
. أمحد بن عبد الرمحن القاضي حفظو هللا ورعاه/ فضيلة الشيخ الدكتور
. السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

جعلكم هللا عوانً لنصرة اإلسالم ومحاية العقيدة من التحريف والزيف أئمة ىدى تدعون 
خيرج هللا بكم العباد من الظلمات إىل النور ومن الضاللة , أبمره وإذنو إىل صراط مستقيم

, إىل اذلدى ولعلكم ال ينقصكم العلم بوضعنا يف عمان والعقيدة اليت تعتقدىا الفرقة
والشبهات اليت تلقى بني احلني واآلخر على أىل السنة ومن ذلك الكتاب , اإلابضية

يف , ادلسمى ابحلق الدامغ وإين أتوجو إليكم ببعض الشبهات اليت حواىا ىذا الكتاب
مسألة كالم هللا تعاىل وخلق القرآن طالبا منكم الرد عليها أبسرع وقت شلكن حلاجيت 

. وىذه الشبهات ىي, ادلاسة إليها ىذه األايم
بسم الرمحن الرحيم 

. أاب احلارث   وفقو هللا/ أخي الفاضل
: أما بعد. السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

. وضلن حبمد هللا على خَت حال. فأرجو أن تكون وسائر اإلخوة خبٍَت وعافية
بسبب بعض االنشغاالت وإليك اإلجابة , وأعتذر عما جرى من أتخر عن إجابة أسئلتك

: مرتبة حسب ترقيم األسئلة, سلتصرة
 ىل يوصف القرآن أبنو قدًن أم ال؟ -1

فالكالم . حادث اآلحاد, وكالمو سبحانو قدمي النوع. القرآن العظيم من كالم هللا -
فهو سبحانو يتكلم , وفعلية ابعتبار تعلقها دبشيئتو, صفة ذاتية ابعتبار أصل الصفة

 .دبا شاء, كيف شاء, مىت شاء
فقد كلم األبوين يف اجلنة . وىذا من كمالو وليس يف ذلك نقص بوجو من الوجوه

 .وسيكلم عباده ادلؤمنُت يوم القيامة ويف اجلنة, وتكلم ابلقرآن, وكلم موسى تكليماً 
. وجنس كالمو أزيل, وإن كان علمو أزيل, وعلى ذلك فكالمو ابلقرآن حادث

 {َوَما ََيْتِيِهْم ِمْن ذِْكٍر ِمَن الرَّمْحَِن زُلَْدٍث ِإالَّ َكانُوا َعْنُو ُمْعِرِضَُت }: قال تعاىل
[. 5: الشعراء]



وما جييء ىؤالء ادلشركُت الذين ): رمحو هللا, ابن جرير الطربي, قال إمام ادلفسرين
يكّذبونك وجيحدون ما أتيتهم بو اي دمحم من عند ربك من تذكَت وتنبيو على مواضع 
حجج هللا عليهم على صدقك, وحقيقة ما تدعوىم إليو شلا حيدثو هللا إليك ويوحيو 

. ()(...إليك
َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو }قولو , وشلا يدل على أنو سبحانو يتكلم مىت شاء

[. 143: األعراف] {َربُّبوُ 
. فحصل التكليم بعد اجمليء

 يف التعليق على حديث 161يقول اخلليلي يف كتابو احلق الدامغ ص -2
 أي –وجو االستدالل : قال ((أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق)

أن كلماتو لو كانت سللوقو دلا جازت االستعاذة يف - استدالل أىل السنة
حقيقتها ىي ابهلل سبحانو ألنو رب الكلمات وإمنا أدرجت الكلمات من الربكة 

 .إىل آخر كالمو ىناك فما ردكم على ذلك؟, واخلري وىذا من ابب اجملاز
 . يقوم على دعوى وجود حذف, ما ذكره يف الرد على استدالل أىل السنة متهافت -

أعوذ ابلشمس مث يزعم : وإال جلاز أن يقول القائل, واألصل يف الكالم عدم احلذف
َوَجَعْلَنا }أنو أراد رب الشمس لنفعها وبركاهتا على العباد وامتنان هللا هبا على عبادة 

, وغَت ذلك من ادلخلوقات وادلخلوقُت ادلباركُت.. [13: النبأ] {ِسرَاًجا َوىَّاًجا 
. ىذا على القول ابجملاز, تقضي إىل العبث ابلنصوص, ودعوى اجملاز بال ضوابط

ِإانا َجَعْلَناُه قُ ْرآاًن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم }:  يف قولو تعاىل166,167ص:  قولو -3
 : قال واالستدالل بو على خلقو من وجهني[.3: الزخرف] {تَ ْعِقُلونَ 

اإلخبار عنو أنو رلعول واجملعول ىو ادلصري من حال إىل حال وىذا ال :أوذلما
 .يكون إال يف ادلخلوق

 فما ردكم على ذلك؟. تعليل جعلو عربيا بقصد عقل ادلخاطبني: اثنيهما
 .استداللو آبايت اجلعل أهنا تعٍت اخللق استدالل ظاىر الفساد -

: وقد تتعدى إىل مفعولُت, قد تتعدى إىل مفعوٍل واحد" جعل"فإن 
                                                           

 .مؤسسة الرسالة (19/335)تفسَت الطربي ( )



َوَجَعَل الظُّبُلَماِت }: مثل , صارت دبعٌت اخللق, فإن تعدت إىل مفعوٍل واحد - أ
 [.1: األنعام] {َوالنُّبوَر 

