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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

62 
 فصل  

 القرآن كالم اهلل
ُر َمْخُلوٍق،  َوِمَن اإِليَماِن باهلِل وَُكتُِبِه اإليماُن بَِأنَّ اْلُقْرآنَ : -رحمه اهلل- ؤلفقال الم ، َغي ْ َكالُم اهلِل، ُمنَ زَّل 

أَنْ َزَلُه َعَلى ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم ُهَو َكالُم  َوَأنَّ اهلَل َتَكلََّم ِبِه َحِقيَقًة، َوَأنَّ َهَذا اْلُقْرآَن الَِّذي يَ ُعوُد،ِمْنُه َبَدَأ، َوِإلَْيِه 
َبارَة ؛ َبْل ِإَذا قَ َرَأُه النَّاُس َأْو َكَتُبوُه َكاَلِم اهلِل، َأْو عِ  َول َيُجوُز ِإْطالُق اْلَقْوِل بِأَنَُّه ِحَكايَة  َعنْ . َكالَم َغْيرِهِ  اهلِل َحِقيَقًة، لَ 

 َحِقيَقًة، فَِإنَّ اْلَكاَلَم ِإنََّما ُيَضاُف َحِقيَقًة ِإَلى َمْن قَاَلهُ  اْلَمَصاِحِف؛ َلْم َيْخُرْج ِبَذِلَك َعْن َأْن َيُكوَن َكالَم اهلِل تَ َعاَلى ِفي
 َوُهَو َكالُم اهلِل؛ُحُروفُُه، وَمَعانِيِه؛ لَْيَس َكالُم اهلِل اْلُحُروَف ُدوَن اْلَمَعاِني، َولَ . ُمَؤدِّيًا ُمْبَتِدئًا، َل إَلى َمْن قَاَلُه ُمبَ لِّغًا

 .اْلَمَعاِنَي ُدوَن اْلُحُروفِ 
 .وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، احلمد هلل رب العاملني

 ؛أما بعد
 - بني أددداا مسألة  ببةر  ريدةة تععل  بلما  رب العاملني، وبا  دد تدد  معاا ثببا  بما  اليب فهذه املسألة اليت

عاد احلددث عن سيد اآلدا  املععلدة بالصةا  اليبانية، مث األحاددث املععلدة هبا بذلك، وبّياا أ  أهل  –سبحانه وتعاىل 
بما   ،وأ  اهلل تعاىل دعللم بلماٍ  حديدي ُدسمعه من دشاء من خلده، الساة واجلماعة دثبعو  صةة اللما  هلل عز وجل

وبما دسمعه جربدل، وبما دسمعه عيسى دو  الديامة، وبما مسعه حممد صلى اهلل عليه وسلم  ،أمسع األبودن يف اجلاة
عة أراد املؤلف أ  وموسى، فاهلل تعاىل دعللم بلماٍ  حديدي ال دشبه بما  املخلودني من حيوٍف وأصوا ، ويف هذه الدط

فإ  الديآ  العظيم بما  اهلل، فالوصف الذي دُعيف به الديآ  أوالا أنه بما  اهلل؛  ؛دعللم بشلٍل خاص عن مسألة الديآ 
وجنم ذلك  ،فلهذا عدد هذا الةصل لعجلية األمي يف هذه املسألة اليت حصل فيها اخعماف  من ِدبل أهل األهواء والبدع

وذلك أ  من أصول املععزلة أهنم ال دععددو  أ  هلل ، "محنة القول بخلق القرآن"احملاة املشهور   اخلماف بما تعلمو  يف
فإذا ُجوهبوا باآلدا  الدالة على ثببا  ؛ وبا  من ناتج ذلك أال دثبعوا صةة اللما  هلل تعاىل ،صةا  ببوتية سبحانه وتعاىل

ه اإلضافة من ثضافة املخلوق ثىل خالده ال من ثضافة الصةة ثىل ث  هذ: أو أ  اهلل دعللم دالوا ،أ  الديآ  بما  اهلل
فزعموا أ  الديآ  بما  اهلل مثل عبد اهلل، ونادة اهلل، وبيت اهلل وما أربه، وبا  هذا سائياا عادهم حىت متلاوا  ؛املعصف هبا

