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  الشريط التاسع الشريط التاسع       
 األسئلة

 قال: ما حكم سب الدهر؟ /1س

يؤذييي  انؤآ م ي يسؤ  )فذ  الحذديا القدسذ   ، كمذا قذال ج/ سب الدهر محرم؛ ألنه إيذاا    

ذق  ن ت  ، فسب الدهر بمعنذ  نن ي  1(ال هر وأيا ال هر أقل  الليل واليهار سُذب  إليذه األفعذال ن  نو نن ي   ه  ص 

لذيس يععذل الذدهر  ،يُق ل ذب الذدهر  هللا، هاا فذ  الواقذع ي يتو ذه إلذ  الذدهر؛ ألن  القبيحة ونشباه الك
شيئا، وإنما يتو ه إل  من  عل الدهر عل  هاه المثابة، ومذن  عذل الذدهر  ب ذاه الصذعة وهذو هللا 

 فمسذبة الذدهر حذرام (يذييي  انآ م ي يس  ال هر وأيؤا الؤ هر أقلؤ  الليؤل واليهؤار)، ل اا قال ،

 .ا    وإيا

 ؛ بذل يعنذ  نن  الذدهر مذن نسذما  هللا  ( ي يُع ذم منذه نن  وأيا الؤ هرف  الحديا القدس  ) وقوله 

ف الدهر كيف يشا . ـهللا  ؛ ألن  الاي سب الدهر وقعت مسبته عل  هللا   هو الاي يُصر ِّ
المشذينة  إاا تبذين الذك وقذد اكرنذا مذرارا نن  وصذف الذدهر بموصذاف ممذا يقذع فيذه مذن األوصذاف

ليست مسب ة للدهر، فقول القائل هذاا يذوم نسذود نو هذاا الشذ ر شذ ر نحذس نو نحذو الذك، فذ ن هذاا 
ليس بمسبة للدهر ألن هاا وصف لما يقع ف  الدهر لما يقع ف  اليوم نو لما وقع فيذه، لمذا يقذع فذ  

ؤَِِسر م ﴿ الش ر نو لما وقع فيه، وهاا كما قال  ؤ م ْسسم ْم ِي يَ فِؤ  [، وقذال سذبحانه ﴿19:﴾]القمذرفِ  يَؤوم

يميَا يَؤؤاِ  الؤؤ   َْ حِ فِؤؤ  الم ؤؤلم ِِ ََؤؤيَاَ  الم ِم ِليْؤؤِيي َْهيم  َسؤؤا ِْ األيذذام التذذ   [ فوصذذف هللا 16﴾]فصذذلت:أَيَّؤؤايم يَ
عاب ب ا الكعرة نن ا نيام نحيسة، فمثل هاا ليس بسب للدهر؛ ألنذه وصذف لمذا وقذع فيذه با ضذافة 

 إل  المخلوق.

 الدهر قول القائل الدهر باطل والزمان غدار ونحو الك؟قال: هل يدخل ف  سب  /2س

الذدهر ي يبيذ  علذ  نحذد ولكذن  هاا من التنقص، وهاا من سب الذدهر؛ ألن   ج/ ال واب: نعم ألن  

 .هو هللا  ر  د  فيه ما ق   ر  د  الدهر وق   ر  ب  الاي د  

  ي وز التعبد بتالوت ا؟هل آية الر م المعروفة تعتبر من كالم هللا، غير نن ا منسوخة وي /3س

، سذوا  نكانذت باقيذة نم كانذت ف ذ  مذن كذالم هللا  ملسو هيلع هللا ىلصج/ ال واب: نعم، كل آية نزلت عل  النبذ  

يمؤرم ِسيمَهؤا أَوم ِسِمِلَهؤا﴿ منسوخة، كما قال  َِ ِِ نِ م [، وفذ  106﴾]البقذرة:َسا يَيَسخم ِسآم ميَةم أَوم يْيِسَها يَؤْ

يمرم ِسيمَهؤا أَوم ِسِمِلَهؤاَسا يَيَسخم ِسآم ميَ ﴿القرا ة األخرى َِ ِِ نِ م ذ ﴾ةم أَوم يَيمَسْمَها يَْ قذرآن  ت  خ  فاآليذة التذ  نُسِّ
تالوت ا والتعبذد بذالك، وحكم ذا منسذوه، وهذاا إاا كانذت منسذوخة، ونمذا إاا لذم تكذن  ت  خ  سِّ ولكن نُ 

يمرم ِسيمَها أَوم سِ ﴿اآلية منسوخة ف نه قد تُترك آية بيير النسخ كما قال  َِ ِِ نِ م  .﴾ِمِلَهايَْ

، (تحذدا القذرآن)، نو (قال القرآن)يستخدم بعض الكُتا ب نلعاظ منسوبة إل  القرآن كقول م:   /4س
 ، هل يصح الحكم علي ا بمن ا متعرعة عن القول بخلق القرآن؟(ف ن د  القرآن هاه الشب ة)

بقين، يقولذون قذال ج/ ال واب:ي؛ ألن  هاه الكلمات  رت عل  نلسنة كثير من نئمة نهل العلم السا

، فعذ  القذرآن كذالم هللا  القرآن، ورد القرآن ونحو الك، فينسبون الععل إلذ  القذرآن، ومعلذوم نن  

القذذرآن، ورد  هللا فذذ  فذذ  ، كذذمن م قذذالوا قذذال هللا فذذ  القذذرآن، تحذذدا هللا الحقيقذذة القائذذل هذذو هللا 
 القرآن، ونشباه الك.

درس الماضذ  نن ذم إاا نرادوا تمويذل صذعة الكذالم ف نذه كان من الردود عل  المعتزلة ف  الذ /5س
المعتزلذة  يترتب عليه نع  الصعات الت  نثبت ا المعتزلة، مع ننه قد تقرر ف  كثير من الذدروس نن  

 ي يثبتون ني صعة من الصعات، فما ال واب؟
الذذاين ي  ت، ونن  المعتزلذذة يثبتذذون ثالثذذة صذذعا وهذذو المعذذروف نن   اهُ ن ذذر  ر  الذذاي ق   ج/ ال ذذواب: نن  

 يثبتون إي صعة الو ود المطلق بشرط ا طالق هم ال  مية. 
 ثبت صعة من الصعات ونع  الباق  ف نه يُط ع ن  ب ثباته عل  ما نعاه. نوكل من 
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ليس له إي صعة الو ذود فقذط؛ الو ذود المطلذق،  هللا  مثال يقال لمن نثبت صعة الو ود قالوا إن  
يرها من الصعات؟ لم نعيت صعة العلذم؟ لذم نعيذت صذعة الكذالم؟ لذم نعيذت صذعة يقال له: لم نعيت  غ

هاه الصعات تسذتلزم المشذاب ة التمثيذل نو التشذبيه، فيقذال: لذم؟ فيقذول: ألن  المحبة؟ بل سيقول: إن  
هللا يحذب  هللا يذتكلم والمخلذوق يذتكلم، معنذاه فيذه تشذبيه. يقذول: إن   المخلوق يذتكلم، فكيذف نقذول إن  

هذذاا فيذذه تشذذبيه. فكذذالك يقذذال: الصذذعة التذذ  نثبت ذذا وهذذ  الو ذذود نيضذذا  ن  نمخلذذوق يحذذب معنذذاه وال

 .مو ود مشتركة، فالمخلوق مو ود وتقول هللا 

 ، والمخلوق عنده قدرة، فما العرق ما بين ما نثبت وما بين ما نع ؟ المعتزلة يثبتون القدرة   

 و ود الصعة من حيا ه  ف  المخلوق وفذ  هللا  إن   الو ود نيضا مشترك فيه التشبيه، إاا قلنا

تشذبيه، فالصذعة  ث ذم   ا  إا ،مو ذود والبشذر مو ذودون الو ذود فيذه تشذبيه، فذا   ا  هاا تشبيه ف ا نن  

 الت  نثبت ا في ا تشبيه وهو يريد نن ينع  التشبيه نن ينع  الصعات األخرى أل ل التشبيه.
نثبذذتم سذذبع صذذعات السذذمع والبصذذر والعلذذم والكذذالم وا رادة إلذذ  كذذالك نذذمت  لرشذذاعرة نقذذول ننذذتم 

لذتم صذعة اليضذب، صذعة الرضذا،  لتم صذعة اليذدين؟ لذم نو  لتم صعة الو ه؟ لم نو  آخره، فنقول لم نو 
صعة المحبة، صعة الرحمة، إل  غير الك، يقولون؛ ألن  هاه تستلزم التشبيه، فنقذول: كذالك صذعة 

يريذذد  ك صذذعة البصذذر تسذذتلزم التشذذبيه، كذذالك صذذعة ا رادة؛ هللا السذذمع تسذذتلزم التشذذبيه، كذذال
وا نسان يريد، لمااا نقول إن هاا فيه تشبيه؟ ي يب ال ميذع مذن م علذ  اخذتالف فذرق م بذمن إرادة 

 مختلعة عن قدرة المخلوق.  مختلعة عن إرادة المخلوق، بمن قدرة هللا  هللا 

يختلف عذن كذالم المخلذوق ورحمذة  األصل فكالم هللا  نقول ف  باق  الصعات مثل هاا ا  نقول إا
هللا تختلف عن رحمة المخلوق ف ثبات الصعات إثبذات و ذود؛ إثبذات لعذظ ومعنذ  ي إثبذات كيعيذة، 

ٌء َوهَْو السَِّسيْع النَِصؤيرْ ﴿ فال اشتراك ف  الكيعية، هللا  [، فكمذا ننذه 11﴾]الشذورى:لَيمَ  َكِسِمِلِه َش م

ق ب الله وعظمته فكالك له بصر يليق ب الله وعظمته، له كذالم يليذق ب اللذه سبحانه له سمع يلي
 وعظمته، وسمع ا نسان وبصر ا نسان وكالم ا نسان هاا يليق بحال ا نسان. 

