










الظلمةمن نأحرجهم س الرسول حاء ثم مفصلة، وعرفوها 
ومنالتوحد، إل الثرك ومن التام، النور إل الندية 

مامقدار فعرفوا العدل، إل الظلم وس العلم، إل الخهل 
حسنهيظهر الضد فإن فيه، كانوا ما ومقدار به، وظفروا نالوْ 

ومحبةرغبة فازدادوا باصدادها، الأشياء ؤإنإ الضد، 
.#أم.عنه انتقلوا لما وبغصا رة ونفإليه، انتقلوا فيإ 

•١ ٠ ص٦ الفوائد كتابه من ياحتمار 
حالصا؛بعله وأن الحهد، حدا يننع أن تعال افه وأسأل 

•الوكيل ونعم همنا دالي الكرثم، لوجهه 

العبداسيفمحمل ين عبدالعرير 



الأد؛انؤ اليسرة الؤبموعه ض .٠اdمحوظات ١
اضاصرقوالذام 

غرأو إسلامية لكث سواء والفرق الذاهب دراصة إن 
بمكان،والخطورة الأهمية من حديثا( أو ثدينإ إسلامية، 

ونحلالضلال، فرق فيه ذكاثرت الذي الزمان هذا ق خاصة 
هذاولعل الشتبهات، وكثرت بل، الفممددت الأسدلع 

الدورصي والنحل، الفرق لهذه الخالة الدراسة صرورة يؤكد 
عرىتنقص »إن،ا يقوون لكن الذي الخطاب ربن عم عن 

الخاهلية.لايعرف من الإسلام ق نشا إذا عروة، عروة الإسلام 
رسوليسألون الماس #لكن يقول; اليإن بن حذيفة وكان 

يدركي،اأن محافة النر ءن |ساله وكنت، الخ،ر، عن ِ ه _ اش 
رالذام،الأديان ق اليسرة ))الوسوعة كتاب ؤيأق 

الإسلاميللشباب العالية المدوة أصدرته والذي العاصرة# 
البناءمحال ق إمحابية كخطوة الكتاب هذا يأق بالرياض)*(، 

. ٢٣عدد الإسلأب البيان محلة ق اكال هدا نشر ( )٠ 
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أبدىأن أحب — الوسؤعة مقدمة ق ذكروا كا — الوسوعة هده 
صدورلها تشرح أن الله من راجيا واللحؤظات الاراء يعفى 

القصدحسن الخمح يرزق وان ا،لؤموعة، هده أصح—اب 
وا:باعالخق.

_:Lcطهوظات 

والفرقالأديان من زاخرا ك، وعة المومحتقم - ١ 
والحركاتوالذاهب الإسلامية، وغر الإسلامية 

يفلهروالدي المعجم، حروف حب رنت وغل الإصلاحية، 
آحرترتيب من بد لا وأنه كاف، غثر الترتيب هدا ن أل 
مقيجعل فمثلا وأفكارها، المداهب، هده حقيقة ب، ح

وثالث،الإسلامية، للفرق آخر وفم للأديان، خاص 
.وهكذا . الإصلاحية. للحركات 

هذهدراسة أن ٩( )ص الموسوعة مقدمة ل حاء - ٢ 
الالخزاملكن . والإنصاف. الموضوعية عل مبي الذاهب، 

إيضاحباب من تنطلق الي والمناقشة النقد ينال لا بالؤصوهمة 
هذهنفد من بد فلا ثم ومن الأخطاء، ونصحح الحق 

قاريوالاختصار، الإيجاز سيل عل ولو ومناقشتها الذاهب، 
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السة.أعل لذهب التجديد يمثابة فهي -، اش يرحمه -
علمناإذا خاصة لهذا، يتنبهون الوموعة أصحاب ولعل 

الامحلاصالفكر خدمة هو; العالية الندوة أهداف أول أن 
-الخالص التوحيد من أماس عل الصحيح 

لهاالق الحركات توخت أما الوصوعت مقدمة ز جاء - ْ 
أن- -كاهومعلوم لكن اليوم، عال( ل ملموس داثص يجود 

تذكرلر مثلا فالعتزلة وارث، نوم ولكل ممون، لا الأفكار 
قاتمايزال لا العتزلة فكر فإن ذلك ومع . الوموعة. صمن 

بامشاءالخوارج تذكر لا الوموعة نجد وكذلك موحوئااا<، 
وماموجودا، يزال لا الغال الحوائج فكر أن ح الإباصية، 

إنيل سعيدرأ؛، عنا مصر ف ممحعلفى شكرى ■بماعة محر 
اختيارفلا فعله عل محور الإنسان ان الحمية)القانلن فكر 

التمثرق الخديثت المالية الورست ممج 1 كتاب مشلأ انظر ( ١ ر 
والحدثالقديم العتنلة وكتاب الرمحبمي، فهد للدكتور 

معتزلةالعصريون وكتاب عيدالحلم، وءلارق العبدة يحمد 
*كال ليوّف اليوم 

مورناشوضالخالويحمد نزل )٢( 
العابدين•رين نايف 











مذاهبإل ار يثثم اJصرانية، مى منحت يدحل 
الخ.. والرؤبمتانت. والكاثؤلبم، لكلمارونيت اضرانية; 

•النصرانية إل الدعوة هو والتنمسير 
أنالعلوم فمن اللتونزت الرمحبماري، الما<ّونية، - م 

داعينلأ المامونية إل الدعوة مراكز من والليونز الروتارى 
خا.للفصل 

٠الدونمة حول الصهيؤنية، اليهؤدية، د و 
الاشتراكي.العربي( البعث العربية، القؤمية ء ز 

قالإباصية معقد ذكر عند ، ١٦-/ ١ ٦ ص - ١ 
تؤحيدعرصت، أتيا االو؛سوءة عل يلاحفل وصفاته، اه أسإء 

أن(العالؤم من أل( »ع ! اوالتأييد ا،لوانقة توهم بمارة الإباصية 
الممات)ا(.باب ق تعطيلا للاباصية 

الإباضيةمعتقد الموسوعة ي ، ١ ٢ /_  ١٧ص - ٢ 

كتبهم:احد من الأحر اليوم j( الد لرؤية نفيهم مثلا انظر ( )١ 
حمودبن سالز لالخواؤج، من إباصيت مميز ل ا،ح الناصدق 

الإبانحي،صي؟.



معتمدمتذكر لر ولكما الدنيا، ق الية مرتكب حكم ق
قنحليد0 يعتقدون وهم . . الاخرة ق العاصي عل لحكم اق 

أنكإ - عموما والوعيدية الخوايج وق؛ان موافنان - المارا'، 
منبثيء المسالة ق السنة أهل معتني ذكرت المؤموكة 

فأهل( ١١٠، _، / ١ ٧ ص الومحوعة )انظر القصور 
ؤإنبعدله، عدحم شاء إن تعال، الله مشيئة نحت الكبائر 

المارق يدخلون العصاة حمح فليس برحمته، لم غفر شاء 
الموسوعة.هوق كإ تطبمرا 
،للاباصية العقائدية الحذور ذكر عند ، ١ صؤرخ - ٣ 
Kوالمنة القرآن عل يعتمدون )االإ؛اصيون المومؤعة; قالت 

وماالوحنتن؟ موم، عل، يعتمدون بالفعل هم محل ت فأقول 
لرأدرى ولا ومحلابليل، يدعي فكل ررالأءت،اد«؟ هدا مض 

ندمأعك، االمقدساا الإباصية مند الموموعن دكر تإ 
القرآن؟بعد كتاب اصح يعتثرونه الذي حبيب، بن الربيع 

ؤتقؤيمه.المحول! ٠ ني المحذا المعريف الأجدر كان 
هذهررمنف ت المؤمؤعة ق حاء ، ١٠إس  ٠٧٣ص - ٤ 

السنةحاعة صمن الأصل حث من ]المنلؤية[ القرفة 

.٣٠، ٣٤ص ، ٢٧ص الماعج، اصدق المابق: الكاب انفر 
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بمتاجإلالتصنيف هذا ؤيدوان الحض، بالذئب 
المةحاعة من أنم الميلوة: عن يقال فهل نقلو، إعادة 
فضلاالملة عن عنرجهم فد ما الا٠للة الاعتقادات من ولم 

ءنالة؟)إ(.
التيجانين:عن المؤموعة تقول ، ١ سا" / صا*مأ - ٥ 
_اؤتعال ،سمحانه — باه مؤمنون هم الأصل حث امجن 

إلاباق أكثرهم يؤمن يبما ؤ ت يقول حيث الد صدق فأقول! 
عنال يقفكيف ١[  ٠٦]يوسف/ه مشركون م وه

بؤجدةاعتقادهم •ع ويإءللأق باه مؤمنون أتيم التيجاني؛ن 
علالفاتح صلاة وتفضيل الغيب علم ودعوى ؤحؤد، ال

اث؟كتاب 
حزبعن الموسؤمة تقول ، ١ سْ / ًىأمأا - ٦ 

منواحدة تكون أن عن دعومم غمج ،الأ ت التحرير 
والخءإءة|.المنة أهل فكر نحمل الي الإسلامية الحاعات 

الحزبهدا محمله الذي اللفي الفكر هذا ما ادري لا 
نسألانحرافهملآ<؟إ وعفلم أخaلاثهم اعة شنمع المتحرر 

. ٧٣- ٧ • ص ، الم؛ الوموص ق معتقداتمم انفلر )١( 
.١٤-•ص٨٣١ المرة، الوسوخمت ق الأحنك،أذمت _، بمص انغلر )٢( 
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عيأبحق تمكرا الذين المسلمين من المرنة نالك #هم عنرية 
الخلافة!.ووراثة 
الداراة،رائحة منه ؤتنم غموصى، وفيه محمل كلام هدا 

واحداأنكر من الي هؤلاء عقيدة أصول تذكر أن يبني كان 
أهلت الرئيبن مالفيهم ق رأثبمم وكذلك اعتركافرا، مما 

