








إليهعئ يما هوغاية لائص الصحيح الفهم إر الوصول 
المححوالحكم الثانبة الروية إلى يتوصلون به إذ المجتهدون؛ 

متينالبسان، كامل المنهج هدا كان ولما الشرعية، لمسالة ال 
الرمولبه حاء كما الصحيح الدين بدا الترابهل، وثيق الأساس، 

قفاجتهدوا حلاله، من بالدين يعبئوا أن الأهواء أهل على منيعا 
رموخق والتشكيك، فيه والتزهيد عنه الأjغلار صرف إلئ عي ال

وتارةإلينا، وصوله وصحة مصدره ق تارة؛التشكيك بنيانه؛ 

تعارضبدعوئ وتارة لزماننا، بته ومناسعصمته ق ؛التشكيك 

انصرافإلئ حما أدئ مما الكلية؛ بالمقاصد الشرعية الصوص 
الوصولحلريق الناس استحال العيب اليم ذلك، وكأن عنه؛ الناس 

منذلك جراء فأصاثيم والأوشال، بالختنمعات، عنه فاكتموا إليه؛ 
للبحوث،سسكا مركز من الكتاب هدا فجاء أصا-رم؛ ما الأسقام 
ةالمجدولالعنليمة الجهود ل المشاركة ق رغبة ات" والدراس

اليم.مشايع إلئ الناس لإعادة 



 )y ز0ض اسالض اا4وفف

الثقافاتلكل العالمي الوجدان ق حية قضية التراث قضية 
يخالفهما على يدل للكالخة اللغوي الأصل أن وْع والمناهج، 

قغالبته وهع نسب، أو سسّتا غيره إلى ينتقل لم خلفه الإنسان 
معنويةمعان ق إمحللاقه من يمنع لم ذللث، أن إلا والأشياء؛ المال 

أوالتراث يهللق شرعية وص نم وجدت وقد وغيرها، كالثمافة 
موتبعد الناس يتعلمها التي وبقاياه العلي الإنجاز على الوراثة 

آمطث1األكنثآكن أؤنبما ثم ؤ تعالئ: قوله ذللث، من صاحبها، 
اوح؛رتننثمثنى بمادآسهارطلزثم-هء 

لغاطر:؟'ا[.ه هجخو ؤإادنأشحدللدكئ> 
يورثوالم الأنبياء وإن الأنبياء، ورئة العلماء ءإن وقوله 

أحدبحقدواذر«لا،.أحده فمن العلم، ورثواديناراولادرهما، 
إرثمن إرب على فإنكم مشاعركم؛ على *كونوا ه وقوله 

إ؛رامم«ر؟؛•

صمح.الأس: اكخ نال داود)\ح{ أبي ض )١( 
صحح.الأس: الشخ قال ( ٨٨٣ال؛رطى)ض )٢( 



منالمتأحرين بعض عند التراث مصطلح يحمله لما ونغلنا 
قوالمحاذرة التحفغل من نولع إلى أدئ قد ذلك فإن قدحية؛ صفة 
عندالتراث مفهوم نناقش موف المهال هذا ول المصهللح، نش 

تمعه التعامل وؤلريقة لفية ال

ناحيةمن متقاربان اسمان والتراث لفية الوالتراث: ايلمة 

التفاعلل منضسطة مرجعية من الانطلاق تعني لفئة فالالمعنى، 
منالموقف ل أمامثا مرتكزا المرجعية هازه وتمثل التراث، ْع 

كتاباالإلهي الوحي تبنى ملخصها المرجعية وهذه وغيرْ، التراث 
ومعيارابه، ونموذجايقتدئ عمليا تحقما الصحابة واعتبار ومنه، 

والمنة،لكتابح فهم ل يقع أن يمكن الذي التأؤيلى التنانع لضبْل 
علئأنزل بما الكامل الصحابة علم منها مقومامتا، لحدة وذلائإ 
الشافعييثير هذا ؤإلئ المعرفية، أدواتم واكتمال .، الجي، 

وعزتاوخاصا، عاما اف ول رّأراد مجا فعلموا ت فيقول 
علمكل ق فوقنا وهم وجهلنا، عرفنا ما سنته من وعرفوا ؤإرثادا، 
عندرأينا من ينا وأولى أحمد، لنا وآراؤهم وعقل، وورع واجتهاد، 

فيماصاروا ببلدنا عنه لنا أوحهم، يرصى ممن أدركنا ومن تا، أنف
أونولاجتمعوا، إن قولهم إلئ سنة فيه اممهلرسول يعلموا لم 

أناؤيلهم،عن نخرج ولم نقول، وهكذا تفرقوا، إن بعضهم 



وههعرىٍٍٍسٍٍقه
بقولهأخدنا غيره يخالفه ولم أحدهم قال ؤإن 

"الأصولالعلم ل الكلام بني فمن ت تيمية ابن ويقول 
فقدالس-ابقين عن المأثورة والأثار والستة الكتاب على والفروع~ 

والعملوالعبادة الإرادة بنئ من وكيلك النوة، طريق أصاب 
القلبيةالأحوال من وفروعها الأعمال بأصول المتعلق والاع 

عليهكان الذي والهدى والمسنة الإيمان علئ البدنية والأعمال 
أئمةمحلريق وهذه النبوة، ؤلريق أصاب فقد وأصحابه؛ محمد 

اصئ""ء.
الصحاةفهم يم وسنة، كتانا الوحي هو الذي التراث فهذا 
صمنداخل ه لأتللساإفية؛ نة بالمئلهنا تراثا بمد .؛ 

هتقديق غفاصة يجدون لا ولل٧ن، الفكرة، الئثكلة المرجعية 
ناحيتثين؛مل لالمعنى ت|ذا للارار< السلفية والمراسة وتمجيده، 

الفهمناحية الثانية؛ واداحية الحفثل، ناحية الأول؛ ا|«احخ 
حتىواستخراجه وتتبعه الترامحث، حدا لفيون الفيهتم والاستفادة، 

تمييزبالاثار وحديثا نديما اعتنوا ولدللثح سيئا، منه يقمع لا 
ودتقيحهاوفهمها تها ؛دراماءتJوا كما مقيمها، من صحيحها 

(.٨٠إعلام)١( 
(.٣٦٣الفتاوئ)♦ا/)٢( 



مجموعهاعبر تشكل وكيفا قول، كل ومننع مواردها، وتبيين 
القضاءذلك خلال من أرادوا وقد البناء، متكاملة معرفية منهجية 

بعضق أحيائا الأمة تصبّ_ا التي المنهجية الفوضى خلل على 
درءق إليه يتحاكمون معيار إيجاد أيصا أرادوا كما المحورات،، 

منحتى بعض على بعضها وتقديم الأقوال، ونموستا التعارض، 
روىاله كتاب، يشرح لجيافة القيم ابن فهدا السلفية، المدرسة داخل 
الشرحهدا وأثناء السالكين، مدراج أسماه السائرين؛كتاب، منازل 

المدرسةنض من لإمام كتابا وهويشؤح القيم ابن تنكفا يلم 
النهجإلى ويرده يقومه أن إليها ينتمي التي والقدية الفقهية 
سيغها،يكاد ولا دثجؤعها عباراته بعض علئ يمر فكان الأقوم، 

كونبماالمباره هذه استساغة صعوبة سستا أن يبين جم أدبا ْع نم 
تردلم فهي السلفي، النهج ق عليه التعاهد الئنن على لجر لم 
دخلهاهنا فمن السالم،، من أحد عن ولا السنة، ل ولا لكتاب، اق 

عنيرد ما كل لم تلا التي النقدية النفلرة هذه ومع الاشتباه، 
يكنلم ذللث، أن إلا للمنهج؛ موافقة تكن لم عباراته عن المؤلم، 

منهالراد كان ؤإنما إنجازاته، تحطثم ولا المولمؤ هدم منه الراد 
ولاJللث،بشيء؛ يختال3ل لم صافتا ملهما يبقى حتى الراُث، تنقية 

ر)كما عيره، ويبن يه،  ١١١٥^^ق المؤلف عن الشم ابن يعتدر 
هذافيقال! فيقول! القزاء لبعض يقع قد الذي الخطأ نؤع إلى 





عالمثاؤإقامتها الخلل، صور من الأمة إنقاذ أجل من الشؤع، ميزان 
ومجدها،مقتها يحقق الذي وي الالمنهج علئ ودينئا 

للتراثرجوعهم ل لفية والوثقافثا، فكريا حركتها ويفبهل 
ترتكزلا أمة أى لأن والتاممس، والبناء التكامل مبدأ محن ينهللقون 

هدايكون أن بد لا المقابل وق ومؤن تضمحل فإما تراثها، على 
إلئعمدوا ولدلاائ، الزيف، جواسب، من وءلاُنا ممحصا الترامث، 
وهوبإمحللاق مالهما كان محا مواء التراث جواست، جميع قراءة 

فكليقيد، لكن ملهما يكون أن يمكن وما الصحابة، وفهم الوحي 
كلأق يقبلوا فلم والتدقيق، الفحمي بمنهج معه تعاملوا هذا 

التاريخيةبالروايامت، يكتفوا فلم نقلا، ثبوته صح ما إلا الجانبين 
أوالمعرفية عقليتهم من جزء واعتبارها تراثهم صمن ودمجها 
بعدلم وسوما، فيها ند الصحة محللثوا بل المعيارية؛ مناهجهم 

مراعاةعلى القائمة العامة المنهجية وفق مع يتعامل لث، ذل
ولذللثحوالكاليا>ؤت،، الجزتيامتح بين والانسجام العلمية المنغلومة 

الفقهق الشرعية الخوانمت، على للتراث دراستهم ق السلفيون ركز 
وتقريبهاالمجالأيت، هذه بتحقيق فقاموا السنة، وعلوم والاعتقاد 

هوما كل من بتنقيتها قاموا كما فيها، المأيور وحصر يرها ونف
قكبير بدور تيمية ابن الإسلام شخ نام وفل وخعيفإ، صقيم 
منأنر ما لأغلمت، فتعرض الشوائم،، من وتنقيته التراث تنقيح 

بنقدنام كما إليه، ودعاهم للناس وم؛ه ومر٥ لفح المقالات، 



السالف،منهج على وعرصها للمتكلمن التاريخسة المقالات 
لقفايامعالجته ل ونظرة حالفه، ما ؤإبطال ودفع وافقه، ما ؤإفرار 

مدئوكد والغزالي الرازي من كل عند والملوك والفقه الاعتقاد 
فكرمناقثة ل ألف فقد به، يقوم ما لحقيقة ؤإدراكه الرجل عمق 

قفايا٥ق الغزالي ونافس ، المرتاد بغية ئ الموسوم كتابه الغزالي 
وحكممواردها وبين لوك، والوالاعتقاد الفقه ل ًُلرح التي، 
لكنللمحق؛ طالتا كان الغزالي أن ملمنمه شاملا، حكنا عليها 
عنبالماثور إلمامه وعدم المنة، علوم ل ضعفه ه بأضث 

يظهرالكلامية الأطروحات لعالجة قانوئا طرح كما ، لف، ال
والممارمة؛الوحي بشقيه الإسلامي الارارث، على الاطلاع أهمية 
يبدأأحيانا فالص_3؛لالح التاريخية، وتتلوراما الصطلحات لتبيين 

ممارسةل لغلبته نتيجة الرقص إلى الهلافإ به ينتهي ثم مشول* 
•ا_ايتمتع كان التي قيمته للمصهللح يعد لم هنا ومن ثرعية، غير 
معرفةفان تيمية؛ ابن الإسلام شيخ يقول ذلل؛، وق قبل، من 

فيهتولد ما وأصل وأصله الدين ومعرفة ومبادئها الأشياء أصول 
الأشياءيحقائق عالما يحتل لم محا المرء إذ نفعا؛ العلوم أعغلم من 

أسماء؛عدة للزهاد وكان حكة. نلبه ق يبقى إليها بمحتاج المح، 
ة""الفقريبالمرة؛ ؤيمون ، ة الجوعيباكام؛ ئون ي

)ص؟•؟(.المرتاد بغية ينظرت )١( 



أيقاIؤيسثون ، المغاربة خراّسان! ويسمون ، الفكرية و
لأنهالصوف؛ إلئ "الصوفية" ق والمسه و"الفقراء". "الصوفية" 

بنأد بن مر بن محرفة إلى ية ص قيل؛ وقد الزهاد- لماس غالب 
منوأما البيت. حول يجاورون كانوا العرب من قبيلة طابخة، 

صمة،يقال! أن حقه كان قيل: ففد " الصمة " إلئ بة نهم قاوت 
أنحقه كان له! قيل الصفا؛ إلئ بة نقال! من وكذلك 
الصفوةإلى نمس—V ؤإن صفوية؛ لقيل! مقصورا ولوكان صفانية. 

