ِْ َوإِْن أََحررٌ  
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يَن اْس ََ اَرَك  َ  َِ ْمِر ُْ َِِّ اْل   َ َُ ََ َي  َْ  [.6﴾]التوبة:أَِ ْراُ َح َّى يَْس

رْن َر  ِرَك  ِراْلَح  ِ   ( هذا دليله قوله ... قَْوالً اْْههُ  َ َ وقوله ) ِْ لَهُ ُروُح اْلقُُ ِس  [، 102﴾]النحرل:قُْل هَزَّ

َِ َاٌ  عَ   وقوله  ا َ اَء ُْ  َوإِهَّهُ لَ َّْ ِر لَ َْ ََفَُروا  ِالذ ِ ْن  َْيِن يََ ْيرِه 41ِزيٌز)إِنَّ الَِّذيَن  ِْ (اَل يَأْ ِيِه اْل َاِ ُل 

ي ٍ  ِْ يٍ  َح َِ ْن َح ِْ ْن َخْلِفِه  َهِزيٌل  ِْ َِ َاٌ  َعِزيزٌ  [، قال42-41﴾]فصلت:َواَل  ثم َوَصرهَه ، ثرم قرال  ﴾َوإِهَّهُ لَ

ي ٍ   ِْ يٍ  َح َِ ْن َح ِْ  .﴾ َهِزيٌل 
 (  ف نْ ولهذا َحر  العقا د السلهية، فينبغري لطالرأ العلرم أن  ( هذا من األحرف المهمة في تقريرِْ

يعتني به في كترأ النحرو وكترأ المعرانيع ألنره يهيرد فيمرا ذكرنرا فري مواضرع كثيررة، يهيرد فري هرذا 
 الموضع وفي غيره من المواضع.

ََْيِفيَّررةقررال ) ثِْلررِه َمررْيٌء َو ُررَو الكيررف غيررر معقررول، وهررذا يرردل عليرره قولرره   نَّ ( يعنرري أَ  ررَُ  ِْ ََ لَررْيَس 

يُي ال َِصيرُ ا ِْ  [.11﴾]الشورى:لسَّ

( ً  ( يعني أن  القرآن وحي وهذا أمر ظاهر متواتر معروف للجميع.وأْهزلَه على َرسُوِلِه َوْحيا

وَسرررى   ( هرررذه الكلمرررة دليلهرررا قولررره وأَْيقَهُررروا أهَّررره َرررُُ     عرررالى  الحقيقرررةقرررال ) ُْ  ُ َِّ لَّرررَ   ََ َو

ررا ًْ ِلي َْ ررد بالمصرردر فقررال )[، فتكلرريم مو164﴾]النسرراء: َ رراسررى أُك ِّ ًْ ِلي َْ وَسررى  َ ُْ  ُ َِّ لَّررَ   ََ ( قررال علمرراء َو

 تأكيد الهعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته وأال يراد به غير الظاهر والحقيقة. العربية إنَّ 
اسررتعمال الحقيقررة والمجرراز فرري هررذا  هررذا القررول مررن برراأ التنررزل معهررم بحسررأ لغررتهم، وإال فرر نَّ 

، وإنمرا إذا كرران فري الررد علرى المخرالهين فررال برأس بره مرن براأ حرردثوا تأسيسرا   الموضرع ال يصرلح
 الناس بما يعرفون.

