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٣الموضوعات فهرس 

هالبحث ملخص 

٩المقدمة 

منوالتحقق به المنيل الحديث ثبوت من التأكد الأول! الماط 
والنكرةالموصوعت بالأحاديث الاستدلال من والحذر ذلك، 

٣١والمعيقة والواهية 

تعددتإذا الحديث ات روايجمع ث_اقت الابهل الم
٨١يشمولية فيها والنغلر 

مرسةالألفافلودلألمهاضاوعاقالثالث: الضابط 
٥٢والأحكام 

٩٢....................... ياق.الدلالة مراعاة الرابع: المايعل 
نهوصق الواردة الأسماء دلالات مراعاة الخامس: الضابط 

٧٣المنة 

أحن.دون ؤاعمالها للكوص الشمولية الظرة المادص: المابعل 
٩٣الأحر وترك بعض 

النصتنزيل عند العلية الدقة توحي ابع: المالضابهال 
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الذيللموصؤع الفاحصة المتأنية القراءة الثامن: المابهل 
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٤٦الباحث فيه يكتب 

الحدشةالتموصى ق النظر عند الاستحضار التاسعت الضابهل 
٤٨.......... الصريح والعقل المحح النقل بين تعارض لا أنه 

للنصوصالمالح لف البفهم الأخاز العاثرت المحابهل 
٤٩الشرعية 

٣٥الموبة.... الأحادّث أوصاف مراعاة عشر: الحائي الضابهل 
٥٨المراجع 



اتبحثملخص 

للامتدلألصاطا عشر واحد مقدمة البحث هدا يتضمن 
إيضاحالمقدمة ففي المياركة نصوصها مع والتعامل نة يال

وهماتنصوصها مع والعامل للامتدلأل مهمين أصليض 
-٩١.الاستدلال عند السنة نصوصي ثبوت من التأكد أولأ! 

تدلالالاسقواعد حبب الصي فهم تقامة اساي! والش
الدواماتل مبق استحضارما أهمية وبيان الأّتنباءل ومناهج 

بالسنة.المتملة المعاصرة 

يالي!فكما الضوابهل وأما 

به،المتلءل الحديثي النص ثبوت أهمية على التاكيد ١" 
يماولاسالجانب هذا إهمال ق سيثة آثار من حصل ما وبيان 

الإعجازل علمية لفلريات ومنكرة واهية بنصوص الاستدلال 
الدراسات.تلك واغ من أمثلة سياق مع وغيره 

الواحدوحمعالروايات جمع أهمية إيضاح ٢" 
شموليةوتناوله ته دراسيراد الن.ي للموصؤع الباب أحاديث 

صربْع الفهم، ي قصور من يا،لكا الإحلال على يرتب لما 
المعاصرة.الدراسات بعض ق ميما ولا الأمثلة 



انمافض ودلألأب اظ الألفمراعاة ف يان ٣- 
أووخفائها، أووصوحها وصعها باعتبار كان مواء والأحكام، 

نصوصفهم ي كبير أثر من الضابط لهدا ما ؤإيفاح ا، كتمته
المطلوب.الوجه على السنة 

يمنفهو السياق، دلالة مراعاة أهمية على التأكّد ٤- 
مراعاتهلأهسمة الموصحة الأمثلة صرب ْع الراد، فهم على 

النصفهم فا وقصور حلل من إهماله على يرتب ما وبيان 
الضالعاصرة ات الدرامحلبعفى أمثلة وصرب الحديثى، 

الضابتل.بزا إخلال فيها حصل 

العليةالأمماء دلالات، مراعاة على التأكيد ٥- 
يرتباما ؤإيضاح والعرفية، واللغوية الشرعية وهي العبرة، 

المنة.نصوص فهم ل وقصور حلل من عليها الخروج على 
ؤإعمالهاللتموصى الممولية النظرة أهمية إيضاح ٦" 

الجزئيةالنظرة عن والابتعاد الأخر، وترك ببعض الأخذ دون 
ؤوالاختلاف، المرق أساب من كالمج ض، 

الوقائععلى المحوص تنزيل ق الدقة توخي ٧" 
الظروحاتبعض ل غاب، عفليم وهوفقه والأحداث، 
التاكيدْع الجانب، هدا ق مهمة أمثلة ذكرت وقد العاصرة، 



تفعاف،وامقوة بين ما -يا تمر التي الأمة أحوال مراعاة على 
القوةنصوص تنزيل يتم لا بحيث الأمر حذا الإخلال وخطورة 

العكس.وكذلك الاستضعاف أحوال على 

 ~A الذيللموصؤع الفاحصة المتأنية القراءة أهمية بيان
اتوالفلريالمعارف ق سئما ولا بدراسته الباحث يقوم 

نمومن الصحيح الوجه على فهمها يحمل حتى المعاصرة، 
أوذلك ل خلل يقع فلا مهلا؛ما السنة من لها الاستدلال يكون 
محله.غير ل الحديثى للنهى إقحام 

يحدهمومجن الصحابة فهم على التركيز أهمية توصح ٩" 
تمنها كثيرة لاعتبارات الحديثى للمحي لف المن 

ولكونللوقائع، ومعايثتهم للتتتزيل مم مشاهل 
طبيعتهمفالعربية لغتهم وهي للنصوص وعاء العربية اللغة 

ومليقتهم.

القلوأن والفل الحقل بين تعارض لا أنه ان بي~ ١ ' 
علىترتب مهمة قاعدة وهذه الصريح، للعقل موافق المحيح 
الإسلامي.الفكر تاريخ ق سيثة آثار ما الإخلال 

بعضعلى ا أوصافأطلقوا العلماء أن إيضاح — ١ ١ 
ونحوذلك،والصفات والوعيد الوعد أحاديث مثل الأحاديث 
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اختلافوكيلك ارتحفار0، يتبغي معين وفهم ير نفولها 
عنفهوالمبلغ التشريع محنته ق فلأصل الهي.، مقامات 

ذلكفتراعى والقاصي، والحاكم، وهوالمفتي، العالين رب 
الجبلةيممتضى الأمور بعض يفعل وفد الحديثي، لدرس اق 

مخصوصةأنها بعضها ق يراعى أحاديث ويوجد القصد وعدم 
الواردةالأحادسث، بعض مثل الأحوال أو الأمكنة أو بالأزمنة 

نةللسسالصحيح الفهم على يمن ذلك واستحضار لهلب اق 
.النبوية 

علىوبارك الم ومساف وصلى العالمين رب ف والحمد 
أحمين.وصحبه آله وعلى الأمض ورسوله عبد، 

القناصعبداينه بن محمد أ.د. 
بريدة~ القصيم حامعة 
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وءممت

نبيناعلى لام والوالصلاة العالمين، رب ض الحمد 
وبعدتأجمعين، وصحبه وآله محمد 

يعصاما بليغة، جامعة موجزة ؛ألفافل اليي. بين فقد 
امرأاممه نضر فقال: واللام-، الصلاة عاليه سه- تجاه علنا 

٠،ر مامع من أوعى مبغ فرب سمعه كما فبلغه شي؛1ا منا مسمع 
أمرين:إلى الإشارة الكريم السوي التوجيه هدا نفى 

