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 .(ٔ)﴾ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكرميٌ ﴿:تعاىل القرآن الكرمي , قال اهلل ء هبمامي والكرمي فقد جا
 .(ٕ)ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُه ُُثَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي﴾﴿:تعاىلوقال  
ََ آيَذذاُت ﴿:تعذاىل واذهه   ق لذه وذاا فيمذا يتعلذو ف اذح امحكذام وقذذد جذاء  تِْلذ

 .(ٖ)﴾اْلِكَتاِب اْلَِْكيمِ 
وجذاء  ,جاء واذهه فذالكرميو   القرآن عدة أوااف جاء واهه فاْلكيم ,  فجاء

 .وفغري ذلَ من أوااف  ,واهه فاجمليد
لكذذن مذذا يتعلذذو فال اذذح الذذال ذكذذرن ا يفلذذح   الذذنسم   الذذ  ث ن ذذ  ن ذذ    
ََ آيَاُت ﴿:تعاىلوقد دل عليها ق له  "اْلكيم"  .﴾اْلِكَتاِب اْلَِْكيمِ تِْل
 .﴾ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكرميٌ ﴿:تعاىل عليها ق ل اهلل دلَّ " الكرمي"ون     

فنحتذذذذاج إىل النسذذذذر   اذذذذح  وذذذذاا ال اذذذذح وذذذذ  يصذذذذ  وذذذذاا  "القذذذذدميون ذذذذ   "
 .ال اح ؟ 

 .و  يص  واح القرآن فالقدمي ؟ أو ال ؟
, وذذذذاا "األول الذذذذال لذذذذيي قبلذذذذه  ذذذذ ء"القذذذذدمي   كذذذذ م ا تقذذذذدم  ا قصذذذذ د فذذذذه  

 .مرادوم فالقدمي 
مبعذ  أنذذه األول  ,ا راد الذذال ال ي ذبقه  ذذ ءفذ "قذذدميل أوذذ  الكذ م "ا قذايعذ  إذ 

 .الال ليي قبله   ء
                                                 

 .ٚٚس رة ال اقع : (ٔ)
 .ٔس رة و د: (ٕ)
 .ٔس رة ي ني: (ٖ)
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ووذذذاا تعريذذذح للقذذذدمي خذذذ ف مذذذا جذذذرغ عليذذذه عمذذذ  أوذذذ  اللغذذذ  فذذذ ن أوذذذ  اللغذذذ   
فعذذدم أو    ي ذذتعمل ن القذذدمي للمتقذذدم علذذض اذذرين فغذذو النسذذر عذذن ك نذذه م ذذب قا  

 .ي بو فعدم
 . مبع  األز ي الال ليي قبله   ءوأما أو  الك م فعندوم القدمي 
, وأوذذ  العلذذم مذذن أوذذ  ال ذذن  وايفماعذذ  لذذيي   كذذ م أحذذد مذذنهم فبينهمذذا فذذر  

 ليي   ك م أو  ال ن . ,واح القرآن فأنه قدمي
واح القرآن فالقدمي وإمنا جاء ذلَ   ك م فعو م بت  الصهات فأوذ  ال ذن   

وإن كذان  , يعذ  : مذش  ذاء جذ  وعذ رتذهشيئته وقدمتهق ن علض أن اهلل يتكلم مب
 قدميا  لكن ك مه مبشيئته وقدرته.جني الك م 

, ووذذذاا قذذدمي النذذذ ف واألفذذراد تعذذذاىل و م بتذذ  الصذذذهات إىل أن كذذ م اهللذوذذب فعذذذ 
قذذ ل افذذن ُكذذ َّب أول مذذن قذذال فذذه عبذذد اهلل فذذن ُكذذ َّب ولذذالَ واذذح القذذرآن فأنذذه 

