
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 فصل في مبحث القرآن العظيم 

 وبيان اختالف الناس فيه و مذهب السلف

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

فيها نتائج، نستغرب أن توجد هذه النتائج عندهم، لكنها بنيت على مقدمات اقتضتها عقولهم، ثم لزم على ......
ال من يبي يتصور أن مسلمًا ينتسب إلى اإلسالم ويسجد هلل يصلي، يقول:  ،وازم فالتزموا بهاهذه المقدمات ل وا 

 سبحان ربي األسفل، أو يقول: 
 أال بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ر   تذذذذذذذذذذذذذذذذذذزداد الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنوب 

 

 وتذذذذذذذذذذذذذذذذذنوم  البصذذذذذذذذذذذذذذذذذائر والقلذذذذذذذذذذذذذذذذذوب 
 

اك مقدمات بيتصور أن شخص ينتسب إلى اإلسالم وتدعى فيه الوالية أن يقول مثل هذا الكالم، إال أن هنمن 
استرسلوا فيها، وألزموا بلوازم فالتزموا بها؛ ألنه لو لم يلتزموا لنقضوا مذاهبهم، ومن يريد   به السعادة إذا عرف 
هذه اللوازم رجع عن قوله، والذي ال يريد   به السعادة فيستمر في ظالله وغيه يستمر إلى أن يصل على حد 

وهذه المقدمات قيلت عن حسن قصد  قال: هذه األقوال، وهذه ال.....ي يخرج فيه من الدين، والذي يم ن أن
؟ أو أن لهم مآرب يريدون أن -جل وعال-يعني هم يقصدون التنزيه، فهل  المهم صحيح، قصدهم التنزيه هلل 

 يتوصلوا بها من باب  لمة حق أريد بها باول؟ 
وضرره بالغ على عقيدة السلف؛ ألنه  ،فسيربالت بعن الرازي صاح -رحمه  -سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

منظر، وأوتي بيان وقوة حجة، والشبهات التي يوردها يصعب اإلجابة عنها، حتى هو يعجز عنها، يورد شبهات 
شبهات عند المعتزلة بقوة وبوضوح وبجالء ويؤ د عليها ويبدي رأيه ثم إذا أراد أن يجيب  ،في مذهب المخالفين

ال فهو يستويع أن ينقضها بدليل أنه ظهرت عجز، هل يقال: أنه من  أجل أن يقرر الشبهة يضعف في ردها وا 
عنده الشبهة بقوة وبوضوح وبجالء وهو ال يقول بها، لكن مع ذلك يأتي برد ضعيف، وهذا قد ي ون أسلوب ماكر 

، ثم ويدعمه بقوة من أساليب المناظرات، يتظاهر اإلنسان بأنه ال يرى هذا القول وهو في الحقيقة يراه، فيذ ره
 يذ ر الرد الضعيف ليقتنع به من يقرأ، باعتبار أنه جاء على لسان منصف.

بإنصاف، يعني  -رحمه  -وأجاب عنهم  ،شيخ اإلسالم سئل عن الرازي، وسئل عن  ثير من رؤو  المبتدعة
عن األشخاص تحرى  حينما يرد بقوة على المبتدعة على عموم المبتدعة والبدع، وشبهات المبتدعة فإذا سئل

وتوقف، فقال عن الرازي: بعض أو  ثير من النا  يوعن في قصده، يوعن في قصده والذي أراه أنه ينصر ما 
لكنه ما أعوي ز اء، لماذا؟ هل بذل السبب  ،أعوي ذ اء وقوة حجة ،يراه الحق، يعني قصده سليم، لكن هذا ما

قليات وضعفه في النقليات وصل إلى ما وصل إليه؟ يعني في الوصول إلى الحق؟ أو أنه بسبب استرساله مع الع
- سورة النصر، سورة العصر، في تفسير سورة العصر من تفسيره يقول: إن امرأة جاءت إلى النبيفي تفسير 

سألت عنه في المدينة فدلت عليه، فقالت: يا رسول   إنها شربت الخمر، ثم زنت،  -صلى   عليه وسلم
ثم قتلت هذا الصبي، قال: أما  ونها شربت الخمر فألنها لم تدرك صالة العصر؛ ألنه يفسر فحملت من الزنا، 