َوَقْد َجَعْلُتُم اَّللََّ َعَلْيُكْم }مثل , وإن تعدت إىل مفعولُت مل تكن دبعٌت اخللق - ب
ِإَّنَّ َجَعْلَناُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم }:  ومن ىذا الباب [91: النحل] {َكِفياًل 
 [.3: الزخرف] {تَ ْعِقُلونَ 

وجعلهما من ابٍب واحد دبعٌت , وحيث أن الكاتب مل يفرق بُت االستعمالُت
و كونو عربياً  بناًء على أصلو الفاسد؛ أن اجلعل ىاىنا , اخللق مل يستطع أن يوجِّ
وجعل القرآن عربياً ىو اجلعل ): حيث قال, اخللق و التصيَت من حاٍل إىل حال

وال خيلو ذلك إما أن , وىو عربيتو, ألنو إحداث دلعًٌت قائم ابلقرآن, التكويٍت
ن يكون أوالُ غَت عريب مث ‘وذلك ب, يكون حتويالً لو من وصف إىل آخر

وإما أن يكون إنشاًء لو على ىذه الصفة من أول , أحدث هللا فيو ىذه الصفة
. 170ص(اخل...األمر

فاهلل تكلم ابلقرآن عربياً على ىذه الصفة من . ونقول ال حاجة إىل ىذا التكلف
نَ َزَل ِبِو الرُّبوُح اأْلَِمُُت  (192)َوِإنَُّو لَتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَُت }:  قال تعاىل, أول األمر

: الشعراء]{ بِِلَساٍن َعَريبٍّ ُمِبُتٍ  (194)َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن  (193)
مبٍت "  نياً "وتعليل ذلك ليعقلو ادلخاطبون فما رامو الكاتب ب  [195 - 192

. وال يسلم لو" أوالً "على أصلو ادلنازع فيو يف 
 يف اجلعل ادلسند إىل هللا تعاىل يف القرآن إىل 170-169تفصيلو يف ص -4

ويف كل منهما إنشاء دلا مل يكن مث تصنيفو للقرآن حتت اجلعل ..تكويين وتشريعي
  فما الرد على ذلك؟171وما قالو يف ذلك ص , التكويين

" وزلاولة للتخلص من مأزق أن , تفصيلة اجلعل ادلسند إىل هللا إىل تكويٍت وتشريعي- 
وإن , فإن كان بذاتو فتكويٍت, وإحداث شيٍء مل يكن, ال َييت إال دبعٌت اخللق" اجلعل

 .كان حيكمو فتشريعي



وذلا استعماالت شىت فقد ذكر , أوسع من ذلك لغًة وشرعاً " جعل"واحلق أن مادة 
لفظ عام يف : َجَعلَ ): الراغب األصفهاين يف مفردات القرآن يف مادة جعل ما يلي

: األفعال كلها, وىو أعّم من فعل وصنع وسائر أخواهتا, ويتصّرف على مخسة أوجو
... جيري رلرى صار وطفق فال يتعّدى, صلو جعل زيد يقول كذا: األول
َوَجَعَل  }: جيري رلرى أوجد, فيتعّدى إىل مفعول واحد ضلو قولو عّز وجل: الثاين

: النحل]{ َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة }, [1: األنعام] {الظُّبُلَماِت َوالنُّبورَ 
78 . ]

ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم }: يف إجياد شيء من شيء وتكوينو منو, ضلو: والثالث َواَّللَّ
َوَجَعَل }, [81: النحل]{ َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اجْلَِباِل َأْكَناَّنً }, [72: النحل] {أَْزَواًجا

[. 10: الزخرف] {َلُكْم ِفيَها ُسُباًل 
الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض  }: يف تصيَت الشيء على حالة دون حالة, ضلو: والرابع
ُ َجَعَل َلُكْم شلَّا َخَلَق ِظاَلاًل }: , وقولو[22: البقرة] {ِفرَاًشا  , [81: النحل]{ َواَّللَّ

ِإَّنَّ َجَعْلَناُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم } : , وقولو تعاىل[16: نوح] {َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا}
[. 3: الزخرف] {تَ ْعِقُلونَ 
احلكم ابلشيء على الشيء, حقا كان أو ابطال, فأّما احلّق فنحو قولو : واخلامس

, وأّما الباطل فنحو [7: القصص] {ِإَّنَّ رَادُّبوُه إِلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلُتَ }: تعاىل
, [136: األنعام] {َوَجَعُلوا َّللَِِّ شلَّا َذرَأَ ِمَن احْلَْرِث َواأْلَنْ َعاِم َنِصيًبا}: قولو عّز وجل

: احلجر]{ الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضَُت }, [57: النحل] {َوجَيَْعُلوَن َّللَِِّ اْلبَ َناِت }
91)]() .