التبلخهذا ؤيكون النبوية، نة البتبالخ التامة العناية — ١ 
أوادة، زيالمبخ يبلغه فيما يقع لا حتى المبلغ ممهه كما 

ذلك.ونحو تحريف أو محلمأ، أو نقص، 
الأمر،هذا لتحقيق الحديث أئمة جهود اتجهت وقد 

منهجناوا وأمحالأحاديث، لقبول معينة ثروءل1ا فوضعوا 
الصححوتمييز الحديثية، المرؤيات متميزآلدرامحة نقدينا 

أحاديثعلى الشروؤل هذْ تهلبيق على عملوا إنه يم غيره، من 

وثال(، المراري)٤٧ل كما حيان وابن حههاُأ، الترمذي، أحرحه )١( 
سمععبدا اش ارنفر مطعم: حبيربن حديثا وق صحح، حن الترمذي: 

له،نقه لا فقه حامل فرب، سمعها لم من وبالغها ووعاما، نحفظها مقالي 
(،٤١٥٧طرق)من أحمد وأحرجه منه، أفقه هو من إلى فقه حامل ورب، 
^ْ•(١٦٧٥٤(،)١٣١.)



كماصحتها، ي يرتاب لا صححة أحاديث لديتا فأصح كثيرة 
فكأتلث،بالقبول، وتلقست، الصحيحس، أحاديث مهور جل 

وكرمه،اض قفل من وهذا طريه، غضة النيى. من معها ت
لدينه.وحفظه 

منحاءين، التي الأحاديث، بعض الأئمة بعض وصف، وقد 
كانلث،الأّانيد؛قولهمت أمح بأما وصمن، التي الطرق بعض 

السترونظرإلىترقع أوكانك ه، اف رسول ق من معها ت
ا.١ يديه بين وأصحابه افه رسول 

نامع(،من أوعى صلغ بقولهت)ئرب ه الني وصح ٢" 
فيهايتماويتج الفهم ملكة وأن لحديثه، القيم حن أهمية 

الوجهعلى يفهم لا فو لام- العليه كلامه- وأن الماس، 
التامةالعناية على يحث، الموجيه حازا والني المهللوب، 

للمراد.مطايما صحيحتا فهمتا نته يبفهم 
تنباط،الامقواءل| ان لمثكبيرة جهودا العالماء بدل وف. 

منتهل المتفقه فعلى المهوصر، ير موتفتدلأل، الامومنهج 
منوالمحفوفل المعيق من الصحيح تمييز بمعرفة التامة العناية 
الصحيح.الوجه على ه المي مراد فهم ق والاجتهاد الشاذ، 

الجامع



وحنبالة للامتدلأل المنهحة الضوابط بعض وهدا 
ميمالا المهللوب تحقيق ق تهم لعلها معها، والتعامل فهمها 

النبويهة بالتحتي مباركة علمية نمضة هد يالعالمة آحة وال

ومنالمتنوعة، الكثيرة وكنوزها معارفها وتنشر عالومها فتثير 

ومعارفلعلوم تاصيل من المئوية التة تضمنته ما إبراز ذلك 
يةوسياسواقتصادية ؤإدارية واجتماعية وتعليمية تربوية 

حضارية.وقيم وطبيعية 

منلابد يدها وترثالمسيرة هده  JbJLiأحل ومن 
حلليحدث لا حتى وعلميه منهجية ضوابهل استحضار 

أومحلها، غير ل المباركة نة النصوص تنزيل ق ونمور 
الضوابهل،هل.ه أبرز ندكر وموف موضعها، غير ق ا إقحامه
هذ.همراعاة ويتاكد ، ة بالتدلال الاسلعموم قواعد وهي 

السنة.من لها يت\.ل المي المحاصرة القضايا ق الضوابقل 

-—روح

١١





الأول؛اصابط 

منوالتحقق به السدل الحديث ثبوت من التأكد 

الوضوسبالأحاديث الاستدلال واJحذرمن ذلك، 
واصعيضتث،والواهيم والنكرة 

بمثلتدلأل للاملكن وكم الأهمية، غاية ق الضابط وهذا 
قّس1ا ولكنت الأمة واقع ل سيئة منآثار الأحاديث هذا 

والانحرافاتالمخالخات من وأنولع والخرافات البيع انتشار 
قعليه ؤيوكل والحق، للصواب المجانبة والمفاهيم العقدية، 

المجالاتهذه ق الطرح بعض لأن المعاصرة؛ الموصوعات 
قمخصتتس غر ربما او البوية، له اق 

والحمامحيالعاؤلفة باب من بعضهم يكون فقد الشرعية، العلوم 
موافقتهاأحل من تثبت لا بنصوص تدلال الاسق ايع ي

الموضوعاتمن أوغيره العلمي، الإعجاز ق علمية لفلريات 
الأمثلة!بعض نذكر أن المفيد من ولحل المحاصرة، 

المثوىالحديث، ق الإعجاز ق المؤلفين بعضي امحتدل — ١ 

أئ—زلهافه ررإة ال! قاممه رسول عمرأن ابن عن .ث، ؛حاوي
صإشاثمك1ثافانوالماأ
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منالحديث وهذا علمة، دليلاكلرة ه وحعال،، والملح٠١١١
معإلا روايته تحل ولا ، المي. على المكذوبة الأحايين، 

الإعجازإثبات على يه الاستدلال يستقيم فكيف وصعه، بياي( 
الدير٢،.

قالتممعودبن الق، عبد بحديث، أيضتا تدل واس~ ٢ 
مءام« من ح\ بأمل عام مى ررما 

باهلعام من ما ال: فمح.ا عباس بن اض عبد وبحديث، 
بمرلأحمن،ساء،متلأال،ةوعالى ولكي مذعام، مطنا 

يمطهواةبىأكؤاضإلآ
ك)؛(

العليالإعجاز موصؤع ق القدير الكاتب، رس_ارع وقد 
رفعهيثبته لا موقوف، بنص علمية نظرية إثبات إلى لمنة اق 

يف،أمنادم ول الوياوىح)ا-0آ■(، وذكر، \</V؛T، اكلجي أحرجه )١( 
وغيرهم.وأبوداود معين، وابن أحمد، كذبه محمد بن 

صوابطؤيظرت ، ص٩٧النجار نغلول( للدكتور العلمي الإعجاز ينثلرت )٢( 
مجلةصمن ٤ ءسا"ه العالمي الإعجاز ائل معلى بالسنة الاستدلال( 

الإسلامية.ت.( واكرامح١Jالتربوية العلوم سعود المللث، حامعة 
وكيلكوقفه ورجح ،، YYA/rوالعقيلي ، A٤٦٢/ حيان، ابن أحرجه )"٢( 

(.٥٩٩)ترجمه اللساذا ل وقفه رجح حجر ابن الحافظ- 
(.٥٠)الأية الفرقان، سورة ( ٦٤٨١٠)اممرى ل اليهقي )٤( 
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كلامه،من ويفهم السنة ق العالمي الإعجاز دليلاعلى واعتبره 
المعاصرةالعالمية ات النظريتأييد أن مواصع ق وتقريرْ 

لأنمنهجي،؛ حلل وهذا وبوما، نولها، علمح، دليل للأحاديث 
المتخصصين،الحدث لعلهاء الأحاديث تصحيح ق المرجع 

هومماإومأ١،.كما وتتغير تتبدل قد التفلريات هده إن ثم 
أزعاج، إي انمن »لأيرثئ بحديث: واستدل ٣- 
١^وثحت ئارا، اكم ثحش مإن الله، شيل أوعازفن مشئ، 

بمنا«>ُ

هداالحديثماتضمنه بيان ق القول الكاتمب، وقدبط 
هداحول علمية مويدألنثلريات وجعله علمي، إعجاز من 

هداعلى يرتمي، إنه ثم ثت،، لا الحديث، أن مع الموصؤع 
ركوبعن وهوالنهي كاملا، الأحدبه للحديث، التصحيح 

يمولأحد ولا نبه، الواردة الثلاثة البحرلغيرالأغراض 
نلالث،رم.

