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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه.

 ]األسئلة[
 .يدي الدرس جنيب عن بعض األسئلة.فبني 
/ يقووول السوولال للموواة ال مايووةا مووم هووو ال وواا بووني ال عووو هلل والصوو ة هلل  مووم هووو ال وواا 1س

 كا املاجع الذي تكلم على هذه املسألة. بني االسم واملسّمى مع األم لة؟ وحبذا ذ  
علووى نموون  / اجلوووا ا ال وواا بووني افعوومل اهلل وصوو مته اّم األفعوومل مةووتملة علووى صوو ة و ج
ال عوووو يةوووتمو علوووى حووودو وعلوووى نمووون  واحلووودو هوووذا وصووو   وملوووم كووومم كوووذل  كووومم  ألمّ 

على الص ة اليت اشتمو عليهم هذا ال عوو بوالقالا   ال عو املضمف إىل اهلل جو وعال ال يدلّ 
بووووم  األفعوووومل اوسووووع  وووون بووووم   بووووو ووووود يوصوووو  اهلل جووووو وعووووال هبووووم وووووود ال يوصوووو   ألمّ 

 الص مت. 
مم﴿م ملووه  َ  ُ ثُمم ا ا     فمسووتواا اهلل جووو وعووال صوو ة [95]ال اووومما﴾تَمَوى َعلَمما ال َعممر لر الممرا  

ألم اسووووتوى مةووووتمو علووووى حوووودو وهووووو االسووووتواا  الصوووو ة     اخووووذامهم موووون فعووووو اسووووتوى
 بووه ه ووم االسووتواا صوو ة هلل جووو وعووال كمووم يليوو   اللووه وي    ومةووتمو علووى نموون وهووو املم وو 

 ص مت اهلل االستواا على العاش.وبعظمته ألاه متضمن كممال  فيقمل من 
ُكمممُر اللاممم ُ ﴿م ووومل ال وووم   ُكمممُروَو َويَ   ُكمممُر اللامممُ (  [  03]األا وووملا﴾َويَ   مضووومر   هوووذا فعوووويَ  

يعووع علووى مصوودر وهووو املكووا  ومةووتمو علووى   مةووتمو علووى حوودو علووى صوو ة وهووو املكووا
ألّم صوو ة املكووا  نمون وهووو املضوومر   لكوون ال يقوومل هووذا ال عووو يودّل علووى إ بوومت صوو ة املكووا 

ليسووه ئاامووم صوو ة كموومل  فلهووذا ووومل اامووة اهووو السوو ة ربهووم اهلل تعوومىلا إم بووم  األفعوومل 
اوسوووع مووون بوووم  الصووو مت  فقووود يضووومف ال عوووو إىل احلووو  جوووو وعوووال وال ت بوووه الصووو ة الووويت 
تضم هم هذا ال عو  كمم ام بم  الصو مت اوسوع مون بوم  األ وما  فقود تصلو  الصو ة علوى 
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من م و االستواا واملستوي  ومم و املكوا قو  واملومكا واشوبمه  .وال يصل  االسماهلل جو وعال 
 ذل .

 فاا بني افعمل اهلل جو وعال وبني ص مته من هذه اجلهة. إذم ثَّ 
امم من جهة ويممهم مجيعم بمهلل جو وعال فملص ة ومامة بمهلل جو وعوال واوم ا وا خل اجومر  

املخلوا  ص ة الابة ام ا ا خل املاحوم  وهكوذا  وال عوو  م و ص ة اجل  ام ا ا هو  ام ا ا
 خل تعقله بمهلل جو وعال ود يكوم متعديم وود يكوم النمم.

وااوه ال يصوائ   وللمسألة مزيد ت صويو املقصووئ ام بوم  األفعومل اوسوع مون بوم  الصو مت
  جو وعال.القول بمملسمواة بيه ال عو القمام بمهلل جو وعال وبني الص مت القمامة بمهلل

 مم هو ال اا بني االسم واملسمى؟
ع وود اهووو الكووالم وئخووو فيووه كالموو  قوو  االسووم واملسوومى إذا اجتمعووه فيعوو  هبووم قوو   

وإال فبحوو  االسووم واملسوومى لووي  موون   اهووو السوو ة رئا علووى اهووو الكووالم وبيماووم للحوو  فيهووم
علويهم  وإاوم الكوالم  البحوو املوجووئة خل الكتوم  والسو ة وال خل كوالم الصوحمبة ر ووام اهلل

إىل الكووالم فيهووم ام املعتزلووة خم وووا خل ذلوو  توقئووة ل  وو  الصوو مت  فيهووم حوومئو  لكوون جوواّ 
 ولتحاي  األ ما هلل جو وعال.

 وتلخيص املسألةا
االسم م و الابن الاحيم الكامي وحنو ذلو   املسومى هبوذا االسوم هوو اهلل جوو وعوال   امّ  

 أس اسم املسمى هو هذا الذي تاى.   الكحممد املسمى به رسول اهلل 
 فالذم االسم ئاللة عممة واملسمى ااصبما هذا االسم على العني او على الذات.

ووووام هووو االسووم عووني املسوومى ام ام  افووالم املسووألة الوويت اختل وووا فيهووم هوو   إذا تبووني ذلوو 
م ام لكوون اختصوومر القووول فيهوو  االسووم  ووس املسوومى؟ وهووذه املسووألة مبسوووقة وقويلووة الووذيول

بوو املسووألة   موذهب األاموة ام االسوم ال يصلوو  القوول بأاوه عووني املسومى وال ااوه  ووس املسومى
كوووو اسوووم يووودل علوووى   ألمّ   فيهوووم ت صووويو خل ئاللوووة االسوووم علوووى املسووومى وام األ وووما  تل وووة
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املسوومى ونيوومئة صوو ة  فهووو يوودل علووى الووذات ويوودل علووى الصوو ة الوويت تضووم هم هووذا االسووم   
والوووذين ووووملوا إم   حيم تووودل علوووى ذات اهلل جوووو وعوووال املتصووو ة بملابوووةكموووم ذكااوووم لكوووم الوووا 

االسم هو عني املسمى جعلوا ااه ال فاا بني األ ما خل ئاللتهم على املسوّمى فععلووا العلويم 
هو الاحيم مصمبقوة  وجعلووا امللو  هوو الووئوئ  وحنوو ذلو   بودوم ت اووة بوني االسوم والصو ة  

رحوويم بووال ربووة    علووى الووذات كمووم ووومل املعتزلووة علوويم بووال علووميعووع جعلوووا ام األ ووما ئالووة 
 وهكذا وهلم وجّا.

 واملسألة فيهم قول لكن هذا بيمم ألصلهم.
  / يتعاض ك س من الةبم  لبعض مون الةوبهمت مون خوالل ئراسوته للعقيودة وال واا2س

 ارجو حو هذه املةكلة كي  يتعممو الةخص مع هذه الةبهمت؟
وك ووس موون املسووماو يا ووب املعلووم ر ووم خل ت صوويلهم للخمصووة موون  / الشوو  ام هووذا كوومانج

عووم  فووذكا   قووال  العلووم لكوون حلضووور موون لووي  مسووتواه مهيئووم لتلقوو  العلووم العووم  فالاووه   
املسووماو العقديووة وذكووا الت صوويو وكووالم اهووو ال وواا والةووبهة ورئهووم احلقيقووة خل األصووو ااووه ال 

البوود ام يتلقوومه موون علووم اصووول اهووو السوو ة  ي مسووب  ال ي مسووب املبتوودب خل قلووب العلووم بووو
اووذا اوصوو    واجلممعوة وفهووم موذهبهم وقووايقتهم وسو تهم خل ذلوو  بعود واااتووه الكتوب األوىل

ئاامم بممل هعية  إذا علم موذهب اهوو السو ة واجلممعوة مون خوالل ملعوة االعتقومئ كمو ه  عومم 
بهم خل الصو مت  موذهبهم موذه  خل تقايا مسماو اإلميمم بأمجعهم  عواف موذهبهم خل اإلميومم

األموا بومملعاوف وال هو  عون امل كوا  خل خل خل األ ما  خل القودر  خل الييبيومت  خل الصوحمبة  
علوم ووول   فيمم يعاض  وهكذا املسماو اليت يعا وهنم  خل القدر  خل اليوم اآلخا  والة األما

ض الةوبهمت فويظن اهو الس ة  بعد ذل  ي تقو إىل ماحلة تل  ذل   حىت ال يصلع على بع
فيعواض لوه شو ا مون الت صويو مون الزيومئة   ام هذه مل اة علوى موذهب اهوو السو ة واجلممعوة

 بقول اهو البد  مع الائ عليهم  ث يرتوى حىت يتوسع خل ذل . 
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فلهذا مون راى ام حضووره لومل  العلوم الويت فيهوم ت صويو يوورئ عليوه الةوبهمت في بيو  لوه 
مووون اولووووه  وام ال يعووواض ا سوووه للةووووبهة  ألم الةوووبهة ر ووووم  وام يبتووودب العلووووم  ام ال  ضوووا

 استحكمه فأ ات.
وكوو ووول يسوت د علوى حوودي    / موم مووو  قملوب العلوم خل املسوألة الويت فيهووم وووالم0س

 صحيح؟
 صووورة تصوومب  مووم ذكووا ام حوودي م صووحيحم  / امووم خل مسووماو التوحيوود والعقيوودة فلووي  ثَ 

املوووحى    ام الكوو مون مةوكمة رسوول اهلل وذلو  يعومرض حودي م صوحيحم آخوا خل مسوألة
فوال ميكون ام يكووم خل مسوألة وووالم   واحل  ال يعمرض حقوم بوو يليوده  إليه من ر  العمملني

   .من مسماو االعتقمئ ويكوم القوالم يعتمد فيهم على احمئي  صحيحة
ياجوع امم إذا كماه املسألة من مسماو ال قوه العمليومت وحنوو ذلو  فصملوب العلوم البود ام 

فيووذكا لووه وجووه االسووتدالل الووذي بووه   إىل موون ي وو  بووه موون اهووو العلووم فووسجح لووه احوود القووولني
 رجح هذا القول على  سه.