قيلافه، يدي بين القدم الصم، إلئ ثة نقال: ومن صفوية. قيل: 
بةاليوجس( هذا أن ريب ولا صفيه، يقال: أن حقه كان له: 

"المحقيق"لكن العربية. جهة من حقه الأمم أعهلي إذا والإضافة؛ 
والأومهلالأكبر الاشتقاق طريق على أطلشت، إنما المسس، هذه أن 

مشتقم اسالعامة جعفر: أبو قال كما الأصغر؛ الاشتقاق دون 
وهوعسؤ، الرتيدون الحروف، ق الاشتراك فراعوا العمئ؛ من 

أعيابادون ، الحروفجض ق أوالاشتراك الأوممهل، الاشتقاق 
مشتقم الأمالكوفيين: نحاة قول الأوسهل وعلى وهوالأكبر. 

قيل:إذا وأما "الصفا"، من الصوق قيل: إذا وكيلك، المنة. من 
-يذاتكلم وقد الأكبر. فهوعلئ أو"الصف،" "المحفة" هومن 
وغيره.حنبل بن كأحمد الأئمة؛ من قوم الأمم 





والتمدة؛والمتصوفة والمتكلمة المتفقهة من ءuئفة يفعل كما 

المتدع"التدين ق و"الك_لأم المتدعة" "العبادات عن نيرا إذا 
أنإلى الحديث فيعود عنه، نهى ما إلا مكروهة يدمة لا أن ادعوا 

نصحالف، ما كل " أو " حرم ما كل " أو عنه" نص ما يقال؛"كل 
ماكل بل بيان، إلى يحتاج أن من أوصح وهذا ، فهوصلألة النبوة 

نهحوستا بدعة محمى وما ضلالة. فهو الدين من يث|رع لم 
قببدعة ليس يمال! أن إما لأزم؛ قيه الأمرين فأحد النرع بأدلة 

نعمت،عمر! قال كما اللغة. حيمثإ محن بدعة يمي كان ؤإن الدين 
الصورةهذه منه خصت، عام ا هن. يقال! أن ؤإما ، هذه البدعة 

كائرالعموم مقتضئ على عداها فيما يبقى كما راجح، لمعارضى 
ءموئتالكتاُب،والةم.

النهىهذا ل الإسلام ثيح عنها كشف، التي المتهجية فهذْ 
الاهتمامل وتكمن الارا١ث،، معالجة محلريق ل التبعة المنهجية هى 

اترهيتفلمه وربهلمعالجته الثاحح، يريد ا مأوكل ورد مجا بكل 
ندوهوما آخر بعد ق النفلر ثم لقط، العالؤه وكيف، التاريخية، 

التعرف،يمكن لا دلالي من؛طور أوالمسمى الصهللح على يْلرأ 
للكلمة،واللغوية التاريخية الجذور إلى الرحؤع بإلا ه علي

)\(اكاوئ)«\/\'ْ'ا-\ا-'ا(.



^ىٍٍٍٍٍثرمحٍ
يتملا أم للمأثور هومطابق هل المعنئ إلى التوصل بعد ثم 

أمابه، واللائق شمرعا المتاس_ا المؤنق ؤإعطاؤه عليه، الحكم 
بالعقلورجوعا عالمية ة نكإليه الرجؤع واعتبار التراث رفقي 

بالنبةفكري وانسحاب ثقاق استلاب ذلك فإن الوراء؛ إلى 
التيالتاريخية الممارسات بين التفريق يلزم المقال وق لمية، لل

وبضتبعهم ومن لف الات ممارموهى اعسار محل هي 
الأوليةللتحقمات ا محاكمتهتتم التي الأخرئ الممارس—ات 

شولأرا،.كون كلُاهوتاريخي فلس للتاريخ 

الطلبه.أحمد الحضرمي )ا(إءدادت 



علاثةوالمذهب المنهج بين الخلاقة تكون أن المروض 
حينوالسلفية يتوهم كمسا وتناةفرإ تصاد علاقة لا تكامل 
ونوعالممهل من حينئد متكون وطريقة منهج مجرد أنما على يوحد 

تنديمالم الفكري للتأثر وقابلتها فيها، الداحلي التجاذب 
مذهبته■إلى المنهج هازا 

كةالمتماماس الحقمن ة منفلومواضمحود 
والعلاقاتوالإنسان والحياة والآكون الوجود ر تفالش والمتكاملة 

المنظومةهده اء لبنلك تالتي الطريق هو والمنهج ا، بينه
ا.وتهلويرها"أ 

الهالراعي دور يمثل كما للفكرة تطويرية آلية المنهج ف
صمنهايتحرك الش المنظومة أو الوعاء هو الخدهب بينما والوجه، 
المنتمى*

مذهبالتزام بالمدشب نعتي لا أننا ااىرى مف ولإ؛همي 
عةومتعة واسر الأمدا هق لفئة فالين، معفقهي 

)صا"ح(.زيدالزنيدي بن د.عبدالرحمن العصر، ونماياالسالفين )١( 



مر~كما المدهب نقمي إنما غيرها، من أكثر الخلاف وتحتمل 
العمليالأداء ق تظهر والتي والحياة، للكون العامة الطره معنا— 

منايستدعي العرض وهدا والحادثة، القديمة القضايا ْع والتعاطي 
رحث لأن والموضوعية؛ ة المنهجيلفية الالت، مقومازل تن

المراد.يبين المضمون 

الْا؛هج؛ة:لمقومات اه 

حميععلى وتقديمهما والسنة الكتاب، اعتماد ق متمثلة وهي 
التحامحليق السلفية تلريقة لفهم مهما يعتبر المقوم وهدا المصادر، 

العقلإشكالية منها عدة، ميامتا متحت، تناوله تم وقد القضايا، ْع 
أوفقالحناؤين أي هنا يعنينا ولا النقل، على العقل أوتقديم والنقل، 

هومايئنا الذي لخن والعقل، الوحي بين العلاقة عن لتعبير ال 
لفية،للمنهجثا ممونا ُوصفه العنوان هدا إلمار تحت، حل يل. 
منها:عدة مندقضايا تدخل هذاالقوم أن شك ولا 

الحالم،من بلغوا مهما الأنبياء غير عن العصمة نفي أولا: 
أصنافكلام من غيرْ كلام علئ اممه كلام "يوثرون لفيون فال

سمواوبيدا أحد، كل هدي على محمد هدي مون ويقل. الناس، 
الخاب،والة"را،.أهل 

 /r(الفتاوئ)(.١٥٧)؛



اكوحمدقضايا ي الاستدلال ي والة الكاب اعتماد ثاشا: 
أندون ونفس—يرهما هوتقريبهما الباحث، دور ويكون ، والبعث، 

تيمثةابن الإملأم ئيخ يقول ولذا تناقضهما؛ قد فلسفية أدلة يستمد 
الصفايت،مسائل من الماس فيه تنانع فما القضية! لهده مؤكدا 

المنكرعن والهي ، بالمعروفوالأمر والأسماء والوعيد والقدر 
المجملةالألفامحل رون ويفورسوله الله إلى يردونه ذلائج= وغير 

موافمامعانيها من كان فما ،؛ والأ-محلأفالتفرق أهل فيها تنانع التي 
نةوالمسللكتاب مخالما ا منهكان وما أثبتوه؛ والمنة اب للكت

أطلوه"له.
اممهرسول عن المباشر لتلقيهم الصحابة ير نفاعتماد ئافا: 

لففلهالقرآن لأصحابه يثن 'فالمى المعرفية، أدواتم ولأكتمال 
والبلاغالبيان يحمل ولا ألفاظه، بلغهم كما معانيه فبلغهم ومعناه، 

لالحل:ا؛[.

وكشئ،تعالئ: وقال تآلصران:ح^[، ساتا0لأاي0ه وقالا 
ست،أي ]فهيء;"؟[. ٥^ محادث،ءصءيالا 

Xri\/Y)؛(المحاوئ)



فصلت،فد تكن لم مجملة آياته فلوكانت الإجمال، عنها وأزيل 
وهذا]الرر:1ْ[. ه وآملإيآتيآيبم> _الئت تعوء_ال 

البياندرجات أعلى ؤ، وأنه المعى بلاغ يتضمن 
والمنة،الكتاب يليان محيرين والقياس الإجم,اع اعتبار رابنا؛ 
لفيةالوتكون الكلية، والقواعد المقاصد ق إليهما ويرجعان 

والانضثاحلاد الاجتهبين جمعت المصدرين لهذين باعتبارها 

المعرفيةالمنجزات وحجم العلمية للتراكمات المراعي الفقهي 
"زالإجماغ:أسه: علن مزكيا الإسلام شيح قال عليها، والثناء 

وزكدامزالوين"ل؟،. في م \ضتمحي ١^^،؛ لاضز ام 
ةوالأفيفيقول: الش__رع ق اس القيمي علالقيم ابحي تلميذه 

وقياسدلالة، وقياس علة، قياس ثلاثة: الاستدلال ل المستعملة 

القرآن.ق كلها وردت وقد شبه، 

قولهمنها مواصع، ق ظل اممه كتاب ق جاء فقد العلة قياس فأما 
ماثلم»ئث راس من ثلكثثُ ءادم ؤ _الوي: تم

آلءمران:؟ْ[.له 

(.٠٣)ص!المرمحلة الصواعق مخمر )١( 
الوامحعليةالمقيدة )٢( 



يشركانما يجامع التكوين ق آدم نظير عيي أن تعالئ فامحر 
مجيئهاوهو المخلوقات، سائر وحول به تعلق الذي المعى من فيه 

مناُب غير من عسى وحول يمتنكر فكيف وتكوينه، لمّثته طوعا 

قائما غيرأم؟ حواءمن ووجود ولاأم، غيرأب من يقربوجودآدم 
والخلقالإيجاد تعليق يمح الذي المعنى يجمعهما نفليران وعيي 

س؛روأؤ،ءنيققت،سمد؛لإمح ؤ تعالئ: 4 قولومها به، 
منكان فد أي: [، ١٣٧:]آو عنمه 3\وثلثوأ 

سببأن واعلموا السيثه، عواقبهم إلى فانفروا أمثالكم، أمم قبلكم 
وأنتمالأصل وهم ورتجله، افه بآيات تكذيبهم من كان ما دلك 

الهلاكوالخكم التكدب، الجاذ 

"إناض قول من انمللاقا والاجتهاد: التجديد خامنا: 

دسهااال٢ا.لها يجدد من ستة مائة كل رأس على الأمة لهده سمث، اف 
منبه لحق مما الدين هوتهلهير السلفي المفهوم ق والتجديد 

نصاعتهحيامم ق له تعود حتى وملوكهم؛ الناس ألهام ق مواس، 
حياممتغهلية ما تتم التي العملية فإنه الاجتهاد أما الأولن، 

أ'\(.N العالمن رب، ص المونمن أعلام )١( 
الأزق.صححه داود أبو أحرجه 0( 



حيةحركة فهو الشرمه، من الممتدة الشرعية بالأحكام المتجددة 
المستوحاةالشريعة وتعاليم رمن، كل ق البشرى الوالمي بين للريط 

منالقرآنوالة"له
قمتكامل الإسلام أن تعني وهي الإسلام; ثمولية ّادض: 

وسلوكا.وأخلائا وثريعه عقيدة الإنسان حياه ؤيتناول أحكامه 

الموصوعية؟المقومات عن فماذا المنهجية المقومات عن هذا 

ائوضوعية:القومات 

كالئةقضايا من الموقف ق تتمثل الموضوعية والمقومات 

عفليم،لخالق مخلوق الكون هذا أن يؤمنون فهم النه كوجود 
حاءما بموافقة إلا تتآئ لا العبادة وهذه عبادته، الخلمق علئ ويجب 

ماباتباع يكون المثرية وصلاح عاليه، وسلامه الله صلاة الرسول به 

عالمهوأنزل بالحق، هؤ محمدا يعن، القه فإن النثي به جاء 
وآراءمتثتتة وقلوب متفرقة أهواء ذوى إلئ بمث قد وكان ازكتاب، 

كيال>من به وعمم القلوب، بين به وألف، الشمل، به فجمع متباينة، 
اكط،ن"اأا.