 ايشتراك ف  نصل الصعة، نما الكيعية وتمام المعن  ف اه ي اشتراك في ا. ا  ف ا
لتنذاقض، كذل مذن نول يلزمذه التنذاقض؛ بذل سذيما نهذل يلزمذه ا ق  ر  كل مؤول للصذعات مذن العِّذ ا  ف ا

للقذذرآن والسذذنة ومذذا قالذذه  نننذذا نسذذلمفذذ  التنذذاقض؛ ألنذذه يتنذذاقض، ولذذو نعملذذوا القاعذذدة  البذذدد دائمذذا  
السلف والصالح لما صار التنذاقض فذ  نبذواب ايعتقذاد نبذدا، ولكذن م تذارة يثبتذون وتذارة يتذمولون 

 عقليا. بعقول م ألن م خلطوا قوي سنيا وآخر

 القرآن مخلوق ننه مثل نعضائنا وغير الك من المخلوقات ؟ ! هل معن  قول من قال إن /6س

هاا الكالم وسذماه قذرآن، نو نن   ق  ل  ج/ ال واب: ي، يقولون القرآن مخلوق؛ يعن  نن  هللا سبحانه خ  

ذس  لذ  ث م  ش   مخلذوق يعنذ ! خلقه ف  نعس  بريل فعبر  بريل بالك، ليس نن هللا  ه صذعته ويُم 

ل ق  هاا الش   يعن  ننه ليس صعة ،لذه خلقذه فذ  نعذس  بريذل وعبذر  س  مثل األعضا ، ي، خ  ويُح 
  بريل عما و ده ف  نعسه.

 القرآن مكتوب ف  اللوح المحعوظ؟ كيف نوفق بين كون هللا تكلم بالقرآن ونن   /7س

يعلذم مذا سذينزله    ذة الكذالم، فذا   مرتبذة الكتابذة نو   ذة الكتابذة للقذرآن غيذر ج/ ال واب: نن  

َِّّ ﴿ عل  رسوله  لمؤِي  ِِ لَْسوا أَيََّسا أْيؤِلَل نِ َم َِِجينْوا لَكْيم فَا  [، فذا  سذبحانه يعلذم نن  14﴾]هذود:فَِإلَّيم يَسم
فذ  القذرآن  هذاا الذاي سذينزله مكتوبذا   ل  ع ذ   ، ف  ملسو هيلع هللا ىلصسينزله عل  عبده محمد  -هاا الكالم-هاا القرآن 

لمكانة هاا القرآن وألنه ح ة هللا الباقية إل  قيذام السذاعة، نمذا الذتكلم فكذالم هللا  له وتعظيما   تشريعا  

  نو حين نراد نن ينب ه. ملسو هيلع هللا ىلصبالقرآن إنما هو حين نراد نن يبعا محمدا ، 

نمذذا نذذزول القذذرآن  ملذذة إلذذ  السذذما  الذذدنيا ف ذذاا نيضذذا عنذذد مذذن قذذال بذذه نذذزول مكتذذوب ي نذذزول 
 مسمود.

 
 

ذلِّيهِّ  ذهُ هللا وعاب ذهُ ونوع ذدهُ بس ذق ر، حيذا قذال تعال ﴿س مُص  ، وقذد ام  ، ف ق د  ك ع ر  ع م  ن ن هُ كالُم البشرِّ ع هُ ف ز  فمن سمِّ
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﴾]المدثر: ﴾]المدثر:26س ذق ر  ُل ال ب ش ذذرِّ ذذا ا إِّي  ق ذو  ذذق ْر لمذن  قذذال ﴿إِّن  ه  ع ذد  هللاُ بِّس  ذذا ن و  ن ذا ون ي ق ن ذذ25[، ف ل م  ا ننذذه [، ع لِّم 
بِّهُ قول  البشر. ، وي يُش   قوُل خالقِّ الب شرِّ

ذر،  ث لِّ قذول الكع ذارِّ ان ز    ت بر، وع ن  مِّ عان  البشر، فقد  ك ع ر، فمن نب ص ر  هاا اع  ن  م  ص ف  هللا بِّمعن   مِّ ن  و  م  و 
 وع لِّم  نن ه بصعاته ليس  كالبشر.

، وعلذ  نن  ـذالقذرآن كذالم الحذق  نن   ، وعلذ قد مض  الكالم ف  الدرس الماض  عذن كذالم هللا 

بحروفه ومعانيه، ونن  هللا سبحانه تكلم بذه، فمنذه بذدن وسذمعه منذه  بريذل عليذه  القرآن كالم هللا 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالسالم، فبليه إل  النب  

 القرآن مخلوق، نو نن  القرآن عبارة عن كذالم هللا، نو مذن قذال إن   وتقدم لنا إبطال  قول من قال إن  

قذديم، ونحذذو الذذك مذن نقذذوال نهذذل البذدد والضذذاليت؛ مذذن نقذذوال  وكذذالم هللا  نعسذذ   كذالم هللا
المعتزلذذة واألشذذاعرة والعالسذذعة وغذذالة الصذذوفية، وتقذذدم لنذذا الذذك مختصذذرا فذذ  نو ذذه الذذرد علذذ  

 نولئك.
وفذذ  مسذذملة الكذذالم النعسذذ  اكرنذذا بعذذض األو ذذه، وسذذبق نن تقذذدم لنذذا فذذ  شذذرح الواسذذطية لشذذيخ 

ردود مزيدة عل  ما اكرنا، وقد رد  شيخ ا سالم ابن تيميذة علذ  مذن قذال سبق بن تيمية ا سالم ا
؛ ألن ذا اشذتملت علذ  (نالِسؤِييية)بالكالم النعس  فذ  تسذعين و  ذا، فذ  رسذالة مطبوعذة سذميت 

سذمع وإنمذا نلقذ  نعس ؛ يعن  ننه لذم يذتكلم بصذوت يُ  تسعين و  ا ترد  قول من قال إن كالم هللا 

 ه ف  ُرودِّ  بريل.ما نراد
ؤؤهْ   وَانَؤؤهْ  -يِيؤؤ  ال ؤؤرمآ-فسؤؤآ سؤؤِسَِهْ ) /الطحذذاوي  قذذال َََي أَيَّؤؤهْ كؤؤبْي النشؤؤِر  فَ َؤؤ م َكذَؤؤَر  وقؤؤ  يسَّ فَؤؤَل

ِليِه َس ََر﴾]الس ِر: ََ هْ نَس َر  ْيث قال ِِالى﴿َسْْصم ََؤَ   ْ نَِسؤ َرم لسؤآم قؤال ﴿ ِآم َهؤيَا  ِ َّ 26وأو ا أَوم [  فَلَسَّ

ؤنِهْ قؤوَل النشؤر  َوَسؤآم َوَصؤَ    25ْل المنََشِر﴾]الس ِر:قَوم  يَا وأَيم َيَّؤا أيؤه قؤوْل ِؤالِل النَشؤِر  و  يْشم ََِلسم   ]

ِلؤَي أيَّؤه  ََ ََؤآم ِسِمؤِل قؤول الكذَّؤاِر ايمَلَجؤر  و َِنؤر  و َم نِسِيَى ِسآم َسِؤاي  النشؤر  ف ؤ م َكذَؤر  فسؤآ أنمَصؤَر هؤيا ا

 ( .نصذاِه ليَ  كالنشر

 ي يشبه قول البشر. كالم هللا  ال مل مشتملة عل  تقرير مسملة عظيمة وه  نن   هاه

 الاي ي يشبه بصعاته البشر. وكيف يشبه قول البشر وهو كالم الباري 

لذه صذعاته  فالبشر ل م صعات م ف  كالم م وف  سمع م وبصرهم وإدراكذات م ونعضذائ م، وهللا 
ي يشذبه  -التذ  من ذا كالمذه-اته فذال يشذبه فذ  صذعاته فذ  كالمذه وفذ  سذمعه وبصذره و ميذع صذع

 صعات البشر. 
ولذيس بقذول  هذو قذول  بريذل، نو نحذو الذك فمن قال عن القرآن إنه قول بشر، نو إنه مخلوق، نو

مذن قذال إن  القذرآن  ف ن  هاا كذافر بذا  العظذيم؛ ألن   ، نو ننه كالم  بريل وليس بكالم هللا هللا 

ْل المنََشِر)اا كعر، كما قال سبحانه ﴿ه كالم بشر ف ن   ؤِليِه َسؤ َرَ 25 ِآم َهيَا  ِ َّ قَوم -25﴾]المذدثر:(َسْْصم

 [ لقول الوليد.26
َولَ َؤ م ه بشذر كمذا قذال سذبحانه ﴿ُمذل ِّ ع  قالوا: إنمذا يُ  -ني المشركون- إاا تبين لك الك ف ن م قالوا نيضا  
ِملَؤؤْي أَيَّْهؤؤيم يَ ْولْؤؤؤوَآ  ِيََّسؤؤا يَِْل ِْسؤؤؤ َََرنِؤؤؤ ا يَ َمَجِسؤؤ ا َوَهؤؤؤيَا ِلَسؤؤاٌآ  ؤؤْ وَآ  ِلَيمؤؤؤِه أَ ِْ هْ نََشؤؤٌر ِلَسؤؤؤاْآ الَّؤؤِيح يْلم

 ونبوا ا اعان له وصعوا القرآن بصعات:  .[....][، فالاين نبوا هداية 103﴾]النحل:ْسنِيآٌ 

 .قال بعض م: هو كِّ انة  .وقال بعض م: هو شعر 

  بشر. الوقال بعض م: هو قول  م: نساطير األولين. وقال بعض  

وكل هاه األقوال يعلمون ننما ه  لتنعير الناس عن قبول هذاا القذرآن، فلقذد تواعذد كمذا هذو معلذوم 
اد  بذالقرآن، ُ ذل  ، بذل قبذل الذك وكُ ملسو هيلع هللا ىلصف  القصة ثالثة من كعذار قذريأ ني يذمتوا إلذ  النبذ   م كذان يُذر 

ف اا ب ذم  وفالنا   ولما اهب و د فالنا   ف  الليل يسمع قرا ته للقرآن، ملسو هيلع هللا ىلصاهب نحد هؤي  إل  النب  
ثالثذذة يسذذمعون القذذرآن لمذذا لذذه مذذن سذذلطان علذذ  نعوسذذ م، ثذذم لمذذا ر عذذوا تقذذابلوا فذذ  الطريذذق، 

ي يذراهم بعذض العامذة وبعذض النذاس فذال ن فتواعدوا ني يسمعوا مرة نخرى ل اا القرآن؛ أل ل ن
ثالثذة حتذ   ثذم صذارت نيضذا   ا تمعوا نيضا   يقبل قول م ف  رد القرآن، ثم لما  ا  من الليلة الثانية

ا فِيِه لََِلَّكْيم ﴿ ،ا نن م يبد نن يتعارقوا عل  الكرنو مِآ َوالمغَوم َوقَاَل الَِّييَآ َكذَْروا َ  َِسمَسِْوا ِلَهيَا الم ْرم
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ََيَانًا َشِ يً ا (26) َِغمِلنْوآَ   [. 27- 26 ﴾]فصلت:فَلَيِْيي َآَّ الَِّييَآ َكذَْروا 
ل  الوليد نو عقبة إل  النب   كالك سِّ ليعاوضه ف  شذمن القذرآن ونن يتذرك هذاا األمذر، قذال  ملسو هيلع هللا ىلصلما نُر 

 معنذذا لذذك مذذن المذذال مذذا تكذذون بذذه نغنذذ   نردت مذذاي   نردت ملكذذا مل كنذذاك، وإن   لذذه: يذذا محمذذد إن  
 العرب، وإن نردت نسا  نظرنا ف  ن مل نسا  العرب فمتينا ب ن إليك. 