سورة العصر، وأما  ونها زنت فلكذا، ولكونها قتلت فلكذا، األلوسي لما ذ ر هذه القصة نقاًل عن تفسير الرازي 
ولعمري أنه  ،ذ رها اإلمام في تفسيرهماذا قال؟ قال: ذ رها اإلمام في تفسيره، هم إذا أولقوا اإلمام انصرف إليه، 

ال ذم؟ هذا ذم غاية في الذم، فبضاعته من الحديث ضعي فة إمام في معرفة ما ال يعرفه أهل الحديث، هذا مدح وا 
من الحديث، ويسترسل في العقليات ال بد أن يصل إلى هذه النتائج، فعلى  جدًا، واهية، ال ي اد يعرف شيئاً 

ول أمره، أو من بداية أمره أن ي ون مالزمًا للنصوص، معواًل على الوحيين، حريصًا والب العلم أن ي ون من أ
 ،على مراد   ومراد رسوله بالورق والوسائل التي سلكها سلف هذه األمة ،على فهم ما جاء عن   وعن رسوله

ال إذا اتبع العقل والرأي ال بد أن يزيغ، وال بد  أن يضل، ال سيما في مباحث وأئمتها لفهم الكتاب والسنة، وا 
 ولي  لها نظائر تقا  عليها، ولي  ثم إال النص أو التوقف. ،التي ال تدرك بالمشاهدة الغيبيات

 في األخير يقول: وما هو مذهب الراغب األصبهاني والكفوي؟
ومع ذلك ال  ،مون ، لكن ال يسلالكتابين، أنا أراجع في الكتابينأنا ال أعرف مذهبهم بدقة؛ ألني لم استكمل قراءة 

 ء من التأويل عندهم.اشيأأستويع أن أحدد المذهب بدقة، يمر علينا 
الراغب له هذا الكتاب المفردات، وهو نافع في بيان غريب القرآن، نافع، يعني جودته في  ونه يذ ر األلفاظ في 

بجميع  ،فردة معجميع القرآن، ويفسرها في موضع واحد، ف أنه تفسير موضوعي، يتكلم على الموضوعات م
اآليات التي وردت فيها ويفسرها في موضع واحد، وهذا ال شك أنه يعين والب العلم، يعين والب العلم، لكن مع 

، هذا في غاية السوء من  تب "محاضرات األدباء، ومحاورات البلغاء والشعراء" :ذلك ألف  تابًا في األدب اسمه
األدب على أدب الدر ، ومع األسف أن هذه الكلمة خصت  األدب، يعني فيه نقيض األدب؛ ألنهم يولقون 

و تاب  ،عرفًا بالكتب التي هي مناقضة لألدب، و تاب الكليات للكفوي أيضًا فيه فوائد جمعها من بوون المراجع
 يعني تعب عليه، ويستفيد منه والب العلم فائدة  برى، ومرتب على الحروف مثل المفردات.

ووبع في  ،مراراً  هاية في غريب الحديث البن األثيرأول ما وبع على هامش الن المفردات وبع مرارًا، وبع
ووبع وبعه الحلبي وحقق أيضًا من قبل شخص يقال له: محمد  ،الموبعة الميمنية قديمًا أيضًا مفرد في مجلد

 أحمد خلف  ، تحقيق جيد، هذا إذا وجد فوبعته أفضل الوبعات.
وع قديمًا، وبع في تر يا، وفي مصر، وبعات قديمة يعني منذ مائة وخمسين سنة، وأما بالنسبة للكليات فهو موب

وبعضها دون، ثم وبع في الشام في خمسة أجزاء محقق، وبعة نفيسة إذا وجدت ويبة، ثم وبع في مجلد واحد 
 مضغوط.

 ..طالب:.....
 يعني المسائل، األلفاظ، ألفاظ يفسر ألفاظ.

ال فاألسئ  .لة  ثيرةن تفي بهذا السؤال وا 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى   وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدالحمد هلل رب العالمين، 
 ، الناظم:-تعالىرحمه   -أما بعد: فيقول المؤلف 

 فصل: في مبحث القرآن.
 الترجمة؟ ،يعني تتفق عليه النسخ



 .....طالب:....
القرآن العظيم، هنا يقول: وبيان اختالف النا  فيه، ومذهب ؟ فصل في مبحث مع م شرح المؤلف موجود

 السلف.
 إيش عندك؟

 ........طالب:
 لمن؟

 ...طالب:....
 ويش هو؟

 ...طالب:.....
في مبحث القرآن العظيم والكالم المنزل القديم، هذه اجتهادات العبرة بما  تبه المؤلف، الشرح مع م شرح 

 المؤلف؟
 طالب:......