 .قدمي
 .لوو  أول من ا تهر عنه واا الق   
 .ُُيهظ عنهم فيه   ء من ال لح ف هنم   يق ل ا ذلَ والوأما األئم   
َمذذا ﴿ تعذذاىلح فعذذو القذذرآن فأنذذه ُ,ذذَدث , قذذال سذذبحانه وتعذذاىل واذذ فذذ  إن اهلل 

ْم ُ,َْدثٍ يَْأتِيِهْم ِمْن ذِْكٍر ِمْن   .(ٔ)﴾ِإالَّ اْسَتَمُع ُن َوُوْم يَذْلَعُب نَ  َرهبِِّ
 د فامحداث ونا ما يقاف  القدمي.  وا قص ,ف اهه فأنه ,دث 

                                                 

 .ٕس رة األنبياء: (ٔ)
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 .قدمي الال ااطل  عليه أو  الك ملكن ما يقاف  القدمي   لغ  العرب ال ال 
ا قصذذ د أنذذه ال يصذذ  واذذح القذذرآن فالقذذدمي فلذذيي   كذذ م ال ذذلح مذذا يصذذد   

 ,تكلذم فذالقرآن  ذا أن لذهتعذاىل  فيذه مذا يذدل علذض فط نذه ألن اهلل واا ال اذح فذ 
إنذذه تكلذذم  :ب وتبعذذه األ ذذعرل و اعذذ  مذذن م بتذذ  الصذذهات فيق لذذ نوأمذذا افذذن كذذ 

 .آن أزال  و  يتكلم فه وقت ن ولهفالقر 
 .ولالَ يق ل ن القرآن قدمي يع  أنه كااته فلم ُيدث فعد أن   يكن

وواا مب  علذض اخذت ل عنذدوم علذض أاذ  مذن أاذ ل االعتقذاد ووذ  م ذأل  أن  
 اْلدوث يدل علض اْلدوث . وأن ,اْلادث ال يك ن إال   حادث

علض ك  حال الال يهمنا أن وان اللهسذ  ال ميكذن أن تصذ  عذن  ذي  امسذ م 
  يذذذذذأت   كذذذذذ م اذذذذذح القذذذذذرآن فالقذذذذذدمي ألن وذذذذذاا ال اذذذذذح ووذذذذذ  و رمحذذذذذه اهلل, 
ووذ   ,معنان فاط  إذ يلذ م أن اهلل   يذتكلم فذالقرآن مبشذيئته وقدرتذه وألن ,ال لح
ِذذْم ﴿ تعذذاىل منهذذا ق لذذهح مذذا دلذذت عليذذه ا يذذات و خيذذال َمذذا يَذذْأتِيِهْم ِمذذْن ذِْكذذٍر ِمذذْن َرهبِّ

 .﴾...ُ,َْدٍث 
 .فأنه ,دث  تعاىل  اهه اهللف
 ",فهذذ  القذذدمي ا نذذ ل:"  ثذذاا األواذذاف الذذه ي بتهذذا للقذذرآن , قذذال رمحذذه اهلل قذذال 

 .و  يب  ا يفلح من أين ن ل 



 ـــــــــــــــــــالقصيدة الالمية    –الدروس 

 

 

 

 

 

 

www.almosleh.com 

 

www.almosleh.com 

 

www.almosleh.com 

 

»4« 

   تعذذاىل  ق لذذه  اهلل تعذذاىلفأنذذه منذذ ل جذذاء ذلذذَ   كذذ م  أوال  : واذذح القذذرآن 
ََ فِاْلَْوِّ ﴿س رة األنعام  َناُوُم اْلِكَتاَب يَذْعَلُم َن أَنَُّه ُمنَذ ٌَّل ِمْن َرفِّ  .(ٔ)﴾َوالَِّايَن آتَذيذْ

, ووذذ    يذذات القذذرآن جذذاءت هبذذاا ال اذذح اذذحي فمذذا ذكذذرن رمحذذه اهلل مذذن أن آ
 .خمل   وان ا ي  من س رة األنعام وواا يدل علض أن القرآن اري 

