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  الرحيم الرحمن هللا بسم                                   

 .احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن سار عىل دربه إىل يوم الدين

القرآن كالم اهلل منه بدأ بال كيفيٍة قوال وأنزله عىل رسوله به وحياوصدقه املؤمنون عىل وأن ) :قال املؤلف غفر اهلل له

ذلك حقًا وأيقنوا أنه كالم اهلل تعاىل باحلقيقة ليس بمخلوٍق ككالم الربية فمن سمعه فزعم أنه كالم البرش فقد كفر وقد 

إِنْ )-  :فلام أوعد اهلل بصقٍر ملن قال,  [62/املدثر] -(سَقَرَ سَأُصْلِيهِ)- :ذمه اهلل تعاىل وعابه وأوعده بصقر حيث قال تعاىل

علمنا وأيقنا أنه قول خالق البرش وال يشبه قول البرش وال نجادل يف القرآن ونشهد أنه ,  [62/املدثر] -(هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

اهلل عليه وسلم وهو كالم اهلل تعاىل ال يساويه  كالم رب العاملني نزل به الروح األمني فعلمه سيد املرسلني حممدًا صىل

 (.شيٌئ من كالم املخلوقني وال نقول بخلقه وال نخالف مجاعة املسلمني

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ونبيه حممد وعىل آله وصحبه , بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ,,أما بعد, أمجعني

وأصٍل عظيم من أصول الديانة ومن مفاصل اإلعتقاد وهو ما يتعلق بالقرآن العظيم فنحن بني يدي مبحٍث رشيف 

هذا الكتاب الذي أبقاه اهلل تعاىل لنا لنعتصم به ونرجع إليه عند التنازع وليكون لنا نورًا , حجة اهلل تعاىل عىل عباده

حيًة وشفاًء ملا يف الصدور  .وبرهانًا ورشا

امن بالكتب من حيث اجلملة وما الواجب حيال هذا الركن من أركان اإليامن ثم إنه وقد تقدم الكالم عن مسالة اإلي

يتوزل من هذا األصل العظيم وهو اإليامن بالكتب ما يتعلق باإليامن بالقرآن خاصة إذ أن هذه املسألة من املسائل 

 -(ذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍوَإِنَّ الَّ)-  :العظيمة التي جرى فيها اخللف بني أهل القبلة كام قال اهلل تعاىل

 .كان البد من بيان احلق يف املسألة ورفع اإللتباس , [672/البقرة]

مجاًل نورانيًة بينًة هي معتقد أهل السنة واجلامعة يف القرآن العظيم وفيها بيان ما جيب  -رمحه اهلل-وقد قرر الطحاوي 

هكذا ينبغي أن تكون بكرس اهلمزة ألن ذلك  (وإن القرآن كالم اهلل) -رمحه اهلل-فقال فيام قر عىل أهل اإليامن جتاهه 

فتكرس اهلمزة فعطف ( نقول بتوفيق اهلل معتقدين بتوحيد اهلل إن اهلل واحد)مقول القول فقد ذكر يف أول رسالته 

وَإِنْ أَحَدٌ )-  :والسنة حيث قال اهلل عز وجل هذه اجلملة املحكمة قد دل عليها الكتاب (وإن القرآن كالم اهلل)عليها 
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, وقد أمجع املسلمون عىل أن املستجري يتىل عليه القرآن [2/التوبة] -(مِنَ الْمُشْرِكِنيَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ 

 .فهذا القرآن الذي قرع سمعه هو كالم اهلل فالقرآن كالم اهلل بنص كتاب اهلل

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ ) -  :وقد سامه اهلل كالمه يف غري ما موضع مثل قول اهلل تعاىل

كالمًا له فالقرآن فسمى ما أوحاه إىل نبيه من احليلوله بني خروج املنافقني مع املؤمنني للغزو ,  [62/الفتح] -(مِنْ قَبْلُ 

أال رجٌل ) :كان يعرض نفسه عىل القبائل يف املوسم ويقول كالمه سبحانه وتعاىل وكذا يف صحيح السنة فإن نبينا 

فهذه اجلملة مجلٌة حمكمة نعض عليها ( حيملني إىل قومه ألبلغ كالم ريب فإن قريشًا منعوين أن أبلغ كالم ريب عز وجل

اهلل وهو كالمه سبحانه وتعاىل حقيقًة ونعني بقولنا حقيقًة أي أنه كالم اهلل حروفه  بالنواجذ ونقول القرآن كالم

 .ومعانيه ليس احلروف دون املعاين وال املعاين دون احلروف كام فاه بذلك بعض أهل البدع

ن يطلق وذلك أن حقيقة الكالم مركبٌة من املعنى واللفظ ال يكون الكالم كالمًا إال من معنى ولفظ فال يمكن أ

فاهلل سبحانه وتعاىل قد تكلم بالقرآن العظيم حقيقًة بمعنى أنه تكلم به , الكالم عىل أحد جزئيه بل جمموع جزئيه

رمحه -سبحانه بحرٍف وصوت واملعنى قائٌم يف نفسه سبحانه واحلرف والصوت بدا منه سبحانه وهلذا قال الطحاوي 

أنه صدر من اهلل سبحانه وتعاىل ويف هذا رٌد عىل اجلهمية واملعتزلة الذين منه بدا أي  (منه بدا بال كيفيٍة قوال): -اهلل

يزعمون أن اهلل خلق كالمه يف غريه أو خلق كالمًا وأضافه إليه إضافة ترشيف فأراد الطحاوي هبذه اجلملة الرد عىل 

