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 : : املَقـــّدَمــــــةاملَقـــّدَمــــــة
 : أما بعد والصالة والسالم على رسول هللا. احلمد هلل،

Anamnesis) )علم مقابلة  وتعين، هي أول عملية يقوم هبا الطبيب حني يقابل املريض
 ويشخصه؟ علتهيكتشف و  كيف يقابل الطبيب املريض:  أي وتشخيص املرض، املريض

الوصول و  التشخيصيف  منهجهونكشف عن  ،تفكري الطبيب بوصلةإذن دعوان نرتبع على 
 للمرض.

، عن امسه وعمره الشخصية همعلوماتاملريض أول ما نسأل عن سأل ن: يقول الطبيب
 .وجنسيته

 : مع الفروض واالحتماالت واختبارها، فنسألهجببدأان  فإذا انتهينا من معرفة شخصيته
 ما الذي تعاين منه؟

 (.شديدة )كحة سعال شديد عندي: -مثال- فيجيب
 ؟من مىت بدأت الكحة

 أسبوع.من 
 ؟أعراض  أخرى هل تعاين من

 .نعم، عندي محى )حرارة(
 هي احلرارة والكحة الشديدة. حىت اآلن عراض اليت عند املريضفاأل

 زكام طبيعي، الدرن،: منها احتمال إصابته أبمراض متعددةإىل هنا يوجد يف ذهن الطبيب و 
 ان.و أو فريوس كور الربو، سرطان الرئة، التهاب الرئة، 

مرض من هذه األمراض أعراض أخرى مصاحبة، فيواصل األسئلة ليستبعد الفروض  ولكل   
 : ، فيسألهويصل إىل الفرض الصحيح ،اخلاطئة



3 

 

 هل تدخن؟
كمل الرئة، فيسرطان فهنا عندان احتمال إصابته مبرض نعم بشراهة، : فإن كان اجلواب

 عاجله.وي فحصهاألسئلة ويمعه 
 : سألهال، فيبحث عن األعراض األخرى، فمثال  ي: وإن كان اجلواب

 ؟شيء احلرارة يصاحبهل 
 .، أتعرق خاصة يف الليلنعم

 ؟هل هناك تغري يف وزنك
 كيلو يف أسبوع.  5نعم نقصت 

 احتمال إصابته مبرض الدرن. وهنا يتأكد
 يوجد أحد عنده مرض الدرن؟هل : مثل وميكن سؤاله عن وجود اتريخ املرض

 مثل دواء كحة وزكام؟ هل تناول أدوية معينة يف فرتة الكحة
 فعند عدم وجود مفعول للدواء واستمرار الكحة تزيد من احتمالية وجود مرض الدرن.

 .ئمة، وسجل  ه املرضي، وحال خمالطيهوال بد من السؤال عن األمراض املزمنة والدا
، فإذا أتكد لنا هذا الطبيب الفروض واالحتماالت، ويستبعد اخلاطئ منهاوهكذا خيترب 

وهي فحص الدم وفحص  ،وفحصها ننتقل إىل تشخيص عينات من جسمه وحتليلها االحتمال،
 .اللعاب وفحص األنسجة الرئوية ابألشعة

تأكد أنه يعاين من ي -الرئة وهو آتكل بعض األنسجة يف-فإن ظهرت عالمات الدرن 
 العالج.مث يبدأ الدرن، 

أو  إن الطبيب يف عمله السابق يعتمد على مهارة عقلية، وهي مهارة اختبار الفروض
 ،د أكثر من سيناريو لوقوع اجلرميةعند وجو  قاحملق  وهي ذاهتا يعمل هبا ، ىاالحتماالت كما يسم  

وبدأ  حصل عطلمهندس السيارات واألجهزة التقنية إذا ك  غالب مهندسي الصيانة ومثله يفعل
 .استعمل هذه املهارة هسبب يبحث عن
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 ،رجعنا إىل املاضي وفتشنا فيه حبث ا عن جذور هذه املهارة العقلية لوجدانها فطرية ولو
وا هبا، وكان  الم أعملوها ونظ روا هلاوجدان علماء اإلسو  قدوهتم يف فعلهم اإلهلي  لوحياواحتج 
 اك.ذ

اجلذور، وإن هي ذاهتا مهارة السرب والتقسيم يف  اختبار االفرتاضات واالحتماالتفمهارة 
 .كان بينهما نقاط التقاء وافرتاق

، واستعملها السلف يف بناء الوحيليها دل  عأن هذه املهارة العقلية من كل ذلك  املهم  
 املنحرفني عن الصراط املستقيمإجلام بل كانت السبب األعظم يف  ،تهم وصياغة حججهمأدل  

 ة العظمى حمنة خلق القرآن.، وكبح مجاح احملنة التارخيي  من املعتزلة وغريهم
لنعرف مدى إعمال السلف  ؛وضع هذه املهارة حتت اجملهرحتاول من هنا فإن هذه الورقة و 

اهلذه املهارة العقلية خاصة ويدمغ الباطل  ، فيظهر احلق  ، ومدى إعماهلم لألدلة العقلية عموم 
  .عندهم نتاج عقلي  وأهله الذين يزعمون أن السلف ال 

املنشقة  ت عنايتها للفرقالدراسات الكالمية التقليدية أول  ": يقول الدكتور مصطفى حلمي
كما تعمقت وتوسعت يف عرض   ،كاخلوارج والشيعة والقدرية واجلهميةعن أهل القرون األوىل  

واألشعري، ومل تلتفت للنتاج العقلي للمحدثني والفقهاء ابلقدر االعتزايل : املذهبني الكبريين
ومنهجهم يف النقاش والرد على خمالفيهم،  ،الكايف الذي يسمح إببراز مواقفهم من أصول الدين

مع العلم أبهنم كانوا يستندون إىل أدلة عقلية وبراهني منطقية قائمة على تفسري اآلايت القرآنية 
ا ودراية أبسرار اللغة واألحاديث النبوية، وا ا بفهم األوائل الذين كانوا أكثر علم  السرتشاد أيض 

 العربية وأسباب النزول ودقائق العقائد املتصلة أبصول الدين.
 ؛نرى أن طريقة أهل احلديث والسنة حتتاج إىل نظرة إنصاف وتقدير ويف ضوء هذه احلقيقة

عن أوصاف أخرى  فضال   ،)عقليني( ن( وليسواعت الفكرة اليت تصفهم أبهنم )نصيو حيث شا
وما إىل ذلك من صفات شوهت صورهم يف أذهان  ،تشاع عنهم خطأ كوصفهم ابجلمود

 .(1)اخلاصة والعامة"

                                         
 منهج علماء احلديث والسنة يف أصول الدين.: ( مقدمة كتاب1)
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 : السرب والتقسيممفهوم 
: اسرب يل ما عنده، أي: يقال ،واستخراج كنهه اختبار الشيء: ي قصد ابلس رب يف اللغة

 . (1)غور اجلرح ليقتص مبثلهآلة اختبار : ومنه املسبار اعلمه،
ا كذا: جتزئة الشيء، أبن  يقال: لت قسيمي قصد ابو  ا كذا، وإم   . (2)الشيء إم 

قد تنو عت عبارات العلماء االصطالح فيف أما ، و يف اللغة هاتني املفردتني هو معىن هذا
وحسب  ،صاحب التعريف فهعر  وحسب ما ي   ،عملت فيهبسبب تنو ع الفنون اليت است  يف تعريفه 

حيصل من العلم أبحوال  السرب والتقسيم[: ]أي ؛ فإن "هذا االستداللاجملال الذي يطب  قه فيه
وصورته يف أنواع  ،ت عنه أبنواع من العباراتوإذا تصورته الفطرة عرب   ،الشيء وملزومها ولوازمها

 .(3)ة"ال خيتص شيء من ذلك بصورة معينة أو طريقة حمدد ،من صور األدلة
ح ا  بتعريف  ملقصود دون اخلوض يف التفاصيل، ولنبدأولكن لعلنا نقتصر هنا على ما يوض  

 : عند األصولي  ني كل كلمة منهما على حدة
هو حصر األوصاف املوجودة يف األصل اليت يظن  : األصوليني صطالحالت قسيم يف اف

ا كذا : صالحيتها للعل ة ابتداء ، فيقال ا كذاالعل ة إم    .(4)وإم 
ذلك إبطال الباطل ينتج عن و  ،ر الوصف هل يصلح للعل ي ة أم الاختبا: اصطالح ا الس ربو 

 .(5)منها واختيار الصاحل

                                         
 )سرب( يف لسان العرب، القاموس احمليط، اتج العروس.مادة : ( ينظر1)
 مادة )قسم( يف لسان العرب، القاموس احمليط، اتج العروس.: ( ينظر2)
 (.206: ( الرد على املنطقيني )ص3)
(، حاشية 195 /3(، التقرير والتحبري البن أمري احلاج )129 /4هناية السول لإلسنوي ): ( ينظر4)

 (.257: (، املذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي )ص236 /2عضد )التفتازاين على شرح ال
(، حاشية 195 /3(، التقرير والتحبري البن أمري احلاج )129 /4هناية السول لإلسنوي ): ( ينظر5)

 /2(، نثر الورود للشنقيطي )161: (، البلبل للطويف )ص236 /2التفتازاين على شرح العضد )
485.) 
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 : عند أهل األصول فله إطالقان ل قب اتعريفهما وأما 
، استنباط علة احلكم الشرعي: وهو مسلك خاص من مسالك العل ةأن يقصد به  -1

، واليت تصلح للعل ي ة يف حصر األوصاف اليت توجد يف األصل املقيس عليه": ومن تعريفاته
 .(1)ابدئ الرأي، مث اختبارها إببطال ما ال يصلح بطريقة، فيتعني  الباقي للعل ي ة"

وهو أمشل وأعم نفع ا، كما أنه متفق  يف أصل طريقة من طرق االستدالل، أن يقصد به  -2
ومن أمشل تعريفاته  ناطقة والكالميني، وهو مقصودان يف هذه الورقة،اجلدليني وامل ما عندبنائه مع 

ن يكون يف املسألة أ": قوله  ، وهورمحهما هللا ونقله ابن تيمية عنه القاضي أبو يعلى به عرفهما 
، وال يطالب منها ليحكم بصحته اميع إال واحد  على إبطال اجل ، فيدل املستدل  قسمان أو أكثر

 .(2)أبكثر مما ذكره" ابلداللة على صحته
فيصح ذلك  ،اها إال واحد  أقسام تبطل كل: "رابعها ]أي األدلة[: بقوله ابن حزم وعر فه
 .(3)"سد، فهو قول فاكلها فاسد  اأو يكون قوله يقتضي أقسام   الواحد...

مشوله لكثري من املسائل وبني   ،القول يف هذا الدليل -رمحه هللا-ر الشيخ الشنقيطي وقد حر  
ب دليل العظيم أنه مرتك  "وضابط هذا ال: يقول رمحه هللا ،وعظم نفعه ابإلطالق الثاين والقضااي

 : من أصلني
وهو املعرب عنه ابلتقسيم عند  بطريق من طرق احلصر، حصر أوصاف احملل   :أحدمها

 األصوليني واجلدليني، وابلشرطي املنفصل عند املنطقيني.