 ". فه  القدمي ا ن ل:"رمحه اهلل ف ن ق له
 تعذاىل  اري خمل   كمذا دل عليذه ق لذه: من ف ائد واا ال اح أن القرآن  "ا ن ل" 
ََ فِذذاْلَْوِّ ﴿ نَذذذاُوُم اْلِكتَذذاَب يَذْعَلُمذذذ َن أَنَّذذُه ُمنَذذذذ ٌَّل ِمذذْن َرفِّذذذ فلذذذيي القذذذرآن , ﴾َوالَّذذِايَن آتَذيذْ

 .عت ل خمل   كما يق له ايفهمي  وا 
 منه فدأ, أل منه خرج. تعاىلف  القرآن ك م اهلل  

 افتدأ فه الك م سبحانه وتعاىل   يبتدئ الك م من ارين.
فذذ َّ   آيذذات ك ذذرية مذذن أيذذن وقذد جذذاء واذذح القذذرآن فأنذذه منذذ ل   آيذات ك ذذرية و  

 أن ل.
 وواا يب  أنه إن ال خاص. 
كذذ ن مقيذذدا  وإمذذا أن كتافذذه إمذذا أن يفذذه     عذذ  وجذذ امنذذ ال الذذال أخذذ  اهلل  ألن 

 يك ن مطلقا .
 .أو مصدر امن ال ا قيد و  ما ف َّ فيه جه  امن ال 
تَذْن ِيُ  اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَع ِيِ  اْلَِْكيِم ﴾ ﴿: تعاىلقال  

(ٕ). 
                                                 

 .ٗٔٔس رة األنعام: (ٔ)
 .ٔس رة ال مر: (ٕ)
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 (ٔ)اْلَعلِذيِم﴾تَذْن ِيذُ  اْلِكتَذاِب ِمذَن اللَّذِه اْلَع ِيذِ   ﴿واا إخبار ف ن ال وفيان من أيذن أنذ ل
 .(ٕ)تَذْن ِيُ  اْلِكَتاِب اَل َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَ ﴾﴿
ووذ  تهيذد  ,مذن أن القذرآن منذ ل رمحذه اهلل وان ا يذات دالذ  مذا ذكذرن ا يفلذح ك   

جذ َّ  أن إن الذه كذان فذاْلو كمذا قذال تعذاىل اذري خملذ   وفذ َّ اهلل تعذاىل أنه ك م اهلل
ََ فِاْلَْوِّ ﴾ُه ُروُح ُقْ  نَذ َّلَ ﴿:وع  اْلُقُدِس ِمْن َرفِّ

(ٖ). 
فهذذان أيًذذا  كا يذذ  ال ذذافق    فيذذان جهذذ  امنذذ ال و  فيذذان أنذذه إنذذ ال مصذذاحب  

تعذذاىل  والذذال نذذ ل فذذه ج يذذ  كمذذا قذذال اهلل ,ووذذاا امنذذ ال حذذو ,للحذذو فهذذ  حذذو
ق ا ِلَمذذذا فَذذذذْ َ قُذذذْ  َمذذذْن َكذذذاَن َعذذذُدو ا يِفِْ ِيذذذَ  فَِ نَّذذذُه نَذ َّلَذذذُه َعلَذذذض قَذلْ ﴿ ََ فِذذذِ ْذِن اللَّذذذِه ُمَصذذذدِّ  بِذذذ
 .(ٗ)﴾َيَدْيهِ 

  آيذذ  أخذذرغ تعذاىل  , وقذذالقذذرآن وأن مذن نذذ ل فذذه ج يذ فذ ن ال التعذذاىل  فذأخ  اهلل
فذذذذالروح األمذذذذ  وذذذذ   ووذذذذ  ج يذذذذ  عليذذذذه ال ذذذذ م,, (٘)﴾نَذذذذذَ َل فِذذذذِه الذذذذُروُح اأْلَِمذذذذُ  ﴿

