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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه.
[األسئلة]
فبني يدي الدرس جنيب عن بعض األسئلة..
س /1يقووول السولال للموواة ال مايووةا مووم هووو ال وواا بووني ال عووو هلل والصو ة هلل مووم هووو ال وواا
املسمى مع األم لة؟ وحبذا ذكا املاجع الذي تكلم على هذه املسألة.
بني االسم و ّ

ج /اجل ووا ا ال وواا بووني افعوومل اهلل وص و مته ا ّم األفعوومل مةووتملة علووى ص و ة وعلووى نموون

أل ّم ال عووو يةووتمو علووى حوودو وعلووى نموون واحلوودو هووذا وص و

وملووم كوومم كووذل كوومم

يدل على الص ة اليت اشتمو عليهم هذا ال عوو بوالقالا
ال عو املضمف إىل اهلل جو وعال ال ّ
ب ووو و وود يوصو و اهلل ج ووو وع ووال هب ووم وو وود ال يوصو و أل ّم ب ووم األفع وومل اوس ووع وون ب ووم
الص مت.
م ملووه ﴿ثُم ا ا متَم َوى َعلَمما ال َعممر ر
ل ال م ار َ ُ ﴾[ال اووومما ]95فمسووتواا اهلل جووو وعووال ص و ة

اخ ووذامهم م وون فع ووو اس ووتوى ألم اس ووتوى مة ووتمو عل ووى ح وودو وه ووو االس ووتواا الص و و ة
ومةووتمو علووى نموون وهووو املم و وي بووه ه ووم االسووتواا صو ة هلل جووو وعووال كمووم يليو اللووه
وبعظمته ألاه متضمن كممال فيقمل من ص مت اهلل االستواا على العاش.
م وومل ال ووم ﴿ َويَ ُكم ُمرو َو َويَ ُكم ُمر اللا م ُ﴾[األا ووملا ]03يَ ُكم ُمر اللا م ُ) هووذا فعووو مضوومر
مةووتمو علووى حوودو علووى صو ة وهووو املكووا يعووع علووى مصوودر وهووو املكووا ومةووتمو علووى
ودل علووى إ بوومت صو ة املكووا أل ّم صو ة املكووا
نمون وهووو املضوومر لكوون ال يقوومل هووذا ال عووو ي ّ
ليسووه ئاامووم ص و ة كموومل فلهووذا ووومل اامووة اهووو الس و ة ربهووم اهلل تعوومىلا إم بووم األفعوومل
اوسووع موون بووم الص و مت فقوود يضوومف ال عووو إىل احل و جووو وعووال وال ت بووه الص و ة الوويت
تضم هم هذا ال عو كمم ام بم الصو مت اوسوع مون بوم األ وما فقود تصلو الصو ة علوى
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اهلل جو وعال وال يصل االسم .من م و االستواا واملستوي ومم و املكوا قو واملومكا واشوبمه
ذل .
إذم َثّ فاا بني افعمل اهلل جو وعال وبني ص مته من هذه اجلهة.
امم من جهة ويممهم مجيعم بمهلل جو وعال فملص ة ومامة بمهلل جو وعوال واوم ا وا خل اجومر
ام ا ا م و ص ة اجل ام ا ا هو املخلوا ص ة الابة ام ا ا خل املاحوم وهكوذا وال عوو
خل تعقله بمهلل جو وعال ود يكوم متعديم وود يكوم النمم.
وللمسألة مزيد ت صويو املقصووئ ام بوم األفعومل اوسوع مون بوم الصو مت وااوه ال يصوائ
القول بمملسمواة بيه ال عو القمام بمهلل جو وعال وبني الص مت القمامة بمهلل جو وعال.
مم هو ال اا بني االسم واملسمى؟
االسووم واملسوومى إذا اجتمعووه فيعو هبووم قو كالمو قو ع وود اهووو الكووالم وئخووو فيووه
اهووو السو ة رئا علووى اهووو الكووالم وبيماووم للح و فيهووم وإال فبح و االسووم واملسوومى لووي موون
البحوو املوجووئة خل الكتوم والسو ة وال خل كوالم الصوحمبة ر ووام اهلل علويهم وإاوم الكوالم
فيهووم حوومئو لكوون جو ّوا إىل الكووالم فيهووم ام املعتزلووة خم ووا خل ذل و توقئووة ل و الص و مت
ولتحاي األ ما هلل جو وعال.
وتلخيص املسألةا
ا ّم االسم م و الابن الاحيم الكامي وحنو ذلو

املسومى هبوذا االسوم هوو اهلل جوو وعوال

حممد املسمى به رسول اهلل  الكأس اسم املسمى هو هذا الذي تاى.
فالذم االسم ئاللة عممة واملسمى ااصبما هذا االسم على العني او على الذات.
إذا تبووني ذلو فووالم املسووألة الوويت اختل ووا فيهووم هو ا ووووام هووو االسووم عووني املسوومى ام ام
االسووم ووس املسوومى؟ وهووذه املسووألة مبسوووقة وقويلووة الووذيول لكوون اختصوومر القووول فيه وم ام
موذهب األاموة ام االسوم ال يصلو القوول بأاوه عووني املسومى وال ااوه ووس املسومى بوو املسووألة
فيه ووم ت ص وويو خل ئالل ووة االس ووم عل ووى املس وومى وام األ ووما تل ووة أل ّم ك ووو اس ووم ي وودل عل ووى
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املسوومى ونيوومئة صو ة فهووو يوودل علووى الووذات ويوودل علووى الص و ة الوويت تضووم هم هووذا االسووم
كمووم ذكااووم لك ووم الوواحيم ت وودل علووى ذات اهلل جووو وع ووال املتص و ة بملاب ووة والووذين و ووملوا إم
االسم هو عني املسمى جعلوا ااه ال فاا بني األ ما خل ئاللتهم على املس ّومى فععلووا العلويم
هو الاحيم مصمبقوة وجعلووا امللو هوو الووئوئ وحنوو ذلو بودوم ت اووة بوني االسوم والصو ة
يعووع جعل ووا ام األ ووما ئالووة علووى الووذات كمووم ووومل املعتزلووة علوويم بووال علووم رحوويم بووال ربووة
وجا.
وهكذا وهلم ّ
واملسألة فيهم قول لكن هذا بيمم ألصلهم.

س /2يتعاض ك س من الةبم لبعض مون الةوبهمت مون خوالل ئراسوته للعقيودة وال واا

ارجو حو هذه املةكلة كي يتعممو الةخص مع هذه الةبهمت؟

ج /الش و ام هووذا كوومان وك ووس موون املسووماو يا ووب املعلووم ر ووم خل ت صوويلهم للخمصووة موون

قووال العلووم لكوون حلضووور موون لووي مسووتواه مهيئووم لتلق و العلووم العووم فالاووه عووم فووذكا
املسووماو العقديووة وذكووا الت صوويو وكووالم اهووو ال وواا والةووبهة ورئهووم احلقيقووة خل األصووو ااووه ال
ي مسووب ال ي مسووب املبتوودب خل قلووب العلووم بووو البوود ام يتلقوومه موون علووم اصووول اهووو السو ة
واجلممعوة وفهووم موذهبهم وقوايقتهم وسو تهم خل ذلو بعود واااتووه الكتوب األوىل اووذا اوصو
ئاامم بممل هعية إذا علم موذهب اهوو السو ة واجلممعوة مون خوالل ملعوة االعتقومئ كمو ه عومم
خل تقايا مسماو اإلميمم بأمجعهم عواف موذهبهم خل اإلميومم موذهبهم خل الصو مت موذهبهم
خل األ ما خل القودر خل الييبيومت خل الصوحمبة خل األموا بومملعاوف وال هو عون امل كوا خل
والة األما وهكذا املسماو اليت يعا وهنم خل القدر خل اليوم اآلخا فيمم يعاض علوم ووول
اهو الس ة بعد ذل ي تقو إىل ماحلة تل ذل حىت ال يصلع على بعض الةوبهمت فويظن
ام هذه مل اة علوى موذهب اهوو السو ة واجلممعوة فيعواض لوه شو ا مون الت صويو مون الزيومئة
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
ام ال ض ووا وام يبت وودب العل ووم م وون اول ووه وام ال يع وواض ا س ووه للة ووبهة ألم الة ووبهة ر ووم
استحكمه فأ ات.
س /0موم مووو قملوب العلوم خل املسوألة الويت فيهووم وووالم وكوو ووول يسوت د علوى حوودي

صحيح؟
 /امووم خل مسووماو التوحيوود والعقيوودة فلووي َث صووورة تصوومب مووم ذكووا ام حوودي م صووحيحم
يعومرض حودي م صوحيحم آخوا خل مسوألة وذلو ام الكوو مون مةوكمة رسوول اهلل  املوووحى
إليه من ر العمملني واحل ال يعمرض حقوم بوو يليوده فوال ميكون ام يكووم خل مسوألة وووالم
من مسماو االعتقمئ ويكوم القوالم يعتمد فيهم على احمئي صحيحة.
امم إذا كماه املسألة من مسماو ال قوه العمليومت وحنوو ذلو فصملوب العلوم البود ام ياجوع
إىل موون ي و بووه موون اهووو العلووم فووسجح لووه احوود القوولني فيووذكا لووه وجووه االسووتدالل الووذي بووه
رجح هذا القول على سه.
س /4مم مع التيع بملقاآم ومم حكمه؟
 /التي ووع ب ووملقاآم اختلو و في ووه اه ووو العل ووم عل ووى اوو ووال اص ووحهم ام التي ووع ه ووو حتس ووني
الصوت بوملقاآم «ليس منما مم لم يمتب مالقرآو» يعوع مون حي سون صووته بوملقاآم و بوه
ع ه عليه الصالة والسالم ااه ومل «مما ذنو ا فم شم