وملا َويل اخلمافة  ،حىت دال بدوهلم ولّبسوا عليه -رمحه اهلل  -وهو املأمو  بن هارو  اليريد  :من أحد خلةاء بين العباس
 ،للهجي  فحمل الااس على الدول خبل  الديآ  812مضى رطي  من خمافعه ال ُُيدث الااس هبذا األمي حىت بانت ساة 
فيعزلو  عن  ؛وتسيدهم يف زماه صاروا ميعحاو  الااس ،واضطيهم ثىل ذلك أرد االضطيار حىت أ  املععزلة بسبب متلاهم

ودؤتى باحملدبني ومُيعحاو  فمن  ،داية من اإلفعاء والعدردس واخلطابة واإلمامة وغةر ذلك من ال ددول بدوهلمالوالدا  الد
اإلما  املبجل أمحد بن حابل فدا  هلل دومةا  :أجاب تيبوه ومن أىب حبسوه وعزروه، وتصدى هلذه احملاة ثما  أهل الساة حب 
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 ومل دلعب اهلل أ  دلعدي باملأمو  رغم أنه مُحل ثليه أسةراا وبا  دد دعا اهلل تعاىل وأىب أ  دوافدهم ثىل ما ذهبوا ثليه، ،صاددة
فما  املأمو  وهو يف الطيد ، مث ثنه دا  بني ددي املععصم، مث الواب  وبا  ددول بني  ؛أال جيمع بياه وبياه فُحمل ثليه

 فيادطعو  بني ددده، ؛ صلى اهلل عليه وسلم أدول بهأو ساة رسول اهلل ،دا أمةر املؤماني ائعوين بشيٍء من بعاب اهلل: ددده
يف هذا من األذى واحلبس واجللد ما با  سبباا يف رفعة رأنه، فإ  اهلل تعاىل ثذا أراد للعبد أ  مُيّلن ابعماه  -رمحه اهلل-وناله 

ورُفعت هذه  ،يف زمن املعوبل وعاد األمي حبمد اهلل ثىل نصابه ،وميجعاا ألهل الساة ،فصرب يف هذه احملاة حىت صار علماا
وهو ما سطيه الشيخ  واسعدي حبمد اهلل ما عليه أهل الساة واجلماعة سابداا والحداا يف هذه العديد ، ،احملاة اليت أملت باألمة

وأما تعلده باإلميا  باللعب فأل  الديآ   أما بونه من اإلميا  باهلل فأل  بمامه صةعه،" َوِمَن اإِليَماِن باهلِل وَُكُتِبِه  "هاهاا 
ألنه با  دد دال يف مسعهل هذه اليسالة  ؛"َوِمَن اإِليَماِن باهلِل وَُكُتِبِه  "فلهذا دال  ؛أحد اللعب بل هو أعظم اللعب

علدا ، فأراد أ  دبني أ  هذه املسألة الشيدةة هلا ت" اإليمان بما وصف وسمى به نفسه في كتابه:ومن اإليمان باهلل"
ُر َمْخُلوٍق، ِمْنُه َبَدَأ، َوِإلَْيِه يَ ُعودُ  بَِأنَّ اْلُقْرآنَ  "تعل   باإلميا  باهلل وتعل   باإلميا  باللعب، ماذا؟  ، َغي ْ ، " َكالُم اهلِل، ُمنَ زَّل 

نَي اْسَعَجاَرَك فََأِجْيُه َحىتى َوِثْ  َأَحد  ِمَن اْلُمْشيِبِ }: هذه اجلملة مجلة حملمة ديآنية ودليلها من بعاب اهلل دول اهلل عز وجل
 ماذا ُنسمعه؟ نأيت بدارئ وندول اديأ عليه الديآ  فيصدق عليه أ  هذا املديوء هو بما  اهلل،[6: العوبة]{ َدْسَمَع َبمَاَ  اللىهِ 