 يذ  الذه ت جذب واليتذه و,بتذه وتنهذ  ف َّ أن من أعمال ج ىلتعا ج ي , ألن اهلل
 .عداوته وفغًه إن اله القرآن 

                                                 

 .ٕس رة اافر: (ٔ)
 .ٕة ال جدة:س ر  (ٕ)
 .ٕٓٔس رة النح : (ٖ)
 .7ٚس رة البقرة: (ٗ)
 .7ٖٔس رة الشعراء: (٘)
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ق ا ِلَمذا ﴿ تعاىل قال  ََ فِِ ْذِن اللَِّه ُمَصدِّ ُقْ  َمْن َكاَن َعُدو ا يِفِْ ِيَ  فَِ نَُّه نَذ ََّلُه َعَلض قَذْلِب
 أن القرآن من ل من رب العا  . وواا يب  ,﴾َيَدْيهِ  فَذْ َ 
ودالئذ  وذاا   القذرآن وا ذح   ,ال خ ف فيذنهم ,سلح األم وعلض واا أ ع  

 .ال خهاء فيها وال لبي
ط ائذح و  واا الرد علذض  يذع ال ,لكن الال يهيدن إن ال القرآن أنه اري خمل   

 و  فاب القرآن خص اا . اله  لت   فاب ك م اهلل تعاىل
 : رمحه اهللُث قال 

 االصِّذذذَهاِت أُِمُرَوذذذذ واذذذحي  أخبذذذار
 َحّقذذذذذذذذذذذا  َكَمذذذذذذذذذذا نَذَقذذذذذذذذذذذَ  الطِّذذذذذذذذذذرَاُز اأَلوَّل  ٓ       

ٓ 
ذكذذر   القذذرآن فيتذذا  واحذذدا  أثبذذت فيذذه مذذا يعتقذذدن   القذذرآن وأنذذه   رمحذذه اهلل ا يفلذذح

 :وذكر من ذلَ أمرين ,يعتقد   القرآن ما دلت عليه ا يات
 .: أنه حكيم األمر األول

  , وأنه من ل منه ج  وع .: أنه كرمياني واألمر ال اا   الن    ال  
 .: ك ري ال ك  واخلري وامح ان , الكرميا  ومع  كرمي وحكيم و  
, فيصذد  فعًذه واْلكيم : أنه ,كم ال يأتيه الباط  من ف  يديه وال من خلهه 

 فعًا .
 .,كم   أحكامه ,فه  ,كم   أخبارن

 ام منتسم يفميع ما   واا القرآن.فامحك 
ا جيذذذذب اعتقذذذذادن   الصذذذذهات إىل ذكذذذذر مذذذذ  رمحذذذذه اهلل انتقذذذذ  ا يفلذذذذحُث فعذذذذد وذذذذاا  

 .عم ما  
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لذيي فقذيف   القذرآن إمنذا   الصذهات كلهذا ووذاا مذن فذاب  تعاىل  اهات اهلل  
ولعلذذه ألجذذ   ,فذذاكر مذذا جيذذب اعتقذذادن   القذذرآن ,االنتقذذال مذذن اخلذذاص إىل العذذام

 .حاج  ال ائ 
 فقذال تعذاىلا ذيفمن   فذاب اذهات اهلل ُث انتق  لتقعيد مذا جيذب أن يكذ ن عليذه  

 :اهلل رمحه
 واذذذحي  أخبذذذار الصذذذهات أمروذذذا 
 وأرد عهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ا إىل نقا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

 جذذذذذ  ج لذذذذذذه –وأقذذذذذ ل قذذذذذذال اهلل 
 قبحذذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذذن نبذذذذذذذذذذا القذذذذذذذذذذران وراءن