(٥٥)ص العصر وقضايا السالب )١( 
)؟(بوعاكاوئ)ام.لأ>(.



وكفار،مومتين الكي مون ينقالنبي. بعثة بعد الماص ثم 
يكمرونولا والصيحة، والمحبة والصرة الموالاة المؤمنين فص 
ممتنعلى يحكمون ولا يستحله، لم ما بدنب القبلة أهل ص معينا 
العاملةثم اكوبة له رجي حيا مادام الكافر أن ؤيرون نار، ولا بجثة 
وبالقتالالإيمان، أهل ْع مقسطا كان إن بالحي إما الشؤع؛ وفق 

مقاتلاكان إن 

حسنيدرك العقل أن يرون والخميح اكعين جانب وؤ 
قوالممصيل والعقاب المواب ترسب، لكن بالطبع؛ وبحها الأشياء 

ستقلأن للحقل يمكن ولا الشؤع، الكي موكول، والقبح المحمي أمر 
فيهر٢،.بالحكم 
متناله وجعل ومدبره، الكون حالق اممه أن يرون السيبية وؤي 

وكلئنياتها، ل تانرا لها وجعل الأسباب وحلق ومحا، ثر ي
بابوالأسالحكم إثثامحتح ضيم، ؤإذنه، بأمرْ جار ذلك 

العليللأم ؤإتبالت، ~وأمره، "سبحانه حلقه ق المحمودة والغايايتح 
معالصوصر عاليه دلته كما والمع القفاء ق ببية الوباء 

وإليزانا|)م(اإك-إب عليه واتفق والفطرة، العقل 

الحتميالعز أبي لابن الْلحاؤية العقيدة نرح ل المسالة هذه تفصيل يتغلر )١( 
بعدها(.وما  ١٠٥رص 
(.٣٠٩اكاوئ)A/)؟(ذ>:

(.١٨٣العالين)١; رم، عن ايونمن أعلام )٣( 



هوالأسمرتكزها والأحلأمة اليامة \ليوأ أن يرون كما 
قالمنصوص—ة الشرعية الأحكام ■خلال من وتشكل العقدية، 

حلبنمد من خطا-آا ق الشريعة عليه جرت وما والسنة، الكتاب 
بابي معروف، م الموهدا وأحرئ، دنيا المفاسد ودرء المصالح 

منيليق بما الأخل هي التحسينانمج! لأن الأصول؛ محن التحمينات، 
والمراس-،،للمنايا ير والتياتج المدنوتجب، العادات،، محاسن 
علملوالحمل والمعاملات،، العبادات، ل المناهج أحسن ورعاية 

٠كارمالأخلأيى١،.
الشهوةق تحمرها لا أخلاقية تفنرة للية نظروا هظ وْن 

الدنيالدان، أنواع؛ اللدات، أن رأوا بل والفرج، الهلن شهوة قسميها 
ثمومن تابعة، والأولئ مقصدا الأخيرة فجعلوا الأخرئ، وليات، 

الان للأنءلتعثة أوصاف هى— حبث، من ~ الحسنة الأخلاق فإن 
كلف أوسيئا، حنا نوفليما وظفها إذا إلا يعام، ولا عليها يثاب 
القامات،،واعتدال الصور، كحسن فيها، للمرء كب، لا حبلتة صفة 

والنخوةوالغيرة، والحياء والجود، والتجاعق الأخلاق، وحن 
عليهنواب لا فهذا الحقول، ووقور الحواس، ونفوذ المطس، وشدة 

الثوابؤإنما به، امقج لمن ح_ا دكليس لأنه وشرفه؛ نمله مع 
إلئالصفات، هدم أجاب فمن بة، المكتثمراته عالئ والعقاب 

وما؛عدها(. ١٠)؟/ الموافقات يطرن )١( 





هوالاعتقاد أبواب ق ائل المهازم فيكر جلته، يرئ من مقابل ل
كانتإن يالمثروب إما ا، فيهالصحيح الاعتماد نؤع لتبيين 

قالقرآن هومنهج وهذا محنمة، كانت إن بالحرمة أو مشروعة، 
ائلالمتقرير ثنايا ق الاعتقادية المائل يقرر فهو المائل، تقرير 

غيرها.وق القللاق محورة ق وير كما العملية، 
أئمةأصول علئ جار منها كان فما الممهية الذمية أْا 

للأجرمميت، بين والمختلفون ائغ، حمفيه فالخلاف الذاهب 
أنهعلى الذاهب من مذهبا الملقي النهج أتبلع يمن ولا والحق، 

العلماءق تمزق الحق بأن يقنون بل باطل، محواه ومحا هوالحق 
حجبلا الاحرين، منهم أحد يحجسما ولم النمح،. ورثة لأغ1م 

ا.حرمازأ ولاحجب، نقصان 

يعنرازتالمومحؤع حول عالمية ورنة للبحوث لف ممركز عن صدرت )١( 
وحكمه.حقيقته التمدمحب 

الطالبه.احمد الحضرمي إعدادت )٢( 





لناحثه ق الش_رع به حاء ما هو هذا أن بمرح المغالطة ق ؤإمعائا 
.والمخالف. الموافق مع الإنصاف على 

—كآحدالصهللح هذا توافق مدئ اقش ننالمال ذا هؤ 
الحنثفالشؤع به ماجاء مع العاصر— العلي البحث صوابهل 

تفنقول الردود، هو وما الا.عوئ من القبول هو ومحا 

اكلهوالحيادي__ةت العلمية، والموصوعية العلى، اد الحي
الان،اتية،من الثاححث، تجرد به يقصد واحد مدلول ذات، مصطلحات 

التحيزوعدم الشخصية، وآرائه بقة القناعاته من تجريم أي! 
الحقائقعلئ المني العلمي المث، أشاء أوأشخاص أفكار لأي 

الثحن،إليها يؤدي التي بالنتتجة الملم مع والراهن، والتجارب، 
لالصحيحة والأسس الضوابهل عر 

الطبيعية،العلوم ق الغربي المملور مع المصهللح هذا نشأ 
قالنهضة عصر بداية ل علميا منهجا بنير أمور ثلاثة أحد وكان 
والانبهارالتطور مرعة مع ثم التجريبية، يالعالوم يتعلق فيما أوربا 

منتخلصه يعد الغربي التجريبي الثحن، حصلها التي يانمائج 
لنفسانية الإنالعلوم إحفاع الكثيرون حاول الكنية، سلهيان 
الهلثيعيةالفلواهر أحد هي ' انية الإنالظاهرة أن باعتبار المنهج 

(.٢٨)\إأبومليمان ءباا.ااوهاب العلمي، الحث.، نحابة )١(انذلرت 





)ثههعرىٍٍٍٍٍٍ^قص
فهوالجانبهادئة عالمية مناقشة ومناقشته توصيحه نود ما أما 

الذاتية.مجن التخلص عن بالحديث العني التاصيلي، 
توثرالتي الدوافع من التخلص تعني الذاتية من والتخلص 

ثخصية،ميول من والبراهين ة الأدلق النفلر ار معلى 
محابقة.ومعتقدات 

اتباعمن بالتحذير الثّرج عنها عبر ما هي القضية وهدم 
صةم1ك ةُدبعآلهوئ ق<اثا؛تداآ"لي ؤهأ"ذر تعالى• قال الهوئ، 

كلمع والإنصاف الحيل يقتضي الأصل وهذا تءس:أ؟[، أهوه محيل 
به،حاء من كل من الحق وقبول الخالما، أو الموافق سواء أحد، 

قأيا؛ؤ؛ق:انزأوؤأمهِقِيأ؛أبمؤ ئال 
سمئاقمء-ألأمزامحوأيمح

]المائال.ةتخ[.ه للتموئ 
اللونفيها بق مالتي الإسلامية المبادئ أحد والإنصاف 

التهلمق•مستوئ أوعلى التنظير متوئ على سواء غيرهم 
أحد،كل مع الإنصاف الإسلام أوجب التنظير مستوئ فعلى 

الحكموشؤع بالشت،، وأمر الظن، واتاع الهوئ، اتاع من وحذر 
ولوبالحق الأعراف وأوجب، الشهادة، صوابهل ووصع يالبينات، 

مابكل الإنسان يحدث وأن الظن، بالقول وحرم ه، نفعلى 
العامةالصالح ين بوفرق بالجهل، العذر وهمع يمع، 

الحياةمناحي كل ي تتدخل التي الأحكام من وصع بل والخاصة، 



التيالسريعات مثل الهوى، يدغ وما الأصل، هدا يراعي ما 
إجازةوعدم لابنه، الوالد شهادة حوار كعدم التهمة درء إلئ مردها 
الإسلامجعل بل موته، مرض ق هو لمن المالية التصرفات بعض 

دونه نفخاصة ل به الإنسان يلتزم تعبدثا صابطا الأصل هدا 
أحد•م، إلزام 

لونالبه سبق ما فيكفي الخطبيق مستوى عش اْا 
نقلمن للتثبت، صارمة دقيقة عملية قواعد وصع من جميعا الأمم 

الحديث،.مصطالح بعلم عرفا فيما الأُتحار 
منتخلص الهل هو: ا ه؛اه نميمرمى الjي واوسفال 

التيوالأراء الحتميان جميع من تخلص اليعني ' الدانية 
الشؤع؟به أمرنا الذي الإنصاف( من هدا وهل المرء؟ يعتمدها 
الثقافةلدئ كبيرة إشكالية عن يعبر الحقيقة— —ق موال الهذا 

المبدأهذا على تقوم فكرية مذاهس، نشأة من فبالرغم الغربية، 
ذللثاحصول استحالة يرئ متهم فريق يوجد إنه إلا الذاتية— —مبدأ 
الحديث،التطور أن بحضهم يرئ بل الإنسانية، العلوم ق عملثا 
العلومق التجربة على القائم البحث، ل أيصا الثلأ هذا يلغي 

البي،الرياضي المنهج إلى العودة من مفر فلا ثم ومن التجريبية! 
منالذاتية ندحل أمام البايت، يفتح وهوما العقلي الاستدلال على 

-يدره

(.)ص١٦الحث أبجدات 





أنالبحث أثناء عليه يجب المرء يعتمده ما كل فليس إذن 
والخطأ،للصواب محتمل قوله مخالم، كل وليس ويلغيه، يهلرحه 
انمليلبحب فاله ما اعتقادا يعتقد ان إنأي هوأن هدا وصبهل 

أحوال:ثلاثة 
الشوُت،قطعي دليل عالئ مبئا الاعتقاد هذا يكون أن الأول؛ 

عذرولا اكليل، يوجبه مجا اعتقاد من لأبد فهنا الدلالة، قطعي 
كانت،متئ ايت، البينأو علمه، متى الدليل اتبلع عدم ل لأحد 

واضحة.

