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 َفصل
ُلُه اْلَمِتنُي، اْلُقْرآنُ  -ُسْبَحانَهُ -َوِمْن َكاَلِم اَللَِّه  َوِصرَاطُُه اْلُمْسَتِقيُم، َوتَ ْنزِيُل َربِّ  اْلَعِظيُم َوُهَو ِكَتاُب اَللَِّه اْلُمِبنُي، َوَحب ْ

ُر ََمُْلوٍق، ِمْنُه َبَدأَ، َوإِلَْيهِ  الرُّوُح اْْلَِمنُي، َعَلى قَ ْلِب َسيِِّد اْلُمْرَسِلنَي بِِلَساٍن َعَريبي  اْلَعاَلِمنَي، نَ َزَل بِهِ   .يَ ُعودُ  ُمِبنٍي، ُمنَ زٌَّل َغي ْ
َناٌت، َوُحُروفٌ  َوُهَو ُسَوٌر حُمَْكَماٌت، َوآيَاتٌ  ٌل  وََكِلَماٌت َمْن قَ رَأَُه فََأْعَربَُه فَ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف َعْشُر َحَسَنات، بَ ي ِّ َلُه أَوَّ

ُلٌو بِاْْلَْلِسَنِة، حُمَْكٌم  ِفيهِ  حَمُْفوٌظ ِف الصُُّدوِر، َمْسُموٌع بِاْْلَذاِن، َمْكُتوٌب ِف اْلَمَصاِحِف، َوآِخر، َوَأْجزَاٌء َوأَبْ َعاٌض، َمت ْ
 .َونَ ْهيٌ  َوُمَتَشابٌِه، َونَاِسٌخ َوَمْنُسوٌخ، َوَخاصٌّ َوَعامٌّ، َوأَْمرٌ 

يٍد﴾  ﴿اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ يََدْيِه َوال  -24:فصلت-ِمْن َخْلِفِه تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ
ْنُس َوالِْ  :تَ َعاىَل  َوقَ ْولُهُ  بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض  أَْن يَْأتُوا ِبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِبِْثِلِه َوَلْو َكانَ  نُّ َعَلى﴿ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْْلِ

 -88:االسراء-َظِهريًا﴾ 



 ؟"اْلَعِظيمُ  اْلُقْرآنُ  -ُسْبَحانَهُ -َوِمْن َكاَلِم اَللَِّه : "ملاذا قال املصنف 

-بل اهلل -جالله جلّ –ْلّن القرآن ليس هو فقط كالم اهلل  ، َوِمْن َكاَلِم اَللَّهِ  :قال املصنف 
الذي أنزله ومن أفراد الكالم القرآن،يتكلم ِبا شاء مىت شاء كيفما شاء،   -تبارك و تعاىل

 .حبروفه وآياته و قراءاته-صلى اهلل عليه و سلم-على رسوله

وصحف إبراهيم، وصحف موسى، و  ، والزبور، التوراة، واإلجنيل ِف الكالم أيضايدخل  و
و هو الذي يقع به اْلمر و النهي  -وهو كالم اهلل الواقع كونا-يدخل فيه الكالم الكوين 

َا أَْمرُهُ    (.24:يس)ُكن فَ َيُكوُن ﴾ ۥ ِإَذا أَرَاَد َشْيئاً َأن يَ ُقوَل َلهُ  ۥ﴿ِإَّنَّ

 

 . -ْلّن اْلّمة معنّية به-رمحه اهلل تعاىل-وإَّّنا خّصه املصنف

 

 

 

 

 

 

 

 

ة د ائ   ف

 الكون ِف حتدث اليت اْلمور  كلّ  وهي، دائما تقعهي اليت  :الكونية الكلمات
َا): تعاىل لقوله  شيء منها يستثىن ال ،(فَ َيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  يَ ُقولَ  أَنْ  َشْيًئا أَرَادَ  ِإَذا أَْمرُهُ  ِإَّنَّ

، ُُيَاِوُزُهنَّ  اَل »  يبدهلا أن ْلحد ميكن وال ،  "«فَاِجرٌ  َواَل  بَ رٌّ

 فيبدلون ، والنفاق الكفر أهل قبل من تبدل قد فإهنا: الشرعية الكلمات- 
 هبما أو ، استطاعوا إن باللفظ اوإمّ  ، باملعىن اإمّ :  الكلمات



ومن أين اقتبس كّل القرآن بعّدة أوصاف ماهي؟ نف املصوصف 
 ؟ وصف منها

عليها نصوص الكتاب ت بأوصاف كثرية، دلّ  القرآن -رمحه اهلل تعاىل-املصنف وصف
 :أنّه -رمحه اهلل تعاىل-أسلوب االقتباس أو التضمني، فساق فيما ساق مستعمال السّنة،و 

 ًعا﴿: قال تعاىل : العظيم َناك َسب ْ  ﴾اْلَعِظيمَواْلُقْرآن  اْلَمثَاين ِمْن  َوَلَقْد آتَ ي ْ
  ُُلُه اْلَمِتني و من -رضي اهلل عنه–لي بن أيب طالب و هذا جاء ِف حديث ع :َحب ْ

 .حسنه حسنه موقوفا، و إال املرفوع فال يصحّ 
 ،الّله صلى الّله رسول عن جاء ِف حديث الّنواس ابن مسعان   َوِصَراطُُه اْلُمْسَتِقيُم 