 : -تعالى رحمه  -يقول 
 وأن ماااااااا ماااااااد  اااااااا  مااااااا   بريااااااا 

 

 مااااااااان مح ااااااااام القااااااااار ن وال ن يااااااااا  
 

 وأن ما قد جاء مع جبريل
 إيش؟

 ..طالب:......
 وأن ما قد جاء مع جبريل

 طالب:.....
 يستقيم الوزن؟هاه؟  لكم ما في قد، 

 .....طالب:...
 أنت، أنت؟

 .........طالب:
 اء مع جبريل؟ ل النسخ تتفق على حذف قد، هنا أيضًا وأن ما ج

 .........طالب:
 بن قاسم، هي اللي معي، حاشية ابن قاسم فيها قد، في غيرها؟على 

 في أحد يقوع لنا البيت؟
 .........طالب:

  .......هاه؟ ال ما يلزم، العروض  لنا يعرفه، العروض  لنا يعرفه
 ..........طالب:

 نحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت هذا.



 ...طالب:.....
 الشيخ ابن عثيمين فيها؟ نسخة

 ...طالب:.....
 ويب.

 ...طالب:.....
 إيش هو؟
 ......طالب:..

 قد، بال شك.ا، لإيه ألنا قوعته
 تعالى:  -رحمه  -يقول 

 وأن ماااااااا ماااااااد  اااااااا  مااااااا   بريااااااا  
 

 مااااااااان مح ااااااااام القااااااااار ن وال ن يااااااااا  
 

ال غير مصروف؟ نعم، غير مصروف، غير مصروف وهنا صرف من أجل  الضرورة، جبريل مصروف وا 
ال فاألصل أن يقول: مع جبريَل، لكن احتج إلى الصرف من أجل التنزيل مجرور، وال بد من  ضرورة الشعر، وا 

 االتحاد بين شوري البيت في الرجز.
 وأن ماااااااا ماااااااد  اااااااا  مااااااا   بريااااااا  

 

 مااااااااان مح ااااااااام القااااااااار ن وال ن يااااااااا  
 

الذي تكلم به،  -جل وعال-إياه عن    ، يعني من القرآن الذي جاء به جبريل مبلغاً "من مح م القر ن وال ن ي "
عليه -، تلقاه عنه النبي -عليه الصالة والسالم-ونزل به إلى النبي  ،يسمع  وسمعه منه جبريل بصوت وحرف

الذي تكلم به، ومنه هو مضافًا إليه؛ ألنه  وبلغه إلى األمة، وبلغه إلى األمة، فالقرآن  المه -الصالة والسالم
ليه يعود، إ  ، هذه عقيدة سلف هذه األمة وأئمتها.-سبحانه وتعالى-لى   بدأ، وا 

جاءت نسبته إلى جبريل، وجاءت نسبته إلى محمد عليهما الصالة والسالم، الكالم إنما يضاف إلى من قاله 
عليه -مبتدئًا، وقد ينسب إلى من نقله عن قائله، لكن حقيقة النسبة إنما هي لمن قاله ابتداًء، ونسب إلى محمد 

سورة  (40 – 38)] {َ ِريم   َرُسول   َلَقْولُ  ِإنَّهُ  * ُ ْبِصُرونَ  َل  َوَما * ُ ْبِصُرونَ  ِبَما ُأْمِسمُ  َفَل } -الصالة والسالم
، ونسب إلى جبريل في سورة التكوير، وهو واحد، والواحد ال يم ن أن ينسب حقيقة إال إلى واحد، ال [الحاقة

ما قال قول نبي، ال، قول  {َ ِريم   َرُسول   َلَقْولُ  ِإنَّهُ }لى االثنين بلفظ الرسالة، ينسب حقيقة إال إلى واحد, وأضيف إ
رسول، فالرسول بهذا اللفظ يدل على أنه مرسل من غيره، وأن غيره هو الذي قال: ما أرسل به، فاإلضافة حقيقة 