ذنهم لن م يقمرذ القمرآو يه مر م

يتبن مما م م » يع ووع سوون ص وووته ب ووملقاااة وحتس ووني الص وووت بووملقاااة ه ووو التي ووع يع ووع عل ووى
حسووب مووم جووما خل و واااة القوواآم ال جيعووو القوواآم احلوومم ووما ولكوون جيعووو القوواآم حمس و م
الصو و وووت بو و ووه بتصبي و و و التعويو و وود علو و ووى ذل و و و كمو و ووم وو و وومل تعو و وومىل ﴿فَ م م مر نَا نَمرذهَم م مما ُ فَم م مما ار
َ
نُمرآهَ ُ﴾[القيممةا.]11
س /9هو الاافضة واجلهمية ليستم من اال ني والسبعني فاوة وكي ؟
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 /امووم اجلهميووة فأهووو السو ة مجيعووم علووى اهنووم ليسووا موون ال تووني والسووبعني فاووة ليسووا موون
فاا األمة.
وامم الاافضة فعمهور اهو الس ة على خاوجهم مون ال توني والسوبعني فاووة واملقصووئ مون
الاافضة اليالة الة الةيعة الوذين يلع ووم ابوم بكوا وعموا ر و اهلل ع هموم والوذين يتودي وم
بسب الصحمبة ويبيضوم بعض امهمت امللم ني ويقذفوم عماةة وحنوو ذلو مون معتقودامم
املعاوفة.
س /6مم حكم وول البعض شمات األوودار سوموته األوودار اوتضوته حكموة اهلل شومات

إرائة اهلل وحنو هذه العبمرات؟
 /شوومات األووودار األووودار مجووع ووودر والقوودر تبووع املق ودهر وهووو اهلل جووو وعووال والووذي
يةووما القوودر هووو اهلل سووبحماه وتعوومىل فقووول القماووو شوومات األووودار واشووبمه ذل و فووال ّم هووذا
لط ألم األودار لي ام مةيئة املةويئة هلل جوو وعوال هوو الوذي شوما القودر وشوما القضوما
سبحماه وتعمىل.
وسموته األودار هذه حمتملة حمتملة اذا وهذا وجت بهم اوىل.
اوتض ووه حكم ووة اهلل ه ووذه ص ووحيحة ال ب ووأس هب ووم اس ووتعملهم اه ووو العل ووم ألم االوتض ووما
خوومر عون الةو ا يعووع حكمووة اهلل اةووأ ع هووم شو ا هووو مقتضوومهم اوتضووه حكمووة اهلل ام
يكووم كوذا وكوذا يعوع مون القضوما الووذي حصوو يعوع ام موم حصوو موافو حلكموة اهلل جووو
وعال.
شوومات إرائة اهلل هووذا ايضووم م ووو مووم سووب فووال ّم اإلرائة الكوايووة هو املةوويئة فقووول القماووو
شمات إرائة اهلل كقوله شمات مةيئة اهلل وهو تكاار ال وجه له.
س /7مم مبط إئراك تكبسة اإلحاام؟
ج /ه و ووذه املس و ووألة م و وون املس و ووماو ال و وويت فيه و ووم اظ و ووا واخ و ووتالف وع و وودم و و ووو م و وون حي و و

االستدالل وألهو العلم فيهم مذاهبا
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م ه ووم -وه ووو املة ووهور ع وودهم -ام إئراك تكب ووسة اإلحو واام يك وووم ب ووأم تكو و بع وود تكب ووس
اإلممم من كمم خل املسعد فك اإلممم تكبسة اإلحاام فكو بعوده فقود ائرك تكبوسة اإلحواام
«وإنا ك ر فك روا».

والقووول ال ووم ام تكبووسة اإلح واام توودرك إذا حي يبوودا اإلموومم خل ال محتووة يعووع مووم كوومم وايبووم
م هم ألاه مم ااتقو من الاكن إىل ركن بعده الاكن الذي يل تكبسة اإلحواام هوو وواااة ال محتوة
ع وود موون ووومل باك يتهووم واووذا يقوومل -يعووع ع وودهم -إاووه يوودرك تكبووسة اإلح واام مووم حي يةووا
اإلممم خل ال محتة.
والقول ال مل ا ّم املأموم يدرك تكبسة اإلحاام إذا ائرك آموني موع اإلمومم أل ّم بوالال ر و
اهلل ع ه كمم يقول لل يب عليه الصالة والسالم ال تسبقع بآمني.
وااجئ بقية األسئلة إىل ووتهم.



الم ا  ،منم ُ َم َدا مالَ َكي رفيامة نَ موالً ،وذهزلَم علمما َر ُ مولر ر َو يماً،
 وإر او القممرآ َو َكم ُ
مالم ا عممالا الحقيقممة ،لمميس
ص م ادن ُ ال ؤمنمموو علمما نل م َ ق ما ،وذَيم َقنُ موا ذهام كم ُ
َو َ
كالم ال ش رر ،فَم َقد َك َفم َر ،ونمد ن امم ُ ا
خلوق ككالم الَ رريارة ،ف
ر َع ُ فَم َز َع َ ذَها ُ ُ
س َقر ،يث نال عمالا ﴿ َ أُصملري ر َ م َق َر﴾[ال مدثر  ،]62فَملَ ا ما ذَو َعم َد
وعا َ ُ َ
وذوعد ُ َ
ر
مول
ش رر﴾[ال دثر َ ،]62علر نَما وذَيم َقناما ذهم ن ُ
س َقر ل نال ﴿إرو َه َذا إراال نَمو ُل الَ َ
ا ُ َ
ر
نول ال شر.
خالق الَش رر ،وال يُشر ُ َ
[الةا ]

هذه اجلمو من كالم الصحموي ربه اهلل اشتمله على تقايا ووول السول وااموة احلودي
والس ة واهو الس ة واجلممعة واأل وا خل مسوألة القواآم وكوالم اهلل جوو وعوال وا ّم القواآم كوالم
اهلل م ه بدا وإليه يعوئ وا ّم القاآم لي خلووا وا ّم مون نعوم ام القواآم لووا فهوو كومفا
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وا ّم موون نعووم ام القوواآم كووالم البة ووا فه ووو ك وومفا بتوعوود( )1اهلل ج ووو وع ووال عل ووى ذل و بقول ووه

﴿ أُصلري ر
َ

َ َق َر﴾[املد اا.]26

وهذه املسألة وه مسألة القاآم وكوم القاآم كوالم اهلل جوو وعوال م وزل وس لووا هوذه

اكو املسووماو الوويت اختلو فيهووم امل تسووبوم إىل القبلووة وألجلهووم وك وواة الكووالم فيهووم هو اهووو
شاوه و َّابه خل القوام ال وم ااعواي وك وا الكوالم فيهوم
الكالم بأهو الكالم فه مسألة َّ
وإ بمت ذل وا يوه يعوع إ بومت ام القواآم كوالم اهلل وام اهلل يوتكلم حقيقوة وموم اشوبه ذلو
بعلم الكالم.
والكالم خل ا ذل حىت صمرت ع واام على االحنااف خل التوحيد م
ومووذهب اهووو الس و ة واجلممعووة الووذي ئلّوه عليووه ال صووو موون القوواآم والس و ة وئل عليووه

الم
إمجووم سوول هووذه األمووة هووو مووم ذكوواه الصحووموي فيمووم عووه وهووو ووووه وإر او القممرآ َو َك م ُ
رر
ر
ص ادن ُ ال ؤمنوو علا نل
ا  ،من ُ َ َدا الَ َكيفياة نَموالً ،وذهزلَ علا َر ُ ول َو ياًَ ،و َ
َ قا وهذه اجلمو إىل آخاهم اشتمله على مسماو يعع اشتمله على مو وعمتا
ال وضوع األولا ا ّم القاآم كالم اهلل.

والثاه ا ااه لي

خلوا.

والثالث ام من نعم ام القاآم كالم البةا فهو كمفا.