ن بين هذه اآليرة وبرين قولره   َِِّ قارِّ   َ َُ ََر َي  َْ الرذي  كرالم هللا  ا  [،  فر ذ6﴾]التوبرة: َرأَِ ْراُ َح َّرى يَْسر

عَا  بين اآليتين آية براءة وآية سورة   النساء.تكلم به هو حقيقة َجم 

 :المسألة الرابعة 
أقوال أهل البد  نخ   منها قول المعتزلة وقول األشاعرة، أما األقوال األَُخر  الجهميرة والهالسرهة 

 هذه نطويها.
  َّالقرآن مخلوق: قول المعتزلة مشهور وهو أن 

رَمع  -كما ذكرنا-استدلوا بدليل عقلي  الررأ  فمعنرى ذلرك أنَّ ، وهو أنه لو أُث بَِّت الكالم وأن الكالم يُس 

  َّالكالم ال يصدر إال بِّتَغَي ر وهرذا التغيرر إذا حرل  فري شريء ف نره يردل علرى أنره جسرم جسمع ألن، 
 على الذي ذكرنا لك من قولهم.

هَ علررى جميررع المظرراهر الجسررمية بأنواعهررا ألنَّ  الرررأ  وهررذا القررول يرردلهم علررى أنَّ   يجررأ أن يُنَررزَّ

 بأنه جسم كهر. وصهه 

 القول يَُرد  عليه من جهتين:وهذا 
   األولالر: 

ك ر  صهة الكالم هلل  أنَّ   وارتباط الجسمية بها، هذا ليس بصرحيحع وذلرك أن  المقدمرة التري بُنِّرَي  ذِّ

 عليها هذا القول هي البرهان بما سموه حلول األعرال في األجسام.
والسرنة علرى بطالنره، وذلرك مرن جهرة وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن وال السنةع بل دل  القرآن 

ررل  فرري الجسررم فرردل علررى أنَّ  أنَّ  الجسررم َغي ررُر  الجسررم موجررود بأعراضرره، وأنرره إذا كرران العَررَرُل يحِّ
تَار  لحلوله .  ُمخ 

الحظ معي، إذا كان الجسم يحل فيه العرل، والجسم لم يختر ُحلُرول  العَرَرلِّ فيره فَرَدلَّ علرى أنره 
 ة التي فيها الكالم.محتاج، ال ينطبق على الصور

القرررآن كررالم هللا تكل ررم بره، فلررو قيررل إنرره عرررل فيقرال اتصررافه برره كرران بمشرري ته  َ  ألن  مرن قررال إن  
 ، فخالف من هذه الجهة البرهان.ـوقدرته واختياره 

 فدل :
  ًيعنري تطبيرق البرهران غيرر  -البرهان في نهسه غير صحيح علرى هرذه المسرألة  على أنَّ  :أوال

 .-الكالم صحيح في مسألة
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  ً لوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصرواأ فري الصرهات فجعلروا َدلَّ  :ثاهيا على أنهم حينما أص 
يَّة متالزمة دا ما مع الحاجة، وهذا فيه نظر كما ذكرت لك. يَّةَ والعََرضِّ مِّ س   الجِّ

 الر  الثاهي: 

دَّ بمؤكردات،  نَّ يتكلم، وعلى أَ هللا  نَّ ، وعلى أَ القرآن كالم هللا  نَّ ت على أَ لَّ النصو  دَ  أنَّ   هذا أُك ِّ

 ومجمو  هذه النصو ، إذا أريد تأويلها ف نه: 
  ًال يستقيم في كل المواضع. أوال : 
 اهيث ً  : أنه يلزم منه نهي الصهات التي وصف بها المعتزلة رأ العالمين.ا

ُ  : فال يستقيم في كل موضع، فمثل ما قالوا في قولره أما األول َِّ لَّرَ   ََ راَو ًْ ِلي َْ وَسرى  َ ُْ  ، قرالوا إنَّ ﴾ 
ررا معنرراه  ًْ ِلي َْ وَسررى  َ ُْ  ُ َِّ لَّررَ   َع كالمرره المخلرروق فرري  ﴾ََ بررأن  معنررى كلررم هللا موسررى يعنرري أنرره َسررمِّ

دَّ في حق موسى ألنه سمع كالما  تكليما .  الشجرة، وهذا السما  أُك ِّ

ه إلحسرراس موسررى بمررا سررمع، وقررال ولكنرر للهعررل الررذي برردا مررن هللا  التكلرريم لرريس تأكيرردا   يعنرري أنَّ 