ٓ 

حقذذذذذذذذذذا كمذذذذذذذذذذا ذكذذذذذذذذذذر الطذذذذذذذذذذراز األول  
 وأاذذذذذذذذذ هنا عذذذذذذذذذن كذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذا يت يذذذذذذذذذ 
 وا صذذذذذذذذذذذذطهض ا ذذذذذذذذذذذذادل وال أتذذذذذذذذذذذذأول

 وإذا اسذذذذذذتدل يقذذذذذذ ل قذذذذذذال األخطذذذذذذ 
ٓ 

 
 اعتقادن   فاب األمساء والصهات.وان األفيات األرفع  و  تقعيد  ا جيب 

 ".واحي  أخبار الصهات:"رمحه اهلل يق ل  
 ؛فه عن نه ه من أمساءن واهاته تعاىلوو  ما أخ  اهلل  ,:  ع اه  الصهات 

فذذذ ن األمسذذذاء دالذذذ  علذذذض  ,ألن ا قصذذذ د فالصذذذهات ونذذذا الصذذذهات ومذذذا يذذذدل عليهذذذا
 .الصهات

 اا الباب : فاب األمساء والصهات.هبفا قص د  
جذ  عذن نه ذه والصذهات الذه أخذ  هبذا عذن نه ذه  تعذاىل األمساء اله ذكروذا اهلل 

 وع .
 ". واحي  أخبار الصهات أمروا "يق ل  
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, ألن ا يذات ال اذحي  فيهذا و  يتكلم عذن ا يذات " الصهات أخبار احي  "
 َّ أنذذه يقذذ ل مبذا تذذدل عليذذه ا يذذات   البيذذت , إمنذذا كلهذذا ثافتذذ  لكذن قذذد فذذو ذعيح

فذدل ذلذَ علذض أن مذا  ,"وأق ل   القرآن ما جاءت فه آياتذه"ال افو حيث قال 
 .دلت عليه ا يات جيب قب له وتصديقه   القرآن و  ارين 

و ا كان ا عرتك فيما ي بت وما  ,ُث  ا كان ك ري من الصهات ثبتت   األحاديث
 ,  األحاديذذث فذذ ف القذذرآن فذذ ن القذذرآن ال ينذذاق    ثب تذذهيذذرد مذذن الصذذهات 

انتق  إىل فيان ما جيذب اعتقذادن   أحاديذث الصذهات واألمذر ال خيذتي أحاديذث 
 .ف  نص ص الصهات ,الصهات فقيف

أنذه ال يعتمذد   األحاديذث إال مذا  , "اذحي  أخبذار الصذهات"لكن أ ار فق له: 
 .تعاىل عتمدن   إثبات اهات اهللنه ال يف  كان احيحا  فما كان  عيها  

ع أن الصذذذذهات مذذذ", اذذذذحي  أخبذذذار الصذذذذهات"رمحذذذه اهلل  ا :  ذذذاذا قذذذال ا يفلذذذذحإذ 
 .؟ثبتت فالكتاب وال ن 

  ق لذذذذه  ,إن القذذذذرآن قذذذذد ذكذذذذرن   البيذذذذت ال ذذذذافو :ايفذذذذ اب علذذذذض وذذذذاا أن يقذذذذال 
إىل وكذذاا   سذذائر الصذذهات فلذذم ُيتذذاج  ",وأقذذ ل   القذذرآن مذذا جذذاءت فذذه آياتذذه"

 .ذكر القرآن
أو يقال إنه   ياكر القرآن ألن القرآن من حيث ال بذ ت ال ينق ذم إىل اذحي   

فتحتذاج إىل أن مييذذ   ,فذ ف ال ذن  ف هنذا تنق ذم إىل اذحي  و ذعيح ,و ذعيح
  بته من أحاديث الصهات.ما الال ي

 .أما آيات الصهات ف هنا ثافت  ال حتتاج إىل مناقش  
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 :  ذذذع خذذ  ووذذذ  مذذذا ثبذذت عذذذن النذذذي أخبذذذار ", أخبذذار واذذذحي " قذذال رمحذذذه اهلل 
 . الض اهلل عليه وسلم