 سوران الصراط جنبيت وعلى مستقيما، صراطا مثال الّله ضرب)): قال أنه وسلم عليه
 يا: يقول داعٍ  الصراط باب وعلى مرخاة، ستور اْلبواب وعلى مفتَّحة، أبوابٌ  فيهما

 أراد فإذا الصراط، فوق من يدعو وداعٍ  تعوجوا، وال مجيعا الصراط ادخلوا الناس أيها
 تفتحه إن فإنك تفتحه، ال وْْيك: قال اْلبواب تلك من شيئا يفتح أن اإلنسان

 وذلك الّله حمارم املفتحة واْلبواب الّله، حدود والسوران اإلسالم، فالصراط تلْجه،
 قلب ِف الّله واعظ الصراط فوق من والداعي ، الّله كتاب الصراط رأس على الداعي

 .والنسائي الرتمذي وأخرجه مسعان بن النواس عن مسنده ِف أمحد رواه ((مسلم كل
   َلََتنزيُل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َوِإنَُّه ﴿:  َوتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمني﴾ 
 نَ َزَل بِِه الرُّوُح اْْلَِمنيُ ( 294)﴿َوِإنَُّه لَتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنَي  : الرُّوُح اْْلَِمنيُ  بِهِ  لَ زَ ن﴾ 
 َلٰى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ٱْلُمنِذرِيَن﴾﴿عَ : كما قال تعاىل :َلى قَ ْلِب َسيِِّد اْلُمْرَسِلنيَ ع 
   ِبنٍي﴾    ﴿بِِلَساٍن َعَرِبي :  ُمِبنيٍ  بِِلَساٍن َعَريبي   (292: الشعراء) مُّ
  ٍُر ََمُْلوق هذا الوصف مأخوذ من أئمة اإلسالم عندما وقعت الفتنة و  : ُمنَ زٌَّل َغي ْ

 .على رأسهم اإلمام أمحد
  ِهذا ُروي مرفوعا و لكّنه ال يصّح، لكّنه جاء عن مجلة من الصحابة  :ُعودي َ  ِمْنُه َبَدأَ، َوِإلَْيه

 -رضي اهلل عنهم و أرضاهم–



  ٌَناٌت، َوُحُروف هذه أمور جممع عليها، : وََكِلَماتٌ  َوُهَو ُسَوٌر حُمَْكَماٌت، َوآيَاٌت بَ ي ِّ
عّد " مبني علماء القراءات و علماء الرسم و علماء الفواصل، الذين يسمى علمهم بعل

 ".اْليات
  ُفَ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف ِمْنُه َعْشُر َحَسَناتٍ ، َمْن قَ َرأَُه فََأْعَربَه. 
 ،الرَِّحيِم﴾ ﴿ِبْسِم اهلِل الرَّمْحنِ على قول ،أو ﴾  ﴿احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  :أّوله َلُه َأوٌَّل َوآِخر 

، وآخره   هذه السورة  ﴾  س ﴿ ِمَن اْلِنَِّة َوالنَّاعلى قول ثاني

  املراد باْلجزاء هنا اْلجزاء اإلصطالحية اليت اصطلح عليها القراءَوَأْجَزاٌء ،. 

  ٌَوأَبْ َعاض. 
   ،ُلٌو بِاْْلَْلِسَنِة  .يعين حيثما تُلي فإّن تالوته هبذه اْللسن بعربيها و أعجمّيها على ما أنزلَمت ْ

  َِناٌت ِف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلمَ ،﴿ َبْل ُهَو آيَاٌت بَ ي ِّ حَمُْفوٌظ ِف الصُُّدور     ﴾ 

  ِفََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَِّه ﴾ َمْسُموٌع بِاْْلَذان ﴿ ، 

  ِنون، َمْكُتوٌب ِِف اْلَمَصاِحف من سرّه أن ْيّب اهلل ) وعند طائفة من أهل العلم َْيسِّ

 .-صحيح الامع - (ورسوله فليقرأ ِف املصحف

  ُِْمْنُه آيَاٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاهِبَاٌت   َكٌم َوُمَتَشابِهٌ ِفيِه حم ﴿  ﴾ 

  ٌَها أَْو ِمْثِلَها  ﴾  َونَاِسٌخ َوَمْنُسوخ ن ْ    ﴿ َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَْأِت ِبَرْيٍ مِّ

 ، ٌّإّن العرب هلم ألفاظ يستعملوهنا ِف اخلاص وهذا يعلم بصياغ  لغة العرب ف َوَخاصٌّ َوَعام

 .،وهلم ألفاظ ِف الصيغ يستعملوهنا ِف العام

   ٌوهو اإلنشاء  َوأَْمٌر َونَ ْهي. 