ا﴿بعل الناس في هذا  ًْ ِلي َْ وَسى  َ ُْ  ُ َِّ لََّ   ََ َحرهُ بأظرافير الحكمرة تجريحرا، أخرذوه مرن  ﴾َو يعني َجرَّ
َح.  َكلََّم يعني َجرَّ

اء الرذين جعلروا قرراءتهم معتمردة -وقد جاء بعل المعتزلة إلى أبي عمر بن العالء  وهرو أحرد القُررَّ
ََلََّ   َ )له في هذا الموطن: اقرأ  فقال -على النحو ا َو ًْ ِلي َْ وَسى  َ ُْ) 

ررررهُ قررررال: هبنرررري قرررررأت ذلررررك فمررررا تصررررنع بقولرررره تعررررالى   َْ لَّ ََ يقَا ِهَررررا َو ِْ وَسررررى ِل ُْ ررررا َ رررراَء  َّْ َولَ

ر[، وما تصنع بقوله تعالى  143﴾]األعراف:َر  هُ  َْ رْهُ ْ   ِْ رْلهَا  َْعَضرُ ْ  َعلَرى  َْعرٍض  سُُل  َضَّ ْن  ِْلَك الر 

 ُ َِّ لََّ    [.253﴾]البقرة:ََ

 وهذا يدل كما ذكرنا لك على أنه ال يستقيم مع اآليات األخر.
  قرول المعتزلرة جمهرور األمرة يقرول بخالفره يعنري  هذا هرو أخطرر األقروال ألنَّ وقول األشاعرة

إال ثرالث ما فيره مرن يقرول بقرول المعتزلرة  ،جمهور المنتسبين للقبلة يقولون بخالفه في زماننا هذا
 طوا ف: 

 الرافضة واإلباضية أو الخوارج والزيدية.
 القرآن أُل قَِّي في نهس جبريل فَعَبََّر عنه. كالم هللا معنى  وأنَّ  قول األشاعرة ذكرنا لكم أنَّ 

 وهذا القول منهم ال شك أنه أخ  من قول المعتزلة.
لرة فري خلرق القررآن فري القررون األشاعرة هرم الرذين أخرذوا زمرام الررد علرى المعتز ولذلك تجد أنَّ 

المتوالية بعد زمن السلف كاإلمرام أحمرد والبخراري واأل مرة هرؤالء تولروا الررد وعثمران برن سرعيد 
 وغيره ومن صنف.

 لكن من رد على المعتزلة بردود عقلية وتوس ع في ذلك هم األشاعرة وبينهم وبينهم مناظرات. 
ة كران أهرل الحرديث واألشراعرة فري أول األمرر وألجل خالف المعتزلة واألشاعرة في هرذه المسرأل

ي  المعروفة في أواخر القرن الخرامس، فصرارت  متهقين غير مختلهين حتى حدثت فتنة ابن القَُشي رِّ
 المنابذة العظيمة ما بين األشاعرة وأهل السنة.

 فكان األشاعرة ال يعلنون مذاهبهم في كل المسا ل على التهصيل حتى حدثت الهتنة.
 .األشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن من هذا أنَّ المقصود 

أ  فري هرذه المسرألة أنره توسرط مرا برين قرول أهرل الحرديث  لُ ص  وأَ  ألنره خرالط أهرل -مذهأ ابن كُالَّ
الرذي مرن أجلره  القررآن معنرى ألنَّ  نَّ أَ وما بين قول المعتزلة فأتى بهذا الشريء الرذي هرو:  -الحديث

َمع  . كالم هللا  أنَّ  القرآن مخلوق هو قيل إنَّ   أصوات وحروف وأنه يُس 

غير مخلوق وأنه على حقيقتهع ولكن نقول هو معنى دون لهرظ،  ننهي هذه ونبقي كالم هللا  :فقال