 / مم مع  التيع بملقاآم ومم حكمه؟4س
حتسووووني هووووو  / التيووووع بووووملقاآم اختلوووو  فيووووه اهووووو العلووووم علووووى اووووووال اصووووحهم ام التيووووع 

يعوع مون حي  سون صووته بوملقاآم و بوه  «لقرآوليس منما مم  لم  يمتب    ما»الصوت بوملقاآم 
شم   ذنهم  لن م  يقمرذ القمرآو يه مر  م  فم  مما ذنو ا  »ع ه عليه الصالة والسالم ااه ومل 

وحتسوووني الصووووت بوووملقاااة هوووو التيوووع  يعوووع علوووى   يعوووع  سووون صووووته بوووملقاااة «يتبنممما  ممم 
لكووون جيعوووو القووواآم حمسووو م ال جيعوووو القووواآم احلووومم   وووما  و   حسوووب موووم جوووما خل وووواااة القووواآم

فَممممممم رَنا نَمَرذ هَممممممماُ  فَممممممما ا ر   ﴿الصووووووووت بوووووووه بتصبيووووووو  التعويووووووود علوووووووى ذلووووووو   كموووووووم وووووووومل تعووووووومىل 
 .[11]القيممةا﴾نُمر آهَ ُ 
 وكي ؟ / هو الاافضة واجلهمية ليستم من اال  ني والسبعني فاوة9س
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ة ليسوووا موون  / امووم اجلهميووة فأهووو السوو ة مجيعووم علووى اهنووم ليسوووا موون ال  تووني والسووبعني فاووو
 فاا األمة. 

واملقصووئ مون   وامم الاافضة فعمهور اهو الس ة على خاوجهم مون ال  توني والسوبعني فاووة
الاافضة اليالة   الة الةيعة الوذين يلع ووم ابوم بكوا وعموا ر و  اهلل ع هموم  والوذين يتودي وم 

قودامم مون معت  بسب الصحمبة ويبيضوم بعض امهمت امللم ني ويقذفوم عماةة وحنوو ذلو 
 املعاوفة.
/ مم حكم وول البعض شمات األوودار  سوموته األوودار  اوتضوته حكموة اهلل  شومات 6س

 وحنو هذه العبمرات؟  إرائة اهلل
تبووع املقوودهر وهووو اهلل جووو وعووال  والووذي والقوودر  / شوومات األووودار  األووودار مجووع ووودر  

هووذا  ر واشووبمه ذلوو   فووالمّ فقووول القماووو شوومات األووودا  يةووما القوودر هووو اهلل سووبحماه وتعوومىل
 لط ألم األودار لي  ام مةيئة  املةويئة هلل جوو وعوال هوو الوذي شوما القودر وشوما القضوما 

 سبحماه وتعمىل. 
 وجت بهم اوىل.  وسموته األودار هذه حمتملة  حمتملة اذا وهذا

هووووذه صووووحيحة ال بووووأس هبووووم اسووووتعملهم اهووووو العلووووم  ألم االوتضووووما   اوتضووووه حكمووووة اهلل
ن الةوو ا  يعووع حكمووة اهلل اةووأ ع هووم شوو ا هووو مقتضوومهم  اوتضووه حكمووة اهلل ام خوومر  عوو

يعوع مون القضوما الووذي حصوو  يعوع ام موم حصوو موافو  حلكموة اهلل جووو   يكووم كوذا وكوذا
 وعال. 

اإلرائة الكوايووة هوو  املةوويئة  فقووول القماووو  شوومات إرائة اهلل  هووذا ايضووم م ووو مووم سووب  فووالمّ 
 ات مةيئة اهلل وهو تكاار ال وجه له.شمات إرائة اهلل كقوله شم

 مم  مبط إئراك تكبسة اإلحاام؟ /7س
/ هوووووذه املسوووووألة مووووون املسوووووماو الووووويت فيهوووووم اظوووووا واخوووووتالف وعووووودم و وووووو  مووووون حيووووو  ج

 وألهو العلم فيهم مذاهبا  االستدالل
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ام إئراك تكبووووسة اإلحوووواام يكوووووم بووووأم تكوووو  بعوووود تكبووووس  -وهووووو املةووووهور ع وووودهم-م هووووم 
خل املسعد فك  اإلممم تكبسة اإلحاام فكو  بعوده فقود ائرك تكبوسة اإلحواام  اإلممم  من كمم

 .«وإنا ك  ر فك روا»
يعووع مووم كوومم وايبوووم   والقووول ال ووم  ام تكبووسة اإلحوواام توودرك إذا حي يبووودا اإلموومم خل ال محتووة

اة ال محتوة م هم ألاه مم ااتقو من الاكن إىل ركن بعده  الاكن الذي يل  تكبسة اإلحواام هوو وواا
إاووه يووودرك تكبووسة اإلحووواام مووم حي يةوووا   -يعوووع ع وودهم-واوووذا يقوومل   ع وود موون وووومل باك يتهووم

 اإلممم خل ال محتة.
ألّم بوالال ر و    املأموم يدرك تكبسة اإلحاام إذا ائرك آموني موع اإلمومم والقول ال مل  امّ 

 اهلل ع ه كمم يقول لل يب عليه الصالة والسالم ال تسبقع بآمني.
 وااجئ بقية األسئلة إىل ووتهم. 

 
  يمماً    وَ   ر ولر ُ مم  علمما رَ زلَمماًل، وذه  و  ة نَمممياممفر ي  كَ    ممالَ  ادَ  َمم  ُ من مم، ا  المُ َكمم  القممرآوَ  وا إر و ،

لممميس ، ا   عممالا  الحقيقممة   كممالمُ وا ذهاممنُممقَ يم  وذَ ، اق ممال ؤمنمموو علمما نلمم   َ  ن ُ دا َصمموَ 
ا    ُ ونمد نمام، رَ َفمكَ   د  قَ ، فمَ ال شرر  كالمُ    ُ ها ذَ   َ عَ زَ فمَ   ُ عَ ف     ر  ،ةر يا رر ككالم ال َ     خلوق  

ملري ر َ مَقرَ ﴿ ر،  يث نال  عمالاقَ  سَ  د ُ وذوعَ   ُ وعا َ  ملَ فمَ  ،[62]ال مدثر ﴾َ ُأص   دَ َعمو  ا ذَ  ا
ُل ال َ َشرر ﴿نال  ل     ر  قَ سَ  ر  ا ُ   نمولُ ا ذهم  نامقَ يم  ا وذَ نَم   لر عَ  ،[62]ال دثر ﴾إرو  َهَذا إرالا نَمو 

 ال شر. نولَ   ُ  ر ش  وال يُ ، شرر ال َ  خالقر 

 [ الةا ]
هذه اجلمو من كالم الصحموي ربه اهلل اشتمله على تقايا ووول السول  وااموة احلودي  

القواآم كوالم  وامّ   والس ة واهو الس ة واجلممعة واأل وا خل مسوألة القواآم وكوالم اهلل جوو وعوال
  مون نعوم ام القواآم  لووا فهوو كومفا وامّ      خلوواالقاآم لي اهلل م ه بدا وإليه يعوئ  وامّ 
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اهلل جوووو وعوووال علوووى ذلووو  بقولوووه  (1)مووون نعوووم ام القووواآم كوووالم البةوووا فهوووو كووومفا بتوعووود وامّ 
لري ر َ َقرَ ﴿  .[26]املد اا﴾َ ُأص 

هوذه   كوالم اهلل جوو وعوال م وزل  وس  لوواذه املسألة وه  مسألة القاآم وكوم القاآم  وه
اختلوو  فيهووم امل تسووبوم إىل القبلووة  وألجلهووم وك وواة الكووالم فيهووم   هوو  اهووو  اكوو  املسووماو الوويت

الكالم بأهو الكالم  فه  مسألة شاَّوه و اَّبه خل القوام ال وم  ااعواي  وك وا الكوالم فيهوم 
  وإ بمت ذل  وا يوه  يعوع إ بومت ام القواآم كوالم اهلل وام اهلل يوتكلم حقيقوة وموم اشوبه ذلو 

 ذل   حىت صمرت ع واام على االحنااف خل التوحيد  م    بعلم الكالم.والكالم خل ا   
ه عليووه ال صووو  موون القوواآم والسوو ة وئل عليووه ومووذهب اهووو السوو ة واجلممعووة الووذي ئلّوو

 المُ َكمم  القممرآوَ  وا إر و إمجووم  سوول  هووذه األمووة هووو مووم ذكوواه الصحووموي فيمووم  عووه وهووو ووووه  
ال ؤمنوو علا نل   ن ُ دا صَ وَ ، ياً    وَ   ر ولر  ُ   علا رَ زلَ اًل، وذه  و  ة نمَ يا فر ي  كَ    الَ  ادَ  َ   ُ من  ، ا 
 وهذه اجلمو إىل آخاهم اشتمله على مسماو  يعع اشتمله على مو وعمتا   اق   َ 

 ا اّم القاآم كالم اهلل.األول ال وضوع
 ا ااه لي   خلوا.والثاه 
 ام من نعم ام القاآم كالم البةا فهو كمفا.  والثالث

...  إىل آخوواه  هوذه اووذكا فيهووم بعووض ا  المُ َكمم  القممرآوَ  وا إر و وهوو  وولووه   ألة األوىلاملسو 
 التعاي مت املهمة لتصورهم ولتصور مذهب اهو الس ة واجلممعة فيهم.