  ِمْن  ﴿اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوالأنّه حّق ال ميكن أن يأتيه الباطل
يٍد﴾  َخْلِفِه تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

  ُّوكما قال جّل جالله ِف كتابه  يه  ﴿بِِلَساٍن َعَريبي ُمِبنٍي﴾فقال اهلل جل وعال  :اْلِكَتاُب اْلَعَريب
ِبنٌي ﴾الكرمي  َذا ِلَساٌن َعَريبٌّ مُّ  .﴿لَِّساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن إِلَْيِه َأْعَجِميٌّ َوهَٰ



 وكّل ما وصفه به املكّذبون.نفى عنه أنّه قول بشر،شعر. 
  ال ميكن ْلحد أن يأيت ِبثله و إن عاونه غريههو معجزة. 
   بَ ي َِّنات  ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم﴾ ﴿َبْل ُهَو آيَات 
 ﴿ ُِإَّلَّ اْلُمَطهَُّرونَ  ِإنَُّه َلُقْرآن  َكرِيم  ِفي ِكَتاٍب مَّْكُنوٍن َّلَّ َيَمسُّه﴾ 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاذا استعمل اْلئمة ألفاظ مل ترّد ِف الكتاب والسّنة إلثبات الصفات ؟

الة على إثبات الصفات ْلجل ما وقع من اإلنكار حلقائقها من أهل البدع و اْلئمة اْللفاظ الدّ  استعمل 
الالت، و إاّل فإهّنم مل يكونوا يزامحون ألفاظ الشريعة، و ال يأتون بألفاظ مل ترد ال ِف الكتاب و ال ضّ ال

فلّما تكلم " و كيف يسكت و قد تكلموا": لكن كما قال اإلمام أمحد ملا تكلمت املعتزلة.  ِف السنة
استخدموا لفظة الذات ِف  املبتدعة ببدعتهم، قال أئمة السلف قولتهم اليت تّدل على التحقيق، كما

 .فافهم هذا فإنّه أمر مهم. االستواء و ما شابه ذلك

هبمز القطع أو باالبدال؟ و أّي القراءة " منه بدأ: "كيف تقرأ 
 أرجح؟ملاذا؟

 باهلمز احملقق هبمز القطع "بدأ"منه  -: فتقرأ"  منه بدأ" اختلف ِف ضبط 

 .  حروفه ومعانيهالقرآن الكرمي من كالم اهلل تعاىل، منزل غري َملوق، منه بدأ، وإليه يعود، فهو كالم اهلل

إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم اهللو:دليل أنه من كالم اهلل قوله تعاىل 
(3). 

 .(4)تبارك الذين نزل الفرقان على عبده:تعالىودليل أنه منزل قوله  

أَّل له الخلق واألمر( :ودليل أنه غري َملوق قوله تعاىل 
(5). 

 :ل اْلمر غري اخللق والقرآن من اْلمر لقوله تعاىلفجع             

                 وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا
(6)،ذلك أمر اهلل أنزله إليكم

(2). 

- اهللرمحه –ن عثيمني باللمعة للشيخ اشرح –               .وْلن كالم اهلل صفة من صفاته وصفاته غري َملوقة 

 



و هذا الذي             "ابد"ضبط أيضا باإلبدال للهمز منه  و -                                     
على ما  ه يدلّ و يؤكد عليه، و يقول ْلنّ -رمحه اهلل تعاىل و غفر له-جميكان يرجحه شيخنا العالمة النّ 

اهلل تعاىل تكلم هبذا الكالم على  م يريدون إثبات أنّ من هذا اللفظ، فإهنّ -رمحهم اهلل–أراده السلف 
 .ه قد يكون ابتدائه منه و ليس هو الذي تكلم بهفإنّ " بدأ"ا على قول أمّ احلقيقة، 

 

 ؟"و إليه يعود: "ما معىن قوله 

و )): -رضي اهلل عنه و أرضاه-أي يرجع إليه، وفسر هذا حبديث حذيفة بن اليمان "و إليه يعود" 
 ((.ه يسرى على كتاب اهلل بليلة حىت ال يبقى منه ِف الصدور آيةإنّ 

 

 ، ما املراد بأعربه ؟ "ْن قَ َرأَُه فََأْعَربَُه فَ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف َعْشُر َحَسَناتمَ :"قال

 -صلى اهلل عليه وسّلم–ِبعىن أنّه يقيمه ِف جهة أدائه كما أُنزل على نبينا حممد  إقامته، املراد بإعرابه هنا
قرأ القرآن غّضا طريّا كما أُنزل من أراد أن ي)): يقول ْلصحابه  -عليه الصالة والسالم–كان النيّب   فقد

على هذا،  -رضي اهلل عنهم-الصحابة وقد حرص  -ابن مسعود يعين -(( فليقرأه على ابن أّم عبد 
–كّل هذا موجود ِف كتبهم و اْليات ،وعّد احلروف، و اعتّنوا ، بعّد السور،  -رمحهم اهلل–وهلذا العلماء 

 .-تبارك وتعاىل–ن، وبّينوا ما أنزله اهلل ،و بّينوا حروف هذا القرآ-رمحهم اهلل تعاىل 

 

قوله تعاىل ﴿اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تَ ْنزِيٌل  :ما معىن  
يٍد﴾   ؟ِمْن َحِكيٍم محَِ

ما من كلّ  -جّل جالله-برّأه اهلل فقدهذا القرآن ال يأتيه باطٌل ، ال من بني يديه وال من خلفه ،:أي 
أساطري اْلولني، وما و وصفه به الكفرة ،واملشركون، وامللحّدون،من الّسحر،والشعر، والكهانة ، والكذب،