َسِآ 1ْؤي)فذتال عليذه صذدر سذورة فصذلت ﴿ ،اسذمع ،عنذدكلذه هذاا الذاي  ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ْم (َِيِليؤٌل ِسؤآم الؤرَّ

يِي) ِْ ِملَْسوَآ)2الرَّ يم يَ َََرنِيًّا ِل َوم ميًا  ِم ميَاِْهْ قْرم لَ َِؤْرهْيم فَْهؤيم َ  3(ِكَِاٌ  فْص ِ ََ أَكم َر َم َ (نَِشيًرا َويَِييًرا فَؤْ

ؤؤَسِْوآَ  ِْكْيم لذذه تعذذال  ﴿فذذ  الذذتالوة حتذذ  بلذذ  قو ملسو هيلع هللا ىلص[ ومذذر 4-1﴾]فصذذلت:يَسم َمَرْوؤؤوا فَ ْؤؤلم أَيؤؤيَرم فَؤؤِإآم أَ

ََا م َوَِْسو َ  َِ َِة  َِ َةً ِسِمَل َصا  .[13﴾]فصلت:َصا

 .فالتعت إليه الر ل فقال حسبك اآلن، فر ع إل  قومه
، قالوا لقد نتاكم فالن بو ه غير الو ه الاي اهب به، فلما حضر، قذالوا مذا عنذدك لما رنوه مقبال  ف

 يا فالن؟ 
لذه  ليس هو بالشعر، وليس هو بالك انة، وليس هو بذالكالم الذاي نذملف، إن   : إن  سمعت كالما  قال

الوة مثلثة-عليه لطُالوة  لحالوة، وإن   نعاله لمثمر، وإنذه  نسعله لمورق، وإن   وإن   -نو ط الوة نو طِّ
 عليه.  عالليعلو وي يُ 

شذعر وهذو قذول البشذر نن ذم هذم الذاين ردوا علذ   نولئك الاين قالوا هو ك انة وهذو بالك نن   ن  فتبي  

اننعس م ﴿ َِيم َيَِمَها أَيمذْسْْهيم ظْلمًسا َوَْلْوًّ ْ وا نَِها َواسم َْ  [.14﴾]النمل:َوَج

علي ذا فيمذا ا ك ذر  بشذ   مذن التقريذر العذام كمذا فعذل الشذارح؛ لكذن هذاه  هاه المسملة يمكن نن نمذر  
كون القرآن ي يشبه كذالم البشذر وي  ؛ ألن  (ئل الينو   )المسملة متصلة ببحا عظيم، وهو بحا 

. يشبه قول البشر هو المسملة الموسومة عند العلما  بمسملة إع از القرآن ونن   ز   القرآن ُمع  ِّ
ل ا كتب العقائد، ول ذا صذلة ببحذا ديئذل النبذوة  ض  ر  ع  ت  وهاه ويشك مسملة م مة قل  بل ن د ر  نن ت  

ذزا   ف   ف  التوحيد؛ ألن   علذ  صذحة نبذوة  ودلذيال   صلت ا تارة بديئل النبوة مذن كذون القذرآن ُمع  ِّ

القذرآن  وهذو نن   ، وننه منزل من عند هللا، ومن   ة نخرى ل ا صلة بمبحا كذالم هللا ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 ليس ككالم البشر.  كالم هللا  ي يشبه كالم البشر ونن  

لة الموسذذومة ب ع ذذاز القذذرآن؛ أل ذذل نذذدرة الكذذالم نن نقذذرر هذذاه المسذذملة وهذذ  المسذذم ا  فذذال بذذمس إا
 ة، وناكر من ا بعض ما يناسب هاه الدروس المختصرة.ل  ص  ع  علي ا ف  كتب العقائد مُ 

لتقرير هاه المسملة وه  مسملة إع از القرآن، وقذد تكلذم في ذا ننذواد مذن النذاس مذن  ميذع العذرق 
 والمااهب، ن عل البحا في ا ف  مسائل، نقول:

 سملة األول :الم 
لعظ ا ع از لم يرد ف  الكتاب وي ف  السنة، وإنما  ا  ف  القرآن وفذ  السذنة نن  مذا يعطيذه  نن   

 هو آية وبرهان عل  نبوته. ملسو هيلع هللا ىلصلرنبيا  والرسل وما آتاه محمد  هللا 
 حذادا وي بذمس فلعظ المع زة لم يمتِّ كما اكرنا من قبل ف  الكتاب وي فذ  السذنة وإنمذا هذو لعذظ  

 به المعن  الصحيح الاي سيمت .    نِّ باستعماله إاا عُ 
 الاي  ا  ف  القرآن اآليات والبراهين؛ لكن العلما  استعملوا لعظ ا ع از لسبب، وهو:

العرب بذمن يذمتوا بمثلذه، نو نن يذمتوا بعشذر سذور مثلذه نو نن يذمتوا بسذورة  ى هللا د  ح  القرآن ت   نن  
ذت  م ي ي لِّبُوا، ولم يمتوا بما فل م  اهُ د  ح  من مثله، فلما ت   بذه، فذدل الذك علذ  ع ذزهم، والذك بسذبب  م  اهُ د  ح 

ز  ل م فلم يمتوا بمثله، قال  نن   ْوا نِِسِمؤِل ﴿ القرآن ُمع  ِّ ََلَؤى أَآم يَؤِْم يؤْ  َوالمِجؤآ   ِ ِم اْلم ََِسَِ قْلم لَئِآم اجم

ِمْوؤ ْوَآ نِِسِمِلؤِه َولَؤوم َكؤاَآ نَ مِآ َ  يَؤِْم َم َظِهيؤًراَهيَا الم ْرم ِم ْوا ﴿ [، وقذال 88﴾]ا سذرا :ْهيم ِلؤنَ قْؤلم فَؤِْم

ِ  ِآم كْيؤؤؤِْيم َصؤؤؤاِ قِيَآ) َّّ ِمِْيم ِسؤؤؤآم ْ وِآ  ؤؤؤََِه ِم َوا مَْؤؤؤوا َسؤؤؤآم اسم ؤؤؤِر سْؤؤؤَورم ِسِمِلؤؤؤِه ْسذمََِريَؤؤؤا (فَؤؤؤِإلَّيم 13نَِِشم

ِ َوأَآم  َّّ لمِي  ِِ لَْسوا أَيََّسا أْيِلَل نِ َم َِِجينْوا لَكْيم فَا ِلْسوآَ يَسم  [. 14-13﴾]هود: َ   ِلَهَ  ِ َّ هَْو فََهلم أَيمِْيم ْسسم
ذ ذُزوا، وهذم يريذدون ني وسذيلة لمعارضذة القذرآن وإثبذات ننذه  ع  ق ذا و  إاا تبين الذك فالتحذدي لم  وع  ِّ

ِمِلهِ ﴿قول البشر،  ْوام نَِِشمِر سَْورم س ِ ِم ِمِلؤهِ ﴿، ائتذوا بمثلذه، ﴾فَْ ؤآ س ِ ْوام نِسْؤوَر م س ِ ِم ذُزوا س ذ﴾فَؤْ   م  ، لمذا ع  ِّ

الك نو ع زهم سموه: مسملة إع از القرآن؛ أل ذل التحذدي وع ذز الكعذار نن يذمتوا  م   ُ ل  ع  العلما  فِّ 
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 بمثله.

 :المسملة الثانية 
 ننزل القرآن.  لما ز     أل ل السماد، نع   ز     نع   هللا  ، وليس نن  ز  هو الُمع  ِّ  كالم هللا  نن   

البشذر عذن ا تيذان  ز     نع   هللا  ا ع از صعة القرآن، ولكن ي يقال نن   ين نن  والعرق بين المسملت

سلب م القدرة علذ   هللا  هاا القول يتضمن، بل يدل عل  نن م قادرون لكن   بمثل هاا القرآن؛ ألن  
 هاه المعارضة. 

 ا ع از والبرهان واآلية والدليل ف  القرآن نعسه لم؟ ا  ف ا

ذذز  النذذاس، نن يذذمتوا بمثذذل هذذاا القذذرآن، نو صذذرف م عذذن  هللا  ، وي يقذذال إن   ألنذذه كذذالم هللا نع   

 الك، كما ه  نقوال يمت  بيان ا.
وآيذة رسذالته  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  ةنبوفآية  القرآن آية، تعبير نهل العلم ف  هاه المسملة نن   تنتبه عل  نن   ا  ف ا

 القرآن.

ه الذوح  وهذو بيذار حذرا  فمتذاه  بريذل ف ق ذال  م     ، فلما ف  ملسو هيلع هللا ىلصخاف  كالم هللا  ع  مِّ ا س  لم   ملسو هيلع هللا ىلصبل محمد 
ن   :لذذه ن   (َسؤؤا أَيَؤؤا نِ َؤؤاِر م )ق ذذال   ،اق ذذر  :  ،ف ق ذذال  اق ذذر  ؤؤِي َرن ِؤؤَذ الَّؤؤِيح ق ذذال  ﴿ ،(َسؤؤا أَيَؤؤا نِ َؤؤاِر م )ق ذذال  اقمؤؤَرأم نِاسم

لََل) ََلَلم 1َِ يَساَآ ِسآم  ِ لََل اْلم َِ ل  فذ 2[2-1﴾]العلق:( ، فر ذع ملسو هيلع هللا ىلص  نول مذا نبذا النبذ  إل  آخر ما نُن زِّ

ي فذ  نلعاظذه ومعانيذه  ملسو هيلع هللا ىلصهاا الكالم ي يشبه كالم نحد، ولذم يتحملذه  ف ب ا فؤاده؛ ألن  ير ُ  ملسو هيلع هللا ىلصب ا 
يعنذ  -نن يتحمذل الذك فر ذع ب ذن  ملسو هيلع هللا ىلصولعظه، وي ف  نيضا صذعة الذوح  والتنزيذل، فمذا اسذتطاد 

 إل  آخر القصة.  ملسو هيلع هللا ىلصير ف ب ا فؤاده  -باآليات
 ول ما  ا  الوح  لم يتحمل هاا الاي  ا ه، لم؟ ن ملسو هيلع هللا ىلصفالنب   ا  إا

 ، ونما كالم البشر ف نه يتحمله لما سمع منه.ألنه كالم هللا 

 :المسملة الثالثة 
 نقوال الناس ف  إع از القرآن.