والصحابة.القرآن، ق كذلك ورأبمم السنة، 
تقولحيث، ت فبله الاختروما الطر ص^0؟ا -  ١٣

لالإسلام نثر عل الصوفية العلرق عمانت، )القد الوسوعة 
الحكاماعتمد |لقد ت ا،لوسوعة تقول نم الأماكن! مجن ممر 
ولصيللجهاد، الروحية التمئة ل الصوفية أقطاب، عل 

.الدوى! احد الأةهلاب٠ هؤلاء ومن الكفار، غارات، 
لثنخر ونحيير هدم معول اعفلم التصوف إن وأقول: 

سبيلعن للصد سبيلا كانت، ربا بل الإسلامية، الأمة حد 
لقدللجهاد!؟ روحية اتعبتة الصوفية كانت، وأيضامص اه، 
الأكمبجهادْ ؤيكتفي الخهاد شأن من عنذل من مم كان 
الأجنبيالأستعإر فإن ثم ومن القس(، )جهاد يزعمون ك،ا 

. ٢١١١^^^الصؤفية الهلرق يشعبع كان 

=>، وارد الإسلأب الدعو؛ نثر j الجهاد اهمة محاب انظر ( )١ 
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»ةطبءبأنه فيوصف البدوي، يذكر أن ايحزن ومن 
.الكفار. غارات ولصي للجهاد، محرك 

لاوجغأستارا التصؤف اّتغل داعية اليدوي أحمد إن 
ممرل العبيدية الدولة بزوال انقرض الذي الراففي الحكم 

ولدلث، ذلل فثل وعن الآيوبي، الدين صلاح يد عل 
الصلواتيشهد لا كان أنه •' عنه يذكر بل الحمد، 

ارآ<.الأصأ
نتذكر. الصوفية. دراّة ق الظر تعيد الموسوعة ولعل 

لغموضرموز إل وربة، تندد من، التصوف تهلور مراحل 
ذكرالواجب ومن وزندقة، واتحاد كفر إل ثم وابتدلع، 
أكثرها.وما وّوءامم أحهلادهم 

إلتحتاج الوموعة بان أذكر أن أحب القال هذا ختام وق 
وبائلمعايبه، تعد أن نبلا المرء وكفى وتقؤيم، دراسة مزيد 

أحمع؛ن.وصحبه آله وعل محمد نبينا عل الد وصل التوفيق 

وكتاب;العاوازأ، نمح بن عل للدكتور الضالة لهلوائف ا —
اليل.لبارك ومذلاهر0، الشرك رسالة 

احمدد. والخرافة، الحئغنة البدوي؛؛ن اليد كتاب انفلر ( )٢ 
ممحور.صبحي 
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ؤآيارهامعانيها ١^٠٥ ■ ٢

jامح،ام تستدعي ام الومحوعات من فإن 
نةالزند موصؤع ارخ! والتوالقف العقيدة محالات 

عنموجزة مقالة - القاريء أحي - يديك ومن ، #والزنادنهء 
العناصرحلال من عنه سأتحدث حيث الموصؤع، هدا 

الخالية:

1كء3،ءء:يظ هأا،أ،ة أصبق - ا

أمور:لعدة اطلؤصؤع هدا أهمية تفلهر 
حيثالقدم، مند موجودة والإلحاد الزندنة فكرة أن I مما 

أنكإ والفرس، والهنود اليونان قدماء عند معروفة كانت 
الحديث.العصر ق وظاهرة موجودة الزندقة 

العصورعثر - حلفوا ادقة الزنأن وهو آحر: وأمر 
منوالأدص رينه، ؤأعإل سياسية ثورات - الإسلامية 
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الفرقصضن معتقدات عل يالما تأسرا أئروا أمم ذلك 
صيأقي اأتزندئت« ئد الفرق بعض أن نجد بل الإسلامية، 

بيانه.

اعثواقد المتنرض وهوأن ذلك أهمية يركد ثالث: وأمر 
يعفىعن مستقالة درامحات فكتبوا الوصؤع، مدا يرق عناية 

هؤلاءعن دافعرا - عادتم هي كعا - ولكمم ادقة، زنال
ولاحمآ>ا<، عليهم وأثنوا وشوهم آرائهم، وعن ادقة الزن

أصرتوقد دلك، من أكثر المتثرفن هؤلاء من ننتغلر 
الصحيحالإملأم اهض ينما كل حب رهم أكثقلؤب 

الزندقةعن كتب ند العض أذكرأن أن أنى ولا الأصيل، 
حيثالعربية، القومية عن الدغاع أجل من ولكن وانتقدها، 

العربية.للقؤمية الناهضة الصلة؛الشعوبية وثيقة الزندقة أن 

اككة:مض -اْل *ا 
ارهولمقلالزندقة لمقل عن - الد رحمه - تيمية ابن يقول، 

بدوي/لعدالرحمن الإصلأم ز الإلحاد تارخ من كتاب أنغلر 
.٤  ٤٦. ٤ ٤ ٠ / ١ • الإصلأمة اشار؛، ودارة 
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,والدمرية والؤفطائية، 

الطوائفأول الزنادقة - اث رحه - ا،للطي الإمام عد ومد 
هذهمن افترق من ءأول فقال: الزنادقة فرق ذكر ثم اقترافا، 

والمانؤية،انمللة، فرق خمى محبمم ادقة، الزنالذاهب 
أهلعل والرد التنيه والروحانية((/ والنبدكية، والمزدكية، 

والبدعالأهواء 
فقال:المحارى j فئت الزندقة أن الخاحظ: ذكر وقد 
بعضق ؤيناب الزندقة، يضاهي - الد يرحلن( - )اوديمم 
وشبهة،حيمة كل أساب من ؤبمم الدهرية، فول الؤجؤ؟ 

منزندقة أكثر ق2ل ملة أهل نر لر ا أنذلك عل والدليل 
الردق رمالة / . . ممم أومترنحا متحثرا أكثر ولا النصارى، 

•صَاا النصارى عل 

1- r 1){عاإم:هم ينعقة 11دااإقاتا

أنذكرت أن سق فكإ اكهللح هدا إطلاقات عن أما 
-يستخدم صار وقد أصلا، أعجمي هولمقل المصهللح هدا 
عليهللته نعضهم . . متعددة معان ق - الإسلامي؛ن عند 

العربيةاللغة معاجم بعض ل هوموجود يا الجوس الثنؤية 
القاف(باب س الزاي فصل نزق، )مادة العروس تاج مثل 
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الأمامعن ورد كإ بالزنادتة، العتزلة بمف من اللف 
)مانبزنادقة انمزلة عياء الد رحه حنبل- بن أحد 
•١( ص٨٥ الحوزى لأبن أحمد الإمام 

رانغلركتاببالزندقة والفحش المجون صاحب يرمى وتد 
،بدوى نمدالرحمن الإسلام ق الإلحاد تارخ من 

•'١( ص٩ شكري لعاطف والزنادقة الزندقة وكتاب 
هذاؤاطلاقات معان تعدد القاريء أحي يا تدرك ؤبمذا 

هدااطلق ممن الراد تحديد فإنه ثم ومن الممهللح، 
أاالزنلقةا(المصطلح هدا أن أفرإل أن أنى ولا المصعللمح، 

-الد رسول عن حدث ذ ورد ولكن الخرآن، و يوجد لا 
مخأمي ل سكون ءإنه مرفوعا عمر ابن حديث من - ه 

،\ T'U/Y)٢^١٢ رواْ والقدرية* الزندشة ومحوو وندف 
١٠٨.)

ءه1نمدم2.٤ 

ك،تضمثت قد الزنادقة عقاثد إن . ثديي وانحاز — أقول 
—تيمية ابن الإصلأم شخ عن غاب ند الحديث هدا أن ؤسدو 

-الني كلام ل يوجد لا الزندقة فلفظ قال، عدما ■ اث رخمه 
.رالبعينية( الرتاد بغية - جج 
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فيإ— ؤتضليله الخمحن هذا صلال أماب من كان ؤند 
كإرالمتية، الزنادنة طواثف بإحدى تأثرْ بسب هو _ بعال 

االردممابه ق - الد رحه - حشل بن أحد الإمام ذلك أورد 
(.٦٦، واهية(()ص٥٦الزنادية عل 

-فقال الزنادقة، مكاثد بعفس عن الخوزي ابن ؤيتحدث 
ّمجالإسلام عل حمد قلبه ق رتديق من الكم ؛ - اث رحمه 

وكانبمحبه، من بما يلقى دعاوى فزحرف واجتهد فبالغ 
ولالدين، ربقة من الإنلأل ت الاعتقاد ل مقمده غور 

بابكفمبمم الحظورات، واستباحة اللذات نيل ت العمل 
فتلأن بعد ولكن اللذات، من مقصؤده له حصل الخرمي 
الذيالزج وصاحب القرامعلة نم الأذى، ق وبالغ الناس 
فبمبالملك ووعدهم السؤدان، المإليك فاستغرى ء تمج 
أفحالدنيا ق عوامهم ؤكاث وبالغ، وكل وكك 

.العواقب! 
امنت فيقول الزنادقة رووص بعض الحوذي ابن ؤيورد 

كتاباوصف الملاحية كبار س وحده الرواندى ابن حال تأمل 
سفسبحان الشريعة، هذه به يدمغ انه زعم رالدامغ! مإْ 

القرآنعل يعمض وكان ابه، ثبثرخ ق فأحذه دمغه 

-٣٠-



أنيطم وهو الفصاحة، م وعسل السامحى عليه ليدعي 
)الثملبالألكن فكيف صإعه، عند نحثرت الرب فصحاء 

الاتحاد،ءلا٠رة فأشعاره العري العلاء أبو وأما اللمازإ، 
تعم؟ق متخطا يزل ولر الأنبياء، عداوة ي الغ يبوكان 