                                         
 /4(، شرح الكوكب املنري )1268 /3(، أصول ابن مفلح )102 /3اجب )خمتصر ابن احل: ( ينظر1)

 (.397 /2(، شرح الكوكب الساطع )142
املسودة : ينظر ،(، وقد نقل ابن تيمية هذا التعريف عن القاضي بلفظ مقارب1415 /4( العدة )2)

 (.426: )ص
(، متهيد األوائل وتلخيص 297 /2اإلشارات اإلهلية للطويف ): (، وانظر99 /5( اإلحكام البن حزم )3)

(، ومن الرسائل اليت 12: وما بعدها(، االقتصاد يف االعتقاد للغزايل )ص 31: الدالئل للباقالين )ص
السرب والتقسيم وأثره  :ينصح هبا لالستزادة يف املسألة رسالة الدكتور سعيد بن متعب القحطاين بعنوان

 يف التقعيد األصويل، وقد أفدت منها.
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وإبقاء ما هو  ،طل منهااحملصورة، وإبطال ما هو ابار تلك األوصاف هو اختب :والثاين
ري هو املعرب عنه عند األصوليني ابلسرب، وعند اجلدليني ابلرتديد، . وهذا األخصحيح منها..
 .(1)"ابالستثناء يف الشرطي املنفصل وعند املنطقيني

الدليل يف "واعلم أن املنطقيني واألصوليني واجلدليني كل منهم يستعملون هذا : إىل أن قال
غرض ليس هو غرض اآلخر من استعماله، إال أن استعماله عند اجلدليني أعم من استعماله 

مقصود اجلدليني من هذا الدليل معرفة الصحيح والباطل من ؛ فعند املنطقيني واألصوليني
 .(2)"أوصاف حمل النزاع

أهنا مهارة فطرية  إىلة يرجع العقلي ةاالستداللي ولعل هذا الشمول يف استعمال هذه املهارة
ا يف إىل جانب كوهنا مهارة عقلية ، أال ذهنه، فهي مستخدمة لدى كل   إنسان ولو كان بليد 

وجود ك  واالحتماالت؛ العلل بحث عنبدأ ي يف البيت لكهرابء لو انقطعت عن إنسانترى أن ا
أو على الكهرابء،  احلمولةزايدة أو عبث من أحد األطفال، أو عطل يف الفاصل، أو التماس، 

فصل من أو لة، فصل من الشركة املشغ   أو ، عطل يف الفاصل الرئيسأو انقطاع كابل الكهرابء، 
  غري ذلك من االحتماالت.إىل ...املولد الرئيس

د فصل الكهرابء من املول   : البعيدة أو اخلاطئة فطرة، مثل االحتماالتبدأ ابستبعاد مث ي
وجود أطفال يف البيت، وهكذا عبث أطفال لعدم و ، بيوت احلي   للوجود الكهرابء يف ك الرئيس

 فصل الكهرابء. أدى إىلالذي  احلقيقي   صل للسببيحىت 
 اليت أنعم هللا هبا على كل إنسان. العقلية الفطرية إذن من املهارات السرب والتقسيمف

 : شروط السرب والتقسيم
وإن كان بينهم خالف يف حتديدها  يذكرها العلماء يف كتبهم شروط  يشرتط يف هذه العملية 

تعدادها، ولكن سنقتصر هنا على ذكرها دون اخلوض يف تفاصيل النقد طلب ا لالختصار، و 
 : منهاف

                                         
 (.492 /3ضواء البيان للشنقيطي )( أ1)
 وما بعدها( بتصرف يسري. 494 /3( أضواء البيان للشنقيطي )2)
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ة وجهة ينطلق منها التقسيم، وهذه احليثية على حيثي  : أن يقوم على أساس واحد، أي -1
م فتكون اتبعة لفه قد يستنبطها  مه، وقد تكون ظاهرة ضرورية.املقس  

مانع ا من دخول غريها  ،استيفاء مجيع األقسام، حبيث يكون جامع ا جلميع األقسام -2
 فيها.

 أن يكون كل قسم مباين ا ملا سواه من األقسام. -3
م. أن يكون كل قسم أخص   -4 ا من املقس   مطلق 
م مباشرة -5  .(1)أن يكون كل قسم داخال  حتت املقس 

 : : لوحيلوحيوالتقسيم يف اوالتقسيم يف ا  لسربلسرباا
: السرب والتقسيم يف القرآن الكرمي:  أو ًل 

تشتهيه األنفس  مما اإلنسانية احلاجاتيشبع  ما ففي اجلنة !خضراء بواحةما أشبه الوحي 
يف الوحي ما يشبع كذلك و  ،لناظرينلومتاع  لآلكلني ومتاع للشاربنيفيها متاع و  ،األعني وتلذ  

، ففيها احلجج العطش العقلي مما تتوق إليه العقول وتستلذ  به األلبابيروي احلاجات الروحية و 
 .املهاراتو  العقليات وفيها الباهرات

يف الوحي  ورد -وهي مهارة السرب والتقسيم- عنها مهارتنا اليت نتحدث وفيما خيص   -1
ة هبا، فمن اإلهلي إعماهلا : قوله تعاىل هذه املهارة واليت أعملتأفصحها أحكم اآلايت و  واحملاج 

 } م  اخل  ال ق ون  ء  أ م  ه  ي  ن  غ ري   ش  ل ق وا م   هلا القدم األوىل يف، فهذه اآلية اليت [35: ]الطور}أ م  خ 
أ عملت فيها هذه املهارة  -وعلى وجوده من ابب أوىل-نه االستدالل على ربوبية هللا سبحا

وال خيلو ، يف وجودهم وأصل خلقهم ودعوة للتفكرخماطبة لأللباب احلجاجية القوية، ففيها 
لقوا من غري شيء، أيفإهنم إما أن  :احتماالت ةذلك من ثالث وإما أن من العدم، : يكونوا خ 

                                         
وما  86وما بعدها(، والقواعد الفقهية للباحسني ) 12 /2آداب البحث واملناظرة للشنقيطي ): ( ينظر1)

 .بعدها( وما 194ة للطيب السنوسي )بعدها(، االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهي
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، فهذه هي من غريهم خلقهميكونوا خلقوا أنفسهم أبنفسهم، وإما أن يكون هناك خالق  
 االحتماالت املفرتضة وال رابع هلا.

ية، أال وهو التقسيم، وننتقل بعده ا من املرحلة األوىل هلذه املهارة العقلوهبذا نكون انتهين
 إىل سرب هذه االحتماالت وإبطال الباطل وإحقاق احلق.

 ،بدون خالق أصال  : أي ،العدمأن يكون اإلنسان خلق من  وهو: فأما االحتمال األول
دون أن يكون هلم موجد وجدوا ، مث يستحيل أن يكونوا يوجد شيئ ا فالعدم ليس بشيء حىت

 خالق.
هذا ال يقوله عاقل ف ،أوجد نفسه بنفسه أن يكون اإلنسان :وأما االحتمال الثاين وهو

اإلنسان وهو يف أحسن مراحل الفتوة ال ميكنه و  وبطالنه ضروري يف النفوس؛ كيف ،حيرتم عقله
وهو  ذلك فضال  عن أن يهب الوجود لغريه، فضال  عن أن يفعل استحداث شيء يف نفسه،

 !؟ال ميلك الوجود لنفسه معدوم
املمكن  االحتمال فاالحتمال الثالث واألخري هو أنه أوجده غريه، وهذا هو ناإذا بطل هذ

 : نولكن يف هذا االحتمال احتماال عقال  واملقبول فطرة .
مث اآلخر ميكن أن يكون  ،ا وجوده ممكن فيحتاج إىل غريهفإما أن يكون هذا اخلالق أيض  

ا إىل خالق غريه، ؛ ألنه يؤدي إىل عدم حدوث اخلالقنيوال ميكن أن تستمر سلسلة  مثله حمتاج 
، خالق  خلقه وخلق السماوات واألرضني بد أن تنتهي املخلوقات إىل بل ال ،شيء وهو ممتنع

 هو االحتمال الثاين،و  ،وال يلحقه فناء ،وجوده من نفسه، غري مفتقر إىل غريه، ال يسبقه عدم
والذي  ،وخلق الكون ،وهذا ال يكون إال هلل سبحانه وتعاىل الذي خلق السماوات واألرض

ء  ع ل يم { ]: وصف نفسه بقوله ي  ل   ش  و  ب ك  ن  و ه  ر  و ال ب اط  ر  و الظ اه  خ  و  األ  و ل  و اآل   .[3: احلديد}ه 
ويبقى تبطل كل االحتماالت اليت تفرتض إهل ا غري هللا سبحانه وتعاىل؛  العقلي فعند السرب

االحتمال احلق األوحد هو إثبات ربوبية هللا سبحانه وتعاىل وتفر ده بذلك، وهو ما يستلزم 
 عبادته واخلضوع له سبحانه وتعاىل.
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ملقام يف ولذا د هش القرشي الفصيح حني مسع هذا الربهان العقلي املتني الذي طال بنا ا
{ : سبحانه وتعاىل حيث قالشرحه يف أوجز عبارة  م  اخل  ال ق ون  ء  أ م  ه  ي  ن  غ ري   ش  ل ق وا م  }أ م  خ 

مسعه من النيب صلى هللا عليه  فقد ،هو جبري بن مطعم رضي هللا عنهذاك القرشي ، و [35: ]الطور
مساعه هذه اآلية من هذه السورة وكان " ،(1)(كاد قليب أن يطري): ملغرب، فقالوسلم يف صالة ا

 .(2)"من مجلة ما محله على الدخول يف اإلسالم بعد ذلك
قصة ، وأما العقلية السرب والتقسيممهارة  هذه قصة جبري بن مطعم رضي هللا عنه مع -2

ته  لعاص بن وائل السهميا حذق القرآن ظهر فيها وأبلغ ما ي فهي من أقوى يف دعواهوحماج 
، فطلب منه قضاء ، وذلك أنه كان عليه دين خلباب بن األرت رضي هللا عنهيف هذه املهارة

ال أكفر  ،وهللا: خباب ال أقضيك حىت تكفر مبحمد، فقال ،وهللا: الدين، فأىب ذلك وقال
كما تقول جئتين ويل مال فإذا أان مت  مث ب عثت  : العاص فقالمبحمد حىت متوت مث تبعث، 

 السرب والتقسيم. ك مستعمال  لدعواه تا له يف ج  فجاء الوحي اإلهلي حما !!وولد
اطالعه على  هو كونإما أن ي مستند العاص يف دعواه تلك فإن فأما التقسيم واحلصر

ا أن ي ،اللوح احملفوظ وعلمه الغيب مالك يوم الدين ومن له  أعطاه إايهمبوجب  عهد  كون وإم 
االت ، هذه هي احلوقوال  بال علموافرتاء  وهبت ا وإما أن يكون تدجيال   ،احلكم يف األوىل واآلخرة

 .هلا وال رابع ،الثالث
 : وإذا أتم لنا هذه االحتماالت وسربانها وجدان اآليت

ذو فطرة يعلم بشري ته وحالته، وأما دعوى معاهدته  يقبلهفأما كونه يعلم الغيب فهو ما ال 
ولذلك اكتفى القرآن الكرمي ابالستفهام اإلنكاري  يكذ  به واقعه وسريته،دليل عليه و  الهلل فهو 

ليتوص ل إىل االحتمال الثالث الذي  وفطنته هوعقله ولب   العاقل كهذين االحتمالني، وتر   لنقض
ا وافرتاء  دون علم أو حجة أو كتاب منري.ال رابع له، وهو أنه اد عى هذه الدعوى   إفك 

                                         
 (.4854( صحيح البخاري )1)
 (.437 /7سالمة ) .ت ،تفسري ابن كثري (2)
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ر  : قال تعاىل ف  ي ك  ا ) }أ ف  ر أ ي ت  ال ذ  ل د  اال  و و  ق ال  أل  وت ني   م  ت ن ا و  اي  ( أ ط ل ع  ال غ ي ب  أ م  اَّت  ذ  77ِب 
ا ) د  ا )78ع ن د  الر مح  ن  ع ه  د  اب  م  ن  ال ع ذ  ا ي  ق ول  و َن  د  ل ه  م  ت ب  م  ن ك  ال  س  ا ي  ق ول  79( ك  ن ر ث ه  م  ( و 

َي  ت ين ا ف  ر د ا{   .[80- 77: ]مرميو 
اءات اليت يتزع مها إبطال االفرت هبذه االحتماالت يستعملها القرآن يف  املهارةوهذه  -3

 ، فقد زعم اليهود أهنم لن ميكثوا يف النار سوى أايم معدودةاألفاكون فيما يتعلق ابليوم اآلخر
طلها ، فناقشهم القرآن الكرمي يف هذه الدعوى وأب، مث خيرجون منهاإذا دخلوها يف احلياة اآلخرة

 بطريقة السرب والتقسيم.
ال خيلو من أحد ثالثة براهني، إما أن يكونوا قد  فأما التقسيم فإن برهاهنم يف دعواهم تلك