واألاذذذ    اخلذذذ  أنذذذه أوسذذذع مذذذن اْلذذذديث ألنذذذه يذذذدخ  فيذذذه قذذذ ل الصذذذحا  وقذذذ ل 
 . الض اهلل عليه وسلم  قص د فاخل  ونا خ  الرس للكن ا ؛التافع  فكله خ 

ا تنق ذم إىل أق ذام, صهات معلذ م أهنذوال " واحي  أخبار الصهات أمروا"يق ل 
 ,ومنهذذا مذذا وذذ  فعلذذ  ,فالنصذذ ص منهذذا مذذا وذذ  ذاي الصذذهات الذذه ثبتذذت هلل تعذذاىل

 .ومنها ما و  خ ل
جيذذذب إثبا ذذذا كمذذذا قذذذال , وكذذذ  وذذذان الصذذذهات فالصذذذهات  ذذذا تق ذذذيمات عديذذذدة 

 :رمحه اهلل ألنه قال  ا يفلح
 واذذذحي  أخبذذذار الصذذذهات أمروذذذا

 حقذذذذذذذذذذا كمذذذذذذذذذذا ذكذذذذذذذذذذر الطذذذذذذذذذذراز األول  ٓ
ٓ 

وحذال كذ ا معتقذدا   ,: حذال يعذ  حذال كذ ا مقذرا  هبذا حقذا  ق لذه , " حقا أمروا "
 .وحال ك هنا حو ,أهنا حو

يكذذ ن حذذال مذذن  وُيتمذذ  أن ,ُيتمذذ  أن يكذذ ن حذذال مذذن الهاعذذ  "احقذذ"فق لذذه  
 ا هع ل.

ا قص د ما تًمنته فليي  , وا قص د أنه ميروا معتقدا  "احق"حال ك هنا  "أمروا "
فذذذ ن وذذذاا ال يريذذذدن ا يفلذذذح وال وذذذ   ,ونذذذا إمذذذرار ألهانهذذذا دون معانيهذذذامذذن إمراروذذذا 

 .مقص د ال لح
إمذرار اللهذظ  "واحي  أخبار الصهات أمروذا حقذا"إمنا ا قص د فاممرار   ق له  

, أننذذا منذذر مذذا فذذه عذذن نه ذذه جيذذب اعتقذذادن فيمذذا أخذذ  اهلل تعذذاىل ووذذاا مذذا  ,وا عذذ 
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مذذن دون  اذذلض اهلل عليذذه وسذذلمخذذ  فذذه رسذذ له أو أ ,فذذه عذذن نه ذذه تعذذاىل اهلل أخذذ 
فذذ ن العقذذ ل تقصذذر عذذن إدراك معذذاا وحقذذائو تلذذَ  ,تعذذرل لذذالَ فعقذذ  أو فكذذر

 .األخبار 
َواَل ُيُِيطُ َن ِفِه ِعْلم ا﴾﴿:تعاىلقال اهلل  

(ٔ). 
 .(ٕ)﴾َواَل ُيُِيطُ َن ِفَشْ ٍء ِمْن ِعْلِمهِ ﴿:تعاىل قال

 .(ٖ)ي ا﴾َوْ  تَذْعَلُم َلُه مسَِ ﴿:قال تعاىل
رِفُ ا لِلَِّه اأْلَْم َاَل﴾ ﴿:تعاىل قال ًْ  .(ٗ)َفَ  َت
لذض أن حقذائو تلذَ الصذهات ال سذذبي  إىل كذ  وذان ا يذات واريوذا ك ذري يذذدل ع  

 .ها وكيهيا اواعتقاد معناوا دون التعرل ْلقائقوإمنا ال اجب إمراروا , إدراكها
 ".الطراز األول ذكرحقا كما :"رمحه اهلل يق ل  
الطذذذذراز   ل ذذذذان العذذذذرب : ايفيذذذذد مذذذذن كذذذذ   ذذذذ ء , وقذذذذد  ",الطذذذذراز ذكذذذذرمذذذذا ك" 