تلبيسبخسرانه! مات أن إل القتل من خانقا )محتوهله( 

فليورق مرا حظا للشيعان أن - القاريء عزيزي - واعلم 
الشيعهالزنادمحه اتحد فنني الين، المبلاد j والماد الزندثة 

عن- الد رحمه - تنمية ابن يقول مذههم، نثر ل ذلولأ مْلية 
الما ال، الفمن الدين عل ادخل من اوممم البمة: 

والص،ريةالإسإعيلية فملاحدة اد، العبرب إلا محصيه 
وأعداءدخلوا، من؛اببمم المن—افقسثن اؤلنية البمن وع-يرهم 

وصلوا،بعلريقهم الكشاب واعل النركخن مجن اللمين 
وأخذواالحريم، ومبوا الإملأم، بلاد عل بهم واستولوا 
محنالذب أصل كان إذ الحرام، الدم وسفكوا الأموال، 
أمحثرعل حياته ل عانبهم الذين النافقثن الزنادقة إحدامحث، 
مماج.« ٠لائفة. ممم فرق -، عنه الد رصي - الومين 

.١١١، ا/• المة 

-٣١



ستاراالمسيع من نحعلون إئهم الزنادقه أحد اعزف وند 
وعرفخالطه وند - لزنييق شخص قال أنالءأ لار:ءم، 
ولاالإسلام، دين إل ترجعون لا أنكم علمت، قد - مدهبه 

عل؟حب وانتحال الرقص عل خملكم الذي قعا تعتندونه، 
رمينانعتقده الذي رأينا أظهرنا إن أنا، اصدقك إدا قال:_ 

علحب ينتحلون أقواما ؤجدنا وند والزندقة، بالكفر 
ثاووا،ما ؤيعتقدون ثاروا، بمن يقعون ثم ؤيفلهرونه، 

نرفلم والتشيع، الرقص إل لمسوا ساروا، ما ؤيقولون 
مانقول نم الرجل، هدا حب انتحال من ألعلف أمرا لدمنا 

لنا!يقال فلأن شئتا، بمن ونتي شتتا، ما ونعتقد ا، شئن
وماكفار، زنادقة I يقال أن مجن إلينا أحب شيعة، أو رافضة 

علقوقد ، مم،( نقع ممن غرم من حالا أحن عندنا عل 
ءالردكتابه ل لها إيراده بعد القصة هده عل الدارمي الأمام 

عرعنفيا الرحل هذا فقال«وصدق ١ الحهمية* عل 
مائهمبعض من ذلك اميان وند يراؤخ، ولر ه، نف

لكلامهمتثبنا محعلرنه يسترون؛التشيع، امم وبصرائهم 
.الغفلةااوأهل الضعفاء لاصعلياد وذريعة وسل، وحبعلهم 

-٣٢,



|رءشةة<ساوية م |وظفا،  ٥٠٠.م ٦

عليهموالقضاء الزنادقة تجع فا —اء الخلف اجتهد 
أبابن عفا فهذا • وأهله• الدين عل حفاظ واستمالهم، 

روىكإ . الزنادقة. بإحراق يأمر - عنه الد رصي - طلب 
الخليفةالهيثم( واشتهر (، ١/٢٦٧ ٢ الفتح )انظر البخارتم، 

أموريتول رحلا يمن فنجده ^_<، بالعناية امى العب
تجع*وفيها ٠— ١  ٦٧سنة حوادُث، ممرق ابن ؤيقول، الزنادقة. 
فاسحضرهمالأفاق سائر ق الزنادقة من حاعة المهدي 
.١  ٤٩/ ١ ٠ البداية يديه، بن صرا وقتلهم 

-بعدم من الخليفة - الهادثم( موس ابنه المهدي ووصى 
قممر ابن يقول، الوصية، تلك الهادي أنفذ وقد بدلك، 
منالزنادقة تطلب، ق الهادي »وسعى : -٠١٦٩سة حؤاديث، 
البدايةبأبيه(( ذلك( ق واقتدى كمة ءلاتفة ممم فقتل الأفاق، 

١٥٧/١٠.
الزنادقةأحبار ممرق ابن أورده ؤبما 

منأءدال( وأربعة ماثتن بالنار المقتدر أحرق "اه ١ ١ نة ّأ- 
مغبمافمهل ، وع2رء الحلاج صنفه كان ما ميبا الزنادقة، كب 
١ ١/٤٨ ١ البداية ؛4# محلأة ممركانت، ذم، 

-٣١٠-



سمرقند،صاحب حاقان بن احد وفيهاقتل ٤ه  ٨٨|سة ■
عمه1ابن مكان وول فخس ، عليه شهد أنه ؤسه 

الأولربتع ؤهمثرين حائي الثلاثاء يوم ول - ٠٧٢٦ه س- 
الخيلبوق الهيص الفضل أي الشرف بن ناصر عنق صرت 

.الزنادقة! وصحبته اث يايات واستهانته كفره عل 
العنقاكروب المذكور هذا زاد وربإ المرازل; فال 
بالمؤةوالاستهانة الإسلام بدين والتلاعب بالكفر عليهم 

واكرآن.
وكانفال: الدولة، وأعيان والأكابر الطإء قتاله وحمر 

مئن،الختم ل يقرا وكان التنبيه، حفنل قد الرحل عذا 
حميعه،ذلك من انسلخ إنه ثم وفهم، نباهة وعنده حن، 
قلمتجالبدع. وأهل للزنادقة وذلا للإسلام، عزا قتاله وكان 
ابنأبوالماس شيخنا وكان فتله، شهدت وفد ممرا: ]ان 
منهبمدر كان ما عل وقرعه أتاه وقد يومثد، حاصم؛ا تيمية 
البدايةذلك! شاهد ا وأنعنقه صرت نم قتاله، قبل 

١٢٣،١٢٢/١٤.

شرعتحكيم إل زمان كل ل أحوجتا ما الغنارى،: أحي 

٤٣--



الأرضتْلهثر يتم حص الرئة حد ذلك وس 
الذيالزمان محيا ق خاصة والزنادتة، الملاحية دنس من 

خادعة.توالب ي الزندقة ونلهرت الارتداد، ب استفحل 
محوعممةالدى لينتا لنا بمي أن - عزيجل - ا؛د امأل 
معادناإليها الق وآخرتنا معاشنا، فيها الي ودنيانا أمرنا، 

آلهوعل محمد ا نبينعل وملم ايد وصل التوفيق اه وب
•وطم وصحثه 

-٣٠



واا؛ّهلره(اللل وكتابه الشهرسنام ■ ٣

الأعلامأحد عن >انحالث الختصرة، الدراسة ذه هل 
الفرقمقالات نيئين j ظاعر قرر لهم كال الدين 

كتابهفكان إسلامية، أوغبمر إسلامية كانت سواء والذاهب 
للفرقوالعقدان الاراء من للكشر ومرتبة مؤجزة موسوعة 

وضرما.الإسلامية 
العروقعبدالكريم بن محمل أبوالفتح هو العلم هدا 

.والحل(( هو|اللل وكتابه —( ٠٠ ٤٨)ت بالنهرمتاق 
شخصيةدراسة أهمية إل أشر أن اسب النمن ولعل 

هوفيإ فالثهرساق- والحل، اللل وكتابه الشهرمتاق، 
شيؤخاحل الدارسبن- الكفرمن عند ومعلوم مشهور 

وسمرادراية وله الاصاعرة، عنإ، من وواحد الكلام، 
مهمةجوانب هناك ولكن والحل، والملل الفرق، بمقالات 

بالتلكامامه الدارسن بعض عل غض ند الشهرمتاق عن 

. ٣٠عدد اليان محلة j القال عدا نثر ( )★ 

٦٣--



الضوءيعص نلش وليا يتشيعه، القول أو الباطنية، إل 
القضية.هد0 عل 

ومصدرمشهور، والحوانهومجع وأماكتابه»_ 
ومعلغات، عدة إل ترجم وقد ، أيديب؛ن متداول 

-نيإاعلم.ثحدثمطبوعان>ا< عالمة فلاتوحددراسة ذلك 
مصادره،وت؛ين ا،لهم، الكتان هدا ق الثهرصتال ممج عن 

عليه.اااحد تدكر كإ مزاياه، وتوصح 
أقاليمق نبرستان ببلدة — ٠٤٧٩سنة الثهرستال ولد 

الكلام،أهل أشخ - الذهبي يقول كا وهو- خراسان، 
هالفقل ِع اسف،«رأآ(، التموصاحب، ة، والحكم

الأصولأحذ الخوال، أخمد عل تفقه والكلام، والأصول، 
سنةبغداد ولحل القشرى، بن نمر أب عل والكلام 

,م  ٠٤٨ستة رامه بمقط ؤتول ، ٠—  ٠١٠

الكلاميةوآراته الثهرمتاق عن مصر ل علمية رمالة تؤحد )١( 
أحيراسجالت، علمية رّالة الث و؛دننحتار، لهثر والفلفية 

j،)المللالثهرّتافوممجه عن سعود بن محمد الإمام بجامعة 
داكءل،(•

.TAU/Y•للدهي الملأ، -ثرأعلام )٢( 

.٣٧-



ؤبمشرينتسعة إل تمل كمة تمانيف الثهرمتاق ألف 
الطوعة!كتبه ومن • والفقؤد والخطؤط، الطبؤع مما كتانا، 
ومصارعيالكلام، طم j الأقدام رماية والممل، ادلل 

اعراصاتل رسالة اد>-3لوطة: كبه ومن الفلاسفة. 
الكلام،علم ق سيناء ابن كلام عل الثهرستاق 

وءاره.ا.، ٢٣١اللام عليه يوسف ؤنصة 
ؤتارحالإسإعيلية، هع مناظرات الفقؤدةت كبه ومن 

الحكاءومما>ا(.
العلمأهل أنوال بعض لك انقل - القاريء أحي - والأن 

الباطنية.الإسإعيلية إل بالمل الشهرّتاو ابموا الدين 
إل؛التل، *تهئا]الشهرمحتاق[ كان المعاق; ابن نال 

لهلا٠امموالصرة إليهم، والدعوة - الإم،اعيلية يعي - القلاع أهل 
لكتابنحقيقها ي القصة هذه محتار مهير د. ذكرت ؤتد آ  ٣٦

سورةشمح ق أوهي ت فقالت كهرساق. الفلاسفة مصارعة 
عنالروايات مض نجل مع ليف ثمج وعر يومف، 

انمومانأ.

