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 . اْوَ لِل ِل  بِلَ َ  اِل ِل  بُه ِل ْو ُه  َ َ لَّن َ  َ َل ْو ِل   الَّن ُه  َصلَّنى  الَّن ِل ِّي   َق ْولِل  بَاب
 

   اسالم  لى أشرف  ألن  اء   امر ل ن ن  لا ة احمد هلل رب  ا اام ن،   اصال
  َق ْولِل   ببَ ):   _رحم   هلل_  إلاام  ا خاري احمد   لى آا   صح   أجم  ن،  ال 

 . اْوَ لِل ِل  بِلَ َ  اِل ِل  بُه ِل ْو ُه  َ َ لَّن َ  َ َل ْو ِل   الَّن ُه  َصلَّنى  الَّن ِل ِّي 
ثَقَلا ثَقَلا  الَّن ِل  َ  ْودِل  بْونُه   اْوَ يِل يِل  َ  ْودُه  َحدَّن َ ابٍد   بْونِل  َ نْو  َ  ْودٍد  بْونُه   ِلبَقْوَر اِل  ُه  َحدَّن  َ  ِل دِل  َ نْو  شِل

 : َالَ  َ َ لَّن َ  َ َل ْو ِل   الَّن ُه  َصلَّنى  الَّن ِل  َر ُه لَ  َأنَّن : َ لْو ُه   الَّن ُه  َر ِل َ  اُهَر َقْوَرةَ  أَبِل  َ نْو   اْومُهَس َّن ِل  بْونِل 
رْوتُه   اْوَ لِل ِل  بِلَ َ  اِل ِل  بُه ِل ْو ُه  َلا بِلاارُّر ْو ِل  َ نُهصِل َرْو ِل  َ َي اِلنِل  بِلَمَ ا ِل يِل  أُه ِل  ُه  رَأَ َقْوتُهلِل  نَااِل ٌم  أَنَا َ بَق َقْو   ألْو

َ  ْو    .َ دِلي  ِل   َق ُه ِل
 َأ ْو   َقلْوَغ ُه نَقَ ا َ أَنَقْوتُه ْو  َ َ لَّن َ  َ َل ْو ِل   الَّن ُه  َصلَّنى  الَّن ِل  َر ُه لُه  َ َا َ   َقَ دْو  اُهَر َقْوَرةَ  أَبُه   َالَ 

 (. ُهشْو ِل ُهَ ا َ لِلَم ًة  َأ ْو   َقرْوَغ ُه نَقَ ا

 بُه ِل ْو ُه  َ َ لَّن َ  َ َل ْو ِل   الَّن ُه  َصلَّنى  الَّن ِل ِّي   َق ْولِل  بَاب)  _:رمحو اهلل_ نعم قول اإلمام 
 ( اْوَ لِل ِل  بِلَ َ  اِل ِل 

 التشريع بشقيو ما يتعلق باألخبار مر فإن أ،رهثتقدمي ىذا الباب يف أول كتاب االعتصام لو أ
والشق _ عليهم الصالة والسالم _  والرسل ءاألنبيا وال يتكلم هبا إال ،الغيبية اليت ال يعرفها

 ، واتساعها، ىذه لكثرهتا.ىاو واحلدود ونح، واحلرام،اآلخر وىو التشريع احلكمي يف احلالل
 . وكتب متنوعة متعددة، وكالم كثَت، حتتاج إىل خطاب طويل،وتنوعها

 حيتاج اخللق  ماأمجل ومجع كل،  على كل شيء قديرووه_ جل وعال _ ولكن اهلل 
 . أو األحكام الشرعية، سواء فيما يتعلق باألمور اإلعتقادية الغيبيةوعلوم،إليو من معارف 

 وىذا وجو إعجاز ال يقع ، وتعلمو أيياً ، وحفظو،مجعها يف كالم جامع خمتصر يسهل قراءتو
_ عليو الصالة والسالم _  كالم رسولو و أ،ادلعجز البليغ_ جل وعال _ إال يف كالم اهلل 

 ،أحكام ال تكاد تنحصرإىل  وحيتاجون فيها ،ألنك تعرف أن احلوادث اليت يقع فيها الناس
_  البد فيها من حكم هلل ، ولكل واقعة تقع،ولكل نازلة تنزل ...وال تكاد تنتهي فالبد أن