مائلعلى الاستدلال ضوابط ييفلرت صْ؛، للنجار الإعجاز )١( 
الإءجازصم\ْف

بضعف وإسادْ ، ٣٢٤واليهقي؛/ ٢(،  ٤٨٩أبودادد،ح)أخرجه )٢( 
حجرابن وقال حديثه. يمح لم الخاوي تال الكندي الم مبن بشير 

(.٩٣٢ ر١; الامحدال مزان مجهول. 
(.٤٥٨ص)الاستدلال ضرابهل يطرن )٣( 



الفتنأحاديث ق كتب من عند أخرى أمثلة ونجد 
بأحاديثتدلال الاسيقع حيث الحاصر، الوقت ل والملاحم 

وأحاديثالمياق، بأحاديث الاستدلال مثل وموصوعة منكره 
المعاصرين،بعض به تدل اسمما ذلك وغير السود الرايات 

وهيوغثرْ حماد بن لنعيم الفتن اب كتعلى ا فيهواعتمد 
ؤيحنالحجة، -بما تقوم أحاديث فيها شن لم كثرتما على 

منالعلم أهل بعض به يستدل ما وبين بق، سما بين نفرق أن 
قواعدمن ويعقدها يقويها ما يوحد لكن صعقا فيها أحادث 

أحمد!الإمام فال يعارصها. ما يوحد ولا ا وأصولهالشريعة 
ماالباب ل يكن لم إذا الحديث من صعق ما أحالف لت 

١١ _Jb

لالحن الحديث من يقرب الضعيف هدا إن تم 
كمابالاعتضاد، المرتبة هذه بلغ الذي المتاحر الاصهللاح 

عنحاء ما وكيلك تيمية، ابن الإسلام نخ ذلك إلى أثار 
قالأعمال فضاتل أحاديث ق امح التمن الحلم أهل بعض 

وفقوذلك ا، -بمالعمل ق بعضهم عند أو ؤإيرادها، روايتها، 
عام،أصل تحت مندرجة تكون أن أبرزها ومن معروفة شروط 

._UYالمني حصاتص )١( 

)آ('جموعاسوى)خا/هآ(.
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والأسديدآ، صعقها يكون وألا أحكام، بتنريع تقل تولا 
مالمهؤ الرمحول إلى ب يتلئلا ثبوتيا نيا العمل عند يعتقد 

مذلاو4ق مفصل هو كما يقله، 

٠

ي.! ٩٩ا )\ الراوي وتدييب (، ٢٥٥)خاوى للالبدع القول يننلر )١( 
العملمن العلماء مراد الإسلام شخ ين رفد (، ٦ ٦ / ١ )٨ الفتاوى مجمؤع 

العمليكون أن ^٧؛،؛ مرادهم ررؤإنما فقال القفائل ق الضعيف بالحدث 
القرآن؛كتلأوة أوإحماع دنءس ايثه يكرهه أومما افه يحيه مما أنه ثت قد مما 
الكذبوكراهة الناص؛ إلى والإحسان والعتق؛ والصدقة والدعاء؛ بح والت

المستحبةالأعمال بعض فضل ل حديث، روى فإذا ذلك، ونحو والخيانة؛ 
إذاوأنواعه والعقاب الثواب لمقادير رعقاحات الأءمال بعض وكراهة وثواحا 

أنت لمعتي به والعمل روايته حازيتح موصؤع أنه نعلم لا حديث، فيها روي 
التجارةأن بعلم كرجل العقاب ذللث، تخاف، أو الثواب ذلك ترجو النفس 

يضره({,لم كدب ؤإن نفعه صدق إن فهدا كثيرا ربحا تريح أنبا يلغه لكن تريح 
١٧



الضابط

تعددتإذا الحديث روايات جمع 

بشموليهنفيها والنظر 

رواياته،تتعدد قد الواحد الحدبث، أن المعلوم من 
رواية،على اوا-صثا يقتصر وقد بعضتا بعضها ر يغوالروايايت، 
الأحرىالروايات ق النظر دون معينة مسائل على نيا ؤستدل( 

تتضمنفقد الراد، أوتحديد الجمل نفير حا يحصل اديع 
أوتخصيصالمهللق، تقييد يقتضى ما حمعتإ إذا الروايات 

أننلاحفل وليلك، ونحوذلك،، الجمل أوتفسير العام، 
العنايةالساري لفتح شرحه ق حجر ابن الحاففل منهج من 

ثرحق ذلك، من والاستفادة الحديث،، روايات بجمع التامة 
الأحاديث،.

رواياتحمع أهمية على حجر ابن الحاففل أكد ومحي 
الأحاديث،على يتكلم من على التعين ار ت ال( فقالحديث، 

الطرقصمت، إذا المتون ألفاظ يجمع ثم طرقها يجمح أن 
فمرما أولى الحديث، فإن واحد مثؤ حديأما على ويشرحها 
راآ.JالحاJث١ 

!ا(ذحاوارى)أ"/هب؛(.

١٨



مافيرد الحديث على يتكلم ممن وعجيب  ١١ايفحأ وهال! 
الراحةإيثار إلا ذلك بب موما المحتمل بالأمر صريحتا ثبت 

علىالوقوف إلى توصل حلريق ا فانبمالحديث محنرق تتبع بزك 
اورادغ1ل1ا»را/

أقوالذلك ق ولهم العلرق، جمع أهمية إلى الأئمة نبه وقد 
الحديثفهم يحمل الحديث ومتون الطرق فبجمع مشهورة 

والمححالمحفوفل غير من المحفوفل ويعرف متمما فهما 
المعلول.من 

ولالإجمع م إدا ررالخدسث ^_دت 
بعصا،،بعضه يمثل والحديث مهمه، 

يادثينمى الحديث لكنتا لم ررلو معين ابن الإمام ويقول 
.عملناه١٠ما وجها 

نجينلم طرمه يجمع لم إدا ®البابج المدينى بن على وقال 
تحطؤث(<رآء

)ا(ذحص)آا/ماأمأ(.
الأنمةهول س الخوص وسْ ٢(. ١ ٢ )Y/ الراوي لأخلاق الجامع )٢( 
وتعارضالاختلاف من فيها ما وبيان الأسانيد جمع إلى تتجه كانت وان 

منالمحفوفل ويتضح العلل تفلهر بحيث ونحو والرفع والإرسال الوصل 
حمعفعند لها، تابعان وكوما بالأسانيد المتون ارتياط يخفى لا لكن غيره، 