دبائل يف ثذ  الديآ  بما  اهلل باص بعاب اهلل، ومن الساة ما با  دةعله صلى اهلل عليه وسلم من عيض نةسه على ال
 ،أال رجٍل ُيملين ثىل دومه ألبلغ بما  ريب فإ  ديدشاا ماعوين أ  أبلغ بما  ريب: املوسم با  ددف على بل دبيلة وددول

ىل اهلل فالديآ  بما  اهلل وثضافعه ث[ 11: األنعا ]{ َوأُوِحَي ِثيَلى َهَذا اْلُدْيآُ  أِلُْنِذرَُبْم بِِه َوَمْن بَ َلغَ }وثمنا با  دبلغهم الديآ  
 . ثضافة الصةة ثىل املوصوف

ُر َمْخُلوٍق  " :قال ، َغي ْ هذه اجلملة تدل على وصٍف وصف اهلل تعاىل به بعابه يف غةر ما موضع دال اهلل  :"ُمنَ زَّل 
ثِنىا }: دال تعاىلو  ،[111، 111: الشعياء]{ َعَلى دَ ْلِبَك لَِعُلوَ  ِمَن اْلُمْاِذرِدنَ ( 111)نَ َزَل بِِه اليُّوُح اأْلَِمنُي }: تعاىل

َلِة اْلَدْدرِ  َلٍة ُمَبارََبةٍ }،[1: الددر]{ أَنْ زَْلَااُه يف لَي ْ : ص]{ ِبَعاب  أَنْ زَْلَااُه ثِلَْيَك ُمَباَرك  }،[1: الدخا ]{ ثِنىا أَنْ زَْلَااُه يف لَي ْ
ُر  "لمة مسعمد  من ناط  اللعاب ثذ  هي مجلة حم؛[81: احلشي]{ َلْو أَنْ زَْلَاا َهَذا اْلُدْيآَ  َعَلى َجَبلٍ }،[81 ، َغي ْ ُمنَ زَّل 

أل  ما دا  يف  فإنه ال ميلن أ  دلو  وصف من أوصاف اهلل تعاىل خملوداا؛" غير مخلوق"، وأما دول السلف " َمْخُلوقٍ 
ا هبذه اجلملة وأرادو  دلو  خملوداا،أ  فاهلل سبحانه وتعاىل ليس من أمسائه وال من صةاته  ؛اخلال  ال ميلن أ  دلو  خملوداا

اليد على املععزلة الذدن زعموا أ  الديآ  خملوق، أرادوا هبا اليد على املععزلة يف دعواهم أ  الديآ  خملوق؛ ثذ ث  املععزلة 
هل الديآ  ريء؟ . اهلل اخلال  وما سواه خملوق، اهلل خال  بل ريء: دسعطيلو  بالشبها  ال حبجٍج وبياا  فيدول دائلهم

مع أ   ثذ  هو خملوق؛ أل  اهلل خال  بل ريء، مبثل هذه الشبها  ُدشورو ،: نعم ريء، فيدولو : بفيدول هلم اجملي
فماز   ؛ [11: األنعا ]{ ُدْل َأيُّ َرْيٍء َأْببَ ُي َرَهاَد ا ُدِل اللىهُ }: أمل ددل اهلل -سبحانه  -ريء رمبا أُطل  على اهلل نةسه 

 :نوعا  واملضاف ثىل اهلل تعاىل .بل هو وصف  قائم  فيه ليس شيًئا غيره، فكالمه سبحانه ؛بونه بذلك أ  دلو  خملوداا
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

عيسى عبد "عبد اهلل، نادة اهلل، بيت اهلل، : فهي خملودة بدولاا إما أن تكون عيًنا قائمة بنفسها مستقلة  -
واللعبة هذه أعيا  دُعصور اسعدماهلا  عيسى، ونادة صاحل، ،"اهلل ورسوله هو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه

، وعباد اليمحن ثضافة تشيدف ،فإضافعها ثىل اهلل تعاىل ثضافة خملوٍق ثىل خالده من باب العشيدف ووجودها باةسها
 . وثمنا على سبيل اخلل  اجمليد ؛ودد تلو  اإلضافة ال على سبيل العشيدف

دلو  صةة ئٍذ بل ال بد أ  ددو  بغةره فحيا ؛بنفسهأما إذا كان ذاك المضاف إلى اهلل ل يُتصور قيامه  -
 . ددر  اهلل، بما  اهلل، ثذ  هي صةعه علم اهلل، مسع اهلل،: هلل بدولاا
" منه بدا"على ثطمادها على الديآ   -رمحهم اهلل  -مما تواتي السلف  اجلملة هذه: "ِمْنُه َبَدَأ، َوِإلَْيِه يَ ُعودُ " :قال

مبعىن ظهي مبعىن أنه خيج من اهلل سبحانه وتعاىل؛ ألنه بمامه على الصةة اليت تلي  به " ماه بدا" :ث  دلاا" منه بدأ"أو 
مث بعد ذلك تماه عباده من  ،فهو أول من تللم به ؛تعاىل ابعدأ به دعين أ  اهلل" منه بدأ: "سبحانه  من البدو، ولو دلاا

أنه هو  :مصاحةهم، فيلو  ابعداؤه من اهلل عز وجل مبعىنوتماه املؤماو  يف  ،ونزل به جربدل على دلب حممد ،بعده
 .وعلى بما املعايني فاألمي دال على أنه صةعه ماه خيج سبحانه وتعاىل املعللم به ابعداءا،

 :اا للم آنةاا أهنا حتعمل أحد معايني ال تعارض بياهماهذه أدضاا دد بيّ  :" َوِإلَْيِه يَ ُعودُ ": قال
هذا الدلم دعود ثىل  ،بأ  ندول مثماا هذا اللعاب دعود ثىل فما   ؛ثما أ  دلو  العود هاا مبعىن الاسبة -

 .داسب ثليه ودامى ثليه مبعىن العود والاسبة :هذا البيت دعود ثىل فما  مبعىن ،فما 
من السطور ومن وثما أ  دلو  املياد ما ورد يف بعض اآلبار من أ  الديآ  العظيم دُيفع يف آخي الزما   -
حياما دهجي الااس العمل به فُيسيى به يف ليلة فما دبدى يف صدور الااس وال يف  -واهلل أعلم-وذلك  الصدور،

 .مصاحةهم ريء من الديآ  تليمة له
 مبعىن هذه اجلملة رد على أهل العأودل الذدن دزعمو  بأ  الديآ  بما  اهلل :" َوَأنَّ اهلَل َتَكلََّم ِبِه َحِقيَقةً  " :قال

ال دلو  الشخص معللماا يف لغة العيب  ،اجملاز ال مبعىن اللما  احلديدي؛ أل  اللما  عاد العيب هو احليف والصو  معاا
 ،ثال أ  دصدر ماه صو  مسموع هذا هو اللما ، فأراد الشيخ هبذا أ  ديد على مزاعم الذدن ادعوا أهنم دثبعو  بما  اهلل

واملاتيدددة، والساملية،  و  بطيددٍة أخيى تواف  ما دالت املععزلة أعين هبم األراعي ، واللمابية،وأ  الديآ  بمامه للاهم دلعة
ث  اللما  هو اللما  الاةساين مبعىن أنه ريء  دائم  يف نةس اهلل  : وفيق مععدد  من الصةاتية دالوا باملعىن الاةسي، دالوا

فإمنا هو عبار  أو حلادة عن بما   ؛وما دسمعه أي أحد من خلده ،اجلاةوما مسعه األبوا  يف  ،فأما ما مسعه جربدل ،تعاىل
ما " َوَأنَّ اهلَل َتَكلََّم بِِه َحِقيَقةً  : "فلهذا دال الشيخ على املعىن دو  اللةظ؛ فيدصيو  بما  اهلل على اللما  الاةساين، اهلل،