 _.جل وعال 
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 ويستطيع كل باحث ، واحلق واحد ال يتعدد،ىذا أصل متفق عليو عند أىل السنة
 فدل ، أن يعرف احلكم الشرعي من مصدره ومنبعو،وناظر عارف بأصول االستدالل وقواعده
 فهو كالم خمتصر ، وما يف السنة النبوية ىي جوامع،ذلك على أن بالفعل ما يف القرآن الكرمي

  . لكنو جامع مانع ال حيتاج معو إىل غَته،بالنسبة لغَته
 بِلَ َ  اِل ِل  بُه ِل ْو ُه )_: صلى اهلل عليو وسلم _ ما ادلراد بقول النيب  :وىنا مسألة وىي

 ؟جوامع الكلم ما ادلراد بو؟  الذي صّدر بو البخاري ىذا الباب( اْوَ لِل ِل 
فسروا جوامع _ رمحو اهلل _  على رأسهم الشافعي ،اجلمهور من األئمة والعلماء

 بِلَ َ  اِل ِل  بُه ِل ْو ُه ) :ينوه يف قولو_ عليو الصالة والسالم _  وأن النيب ،الكلم بالقرآن العظيم
فرق حىت يف تالعلوم ما و وأن القرآن اجتمع فيو من ادلعارف ،ينوه بالقرآن العظيم ( اْوَ لِل ِل 

 . وال حيتاج معو إىل غَته،قبلواليت الكتب ادلنزلة 
 ، جامع لكل ما حيتاج إليو من أنواع ادلعارف والعلوم،فهو كالم عظيم بليغ معجز

 تأيت السنة تبينها وحتققها كما سيأيت يف ،اء تفصيلية أو كلية عامةو س،األحكامووالتشريعات 
 .مفردات كتاب االعتصام إن شاء اهلل تعاىل

 وآياتو العظيمة وكلماتو اجلليلة ، فإن القرآن العظيم جامع،صحيحووىذا القول حق 
وىو  _ جل وعال_ وأودع اهلل والعلوم،  حتوي يف طيها من ادلعارف ،كلمات جامعة عظيمة

عز وجل _  وذلك أن اهلل ،ما حيتاج إليو اخللق إىل يوم القيامة  أودع فيو كل،ادلتكلم بالقرآن
 .سبق علمو بكل ما يقع، سبق علمو بكل ما سيقع إىل قيام الساعة_ 

الشريعة اإلسالمية اليت ىي وأن يكون القرآن _ جل وعال _ وأنزل القرآن وأراد 
 أن يكون ىذا ،الذي بعث بالقرآن_ عليو الصالة والسالم _ النيب حممد و ،مصدرىا القرآن
 .ولن ينزل بعد القرآن كتاب_ صلى اهلل عليو وسلم _ لن يبعث بعده نيب ف ،ىو األمر اخلامت

 فالبد أن ديد البشر بكل ما ،فمادام أن اهلل أراد أن يكون ىذا الكتاب ىو اخلامت
 وجهلو من ،صل إليو من وصلوو و،ذلك من علموب علم ،حيتاجون إليو إىل يوم القيامة

ال ن  أ، ومن مقتييات ختم النبوة، ختم التشريعمقتييات ألن من ؛ ىذه ضرورية،جهلو
 .ألهنم لو احتاجوا؛ حيتاج الناس يف أمر دينهم دلعرفة حكم اهلل إىل شيء سوى ىذا ادلصدر
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عليو _  وىذا ما كان عليو احلال قبل النيب ،لو فرضنا أهنم احتاجوا دلا ختمم النبوة أصالً 
 _.الصالة والسالم 

 . كتبم وتنزل عليو، ويأتون بشرائع وأحكام،كان يبعث أنبياء إىل اخللق يف األرض
احلديث ، و ذر الغفاريوأليب ذر الغفاري دلا سألو أب_ عليو الصالة والسالم _   قال النيب

ب     شر ن ر ااا   أ:  ال ألن  اء    دد )): قال سألو أبو ذر ،عند أمحد يف ادلسند
    ار ل ال  ؟  ال ثالثماا   بض    شر جماًة غ  ر ًة ))مائة وأربعة وعشرين ألفاً  ((أا اًة 

 .()(( ال    أنيل  هلل ان  ا ت ؟  ال ااا   أرب  
 وما علمناه منها ، يف األرضعلى أنبياء  أنزذلا اهلل فاقم ادلائة،كتب كثَتة نزلم