 دون سما .
اللررة الكررالم فرري اللغررة علررى اللهررظ والمعنررى فيهررا  أنَّ  :إذا تبررين ذلررك فنأخررذ مررن هررذا تهصرريل وهررو دِّ

 مذاهأ:
ل ْاعة وأ ل الح يث واألثر: ْذ   أ ل السهة وا 
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ف نره يرراد بره  يعني إذا قيل الكالم كالم فرالن ،قرول فرالن ،قرول هللا  ،الكالم والقول إذا أُطلق أنَّ 
يق  بين والواحد واآلخرع يراد به اللهظ والمعنى جميعا    .شي ان معا  دون تَه رِّ

 :ْذ   الْع زلة 
 از.الكالم هو في المعنى وفي اللهظ مج وهو أنَّ 
 :ْذ   الَُ ية 

 عنه. هذا دليل   هُ اجُ رَ الكالم للمعاني ولكن الحديث إخ   وهو أنَّ 
 واستدلوا على هذا بقول األخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم في االستدالل:

  عل اللسان على الفؤا   ليًُ  إن الَُ  لفي الفؤا  وإهْا

آخرره مرر  معنرا فري الواسرطية فنحريلكم عليهراع ألنره والكالم على هذا البيت ورد اإلحتجاج به إلرى 
 معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. 

 الكالم معنى. الكالبية واألشاعرة قالوا إنَّ  نرجع على أصل المسألة وهو أنَّ 

 معنى، ألقاه في رو  جبريل. كالم هللا 

لُوا تأصيالت، ومنها أنَّ  راج وإنمرا يردل علرى مرا قرام الكالم ال يردل علرى اإلخر وهذا ألجل أنهم أصَّ
 في النهس، كما استدلوا بهذا البيت.

لهذا ذكرت لكم في أول الكالم تعريف َكلََّم وَكلَرَم وهرذه المرادة واشرتقاقها ليبطرل معره قرول مرن قرال 
 ومعنى. الكالم البد أن يكون لهظا   نَّ ت على أَ لَّ اللغة دَ  الكالم معنى، ف نَّ  نَّ إ

 ء ملهوظ مهرد.وحتى كلمة لهظ تدل على شي
 وما أحسن قول المعري وإن كان ليس مجال احتجاج قال:

ْررررن الهرررراس ْررررن لف رررره 
 لؤلؤٌ 

 يُ َاِ ُراُ اللَّْق ُ إذ يُْلفَـ ُ 

يقال  يُْلغَى و ال  ىـو عض   قوله َالحص
 يُْحفَ ُ 

، فكيررف يكررون الكررالم والقررو ررَرج  ، يُخ  ل فرري يعنرري )مررن النرراس مررن لهظرره لؤلررؤ( اللهررظ البررد أن يُل هَررظ 

 الداخل دون الخارج 
 وكيف يكون المعنى يَُدل  عليه في اإلنسان بال لهظ  

. ا  وإذا كان ثَمَّ لهظ ف ذ َرج   ثَمَّ معنى، واللهظ البد أن يُل هَظ  ويُخ 
َ  نَّ فدل ذلك على أَ  هذا الشرك أنره ُمعَراَرل  باللغرة  ،هذا هو األصل فيه نَّ وأَ  الكالم معنى   نَّ قولهم بأ
 ا أو اشتقاقاتها وأيضا ُمعَاَرل  بالنصو  التي سقنا لك بعضا منها.في تأصيالته

يدي في الكالم في هذه المسألة:   الكالبية ورثهم أبو الحسن األشعري والماتُرِّ
  .تارة يعبرون عنه بقولهم الكالم صهة نهسية 

  وترارة يعبررون عنرره برأن كرالم هللا  قررديمع يعنري قبرل أن يخلررق الخلرق، قبرل أن يوجررد

 بكالم قديم وانتهى.  مَ لَّ كَ ء، تَ شي

  .تارة يعبرون عنه بأنه معنى قا م بالنهس 

 يعني القررآن عبرارة عرن كرالم هللاع يعنري عُب ِّرر بره عرن  ،وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة
 كالم هللا.