: هود]{ َومَتىْت َبِلَمُة رَبِّكَ }ومن دال بذلك فهو أسعد بالدليل  ،بل هذا هو ظاهي اللعاب املانع أ  دلو  اهلل تللم به،
{ َوِثْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى أَِ  اْئِت اْلَدْوَ  الظىاِلِمنيَ }،[28: ميمي]{ َونَاَددْ َااُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اأْلَمْيَِن َودَ يىبْ َااُه جنَِيًّا}، [111

َوَلمىا َجاَء ُموَسى } ،دا  اليت تدل على أ  اهلل دعللم مىت راء مبا راء بيف راءثىل غةر ذلك من اآل، [11: الشعياء]
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

فلل هذا ددل على أ  اهلل تعاىل ؛ [161: الاساء]{ وََبلىَم اللىُه ُموَسى َتْلِليماا}،[111: األعياف]{ ِلِميَداتَِاا وََبلىَمُه رَبُّهُ 
 . دعللم حديدة

وليس معىن دولاا حديدة أنه بلما  املخلودني فلما نثبت هلل ذاتاا ال تشبه الذوا  نشبه هلل صةا  ال تشبه 
فالدول يف الصةا  بالدول يف الذا  فمن أببت هلل ذاتاا ال تشبه الذوا  ليس بمثله ريء فليثبت  الصةا  سواءا بسواء،

دع بسبب ما اسعصحبوه من ربهاٍ  باطلة ومددما  فاسد  هلل صةا  ال تشبه الصةا ، ما املشللة؟، للن أهل الب
أما الصحابة والعابعو   صاروا دأتو  باملعاادضا  ودةسدو  الواضحا  ودعليوهنا بل هذا من رؤ  اتباع املااهج الدخيلة،

خرب اهلل به وتابعوهم الذدن تلدوا من الابع احملمدي الصايف فإهنم حبمد اهلل مل جيدوا غضاضة وال ثرلال يف بل ما أ
 .ورسوله

 .هذه اإلرار  للعحدي  أي الديآ  املعيوف الذي حنةظه ونلعبه ونسمعه :"َوَأنَّ َهَذا اْلُقْرآَن " :قال
 ":َكالَم َغْيرِهِ  أَنْ َزَلُه َعَلى ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم ُهَو َكالُم اهلِل َحِقيَقًة، لَ  َوَأنَّ َهَذا اْلُقْرآَن الَِّذي" :قال

نعم بما  اهلل حديدة بما تدد  ال بما  غةره أي ال بما ددعي املععزلة ومن سار على طيددعهم أنه بما  جربدل أو بما  
أرأدعم دد أضاف اللما  : و فيدول [11: احلادة]{ ثِنىُه َلَدْوُل َرُسوٍل َبيميٍ }:حممد حىت أهنم دشبهو  مثماا مبثل دول اهلل تعاىل

ثِنىُه َلَدْوُل }:لو أعطيعم اآلدة حدها لعلمعم أ  هذا ضدبم ال للم فإنه دد دال: فادول ثىل جربدل،تار  ثىل حممد وتار  
َوَما ُهَو ِبَدْوِل َراِعٍي دَِليماا َما ( 11)ثِنىُه َلَدْوُل َرُسوٍل َبيمٍِي }: يف موضعني دال يف سور  احلادة[ 11: احلادة]{ َرُسوٍل َبيميٍ 
فاليسول يف احلادة من؟ حممد، ويف سور   العلودي [ 18 - 11: احلادة]{  ِبَدْوِل َباِهٍن دَِليماا َما َتذَبىُيو َ َواَل ( 11)تُ ْؤِمُاوَ  

 -عليه السما   -من؟ جربدل [ 81، 11: العلودي]{ ِذي دُ وىٍ  ِعْاَد ِذي اْلَعْيِش َمِلنيٍ ( 11)ثِنىُه َلَدْوُل َرُسوٍل َبيمٍِي }: دال
وثمنا أراد اهلل تعاىل أ  دبني بأنه  ا مبعىن أنه بما  أي ماهما مل دصح أ  دطل  املضاف ثىل اباني خمعلةني،فلو با  الدول هذ