 .فور ومل نعهأقل بكثَت دما مل نعلمىو وعرفناه 
إىل الكتاب ل  وتطرق اخلل، وتالشم أعالم نبوتو،شريعة نيب فكان كلما اندرسم

 أو يبعث ، كان لزام ذلك أن ينزل نيب آخر.ادلنزل نظراً لتسلط اخللق عليو بالتحريف والتبديل
ما أدخلو اخللق من د  وير،من ملة النيب السابق  اندرسا جيدد م،نيب آخر وينزل كتاب آخر

 . بعث إليهم أنبياء كثر،كما صنع اليهود والنصارى_ جل وعال  _ خلل يف كالم اهلل
 ويف ،نو النيب اخلامتأل_  صلى اهلل عليو وسلم  _فلما زال ىذا ادلقتيى يف النيب

 كان ال بد أن ال حيتاج دلعرفة مراد اهلل إىل مصدر غَته ىذه ،نو الكتاب ادلنزل اخلامتألالقرآن 
  .مسلمة

 جوز الناس أن القرآن العظيم مع  _مسلمُت أو غَت مسلمُت_ ولو جوز الناس 
 وبيان ما يصلح شأهنم  أمرىم، ال تفي حباجة اخللق إىل تدبَت،الشارحة لووىي السنة النبوية 
 ورمو ذلك من ، وسلمهم وحرهبم، وأخالقهم، وعباداهتم، وعالقاهتم، وأحواذلم،يف معامالهتم

 .أمور
 فإنو باليرورة ،لو زعم زاعم بلسان ادلقال أو بلسان احلال أن القرآن ال يفي بذلك

ىو يعٍت ن القرآن ألوغَت قابل _ صلى اهلل عليو وسلم _ ن النبوة ختمم بالنيب أل ؛غَت قابل
 إذ زعم أن ادلقتيي لبعثة األنبياء ،ن الشريعة ىي الشريعة اخلادتةأل وغَت قابل ،الكتاب اخلامت
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 ،حلاجة لألحكام ادلتنوعة ادلختلفةل وىي عدم وفاء ادلصدر السابق ادلوجود ،زال قائماً ما
  .وىذا طبعاً خطأ عظيم جير ضالالً كبَتاً 
كما   الذي سيقوم بالتعديل أو التتميم أنبياء ورسل،  يا ليم كما كان احلال سابقاً 

 ىذا ، أصحاب شهوات ، أصحاب أىواء، جهالء، يأيت ساقطون من اخللق.كان احلال
 وىذا ، يشككا وىذ، وىذا جيزم، وىذا يقطع، يرفع دينع، وىذاوىذالغي، يعدل وىذا ي

لألحكام  البشرية احلاجةوتصبح القيية ليسم فقط اهتام القرآن بعدم الوفاء بتمام ، يبدل
 ألهنا قيية ؛من يفعل ذلك ىذارمبا  ولو مل يدرك ، وليس ما يًتتب عليو من رفض،التفصيلية
 فيقع يف ، بل يف أكثر القيايا؛ والتالزم قد يفوت كثَت من العقول يف بعض القيايا،متالزمة

فيو، ومها ر دما وقع خط وقد يكون الزمو أ،أمر يلزم منو أمر آخر وىو ال يتفطن لالزمو
 . معاً بالتالزم ضرورة وقعا يف األمرين

 وىذا من ، ويبدأ التجاوز على حرمات اهلل وحدوده، ويبدأ التعديل،فيبدأ االقًتاح
 .أعظم القدح يف القرآن

 ،"اءضاالقم" وكذلك ابن تيمية يف ،وكذلك الشاطيب_ رمحو اهلل _ ولذلك الشافعي 
 ،قالوا يف نقاش يف ىذه القيية،  الكباراألئمة وغَتىم من ،"اذلجرتُتطريق "وابن القيم يف 

 ، وال تنزل نازلة، وال تقع واقعة،على أنو ال حتدث حادثة لمد عظيمأن ىناك آية يف القرآن ال
  وكيف، بقي من يعرفو.مراد اهلل فيها إال ويف القرآن العظيم جواهباحاجة دلعرفة للناس فيها 
  . وكيف طلبو بالطرق واالستدالالت ادلعروفة،الوصول إليو