بمحفوظ.ليس وما المتون محن محفوظ مو ما يتضح الهلرق 
١٩



علىتدل ار الكبالأئمة هؤلاء من قيمة نموص فهده 
الأحاديثمن معناه ق وما الواحد الحديث حلرق جمع أهمية 

منيدرك تاما المتممه عند الحديث سياق يكون حش الأحرى، 
الصحيح.الوجه على وفقهه الحديث من المراد ذلك حلال 

الةالرمكتايه ل مهم نص اممه رحمه الشافعي وللامام 
يالحديثاكامة ة الإحاحلأهمية تضمن وقد هنا ذكره يناسب 
اتوملأبورود باب أممن فيه وما ياقه مومعرفة برواياته 

يقول!حيث وأحوال؛ 

عاماالقول فقديقول والدار، اللمان عربي افه ول ورس
الخاص.به يريد وعاما العام، به يريد 

عنهؤيودي المسألة، قدر على فيجبب، الشيء عن يسال 
فيأقوالخر مختصرا، والخبر متقصى، الخبر عنه الخبر 

بعض.دون معناه ببعض 

يدركولم جوابه، أدرك قد الحديث، الرجل عته ؤيحدث 
الويالسسستا بمعرفته الجواب، حقيقة على ه فيدلالخالة 

الجواب،.عليه يخرج 

يخلصفلا أحرى، يخالفه وفيما ٌنة، الشيء ل ؤين 
رسنمهما، من اللتين الحالن احتلأف، محن السامعين بعض 



يخالفهمعنى ل ؤين حافظ، فيحففلها اه، معننص ل محسة 
الحالين،لاحتلأن، غيرها، محسة معنى، ل ؤيجامعه عنى مق 

بعضرآه حفظ ما كل أدى فإذا نة، التلك غيره فيحفظ 
مختلف،.شيء منه وليس احتلأفا، السامعين 

بتحليله،أو شيء بتحريم حملة عام مخرجه بلفغل ن ؤي
حرمبما يرد لم أنه على فيستدل الجمّلة، حلافح غيره ق ويسن 

حرم.ما ولابماأحل ماأحل، 
اممه.أحكام حمل من كتبنا فيما نفلير هذا ولكل 
مخكلما يبين أن بع ولم نته، بينخها يم السنة ؤين 

رسولمن سمع الذي على ذهب، ربما ولكن نته، بمحسنته من 
دونأحدهما فحففل المنوخ، علم أو الناسخ علم بعفى افه 

على، ذلليده-ث، وليس الأحر، الله رسول من محمع الذي 
ءللّ؟،را؛.إذا موجودا فيهم لايكون حتى عامتهم، 

كتبامن بعض فيه وقع ما الضابهل تهدا الإحلال أمثلة ومن 
رصيجابر حديث، ل جاء بما استدل حيثذ العلمي لإعجاز ال 

نبويإعجاز أنه على أى، باللئل... المصابغ أطفئوا عته الل4 
ض)ا/ماأ(،لممجلبمرئ،>سماص)١( 

(.٥٢١اكرءي،)ا/ 
.٢ ' ٢ ٢ ح وملم ، ٦ ٢ ٩ ٦ ح الخاري، أحرجه ( ٢ ) 

٢١



الضوُيأا/التلوث من يقي 

الإٍللاقلهدا الشدة الروايات إلى اناحت يلتفت ولم 
ربماالمويسم4 دإ0 الريال، عند النصائح ®وأطفئوا وهي؛ 
ئقأخنتمص«ص...١^ 

علىالممللمة الروايات الأحاديث ثراح حمل وند 
أنالفوسقة من هوالخوف العالة أن ا منهؤيمتفاد المقيدة، 
حدآكانت عهده. ق المابيح إن ثم البيت، تحرق 

البيئةعلى الؤو_ر الضوئي التلوث حا يحمل لا ومحدودة، 
العلية.الخصهللحات ق يقصد الذي 

العلميالإعجاز ق كتب، من بعض أن آيضتا الأمثلة ومن 
ر>إواكجمحه: اض رصي حاتم بن لعدي النبي. قول حمل 

أنوهي علية، ألة معلى دل أنه على  ٢٣١١الثما(لعربمص 
الباحث،ولوأن الدماغية، القشرة من القفا ق يقع الإبصار مركر 

منالقدر —ذا ١٢يستدل لم الحديث،، ق ات الروايتكمل اس
الّكاأن وذللئ، ذكرها، التي العلية النظرية على الحدبمث، 

الخيهلمن فهم حيث، حاتم، بن عدي فهمه ما يصحح أن أراد 

صروه٤.صراطالاسدلأل يطر؛ )١( 
احرحهاوخارى،)أا"آمآ(.)آآ(
(.٤٥١الخارى)• )٣( 

٢٢



والبياضالسراي أن الكريمة الأية ق الوارد والأمحود الأبيض 
حيثونحوها، الملابس ق يكون عما هوعبارة اللون حهة من 

فبينوساده تحت وجعلهما وأسود، أبيض عقالين إلى عمد 

/النهارر وبياض الليل سواد المراد أن له الّك، 
أيفحا:الأمثلة وس 

فمنالأرض كراء عن الهي 3، حدبج ابن رائع حديث 
خاصسجب على ورد الهي أن له تبين ورواياته يرق تبع 

عاما.با ولى 

حديثاراغق أحمل لما بيان قيس بن حنفللة حديثا ففي 
حنفللةحديث، نص وطا الأرض، كراء عن النهى إطلاق من 

والورق،باليه—ج الأرض كراء عن حدج بن راغ سألتا ءال،ت 
الشعهد عر يواجروف الناس كاف إثما به، باس ررلأ ! ٧١١—فق 

^صت،زأماواكاوو،
هدا،وينئم هذا، وين_الم هذا، الزنع، مس وأساء 

مضاأإلأثدا،سلأجزجشُ،
،٢١به'ا باس ملأ مضمون، معلوم ئيء هأثا 

وصوابطوالمنة القرآن ق للإعجاز العالمة الهيتة موسر يطرن )١( 
الأسدلألصا1إ.

=الماه مائل وص ماديان جمع واأماذتاناتت (. ١٥٤٧)لم مأحرجه )٢( 
٢٣



طرقه،وجمع رافع حديث تأمل من إن ت القيم ابن فال 
ومهللمهامفسرها، عالي مجمالها وحمل ببعض، بعضها واعتم 
أمرذك من الني محه نس الذي أن علم مقيدها على 

كرىكا قال فانه الجائرة، الظالمة وهوالمزارعة اد المبص 

ولمهذه أحرجمت، فربما هذه ولهم هذه ا لنأن على الأرض 
رسولعهد على يؤاجرون الماس كان له لفظ ول هذْ، تخرج 

الزؤع.من وأشياء الجداول وأقبال الماذيانايتح على بما اممه 

عنه،زجر فلذك هذا، إلا كراء للماس يكن ررولم وقوله• 
قما أبين من وهذا أساا، بفلا مضمون معلوم بثيء وأما 

أومختصرأومهللق مجمل من فيها وما وأصحه رافع حديثا 
وحكماللقفنا عليه المتفق المبين المفسر هذا على فيحمل 

أوائلهاأي الهمزة يفتح الجداول، وأبال، الميل، ماء فيها يجتمع ش ا~ 
كالمابة.الصغير وهوالنهر جدول جمع والجداول، ورومها 

١(. ٨٥داود)ا،/ أبي ض القيم اين حاشية )١( 
ا؟



اتثاتث:الضابط 

والأحكام.اضاني على الألفاظودلألتها مراعاة 

المعان(على تدل الشرعية والموصى الألفامحل أن لاثك 
والموصىالألمافل بين والرابطة منها، تخرجة الموالأحكام 

الدلالات.نمى وأحكامها معانيها وبين 

أنوإعتثلاثة إلى تقسيمها يمكن الدلالات وهدم 
Iوتشمل لمعانيها وصعها ار باعتبالألمامحل ة دلال( )١ 

والمهللقاْا،،، والخ١مجبى١٤، ٢٣١والعامواله_ياآا، الأمورا، 
واوقيدص،واسكس.