  هوذه الكوالم خل كسوا  وزة القمرآوَ  وا إر و ) بو وبوو ذلو  اقوول وولوه( القرآوووله   اوال
 ولُ هُقم  يعوعا فاال صمطَ   ُ دُ   مداً عَ  امحَ مُ  وا إر و خل وولوه    كملكالم خل كسا اامزة وبلهوموا إر  

. ألّم توحيود اهلل هوو اإلميومم والكوالم خل القواآم كوالم ا  المُ كَ   القرآوَ  وا إر ا ا  و يدر ف   َ 

                                                 
 ااتهى الةايط السمبع.  1 
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خل ركن من اركمم اإلميمم وذل  ام اإلميمم هو إميمم بمهلل ومالاكتوه وكتبوه  فوملكالم خل القواآم 
  كالم خل التوحيد  خل توحيد اهلل تعمىل.وااه كالم اهلل
 االتعاي مت

  . ا  المُ كَ   القرآوَ  وا إر و  ومل 
كمووم ووومل الةوومعا خل    مصوودر ووواا يقوواا ووواااة وواآاووم  فووملقاآم مصوودر ووواا اخل الليووة القممرآو

 وص  ع ممم ر   اهلل ع ها
 حا ونرآهاضحوا  أش ط عنواو السهود                     يُمَقطُِّ  الليَل  س ي

 ر   اهلل ع ه وار مه.  يعع واااة
فوووملقاآم اسوووم لكوووو كتوووم  ي تلوووى اازلوووه اهلل جوووو وعوووال علوووى اووويب مووون  اواموووم خل االصوووصال 

ختصووويص القووواآم بمالسووووم  وووم ااوووزل علووووى حممووود عليوووه الصووووالة  اابيماوووه  وذلووو  يووودل علووووى امّ 
ذي ااوزل علوى حممود والسالم هو كتخصيص الدين الذي اازل عليه بمإلسالم  فملقاآم هوو الو

كموم ام اإلسوالم هوو الوذي جوما بوه حممود عليوه الصوالة والسوالم  وإم    عليه الصالة والسوالم
علووى ذلوو  وووول ال وويب  اشوورتك خل اإلسووالم ئعوووة مجيووع األابيووما واملاسوولني  وكووذل  القوواآم  ئلّ 

و مممما ذنو ا  لشمم   ذنهمم  لن مم  يقممرذ القمممرآ»عليووه الصووالة والسووالم فيمووم  بووه ع ووه وصووح 
ام هوذا وواااة  ىعلوى ام وواااة ال ويب ملوم ااوزل عليوه والتيوع بوذل  علو ئلّ  «يه ر    يتبنما  م 

 للقاآم.....  ه  مصدر واا واااة وواآام لكن هو ملم فيه شاف وم زلة. 
 .  كالم اهلل هو ص ة من ص مته  هذا الل ظ ال م   (ا  المُ كَ )
عدى وماله  وهذا مأخوذ مون اشوتقما املومئة مم  ع من األووال وت االم اصله خل الليةكوال
هووذه توودل علووى ووووة وشوودة خل تصوواي ممم   مَ و ولَووو وموومئة  الكوومف والووالم واملوويم  فووالم  َكوو  اصووال

وهووذا   وت ايعممووم خل ليووة العووا  كمووم حووار ذلوو  العالمووة ابوون جووع خل كتمبووه خصووماص الليووة
لقووول الووذي يسوومعه صوومحبه وعلووى ا  يوودل علووى ام حوودي  الوو    ال يسوومى خل الليووة كالمووم
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ال يسووومى كالموووم خل الليوووة  او  ووواك بوووه لسوووماه ال  -يعوووع موووم جيايوووه علوووى ا سوووه-ئوم  وووسه 
هووذا يوودل عليووه موون حيوو  االشووتقما األكوو  واألوسووط ام   يسوومى كالمووم حووىت ي سوومع  ووسه
 وال لَو وَم  حي مم فاوتهم ال تدل على خ ما وال تدل علوى لونيوهذه األحاف ال ال ة  هذه  َكو 

بوو هو  تودل علوى وووة وصوالبة وشودة  فخوذ مو ال َكلَوَم  عو  َجواََ   وَكلَّوَم   تدل علوى رخوموة
وووَو فيهوووم وووووة   عووو  حتوووّدو وووووب هوووذه الكلموووة َملَوووَ  فيوووه وووووة فحيووو    وَلَكوووَم فيوووه وووووة  وكم 

صاّفه هذه املومئة وولبتهوم مسوتخدمم االشوتقما األكو  او االشوتقما األوسوط فوالم هوذا يودل 
ووة وشودة  وال يودل علوى خ وما ورخوموة ولوني  وهوذا اصوو مهوم خل هوذا البوم  خل فهوم  على

 مع  الكالم لية. 
 وسيأيت مزيد ت صيو ع د الائ على وول اجلهمية واملعتزلة خل هذه املسألة.

الكوووالم صووو ة مووون صووو مت اهلل وإ ووومفته إىل اهلل جوووو وعوووال ه وووم إ ووومفة  (ا  المُ َكممموولوووه  
   .ص ة إىل متص  هبم

 والذي جما خل القاآم والس ة ام مم يضمف إىل اهلل جو وعال اوعمما 
وهوووذا كال ووومفة   إ ووومفة  لووووومت علوووى اهلل سوووبحماه اعيووومم وماموووة ب  سوووهم االنممموع األول

َياَها﴿البيه بيه اهلل  وإ مفة ال موة  َوَذهامُ  ﴿[  وإ ومفة العبود 10]الةوم ا﴾هَاَنَة اللام ر َوُ مق 
مما نَمماَم َع  ممُد  وكووو هووذه إ وومفة  لوووا إىل خملقووه  ولكوون هووذه اإل وومفة   [15]اجلوونا﴾اللامم ر َل ا

يعووع علووى شوواف   لتخصيصووهم بوومهلل جووو وعووال توودل علووى شوواف املضوومف إىل اهلل جووو وعووال
 البيه  شاف ال موة  شاف حممد عليه الصالة والسالم.

يوجوود اممم ووم  معووم  وليسووه بأعيوومم معووم  ال تقوووم ب  سووهم م ووو الابووة ال االنمموع الثمماه 
ال يوجود اممم وم شو ا يسومى كوالم مسوتقو عون   ش ا يسمى ربة مستقو عن مون يقووم بوه

املووتكلم او السووممع  هووذه املعووم  والصوو مت إذا ا  ووي ه إىل اهلل جووو وعووال فالهنووم إ وومفة صوو ة 
 ملتص  هبم  وهذا اخذ بقواعد اللية العابية.
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  اورئهوم الً و  ة نَمميامفر ي  كَ    مالَ  ادَ  َم  ُ من مهذه الكلموة     الً و  ة نمَ يا فر ي  كَ    الَ  ادَ  َ   ُ من  ومل بعدهم  
وهوو اهنوم ووملواا القواآم    الستعممل قما ة من ااموة اهوو السو ة واحلودي  واأل وا اوذه الكلموة

 كالم اهلل م زه  س  لوا م ه بدا وإليه يعوئ. فمستعملهم كمم استعملهم األامة من وبو.
وم هوم   ن  ه وم ابتداايوة  و مون  اوم اسوتعممالت ك وسة خل الليوة  بدا م ه  موادَ  َ   ُ من  ووله  

ام تكوم لالبتداا وودمهم ال مظم خل حواوف املعوم  مجوع معوم   مون  خل الليوة العابيوة مجعهوم 
 وه  تزيد عن ذل  فقملا   ا ع عةاة مع 

 هماوو وبدٍا وااتواتت م من لتبيني وبعض            وتعلي
 ومع  عن وعلى وخل وبعد          وناادة وإبدال وفصو

ومعوو   موون  االبتداايووة   فووأول معووم   موون  التبيووني ث التبعوويض والتعليووو والبوودا هووذه رتبهووم
    يعوع ااوه ابتودا مون اهلل جوو وعوالادَ  َم  ُ من موووله ه م    ام يكوم ال عو بدا من املس د إليه

وهووذا ئلووه عليووه آيوومت    اهلل جووو وعووال يعووع موون اهلل ابتوودا فيعووع بووو من  ام ابتوودااه كوومم موون
 َنزريمل  مرم   ﴿  وكقولوه [132]ال حووا﴾ُنل  هَمزالَمُ  ُروُح ال ُقمُدسر مرم   رَ ِّمَ   رمال َحقِّ ﴿ك سة كقولوه 
   و س ذل  كمم سيأيت بيماه.[42]فصلها﴾َ كري   َ  ريد  

  يعوع كومم ابتوداا ادَ  َم  ُ من م  ت سوسهم يعوع ظهوا   ادَ  َم  ُ من م  هكذا بدوم  وز  ادَ  َ ووله  
ََ بووومامز يعوووع بوووه ذدَ  َممم   ذَ دَ  َممم  ُ من مممظهووووره وخاوجوووه مووون اهلل جوووو وعوووال ويقووومل فيهوووم ايضوووم  

وام اهلل سووبحماه هووو الووذي بووداه حي ي بتوودا ت زيلووه موون  ووس اهلل جووو وعووال    م ووه ابتوودا  االبتووداا
 بو ازل من اهلل ابتداا.

الم او سويما سو  الكوالم  املواائ م وها م وه بودا وووال بوال    تقوديا الكوالً و  ة نمَ يا فر ي  كَ    الَ وومل  
فهوو    كي ية. م ه بدا  حي يبتودب م وه معو  ولكون بودا م وه وووال  ظهوا وخوا  القواآم م وه وووال

ف وو  وولووه ووووال إخوواا  ملوون ائعووى ااووه معوو  موون   كالمووه وووود ظهووا وخووا  او ابتوودا م ووه ووووال
   .املعم  ج عو خل ا   ج يو
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  يعوووع بووال كي يووة معقولووة  وإال فووالم كوووالم اهلل جووو وعووال الشوو  ام لوووه  ةياممفر ي  كَ    ممالَ وولووه  
كيووو  ولكووون الكيووو   وووس معقوووول فيصووودا علوووى هوووذا ووووول اإلمووومم مملووو  خل االسوووتوااا إّم 

 االستواا  س جمهول والكي   س معقول.
واإلاووزال خل     يعووع اإلاووزال موون اهلل جووو وعووال زلَممذه      يمماً    وَ   ر ولر ُ مم  علمما رَ زلَمموذه  ووومل  

 القاآم والس ة جما على اوعنيا
وود يذكا من اهلل ووود ال توذكا   ا إازال مصل  وهذا يكوم من اهلل جو وعالالنوع األول

 فيكوم اإلازال املصل  من اهلل جو وعال. 
يعووع ااووه يقيوود ابتووداا اإلاووزال موون شوو ا   ا ام يكوووم إاووزاال مقيووداو ممارة وهممو النمموع الثمماه 

  فصمر ه م ابتداا اإلازال او الت زيو من السومما  وحنوو [5]اا﴾زال َنا مر   الساَ ا ر َوهمَ ﴿   لوا
 ذل  من اآليمت اليت فيهم الت زيو املقيد.