َلاَك بِلااْوَحقِّي :تعاىل يف الفرقان قولو اآلية ىيوىذه  ئَقْو  ﴿َ ََل  َأْو ُه َنَك بِلَمَ لٍد  ِلَلَّن جِل
َسَن  َق ْوسِل ر ًة﴾  خيرب اهلل نبيو أنو ، صيغة استقبالاآلية أن صيغة اآلية من ىذه ىمودليل ()َ َأحْو

َلاَك  وصاعداً اآلية من نزول ىذه اآلن من  _أي أعداؤك_  مبثل يأتونكال  ئَقْو  ﴿ ِلَلَّن جِل
  والشبهة اليت اشتبهم عليهم، والكفر الذي كفروه،الذي يزيل الباطل الذي صنعوهبِلااْوَحقِّي﴾ 

َسَن  َق ْوسِل ر ًة﴾  ، أي أحسن بياناً وتوضيحاً من ما رمبا يقًتح الناس من اقًتاحات﴿َ َأحْو
  .ويدلون من أفكار يظنون أهنا توضح ادلراد وحتقق ادلقصود

                                                 

 [.33اآلية ] سورة الفرقان ()
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 إال ،ومهما استجد ذلم من مستجداتيف أمور،  ومهما وقعوا ،فمهما أحدث الناس
 ألهنا شارحة لو مع اللسان ؛وما يتبعو وىو السنة النبوية_ جل وعال _ ويف كتاب اهلل 

 إال ويف كتاب اهلل جواهبا ، مع قواعد االستنباط ادلعروفة، وىو وسيلة الفهم واحلفظ،العريب
.  إىل قيام الساعة أمجعُت ألن اهلل أنزل ىذا الكتاب وأراد أن يكون حجة على العادلُت؛وبياهنا

 . شبهة عن كل ال بد أن ييمن كل جواب،فالبد أن ييمن
 من ،يفتح على من شاء من عباده والعلماء القائمون بأمره_  جل وعال_ واهلل 

 ، حىت قال كبار العلماء كالشافعي. فيها جواب كل شبهة وكل مسألة يف كتابو،فتوحات
 . قالوا رمن ضامنون،وابن تيمية

بنص من  ال حيتج مبطلأنو  ابن تيمية يقول أنا ضامن ،الشافعي يقول أنا ضامن
ىذه براعة عالية .  حيتاج إىل نص آخردون أن ،القرآن إال ويف نفس النص ما يبطل حجتو

 وكفى بكالم ، ويرتكزون إىل قاعدة كبَتة، إىل ركن شديديأوونبالفعل   على أهنم دليل،جداً 
( )﴿َ َانْو َأصْوَدقُه اِلَن  اّل ِل  ِل الًة﴾( )﴿َ َانْو َأصْوَدقُه اِلَن  اّل ِل َحدِل  اًة﴾ :اهلل حجة وىو القائل

﴿ َليِل لٌم اِّينْو ألنو  () ﴿ََل  َأْو ِل  ِل  اْوَ اطِللُه اِلن بَق ْونِل َ َد ْو ِل َ ََل اِلنْو َ لْو ِل ِل﴾وصف القرآن أنوو
 .()َح ِل  ٍد َحمِل دٍد﴾
 ِلَتابٌم ﴿أنو ال ريب فيو وأنو ، و على القرآنما تفتح السور القرآنية بالثناءوكثَتاً 
فاحتة  () ﴿ َار  ِلَتابٌم أُهحْو ِلَم ْو آ َا ُه ُه﴾. البقرةفاحتة( )﴾َلَ رَ ْوَ   ِل  ِل ﴿( )﴾أُهحْو ِلَم ْو آ َا ُه ُه 

 ال؟ اللو( )﴾ اْو ِلَتابِل  اْومُه ِل نِل ﴿فاحتة يونس ( )﴾ ﴿ اْو ِلَتابِل  اْوَح ِل  ِل ىود

                                                 

 [.87اآلية ]سورة النساء  ()

 [.122اآلية ]سورة النساء  ()

 [.42اآلية ] سورة فصلم ()

 [.42اآلية ] سورة فصلم ()

 [.1اآلية ] سورة ىود ()

 [.2اآلية ] سورة البقرة ()

 [.1اآلية ] سورة ىود ()

 [.1اآلية ] سورة يونس ()