تنزيل من )  -  ن يأيت بحرف منأي من اهلل ألن اهلل تعاىل إذا ذكر القرآ ( منه: )املعتزلة وأسالفهم من اجلهمية فقال

 .ونحوها من اآليات  [26/فصلت] -(حكيم محيد 

ويف هذا رٌد عىل أضدادهم من أهل التمثيل الذين ربام حكوا الكيفيات فبني أن هذا البدو  (منه بدا بال كيفية)

ول فاهلل عز وجل قد والصدور من اهلل عز وجل نثبته حقيقًة دون أن يلزم من ذلك تكييف وهذا أمٌر تتسع له العق

فنحن نؤمن حقًا أن األيدي تتكلم مع أننا ال ,  [22/يس] -(الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ )-  :قال مثالً 

املالئكة أن العبد يوم القيامة أي الكافر ينافخ ويقول ياريب ظلمني كتبتك ظلمني  ندرك كيفية كالمها وأخرب نبيه 

م الكاتبني شهودًا وكفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا ثم خيتم اهلل عىل فيه ويأمر : الكاتبني فيقول اهلل تعاىل كفى بالكرا

 .جوارحه أن تنطق فيكون أول ما ينطق فخذه

 كيفيٍة مدركة ومراده بال كيفية أي بال (منه بدا بال كيفية ): إذًا نحن نؤمن بذلك كام أننا ال ندرك كيفيته فلهذا قال
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متعقلة ال أن ليس له كيفية ال ريب أن له كيفية لكن كيفيٌة ال يعلمها إال هو سبحانه؛ ألن نفي الكيفية تعطيٌل حمض 

منه )ففرٌق بني نفي تكييف ونفي الكيفية فهو أرد بقوله هنا بال كيفية أي بال تكييف أو بال كيفيٍة مدركةس لنا قوله 

 .در مؤكد للفعل بدا يعني أنه تأكيد لبدوه من اهلل كالمًا حقيقياً مص( قوالً  بدا بال كيفيٍة 

وَمَنْ أَصْدَقُ )- , [666/النساء] -(وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا) -  واهلل سبحانه وتعاىل قد نوع أساليب إثبات كالمه فقال سبحانه

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ )-  , [66/األعراف] -(وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا )-  , [22/القصص] -(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ )-  , [77/النساء] -(مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

فأثبت املناداة واملناجاة فاملناداة الصوت ملن بعد واملناجاة الصوت ملن قرب وأثبت   [26/مريم] -(الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ ) -  :وقال,  [662/األنعام] -(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا)-  :لكلامت وأضافها إليه قال تعاىلا

 [.62/الفتح] -(اللَّهِ 

فقد تنوعت أساليب  [ 661/املائدة] -(إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ )-  وما أكثر أن جتد يف القرآن قال اهلل ونحو ذلك مثل 

القرآن يف إثبات القول هلل سبحانه وتعاىل بجميع أنواع التصاريف بامال يبقي يف النفوس السليمة والفطر املستقيمة 

من شاء من خلقه فقد سمعه جربيل شكًا يف أن اهلل سبحانه وتعاىل يتكلم بكالٍم حقيقي يتكلم بصوٍت يسمعه 

يف الساموات العىل ليلة املعراج وخياطب به عيسى يوم  وسمعه موسى عليه السالم مبارشًة عند الطور وسمعه نبينا 

 .اهلل تعاىل يتكلم بكالٍم حقيقيفال ريب أن  [662/املائدة] -(أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ) - القيامة 

هذا يدل عىل علوه سبحانه وبحمده فإن اإلنزال ال يكون إال من أعىل فاهلل تعاىل : إذاً  (وأنزله عىل رسوله وحياً ): قال

أنزله عىل رسوله وهذا الرسول يتناول الرسول امللكي والرسول البرشي فالرسول امللكي هو جربائيل عليه السالم 

فإذا تكلم اهلل تعاىل بالوحي أخذت الساموات رجفة أو رعدة ,  [691/الشعراء] -(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِنيُ)-  الروح األمني

فيصعق املالئكة وخيرون غشيًا فيكون أول من يفيق جربائيل فيوحي اهلل تعاىل إليه ماشاء من الوحي ثم ينزل به 

ماذا قال :  كتاب التوحيد فال يمر عىل ملك من املالئكة إال قالوا جربيل عليه السالم كام يف احلديث الذي مر بنا يف

 ربنا ياجربيل؟ 

حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ )-  :هلذا قال اهلل عز وجل, قال احلق: فتقول املالئكة, فيقول قال احلق

فينزل به جربائيل عليه السالم فيوحيه إىل حممد , فكلمة قالوا احلق بإعتبار ما صار من جمموعهم [61/سبأ] -(قَالُوا الْحَقَّ 
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 أن تقول مثاٍل أوحيت إىل صاحبي كذا وكذا أوصلت له يعني , والوحي هو الصوت الذي يوصل بطريقٍة خفية

 .أوصلت له ذلك بطريٍق خفي كاهلمس أو نحو ذلك

كأن يسمعوا صلصلٍة  إنام يدركون بعض آثاره هذا الوحي النازل يدركه النبي  فال يدرك من حول النبي 

بأن يتفصد جبينه عرقًا يف اليوم الشديد الربد  كصلصلة اجلرس أو دويًا كدوي النحل أو يرون أثر ذلك عىل النبي 