والتجوز، ولذا يجمعون على أن ناقل إنما تكون للقائل ابتداًء، وأما الناقل فال يضاف إليه إال على سبيل التوسع 
نقله عن  -عليه السالم-، ناقل الكفر لي  ب افر؛ ألنه لي  هو الذي قاله ابتداًء، ف ون جبريل الكفر لي  ب افر

إلى من قاله وتكلم به  ته  أضيف إليه باعتبار أنه أرسل به، هو قول في الجملة، وهذا القول األصل في إضاف
فصحت نسبته إليه من هذه الحيثية على سبيل  -عليه الصالة والسالم-بلغه إلى النبي ابتداًء، ثم جبريل 

ال فاألصل أن الكالم لمن قاله ابتداًء، وعرفنا أنه أضيف إليهما بلفظ الرسالة، مما يدل على أن هناك  التجوز، وا 
 .-سبحانه وتعالى-مرسل بهذا القول وهو   



ال ب"من مح م" لكن المتشابه لي  يانية؟ بيانية، بيانية ليست تبعيضية، من مح م القرآن، : من هذه تبعيضية وا 
 ب المه سبحانه؟

 نزيلمن مح م القرآن والت
  لماااااااااااااااااه سااااااااااااااااابحانه ماااااااااااااااااديم

 

 ................................... 

 خبر أن، 
 وأن ماااااااا ماااااااد  اااااااا  مااااااا   بريااااااا  

 

 مااااااااان مح ااااااااام القااااااااار ن وال ن يااااااااا   
 

 ما الخبر؟ أيهما الذي تتم به الفائدة، ويحسن الس وت عليه؟ أيه المه هذا الخبر، أو قديم؟ 
 ..طالب:......

 أو أن القرآن قديم؟ ،وأن ما قد جاء، أن القرآن  المه،  المه سبحانه
 ...طالب:.....

 خبر بعد خبر أو وصف؟
 .........طالب:.

 هاه؟
 .......طالب:..

و خبر لمبتدأ محذوف وهو قديم؟ يأتي للمبتدأ أكثر إذن انتهت الجملة، ويب قديم؟ هل نقول خبر بعد خبر، أ
 من خبر، يقول:

 ومذذذذذذذذذذذن ي ذذذذذذذذذذذن ذا بذذذذذذذذذذذت فهذذذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذذت 
 

 مصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيف مقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيض مشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت 
 

 خبر بعد خبر.
 ..طالب:......

محمدًا، ثم يؤتى بألفاظ الجمل، وفي  وأن :مثل ما يقالخبر، أو نقول الخبر  المه، يعني نقول:  لها خبر بعد 
لح بعض هذه الجملة أن ي ون خبرًا، إذا أريد اإلخبار به عن المبتدأ، فالسياق هو األخير عبده ورسوله، وقد يص

 الذي يحدد، يعني هل مراد الناظم أن يقرر أن القرآن  الم  ؟ أو يريد أن يقرر أن القرآن قديم؟ 
 .........طالب:
 هاه؟

 ....طالب:.....
، أو أن القرآن  الم   هذا مفرون منه، لكن يريد يعني المبحوث في هذا المبحث هو تقرير أن القرآن  الم  

 أن يقرر أنه قديم.
 ..........طالب:
 نعم؟

 .....طالب:.....
 نعم؟



 ...طالب:......
يل أمينه أوحاه إليه من مح م ائصاحب الحاشية يقول: أي وأن نجزم ونعتقد أن الكالم الذي جاء من   مع جبر 

بواسوة جبريل هو  الم  -صلى   عليه وسلم- الذي أنزله   على نبيه محمد القرآن العظيم، ومح م التنزيل
   سبحانه، تكلم به حقيقة... إلى آخره.