 .أشبه ذلك



ُس َوالِْنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِبِْثِل َهَذا ﴿ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإْلنْ تَ َعاىَل  قال 
ما حقيقة عجزهم عن ُهْم لِبَ ْعٍض َظِهريًا﴾ اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعضُ 

 ؟لالتيان ِبثل القرآن وماذا يستفاد من حتّدي اهلل هلم؟اإلتيان ِبثل القرآن

أهّنم ال هي هذا القرآن الذي نزل بلغتهم وباحلروف اليت يتكلمون هبا،ثل أن يأتوا ِب على حقيقة عجزوهم

قال .القرآن حروف و كلمات تعرفها العرب    يستفاد  ال أهّنم صرفوا عن اإلتيان ِبثله .يقدرون عليه

تْ َياِن ِبِْثِل َما اَل يُْدَرى َما: املصّنف رمحه اهلل تعاىل  اُهْم بِاإْلِ ُهَو، َواَل  َواَل َُيُوُز َأْن يَ َتَحدَّ
 .يُ ْعَقلُ 

 

 ما معىن مسألة الصرفة عند املعتزلة؟ هل هذه املسألة حّق؟ 

،ورّد لكالم اهلل هذا قول باطل،و ضالل مبنّي و ، رفوا عن اإلتيان ِبثل القرآنأي أّن االنس و الّن ص 
صرفه  -سبحانه وتعاىل–وكالم رسوله،فأهّنم مل يَ ْعِجزوا عن أن يأتوا ِبثل هذا القرآن إاّل ْلّن اهلل 

ْعُضُهْم ﴿ َوَلْو َكاَن ب َ عنهم،وما فائدة هذا التحدّي إذن؟ فهم ال يستطعون أن يأتوا ِبثل هذا القرآن
 ﴿ تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيرًا﴾فاهلل هو الذي أنزل القرآن ،لِبَ ْعٍض َظِهريًا﴾

 ﴿ ِإنَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكر َوِإنَّا َلُه حَلَاِفظُوَن ﴾أنزل هذا الكتاب و حفظه -جّل جالله–فالرّب 

 
 
 
 
 
 

: يبُّ الَِّذي قَاَل ِفيِه الَِّذيَن َكَفرُوا ﴿َلْن نُ ْؤِمَن هِبََذا اْلُقْرآِن َواَل بِالَِّذي بَ نْيَ  يََدْيِه﴾ س بأَوَهَذا ُهو اْلِكَتاُب اْلَعرَ 
 46فَ َقاَل اللَُّه ُسْبَحانَه ﴿َسُأْصِليِه َسَقَر﴾ املدثر 45:َوقَاَل بَ ْعُضُهم﴿ِإْن َهَذا ِإالَّ قَ ْوُل اْلَبَشِر﴾ املدثر 32
ْعر َوَما يَ ْنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِْكٌر َوقُ رْ َوقَال بَ عْ . آٌن ُضُهْم ُهَو ِشْعٌر، فَ َقاَل اللَُّه تَ َعاىَل ﴿َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ

ا نَ َفى اَللَُّه َعْنُه أَنَُّه ِشْعٌر، َوأَثْ َبَتُه قُ ْرآنًا، ملَْ يَ ْبقِ   69: ُمِبنٌي﴾ ي س َهًة ِلِذي ُلبي ِف أَ  فَ َلمَّ نَّ اْلُقْرآَن ُهَو ُشب ْ
،  َهَذا اْلِكَتاُب اْلَعَريبُّ

 .اَلَِّذي ُهَو َكِلَماٌت َوُحُروٌف َوآيَاٌت ِْلَنَّ َما لَْيَس َكَذِلَك اَل يَ ُقوُل َأَحٌد ِإنَُّه ِشْعٌر  

 



 

؟و ِبا توعّده اهلل ومن يقول ﴿ِإْن َهَذا ِإالَّ قَ ْوُل اْلَبَشِر﴾ فيمن نزلت  
 بقوله؟

 قيل أهّنا نزلت ِف الوليد، ملّا جاءه املشركون فقالوا له أن يقول قوال ِف هذا القرآن 

فمن زعم أنّه قول البشر فقد  ًسَقُر ﴾﴿َوَما أَْدرَاَك َما  ﴿َسُأْصِليِه َسَقَر﴾بقوله  ُسْبَحانَهُ –اللَُّه توعّده 
 . وعده اهلل بسقر

ْعَر َوَما يَ ْنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقُ ْرآٌن  َقاَل اللَُّه تَ َعاىَل ﴿َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ
 عليه نفي كون القرآن شعرا ؟  ما الذي دلّ ُمِبنٌي﴾  

أن يوصف بأنّه شعر إاّل ما هو حروف وكلمات دّل هذا على كون القرآن حروف وكلمات وال ميكن 

ا نَ َفى اَللَُّه َعْنُه أَنَُّه ِشْعٌر، :قال املصنف، ْلّن ما ليس كذلك ال يقول أحد إنّه شعر فَ َلمَّ
َهًة ِلِذي ُلبي  ِف َأنَّ اْلُقْرآَن ُهَو َهَذا اْلِكَتاُب  -يعين عقل–َوأَثْ َبَتُه قُ ْرآنًا، مَلْ يَ ْبَق ُشب ْ