كان متكئًا عىل فخذ أحد  حتى أن الراحلة التعجز عن محله وتلوح به وحتى أنه أو أن يروا من آثاره ثقاًل عليه 

 .[ 2/املزمل] -(إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا)-  أصحابه فكادت أن فكادت أن ترد
فهذا الكالم إذًا املضاف إىل اهلل عز وجل الذي محله الرسول امللكي للرسول البرشي نزل  (وأنزله عىل رسوله وحياً )

مل يزل أهل اإلسالم من الصحابة والتابعني وتابعيهم إىل يومنا , وصدقه املؤمنون عىل ذلك حقاً  عىل الرسول وحياً 

 .هذا ممن سار عىل السنة املحضة يصدقون بأن القرآن كالم اهلل ال يقولون غري ذلك

أن كالم اهلل  -اهلل رمحه-هذا تأكيد من الطحاوي  (وصدقه املؤمن عىل ذلك حقًا وأيقنوا أنه كالم اهلل تعاىل باحلقيقة)

وأيقنوا أنه كالم اهلل تعاىل , الذي تكلم به تكلم به عىل وجه احلقيقة لفظًا ومعنى وال يلزم من ذلك كام أسلفنا تنفيذ

إن اهلل تعاىل خلق : باحلقيقة ليس بمخلوٍق ككالم الربية يف هذا عود عىل ختطئة مذهب املعتزلة فإن املعتزلة قالت

فهو قد أضافه إىل نفسه وهذه اإلضافة , عبد اهلل, ناقة اهلل, بيت اهلل: فسه إضافة ترشيف كام يقولكالمًا وأضافه إىل ن

كثرية فكذلك القرآن كالم اهلل فقد أضافه إىل نفسه إضافة ترشيف وإال يف احلقيقة مل يتكلم ومل يقم به كالم ومل يبدوا 

- : لق كالمًا يف جو اجلنة فسمعه األبوان حينام قال اهلل تعاىلقالوا مرًة أنه خ, منه كالم وإنام خلق كالمًا يف الفضاء

قالوا أن هلل خلق كالمًا يف جو , [ 66/األعراف] -(أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِنيٌ)

هو خملوٌق له أضافه إىل نفسه إضافة ترشيف كام أضاف إىل نفسه  اجلنة سمعه األبوان وهذا الكالم ليس صفته بل

هذه دعواهم , وناقة صالح ناقة اهلل وسقياها من هذا القبيل, وملا قام عبد اهلل: وحممد فقال, بيت اهلل: الكعبة فقال

يان وإضافة وال ريب أهنا دعوى باطلة وذلك ألنه ينبغي التمييز يف املضاف إىل اهلل عز وجل بني إضافة األع

األوصاف فام أضيف من األعيان إىل اهلل عز وجل فهو خملوق وما أضيف من األوصاف فهو صفة وبعبارةس أخرى 

, وعبد اهلل, وبيت اهلل, إن كان املضاف إىل اهلل عينًا يتصور قيامها بذاهتا فهي ليست بصفة بل هي خملوقة كالم اهلل

فسه فهو صفة كعلم اهلل وعزة اهلل وكالم اهلل فلذلك نقول دعواكم هذه وإذا كان املضاف يشٌء ال يتصور أن يقوم بن
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 .دعوى باطلة واإلضافة هاهنا إضافة الصفة إىل املتصف هبا ال إضافة املخلوق إىل خالقه

والربية أي املخلوقني؛ ألنه ال يمكن أن يكون  (ليس ملخلوٍق ككالم الربية): فرد عليهم الشيخ مرًة أخرى بقوله

أوصاف اهلل خملوق ال يمكن ذلك فاهلل سبحانه وتعاىل تقوم به صفات الكامل ونعوت اجلالل وال يمكن  وصٌف من

 .أن يكون وصٌف من أوصاف اهلل خملوق فاهلل تعاىل ليس حماًل للمخلوقات

لِيهِ سَأُصْ)- : فمن سمعه فزعم أنه كالم البرش فقد كفر وقد ذمه اهلل وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعاىل: )قال

يف هذا إشارة إىل ما جرى من الوليد بن املغرية حينام تكلم يف شأن القرآن قال اهلل تعاىل حاكيًا (  [62/املدثر] -(سَقَرَ

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ (*)وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا(*)وَبَنِنيَ شُهُودًا(*)وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا(*)ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا)-  :حاله

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ (*)لَ كَيْفَ قَدَّرَفَقُتِ(*)إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ(*)سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا(*)كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا(*)أَزِيدَ

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ (*)فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ(*)ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ(*)ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ(*)ثُمَّ نَظَرَ(*)قَدَّرَ

 [ 62/املدثر] -(سَأُصْلِيهِ سَقَرَ(*)الْبَشَرِ

ملرشك الذي حتري يف شأن القرآن ويف مجاله وهبائه ونوره وبيانه وإحكامه ضاقت به السبل ماذا أرأيتم كيف أن ذاك ا 

كيف يفرس هذا اليشء الذي مل يعهده العرب عىل أهنم أرباب البالغة والفصاحة يدهشهم وحيريهم , يمكن أن يقول

 -(وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ)-  :ويذعنون له وخيضعون له كام قال ربنا عز وجل

ءته  يبلغ هبم اإلنجذاب للقرآن أن خيرجوا لياًل متسرتين بجنح الظالم إىل بيت رسول اهلل  [62/األنعام] ليصغوا لقرا

للقرآن ألنه يأخذ باأللباب وبمجامع القلوب حتى إن بعضهم يقع عىل بعض فيقول لو رئاكم سفهاء مكة ألمنوا 