نما هو من قول ابن  الب ومن تبعه، لكن  يريد أن يجعل الخبر  المه، وقوله: قديم، لي  من قول السلف، وا 
ا؟ إذا حصل التردد على سواء فالذي يقرر هو المؤلف، وال هل يريد أن يقرر أنه قديم؟ من له الفصل في مثل هذ

 ، اإلش ال أننا منا نحضر الشرح األصل ال بد من الرجوع إليه، نعم.بد من الرجوع إلى  المه، وقد شرح عقيدته
( 1)] {ُثمَّ  َ َياُ هُ  ُأْحِ َمْت  ِ َ اب  }، المح م يقابله المتشابه، وجاء وصف القرآن بأنه مح م "من مح م القر ن" الم، 

آلخر بالتشابه، والمراد ، وجاء أيضًا وصفه بأنه متشابه، وجاء أيضًا وصف بعضه باإلح ام والبعض ا[سورة هود
ال جميع القرآن؟  هنا وصف يعني جميعه، فهو يريد أن يتكلم عن القرآن  {َ َياُ هُ  ُأْحِ َمْت  ِ َ اب  }بعض القرآن وا 

مح م من المتشابه، فقوله: مح م، ال مفهوم له؛ ألن القرآن  له مح م، و له متشابه، بجملته، ال يريد أن يفصل ال
ذا قيل: إن بعضه متشابه، وبعضه مح م، صار لإلح ام معنًى وللتشابه  وهذه لها معنى، وهذه لها معنى، وا 

 معنًى يختلف.
وهل هذا من عوف الشيء ، ، ويب الواو هذه عاوفة تعوف التنزيل على القرآن"من مح م القر ن وال ن ي "

 على نفسه، أو من عوف التغاير؟ نفسه، هو يريد بالقرآن، هو التنزيل.
يسمع؛ ألن فيها ما يدل على أنه  م  ، تكلم به حقيقة بحرف وصوت، ال شك أن القرآن  ال" لمه سبحانه"

ه يسمع، وهو أيضًا صوت؛ ى يسمع، فدل على أن، أبلغه مأمنه حت[( سورة التوبة6)] }َح َّى َيْسَمَ  َ َلَم ّللاهِ{يسمع، 
ْبَناُه َنِ يًّا{ألن فيه نداء،  ْذ ، يدل على أنه يسمع إما بصوت مرتفع، أو بصوت منخفض، [( سورة مريم52)] }َوَمرَّ }َواِ 

المقصود  ْبَناُه َنِ يًّا{َمرَّ } ، تكررت في القرآن،[( سورة مريم52)] }َوَناَدْيَناُه{، [( سورة الشعراء10)] َناَدى َربَُّك ُموَسى{
ن اختلف الصوت قوة وما يقابل هذا.  أن فيه ما يدل على أنه بصوت؛ ألن النداء مسموع، و ذلك المناجاة وا 

، أن ي ون  المه مشابهًا لكالم المخلوقين، هذا بالنسبة للصفة ومعناها، -جل وعال-، تنزيه هلل " لمه سبحانه"
، وهذا خالفًا لمن يقول: إن  الم   مخلوق،  الم -جل وعال-فعلمه عند    وأما  يفيته،  يف تكلم بالقرآن؟

حينما خلق الكالم  ويب،  مخلوق، خلقه في شيء من خلقه، أو في الشجرة، إذ نادى موسى، خلقه في الشجرة،
قول فرعون: أنا في الشجرة ونوقت الشجرة وقالت لموسى: أنا ربك، ما الفرق بين قول الشجرة: أنا ربك، وبين 

ن القرآن ن  الم   مخلوق، إلمعتزلة والجهمية الذين يقولون: إرب م األعلى؟ في فرق؟ ما في فرق، على قول ا
لغاء الشرع.  مخلوق، و فروا بسبب ذلك؛ ألن مقتضى ذلك إلغاء األمر وا 

صوص، وال استعمله السلف ال ، قديم هذه اللفظة تقدمت، وأن القديم لم يرد إوالقه في الن" لمه سبحانه مديم"
ن  ل -جل وعال-بالنسبة لما يتعلق باهلل  ، وال ما يتعلق بصفة من أوصافه؛ ألن هذه اللفظة ال تعني األزل، وا 

ما تقدم على غيره  العرجون القديم يم ن أن يوصف بأنه قديم، وذ رنا في أوائل الدرو  أن من اشترى بيتًا أو 
العام الماضي في مثل هذه األيام من العام الماضي، واشترى قلمًا في هذه األيام، أو  ، فياً أو  تاب اً سيارة أو قلم

في هذه األيام، أو سيارة في هذه األيام، يصح أن يقال: الجديد، للمتأخر يقال  اً في هذه األيام، أو اشترى بيت اً  تاب