هوذا ألجوو اّم اآليومت فيهوم ذكوا الت زيوو  والت زيوو مصلو     ر ولر ُ م  علما رَ زلَ وذه  إذم ووله  
مم   رَ ِّممَ   رممال َحقِّ نُممل  هَمزالَممُ  ُروُح ال ُقممدُ ﴿كقولووه    م ووه جووو وعووال وكقولووه [  132]ال حوووا﴾سر مر

ميُ )296َوإرهاُ  لَتَمن زريُل َربِّ ال َعماَل ريَ )﴿ َمر (َعلَما نَمل  رمَ  لرَتُكموَو مرم   291(هَممَزَل  رم ر المُروُح األ 
وولوووه وخل آيوووة الةوووعااا هوووذه  [ 159-152]الةوووعاااا﴾( رلرَسممماو  َعَر رممم ي ُم رمممي   291ال ُ نمممذررريَ )

القلووب بووه تتميووز املوودركمت  ألم القلووب بووه تتميووز املوودركمت املسووموعة او    ألمّ ا نَمل  رمم َ َعلَمم 
ْكا القلوووب خل آيوووة الةوووعااا ألجوووو  ييوووز املووودركمت املووودركمت املاايوووة او املووودركمت املعقولوووة  فوووذ  

 بأاواعهووم   ييووز املسووموعة عوون املسوومو   و ييووز املااوو  عوون املااوو   و ييووز املعقووول عوون املعقووول
َ ماَلم  نَممو اًل ﴿  وكوذل  وولوه [42]فصولها﴾ َنزريل  مر   َ كري   َ  ريد  ﴿وهكذا  وكذل  وولوه 

ي     واآليمت خل هذا البم  ك سة مت وعة.[  91]ي ا﴾مر   َربي رَ ر
  زلَممذه    والوووح  ه ووم املقصوووئ بووه ام اإلاووزال كوومم وحيووم  يمماً    وَ   ر ولر ُ مم  علمما رَ زلَمموذه  ووومل  
   اوح  على حممد عليه الصالة والسالم. ياً    وَ   ر ولر  ُ علا رَ 
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ا إلقوما اجوو  او العلوم خل خ وما وسوواعة  -يعوع تعايوو  الووح  خل الليوة-والووح  خل الليوة 
واووووذا  يووووه الكتمبووووة وحيووووم و يووووه اإلشوووومرة وحيووووم  وهكووووذا  وهووووذا قوووو  معوووواوف خل الليووووة 

 وا ح. 
صووصال  مووذهب القماووو  والوووح  موون جهووة االصووصال ا اختل ووه التعوومري  فيووه قسووب ا

واوووذا جتووود خل ك وووس مووون كتوووب الت سوووس تعايووو  للووووح  ال ي صبووو  علوووى موووذهب اهوووو السووو ة 
 ور م اقله من ال  سن.   واجلممعة خل مسألة الكالم

   .فالذم البد من معافة تعمري  الوح  خل االصصال  يعع ع د اهو الس ة واجلممعة
ممعةا هوو إعوالم ال ويب بةو ا إموم بكتوم  او فع اهف الوح  اصصالحم ع د اهو الس ة واجل

 باسول او   مم او بالامم. وخل كو من هذه خالف لبعض املخمل ني.
 . من به امللم ومآيعع ( اق  ال ؤمنوو علا نل   َ  ن ُ دا صَ وَ ومل  

ا   عمممالا    كمممالمُ وا ذهامممنُمممقَ يم  ذَ   ووولوووه ه وووم  ا   عمممالا  الحقيقمممة   كمممالمُ وا ذهامممنُمممقَ يم  وذَ  
كمووم   اا علووى وووول موون ووومل إاووه كووالم اهلل تعوومىل جموومن   رئ   الحقيقممة  اسووتعمو ل ووظ  الحقيقممة 

هووو وووول املعتزلووة و ووسهم  هووذا موون جهووة اسووتعممل ل ووظ احلقيقووة  ووم اسووتعمله فيووه ع وود اهووو 
 هذه البحوو.

م هبذا الكالم وهو صو ته لوي  يعع ام اهلل سبحماه تكل( ةر يا رر ككالم ال َ   ليس   خلوق   
 وامم املخلوا هو كالم ال ية.  بو هو وح  م زل كالم اهلل جو وعال ص ته  خلوا 

 وااجع إىل تقايا مم اشتمله عليه.  إذا تبي ه ل  هذه التعمري  س ق  ع د هذا
القاآم كالم اهلل جو وعال وااه م ه بدا  وااوه وحو   وااوه كالموه  هذه اجلمو فيهم تقايا امّ 
وهوووذه املسوووماو الووويت ذكوووات هووو  الووويت وارموووم األئلوووة خل الكتوووم  حقيقوووة  وااوووه لوووي   خلووووا  

والس ة قي  إاه من اظا فيهم ايقن ام كو ووول خوالف هوذا القوول هوو بمقوو  ولبيومم ذلو  
 س قولا
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 الكالم على مم اشتمو عليه كالمه السمب  ي تظم خل مسماوا
شووبمه ذلوو   مووم ا اةووأة القووول الوو  القوواآم او ام كووالم اهلل جموومن واالمسأأةلا الىلأأ 

 م ةأ القول هبذه املسألة؟ وحي خمل  املخمل وم خل ذل ؟ 
 وحى بوه   من املعلووم ام اول مون تكلوم خل هوذه املسوألة هوو اجلعود بون ئرهوم و  وحه  بوه

وكووومم يقوووول إم اهلل حي يتخوووذ إبوووااهيم خلووويال وحي يكلوووم موسوووى تكليموووم  كموووم   خملوود القصووواي
 رواه البخمري خل خل  افعمل العبمئ.

وهو ااوه اظوا خل   هذه املسألة تصورت ع د اجلهمية وع د جهم اصوصه فأصو ام اصال
معوو  خل سوويما مووم  !وااتبووه–اصووو الوودين ووجوود ااووه مبووع علووى إ بوومت وجوووئ اهلل جووو وعووال 

اظوووا ام اصوووو الووودين مبوووع علوووى إ بوومت وجووووئ اهلل جوووو وعوووال وووود ابتلووو  هوووو  -بمختصوومراذكا 
وحوسوه فيموم اورئوا عليوه مون األسوئلة  فقوملوا   حماه وتعومىلبصما ة من م كاي وجوئ اإلله سوب

لها اوم ل م باهمام عقليم على ام اهلل سبحماه وتعمىل او علوى ام هوذا اجلو  لوه ر  ولوه خومل  
وااه موجوئ. فتحس واظا خل هذه املسألة  ث ومل اما وجدمم. فأومم ال همم  م يسومى ع ود 

م  وهوووو اصوووو االحنوووااف خل موووذهب اجلهميوووة ث املعتزلوووة ث اهلوووه قلوووول األعوووااض خل األجسوووم
األشوومعاة واملمتايديووة  واووذا السوول  ي سووبوم كووو موون احنوواف خل الصوو مت إىل جهووم فيقولوووم 

ألاووه مووم احنوواف إال ملوافقتووه جلهووم خل هووذا األصووو الووذي اصووله واحنوواف بووه عوون   هووو جهموو 
ب هومم بوو هوو ئليوو بمقوو  وومل خل  م ه  السل   وهذه املسألة وهذا ال همم البمقوو ولوي 

اجلسوووم هوووو املتحيوووز  كتووم  متحيوووز  كاسووو  متحيوووز  -ّو فيوووه األعووااض تقايوواها إم اجلسوووم حت ووو
األجسوومم حتووو فيهووم األعووااض  واألعووااض م ووو الوو وئة احلوواارة م ووو  -مبوو  متحيووز  إىل آخوواه

هوذه هو  معلووم اهنوم  االرت م   م و الصول العاض العم   م و احلاكة فيه والتحواك إىل آخواه 
واجلسوووم حلَّوووه فيوووه هوووذه األعوووااض ئوم اختيووومره    ال توجووود ب  سوووهم وإاوووم وجووودت بمجلسوووم

فلهووذا صوومر هووذا اجلسووم جسوومم حمتمجووم إىل الَعووَاض  ألمَّ العوواض ال يقوووم ب  سووه وإاووم يقوووم 
ومم ئام ااه حمتم  لوص  صو مته بوجووئه حمتوم  لصو مت فمعو  ذلو  ااوه  وسه     بمألجسمم
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وإذا كووومم كوووذب  فمعووو  ذلووو  ااوووه  وووس كمموووو وحمتوووم  ليوووسه وإذا كووومم كوووذل  ف عووو  هوووذا ام 
األعوااض جلبووه إليووه ومعوو  هووذا ام حلووول األعوااض خل األجسوومم ئل علووى اهنووم  لووووة يعووع 
علووووى اهنووووم حمتمجووووة إىل موووون يووووأيت إليهووووم هبووووذه األشوووويما الوووويت  يزهووووم عوووون  سهووووم وتصوووولح معهووووم 

اجلسووم ووومبال حللووول األعووااض فيووه وصوومر إذم اجلسووم حمتمجووم ليووسه  فلهووذا صوومر (1)للوجووو   
 م وَجدا.فصمر إذم  لووم 

إذا تبووني هووذا وووملوا لووه هووذا ئليووو صووحيح خل ام اجلسووم حي يوجوود ا سووه يعووع اجلسووم املعووني 
عووني املعووني هووذه حي يوجوود ا سووه وااووه موجوووئ واوت عوووا هبووذا ال هوومم  مووع ااووه خل حقيقتووه  ووس 

فأ بووه اووم وجوووئ خوومل  وجوووئ ر  اووذه األشوويما  فلمووم اظوواوا خل هووذا   مسووتقيممق ووع و ووس 
وْ  ل وم ربو . كومم جهوم فقيهوم ع وده علوم بملكتوم  والسو ة اوملوا له   هذا ئليو صحيح  فص 

ه لووو  خل ااّوووملووم سووألوه هووذا السوولال  اظووا خل الصوو مت الوويت جوومات خل الكتووم  والسوو ة فتحووّس 
عومئت ذا الودليو الوذي حي جيود  وسه خل إ بومت وجووئ اهلل ا به هذه الصو مت لعومئت علوى هو

عليه بمإلبصمل  ألاه وجد خل الكتم  والس ة ام من الص مت االسوتواا  مون الصو مت العلوو  
  موون الصوو مت االاتقوومم  موون الصوو مت اإلعصووما  موون الصوو مت اليضووب  موون الصوو مت الابووة

موون الصوو مت الا ووم إىل آخوواه  وهووذه كلهووم معووم  ال تقوووم ب  سووهم  وهوو  تووأيت وتووذهب يعووع 
مون حيوو  هوو   فلهووذا وومل إاووه لووو ووومل اوم إم الصوو مت صوو مت الووابن جوو وعووال هوو  الوويت 

ام يقومل لوه إذم فملوذي يتصو  هبوذه  جمات خل الكتم  والسو ة علوى ظمهاهوم فالاوه يولول إىل
الص مت إذم هو حمتم   إذم هو م وو اجلسوم فهوو جسوم كمألجسومم  فلهوذا وومل اوم إم اهلل 
سووبحماه ال صوو ة لووه إال صوو ة الوجوووئ املصلوو   وعلووى هووذا األصووو مةووى جهووم ا وو  الكووالم 

 وا   مجيع الص مت  حىت ا ما الابن جو وعال ي ساهم بمآل مر املخلووة. 