واصحا، وحفائهوصوحها ار باعتباخل الألفدلالة )٢( 

الاسعلأء.وجه على بالقول الفعل محللب هوت الأمر )١( 
هوشر-ممن بالقول الترك طالب هو: الهي )٢( 
لوالعام والإحاحلة. الشمول العموم، من فاعل امحم ؛ ٣١٨١١)٣( 

له(.يص-لح ما لجمح المستغرق اللفغل الاصعللاح؛ 
دلما الاصمللاح؛ وق العموم. صد المنموص من فاعل امم المحاصن■ ، ٤ ر 

عرمعينسصور.

طىالخقيةةمنغر)٥( 
ه.حنق شاتع فرد على دل ما بأنه بعفههم وعرفه عليها، زائد وصف 

جنه.حقيقة على زاني بوصف موصوفا أو معينا تناول ما الةيالت )٦( 
فأكثر.مختلفين مجعتيتن على يدل الذي الواحد اللفظ هو المشرك؛ )٧( 



هوالدلالة! واصح وغير ،، والذلاAر١٢وهوالن_صرا،، الدلالة 
والضاُها؛/المجمل^ 

المءلوق٢ْ١وتشمل: كيفيتها، باعتبار الألفاظ دلالة )٣( 
ومفهومأوالمخالفةل٨،، الموافقةر'ا،، مفهوم محواء ،، والمفهوم١٦

لالنص يطلق وق والظهور، الكشف ; iijjlق المرن )١( 
دلالةمعناه على دل ما المقصود ؤيكون والمجمل، الظاهر مقابلة 

لاتحمواكأويل.
فلهرالأمرإذاانكشف.يقال! وهوالواضح، الباطنر، حلاف لغةت الaلا٠رت )٢( 

أظهر.أحدهما هوق معين احتمل ما الاصطلاح; وق 
وقالفم، أو الاحام بمعنى مفعول اسم المبهم، لغة! المجمل؛ )٣( 

الأحرعلى لأحدهما مزية لا معنيين أحد ■على دل ما الاصطلاح؛ 
إليه.كبة يا 

فيه.اشتبه لن منه الراد معرفه رجاء انق3ني ل اسم المتشايه؛ ( ر٤ 
اللفظ..صريح من، المنقاد المعنى هو المنطوق؛ )٥( 
فيه.به بمرح ولم للقفل• اللازم المعنى هر المفهوم؛ )٦( 
منهالأولهمر عنه للمكوت المتهلوق حكم مثل إثبات الموانقة؛ مفهوم )٧( 

المساويأو 
أولئونحوه فالضرب لالوالديزإ اكأفبف تحريم من القرآن ق ورد ما مثاله 

باشحربم•
الأولم،عنه للمكوت المتهلوق حكم نيض إثيامت، المخالفة؛ مفهوم )٨( 

اوي.الهأو منه 
فمفهرمالمالمة الماشية ق الصدفة وجوب م، الخاويث، ق ورد ما مثاله 

المعلوفة.ق وجويه عدم المخالفة 

٢٦



العددرآ،ومفهومومفهوم ،، الص٠ة١١مفهوم فيه! المخالخةيدخل 
الفقه.أصول كتب ل هومسسوط •كما • ا• الغايةل 

عندالدلالات تلك مراعساة عليه نة يالفالمتدل 

الإحلالوعدم السنة نصوص من والمعان الأحكام استخراج 
نةبالتدلال الاسق وحلل نمور من يغ ما ولوتاملت ببما، 

الحاففلذكر وقد الجانب، هذا يمراعاق الإحلال من لوحدته 

منالتعامل ق المحرفة اّلك من أن اممه رحمه القيم ابن 
فأوصحوالمنة، القران من بالخشابه الحكمل٤؛ رد الموصى 

مثملالنحاة، عند النعت من هوأعم ما بالمنة! ؤيقمد المنة! مفهوم ( ١ ) 
والتمييز.والظرف، والمجرور، والجار والحال، النعت،، 

المطوقحكم نقيصى نبوت على يمنة الموصوف اللففل دلالة وهو 
الغنمي الزكاة الصفة،مثالم!وحوب تلك انتفاء عند عنه للمكوت يه 

ارتفعت.الوم صفة لأن فيها زكاة فلا معلوفة الغنم كانت، فاذا الماتمة 
محنيفهم ما أو ;الذكر. العيد تخصيص من يفهم ما وهو العدد! مفهوم )٢( 

مخمرمحس.عدد على الحكم تعليق 
ولاأقل.ذللئ، لايجلدباكثرمن أنه يفهم حلدة مائة جلدالزان مثاله 

الغايةأدوات بإحدى غاية إلى الحكم مد من يفهم وهوما الغاية! مفهوم )٣( 
اللام(.حش، )إلى، وهى: 

منالمخالف، والمفهوم الفجر طلؤع الى والشرب الأكل إباحة مثاله 
وبعدم.الفجر طلؤع عند والشرب الأكل مع ذللئ، 

والتبديل.المخ احتمال عن به المراد وأحكم نوة ازداد وهوما المحكم! ( ٤ ) 
لمي.العياصر د. الفف• •أصول كتاب التعريفات هذه ق ينفلر 

٢٧



هدْعكس الحديث وأئمة والتابعين ة الصحابحنريمة أن 
وياحدونالمحكم، إلى المتشابه يردون أمم وهي الهلريقة، 

معدلالته فتتفق لهم ويبن المتابه، لهم ر يفما المحكم من 
ويصدقبعض، مع بعضها المحوص وتوافق المحاكم دلالة 

قاف~ —رحمه ونومع افه، عند من كلها فإما بعضا، بعضها 
النصوصوالمعتزلة الخوارج رد ذك! ومن الأمثلة، ضرب، 

للعصاةالشفاعة ثبوت ق الإحآكام غاية المحتكم_ة الصريحة 
يثئهمت تعالى قوله من ابه بالمتثالنار من وخروجهم 

النارندحل من إثك رثنا تعالى*ؤ وقوله الئافعتر،ه، مماعه 
ويثنيوله ورساممة بمص ^^٠٢٧ تعالى! وقوله ه، أخرقه ممد 

بالإمكانوكان ونحوذك، ه، فيها حالدأ يدحلةJارا حدوده 
وموضحةالعمومات، لهده مخصصة الشفاعة أحاديث، اعتبار 

معرفةبأهمية المسنة ق التفقه يذكر وهدا تشابه، من يغ لما 
للنصوصري٠ير نفهى الي والامتتباحل الاسّتدلأل، مناهج 

ت؛<ت:؛ب>آ
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الرابع:اثضابط 

دلألءاثسياقمراعاة 

دلالةمراهماة البوي بالحاويث، الامتدلأل عند يجب 
*قصده،وتوضح المتكلم، مراد فهم على تعيين فهي ياق، ال

يتضحوأحوال وظروف ات ملأبمن يالص يحيْل  ١٠وتسن 
•المتكلم يقصده الذي المعتى حلالها من 

فقدالدلالة من النؤع هدْ أهمية ببيان العلماء عني وقد 
الإسلامشيح قال حش نزولها، باب بامالايات معاق ربطوا 
•يالمسب العلم يوريا بالسب العلم ٠ اض رحمه 

إلىطريق السياق فإل  ١٠انمون يفيق ابن الإمام ؤيقول 
علىالكلام وتنزيل المحتملات، وتعيين المجملات، ييال 

أصولفواعد من كبيرة، قاعدة ذلك، وفهم منه، المقصود 
الفقه«ص.