 [.1اآلية ] سورة يوسف ()
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 ال ، إليو خلل مطلقاً يتطرق ال حكيم تبو، يش دلا رمبااضح مبُتوبُت أي  ،بُتمفهو 
 : وىو معجز يف كال جانبيو، وال يف معانيو،يف ألفاظو

 وقد أعجز الفصحاء:جانب لفظو . 
 إذ ىو جوامع الكلم: تشريعووجانب . 
 ألنو حمدود يف ؛ وحيفظوأ القرآنقرأن ي مع أن اللسان يستطيع ،آياتو ادلباركاتففي 
 الشيء العظيم  والتشريعات تتفجر منها من ادلعاين وادلعارف، وآيات معينة، لكنسور معينة

 األول، ىذا القول .القرآن العظيمنص  كلها على م وال زال العلماء يبنون أحكامو،الكثَت
  . القرآنهنأوىو قول اجلمهور يف معٌت جوامع الكلم 

وامع بج أن ادلقصود واختاره مجع ،القول الثاين وىو أشار إليو الزىري يف بعض كالمو
صلى اهلل عليو _ خاصية مبعٌت أن اهلل أعطاه _ يو الصالة والسالم لع_ الكلم كالمو ىو 

 لكنو العظيم الواسع جداً يف ،أنو يتكلم بالكالم ادلوجز القليل يف عباراتو ومجلو_ وسلم 
 . البالغة ىي عُتىذهو ،معٌت جوامع الكلمىو  وىذا حمتوياتو ومعانيو،
 أحدمها استعجم شخصان إذا ذلك ول؛عبارة أوجزادلقصود بالبالغة أن توصل عُت 

حيتاجون يتكلمون نصف ساعة حىت يقول لو روح جيب يل ماء أشرب  اآلخر،ال يفهم 
 ، وكلما ضعفم اللغة.ةخطاب واضحأو  ، وسيلة تواصل يعٍته ألنو ما يفنصف ساعة؛

 أدت إىل ، كلمايم اللغةو وكلما ق. وعبارات كثَتة،كلما أدت إىل ادلعاين بًتاتيب كثَتة
 . يسَتةعبارات جبمل يسَتة وعاينامل

أعطي من الفصاحة والبالغة ما يتكلم بالكالم  _ عليو الصالة والسالم_ فالنيب 
 : وذلك يتيح من وجوهعظيمة،دلعاين الا  إىل ادلؤدي،يغبلادلوجز اليسَت ال
ىو  _ عليو الصالة والسالم_  اتفق العلماء مجيعاً على أن النيب : أل ل ا ج  

 ؛ وىذا طبعاً ليس جهداً بشرياً ، مل يأِت قبلو وال بعده أفصح لساناً منو،أفصح العرب قاطبة
 ، فصحاء اللسان العربعرباء، عربية أمةبعث يف _ صلى اهلل عليو وسلم _ ن النيب أل

 ، دلا جاءه وفد فزارةرفونكما تع ()(( ن ان  ا  ان اسحر ًة )) تالعباً باأللفاظيتالعبون 
 ن ان )): فقال...، ويأخذ قالوا كالماً يأسر القلوب، وقصد شاعرىم،ىمبيخطخطب ف
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ف األذان، ويطرب القلوب  يشن، أنو كالم بليغم ىو ديدح كالمو(( ا  ان اسحر ًة 
 أليس كذلك؟ . قد يقلب احلق باطالً ،بالغتواإلنسان بولذلك ...ويأخذ

_ ولذلك يقول نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم؛  الباطل حقاً تو وعّيو قد يقلب هوبفها
 أي يف اخلصومات قاضي (( ن    ختصم ن  ا )) :يف احلديث_ عليو الصالة والسالم 

 رف يتكلمأبلغ وأفصح يعيعٍت  ((ان ب ضبح ت   ا ل ب ض      ن أاحن ))يقيي 
 لكنو فصيح يتالعب ،وقد يكون ىو الظامل ادلعتدي( )((ا سأ ض  ا   لى نح  اما أف))

دائماً، أىل  ادلنافقُت اتكما ىي صف( )﴾﴿َ  َقلَّن ُه  ْو َاَك  ألُهاُه رَ  األمور ويقلب باأللفاظ
 ، على بعيهاتُت مجليركب وادلسكُت الثاين مو عارف ، فيظهر أن احلق لو،أرباب لسان