                                                 
 ااتهى الوجه األول من الةايط ال ممن.  1 



 06 للشيخ صالح آل الشيخ

بعده املعتزلة فقملوا هذا ال همم صوحيح  ولكون ثّ صو مت ئّل عليهوم العقوو ال ميكون  جما
 ام يكوم الا  جو وعال موجوئا ئوم هذه الص مت. 

جووما األشوومعاة ووووملوا كووالم املعتزلووة صووحيح لكووون الصوو مت اك ووا موون الوو الو الوويت ا بتهوووم 
 املعتزلة فه  سبع وتلول إىل عةاين ع دهم. 

متايديوة وووملوا الصو مت  ومم البود مون الزيومئة علوى السوبع صو ة التكووين بعود ذلو  جوما امل
 وهكذا.

إذم ااةوووأ الضوووالل خل هوووذه املسوووألة هوووو هوووذا ال هووومم البمقوووو علوووى وجووووئ اهلل جوووو وعوووال 
الووذي جعووو فيووه ئليووو األعووااض هووو الوودليو علووى حوودوو األجسوومم  وم ووه ابصووو وصوو  اهلل 

 جو وعال بص مته وا ى الكالم. 
وو  فيهووم ألاووه ور هووم جهووم موون اجلعوود بوون واووذا م سووألة الكووالم هوو  اعظووم املسووماو الوويت ق 

ئرهم وكماه اصو املسماو اليت ي كا فيهم من جهة الص مت  فلمم اومم باهماوه صومرت هوذه 
 املسألة او هذه الص ة من اوااو الص مت اليت ا مهم ألجو إوممة باهماه واستقممه.

 تل ة عن م ةئ الضالل خل هذه املسألةا إذا تبني ل  ذل  فَ م تعبسات  
ام موون يقووول إم م ةووأ الضووالل هووذه املسووألة هووو ام  -وكلهووم حوو -فتوومرة جتوود موون يقووول 

 إ بمت ص ة الكالم يستلزم التعسيم  وه  راجعة إىل مم ذكاام. 
وموو هم موون يقووول إم صوو ة الكووالم املضوومفة إىل اهلل صوو ة تةوواي  يعووع إ وومفة تةوواي  ال 

 موصوف. إ مفة ص ة إىل
وهووذام القوووالم  ووم اللووذام ذكا ووم الةوومر  ابوون امل العووز خل هووذا املو ووع يعووع شووبهة الووذين 

 وملوا إم كالم اهلل جو وعال  لوا.
ا اّم ال وومس اختل وووا خل مسووألة الكووالم هووذه إىل اووووال ك ووسة يهموو  المسأأةلا النية أأا

 ا-مادة م هيعع ال استوعب األووال ألهنم قويلة وبعضهم ال ف–م هم عدئ 
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ا وول اهو الس ة واجلممعوة وهوو الوذي  عوه  وهوو ام القواآم كوالم اهلل جوو وعوال األول
 عووه م ووه ج يووو ف ووزل بووه علووى حمموود عليووه الصووالة والسووالم فسوومعه م ووه حمموود عليووه الصووالة 
والسوووالم وا عوووه ال ووومس وتووواله علووويهم  وااوووه م وووه بووودا جوووو وعوووال وإليوووه يعووووئ  وام كوووالم اهلل 

تعمىل ي سمع  وإذا كمم ج يو ود  عه وازّلوه فوالذم هوو صووت  عوه بصووت ولوي  سبحماه و 
معوو ق وووذف خل ئاخووو ج يووو او اخووذه موون اللووو  اا وووح  وام كووالم اهلل سووبحماه هووو كالمووه 
حي  وجد  وااه إذا ت ل  فملكالم كالم البمري والصووت صووت القومري  فهوو كالموه املوجووئ 

جوئ الذي يسمع خل تالوة التم   وهو كالمه الذي يسوتدل بوه خل املصمح   وهو كالمه املو 
 إىل آخاه  ال خيا  من هذه احلمالت عن كواه كالم اهلل جو وعال.

 وهذا هو الذي وار خل هذا املو ع من الصحموية.
ا مووذهب اجلهميووة وهووو ام اهلل سووبحماه ال يوصوو  بكووالم اصووال ولووي  ال ممذها الثمماه 

ع ه هذا الوص   وي سا الكوالم  خلووا م  صوو  يقومل لوه    تكلم وال بذي كالم  فيسلب
كووالم  فخلوو  اهلل هووذا القوواآم و وومه كالمووم لووه  فيكوووم الكووالم كووالم اهلل جووو وعووال  يكوووم 

 خلقم من خلقه.
ا مووذهب املعتزلوووة وهووو شوووبيه  ووذهب اجلهميوووة إال اهنووم ووووملوا إم القووواآم ال ممذها الثالمممث

يوووو  فعوووّ  بوووه ج يوووو او اقوووو ج يوووو موووم خ لووو  خل  لووووا خلقوووه اهلل جوووو وعوووال خل ا ووو  ج  
لوو  خل احوووال  تل ووة  موون جهووة   ا سووه  فهووو  لوووا خل ا وو  ج يووو  وكووالم اهلل جووو وعووال خي 

ل  خل كذا إىل آخا ووام.  ل  خل كذا  وخي   كالم موسى خل  خل الةعاة وخي 
ا خل مو وووع فوووالذم يت قووووم علوووى ااوووه  لووووا موووع اجلهميوووة وجيعلووووم نيووومئة علووويهم ااوووه  لوووو 

ي مسووبه  وهووذا موو هم فقووه اعظووم موون فقووه جهووم  ألاووه حووىت ال يعوومرض عليووه بووأم القوواآم ت زيووو 
 وااه اازل  فقملوا إاه اازل ولك ه خل  خل ا   ج يو او ر و  ج يو.

ا هووو مووذهب الكالّبيووة اتبووم  ابوون كووال   بووو مووذهب ابوون كووال  ا سووه ال ممذها الرا مم 
ام كوالم اهلل جوو وعوال معو ق واحوداق وكتوب اهلل تعبوس عون  واتبمعه من األشمعاة و سهم  وهوو
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هووذا املعوو  الواحوود فتوومرة يعوو  ع ووه بملعابيووة فيسوومى ووواآم وتوومرة يعوو  ع ووه بملسووايماية فيسوومى 
 إجنيو فتمرة يع  ع ه بملع ااية فيسمى توراة  وهكذا. 

ب    الوا  فالذم هو مع  ولي  ث صوت يسمع وال كالم حقيقة  ولكن هو مع  ومام 
 جو وعال القمه خل رو  ج يو ف زل به ج يو  عّ  ع ه ج يو هبذه التعبسات املختل ة. 

ا هووو مووذهب ال السوو ة وقما ووة موون الصوووفية  وهووو اّم كووالم اهلل جووو ال ممذها الخممامس
وعوووال هوووو موووم ي  ووومض او موووم ي يضوووه علوووى ال  ووووس مووون املعوووم  اجوووّسة معوووم  احلكموووة  وهوووذه 

  والعقوووو ال عووومل ي يضوووه علوووى -ع ووودهم–وم مبمشووواة م وووه إىل العقوووو ال عوومل اإلفم ووة وووود تكووو
ال  ووووس حسوووب اسوووتعدائامم  ووووود تكووووم هوووذه اإلفم وووة م وووه جوووو وعوووال مبمشووواة علوووى ولوووب 

 الاجو  كقول قما ة من الصوفية  وود تكوم هذه اإلفم ة خل ووماع  تل ة.
  وإال فو م موذاهب اخواى اوذه املقصوئ من هذا تقايب املذاهب املةهورة خل هوذه املسوألة

 املسألة  وكمم ذكات ل  فالم هذه املسألة من ك يمت املسماو اليت تكلم فيهم ال مس.
ا ائلة اهو الس ة واجلممعوة علوى وووام ورّئ واسوتدالل املخومل ني  بوو المسةلا النيلنا

 اقول اوال ائلة اهو الس ة واجلممعة على ووام.
 اا فكمم  عه املسألة فيهم اشيم

ف يهووم اّم القوواآم كووالم اهلل  وهووذه ائلتهووم ك ووسة معلومووة لكووم  وم هووم وولووه جووو وعووال 
َ َ  َكاَلَم اللا ر ﴿ ر ُ  َ تاا َيس  َتَهاَرَك فََأجر رركريَ  ا    .[6]التوبةا﴾َوإرو  َذَ د  مر   ال ُ ش 

مم   نُممل  هَمزالَممُ  رُ ﴿  هووذا ئليلووه وولووه جووو وعووال الً و  نَممم ...ادَ  َمم  ُ من ممووولووه   وُح ال ُقممُدسر مر
مما َجمماَ ُه   َوإرهاممُ  ﴿  ووولووه جووو وعووال [132]ال حوووا﴾رَ ِّممَ   رممال َحقِّ  رر َل ا إروا الاممذريَ  َكَفممُروا  رالممذِّك 

( مممم   َ كرممممي   12َلكرتَمممماب  َعزريممممز  مممم   َخل فرمممم ر  َنزريممممل  مر مممم    َمممممي  ر يََدي مممم ر َواَل مر (اَل يَأ  ريمممم ر ال َ ا رممممُل مر
يممد   مم   َ كرممي   ث ووومل      ث وصوو هَوإرهاممُ  َلكرتَمماب  َعزريممز  ووومل   [42-41]فصوولها﴾َ  ر  َنزريممل  مر
يمممد   ممم   واوووذا حووواف     َ  ر في بيووو      هوووذا مووون األحووواف املهموووة خل تقايوووا العقماووود السووول يةمر
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وكتووب املعووم   ألاووه ي يوود فيمووم ذكااووم خل موا ووع   لصملووب العلووم ام يعتووع بووه خل كتووب ال حووو
 ا املو ع وخل  سه من املوا ع.ك سة  ي يد خل هذ

لَمي َس َك رث لرمم ر ﴿  يعوع ام الكيو   وس معقووول  وهوذا يودل عليووه وولوه ةياممفر ي  كَ    مالَ وومل  
يرُ   [.11]الةورىا﴾َش     َوُهَو السا ريُ  الَ صر

  يعووع اّم القوواآم وحوو  وهووذا امووا ظوومها متووواتا معوواوف يمماً    وَ   ر ولر ُ مم  علمما رَ زلَمموذه   
 للعميع.