أوالثبوُت، ظني دليل علمن مبئا الاعتقاد هذا يكون أن الثاني؛ 
فيهيمؤخ أنه إلا موحثه اد اعتقلزم ؤإن فهذا ة، الدلالظني 

ؤيشؤعاجتهاده، إليه أدام ما إلا الإنسان علئ يجب ولا الخلاف،، 
والأفهام.الأنفنار فيه ، تختلفمما هذا أن يبين أن حينئد له 

يصحلا فهانا يوجبه، دليل بلا الاعتقاد هذا يكون أن اممالث: 
عله.يدل صحح دليل يقوم حتن به العمل ولا اعتماده 

للحقالوصول علن المرء يحرص هوأن والإنصاف 
قالخالق، بخطأ فيقطع الثلاثة، الأنولع بين مقرئا الل.ليل مقتضن 
ولاالثائ، ل نظره وجهة من الخالق، يخطأ ويحكم الأول، 
•يتين حتي، بثي،ء الثالث ل يحكم 

الإيربي.صلاح محمل )١(إعداد! 



رياسفإ اسوش اسهج تك1نو ع(( 

هالسْخ;

عنُعيالا المعرفة عن يتكلم أن جاد باحث لأي يمكن لا 
المزدوجةالحفارة وأزمة والكلامية الملسفية المنازعات فوضى 

القرآنمنهجية بين منازعات من أثارته وما الصناعي، لعالم ال 
مةالفلحالات ؤإ البشرى، العلي الإنجاز ين وبالعرفية 
قللوحي دور أي ستبعد والتي المختلفة، بأشكالها الوضعية 

والطبيعةالتجربة مجال، ل المعرفة وتحصر المعرل، العقل تشكيل 
حرافثا.ميداثا الوحي وتعتبر والعقل، والحس والمائة 

التخليمن الحديث، الغربي الفكر صغ ما ذلك عل ساعد وفد 
والعليةئة واليامالاجتماعية الحياة عن ؤإيعاده الدين عن 

ومعالقيم، بصناعة الم_مامله وعدم الحضارة، ومرتكزات 
بثقافةالمفكرين بعض وتاثر الإسلامية، للبلدان الغربي الاحتلال 
بعضمن الغربي بالعلرح محتأثرة فكرية نزعات نلهرت المحتل، 

والتيالإسلامية، البيتة ق تهلبيقها وحاولوا للإسلام، المنتسبين 
التيالقضايا بين مجن وكان وءإييعة، ثقافة الغربية البيثة عن تختلف 

الفكرمن ا كبيت حيزا أخذت والتي المعرفة قضية هؤلاء أثارها 



مؤنقتحديد حلاله من يراد كونيا، مفهوما صارت حتئ الحدث 
الوصولل ومنهجيته وحولها، وإمكانية الحقيقة من ان الإن

منها.تمكنه التي والمصادر إليها، 

بيناحتكاك منهلقة أكبر تثكل المعرفة ممادر أن ثك ولا 
الديهو ومحرتكزها المعرفة ر فمحل الغربية، والقلمان الدين 
معها.التعامحلى وطيعة نتيجتها يحدد 

السالفية،المعرفية المنهجية لبيان الورقة هده كانت هنا ومن 
المنهجياتبحور ين با وميزاتهوخصائصها ا تكاملهوإبراز 

ينبتوفيقية بعملية القيام ا دورنيس ولالمعرفية، والطريان 
نحرصأننا كما الغربي، والمنفلور للمعرفة الإسلامي المنفلور 

تحديدها،ق الناس تفاوت التي المعرفة مصائر نبين أن على 
للمعرفة،مصدر من بأكثر للقايلين بالنسبة منها كل قيمة وتحديد 

بتعريفونبيأ القضية، ق الموترة المفاصل على للتأكيد بالإصافة 
أولا:الطرية 

ميسالفلرية لهده القارئ علئ يخفئ لا العرفة: نظرية 
وعلاقتهامها ورمحدودها حبث، من ا معرفتهإلن الحاجة 

منبينهما لما كالحلم، -بما؛ الصالة ذات الأحرئ بالمصهللحات 
لذلكللأخر؛ التفسير معرض ق منهما كل وورود المعنئ ل تشابه 
الذيمعناها نبين ثم واصهللاحا، لغة المحرفة تعريف نذكر موف 
ستئ!مادؤن ق لها التداول محن استقته 



لآه.هىٍسٍٍسٍثٌ
أصلانوالفاء والراء العين ذارست ابن نال ثغة: المرفق 
ببعض،بعفه متصلا الشيء تتابع على أحدهما يدل صحيحان، 

والطمأسة.الكون علئ والآحر 
الشعرلتتابع اولك، ومحمي؛الفرس. عرف، العنف،ت فالأول: 

بعض.حلمظ بعضها أي! _^، عرما المهلا حاءُتط ويقال! عليه. 
فلأنافلأن عرف تقول: المعرفة الأخر: والأصل 

منقلناه ما على يدل وهذا معروف. أمر وهادا ومعرفة، عريايا 
،.١ عته ونبا منه توحش نيتا أنكر من لأن إليه؛ مكونه 

عرياناوعرفه والمجازاة الإقرار منها لمعاف عر؛—، الفعل ويأق 
أي:

مرادفةإما المعرفة يرون أبم اللغة أهل كلام من ؤيظهر 
كماوالهلأنينة الكون وهي مراتبه من مرتبة إلى مودية أو للعلم، 

فارس-ابن قال 

اليبهمأسمن يكن م فلالتعريف،، ل المربح عادة وهذه 
التأثرينالكلاميين إحداُث، هومن ؤإنما المانع، الجامع التعريف، 
صده،بذكر إما به يتعرف يما الشيء يعرفول بل اليوناق، ؛المنهلق 

(.٢٨١فارس)t/ لابن اللغة متاينس معجم )١( 
(.UUtالسل)\إ اكامس )٢( 



للحدنقد0 ق تيمية ابن عنهم ذلك ذكر كما المعروف مما أو 
تنفكلا اللغوي الإحللاق ق المعرفة فان وعليه ، أرسطو عند 
منه.نؤع أُبما أو الترادف، باعتبار إما العلم، عن 

أنهبيد ارالميi الدلول هذا عن ييئس لم ١لقارآني والاستخدام 

محنتي^؛؛٥ تعالى؛ قوله ل كما والتدبر التفكر معنن فها زاد 
تعالى؛وقوله لاواتد0:'مح[، ه ألحق ءن،مأ؛ى يما آلدني برنث٠٠محص 

هوأ»ءمحرلإ نمكثيث؛ا ثتر أش نت رؤف ثؤ 
إدراكالآJتينت ق المحرفة معنى إن الراغب• قال آ ٨٣تالحلت

نص؛محتن؛ عرق—٠ صيغة حاءيتج كما ا. لأثرْ"ل وتدبر بتفكر الشي 
لاكم؛م;م[.ه ؤمد،دنه.ؤءة؛تي تعاد: قوله ل كما وأعلم، 

وءامهزاعأُؤ تعاد: قوله كمال أنر، بمعنى؛ واعترف 
Cرع والنسبالعقل عرف ما والمعروف ]التو ه بذمؤمم 

لكاطيات الموافقال.عا(، رعا ومالطمض)صْا علن الرد ينظرن )١( 

(.٣٣الأصنهاق)ص للراغب القرآن •مردان )٢( 
(.Iajuuوما  ٣٤)ص السابق المرم ينظر؛ )٣( 



تعنىفهي الإنسان عن صادرا فعلا جاءت إذا المعرفة فان وعليه 
الإدراك.

لوالعلم المعرفة بين جوهري فرق إلئ القيم ابن نثه وقد 
فقال!والمعنئ، يشمل الفرق هذا وأن ،^، ٢٤١االاستعمال 

ومعنئ.لنفئا والمعرفة العلم بين الفرق 
عرفتت تقول واحد، مفعول عالي يقع الحرفة ففعل اللفظ؛ أْا 
بحثُثنكرو0و؟هؤذر>وهن نمالئ! قال نبيا، وءرىت، الدار، 

ءذؤ ث تعالى كقوله مفعولين، يقتضي م العالوفحل ]ووش:حه[، 
كانواحد، مفعول علن وقع ؤإن تالم<تحنتت*ا[، ىسو،نؤضتيه 

هبمنث4لم آق، ثن ءؤوءام؛ين كقوله! الحرفة، بمعنئ 
]الأننال:*ا-;ا.

وجوه:فمن امحتوي الفرق وأما 
يتعلقوالحلم الشيء، بذات تتعلق المعرفة أن أحدها: 

جاءولن>للث، عالما، صالحا وعلمته أباك، عرفتا فتقول! بأحواله، 

ةءلزأةدُلآؤ نمالئ! كقوله المعرفة، دون بالعلم القرآن ق الأمر 
وأفثديألماس أئن أعاتمأأى ؤ وقوله؛ محمال:ا،ا[، ]ه 

]الماتادة;خبم[.ه أهةعفورزص،م 



نفس،الق العيس ومثاله الشيء صورة حفور فاضرفة: 
تثبهت فالمعرفة إليه، بتها ونوصفاته أحواله حفور والعلم! 
التصديق.به لوالعلم. التصور، 

بعداكلِح عن غاب لما تكون الغالب، ل المعرفة أن ^: ١٥١
يصفانله وصفح لما أوتكون عرفه، قيل! أدركه فإذا إدراكه، 

قالعرفه، قيل! .ها، الموصوف، أنه وعلم رآه فإذا ه، نفل قامتا 
سمحأواي:قانزقتيزه

ليونس:ها[ا

عنغائبا كان ما حضور وهو للشيء، الذكر تثبه فالمرفه: 
الجهل،العالم وصد الإنكار، المعرفة صد كان ولهذا الذكر، 

ن>-بمآًهرإةامحيفمحنممفؤذ_^،^ ؤ الئ! تعال ق
ه،باقر فالمحق عرف، ؤيمال! الكفتحى.ه 

فأنكره.وعرفه 
غيره،عن الممروف، تمييز تقيد المعرفة أن اممردت ْن امحاثث 

الأول،غير الفرق وهذا غيره، عن به يوصم، ما تمييز يفيد والعلم 
إلىيرجع وهذا صفاما، كإدراك الذاُت، إدراك إلى يرجع ذاك فإن 

غيرها.صفاُت، من صماما وتخليص غيرها، من الذامتا تخليص 

ميتا؛المخاطّت، يفل. لم نيدا، ءلم.ت، قالت،! إذا أنلث، الرابع؛ 
علمته؟حال أي على تخبمرْ أن بعد! ينتظر لأنه 



تقالت ؤإذا الفائدة، له حصلت شجاعا، أو كريما قالترت فإذا 
ولمغيره، عن وميزته ألبته أنل، المحاطّ_ا، استفاد ريدا. عرفت، 

الذيللفرق إيضاح التحقيق ق الفرق وهذا آخر، لشيء منتذلنا يبق 
قبله.