الم ا  ...إىل آخوواه هوذه اووذكا فيهووم بعووض
املسوألة األوىل وهو وولووه وإر او القممرآ َو َكم ُ
التعاي مت املهمة لتصورهم ولتصور مذهب اهو الس ة واجلممعة فيهم.
اوال ووله القرآو) بو وبوو ذلو اقوول وولوه (وإر او القمرآ َو هوذه الكوالم خل كسوا وزة

ول
إر او كملكالم خل كسا اامزة وبلهوم خل وولوه وإر او ُم َح ا مداً َع م ُد ُ ال صمطَفا يعوعا ه ُقم ُ
ر
الم ا  .أل ّم توحيود اهلل هوو اإلميومم والكوالم خل القواآم كوالم
ف َو يد ا ا إر او القرآ َو َك ُ
1

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

الم ا .
ومل وإر او القرآ َو َك ُ
القممرآو خل الليووةا مصوودر وواا يق واا وواااة وواآاووم فووملقاآم مصوودر وواا كمووم ووومل الةوومعا خل

وص ع ممم ر

اهلل ع ها

ضحوا أش ط عنواو السهود

ِّ
الليل س يحا ونرآها
يمُ َقط ُ َ

يعع واااة ر اهلل ع ه وار مه.
وامووم خل االصووصال ا فووملقاآم اسووم لكووو كتووم يتلووى اازلووه اهلل جووو وعووال علووى اوويب موون
اابيما ووه وذلو و ي وودل عل ووى ا ّم ختص وويص الق وواآم بمالس ووم ووم اا ووزل عل ووى حمم وود علي ووه الص ووالة
والسالم هو كتخصيص الدين الذي اازل عليه بمإلسالم فملقاآم هوو الوذي ااوزل علوى حممود
عليه الصالة والسوالم كموم ام اإلسوالم هوو الوذي جوما بوه حممود عليوه الصوالة والسوالم وإم
ئل علووى ذلو وووول ال وويب
اشوورتك خل اإلسووالم ئعوووة مجيووع األابيووما واملاسوولني وكووذل القوواآم ّ
عليووه الصووالة والسووالم فيمووم بووه ع ووه وصووح «ممما ذنو ا لش م

ذنه م لن م يق مرذ القممرآو

ئل علوى ام وواااة ال ويب ملوم ااوزل عليوه والتيوع بوذل علوى ام هوذا وواااة
يه ر يتبنما م » ّ
للقاآم .....ه مصدر واا واااة وواآام لكن هو ملم فيه شاف وم زلة.

الم ا ) هذا الل ظ ال م كالم اهلل هو ص ة من ص مته.
( َك ُ
والكالم اصله خل الليةا مم ع من األووال وتعدى وماله وهذا مأخوذ مون اشوتقما املومئة
اصووال موومئة الكوومف والووالم واملوويم فووالم َك و ولَ و و َم هووذه توودل علووى ووووة وشوودة خل تصواي ممم
وت ايعممووم خل ليووة العووا كمووم حووار ذل و العالمووة ابوون جووع خل كتمبووه خصووماص الليووة وهووذا
يوودل علووى ام حوودي الو

ال يسوومى خل الليووة كالمووم وعلووى القووول الووذي يسوومعه صوومحبه
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ئوم ووسه -يع ووع م ووم جياي ووه عل ووى ا س ووه -ال يس وومى كالم ووم خل اللي ووة او وواك ب ووه لس ووماه ال
يسوومى كالمووم حووىت يسوومع ووسه هووذا يوودل عليووه موون حي و االشووتقما األك و واألوسووط ام
هذه األحاف ال ال ة هذه َكو ولَو َوم حي مم فاوتهم ال تدل على خ ما وال تدل علوى لوني وال
تدل علوى رخوموة بوو هو تودل علوى وووة وصوالبة وشودة فخوذ مو ال َكلَ َوم عو َج َوا َ وَكلَّ َوم
ع و حت و ّدو ووووب هووذه الكلمووة َملَ و َ فيووه ووووة ولَ َكو َوم فيووه ووووة وكمو َوو فيهووم ووووة فحي و
صافه هذه املومئة وولبتهوم مسوتخدمم االشوتقما األكو او االشوتقما األوسوط فوالم هوذا يودل
ّ

على ووة وشودة وال يودل علوى خ وما ورخوموة ولوني وهوذا اصوو مهوم خل هوذا البوم خل فهوم
مع الكالم لية.
وسيأيت مزيد ت صيو ع د الائ على وول اجلهمية واملعتزلة خل هذه املسألة.
الم ا ) الكووالم ص و ة موون ص و مت اهلل وإ وومفته إىل اهلل جووو وعووال ه ووم إ وومفة
وولووه َك م ُ
ص ة إىل متص هبم.
والذي جما خل القاآم والس ة ام مم يضمف إىل اهلل جو وعال اوعمما

الن مموع األولا إ وومفة لوو وومت عل ووى اهلل س ووبحماه اعي وومم ومام ووة ب س ووهم وه ووذا كال وومفة
ر
اها﴾[الةوم ا ]10وإ ومفة العبود ﴿ َوذَهما ُ
البيه بيه اهلل وإ مفة ال موة ﴿هَانَةَ اللام َو ُ مقيَ َ
مام َع م ُد اللام ر﴾[اجلوونا ]15وكووو هووذه إ وومفة لوووا إىل خملقووه ولكوون هووذه اإل وومفة
لَ ا مما نَم َ
لتخصيصووهم بوومهلل جووو وعووال توودل علووى شوواف املضوومف إىل اهلل جووو وعووال يعووع علووى شوواف
البيه شاف ال موة شاف حممد عليه الصالة والسالم.

النمموع الثمماه ا معووم وليسووه بأعيوومم معووم ال تقوووم ب سووهم م ووو الابووة ال يوجوود اممم ووم

ش ا يسمى ربة مستقو عن مون يقووم بوه ال يوجود اممم وم شو ا يسومى كوالم مسوتقو عون
املووتكلم او السووممع هووذه املعووم والصو مت إذا ا ووي ه إىل اهلل جووو وعووال فالهنووم إ وومفة صو ة
ملتص هبم وهذا اخذ بقواعد اللية العابية.
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ومل بعدهم من ُ َ َدا الَ َكي رفياة نَموالً هذه الكلموة منم ُ َم َدا مالَ َكي رفيامة نَ موالً اورئهوم
الستعممل قما ة من ااموة اهوو السو ة واحلودي واأل وا اوذه الكلموة وهوو اهنوم ووملواا القواآم
كالم اهلل م زه س لوا م ه بدا وإليه يعوئ .فمستعملهم كمم استعملهم األامة من وبو.

ووله من ُ َ َدا بدا م ه مون ه وم ابتداايوة و مون اوم اسوتعممالت ك وسة خل الليوة وم هوم
ام تكوم لالبتداا وودمهم ال مظم خل حواوف املعوم مجوع معوم مون خل الليوة العابيوة مجعهوم
ا ع عةاة مع وه تزيد عن ذل فقملا
وتعليوو ٍ
وبدا وااتوهما
اتت م من لتبيني وبعض
فووأول معووم

ومع عن وعلى وخل وبعد
وناادة وإبدال وفصو
موون التبيووني ث التبعوويض والتعليووو والبوودا هووذه رتبهووم ومعو موون االبتداايووة

ام يكوم ال عو بدا من املس د إليه وووله ه م منم ُ َم َدا يعوع ااوه ابتودا مون اهلل جوو وعوال
يعووع موون اهلل ابتوودا فيعووع ب و من ام ابتوودااه كوومم موون اهلل جووو وعووال وهووذا ئلووه عليووه آيوومت
وح ال ُقم ُد ر
س رمم َرِّم َ رمال َح ِّق﴾[ال حووا ]132وكقولوه ﴿ َن رزيمل رمم
ك سة كقولوه ﴿نُل هَم ازلَم ُ ُر ُ
َ ركي َ ر يد﴾[فصلها ]42و س ذل كمم سيأيت بيماه.
ووله َ َدا هكذا بدوم وز منم ُ َم َدا ت سوسهم يعوع ظهوا منم ُ َم َدا يعوع كومم ابتوداا

ظه وووره وخاوجووه موون اهلل جووو وعووال ويقوومل فيه ووم ايض ووم منم م ُ َم م َدذَ َم م َدذ ََ بوومامز يعووع ب ووه
االبتووداا م ووه ابتوودا وام اهلل سووبحماه هووو الووذي بووداه حي يبتوودا ت زيلووه موون ووس اهلل جووو وعووال
بو ازل من اهلل ابتداا.
وومل الَ َكي رفياة نَموالً تقوديا الكوالم او سويما سو الكوالم املواائ م وها م وه بودا وووال بوال

كي ية .م ه بدا حي يبتودب م وه معو ولكون بودا م وه وووال ظهوا وخوا القواآم م وه وووال فهوو
كالمووه وووود ظهووا وخووا او ابتوودا م ووه ووووال ف و وولووه ووووال إخ واا ملوون ائعووى ااووه مع و موون
املعم جعو خل ا ج يو.
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وولووه مالَ َكي رفيا مة يعووع بووال كي يووة معقولووة وإال فووالم كووالم اهلل جووو وعووال الش و ام لووه
كي و ولك وون الكي و ووس معق ووول فيص وودا عل ووى ه ووذا و ووول اإلم وومم ممل و خل االس ووتوااا إ ّم
االستواا س جمهول والكي س معقول.

ووومل وذهزلَم علمما َر ُ مولر ر َو يماً

القاآم والس ة جما على اوعنيا

ذهزلَم يعووع اإلاوزال موون اهلل جووو وعووال واإلاوزال خل

النوع األولا إازال مصل وهذا يكوم من اهلل جو وعال وود يذكا من اهلل ووود ال توذكا

فيكوم اإلازال املصل من اهلل جو وعال.