 .استعمله العرب قدميا  
 :يق ل ح ان 
 ." م األن ف من الطراز األول ***فِيو ال ج ن كرميٌ  أح اهبم " 
 .ومقص دن فالطراز األول : األجاويد األفا    

                                                 

 .ٓٔٔس رة طه: (ٔ)
 .ٕ٘٘س رة البقرة: (ٕ)
 .٘ٙس رة مرمي: (ٖ)
 .ٗٚس رة النح : (ٗ)
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وذاا رجذ  مذن "ال وي تعم  واا اللهظ   كذ م العذرب للداللذ  علذض القذدمي فيقذ 
 .يع  من قدماء الرجال "الطراز األول

أل كمذذذا ذكذذذر ال ذذذلح  ",الطذذذراز األول حقذذذا كمذذذا ذكذذذر"رمحذذذه اهلل  فقذذذ ل ا يفلذذذح 
 .ا تقدم ن 

ومذذذن سذذذار علذذذض  ر ذذذ  اهلل عذذذنهم,مذذذن وذذذم ال ذذذلح ا تقذذذدم ن ؟ وذذذم الصذذذحاف   
 .هنجهم من التافع  وتافعيهم من أو  القرون ا هًل 

  ا نق ل عن ويفالء وجدنا أن ا نق ل عن وذيفالء كلهذم وذ  مذا ذكذرن وإذا نسرنا  
 .ا يفلح رمحه اهلل 

: ُسذذِئ  مكحذذ ل " عذذن األوزاعذذ  قذذالال ذذن " هفقذذد روغ أفذذ  فكذذر اخلذذ َّل   كتافذذ 
 .(ٔ)قال أمروا كما جاءت -أحاديث الصهات-وال ُورل عن ته ري األحاديث 

: سذذألت مالذذَ فذذن أنذذي واألوزاعذذ  , قذذال وقذذد روغ أيًذذا  عذذن ال ليذذد فذذن م ذذلم
 .(ٕ)مروا كما جاءت, فقال ا : أوسهيان ال  رل والليث عن آيات الصهات

: إن مكحذ ل وال ُوذرل مذن أعلذم اع  من أو  العلم علذض وذاا فقذال اوقد علو   
أئمذ  الذدنيا    -واألوزاعذ  ,وسذهيان ,والليذث ,وم أنيو : وإن األرفع   ,التافع 
 .فع  التافع   زمن تا ,زماهنم

فذذذ ذا كذذذان وذذذاا عقذذذد أولئذذذَ فذذذ ن وذذذاا يذذذدل علذذذض أن سذذذلح األمذذذ  كانذذذت وذذذان  
 .وو  إثبا ا وإمراروا كما جاءت ف  كيح ,عقيد م   آيات الصهات

                                                 

 (.ٕٚٗ -ٕٙٗ/ٔ"ال ن " ) (ٔ)
 (.7ٕ٘/ٔ"ا صدر ال افو" ) (ٕ)
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ووذذ  منقذذ ل   الكتذذب الذذه اعتنذذت فنقذذ   ,ف بذذت أن الطذذراز األول وذذاا عقذذدوم 
 .محدفن اممام أ لإلمام عبد اهلل "ال ن "العقائد ككتاب 

واريوذذذذا مذذذذن  ,لأَلُجذذذذرِّل "الشذذذذريع "و ,لللُعكذذذذ ُ  "امفانذذذذ "و , لل ذذذذ َّل "ال ذذذذن "و
وال تكاد ختطئ عينَ   نق ل عن ال لح   فاب االعتقاد,الكتب اله حتته  فا