المعرفةأن الشان: هذا أهل عند والعرئن بين والمرق 
يطلقونفلا ومقتضا0، بموحثه العالم يقوم الذي العلم هي عندهم 

وحدهالعلم مدلول علئ المعرفة 
إلىلنتجاوزْ للكلمة اللغوي الحد من انتهينا قد نكون وهوا 

الاصطلاحي.الحد 
الاصطلاح:ؤ المرفت 

معان!بعدة حيوها الفلاسفة فإن 

الحواس.بإحدئ الشيء دراك إم 
تصديما.أو تصورا كان مهللما لعلم ام 
أوتصديماة للماهينمورا كان واء مسيطه الثممدراك إم 

بأحوالهال٢،.
اصطلاحيير نفإيجاد الكلام علم ل الخائضون حاول وقد 

العلمين وبا بينهالتفريق علمن منعثا حرصهم وكان لها، 

مدغ(.وما  ٣١٦بممرف)r/ المالكين مدارج )١( 
(.١٠٣٩الفوز)؟/ اصطاءآحات كثاف )٢( 





)قهه؛محد=^^===ءظص
كنظريةللمعرفة مانع جامع تعريف وجود عدم من وبالرغم 

وجودمن يمنع لم هذا لكن وتتناولها، -|ا تهتم التي قضاياها لها 
حدودها؛ومعرفة حلاله، من تضمرها يمكن الممارسة من نؤع 

علموبتن ا بينهفرق وجود على يوكدون الماحشن أن وذلك 
عنيمزوما كما للفكر، الصورة القواسن ل ييحمح، الذي المنهلق 

التيالعقلية الحمليات، ق يحث، تطسقي عالم هو الذي القس علم 
مجالاتتناول الطرية فمماحث، معلوماته، كسب، ق الحقل تبما يقوم 

أصولل تحثا حسثا وأشمل، الجزئية العلوم هذه من أوسع 
الأنتْ-اعق الجزئية العلوم أغلم، تشترك التي العامة المحرفة 

ما|ا)ا(

نتناولسوف فإننا المعرفة، نقلرية ق الصحيح المهج ولإبراز 
خصوص—يةمبنين ا، لهأساسميا مرتكزا يمثل والتي مصادرها 

بعضهابابان إما الحرفة، مصائر ْع التعامل ق الملقي المهج 
بحفي.على بعضها أوتقديم إلغائها أو 

زبدبن الرحمن عبد الدكتور في، والفلالديني الفكر ق المعرفة مصائر )١( 
مةالملوأس .( iix)ص قة الفالإلئ المدخل عن نقلا )ص؛ه( الزنيدي 



الطمي:النهج ؤ العرفه مصائر 

التيالمعرفة قضايا أهم من المعرفة مصادر ق البحث يعد 
أونسبية كانت مواء المعرفة وحوي بإمكانية القائلون ا بهيعتني 

خصوصالفي الالنهج وأهل عمونا اللين ولأن يقينية؛ 
بعفىق اليقينية لمراحل والوصول بل المعرفة، إمكان يوكدون 

مصادرها.عن يتكلوا أن الهلبيعى فمن مجالأتيا، 

يعتمدالذي الغربي النهج عن السلفي النهج ميزة وتعتم 
ادةنيهى ،، ل المعرفة مصادر من مصا،رين ة والتجربالعقل 
إلئبالإصافة للمعرفة، يقينيا مصدرا واعتباره الوحي رئة ممل. 

عنيتميز أنه كما الأحرئ، المعرفة مصادر بعض ق تفصيله 
الكلاميةالناهج مثل الإّلامي؛ الهل-ابع ذايت، الأحرئ الناهج 

غيرهعلئ وتقديمه الوحي مصدرية ق بالتفصيل ، والصوفية 
كالحدسالوحي حالفت، إذا للمعرفة الثانوية للمصادر ورده 

الحرفةمعاير البح>ثا هدا ق نتناول وسوف، وغيرهما، والإلهام 
منها.واحد كل ومجال السلفي، لنهج اق 

قة)صألأى.القلإلن الدخل بمفلر: )١( 
ابن( ١٢٠)ص الكية الفتوحأت )؛ءا؟(، ص للمرازي الممدص أساس يفر: )٢( 

ءرمح،الطاتدا•



١رSمJا''الأول؛ المدر 
مصادريدخل قد الذي اللغوي المعنئ بالوحي المقصود ليس 

سوفمصادر وهي الغريزي، والعلم والرؤيا لكلإلهام أحرئ 
أنبيائهإلى الله وحي به المقصود ؤإنما البحث، ل لها نشير 

تعالئ!قوله ق كما وحتا لأنبيائه يعلمه ما اش سمئ وقد برمالأته، 

افهإعلام ت الاصطلاح وهوق [. ١٩]الأنعام;ه ؤوأوع(إث،تث!ألهمت'ان 
منببما يتعلق وما عليه، المنزلة يالشريعة أسائه من لنبي تعالى 

ريحه؛الالإشارة الوحي أصل ت الراغب، وقال ا أ وأحكام' أخبار 
بالكلاميكون وذللث، سريع، أي؛ وحى، أمر قيل؛ رعة الولتضمن 

عنمجرد بمويتذ يكون وقد والتعريض، الرمز ثيل معلئ 
ذللثإعلن حمل وقد وبالكتابة، الجوارح ببعض وبإشارة الركسبا، 

ؤزكربا؛ عن ~تعاد" قوله 

كتبوقل* رض، فقل؛ تم!مثااآ ءمإبكرْوئا.ه 

داخلنذلك للأنبياء يقع ما وليس للأولياء يقع ما والرؤيا بالإلهام والمقصود )١( 
الملم،حرك ما بقوله؛ الدبومي عرفه الذي عو الأولياء ؤإلهام لوحي ال 

تقويمحجة ل نظر ولا باية استدلال غير من به العمل إلئ يدعوك بعالم 
الأدلآب-؛(.

•( ٢٥)ا/ البخاري مختصرصحيح نرح القارى منار )٢( 
)ص0؛ْ(.المقرئات )٣( 





إلئيصلوا أن يمكن لا هم بأنفالماس لأن بالوحي؛ عباده علئ 
الميالمهمات أصول أنها هع الوحي -يا يخممس المي الحقائق تلك 

ا.ر عادة والالهداية مدار عليها 
أهمنبين أن الوحي مصدرية على المأكيد بعد بنا ويحسن 

مجالان:الأساس ؤ وهي به، تختص المي المجالات 
الحض.امميب أولا: 

السببحدوث مثل! بالحمل؛ يدرك أن يمكن الغيب فبعض 
بينالتلازم على بناء ذلك إدراك وينم الخهي،، منيه عن الفلاهر 

بالغيبالموحى اختصاص أما المحسوسة، وآثارها الغيبية الحقيقة 
الوحي.'طريق عن إلا منه التيس يمكن لا فلأنه المحض؛ 
ولاان، للأنمعرفية حاجة تمثل المي الغيبيات حملة ومن 

هافه صفات بالوحي، إلا؛الاستعانة يقين إلئ فيها يصل أن يمكن 
أوبإدراكه يكون إنما موجود أي بحقيقة العلم لأن أ وأمماوه؛ 

معالدنيا هد0 ق الله نر لم قادا بالحواس، يدرك ما على بقياسه 
ندركأن يمكن لم عليه يقاس مثيل له يكون أن سحانه تنزيهه 
افهعلمنا ما دلك مجن نعلم وإنما سحاته، وصفاته ذاته حقيقة 

(.٨٣)ص الدعجاق ناغ بن اش عبد الدكتور المعرل تيمية ابن منهج ، ١١
اا١(.)ص القرف اش عبد الدكتور ومجالأما ومصادرها الإسلام ق المعرفة )٢( 





م،لأبمنأمخددفيام
^؛^٠؛به، خاصة وجعلها لطة، الهذه على وتفويضه للوحي 

أساسين:عش بالخشريع اثومؤ اختماص 
إقرائهمن شضه وما اممه لتوحيد يتعلق الأول؛ الأمأس 

فيه.يشاركه أن لأحد ليس له خالص حق وأيه بالتشريع، 
وتكوينهاالثرية، تقى اللطبيعة يرتبهل ١!^،^؛ اس الآا،

الإناناستقلال عدم من ذلك يقتضي وما المحدود الممرق 

مجالان!له الناس لحياة المنظم الوحي عن الصادر والتشريع 
والحاملأيت،.العادات 

ماإلا مها يشرع ولا الوحي إلا فيها يقبل لا توفيقية فالبادات 
الله.شرعه 

أنأحل من أصولا لها الشراارة وصعت، عفو والمعاملات 
تركتثم ا، الربوحول وعدم والضرر، الغرر كعدم تنضبط.؛ 

أمرينأحد إلى راجعا الذم وصار للمكالمين، واسعة احتها م
مالمأوتحريم إليها، أثرنا التي الصور إحدئ ل العاملة دخول 

ا.تحريمه١ علئ دليل يدل 

٩أ١(.)ص ومجالأما مصائرها الإسلام ق المعرفة ينظرت )١( 
(.٢٦٩)ص المتمم المرامحل انتفاء يراجع! )٢( 



قسقسمٍٍ_ٍسققه^خ1(
اعتبارق تكون لا قد السلفي المنهج ميزة أن إل اكبيه ؤيجدر 

مطالقا،غيره على تقديمه ل ؤإنما فصستا، معرفثا مصدرا الوحي 
معهذا والمجتمع، المرد حياه على هيمنته على التركيز مع 

الأولياءإلهام مثل! للمعرفة كممادر الوحي أنولع يعفى استبعاد 
الأنولعلهذه نفيا ليس الاستبعاد وهذا والكشف، المؤمن ورويا 

فانوعليه قيد، دون رئة يالمد لامتقلالها دفعا ؤإنما كمصادر، 

أنحلاصتها: والتي نظرية)اللاوعي( ل الأنهلواء من مبرأ الوحي 
الأساحليروكذلك اليقنلة وأحلام النامية الأفراد روئ ل يفلهر ما 

آراءمن فيها يأق ؤإنما الوعي، إلى اللاوعي عن انساقا هو الدينية 
مشاعرهمع ومتوافقة المجتمع عن ما بهلريقة معبرة تكون 

ملماتهعلى ومبنية بمفولاته ومماغة ومصالحه 

للمناخيكن ولم النفلرية، هذه عن البعد كل بعيد فالوحي 
منمعلوماته تق يولم تشريعه، ق تأثير أي اليامي ولا الثقال 

جاءتلذللث، افه من ه كلبل بيئته، ل معرل مكون أي 
كلمع الوحي يكن ولم البامحللة، للمعتمدات مصححة نصوصه 

توعبويالناس به ليعمل أنزل، لأنه واقعثا؛ كان بل حيالئا هذا 
الناسيسير متكاملا منهجا ووصع الاطل، من الحق فين حياتمم؛ 

غيرممنهم مل ولا وممه 

عنماهجنقلا (، ١٥٧الدضوالفالغي)ص الفكر ل المعرفة مصادر ينظر؛ )١( 
(.٢٣٤المحرض)ا/



اسل.المدر 

الحماسإدراك من ه بتتمكن نفس الق غريزية وهوقوة 

بالأستعانةتكون العلم على العقل وقدرة • الأمور بين والتمييز 
وينتجا، ازر الإنعليها فطر بمبادئ القوة هدْ وتتمثل يالحواس، 

بينوربطه العقل لعمل نتيجة أحرئ علوم المبادئ هذه عن 
التصورات.بين بة التوإءهلائه الأحداث 

نوعازتالعلوم تهحصيل ق الإنسان منها ينطالق التي والأفكار 
أوالأولية عالها بمللق التي وهي الفطرية: لأفكار اه 

الضرورية•

يحيعلما مع تفاعله حلال من الإنسان حصلها التي لأفكار ا٠ 
المكتسية.نمى ادى وهى به، 

وانس اختلاف فإن ولذلك الأصل؛ هو والأول 
الأولية،الأفكار مع اتفاقه بمدئ فيه المائل قول صحة على يستدل 