و ممارة وهممو النمموع الثمماه ا ام يكوووم إاوزاال مقيوودا يعووع ااووه يقيوود ابتووداا اإلاوزال موون شو ا
س َ ا ر ﴾[اا ]5فصمر ه م ابتداا اإلازال او الت زيو من السومما وحنوو
لوا ﴿ َوهَم ازلنَا رم ال ا
ذل من اآليمت اليت فيهم الت زيو املقيد.

إذم ووله وذهزلَ علما َر ُ مولر ر هوذا ألجوو ا ّم اآليومت فيهوم ذكوا الت زيوو والت زيوو مصلو
وح ال ُق م ُد ر
س رم م َرِّم َ رممال َح ِّق﴾[ال حوووا ]132وكقولووه
م ووه جووو وعووال كقولووه ﴿نُممل هَم ازلَم ُ ُر ُ
ر
رر
ر
ر
)علَما نَملرم َ لرتَ ُكمو َو رمم
يل َر ِّ
وح األَممي ُ (َ 291
ب ال َعمالَ ي َ ()296هَم َمز َل م الم ُر ُ
﴿ َوإها ُ لَتَمن رز ُ
رر
ر
س مماو َع َررم م ي ُمرممي ﴾[الةووعاااا ]159-152وخل آيووة الة ووعااا هووذه وول ووه
ال ُ ن ممذ رري َ ( )291ل َ
َعلَما نَملرم َ أل ّم القلووب بووه تتميووز املوودركمت ألم القلووب بووه تتميووز املوودركمت املسووموعة او
املوودركمت املاايووة او املوودركمت املعقولووة فووذ ْكا القلووب خل آيووة الةووعااا ألجووو ييووز املوودركمت
بأاواعهووم ييووز املسووموعة عوون املسوومو و ييووز املااو عوون املااو و ييووز املعقووول عوون املعقووول
وهكذا وكذل وولوه ﴿ َن رزيل رم َ ركي َ ر يد﴾[فصولها ]42وكوذل وولوه ﴿ َ َمالم نَمموًال
ب َرر ي ﴾[ي ا ]91واآليمت خل هذا البم ك سة مت وعة.
رم َر ي
ووومل وذهزلَم علمما َر ُ مولر ر َو ي ماً والوووح ه ووم املقصوووئ بووه ام اإلاوزال كوومم وحيووم ذهزلَم
علا َر ُ ولر ر َو ياً اوح على حممد عليه الصالة والسالم.
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والووح خل الليوة -يعوع تعايو الووح خل الليوة-ا إلقوما اجو او العلوم خل خ وما وسوواعة
وا ووذا ي ووه الكتمب ووة وحي ووم و ي ووه اإلش وومرة وحي ووم وهك ووذا وه ووذا قو و مع وواوف خل اللي ووة
وا ح.
والوووح موون جهووة االصووصال ا اختل ووه التعوومري فيووه قسووب اصووصال مووذهب القماووو
وا ووذا جت وود خل ك ووس م وون كت ووب الت س ووس تعايو و لل وووح ال ي صب و عل ووى م ووذهب اه ووو السو و ة
واجلممعة خل مسألة الكالم ور م اقله من ال سن.
فالذم البد من معافة تعمري الوح خل االصصال يعع ع د اهو الس ة واجلممعة.
فعهاف الوح اصصالحم ع د اهو الس ة واجلممعةا هوو إعوالم ال ويب بةو ا إموم بكتوم او
باسول او مم او بالامم .وخل كو من هذه خالف لبعض املخمل ني.

ص ادن ُ ال ؤمنوو علا نل َ قا) يعع آمن به امللم وم.
ومل َو َ
مالم ا ع ممالا
مالم ا ع ممالا الحقيق ممة ووولووه ه ووم ذَيم َقنُم موا ذهام م ك م ُ
وذَيم َقنُم موا ذهام م ك م ُ
الحقيقممة اسووتعمو ل ووظ الحقيقممة رئا علووى وووول موون ووومل إاووه كووالم اهلل تعوومىل جموومنا كمووم

هووو وووول املعتزلووة و ووسهم هووذا موون جهووة اسووتعممل ل ووظ احلقيقووة ووم اسووتعمله فيووه ع وود اهووو
هذه البحوو.
ليس خلوق ككالم الَ رريارة) يعع ام اهلل سبحماه تكلم هبذا الكالم وهو صو ته لوي

خلوا بو هو وح م زل كالم اهلل جو وعال ص ته وامم املخلوا هو كالم ال ية.
إذا تبي ه ل هذه التعمري س ق ع د هذا وااجع إىل تقايا مم اشتمله عليه.
هذه اجلمو فيهم تقايا ا ّم القاآم كالم اهلل جو وعال وااه م ه بدا وااوه وحو وااوه كالموه

حقيقووة وااووه لووي خلوووا وهووذه املسووماو الوويت ذكووات ه و الوويت وارمووم األئلووة خل الكتووم
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
المسأأةلا الىل أ ا اةووأة القووول ال و القوواآم او ام كووالم اهلل جموومن واشووبمه ذل و
م ةأ القول هبذه املسألة؟ وحي خمل املخمل وم خل ذل ؟

مووم

من املعلووم ام اول مون تكلوم خل هوذه املسوألة هوو اجلعود بون ئرهوم و و هح بوه وحى بوه
خملوود القصوواي وكوومم يقووول إم اهلل حي يتخووذ إب وااهيم خلوويال وحي يكلووم موسووى تكليمووم كمووم
رواه البخمري خل خل افعمل العبمئ.
هذه املسألة تصورت ع د اجلهمية وع د جهم اصوصه فأصو ام اصال وهو ااوه اظوا خل
اصووو الوودين ووجوود ااووه مبووع علووى إ بوومت وجوووئ اهلل جووو وعووال –وااتبووه! مع و خل سوويما مووم
اذكابمختصوومر -اظووا ام اصووو الوودين مبووع علووى إ بوومت وجوووئ اهلل جووو وعووال ووود ابتل و هووو
بصما ة من م كاي وجوئ اإلله سوبحماه وتعومىل وحوسوه فيموم اورئوا عليوه مون األسوئلة فقوملوا
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
اهلووه قل ووول األع وااض خل األجسوومم وه ووو اصووو االحن وااف خل مووذهب اجلهميووة ث املعتزلووة ث
األشوومعاة واملمتايديووة واووذا السوول ي سووبوم كووو موون احنوواف خل الص و مت إىل جهووم فيقولوووم
هووو جهم و ألاووه مووم احنوواف إال ملوافقتووه جلهووم خل هووذا األصووو الووذي اصووله واحنوواف بووه عوون
م ه السل وهذه املسألة وهذا ال همم البمقوو ولوي ب هومم بوو هوو ئليوو بمقوو وومل خل
تقايوواها إم اجلسووم حت و ّو فيووه األع وااض -اجلسووم هووو املتحيووز كتووم متحيووز كاس و متحيووز

مب و متحيووز إىل آخوواه -األجسوومم حتووو فيهووم األع وااض واألع وااض م ووو ال و وئة احل واارة م ووو
االرت م م و الصول العاض العم م و احلاكة فيه والتحواك إىل آخواه هوذه هو معلووم اهنوم
ال توجوود ب س ووهم وإاووم وج وودت بمجلسووم واجلسووم حلَّووه في ووه هووذه األع وااض ئوم اختي وومره
العو َواض َّ
ألم العوواض ال يقوووم ب سووه وإاووم يقوووم
فلهووذا صوومر هووذا اجلسووم جسوومم حمتمجووم إىل َ
بمألجسمم ومم ئام ااه حمتم لوص صو مته بوجووئه حمتوم لصو مت فمعو ذلو ااوه وسه
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وإذا كوومم كووذب فمع و ذل و ااووه ووس كممووو وحمتووم ليووسه وإذا كوومم كووذل ف ع و هووذا ام
األعوااض جلبووه إليووه ومعو هووذا ام حلووول األعوااض خل األجسوومم ئل علووى اهنووم لووووة يعووع
عل ووى اهن ووم حمتمج ووة إىل م وون ي ووأيت إليه ووم هب ووذه األش وويما ال وويت يزه ووم ع وون سه ووم وتص وولح معه ووم
للوجووو ( )1فلهووذا صوومر اجلسووم ووومبال حللووول األعوااض فيووه وصوومر إذم اجلسووم حمتمجووم ليووسه
وجدا.
فصمر إذم لووم م َ
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 ع ووا هبووذا ال هوومم مووع ااووه خل حقيقتووه ووس
مق ووع و ووس مسووتقيم فأ بووه اووم وجوووئ خوومل وجوووئ ر اووذه األشوويما فلمووم اظوواوا خل هووذا
وملوا لها هذا ئليو صحيح فصو ْ ل وم ربو  .كومم جهوم فقيهوم ع وده علوم بملكتوم والسو ة
وملووم سووألوه هووذا السولال اظووا خل الصو مت الوويت جوومات خل الكتووم والسو ة فتحو ّوس خل ااّوه لووو
ا به هذه الصو مت لعومئت علوى هوذا الودليو الوذي حي جيود وسه خل إ بومت وجووئ اهلل عومئت
عليه بمإلبصمل ألاه وجد خل الكتم والس ة ام من الص مت االسوتواا مون الصو مت العلوو
موون الصو مت الابووة موون الصو مت االاتقوومم موون الصو مت اإلعصووما موون الصو مت اليضووب
موون الصو مت الا ووم إىل آخوواه وهووذه كلهووم معووم ال تقوووم ب سووهم وهو تووأيت وتووذهب يعووع
مون حيو هو فلهووذا وومل إاووه لووو ووومل اوم إم الصو مت صو مت الووابن جوو وعووال هو الوويت
جمات خل الكتم والسو ة علوى ظمهاهوم فالاوه يولول إىل ام يقومل لوه إذم فملوذي يتصو هبوذه
الص مت إذم هو حمتم إذم هو م وو اجلسوم فهوو جسوم كمألجسومم فلهوذا وومل اوم إم اهلل
سووبحماه ال ص و ة لووه إال ص و ة الوجوووئ املصل و وعلووى هووذا األصووو مةووى جهووم ا و الكووالم
وا مجيع الص مت حىت ا ما الابن جو وعال ي ساهم بمآل مر املخلووة.