المجمل،تبيين إلى يرشد ءالياق القيم• ابن الإمام وقال 
وتخصيصغيرالمراد، احتمال بعدم والقطع المحتمل، وتعيين 
القرائنأعفلم من وهدا الدلالة، وتتؤع المهللق، وتقييد العام، 

(.نما ابن ناوي )١( 
(.٢١٦إحكامالأءكاملأيندذقانمو)\/ )٢( 
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قوغالط نظره، ق غالط أهيمله فمن المتكلم، مراد على الدالة 
؛،^١١ديىإيكأئث،انييرذميم 

الدلالةهي هذه . الحمر. الدليل أنه على يدل، ياقه متجد كيف 
نوعازتالنصوهى دلالة ووصوحا.. وتهلبيقا تنقلي—را يائية ال

وهذ0ؤإرادته التكلم لقصد تابعة فالحقيقية ؤإصافية، حقيقية 
وجودةؤإدراكه المامع لفهم تابعة والإصاقية تختلف، لا الدلالة 
وهزهومرتبتها محل لألفا با ومعرفته ذهنه وصماء وئريحتنه فكره 

ذلكار'آأ.ق المامعين تباين اختلافامتباينا)حب تختلف، الدلالة 

الدلالةفهم عن المجتهد نمور أن افه رحمه وأكد 
غاية3، أمر وهو معا والتأويل الفهم سوء إلى طريح، والمياق 

ولمالنص عليه دل، حكم من *فكم ذلائ،أ ل يقول الخطورة. 
قالدلالة حصرهم الخؤلآ هذا وسب عليه دلالته يفهموا 
عندوعرفه ؤإشارته وتنبيهه إيمائه دون اللفظ ظاهر مجرد 

،.*١٣الخاطبين 

بطيعةرهين المتبط الشرعي راقا القراؤ،ت ويقول 
علىالاتفاق كان ولهدا ١ الحديث، نهس فيه ورد الذي ام المق

)ا(مورةاكخالالآة)ا،إ(.
(.٨١٥بيانعاضامم،لأيناكم)أ/ )٢( 
المم)ا/0ه'آ(ّلأبن الونمن، إعلام )٣( 
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الشرعي،الآ،.الحكم استنباط على الاتفاق مسل المقام تحديد 

بدلا والتع التكلم حال رروالحال ت تيمية ابن ويقول 
ا.الكلأماا١ جمح ق اعتباره من 

تختلفالخاقان إن ار الموافقات ق الشاطبي ويقول 
علمل معلوم وهذا والنوازل، والأوقات الأحوال باحتلأف 

والتفهمالتع من بال على يكون قاليي والبيان؛ المعاق 
اقتضاهوما القضية بحسب وآحره، الكلام أول إلى ات الالتف

دونآحرها ق ولا آحرها، دون أولها ل يتفلر لا فيها، الحال 
متعلقفبعضها حمل؛ على اششملت ؤإن القضية فإن ا، أوله

محيصفلا واحد، شيء ل نازلة واحدة قضية لأما بالبعض، 
ؤإذآخره، على وأوله ه، أولعلى الكلام آخر رد عن للمتفهم 

قالفلر فرق فان الآكلم،، فهم ق الناؤع مقصود يحمل ذاك 
الفلرق الاقتصار يصح فلا مراده، إلى به يتوصل فلا أجزائه؛ 

أمبعض®■ دون الكلام أجزاء بعض على 

اوالثلاثون سائس الالفرق الفروق المراق، )١( 
٨ U١٤/الخاوي مجموع )٢( 
(.٢٦٦/٤اJوامماذ،لكاش))٣( 
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٢ررأ الثمر ق الصوم البئ من #ليص حديث ق فلوتأملنا 
لورخص فر، الل يصوم كان البي. أن وامتحضرنأ 

سياقق ورد أنه نجد الحديث ق التامل فعند السفر، ق الصيام 
أمروحالفإ عظيمة، مشقة عاليه وثق السفر ق صام من وحال 

وصفاوي.منفعلهذاباروفد البي.بالإفطار، 
جابرحديث ل كما العصاة 

لآمحالمح،يومئ
المال؛محدرئرلؤ إر هجرئه س ص لوي، ما 

الشرطتغاير الأصل لل: ررفإن الحاففل: قال رم. ثنثوِله...« 
منمثلأت يقال ؤإنما أطلغ، \ثوأ من مثلأ؛ يقال فلا والجزاء، 

أنفالجواب متحدين، الحديث هدا ل وقعا وقد نجا، أط-اع 
ذلكرؤيفهم بالمعنى وتارة وهوالأكثر، باللففل تارة يقع التغاير 

منالياق«ر؛؛.

أنمنه يفهم الحديث، ياق حمأن الحاففل كلام ومعنى 
مقبولةفتقع تعالى فه حالمة كاك إذا الهجرة أن المقصود 

لم)هاا>(.اوخارى)؛اا،(،وم)ا(
)أ(ملم)أااا(.

١٩٠٧حديث)(،ومسالم ٥٤أحرحهالخاريحديث))٣( 
١(.٦ / حجر)١ لأبن الاركا فح آ )٤ 
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اف.لغير لكث ماإذا بخلاف 

حد.ثثاسأئمحهئخوءا
مذثدكئ ثلأو4، ئاوت1 ءرمذمده؟* ماوت انزأLa  ،0وعند

J_Nماا؛ف ، بمائوو ؛رمة، ئاو: صلاتها، 
.٢١١صاحثة.ثادامعش الدينإلثؤ وثاذأحب ثنلوا* 

لعائثة—هومي هل ®مة،ا، بقوله؛ المراد ق اخلف وقد 
أفأم حاصرة، لكنت، لأما المرأة؛ مدح عن عنها~ افه رصي 
بمثاله.بمدح لا العمل لأن الهي 

وعليهيدل،مياقوهوالأخلهر اينرجب؛»ويحمل- تال 
قبممدوح ليس بعمل هولدحها إنما الهي أن الحديث،" 
اكرع«>آأ،.