ا من عند هللا  اطلعوا على اللوح احملفوظ أو يعلمون الغيب، أو يكونوا قد أعطوا ميثاق ا وعهد 
الني يف دعواهم متقو  لني عبذلك، أو يكونوا   لى هللا بال علم، وال رابع يف القضية.أف اكني دج 

عي جند أن االحتمال األول املسبار الربهاين العقليعني وحني ننظر إليها ب ه اليهود ال يد 
أحد يف السماوات  الغيب فال يعلم ،؛ إذ يعلمون أن علم الغيب حمصور  يف حق هللا تعاىلأنفسهم

سوهو ما هلم -وال يف األرض، وأما االحتمال الثاين  وهو أن تكون دعواهم  -يف زعمه متنف 
وميثاقهم ذلك، فعليهم إذن أن يظهروا ويربزوا عهدهم  مبنية على ميثاق  وعهد  من هللا تعاىل،

وينفذ  ،فالشواهد والرباهني قائمة  على أهنم مل يلتزموا مبا أنزل هللا إليهم لينالوا جزاء ذلك وإال
بل هم أهل اخليانة  ،العهود عن أن يلتزموا بغريه من فضال   ،العهد الذي بينهم وبني هللا إن كان

ولكنهم خانوا  ،فإن هللا ال خيلف امليعاد ،ولو أهنم التزموا مبا عاهدوا هللا به لوف اهم، والغدر
، هذا إن كان عندهم اآلية يف هذهوفاءهم ابلعهد د استبععق ب املوىل سبحانه اب وخالفوا؛ ولذا

د أن ل  وكذب وتقو ل على هللا بال علموأخرب أن دعواهم دجعهد،  من كان مثل اليهود ، وأك 
 .واملشركني خملدين يف النار أبد اآلبدين الكفرةمن 

ا ف  ل ن  خي  ل ف  : قال تعاىل د  ُت   ع ن د  اَّلل   ع ه  ة  ق ل  أ َّت  ذ  ود  د  ع  ا م  م  ن ا الن ار  إ ال  أ اي  ق ال وا ل ن  مت  س  }و 
ون  ) ل م  ا ال  ت  ع  ه  أ م  ت  ق ول ون  ع ل ى اَّلل   م  د  ت ه  80اَّلل   ع ه  يئ   ط  اط ت  ب ه  خ  ي  ئ ة  و أ ح  ب  س  س  ن  ك  ( ب  ل ى م 

ون  )ف أ   ال د  ا خ  م  ف يه  اب  الن ار  ه  ح  اب  81ول ئ ك  أ ص  ح  احل  ات  أ ول ئ ك  أ ص  ل وا الص  ع م  ن وا و  ين  آم  ( و ال ذ 
 } ون  ال د  ا خ  م  ف يه   .[82-80: ]البقرةاجل  ن ة  ه 
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 اليت تلك اآلايتومن املواضع اليت تظهر فيها براعة القرآن يف هذه املهارة العقلية  -4
دفع ضر فيما يتعلق ابآلهلة اليت تعبد من دون هللا،  وأنفع أمر هو مظن ة جلب  رت كلحص
سواء  ،النفع والضر يتصر ف يفإال ملا يف األصل  منح حقوق اإلهلية لشيء ما ال يكونفإن 

ى أو كان ميلك بعض منافذها، وهللا سبحانه وتعاىل نف ،كانت بيده مجيع مفاتيح النفع والضر
، ك لذلكأنه هو املالبني و  ،ابب من أبواب النفع أو الضر ملا ي عبد من دونه أي  أن يكون 

فضال  عن امتالك  ،، فنفى أن يكون هلم استقالل ابمتالك ذرة من ذرات الكوناملتفر د ابمللك
 ؛"ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض فهم ،فضال  عن امتالكه كله ء منه،جز 

مث أخرب أهنم ال  .(1)"؟!وال ضر وال نفع، فكيف يكون إهل ا من كان كذلك ،من خري وال شر
، فليس هلم يف امللكشر  شيء قليال  أو كثري ا، استقالال  أو شراكة،  كة هلم يف امللك وال صوراي 

ا أو مشاع ا.  مقسوم 
يف  فإذا انتفى امللك استقالال  أو شراكة بقي أن ي نظر هل كانت هلذه اآلهلة من معونة

ضر للعبد وإجياد نفع أو  يف الشفاعة جلاهها من سبيل هل كانو  ،لربوبية واخللق والتدبريا
أن تكون هلم يد ومعونة يف خلق شيء أو تدبريه فال شيء ، فأما ة للعبادةهلحقاق تلك اآلواست

وبية هلل سبحانه وتعاىل، وبقيت القضية األخرية اليت من ذلك واقع؛ إذ هي من خصائص الرب
كواليت  الشفاعة، يوهالنفع والضر  فيها تسب ب  يفنسان لإل  يعبد غري هللا تعاىل، هبا من يتمس 

 من أشرك بهوأهنا ال تنفع  ،خاص ة أبوليائه وأهل عبادته أخرب أهناولكن هللا سبحانه وتعاىل 
االستئناس ، فقطع سبحانه على املشرك كل حجة وبرهان ميكنه االتكاء عليها أو حىت شيئ ا

كون ي، فال ميكن أن ، وأثبت استحقاقه سبحانه للعبادة، وتفر ده ابخللق وامللك والتدبريهبا
ن  ي د ع  : كما أخرب سبحانه وتعاىل  حجة يف شركه البرهان و رك  ابهلل أو ظامل  يف العبادة ملش م  }و 

ان  ل ه  ب ه {  ر  ال  ب  ر ه  ع  اَّلل   إ هل  ا آخ   .[117: ]املؤمنونم 
، والشركة يف : إذن التقسيم هنا يف هذه اآلايت جاء على أربعة أمور هي الربوبية استقالال 

 الشفاعة عند الرب.و الربوبية، واملعونة على الربوبية، 

                                         
 (.394 /20شاكر ) .ت ،جامع البيان (1)
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ك أو متشب   أنه ليس يف واحدة منها جلي ا وعند سربها يظهر ن ثو ث يتشب  متكأ أو متمس 
أنواع امللك االستقاليل، وأما الثانية فاهلل ال شريك له به، فأما األوىل فليس هلم أي نوع من 
اهلل سبحانه وتعاىل له كمال القدرة والقوة فال معني له سبحانه وتعاىل يف ربوبيته، وأما الثالثة ف

وهللا ال َيذن ألحد من " ،وال نصري وال ظهري، وأما الشفاعة فإهنا ال تكون إال إبذنه سبحانه
وأنتم أهل كفر به أيها املشركون، فكيف تعبدون من  ،د من الكفرة بهأوليائه يف الشفاعة ألح

ا منكم أنكم تعبدونه ليقر    وليشفع لكم عند  ،بكم إىل هللا زلفىتعبدونه من دون هللا زعم 
 .(1)"ربكم

ة الباهرة حيث يقول ولنرتك القول للقرآن يربز لنا جاللته وبالغته يف عرض هذه احلج  
او ات  و ال  يف   :سبحانه م  ال  ذ ر ة  يف  الس  ق  ث   ون  م  ن  د ون  اَّلل   ال  مي  ل ك  ت م  م  ين  ز ع م  ع وا ال ذ  }ق ل  اد 

ري  ) ن  ظ ه  م  م  ه  ن   ا ل ه  م  م  ر ك  و  ن  ش  ا م  م  ا هل  م  ف يه  م  ض  و  ن   (22األ  ر  ه  إ ال  ل م  اع ة  ع ن د  ف  ع  الش  ف  و ال  ت  ن  
ن    .[23، 22 :]سبأل ه {  أ ذ 

عبادته، حجة للمشركني ابهلل سبحانه وتعاىل يف  كل     كانت تلك اآلايت يف نقض  -5
وكذلك وردت آايت أخر مثلها يف قضااي العبادة، وال شك أن من أهم قضااي العبادة الدعاء؛ 

 إذ الدعاء مخ العبادة.
فدوافع الداعي إىل دعائه ال َّترج عن أمور؛ كاستحقاق املدعو وكماله وجالله، أو 

 .استجابته لذلك الدعاء سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة، وال دافع بعد هذه الدوافع
حجة له  ه الوقد احتج هللا سبحانه وتعاىل على من يشرك به غريه يف الدعاء واالبتهال أن

وأنه ال ميلك شيئ ا من تلك الدوافع، بل هللا سبحانه له امللك واخللق والتدبري، قال  ،يف دعائه
ري  ): تعاىل ن  ق ط م  ون  م  ا مي  ل ك  ن  د ون ه  م  ع ون  م  ين  ت د  ل ك  و ال ذ  م  ل ه  ال م  م  اَّلل   ر ب ك  ( إ ن  13}ذ ل ك 

ل و  مس    م  و  ع وا د ع اء ك  م  م  ال  ي س  ع وه  م  و ال  ت د  ر ك ك  ف ر ون  ب ش  ة  ي ك  ي ام  م  ال ق  ي  و  م  و  اب وا ل ك  ت ج  ا اس  ع وا م 
 } ب ري  ث ل  خ  ب  ئ ك  م   .[14، 13: ]فاطري  ن  

                                         
 (.395 /20شاكر ) .ت ،( جامع البيان1)
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فأما التقسيم فال َّتلو األمور الدافعة ، لسرب والتقسيم يف هذه اآلية ظاهرواستعمال حجة ا
، امتالك املدعو استجابة الدعاء يف الربوبيةيف  كمال املدعو:  ، وهيثالثةإىل الدعاء من أحد 

 .الدنيا، امتالك املدعو استجابة الدعاء يف اآلخرة
غري هللا  دعاءأو دافع ا يدفع اإلنسان إىل فإن واحدة منها ال تقوم حجة  ولو أردان سربها

بيد هللا  النفع والضر يف الدنيا، فالكمال املطلق يف امللك واخللق والتدبري ليس إال هلل، و تعاىل
 .وحده كما أهنا يف اآلخرة بيد هللا سبحانه  وحده، سبحانه وتعاىل

اعي إال اإلله احلق الواحد األحد، جميب دعوة املضطرين، ومفرج كروب  فال يبقى للد 
 سبحانه من عظيم راحم. ،املكروبني

و اج  : است عمل فيها هذا األسلوب الربهاين قول هللا تعاىل ومن اآلايت اليت -6 }َث  ان ي ة  أ ز 
ل ت  ع ل ي   ت م  ا اش  ث  ي ني   أ م  ر م  أ م  األ  ن   ر ي ن  ح  ن ني   ق ل  آلذ ك  ز  اث   ع  ن  ال م  م  ن ني   و  أ ن  اث   ن  الض  ث  ي ني   م  ام  األ  ن   ه  أ ر ح 

اد ق ني  ) ت م  ص  ن   ن ني   143ن  ب  ئ وين  ب ع ل م  إ ن  ك  ب ل  اث   ن  اإل   م  ر م  أ م  ( و  ر ي ن  ح  ن ني   ق ل  آلذ ك  ر  اث   ق  ن  ال ب   م  و 
ا م  اَّلل   هب  ذ  ص اك  اء  إ ذ  و  د  ه  ت م  ش  ن   ث  ي ني   أ م  ك  ام  األ  ن   ل ت  ع ل ي ه  أ ر ح  ت م  ا اش  ث  ي ني   أ م  ن  أ ظ ل م  مم  ن   األ  ن   ف م 

ل  الن ا ذ اب  ل ي ض  { اف رت  ى ع ل ى اَّلل   ك  ني  م  الظ ال م  و  د ي ال ق  ، 143: ]األنعامس  ب غ ري   ع ل م  إ ن  اَّلل   ال  ي  ه 

144]. 
 ،بال منطق وال عقلهللا  ففي هذه اآلايت يناقش القرآن الكرمي أولئك الذين حر موا ما أحل  

حانه وانقشهم هللا سب، وخضوع ألصنامهم وشياطينهم بل جمرد انصياع وراء أهوائهم ورغباهتم
هم على ذلك ابلسرب والتقسيم،وتعاىل وح أن تكون سبحانه وتعاىل أن التحرمي ال بد  فبني   اج 