1

ااتهى الوجه األول من الةايط ال ممن.
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ئل عليهوم العقوو ال ميكون
جما بعده املعتزلة فقملوا هذا ال همم صوحيح ولكون ثّ صو مت ّ
ام يكوم الا جو وعال موجوئا ئوم هذه الص مت.
جووما األشوومعاة ووووملوا كووالم املعتزلووة صووحيح لكوون الص و مت اك ووا موون ال و الو الوويت ا بتهووم
املعتزلة فه سبع وتلول إىل عةاين ع دهم.
بعود ذلو جوما املمتايديوة وووملوا الصو مت ومم البود مون الزيومئة علوى السوبع صو ة التكووين
وهكذا.
إذم ااةووأ الضووالل خل هووذه املسووألة ه ووو ه ووذا ال هوومم البمقووو علووى وجوووئ اهلل جووو وعووال
الووذي جعووو فيووه ئليووو األع وااض هووو الوودليو علووى حوودوو األجسوومم وم ووه ابصووو وص و اهلل
جو وعال بص مته وا ى الكالم.
واووذا مسووألة الكووالم ه و اعظووم املسووماو الوويت ق و فيهووم ألاووه ور هووم جهووم موون اجلعوود بوون
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.
إذا تبني ل ذل ف َم تعبسات تل ة عن م ةئ الضالل خل هذه املسألةا

فتوومرة جتوود موون يقووول -وكلهووم ح و  -ام موون يقووول إم م ةووأ الضووالل هووذه املسووألة هووو ام
إ بمت ص ة الكالم يستلزم التعسيم وه راجعة إىل مم ذكاام.
وم و هم موون يقووول إم ص و ة الكووالم املضوومفة إىل اهلل ص و ة تة واي يعووع إ وومفة تة واي ال
إ مفة ص ة إىل موصوف.
وهووذام القوووالم ووم اللووذام ذكا ووم الةوومر ابوون امل العووز خل هووذا املو ووع يعووع شووبهة الووذين
وملوا إم كالم اهلل جو وعال لوا.
المسأأةلا النية أأاا ا ّم ال وومس اختل ووا خل مسووألة الكووالم هووذه إىل او ووال ك ووسة يهم و
م هم عدئ –يعع ال استوعب األووال ألهنم قويلة وبعضهم ال فمادة م ه-ا
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األولا وول اهو الس ة واجلممعوة وهوو الوذي عوه وهوو ام القواآم كوالم اهلل جوو وعوال
عووه م ووه ج يووو ف ووزل بووه علووى حمموود عليووه الصووالة والسووالم فسوومعه م ووه حمموود عليووه الصووالة
والس ووالم وا ع ووه ال وومس وت وواله عل وويهم واا ووه م ووه ب وودا ج ووو وع ووال وإلي ووه يع وووئ وام ك ووالم اهلل
وازلوه فوالذم هوو صووت عوه بصووت ولوي
سبحماه وتعمىل يسمع وإذا كمم ج يو ود عه ّ
معو ق وووذف خل ئاخووو ج يووو او اخووذه موون اللووو اا وووح وام كووالم اهلل سووبحماه هووو كالمووه
حي وجد وااه إذا تل فملكالم كالم البمري والصووت صووت القومري فهوو كالموه املوجووئ
خل املصمح وهو كالمه املوجوئ الذي يسمع خل تالوة التم وهو كالمه الذي يسوتدل بوه
إىل آخاه ال خيا من هذه احلمالت عن كواه كالم اهلل جو وعال.
وهذا هو الذي وار خل هذا املو ع من الصحموية.
ال ممذها الثمماه ا مووذهب اجلهميووة وهووو ام اهلل سووبحماه ال يوص و بكووالم اصووال ولووي

تكلم وال بذي كالم فيسلب ع ه هذا الوص وي سا الكوالم خلووا م صوو يقومل لوه
كووالم فخل و اهلل هووذا القوواآم و وومه كالمووم لووه فيكوووم الكووالم كووالم اهلل جووو وعووال يكوووم
خلقم من خلقه.
ال ممذها الثالممثا مووذهب املعتزلووة وهووو شووبيه ووذهب اجلهميووة إال اهنووم وووملوا إم القوواآم

ل وووا خلقووه اهلل جووو وعووال خل ا و ج يووو فع و ّ بووه ج ي ووو او اقووو ج يووو مووم خل و خل
ا سووه فهووو لوووا خل ا و ج يووو وكووالم اهلل جووو وعووال خيلو خل احووال تل ووة موون جهووة
كالم موسى خل خل الةعاة وخيل خل كذا وخيل خل كذا إىل آخا ووام.
فووالذم يت قوووم علووى ااووه لوووا مووع اجلهميووة وجيعلوووم نيوومئة علوويهم ااووه لوووا خل مو ووع
ي مسووبه وهووذا مو 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 رو ج يو.

ال ممذها الرا م ا هووو مووذهب الكالّبيووة اتبووم ابوون كووال

بووو مووذهب ابوون كووال ا سووه

واتبمعه من األشمعاة و سهم وهوو ام كوالم اهلل جوو وعوال معو ق واحوداق وكتوب اهلل تعبوس عون
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هووذا املع و الواحوود فتوومرة يع و ع ووه بملعابيووة فيسوومى ووواآم وتوومرة يع و ع ووه بملس وايماية فيسوومى
إجنيو فتمرة يع ع ه بملع ااية فيسمى توراة وهكذا.
الوا

فالذم هو مع ولي ث صوت يسمع وال كالم حقيقة ولكن هو مع ومام ب
جو وعال القمه خل رو ج يو ف زل به ج يو ع ّ ع ه ج يو هبذه التعبسات املختل ة.
ال ممذها الخممامسا هووو مووذهب ال السو ة وقما ووة موون الصوووفية وهووو ا ّم كووالم اهلل جووو
وع ووال ه ووو م ووم ي وومض او م ووم ي يض ووه عل ووى ال وووس م وون املع ووم اج و ّوسة مع ووم احلكم ووة وه ووذه
اإلفم ووة ووود تك ووم مبمشوواة م ووه إىل العقووو ال عوومل –ع وودهم -والعقووو ال عوومل ي يضووه علووى
ال وووس حسووب اسووتعدائامم وووود تكوووم هووذه اإلفم ووة م ووه جووو وعووال مبمشوواة علووى ولووب
الاجو كقول قما ة من الصوفية وود تكوم هذه اإلفم ة خل ووماع تل ة.
املقصوئ من هذا تقايب املذاهب املةهورة خل هوذه املسوألة وإال فو م موذاهب اخواى اوذه
املسألة وكمم ذكات ل فالم هذه املسألة من ك يمت املسماو اليت تكلم فيهم ال مس.
ورئ واسوتدالل املخومل ني بوو
المسةلا النيلناا ائلة اهو الس ة واجلممعوة علوى وووام ّ
اقول اوال ائلة اهو الس ة واجلممعة على ووام.
فكمم عه املسألة فيهم اشيماا
ف يهووم ا ّم القوواآم كووالم اهلل وهووذه ائلتهووم ك ووسة معلومووة لكووم وم هووم وولووه جووو وعووال
﴿وإرو ذَ د رم ال ش رركري ا تَهار َك فَأ ر
َجرُ َ تاا يَس َ َ َك َال َم اللا ر﴾[التوبةا.]6
َ َ
َ ََ
ُ
وح ال ُقم ُد ر
س رم م
ووولووه منم ُ َم َدا ...نَم موالً هووذا ئليلووه وولووه جووو وعووال ﴿نُممل هَم ازلَم ُ ُر ُ
َرِّم َ رممال َح ِّق﴾[ال حوووا ]132ووولووه جووو وعووال ﴿إر او الام رمذي َ َك َفم ُمروا رالم ِّمذك رر لَ ا مما َجمما َ ُه َوإرهام ُ
لَ ركت مماب َع رزي ممز( َ 12ر ر ر
مل رمم م َم ممي ر يَ َديم م ر َوَال رمم م َخل رف م م ر َن رزي ممل رمم م َ ركم ممي
َ
)ال يَأ ي م م الَا م ُ
َ ر يممد﴾[فصوولها ]42-41ووومل َوإرهام ُ لَ ركتَمماب َع رزيممز ث وصو ه ث ووومل َن رزيممل رمم َ ركممي
َ ر ي ممد وا ووذا ح وواف رمم م ه ووذا م وون األح وواف املهم ووة خل تقاي ووا العقما وود الس وول ية في بي و
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لصملووب العلووم ام يعتووع بووه خل كتووب ال حووو وكتووب املعووم
ك سة ي يد خل هذا املو ع وخل سه من املوا ع.
َش

وومل مالَ َكي رفيامة يعوع ام الكيو
ر
و ُهو ال ا ر
ير﴾[الةورىا.]11
َ َ
س ي ُ الَص ُ

للعميع.