 ل ا صلة بديئل النبوة. -كما اكرنا-مسملة إع از القرآن 
ز  لمن؟  والقرآن ُمع  ِّ
 لكل المخلوقات، لم؟ ؛ بل مع زلل ن وا نس  ميعا  

، را ع إل  نشذيا  كثيذرة ا  ز   ِّ ي يشبه كالم الخلق، وكون القرآن مع   كالم هللا و، ألنه كالم هللا 

 يمت  في ا البيان.
 ف  نقوال: ملسو هيلع هللا ىلصإع از القرآن دليل نبوة النب   ن   ل ن  فاختلف الناس ف  و ه ا ع از أل

  :ال ول األول 
ومذن غيذرهم حتذ  مذن المعاصذرين الذاين تذمثروا بالمدرسذة العقليذة اهب إليه طائعة من المعتزلذة 
 ف  الصعات والكالم، قالوا:

القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته، وإي فالعرب قادرة عل  معارضذته ف  ا ع از  إن  

فُوا عذن معارضذته، ف ذاا الصذرف هذو قذدرة هللا  نن  ملسو هيلع هللا ىلص، ي يمكذن للنبذ  ف  األصل؛ لكن م ُصرِّ

 عن معارضته.  ميعا   يصرف م

لُِّك هؤي   ميعا وه  قوة هللا   . وهاا الصرف يبد نن يكون من قوة ت م 
ذذا  فذ ا ف ة  التذذ  تسذذمع عن ذذا، القذذول بالص  ذر  ف ة  الص  ذذ ؛ يعنذذ  نن  ر  البشذذر عذذن معارضذذة هذذاا  ف  ر  هللا ص 

 العرب قادرون عل  المعارضة.  القرآن، وإي ف ن  
 ام و ماعة بما هو معلوم.ظ   ور الاي ينسب للن  وهاا القول هو القول المش

 وهاا القول يرده نشيا  نقتصر من ا عل  دليلين:
 الدليل األول سمع  نقل  من القرآن. 

 . والدليل الثان  عقل 

                                                
 (422(/ مسلم )3البخاري ) 2
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ف و قول هللا  :ال رمي  األول وهو ال ليل أسا ال ليل ﴿ ِِ ََِسَِ ََلَؤى أَآم  قْلم لَئِآم اجم يْ  َوالمِجآ   ِ اْلم

َم َظِهيؤًرايَْم  ِم ِمْوؤْهيم ِلؤنَ ْوَآ نِِسِمِلؤِه َولَؤوم َكؤاَآ نَ مِآ َ  يَؤِْم  [، فذا  88﴾]ا سذرا :ِْوا نِِسِمِل َهؤيَا الم ْؤرم

فذ   تمت  بمثل هاا القرآن وصار بعض م لبعض معينذا   ا نس وال ن لو ا تمعت عل  نن   ن  ن   ت  ب  نث  
ا تمذاع م مذع  وهذاا إثبذات لقذدرت م علذ  الذك؛ ألن   ا تيان بمثل هاا القرآن نن ذم لذن يذمتوا بمثلذه،

 سلب القدرة عن م بمنزلة ا تماد األموات لتحصيل ش   من األشيا .

وظ يذرا  بي ن  نن م لو ا تمعوا عل  نن يمتوا بمثذل هذاا القذرآن وكذان بعضذ م لذبعض معينذا   فا  

 عل  المعارضة، ف ن م لن يستطيعوا نن يمتوا بمثل هاا القرآن.
 م التذ  ترِّ د  ل م القدرة لذو ا تمعذوا قذادرين وبعضذ م لذبعض يعذين، لكذن م سذيع زون مذع قُذ ت  ب  مث  ف

 عل  المعارضة. ست تمع وسيكون بعض م لبعض معينا  
وهذاه اآليذذة هذذ  التذ  احذذتم ب ذذا المعتزلذذة علذ  إع ذذاز القذذرآن، فعي ذذا الذدليل ضذذدهم علذذ  بطذذالن 

ف ة  الص    .ر 
ا ع ذاز  األمة ن معت من  ميع العرق والمااهب نن   نن   :يل الِ ل أسا ال ليل الِاي  وهو ال ل

 .ويضاف إل  القرآن وي يضاف إل  هللا  ب  س  ن  يُ 

 فال يقال إع از هللا بالقرآن، وإنما يقال باتعاق ال ميع وبال خالف هو إع از القرآن.
ز  فذ  نعسذه،  ف ضافة ا ع از إل  القرآن تدل عل  نن   ولذيس ا ع ذاز مذن هللا بصذعة القرآن ُمع  ِّ

 القدرة.
ألننا لو قلنا ا ع از إع از هللا بقدرته الناس عن ا تيان بمثل هاا القرآن، فيكون ا ع ذاز بذممر 

 خارج عن القرآن.
ذ للقذرآن علمنذا بُطذالن نن  ف  فلما ن معت األمة من  ميع العئات والمااهب علذ  نن  ا ع ذاز وص 

ع  ا ع ذاز  من قال بالصرفة بمن    ؛ ألن    يكون ا ع از صعة لقدرة هللا هللا سلب م القدرة هاا را ِّ
 را ع إل  صعة القدرة وهاه صعة ربوبية.  -يعن  تع يز نولئك-

 عل  الك. ف  نعسه، وإنما تكون المع زة ف  قدرة هللا  ا  ز   ِّ ع  ي يكون القرآن مُ  ا  ف ا
 وهاا يشك ننه دليل قوي ف  إبطال قول هؤي . 

قذول م ي  ا المعتزلة المتمخرون اهبوا عل  خالف قول المتقذدمين فذ  ا ع ذاز بالصذرفة؛ ألن  ل ا
 .وي عقال   يستقيم ي نقال  

 الِاي :  ال ول 
ز  بملعاظه، فملعاظ القرآن بليت المنت   فذ  العصذاحة؛ ألن    ون  فُذر ِّ ع  البالغيذين يُ  من قال القرآن ُمع  ِّ

 العصاحة بقول م:
  فؤؤؤؤؤؤ  فصؤؤؤؤؤؤاْة السذؤؤؤؤؤؤر

 سبسِه

سؤؤؤؤآ وسؤؤؤؤآ يْذؤؤؤؤر  فيؤؤؤؤه 
 غرانِه

 فالقرآن مشتمل عل  نعال العصيح ف  األلعاظ.
كذالم المذتكلم  ولما تممل نصحاب هاا القول  ميع كالم العذرب فذ  خطذب م ونشذعارهم، و ذدوا نن  

فذ  المعلقذات وي فذ  -يبد نن يشتمل عل  لعظ دان  فذ  العصذاحة، وي يسذتقيم فذ  كذالم ني نحذد 
فذ   ي يسذتقيم نن يكذون كالم ذم دائمذا   -رب وي ف  نثرهم وي ف  مراسالت م إلذ  آخذرهخطب الع

العذذرب  نعلذذ  العصذذاحة، فنظذذروا إلذذ  هذذاه ال  ذذة فقذذالوا العصذذاحة هذذ  دليذذل إع ذذاز القذذرآن ألن  
 عا زون. 

ذت   القرآن اسم لرلعاظ والمعان ، فذا   وهاا ليس ب يد؛ ألن   ت   بمثذل هذااد  ح  القذرآن، نو  ى نن يُذؤ 

 وهذذاه المثليذذة إنمذذا هذذ  بذذاللعظ وبذذالمعن   ميعذذا   -كمذذا زعمذذوا-بمثذذل عشذذر سذذور مثلذذه معتريذذات 
 وبصورة الكالم المتركبة. 

 بملعاظه نعم لكن ليس و ه ا ع از األلعاظ وحدها. ا  ز   ِّ ع  كونه مُ  ا  ف ا
  :ال ول الِالث 

 قارعة الطريق. ا ع از ف  المعان  ونما األلعاظ ف   عل  من قال إن  
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مثل ما يقذول ال ذاحظ وغيذره؛ يعنذ  فيمذا سذاقه فذ  كتذاب الحيذوان يقذول: الشذمن فذ  المعذان  نمذا 
 قارعة الطريق.  عل  األلعاظ ف   ملقاة

يلة باأللعاظ عل  المعان  يعن  نن    .األلعاظ يتداول ا الناس؛ لكن الشمن ف  الدِّ
مشذذتمل علذذ  فصذذاحة األلعذذاظ وعظمذذة المعذذان  كمذذا اكرنذذا القذذرآن  ننذذه قصذذور ألن   وهذذاا يشذذك

 3. ميعا  
 :ال ول الرانع 
ف  نظمه، ومعن  النظم هو األلعاظ المتركبة والمعان  الت  دلذت علي ذا  ز   ِّ ع  القرآن مُ  من قال إن   

 .األلعاظ وما بين ا من الروابط
ت اُج فيه  ن  يعن  ن   ت اُج فيه إل  نشيا ، يُح  ل  معاْن ف  داخل هذاه األلعذاظ يُع ب ذُر ل  نلعاظ وإإالكالم يُح 

صذور بالغيذة، فذ  ب ا، يُع ب ُر باأللعاظ عذن المعذان  وإلذ  رابذط يذربط بذين هذاه األلعذاظ والمعذان  
 وف  صور نحوية عالية، وهاا الم مود سماه نصحاب هاا القول الن ظم. 

فيمذذا كتذذب فذذ  ديئذذل العالمذذة عبذذد القذذادر ال ر ذذان   ،وهذذاا هذذو مدرسذذة الُ ر ذذان  المعروفذذة
 .ا ع از وف  نسرار البالغة

ا قال به ال ر ان  وهو مسبوق إليه من   ة الخط اب  وغيذره يعنذ  فذ  كلمذة، هذو  وهاا القول ل م 
 نراد به الرد عل  عبد ال بار المعتزلذ  فذ  كتابذه المينذ ، ف نذه نلذف كتذاب المينذ  و عذل م لذدا  

ا ع از را ع إل  اللعذظ والمعنذ   اب ديئل ا ع از ونن  كامال ف  إع از القرآن، ورد  عليه بكت
والروابط؛ يعن  إل  النظم ،نظم القرآن  ميعا، المقصذود بذالنظم يعنذ  تذآلف األلعذاظ وال مذل مذع 

 دييت المعان  البالغية واللعظية وما بين ا من صالت نحوية عالية. 
  از القرآن.وهاا القول قول  يد؛ ولكن ي ينبي  نن يُقصر عليه إع

  : ال ول الِاس 
 إع از القرآن فيما اشتمل عليه.إن  من قال 

  : فالقرآن اشتمل عل 
   ؛ بممر الماض  وبممر المستقبلملسو هيلع هللا ىلصنمور غيبية ي يمكن نن يمت  ب ا النب. 
   ملسو هيلع هللا ىلصواشتمل القرآن نيضا عل  نمور تشريعية ي يمكن نن تكون من عند النب. 
 لطة للنعوس ي يمكن نن تكون من عند بشرواشتمل القرآن عل  هداية ومخا. 