الشانمةوطنان ،  ٠٢٨٦/٢ الملأء -؛-٠أعلام j انفلرترخمته )٤( 
مقدمةواننلر ، ١٤٩الذهب،/وثيران ، ١ /٨٢ ٦ بكي لل

سهثرخنار,د. بتحقيق الفلاسفة مصارعة كتاب 

-٨٣-



.التشح ق غال بالإلخاد، متهم إنه اكمرت ق ونال 
الثهرسال:عن حوارنم أتاريخ ل أرملان ابن ونال 

للكنومحطه الإلحاد، أهل إل مله ولولا متفنن، كيس عالم 
مالإيم)ْ(.

انمأنه كابه«انمر(( عن الذهب ثذرامتا صاحب ونقل 
,، الاطتية١٦؛مذهب 

ولكنذلك،، من شيئا تيمية ابن الإسلام ثح ذكر وقد 
صفإنه قيل وقد اس رحه - فقال »ممروضية(( بميغة 
ملاحدةالإسإعيلية؛ مدهب عل ا® يؤمفرسورة مير0 

الشعة>م.

عنالدعوى هدم ينفون عناء نجد ل اكابوق 
فيقولالشهرمتاق عن يدافع المكي فهذا الشهرمتال، 

:الباءلتية إل باليل الثهرستاق امم من أقوال ذكر أن بعد 

الئانمةوطغات ، ٢٨٨، ٢٨٧/٢٠الملأ، أعلام سر )٠( 
يتي٦إ٣^

. ١٤٩الذهب؛/ثيران )٦( 
والقله/ميا.العقل تعارض در، )٧( 

٩٣--



لذلك وإن،ا ذلك، من فيه ثيء غلا )الذيل(رم، فأما 
المعانى؟الأبن ذلك أين من أدرى وما )اكمر()ح<، 

رالتحبيمغكتابه ق المعاق ابن عل دس عدا أن ؤيسر 
وإلأفلملمذمْفي)اكل>د

عنالتهمة عذْ احر- موصع ل - الإسلام نح ؤينفي 
فيقولالشهرستاق 
الإسإعيليةكلام من أشياء رساق( )الشه|ذكر 

منبأنه الماس بعض اتبممه ولهدا ؤيؤجهه، المامحلمية، 
الآمكاولك«ر-ا<.يكن ل؛ ئن الإس،اعيالية، 

فضاحذكر ل صف الشهرمتاق أن ذلك يؤكد وممسا 
ابن*ع وجولان صولأت للشهرستال أن كإ ، ٢١١١الم١ءلنية

القيم:ابن يقول الباؤلي، الفيلسوف سنا 
سإْكتاب ل سينا ابن الشهرستاق محمد اروص_ارع 

ونفيالعال، ؤإنكار العلم، بقدم قوله فيه أبطل )المصارعة( 

معان.الابن كتابا ، )٨ 
الثاقبطمات )٩( 

;;;;تئتتش.,ُ







اوموف.)نالنة تأثر 
الشهرمتاقيتهم الطإء بعض جعل آخر وسب 
قالحث - الد رخمه حجر- ابن إله أثار وموما بالباطنية، 

ذلك;ل الثهرساف ومع من ذكر ما عل معقبا 
تلهأوكان الخيل، طريق عل ذلك يبدومنه كان العله 

. ١٨١أعلم!واش فيها، نظرْ لكثرة مقالتهم محة اشرب 
الإسإعيالية،مناظرة ق ؤإمعانه الشهرستابي فإلحاح إذن 
لتأثرهبالباطنية رميه ق سا كان ربإ معهم، جداله وكنرة 
مناظراتهبكثرة الشهرستاق صرٍح محبمد اظرات، النبتلك 

المدمجاتعل القوم ناظرت قد 1ركم ت فقال للإمإعيلية 
أونسمعإليك؟ افشحتاج I قولهم عن يتخلوا فلم الذكورة، 

. ٢١١١٠ءنكنتعلم أو مناك،؟ هذا 
التؤثيقمجن مزيد إل تحاج المسألة هن0 تزال فلا كل ؤبمل 

للشهرستاقالخطية اص عل الاطلاع ونمل والحث،، 

الشيعة،فرق من فرتة الإ-كاعيلة بمل من وعناك الشعة، و =
•الشيجضاف ك،ايفعل، 

٨٦٤ foي لمان ( ١٨)
الللواكءلا/^ا.( ١٩)

-٤٣-



,المسألة مدم حول الJالومات من مزيدا ياُعر 
منلابد اكهرسال، شخصية عن الحديث ختام وق 

شيخأشار وتد التثيع، إل الشهرمتاق مل إل الإشارة 
التليظهر *الشهرستال اويالحملة ت بقؤله *ذا إل الإسلام 

-الكتاب مدا فإن لهم، مداهنة ؤإما بباطته، إما الشيعة إل 
دلكتتروماثهم، من لرثيس صنفه - والمحل( )الملل كتاب 

له،اصتعْلاءه ق مقمؤد للشهرصتال ؤئان ديوانية، ولاية له 
)المارعة(ار'آ<,كتاب له صف وكيلك 

الشهرصتاقألف احك من الذي الشيعي الأمبر ومدا 
جعفربن عل هو والممارعة والمحل، الملل ابيه: كت

.ء حراLن١١٢ق أمثرا وكان انيسوي، 
كتابهمقدمة ل فقال بدلك، الشهرّتاق صمج وقد 

الأميرلهدا ضل ومدح إطراء بعد - الفلاسفة( رمحمارعة 
عبدالكريمبن محمد حدمه اصغر أانتدب الشيعي 

كرمه،سوق عل المزجاة بضاعته لعرض الشهرمتاق، 

.ةآاجاوط\*/ا*«م.).؟(
الطهرانلاغابزرك الثيعت اعلأم طغات ق ترجته انظر ( )١٢

•صّاا وانظرمقدمة)المارعة(، ،  ١٨٢/٦



القلبتردد عل والمحل، الملل بيان ق صنفه بكتاب فخدمه 
، ٢٢٢(()فيه الفلر وأنعم بالقبول، نأنعم والخجل، الؤجل ؛؛ن 

—عل كان )اوبالحملة يقول! عندما الثهرمسال تشيع ؤيفلمهر 
شخعلق وتد < ٢٣١معه^والحق الحق، مع - عته الد رصي 

ناله;مما فكان . العبارة. هذه عل الإسلام 
الكتابهدا ق الشهرستاق تحامل بجن مما الكلام وهذا 

منبذكر ولر بكرؤعمروعثإن، أبا ذكر فقد يإلأ الشيعت، مع 
التخصصوهدا حالفهم، من دون معهم الحق أن أحوالم 
ضرالشيعةأ)اا<.احدمن لايقوله 
اليآرائه بحفي ل الثبرستاق الإسلام شيخ كدب ؤثد 

ابنفكدبه فيها، القول وبعل ونافثها تشيعه، عل تدل 
ردحلاقته ق - عنه الد رصي ءمر~ أن دعواه ق مثلا تيمية 

اختلافكاكدبهفيدءواْ الزكاة>ْأ(، اوبااوالآ،واللأنص 
.١ الفلامحغة، •مارعت ( ٢٢)

فاالخن، عل عل كان ألقد يقول ومرة ، /٧٢ ١ والمحل الملل )٣٢( 
والمحلالملل دارا حيث، معه الحق يدور احواله، ميع 

بامحمار..باجاوةأ/؟ا*م ( ٢٤)
)٠٢(

-٤٠-



_)ا"آ<.محه اث رصي - عثإن حلافة عل الناس 
أنلك تذكر مح٠انا والعدل الإنصاف فان كل وعل 

قالشيمة معياعن عل الردود من ثيء له الشهرستاف 
كابj ممجه من ليست وايامشة الرد أن مع الصحاُةبحا 

والضياعلأآ<.بالخثرة يصمهم انه ك،ا سياق، ك،ا والنحل الملل 
أمحلالهنرفن، إرضاء أجل من التذيذب هذا كان وربما 
,أعلم والد والثيعة، السنة 

مرات،عدة محلح والذي والنحل( )الملل كتانه وأما 
فإنهلنات، عدة إل وترجم المحسن، من كفر به واعتتى 
والملل،المقالات لمختلف وموجزه جامعة موسوعة يعتبر 

•والنحل والاهوا، 
وجودةالمنيب، بحسن فيه الشهرستاق اعتك، وند 

)أي*لجر ت المكي يقول المعلومات، وعرض التثغليم، 
(٢٦ )lU٣٠٠ا•/_ اكدر.
.١٦٠انظرالمللو1لحلا/أأ)، ( ٢٧)
اّرطنjَضل،٩٣/١،وانلر١٧٢/١اكدرس( ٢٨)

الامماد،أصول من لج، الإمامة أل، >ااءالم الإقدام: مائة 
ولا;اكعين« لشن قطع إل فيها الفلر يفضي بحث 

الإزمة.الشعة عل رد الكلام محذا ان شك 

-٤٦-



هذاق صف محركتاب، عندي والمحل( الل كتاب 
أبطكان ؤإن الفصل( )يعي حزم ابن ؤمصنف الماب، 

نظاما(رآآ؛.له ليس مدد أنه إلا مه، 
أكثرمن أُم • الكتاب هذا أن الإسلام شخ ؤيذكر 

وأجودملأ«>'م.الخالات، j المنفة الكب 
ؤ،همكم وأمحلؤب المحنا، ق بممجية ، المؤلفوتميز 

الخمسللمقدمات عرصه أثناء جليا هذا ؤينلهر الصنيف، 
الخدمةق ذكر نقد الكتاب، ق الثرؤع قبل المهمة، 
وينذلك،، ق ^^١١، فعرض العالم، أهل تقيم الأول: 

إلدٌذامهم اراثهم حب الكتاب هذا ق مون يقأمم 
تيمذن 

وأهلكالملمن، مهللما; والملل الديانات اب أرب- ١ 
والمجيس.الكتاب، 

وعبلةوالدهرية، كالفلأسفة، والحل: الأهواء أهل ِ ٢ 
الكواكب،.