 وال كتاب ،لديكم ة ظاهرةال عل  ف ،، وال شيء من األمرين يستقيم هلمداي  له علة أو يكون تعب  
 .من هللا أبيديكم تستندون إليه يف حترميه

لهاالقرآن على وجه الدق   لتتبني  حاالت التقسيم اليت أوردهاو  ؛ فإن بعد أن أمجلنا ة نفص  
 .تعب داي  ال علة له أن يكون وإما ،التحرمي كما ذكران إما أن يكون لعلة

إما أن تكون علته الذكورة، وإما أن تكون علته : له حاالتف ال  كونه معل  فأما األول وهو  
 عليهما. الهق يف الرحم واشتماألنوثة، وإما أن تكون العلة التخل  
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؛ فأما العلة لنجد أهنا مجيع ا ابطلة لفحصها وسربها؛ علة من هذه العلل كل    نرجع إىلول
وال يعملون  هبذا يقرون، ولكنهم ال يقتضي حترمي كل ذكرفإن اعتمادها  األوىل وهي الذكورة

النقض قادح ، فدل ذلك على بطالن التعليل ابلذكورة لبل حيرمون بعض الذكور دون بعض به،
 راد.الذي هو عدم االط   

مون أما العلة الثانية وهي األنوثة، فكذلك اعتمادها يقتضي حترمي كل أنثىو  ؛ وهم ال يعم  
ا لعدم اط    ،التحرمي على كل أنثى  رادها.فبطلت هذه العلة أيض 

عليهما، فذلك يقتضي حترمي الذكر واألنثى  وهي التخلق يف الرحم واشتماله وأما العلة الثالثة
 ،فمنها ركوهبم ومنها َيكلون ،، بل هم هلا مالكونوهو ما ال يستغنون عنه ،وحترمي األنعام مجلة  

 ، فبطل إذن القول أبن العلة التخلق يف الرحم.وهلم فيها منافع ومشارب
هللا، فهل ميكنهم ما أحل  وحترميهم فإذا كان ابب التعليل مل يسعفهم بشيء يف فعلهم الشنيع

 !القضية تعب دية وال حنتاج إىل تعليلها؟ أن يقولوا أبن
له  مل يغب هذا االحتمال أو هذا االفرتاض عن القرآن الكرمي؛ ولذلك أخرب أن ذلك

 : حالتان
اهم إما أن يكون هللا تعاىل بذلك، وهذا ما ال يتجرؤون أن وا قد رأوا هللا تعاىل عياان  فوص 

.يتزع    موه إال قليال 
ة وحينها ال بد من  ،مما أوحي إىل أنبيائهموشيء  علم أثرة من عندهم أن يكون إماو  حج 

 .، وليس عندهم شيء من ذلكة ما يزعمونوكتاب يثبت صح   وبرهان
دة بعد هذه العملية العقلية احلجاجية، وهو أهنم كذبة يكذبون ؤك  لننتهي إىل احلقيقة امل

ال حجة هلم يف على هللا ويت بعون أهواءهم، فيحر  مون ما تريد أهوائهم حترميه والعكس، وأنه 
 ذلك.

ر م  أ م  : وقد انتهى القرآن من مناقشتها يف كلمة واحدة على عادته حيث قال ر ي ن  ح  }آلذ ك 
ث  ي ني    ا{  األ  ن   م  اَّلل   هب  ذ  اك  ص  اء  إ ذ  و  د  ه  ت م  ش  ن   ث  ي ني   أ م  ك  ام  األ  ن   ل ت  ع ل ي ه  أ ر ح  ت م  ا اش   .[144: ]األنعامأ م 

 اثني ا: السرب والتقسيم يف السنة النبوي ة:
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ا يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم حيث قال مثل )): وقد أعملت هذه املهارة أيض 
املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة، رحيها طيب وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ًل 
يقرأ القرآن كمثل التمرة، ًل ريح هلا وطعمها حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الرحيانة، رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ًل يقرأ القرآن كمثل احلنظلة، ليس 

 .(1)((وطعمها مرهلا ريح 
، وأنه ال يفوقه القرآن على غريه فهنا بني  النيب عليه الصالة والسالم للمؤمنني فضل قارئ

ا ظاهر ا وابطن ا وقارًئ  إما أن يكون مؤمن  : أحد، فمن ي ظهر اإلميان هو بني هذه احلاالت األربع
اوإ، ظاهر ا وابطن ا وال يقرأ القرآن وإما أن يكون مؤمن ا، للقرآن مؤمن ا يف  ما أن يكون منافق 

ا ، ويقرأ القرآن الظاهر  وال يقرأ القرآن. مؤمن ا يف الظاهروإما أن يكون منافق 
مها النيب صلى هللا عليه وسلم وشب هها  وأفضل هذه احلاالت وال شك هي احلالة اليت قد 

 حبال األترجة يف طيب رائحتها وطيب مطعمها، وهي مجع اإلميان مع قراءة القرآن.

 : : عند السلفعند السلفالسرب والتقسيم السرب والتقسيم 
على منوال الوحي سار السلف رضوان هللا عليهم أمجعني، فقد كان القرآن دستور حياهتم 

أعماهلم آماهلم وأفكارهم وأمانيهم، فله رفعوا وبه ارتفعوا، ومنه ومرجع أخالقهم وأعماهلم، وقبل 
م وبناء حججهم وبراهينهم استلهموها من الوحي تفكريه طرقبه علموا، حىت إن تعلموا و 

 اإلهلي.
السبق يف  الصاحل وملا كانت مهارة السرب والتقسيم مهارة حجاجية قرآنية كان للسلف

 جي ة والربهاني ة يف أدلتهم، وأفحموا من أفحموا مم ن انقشهم.وبلغوا أوج البيان واحل، امضماره
ومن استعماالهتم هلذه املهارة العقلية ما قاله الصحايب اجلليل علي بن أيب طالب رضي  -1

مقام قامه سعد بن  هلل در  ): هللا عنه حني روجع يف قتاله مع معاوية رضي هللا عنهم أمجعني
 .(2)(وإن كان إَث ا إن خطأه ليسري ،ر ا إن أجره لعظيمإن كان ب   ؛مالك وعبد هللا بن عمر

                                         
 (.5427صحيح البخاري ) (1)
 (.440 /4جمموع الفتاوى )ينظر: ( 2)
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حيث جعل عاقبة فعل  ؛فهنا استعمل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه السرب والتقسيم
 : بيني رضي هللا عنهما بني حالتني ال اثلث هلماذينك الصحا

 إما أن يكون عملهما صاحل ا فيؤجران عليه، وأجرمها يف ذلك العمل عظيم.
 وإما أن يكون عملهما غري صاحل بل مها خمطئان يف فعلهما، فإمث هذا اخلطأ يسري.

مها، وأن ونوقن بعد هذه العملية العقلية أن موقف هذين الصحابيني كان خري ا من غري 
 اعتزال الفتنة خري من اخلوض فيها.

ا عن عمرو بن العاص  ذاته واستعمال هذه املهارة احلجاجية يف هذا املثال -2 ورد أيض 
 ،ا مربوراا كان خري  لئن كان َّتلفهم عن هذا األمر خري   ؛هلل در بين عمرو بن مالك): حيث قال

 .(1)(اا كان ذنبا مغفور  ولئن كان ذنب  
 ما يروى عن ذقهم ومهارهتم يف السرب والتقسيماملواضع اليت يربز فيها ح ومن تلك -3

القدرية القائلني أبن العبد  يف مناظرةحممد بن إدريس الشافعي اإلمام  أواإلمام مالك بن أنس 
 .(2)وإن جحدوه كفروا" ،صموافإن أقروا به خ   ؛"انظروا القدرية ابلعلم: خالق فعله

إن سئل عن علم  -العبد خالق فعله وأن هللا ال خيلق فعل العبدالذي يزعم أن -فالقدري 
 : هللا تعاىل مبا يزعم أن العبد خيلقه فليس له إال أحد جوابني

 إما أن ينكر علم هللا تعاىل، وهو اثبت ابلنصوص املتضافرة، وإنكاره كفر.
ق املعلوم أم ، فحينئذ  يكون السؤال: هل وقع الفعل على وفوإما أن يثبت علم هللا تعاىل

فقوله به إقرار منه ابلقدر ومناقضة ملا ادعاه من ابطل ضرورة، وأما األول غري موافق له، والثاين 
 .فعلهلخلق العبد 

 فمآله إن أثبت علم هللا تعاىل أن يثبت مشيئته وخلقه سبحانه وتعاىل.

                                         
 (.14: العزلة للخطايب )صينظر: ( 1)
 (.151: (، طريق اهلجرتني وابب السعادتني )ص349 /23الفتاوى )جمموع : ( ينظر2)
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حممد بن  اإلمام تقسيم برز حذقهم ومهارهتم يف السرب والتقسيم ومن املواقف اليت -4
وأهنا كاحلاجة إىل القرآن،  إليها، مبي  ن ا أمهية السنة واحلاجة ،للسنة -رمحه هللا-إدريس الشافعي 

إما أن تكون : أحوال أحد ثالثة ، فبني  أهنا ال َّتلو منحال السنة مع القرآنوذلك ببيان 
تكون مؤسسة حكما وإما أن ، ن تكون مبينة ملا أمجل يف القرآنوإما أ، مؤكدة ملا يف القرآن
 سكت عنه القرآن.

نن النيب من  ا"فلم أعلم من أهل العلم خمالف  : قال اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل يف أن س 
عان ويتفر عان ثالثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهني. ما أنزل هللا : أحدمها: والوجهان جي ت م 

مما أنزل هللا فيه مجلة  كتاب، : كتاب، واآلخرفيه نص كتاب، فب ني   رسول هللا مثل  ما نص  ال
ما سن  : والوجه الثالث فبني  عن هللا معىن ما أراد؛ وهذان الوجهان اللذان مل خيتلفوا فيهما.

 .(1)رسول هللا فيما ليس فيه نص كتاب"
كان يف جلسة يتناقش فيها مع   ما ورد من أنه ته هلذه املهارة العقليةاستعماال ومن -5

 حممد بن احلسن الشيباين يف قضية املفاضلة بني اإلمامني أيب حنيفة ومالك رمحهم هللا أمجعني.
 مالكا[.و أاب حنيفة : صاحبنا أو صاحبكم؟ ]يعين: أيهما أعلم: فقال حممد بن احلسن

 نعم.: على اإلنصاف؟ قال: فقال الشافعي
حيته وأبرز مهارته يف السرب والتقسيم، فإن العلم يف أربعة أشياء وعندئذ انتقل الشافعي إىل قر 

 القرآن والسنة وأقوال الصحابة والقياس.: ال خامس هلا، وهي
 فهذا تقسيمه للعلم؛ ولذا جعل يسرب كل واحدة منها بسؤال اإلمام الشيباين. 