  هووذه الكلمووة ئليلهووم وولووه جووو وعووال ا   عممالا  الحقيقممة   كممالمُ وا ذهاممنُممقَ يم  وذَ ووومل  
لريً ا﴿ ود بمملصودر فقومل  [  164]ال سوماا﴾وََكلاَ  اللاُ  ُموَ ا َ ك  وََكلامَ  اللامُ  فتكلويم موسوى ا كه

لريً مما تووه واال   ووومل علمووما العابيووة إم تأكيوود ال عووو بمملصوودر يوودل علووى إرائة حقيقُموَ مما َ ك 
ياائ به  س الظمها واحلقيقة  هذا القول من بم  الت زل معهم على حسوب ليوتهم  وإال فوالم 
اسووووتعممل احلقيقووووة والوووومن خل هووووذا املو ووووع ال يصوووولح تأسيسووووم  وإاووووم إذا كوووومم خل الووووائ علووووى 
املخوومل ني فووال بووأس بووه موون بووم  حوود وا ال وومس  ووم يعافوووم  ووومر م بووني هووذه اآليووة وبووني وولووه 

َ َ  َكماَلَم اللام ر فَأَ ﴿ ر ُ  َ تاا َيس     فوالذم كوالم اهلل جوو وعوال الوذي تكلوم بوه هوو [6]التوبوةا﴾جر
 حقيقة مجعم بني اآليتني آية باااة وآية سورة ال سما.

ا اوووووال اهوووو البووود  قوووّص م هوووم ووووول املعتزلوووة وووووول األشووومعاة  اموووم المسأأأةلا الرا  أأأا
 ويهم.األووال األخا اجلهمية وال الس ة هذه اص

  -كموووم ذكااوووم-وووول املعتزلوووة مةوووهور وهووو ام القووواآم  لووووا  اسوووتدلوا بوودليو عقلووو  
وهووو ااووه لووو ا بووه الكووالم وام الكووالم ي سوومع فمعوو  ذلوو  ام الووا  جووو وعووال جسووم  ألم 
الكالم ال يصدر إال بتيّس وهذا التيس إذا حّو خل ش ا فالاه يدل على ااوه جسوم علوى الوذي 

هوذا القوول يودلكم علوى ام الوا  جوو وعوال جيوب ام ي وزه علوى مجيوع ذكاام ل  مون وووام  و 
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املظومها اجلسوومية بأاواعهووم ألم وصوو ه جووو وعووال بأاووه جسوم ك ووا  وهووذا القووول يووائ عليووه موون 
 جهتنيا
ا ام ذكوووا صووو ة الكوووالم هلل جوووو وعوووال وارتبووومي اجلسووومية هبوووم  هوووذا لوووي  بصوووحيح  األول

ول هوووو  ال هوووومم  ووووم  وووووه حلووووول األعووووااض خل وذلوووو  اّم املقدمووووة الوووويت ب ووووع عليهووووم هووووذا القوووو
األجسمم  وهذا ال هومم حي يودل عليوه القواآم وال السو ة  بوو ئّل القواآم والسو ة علوى بصالاوه  
وذل  من جهوة ام اجلسوم موجووئ بأعاا وه  وااوه إذا كومم العواض   وو  خل اجلسوم فودل علوى 

و فيوه العواض واجلسوم حي خيورت   إذا كمم اجلسم  -الحظ مع –ام اجلسم  س  تمر حللوله 
حلووول العوواض فيووه فوودل علووى ااووه حمتووم   ال ي صبوو  علووى الصووورة الوويت فيهووم الكووالم  ألّم موون 
وومل إّم القواآم كووالم اهلل تكلّوم بوه  فلووو ويوو إاوه عوواض فيقومل اتصومفه بووه كومم  ةويئته وودرتووه 

لوووى ام ال هووومم خل واختيووومره سوووبحماه وتعووومىل  فخووومل  مووون هوووذه اجلهوووة ال هووومم  فووودل اوال ع
ا سه  س صحيح على هذه املسألة يعع تصبي  ال همم  س صحيح خل مسوألة الكوالم  وئل 
 مايووووم علووووى اهنووووم حي مووووم اّصوووولوا ال هوووومم حي يصبقوووووه علووووى وجووووه الصوووووا  خل الصوووو مت جعلوووووا 

 اجلسمية والعا ية متالنمة ئاامم مع احلمجة  وهذا فيه اظا كمم ذكات ل .
ال صووووو  ئلووووه علووووى ام القوووواآم كووووالم اهلل جووووو وعووووال  وعلووووى ام اهلل  ا امّ الممممرد الثمممماه 

 يتكلم  وعلى ام هذا ا كهد  لكدات  وجممو  هذه ال صو   إذا اريد تأويلهم فالاها 
 ا ال يستقيم خل كو املوا ع. اوال

 ا ااه يلزم م ه ا   الص مت اليت وص  هبم املعتزلة ر  العمملني.وال م 
وََكلامممَ  اللاممُ  ُموَ ممما يم خل كووو مو ووع  فم وووو مووم ووووملوا خل وولووه  ا فووال يسوووتقامووم األول

لريً مما لريً مما   وووملوا إم مع وومه  َ ك    ع وود املعتزلووة بووأّم معوو  كلووم اهلل موسووى َكلاممَ  اللاممُ  ُموَ مما َ ك 
ووود خل حووو  موسوووى ألاوووه  وووع   يسوووعع ااوووه  وووع كالموووه املخلووووا خل الةوووعاة  وهوووذا السووومم  ا كه

يعوووع ام التكلووويم لوووي  تأكيووودا لل عوووو الوووذي بووودا مووون اهلل جوووو وعوووال ولك وووه كالموووم تكليموووم  
لريً اإلحسمس موسى  م  ع  وومل بعض ال مس خل هذا     يعوع جاحوه وََكلاَ  اللاُ  ُموَ ا َ ك 
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بأظوومفس احلكمووة جتا ووم  اخووذوه موون كلّووم يعووع جاّ  وووود جووما بعووض املعتزلووة إىل امل عمووا بوون 
فقومل لوه خل هوذا املووقنا  -قااا الذين جعلوا وااامم معتمدة على ال حووهو احد ال-العالا 
لريً مما وََكلاممَ  اللامم َ اووواا  مما َجمماَ  ﴿فمووم تصوو ع بقولووه تعوومىل هبووع ووواات ذلوو   اووومل. ُموَ مما َ ك  َوَل ا

يَقا رَنا وََكلاَ ُ  رَ ُ ُ  ُل َفضامل َنا  رل َ  الُر ُ ﴿[  ومم تص ع بقوله تعمىل 140]األعاافا﴾ُموَ ا لر ر
ُ    َممم   َكلامَ  اللامم ُ  ممنم  [. وهوذا يوودل كمووم ذكااوم لوو  علووى 290]البقوواةا﴾ َمع َضمُ    َعلَمما  َمع ممن  مر

 ااه ال يستقيم مع اآليمت األخا.
ا ووووول األشووومعاة فهوووذا هوووو اخصوووا األوووووال ألم ووووول املعتزلوووة المسأأأةلا البأأأا   أأأ  ي

لقبلووة يقولوووم االفووه خل نمما ووم هووذا مووم فيووه مجهووور األمووة يقووول االفووه يعووع مجهووور امل تسووبني ل
 من يقول بقول املعتزلة إال  الو قواا ا الاافضة واإلبم ية او اجوار  والزيدية.

وووول األشوومعاة ذكااووم لكووم ام كووالم اهلل معوو  وام القوواآم القوو  خل ا وو  ج يووو فعوو  
األشووومعاة هوووم ع وووه وهوووذا القوووول مووو هم ال شووو  ااوووه اخوووص مووون ووووول املعتزلوووة ولوووذل  جتووود ام 

الوووذين اخوووذوا نمووومم الوووائ علوووى املعتزلوووة خل خلووو  القووواآم خل القووواوم املتواليوووة هبووود نمووون السووول   
كمإلممم ابد والبخمري واألامة هلالا تولوا الائ وع مومم بون سوعيد و وسه ومون صو    لكون 
مووون رئ علوووى املعتزلوووة بوووائوئ عقليوووة وتوّسوووع خل ذلووو  هوووم األشووومعاة وبيووو هم وبيووو هم م ووومظاات  
وألجو خالف املعتزلة واألشمعاة خل هوذه املسوألة كومم اهوو احلودي  واألشومعاة خل اول األموا 
مت قووووني  ووووس  تل ووووني حووووىت حوووود ه فت ووووة ابوووون القةووووسي املعاوفووووة خل اواخووووا القووووام اجوووومم   
فصمرت امل مبوذة العظيموة موم بوني األشومعاة واهوو السو ة  فكومم األشومعاة ال يعل ووم موذاهبهم 

 على الت صيو حىت حد ه ال ت ة. خل كو املسماو
املقصووووئ مووون هوووذا ام األشووومعاة رئوا علوووى املعتزلووووة خل خلووو  القووواآم  واصوووو موووذهب ابوووون  

 -ألاووه خووملط اهووو احلوودي -كووال  خل هووذه املسووألة ااووه توسووط مووم بووني وووول اهووو احلوودي  
ويوو  ومم بني وول املعتزلة فأتى هبوذا الةو ا الوذي هووا ام القواآم معو   ألم الوذي مون اجلوه

إم القوواآم  لوووا هووو ام كووالم اهلل جووو وعووال اصوووات وحوواوف وااووه ي سوومع فقوومل ا  وو  هووذه 
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وابقو  كوالم اهلل جوو وعوال  ووس  لووا وااوه علوى حقيقتوه  ولكوون اقوول هوو معو  ئوم ل ووظ  
 ئوم  م .