تعددعليه يبق ئانون تعين ؤ، الثانية: الخدمة ؤكانم، 

الثاقبطتات ( ٢٩)

مماجالةا"/؛«م.)•م(

-٤٧.



المرقبن الخلاف اثل محمر حث الإسلامية، الفرق 
;وهي أصول أريعة ل الإسلامية 

,والصمات التؤحيد — ١ 

;;ت;ثمم.,ص,,
والإمامة.الة والرسوالعمل المع - ٤ 

الإسلاميةالفرق كبار أو أصول تحديد إل توصل ثم 
وهم،.

القدرية.- ١ 
مآ_الصفاتية.

ّأ-الخوارج.
الشيعة- ٤  اسيعه.- ء 

أنوص امق، ترب ذ طريقته إل الثهرساف وأنار 
مذاهبهميورد نم أصولا، اكالأت وأصحاب للرجال يضع 

سألة.وكل 
فقال:الفرق إيراد ق شرف ل الشهرمتاق ذكر ثم 

وحدتهما عل فرقة كل مدهب اورد ان نمي عل ))وشرطي 
أندون عليهم، كر ولا لهم، غثرتعصب من بهم، كي 

٤٨.



فاسدْ|اا''ا.من صحيحه أبن 
والناقناتالردود بعض من عنلوكتابه فلا ذلك ؤمع 

اسر"<.والإشارات 
يوردثم ، ابتداء بالفرق يعرف أنه الكتاب عدا مزايا من 

الكبار،الإسلأمة الفرق إحدى عليها 1س الق الأصول 
الفرمح)م.هدم طواف من طائفة بم نحص ما يدكر نم 

عندؤذلك الفرق، بعض رجال ابرز يذكر الكتاب هتم 
الفرقر؛'آ<.إحدى عن الخدين، مائة 

أئوالمعرفة ل جيد مرجع والحل( )الملل وكتاب 
تتيمية ابن يقول ك،1 والفلاسفة، الأشاعرة 

ابنوتول الأشاعرة بقول خبثرا )الشهرساف( كان *ولما 
هاتىتول نقله ما أجؤج كان الفلاصفة، من ونحوه سينا 

الطاشين«رْم.
.والمرا/1االمش ( )١٣
.\iU-Si\انفلرالاللواوحلا/أأ-م\/، ( )٢٣

.١  ٤٦، ١  ١٥،  ٤٦،  ٤٣/١^، ٧١المدر )٣٣( 

)دجال ١٤٦الحوائج(، )دجال  ١٣٧/١ابق السالمهدر ( )٤٣
الشيعة(.)رحال  ١٩•المرحتة(، 

=م، الثار ام، *ص( ■ د كلام وانظر ، ٣ * ٤ / ٦ ة المماج ( )٠٣
-٤٩-





•"،٧٧١ص قل رئبا رالخنفي(ا"،، الكص ص ة
عنيقل ك،اأنه الأشعري أحياناعن يقل لكن ؤإن وغمهما، 

ؤيقل- الأن - صرموجودة كبا يذكر وقد أحرين، أشخاص 
مقالاتق وكتاب كرام، لابن الفر عذاب كاب مثل عما 

الشهرستاويقل ما وكثذا الكراسي، للصبن الخوارج 
الكلامبعض يرجم وتد مصادرها، إل عزو دون الأقوال 

أحدكتبه بإ فعل كإ العربية، إل الأعجمية من فيقله 
؛.^٠٧١١٢٤

عدمفمما الكتاب، هذا عل االاحذ عن نتحدث، وعندما 
مطافوالمسلم عليها، والرد المحرفة، الفرق نفد اشراحله 

فأهلمنه، والتحذير الباحلل ورد إليه، والدعوة الحق بنمرة 
فيدعوبمالخلق يرخمون ك،ا ؤبمرفونه، الحق بحون الاستقامة 

علاكهرمتاق اشرطه الذي الثرط هذا كان وربإ للخر، 

!٧٠•V، ، ٦٧، ٦٤ا 00\إانظراللووالحل ( )٩٣
.١٨٧ا/أخا، والحل انفلراللل ( ٤٠)
.١٢٩ ١١٠٥، ٧٣/١ابق ايالصدر ( ٤١)
٠المدراUبق١/ْ( ٤٢) ١٩

-٥١-





أوردهاالق الأنوال من لكثثر الإسلام شيخ عرض وند 
نليلالثهرساق أن ويذلهِ ونقدهارآ،؛، الشهرساق، 

عدهل الإسلام شخ تعمه وند بالحدث، ة رنالم
ونال:مواصع^(، 

المحاةزآثال JالحدJث له حم0 لا )اوالثدستازآ 
واكاسينا)ن،<.

أنومحو - سق بإ الصالة ؤيق وهو - ثالث أخذ وم
الدياناتأهل وأقوال للمقالأت ذكره كثرة مع الشهرمتاق 

وملف،الصحابة مذهب ينمل لر أنه إلا ، الأهواء وأهل 
لقلةيعرفه، لر لأنه بل لتركه، منه تعمدا لا الأمة، 

•والتابع؛ن وأصحابه - . - الرسول بنصوص بونه 
منثيء بيان 3، وفقت، قد أكون أن أرجو الختام ول 

أن- عروجل - الله ونسأل وكتابه، التكلم هذا عن العلؤمات 
إلبناء من بمدى إنه بإذنه الخن، من مه اختلف لما حدينا 

مستقيم.صراط 

.٣٥٠، ٣٤٧، ٣٢٤، ٣١٨/٦انظر،ثلأالماج ( ٤٦)
.١٣٢/٣ومء،ت«ارضاسلواكلان>الماج( ٤٧)
.٣١٩/٦النة.ماج ( ٤٨)

-٠٣-



i - وأباطيلحقائق صموان; بن الهم

وكتينالآيات نفصل وكيلك ؤ تعال-ت - الد يقول 
شخصيةعن الأتية القالة هذ0 ولعل اإلجرم؛نهرا<، مسل 

لسبيلااالأسبانة« تلك من شيئا نحقق صموازا(، بن رابهم 
الجهم،عن الكتابة إل دفعي وأمرآحر • • الضالن الجرمن 

اشرحة - أسلافا احد وصنه الذي »الجهمأ هذا أن وهو 
ورأسالضلالة رأس عنه فقال - الذهبي وهو - عليهم 

تضمتهما فمع . عذليثا((ا"اا. شرا »زرع وانه ا ايه٠يةاا١٢
فتةس حلفه وما ؤإلحاد، وزندقة كفر من الجهم مقالات 

منالباحشن بعض من نجد فإننا كله هذا مع وشر، وممال 
انحرافهق وممدا مسوعا للجهم يوجد أن ؤمحاول عنه، يدافع 

طعممبل الاحمح، هؤلاء نجامل - جليا - ؤبملهر ائه، ياف

.٥ ه أية الأنعام، موره ( ١ ) 
)آآ(سرأءلأماولأ،ا'/^ا.

.٤  ٢٦الامحداوا/ميزان )٣( 

٠٤-





لؤمكانته صفوان بن |الخهم فهو الثالث الكتاب ؤأما 
بلادمن احئن البأحد العل لخالد الإسلامي(( الفكر 

•ض بمن متأثرا الحهم عن نانح حث العراق، 
فأقولالخهم، عن نبدة القاريء احي لك أنقل وابتداء 

الراسيصفوان بن جهم محرز و أبهو بالي: ا تمنم
قتيبهنال فقد شيوحه أما م(  ١٢٨رن مرقندي المولاهم، 

•درءمر؛ءاا بن الخعد مجن الكلام يأحد كان جه، أن ابلغي 
البيتهدا -ج ماجه،واه ءإن محاليإن بن مقاتل ؤيفول 

روىعلمته ))ما الدهس قال ولدا العلإءاْأ((. جالس ولا 

هذامن الد دين ق والالحاد التعطيل الخهم تلش ثم ومن أ٠ 
بيحلفاء آحر - محمد بن لمروان مؤدبا الخعد ؤكان الخعد، 

أمنةبي دولة انقراض *كان تيمية ابن يقول ؤكإ _، أمية 

._A للخاري انماد أفعال حلق )٤( 
ائلمكتاب من الخهميت ل رملحق ١ ١ • ص اللف عقاند )٠( 

-ت البلخي ملمان بن حالي أبومعاذ وتال داود( لأي احد الإمام 
الخلم.لأعل ة محالولا عالم له كن ير 

ميرانالأسوال.ا/ا"آ؛.)ا-(

-٠٦-



أوجتالق الأسباب من وغم؟ العطل الحعل هدا بب 
إدبارهامء.