أن  القررآن قرديم  -الكالبيرة األشراعرة والماتريديرة-إذا تبين لك ذلك، فحاصرل معتقرد هرذه الطوا رف 

 قديم. هللا  كالم

قام ما تكلم به فري األزل بره معنرى  ملسو هيلع هللا ىلصبه في األزل ثم لما أراد إنزاله على محمد  هللا  مَ لَّ كَ يعني تَ 

فألقراه فرري ُرو ِّ جبريرل فنررزل بره جبريررل وعب رر عنرره، وإال  فكرالم هللا عنرردهم لريس بالعربيررة ولرريس 
 بالسريانية وليس إلى آخره لتنزهه عندهم اللغات.

 ، فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله اآلمدي.إذا تبين ذلك
 و اآلمدي من حذاق األشاعرة المعروفين ومن األذكياء.

القررآن قرديم، وأنره حرين أوحري إلرى  كرالم هللا قرديم، وأنَّ  قال: إني نظررت فري هرذا القرول وهرو أنَّ 
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قررآن فيره آيرات كثيررة ال بالعبارة وبما أُل قَِّي في نهرس جبريرل، فأشركل علري أنَّ  يَ وحِّ إنما أُ  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

َي  ُ فيها التعبير عنه بلهرظ الماضري   ِْ [، وهرل 1﴾]المجادلرة:قَرْوَل الَّ ِري  َُ اِ لُرَك  ِري َزْوِ َ را قَرْ  َسر

لَة  وهل كان ثم زوج  وهل كان ثَ   صوت حتى يسمع هللا   مَّ كان ثَمَّ ُمَجادِّ

َي  ُ  قال  ِْ لَرة وال قرول، فمرا قال هذا القرول فري  ف ذا كان هللا  ﴾قَْ  َس األزل وال زوجرة وال ُمَجادِّ
 الذي سمع  
يَ  قوله  فيلزم منه أنَّ  ِْ وكل أفعال الماضي فري القررآن أنهرا غيرر مطابقرة للواقرع، وهرذا هرو  ﴾قَْ  َس

 .الكذأ
 جميل ألنه يلزمهم على أصولهم وال فرار لهم منه. منطقي   وهذا الشك أنه رد  

 رد على هذه الطوا ف يكمن في أشياء:إذا تبين لك ذلك، فنقول خالصة ال
   األول: الر 

 في معنى الوحي، هذا واحد. مَ لَّ االستدالل باللغة في معنى كَ 
   الثاهي: الر 

االسررتدالل بالنصررو  مررن القرررآن والسررنة الترري فيهررا اإلضررافة، والقاعرردة الهرررق مررا بررين إضررافة 
 المخلوقات وإضافة المعاني.

   الثالث: الر 
رستدلوا بره مرن أنروا  األدلرة مثرل مرا أَ أنه يَُرد  ما ا الكرالم يردل علرى المعنرى فقرط فري  نَّ فري أَ  وهُ لُ صَّ

اللغة، وأن  الروحي يكرون برالمعنى واإللقراء فري الررو ، وغيرر ذلرك مرن االسرتدالالت، مثرل قرولهم 
 يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخره.