 صاحبنا أو صاحبكم؟: فأنشدك هللا، من أعلم ابلقرآن: فقال له
ا.: الشيباينقال   صاحبكم، يعين مالك 

 صاحبنا أو صاحبكم؟: فمن أعلم ابلسنة: قال الشافعي
 اللهم صاحبكم.: قال الشيباين

                                         
 (.90 /1الرسالة ) (1)
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: فأنشدك هللا، من أعلم أبقاويل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملتقدمني: قلت
 صاحبنا أو صاحبكم؟

 صاحبكم.: قال الشيباين
إال القياس، والقياس ال يكون إال على هذه األشياء، فمن فلم يبق : قلت: قال الشافعي

 .(1)شيء يقيس؟! مل يعرف األصول على أي   
بشر  انقش اجلهمي   (ه 240ت أبو احلسن عبد العزيز بن حيىي الكناين املكي ) هذاو  -6

بنار حجج الوحي وبراهينه  ىطلوملا اص وذلك يف جملس املأمون، املريسي يف مسألة خلق القرآن،
"اي : واكتفى بقوله غو،إىل التغبيش والل   جنحبل  ،برهاني تها ومل يقو على رد    ،مل يصرب على قوهتا

فليدع  ،وأان أقول ابلنظر والقياس ،عندي أشياء كثرية إال أنه يقول بنص التنزيل ،أمري املؤمنني
قوله ويرجع عنه ويقول بقويل ويقر خبلق القرآن  فإن مل يدع ،مطالبيت بنص التنزيل ويناظرين بغريه

 .(2)الساعة فدمي حالل"
واجلمود وعدم الفهم وعدم امتالكهم للمهارات  حلشوية واحلرفيةهم السلف ابفذهب يت  

على -خربته ودرايته ابلوحي العقلية اليت يزعم أهنا خالصة ألمثاله، واحلمد هلل أنه اعرتف بعدم 
ل وليس له إال أمرة يس وكم ،عندما أفحم هبا ومل حير جوااب   -نيعكس حال غريه من املضل  

ش وينادي أبنه سيغلبه إن كانت املناظرة ، ولكنه بدأ يشو  ابحليدة ةناظر املرفت  ع  احليدة حىت
خافت  نوره يف  ،أن الكناين وأمثاله من السلف ضعيف يف مهاراته العقلية عقلية؛ ظن ا منه

 -رمحه هللا-ولكن ذلك ما رد  عليه الكناين  ،-ن الناسيظن كثري مكما - احلجاجات الربهانية
، وكان مآله إىل ا حيث طلب من اخلليفة أن َيذن له مبناظرته عقلي ا، مث أفحمها قاسي  رد ا عملي  

ا مآله يف احلجاج القرآين.  احليدة يف احلجاج العقلي كما كان هو أيض 
فطمع  ،سل أنت: أتسألين أم أسألك؟ فقال": فقلت له -رمحه هللا- اإلمام الكناين لو قي

 .وا أين إذا خرجت عن التنزيل مل أحسن أن أتكلم بشيء غريهوتومه   ،هو ومجيع أصحابه يف  

                                         
 (.119: آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حاُت الرازي )صينظر:  (1)
 (.81: ( احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن )ص2)
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 إن القرآن خملوق.: فقال ؟ خملوقإن كالم هللا :تقول: فقلت
وهو -جل خلق القرآن ن هللا عز و إ :بد أن تقول ال ؛يلزمك واحدة من ثالث: فقلت له

 .(1)فقل ما عندك" ،ا بذاته ونفسهيف نفسه، أو خلقه يف غريه، أو خلقه قائم   -عندي أان كالمه
فهنا قد انتهى اإلمام من التقسيم للقضية، فإن كالم هللا سبحانه وتعاىل ال بد وأن يكون 

ا من ثالث حاالت، اإما يكون  واحد   ،وهذا هو الواقع وهو الصحيح سبحانه وتعاىل، ذاتهب قائم 
عيه بشر من القول أبنه خملوق؛ ألن ذات هللا ال ميكن أن يكون فيها  ولكنه متناقض مع ما يد 

ا  يكون له حالتان: إما أنوحينئذ   ن يكون منفصال  عنهوإما أ خملوق ا، يف غريه، وإما أن  كالم 
ا بنفس اكالم    يكون للتقسيم كما ترى وحصر جلميع األوصاف ه، وال رابع، فهذا إعمال قائم 

 املمكنة.
وتناقض األول مع ما يدعيه من خلق القرآن، وملا عرف بشر بطالن احلالتني األخريتني 

ئل وقال  وإنه خلقه كما خلق األشياء كلها."أقول إنه خملوق : حاد عن اجلواب عما س 
وانظرانه  ،خبار عند هربه منهاتركنا القرآن والسنن واأل ،اي أمري املؤمنني: ]الكناين[ فقلت

معه خبلق القرآن، فقد رجع  وإين أقر   ،به وذكر أنه يقيم احلجة علي   ،ابلقياس والكالم ملا ادعاه
ى أنه جييبين عما أسأله فإن كان يريد مناظريت عل ،وانقطع الكالم ،بشر إىل احليدة عن اجلواب

فإَنا يريد بشر أن يقع معه من ال يفهم  ،عينا يف ما يراه يف صريف ىفأمري املؤمنني أعل عنه وإال
 .فيبيح بذلك دمه ،فتظهر حجته عليه وحيتج عليه مبا ال يعقله ،فيحيد عن دينه

فقد ترك قوله  ،أجب عبد العزيز عما سألك: فأقبل عليه املأمون فقال: ]الكناين[ قال
 .جة به عليهسنه وتقيم احلعيت أنك حتوانظرك على مذهبك وما اد   ،ومذهبه

لعزيز إال أن تقول َيىب عليك عبد ا: . فقال له املأمونقد أجبته ولكنه يتعنت  : فقال بشر
 .واحدة من ثالث

 .(2)"ما عندي غريها أجبت به ،من مطالبته ابلتنزيل هذا شر  : قال

                                         
 (.82: ( احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن )ص1)
 (.82: احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن )ص (2)
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ل أن يبني   له هذا الدليل العقلي وهذه املهارة اليت حاج  هبا، فطلب اخلليفة من الكناين  ففص 
واحدة من  ]خلق القرآن[ "يلزمك يف هذا القول: فقال له عملية السرب والتقسيم اليت أعملها

ه يف غريه، أو خلقه قائما إن هللا خلق كالمه يف نفسه، أو خلق :أن تقول ؛بد منها ثالث ال
 [.مث انتقل إىل سربها ى من التقسيمبذاته ]وهبذا قد انته

فهذا حمال ال جيد السبيل إىل القول به من قياس  ،إن هللا خلق كالمه يف نفسه: فإن قال
وال  ،وال يكون فيه شيء خملوق ، للحوادثألن هللا عز وجل ال يكون مكاان   ؛وال نظر معقول

عن  هللاتعاىل  ،شيء إذا خلقه ا فيزيد فيها فيزيد فيه شيء خملوق، وال يكون انقص  يكون انقص  
 وتعاظم. ذلك وجل  

ل كالم خلقه هللا يف غريه هو كالم فيلزمه يف النظر والقياس أن ك ،خلقه يف غريه: وإن قال
وجيعل قول الكفر والفحش وكل  ،ا هلل تعاىلعر كالم  فيجعل الش    ،هللا ال يقدر أن يفرق بينهما

 ؛ال جيد السبيل إليه وال إىل القول به ،وهذا حمال ،عز وجل ا هللقائله كالم   ه هللا وذم  قول ذم  
 .اا كبري  تعاىل هللا عن ذلك علو   ،لظهور الشناعة والفضيحة على قائله

 وهذا هو احملال الباطل الذي ال جيد إىل القول به سبيال   ،ا بنفسه وذاتهخلقه قائم  : وإن قال
كما ال تكون اإلرادة إال   ،مألنه ال يكون الكالم إال من متكل    ؛يف قياس وال نظر وال معقول

رى كالم قط قائم بنفسه ئي وال ي  وال ر   ،وال القدرة إال من قادر ،وال العلم إال من عامل ،من مريد
 .عرف وال يثبت يف نظر وال قياس وال غري ذلكعقل وال ي  ال ي   وهذا ما ،يتكلم بذاته

وصفات هللا  ،ا ثبت أنه صفة هلل عز وجلت أن يكون خملوق  فلما استحال من هذه اجلها
من جهة النظر كما بطل من  -اي أمري املؤمنني-فبطل قول بشر  ،جل كلها غري خملوقة عزو

 .(1)جهة القرآن والتنزيل"
حماورات اإلمام عبد العزيز الكناين املكي حضورها يف  وكان هلذه املهارة العقلية -7

ألهل املرة األوىل اليت عمل فيها السرب والتقسيم ليحاج  املخالفني  هي ونقاشاته، وليست هذه
بشر املريسي اجلهمي  ة بنفس الدليل، كما فعله حني استدل  السنة، بل أبطل أكثر من حج  

                                         
 (.83: احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن )ص (1)
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{ : على خلق القرآن بقول هللا تعاىل ل ون  ق  م  ت  ع  ع ل ن اه  ق  ر آان  ع ر ب ي ا ل ع ل ك  ، وزعم [3: ]الزخرف}إ ان  ج 
اغة العربية الل  يف ة و )جعل( يف القرآن خاص   أن  .خلق: ال أتيت إال مبعىن عموم 

واستعمل يف نقضه  وهذا احلصر، هذا القول -رمحه هللا-ض اإلمام عبد العزيز الكناين فنق  
 كون )جعل( يفوبني  استحالة  القرآن،  آايت يفيف اللغة و  (جعل)مهارة السرب والتقسيم ملعىن 

 .(خلق)مجيع اآلايت مبعىن 
معىن : ند العربيف كتاب هللا عز وجل حيتمل معنيني ع (جعل)"إن : يقول رمحه هللا تعاىل

 ". غري خلقخلق، ومعىن صري  
، ووض ح طريقة التمييز بني املعنيني مث اجته إىل السرب ،التقسيم عملية وهبذا انتهى من

، وعالم ا ال حيتمل معىن غري اخللق، ومل ا حمكم  حرف   (قل  خ  )فلما كان ": رمحه هللا قالات كل  
إذ كان اخللق  اخلقوا أو ال َّتلقوا؛: فيقول هلم مل يتعبد هللا به العباد ،يكن من صناعة العباد

 .كان من شغل اخلالق سبحانه وتعاىلو  ،ليس من صناعة املخلوقني
 ،خاطب هللا به العباد ابألمر والنهي ،معىن اخللق  ال علىعلى معىن صري   (جعل)ملا كان و 

 اجعلوا وال جتعلوا.: قالف
ا مل يدع هللا يف ذلك اشتباه   ،كلمة حتتمل معنيني، معىن خلق ومعىن صري  (جعل)وملا كان 

كما فعل -ويشبهون على خلقه  ،فيلحد امللحدون يف ذلك ،ا على عبادهعلى خلقه ولبس  
ق به بني اجلعل الذي يكون على  فر  ا ودليال  لم  حىت جعل على كل كلمة ع   -بشر وأصحابه

 :معىن اخللق، وبني اجلعل الذي يكون على معىن التصيري
فأما اجلعل الذي هو على معىن اخللق فإن هللا عز وجل جعله من القول املفصل وأنزل 

 بلبه ق   ال وهو بيان لقوم يفقهون. والقول املفصل يستغين به السامع إذا أخربالقرآن به مفص  
على معناها، فمن ذلك قول  إذ كانت قائمة بذاهتا تدل   ؛أن توصل الكلمة بغريها من الكالم

{ : هللا عز وجل ات  و الن ور  ع ل  الظ ل م  ض  و ج  او ات  و األ  ر  م  ل ق  الس  ي خ  د  َّلل    ال ذ  ، [1: ]األنعام}احل  م 
 ا قد علمت أنه أراد هبذا جعل اخللق؛؛ ألهن(قوخل) :، أو قال(وجعل) :فسواء عند العرب قال

ن  أ  : ألنه أنزل من القول املفصل، وقال عز وجل م  م  ع ل  ل ك  ة  }و ج  د  ف  م  ب ن ني  و ح  ك  و اج  : ]النحل{ ز 

 ..وخلق لكم إذ كان قوال مفصال. :هذافعقلت العرب عنه أن معىن  ،[72
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وجل أنزله من القول  فإن هللا عز ،وأما جعل الذي هو مبعىن التصيري الذي هو غري خلق
بعدها فيعلم ما أراد هبا،  حىت تصل الكلمة ابلكلمة اليت بهاملوصل الذي ال يدري املخاطب 

ومل  ،ومل يفهمها ،لة مل يصلها بغريها من الكالم مل يعقل السامع هلا ما أراد هباوإن تركها مفص  
 .على معىن ما عىن هبا حىت يصلها بغريها يقف

{ : قول هللا عز وجل فمن ذلك ض  ة  يف  األ  ر  ل يف  ع ل ن اك  خ  فلو  ،[26: ]ص}اي  د او ود  إ ان  ج 
مسع هذا  ومل يصلها مبا بعدها مل يعقل داود عليه السالم وال أحد ممن (إان جعلناك): قال

ألنه خاطبه هبذا القول وهو خملوق، فلما وصلها  ؛وال ما عىن بقوله ،اخلطاب ما أراد هللا به
عقل داود وكل من مسع هذا اخلطاب ما أراد هللا بقوله وما عىن به، وكذلك  (خليفة يف األرض )ب

يه  يف  ال ي م   و ال  َّت  ايف  و ال  : حني قال هللا عز وجل ألم موسى ت  ع ل ي ه  ف أ ل ق  ف  ع يه  ف إ ذ ا خ  }أ ن  أ ر ض 
{ حت  ز   ل ني  ر س  ن  ال م  اع ل وه  م   (املرسلني )ب (جاعلوه)فلو مل يصل ، [7: ]القصصين  إ ان  ر اد وه  إ ل ي ك  و ج 

ا اي أمري ومثل هذا كثري يف القرآن جد   ما خاطبها به وال ما عىن بقوله... مل تعقل أم موسى
}إ ان  : ه من قول هللا عز وجلملا اختلفنا في -اي أمري املؤمنني-فأرجع أان وبشر  ..املؤمنني.