الأولية.للأفكار يمناقضته القائل قول بطلان على يستدل كما 
العمليةأن ق ينازعون لا الملقي المنهج أتيلع فان وعليه 

عليهيهللق ا وهومجللمعرفة، مصدر الهلريمة ذم ح— العملية 

(.١٠٣الفنون)ص؛اصطلاحات كشاف )١( 
الزنيديزيد بن الرحمن ال عيالدكتور العصر وقضايا لفية اليتفلرت )٢، 

^(.)ص٥٩







قسمقسمٍٍسسكههج
فوقوبما الإلهي بالمعنى الاهتمام تتجاوز لا الغريزة فهدم 

هذهإرواء سبيل كان ولهازا اممه، إلى الاتجاه هو وغايتها الطبيعة 
أمااممه، وبين الإنسان بين تربهل التي الديانات هواعتناق الغريزة 
إلابحقها الوفاء يمكن لا فانه عليها الناس اض فطر التي الفهلرة 

ا.ل المححح الدين ياعتناق 
بأنواعهوالقياس الأستقراء مثل؛ الاستدلال، ق طرق وللعقل 

له.تفصيل محل هذا ليس مما ذلك وغير 

للمعرفة،أماميان مصدران والوحي العقل أن عرشا هنا وإل 
أومعا، عليهما معتمدة أنبما قبيل من إما لهما، تع المصادر وبقية 

والحدسام والإلهالتجربة ق هوالحال ا كمإليهم—ا راجعة 
يثهالمالم المصادر هذه من بنيء عثرة فلا والتحديث، والكشف 

الوحيعن منفردة الممحسادر هذه ونمور يصدقه، العقل أو الوحي، 
للمعرفةاد ؤإفوالوحي، العمل على وتشغيب همت والعقل 
للحقيقة.وتميع 

(,Y'oY)_'والفيفي الديتى الفكر ل المعرفة مصادر ينظرت )١( 



خاتمه:ه

قتثلة الملقي المنهج ق المعرفة إف القول: وخلاصة 
ان،الإنبادراك يرتبط لا الذي للعالم الخارجي الوجود إثبات 
ولايلزمالخارجية، والوجودات العقل بين الألمماء شمرة وهي 
ان،للأنمعلوما موجود كل ليس إذ بينهما تلازم اللئ، ذلمن 

الأشياءعلئ الملمة مبادئه المقل تهليق طريق عن ئثج والمعرفة 
العمن الإنسان -بما يتميز التي هي والمعرفة عليه، المعروضة 

سبيلعلى )آدم( الأول الإنسان مع وجدت لها والقابلية يعقل، 
الأول؛تويات، م علن بعدم من نالوها أبناؤه نم والمريرة الطبع 

الضرورية.العلوم من وملمحقاما وهوالفطرة طبعي منها 
توفرما طب بهمحّفهها متفاوتون النامن المكتسبة التفاصيل ئم 
لمتمثلة الإمكانيات وهذه المعرفة، ليل إمكانيات من لديهم 
إلئبالإضافة الحواس إليه ترثد وما والتجربة، والعمل الوحي 
شاكولا ا، مجالأتبمق وتفحيالها المصائر هذه هع الإنسان تفاعل 

طغئوالذي لفى، الالفكر ق الحرفة لفلرية المسهل اكناول أن 
والخهلايةوالارتجال المناوئين، عند الثقافية الخصومة مبدأ عليه 
إلئيفتقد ساذجا الفكرتناولا تناول إلى أدئ الدافعين، عند 

هذافنل الحقلية، الأبجديات وتطبيق الموضوعية، المقومات 
التثع،ولا الأستقرائية العملية فيه تكفى لا القضايا من المؤع 



إلىذلك يتجاوز الأمر بل العلمّة، المائة بجمع مئ يما أو 
وتتقالجزيات فيها تنتظم جامعة كلية فكرة استنباط محاولة 

ينيرحي فيها ؤإنما وحديد، قديم المعرفة ل يوحد فلا وتتكامل، 
العلميالمنهج إلا صاعها من يحصم ولا يغتاله، وميت العمل 

انبثقؤإنما عدم، من نثأ ولا صدفة، وليد يكن لم الزى العلوي 
ولامهيمن، حفاري لضغهل حاصعة تكن لم كاملة معرفة من 

أوالعقللالثرع تتحاكم لا منفعلة فعل لردة أميرة 

الطالبه.أحمال بن الحضرعى إعدادت )١( 





أنعم^٥ ئمؤل ؤإذ ؤ آية مثل للأخرين، سر0 وكثف [. tfrij]اكو
ؤ،لشما و1ؤاأثٌ رمححك عثك أثسك، عافه ؤآسق عثه ألثئ 

هعننة أف لص ؤأثم ألشاس ؤمحش تدم آثه ما ئقسدثك 
القرآنية.الايات من وغيرها ]الأحزاب:لأ'آ[، 

تالقرآن عن والنسك الريب نفى وتعالئ سبحانه اممه أن ناسا: 
وضعمن كان ولو ^؛:؟[، IJI]4 ءؤ 

والثلث،الريم—، ونفي به، التحدي استطاع ولا منه، خلا لما البشر 
فتامل.معناْ ل وما التحريف نفي يتضمن 

لينغلر أن القرآن بشرية زعم من كل تعالى اش وجه نافا؛ 
توهوآلةوأرؤأ»رتولوركآشمح قال إلهيته، ليعرف مضمونه 

ه:رتدويكت> ثلهم علن ين دير تن أتنهم ؛آ مء شذر يه من 
لالسجدةتم[.

فقدالتحدى، ت بشريته زعم من ْع القرآن أسالب—، ومن راث؛ 
بمثلهيأتوا أن والجن الإنس من المخلوقامحتج جمح القرآن تحدئ 

ومااللغوية، وتراكيبه ألفاظه على ومع التحدى وهدا ببعضه، أو 
نالالساعة، قيام إلى محفوظ ذللث، فكل علمية، قيمة من تحمله 
ينيلءفامأمثرّرر تق ٠^١٢ينولؤبكاآئزله تعالى• 

تعالى.وقال [ ١٣]هودت ه صندقن إزكتم أقه دون من آستتلعتر من 
بأنوفلا ١^١^< هندا ببثؤ، ياتوأ أن نآلجف آلإذس آ-بمثعتا ين ش ؤ 

]الإأماءتحح[.ه وعضررئه؛رإ بعمنمم بنلهءولو'؛ا'ك• 



واقعيةمعطيات إلئ بشريته زعم من القرآن إحالة خْض: 
يكونحتى يكتب يكن لم الّبي بكون كالاعتبار ملموسة 
ؤثاكتنؤ عة! والالدقة ل المعلومات هذه بمثل ياق أن بإمكانه 

هآلم؛طاويك إذا تثيبهك ئه'  ٠٧مذكتثب ثإ4ء ثن ملؤإ 
لالعنكبوتت٨ا[*

قالإلهيته، علئ دليل فيه الاختلاف، وحول عدم سادسا: 
آغنأنماولوكاذمزعندغيرأمؤحدوأتيه ألهمءال أهلاتJبثول ؤ تع__الئت 

والأخبارالأحكام ل التقارب وجود فعدم ]الاء:؟ح[. ه ؤتكثيدا 
منولوكان اش، غير عند من وليس وصدق حق أنه علئ دليل 

•كذب أو ني أو لجهل بثر وصع 
عندموجودة تكن لم القرآن معلومات من ا كثين أن ماث: 

تعالى؛كقوله الزمان؛ ذللئ، أهل القرآن تحدئ وبدا العرب؛ 
^ثملثهآل،ولأمممينئفيني؛يرآإقك آلثب ؤ,جكثىأناء 

]صد;بما[.ه كيي ندا 
يتهليحهالا معجزة لغة القران لغة أن تحالئ اممه أخثر ئاْنا؛ 

تلمؤولمد تعالئ؛ قال بمثله، الإتيان على تحداهم بل البشر، 
إكهينحدؤيى آككا إكارت^ دنرُ نإمهء إثم١ أثهريملؤنى 

هؤدندالثاة 



علئيردوا أن الزمن ذلك أهل كان الأمور هذه وكل 
هذاقائمة، لاتزال الواقعية المطيات وهدم ، ١٣محمد. 

وأصله،الكون شأن ق تفصيل من القرآن تناوله ما إلئ بالإصافة 
تناولهاالتي الأمور من ذلك، وغير ومبيته، الإنسان ق وتفصيل 

ؤإنالقرآن، ل ما تكارس_ا يتهليعوا ولم التجريبي، العلم أهل 
يعجزهم.المعارض من السالم الدليل فإن ذللئ، حاولوا 

عندمن وكونه الهران بحفظ الشاهدة القعلعية الأدلة هده وْع 
فإنأوبعضه، بمثله أوالإتيان مجاراته، عن البشر وعجز الله، 

القرآنهذا أن شاهد الّكا وفاة بمد لمين للمالعملي الوالمع 
أنإلى راجع وذلك، فيه، الغلهل وقؤع ولا تحريفه، يمكن لا 

علىلا الحففل على اعتمادهم كان المصحف، جمع يعد لمين الم
منالصحابة من فيها الممححف، إليها وجه جهة كل وكانت، الخعل، 
بناش عبد وكان المدينة، أهل يقرئ ثابت، بن زيد فكان مرئها، 

الشام،أهل يقرئ شهاب، بن والمغيرة مكة، أهل يقرئ الساست، 
عبدبن وعامر الكوفة، أهل يقرئ السلمي الرحمن عبد أبو وكان 

؛حيث،كتب، قد المصحف، حهل وكان ، البصرة أهل يقرئ القيس 
منحلت، لكنها النبيه^، عن ونتتروايته نمله، صح ما يحتمل 

والتثكل.الضل 

مر3اف.^ا( الرفان)١; ماهل )١( 



قالغلط وقؤع إمكانية من ٢ الستشرمزأ بعض زعم وما 
عندالقراءة يفواط وجهل جدا، يعيد فانه ذللث،، بسسس، القرأن 

تجللالخي الدلائل ومن بينهم، القرآن تداول وبهلبيعة لمين، الم
قولهم:

ينولكما للرسم تابعة القراءة فلوكاست، الضد: يتملق ْا أولا: 
يحتملهما بعض فان الرسم، يحتملها قراءة كل لمحتر هؤلاء 
بنحماد قراءة مثل؛ بالقراءة، العلم أهل وردم به، يقرأ لم الرسم 

لالقراءة هده ترد ولم ، تكثرون تقرأها! فانه تالأء_راف:خا[. 
ماءْالرسم احتمل فإذا ■ ءشرة١ الأربع ولا العثر، ولا الع، 

وكدستا،ردمتا، صه^ححا، إسنادا مسندة ولا يابته، ولا مروية، عر 

وكفرمسوئ''را/
جعلهالشكل عن ، المصحففتجرد بالشكل: بملق ما تانيا: 

المعتزلة!قراءة مثل ، ١٢يقرأ لم ذللثخ ومع قراءات عدة يحتمل 

زيهر-جولي للمتثرق الإسلأمة)صا( المذاهب ينفلر؛ )١( 
ْلا(.)؛</ الملأء أعلام سر )٢( 
الدماطي.للما )صْ؟؟( الثر فضلاء إتحاف يطر: )٣( 
الجزري•لأبن ١ص٧١ا الطالبتن ومرشد المقرئض منجد )ا( 





وذه.ىىٍسٍٍ^ٍٍٍقدإإيٍ
أوجهعلى ولا وحده، الرمم فيها المعتمد يكن لم القراءة أن على 

تقوله ل ممث، من اليم صم على القراء إجملع أمثلته ومن اللغة، 
]الإما،:ا">ا[..ه ^٥١،

والكسررا/والفتح، الضم، ممث، من اليم ق نجو3 اللغة أن مع 
علماءمحي المشمة الشرومحل عرف من فإن سبق ما كل وْع 

القرآنق يقع أن يمكن لا أنه يقين علم علم قبولها ق القراءة 
هى;الشروط وهازم أوغالهل، تحريما، أو سقهل، 

جماعةعن جماعة ورام ما ت بالتواتر ويقصدون القراءة، تواتر ١• 
عدد.تعيين غير من العلم يفيد بحيث منتهاه إلى 

إلئوك محمان أرمالها التي العثمانية الصاحم، أحد موافقة ٢. 
الأمصار.