 . القرآن محتمل عل  هاه األشيا   ميعا   وهاا قول لبعض المتقدمين و مع من المعاصرين بمن  
ت به العرب، والعرب حينما خوطبذوا بذه ي  د ِّ إع از القرآن الاي تُحُ  ن  عليه ن   ل  كِّ ولكن هاا القول يُش  

نن يذمتوا بمثذل هذاا القذرآن نو بمثذل  ،خوطبوا بكالم مشتمل عل  نشيا  كثيرة، وكان التحدي واقعا  
سذذورة نو بعشذذر سذذور مثلذذه معتريذذات كمذذا زعمذذوا، وهذذاا يذذؤول إلذذ  مذذا تميذذزت بذذه العذذرب، وهذذو 

فعة الكالم   الغته.فصاحته وبومسملة البالغة وما تميزوا به من رِّ
والعذذرب لذذم تكذذن متقدمذذة عارفذذة بذذاألمور الطبيذذة وي بذذاألمور العلسذذعية وي بذذاألمور العقديذذة وي 

ا ع ذاز وقذع  بالييبيات، وليس عندهم معرفة بالتواريخ عل  تعاصيل ا ونحو الذك، حتذ  يقذال إن  
-والحذروفيعن  من   ذة األلعذاظ -هاه ال  ة؛ لكن م خوطبوا بكالم من  نس ما يتكلمون به  ف 

 .كالم هللا ألنه ؛ لكن م ع زوا عن ا تيان بالك 
 الس ار  كِير  واألقوال سِيوَة؛ ألآَّ – ول األِير لا- : 

ز  ألنه كالم هللا  نن    ي يمكن نن يشبه كالم المخلوق. ، وكالم هللا القرآن ُمع  ِّ

ن ا ون ي ق ن  وهاا القول هو الاي اكره الطحاوي هنا ،قال ) ذبِّهُ قذول  ع لِّم  ، وي يُش  ا ننذه قذوُل خذالقِّ الب شذرِّ
ث ذلِّ قذول  ت بر، وع ن  مِّ عان  البشر، فقد  ك ع ر، فمن نب ص ر  هاا اع  ن  م  ص ف  هللا بِّمعن   مِّ ن  و  م  البشر، و 

ر، وع لِّم  نن ه بصعاته  .(ليس  كالبشر -الت  من ا القرآن-الكع ارِّ ان ز   
إليذذه شذذارحوا هذذاه الرسذذالة سذذوا  مذذن السذذلعيين نو مذذن  ْ  در  ع ذذت  ي   موهذذاا القذذول الذذاي نشذذار إليذذه لذذ

ع ونعظم األقوال؛ بذل هذو ف  ف  تقرير هاه المسملة، وهو من نر   -المبتدعة من الماتريديين وغيرهم

                                                
 .انتهى الوجه األول من الشريط التاسع 3
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 ي يمكن نن يشبه كالم البشر. كالم هللا  قول الحق ف  هاه المسملة: نن  ال
فتقذول هذاا عربذ ، وتذرى آخذر فتقذول هذاا نوروبذ ،  نا  فيما يتميز به المخلوقات ترى فال خا مثال  

 وترى ثالثا فتقول هاا من شرق آسيا، لم؟
ذ ا  خ  عل  الك، ولو ن   ت  ل  الصعة العامة د   ألن   هذاه  ن  نشذيا  كثيذرة متنوعذة دلتذه علذ  ن   دُ د ِّ ع ذيُ  ْ  ااآلخِّ

لقيذة صذوالصذورة هذ  صذورة عربذ ، وهذذاه الصذورة صذورة نور ورة مذذن بذ ، هذذاه الصذورة الخ 
 شرق آسيا وهكاا. 

الصورة العامذة ب ذا تتعذرق األشذيا ، فالذاي يذدل علذ  العرقذان مذا بذين شذ   وشذ  ، ونهم ذا  ا  ف ا
 الصورة العامة له. 

لقية–كالم الناس   .كالم الناس يختلف بعضه عن بعض -إاا انتقلنا من الصورة الخ 

كالم ذم ي  مذن قذول السذلف؛ ألن   قول الصحابة إاا سذمعنا كالمذا نقذول هذاا مذن قذول الصذحابة نو
كبي السل  قليل كِير الذائ   وكبي الِل  كِير قليؤل )يشبه كالم المتمخرين، كما قال ابن ر ب 

 .(الذائ  
هذذاا مذذن كذذالم السذذلف، فلذذو نتينذذا بكذذالم إنسذذان معاصذذر  فكذذالم السذذلف لذذه صذذورة عامذذة تعلذذم نن  

 العرق. وبكلمات له كثيرة وقارناها بكالم السلف يتضح 
 المخلوق البشر ف  كالمه متباين. ا  ف ا

بذذن عبذذد اإاا رنيذذت كذذالم ا مذذام نحمذذد تقذذول هذذاا لذذيس كذذالم ابذذن تيميذذة، تذذرى كذذالم الشذذيخ محمذذد 
النووي، إاا رنيت كالم ا مذام نحمذد تقذول هذاا لذيس  الوهاب ف  تقريره تقول هاا ليس بكالم مثال  

 كالم نب  حنيعة وهكاا. هو 
ي ز  هاا الكالم.   ع  مِّ له هيئة من س   له صورة،الكالم  ا  ف ا  ا م 

 ي يشبه كالم البشر. كالم هللا  وهاا هو الاي نشار إليه الطحاوي بمن  

 نيقن ننه ليس بكالم البشر. هُ ع  مِّ ، ف اا القرآن من س  هُ تُ ع  صِّ  كالم هللا  إاا تبين الك ف ن  
ي ونحذو الذك نرادوا معارضذة القذرآن بصذورة ول اا بعض األدبا  اليواة مثل ابذن المقعذع والمعذر

ُحوا ف  الك ف   ذن  وا منحاهم إل  م  رُ ي  ي ندبية فظ ر؛ بل اف ت ض    التذمثير إلذ  مذا نشذبه الذك فذ  كتذب م ح 
 المعروفة وه  مطبوعة.

كذالم  افتضذحوا ألن    منن يذمتوا شذ   لكذن ،مذن   ذة األلعذاظ ،نرادوا المعارضة من   ة المعذان 

 . نن يكون مثل كالم هللا  البشر ي يمكن

هذم اليايذة فذ   ،هم الياية ف  البيان، هم الياية فذ  معرفذة العصذاحة ،العرب عندهم معرفة بالبيان
 معرفة تركيب الكالم؛ لكن م لما سمعوا القرآن ما استطاعوا نن يعارضوه لم؟

ي يشذذذبه كذذذالم   كذذذالم هللا الكذذذالم ي يشذذذبه الكذذذالم، ي يمكذذذن، ي يمكذذذن نن يعارضذذذوا؛ ألن   ألن  

 المخلوق. 
 : ا  إاا تبين لك الك، فنقول إا

ُرهُ هو نن   ي يشذبه كذالم البشذر، وي يماثذل  ـذكذالم هللا  ن  هذو ن   و ه ا ع از ف  كالم هللا  ما نُق ر ِّ

، والنذاس ي يسذتطيعون علذ  يماثذل صذعة هللا  البشذر ي يمكذن نن يقولذوا شذيئا   كالم البشذر، ونن  

د مشارب م نن ي  اختالف  ِّ ف  عظمتذه لذو  وا نعظم من هاا الكالم، وإي فكالم هللا ق  ل  ت  طبقات م وتنو 
 البشر نعظم من القرآن لكانت الح ة نعظم؛ لكن م ي يتحملون نكثر من هاا القرآن. ل  م  ح  ت  

ذذ ُج مذذن ع ائذذب القذذرآن مذذا يُخ  ذذرِّ ُج، ل ذذاا ت ذذد التعاسذذير مذذن نول الزمذذان إلذذ  اآلن وكذذل واحذذد يُخ  رِّ
 والقرآن كنوزه ي تنعا وي يعتر عل  كثرة الرد ي من   ة الت ِّالوة وي من   ة التعسير.

ما سمعت ونصح األقوال ف  مسملة إع از القذرآن  س  ع  إاا تبين لك الك فكالم الطحاوي هاا من نن  
 الكالم ي يشبه الكالم.  وهو نن  

 :إاا تبين هاا فنقول

 له خصائص. ،يشبه كالم البشرف  كونه ي  كالم هللا 

نو بذت نن يكذون  ر، نقذول هذ  خصذائص لكذالم هللا ك ذا مذن ا  ه ذر  ك  فمو ه إع از القذرآن التذ  ا  
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 ليس ككالم البشر. كالم هللا 
حرف واحد نقص قال فيذه لمااا ؟، هاا البيت فيه كسر،  هاا الشعر موزون، مثل ما يقول الواحد:
 يكون كاا، لمااا؟يمكن نن  كسر، نو هاا البيت ما
 برهان يمتيك، يقول ألنه كاا، وكاا، وكاا. له ف  هيئته العامة؛ لكن

 حركاته تصرفاته عل  ننه ليس بعرب ، هاه القضية العامة لم؟ ،دلنا بصعاته ،فالن بخصاله
 له ندلة علي ا؛ لكن هاه الخصائص العرب وما تميزوا به عن غيرهم. 