 } ل ون  ق  م  ت  ع  ع ل ن اه  ق  ر آان  ع ر ب ي ا ل ع ل ك  ا، وإىل ني مجيع  عل  إىل سنة هللا يف كتابه يف اجل   [3: ]الزخرفج 
إن هللا  :سنة العرب أيضا وما تتعارفه وتتعامل به، فإن كان من القول املوصل فهو كما قلت أان

ا فينزله بلغة أنزله بلغة العرب ولساهنا، ومل يصريه أعجمي   :أي ،اه عربي  أبن صري   جعله قرآان عربيا
 .(1)"ل فهو كما قال ولن جيد ذلك أبدا...العجم، وإن كان من القول املفص

، بل انتقل كعادة أمثاله إىل التشويش والتشغيب مبسألة غري حمل  فأفحم بشر ومل حير جوااب 
 .النقاش
ورد أنه  ما :ملهارة العقلية وإعمال السلف هلااملواقف اليت تركتها لنا هذه اومن أعظم  -8

اد واملوهن للمحنة العظمى على املسلمني يف عقائدهم، أال وهي حمنة خلق القرآن  كان هو الص 
واستجاب من الشهرية، فقد استفحل شرها وعظم نريها وقتل فيها من قتل وعذ  ب من عذ  ب 

                                         
 وما بعدها(. 69: ( احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن )ص1)
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ور ى، حىت إن إمام أهل السنة واجلماعة مل يسلم من ن ري تلك احملنة العظيمة، وور ى من  استجاب
 وانله ما انله من الضرب والتعذيب.

وكان أول ما خنر بكيان هذه احملنة وكبح مجاحها مهارة السرب والتقسيم، فقد ذكر اخلطيب 
 أحضران ذلك اجمللس، "كان أيب إذا أراد أن يقتل رجال  : البغدادي بسنده عن ابن الواثق أنه قال

، -ابن أيب دؤاد: يعين-ائذنوا أليب عبد هللا وأصحابه : فأتى بشيخ خمضوب مقيد، فقال أيب
م هللا ال سل   :السالم عليك اي أمري املؤمنني، فقال له: فأدخل الشيخ يف مصاله، قال: قال

ي ة  }: بك، قال هللا تعاىلبك مؤد   اي أمري املؤمنني، بئس ما أد  : عليك، فقال ي  يت م ب ت ح  إ ذ ا ح  و 
ا ا أ و  ر د وه  ه  ن   ن  م  س  ي وا أب  ح  ، وهللا ما حييتين هبا وال أبحسن منها، فقال ابن [86]النساء:  {ف ح 

اي شيخ، ما تقول يف القرآن، : مه، فقالكل     :فقال له، اي أمري املؤمنني، الرجل متكلم: أيب دؤاد
قول يف القرآن؟ تما : سل، فقال له الشيخ: ويل السؤال، فقال لهمل تنصفين، يعين : قال الشيخ

 نيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعليهذا شيء علمه ال: خملوق، فقال: فقال
شيء مل  !سبحان هللا :شيء مل يعلموه، فقال: فقال ؟واخللفاء الراشدون أم شيء مل يعلموه

 ال أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي وال اخللفاء الراشدونصلى هللا عليه وسلم و  يعلمه النيب
 ؟ما تقول يف القرآن: نعم، قال: أقلين واملسألة حباهلا، قال: فخجل، فقال: قال !علمته أنت؟

نيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذا شيء علمه ال: خملوق، فقال: فقال
أفال وسعك ما : ومل يدعوا الناس إليه، قال علموه: ه؟ فقالأم مل يعلمو  واخللفاء الراشدون

مث قام أيب فدخل جملس اخللوة واستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه على : قال ؟!وسعهم
هذا شيء مل يعلمه النيب صلى هللا عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر وال : األخرى وهو يقول

نيب صلى هللا سبحان هللا! شيء علمه ال !أنت؟ علمته وال اخللفاء الراشدون يعثمان وال عل
أفال وسعك  !ومل يدعوا الناس إليه؟ عمر وعثمان وعلي واخللفاء الراشدونو  عليه وسلم وأبو بكر
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مث دعا عمار ا احلاجب، فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه أربع مائة دينار وَيذن له  !ما وسعهم؟
 .(1)ومل ميتحن بعد ذلك أحدا" يف الرجوع، وسقط من عينه ابن أيب دؤاد.

القول خبلق القرآن، فأخربه أن موقف النيب  فهذا الشيخ استعمل هذه املهارة العقلية يف رد   
 : صلى هللا عليه وسلم والسلف ال خيلو من احتمالني

أهنم مل  :أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم والسلف علموه، والثاين: االحتمال األول
 يعلموه، وال احتمال اثلث بعدمها.

 مث إن افرتضنا أهنم علموه، فإما أن يكونوا دعوا إليه أو ال، وال احتمال اثلث بعدمها.
ومعلوم أن االحتمال األول، وهو دعوى معرفة النيب صلى هللا عليه وسلم والسلف به ال 

  يعلموه أفال يسع من بعدهم؟!أال يقول به أحد، فوجب أهنم مل يعلموه إذن، فإن كان وسعهم
 والسلف هبا ضالل. صلى هللا عليه وسلم عدم علم النيب هبا مع فدعوى هؤالء املضلني العلم  

 مث إن افرتضنا أهنم علموه، فهل دعوا إليه؟
كذلك ال يقول به أحد، فثبت أهنم مل يدعوا إليه، فدعوة هؤالء املضلني إليها مع ترك النيب 

م والسلف ضالل، بل كان يسعهم ما وسع النيب صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسل
 والسلف من بعده.

حىت أزاهلا هللا  ،ر اترخيي لضعف هذه احملنة الكربىليل العظيم أول مصد"فكان هذا الد  
 .(2)ابلكلية على يد املتوكل رمحه هللا، ويف هذا منقبة اترخيية عظيمة هلذا الدليل املذكور"

اإلمام أبو عبد هللا عبيد هللا بن  هبذا املثال السابق نفسه استخدم هذه املهارةوقد  -9
ي املعروف اببن ب ط ة العكربي ) رب   .(3)( يف اإلابنةه 387ت حممد الع ك 

                                         
(، 367 /14هجر ) .ط ،يف البداية والنهاية(، وقد نقلها عنه ابن كثري 233 /5اتريخ بغداد )ينظر: ( 1)

فهذه القصة مل تزل مشهورة عند  ،وعلى كل حال: "(503 /3الشنقيطي يف أضواء البيان ) الق
 فيها إلقام اخلصم احلجر". ،العلماء، صحيحة االحتجاج

 (.504 /3( أضواء البيان للشنقيطي )2)
 (.141 /7اإلابنة الكربى البن بطة ) (3)
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مع من اد عى أن هللا ية هلذه املهارة العقل -رمحه هللا-اإلمام أمحد  ومن استعماالت -10
أن تعلم أن اجلهمي كاذب على هللا حني زعم أن هللا يف كل  وإذا أردت": قوله يف كل مكان

 .(1)"أليس هللا كان وال شيء؟: مكان، وال يكون يف مكان دون مكان، فقل
فإن اجلواب ال خيلو من  فأما التقسيم وهنا بدأ اإلمام رمحه هللا تعاىل ابلسرب والتقسيم،

أن هللا  قول النيب صلى هللا عليه وسلم ، ومها اإلثبات أو النفي، واألول اثبت  بنص   احتمالني
ال  ناحتماالاإلثبات له  هذا ؛ ولذا اعتمده واستبعد الثاين، مثخلق اخللق بعد أن مل يكن شيء

 : ا، ومههلا اثلث
 إما أن يكون خلق املخلوقات يف نفسه.

ا عن نفسهوإما أن يكون خلقهم   : ال خيلو من حالتني . وهذا الثاينخارج 
ا عنهم دخل فيهم :إما أن يقول  .بعد أن كان خارج 

ا عن نفسه مث مل يدخل فيهم.خلقهم  :يقولأو   خارج 
 تعاىل د رمحه هللا سرب هذه االحتماالت مجيع ا وانقشها، وبني  أن دعواهم أن هللاواإلمام أمح

االحتماالت لو أثبت خلق هللا  هذه أن تتفق مع أي   احتمال منال ميكن  يف كل مكان
 للمخلوقات بعد أن مل تكن.

ا من نفسه؟  ،حني خلق الشيء: فقل له": يقول رمحه هللا تعاىل خلقه يف نفسه أو خارج 
 بد له من واحد منها. فإنه يصري إىل ثالثة أقوال، ال

 .فسهن اجلن واإلنس والشياطني يف نحني زعم أ م أن هللا خلق اخللق يف نفسه كفرإن زع
ا من ن: إن قال ا حني زعم أ؛  فسه مث دخل فيهمخلقهم خارج  نه دخل كان هذا كفر ا أيض 

 قذر رديء. يف كل مكان وحش   

                                         
 (.155: ى اجلهمية والزاندقة )ص( الرد عل1)
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ا عن نفسه، مث مل يدخل فيهمخلقهم : وإن قال رجع عن قوله كله أمجع، وهو قول  ؛خارج 
 .(1)"أهل السنة

سواء اإلمام  ،تتابعوا على استعمالهولقوة هذه احلجة يف هذا املثال جند أن السلف  -10
وكذلك من بعده،  ،أو اإلمام أمحد يف مناقشته للجهمية ،الكناين يف احتجاجه على املريسي

فقد استخدم هذه املهارة ذاهتا يف الرد على  ،(ه 387ت ب ط ة العكربي ) ابنومنهم اإلمام 
: يقول رمحه هللا تعاىل فابتدأ ابلتقسيم وفرز االحتماالت، ،وفد فص لها أكثر الشبهة نفسها،

فحني خلق اخللق أين : نعم، فيقال له: فيقول !أليس قد كان هللا وال خلق؟: ويقال للجهمي"
 ."ارجا من نفسه؟أو خ ،أخلقهم يف نفسه :خلقهم وقد زعمت أنه ال خيلو منه مكان

، مث بعد ذلك انتقل إىل االت املمكنةوإىل هنا فقد انتهى من التقسيم وعرض كل االحتم
سرب هذه االحتماالت وبيان هتافت دعوى من اد عى أن هللا يف كل مكان، يقول رمحه هللا 

خلق اخللق : ألنه إن قال همي، وأنه ال حيلة له يف اجلواب؛فعندها يتبني لك كفر اجل": تعاىل
واألقذار  والشياطني والقردة واخلنازيركفر وزعم أن هللا خلق اجلن واإلنس واألابلسة   يف نفسه

فقد  ا من نفسهوإن زعم أنه خلقهم خارج   سه تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا.واألنتان يف نف
  .(2)"اعرتف أن ها هنا أمكنة قد خلت منه

ي؛  ونالحظ هنا نقطة االختالف بني استدالل اإلمام أمحد وبني استدالل اإلمام العكرب 
ا عن نفسه، وهو ي ا فإن اإلمام العكرب  كتفى ابلنقض مبجرد إقرار املبتدع خبلق هللا شيئ ا خارج 