ليس داخالً يف قسمة الكاتب  [3: الزخرف] {ِإَّنَّ َجَعْلَناُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا  }فقولو تعاىل 
. حسب تعريفو, وال جعالً تشريعياً , فليس جعالً تكوينياً , أصالً 

كما أنو سبحانو دلا كلم , بل ادلراد أن هللا تعاىل دلا تكلم ابلقرآن جعلو بكالم عريب
فإذا كان هللا يرسل الرسول بلسان . موسى كلمو ابللسان العربي وكذا سائر أنبيائو

. فال ريب أنو سبحانو جيعل كالمو ذلم فيما يفهمون عنو مراده, قومو ليبُت ذلم

                                                           

 .دار القلم (1/197)ادلفردات يف غريب القرآن ( )



وإلزامات ادلعتزلة إمنا تلزم األشاعرة وضلوىم الذين جيعلون كالمو سبحانو ىو ادلعٌت 
وآحاد , وال تلزم أىل السنة الذين جيعلون جنس الكالم قددياً , القدمي القائم بنفسو

!. فتنو, حادثة
أن حروف القرآن ىي نفسها احلروف اليت :ما الرد على الشبة القائلة -5

فكيف يتكلم هللا حبروف ىي نفسها اليت يتكلم هبا البشر وهللا , يتكلم هبا البشر
 تعاىل منزه يف صفاتو عن مشاكلة ادلخلوقني؟

 على ابن تيمية وابن القيم رمحهما هللا أبن الفرق 165 رد اخلليلي ص -6
بني حروف القرآن وسائر كالم هللا تعاىل وبني حروف البشر أبهنا وإن احتدت 

: فجابو أن قوذلما مردود من وجهني: بقولو..فالوحدة بينها جنسية وليست عينية
أوذلما أان ال نسلم أن ىذه الوحدة ليست عينية إذ لو كان كذلك للزم تعدد 

 .احلرف
 .الواحد بتعدد الناطقني بو أو كاتبيو وأن تتغاير األحكام فيو حبسب ىذا التعدد

 أن اجلنسية ال جتمع احلادث والقدًن فبم يرد عليو؟ : اثنيهما
القول يف مسألة الكالم كالقول يف سائر الصفات اليت تتفق مسمياهتا يف حق اخلالق  -

. كالسمع والبصر, وتفًتق يف احلقيقة والكيفية, وادلخلوق
ولكن بُت اخلالق , وجنس البصر إدراك ادلرئيات, فجنس السمع ىو إدراك األصوات

. وادلخلوق يف ذلك ما ال حييط بو عقل
بل إن ادلخلوقات نفسها . فالوحدة يف جنس الكالم ال يف عينو, فكذلك احلال يف الكالم

بل إن . فال يتساوى الناس يف درجة إبصارىم ومساعهم, تتباين يف االتصاف بنفس الصفة
وىذا أمر مشاىد معروف عكس ما زعم , احلرف الواحد يؤديو كل َّنطق بنربة متيزه عن اآلخر

. فما بُت اخلالق وادلخلوق من ابب أوىل, فإذا كان ىذا التفاوت بُت ادلخلوقُت, الكاتب
ولكن ىذا اإللزام يلزمهم يف الصفات اليت ال , على أن ادلعتزلة أصالً ال يثبتون مسعاً وبصراُ 

. ديلكون إنكارىا كصفة احلياة



فحينئٍذ . فيثبتون لو الوجود, أو موجود, فيثبتون لو احلياة, فال ريب أهنم يقولون إن هللا حي
فثم إذاً وحدة جنسية ال يلزم منها , يقال ادلخلوق أيضاً حي وموجود شرعاً وعقالً وحساً 

!. فأين تذىبون, وىذه الوحدة قد مجعت بُت احلادث والقدمي. وحدة عينية
وال توجب متثيالً وذلذا قال هللا , "القدر ادلشًتك" وىذه الوحدة ىي ما يسميها شيخ اإلسالم 

. لينبو على ىذا ادلعٌت [11: الشورى] {لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصَُت }تعاىل 
َبْل ُىَو آاَيٌت بَ يَِّناٌت يف ُصُدوِر  } يف قولو تعاىل 176,177 قولو ص -7

أي على خلق –ووجو االستدالل بو [49: العنكبوت] {الاِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم 
حادثة واحلادث ال يكون وعاء للقدًن فال يكون , أن صدور العلماء- القرآن

أحد من خلق هللا زلال حلياة هللا أو قدرتو أو علمو أو موجوده أو مسعو أو بصره 
أو أي صفة من صفاتو وإمنا تكون ادلخلوقات أوعية دلعلومات هللا ومقدوراتو 

ومرئياتو ألهنا سللوقات مثلها فإذا كانت صفات هللا ال حتل ابدلخلوقني فكيف 
 هللا؟...حيل القرآن ابدلخلوقني وىو صفة

 َلْوحٍ  يف ( 21 )رلَِيدٌ  قُ ْرآنٌ  ُىوَ  َبلْ }ويف قولو تعاىل 177 قولو يف ص  -8
من -  أي على خلق القرآن– واالستدل بو [22 ,21: الربوج({ ]22 )زَلُْفووٍ 
 .وجهني

 .أن اللوح سللوق وادلخلوق ال يكون وعاء لغري ادلخلوق: أوذلما
أن ىاتني اآليتني سيقتا للتنوية ابلقرآن وبيان عظم شأنو وعلو قدره وال : اثنيهما

يشك شاك أن ذلك يكون أكثر وضوحا وأقوى حجو لو أخرب أنو قائم بذاتو 
 تعاىل فما الرد على ذلك؟

أو من ادلبلغ , ىي ما يسمع منو: حقيقة كالم هللا اخلارجية): رمحو هللا, قال شارح الطحاوية
فإذا قرأه فهو , معلوٌم زلفوظ, فكالم هللا مسموع لو, فإذا مسعو السامع علمو وحفظو. عنو