 .  اَلَِّذي ُهَو َكِلَماٌت َوُحُروٌف َوآيَاتٌ اْلَعَريبُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 فائدة  

 تسمى عند العلماء بالفواصل اآليات

 



 : -رمحه اهلل–قال 

 
 
 
 
 
 

ِّمَِّّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا  ﴿َوِإن ُكنُتْم ِف َرْيبٍ : ماذا يستفاد من اْلية  
ن ُدوِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم صَ  ْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكم مِّ ن مِّ  اِدِقنَي﴾ ؟ِبُسوَرٍة مِّ

الرّب تبارك وتعاىل حتداهم بسورة، ومع هذا مل يستطيعوا أن يأتوا  هذا فيه الرّد على املعتزلة، فإنّ - 
م عجزوا عن أن يأتوا هبذا القرآن الذي نزل بلغتهم بشيء مثله، ال ْلهّنم ُصرفوا عنه، ولكن ْلهنّ 

 .وباحلروف اليت يتكلمون هبا

تْ َياِن ِبِْثِل َما اَل يُْدَرى َمااَل َُيُوُز َأْن يَ َتَحدَّ -  حبروفهم وكلماهتم القرآن            ُهَو، َواَل يُ ْعَقلُ  اُهْم بِاإْلِ

 

 

 

 

 

 

 

ْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكم ِّمَِّّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة مِّ  ﴿َوِإن ُكنُتْم ِف رَْيبٍ : وقال عز وجل ن مِّ
ن ُدوِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾ البقرة  تْ َياِن ِبِْثِل َما اَل يُْدَرى َما 43مِّ اُهْم بِاإْلِ  َواَل َُيُوُز َأْن يَ َتَحدَّ

 .ُهَو، َواَل يُ ْعَقلُ 

 



 : -رمحه اهلل–قال 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

َلٰى َعَلْيِهمْ َقاَل  َناٍت  َقاَل الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن لَِقاَءنَا  تعاىل ﴿َوِإَذا تُ ت ْ آيَاتُ َنا بَ ي ِّ
َلُه ِمن تِْلَقاِء نَ ْفِسي﴾ اْئِت ِبُقرْ  ْلُه  ُقْل َما َيُكوُن ِل َأْن أَُبدِّ َذا أَْو َبدِّ آٍن َغرْيِ هَٰ

 ،ماذا استفدت من اْلية؟

 .القرآن الكلمات و احلروف و آيات وهو كالم اهلل غري َملوق -

َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا :َوقَاَل تَ َعاَلى َنا ﴿َوِإَذا تُ ت ْ ْلُه ُقْل  ٍت قَاَل الَِّذيَن َّل يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا اْئِت بُِقْرآٍن َغْيِر َهَذابَ ي ِّ َأْو بَدِّ
َلُه ِمْن تِْلَقاءِ  َلى َعَلْيِهْم  فَأَثْ َبَت َأنَّ اَْلُقْرآَن ُهَو َاآْليَاُت اَلَِّتي( 51: يونس)نَ ْفِسي﴾  َما َيُكوُن ِلي َأْن أُبَدِّ تُ ت ْ

﴿ِإنَُّه  :تَ َعاَلى َوقَالَ ( 44: العنكبوت)بَ ي َِّنات  ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلم﴾  ُهَو آيَات   ﴿َبلْ  :َوقَاَل تَ َعاَلى
 .َذِلكَ  بَ ْعَد َأْن َأْقَسَم َعَلى( الواقعة)يََمسُُّه ِإَّلَّ اْلُمَطهَُّروَن﴾  َّل*ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن * َلُقْرآن  َكرِيم  

بِاْلُحُروِف  َوافْ َتَتَح ِتْسًعا َوِعْشرِيَن ُسورَةً [ 5:اَلشورى]﴿حم عسق﴾  [5:مريم]َوقَاَل تَ َعاَلى ﴿كهعيص﴾ 
 اْلُمَقطََّعةِ 

ِبُكلِّ َحْرٍف ِمْنُه َعْشُر َحَسَناٍت، َوَمْن  فَ َلهُ ، َمْن قَ َرَأ اَْلُقْرآَن َفَأْعَربَهُ  ) -َوَسلَّمَ  َصلَّى اَللَُّه َعَلْيهِ -َوقَاَل اَلنَِّبيُّ 
  حديث صِحيح ( ِبُكلِّ َحْرٍف َحَسَنة   َوَلَحَن ِفيِه، فَ َلهُ  قَ َرَأهُ 

قَ ْوم  يُِقيُموَن ُحُروَفُه ِإَقاَمَة السَّْهِم ََّل ُيَجاِوُز  ِاقْ َرُءوا اَْلُقْرآَن قَ ْبَل َأْن يَْأِتيَ  ) -َوالسَّاَلمُ  َعَلْيِه اَلصَّاَلةُ -َوقَاَل  .
 .( ََّل يَ َتَأجَُّلونَهُ يَ تَ َعجَُّلوَن َأْجَرُه وَ  تَ َراِقيِهمْ 