بمحمد فيتعاقدون ويتعاهدون عىل عدم العودة ثم يعودون يف الليلة التي تليها إىل هذا احلال فكان القرآن حمرياً هلم 

ف املرشكني يقدر وينظر ويتأمل وكأنام هو يمعن النظر حتى خرج مدهشًا فألجل ذا جعل ذلك الرشيف من  أرشا

فام  [62/املدثر] -(سَأُصْلِيهِ سَقَرَ)-  :فلام قال ذلك قال اهلل  [62/املدثر] -(إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ)- : هبذه اخلالصة الباطلة فقال

هذا خملوق ألنه كام أن قول البرش خملوق فام ادعوه يف القرآن أنه حال هؤالء املعتزلة ببعيٍد عن حاهلم ألهنم يقولون أن 

 .خملوق يشابه قول ذلك املرشك

أما أهل اإليامن فإهنم يقولون هو كالم اهلل جيلونه وينزهونه ويعتقدون فيه العصمة وأنه ال يأتيه الباطل من بني يديه 
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املعتزلة وينترص له طمعًا أن يصل إىل نتيجة وإن كان املعتزلة وال من خلفه وقد وجدنا بعض زنادقة العرص يعزز قول 

ال يقولون ذلك من باب اإلنصاف لكن بعض زنادقة العرص يعزز قول املعتزلة يف أن القرآن خملوق ليكون ذلك فتح 

جيل باب هلم لنقد القرآن العظيم وإخضاعهم كام يقولون لنقد التارخيي كام فعل الالهيتيون مع التوراة واإلن

فأعجبهم يف مقالة املعتزلة هذا وإن كانت املعتزلة ال تقول بقوهلم يف نقد القرآن وعدم عصمته لكنهم فتحوا بابًا 

 -(إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ)-  :فلام أوعد اهلل بسقر ملن قال [62/املدثر] -(سَأُصْلِيهِ سَقَرَ)- :هلؤالء الزنادقة قال اهلل تعاىل

هذا معتقد أهل السنة يف القرآن العظيم أن القرآن , علمنا وأيقنا أنه قول خالق البرش وال يشبه قول البرش [62/املدثر]

 .كالم اهلل منه بدأ وإليه يعود تكلم اهلل به حقيقًة فأوحاه إىل جربيل فنزل به عىل قلب حممدٍ 

القرآن كالم اهلل منه بدأ أي أن اهلل تعاىل تكلم به ابتداًء وهاهنا نقطٌة البد من إدراكها وهو أن الكالم إنام يضاف إىل 

 فام الدلل؟ , من قاله مبتدًأ ال إىل من قاله مبلغًا ومؤدياً 

 :لو سمع أحدنا منشدًا يقول

 دق اللوى بني الدخول وحوملبص** قفا نبك من ذكرى حبيٍب ومنزل                         

فقيل قول من هذا؟ فامذا نقول؟ قول امرئ القيس ال نقول قول هذا املنشد ألن الكالم إنام يضاف إىل من قاله مبتدئًا 

إنام األعامل بالينات وإنام لكل امرٍئ ما نوى فقيل قول من : ولو سمع أحدنا حمدثًا يقول, ال إىل من قاله مبلغًا ومؤدياً 

-  :ومل ننسبه إىل هذا املحدث ألن املحدث جمرد راوي مبلغ وإذا سمع أحدنا قول اهلل تعاىل ا حممد هذا؟ قلن

فقيل قول من هذا؟ لقلنا هو قول رب العاملني ومل نقل هو قول هذا التايل أو هذا  [6/الفاحتة] -(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ)

 .يضاف إىل من قاله مبتدئًا ال إىل من قاله مبلغًا ومؤدياً اإلمام أو نحو ذلك ألن الكالم إنام 

عِنْدَ ذِي قُوَّةٍ ) *(هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍإِنَّ)-  :وقد شبه املعتزلة هبذا املقام قالوا أن اهلل تعاىل قد أضافه إىل الرسول فقال

بًا عنهم لو تأملتم   [66/التكوير] -(مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِنيٍ)*(ذِي الْعَرْشِ مَكِنيٍ فقالوا أرأيتم ها قد أضافه إىل الرسول فيقال جوا

فوصفه بوصف الرسالة ثم وصفه بعدها بوصف  [69/التكوير] -(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ)-:لعلمتم اهلل تعاىل قال

دل عىل هذا أنه تارًة أضافه إىل الرسول إذًا هو رسوٌل مؤمتن عىل التبليغ وي [66/التكوير] -(مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِنيٍ)- األمانة

وَمَا )*(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ)- وتارًة أضافه إىل الرسول البرشي كام يف سورة احلاقة , امللكي كام يف سورة الشمس
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فيستحيل أن تكون هذه اإلضافة وهي , [ 26/احلاقة] -(وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ)*(عِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَهُوَ بِقَوْلِ شَا

لنٍص واحد صادرة عن شخصني أحدمها ملك واآلخر برش مما يدل عىل أن مهمة امللك والبرش يف هذا هو جمرد 

 .التبليغ هلذا وصفهام بوصف الرسالة فال حجة هلم يف هذا

رعاكم اهلل أن الناس ليس أهل القبلة فقط؛ ألن من سأذكرهم بعضهم ليس من أهل القبلة قد اختلفوا يف واعلموا يا

كالم اهلل ويف القرآن عىل أقوال فمن أقواهلم مقالة الفالسفة من الصابئة والدهرية وغريهم يقولون عن القرآن وعن 