, ال يصح نفيو, وىو حقيقة يف الوجوه كلها. فإن كتبو فهو مكتوب لو مرسوم, مقروء لو متلو
وال ما قرأ القارئ كالم , ليس يف ادلصحف كالم هللا: فال جيوز أن يقال. واجلاز يصح نفيو



 {َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَُت اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ  }وقد قال تعاىل , هللا
 . ().(وىو ال يسمع كالم من هللا وإمنا يسمعو من مبلغو عن هللا [6: التوبة]

واللوح احملفوظ ظرف لو وال يكون , وشبهة الكاتب إلثبات أن القرآن سللوق أن الصدور تعيو
, فهي ظرفية علمية ال عينية, شبهة داحضة, احلادث وعاًء وظرفاً إال حلادث

ُلوَن ِكَتاَب }متلو ابأللسنة , {َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ  }فالقرآن مسموع ابآلذان    ِإنَّ الَِّذيَن يَ ت ْ
{ َبْل ُىَو آاَيٌت بَ يَِّناٌت يف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم } زلفوظ يف الصدور  [29: فاطر] {اَّللَِّ 
إىل غَت ذلك من أنواع ...مكتوب يف ادلصاحف مسجل يف األشرطة, [49: العنكبوت]

كما قال شارح الطحاوية – وصف كونو كالم هللا إذا احلقائق , التصرفات اليت ال تزيل عنو
. ورمسي, ولفظي, وذىٍت, ذلا وجود عيٍت- أيضاً 

وذلك وجود حقيقي يف كل شيٍء حبسبو؛ فللقرآن وجود علمي ذىٍت يف صدور الذين أوتوا 
ووجود رمسي خطي يف , (زينوا القرآن أبصواتكم)ووجود لفظي على ألسنة القراء , العلم

, وليس من مقتضى ذلك أن تكون الصدور واآلذان واأللسنة والورق غَت سللوقة. ادلصاحف
فإن الكالم , كالم هللا غَت سللوق, وادلكتوب, وادلتلو, وادلسموع,بل ىي سللوقة لكن احملفوظ

كما حيفظ ادلرء معلقة . ال إىل من قالو مبلغاً مؤدايً , إمنا يضاف وينسب إىل من قالو مبتددً 
ولكن مع كل ىذه , امرئ القيس أو خطبة قس بن ساعدة أو يسمعها أو يكتبها أو يتلوىا

. التصرفات تظل منسوبة إىل قائلها األول
قًا اِبحْلَقِّ  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ  َوأَنْ َزْلَنا} يف قولو تعاىل 177قولو يف ص- 9  َيَدْيوِ  بَ نْيَ  ِلَما ُمَصدِّ

أي على خلق – قال ووجو االستدالل بو [48: ادلائدة { ]َعَلْيوِ  َوُمَهْيِمًنا اْلِكَتابِ  ِمنَ 
وأنو مهيمن على , أنو أثبت كونو مسبوقا بغريه وادلسبوق ال يكون إال حاداث- القرآن

سابقو واذليمنة دليل على أن ادلهيمن عليو حادث وإذا كان ما قبلو حادث فهو أحرى 
 فما الرد على ذلك؟. بصفة احلدوث

ألهنم يقولون عن كالم هللا إنو قدمي النوع حادث , ما ذكره الكاتب غَت ملزٍم ألىل السنة
وإمنا يلزم األشاعرة وادلاتريدية والسادلية , أي أهنم يلتزمون ذلك دون إلزام من اخلصم, اآلحاد

. دون احلروف واأللفاظ, وأشباىهم القائلُت إن القرآن معًٌت قدمي قائم بنفسو

                                                           

 .الرسالة (1/194) الطحاوية()



 بعض األحاديث اليت تبني أن القرآن يتفاضل 179-178-177ذكر ص- 10
مث أورد شبهة مضموهنا إذا كان القرآن صفة هلل فإن صفات هللا ال ... بعضو على بعض 

تتبعض أو تتجزأ وىذا جائز على القرآن أنو ال يقال عن صفات هللا أن بعضها أفضل 
فكيف جيوز أن يقال , من بعض ألن ذلك يدل على أن بعضها صفات هلل أدىن من بعض

 ذلك عل صفة واحدة؟ فما الرد على ذلك؟ 
إن أراد أن القرآن معًٌت واحد كما ! ما مراد الكاتب بقولو صفات هللا ال تتبعض وال تتجزأ؟

ففرق بُت األمر والنهي واخلرب واالستفهام . فهذا غَت مسلم عند أىل السنة, قال ادلاتريدي
. وال سورة اإلخالص كسورة تبت, وليست آية الكرسي كآية الدين. والوعد والوعيد

وعليو مجاىَت السلف أن , والصحيح الذي دلت عليو النصوص القرآنية واألحاديث النبوية
. أفضل من بعض, كالفاحتة واإلخالص, وبعض سورة, القرآن يتفاضل

إذا , وليس يف ذلك نقص بوجو من الوجوه. وىو أي القرآن أفضل من التوراة واإلصليل
أثبت بنفسو لبعض كالمو مزيد , بل يف كالم متكلم واحد, ادلفاضلة ليست بُت متكلمُت

. وال يستلزم ذلك عدم الفضل يف بقيتو, فضل
وىو , جواب أىل العلم واإلديان لشيخ اإلسالم: وبرفقو مصورات يف ىذه  ادلسألة من كتاب