ألاووه ي يوود فيمووم ذكااووم خل موا ووع

وس معقووول وهوذا يودل عليووه وولوه ﴿لَميس َك ر ثلرم ر
َ

وذهزلَم علمما َر ُ مولر ر َو ي ماً يعووع ا ّم القوواآم وحو وهووذا امووا ظوومها متوواتا معوواوف

مالم ا عممالا الحقيقممة هووذه الكلمووة ئليلهووم وولووه جووو وعووال
ووومل وذَيم َقنُموا ذهام كم ُ
ر
﴿ َوَكلا َ اللا ُ ُمو َ ا َكلي ً ا﴾[ال سوماا ]164فتكلويم موسوى ا هكود بمملصودر فقومل َوَكلام َ اللام ُ
ُمو َ مما َكلري ً مما ووومل علمووما العابيووة إم تأكيوود ال عووو بمملصوودر يوودل علووى إرائة حقيقتووه واال
ياائ به س الظمها واحلقيقة هذا القول من بم الت زل معهم على حسوب ليوتهم وإال فوالم

اس ووتعممل احلقيق ووة وال وومن خل ه ووذا املو ووع ال يص وولح تأسيس ووم وإا ووم إذا ك وومم خل ال ووائ عل ووى
املخوومل ني فووال بووأس بووه موون بووم حوود وا ال وومس ووم يعافوووم ووومرم بووني هووذه اآليووة وبووني وولووه
﴿فَأَ رجرُ َ تاا يَس َ َ َك َمال َم اللام ر﴾[التوبوةا ]6فوالذم كوالم اهلل جوو وعوال الوذي تكلوم بوه هوو
حقيقة مجعم بني اآليتني آية باااة وآية سورة ال سما.
وص م هووم وووول املعتزلووة ووووول األشوومعاة امووم
المسأأةلا الرا أأاا او ووال اهووو البوود قو ّ
األووال األخا اجلهمية وال الس ة هذه اصويهم.
وووول املعتزلووة مةووهور وهووو ام القوواآم لوووا اسووتدلوا بوودليو عقل و -كمووم ذكااووم-
وهووو ااووه لووو ا بووه الكووالم وام الكووالم يسوومع فمع و ذل و ام الووا جووو وعووال جسووم ألم
حو خل ش ا فالاه يدل على ااوه جسوم علوى الوذي
الكالم ال يصدر إال ّ
بتيس وهذا التيس إذا ّ
ذكاام ل مون وووام وهوذا القوول يودلكم علوى ام الوا جوو وعوال جيوب ام ي وزه علوى مجيوع
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املظومها اجلسوومية بأاواعهووم ألم وصو ه جووو وعووال بأاووه جسوم ك ووا وهووذا القووول يووائ عليووه موون
جهتنيا
األولا ام ذكووا ص و ة الكووالم هلل جووو وعووال وارتبوومي اجلسوومية هبووم هووذا لووي بصووحيح

وذلو و ا ّم املقدم ووة ال وويت ب ووع عليه ووم ه ووذا القو وول ه و و ال ه وومم ووم وووه حل ووول األعو وااض خل
ئل القواآم والسو ة علوى بصالاوه
األجسمم وهذا ال هومم حي يودل عليوه القواآم وال السو ة بوو ّ
وذل من جهوة ام اجلسوم موجووئ بأعاا وه وااوه إذا كومم العواض وو خل اجلسوم فودل علوى
ام اجلسم س تمر حللوله –الحظ مع  -إذا كمم اجلسم و فيوه العواض واجلسوم حي خيورت
حلووول العوواض فيووه فوودل علووى ااووه حمتووم ال ي صبو علووى الصووورة الوويت فيهووم الكووالم أل ّم موون
وومل إ ّم القواآم كووالم اهلل تكلّوم بوه فلووو ويوو إاوه عوواض فيقومل اتصومفه بووه كومم ةويئته وودرتووه
واختيوومره سووبحماه وتعوومىل فخوومل موون هووذه اجلهووة ال ه وومم فوودل اوال عل ووى ام ال هوومم خل
ا سه س صحيح على هذه املسألة يعع تصبي ال همم س صحيح خل مسوألة الكوالم وئل
اص وولوا ال ه وومم حي يصبق وووه عل ووى وج ووه الصو ووا خل الصو و مت جعلو ووا
ماي ووم عل ووى اهن ووم حي م ووم ّ
اجلسمية والعا ية متالنمة ئاامم مع احلمجة وهذا فيه اظا كمم ذكات ل .

الم ممرد الثم مماه ا ا ّم ال ص ووو ئل ووه عل ووى ام الق وواآم ك ووالم اهلل ج ووو وع ووال وعل ووى ام اهلل
يتكلم وعلى ام هذا ا هكد لكدات وجممو هذه ال صو إذا اريد تأويلهم فالاها
اوالا ال يستقيم خل كو املوا ع.

وال م ا ااه يلزم م ه ا الص مت اليت وص هبم املعتزلة ر العمملني.
امووم األولا فووال يسووتقيم خل كووو مو ووع فم ووو مووم وووملوا خل وولووه َوَكلا م َ اللا م ُ ُمو َ مما
َكلري ً مما وووملوا إم مع وومه َكلام َ اللام ُ ُمو َ مما َكلري ً مما ع وود املعتزلووة بووأ ّم معو كلووم اهلل موسووى
يسووعع ااووه ووع كالمووه املخلوووا خل الةووعاة وهووذا السوومم ا هكوود خل ح و موسووى ألاووه ووع
كالمووم تكليمووم يعووع ام التكلوويم لووي تأكيوودا لل عووو الووذي بوودا موون اهلل جووو وعووال ولك ووه
إلحسمس موسى م ع وومل بعض ال مس خل هذا َوَكلا َ اللا ُ ُمو َ ا َكلري ً ا يعوع جاحوه
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جا وووود جووما بعووض املعتزلووة إىل امل عمووا بوون
بأظوومفس احلكمووة جتا ووم اخووذوه موون كلّووم يعووع ّ
العالا -وهو احد القااا الذين جعلوا وااامم معتمدة على ال حو -فقومل لوه خل هوذا املووقنا
ر
ا ا
اوواا َوَكلم َ اللم َ ُمو َ مما َكلي ً مما .وووملا هبووع وواات ذلو فمووم تصو ع بقولووه تعوومىل ﴿ َولَ ا مما َجمما َ
ُمو َ ا لر ر ي َقا رنَا َوَكلا َ ُ َرُ ُ﴾[األعاافا ]140ومم تص ع بقوله تعمىل ﴿ رل َ ال ُر ُ ُل فَ ا
ضملنَا
ضم ُ َعلَمما َمعممن رممنم ُ َمم َكلام َ اللام ُ﴾[البقوواةا .]290وهوذا يوودل كمووم ذكااوم لو علووى
َمع َ
ااه ال يستقيم مع اآليمت األخا.
المسأأةلا الب أأا أ يا وووول األشوومعاة فهووذا هووو اخصووا األو ووال ألم وووول املعتزلووة
مجهووور األمووة يقووول االفووه يعووع مجهووور امل تسووبني للقبلووة يقولوووم االفووه خل نمما ووم هووذا مووم فيووه
من يقول بقول املعتزلة إال الو قواا ا الاافضة واإلبم ية او اجوار والزيدية.
وووول األشوومعاة ذكااووم لكووم ام كووالم اهلل مع و وام القوواآم الق و خل ا و ج يووو فع و
ع ووه وهووذا القووول م و هم ال ش و ااووه اخووص موون وووول املعتزلووة ولووذل جتوود ام األشوومعاة هووم
الووذين اخ ووذوا نم وومم ال ووائ علووى املعتزل ووة خل خل و الق وواآم خل الق وواوم املتوالي ووة هب وود نم وون الس وول
كمإلممم ابد والبخمري واألامة هلالا تولوا الائ وع مومم بون سوعيد و وسه ومون صو لكون
وتوسووع خل ذل و هووم األشوومعاة وبي و هم وبي و هم م وومظاات
موون رئ علووى املعتزلووة بووائوئ عقليووة ّ
وألجو خالف املعتزلة واألشمعاة خل هوذه املسوألة كومم اهوو احلودي واألشومعاة خل اول األموا
مت ق ووني ووس تل ووني ح ووىت ح وود ه فت ووة اب وون القة ووسي املعاوف ووة خل اواخ ووا الق ووام اج وومم
فصمرت امل مبوذة العظيموة موم بوني األشومعاة واهوو السو ة فكومم األشومعاة ال يعل ووم موذاهبهم
خل كو املسماو على الت صيو حىت حد ه ال ت ة.
املقص وووئ م وون ه ووذا ام األش وومعاة رئوا عل ووى املعتزل ووة خل خلو و الق وواآم واص ووو م ووذهب اب وون
كووال خل هووذه املسووألة ااووه توسووط مووم بووني وووول اهووو احلوودي -ألاووه خووملط اهووو احلوودي -
ومم بني وول املعتزلة فأتى هبوذا الةو ا الوذي هووا ام القواآم معو ألم الوذي مون اجلوه ويوو
إم القوواآم لوووا هووو ام كووالم اهلل جووو وعووال اصووات وحوواوف وااووه يسوومع فقوومل ا و 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 تبووني ذل و ف أخووذ موون هووذا ت ص وويو وهووو ام ئاللووة الكووالم علووى الل ووظ واملع و فيهووم
مذاهبا
مممذها ذهممل السممنة واله اعممة واهووو احلوودي واأل وواا ام الكووالم والقووول إذا اقلو يعووع

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.
والثاه مذها ال عتزلةا وهو ام الكالم هو خل املع وخل الل ظ جممن.