ُهَما َرِضيَ -َوُعَمر  َوقَاَل َأبُو َبْكرٍ  َنا ِمنْ ) -اَللَُّه َعن ْ  . (ِحْفِظ بَ ْعِض ُحُروِفهِ  ِإْعَراُب اْلُقْرآِن َأَحبُّ ِإلَي ْ
ُسَوِر اْلُقْرآِن،  ِلُموَن َعَلى َعدِّ ، َوات ََّفَق اْلُمسْ (ِبَحْرٍف فَ َقْد َكَفَر بِِه ُكلِّه َمْن َكَفرَ ) -َرِضى اهلل َعْنه–َوقَاَل َعَليٌّ 

َأْو  َكِلَمًة، ُسورًَة َأْو آيًَة، َأوْ  اْلُمْسِلِميَن ِفي َأنَّ َمْن َجَحَد ِمْن اْلُقْرآنِ  َوآيَاتِِه وََكِلَماتِِه، َوُحُروِفِه َوََّل ِخاَلَف بَ ْينَ 
ة   ، َوِفي َهَذا ُحجَّ  . قَاِطَعة  َعَلى َأنَُّه ُحُروف   َحْرفًا ُمت ََّفًقا َعَلْيِه َأنَُّه َكاِفر 



كالم اهلل تعاىل،  به عن  ه أتى به من جهة نفسه، وعّب بأنّ الذين يقولون اْلشاعرة هذه اْلية رّد على -
 .ال يستطيع أن يأيت به من تلقاء نفسه -عليه الصالة والسالم-سبحانه و تعاىل بنّي أّن نبيه واهلل 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ما حكم من أنكر شيئا من القرآن ؟

َكِلَمًة، َأْو   اَل ِخاَلَف بَ نْيَ اْلُمْسِلِمنَي ِِف َأنَّ َمْن َجَحَد ِمْن اْلُقْرآِن ُسورًَة َأْو آيًَة، َأوْ 
َفًقا َعَلْيِه أَنَُّه َكاِفرٌ   .َحْرفًا ُمت َّ

 

 ؟اْلدلة على أّن القرآن حبرف وصوتا سبق ِّمّ استخرجي 

 :من القرآن

فَ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف ِمْنُه َعْشُر ، َن فََأْعَربَهُ قَ رَأَ اَْلُقْرآ َمنْ ))   -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل اَلنَّيبُّ 
هكذا قال املصنف . .صِحيح حديث )) َوَمْن قَ رَأَُه َوحلَََن ِفيِه، فَ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف َحَسَنةٌ  َحَسَناٍت،

رمحه اهلل تعاىل، وقد تعقبه الشيخ اْللباين عليه رمحة اهلل ومغفرته ِببحث طويل، وأنه مل يقف 
أورد بن قدامة املقدسي هذا : ال ِف الضعيفة ِف أربع ومثانني مخس مئة وستة آالفعليه، وق

إىل آخر كالمه، مث ساق لفظه وذكر كالم السيوطي،  29احلديث ِف رسالته ملعة االعتقاد ص
وهذا اللفظ كما ذكر الشيخ رمحه اهلل تعاىل، لكن قد جاء عند . وأنه مل يقف عليه هبذا اللفظ

َمْن قَ َرأَ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه فَ َلُه بِِه َحَسَنٌة َواحلََْسَنُة )): يه الصالة والسالم قالالرتمذي عنه عل
وهو ِف السلسلة  ((بَِعْشِر أَْمثَاهِلَا اَل أَُقوُل امل َحْرٌف َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌف َواَلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرفٌ 

 .الصحيحة
 



ٰ َيْسَمَع َكاَلَم الَله  َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَركَ ﴿ :قوله تعاىل -  ﴾فََأِجْرُه َحىتَّ
 .بصوت وحرف م اهللكالالقرآن  فيه اثبات أّن 

ْعَر َوَما يَ ْنَبِغي َلهُ ﴿ :نفى سبحانه و تعاىل عنه أنّه شعر ِف قوله - ِإْن  َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ
                            .  ﴾ُهَو ِإالَّ ذِْكٌر َوقُ ْرآٌن ُمِبني

ْن ِمْثِلِه َعلَ  ﴿َوِإْن ُكْنُتْم ِِف رَْيٍب ِّمَّا نَ زَّْلَنا :وقال َعزَّ َوَجل - ى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة مِّ
اهلل ْلّن فدّل أنّه حرف ،          ُدوِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقني﴾ َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمنْ 

يأتوا ِبثله، ولو مل يكن حروفاً وكلمات لكان التحدي غري  أناملكذبني بحتدى 
 .         مقبول

َناتٍ  َوِإَذا﴿ :قال تعاىل - َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ ي ِّ قَاَل الَِّذيَن ال يَ ْرُجوَن لَِقاَءنَا اْئِت  تُ ت ْ
ْلهُ  بُِقْرآٍن َغرْيِ َهَذا أَوْ   . ما هو حروف وكلماتوال يتلى إاّل . ﴾َبدِّ

َناٌت ِف ُصُدورِ ﴿ :قال تعاىل - إِنَُّه َلُقْرآٌن  ﴿. ﴾الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلمَ  َبْل ُهَو آيَاٌت بَ ي ِّ
ُرونَ  *ِف ِكَتاٍب َمْكُنونٍ * َكِرميٌ  ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ  ما هو وال ْيفظ ويكتب إاّل . ﴾ال مَيَسُّ