 ديا معلول، ما و ه علته؟ قول هاا الحديا ضعيف نو هاا الحي
نهذذل الحذذديا يعرفذذون العلذذة كمذذا يعذذرف صذذاحب  مثذذل مذذا قذذال نبذذو حذذاتم وغيذذره ممذذن تقدمذذه: إن  

 .ال وهر الزيف من النق 
ننت ترى هل هاا نلماس نق  نو ليس بنق ؟ يمتيك صذاحب الخبذرة ويقذول هذاا نلمذاس لذيس بنقذ ، 

ق  هل هاا نق ؟  ننت ترى ما تعرف تُع ر ِّ
اب طبعته طبعة ح رية، الاي ي يعرف ما يعرف، هاا الكتذاب مطبذود فذ  روسذيا كيذف هاا الكت

 عرفت ننه مطبود وليس عليه اسم البالد؟ 
 هاا الكتاب مطبود ف  بلدة كاا ف  ال ند لمااا؟ 

 ه البرهان ولكن الصعة العامة ه  هاه. عند
لتنذود  -مسملة إع از القرآن- ل اا نقول وانتبه ل اا حت  تخلص من إشكال عظيم ف  هاه المسملة

 الخطاب في ا وتنود المدارس في ا نقول: 

 له خصائص ميزته عن كالم البشر. ليس ككالم البشر، وكالم هللا  إن  كالم هللا 

 ؟ما هاه الخصائص
 كل ما قيل داخل ف  خصائص القرآن:

 ً أو : 

 .، واشتمل القرآن عل  نلعاظ العرب  ميعا  القرآن كالم هللا 

مات بلية هايل، وفيذه كلمذات بليذة تمذيم، وفيذه كلمذات مات بلية قريأ، وفيه كلت د القرآن فيه كل
ي ذذذذر، ﴿ م  َوأَيمؤؤؤؤِْيم بليذذذذة هذذذذوازن، وفيذذذذه كلمذذذذات بليذذذذة نهذذذذل الذذذذيمن، وفيذذذذه بليذذذذات كثيذذذذرة بليذذذذة حِّ

 .4(الغياء نلغة ْسير :السسو )[، قال ابن عباس 61﴾]الن م:َساِسْ وآَ 

-لما تال سورة النحل ف  يوم ال معذة  بعض الكلمات مثل ما قال عمر  علي ا    عِّ بعض قريأ خ  
ؤو  م فَؤِإآَّ َرنَّكْؤيم ، تال سذورة النحذل فوقذف عنذد قولذه تعذال  ﴿-يعن  ف  الخطبة َِ ََلَؤى َِ ؤيَهْيم  ِْ م أَوم يَْ

ييٌ  ِْ   5[، نظر فقال: ما التخوف؟47﴾]النحل:لََرْءوٌ  َر

ف فذ  ليتنذا الت ذن ق ص قذال فسكت الحاضرون، فقام ر ل مذن هذايل فقذ ال: يذا نميذر المذؤمنين التخذو 
 شاعرنا نبو كبير ال ال :

ْل سيها  ْم وَّ  َوْ  الي نِة السَِّذآْ  ِاِسكاً فر اِِو   الرَّ َِ  كسا َِ

و  م ﴿تنقص، يعن   َِ ََلَى َِ يَهْيم  ِْ م ، ينقصون عما كذانوا فيذه مذن فشيئا   يعن  يبدن يتنقص شيئا   ﴾أَوم يَْ
 ، حت  يمتي م األ ل، عمر القرش  خعيت عليه هاه الكلمة؛ ألن ا بلية نخرى. فشيئا   شيئا   النعمة

 ؟ هل يستطيع نحد من العرب نن يحيط بلية العرب  ميعا  
 بملعاظ ا وتعاصيل ا ي يمكن. ي يمكن، نن يحيط بلية العرب  ميعا  

لنحذذوي بليذة مذذن ليذات العذذرب، ول ذاا ت ذد فذذ  القذرآن الكلمذذة بليذة مختلعذذة، وت ذد فيذذه التركيذب ا
[ فذ  النحذو، نو علذ  ليذة هذايل فذ   فيكون مثال   ي ر  فذ  النحذو، نو علذ  ليذة ]س ذُدوس  م  عل  لية حِّ

 النحو. 
عت ودخل في ا كل ليات ف  العرب. ا  ف ا  األلعاظ والمعان  والتراكيب النحوية ف  القرآن تنو 

                                                
 (59انظر تفسير الطبري)النجم: 4

 تفسير روح المعاني /(47النحل:)تفسير البيضاوي انظر  5
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ل ذق  الليذات وهذو هاا ي يمكن نن يكون من كالم نحد، ي يستطيع نن  يحيط هاه ا حاطذة إي مذن خ 
 رب العالمين.

 ِايي ً  :ا
نلعاظذذه، فذ  األلعذاظ، كمذا اكرنذذا نلعذاظ القذرآن بليذذت األعلذ  فذ  العصذذاحة، والقذرآن كلذه فصذذيح  

 ﴾ فصيح. الـيوالعصاحة را عة إل  الكلمات  ميعا؛ األسما  واألفعال والحروف، حت  ﴿
فصذيحة، ومذا اسذتطاد نحذد مذن  نلعاظه  ميعا   ت عل  إع ازه نن  من خصائص القرآن الت  دل ا  إا

، عيبوا القرآن ف  لعْظ مما فيه كما عابوا كالم بعضذ م بعضذا  ي العرب الاين ننزل علي م القرآن نن
 عليه لطُالوة. إل  آخر كالمه.  له لحالوة وإن   بل قال قائل م: إن  

 ِِال ً  :ا
 يتصورها البشر عند قول كالمه يبد نن يكون في ا قصور.من خصائصه المعان ، المعان  الت  

ي ذذة فالبذذد نن يكذذون عنذذده يشذذك قصذذور، إاا تكلذذم فذذ  المعذذان   فذذ اا تكلذذم البشذذر فذذ  المعذذان  الع ق دِّ
التشريعية يبد نن يظ ر خلل، إاا تكلم ف  المعان  ا صالحية الت ايبية يبد نن يكذون في ذا خلذل، 

َِِبفًؤؤؤؤا أَفَؤؤؤؤَب يََِؤؤؤؤ﴿ ول ذذذذاا قذذذذال  ِم ِ لََوَجؤؤؤؤْ وا فِيؤؤؤؤِه ا َّّ يمؤؤؤؤِ  َغيمؤؤؤؤِر  َِ مَآ َولَؤؤؤؤوم َكؤؤؤؤاَآ ِسؤؤؤؤآم  َ نَّْروَآ الم ْؤؤؤؤرم

 [. 82﴾]النسا :َكِِيًرا

دُ المعان  عل  هاا الو ه  ا  ف ا بما يناسب المعان  الكثيرة التذ  يحتا  ذا النذاس يذدل علذ   التامت ن و 

 ؛ يعن  ننه صعته.هاا كالم هللا  نن  

وبذه فذارق  : إننذا سنصذف القذرآن الذاي هذو كذالم هللا ، فلو قيل تقديرا  م هللا الئص كهاه خصا

د  هاه  ميعا.  كالم البشر ف س تُع د ِّ
 ب ميع ا، ي بواحدة من ا. ف   خصائص نو نو ه لإلع از ب ا صار القرآن مع زا  

 :ًرانِا 
ان  وهو مذن نحسذن النظريذات والكذالم فذ  إع ذاز القذرآن  نن  القرآن فيه الن ظم مثل ما قال الُ ر   

 من   ة البيان.
ة  ف  فصاحة األلعاظ وف  البالغة.  القرآن فيه القِّم 

الحذروف التذ  تذربط بذين -من نلعاظ ومن معذان  ومذن روابذط  ة  ب  ك ِّ ر  ت  مُ من نشيا ؛  ة  ب  ك ِّ ر  ت  البالغة مُ 
 . -األلعاظ والمعان  وتصل ال مل بعض ا ببعض

ترتيذذب الكذذالم  يعنذذ  نن   -نظمذذه  و ذذه إع ذذازه نو مذذن صذذعاته وخصائصذذه نن  مذذن ن ا  فذذالقرآن إا
ه الياية فذ  البيذان، وي يمكذن لبشذر نو يدل عل  نن   -وترتيب ال مل ف  اآلية الواحدة فيه واآليات 

 ي يمكن لل ن وا نس لو ا تمعوا نن يكونوا دائما عل  نعل  مستوى ف  هاا النظم.
القرآن حارت ف  القرآن، حت  التعاسير المتخصصذة فذ  النحذو ت ذده ينشذط  تعاسير ول اا ت د نن  

ف  نوله ت ده يع ز ف  آخره، ما ت ده ينشط، آخر ت ده فذ  البالغذة يريذد نن يبذين بالغذة القذرآن 
د  ف  موضع ثم بعد الك تمت  مواضع يكسل، ما يستطيع نن يُبِّين  عن الك.  ِّ و   فيُ  

 لم: العلوم ثالثة:ول اا قال من قال من نهل الع

 علم نضم واحترق. - 1

 وعلم نضم ولم يحترق.  - 2

 وعلم لم ينضم ولم يحترق.  - 3

والثالا هو التعسير، لم ينضم ولم يحترق؛ ألنه عل  كثرة المؤلعات ف  التعسير وه  مئذات ف ن ذا 
 لم تمتِّ عل  كل ما ف  القرآن، لم؟

 ا ف  القرآن.ن عن كل مي  ب  ن نن يُ ي  ا نسان يع ز، يع ز المب   ألن   
-نظرية الذنظم التذ  اكرهذا عبذدالقادر ال ر ذان  فذ  كتابيذه ديئذل ا ع ذاز ونسذرار البالغذة  ا  إا

 ي شك نن ا دالة عل  صعة من صعات القرآن. -عل  تعصيل ما في ا
 :ًِاسسا 
 نن  القرآن له سلطان عل  النعوس، وليس ث م  من كالم البشر مذا لذه سذلطان علذ  النعذوس فذ  كذل 
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 الكالم.

، مثذل مذا صذار ؛ ألنه كالم هللا ولكن القرآن له سلطان عل  النعوس بما تميز به من كالم هللا 

م  األنوف.  غِّ  السلطان عل  الك المشرك؛ يعن  ننه يُر 
نحد الدعاة يخطب بالعربية وف  نثنا  خطبته يورد آيات مذن القذرآن العظذيم يتلوهذا،  ة  ر  وقد كان م  

-رة ي تحسن الكالم العرب  وي تعرفه، فلما انت   الخطيب من خطبته اسذتوقعته فكانت امرنة كاف
 ، لما انت   من خطبته استوقعته، وقالت:-وكانت خطبته ف  سعينة

كالمك له نمط، وتمت  ف  كالمك بكلمات مختلعة ف  رنت ذا وفذ  قرع ذا لذران عذن بقيذة كالمذك، 
 فما هاه الكلمات؟ 
 فقال: ه  القرآن.

شك إاا سمعت القرآن ت د له سلطان عل  النعس ينبا النعس علذ  ايستسذالم لذه، إي لمذن وهاا ي
 ركب هواه. 