لبيا  أنه نادل فهو ال رك أ  الايب صلى  ثال الاادل له؛ ألنه دال اليسول وما معىن اإلتيا  بللمة رسول يف هذا السياق
 ،مسعوه من الايب صلى اهلل عليه وسلم -رضوا  اهلل عليهم-اله والصحابة اهلل عليه وسلم مسعه من جربدل وأ  جربدل دد د
 . فهذا ال داايف أ  دلو  بما  اهلل داله وبما  اهلل حديدة ال بما  غةره ؛وال رك أ  الايب صلى اهلل عليه وسلم دد داله

: يف هذا ثرار  ثىل مذهبني رهةردن :" َأْو ِعَبارَة   َكاَلِم اهلِل، َول َيُجوُز ِإْطالُق اْلَقْوِل بِأَنَُّه ِحَكايَة  َعنْ ":قال
 -رمحه اهلل وعةا عاه  -مذهب الُلمابية املاسوبو  ثىل عبد اهلل بن سعيد بن بماب، وبا  عبد اهلل بن سعيد بن بماب 

لألئمة  من املعللمني الددامى الذدن داافحو  عن مذهب الساة، للاه مل دعدن عبارا  أهل الساة متاماا رغم تعظيمه
فجاء مذهبه هجيااا بني الساة احملضة وبني مذهب  ؛املعددمني وخاض يف علم اللما  على طيددة املععزلة فأصاب وأخطأ

عن مجلعهم  ونظةره أناس آخيو  سللوا هذا املسلك دُدال فلم دلن بمامه بماماا نديًّا مصةى فشابه ما رابه، ،املععزلة
أل  األصل عادهم ثببا  الصةا  خمافاا للمععزلة بأيب العباسي الدمانسي واحلارث بن  ملاذا مُسوا الصةاتية؟ الصةاتية،
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

بثةراا ، و وسار على طيددة ابن بماب األرعيي يف هذا الباب ويف غةره وا،ئأسد احملاسيب وهم من أهل الةضل وللاهم أخط
 .ما دواف  األرعيي ابن ُبماب للونه معللماا وافده يف طيددعه وأسلوبه

 .هو املعىن الددمي الدائم يف نةسه واحليوف واألصوا  حلادة عاه: تدول مابية ماذا تدول عن الديآ ؟اللُ 
 .بما  اهلل هو املعىن الددمي الدائم يف نةسه واحليوف واألصوا  عبار  عن بما  اهلل: وماذا تدول األراعي ؟ تدول

د بلهم معةدو  أ  احليوف واألصوا  املسموعة ودد دبدو أ  ال فيق بني أ  دُدال حلادة أو عبار  املؤدى واح
َونَاَداُُهَا رَب ُُّهَما َأمَلْ }ما الذي مسعه األبوا  يف اجلاة : فإذا ديل هلم هذه ليست بما  اهلل وثمنا بما  اهلل هو املعىن فدط،

هذا الذي ديع مسع آد  وحواء  ، [88: األعياف]{ وٌّ ُمِبني  أَنْ َهُلَما َعْن تِْلُلَما الشىَجيَِ  َوأَُدْل َلُلَما ِث ى الشىْيطَاَ  َلُلَما َعدُ 
وما هذا الذي  ال هذه أصوا  خلدها اهلل يف جو اجلاة لععرب عن اللما  الدائم يف نةسه ال أهنا بما  اهلل،: بما  من؟ دالوا

ال هذه حيوف وأصوا  : اهلل؟ دالواأليس بما  [ 11: الدصص]{ ِثينِّ أَنَا اللىُه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ }مسعه موسى عاد الشجي ؟
ولو حلف حالف بني اليبن واملدا  أ  هذا ما  ،خلدها اهلل يف الشجي  لععرب أو لعحلي اللما  الاةسي الدائم فيه سبحانه