 .وكلمات حروف
  :من السّنة 

فَ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف ِمْنُه َعْشُر ، قَ رَأَ اَْلُقْرآَن َفَأْعَربَهُ  َمنْ )): النيب صلى اهلل عليه وسلمقال   -
  )) َوَمْن قَ رَأَُه َوحلَََن ِفيِه، فَ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف َحَسَنةٌ  ٍت،َحَسَنا

ِإقَاَمَة  يُِقيُموَن حروفهاقْ َرُءوا اْلُقْرآَن قَ ْبَل َأْن يَْأيتَ قَ ْوٌم ))  والسالم الصالة قال عليه -
ُلونَهُ  ُلوَن أجره، َوال يَ َتَأجَّ  روفاحلإثبات  ((     السهم ال ُياوز تراقيهم يَ تَ َعجَّ



 كان((  -رضي اهلل عنه-بن عباسا صحيح اإلمام مسلم من حديث ما جاء ِف-
جبيل قاعدا عند النيب عليه الصالة والسالم، فسمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه 

هذا باب من السماء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم، فنزل منه ملك، فقال  فقال
أَْبِشْر : "ْلرض قط إال اليوم، فسلم وقالإىل اْلرض، مل ينزل إىل ا هذا ملك نزل

َلكَ  بُِنورَْينِ  َوَخَواتِيُم ُسورَِة اْلبَ َقرَِة ، ملَْ تَ ْقَرْأ  فَاحِتَُة اْلِكَتابِ : أُوتِيتَ ُهَما ملَْ يُ ْؤتَ ُهَما َنيِبٌّ قَ ب ْ
ُهَما ِإال  .))أُْعِطيَته حبرف ِمن ْ

 : من اْلثار
ُهَماَرِضَي -قَاَل أَبُو َبْكٍر َوُعَمر  - َنا ِمْن ِحْفِظ  ِإْعرَاُب اْلُقْرآنِ ) -اَللَُّه َعن ْ َأَحبُّ ِإلَي ْ

 .إثبات احلرف         (    بَ ْعِض ُحُروِفه
إثبات          (    ُكلِّه فَ َقْد َكَفَر بِهِ  َمْن َكَفَر حِبَْرفٍ ) -َرِضى اهلل َعْنه–قَاَل َعَليٌّ 

 احلرف

 
 ن جحد منه سورة، أو آية، أو كلمة، أو حرفاً م املسلمني على أنّ أمجع  :اإلمجاع 

 .متفقاً عليه فهو كافر

 

قال  ،حيث ،وهي ألّذ الّنعيمؤية اهلل تعاىل ِف يوم القيامةر إىل مسألة  -رمحه اهلل تعاىل-املصنف مثّ انتقل 
 : -رمحه اهلل –

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ه؟اذكر ِف باب الرؤية أثر الشافعي  ن أنفس اْلثار املرّويةم 

لو مل يؤمن حممد بن إدريس بأنّه " :  -رمحه اهلل تعاىل وغفر له –قال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي 
 ." يرى ربّه ما عبده

 

 ؟بأبصارهم رهّبم يوم القيامةلالة على رؤية املؤمنني لة الدّ ما اْلدّ  

 : من القرآن 

  رَب َِّها نَاِظَرة ﴾  ِإَلى  *  ﴿ُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ نَّاِضَرة  قال اَللَُّه تَ َعاىَل -

مالك، والّشافعي وغريهم، واحتّج العلماء ك :﴿َكالَّ ِإن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن﴾  وقَاَل تَ َعاىَل  -
 .ب أعدائه، جعل الّرؤية ْلوليائه ِبفهوم املخالفة هلذه اْلية ، وأّن اهلل تبارك وتعاىل حني حج

  َفْصل  
 .بِأَْبَصارِِهْم َويَ ُزوُرونَُه، َوُيَكلُِّمُهْم، َوُيَكلُِّمونَهُ  َواْلُمْؤِمُنوَن يَ َرْوَن رَب َُّهمْ 

 .(22-22: القيامة) رَب َِّها نَاِظَرة ﴾ ِإَلى  * ﴿ُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ نَّاِضَرة   :اَللَُّه تَ َعاَلى قَالَ 
 .(51:المطففين) ﴿َكالَّ ِإن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن﴾ :تَ َعاَلىوقَاَل 

 َأنَّ اْلُمْؤِمِنيَن يَ َرْونَُه ِفي َحاِل الرَِّضى، َوِإَّلَّ َلْم َيُكنْ  فَ َلمَّا َحَجَب ُأولَِئَك ِفي َحاِل اَلسُّْخط، َدلَّ َعَلى
نَ ُهَما فَ ْرق    .بَ ي ْ

ََّل ُتَضامُّوَن ِفي  ِإنَُّكْم َستَ َرْوَن رَبَُّكْم َكَما تَ َرْوَن َهَذا اْلَقَمرَ ) -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوقَاَل النَِّبيُّ 
 .َعَلْيهِ  َحِديث  َصِحيح  ُمت ََّفق   (ُرْؤيَِتهِ 

، فَِإنَّ اَ  َوَهَذا َتْشِبيه  لِلرُّْؤيَِة بِالرُّْؤيَِة ََّل لِْلَمْرِئيِّ   .للََّه تَ َعاَلى ََّل َشِبيَه َلُه، َوََّل َنِظيرَ بِاْلَمْرِئيِّ



