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 القرآن كالم اهلل( 81)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إىل يوم 
 .الدين

 اهلل منه بدأ بال كيفيٍة قوال وأنزله على رسوله به وحياوأن القرآن كالم ) :قال المؤلف غفر اهلل له
وصدقه المؤمنون على ذلك حقًا وأيقنوا أنه كالم اهلل تعالى بالحقيقة ليس بمخلوٍق ككالم البرية فمن سمعه 

{ َسَقرَ  َسُأْصِليهِ } : فزعم أنه كالم البشر فقد كفر وقد ذمه اهلل تعالى وعابه وأوعده بصقر حيث قال تعالى
علمنا وأيقنا , [62: المدثر]{  اْلَبَشرِ  قَ ْولُ  ِإاَل  َهَذا ِإنْ } :  فلما أوعد اهلل بصقٍر لمن قال, [62: المدثر]

  .أنه قول خالق البشر وال يشبه قول البشر
احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه حممد وعلى آله , بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :أما بعد, نيوصحبه أمجع
وهو ما يتعلق بالقرآن  االعتقادفنحن بني يدي مبحٍث شريف وأصٍل عظيم من أصول الديانة ومن مفاصل 

نازع وليكون هذا الكتاب الذي أبقاه اهلل تعاىل لنا لنعتصم به ونرجع إليه عند الت, العظيم حجة اهلل تعاىل على عباده
 .الصدوروشفاًء ملا يف لنا نوراً وبرهاناً 

وقد تقدم الكالم عن مسالة اإلميان بالكتب من حيث اجلملة وما الواجب حيال هذا الركن من أركان 
اإلميان مث إنه يتوزل من هذا األصل العظيم وهو اإلميان بالكتب ما يتعلق باإلميان بالقرآن خاصة إذ أن هذه املسألة 

 َلِفي اْلِكَتابِ  يف  اْختَ َلُفوا ال ِذينَ  َوِإن  }: بلة كما قال اهلل تعاىلمن املسائل العظيمة اليت جرى فيها اخللف بني أهل الق
 .االلتباسكان البد من بيان احلق يف املسألة ورفع  ,[671: البقرة]{ بَِعيدٍ  ِشَقاقٍ 

مجاًل نورانيًة بينًة هي معتقد أهل السنة واجلماعة يف القرآن العظيم وفيها  -رمحه اهلل-وقد قرر الطحاوي 
هكذا ينبغي أن تكون  (وإن القرآن كالم اهلل) -رمحه اهلل-بيان ما جيب على أهل اإلميان جتاهه فقال فيما قر 

( حيد اهلل إن اهلل واحدنقول بتوفيق اهلل معتقدين بتو )بكسر اهلمزة ألن ذلك مقول القول فقد ذكر يف أول رسالته 
هذه اجلملة احملكمة قد دل عليها الكتاب والسنة حيث قال  (وإن القرآن كالم اهلل)فتكسر اهلمزة فعطف عليها 

وقد أمجع املسلمون [1: التوبة]{  الل هِ  َكاَلمَ  َيْسَمعَ  َحّت   َفَأِجْرهُ  اْسَتَجاَركَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأَحد   َوِإنْ }: اهلل عز وجل
 .فهذا القرآن الذي قرع مسعه هو كالم اهلل فالقرآن كالم اهلل بنص كتاب اهلل, على أن املستجري يتلى عليه القرآن

ُلوا}:  وقد مساه اهلل كالمه يف غري ما موضع مثل قول اهلل تعاىل  قَالَ  َكَذِلُكمْ  تَ ت ِبُعونَا َلنْ  ُقلْ  الل هِ  َكاَلمَ  يُ َبدِّ
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بني خروج املنافقني مع املؤمنني للغزو كالمًا له  احليلولةفسمى ما أوحاه إىل نبيه من , [61: الفتح]{  قَ ْبلُ  ِمنْ  الل هُ 
كان يعرض نفسه على القبائل صلى اهلل عليه وسلمفالقرآن كالمه سبحانه وتعاىل وكذا يف صحيح السنة فإن نبينا 