ال سيما وأنه لم يرد في النصوص  -جل وعال-له: جديد، والمتقدم يقال له: قديم، فهل يم ن أن يوصف الرب 
قديم أزلي، وهي تعني التناهي في ؟ ال يم ن، وهل يرفع هذا المحظور إضافة  لمة أزلي، هبمثل هذا وهذا مفاد

ُل َواْْلِخُر{القدم، وحينئذ تكون مساوية لألول الذي جاءت به النصوص،  ، يعني األول [( سورة الحديد3)] }ُهَو اأْلَوَّ
عليه الصالة -، ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله -جل وعال-يء، وهذا هو الالئق باهلل لي  قبله ش الذي

 ، أما قديم فلم ترد في النصوص ولم يستعملها السلف.-والسالم
ن  ان  :جاء في الذ ر أعوذ باهلل العظيم، وسلوانه القديم، وسلوانه القديم، فسلوانه يم ن أن يوصف بأنه وا 

باألول، أو أن قديم هنا تعني التناهي بالقدم التي تساوي  -جل وعال-ون أواًل،  ما يوصف   قديمًا إال أنه ال ي 
ال غير مم ن؟ أو أن وصف الصفة ال يلزم منه  األولية، فيصح أن يتمسك بها إلثبات هذا اللفظ، مم ن وا 

الكالم فإنه حادث؛ ألن   جن  الكالم، ال آحاد ي االوراد في الموصوف، يعني إذا قلنا: إن  المه قديم، يعن
 إذا شاء. ،تعالى تكلم، ويتكلم متى شاء

ذا عرفوا الحديث بأنه ما يضاف إلى النبي  يجعلونه في  -صلى   عليه وسلم-هو يقول:  المه سبحانه قديم، وا 
ذا محدث ثدَ ح  قلنا: جاء وصف القرآن بأنه م   مقابل القديم الذي هو القرآن، قيل له حديث؛ ألنه يقابل القرآن، ، وا 

نظرنا إلى القرآن باعتباره آخر الكتب اإللهية من هذه الحيثية محدث؛ ألنه قبله  تب وصحف، جاءت من عند 
ولم يستعملها سلف هذه األمة وال ، فمثل هذه اللفظة قديم، ينبغي أن يتقى؛ ألنه لم يرد بها نص، -جل وعال-  

أنه يرى أنه قديم بجملته، بجملته، والقول الحق عند أهل السنة  أئمتها، إضافة إلى أن في  المه ما يدل على
ن  ان قديم النوع فاهلل  تكلم في األزل، ومتصف بهذه الصفة إال أنه بالنسبة آلحاده  -جل وعال-والجماعة أنه وا 

 [( سورة المجادلة1)] ِفي َ ْوِ َها{ }َمْد َسِمَ  ّللاَُّ َمْوَل الَِّ ي ُ َ اِدُلكَ ، متجددًا، هل نستويع أن نقول أن ةوأفراده متجدد
ا نقول قديمة، ال، على  المهم أنه تكلم في أنها قديمة؟ نعم في يوم نزولها م في يوم نزوله هل نستويع أن نقول

القدم وال تكلم، وهذا فيه شبه من  الم األشعرية، فيه شبه من  الم األشعرية، الذين يقولون: أنه تكلم في األزل 
، أما اختالفه باختالف اللغات، اختالفه باختالف اللغات وهذا تقدم مه واحدكلم دفعة واحدة، و الوال يتكلم، ت

 بيانه والرد عليه.
 نعم.

 .-جل وعال-، مضافة إليه -جل وعال-هي مضافة إليه 
 نعم،  يف؟
 .....طالب:...

 إيه.
 ...طالب:.....

 تحضره غدًا.على  ل حال لو راجعت الحديث وشفت ما قال فيه أهل العلم 
 يقول: 

 أعيااااااا الااااااورى بااااااالن  يااااااا ع اااااايم  ..................................
 



أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا  -جل وعال-أعجزهم، وهم ممن بلغ الذروة في الفصاحة والبالغة وتحداهم   
بمثله ثم بعد ذلك عجزوا، تحداهم  بعشر سور من مثله، وقال: لو أنهم اجتمعوا وتظاهروا وتعانوا على أن يأتوا

أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، والسورة  ما تكون وويلة تكون قصيرة،  ما تكون وويلة تكون 
قصيرة، فحصل التحدي بأقصر السور، ومع ذلك في باب التحدي المتحدى يحاول جاهدًا ب ل ما أوتي من قوة 

واع أن يستعين بأحد مهما  لفه ذلك لفعل، والعرب هم أهل الفصاحة أن يدفع عن نفسه العجز، ولو است
واشتهر  ،موسى ي قوموالبالغة، يعني  ل أمة تكون معجزة نبيها الكبرى فيما اشتهر عندهم، فاشتهر السحر ف

النسبة لموسى، وحصل التحدي بالوب، بإحياء الموتى، فحصل التحدي في باب السحر ب ،الوب في قوم عيسى
عليه الصالة -األكمه واألبرص في بالنسبة لعيسى، وحصل التحدي بالقرآن؛ ألن من بعث فيهم النبي  بإبراء

 أهل فصاحة وبالغة والقرآن هو الغاية في هذا الباب الذي ال يستويع أحد أن يأتي بسورة من مثله. -والسالم
 قد يقول قائل: هل حصل التحدي بآية؟ 

 ها؟
 ......طالب:.
  يف؟

 ....طالب:...
يعني هل يعجز العربي أن يقول: ثم نظر؟ نعم، ما يعجز، ولذا لم يحصل التحدي بآية، ومع ذلك هذه اآلية 
المختصرة الم ونة من خمسة حروف في م انها وفي موضعها بين ما قبلها وما بعدها، غاية في االختيار 

قدرة ما لديهم، حاول ومن حاول جاء في هذا الم ان، ولديهم من الوالبالغة، قد ال يستويع العربي أن يضعها 
بالمضح ات، يحاول المعارضة جاء بما يضحك منه الصبيان، حتى قال من قال من المبتدعة من المعتزلة 

نما هم صرفوا عن معارضته، ويسمونه التحدي بالصرفة، يعني أنهم وغيرهم: أن اإلعجاز  ال لعجزهم عن ذلك، وا 
فوض عند أهل العلم؛ ألنهم إذا صرفوا ما صار هناك تحدي، ما هناك يستويعون، لكنهم صرفوا، وهذا قول مر 

تأتي إلى أشل  ي تب؟ هل للتحدي مجال، له مجالتحدي، يعني ما معنى أن يتحدى األشل، أشل اليد اليمنى أن 
أو مقووع اليد تقول: اكتب؟ لي  فيه مجال للتحدي، فالصرفة بمثابة الشلل، ال يستويعون ذلك، ومنهم من 

اآللة متوفرة لكنهم لم  ،ل: إن فيه آية حتى مع القول بأنهم صرفوا، صرفوا ال بمانع حسي، واآلالت موجودةيقو 
ال معنوي؟ هم ما اختلفت عليهم من أمورهم شيء، حالوا ما استواعوا،  يفعلوا، يعني الصرف شيء محسو  وا 

و  إنا حاولنا وعجزنا، وواحد  :افما قالو قرآن  اد قلبه أن يوير، ومن سمع القرآن منهم أذعن، ومن سمع منهم ال
 بغى يتكلم وعجز، لنقول بالصرفة؟ 

لكن  ،المقصود أن القول بالصرفة ال وجه له، ولي  بصحيح، ومردود ومرفوض، ولديهم القوة، القدرة على الكالم
الم البشر هم مالك العجز عن معارضة القرآن، يتكلمون بالكالم البليغ، يتكلمون بالكالم الفصيح، بالنسبة لك

 أزمته من حيث القوة والبالغة والفصاحة والجزالة، لكن ال شيء بالنسبة لكالم الخالق المعجز.
ظهر بعض من يعارض القرآن فمثل ما قلنا: أتى بالمضح ات، هناك  تاب للمعري اسمه هذا يقال أنه في 

ريات، يقال في ترجمته: أنه  ان األصل فيه مواعظ البريات، الفصول والغايات، الفصول والغايات في مواعظ الب



وضعه، رمي بالزندقة وما يستغرب أن يؤلف هذا الكتاب بهذه النية، معروف المعري أنه في معارضة اآليات، 
لكنه مع ذلك  المه بالنسبة  ،لكن من يقرأ  تابه يعرف أن هذا الرجل رغم أنه لديه من القدرة والفصاحة ما يبهر