هذهءاصل انمليل ل الخعد مقالة عن ابما ؤيقول 
وصلالوالمثرين اليهود تلامذة عن ماخوذ هو إنإ الشالة 

قالقالة هذه قال أنه عنه حفظ من أول فإن انمافن، 
صموانبن الخهم عنه وأخذها درهم بن الخعد هو الإسلام 
.؛ إإيه١٨الخهمية مقالة ينسجن داظهرها 

شيثا. . أيدينا بين الق - الصادر تذكر فلا مؤلفاته عن أما 
أنذكر الغنية(( )ا ق الخيلأف عبدالقادر أن غم مؤلفاته، من 

الصفات>ر؟؛.نفي ق كتابا للجهم 
وآرائه،حياته وبقية ابهم أحوال عن نتحدث وعندما 

-أحواله من ممرا ؤلرئا ذكروا السلف علماء أن نجد ا فإنن
وخلقأحد، للأمام والخهمية الزنادقة عل الرد كتاب خاصة 
_،وغيمها للذهبي والعلو البخاري، للأمام العتاد أفعال 

الأخبار.تللث، من بعضا وسنذكر 

اكاوىما/ماخا.)لأ(
اكاوىْ/.ب)٨( 

.٩٤/١اننلرالخ؛ت)٩(

-٠٧-



الملأةالخهم ترك - تؤذب؛ ابن عن صمرة #نال 
حه،بأن مقاتل نول ذكرنا أن وسق  ٠٢١^١' ٧١وجه عل يوما 

•الين بمج ل( 
صدمامرو أمحل من رحل كان البلخي;- نعيم أبو أونال 

مامته حاء نال حمؤته؟ 1؛ له; فقيل وجفاْ، قْلعه ثم لجهم 
محمدااءلرف كان ما فقال، كذا، آية يؤما قران محمل، لا 

العرشعل الرحمن ؤ قال ظإ طه، سورة قرأ نم فاحتملتها، 
لخككتهاحكها إل سبيلا لووحدت والد أما ت قال امتوى 

٣القصمؤر، سورة قرأ نم ا، فاحتملتهالمحض، من 
منالمحق رمى ثم . محيا؟. ما قال: موسى ذكر إل انتهى 
اا.١١١فوثبتضهحجره 

المؤنقةالرواية هذه حلال من - القاريء احي - ترى وك،ا 

)أبومحاجرالكتاب محقق وثال ، ١١ص الماد ل انم، حلق ( ١٠)
٠جيد إمحنادْ ت بسيوف( بن السعيد •محط 

ممد)ابوماجر الكتاب محقق وتال ، ٢٠ص السابق الرم ( ١١)
بنعبدالد ورواه صحيح، إمناده ت بسيوف( بن السعيد 
;ءالعلواوتال ق الدمي ورواه السنة، احمدل الإمام 
.صحح. محمندْ 

-٠٨-





يفعللا العبد إن يقول! )محمآ( ابهم الكن أينا ليقول 
.شٍثا)،ا<(ا

أنينكرون هووانامه الكن ت ثالث موصع j ليقول 
ثؤيقولون رحة له يكون وان وأمره، خلقه ل لدحكمة يكون 

كانانه عنه وحكى معها، لارحمة مشيثته يمحفس إنإنعل 
الحيضإل عمج لكن وانه الراحم؛ن أرحم الد يكون أن ينكر 

هذامثل يفعل الراحمئن أرحم ت ليقول إليهم فينخلر 

ندكرهاالنمنيةاا"م، مع معلومة منافنرة للجهم ونع وتد 
والحهم؛ةالزنادقة عل الرد j جاءت كإ - القاريء احي لك 

رمه_ أحمد الأمام يقول -، للذهبي والعلو أخمد، للأمام 
مجنلكن أنه الد، عدو الحهم أمر من بلغنا ممن الكن ت - اءد 

خصوماتصاحب ولكن ترمذ، أهل من خراسان، أهل 
منأتانا نلقي _، تعال - اه ل كلامه أكئر ولكن وكلام، 

اكاوىآآا/'ْمآ.( ١٤)
الفتاوىه/«ا"،.( ١٠)

رعنالؤذية وهم ، بالهند يلدة سومات إل نبة المنية ( ١٦)
*( ٦٥^،؛الملف عقاتد حاشية 



نكلمكت له فقالوا الحهم، فعرفوا منية اللهم يقال الثرين 
فلهرتؤإن ديتنا، ل لحالت ا حجتنيلهرت فإن 

أنالخهم به كلموا مما فكان دينك، ل لحلنا علينا حجتك 
فقالوانعم، الحهم; قال إلها؟ لك أن تزعم ألت - ت له قالوا 
كلامه؟سمعت فهل م: لا، لأل: إلهك؟ له: 

قالوا:لا، قال: راثحة؟ له أشممت : واقاللا، فال: 
فال:إله؟ انه قالوافإيدريلث، . لا. فال: حنا؟ له محيت 
استدركثم يونا، اربعض يعبد من يدر فلم الحهم فتحز 
مي:للفقال المحارى زنادقة حجة مثل حجة الحهم 
رأيتهل فقال؛ نعم، قال روحا؟ فيك أن تزعم ألت 

قال:لا. قال: كلامه؟ قمعت، فال لا، قال: روحالئ،؟ 
اسلأ.رىلدجه،فكذلك قال قائلا. حنا؟ له فوجدت 

يكونولا الأبصار، عن غاب وهو . صحت. له يسمع ولا 
.،((١٧عان.)دون ومكان 

ذكرالحهم وان محتصرة، القصة هده الدهص أورد وقد 
،ثيء كل ول ، ثيء كل مع الهواء الله)اهوهدا أن منية لل

صْا"،اللف( عقاثد والجهمت؛)صمن الزنادقة عل( الرد ( ١٧)
٦٦.



^١الظالون يقول ع،ا اث -مال ،، ١٨٧ت نحلو ولا 
كذا.

_القاريء أخي - تشاهد فكإ وقفة، القمة هذْ ح ولنا 
أسابله وصفاته الذ لامإ، انمليل هذا ل الخهم دمع أن 

.وءvرها القمة نالك من تتمها يمكن 
سقالآثار-كا من يروشسا وب ، العناء محالن ب فالجهم 

العلمحالق تكثر حيث ، ال-امغ، زمان ل عاش انه مع - ذكره 
يابلأمحلبه كان ثم ومن الربانيون، العناء ييتوافر العامرة، 

أوب.باطل لأي 
الهوىأمرن، أن مل ا هوامال أن

اسكنا تخالتبا محالف 
أمولجبعدد الشبه من عليه لووردمت، العلم ل الراسخ !إن 
قرسخ  ١٠لأنه شكا، فيه ندحت ولا يقينه أزالت ما البحر، 

حرسردها عليه وردت إذا بل الشبهات، سفز0 فلا العالم 
.مغالو؛ةأرللا، مغلولة ؤحيشه العالم 

القصة;هذْ إستاد عن ١لآلاف و٠ال، ، ١٦العلوميرآغتمم ( ١٨)
.صحيح إسنادها 

.١ ٤ ٠ / ١ المم لأبن عادة الدار ثتاح ١( )٩ 

-٦٢-



الحادبالامحام ونمي الشاري، أخي يأوصك ثم ومن 
أمحلة محالعل والحرص الا»ع، الشرعي العلم بتحصيل 

الصادتض.العالم 
صاحبوهوأنه انملل هذا ل الحهم أوقع آخر وسب 

جدلهوسبب اللسان ضح كان حيث وخصومه، جدل 
والانقياد،الشن وفقد والارتياب، الشك ق واغ وخصؤمته، 

والتسليمنفوسنا، ل الإبجان ترمح إل بحاجة نحن وكم 
دوننفس، صدرواطمثنان انثراح بكل الشرعية للصوص 

٠٠ مابقة أومقررات مقدمات التسليم هدا يبق أن 
فبلالقالب مكن إذا الإيان *إن اللف؛ احد يقول 

ملالحجاج مكن ؤإذا الاحتجاج، محرجه ب الاحتجاج 
متها'أا.هوأحج من حاجه مص متنقلا، كان الإيان 

دنتهجعل »من - اه رحمه - همدالعزيز عمربن ليقول 
اكقل1الام.أكثر للخصومات عرصا 

أعجبهمؤإن أمر عل بميمون لا أبيه: عن الزناد أن وعن 

.٧٢٢/٤للامائي الة أهل اعتقاد أصول ( ٢٠)
قالأحرى وكدا المة، اعممادأهل أصول j اللألكاثي رواء ( ٢١)

,الثريعت 
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الدليللكلثاسله«لآأ<.أتى 
وصانملتل، *ذا j يتردى الجهم جعل رابع دب 

فعلكرد جاءت انمليل ل جهم مقالة إن ا، ٠٠١٠٥١١»ردْ 
يقولوالتمثيل، التشبيه اشر-j - صليان بن مقاتل لقالة 

تالحتى الشيه، نفي j جهم «أفرءل - الد رخمه - أبرحنيفة 
-والتمثيل التشبيه j - مقاتل وازٍل بثيء، ليس تعال إنه 

بنبمقاتل الجهم التقى وند ثل جعله حتى 
حشواختلاف، خصؤمات بيمإ وحمل بلخ، ل سليان 

مءث:تمِمّلّ,بم
أمامهاستحضر الجهم إن الصحيحة، للمعاق والت—ديل 

حشدفعه ق واستغرق والتشبيه، وهوالتمثيل معينا انحرافا 
منممرا أن. نشاهد وهكذا التعطل، إل الأمر به آل 

ردودأما أسبابما من إن تبل، ومجن الأن الساندة الانحرافات 
الخوانج،لبدعة فعلأ ارد الأرجاء فدعة ما، لانحراف أفعال 
.وهكذالفعله، العبد حلق بدعة فعل الحثررد وJلعة 

بمرقسر. ٢٢١/١للثاطي الاعممام ( ٢٦)
.١٧٣الاعتدال؛/منان ( ٢٧)



أمامناتحضر نلا )رإننا ؛ — اش رحه — قطب سد يقول 
أوالإسلامي، الفكر انحرافات من معينا انحرايا 

يمحبحث كل، اهتإمنا يستغرق ندعي نم الإسلامي، 
جهدمن نبذله فيإ لنا الكل المحرك هو وتصحيحه عليه الرد 

نحاولإنإ ومقوماته، الإسلامي التصور خصامي قرير تل 
■الؤحي جاء كإ - ذاتبما ل - التصور هذا حماس تمرير 

مض،نقص أو مض، انحراف، ار استحضأن ذلك، 
للردالإسلامي التصور حماس وصياغة دفعه، ق والاستغراق 

انحرافاإنشاء ل معقباته، وله الخهلر، ئديد مغج علميه، 
قديم،انحراف، لدفع الإسلامي التصور ق جديد 

حال>عآ<ا.كل عل انحراف والانحراف 
معكان حيث، فل أن يلسث، لر الحهم فإن كل وعل 

قتلهوقد أمية، بي دولة عل غمج الذي سرج بن الحارن، 
سنةوذللئ، سيار، بن نصر نرثلمة صاحبا أحوز بن نلم 

٠١٢٨.