 هاا السلطان ت ده ف  نشيا :
  ً أو:  

ذذد ا، وآيذذات  -كمذذا هذذو معلذذوم-آيذات القذذرآن فذذ  السذذورة الواحذذدة  نن   ع ذذل  آيذذات العقيذذدة علذذ  حِّ لذذم تُ  
علذ  حذدا، إلذ  آخذره؛ بذل ال ميذع كانذت هذاه ورا   الشريعة علذ  حذدا؛ األحكذام، وآيذات السذلوك

هذذاه، فآيذذة تخاطذذب المذذؤمنين، وآيذذة نخذذرى تخاطذذب المنذذافقين، وآيذذة تخاطذذب الذذنعس، وآيذذة في ذذا 
سيمت ، وآية في ا الوعذد وآيذة في ذا الوعيذد،  االعقيدة، وآية في ا قصص الماضين، وآية تلي ا في ا م

 ا التشريع، وثم ير ذع إلذ  آيذة نخذرى في ذا نصذل الخلذق وآية في ا اكر ال نة واكر النار، وآية في
 قصة آدم، وهكاا ف  تنود. 

 األنعس متنوعة. وهاا من نسرار السلطان الاي يكون للقرآن عل  النعوس؛ ألن  
بذل الذذنعس الواحذذدة ل ذا مشذذارب، فذذالنعس تذذارة يمتي ذا الترغيذذب وتذذارة يمتي ذا الترهيذذب، تذذارة تتذذمثر 

ة بالعمل، تارة ه  ملزمة بايعتقاد.بالمثل، تارة تتمثر بال م   قصة، تارة ه  ُمل ز 
ُق عل  النعس البشرية ننواد ما تتمثر به. ُن هاه ورا  هاه ورا  هاه تُي دِّ  ف ك و 

لَؤؤَل َوهْؤؤَو هذذاه الذذنعس البشذذرية، ﴿ ق  ل ذذوهذذاا ي يمكذذن نن يكذذون إي مذذن كذذالم مذذن خ   َِ ِملَؤؤْي َسؤؤآم  أََ  يَ

نِيرْ  َِ  [.14لك:﴾]الماللَِّهيْ  الم

القرآن يحاصرك، فمي  إنسان نراد نن يعذر ي يمكذن نن يعذر مذن القذرآن، سذتمتيه قذوة بآيذة  فت د نن  
في ا وصف الكافرين، آيات في ا قوة فذ  وصذف المنذافقين، آيذات في ذا قذوة فذ  وصذف المذؤمنين، 

ا الذديئل، في ذا حذال آيات في ا العقيدة، في ا الماض ، في ا الحاضر، في ا النبوة، في ا الرسالة، في ذ
ما يحصر عل  النعس الحية والعقل الواع  الاي يتحذرك وعنذده همذة  [.....]المشركين، إل  آخر 
 يحصر عليه ال روب.

ب ذاا  م  ل ذك  هذاه الذنعس وت   ق  ل ذوهاا ي يمكن نن يحصره فذ  ننذواد الذنعس البشذرية الواحذدة إي مذن خ  

مآَ القرآن  صالح ا، ﴿ ِ ح ِللَِِّ  ِهَ  أَقمَويْ   ِآَّ َهيَا الم ْرم  [. 9﴾]ا سرا :يَهم

ذي  لذه الترغيذب، وهذاا الذاي  حُ لُ ص  بمنواد األنعس المختلعة، هاا الاي ي   ا  فكيف إا لذه الترهيذب،  حُ لُ ص 
له وصف ال نة، وهاا الاي ينشم عنده ا يمان بالحذب وإلذ  آخذره، والذك الذاي  حُ لُ ص  ي  وهاا الاي 

  ونحو الك.ينشم عنده ا يمان بال  اد، 
  :ًِاييا 

هذاا القذرآن لذه  علذ  تنذود ننعسذ م هذاا دليذل علذ  نن   تنود األنعس وخطذاب القذرآن للنذاس  ميعذا  
 سلطان عل  النعوس. 

ت ذد نن القذرآن ُخوطذب بذه مذن عنذده فذن الشذعر ومذا يسذميه بعذض النذاس موسذيق  الكذالم؛  نيضا  
 يعن  رنات الكالم.

بذاللحن، بالرنذات، بالصذعود والنذزول فذ  نيمذة الكذالم، هذاا بعض الناس عنذده شذعافية فذ  التذمثر 
 النود من الناس ت د ف  القرآن ما ي بره عل  نن يستسلم له. 

بيعة صاحب معلقة وصاحب ديوان مش ور، قيل له: ني تنشذدنا مذن قصذائدك، لذم وقعذت  ل بيد بن ر 
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 وآل عمران. سورتا البقرة -نو كما قال-عن الشعر؟ قال نغنان  عن الشعر وتاوقه 
هاا الش   هو له تاوق فذ  هذاا العذن بخصوصذه، فيذمت  القذرآن في عذل سذلطانه علذ  الذنعس  ألن  

ََِليٌل)﴿ فيقصره قصرا، ل اا قال  لمِذؤِه 41َو ِيَّهْ لَِكَِاٌ   َِ ِيؤِه المنَاِهؤْل ِسؤآم نَؤيمِآ يََ يمؤِه َوَ  ِسؤآم  ِم (َ  يَْ

ِسيؤ م  َْ ِكؤييم  َْ َ  [، وقذال سذبحانه ﴿42-41﴾]فصذلت:َِيِليؤٌل ِسؤآم  َمَجِسيًّؤا لَ َؤالْوا لَؤؤوم ميًؤا أَ َولَؤوم َجَِلميَؤاهْ قْرم

َََرنِ ا قْلم هَْو ِللَِّييَآ مَسيْوا هًْ ى َوِشذَاءٌ  َمَجِس ا َو ِم ميَاِْهْ َءا لَ  [.44﴾]فصلت:فْص ِ

 :ًسا سا 
وكذان نميذا  ملسو هيلع هللا ىلصت علذ  محمذد نشذيا  فذ  القذرآن نُنزلذ م  ث  القرآن فيه العصل ف  نمور الييبيذات، ف ذ نن  
ه ا إي ف  العصر الحاضذر، وهذو  ر     ظ  ، ما لم ي  ملسو هيلع هللا ىلص اعتنذ  بذه  مذاو ه بيان ا وح ت ا ف  كمال نُط رِّ

 طائعة من الناس وسموه ا ع از العلم  ف  القرآن.
فيذه بعضذ م فخر ذوا بذه عذن المقصذود  ع  توس   وا ع از العلم  ف  القرآن حق؛ لكن له ضوابط،

لوا آيذات القذرآن خاضذعة للنظريذات، وهذاا باطذل؛ بذل النظريذات خاضذعة للقذرآن ألن ي ع إل  نن  
 القرآن حق من عند هللا والنظريات من صنع البشر لكن بالع م الصحيح للقرآن.

فث م نشيا  من ا ع از العلم  حق لم يكن يعلم ا الصحابة رضوان هللا علذي م علذ  كمذال معناهذا 
  رت ف  العصر الحاضر ف  نصول من ا ع از العلم .وإنما علموا نصل المعن ، فظ

ايقتصذذادي، ا ع ذذاز التشذذريع ، ا ع ذذاز الع قذذدي نشذذيا  تكلذذم عن ذذا النذذاس فذذ  هذذاا  ا ع ذذاز

َولَؤوم َكؤاَآ ﴿ وكل واحدة من ا دالة عل  نن هذاا القذرآن مذن عنذد هللا  -ما نطيل ف  بيان ا-العصر 

ِ لََوَج ْ  َّّ يمِ  َغيمِر  َِ َِِبفًا َكِِيًراِسآم  ِم  [.82﴾]النسا :وا فِيِه ا
 :ًسانِا 

، وهذاا را ذع فذ  هللا  نن  القرآن من صعاته نن  ا نسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حبا  

 صعة القرآن في ا زيادة ف  ال دى والشعا  للقلوب. إل  ا يمان، ورا ع إل  نن  
لقذرآن هذ  هذدى وشذعا  لمذا فذ  القلذوب، كمذا قذال سذبحانه فاألوامر والنواه  واألخبار الت  فذ  ا

[، وهذاا سذلطان خذاص علذ  الذاين آمنذوا فذ  ننذه 44﴾]فصذلت:قْلم هَْو ِللَِّييَآ مَسيْؤوا هْؤً ى َوِشؤذَاءٌ ﴿
 ي دي م ويخر  م من الظلمات إل  النور ف  المسائل العلمية وف  المسائل العملية.

ؤِ ح د المؤمن البصيرة لما ف  هاا القذرآن؛ ﴿ل اا ما تمت  فتنة وي اشتباه إي وعن مَآ يَهم  ِآَّ َهؤيَا الم ْؤرم

 [.9﴾]ا سرا :ِللَِِّ  ِهَ  أَقمَويْ 

عنذده النذور  المؤمن الاي يقرن القرآن ويعلم حدوده ويعلم معانيذه، نن   ف  نن   صعة كالم هللا  ا  ف ا
قْؤؤلم هْؤَو ِللَّؤؤِييَآ مَسيْؤؤوا  نهذل ا يمذذان ﴿فذ  العصذذل فذ  المسذذائل العلميذذة والعمليذة، وهذذاه ي يُلقاهذذا إي

ِسيِيَآ َوَ  يَِليؤؤؤْ  [، ﴿44﴾]فصذذذلت:هْؤؤً ى َوِشؤؤؤذَاءٌ  َسؤؤؤةٌ ِللمْسؤؤؤذم ْم مِآ َسؤؤؤا هْؤؤؤَو ِشؤؤذَاٌء َوَر ْل ِسؤؤآم الم ْؤؤؤرم َويْيَؤؤؤل ِ

َساًرا َِ  [، وهاا نيضا سلطان خاص يزيد المؤمن إيمانا.82﴾]ا سرا :الظَّاِلِسيَآ  ِ َّ 

لمذذا فيذذه مذذن  [، زادت ذذم إيمانذذا  2﴾]األنعذذال:َلاَ ِمْهؤؤيم  ِيَسايًؤؤا﴿ علذذ  المذذؤمن آيذذات هللا ل ذذاا إاا تليذذت 
 السلطان عل  النعوس.

 قديم النود حادا اآلحاد. إاا تبين لك الك فكالم هللا 

ل كمذذا قذال ن ذذوالقذرآن مذذن الحذذادا اآلحذذاد وقذذت الت   ؤؤ﴿ ز  ْم ؤؤرم ِسؤؤآم َرن ِِهؤؤيم ْس ِيِهيم ِسؤؤآم ِيكم ِم َ ثم  ِ َّ َسؤؤا يَؤؤْ

ََِسِْوهْ َوهْؤيم يَلمَِنْؤوَآ) ؤَوى الَّؤِييَآ َظلَْسؤوا2اسم وا اليَّجم [ إلذ  آخذر 3-2﴾]األنبيذا :(َ ِهيَؤةً قْلْؤونْْهيم َوأََسؤر 
 اآليات.