ئّكالإنلأم في ءمذثص حديث، أيضا؛ الأمثلة ومجن 

مدبن جربر ض بب صمن طول بتاق ورد وقد 
فأبعلآالصدفة، على فحح، افه ارسول، حطندال،ث اش 

الأمارمن رحلا إن ثم الغضب، وجهه 3، رمح، حتى ام، أن

. ٤٣الخاريح أخرجه )١، 
ابرىلأينرجبا/«ْا.فتح )٢( 
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ولرموجه ل رئي حتى الماس ابع قفأعطاها، بصرة، حاء 
الإسلامنج، تس ررمي، اف.ت رسول ممال السرور، افه}. 

العير مى بميم، بما عمل من وأجئ ا-مها، ئلة حننه، نئه 
نكه،ئنه ١^٢ في تن ونن ٧، أجورهم من يقص 

ه،ذأف مذ مؤ،بمدة، بما عجل مذ وورر وررها عليه كاف 
مذمحراريلمضءٌ«رُ

أرشدمن حق ق أنه على الدلالة واضح الحديث، قسيا3، 
مالا الخير، ل قدوة أوأصبح عليه، أودلهم الخير، إلك، الماس 
النييفعلها لم دع٠اداتا الإتيان جواز من المتفقهة بعفن فهمه 
منتعالى الله به يأذن لم ما وإحدالث، وأصحابه عاليه الله صلى 

متدعة.وهيتامت، ؤإحداثكيفيات تنؤع لم التي العبادات 

معينبحديذ العاصرين الياحن بعفن نيل يوقل 

بعضهماستدل فقد اليان(، دلالة ويغفل علمية نظرية ست 
ارمثلت الله رسول ئال قاو(ث ير، تثمتن النعمان ؛حديث، 

إداالجند مثل زتناطفهلم وتزاحمهم، ثوادهم، نج، الموميذ 
.٢٢١واأحمىا< بالثبمي اأجأد نائز ثة عفودداعى مئة اسكى 

١(.•  ١٧رواْمسالم))١( 
.٢٥٨٦ومسلم ، ٦ • ١ ص١ البخاري أحرجه )٢( 
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الجمأن وهي علمة أمحربحقيقة المي. ذكرأن فقد 
وأنأعضائه، أحل إصابة عند المخاطر لدير يتفاعل البشري 

تدلألالاموهدا بزمانه، معلومة غير العالمية الحقيقة لثح تل

الأمةمثلألوحدة صرب فالحدسث، السياق، ة دلالعن يعيد 
إذاالذي الواحد بالجم لبعض يعضهم اعدة وموأخونيا، 

الفهمذك فاين والمرض، بالألم وثحر كله تأثر يعضه أصيب 
،.أءاإم١١وافه الحدين،، واغ من 

أنهالأحاديث، بعض ق حاء ما أن على ياق اليدل، وقد 
لهداليسة الدارس فينتيه لها، عموم لا أوأحوال أعيان، وقاغ 
أنهالعالماء أكثر ذه_، حين، الكبير، إرض؛ع ق حاء كما الأمر 

مراعاةيفيد ما الر عبد ابن وللحاففل عين• واقعة وأما خاص، 
يقولحيث، سياقه. حارج يالحلءيحه ينيل فلا السياق، دلالة 

المائل،حواب على حرج كلام م؛ش'الى مثئى الليل رصلأْ ر• 
ومامثنى مثنى فقال يالليل نصلي كيم، اطه رسول يا له قال كأنه 

وهذاعداْ ما على دليل فيه فليس المائل جواب على خرج 
٢٣١الفقه. أصول من عفليم أصل 

معود.الملك جامعة مجالة صمن ٤ الأمتل.لأل صوايهل. ينفلرت ( ر١ 

الم)ا،؛َا(.اوخاري)مآماإ(،وم)٢( 
اكمهتد)مل/هئأ(.)٣( 
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صلاةكيفية ل الحديث سياق أن الر عبد ابن كلام ومعنى 
للعدد.به يستدل فلا العدد لموصؤع يمملرق ولم الليل، 

حفثلتوقد امها أقوتعدد المنة ضع إلى الإثارة وتجدر 
علىيعين التنؤع ذلك تحفار واموتصنيفها ا تدؤينهوتم 

ودولعباب أسغير من ابتداء الني ه قالما فمنها الفهم، 
حمعق كثيرة تشريعات محنته فقدتضمتت محنته ل وهداكثير 

فكانومحلرأ نزل وأمر وقع لحدث كان ا مومنها الدين، أمور 
سؤالعن جوابا كان ما ومنها الأمر، هدا وصفا على حهلابه 

قضاءكان ما ومنها أوالأعراب، أصحابه أحد من أوإشكال 
العدل،وأقام الحكم فأبان ومتتازعين متخاصمين بين وحكما 

ماومنها ج^، ودولته أمته لمتون وتقليما ة ميامحّكان ما ومنها 
فاصبحبحضرته، أوفعل قيل أوفعل ؤإقرارألقول سكوتآ كان 

التنؤعهان.ا وملاحظة ه^، عاليه بسكوته شرعيا حكما أو مباحا 
<.س١١اه رسول حدين، من الراد فهم على يعين 

ْبمأ(.ويظرىابصاءاة/ ١ ) الشرعي النص مؤتمر بمحوث ينظر  ٢١١
حمادة.فاروق د. اليوية، المنة فهم ل واثرْ الناف 
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:او>ءامس الضابط 

المسن.نصومن ؤ الواردة الأسماء دلالات مراعاة 

وهيودلالات حدود والسة الكتاب ق الواردة ماء للأم
مافهم ل ولابد وعرمية••• ولغويه، شرعية، دلالات! ثلاثة 
يعرفما فمنها الدلالات هدم صوء ل وأسماء كلمات من ورد 

والج،والصيام والزكاة الصلاة كاسم ^٤؛ ٣٧١؛وحد0 ماه م
حدهيعرف ا مومنها اق، والنفوالكفر والإسلام، والإيمان 

والبحر،والر والأرض، ماء والوالممر، كالشص باللغة؛ 
والدرهمالقبص، كامم العرف! إلى فيه يرجح ما ا ومنه

،١١ونحوذلك،.الزوحة، ونفقه والدينار، 

الحرؤجوعدم دللث، مراعاة بالمنة أتلأل، يمن على فيتعين 
فمنالصواب، ومجانبة الخءلأ ق يقع لا حتى الضابهل هذا عن 

الدحالمن المراد أل من الحاصرين بعض إليه ذهب ما لث، ذل
وهوواحد شق ذات لأنيا المائية، الغربية هوالحضارة الأعور 

عوراء.فهي؛ذلك، الروحي الجانب، دون المائي الجانتا 

الأحاديث،من حملة إيراده بعد بعضهم قاله ما ذللث، ومن 
اليهود،زعماء من الدحال أن لي راويظهر الدجال! ل الواردة 

.٢٣٦/ yro; ١٩مجموع يقلو: 
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الضمترعوج وهويمثل الكومحن، علمائهم تمار من يكون وقد 
،.١١٠٠لهعداوته بل اض عن وانقطاعه اليهودي، 

ؤإنكاروالشرعية اللغوية ة الدلالعن خروج مدا فمثل 
اثباما.الأحبار جاءت التي المغيبات 

هود 

.١٢٤ص الحديث: وأهل الفقه أهل ين النوية السنة 
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ثلنصومىالشمولممر اتنظرة اتساد،س: الضابط 

الأخر.وترك بعص أخذ دون ؤإعمالها 

والمنةالكتاب نصوص فهم على يمن ما أهم من لعل 
جميعا-يا والأخذ للنصوصن، عة الوامالشمولية الفلرة هو 

ولاتعارض يكون لا بحيث بينهما والجمع فهمها، وحن 
اختلاف.