فهذه ( ن قريشًا منعوين أن أبلغ كالم ريب عز وجلأال رجل  حيملين إىل قومه ألبلغ كالم ريب فإ) :يف املوسم ويقول
اجلملة مجلة  حمكمة نعض عليها بالنواجذ ونقول القرآن كالم اهلل وهو كالمه سبحانه وتعاىل حقيقًة ونعين بقولنا 
حقيقًة أي أنه كالم اهلل حروفه ومعانيه ليس احلروف دون املعاين وال املعاين دون احلروف كما فاه بذلك بعض أهل 

 .البدع
وذلك أن حقيقة الكالم مركبة  من املعىن واللفظ ال يكون الكالم كالمًا إال من معىن ولفظ فال ميكن أن 

فاهلل سبحانه وتعاىل قد تكلم بالقرآن العظيم حقيقًة مبعىن أنه تكلم , يطلق الكالم على أحد جزئيه بل جمموع جزئيه
-انه واحلرف والصوت بدا منه سبحانه وهلذا قال الطحاوي به سبحانه حبرٍف وصوت واملعىن قائم  يف نفسه سبح

منه بدا أي أنه صدر من اهلل سبحانه وتعاىل ويف هذا رد  على اجلهمية واملعتزلة  (منه بدا بال كيفيٍة قوال): -رمحه اهلل
هبذه اجلملة الرد  الذين يزعمون أن اهلل خلق كالمه يف غريه أو خلق كالماً وأضافه إليه إضافة تشريف فأراد الطحاوي

 تَ ْنزِيل  }أي من اهلل ألن اهلل تعاىل إذا ذكر القرآن يأيت حبرف من  ( منه: )على املعتزلة وأسالفهم من اجلهمية فقال
يدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ   .وحنوها من اآليات  [24: فصلت]{ محَِ

الكيفيات فبني أن هذا ويف هذا رد  على أضدادهم من أهل التمثيل الذين رمبا حكوا  (منه بدا بال كيفية)
البدو والصدور من اهلل عز وجل نثبته حقيقًة دون أن يلزم من ذلك تكييف وهذا أمر  تتسع له العقول فاهلل عز وجل 

فنحن نؤمن حقًا أن األيدي تتكلم مع , [11: يس]{  أَْيِديِهمْ  َوُتَكلُِّمَنا أَف َْواِهِهمْ  َعَلى ََنِْتمُ  اْليَ ْومَ }:  قد قال مثالً 
أن العبد يوم القيامة أي الكافر ينافخ ويقول ياريب صلى اهلل عليه وسلمنا ال ندرك كيفية كالمها وأخرب نبيه أن

كفى بالكرام الكاتبني شهودًا وكفى بنفسك اليوم عليك : ظلمين كتبتك ظلمين املالئكة الكاتبني فيقول اهلل تعاىل
 .فخذه شهيداً مث خيتم اهلل على فيه ويأمر جوارحه أن تنطق فيكون أول ما ينطق

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

فية فهو أرد بقوله هنا بال كيفية أي بال تكييف أو بال كيفيٍة الكيفية تعطيل  حمض ففرق  بني نفي تكييف ونفي الكي
 .مصدر مؤكد للفعل بدا يعين أنه تأكيد لبدوه من اهلل كالماً حقيقياً ( قوالً  منه بدا بال كيفيةٍ )مدركةس لنا قوله 

: النساء]{  ِقياًل  الل هِ  ِمنَ  َأْصَدقُ  َوَمنْ }واهلل سبحانه وتعاىل قد نوع أساليب إثبات كالمه فقال سبحانه  
{ َرب ُُّهَما َونَاَداُُهَا},  [11: القصص]{ يُ َناِديِهمْ  َويَ ْومَ } ,[77: النساء]{ َحِديثًا الل هِ  ِمنَ  َأْصَدقُ  َوَمنْ },  [644
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ناداة واملناجاة فاملناداة فأثبت امل [14: مرمي]{ َنَِيًّا َوقَ ر بْ َناهُ  اأْلمَْيَنِ  الطُّورِ  َجاِنبِ  ِمنْ  َونَاَديْ َناهُ },   [44: األعراف]
 ِصْدقًا رَبِّكَ  َكِلَمتُ  َوََت تْ }:  الصوت ملن بعد واملناجاة الصوت ملن قرب وأثبت الكلمات وأضافها إليه قال تعاىل