والثالممث وهممو مممذها الكال يممةا وهووو ام الكووالم للمعووم ولكوون احلوودي إخااجووه هووذا
ئليو ووو ع و ووه واسو ووتدلوا علو ووى هو ووذا بقو ووول األخصو ووو خل الةو ووعا املةو ووهور املعو وواوف ع و وودهم خل
االستداللا
جعو اللسمم على ال لائ ئليال
إم الكالم ل ال لائ وإام
والكووالم عل ووى هووذا البي ووه ورئ االسووتدالل ب ووه إىل آخوواه م و ّوا مع ووم خل الواس ووصية ف ح وويلكم
عليهم ألاه معاوف مةهور كارامه اك ا من ماة.
ااجع على اصو املسألة وهو ام الكالبية واألشومعاة ووملوا إ ّم الكوالم معو كوالم اهلل جوو
وعووال مع و القوومه خل رو ج يووو وهووذا ألجووو اهنووم اصوولوا تأصوويالت وم هووم ام الكووالم ال
كمووم اسوتدلوا هبوذا البيووه اوذا ذكووات
يودل علوى اإلخواا وإاوم يوودل علوى موم ووومم خل الو
لكووم خل اول الكووالم تعاي و كلّووم وَكلَو َوم 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
تدل على ش ا مل وح م ائ ومم احسن وول املعاي وإم كمم لي جممل احتعم وملا
يبمئره اللقط إذ يلقوط
من ال مس من ل ظه لللل
وبعضهم ووله كمحلصى يقمل فيليى وال يصيى له
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يعووع موون ال وومس موون ل ظووه لللوول يعووع الل ووظ البوود ام يل ووظ خيووا فكي و يكوووم الكووالم
والقول يكووم خل الوداخو ئوم اجومر ؟ وكيو يكووم املعو يودل عليوه خل اإلاسومم بوال ل وظ؟
وإذا كومم َث ل ووظ فوالذم ث معو والل ووظ البود ام يل ووظ وخيوا فوودل ذلو علوى ام ووووام بوون
الك ووالم معو و وام ه ووذا ه ووو األص ووو في ووه ه ووذا الشو و اا ووه مع وومرض بمللي ووة خل تأص وويالمم او
اشتقموممم وايضم معمرض بمل صو اليت سق م ل بعضم م هم.
الكالبية ور هم ابو احلسن األشعاي واملمتايدي خل الكالم خل هذه املسألةا
 تمرة يع وم ع ه بقوام الكالم ص ة ا سية.
 وتوومرة يع و وم ع ووه بووأم الكووالم كووالم اهلل جووو وعووال ووودمي يعووع وبووو ام خيل و اجل و
وبو ام يوجد ش ا تكلم بكالم ودمي وااتهى.
 تمرة يع وم ع ه بأاه مع ومام بمل .
 وتومرة يعو وم ع وه بأاوه عبومرة يعوع القواآم عبومرة عون كوالم اهلل يعوع عو ه بوه عون كووالم
اهلل.
إذا تبووني ل و ذل و فحمصووو معتقوود هووذه الصواا و -الكالبيووة األشوومعاة واملمتايديووة -ا ّم

القاآم وودمي كوالم اهلل جوو وعوال وودمي يعوع تكلوم اهلل جوو وعوال بوه خل األنل ث ملوم ارئ إازالوه
علووى حمموود عليووه الصووالة والسووالم ووومم مووم تكلووم بووه خل األنل بووه مع و فألقوومه خل رو ج يووو
ف ووزل بووه ج يووو وعو ّ ع ووه وإالّ فكووالم اهلل ع وودهم لووي بملعابيووة ولووي بملسوايماية ولووي إىل

آخاه لت زهه عن الليمت.
إذا تبووني ذل و فموون احسوون الووائوئ علوويهم مووم استةووكله اآلموودي اآلموودي موون حووذاا
األشوومعاة املعوواوفني وموون األذكيووما وووملا إ اظووات خل هووذا القووول وهووو ا ّم كووالم اهلل ووودمي
وا ّم القوواآم ووودمي وااووه حووني اوح و إىل حمموود عليووه الصووالة والسووالم إاووم اوح و بملعبوومرة و ووم

الق خل ا ج يو فأشكو عل ا ّم القاآم فيه آيمت ك سة فيهوم التعبوس ع وه بل وظ املم و
﴿نَممد م ر اللام ُ نَممو َل الاترم ُه ر
ادلُم َ فرم َو رج َ مما﴾[المئلووةا ]1وهووو كوومم ث جممئلووة؟ وهووو
َ
َ َ
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كمم ث نو ؟ وهو كومم ث صووت حوىت يسومع اهلل؟ وومل نَمد َ م ر َ اللام ُ فوالذا كومم اهلل وومل
هووذا القووول خل األنل وال نوجووة وال جممئلووة وال وووول فمووم الووذي ووع؟ فيلووزم م ووه ام وولووه نَممد
َ م م ر َ وك ووو افع وومل املم و خل الق وواآم اهن ووم ووس مصمبق ووة للواو ووع وه ووذا ه ووو الك ووذ وه ووذا
الش ااه رئ م صق مجيو ألاه يلزمهم على اصوام وال فاار ام م ه.
إذا تبني ل ذل ف قول خالصة الائ على هذه الصواا يكمن خل اشيماا
األولا االستدالل بمللية خل مع كلّم خل مع الوح هذا واحد.

الثمماه ا االسووتدالل بمل صووو موون القوواآم والسو ة الوويت فيهووم اإل وومفة والقمعوودة ال وواا مووم

بني إ مفة املخلوومت وإ مفة املعم .

والثالثا ااه يائ موم اسوتدلوا بوه مون ااووا األئلوة م وو موم ابصولوه خل ام الكوالم يودل علوى

املعو و و فق و ووط خل اللي و ووة وا ّم ال و وووح يك و وووم ب و وومملع واإللق و ووما خل ال و وواو و و ووس ذل و و و م و وون
االستدالالت وا ووام يلزم التةبيه يلزم التعسيم إىل آخاه.
وايضم بقول اآلمدي خل الت اي مم بني املم واحلم ا.
اقل ووم علوويكم والكووالم يصووول ألم هووذه املسووألة فيهووم قووول يعووع واك وا املسووماو واعظووم
املسماو ق م وت صيالت ه هذه.
علووى العموووم اق و ع وود هووذا ألم الووووه تووأخا واكمووو إم شووما اهلل تعوومىل املسووماو خل
الدرس القمئم.
ه ووو ئاام ووم إذا او ووحه [حص ووو] م ووو ه ووذا الواح وود يت ووأحي م وون جه ووة وه ووو ام م ووو ه ووذا
الكالم ال ي بي ام يقار خل املذاهب األخاى اووال األووام لكون البود م وه ألاوه موع األسو
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
قملب العلم السع السل عايم عن ووة احلعة وووة الدليو وعون فهوم كوالم ال ومس خل ذلو
ألاه ود يقمل إاكم ال ت هموم تقلدوم إىل آخاه فالذا فهم املسماو و وبصهم واسوتصم ام يوائ
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عل ووى اولئو و فق وود اص ووا احلو و إ وومفة عل ووى ام كت ووب الت س ووس املخمل ووة ملو و ه اه ووو السو و ة
واجلممعوة اك ووا مون كتووب الت سوس السوول ية واك ووا كتوب الت سووس واحلودي وإىل آخوواه شوواو
احلدي يعع وكتب األصول كلهم على م ه األووام ال جتود كتمبوم خل األصوول مون الكتوب
املتقدمة إال مم ش ّذ ا به مذهب اهو الس ة واجلممعوة خل مسوألة الكوالم حوىت كتوب احل مبلوة
جت وود فيه ووم ووالل خل ه ووذه املس ووألة ألهن ووم وافق ووا األوو ووام خل ام الق وواآم عب وومرة او مع و وحن ووو
ذل .
[األسئلة]
جنيب عن بعض األسئلة خل الو ئوما .
س /1هذا يسأل عن ائلة املعتزلة عن ماائهم.