 :الر  الرا ي  
 لحاضر.بقول اآلمدي في التهريق ما بين الماضي وا

هرذه المسرألة فيهرا طرول يعنري، وأكثرر المسرا ل وأعظرم المسرا ل  أطلنا علريكم، والكرالم يطرول ألنَّ 
 وتهصيالت هي هذه. بحثا  

 الوقت تأخر، ونكمل إن شاء هللا تعالى المسا ل في الدرس القادم. على العموم نقف عند هذاع ألنَّ 

مثرل هرذا الكرالم ال  حد يتألم مرن جهرة ، وهرو أنَّ إذا أوضحت أو أردنا مثل هذا ، الوا الحقيقة دا ما  
ر  مثررل مررذاهأ الهرررق و أقرروال األقرروامع لكررن البررد منرره ألنرره مررع األسررف مجتمعررات  ينبغرري أن يُقَرررَّ
المسررلمين و بالدنررا بخاصررة وكررل مررن سيصررلهم هررذا الكررالم عررن طريررق األشرررطة، المجتمعررات 

يَّرا   وال يحسن اختلطت، فصار فيها من أتبا  الهرق جميعا   أن يبقرى طالرأ العلرم السرني السرلهي َعرِّ
عن قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كالم النراس فري ذلركع ألنره قرد يقرال إنكرم ال تههمرون تقلردون 
إلى آخره ،ف ذا فهم المسا ل وضبطها واستطا  أن يرد على أول ك فقد نصرر الحرق، إضرافة علرى 

الجماعة أكثر مرن كترأ التهسرير السرلهية، فرأكثر كترأ كتأ التهسير المخالهة لمنهج أهل السنة و أنَّ 
التهسير والحديث وإلى آخره شروح الحرديث يعنري، وكترأ األصرول كلهرا علرى مرنهج األقروامع ال 
تجد كتابا في األصول من الكتأ المتقدمة إال ما شذ  أثبت مذهأ أهرل السرنة والجماعرة فري مسرألة 

ي هرذه المسرألةع ألنهرم وافقروا األقروام فري أن القررآن الكالم، حتى كتأ الحنابلة تجد فيها ضرالل فر
 عبارة أو معنى ونحو ذلك. 

 األسئلة

  هذا يسأل عن أدلة المعتزلة عن مرادهم /1س

[، 3﴾]الزخرررف:إِهَّرا َ عَْلهَرااُ قُْرنهًرا َعَر ِيًّراقرال   هللا  ج/ أدلرة المعتزلرة كثيررة، ممرا اسرتدلوا برره أنَّ 

[، 3﴾]الرعرد:َ عَرَل  ِيَ را َزْوَ رْيِن اثْهَرْينِ قرالوا هرو بمعنرى الخلرق   ل  ع رالجَ ، ول  ع رونحو ذلك فرذكر الجَ 

ْهَ را َزْوَ َ رايعني خلق،   ِْ [، يعنري خلرق وهكرذا، والجرواأ علرى كالمهرم 189﴾]األعرراف: َوَ عََل 
الجعل في اللغة إذا تعدى إلرى مهعرول واحرد صرار بمعنرى خلرق، وإذا تعردى إلرى  معروف وهو أنَّ 

( يعنرري صرري رناه قرآنررا عربيررا يعنرري غيررر إِهَّررا َ عَْلهَررااُ قُْرنهًررا َعَر ِيًّرراصررار بمعنررى صرري ر ) مهعررولين
 خلقناه، واآليات على هذا كثيرة وهذا من أضعف حججهم ألنها منقوضة باللغة.
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 ما رأيكم فيمن قاس الكالم على االستواء  /2س
الكرالم قرديم  السرلف فري الكرالم أنَّ  ج/ ذكرت لكرم فري إشرارة أو ربمرا إنري مرا ذكرتهراع لكرن مرنهج

، واتصرافه سربحانه وتعرالى متصرها بهرا ـرالنو  حادث اآلحادع يعني أصل صهة الكالم لرم يرزل هللا 

 .قديم النو  حادث اآلحاد اتصافه بالكالم أزلي، ولذلك يقولون كالم هللا ، ـبالكالم أول 

 : وكالمه نوعان 

فرري ملكرره وهررو الررذي جرراءت فيرره  ـرراألشررياء ويتصرررف : وهررذا الررذي برره تكررون َررُ  َرروهي قرر ري
االستعاذة: أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامرة ومرن كرل عرين المرة، أعروذ بكلمرات هللا 