إذا تبوووني ذلووو  ف أخوووذ مووون هوووذا ت صووويو وهوووو ام ئاللوووة الكوووالم علوووى الل وووظ واملعووو  فيهوووم 
 مذاهبا
واهووو احلوودي  واأل وواا ام الكووالم والقووول إذا ا قلوو  يعووع  ذهممل السممنة واله اعممة مممذها

إذا ويو الكالم كالم فالم وول فوالم ووول اهلل جوو وعوال فالاوه يواائ بوه شويئمم معوم ئوم ت ايو  
 بني والواحد واآلخا  ياائ به الل ظ واملع  مجيعم.

 خل الل ظ جممن.ا وهو ام الكالم هو خل املع  و والثاه  مذها ال عتزلة
ا وهووو ام الكووالم للمعووم  ولكوون احلوودي  إخااجووه هووذا والثالممث وهممو مممذها الكال يممة

ئليوووووو ع وووووه  واسوووووتدلوا علوووووى هوووووذا بقوووووول األخصوووووو خل الةوووووعا املةوووووهور املعووووواوف ع ووووودهم خل 
 االستداللا

 إم الكالم ل   ال لائ وإام          جعو اللسمم على ال لائ ئليال
ورئ االسوووتدالل بوووه إىل آخووواه موووّا مع وووم خل الواسوووصية ف حووويلكم  والكوووالم علوووى هوووذا البيوووه

 عليهم  ألاه معاوف مةهور كارامه اك ا من ماة. 
ااجع على اصو املسألة وهو ام الكالبية واألشومعاة ووملوا إّم الكوالم معو   كوالم اهلل جوو 

كووالم ال وعووال معوو   القوومه خل رو  ج يووو  وهووذا ألجووو اهنووم اصوولوا تأصوويالت  وم هووم ام ال
يودل علوى اإلخوواا  وإاوم يوودل علوى موم ووومم خل الو     كمووم اسوتدلوا هبوذا البيووه  اوذا ذكووات 
لكووم خل اول الكووالم تعايوو  كلّووم وَكلَووَم وهووذه املوومئة واشووتقموهم ليبصووو معووه وووول موون ووومل إم 
الكالم مع   فالم اللية ئله علوى ام الكوالم البود ام يكووم ل ظوم ومعو   وحوىت كلموة ل وظ 

 على ش ا مل وح م ائ  ومم احسن وول املعاي وإم كمم لي  جممل احتعم  وملاتدل 
 من ال مس من ل ظه لللل       يبمئره اللقط إذ يلقوط

 يصيى لهوبعضهم ووله كمحلصى      يقمل فيليى وال 
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يعووع موون ال وومس موون ل ظووه لللوول يعووع الل ووظ البوود ام يل ووظ خيووا   فكيوو  يكوووم الكووالم 
لوداخو ئوم اجومر ؟ وكيو  يكووم املعو  يودل عليوه خل اإلاسومم بوال ل وظ؟ والقول يكووم خل ا

وإذا كومم َث ل ووظ فوالذم ث معوو  والل ووظ البود ام يل ووظ وخيوا   فوودل ذلوو  علوى ام ووووام بوون 
الكووووالم معوووو  وام هووووذا هووووو األصووووو فيووووه هووووذا الشوووو  ااووووه معوووومرض بملليووووة خل تأصوووويالمم او 

 سق م ل  بعضم م هم.اشتقموممم وايضم معمرض بمل صو  اليت 
 الكالبية ور هم ابو احلسن األشعاي واملمتايدي خل الكالم خل هذه املسألةا 

  .تمرة يع وم ع ه بقوام الكالم ص ة ا سية 

    وتوومرة يعوو وم ع ووه بووأم الكووالم كووالم اهلل جووو وعووال ووودمي  يعووع وبووو ام خيلوو  اجلوو
 وبو ام يوجد ش ا  تكلم بكالم ودمي وااتهى. 

 ع وم ع ه بأاه مع  ومام بمل   . تمرة ي 

  وتومرة يعو وم ع وه بأاوه عبومرة يعوع القواآم عبومرة عون كوالم اهلل  يعوع ع و ه بوه عون كووالم
 اهلل.

اّم  -الكالبيووة األشوومعاة واملمتايديووة-إذا تبووني لوو  ذلوو   فحمصووو معتقوود هووذه الصوااوو  
ال بوه خل األنل ث ملوم ارئ إازالوه القاآم وودمي كوالم اهلل جوو وعوال وودمي  يعوع تكلوم اهلل جوو وعو

علووى حمموود عليووه الصووالة والسووالم ووومم مووم تكلووم بووه خل األنل بووه معوو  فألقوومه خل رو  ج يووو 
ف ووزل بووه ج يووو وعووّ  ع ووه  وإالّ فكووالم اهلل ع وودهم لووي  بملعابيووة ولووي  بملسووايماية ولووي  إىل 

 آخاه لت زهه عن الليمت.
هم موووم استةوووكله اآلمووودي  اآلمووودي مووون حوووذاا إذا تبوووني ذلووو   فمووون احسووون الوووائوئ علوووي

األشوومعاة املعوواوفني وموون األذكيووما  وووملا إ  اظووات خل هووذا القووول وهووو اّم كووالم اهلل ووودمي  
واّم القوواآم ووودمي  وااووه حووني اوحوو  إىل حمموود عليووه الصووالة والسووالم إاووم اوحوو  بملعبوومرة و ووم 

 سة فيهوم التعبوس ع وه بل وظ املم و  الق  خل ا   ج يو  فأشكو عل  اّم القاآم فيه آيمت ك
َ مما﴿ لُممَ  فرمم  َ و جر َل الاترمم  ُ َهادر َ  اللاممُ  نَمممو  وهووو كوومم ث جممئ لووة؟ وهووو    [1]المئلووةا﴾نَممد  َ مم ر
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َ  اللام ُ وومل  كمم ث نو ؟ وهو كومم ث صووت حوىت يسومع اهلل؟  فوالذا كومم اهلل وومل   نَمد  َ م ر
نَممد  لووة وال وووول  فمووم الووذي  ووع؟ فيلووزم م ووه ام وولووه  هووذا القووول خل األنل وال نوجووة وال جممئ  

وكوووو افعووومل املم ووو  خل القووواآم اهنوووم  وووس مصمبقوووة للواووووع  وهوووذا هوووو الكوووذ   وهوووذا   َ ممم ر َ 
 الش  ااه رئ م صق  مجيو ألاه يلزمهم على اصوام وال فاار ام م ه.

 ااإذا تبني ل  ذل   ف قول خالصة الائ على هذه الصواا  يكمن خل اشيم
 ا االستدالل بمللية خل مع  كّلم خل مع  الوح   هذا واحد.األول
ا االسووتدالل بمل صووو  موون القوواآم والسوو ة الوويت فيهووم اإل وومفة  والقمعوودة ال وواا مووم الثمماه 

 بني إ مفة املخلوومت وإ مفة املعم .
دل علوى ا ااه يائ موم اسوتدلوا بوه مون ااووا  األئلوة م وو موم ابصولوه خل ام الكوالم يووالثالث

املعوووووو  فقووووووط خل الليووووووة  واّم الوووووووح  يكوووووووم بوووووومملع  واإللقووووووما خل الوووووواو   و ووووووس ذلوووووو  موووووون 
 االستدالالت  وا   ووام يلزم التةبيه يلزم التعسيم إىل آخاه.

 وايضم بقول اآلمدي خل الت اي  مم بني املم   واحلم ا.
ا املسووماو واعظووم اقل ووم علوويكم  والكووالم يصووول ألم هووذه املسووألة فيهووم قووول يعووع  واك وو

 املسماو ق م وت صيالت ه  هذه.
علووى العمووووم اقوو  ع ووود هوووذا  ألم الووووه توووأخا  واكموووو إم شووما اهلل تعووومىل املسوووماو خل 

 الدرس القمئم.
هوووو ئااموووم إذا او وووحه ]حصوووو[ م وووو هوووذا الواحووود يتوووأحي مووون جهوووة وهوووو ام م وووو هوووذا 

ام  لكون البود م وه ألاوه موع األسو  الكالم ال ي بي  ام يقار خل املذاهب األخاى اووال األوو 
التمعوومت يعووع جمتمعوومت املسوولمني وخل بالئاووم امصووة وكووو موون سيصوولهم هووذا الكووالم عوون 
قايو  األشواقة  التمعومت اختلصوه  فصومر فيهوم مون اتبوم  ال واا مجيعوم وال  سون ام يبقووى 

ل ومس خل ذلو   قملب العلم السع السل   عايم عن ووة احلعة وووة الدليو وعون فهوم كوالم ا
ألاه ود يقمل إاكم ال ت هموم تقلدوم إىل آخاه فالذا فهم املسماو و وبصهم واسوتصم  ام يوائ 
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علووووى اولئوووو  فقوووود اصووووا احلوووو   إ وووومفة علووووى ام كتووووب الت سووووس املخمل ووووة ملوووو ه  اهووووو السوووو ة 
واجلممعوة اك ووا مون كتووب الت سوس السوول ية  واك ووا كتوب الت سووس واحلودي  وإىل آخوواه شوواو  

يعع  وكتب األصول كلهم على م ه  األووام  ال جتود كتمبوم خل األصوول مون الكتوب احلدي  
املتقدمة إال مم شّذ ا به مذهب اهو الس ة واجلممعوة خل مسوألة الكوالم  حوىت كتوب احل مبلوة 
جتووود فيهوووم  وووالل خل هوووذه املسوووألة  ألهنوووم وافقووووا األوووووام خل ام القووواآم عبووومرة او معووو  وحنوووو 

 ذل . 
 ]األسئلة[

 يب عن بعض األسئلة خل  الو ئوما . جن
 / هذا يسأل عن ائلة املعتزلة عن ماائهم.1س

إرهاممممما َجَعل نَممممماُ  نُمر آهًممممما ﴿ / ائلووووة املعتزلوووووة ك ووووسة  مموووووم اسوووووتدلوا بووووه ام اهلل جوووووو وعووووال وووووومل 
َجَعمممَل فريَ ممما ﴿  وحنوووو ذلووو  فوووذكا اجلعوووو  واجلعوووو ووووملوا هوووو  عووو  اجلووو  [0]الزخوووافا﴾َعَر ري ممما
َ ممما َ و َجَ ممما﴿  يعوووع خلقهوووم  [0]الاعووودا﴾ي  ر اثم نَممممي  ر َ و َجممم نم  يعوووع [  115]األعووواافا﴾ َوَجَعمممَل مر

خلقهم وهكذا  اجلووا  علوى كالمهوم معواوف وهوو ام اجلعوو خل الليوة إذا تعودى إىل م عوول 
   ري ماإرهاما َجَعل نَماُ  نُمر آهًما َعرَ واحد صومر  عو  خلو   وإذا تعودى إىل م عوولني صومر  عو  صوّس  

يعووووع صووووّسامه واآاووووم عابيووووم يعووووع  ووووس خلق وووومه  واآليوووومت علووووى هووووذا ك ووووسة وهووووذا موووون ا ووووع  
 حععهم ألهنم م قو ة بمللية.