أفصح العرب قاطبة ىذه _ صلى اهلل عليو وسلم _ فالنيب . فيبدو أنو ىو ادلعتدي وىو الظامل
  .قيية إمجاعية

 أوسع لغة ، رمن نعرف أن لسان العرب لسان واسع، ليس ىذا فقط: ا ج   ا ان 
 العرب واسع ان لس، أوسع لغة اللغة العربية، كلها عرب التاريخ من جهة ادلفرداتاألرضيف 
 وتركب ، تستخدم ألفاظ ختصها، كل قبيلة من القبائل العربية الكربى. وفيو ذلجات،جداً 

" مىت"كلمة  يقول لك ىذه مثالً ،أ يف النحو جتد ذلكر أنم تقذلك ل. ختصهاةقياجلمل بطر
دتيم تستخدم  التميمية " كال " وىذه، حرف جر"مىت"ىذيل يستخدمون ألن أىل  ؛اذلذلية

  . ال تستخدمو بقية القبائل العرب، معُتتلك الكلمة دلعٌت
 أيام العرب أيام طبعاً  ،فيحتاج استيعاب كل لسان العرب باختالف ذلجات العرب

 صار ما أدري لسان العريبال و، الشغلة كلها تعبانة ما عاد نفهم وال شيءخل اآلن، اآلن
 نص عليو ، ولذلك الوجو الثاين الذي نقولو، حيتاج يعٍت إىل إعجازكيف وضعنا فيو؟

قالوا مل ،  أو يف اخلصائص النبوية،الشافعي وذكره تقريباً كل من تكلم يف الشمائل النبوية
  _صلى اهلل عليو وسلم_ يستوعب أحد من العرب مجيع مفردات لسان العرب إال النيب 

 .ليل على ىذا واضحدوال
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يتكلم ببعض _ عليو الصالة والسالم _  أن النيب األحاديثأنم تقرأ رمبا يف بعض 
 ىم ومن، منهم القرشي،أصحابو وىم عرب فصحاء_ عليو الصالة والسالم _ الكالم 
ىم عرب ما يفهمون  ال ال؟لو...اخلزرجي، واألوسي ومنهم ومنهم  ، ومنهم التميمي،الثقفي
 األحاديث؟ ما حصل ىذا يف كثَت من ،ما يقول

ىذه جديدة ( )(أال  الار  ا رثار ن   امتشد  ن   امت     ن)) :مثالً دلا يقول
 اا    ا ر  ل  هلل  د )) . ما عرفوا معناىاعثمانادلتفيهقون أبو بكر جالس وعمر جالس 

  .وال منو فائدة كثَت ه يتكلم كالم الذي(( لملا  ا رثار ن
 ويريد ه مجلة مفيدة ما يف، فصيحليس الذي يظهر الفصاحة وىو ((د  نش  ام ))

  ؟يتكلم ايش تسوي فيو
رباء اللسان ععرب ...اً أومن الذي يسأل؟ ليس أعجمي (( ما  امت     ن؟))

 رمبا ما استحير ، ذلجة لقبيلة عربية((     نتم ل)) ألن كلمة ؛ والكالم كالمهم،لساهنم
ا  ن؟ ي امتف اا))  فاستعجمم عليهم،عٌت معُتمباحلاضرون كلهم استخدامهم ذلذه الكلمة 

 ((. ال  امت  ر ن
 فما كذا اقد علمنيقولون  ا، يقولوة يسألون عن مفرد،وحيصل ىذا كثَتاً يف النصوص

صلى _  ألنو رمبا يتكلم حبكم االستيعاب الذي أعطيو ؛ علمنا نريد نعرف وىم عرب؟كذا
 ألنو ؛ طبعاً ىي إعجاز من اهلل منحة؟ىي  ما،ىو ال يقرأ وال يكتبىذا و_ اهلل عليو وسلم 

 .نيب ال يقرأ وال يكتب
ه  ما يف،دون الكلماتو ،العربقبائل دار على  و، درس القواميسما تقول يل راح

لُه  اِلن  َق ْولِل ِل اِلن  ِلَتابٍد َ ََل َ خُهطُّر ُه بِلَ مِل لِلَك﴾الكالم ىذا كلو ومع ذلك ( ) ﴿َ َاا  ُهلَ   َقتَقْو
 منما حصلم لغَته _  صلى اهلل عليو وسلم_  وىذه خاصية بو ،عب لسان العرب كلوواسم