أنله يفلهر الأمة ق حصل الذي الممرق ل والتأمل 
سلفحلى والاختلاف التفرق باب أمحأبرز من لك المهذا 

المثال:

نفواحتى فقط، الوعيد بنصوص كوا تملخوارج؛ ا ~
وصيفواقاعة، الوأنكروا الكبيرة، مجرتكب عن الإيمان 
الواسعة.اض رحمة 

إنفقالوا؛ فق3ل، الوعد بنصوص كوا تمالمرجئة و— 
إيمانهفإن الشرك دون الكبائر من ارتكب مهما ان الإن

كامل•

وجحدواعنه، اف رصي علي بفضائل أخذوا الشيعة و~ 
حتىعنهم؛ اض رصي وعثمان وعمر بكر أبي فضائل 
الثلاثة،وتكفير على تأليه إلى ببعضهم الأمر وصل 



وهذاواضم، العقل دين الإسلام إن يقولون! والمتكلمون 
قحكموه حتى العقل قيمة تقدير ل غلوا ولكنهم حق، 

وعذابحر، والالكرامات، وأنكروا الوحي، موص 
لأماالغيبيات؛ من أشبهها وما والصرامحل، والميزان اشر، 

بعضل بينهم خلاف على ~بزعمهم~ العقل تخالف 
ذللث،.

قيمةفأنكروا بالعكس، المتكلمين قابلوا والصوفية 
والأحلام،والخرافات بالخيالات وآمنوا والفكر، الحقل 

وحقائق.وكرامات مكاشفات وسموها 

ؤإرادتهالعبد مشينة تثبت، التي بالنصوص أخذوا والقديية 
القدر،أنكروا ولكنهم حق— —وهذا يفعل عما ومسوليته 

النصوص.من عليه دل وما 

ذللثج،ق وغلوا القدر، فاثبتوا بالعكس، الجمِية وقابلتهم 
وأنكروايفعل، ما كل مجورأعلك، الإنسان جعلوا حتى 

القدرية.حا أحذ التي النصوصى 
علىيدل ا مالضوص من أخذوا والشبهة والممثلة 

ليت،أما على يدل ما وتركوا فقعل، الصفات ات إثب



المخلوض.كصفات 

أنعلى الدالة المحوص قبلوا الصمات— —نفاه المعطالة و- 
علىالدالة النصوص وتركوا حلقه، من شيء يماثله لا افه 

التنزيه.حجة تعالى افه صفات فانكروا الصفات، إتيان 

الإسلامية؛الحياة واقع من ذللث، مثل و~ 
الدنيا،الحياة ْتاع ل تومعوا والقضاة العلماء من ءلائفة أن 

والهلييات.الحلال حاربوا والعباد الزهاد من طائفة فقابلتهم 
واشتغلواوحده، القل إلى طائفة اتجهتا الحلم مجال ول 
والموصوعاتالضعاف، جمعوا حتى المأثور، بجمع 

والحكااتاJاطلة.

وحده،تنباط والاسالفهم فاتجه—تاإلى طائفة وقابلتهم 
أوردوها.الصحاح، من كثترآ فجهلوا 

والقوة،الجهاد تدعوإلى طائفة هامت، الدعرة؛ مجال وق 
واJح٠ناالحلم إلى وثالثة والاداب، الأحلاق تدعوإلى وأحرى 

والخلاف.التتانع فوع الجوانب،، بقية إهمال مع 
يماواقتل>.وا يله، يالكتايبؤ تم|ك^^ا لمن المولوأن هدا، 

وقعلما شامل وتوازن كامل فهم من الأول؛ الجل عله كان 
.٢١١منه أوكثير الخلاف هل.ا 

والأدان،)"؛ا-ه\(الخرق أصول 

٤١



الأشسحاصرإمستوى على الاهتمامات تتتؤع أن يمغ ولا 
ومنيعتت-ي^سم من فتوجد ومواهبهم، مللكمم، بحب 

الإسلام،فهم حن ْع طيعي أمر وهذا بالدعوة يمش 
آخر.لون مابمأ ذكر وها لون فهذا وتوازنه، شموليته، 

والملاحم،الفتن أحاديث مع التعامل ة! الأمثلومن 
الجهاد،ق الواردة الأحاديث، عن بمعزل الس—اعة، وأشرامحل 
ونشرالدين وبلثغ المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر 

يآحاديث،يستدل، لمين المبعض فتجد الله، إلى والدعوة العلم 
للواقع،الاستلام على الساعة وأثراٍل واللاحم، الفتن 
فهموهدا الله، إلى الدعوة عن والتوقف، للأملأم، العمل وترك 

للصوص.الكلي للنظر وغياب جزئية ونظرة حاض 
هوإنما الرامحين الأئمة عند الأدلة الشاطئ: يقول 

منستا ما يحسا الواحدة كانمورة الشريحة توحد أن على 
حاصها؛على المرتسا وعامها عليها، المرتبة وحزئياما كلياتها 

بمبينها،الممر ومجملها مقيدها، على المحمول ا ومهللقه
حملتهامن للناظر حصل فإذا مناحيها، من ذلك، سوى ما إلى 

٠٠استنهلقت،. حين به نهلقتإ الذي هو فذللئ، الأحكام من حكم 
بعضهايخدم واحدة صورة الشريعة نمور الراسخين فشأن 
.٢١متحدة؛صورة صورُت، إذا الإنسان كأعفاء بعضا؛ 

i؟



السابع؛الضابط، 

اتئصتنزيل عند انملمينن اثدقنن توحي 
الوصؤععلى وإإسقاط4 

غيرل وصعه بالنص الاستدلال ق الخلل من أن ثاك لا 
الجليلالصحابي انتقد وهديمتا محله، غير ل وتنزيله موصعه، 

آياتإر ائطلموا الخوارج اللث، معمر بن النه عبد 
•٢١١٠٠الثومحىعلى يجعلوها الكمار، ي ئزللم، 

والذيالصوص فهم ل الانحراف باب أمأبرز من وهذا 
بنصوصتدل بالمفيجدر وحيننا، فديمتأ الأمة منه عانت 

للث،،المهذا ق الوقؤع من والحذر الحيهلة أحذ والسنة الكتاب 
والسنة.الكتاب نصوص فهم ق والقصور الخلل فيحصل 

المكلهكل والمكلة ٠ نة حعبيد عمر تاذ الأسيقول 
يمنحهالذي النزيل هوفقه الذي الغاب، الفقه هذا ل تكون قو 

الكتابمن الشرعية الأحكام أن ذللئ، والورود النول سب 
عليهايكون الي والفلروف الأحوال لجمع ساملة والمنة 

الحجةإقاعة بعد والملحدين الخوارج نتل باب معلما المخاري أحرجه )١( 
الاثارمذب من سدعلي ل الملري وصاإه الحانفل رقال ١(. ٦ عليهم)؟/ 

صحيح؛،.وستده 
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