بنالعنال الخهمية فرقة من ا لمفالمرقم، عن تحدثنا ولو 

خماصالمحورالإّلارصا،ا( ٢٨)
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زيهم،السلف أثمة من ، jyjlنول نذكر ولكن الحديث'آم، 
ومنكفار، »الخهمية _ت الد رخمه - ايارك بن عبدالض يقول 
كلامنحكى أن ستجيز إنا I يقول ثم الحهمتة؟ كفر ل يشك 
الحهم؛ةاا'مءكلام نحكى أن تجيز نولا والنصارى اليهود 

كلامق )انفلرت - الد رخمه - البخاري الإمام ؤيفول 
ممم،كفرهم ل أصل رأيت فا والمجوس، والنصارى اليهود 

كفرهما(>ا'ا'<.يعرف لا من إلا يكفرهم لا س لأسنجهل وإف 
لكأنقل صفوان، بن الخهم لحياة العرض هدا وبعد 

أوالحهم، عن المدافعن بعض ناله مما شيئا القاريء أحي 
وزندقته.الحهم لانحراف وموغامحتإ ممررامحن، افتعلرا ممن 

مز،فرقة الحهمية  ١١أن ~ عنه اس عفا — القاسمي فيذكر 
الكتابأحكام إقامة عل بالحرص الخهم ؤيمف المسلم؛نااآم، 

عووالرد أحد، الإمام بن نمداس ة الكاب مثلا انظر ( ٢٩)
الجيوشواجت،إع للألكاتي، الاعتقاد وأصول للدارمي الجيمية 

وغثرها,القيم لأبن الإعلامية 
.١١١، ١٠٩احمدا/الإمام بن نمل.اس الة ).٣( 

.ص"اا انماد س خلق ( )١٣
.ص؟ وانمزلة الجيمية تاريخ ( )٢٣
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للكتابداعية الحهم القامحمي،ؤكان ؤيقول ،، ٣٣١!تة!وال
منأبراب محا محتهدا، مإ، انحرف من عل ناء والسة، 

ورفعالتقريب القاّمي ؤمحاول ، ٣٤١((الصفات، ائل م
القولالقامحمى و؛*وك ، ومحالفتهرْم، الحهم بن الحلاف 
بأنهفيقول بمارة - الحهم به اشتهر الذي الحر- 
اس«لأم<.إل انمي فعل ءإساد 

الأمامبكلام القامحمي كلام قارن الفاريءت- أخي 
القامحميعن غاب كيف أدرى ولا البارك، وابن البخاري 

قولعل ألربمللع الحهم؟ حال بيان ق الصالح اوسالف_ح أقوال 
عندمااُبمهمية عن - الق رحه - الدارمي سعيد بن عثإن 

قال:_

إلانكفرهم وما القثلة، أمل من ا عندنالحهمية ا ءم
أيضاؤيقول مشهورا(؟ل'ام، وكفر مشهور وأثر مطور بكتاب 

.١ص،• الأبق الرجع انظر )٣٣( 
الصفات؟ل الاجتهاد لأحد ومحل . ص٨١ الأبق الرجع ( )٤٣

!١  ٤٧— ٩ ٤ / ه تمجي ق بكلامه هنا كلامه وقارن 
٢.ص• الأبق الرجع انظر ( )٠٣
._AYالأبق الرجع ( )٦٣

علالرد )٧٣( 
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واحدمعنى إل ؤيرجعان واحد، أمرهما والحهمية !الزنادقة 
داعيةكان بانه الحهم بوصف وكف . واحد«له'آ< راد وم

بخالقهال، ففد أهله، حار من وهوأجهل والسة، للكتاب، 
منداعية يكون وكيف اطة، كتاب وامتهن القرآن، 

مثل!لقد - الثقات، ذللن، نقل كإ - عنده علم ولا له نيؤخ لا 
عليهافقال بما، يدخل أن مل امرأته طلق رجل عن جهم 

مإؤ أ سبحانه اللة قال . يجهله الذه كتاب ، فخالفالعدة، 
Iالأية ]الأحزاب، ه تعتدوئبا عدة من عليهن لكم 

بانالخهم دعوى فهر بالخهم اقترن الدى »الجر(1 وأما 
ولاله اختيار لا الريح مهب ل كالريثة فعله عل محور العبد 

—تعليل ولا حكمة فلا المحضة، اله< مشيئة مى وإن،ا مثيئة، 
تعال.الله فعل هوء؛ز، العبد فعل أن ؤيزعم - ذكره صبق كا 

التميرهدا يجعل القاسمي نجد أننا جدا الغريب ومحن 

;١-^ عن القيم ابن نال ولقد ص٦٧١ الخهب ءل ارد )٨٣( 
ءj خمون ممرهم تملي وكد 

يان.بالj عنا، المن ثر 
.ص١١انماد أفعال خلق ( )٩٣

-٦٩-





صلألق سببا كانت الى — الناظرة هذه عل يعلق القاسهي 
أحمدالإمام حكاه ما راهدا ت فيقول — بنا مر كإ ورنديه الخهم 

الشاهدموصع عل وقوفا باختصار أمرناه الحهمية عل لرد اق 
.حصئ،لا؛،((إفحامه ق وبلامحه جهم فطنة من 

حالوما المهالك، صاحبه أورد الذي الذكاء هذا وبثس 
،زلكء يوتوا ولر ذلكء أوتوا أنم إلا مجه عل سار ومن الحهم 
فإؤأفثدة ؤأبصصارا سمعا ؤأؤبوا فهؤما، يؤتوا وام علؤما ؤامحتوا 
•• ثيء من أفثدتمم ولا أبصارهم ولا سمعهم عمم أغنى 

عنالحديث ق آحر— مؤصع ق ٠ الماسمي ؤيستطرد 
منحليطا فيشل . الحهم. درهمرأآ'؛شخ بن الحمد 

•ابهب 'الخ ( ٤١)
وأنكرالقرآن، بخلق قال من أول درهم/ بن الحعد ( ٤٢)

بنمروان الامحر الأموي للخاليفة مؤدبا وكان . الممات. 
الأصصعيد ل القرى مداس بن خالد كله محمد/ 

صحواالناس ابما قال حنث حراس—ان، س ومر ، ه(  ١٢٤)
أنزعم إنه درهم بن بالخعر مضح فإل صحاياكم  ٠٥١تقبل 

فذبحهنزل ثم تكليا مص يكلم ولب خليلا، إبراهيم يتخذ / الد 
اوداةا'/>ْم.اكبح./في1صل 
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اوحالي يجعد صحم ذا سل ولآج
انقويالائح ذبميوم مري 

لهخليلص رامم ايتال إذ 
دانيالاسم __ ولا كلأ 

سةصاحب كل ة المعيشكر 
انرآُ<م؛أحي من رك د ف

وهوالخعد ممج الحهم عرف *وهناك الثار: ناله ومما 
الحشوراعه وتد الحديث، بعلم الاهتإم وعدم اكأؤيل منمج 

اهتامعدم راعه ي . الحديث. ق أيحل الذي الهائل 
.الروايةلمآٌ،((عل ثل واقتصارهم )رباكرايةا( ال٠حدJين 

وأمم. بالحشو. ووصفهم الحديث أهل رمي إن 
عمروبنقالها ند بل . . جديداإشا ليست . حثؤية. 

انمحايٍ(عمر ابن مصف - الاعتزال رؤوس أحد - عبيد 
هوك،ا حديد من الفرية هده وتعود حشوي، بأنه الخليل 

• ١/٢٧ هراس محمد الؤبمة/ نمح ( )٢٠
.٣٣٤< TTT\/الفلني الفكر نثأة ( ٠٣)
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كتبعل واطلاع إلمام له ومن • ونديمه بارئة تبممة نهده 
الأحاديث،بمتون الصالح اللف اية عنيدرك الحديث 
السر،ْ(ِلذا وقواعد ضوابط ذكروا وقد ونقدها، 

الأتباعحن زننا ير ان - ؤحل عز - اش اسأل وأحبرا 
التوفيق.وباه - . - اه لرسول 

الناروكتاب تسه لأبن الحدث محلف تاؤيل كتاب عثلأ انغلر ( ٠٤)
سداالحدث بنقد الحدين اهت،ام وكتاب القيم لأبن النيف 

.لمعان لحمد ؤمتنا 
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اضاصرومفراهره)ء(اJملأني الاتجاه ؤ نظرة 

بعده،نبي لا من عل واللام والصلاة وحده، ئد الحمد 
-ت وبعد وصحبه، آله وعل 

المتممالمراحل عن اكحرغة الذاهب وكثف رصد فإن 
بدرامتهأ،الح-اد الاهتإم ينغي الي الهمة الأمور من 

-اه لقول نحقما والبحث،، الماسة س حقها ويايناثها 
مسلوكب؛ن الايات ممل وكذلك ؤ ال تع

الفاروق.عمر قال وكإ ، [ ٥٥اية: ]الأنعام، ه الجرهض 
نثأإذا عروة عروة الإسلام عرى إماتنمص ت - عنه اه رمي 