 .به م  ل  ك  ت   يعن  نن  هللا 

 .نوسع من الكالم بالقرآن وكالم هللا 
نسان، ا نس وال ن ي يتحملون نكثر مذن هذاا، والقرآن  ا  عل  هاا النحو؛ ألنه الاي يتحمله ا 

 .ةوإي لصار علي م ك ل ع ة وع ن ع  
ب اا يتبين لك ما ظ ر ل  من تحصيل نقوال نهل العلم ف  هاه المسملة العظيمذة التذ  خذاض في ذا 

ر  من نهل السنة من خاض في ا عل  هذاا النحذو، بذل د  المعتزلة، وخاض في ا األشاعرة، وقل بل ن 
من  مع في ا األو ه عل  هاا النحو ف  كتب العقائذد؛ بذل ت ذدها متعرقذة فذ  كتذب كثيذرة  ي نعلم
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 ف  البالغة، وف  الدراسات ف  إع از القرآن، وف  التعسير، وف  كتب متنوعة. 
ؤنِهْ قؤوَل النشؤررحمذة واسذعة ) /وما ن مذل قذول الطحذاوي  ( أَيم َيَّؤا أيؤه قؤوْل ِؤالِل النَشؤِر  و  يْشم

حق فذالقرآن بصذورته وهيئتذه وصذعته ي يمكذن نن يشذبه قذول البشذر، حتذ  فذ  رسذمه وهاا هو ال
 وتنود آياته وسوره ي يمكن نن يشبه قول البشر.

نن ييرس ا يمان ف  قلوبنذا غرسذا عظيمذا، ونن ي علنذا مذن نوليائذه الصذالحين، ونن  نسال هللا 

 . ي يا لنا من امرنا رشدا  
 األسئلة

 إل  مر ع ف  مسملة إع از القرآن؟ يقول نريد نن نر ع/1س

 المسملة طويلة الايول وما اكرت متعرق بين مرا ع كثيرة. 

 نب  العتاهية؟ عقيدةما ه   /2س

ج/ رحم هللا نبا العتاهية، ف و من الصالحين، وي تسل عن شذ   لذيس فيذه مصذلحة، نبذو العتاهيذة 
 شاعر من الشعرا  الزهاد وشعره وديوانه مطبود.

 ﴾؟السر﴾، ﴿ْي د ف  القرآن نلعاظ نع مية، وما معن  ﴿هل يو /3س

نع ميذة األصذل لكن ذا عربيذة ايسذتعمال، ومعلذوم نن   ج/ ال واب: الكلمات األع مية ف  القرآن،
العرب لما استعملوا هاه الكلمات صارت عربية كالسندس وا ستبرق ونشذباه الذك؛ ألن ذا لذم تذمت 

 عل  نوزان العرب. 
 المسملة ل م قوين: فمهل العلم ف  هاه

 . من م من ينع  و ود الكلمات األع مية نصال   -

 ومن م من يقول ه  مو ودة لكن ا بايستعمال صارت عربية، وهاا هو الصحيح. -
﴾ ف   دالة علذ  إع ذاز القذرآن، فالح ذة ْي﴾، ﴿الر﴾، ﴿الينما األحرف المقطعة ف  نوائل السور ﴿

اظُ ذا؛ يعنذ  هذاه األحذرف مذن حيذا ايسذتعمال، ودالذة علذ  فصيحة نلع ﴾الي﴿، ﴾الر﴿في ا عظيمة 
 دليل عظيم من ندلة ا ع از، كيف ؟ ل نعظم ننواد ا ع از، نو ع

﴾ هاه األحرف ه  األحرف التذ  ب ذا يذتكلم العذرب وينشذئون ب ذا الكذالم كهيِص﴾، ﴿ْي﴾، ﴿السر﴿
العذرب مذن هذاه  الاي يعاخرون بذه، فمشذعار العذرب مذن هذاه األحذرف، وكلمذات العذرب وخطذب

ن مذذن هذذاه  األحذذرف، ومذذا تعذذاخروا فيذذه مذذن البيذذان والبالغذذة والخطذذاب والعصذذاحة إنمذذا هذذو مكذذو 
 األحرف.

فذ  نول بعذض السذور افتتح ذا بذاألحرف الُمق ط ع ذة لينبذه نن  هذاا القذرآن كلماتذه وآياتذه مذن  فا  
ا اسذتعملوا هذاه األحذرف فذ  ي ذ   هاه األحرف الت  ب ا تنشذئون كالمكذم البليذ  الذاي تتحذدون بذه، ف  

 إنشا  كالم مثل هاا القرآن.
ول اا ت د نن  األحرف المقطعة فذ  افتتذاح السذور نغلب ذا واليالبيذة العظمذ  من ذا يكذون بعذد اكذر 

في ذا اكذر واألحرف المقطعة اكر الكتاب والقرآن، ي ت د سورة في ذا اكذر األحذرف المقطعذة إي 
 األحرف المقطعة مباشرة.  القرآن، واألغلب نن تكون بعد

مِآ المَسِجيؤؤؤؤ ِ [، ﴿2-1﴾]البقذذذذرة:(يَِلؤؤؤؤَذ المِكَِؤؤؤؤاْ  َ  َريمؤؤؤؤَ  فِيؤؤؤؤهِ 1الؤؤؤؤي)ُخذذذذا مذذذذثال ﴿ [، 1﴾]ق:ق َوالم ْؤؤؤؤرم

ِكؤؤييِ 1يؤؤ )﴿  ، [2-1]الذذدخان:﴾(َوالمِكَِؤؤاِ  المْسنِؤؤيآِ 1ْؤؤي)﴿ َْ مِآ الم (َِيِليؤؤٌل ِسؤؤآم 1ْؤؤي)[، ﴿2-1﴾](َوالم ْؤؤرم

ييِ  ِْ َسِآ الؤرَّ ْم ِم [، ﴿2-1﴾]فصذلت:الرَّ ؤلَ ِم ميَاِْؤهْ ِْؤيَّ فْص ِ ِكَسؤ ْم ْ ِْ [، ﴿1﴾]هذود:الؤر ِكَِؤاٌ  أ السؤر ِِلمؤَذ ميَؤا

ذاألحذرف اُ  ت  ر  كِّ فكلما اُ  ، إاا   [1﴾]الرعد:المِكَِا ِ  بعذدها الكتذاب، وتذارة تكذون بعذد الذك كسذورة  ر  كِّ
 ﴾ يمت  اكر القرآن بعدها.كهيِصمريم ﴿

السور لتحدي العرب ف  تكوين كالم من هاه األحذرف إيراد هاه األحرف المقطعة ف  نوائل  ا  ف ا
 الت  يكونون من ا كالم م وينشئون ب ا خطب م ونشعارهم ونن يعارضوا القرآن بمثل هاا الكالم.

 هللا ليس له لية بدليل ننه يخاطب  ميع البشر كل  حسب ليته؟ ما رنيكم بمن يقول إن   /4س
َوِسؤآم ميَاِِؤِه ﴿ هللا العظيم، اللية اصطالحية، اللية من آياتج/ نقول ي حول وي قوة إي با  العل  

ؤؤؤَِِبْ  أَلمِسؤؤؤيَِِكْيم َوأَلمؤؤؤَوايِكْيم  ِم َِ َوا َرم ِِ َواألم لمؤؤؤْل السَّؤؤؤَساَوا [، البشذذذر احتذذذا وا لليذذذات 22﴾]الذذذروم:َِ
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 علذ  هو الاي خلق البشر وخلق ليات البشر و عل اخذتالف األلسذن دلذيال   هللا ، ليتعاهموا بين م

 . عظم الباري 

 هللا سبحانه نعظم من نن يقال فيه إنه يتكلم بكل الليات، نو ننه ليس له لية نو نحو الك.

هِّ  ﴿نعظم ون ل من الك نو نحو الك،  هللا  رِّ ق  ق د  ا ق د ُروا  ّللا   ح  م   .ـ [67]الزمر:﴾و 

 ما رنيك بقول الشخص لآلخر لك خالص شكري؟ /5س

ؤكْرم ِلؤ  ، نمذر هللا ب ذا ﴿رارا نن  الشذكر عبذادة؛ الشذكر عبذادة   ج/ ال واب: نب نذا عليذه مذ أَآم اشم

بذه ف ذو عبذادة  [، ولمذا نمذر هللا 152﴾]البقذرة:َواشمكْْروا ِل  َوَ  َِكمذْؤْروآِ [، ﴿14﴾]لقمان:َوِلَواِلَ يمذَ 

،    ب ذا، والعبذادات مذن الذدين، والذدين الخذالص عظيمة مذن العبذادات التذ  يتقذرب إلذ  هللا 

اِلصْ ﴿ َِ يْآ الم ِ ال  ِ خالص الشذكر  [، فال ي وز نن يقال ألحد: لك خالص شكري ألن  3﴾]الزمر:أََ  ّلِِلَّ

نو: خذالص تقذديري. هذاه كل ذا    مذع خذالص تحيذات    سبحانه وتعال ، نو: لك خالص تحيذات .

مذذا يقذذول وفيذذك  ، خذالص التحيذذات وخذذالص التقذذدير والقذذدر والتعظذذيم، وخذالص الر ذذا ، ومثذذل

 . خالص ر ائ ، الر ا  والشكر، ومثل هاه األشيا  ه  عبادة وخالص ا   

فال ي وز نن يقول القائل مثل ما هو شائع ف  كثير من الرسائل والمكاتبات وتقبل خذالص شذكري 

 . وتقدري؛ ألن هاا إنما هو   
مذع  زيذل  ،مذع عظذيم شذكري لذكفالشكر الخالص  ، يقال للبشر ولك عظيم شكري، نو يقال له 

 ملسو هيلع هللا ىلصشكري، ونحو الك، نعم يُش ك ر  البشر عل  ما يقومذون بذه مذن ننذواد الخيذر، والذك لقذول النبذ  

 .فالاي ي يشكر الناس ي يشكر هللا  ،6(  يشكر   سآ   يشكر اليا )

 علذ  نبينذا محمذد.نن يتقبل من  ومنكم، ونن يزيدنا مذن العلذم النذافع، وصذل  هللا وسذلم  ـنسمل هللا 

(7) 
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