 /ائلو ووة املعتزلو ووة ك و ووسة ممو ووم اسو ووتدلوا بو ووه ام اهلل جو ووو وعو ووال وو وومل ﴿إرهام مما َج َعلنَم مما ُ نُمرآهًم مما
ر
مل فري َ مما
َع َر يمما﴾[الزخووافا ]0وحن ووو ذل و فووذكا اجلعووو واجلعووو وووملوا هووو ع و اجل و ﴿ َج َع م َ
مل رمنم َ مما َو َج َ مما ﴾[األع واافا ]115يعووع
َو َج مي ر اثمنَ ممي ر ﴾[الاعوودا ]0يعووع خلقهووم ﴿ َو َج َعم َ
خلقهم وهكذا اجلووا علوى كالمهوم معواوف وهوو ام اجلعوو خل الليوة إذا تعودى إىل م عوول
واحد صومر عو خلو وإذا تعودى إىل م عوولني صومر عو ص ّوس إرهاما َج َعلنَما ُ نُمرآهًما َع َرريما
يع ووع ص و ّوسامه واآا ووم عابي ووم يع ووع ووس خلق وومه واآلي وومت عل ووى ه ووذا ك ووسة وه ووذا م وون ا ووع
حععهم ألهنم م قو ة بمللية.
س /2العلم والكالم ال س ؟
ج /من هذه اجلهة ع دهم مم فيه فاا يعع كو مم وومم بومل

فهوو معو وومام بومل

العلم ال اا بي ه وبني الكالم العلم راجع إىل املعلوممت وامم الكوالم راجوع إىل موم سي سوب
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 املعو الووذي تكلووم بووه فووأوحى
إىل ج يو هذه املعم خل ا سه فع ع هم ج يو وا ح.
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س /0مم رايكم فيمن [ ]....الكالم على االستواا؟
 /ذك ووات لك ووم خل إش وومرة او ر ووم م ووم ذكام ووم لك وون مو و ه الس وول خل الك ووالم ام
الك ووالم و وودمي ال ووو ح وومئو اآلح وومئ يع ووع اص ووو صو و ة الك ووالم حي ي ووزل اهلل س ووبحماه وتع وومىل
متص و م هب ووم س ووبحماه وتع وومىل واتص وومفه ب ووملكالم اول س ووبحماه وتع وومىل اتص وومفه ب ووملكالم ان
لذل يقولوم كالم اهلل جو وعال ودمي ال و حمئو اآلحمئ وكالمه اوعمم جو وعال ا
كالم كوه ندريا وهذا الذي به تكوم األشيما ويتصواف سوبحماه وتعومىل خل ملكوه
وهو الذي جمات فيه االستعمذةا اعوذ بكلمومت اهلل التمموة مون كوو شويصمم وهمموة ومون كوو
عني المة اعوذ بكلممت اهلل التمممت من شا مم خل  .وخل م و ووله تعمىل ﴿ َولَمو ذَها َ ما فرم
األَر ر ر
مه َرة ذَنم م َمالم َوالَحم م ُمر يَ ُ م م ُد ُ رم م م َمعم م رمد ر َ م م م َعةُ ذَ ُحم ممر َمم مما هَرف م م َد َكلر َ م مما ُ
ض م م م َشم م َ
اللا ر﴾[لقممما ]22وحنو ذل من اآليمت هذه الكلممت الكواية القدرية.
وال و ال م من كالم اهلل جو وعال الكالم الشرع المدين وهوو الوذي تعبود ال ومس
جو وعال ام يعملوا به خل العمليمت وام يصدووا بأخبمره.
وهذا األشمعاة يقولوم ودمي كله ودمي.
س /4هو القاآم الكامي شاوحه ومعمايه مكتو خل اللو اا وح؟
ج /اع و و ووم كم و و ووم و و و وومل س و و ووبحماه ﴿[ َم م م ممل ُهم م م م َمو نُم م م ممرآو](َ )1م رهيم م م ممد()62فر م م م م لَم م م مموح
مح ُفوظ﴾[ال و ا ]22-21وومل جو وعال ﴿ فَ َال ذُن رس ر وانر ر النُه ر
وم( َ 72ر
سم
ُ
َ
ُ ََ
)وإهام ُ لََق َ
لَو َمعلَ ُ و َو َع رظي ()72إرها ُ لَ ُقرآو َك رري ()77فر كرتَاب َمكنُوو﴾[الواوعوةا ]21-29اهلل جوو
وعووال جعووو القوواآم خل اللووو اا وووح مكتوبووم وبووو ام يووتكلم بووه فمووم خل اللووو اا وووح هووذه
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
()1الةيخ وملا وإاه لكتم .

مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم
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جوو وعوال كالموه الوذي هوو القواآم جعلوه خل اللوو اا ووح تكاموة لوه ويصومم يعوع جمموعوم
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
علوى ال ويب عليوه الصوالة والسوالم وجومات العا وة األخوسة املوافقوة ملوم خل اللوو اا ووح وال وويب
علي ووه الص ووالة والس ووالم ك وومم يق واا خل اول األم ووا البق وواة ث ال س ووما ث آل عمو واام كم ووم ج ووما خل
احلوودي حذي ووة و ووسه فهووذا خل األمووا األول ث ملووم كمووو القوواآم و ووه آيمتووه و عا ووه ال وويب
عليووه الصووالة والسووالم علووى ج يووو خل العا ووة األخووسة علووى هووذا الرتتيووب والصووحمبة كتبوووه
عل ووى م ووم عو ووا م ووه علي ووه الص ووالة والس ووالم ا ووذا ك وومم إذا ج وومات آي ووة و وومل علي ووه الص ووالة
والسالما اجعلوهم بعد آية كذا ووبو آية كذا كمم هو معاوف.
س /9هو ازل القاآم على ج يو م صووم او مكتوبم؟
ج /ال م صوووم يعووع مسووموعم عوه ج يووو امووم املكتوو فووال عالوووة جل يوو عليووه السووالم

بووه هووذا موون او ووال األشوومعاة اهنووم و ووملوا إم ج يووو اخووذ الق وواآم م وون الل ووو اا وووح وومل ووه
السيوق و سه وهذا بمقو ألم الكتمبة ال عالوة جل يو هبم ج يو ع فأئى.
س /6موون سووأل ال وويب  ام يوودعو لووه وام يصلووب لووه املي وواة موون اهلل بعوود موتووه هووو هووذا

شاك؟
 /اجلووا ا اعووم وهووو شوواك اكو ألم ال وويب عليووه الصووالة والسووالم ال يوودعى بعوود موتووه

فصل ووب ال وودعما م وون املي ووه وقل ووب ال وودعما بمإل م ووة او االستس ووقما يع ووع ام ي وودعو اهلل ام
ييي و او ام يوودعو اهلل ام يي ووا ام يوودعو اهلل ام يعص و وحنووو ذل و هووذا كلووه ئاخووو خل
ماج َد لرلام م ر فَ م َمال َ ممدعُوا مم م اللام م ر
ال وودعما خل ل ووظ ال وودعما واهلل ج ووو وع ووال و وومل﴿وذَ او ال س م ر
َ َ
َ ََ
ذَ َ ًدا﴾[اجلونا ]11والذي يقول إ ّم هذه الصوورة وهو قلوب الودعما ختوا عون الصلوب الوذي
بووه يكوووم الةوواك شوواكم فالاووه ي و قض اصووو التوحيوود كلووه خل هووذا البووم فكووو اا ووا الصلووب
قلووب الوودعما يعووع قلووب الوودعما موون امليووه قلووب املي وواة موون امليووه او قلووب الوودعما موون
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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
آخ َمر
بم واحد ه قلب والصلب ئعما فداخلة خل ووله تعومىل ﴿ َوَمم يَمدعُ َمم َ اللام ر إرلَ ً ما َ
رر ر ر
سمما ُ ُ رعنم َد َرِّم ر إرهام ُ َال يمُفلرم ُ ال َكممافر ُرو َو﴾[امللم وووما ]112وخل وولووه
َال مُرَهمما َو لَم ُ م فَ ها َ مما َ
وذَ او ال سم ر
ماج َد لرلام ر فَم َمال َممدعُوا َمم َ اللام ر ذَ َ م ًدا وخل وولووه ﴿ َوالام رمذي َ َممدعُو َو رمم ُدوهرم ر َممما
َ ََ
ر
يَ لر ُكو َو رم نط ر ير﴾[فومقاا ]10وحنوو ذلو مون اآليومت فوملت اي مضومئ للودليو ومون فهوم
موون كووالم بعووض اامت ووم الت اي و 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
ام لكن ام يصلب من امليه الودعما هوذا بدعوة موم كماوه اصوال موجووئة ال ع ود اجلومهليني
وال ع وود املس وولمني فح وود ه فه و بدع ووة والشو و ولك ه ووم بدع ووة ش وواكية ك اي ووة وهو و معو و
الةو و معة إي وول معو و الةو و معة ال وويت م وون قلبه ووم م وون ووس اهلل فق وود اش وواك؟ الةو و معة قل ووب
الدعما قلب الدعما من امليه هو الة معة.
اكت هبذا القدر التق إم شما اهلل وفقكم اهلل ملم ب ويا ى.
وصلى اهلل وسلم على ابي م حممد.



اع ّد هذه املمئةا سمحي اجلزاااي.