ٌ  َواْل َْحرُر التامات من شر ما خلرق. وفري مثرل قولره تعرالى   َُ رْن َمرَ َرٍة أَْقر ِْ را  ِري اأْلَْرِض  َْ َولَرْو أَهَّ

ْن  َعْ  ِْ اُ    ُْ َِِّ يَ اُت  َْ ِل ََ ا هَِفَ ْت  َْ [،  ونحرو ذلرك مرن اآليرات هرذه الكلمرات 27﴾]لقمان:ِ ِا َسْ عَةُ أَْ ُحٍر 
 الكونية القدرية.

أن يعملروا بره فري  النراس  دَ بَّرعَ وهرو الرذي تَ  الَُ  المرعي ال يهي والنو  الثاني من كالم هللا 

 العمليات وأن يصدقوا بأخباره. 
 شاعرة يقولون هذا قديمع كله قديم.طبعا  هذا منهج األ

 هل القرآن الكريم حروفه ومعانيه مكتوأ في اللوح المحهوظ  /3س

ِ يٌ )  َْل  ُوَ نعم، كما قال سبحانه   /ج َْ ْحفُرو ٍ 21قُْرنٌن  َْ    [، وقرال 22-21﴾]البرروج:( ِي لَْوحٍ 

َواقِيِ اله ُ روِ ) َْ َُ أُْقِسُ   ِ روَن َعِ ريٌ ) (َوإِهَّرهُ لَقََسرٌ  لَروْ 75 َ ُْ ََرِريٌ )76 َْعلَ َِ َراٍ  77(إِهَّرهُ لَقُرْرنٌن  ( ِري 

َْهُونٍ  قبرل أن يرتكلم بره فمرا فري  القرآن في اللوح المحهروظ مكتوبرا   لَ عَ جَ  [ هللا 78-75﴾]الواقعة:َْ

ه سربحانه جعرل فري اللوح المحهوظ هذه مرتبة الكتابة، مرتبرة الكتابرة ال عالقرة لهرا برالكالم كمرا أنَّر
ح المحهوظ مقادير كرل شريء وفيره ثَرمَّ تقردير سرنوي وتقردير عمرري وتقردير يرومي إلرى آخرره، اللو

لره ويصران، يعنري  ة  كالمره الرذي هرو القررآن، جعلره فري اللروح المحهروظ تكرَمر فكذلك جعل هللا 

 تكلم به فسمعه منه جبريل. ، ثم هو كامال   مجموعا  

ي، وكذلك ترتيأ السور توقيهي، مرا يجروز أن نقرول ترتيأ اآليات في السور توقيه ولهذا نقول إنَّ 
وجراءت بره العرضرة األخيررة الموافقرة لمرا فري  ملسو هيلع هللا ىلصألنه هكرذا أنرزل علرى النبري  ،الترتيأ اجتهادي

كران يقررأ فري أول األمرر البقررة ثرم النسراء ثرم آل عمرران كمرا جراء فري  ملسو هيلع هللا ىلصاللوح المحهوظ والنبري 
َل علرى النبري حديث حذيهة وغيره، فهذا في األمر األول، ثم  لمرا َكُمرَل القررآن وتمرت آياتره وعُررِّ

والصرحابة كتبروه علرى على جبريل في العرضة األخيرة علرى هرذا الترتيرأ  ملسو هيلع هللا ىلصَعَرَضه النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلص
 .ملسو هيلع هللا ىلصما سمعوا منه 

 كما هو معروف. (ا علو ا  ع  نية َذا وق ل نية َذا) ملسو هيلع هللا ىلصقال ولهذا كانت إذا جاءت آية 