 : من السّنة

 ((َن ِفي ُرْؤيَِتهِ نَُّكْم َستَ َرْوَن رَبَُّكْم َكَما تَ َرْوَن َهَذا اْلَقَمر ََّل ُتَضامُّو إ"))-َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم-قَاَل النَّيبُّ 
َفٌق َعَلْيه  َحِديٌث َصِحيٌح ُمت َّ

كثرية جّدا  تبلغ حّد التواتر ، وقد رواها أكثر من عشرين صحابّيا وهي مذكورة ِف  و أحاديث الّرؤية  
 .كتب السّنة 

عليهم الصالة و –وقد أمجع عليه مجيع الّرسل ،وأتباع الّرسل، واْلمم من أتباع الّرسل  :اإلجماع 
عبد الّب وشيخ  ،وأمجعت عليه اْلّمة كما نّص على هذا غري واحد من أهل العلم،كأيب عمر بن-مالسال

 .اإلسالم و غريهم

 

 

 

 

 

 ِإىَلٰ *  ﴿ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَّاِضَرةٌ  :على رؤية اهلل ِف اْلية  وجه الداللةما  
   ؟َرب َِّها نَاِظَرٌة﴾

  رَب َِّها نَاِظَرة ﴾  ِإَلى  *  ﴿ُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ نَّاِضَرة  قال اَللَُّه تَ َعاىَل 

 من الّنضرة : فاْلوىل نَاضرة  

فإَّّنا تدّل على رؤية " إلى" :، فإذا عّديت ناِظرة ب"إىل "والثانية ناظرة من النََّظْر ولذلك عّديت ب 
 .العني 

 :رؤية اهلل ِف الدنيا مستحيلة لقوله تعاىل ملوسى وقد طلب رؤية اهلل

  لن تراني 

 .ورؤية اهلل ِف اْلخرة ثابتة بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف



 

ْم يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُونَ ﴿: عليه قوله تعاىل  ما الذي دلّ     ؟﴾َعْن َرهبِِّ

 مل يكن بينهما اْلبرار يرونه وإاّل  على أنّ  ا حجب الفجار عن رؤيته دلّ فلمّ  دّل على مفهوم املخالفة ،
فلم يروه، جتّلى ْلوليائه حىت رأوه، ولو مل ير املؤمنون رهبم  ملا حجب أعداؤه": قال اإلمام مالك. فرق

ْم يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُونَ )الكافرون باحلجاب  يوم القيامة مل يعريَّ  ا مل" : وقال الشافعي ".(َكالَّ ِإن َُّهْم َعْن َرهبِِّ
 ." ِف الرضا أن حجب هؤالء ِف السخط، كان ِف هذا دليٌل على أن أولياءه يرونه

 

 

 

 

 

 

 

  ؟"َويَ ُزوُرونَهُ " :ما الدليل على قوله  

ِإنَّ أَْهَل )): قال –صلى اهلل عليه وسّلم –أّن النيّب :جاء ِف حديث أيب هريرة قال َويَ ُزوُرونَُه  :قوله 

نْ َيا ، فَ يَ ُزوُرَن نَِّة ِإَذا َدَخُلوا ِفيَها نَ زَُلوا بَِفْضِل َأْعَماهلِِْم ، مث يُ ْؤَذُن هَلُْم ِف ِمْقَداِر يَ ْوِم الُُْمَعِة ِمْن أَيَّاالَْ  ِم الدُّ
عليه -وهذا احلديث رواه ابن ماجة والرتمّذي و قال غريب و احلديث ضعّفه العالمة اْللباين  .((َرب ُِّهمْ 

 .عندما قال غريب هذا دليل على تضعيفه له-رمحه اهلل–وغريه من أهل العلم ،والرتمّذي -اهلل رمحة 

 

 .القيامة عرصات ِف -2:  تعاىل اهلل يرون: املؤمنون

 . النة دخول وبعد  -4                               

 يرون ال مأهنّ  على يدل لةاْلدّ  ظاهر ولكن وعقوبة، غضب رؤية لكن يرونه: وقيل مطلقاً، رهبم يرون ال: الكافرون -
مْ  َعنْ  ِإن َُّهمْ  َكالَّ ) تعاىل اهلل قال كما اهلل،  ( .25:املطففني() َلَمْحُجوبُونَ  يَ ْوَمِئذٍ  َرهبِِّ

 .ذلك بعد يرونه وال عنهم ْيتجب مث القيامة، عرصات ِف وجل عز اهلل يرون: املنافقون - 



   

َكَما تَ َرْوَن َهَذا اْلَقَمر )) : -َصلَّى اَللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم-النَّيبُّ  معىن قول ما 
وَن ِف ُرْؤيَِتهِ   ؟ ((اَل ُتَضامُّ

 .فَِإنَّ اَللََّه اَل َشِبيَه َلُه، َواَل َنِظريَ  ،َهَذا َتْشِبيٌه لِلرُّْؤيَِة بِالرُّْؤيَِة اَل لِْلَمْرِئيِّ بِاْلَمْرِئيِّ 

 .رى أهل اْلرض القمر ليلة البدر يعين أهّنم يرون رهّبم بالوضوح وعدم التزاحم ، كما ي

 

 انتهى و هلل الحمد و المّنة

 

 