لُوا َأنْ  يُرِيُدونَ }:  وقال, [661: األنعام]{  َوَعْداًل   .[61: الفتح]{ الل هِ  َكاَلمَ  يُ َبدِّ
فقد [661: املائدة]{ َمْرميََ  اْبنَ  يَاِعيَسى الل هُ  قَالَ  ِإذْ }وما أكثر أن جتد يف القرآن قال اهلل وحنو ذلك مثل   

ال يبقي يف النفوس السليمة  تنوعت أساليب القرآن يف إثبات القول هلل سبحانه وتعاىل جبميع أنواع التصاريف مبا
وتعاىل يتكلم بكالٍم حقيقي يتكلم بصوٍت يسمعه من شاء من خلقه  والفطر املستقيمة شكًا يف أن اهلل سبحانه

يف السماوات العلى صلى اهلل عليه وسلمفقد مسعه جربيل ومسعه موسى عليه السالم مباشرًة عند الطور ومسعه نبينا 
ُذوين  لِلن اسِ  قُ ْلتَ  أَأَْنتَ }ليلة املعراج وخياطب به عيسى يوم القيامة   : املائدة]{ الل هِ  ونِ دُ  ِمنْ  ِإهَلنَْيِ  َوأُمِّيَ  اَّتِ 

 .فال ريب أن اهلل تعاىل يتكلم بكالٍم حقيقي[661
هذا يدل على علوه سبحانه وحبمده فإن اإلنزال ال يكون إال من  :إذاً  (وأنزله على رسوله وحياً ): قال

أعلى فاهلل تعاىل أنزله على رسوله وهذا الرسول يتناول الرسول امللكي والرسول البشري فالرسول امللكي هو جربائيل 
 تعاىل بالوحي أخذت فإذا تكلم اهلل, [691: الشعراء]{  اأْلَِمنيُ  الرُّوحُ  ِبهِ  نَ َزلَ }عليه السالم الروح األمني  

شاء  السماوات رجفة أو رعدة فيصعق املالئكة وخيرون غشيًا فيكون أول من يفيق جربائيل فيوحي اهلل تعاىل إليه ما
من الوحي مث ينزل به جربيل عليه السالم كما يف احلديث الذي مر بنا يف كتاب التوحيد فال مير على ملك من 

 ا ياجربيل؟ ماذا قال ربن: املالئكة إال قالوا
 َماَذا قَاُلوا قُ ُلوهِبِمْ  َعنْ  فُ زِّعَ  ِإَذا َحّت  }:  هلذا قال اهلل عز وجل, قال احلق: فتقول املالئكة, فيقول قال احلق

فينزل به  ,ما صار من جمموعهم باعتبارفكلمة قالوا احلق  [41: سبأ]{  اْلَكِبريُ  اْلَعِليُّ  َوُهوَ  احلَْق   قَاُلوا َربُُّكمْ  قَالَ 
أن , والوحي هو الصوت الذي يوصل بطريقٍة خفية صلى اهلل عليه وسلمجربائيل عليه السالم فيوحيه إىل حممد 

 .تقول مثاٍل أوحيت إىل صاحيب كذا وكذا أوصلت له يعين أوصلت له ذلك بطريٍق خفي كاهلمس أو حنو ذلك
ثاره كأن إمنا يدركون بعض آ صلى اهلل عليه وسلمهذا الوحي النازل يدركه النيب  فال يدرك من حول النيب 

بأن  صلى اهلل عليه وسلميسمعوا صلصلٍة كصلصلة اجلرس أو دويًا كدوي النحل أو يرون أثر ذلك على النيب 
حّت أن الراحلة التعجز  صلى اهلل عليه وسلميتفصد جبينه عرقاً يف اليوم الشديد الربد أو أن يروا من آثاره ثقالً عليه 

 َعَلْيكَ  َسنُ ْلِقي ِإن ا}ترد   عن محله وتلوح به وحّت أنه كان متكئًا على فخذ أحد أصحابه فكادت أن فكادت أن
 . [1: املزمل]{  ثَِقياًل  قَ ْواًل 