  .العرب مطلقاً 
 وأمجعهم دلفردات كالمها كان ضرورة أعطي جوامع ،فلما كان أفصح العرب لساناً 

ويدع للناس _ عليو الصالة والسالم _  ويركبها تركيباً موجزاً ، فيستخدم العبارات.الكلم
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 وما كتب العلم ىذه من شروح . ويستنبطون ادلعاين ادلتنوعة ادلختلفة الكثَتة،يستخرجون منها
رمبا حديث ال من   ذلا واستنباطحكام، واستخراج لأل، إال تطويل للعبارات،احلديث وغَتىا
 ( )((  ستي  اصل  اا شئ م    ل ))( )((  ت    ل آال  باهلل ث )) :يتجاوز كلمتُت

  .األمثالكالم عظيم بليغ كأنو 
 ونّبو ذلا فيما ، إليها عند كثَت من العلماءاإلشارة وجو ثالث وىي قّلم :أ ضاًة ثاا اًة 

 "األضداد"لو كتاب امسو األنباري بن   أبو بكر وىو، شخص واحد من العلماء أناأعرف
 عبارات أطلقها النيب ه يعٍت يف،ألنباري أيب بكرل" األضدادكتاب "الليلة اشًتوه إذا لقيتموه 

 ت كأمثال عند أصبح _عليو الصالة والسالم_ عبارات أطلقها _ صلى اهلل عليو وسلم _ 
 . فن من العلومو ومل ُيسبق إليها وه،الناس

صلى اهلل _ يعٍت كلمات قاذلا النيب ، بكر بن األنباري أن جيمع لو خمتصراً أبوول حا
 معٌت معُت ركب لو ، ادلعٌتذلك إىل لتؤدي ،ما قاذلا أحد قبلو هبذا الًتكيب_ عليو وسلم 

  .إليو مل يسبق ،ذه اجلملة لتؤدي ذلك ادلعٌتلويب ك ىذا الًت.مجلة صارت مثالً 
 ، يف اخلطاب(أما بعد) مثل كلمةأشياء كثَتة بوىي كثَتة مثل أبو بكر األنباري 

 على من قال أن األنباريورد ابن _ صلى اهلل عليو وسلم _ الصواب ما قيلم قبل النيب 
 ليس لسان ، لسانو محَتيبن ذي يزن سيف ،يزنذي  سيف بن ؟يش امسوإ .أول من قاذلا

 . ال دليل عليوىذا كلو ة،عدا بن سأنو قص قال بعيهمو.  اجلزيرةإمساعيل يف بٍت
ادلقدمة من احلمدلة ك يف اخلطاب لتدل على فصل بُت ادلتقدم (أما بعد)أول من قال 

 رب  ومل يكن قبلو من يقول احلمد هلل، يقول ىو كان أصالً أول منلة ألن احلمد؛ورموىا
 ة وال أبره، سيف بن يزنال ابن إيادي، وال .العادلُت والصالة والسالم على رسول اهلل

 حىت قال الصحايبركة يف ادلع ()((حم   ا ط س  آلن)) ىذا الكالم مثل ه ما يف،احلبشي
 يف ،تفكَت يف ىذه العبارةل يعٍت انشغل عن ادلعركة باأو غَته، يقول أظنو علي أحد الصحابة

حم   آلن ))...بدأ الصحايب ((  ا ط سا  ح آلن)) : قالادلعركة يف حنُت دلا تالحم

                                                 

.6398: رقم حديث 69 ص/  7 ج الكبَت معجمو يف الطرباين (17)  
.597: رقم حديث 209 ص/  1 ج ادلفرد األدب يف البخاري (18)  
.1776: رقم حديث 928 ص/  2 ج الصحابة فيائل يف حنبل ابن (19)  



10 

 

 محي اآلن وىو يفكر يف الكالم ىذه معركة .. ليس،جداً ىذه مجيلة لفظة  (( ا ط س
 كثَت .عاقالنال خيتلف فيها ىذه  أن ادلسألةيف بيان ( )((ز نطي    ا  نتَل  ن))الوطيس 
  .األنباري مجل ليسم استيعابيةأيب بكر ذكر ابن 