   أو مكتوبا   ريل منطوقا  هل نزل القرآن من هللا إلى جب /4س

سمعه جبريل، أما المكتوأ فال عالقة لجبريل عليه السالم بره، هرذا  يعني مسموعا   ال، منطوقا   /ج
من أقوال األشاعرة أنهم قالوا إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحهوظ، وقاله السيوطي وغيرره، 

 أدى.وهذا باطل ألن الكتابة ال عالقة لجبريل بها، جبريل سمع ف

 أن يدعو له وأن يطلأ له المغهرة من هللا بعد موته، هل هذا شرك  من سأل النبي  /5س

ال يُرردعى بعررد موترره، فطلررأ الرردعاء مررن الميررت،  ملسو هيلع هللا ىلصج/ الجررواأ نعررم، هررو شرررك اكبررر ألن النبرري 
وطلأ الدعاء باإلغاثة أو االستسرقاءع يعنري أن يردعو هللا أن يغيرث، أو أن يردعو هللا أن يغهرر، أن 

َُ قرال   دعو هللا أن يعطي ونحو ذلك، هذا كله داخرل فري لهرظ الردعاء وهللا ي ِ  َر َّ َِ َسراِ َ   َْ َوأَنَّ اْل

ِ أََحررً ا َِّ ررَي  َْ [، والررذي يقررول إن  هررذه الصررورة وهرري طلررأ الرردعاء تخرررج عررن 18﴾]الجررن: َررْ عُوا 

لبرراأ، فكررل أنرروا  الطلرأ الررذي برره يكررون الشرررك شررركا ف نرره يررنقل أصررل التوحيررد كلرره فرري هررذا ا
الطلأع طلأ الدعاء يعني طلأ الدعاء من الميت، طلأ المغهرة من الميت، أو طلأ الردعاء مرن 
الميت أن يدعو هللا أن يغهر، أو طلأ اإلغاثة من الميرت أو طلرأ اإلعانرة أو نحرو ذلرك كلهرا براأ 

َِِّ واحد هي طلأ، والطلأ دعاء فداخلة في قوله تعالى   َي  َْ ْن يَْ عُ  َْ  إِلًَ ا نَخَر اَل  ُْرَ اَن لَهُ  ِرِه َو

ََرا ُِرونَ  ا ِحَسا ُهُ ِعْهَ  َر  ِِه إِهَّهُ اَل يُْفِلُح اْل َْ َُ [، وفري قولره  117﴾]المؤمنرون: َِإهَّ ِ  َر َّ َِ َسراِ َ   َْ َوأَنَّ اْل
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ِ أََحً ا َِّ َي  َْ را يَ ﴾، وفي قولره   َْ عُوا  َْ رْن ُ وهِرِه  ِْ يررٍ َوالَّرِذيَن  َرْ عُوَن  ِْ رْن قِْ  ِْ ِلَُروَن  [، 13﴾]فراطر:ْْ
ونحو ذلك من اآليات، فالتهريق مضاد للدليل، ومن فهم من كالم بعرل أ متنرا التهريرق أو أن هرذا 
طلأ الدعاء من الميت أنه بدعة ال يعني أنه ليس بشرك بل هو بدعة شركيةع يعنري مرا كران أهرل 

، لكن أن يُط لََأ من الميرت الردعاء هرذا بدعرة مرا الجاهلية يهعلونه، وإنما كانوا يتقربون ليدعوا لهم
كانت أصال موجودة ال عند الجاهليين وال عند المسلمين فحدثت فهي بدعة والشك، ولكنهرا بدعرة 
 شركية كهرية وهي معنى الشهاعة، إيش معنى الشهاعة التي من طلبها من غير هللا فقد أشرك  

 و الشهاعة.الشهاعة طلأ الدعاء، طلأ الدعاء من الميت ه
نكتهرري بهررذا القرردر نلتقرري إن شرراء هللا، وفقكررم هللا لمررا يحررأ ويرضررى وصررلى هللا وسررلم علررى نبينررا 

 (2) محمد.
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