قالعرب محي ^، ٠١٣التي الأوجه من عربي وجه موافقة ٣• 
حْلا-،مر؟ا.

إذافكسم، والزلل، الغلط من يعمم كنرط وحد0 فالتواتر 
وموافقةالعثماق، الصحف، حمل موافقة اثاراط إليه انضاف 

١^^،•الوجه 

حيان.لأبى ( Utالسل)ا/ المم )١( 
الجزري.لابن )صا/ا( الطالين ومرشد المقريين منجد )٢( 



تدلالقرآل، النص إلهية علئ القطعية الأدلة من حمالة ذهلْ 
ولوالقرآن، ز والغلهل التحريف،، وئؤع شي علئ واضحة دلالة 
القراءةقبول ق القراءاتا عالماء وشرومحل وتشكيل، نمهل بغير كتب 
أوالتحريف،التصِحيف، منثؤ٥ غلعل وحول استبعاد علن دليل أكبر 

الكتابة.ق الأوجه أوتعدد 

أجمعين١وصحبه وآله محمد نبينا علن وسلم اف وصلئ 

الطالّه.احمد الحفرص إعدادت )١( 



اسخ

ودورحذيمةفيا«

اضتولى فقد به، مقهلؤع أمر للقرآن النصي النقل وثاقة إن 
؟؛<ئهن،ثطوناها ١^^٧^١ ره خن إثا ؤ ص—حانه; ال فقه حففل

بلالني بأمر تدوينه كتابته حفظه ومال من وكان ]الحجر;؟[، 
غيركتابة عن فنهن غيرْ؛ بالقرآن يختلط لا أن علئ خرص إنه. 

الإدراجمن حال هو، كما القرآن نص اليبقئ حتى القرآن؛ 
التيالأوجه على للناس إقراءْ بنفسه هويتولى وكان والتصحيف، 

فجمعالبي.، وفاة حتى ذلك علمن الأمر وظل ب، نزل 
قالدفتين بين واحد مصحف، ل القرآن من المتفرق المكتوب، 

قالقراء مقتل كثرة حيزرأئ لث، وذلبكر.، أبي عهد 
المواحلن.

تفطنفقد ؤمحقئه، عفان بن عثمان عهد كان حتى الأمر واستمر 
أمرالنبي. إليه أوكل -وهوالذي وك اليمان بن حديقة 

بالأمة؛محدقا حهلنا رأئ وفهلنته حنكته وبحكم افقين— المن



القراءاتبعفى العوام وتفضيل واختلافهم، القراء لتعدد نتيجة 
وسوفالباب، هذا ويغلق الثر، هدا يوقف، أن فرأئ بعض، على 

عثمان،طرف من المصحف، حرق وقمة الحادثة هذه نتناول، 

منالقضية ق وكقئؤ لحذيفة وما تندْ، ومذلك، ل دوافعه ونين 

دور•

اصه:ملابسات 

وماالقرآن من يقبل فيما محصا اجتهادا يكن لم عثمان فعل ما 
الخلفاء؛من الفه مسة عثمان فيها تتبع محاولة هو بل يقبل، لا 

النبيفيها أرخص التي القراءات بيا لوقع الذي التنانع لضبط 
ولمسح، القراءات هذه بعض أن إلى بالإصافة للمسلمين، 

هناومجن الأخيرة، العرصة يشهدوا لم ممن الصحابة بعض به ثعلم 
عهدق امحتثرئ الذي التنانع يب لت، ذلوكان الخلاف وقح 

البخاريروئ ففد ؤؤقه، اليمان بن حذيفة ولاحفله ومحئه، عثمان 
وكانعثمان، عالئ قدم اليمان، بن حديقة أن ماللئج، بن أنس عن 

فاقنعالعراق، أهل مع وأذربيجان أرمينية فتح ق الشام أهل بمازي 
المؤمنين،أمير يا لعثمان! حديقة فقال، القراءة، ق اختلافهم حذيفة 
اليهوداختلاف اب الكتق يختلفوا أن قبل الأمة، هذْ أدرك 

؛المحفطإلينالي أرمأن حفصة! إلى عثمان فأرمل والنصارئ، 
إلئحفصة ني—ا فآرسلتإ إليلثج. نردها لم المحبماحفط، ل ننسخها 



لآتك.محدًً=ًًءقه
ال*اصر،،بن ومعيد الزبير، ين الله وعبد يابحا، بن ريي فأمر عثمان، 
المص—احف—،،ق حوها فنهشام بن المحاريث، بن الرحمن وعبد 
بنوزيد أنتم احتلمتم إذا ت الثلاثة القرثسين للرهط عثمان وقال 
•بلما-رم نزل فإنما قريش، بلسان فاكتبوه القرآن من شيء ق ثابت، 

انعثمرد المص—احما، ق الص__حما خوا نإذا حتئ ففعلوا 
نسخوا،مما بمصحما أفق كل إلئ وأرمل حفصة، إلئ الصحف 

يحرقأن مم؛<>فءج أو صحيفة كل ق القرآن محن ّواه بما وأمر 
وثمةالخادئق، هذه شل الأمر هسا إل ضلن حذيهذ ؤييدوأن 

بنيزيد عن داود أبي ابن رواه ما منها ذللتا، إلى تشير روايايتط 
الوليدزمن جد الملفي إق قال! المخعي[ أو ]الخامري معاؤية 

ولاحجزة ذاك إذ وليس قال: حديقة، فيها حلقة ل عقبة ابن 

موسىأبي ئراءة على يقرأ كان من ، هاتفهتفج إذ ؛، حلأوزْل
قراءةعلن يقرأ كان ومن كية، أ؛واب، عند التي الزاوية فليأت، 

واختلفااف، عبد دار عند الي الزاؤية هذه فليأت، عود مبن اش عبد 
،للبيت، والنمرة الحج وأتموا هذات قرأ البقرة، محورة من ية آق 

ةحديقفغفسب، لاومرة:\"بم\؛ا ؤآلنتنه نقح ؤأتؤا ءؤ وئزأثدا! 

!(.٩٨٧)البخاري )>(رواْ 
يطرنحاجر، والواحد بعض، من بعضهم الناس يمتعون، الذين هم الحجزة؛ )٢( 

الصحاحيتفلرت الشرطي، وهو حالواز جمع والجلاوزة )حجز(، النهاية 
)جلز(•



المجدل وهو حجزته ق قميصه قفزو قام ثم عيناه، واحمرت 
المؤمنينأمير إلي يركب أن إما ،؛ _LJءثمان~، زمن ل ~وذاك 

اممهإن فقال; فجلس أقبل ثم قبلكم، من كان فهكدا أركب، أن ؤإما 
اللهإن ثم دينه، أؤلهر حتى أدبر من أقبل بمن فقاتل محمدا بعث، 

أبااستخلم، اممه إن ثم جواد، محلمنة الإسلام ل الناس فهلعن قبضه 
الإسلامق الناس فهلعن قبضه اش إن ثم اممه، ثاء ما فكان بكر 

إنثم الإسلام، ومعل فنزل، عمر استخلم، الله إن ثم جواد، ؤلعنة 
امتخلم،افه إن ثم جواد، حنمنة الإسلام ل الناس فهلعن قبضه اممه 

كلهتخلقونه ؤلعنة فيه يتلعنوا أن ليوشكن افه وائم عثمان، 
أبي،بن جميب عن داود أمح، ابن رواْ فما صريحا ذلك جاء بل 
جدالمق جلوما ا ئالأ"كنالمحاريي الثمعثاء ا أبأن ثابت، 
عبد،أم ابن قراءة فمال! حديقة فجاء يقرأ، عود[ مابن ]١^؛; الله وعبد 

الإزار.نق موضع والحجرة؛ شقه، أي؛ )١( 
وذكر. ١٧٥\إ واعغل الدين محب د. ت؛ داود أبي لابن المصاحف، كتاب )٢( 

رجمه.عالي له يقمإ لم من إسناده ق أن مءحققهأ 
الحادثةصوئ أحرئ حادثة ا أتبما3كوذة ق ونمت التي القمة هذه وظاهر 
بينيجمع ولعله السابق، الأثر ق المرؤية وأذرييجان أرمينية فتح ل الوايعة 

حديقةوكأن الثانية، الحادثة علن متقدمة ال؛كوغة j ونمت، التي أن الحادثتين 
لحلاف من حمل ما رأئ لما ثم نردد، مع القضية ل ونظر رأى له كان 

وتأكدالأمر أفزعه وأذربيجان أرمينية فتح ل والشام العراق حندى بين القرآن 
أعالم.واف ؤإبلاغه، الخليفة إلئ التوجه على جازما عزما فهزم حهلورته، له 



لآههصتٍسٍٍسٍقئق
المؤمنينأمير آق حتى بقيت إن واف الأشعري، موسئ أبى وقراءة 
اف،عبد فغضب قالت واحدة، قراءة بجعلها لأمرنه عثمان— —يعنى 

حذيفةفكت قال؛ شديدة، كلمة لحديقة فقال 

واحدةبقراءة الناس إلزام أن نجد الروايات هذه إل وبالنظر 
الروايات،شج وقد الجمع، حادثة قبل ومحفتي لحذيفة رأبا كان 

حذيفةأحبمر وقد الاحتلافح، حوف، وهو للجمع، الداعية الأسابخ 
الصحابة،حمع بل برأيه، عثمان ينفرد ولم بذللئ،، عثمان الخليفة 

وأنربه، الناس وإلزام ، المصحف، حمع علمي معه وأجمعوا 
الناس،أيها يا قال! أنه وك علي، ضن ّّواْ، ما حرق المحابة 

فعلالذي فعل ما فواف -^١، إلا له تقولوا ولا عثمان ل تغلوا لا 
بلغنيفقد القراءة؟ هذه ق تقولون ما فقال! حميعا، منا ملأ من إلا 
يكونأن يكاد وهذا قراءتلث،، س حير قراءق إن يقول! بعضهم أن 

مصحف،على الناس يجمع أن نرئ قال؛ ترئ؟ فما قلنا! كفنا، 
رأيت،.ما فنعم قلنا! ، اختلاف، يكون ولا فرقة تكون فلا واحد، 
فحلالذي ْثل لفعلت، لوول-ت، واف على• -ال، قنال؛ 

وحكم. N١٧٩/ واعثد الا.ين محب ئ. ت•' داود، أبي لأبن المصاحف، )ا(كتاب، 
تدليهنامع نابأبي بن لحسب، وحولمتاع لعدم الرواية يضعف محققه 
بالم1ع.تصريحه وعدم 

.١٧٦ا/ )؟(المدر 



الماسناوت"أدركت سعد بن مصعب عن داود أبي ابن روئ وقد 
لموءالت ذلك، فأعجبهم ،، المصاحفعثمان حرق حين متوافرين 

أحو''أا/مهم ذلك بمكر 
كانالمخالفة المصاحف تحريق فكرة أن تفلهر روايات وثمة 

المحارييالثماء أبي لأثر آحر لمقل ففي فيها، سابق رأي لحديقة 
المؤمنينأمتر على قدمت لئن واش قال! حديقة أن ا؛ق، ال