نفوس الزاكية يوجب هلا هتيئات حتى تتخيل أشكاالً عموم كالم اهلل عز وجل إنه فيٌض من العقل الفّعال أو بعض ال

تًا فهذه دعوى الفالسفة وهم مالحدٌة كفار بإمجاع أهل اإلسالم يقولون أنه جمرد فيض ال يمكن أن  وتسمع أصوا

يوصفوا هذا الفيض كيف فاض لكنه فيٌض من العقل الفّعال الذي يسندون إليه مجيع األحوال والتدابري العلوية 

ألن كام سيأتينا إن شاء اهلل أن هلم يف األنبياء ثالثة رشوط , عىل النفوس الزاكية يقصدون هبا نفوس األنبياءوالسفلية 

هذا الفيض يكيف نفوس هؤالء بحيث تتخيل أجسام , فلذلك كانت نفوسهم زاكية مستعدة لتقبل ذلك الفيض

تًا هي ما تسمونه ال هكذا يزعم هؤالء الفالسفة الدهرية , وحيالنورانية هم من تسموهنم املالئكة وتسمع أصوا

 .والصابئة ومن عىل طريقتهم

تًا مسموعة فاألشكال هي املالئكة واألصوات هي : القول الثاين هتيئات بحيث يتخيلون أجسامًا نورانية وأصوا

ذ باهلل بالقول القول الثاين قول اإلحتادية من غالة الصوفية فإن اإلحتادية بناًء عىل أصلهم الفاسد والعيا, الوحي

بوحدة الوجود يعتقدون أن اهلل سبحانه وتعاىل متحٌد باملخلوقات هذا مذهب ابن عريب وابن سبعني والتلمساين 

ورؤوس الضاللة من زنادقة الصوفية يزعمون أن اهلل متحد باملخلوقني وأن عني اخلالق عني املخلوق مذهٌب هو 

ً وإحلاًدا ً من ا, أشد املذاهب كفرا ليهود والنصارى واجلهمية مذهب هؤالء اإلحتادية ناتج مذهبهم أن كل أشد كفرا

كالٍم وصوت يف الوجود فهو كالم اهلل؛ ألهنم ال يفرقون بني اخلالق واملخلوق فعنهم أن عني اخلالق هو عني 

 :املخلوق ال فرق هلذا قال ناظمهم

ءٌ ** وكل كالٍم يف الوجود كالمه                                علينا نثره ونظامه سوا

ت وأزيز الطائرات وأصوات املحركات وما يستحى من  إذًا والعياذ باهلل أصوات اآلدمنّي والبهائم والطيور واحلرشا

ذكره وهياب من التمثيل به كل ذلك والعياذ باهلل يعدونه كالم اهلل عز وجل فهذان مذهبان كفريان ال شك يف كفر 
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 .قائلها

فاجلهمية واملعتزلة قد سبقنا احلديث عنهم وهو أهنم بناًء عىل أصلهم الفاسد , ل أهل القبلةبعد ذلك نأيت إىل أقوا 

ينفون صفات اهلل ال يثبتون هلل صفًة وجودية إذ يعتقدون أن اهلل تعاىل هو الوجود املطلق برشط وبناًء عىل هذا 

رآن وصفًا له سبحانه فيقولون إن اهلل خلق األصل فإهنم ال يثبتون صفة الكالم هلل عز وجل وبالتايل ال يثبتون الق

نًا فالقرآن خملوق وملا متكن هؤالء وتسللوا إىل بالط اخللفاء العباسني وأضلوا اخلليفة املأمون , كالمًا سامه قرآ

 -رمحه اهلل-حصلت املحنة الشهرية العظيمة التي امتحن بسببها أئمة اإلسالم وثبت اهلل فؤاد اإلمام أمحد بن حنبل 

كان عصمًة لألمة يف هذه املسألة إذ كان أمري املؤمنني باحلديث والسنة وكان الناس يرقبون ما يصدر عنه فلام  حتى

فقهم غىل ما طلبوا وحتمل يف ذات اهلل احلبس والرضب  ابتيل هبذه املحنة ثبت ثبوت اجلبال الروايس وأبى أن يوا

ات العىل يف هذه الدنيا من القبول والرىض وما نرجوه له عند وناله يف ذلك اإلبتالء الذي رفعه اهلل تعاىل به الدرج

وأبى أئمة اإلسالم إال أن يقولوا القرآن كالم اهلل منزٌل غري خملوق واآلثار يف هذا  -رمحه اهلل-فأبى , اهلل تعاىل أعظم

فقوا املعتزلة  تر هذه املقولة عن سلف األمة وإبائهم الشديد أن يوا عىل هذا اإلستزالل حتى أكثر من أن تذكر يف توا

مرت املحنة بعد موت املأمون واملعتصم والواثق وملا جاء زمن املتوكل رفع املحنة وخل الناس فعاد األمر إىل 

 .طبيعته

هذا هو مذهب هؤالء وبناًء عليه يعتربون أن كالم اهلل هو احلروف واألصوات دون املعاين ألهنم ال يثبتون : إذاً 

ف معنى يقوم يف ذات املتصف به فعندهم أن كالم اهلل حروف وأصوات خملوقة وليس ثم وصفًا هلل تعاىل والوص

 .معنى هذا مذهب اجلهمية واملعتزلة

مية يقولون بقوٍل يرتتب  هناك مذهب الكرامية وهو أن اهلل تعاىل تكلم بالقرآن أو تكلم بعد ألم يكن متكلام فالّكرا