فإ  هذا تللف وتعسف اضطيهم ثليه ما اسعصحبوه من املبادئ الةاسد  وهو  دار يف خلد أحٍد من الصحابة ما حاث،
 دزل مل سبحانه بأ  مدعضى نةي حلول احلوادث عن اهلل ددعضي ثنلار الصةا  الةعلية واحلديدة أ  رباا مبدأ اععدادهم

فلهذا أهل الساة واجلماعة ددولو  بما   فجاس اللما  وجاس الةعل ذايت وآحاده وأفياده معجدد ؛ ؛فعاالا ومل دزل معللماا
ألنه مل دزل فعاالا وفعله سبحانه دلو  مب؟  زل سبحانه وتعاىل معللماا؛اهلل ددمي الاوع حادث اآلحاد، ددمي الاوع؛ ألنه مل د

وهلذا دال من دال من  فهذا الذي أدى هبؤالء ثىل ولوج هذه املضائ  وموافدة أهل البدع؛ بأ  ددول للشيء بن فيلو ،
لار أ  دلو  اهلل تعاىل دد تللم ألنه يف الاهادة دعضمن ثن ثنه ال فيق بني دولاا يف صةة اللما  ودول املععزلة؛: حمدديهم

 .وددعضي أال دلو  الديآ  بما  اهلل حديدة، بلماٍ  حديدي
ث  الديآ  بما  :فدد دعصور بعض الااس أناا ثذا دلاا على العدول، أرلاالا دطي ثرفع  -رمحه اهلل  -مث ث  الشيخ 

أو أ  ما دعلةظ به  ،تسجيل ديآ  غةر خملوقالذي فيه ( الشيدط)اهلل غةر خملوق أ  املصحف غةر خملوق أو أ  اللاسيت 
اإلنسا  وُييك به رةعيه ولسانه وحاجيته غةر خملوق، ال ال ، جيب أ  نةيق بني مدامني بني العماو  واملعلو، الدياء  

سَجل، واملديوء،
ُ
ابة فعل واللع السماع واملسموع، فالعماو  فعل العبد واملعلو بما  اليب، اللعابة وامللعوب، العسجيل وامل

سَجل بما  اليب،
ُ
أليس اهلل  السماع فعل العبد واملسموع بما  اليب، العبد وامللعوب بما  اليب، والعسجيل فعل العبد وامل

بما  اهلل   ثذ  ما هو املسموع؟[ 6: العوبة]{ َوِثْ  َأَحد  ِمَن اْلُمْشيِِبنَي اْسَعَجاَرَك فََأِجْيُه َحىتى َدْسَمَع َبمَاَ  اللىهِ }:تعاىل دد دال
ال  وال دعين ذلك أ  الورق واجللد واحلرب غةر خملوق، وال دعين ذلك أ  حيبة العبد بشةعيه وحتيدله للسانه أنه غةر خملوق،
ا لو أنشد دصيد  .هذه خملودا  دطعاا للن املضمو  واحملعوى دصدق عليه أنه بما  اهلل وراهد ذلك ديعابم اهلل أ  أحدا

 :من الدصائد املشهور  فدا  ودال مثماا 
َلَة بِاجلَِْواِء َتَللىِمي  َلَة َواْسَلِمي           دَا َداَر َعب ْ  َوِعِمي َصَباحاا َداَر َعب ْ
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

أل  اللما  ثمنا ُدضاف  لما  من ؟ لدلاا بما  عارت  مل ندل بما  هذا املاشد؛هذا الملعلدة فدال دائل وسيد هذه ا
 :ثىل من داله مبعدئاا وبذا لو اخعطب ثنسا  خطبة فدال

خطبة من " أدها الااس من عاش ما  ومن ما  فا  وبل ما هو آٍ  آ  ليل داج ومساء ذا  أبياج فدال دائل
َبْل ِإَذا قَ َرأَُه  "وهلذا دل يف سائي اللما  وهذا معىن ما داله الشيخ دال  دس بن ساعد  اإلدادي، لدلاا خطبة ه؟هذ