فهذا الكالم إذًا املضاف إىل اهلل عز وجل الذي محله الرسول امللكي للرسول  (وأنزله على رسوله وحياً )
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ني مل يزل أهل اإلسالم من الصحابة والتابع, (وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً )البشري نزل على الرسول وحيًا 
 .وتابعيهم إىل يومنا هذا ممن سار على السنة احملضة يصدقون بأن القرآن كالم اهلل ال يقولون غري ذلك

رمحه -هذا تأكيد من الطحاوي  (وصدقه المؤمن على ذلك حقًا وأيقنوا أنه كالم اهلل تعالى بالحقيقة)
  .ثيليأن كالم اهلل الذي تكلم به تكلم به على وجه احلقيقة لفظاً ومعىن وال يلزم من ذلك كما أسلفنا َت -اهلل

يف هذا عود على َّتطئة مذهب  (وأيقنوا أنه كالم اهلل تعالى بالحقيقة ليس بمخلوٍق ككالم البرية)قال 
, ناقة اهلل, بيت اهلل: افة تشريف كما يقولإن اهلل تعاىل خلق كالمًا وأضافه إىل نفسه إض: املعتزلة فإن املعتزلة قالت

فهو قد أضافه إىل نفسه وهذه اإلضافة كثرية فكذلك القرآن كالم اهلل فقد أضافه إىل نفسه إضافة تشريف , عبد اهلل
ماً يف قالوا مرًة أنه خلق كال, وإال يف احلقيقة مل يتكلم ومل يقم به كالم ومل يبدوا منه كالم وإمنا خلق كالماً يف الفضاء

 َلُكَما الش ْيطَانَ  ِإن   َلُكَما َوأَُقلْ  الش َجَرةِ  تِْلُكَما َعنْ  أَنْ َهُكَما َأملَْ }:  جو اجلنة فسمعه األبوان حينما قال اهلل تعاىل
قالوا أن هلل خلق كالمًا يف جو اجلنة مسعه األبوان وهذا الكالم ليس صفته بل هو  , [44: األعراف]{ ُمِبني   َعُدو  

 قَامَ  َلم ا }: وحممد فقال, بيت اهلل: خملوق  له أضافه إىل نفسه إضافة تشريف كما أضاف إىل نفسه الكعبة فقال
هذه دعواهم وال ريب , من هذا القبيل [61: الشمس]{  َوُسْقَياَها الل هِ  نَاَقةَ }وناقة صاحل , [69: اجلن]{ الل هِ  َعْبدُ 

وى باطلة وذلك ألنه ينبغي التمييز يف املضاف إىل اهلل عز وجل بني إضافة األعيان وإضافة األوصاف فما أهنا دع
أخرى إن كان املضاف  أضيف من األعيان إىل اهلل عز وجل فهو خملوق وما أضيف من األوصاف فهو صفة وبعبارة

وإذا كان , وعبد اهلل, وبيت اهلل, اهلل قةانإىل اهلل عينًا يتصور قيامها بذاهتا فهي ليست بصفة بل هي خملوقة ك
املضاف شيء  ال يتصور أن يقوم بنفسه فهو صفة كعلم اهلل وعزة اهلل وكالم اهلل فلذلك نقول دعواكم هذه دعوى 

 .باطلة واإلضافة هاهنا إضافة الصفة إىل املتصف هبا ال إضافة املخلوق إىل خالقه
والربية أي املخلوقني؛ ألنه ال ميكن أن  (لمخلوٍق ككالم البريةليس ): فرد عليهم الشيخ مرًة أخرى بقوله

يكون وصف  من أوصاف اهلل خملوق ال ميكن ذلك فاهلل سبحانه وتعاىل تقوم به صفات الكمال ونعوت اجلالل وال 
 .ميكن أن يكون وصف  من أوصاف اهلل خملوق فاهلل تعاىل ليس حمالً للمخلوقات

:  م البشر فقد كفر وقد ذمه اهلل وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالىفمن سمعه فزعم أنه كال: )قال
يف هذا إشارة إىل ما جرى من الوليد بن املغرية حينما تكلم يف شأن القرآن  ([62: المدثر]{  َسَقرَ  َسُأْصِليهِ }