بنحديقة كان وقد الخاهلية، يعرف، لا من لإسلام ال 
رسوليسألون الناس كان ت يقول - عنه اث رغي ~ اليان 

اننحافة الثر عن أسأله وى اس-.-ءنالح/،
•يدركمح،* 

٢٧عدد الجاهد، محلة ق القال هدا نثر ( ر★ 
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سصررا<إزاءالاتجاه أو الذب. ؤإن 
تضليلا،وأشدها الذاهب اخطر من الشرعية، الموص 
هداأن حيث الصحيح، الإسلام لشرائع تحريما واكترها 

كإوالثقفين، العكرين من  JJiغثرعدد اضحله قد السالك 
ؤمنلمقن، الممن الكم عل والاشتباه التلبيس يتضمن أنه 
الدينلهذا بالكيد للأسلأم أعداء يقؤم أن تغرب يفلا ثم 

يرفعوالدي !التحرر* العقل الك المهدا خلال من وأهله 
الإسلام.شعار 

علحاكمة عقولم جعلوا ند العقلأني؛ن هؤلاء إن 
تصرها،«ع العقول نالك جعلوا لقد الشرعية، النصوص 
حاكمةخطئها وكترة أنواعها، وتفاوت إدراكها، ومحدودية 

وحيمن التلقاة الصحيحة الشرعية الصوص ءل وقاضيه 
اقهعير محي من ؤولوكان - وجل عز ِ الد ئد من معصوم 
علعقولهم حكموا امم وك،ا ه، كمآ اختلائا فيه لوجدوا 
الحديثالعمر محقتضيات جعلوا أيما فإنبمم ع* !السم 

يعونفهم الؤحي، عل آحر- - حاك، ومتغراته ومستجداته 

يعرفوأحيانا . إصلاحية. ميرسة بمص قد الاتجاه عازا ( را 
•• ونجديدا تطهميزا أصحابه مماْ وريإ الأملأم! داعصرنة 
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ثموس الحاصر، العصر ممضيات وفق عل الترع إنزال إل 
عندهمساثغة تكون مرعا افلحرمات من الكنثر فنجد 

ينبغي|اادون| وأن الزمان، تضر بدعوى تاما ق ؤيتهاون 
بالأحرى;أو - ثرات التن؛JlU v؛مواكبا يكون أن 

الد.ثاء إن اذكره ك،ا احيائا لها أومباركاأ - الانحرافات 
العتزلةلفرقة امتداد الملاق المس، هذا فإن الح»اة ول 

هاكأن حيت، الأول، القرون ل ظهرت والي المعروفة، 
منأفراخيم ولغ، الأوائل المعتزلة لغ، مشركة قواسم 

العقيدة،تلقي ممدر حيثح مجن انماصرين العملأنين 
بىالمشمكة والصمات الأفكار وبعفس الاستدلال، ؤمجمج 

هدهومن العاصرين، من خلفهم وبغا المعتزلة أسلاف 
وبع،الأواثل، المعتزلة بع، نجمع الي المشركة المواسم 
العقليقدمون قد ز للوحي، ندا العقل جعل المتأخرين 

التبعيةل بيم—،ا اقا اتفنجد ك،ا المجح، النص عل 
الأمورل الخوض واستباحة الأجنبية، والفالمات للمذاهبؤ 

إثارةعي، والجرأة وصرعه، الد بأحكام والاستهانة الضية، 
الفكر،ؤحرية الديي التسامح باسم الشاذة والاراء الشبهات 

شأنبمم،من والتهوين السنة أمل مقت عل يتفقون ك،ا 
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يمتعمن وهناك . ممر. ودار إسلام دار إل الدور تقيم 
دينوكأن _ا وحل عز اش. لدين العاذير وايتلمس! الرق 

تلكمن ترئة إل يبمناج اتمام مل ل تعال- - الد 
الوئوىرا<.

و•الانفتاحوالرأي الفكر حرية بدعوى الردة حد انآكار ■ ٤ 
لا[ل-ا<الفكري! 

ومؤينوالماء، الرجال من الاحتلامحل اسباحة ِ ه 
أنؤلعبعض ؤإباحة شانه، ؤ، والماهل الشرعي، الخجاب، 

.والنثراكاعفءا١، الفضل كربا وصور0 الربا 
الأنه بدعوى العقائد ل الاحاد بأحادين، الأحد عدم _ ٦ 

■العلم يفيد 
الصالخإنؤكرامايت، المؤية انمجزاُت، بعض إنكار . ٧ 

نالك،عن الخهاد1 1اهمية كتابه ؤ، اساق عل د. نحدث لقد ( )٩ 
واليان.الممصيل من بثيء ونقدها الدعاوى 

العابدين،زين رور لحمد الثرة ق ات درا،انفلوكتاب، ١( )' 
بنعبئاه للشٍخ الإسلام ثالؤيت، لخالقه الأنام سيه وكتاب 

الخاءلث؛ن.الفكرة هده نقدا حيث، -، اث رخمه - يابس 
ك،ال،.ليوث اليوم معتزلة العصريون انغلركتاب ( ١١)

-٨٢-



منكموممهم النص يأواْ تأؤيلأ أوتأؤيلها الضان، وبعض 
والطثروالخن، وااللأدكة - اللام عليه - عسى المسيح نزول 

الزش)أا<.وفلهورالدجالفيآخر الأبابيل، 
الخرمنضطوالاجتهاد الإسلام، »تهلوير إل الدعوة ٨- 

الإسلامدين ومملؤير ![ ] الموسع والقياس . الثرع. ضوابط 
فتحيومحمد إقبال، محمد ص قؤيع ك،ا فروعه أو ه بأصول
 )j^ ، الرابي(وحن ، الشرتاوتم، ومحمؤد الخول، وأْخن

وءيرهمأ<.
لعل،الحوار- باب فتح إل يدعو من هؤلاء j أن ك،ا 

الانحاهاترأصحاب من الأحرى الآءلراذا مع - مصراعيه 

لفهدالضير ق الحديثة الملية الدرّة متج كتاب انغلر ( ١٢)
زينمرور لحما التبؤية المرة ل دراسات وكتاب الرومي، 
■اليابدين 

ومحلةمحعيد، محمد _ Lla_Jالدين تحديد مفهوم كتاب اتغلر ( ١١٠)
مقالالخاص العدد الإمام، بجامعة الدين أصول كلية 

-٢ صا1 رثادحلل لحمل الدين أصول ؤأثرهال الفالقة 
وكتابالفقه أمول تحديد وانفلركاب ، ٣٢١

•ككال ليؤمفا اليؤم معتزلة العصريون 
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المحارىأو الرافضة أو السارين أو لكلعليانين المحرفة 
اختلافوان المكر، إثراء بدعوى ذلك وكل ونحوم، 

الملتقياتهتلك بعض ل ظهر وقد قضية، للود د يفلا الرأي 
إلعي والمتباينة، أفكار يخن للتقريب متكلمة محاولأُت، 
التنازلأتبعض طريق عن الطريق منتصف ل الالتقاء 

.والمداهنات 

الإسلامأمل من ئخواف مي أوصى ام الختوق 
االلفبعقيدة - وبصرة وبعلم - يتمكوا أن الأصيل 

عىنوأن -، وجل عز - ايد دين ل يتممهوا وان الصالح، 
والحاعةالسنة أهل لمج والأنتاء الولاء لمبيخ ونتواصى 

الحاصر،واقعنا فقه علينا يتمن أنه كإ كانوا، وأيا كانوا مهإ 
الأنحا0هذا ة حقيقنظر وبعد وحذر بور ندرك وأن 

نكثمهانم ومحلامم، وموممرامم كبهم فترصي العملاق، 
واجبوعلينا وزيفهم، صلالهم من ونحذر المسلبن، أمام 

صوابهلمن واكحررء اذسللث، ٠^١ انخيع من نحاه الصيحة 
بالهدايةلهم وندعوا للحق، طلبا ننايهم ؤأن الريعة، 

الحقيمرقون هومعلوم ك،ا - السنة فأهل والأستنامة، 
لماالحميع يوفق أن - وجل عز - الد وأسأل، الخلق، ؤيرخمون 
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محمدنبينا عل وملم الد وصل التوفيق وباش ؤيرصاه اض محبه 
.؛ ^٠١٤١وصحبه آله وعل 

بعضفإليك - القاريء أحي - لك الفانية باب من ( ١٤)
المُسمتل عل العملاق المج هذا عن نحدنت الق الحيدة 

دطفذأالعبدْ يحمد والحديث القديم بى المزلة والقد;ِ 
سعيد/محمد لسءلاعي الدين نحديد ومفهوم ادالحاJم/ ءب

الرومي/لفهد الضر ل الحديثة العمالية ة المدرسومبج 
والولاءالعابدين/ زين لمحمد الجوية الرة ل ات ودراس

العلمياق/لعل اد الحهوأهمية الفص3لارا/ لمحمد والراء 
والحقارةوالإسلام كإل/ ليوسف اليوم معتزلة والعصريون 

معاصرةغمية ومذاهب الد/ رحمه حسين محمد لحمد الغربية 
التوبة/لغازى المعاصر الإسلامي والفكر نهلب/ لمحمد 

.الميال/ لعابد ام;عة نات من رمولفهم تابعهم ومن والمتثرلون 
سلمهنان.لخإل الداخل وغزومن 
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اممهرس

1ikAtaJIكوغارء 
ْ-ا•ه اس 

الأديانل اليسرة الو<سوءة عل •يمظات ء ١ 
YY-Uانماصرة والذاهب 

-٢٣٠٣. , , ؤآثارئ الزندين.عانها ٢. 
٠٣-٣٦اكهرسافبمالللوص ٣. 

٧٦- ٥ ٤ وأباطل حقاثق صفوان بن الخهم - ٤
٨٠-  ٧٧ومظاعر0 العاصر ااعةلأني الأنحاء ق نفلرة _ ٠

٨٦دص 
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