أمحد رمحه هللا تعاىل فص ل فيها وبني  أنه بعد ما يثبت وجود تباين بينه وبني خلقه، بينما اإلمام 
ا عن نفسه ، أو مل يدخل كما هو قول احللولية  دخل فيها إما أن يكون قوله أبنه خلقه خارج 

 أهل السنة، وال اثلث. وهو قول
مناقشته  :رمحه هللا هلذه املهارة العقلية اإلمام أمحد املواضع اليت برز فيها استعمالومن  -11

إذا نوقش مبا أخرب هللا به أنه يعلم  ملنكري صفة العلم هلل تعاىل، حيث بني  أن املنكر للعلم
ث تفاصيل كل شيء ال ف ل ونتاج وكل شيء،فيعلم تفاصيل كل زرع وكل َثرة وكل مح، حمد 

                                         
 وما بعدها(. 155: ( الرد على اجلهمية والزاندقة )ص1)
 وما بعدها(. 140 /7( اإلابنة الكربى البن بطة )2)
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، وهبذا بدأ التقسيم والسرب مع ا لكل حالتني أمام هذه النصوصمن  املنكر لعلم هللا تعاىل خيلو
 : احتمال

 علم هللا تعاىل هبا، وهو مناقضة  ملا يف القرآن، وهو كفر بال شك.إما أن ينكر ف
وبطالنه أوضح من ه وإما أن يثبت ما يف القرآن ويزعم أنه علم حدث بعد جهل، وقبح  

 أن حيتاج إىل بيان.
أن يثبت علم هللا بكل شيء، وأنه يعلم ما كان وما سيكون وما مل يكن لو كان كيف  وإما

 .، ويرجع عن قوله ويقول بقول أهل السنةيكون
}و ال : هللا يقول: إذا أردت أن تعلم اجلهمي ال يقر بعلم هللا فقل له": رمحه هللا تعاىل يقول

يط ون   ي   حي   ه { ب ش  ن  ع ل م  د  مب  ا أ نز ل  إ ل ي ك  أ نز  : وقال، [255: ]البقرةء  م  ه  ه { }ل ك ن  اَّلل   ي ش  ل ه  ب ع ل م 
وا أ َن  ا أ نز  ن }ف إ  : وقال، [166: ]النساء ل م  م  ف اع  يب وا ل ك  ت ج  : وقال، [14: ]هودل  ب ع ل م  اَّلل  { مل   ي س 

ن   ا َّت  ر ج  م  م  ع  }و  ن  أ نث ى و ال ت ض  ل  م  ا حت  م  م  ا و  ه  ام  م  ن  أ ك  ه { َث  ر ات  م   .[47: ]فصلت إ ال  ب ع ل م 
: .. فإن قال.بعلم هللا هذا الذي أوقفك عليه ابألعالم والدالالت أم ال؟ تقر  : فيقال له

 كفر.  ؛ليس له علم
حني زعم أن هللا قد كان يف وقت من األوقات ال يعلم حىت  كفر  ؛هلل علم حمدث: وإن قال

ا فعلم.  أحدث له علم 
 .(1)قوله كله، وقال بقول أهل السنة"رجع عن  ؛هلل علم وليس خملوق ا وال حمداث  : فإن قال

ا -12 حني انقش من قال أبن هللا برزت براعة اإلمام أمحد يف هذه املهارة العقلية  ،وأيض 
 : ة املماسة واملباينة، حيث ذكر أهنم بني حالتنيبقضي يف كل مكان

 ، وحينئذ  رجعوا عن قوهلم من حيث ال يشعرون.إما أن يقر وا أبن هللا تعاىل مباين للخلق
 تاج إىل التفصيل يف إبطاله.حيوهذا ما ال  ،تعاىل مماس  للخلق ن يقولوا أبن هللاأوإما 

                                         
 (.157: ( الرد على اجلهمية والزاندقة )ص1)
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: اجلهمي مبا ادعى على هللا أنه مع خلقه قالفلما ظهرت احلجة على ": يقول رمحه هللا
 هو يف كل شيء غري مماس لشيء وال مباين منه.

اإذ: فقلنا  ال. : قال ؟ا كان غري مباين أليس هو مماس 
 .(1)فلم حيسن اجلواب" !باين؟فكيف يكون يف كل شيء غري مماس لشيء وال م: قلنا

آن اسم خملوق ن اسم هللا يف القر إ :نقضه لقول من قال :ومن استعماالته هلذه املهارة -13
 : ل عن اسم هللا تعاىل قبل أن خيلق هذاعي هذه الدعوى بني احتمالني لو سئأبن مد  

 قبله، وهو ما ال يستطيع الربهنة عليه بنقل أو بعقل. اقول أبن له امس  ا أن يإم  ف
فهذا وصف هلل تعاىل ابلنقص،  ،نوإما أن يقول أبنه مل يكن له اسم مث صار بعد أن مل يك

له العلم والقدرة  ثله مثل من يقول أبنه سبحانه حدثم، فتعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا
 بعد أن مل تكن!!والقوة 

يف القرآن إَنا هو اسم خملوق،  -جل ثناؤه-وزعمت اجلهمية أن هللا ": يقول رمحه هللا تعاىل
 .مل يكن له اسم: قالوا كان امسه؟قبل أن خيلق هذا االسم، ما  : فقلنا

اوكذلك قبل أن خيلق العلم أكان جاه: فقلنا ال  وكان ،ال ال يعلم حىت خيلق لنفسه علم 
 !ال قدرة له حىت خيلق لنفسه قدرة؟وكان  ،نور له حىت خيلق لنفسه نور ا

إَنا  يف القرآن -جل ثناؤه-فعلم اخلبيث أن هللا قد فضحه، وأبدى عورته حني زعم أن هللا 
 .(2)"هو اسم خملوق

قد أدىل بدلوه يف هذه  -رمحه هللا-( ه 310ت ) جعفر الطربي أبووإمام املفسرين  -14
وفعل ما فعل من االحتجاج على من قال خبلق القرآن  ،ام الكنايناملهارة العقلية، واتبع اإلم

؛ ألن ليس خبالق  وال : والصواب يف ذلك من القول عندان قول من قال": حيث يقول خملوق 
 ألنه ليس جبسم  فيقوم بذاته قيام األجسام أبنفسها.؛ إال ملتكلم االكالم ال جيوز أن يكون كالم  

                                         
 وما بعدها(. 159: ( الرد على اجلهمية والزاندقة )ص1)
 وما بعدها(. 162: ( الرد على اجلهمية والزاندقة )ص2)
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؛ بل الواجب إذ كان ذلك الك أنه غري جائز أن يكون خالق  فمعلوم  إذ كان ذلك كذ
أن ، مل يكن اللخالق، وبطل أن يكون خالق   اللخالق، وإذ كان كالم   اكذلك أن يكون كالم  

وأنه صفة  والصفات ال تقوم أبنفسها، وإَنا تقوم ابملوصوف  ،؛ ألنه ال يقوم بذاتهايكون خملوق  
ه ونفسه، وإَنا يقوم هبا، كاأللوان والطعوم واألراييح والشم، ال يقوم شيء  من ذلك بذات

 ال تقوم إال ابملوصوف هبا. ،فكذلك الكالم صفة  من الصفات، ابملوصوف به
أنه غري جائز  أن يكون صفة  للمخلوق واملوصوف هبا اخلالق؛  كذلك صح  وإذ كان ذلك  

ألنه لو جاز أن يكون صفة  ملخلوق  واملوصوف هبا اخلالق، جاز أن يكون كل صفة  ملخلوق  
ابأللوان والطعوم واألراييح والشم واحلركة  افاملوصوف هبا اخلالق، فيكون إذ كان املخلوق موصوف  

ملوصوف ابأللوان وسائر الصفات اليت ذكران اخلالق دون املخلوق، يف والسكون أن يكون ا
اجتماع مجيع املوحدين من أهل القبلة وغريهم على فساد هذا القول ما يوضح فساد القول أبن 

 لغريه. ايكون الكالم الذي هو موصوف  به رب العزة كالم  
ا قبل أن الكالم صفة  ال تقوم  ما أوضحنأنه كالم  له، وكان قد تبني   فإذا فسد ذلك وصح  

 خملوق. وإذ كان ذلك كذلك صح أنه غري ،أنه صفة  للخالق إال ابملوصوف مبا صح  
أخربان عن الكالم الذي وصفت أن القدمي به متكلم  : ومن أىب ما قلنا يف ذلك قيل له

، أخلقه إذ كان عنده خملوق    يف ذاته، أم يف غريه، أم قائم  بنفسه؟ اخملوق 
. عم خلقه يف ذاته، فقد أوجب أن تكون ذاته حمال  فإن ز   للخلق، وذلك عند اجلميع كفر 

 ؟اوذواق   ابنفسه وطعم   اقائم   أفيجوز أن خيلق لوان  : قيل له، وإن زعم أنه خلقه قائم  بنفسه
من قيام األلوان والطعوم  فما الفرق بينك وبني من أجاز ما أبيت  : ال، قيل له: فإن قال

 مث يسأل الفرق بني ذلك، وال فرق. كر ما أجزت من قيام الكالم بنفسه؟!أبنفسها، وأن
، بلى: فخلقه قائم  بغريه وهو صفة  له؟! فإن قال: قيل له ،بغريه ابل خلقه قائم  : وإن قال

يف غريه فكان هو  ايف غريه فيكون هو املتلون، كما خلق كالم   أفيجوز أن خيلق لوان  : قيل له
 فإن أىب ذلك سئل الفرق.؟! اوكذلك خيلق حركة  يف غريه فيكون هو املتحرك هب ،املتكلم به
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وإذا  ،ا خلق حركة  يف غريه فهو املتحركإذ -تعاىل ذكره-وإن أجاز ذلك أوجب أن يكون 
 وذلك عندان وعندهم كفر  وجهل . ،يف غريه فهو املتلون به خلق لوان  

لواضحة إذ كان ال وجه خللق األشياء إال بعض ويف فساد هذه املعاين اليت وصفنا الداللة ا
 .(1)"وأن معاين اخللق عنه منفية   ، صفة  له، غري خالق وال خملوق  صح أن كالم هللا الوجوه هذه

 املهارة العقلية يف مواضع كثرية هذه يف -رمحه هللا تعاىل-وتظهر براعة اإلمام الطربي  -15
حيث استخدم يف الرد عليهم السرب  عذاب القرب،ه على منكري رد    مثل، غري هذا املوضع

 : أن علة تكذيبهم ال خيلو من حاالت والتقسيم، وبني  
؛ فيقال هلم بل أنتم تثبتون اإلمكان  :إما أن يكون إنكارهم ذلك ألنه غري ممكن عقال 

  وجود احلياة يف جسم مع عدم احلس.العقلي ملا هو مثله؛ ك
فريد أهنم مل يشاهدوا مثله يف الدنيا،  عقال   وهلم إبمكانهقوإما أن يكون إنكارهم ذلك مع 

كوجود احلياة يف جسم قد أحرقته   ؛يصد  قون أبمور هي غري مشاهدة يف الدنيا عليهم أبهنم
 .النار

مع كوهنم يؤمنون بغريه  مكانيته عقال  وعدم وجوده واقع اوإما أن ينكروا ذلك مع إقرارهم إب
 مما هو مثله، وهو حمض مكابرة.