 / العلم والكالم ال  س ؟2س
/ من هذه اجلهة ع دهم مم فيه فاا  يعع كو مم وومم بومل    فهوو معو  وومام بومل     ج

إىل املعلوممت  وامم الكوالم راجوع إىل موم سي سوب  العلم ال اا بي ه وبني الكالم  العلم راجع
إليه الكالم  ع ودهم موم وومم بومل    مون الكوالم هوذا موافو  ملوم تكلوم بوه  فوالذم هوو تكلوم خل 
األنل بكووالم بووملقاآم  واآلم يعووع حووني ارائ الوووح  ووومم ب  سووه املعوو  الووذي تكلووم بووه فووأوحى 

   وا ح.إىل ج يو هذه املعم  خل ا سه فع  ع هم ج يو
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 / مم رايكم فيمن ]....[ الكالم على االستواا؟0س
 / ذكووووات لكووووم خل إشوووومرة او ر ووووم مووووم ذكامووووم  لكوووون موووو ه  السوووول  خل الكووووالم ام 
الكوووالم وووودمي ال وووو  حووومئو اآلحووومئ  يعوووع اصوووو صووو ة الكوووالم حي يوووزل اهلل سوووبحماه وتعووومىل 

 اتصووومفه بوووملكالم ان   متصووو م هبوووم سوووبحماه وتعووومىل  واتصووومفه بوووملكالم اول سوووبحماه وتعووومىل
 لذل  يقولوم كالم اهلل جو وعال ودمي ال و  حمئو اآلحمئ  وكالمه اوعمم جو وعال ا 

ا وهذا الذي به تكوم األشيما ويتصواف سوبحماه وتعومىل خل ملكوه كالم كوه  ندري
وهو الذي جمات فيه االستعمذةا اعوذ بكلمومت اهلل التمموة مون كوو شويصمم وهمموة ومون كوو 

َولَمو  َذهاَ ما فرم  ﴿مة  اعوذ بكلممت اهلل التمممت من شا مم خل . وخل م و ووله تعمىل عني ال
َعُة َذ  ُحممممر  َممممما هَفرممممَد   َكلرَ مممماُ   مممم    َمع ممممدر ر َ مممم م  ممممُر يَُ ممممُدُ  مر مممم   َشممممَهَرة  َذن مممماَلم  َوال َ ح  َر ضر مر األ 

 قدرية.[   وحنو ذل  من اآليمت هذه الكلممت الكواية ال22]لقممما﴾اللا ر 
وهوو الوذي تعبود ال ومس  الكالم الشرع  المدين وال و  ال م  من كالم اهلل جو وعال 

 جو وعال ام يعملوا به خل العمليمت وام يصدووا بأخبمره. 
 وهذا األشمعاة يقولوم ودمي  كله ودمي.

 / هو القاآم الكامي شاوحه ومعمايه مكتو  خل اللو  اا وح؟4س
يممممممممد ) (1)[نُمممممممممر آو    َممممممممل  ُهمممممممموَ ]﴿/ اعووووووووم  كمووووووووم ووووووووومل سووووووووبحماه ج (فرمممممممم  لَممممممممو ح  62َمهر

ُفوظ   ) ﴿وومل جو وعال [  22-21]ال و ا﴾َمح  ُ   رَ َوانر ر الُنُهومر (َوإرهامُ  َلَقَسم   72َفاَل ذُن سر
ُنوو  77(إرهاُ  َلُقر آو  َكرري  )72َلو   َمع َلُ وَو َعظري  ) اهلل جوو [ 21-29]الواوعوةا﴾(فر  كرَتاب  َمك 

عووو القوواآم خل اللووو  اا وووح مكتوبووم وبووو ام يووتكلم بووه فمووم خل اللووو  اا وووح هووذه وعووال ج
ماتبووة الكتمبووة  ماتبووة الكتمبووة ال عالوووة اووم بووملكالم كمووم ااووه سووبحماه جعووو خل اللووو  اا وووح 
مقمئيا كو ش ا وث تقديا س وي وتقديا عماي وتقديا يوم  إىل آخاه  فكوذل  جعوو اهلل 

                                                 
 .الةيخ وملا وإاه لكتم (1)
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ي هوو القواآم  جعلوه خل اللوو  اا ووح تكاموة لوه ويصومم  يعوع جمموعوم  جوو وعوال كالموه الوذ
كممال  ث هو جو وعال تكلم به و عه م ه ج يو  واذا اقول إم تاتيوب اآليومت خل السوور 
تووي    وكذل  تاتيب السور تووي    مم جيوون ام اقوول الرتتيوب اجتهومئي ألاوه هكوذا ااوزل 

وجومات العا وة األخوسة املوافقوة ملوم خل اللوو  اا ووح وال وويب علوى ال ويب عليوه الصوالة والسوالم 
عليوووه الصوووالة والسوووالم كووومم يقووواا خل اول األموووا البقووواة ث ال سوووما ث آل عمووواام كموووم جوووما خل 

عا ووه ال وويب  واحلوودي  حذي ووة و ووسه  فهووذا خل األمووا األول  ث ملووم كمووو القوواآم و ووه آيمتووه 
  والصووحمبة كتبوووه العا ووة األخووسة علووى هووذا الرتتيووبعليووه الصووالة والسووالم علووى ج يووو خل 

علووووى مووووم  عوووووا م ووووه عليووووه الصووووالة والسووووالم  اووووذا كوووومم إذا جوووومات آيووووة ووووومل عليووووه الصووووالة 
 اجعلوهم بعد آية كذا ووبو آية كذا كمم هو معاوف. والسالما
 / هو ازل القاآم على ج يو م صووم او مكتوبم؟9س
ج يووو  امووم املكتوو  فووال عالوووة جل يوو عليووه السووالم / ال  م صوووم يعووع مسووموعم  عوه ج

بوووه  هوووذا مووون اوووووال األشووومعاة اهنوووم ووووملوا إم ج يوووو اخوووذ القووواآم مووون اللوووو  اا ووووح  ووملوووه 
 السيوق  و سه  وهذا بمقو ألم الكتمبة ال عالوة جل يو هبم  ج يو  ع فأئى.

اهلل بعوود موتووه  هووو هووذا ام يوودعو لووه وام يصلووب لووه املي وواة موون  / موون سووأل ال وويب 6س
 شاك؟

كوو  ألم ال وويب عليووه الصووالة والسووالم ال يوودعى بعوود موتووه  ا / اجلوووا ا اعووم  وهووو شوواك 
فصلوووب الووودعما مووون امليوووه  وقلوووب الووودعما بمإل م وووة او االستسوووقما  يعوووع ام يووودعو اهلل ام 

خل  يييووو   او ام يووودعو اهلل ام يي وووا  ام يووودعو اهلل ام يعصووو  وحنوووو ذلووو   هوووذا كلوووه ئاخوووو
ُعوا َمممممَ  اللامممم ر ﴿الوووودعما خل ل ووووظ الوووودعما واهلل جووووو وعووووال ووووومل َد لرلامممم ر فَمممماَل  َممممد  َوَذوا ال َ َسمممماجر

والذي يقول إّم هذه الصوورة وهو  قلوب الودعما ختوا  عون الصلوب الوذي [  11]اجلونا﴾َذَ ًدا
بووه يكوووم الةوواك شوواكم فالاووه يوو قض اصووو التوحيوود كلووه خل هووذا البووم   فكووو ااوووا  الصلووب  

لووب الوودعما يعووع قلووب الوودعما موون امليووه  قلووب املي وواة موون امليووه  او قلووب الوودعما موون ق
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امليه ام يدعو اهلل ام يي ا  او قلب اإل م ة من امليه او قلب اإلعماوة او حنوو ذلو  كلهوم 
َوَمم   يَمد ُع َممَ  اللام ر إرَلً ما آَخمَر ﴿بم  واحد ه  قلب  والصلب ئعما فداخلة خل ووله تعومىل 

لرممُ  ال َكممافرُرووَ اَل  مُ  َسمما ُُ  عرن ممَد رَ ِّمم ر إرهاممُ  اَل يُمف  وخل وولووه   [112]امللم وووما﴾ر َهمماَو لَممُ   رمم ر فَ رهاَ مما  ر
ُعوا َمممَ  اللامم ر َذَ ممًدا  َد لرلامم ر فَمماَل  َممد  مم   ُدوهرمم ر َممما ﴿   وخل وولووه َوَذوا ال َ َسمماجر ُعوَو مر َوالاممذريَ   َممد 

لرُكوَو مر   نرط  رير   وحنوو ذلو  مون اآليومت  فوملت اي  مضومئ للودليو  ومون فهوم   [10]فومقاا﴾يَ  
موون كووالم بعووض اامت ووم الت ايوو  او ام هووذا قلووب الوودعما موون امليووه بدعووة ال يعووع ااووه لووي  
بةوواك بووو هووو بدعووة شوواكية  يعووع مووم كوومم اهووو اجلمهليووة ي علواووه  وإاووم كووماوا يتقابوووم ليوودعوا 

ا هوذا بدعوة موم كماوه اصوال موجووئة ال ع ود اجلومهليني ام  لكن ام يصلب من امليه الودعم
وال ع ووود املسووولمني فحووود ه فهووو  بدعوووة والشووو   ولك هوووم بدعوووة شووواكية ك ايوووة وهووو  معووو  
الةووو معة  إيوووول معوووو  الةوووو معة الووويت موووون قلبهووووم موووون  وووس اهلل فقوووود اشوووواك؟ الةوووو معة قلووووب 

 الدعما  قلب الدعما من امليه هو الة معة.
 .إم شما اهلل  وفقكم اهلل ملم  ب ويا ى اكت   هبذا القدر التق 

 وصلى اهلل وسلم على ابي م حممد.
  

 
 .اايا سمحي اجلزااعّد هذه املمئة