ذا هو ما يستقيل به نفاة الصفات عىل مثبتة الصفات ويقولون أنه يلزم من عليه إثبات وصٍف مل يكن اهلل متصفًا به وه

ذلك أن تصفوا اهلل تعاىل باممل يكن متصفًا به فإما أن يكون ذلك الوصف كامالً والبد لكم من ذلك فيكون قبل أن 

إليه إضافة نقص فهم هذا  ءماًل قبل أن يتصف به فإضافة اليشيتصف به غري كامل يف أسامئه وصفاته أو أن يكون كا

مية ال خيرجون من هذا اإللزام ألهنم يلتزمون بأنه وصٌف حدث بعد ألم يكن  .يلزموهنم هبذا فالّكرا

الصفاتية يشمل فرقًا مثل , فريق الصفاتية وهذا يشمل مقاالٍت متعددة لكنها جيمعها جامًع واحد :والفريق الثالث
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واملاتوريدية , الكالب و األشعرية املنسوبني إىل أيب احلسن األشعريالكالبية املنسوبون إىل عبد اهلل بن سعيد 

والساملية املنسوبني إىل فرقة يقال هلا الساملية ومن قارهبم يقولون بإثبات , املنسوبني إىل أيب منصور املاتوريدي

فقة السلف فهم يف عقائدهم يثبت ون صفة الكالم هلل عز الكالم النفساين يعني ظاهر مقاالهتم خمالفة املعتزلة وموا

وجل ويقولون القرآن كالم اهلل منزٌل غري خملوق هكذا يقررون ما يقرره أئمة السلف هذه بعضهم وهم الكالبية 

 .قالوا هي حكاية عن كالم اهلل وقالت األشاعرة عبارة عن كالم اهلل

ء لقديم ألنه ال يمكن أن يتجدد يشاحلروف واألصوات ليست صفته قالوا ال ليست صفته كالم اهلل هو املعنى ا :إذاً 

حتى إن الساملية , هلل عز وجل بعضهم عرب بكذا حروٌف جمتمعٌة منذ األزل هذه بعض مقاالهتم أو تفاصيل مقاالهتم

يقولون ال يسبق بعضها بعضًا فإذا قال بسم اهلل فال تسبق امليم السني وال تسبق السني الباء تفاصيل يدرك اإلنسان 

 .العدل البني ومن الباطل الذي جرهم إليه العزوف والزهد يف مجل القرآن وألفاظه وكالم النبي  أهنا من التكلف

وعند التأمل ال جيد اإلنسان , هم يقولون أن احلروف واألصوات إما حكاية عن كالم اهلل أو عبارة عن كالم اهلل: إذاً 

ة وعبارة معنامها متقارب والقوم متفقون عىل أن الكالم هو فرقًا بني ما قالته الكالبية أو ما قالته األشاعرة؛ ألن حكاي

ليلة  املعنى وأن احلروف واألصوات التي سمعها األبوان يف اجلنة وسمعها موسى عند الشجرة وسمعها نبينا 

يف  إذًا هم, املعراج ويسمعها عيسى عليه السالم يوم القيامة أهنا خملوقة لتعرب عن كالم اهلل أو لتحكي كالم اهلل

احلقيقة يف هذا الشق وافقوا املعتزلة وقد قال بعض حذاقهم إنه عند التأمل ليس بيننا وبني مذهب املعتزلة فرق؛ 

أنت حينام يعتمل يف نفسك معاين , ألهنم يف احلقيقة مل يثبتوا الكالم ال يمكن أن يكون فقط هو ما يقوم يف النفس

ينمتعددة ال تسمى متكلاًم حتى تتفوه هبا وأما م  ا استدلوا به من بيت األخضل النرصا

 جعل اللسان عىل الفؤاد دليالً ** إن الكالم لفي الفؤاد وإنام                       

ين والنصارى عندهم  هذا ال يمكن أن تعارض به آي الكتاب ونصوص السنة ال سيام أهنا صادرٌة من شاعٍر نرصا

هذا أوجب هلم أن يعتقدوا احللول يف عيسى عليه السالم ألن اهلل  مشكلٌة أزلية يف مسألة الكلمة حتى إن ضالهلم

فأي مرجٍع لكم أن , خلقه بكلمته فالتبس عليهم األمر وظنوا أن الزم ذلك أن يكون الالهوت حل يف الناسوت

ين ال يعول عىل كالمه قد  تستدلوا ببيٍت قيل أيضًا أنه بيٌت مصنوع وعىل فرض صحته فهو منسوٌب إىل شاعٍر نرصا

نية وأراد معنًا معينًا قد فرسه  إلتاث بلوثٍة نرصا
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 جعل اللسان عىل الفؤاد دليالً ** إن الكالم لفي الفؤاد وإنام                        

ويمكن أن يقلب عليهم الدليل ويقال هلم إن الشاعر قد بني بأن هذا الكالم ال يكون كالمًا حتى يدل عليه الدليل 

باللسان فقد مجع شقي املعنى وهو اللفظ واملعنى وقد لبس املعتزلة بتلبيساٍت كثرية يف هذا املقام منها بالتعبري عنه 

فالقرآن يشء   [616/األنعام] -(بَوَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ )- , أليس القرآن شيئاً  [26/الزمر] -(اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ )-  :مثاًل قوهلم

القرآن العظيم ال يدخل يف هذا العموم ألن القرآن صفته وإال للزمكم أيضًا أن تقولوا اهلل من األشياء فيقال هلم إن 