 .وا الديآ ؤ أي دي  :"النَّاسُ 
هو بما  اهلل وث    :" َحِقيَقةً  اْلَمَصاِحِف؛ َلْم َيْخُرْج ِبَذِلَك َعْن َأْن َيُكوَن َكالَم اهلِل تَ َعاَلى َأْو َكَتُبوُه ِفي ":قال

 .با  ملعوباا وث  با  مسموعاا وث  با  مسجماا 
فإضافعه حديدة هي  :" ُمْبَتِدئًا، َل إَلى َمْن قَاَلُه ُمبَ لِّغًا ُمَؤدِّيًا اْلَكاَلَم ِإنََّما ُيَضاُف َحِقيَقًة ِإَلى َمْن قَاَلهُ  فَِإنَّ  ":قال

 .ماه بدأ ،ثىل من داله مبعدئاا واهلل هو الذي داله ابعداءا 
 .أل  اللما  هو جمموع األميدن معاا :" َوُهَو َكالُم اهلِل؛ُحُروفُُه، وَمَعانِيهِ  ":قال
هذا ما ديره أهل الساة واجلماعة يف  :" اْلَمَعاِنَي ُدوَن اْلُحُروفِ  لَْيَس َكالُم اهلِل اْلُحُروَف ُدوَن اْلَمَعاِني، َولَ  ":قال

ومحل اجلميع على الدول مبا  ،أنلي على الوادةة وأنلي على اللةظية -اهلل رمحه- هذا املدا  بلماٍ  بني حىت أ  اإلما  أمحد
هم الذدن دبدو  العودف يف هذه املسألة ودُظهيو  ورعاا بارداا فذمهم اإلما  أمحد؛ أل   :الوادةة، و داله السلف املعددمو 

بل جيب الدطع فيها ولو دال اإلنسا  أنه معودف يف مسألة املمائلة  هذه األمور من الدطعيا  اليت ال جيوز العودف فيها،
فلذلك هذه املسألة ال جيوز العودف فيها وادعاء  ،بل دُدال هذا بةي ،دذ  ذماا بليغاا دثبت أو داةي هل دُذ  أو ُيمد؟

يف زماه يف معرتك هذه وهي طائةة نشأ   :تللم عن اللةظية -رمحه اهلل  -الورع؛ فلذلك ذ  الوادةة،بما أنه أدضاا 
ومن دال لةظي بالديآ  غةر  ،من دال لةظي بالديآ  خملوق فهو جهمي": األحداث والعجاذبا  فدال بلمة مشهور  دال

فإذا دال دائل لةظي  ملاذا؟ أل  بلمة لةظ موُهة حتعمل أحد معايني حتعمل امللةوظ وحتعمل العلةظ، ،"خملوق فهو مبعدع
دواف  املععزلة يف أ  هذا املديوء وهذا امللةوظ خملوق؛ فلهذا دال فهو جهمي، وتعيفو  أ   بالديآ  خملوق بأنه بذلك

للاه جتهم نسيب، والثانية من دال  السلف دطلدو  لةظة العجهم على اجلهمية واملععزلة بل وأحياناا على بعض الصةاتية
فدد دعوهم معوهم أ  حيبة الشةعني ومثماا احلرب  ،ةلةظي بالديآ  غةر خملوق فهو مبعدع؛ أل  هذا ليس من تعبةر أهل السا

فعلياا أ  منيز يف هذا املدا  ونعبني بني اللةظ وامللةوظ  فهذا ليس من ألةاظ أهل الساة، ،واملداد والورق واجللد غةر خملوق
واُُتم بعض األئمة مبا  وهي مما امُعحن الااس فيه وودع بسبب ذلك العباس ورمبا ظلم ،والعماو  واملعلو واللعابة وامللعوب

يف هذا األمي، فيابغي أ  تسعدي األمور على هذا الذي عليه السلف وهذا اللما  حبمد اهلل بما  أهل الساة  مليس فيه
بما  حسن جيد يف الةده األبرب مواف  هلذا الذي ديره األئمة، هذا ما دععل    -رمحه اهلل  -داطبة ولإلما  أيب حايةة 
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