. 17ورلود يف الفتاوى ج, تفسَت سورة اإلخالص
:  وأخَتاً ألفت انتباىك إىل ما ذكره شارح الطحاوية يف ىذا ادلقام

فكل ما حتتج بو ادلعتزلة شلا يدل على أنو كالم متعلق دبشيئتو وقدرتو وأنو يتكلم : وابجلملة )
إن كالم هللا : إذا شاء وأنو يتكلم شيئا بعد شيء فهو حق جيب قبولو وما يقولو من يقول 

فهو حق جيب قبولو والقول بو - : قائم بذاتو وأنو صفة لو والصفة ال تقوم اال ابدلوصوف 
فيجب األخذ دبا يف قول كل من الطائفتُت من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من 

. ()(قول كل منهما
وان جيري احلق على لسانك واخلَت على , وأن يلهمك رشدك, ىذا واسأل هللا أن يسددك 

. إنو ويل ذلك والقادر عليو. وأن يهدي ضال ادلسلمُت, يدك
. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
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أبو عبد الرمحن 
ى  3/2/1422

 
 
 
َفْصٌل َوأَمَّا السُّبَؤاُل َعْن َمْعٌَت َىِذِه اْلُمَعاَدَلِة )كالم شيخ اإلسالم رمحو هللا من رلموع الفتاوى 

ئَ ُْتِ  َأنَّ َكاَلَم اَّللَِّ : َأَحُدُُهَا : َمَع ااِلْشًتَاِك يف َكْوِن اجْلَِميِع َكاَلُم اَّللَِّ فَ َهَذا السُّبَؤاُل يَ َتَضمَُّن َشي ْ
ُ َأَحٌد  } )َما َمْعٌَت َكْوِن : َىْل بَ ْعُضُو أَْفَضُل ِمْن بَ ْعٍض أَْم اَل ؟ َوالثَّاين  تَ ْعِدُل  {ُقْل ُىَو اَّللَّ
َوالنَّاُس ُمتَ َنازُِعوَن " َمْسأََلٌة َكِبَتٌَة " أَمَّا اأْلَوَُّل فَ ُهَو : ثُ ُلَث اْلُقْرآِن ؟ َوَما َسَبُب َذِلَك ؟ فَ نَ ُقوُل 

َتِشرًا َفَطَواِئُف يَ ُقوُلوَن  بَ ْعُض َكاَلِم اَّللَِّ أَْفَضُل ِمْن بَ ْعٍض َكَما َنطََقْت ِبِو : ِفيَها نِزَاًعا ُمن ْ
َوَأْخبَ َر َعْن . اْلَفاحِتَِة أَنَُّو ملَْ يَ ْنزِْل يف اْلُكُتِب الثَّاَلثَِة ِمثْ ُلَها  )َحْيُث َأْخبَ َر َعْن : النُّبُصوُص الن ََّبوِيَُّة 

ْخاَلِص أَن ََّها تَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآِن َوَعْدذُلَا لِثُ لُِثِو دَيَْنُع ُمَساَواتَ َها ِلِمْقَدارَِىا يف احْلُُروِف  )ُسوَرِة  . اإْلِ
آيََة اْلُكْرِسيِّ أَْعَظَم آيٍَة يف اْلُقْرآِن َكَما ثَ َبَت َذِلَك يف الصَِّحيِح أَْيًضا وََكَما ثَ َبَت َذِلَك  )َوَجَعَل 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل أليب ْبِن َكْعٍب اَي َأاَب اْلُمْنِذِر أََتْدرِي َأيَّ  }يف َصِحيِح ُمْسِلٍم َأنَّ  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َوَرُسولُُو أَْعَلُم : قُ ْلت : آيٍَة يف ِكَتاِب اَّللَِّ َمَعك أَْعَظُم ؟ قَاَل  اَي َأاَب اْلُمْنِذِر أََتْدرِي : قَاَل . اَّللَّ
ُ اَل إَلَو إالَّ ُىَو احلَْيُّب اْلَقيُّبوُم  }: فَ ُقْلت : َأيُّب آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ أَْعَظُم ؟ قَاَل  : قَاَل  {اَّللَّ

َبَة يف ُمْسَنِدِه ِبِِْسَناِد .  {ليهنك اْلِعْلُم َأاَب اْلُمْنِذِر : َفَضَرَب يف َصْدرِي َوقَاَل  َوَرَواُه اْبُن َأيب َشي ْ
َواَلَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه إنَّ ذِلَِذِه اآْليَِة ِلَساًَّن َوَشَفتَ ُْتِ تُ َقدُِّس اْلَمِلَك ِعْنَد َساِق  }ُمْسِلٍم َوزَاَد ِفيِو 

{ ملَْ يُ َر َمثَ ُلُهنَّ َقطُّب } : َوقَاَل يف اْلُمَعوَِّذتَ ُْتِ { . َسيَِّدُة آِي اْلُقْرآِن } َوُرِوَي أَن ََّها .  {اْلَعْرِش 
َها َأْو ِمْثِلَها  }َوَقْد قَاَل تَ َعاىَل  َفَأْخبَ َر أَنَُّو ََيْيت خِبََْتٍ  {َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها ََنِْت خِبََْتٍ ِمن ْ
َها َأْو ِمْثِلَها  َها ُأْخَرى . ِمن ْ َوَىَذا بَ َياٌن ِمْن اَّللَِّ ِلَكْوِن تِْلَك اآْليَِة َقْد ََيْيت دبَثَِلَها ََتَرًة َأْو َخَْتٍ ِمن ْ