أجتيزون أن حيدث هللا حياة  يف : ويقال ملن أنكر ذلك": الطربي أبو جعفر اإلمام ليقو 
 وما املعىن الذي دعاكم إىل اإلنكار لذلك؟: فإن أنكروا ذلك قيل هلم جسم  ويعدمه احلس؟

ز  أن احلياة علة  للحس وسبب  له، وغري جائفإن زعموا أن الذي دعاهم إىل ذلك هو أن 
ان اآلالم يف حال وأوجبوا أن يكون املربسم واملغمى عليه حيس   ،يوجد سبب شيء  ويعدم مسببه

 أتنكرون جواز فقد اآلالم واللذات مع وجود احلياة؟: فيقال هلم زوال أفهامهما.
أفتحيلون أن : قلنا هلم ،لذ إال من َيمل ويال يكون حي  : فإن أنكروا جواز ذلك، وقالوا

ملناظرة نعم. خرجوا من حد ا: ؟ فإن قالوااأو اترك   أو فاعال   اأو عاصي   اإال مطيع   ايكون حي  

                                         
 (.201: التبصري يف معامل الدين )ص (1)
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 ،وذلك أن األطفال واجملانني موجودون أحياء  ال مطيعني وال عاصني ؛لدفعهم املوجود احملسوس
 .اوأن املغمى عليه واملربسم ال فاعل  وال اترك  اختيار  

وال  ، وال فاعال  اوال عاصي   اال مطيع  ، جائز  وجود حي   : بل ال حنيل ذلك ونقول: وإن قالوا
 .اوال اترك    وال مدرك كما أجزُت وجوده ال فاعال   ال حاس   فأجيزوان وجود حي   : ، قيل هلمااترك  

فإذ كان :  وال مدرك  قيل هلم ال حاس   وإن أجازوا وجود حي   ، سئلوا الفرق بينهما افإن أبو 
، وارتفاع احلس  ال حاس   عندكم وجود حي    اجائز    وال مدرك  فقد جاز وجود احلياة يف جسم 

 عندكم منه.
يف جسم  مع ارتفاع احلياة منه؟! ويسألون  فإذا جاز ذلك عندكم فما أنكرُت من وجود احلس  

 الفرق بني ذلك.
وفقد العلم منه يف حال   م  إنه جائز  وجود احلياة يف جس: أليس من قولكم: ويقال هلم

فما أنكرُت من وجود العلم يف جسم  مع فقد احلياة؟ وهل : نعم، قيل هلم: فإن قالوا! واحدة ؟
 بينكم وبني من أنكر وجود احلياة يف جسم  مع فقد العلم، فأجازوا وجود العلم مع فقد احلياة؟!

 : فإن قالوا
 

  ا، وقد جند حي  اإال حي   االفرق بيننا وبينه أان مل جند عامل
 

كل و  أ  : قيل هلم، اال عامل
أفشاهدُت : قيل هلم، نعم: فإن قالوا! ما مل تشاهدوه أو تعاينوه أو مثله فغري جائز كونه عندكم؟

فإن زعموا أهنم قد شاهدوا ذلك ! له حياة  ال تفارقه احلياة ابالحرتاق ابلنار؟ احي   اجسم  
 ما ال خيفى كذهبم فيه.وعاينوه، أكذبتهم املشاهدة مع ادعائهم 

أم تنكرونه؟  ون أبن ذلك كائن  أفتقر  : قيل هلم، أهنم مل يعاينوا ذلك ولن يشاهدوهوإن زعموا 
تعاىل -وذلك أن هللا  ؛لة اإلسالم بتكذيبهم حمكم القرآنفإن زعموا أهنم ينكرونه خرجوا من م

ن م  ال  }: قال فيه -ذكره ه  ر  ج  ر وا هل  م  ان  ف  ين  ك  ن  و ال ذ  م م   ه  ف  ع ن   وت وا و ال  خي  ف  م  ف  ي م  ى  ع ل ي ه  ض   ي  ق 
اهب  ا   .[36]فاطر:  {ع ذ 

فما أنكرُت من جواز وجود العلم وحس األمل : قيل هلم، بل نقر أبن ذلك كائن  : فإن قالوا
 

 
حياة ، كما  ا لهإال حي   اوال حاس   اواللذة مع فقد احلياة؟ وإن مل تكونوا شاهدُت وال عاينتم عامل
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تتعاقبه احلياة مع  اجاز عندكم وجود احلياة يف جسم  حترقه النار، وإن مل تكونوا عاينتم جسم  
 احرتاقه ابلنار.

نار يف حال إحراقه إَنا أجزان ما أجزان من بقاء احلياة يف اجلسم الذي حترقه ال: فإن قالوا
مبا هو ممكن   -جل ثناؤه-م خبرب هللا فصدقت: قيل هلم، -جل ثناؤه-منا خبرب هللا  اتصديق   النار

 يف العقول كونه أو مبا هو غري ممكن فيها كونه؟
عز وجل بذلك ما هو غري ممكن  يف العقول كونه زعموا أن خرب هللا  فإن زعموا أهنم أجازوا

 ب به العقول وترفع صحته، وذلك ابهلل كفر  عندان وعندهم. وال إخاهلم يقولون ذلك.تكذ   
فإذ كان خربه : قيل هلم، أخرب من ذلك مبا تصدقه العقول -هتعاىل ذكر -أنه فإن زعموا 

تعاىل -فأجيزوا كذلك أن عذاب هللا  -وإن مل تكونوا عاينتم مثله-يصدقه العقل  ابذلك خرب  
  -ذكره

 
يف جسم  ال حياة فيه وإن مل تكونوا عاينتم مثله فيما شاهدُت، وال صح  اولذة  وعلم   اأمل

أو عن رسوله صلى هللا عليه وسلم، كما كان غري  -تعاىل ذكره-رب  عن هللا بذلك عندكم خ
وإن كان اخلرب ، أحرقته النار قبل جميء اخلرب به حمال عندكم يف العقل وجود احلياة يف جسم  قد

به عندكم خرب  من هللا أو من رسوله عليه الصالة  ق صحة كون ذلك حىت يصح  قد حق  
 .(1)"والسالم

أوجه استعماله هلا استدالله على زايدة اإلميان ونقصانه حبال املؤمنني وأهنم ومن  -16
 .أحد ثالثة؛ وهنا التقسيم

طة بني السابقني واملتأخرين، وإما فهم إما مقصر ظامل لنفسه، وإما مقتصد يف منزلة متوس  
 جمتهد سابق ابخلريات له يف كل ابب من أبواب الفضائل سهم.

ن على مراتب ودرجات، مث انتقل إىل سرب هذه احلاالت الثالث، فالناس يف شعب اإلميا
 وبيان الزايدة والنقصان فيهم.

 :شك أن الناس متفاضلون يف األعمالوإذا كان ذلك كذلك، وكان ال ": يقول رمحه هللا
من  أن املقصر أنقص إمياان   اكان معلوم    ؛امقصر  وآخر مقتصد جمتهد ومن هو أشد منه اجتهاد  

                                         
 (.207: ( التبصري يف معامل الدين )ص1)
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من املقتصد واملقصر، وأهنما أنقص  ، وأن اجملتهد أزيد إمياان  ، وأن املقتصد أزيد منه إمياان  املقتصد
 ؛ إذ كان مجيع فرائض هللا كما قلنا قبل.منه إمياان  

ر عن الكمال، فال أحد إال وهو انقص اإلميان غري كامله؛ ألنه لو كمل فكل عامل  فمقص  
جتوز له الشهادة به، جلازت الشهادة له ابجلنة؛ ألن من أدى مجيع فرائض  ألحد  منهم كماال  

لى ذلك، مث مات ع اهللا فلم يبق عليه منها شيء ، واجتنب مجيع معاصيه فلم َيت منها شيئ  
إين : إنه قال: ولذلك قال عبد هللا ابن مسعود يف الذي قيل له ؛فال شك أنه من أهل اجلنة

ومن كان  ،اإلميان ابإلطالق إَنا هو للكمالألن اسم ؟!(؛ ن أهل اجلنةإين م: أال قال) :مؤمن  
، وإميان بعض  أنقص من   كامال   كان من أهل اجلنة، غري أن إميان بعضهم أزيد من إميان بعض 

 .(1)"إميان بعض؛ فالزايدة فيه بزايدة العبد ابلقيام ابلالزم له من ذلك
هذه املهارة العقلية،  -رمحه هللا-الطربي  استخدم اإلمامويف أول طلب يف القرآن  -17

{ : فحينما جاء إىل قوله تعاىل يم  ت ق  س  ر اط  ال م  ان  الص   د  : انقش من زعم أن معناها [6: ]الفاحتة}اه 
، أن يكون املقصود زايدة يف البيانإما : مآل هذا القول ال خيرج عن حالني أبن ؛زدان هداية

 والتوفيق.وإما زايدة يف املعونة 
: وقد زعم بعضهم أن أتويل قوله": قالفمآالت هذا القول،  -رمحه هللا-وقد سرب 

ان   د  ان هداية  : {}اه  إما أن يكون ظن  قائل ه أن  النيب : وليس خيل و هذا القول  من أحد أمرين، زد 
ر مبسألة الزايدة يف البيان، أو الزايدة  يف املعونة  فإن كان ظن  والتوفيق.صلى هللا عليه وسلم أ م 

ر  ا  -جل  ثناؤه-فذلك ما ال وجه له؛ ألن هللا  مبسألة ر ب  ه الزايدة يف البيانأنه أ م  ال يكل  ف عبد 
ا من فرائضه عىن ذلك معىن مسألت ه  إال بعد تبيينه له وإقامة  احلجة عليه به. ولو كان فرض  م 

ر أن يدعو رب ه أن يبني له ما البيان   ، ألنه ال  لكان  قد أم  لف  ف رض عليه، وذلك من الدعاء خ 
ن ا  ا إال مبي   ه عليه.يفرض فرض   ملن فرض 
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ر أن يدعو  رب ه أن يفر  هاأو يكون أم  ويف فساد و جه مسألة  ،ض عليه الفرائض  اليت مل يفرض 
ح عن أن معىن { : العبد رب ه ذلك ما يوض   يم  ت ق  س  ر اط  ال م  ان  الص   د  بني   : غري معىن [6: ]الفاحتة}اه 

ك وحدود ك.  لنا فرائض 
ر مبسألة ربه الزايدة  يف املعونة فلن َّتلو   فإن كان ذلك كذلك ،والتوفيق أو يكون ظن  أنه أم 

مسألت ه تلك الزايدة  من أن تكون مسألة  للزايدة يف املعونة على ما قد مضى من عمله، أو على 
ث. ما ي عل م  أن  معىن  ونة على ما قد تقض ى من عملهملعويف ارتفاع حاجة  العبد إىل ا ما حيد 

 لت ه الزايدة  ملا حيدث من عمله.مسألة تلك الزايدة إَنا هو مسأ
من أنه مسألة العبد رب ه  صار  األمر إىل ما وصفنا وقلنا يف ذلك وإذ  كان  ذلك كذلك

ل  ف من فرائضهالت ره. وفيق  ألداء ما ك   فيما ي ستقبل من ع م 
ر الزاعمني أن   صحة ذلكويف  ا  فساد  قول أهل القد  فقد  كل مأمور أبمر  أو مكل ف فرض 

ألنه لو كان األمر   ؛ه يف ذلك الفرض حاجت ه إىل رب  هما قد ارتفعت مع املعونة عليه أعطي من
ت ع ني  : لبط ل  معىن قول هللا جل ثناؤه على ما قالوا يف ذلك ك  ن س  إ اي  ب د  و  ك  ن  ع  ان  5 )}إ اي  د  ( اه 

 } يم  ت ق  س  ر اط  ال م   .(1)"[6، 5: ]الفاحتةالص  

 : : اخلامتةاخلامتة
ا، فقد جتل ى والح ما كان عليه السلف  من استعمال العقل، وإعماله  -رمحهم هللا-ختام 

م عليه وأرشدهم إىل يف تقريراهتم وحوا راهتم ومناظراهتم وردودهم، وكان الوحي اإلهلي هو من دهل 
األمثلة الواقعية من حياهتم العلمية على إعماهلم  ، ورأيناالسليمة ومسالكه الصحيحة مناهجه

كانوا حبق  أقوى الناس برهاان  وأمتنهم حجة فقد  للمهارات العقلية والسرب والتقسيم خباصة، 
ل ك  ما قل بتها زادتك من نفحاهتا، كل  أزهر وردكوأصفاهم قرحية، وما حاهلم ومنهجهم إال   ذ   ، }ك 

ث  يف  األ    ك  ع  الن اس  ف  ي م  ف  ا ي  ن   ا م  اء  و أ م  ف  ب  ج  ه  ا الز ب د  ف  ي ذ  ل  ف أ م  ر ب  اَّلل   احل  ق  و ال ب اط  { ي ض  ض  ر 
 .[17: ]الرعد
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