( 61) ُشُهوًدا َوبَِننيَ ( 64) مَمُْدوًدا َمااًل  َلهُ  َوَجَعْلتُ ( 66) َوِحيًدا َخَلْقتُ  َوَمنْ  َذْرين }:  قال اهلل تعاىل حاكيًا حاله
 َفك رَ  ِإن هُ  (67) َصُعوًدا َسأُْرِهُقهُ ( 61) َعِنيًدا آِليَاتَِنا َكانَ  ِإن هُ  َكال  ( 61) أَزِيدَ  َأنْ  َيْطَمعُ  مُث  ( 62) ََتِْهيًدا َلهُ  َوَمه ْدتُ 

 َواْسَتْكبَ رَ  أَْدبَ رَ  مُث  ( 44) َوَبَسرَ  َعَبسَ  مُث  ( 46) َنظَرَ  مُث  ( 41) َقد رَ  َكْيفَ  قُِتلَ  مُث  ( 69) َقد رَ  َكْيفَ  فَ ُقِتلَ ( 67) َوَقد رَ 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 [41 - 66: املدثر]{  َسَقرَ  َسُأْصِليهِ ( 41) اْلَبَشرِ  قَ ْولُ  ِإال   َهَذا ِإنْ ( 42) يُ ْؤثَ رُ  ِسْحر   ِإال   َهَذا ِإنْ  فَ َقالَ ( 41)
أرأيتم كيف أن ذاك املشرك الذي حتري يف شأن القرآن ويف مجاله وهبائه ونوره وبيانه وإحكامه ضاقت به 

كيف يفسر هذا الشيء الذي مل يعهده العرب على أهنم أرباب البالغة والفصاحة , السبل ماذا ميكن أن يقول
َهْونَ  َوُهمْ }:  يدهشهم وحيريهم ويذعنون له وخيضعون له كما قال ربنا عز وجل  ِإال   يُ ْهِلُكونَ  َوِإنْ  َعْنهُ  َويَ ْنَأْونَ  َعْنهُ  يَ ن ْ

للقرآن أن خيرجوا لياًل متسرتين جبنح الظالم إىل بيت  االَنذابيبلغ هبم  [41: األنعام]{ َيْشُعُرونَ  َوَما أَنْ ُفَسُهمْ 
بعضهم يقع ليصغوا لقراءته للقرآن ألنه يأخذ باأللباب ومبجامع القلوب حّت إن صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

سفهاء مكة ألمنوا مبحمد فيتعاقدون ويتعاهدون على عدم العودة مث يعودون يف الليلة  رؤاكمعلى بعض فيقول لو 
اليت تليها إىل هذا احلال فكان القرآن حمريًا هلم مدهشًا فألجل ذا جعل ذلك الشريف من أشراف املشركني يقدر 

{ (41) اْلَبَشرِ  قَ ْولُ  ِإال   َهَذا ِإنْ }:  ذه اخلالصة الباطلة فقالوينظر ويتأمل وكأمنا هو ميعن النظر حّت خرج هب
فما حال هؤالء املعتزلة ببعيٍد عن حاهلم  [41: املدثر]{ َسَقرَ  َسُأْصِليهِ }:  فلما قال ذلك قال اهلل[41: املدثر]

 .خملوق يشابه قول ذلك املشركألهنم يقولون أن هذا خملوق ألنه كما أن قول البشر خملوق فما ادعوه يف القرآن أنه 
أما أهل اإلميان فإهنم يقولون هو كالم اهلل جيلونه وينزهونه ويعتقدون فيه العصمة وأنه ال يأتيه الباطل من بني 
يديه وال من خلفه وقد وجدنا بعض زنادقة العصر يعزز قول املعتزلة وينتصر له طمعًا أن يصل إىل نتيجة وإن كان 

ذلك من باب اإلنصاف لكن بعض زنادقة العصر يعزز قول املعتزلة يف أن القرآن خملوق ليكون املعتزلة ال يقولون 
ذلك فتح باب هلم لنقد القرآن العظيم وإخضاعهم كما يقولون لنقد التارخيي كما فعل الالهيتيون مع التوراة 