يُل َواْلُقْرآُن . َفَدلَّ َذِلَك َعَلى َأنَّ اآْلاَيِت تَ َتَماَثُل ََتَرًة َوتَ تَ َفاَضُل ُأْخَرى  َوأَْيًضا فَالت َّْورَاُة َواإْلِصلِْ
يُعَها َكاَلُم اَّللَِّ َمَع ِعْلِم اْلُمْسِلِمَُت أبَِنَّ اْلُقْرآَن أَْفَضُل اْلُكُتِب الثَّاَلثَِة  َوأَنْ زَْلَنا  }: قَاَل تَ َعاىَل . مجَِ
إَّنَّ } : َوقَاَل تَ َعاىَل .  {إلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما بَ ُْتَ َيَدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِو 

ْنُس َواجلِْنُّب َعَلى َأْن } : َوقَاَل تَ َعاىَل  {ضَلُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإَّنَّ َلُو حَلَاِفظُوَن  ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ



ُ نَ زََّل } : َوقَاَل تَ َعاىَل  {ََيُْتوا دبِْثِل َىَذا اْلُقْرآِن اَل ََيُْتوَن دبِْثِلِو َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهَتًا  اَّللَّ
َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ تَ ْقَشِعرُّب ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن َرب َُّهْم مُثَّ تَِلُُت ُجُلوُدُىْم 

َفَأْخبَ َر أَنَُّو َأْحَسُن احْلَِديِث َفَدلَّ َعَلى أَنَُّو َأْحَسُن ِمْن َسائِِر اأْلََحاِديِث  {َوقُ ُلوبُ ُهْم إىَل ذِْكِر اَّللَِّ 
ًعا ِمَن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَن  }َوقَاَل تَ َعاىَل . اْلُمنَ زََّلِة ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َوَغَْتِ اْلُمنَ زََّلِة  َناَك َسب ْ َوَلَقْد آتَ ي ْ

َوَسَواٌء َكاَن اْلُمرَاُد ِبَذِلَك اْلَفاحِتََة َأْو اْلُقْرآَن ُكلَُّو فَِإنَُّو َيُدلُّب َعَلى َأنَّ اْلُقْرآَن اْلَعِظيَم َلُو .  {اْلَعِظيَم 
ُ اْلُقْرآَن ُكلَُّو رلَِيًدا وََكرديًا َوَعزِيزًا . اْخِتَصاٌص هِبََذا اْلَوْصِف َعَلى َما لَْيَس َكَذِلَك  . َوَقْد مَسَّى اَّللَّ

فَ ْلَيْأُتوا  }: َوَقْد حَتَدَّى اخْلَْلَق أبَِْن ََيُْتوا دبِْثِلِو َأْو دبِْثِل َعْشِر ُسوٍر ِمْنُو َأْو دبِْثِل ُسوَرٍة ِمْنُو فَ َقاَل 
} : َوقَاَل . { َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِو ُمْفتَ َراَيٍت } َوقَاَل .  {حِبَِديٍث ِمْثِلِو إْن َكانُوا َصاِدِقَُت 

َرُه َمَع  {َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِو  َوَخصَُّو أِبَنَُّو اَل يُ ْقرَأُ يف الصَّاَلِة إالَّ ُىَو فَ َلْيَس أِلََحِد َأْن يَ ْقرَأَ َغي ْ
رُُه َمَقاَمُو َمَع اْلُقْدَرِة َعَلْيِو  وََكَذِلَك اَل . ِقرَاَءتِِو َواَل ِبُدوِن ِقرَاَءتِِو َواَل ُيَصلِّي ِباَل قُ ْرآٍن َفاَل يَ ُقوُم َغي ْ

ُر اْلَفاحِتَِة َمَقاَمَها ِمْن ُكلِّ َوْجٍو ِعْنَد مَجَاِىَِت اْلُعَلَماِء اْلُفَقَهاِء اأْلَْربَ َعِة َوَغَْتِِىْم َكَما َدلَّْت  يَ ُقوُم َغي ْ
َوتَ ْفِضيُل َأَحِد اْلَكاَلَمُْتِ أبَِْحَكاِم ُتوِجُب َتْشرِيَفُو َيُدلُّب َعَلى أَنَُّو أَْفَضُل يف . َعَلى َذِلَك السُّبنَُّة 

نَ ْفِسِو َوِإْن َكاَن َذِلَك تَ ْرِجيًحا أِلََحِد اْلُمَتَماثَِلُْتِ ِباَل ُمَرجٍَّح َوَىَذا ِخاَلُف َما ُعِلَم ِمْن ُسنَِّة الرَّبِّ 
َوأَْيًضا فَ َقْد . تَ َعاىَل يف َشْرِعِو َبْل َويف َخْلِقِو َوِخاَلُف َما َتُدلُّب َعَلْيِو الدَّاَلِئُل اْلَعْقِليَُّة َمَع الشَّْرِعيَِّة 

ْر ِعَباِدي  }: َوقَاَل تَ َعاىَل  {َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل إلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم  }: قَاَل تَ َعاىَل   } {فَ َبشِّ
َفُخْذَىا ِبُقوٍَّة َوْأُمْر قَ ْوَمَك ََيُْخُذوا } : َوقَاَل تَ َعاىَل  {الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ يَ تَِّبُعوَن َأْحَسَنُو 