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ )- :خلق علمه اهلل خلق هداه اهلل خلق إرادته اهلل خلق كذا وكذا وكذا وإنام أراد اهلل تعاىل بقوله

د ال ما ذه[ 26/الزمر] -( بتم إليه من زعمكم بأن القرآن يشٌء من املخلوقات هو صفته من املخلوقات هذا هو املرا

فهل  [69/األنعام] -(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ )- :واليشء يطلق عىل كل عني وكل وصف وهلذا قال اهلل تعاىل

 .تقولون اهلل خالق كل يشء يتناول هذا اليشء

قالوا إن اجلعل يعني اخللق  [1/الزخرف] -(إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)-  :لومما أيضًا لبسوا به قول اهلل عز وج

وهذا من جهلهم باللغة ألن جعل إذا تعدت إىل مفعولني فإهنا ال تدل عىل اخللق وإذا تعدت إىل مفعوٍل واحد دلت 

فقد خلق اهلل الظلامت  [6/األنعام] -(وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ)- : عىل اخللق فتعدهيا إىل مفعوٍل واحد مثل قول اهلل تعاىل

فقد تعدت إىل مفعولني فإن هذا ال يدل عىل اخللق وهلم أيضًا [ 1/الزخرف] -(إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا)-  :لنور وأما قولهوا

 :يف هذا شبٌه كثرية لكنها كامقيل

 حقًا وكٌل كارٌس مكسور** حجٌج هتافت كالزجاج ختاهلا                        

مسألة خلق القرآن أثر عظيم يف حياة األمة اإلسالمية وجرى فيها خلٌف ونزاع بني أهل السنة وقد كان هلذه املسألة 

وصارت فيصل التفرقة بني أهل السنة وبني املعتزلة فاعتصم أهل السنة املحضة بام دل عليه الكتاب والسنة وعافاهم 

قفة توقفهم ألن هذا ورٌع بارد ليس هذا حمله اهلل تعاىل من املقاالت املبطلة وكان مما عابه أهل السنة أن عابوا عىل  الوا

وهاهنا أمٌر  ال جيوز التوقف فيام أمر اهلل فيه بالقطع واجلزم واإلعتقاد بل نقول بام قال اهلل تعاىل به وقال به نبيه 

ءة واملقروء التالوة واملتلو الكتابة واملكتوب السامع واملسموع التسجيل  البد من التنبه له وهو أن يفرق بني القرا

واملسجل ونحو ذلك فال بد من التمييز ألن من الناس من يظن أن مقتىض قول أهل السنة واجلامعة القرآن كالم اهلل 
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بورقه وحربه وجلده أنه خملوق وهذا من الغلو ومن اخلطأ والشطط يف أنه ال حيل لك أن تقول عن املصحف 

د ال ريب أن الورق واحلرب واجللد خملوق فرٌق بني الكتابة واملكتوب, التفكري فالكتابة فعل العبد , ليس هذا هو املرا

ءة فعل العبد حتريكك لشفتيك ولسانك وحنجرتك كل هذا فعل العبد وا, واملكتوب قول احلق ملقروء قول القرا

وعىل هذا , الرب والتسجيل فعل العبد واملسجل قول الرب والسامع فعل العبد إلصغائه إليه واملسموع قول الرب

من قال لفظي بالقرآن خملوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن  -رمحه اهلل-ميز بني املقامني وهلذا قال اإلمام أمحد 

هل يقول اإلنسان لفظي بالقرآن خملوق أم ال؟ سبب هذا اجلواب املتنوع  تأملوا هذه اجلملة, غري خملوق فهو مبتدع

من قال لفظي بالقرآن خملوق فهو جهمي ألن الذي يقول القرآنن خملوق يوافق اجلهمية يف زعمهم أن القرآن خملوق 

: أحد معنينيوالذي يقول غري خملوق فقد أتى بقوٍل مل يسبق إليه فوصفه بالبدعة ورس ذلك أن كلمة لفظ حتتمل 

وحتتمل التلفظ فإذا قلنا أن لفظي املقصود به امللفوظ به فامذا يصبح معنى قوله لفظي بالقرآن , حتتمل امللفوظ به

خملوق يعني جعل كالم اهلل خملوقًا ألنه امللفوظ به وإذا قلنا أن املقصود التلفظ فقال لفظي بالقرآن خملوق قصد 

يجب التفريق بني هذين املقامني وملا مل يميز بينهام بعض الناس صار منه ظلٌم بذلك التلفظ فهذا صواب فيه تلبيس ف

طاله بسبب ذلك أذية من بعض أهل السنة حيث مل يميزوا كالمه ومحلوه  -رمحه اهلل-وعدوان فإن اإلمام البخاري 

اله وقرره كام بني ذلك ولكن احلق كان فيام ق -رمحه اهلل-عىل حممٍل ربام كان بسبب احلسد أو غريه وامتحن بذلك 

 .وغريه -رمحه اهلل-ابن القيم 

القرآن ليس موضعًا للجدل القرآن العظيم كالٌم حمكم ليس حماًل  (وال نجادل يف القرآن) -رمحه اهلل -ثم قال الشيخ 

أَنْزَلْنَا مَا )-  :للتجاذبات فاملؤمنون هم أسعد الناس بالقرآن واملبتدعه هم أشقى الناس بالقرآن قال اهلل عز وجل

وصف اهلل تعاىل كتابه بأنه نور وبيان وموعظة وهدى وأوصاف جليلة عظيمة إن وجدت  [6/طه] -(عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى

, ذلك فاعلم أنك عىل اجلادة وإن وشقي به األبعد رأى فيه إشكاالت وأغلوطات وغري ذلك فمن نفسه اخلبيثة أيت

املبتدعه  [6/طه] -(مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى)-ونور وبيان وموعظة وشفاٌء ملا يف الصدورالقرآن العظيم ليس إال هدى 

شقوا يف القرآن وصاروا يعملون تأويالت الباردة املتكلفة املتعسفة ليعسفوا القرآن عىل ما يبتغون فيأبى القرآن 

إِنَّا نَحْنُ )-  ,[ 26/فصلت] -(يهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍلَا يَأْتِ)-  :القرآن منيع كام قال اهلل عز وجل

مرًة عىل أصحابه وهم  فال جيوز أن يتخذ القرآن للجدل ملا خرج النبي  [9/احلجر] -(نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
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هبذا أمرتم أم هبذا كلفتم أن : )القرآن هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فكأنام فقئ يف وجهه حب الرمان فقاليتنازعون يف 

 (.ما ضل قوٌم بعد هدى عليه إال أوتوا اجلدل: ترضبوا كتاب اهلل بعضه ببعض عزمت عليكم أال تعودوا وقال

فٌق ملا تقدم ونحن نشهد أنه كالم رب العاملني نزل  (وال نجادل يف القرآن ونشهد أنه كالم رب العاملني: )فقال هذا موا

لَا )-  :قد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف سورة القيامة قال به الروح األمني جربيل عليه السالم فعلمه سيد املرسلني حممدًا 

لشدة  كان نبينا  [69/القيامة] -(ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ(*)ا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُفَإِذَ(*)إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ(*)تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

شفقته وحرصه عىل أال يتفلت عليه القرآن حيرك به لسانه حتى يتحفظه أثناء تنزله عليه فطمأنه اهلل تعاىل بأن تكفل له 

 -(ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) ,والقرء بمعنى اجلمع [67/القيامة] -(إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ)- بجمعه يف صدره ثم زاد عىل ذلك بيانه 

مجيع ما أنزل إليه من  وفقه نبينا  فبني اهلل تعاىل لنبيه معاين ما أنزل إليه مل يدع اهلل تعاىل شيئًا مل يبينه لنبيه  [69/القيامة]

مته ذلك بام ال يدع جمااًل لدعوى مدٍعأن شيئًا من القرآن جمهول كام يدعيه أهل التفويض املجهلة علم أ ربه ثم هو 

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ )-  الذين يزعمون أن يف القرآن ماهو غري مدرٍك عىل اإلطالق فهذا باطل ألن اهلل تعاىل تكفل بذلك

فقد حصل البيان بحمد اهلل وكان  [22/النحل] -(لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) -  :وقال [79/النحل] -(الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ 

يف رمضان كل ليلة فلام كان يف السنة التي قيض فيها دارسه وعرضه القرآن  جربيل عليه السالم يدارس النبي 

: زل إليه من ربه وملا استنطق الناس يوم عرفة وقالألمته مجيع ما ن حتى بني النبي  مرتني وهذا تفقيٌه للنبي 

 .نشهد أنك قد بلغت رساالت ربك وأديت ما عليك: قالوا (وأنتم تسئلون عني فام أنتم قائلون؟)

 .والبالغ ال يكون بمجرد التبليغ اللفظي بل تبليٌغ لفظٌي ومعنوي

جيب يا عبد اهلل ويا طالب العلم أن يمتلئ قلبك هبذا  (وهو كالم اهلل تعاىل ال يساويه يشءٌ من كالم املخلوقني: )قال

املعنى وأن تعلم حقًا أن كالم اهلل ال يدانيه كالم وال يقارنه كالم وال جيوز لكائٍن من كان أن يعارض كالم رب 

العاملني بكالم أحٍد من اخللق جيب أن يكون لكالم الرب سبحانه وتعاىل يف القلب منزلة وتعظيم ورشف وقدر 

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ )-  يث ال يعارض به كالم أحٍد وال من الفقهاء وال من العلامء وال من غريهم بل يرى أنه احلقبح

ره وعلومه مامل يكن له يف  [26/فصلت] -(يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ إذا امتأل القلب بذلك فتح اهلل للعبد من كنوز القرآن وأرسا

أما إذا كان اإلنسان يقرأ القرآن بنفٍس باردة وعدم , احلسبان هذا التعظيم وهذا اإلجالل رضورٌي لتحصيل العلم
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رآن بكليته وبذل مهجته له فإن اهلل من أقبل عىل الق, إكرتاث فال ينتظر أن ينال هذه املعارف وأن يصل إىل مبتغاه

 .[9/اإلسراء] -(إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)-  سبحانه وتعاىل هيديه بالقرآن العظيم
وذلك أن مجاعة املسلمني  (وال نخالف مجاعة املسلمني)أي كام قالت املعتزلة  (وال نقول بخلقه)-رمحه اهلل-ثم قال 

من مجيع املذاهب وهلل احلمد يقولون القرآن كالم اهلل منزٌل غري خملوق وال سيام القرون الثالثة االفاضية الذين مل 

د نبيه د اهلل تعاىل ومرا د األعظم وعليهم املعول يف فهم مرا  .ختتلف كلمتهم يف هذا فهم السوا

 ..لعظيم وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنينسأل اهلل تعاىل أن ينفعنا بالقرآن ا

 