 .عن  اعات من سلح األم  واا الق ل   كتاب من وان الكتب منق ال  
فيمذذا يتعلذذو فصذذهات اهلل  اهلل رمحذذه فذذدل ذلذذَ علذذض أن ال اجذذب مذذا ذكذذرن ا يفلذذح 

 , وسلك ا واا ا  لَ.وو  إمراروا كما جاءت ف ن ال لح أمروا فالَ, تعاىل
 .ي ؟, مع  ذلَ أ "أمرووا كما جاءت  ق له "جاء ومع  إمراروا كما 

ولذذذيي ا قصذذذ د أن نقذذذر هبذذذذا  ,أل ال تتعر ذذذ ا  ذذذا فتأويذذذ  أو حتريذذذح أو تكييذذذذح 
 .ألهانا  جمردة عن ا عاا

فذ ن سذلح  ,وال ميكن أن ين به أحد ل ذلح األمذ  ,واا ال ميكن أن يق له أحد 
اذذلض وأعلذذم فرسذذ له مذذن أن يعتقذذدوا   ك مذذه أو كذذ م رسذذ له  ,األمذذ  أعلذذم فذذاهلل
فذ  كذان ا يقذرون فاأللهذاا ومذا تًذمنتها مذن  ,أنذه لهذظ ال معذ  لذه اهلل عليه وسلم

 .ا عاا
أل ال تتعر ذ ا  ذا فتأويذ  وال فتحريذح  ",ءتوا كمذا جذاو مر " أق ل ال لح ا :إذ 

 :ولالَ يق ل ا يفلح
 وأرد عهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ا إىل نقا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 وأقذذذذذذذذذ ل قذذذذذذذذذال اهلل جذذذذذذذذذ  ج لذذذذذذذذذه

ٓ 

 وأاذذذذذذذذ هنا عذذذذذذذذن كذذذذذذذذ  مذذذذذذذذا يت يذذذذذذذذ . 
 وا صذذذذذذذذذذذطهض ا ذذذذذذذذذذذادل وال أتذذذذذذذذذذذأول.

ٓ 
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وف َّ مع  اممرار الال أخ  فذه   البيذت  رمحه اهللر ا يفلح   واين البيت  ف َّ 
 : له ال افو   ق

 واذذحي   أخبذذار الصذذهات أمروذذا
 حقذذذذذذذذذذا كمذذذذذذذذذذا ذكذذذذذذذذذذر الطذذذذذذذذذذراز األول  ٓ

ٓ 
فذذ ن اهلل  ,فذاممرار الذال كذان عنذذد ال ذلح وأمذروا فذذه لذيي  ذ دا  عذذن فهذم ا عذاا

ن يك ن وذاا دون وال ميكن أ ,ياكر فهو  ,ويتعظ فه ,إمنا أن ل القرآن ليتدفر تعاىل
 النسر   ا عاا.

أك ذر مذا    كيذح يكذ نف  كتافه خ ن عن نه ه  اىلومن أك ر ما أخ  اهلل تع 
لهذظ دون النسذر   ا عذاا ال جيذب إمذرار ال القرآن الذال أنذ ل عذ ة وعسذ  وليتذدفر

 .ن واا من أفعد ما يك ن َ أ
مذذن إمذذرار الصذذهات كمذذا جذذاءت ومذذا كذذان  رمحذذه اهلل ا : وذذاا الذذال ذكذذر ا يفلذذحإذ 

 :ن   ق له عليه ال لح   واا جيب أن يقيد مبا ذكر 
 وأرد عهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ا إىل نقا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 وأقذذذذذذذذذ ل قذذذذذذذذذال اهلل جذذذذذذذذذ  ج لذذذذذذذذذه

ٓ 

 وأاذذذذذذذذ هنا عذذذذذذذذن كذذذذذذذذ  مذذذذذذذذا يت يذذذذذذذذ . 
  وا صذذذذذذذذذذذذطهض ا ذذذذذذذذذذذذادل وال أتذذذذذذذذذذذذأول

ٓ 
 