َفَدلَّ َعَلى َأنَّ ِفيَما أُْنزَِل َحَسٌن َوَأْحَسُن َسَواٌء َكاَن اأْلَْحَسُن ُىَو َوالنَّاِسُخ الَِّذي .  {أبَِْحَسِنَها 
َر  َها َأْو ِمْثِلَها َأْو َكاَن َغي ْ ُب اأْلَْخُذ ِبِو ُدوَن اْلَمْنُسوِخ إْذ َكاَن اَل يَ ْنَسُخ آيًَة إالَّ ََيْيت خِبََْتٍ ِمن ْ جيَِ

َواْلَقْوُل أبَِنَّ َكاَلَم اَّللَِّ بَ ْعُضُو أَْفَضُل ِمْن بَ ْعٍض ُىَو اْلَقْوُل اْلَمْأثُوُر َعْن السََّلِف َوُىَو . َذِلَك 
َتِشٌر يف  الَِّذي َعَلْيِو أَِئمَُّة اْلُفَقَهاِء ِمْن الطََّواِئِف اأْلَْربَ َعِة َوَغَْتِِىْم وََكاَلُم اْلَقائِِلَُت ِبَذِلَك َكِثٌَت ُمن ْ
ُكُتٍب َكِثَتٍَة ِمْثَل َما َسَيْأيت ذِْكرُُه َعْن َأيب اْلَعبَّاِس اْبِن ُسَرْيٍج يف تَ ْفِسَتِِه ذِلََذا احْلَِديِث أبَِنَّ اَّللََّ 

ثُ ُلٌث ِمْنُو َأْحَكاٌم َوثُ ُلٌث ِمْنُو َوْعٌد َوَوِعيٌد َوثُ ُلٌث ِمْنُو اأْلَمْسَاُء : أَنْ َزَل اْلُقْرآَن َعَلى َثاَلثَِة أَْقَساٍم 
َفاُت  َفاتِ . َوالصِّ (. 17/9)رلموع الفتاوى .(َوَىِذِه السُّبوَرُة مَجََعْت اأْلَمْسَاَء َوالصِّ
إنَّ َكاَلَم : َبْل ُكلُّب َىُؤاَلِء يَ ُقوُلوَن - َمْن يَ ُقولُُو ِمْن أَْىِل اْلِبدَِع كاجلهمية َواْلُمْعَتزَِلِة ): وقال أيضا

ُر سَلُْلوٍق َوَلْو تُ تُ بَِّع ذِْكُر َمْن قَاَل َذِلَك َلَكثَ ُروا فَِإنَّ َىَذا قَ ْوُل مَجَاِىَِت اْلُمْسِلِمَُت ِمْن  اَّللَِّ َغي ْ



- َكالصََّحابَِة َوالتَّاِبِعَُت ذَلُْم ِبِِْحَساِن - السََّلِف َواخْلََلِف أَْىِل السُّبنَِّة َوأَْىِل اْلِبْدَعِة أََما السََّلُف 
ُهْم ِبِو  َواْشتَ َهَر اْلَقْوُل ِبِِْنَكاِر . فَ َلْم يُ ْعَرْف ذَلُْم يف َىَذا اأْلَْصِل تَ َنازٌُع َبْل اآْلَ ُر ُمتَ َواتَِرٌة َعن ْ

َوات ََّفَق أَِئمَُّة السُّبنَِّة . تَ َفاُضِلِو بَ ْعَد اْلِمائَ تَ ُْتِ َلمَّا َأْظَهَرْت اجلهمية اْلَقْوَل أبَِنَّ اْلُقْرآَن سَلُْلوٌق 
ٍب - َوظَنَّْت طَائَِفٌة َكِثَتٌَة . َومَجَاِىَُت اأْلُمَِّة َعَلى إْنَكاِر َذِلَك َوَردَُّه َعَلْيِهْم  ِمْثَل َأيب زُلَمَِّد ْبِن ُكالَّ

َأنَّ َىَذا اْلَقْوَل اَل دُيِْكُن َردُّبُه إالَّ إَذا ِقيَل إنَّ اَّللََّ ملَْ يَ َتَكلَّْم دبَِشيَئِتِو َوُقْدَرتِِو َواَل َكلََّم - َوَمْن َوافَ َقُو 
ُموَسى ِحَُت َأََتُه َواَل قَاَل لِْلَماَلِئَكِة اُْسُجُدوا آِلَدَم بَ ْعَد َأْن َخَلَقُو َواَل يَ ْغَضُب َعَلى َأَحٍد بَ ْعَد 
َأْن َيْكُفَر ِبِو َواَل يَ ْرَضى َعْنُو بَ ْعَد َأْن يُِطيَعُو َواَل حيُِبَُّو بَ ْعَد َأْن يَ تَ َقرََّب إلَْيِو اِبلن ََّواِفِل َواَل يَ َتَكلََّم 

َا . ِبَكاَلِم بَ ْعَد َكاَلٍم فَ َتُكوُن َكِلَماتُُو اَل هِنَايََة ذَلَا إىَل َغَْتِ َذِلَك شلَّا ظَنُّبوا اْنِتَفاَءُه َعْن اَّللَِّ  َوقَاُلوا إمنَّ
َرُه ِمْن اْلَكاَلِم اَلزٌِم ِلَذاِت اَّللَِّ تَ َعاىَل ملَْ يَ َزْل َواَل يَ زَاُل  دُيِْكُن سُلَاَلَفُة َىُؤاَلِء إَذا ِقيَل أبَِنَّ اْلُقْرآَن َوَغي ْ