نقد القرآن وعدم عصمته لكنهم فتحوا  واإلَنيل فأعجبهم يف مقالة املعتزلة هذا وإن كانت املعتزلة ال تقول بقوهلم يف
 ِإاَل  َهَذا ِإنْ }فلما أوعد اهلل بسقر لمن قال[ 62: المدثر]{ َسَقرَ  َسُأْصِليهِ }: قال اهلل تعالىبابًا هلؤالء الزنادقة 

هذا معتقد أهل  ,علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر وال يشبه قول البشر [62: المدثر]{ (62) اْلَبَشرِ  قَ ْولُ 
السنة يف القرآن العظيم أن القرآن كالم اهلل منه بدأ وإليه يعود تكلم اهلل به حقيقًة فأوحاه إىل جربيل فنزل به على 

 .قلب حممدٍ 
القرآن كالم اهلل منه بدأ أي أن اهلل تعاىل تكلم به ابتداًء وهاهنا نقطة  البد من إدراكها وهو أن الكالم إمنا 

 ل؟ يفما الدل, قاله مبتدأً ال إىل من قاله مبلغاً ومؤدياً يضاف إىل من 
 :لو مسع أحدنا منشداً يقول

 بصدق اللوى بني الدخول وحومل قفا نبك من ذكرى حبيٍب ومنزل
من  فقيل قول من هذا؟ فماذا نقول؟ قول امرئ القيس ال نقول قول هذا املنشد ألن الكالم إمنا يضاف إىل
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرٍئ ما نوى : ولو مسع أحدنا حمدثًا يقول, قاله مبتدئًا ال إىل من قاله مبلغًا ومؤدياً 
ومل ننسبه إىل هذا احملدث ألن احملدث جمرد راوي مبلغ وإذا مسع صلى اهلل عليه وسلمفقيل قول من هذا؟ قلنا حممد 

فقيل قول من هذا؟ لقلنا هو قول رب العاملني ومل [4: الفاحتة]{ اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِل هِ  احلَْْمدُ } :  أحدنا قول اهلل تعاىل
نقل هو قول هذا التايل أو هذا اإلمام أو حنو ذلك ألن الكالم إمنا يضاف إىل من قاله مبتدئاً ال إىل من قاله مبلغاً 

 .ومؤدياً 
( 69) َكرميٍ  َرُسولٍ  َلَقْولُ  ِإن هُ } :  لرسول فقالوقد شبه املعتزلة هبذا املقام قالوا أن اهلل تعاىل قد أضافه إىل ا

فقالوا أرأيتم ها قد أضافه إىل   [46 - 69: التكوير]{ أَِمنيٍ  مَث   ُمطَاعٍ ( 41) َمِكنيٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعْندَ  قُ و ةٍ  ِذي
فوصفه  [69: التكوير]{ َكرميٍ  َرُسولٍ  َلَقْولُ  ِإن هُ }  :الرسول فيقال جوابًا عنهم لو تأملتم لعلمتم اهلل تعاىل قال

إذًا هو رسول  مؤَتن على التبليغ [46: التكوير]{ أَِمنيٍ  مَث   ُمطَاعٍ }بوصف الرسالة مث وصفه بعدها بوصف األمانة 
وتارًة أضافه إىل الرسول البشري كما يف , ويدل على هذا أنه تارًة أضافه إىل الرسول امللكي كما يف سورة الشمس

 َما قَِلياًل  َكاِهنٍ  ِبَقْولِ  َواَل ( 26) تُ ْؤِمُنونَ  َما َقِلياًل  َشاِعرٍ  ِبَقْولِ  ُهوَ  َوَما( 21) َكرميٍ  َرُسولٍ  َلَقْولُ  ِإن هُ } سورة احلاقة  
فيستحيل أن تكون هذه اإلضافة وهي لنٍص واحد صادرة عن شخصني أحدُها  ,[24 - 21: احلاقة]{  َتذَك ُرونَ 

ملك واآلخر بشر مما يدل على أن مهمة امللك والبشر يف هذا هو جمرد التبليغ هلذا وصفهما بوصف الرسالة فال 
 .حجة هلم يف هذا

 ..وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