ؤيد ما ذىب إليو الزىري ت الشك أهنا ،فهذه احليثيات الثالث أو الوجوه الثالث
هبذه القدرة اذلائلة _ عليو الصالة والسالم _  كالمو هوغَته أن ادلراد جبوامع الكلم ىو نفس

 : يعطيهااليت 
 لسانا ال يلحن قطأفصح العرب .  
  ئل العربية وىذا ال حيصل ا باختالف ذلجات القبدلفردات كالموأوعب العرب

  .قط
  ًيؤدي إىل معٌت مل  عنده القدرة بتقدير اهلل لو أن يركب من اجلمل كالما

 . مل يسبق إليو،يسبق إليو

 القرآن .ىذا وىذاأن يكون ال دينع أنو جوامع الكالم ادلسألة لكن الصواب يف ىذه 
أحكامو  ادلعجزة يف ألفاظو ومعانيو و،الباقيةالتالدة  العظيمة اخلالدة اآليةجوامع كلم وىو 

  .وتشريعاتو
_ تقدير اهلل للنيب بأعطي من الرباعة _ عليو الصالة والسالم _ أيياً كالمو ىو 

 ...، دما يدل علىما يستحق أن يسمى كالمو بالفعل جوامع الكلم_  الصالة والسالم عليو
قولو يف لفظ _ عليو الصالة والسالم _  كالمو  نفسيف ادلراد جبوامع الكلم يدخل

 قال ( )((نصرت باار   اس رة ش ر))ا قال مل عند أمحد يف ادلسند ذلذا احلديثأمحد 
 على وجو دلداوو اهلل احلديد أالنما ك اختصر يل ()(( ا الم   تصار  ا    تصر ))

 ﴿أَاَلَّنا َا ُه  داوود عليو الصالة والسالم، بالستيك أو ورقنو يلعب باحلديد كأاإلعجاز،
 .() اْوَحدِل َد﴾
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 ختصيصاً لو ،اختصره لو إذلاماً لو_  عليو الصالة والسالم _  أالن اهلل الكالم للنيب
 العظيم البليغ الواسع ،فيتكلم بالكالم العظيم ادلوجز يف عباراتو_ عليو الصالة والسالم _ 

  .ىذا معٌت ىذا الكالم_ عليو الصالة والسالم _ جداً يف معانيو 
أخباره ال تعارض وال و أن يكون تشريعو ، ولنيب ىذا وصفو،فحق لكتاب ىذا وصفو

قل على األات لغوية قدرأن يأيت بالنيب، يصادم أراد أن  تقدير من قلتاج على أنح .تصادم
  وادلنصوب،الفاعل مرفوعو  زي الناس،ما يعرف يقرأ الكالم  واحدمو جييك .هبذا ادلستوى
 .ما يقبلىذا  الشيء اجلاىل يسوى ما ،رسولوأحكام  و،اهللأحكام ويعًتض على 

 القدرات يف على األقل تكافؤ. يقبل ما تو، كلها اجتمعم على معارضلو األمة
طبعاً . الرباعة والبالغة، وىذا ما أراده البخاري؛ ألن تشريع ىذا حجمو، وتشريع ىذا شأنو

الدعوة، والبيان، والبالغ، واألمر، واخلرب، . التشريع، والبالغة، وسيلتها اللغة، اللسان
 .والتشريع وسيلتو اللسان

 حيتاجون  ويولد للناس ماقيامة،اليوم  إىل وسيبقى ،فلما كان التشريع هبذه اليخامة
 األحوال، وجتدد األمور، رغم اختالف ، يف كل حوادثهم وأحكامهم إىل يوم القيامةإليو 

 وأبرعها األلسنةبر عنو أيياً أوسع ع ي الذي البد يكون لسانو، وطبائع احلياةظروفوتنوع 
  .ىكذا كانوأعمقها و
من القدرة على _ صلى اهلل عليو وسلم _ البد يكون ادلؤدي لو وىو النيب و

فحوى  وال طبعاً ، ال لغة، وبالتايل ال يصادم حكم اهلل،ا شرحتو لكممبللسان ااستيعاب ىذا 
 ، تطلبوا يف عي الكالم، وضل الناس سواء السبيلالفطر، ولكن إذا فسدت ومعٌت وحمتوى،

 ويعرضون عن كالم اهلل وكالم خَتًا، أو ،فالحاً  وأ ،وسخيف الفكر ما رمبا يظنونو ذماة
  .رسولو

 