طَائَِفٌة تَ ُقوُل إنَُّو َمْعًٌت َواِحٌد : َوَصاُروا طَائَِفتَ ُْتِ . اَي آَدَم اَي نُوُح : يَ َتَكلَُّم ِبُكلِّ َكاَلٍم َلُو َكَقْولِِو 
قَائٌِم ِبَذاتِِو َوطَائَِفٌة تَ ُقوُل إنَُّو ُحُروٌف َأْو ُحُروٌف َوَأْصَواٌت ُمْقًَتٌِن بَ ْعُضَها بِبَ ْعِض 

َ َمَقااَلِت النَّاِس يف  أََزاًل َوأََبًدا َوِإْن َكاَنْت ُمتَ َرتَِّبًة يف َذاهِتَا تَ َرت ُّبًبا َذاتِيًّا اَل تَ َرت ُّبًبا ُوُجوِدايًّ َكَما َقْد بَ ُتَّ
َواأْلَوَُّلوَن ِعْنَدُىْم َكاَلُم اَّللَِّ َشْيٌء َواِحٌد اَل بَ ْعٌض َلُو َفْضاًل َعْن . َكاَلِم اَّللَِّ يف َغَْتِ َىَذا اْلَمْوِضِع 

ُىَو َقِدمٌي اَلزٌِم ِلَذاتِِو َواْلَقِدمُي اَل : َواآْلَخُروَن يَ ُقوُلوَن . َأْن يُ َقاَل بَ ْعُضُو أَْفَضُل ِمْن بَ ْعٍض 
َا نُِقَل َعْن بَ ْعِض السََّلِف يف قَ ْولِِو تَ َعاىَل . يَ تَ َفاَضُل  َها  }: َوُردبَّ َخي ْرًا : أَنَُّو قَاَل  {ََنِْت خِبََْتٍ ِمن ْ

َها َأْو أَنْ َفَع َلُكْم  َولَْيَس َكَذِلَك َبْل . فَ َيُظنُّب الظَّانُّب َأنَّ َذِلَك اْلَقاِئَل ُمَواِفٌق ذِلَُؤاَلِء . َلُكْم ِمن ْ
رًا َوُىَو َأْن َيُكوَن أَنْ َفَع لِْلِعَباِد فَِإنَّ َما َكاَن َأْكثَ ُر ِمْن اْلَكاَلِم نَ ْفًعا  َمْقُصوُدُه بَ َياُن َوْجِو َكْونِِو َخي ْ

َ يف َمْوِضِعِو  َوَصاَر َمْن َسَلَك َمْسَلَك الكالبية ِمْن . لِْلِعَباِد َكاَن يف نَ ْفِسِو أَْفَضُل َكَما بَ ُتَّ
رِي َأْصَحاِب َأمْحَد َوَماِلٍك َوالشَّاِفِعيِّ َوَغَْتِِىْم َيظُنُّبوَن َأنَّ اْلَقْوَل بِتَ َفاُضِل َكاَلِم اَّللَِّ بَ ْعُضُو  ُمَتَأخِّ
َا دُيِْكُن َعَلى قَ ْوِل اْلُمْعَتزَِلِة َوضَلْوِِىْم الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن إنَُّو سَلُْلوٌق فَِإنَّ اْلَقائِِلَُت أِبَنَُّو  َعَلى بَ ْعٍض إمنَّ
سَلُْلوٌق يَ َرْوَن َفْضَل بَ ْعِضِو َعَلى بَ ْعٍض َفْضَل سَلُْلوٍق َعَلى سَلُْلوِق َوتَ ْفِضيُل بَ ْعِض اْلَمْخُلوقَاِت 

فَِإَذا َظنَّ أُولَِئَك َأنَّ اْلَقْوَل بِتَ ْفِضيِل بَ ْعِض َكاَلِم اَّللَِّ َعَلى بَ ْعٍض . َعَلى بَ ْعٍض اَل يُ ْنِكرُُه َأَحٌد 
ُمْستَ ْلزٌِم ِلَكْوِن اْلُقْرآِن سَلُْلوقًا فَ رُّبوا ِمْن َذِلَك َوأَْنَكُروا اْلَقْوَل ِبِو أِلَْجِل َما ظَنُّبوُه ِمْن التَّاَلُزِم َولَْيَس 

ُر سَلُْلوٍق وََكَذِلَك : اأْلَْمُر َكَما ظَنُّبوُه َبْل َسَلُف اأْلُمَِّة َومُجُْهورَُىا يَ ُقوُلوَن  إنَّ اْلُقْرآَن َكاَلُم اَّللَِّ َغي ْ
ُر سَلُْلوٍق  إنَّ َكاَلَم اَّللَِّ بَ ْعُضُو أَْفَضُل ِمْن بَ ْعٍض َكَما : َويَ ُقوُلوَن َمَع َذِلَك . َسائُِر َكاَلِم اَّللَِّ َغي ْ



َنَطَق ِبَذِلَك اْلِكَتاُب َوالسُّبنَُّة َوآَ ُر الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعَُت ِمْن َغَْتِ ِخاَلٍف يُ ْعَرُف يف َذِلَك 
ُهمْ  (. 52-17)رلموع الفتاوى (َعن ْ

 
 
 

 