عض الدعاة دعا شخصًا من النصارى ممن ال يحسن من العربية، وال يفهم في العربية وال للقرآن ال شيء، وب
حرف، فقرأ عليه شيء من القرآن، بترتيل معين، وقرأ عليه من  الم البشر بنف  الترتيل، بنف  الترتيل والنغمات 

ني فال شيء، قال له: هذا ال وأما الثا ،وفرق بينهما، في القراءة األولى دمعت عيناه، ووقر اإليمان في قلبه
اعترفوا  -عليه الصالة والسالم-شيء، وال يفهم من العربية شيء، يعني صناديد قريش رغم عداوتهم للنبي 

يقرأ سورة  -عليه الصالة والسالم- الم الوليد بن المغيرة وغيره، جبير بن موعم لما سمع النبي  وأذعنوا،  ما في
  . وهو مشرك قبل أن يسلم الوور يقول:  اد قلبه أن يوير،

والنصارى إذا سمعوا يعني من تحدث عنهم القرآن في وقت التنزيل، إذا سمعوا من القرآن شيء تفيض أعينهم 
من الدمع، ومع األسف أن المسلم يسمع القرآن، ويقرأ القرآن وال يحرك فيه ساكنًا، ال يحرك ساكنًا، يعني مثل ما 

  ويأتي بالنواقض، ويقرأ القرآن، و أنه يقرأ جريدة، ويسمع القرآن باألصوات  تقدم أن المسلم يردد ال إله إال
 المؤثرة ومع ذلك  أنه يسمع نشرة أخبار، ال يؤثر فيه شيء.

 أعيااااااا الااااااورى بااااااالن  يااااااا ع اااااايم  ...................................
 

 مثله، أعياهم يعني أعجزهم. عجزوا أن يأتوا بشيء، وال بسورة من، والواقع "أعيا الورى بالن "
عالم ويعلم وعالم  -جل وعال-سميع عليم، من صفاته،    -جل وعال-: فعيل صيغة مبالغة،   "يا ع يم"

قال له عليم؟ وصيغة الغيوب وعليم لكن ال يقال له عالمة، والبشر في المبالغة يقال له: عالمة، لكن هل ي
 ؟[( سورة يوسف76)] َفْوَق ُ  ِه ِذي ِعْ م  َعِ يم {}وَ مبالغة فعيل؟ هل يقال للبشر عليم؟ 

 طالب:.....
 نعم، هذا يدل على أنه يم ن أن يوصف بهذه الصفة.

 ولاايف فااي طااوق الااورى ماان أصاا ه 
 

 أن يساااااا طيروا سااااااورة ماااااان مث ااااااه 
 

 في وسعهم، ولي  في مقدورهم من أصله، يعني من أساسه، نعم ، لي  "وليف في طوق الورى "
 طالب:....

 يف؟  
 طالب:....

نعم، من أصل الورى، من أصل الخلق، يعني مع قدرتهم على ذلك، ومع عدم صرفهم عنه أن يستويعوا سورة 
ومع ذلك لم  ،من مثله؛ ألنه قد وقع تحدي، والتحدي ال شك أنه يحمل اإلنسان على أن يأتي بأقصى ما يستويع

مثله، والسورة من مثله قد تكون في سور واحد،  سورة  يستويعوا ال اجتماعًا وال انفرادًا أن يأتوا بسورة من
النحر، قد تكون في سور واحد، وقد عجزوا، مع أنهم موصوفون بالفصاحة والبالغة ومع ذلك أذعنوا واعترفوا، 
وشهدوا له في حال  فرهم، قبل إسالمهم أما من أسلم منهم فهذا مفرون منه، ومن حاول المعارضة  مسيلمة 

ا يزعم أنه قرآن يوحى إليه، فأتى بما يسخر منه بسببه األوفال، وأما بالنسبة لكتاب المعري مثاًل، جاء بم
 لكنه ال يقارب وال يداني ما جاء في  تاب   تعالى. ،الفصول والغايات هو فيه شيء من الفصاحة



   وعلى آله وصحبه أجمعين. ،نبينا محمد   وسلم وبارك على وصلى ،و  أعلم
 
 