لأمتهأنيمقها"ل؟ا.
تتميزضنته عثمان عهد ل المصهحف جمع فكرة لكنت ونل 

لالجمع بأن و.: بكر أبي عهد ق المصحفخ جمع فكرة عن 
شيءالمصحف من يضع ألا منه المقصود كان بكر أبي عهد 

يلزملم لكن واحد، ممححفا ق فجمعه حمالته، ذهاب بب ب
العرصةيشهد لم ممن الصحابة بعفى استمر لدا فيه، بما الناس 

فلماذللئ،، يعلم أن دون القرآن من سخ ما ببعض يقرئ الأحيرة 
قبما الماس بإلزام ، الخلأفمائة حثم محقه عثمان جمع كان 

ماوفق كتست، المي الأمصار، إلى المرسلة المثوحة المصاحف 
للقرآن.الأحيرة العرصة ل الأمر عليه استقر 

.١٧٨ابق\/ الالمدر )١( 
.١٨٠السابق١; )؟(المدر 



الخالة:الضوابهد وفق توح؛دالماحق وقئكان 
قبه ٠مثح وهذا بكر، أبي خة نمن المصاحف تنح أن ١( 

معنا.مرت التي الخاري رواية 
القراءةصحة وحولهم يضمن من المصاحف لجتة تقم أن ٢( 

التامة،حة يالقصا عرف من متهم يكون أن بودراية، رواية 
وخطا.رمما الكتابة وملامة 

فريش؛بلغة يتكلمون قرميين المصحف لجنة تضم أن ٣( 
''ذاختالفواالزهري:قال، الترمازى: ففي فيه، اختلفوا ما ليضثهل 
وفالالتا؛واّتج، القرميون: فقال والتابوه، التابوت ل يومئن. 
اكتبو٠ال: فقان، عثمإلى اختلافهم فرفع ابوه، التزيد: 

،١لقريش بلسان نزل فإنه التابوت؛ 
الصحابةاجملع إلى أدت عدة فوائد الجمع لهذا كان وقد 

عثمانانفراد وعدم تقريرإجماعهم مر وقد مواْ، ما ؤإلغاء عليه 
١^١^■:تلك ْن فعل، بما 

الأخيرة.العرضة ل يستقر ولم تلاوته، سخت، ما إهمال ١( 
المختلفةالقراءارت، وحو0 تجمع بتلريقة المصِحفإ كتابة ٢( 

علئالقراءايت، وجوه وتوزيع القرآن، عليها نزل التي والأحرق 
،.الواحد١ الرمم يحتملها لم إذا المصاحف، 

(.٣٠٢٩القرآن)تمر أبواب، اJرمذى، صتن )١( 
عمرواثمازأ.لأبي ، ١٠الأمصار)ص مصاحف رم ل المقغ ينفلرت )٢( 



الصحايةيكتبه لكن كالذي قرانا، ليس مما المصحف تجريد ٣( 

لنامخأوبياما لمعنئ، شرحا الخاصة ماحفهم مل 
عهدل ونخها الصاحف لحمع الدامؤ السب يتبين وبهذا 

ابتداء،حذيفة من بإشارة كان ذلك وأن سواها، ما وحرق عثمان 
ص_ثحتاوند ذللا،، بعد يرجقآعةءةة الصحابة من وبإقرار 

هولأنه الحرق؛ يناله م لحفصة مصحف، بأن البخاري رواية 
رسولعن صمن، التي القراءة أوجه فيه حمعت، الذي المصحف، 

أنالصحابة من أحد يثع ولم الأخيرة، العرصة ق وأمها ؤ^، اش 
الأمرق ما كل بل عثمان، فعل ما بسبب أونقمي؛ فيه زيد القرآن 

الزيادةمن حالنا القرآنر نص الاء بقعلئ حرص ان عثمأن 
يدرجهاكان التي التفسيرية القراءايتج جميع فحذفح والتقمى، 

وكدللأؤلأشهم، يكتبون كانوا لأنهم نهى؛ الق الصحابة يعفى 
قمكتوبا منفردا اف كلام هو الذي القران وبقي النزول، أسباب 

أنملجديد من الناس علن الأمر يختلط ولكيلا وحده؛ ممحفإ 
ءند0،ثستإ الذي بالوجه الناس علئ يقروه قارئ مصحف كل ْع 

وظلعاليه، وأجمعوا مثناه علموا حين عثمان برأي الناس فرصي 
تصديئاذللأؤ وكل هدا، يومنا إلن وحطا حفظا موثئا القرآق النص 

للكردير.)ص٦ْ( رسمه وغرانّ، القرآن تاريخ ينظر• ، ١١



هفحففلت]الحجر:بم[. ؤ اطه! ول لق
والصدور.الطور 

التيالحوادث ب،«: مشا كان عقمان فعل ما أن ض يدل ومما 
أحدمع يحين القراءة، و حلاف من الني. عهد ق تكررت 

فكيضق^، النبي من يسمعه لم غيرْ عند حريا الصحابة من 
النبيعنها مات أحرنا أو حرنا ويلغي عثمان يتصرف أن يتصور 

قتلوقد أ المسلمين؟ من نكعر هنال يكون أن دون •يا يقرأ وهى 
ثغرةخصومه وجد إذا بالك فما ذلك، دون ما علئ لقك عثمان 
التحريقيي الرئيس السبب تكون أن دون له يتركونها أكايوا كهده 

ءله؟اُه.

الطلبه.الحفرمحيأحمل.إ■ءالاد; )١( 



ايواحنحديث 

اسمينْع وجوف 

تعالئ،اطه كتاب الإيمان السالخين: السمنة!وى الأمور من 
قمتمن وحفظه والتحريف، والتبديل التغيير من محفوظ وأنه 

كلعقيدة ل ثابتة أمور هده الساعة... قيام إلئ المتعامحية الأجيال 
لم.م

حيئاويالشهوات حيتا يالشبهات الملمون بلي عصر ول 
الشبهمن ألوان إثارة ق حيرا  ٢٠—7ا يريد لا من يفتأ لا آئم، 

الشبهذكر كثرة لأن أوواهنة؛ صعيفة كانت مهما والشكيكات 
وريماالملمين عامة من لللك٠ يتهيأ من به يصهنادون وسيلة 

مثقفيهم••!

يغيةأوردوه فمما نمالئ، افه كتاب حتى منهم لم يللم 
منله اش حفثل وق الله، كتاب ل والتثكيلث، الإسلام ق العلعن 

أكلت،التي الداجزرا، حديث أوالنقصان؛ أوالزيادة التحريم، 

ماكل هي ت وقيل الموعز، إلئ تخرج ولا السن، تآلف، التي الشاة الداحن; )١( 
(.iv* /a)حجر لأبن الادكا فتح أوُلترا• شاة مملكا، اليوت يألف 



محفوظةولكنت الكبير، ودطغأ الرحم آية فيها التي الصحيفة 
محغغا.عائنة مرير تحت 

فيه،القاد وأقوال درحته، بيان مع الحديث لهذا وسعرض 
وسيكونأمثالها، عليه تروج من بيا يغر ولا الشبهة تدحض حتى 

مقامات،!ثلاثة ز الكلام 
الداجنح،-يث نص أولا: 

طريف،من وغيرهم والدارقطي وأبويعلل، ماجه ابن روئ 
بنتعمرة عن حرم امح، بكر أمح، بن همداش عن، إسحاق بن، محمد 

الرحمآية نرلت، *لفل فالت،! محقها، عاسة عن عبدالرحمن 
فلمامريري، تحمن، صحيفة ق كان ولقد عثرا، الكبير ورصاعة 

فأكلهاءرداحن يحل بموته وتشاغلنا اممه رسول مات 
فأكلتها٠لنا دويثة ...ودحاJتV  ١٠ولفثله! أحمد عند وهو 

ْ>،ءلربقا؛>،والدارقض، وأبويعلمم، والزار ماجه ابن، ورواْ 
٢٣١هعاعائشة عن أيه عن القاسم بن عبدالرحمن عن إمحاق، 

بمثله.

نيوم(، )•١٣نتسة لابن الحادين، مختلف، وتأويل ^(، )اi٩ماحه ابن سنن )١، 
(.٤٣٧٦)ال-ارنطنى وسن )7ا/ها(، ملن أبي وسند (، ٢٩٨)الزار 

(.٢٦٩)ا■/)؟(الند 

!(،٠٨٨)يعلمن أبي وسند (، ٢٩٩)ايزار وسند (، ١٩٤٤)ماجه ابن منن )٣( 
(.٤٣٧٦)الدارممي ومحن 





الرابعةالطمة وبين ا. ل وغيرهما والدارهطتي أحمد بذلك وصفه 
حديثهممن بشيء يحنج لا أنه على اتفق من امم: لمقدمة ال 

الضعفاءعلى تدليسهم لكثرة والسماع؛ فيه صرحوا يما إلا 
ُاوجامل"ا".

بنعبداش عن مث0 إسحاق ابن فرواه الاصهلراب، ،،: ٥١٥١العلة 
عنومرة عائشة، عن عدالرحمن بنت عمرة عن حرم بن بكر أبي 

نالعمرة. ؛إمقاط ، عاتثة عن أبيه عن القاسم بن عبدالرحمن 
وهوإمححاق، بن محمد به تفرد باطل، حدث هذا الجور٠الت 

الاصطراببعض الحديث هذا إسناد ول الحديث، صعيف 

~ومنمالك، فرواه لالثقادت،، إسحاق ابن مخالفة الرابعة: اسة 
يمتعمرة عن حزم بن بكر أبي بن عبداض عن لم- مءلريقه 

عشرالمران من أنزل خيما ءكان قالتا. أما عايشه عن عدارحمن 
فتولمعلومات بخمس نسخن ثم يحرمن، معلومات رصعات 

القرآن«لْ،.من يقرأ فيما وهو اض. رسول 

(.٠١)ص ليس ياكد الموصوض بمراني، الممديس أهل تعريف، )١( 

والدارممي(، ٤٠٨٨وأبويعلن)(، ٢٩٩)والمزار (، ١٩٤٤ماجه)ابن رواْ )٣( 
(٤٣٧٦.)

الدارطيعلل ويفلر: (. ١٨٤)A والمثامر والصحاح والمناكير الأباًليل )٤( 
ص.)ه\إ 

(.١٢٧٠الموطأ)(، ١٤٠٢لم)مصحح )ه( 



بنيحنى عن جماعة ذرواْ فيه، بكر أبي بن عبداف وتوبع 
(Jjj®ت تقول نيها عائشة سمعت أما عمرة، عن الأنصاري معيد 

حمسا أيفزل نثم ات، معلومرصعات عثر لقرآن ال 
لا، معلومات 
القاسمعن القاسم بن عبدالرحمن عن سالمة بن حماد ورواه 

منأنزل فيما ،ركان ت قالت، ضعتقا عايثة أن عمرة عن محمد بن 
نمرصعات، عثر إلا الرضاع من يحرم لا أن سقط; نم القرآن، 

ا.رصعاتءر أوحمس يعدت نزل 
مخالماإسحاق بن محمد ما تفرد منكرة الداحن فزيادة 

عنهفقال ابنإسحاق، ق الأئمة أقوال الدهي لختس وثل للثقات، 
رتبةعن فيها حديثه فينحط الأحكام، أحاديث، ق وأما ير! لاق 

را منكن يعد فانه فيه، سد فيما إلا الحسن، رتبة إلئ الصحة 
ولهأسند، إذا الغازي ق حجة إمحاق وابن العلوت ل وقال 

وءجائب''لا،.كير منا 

الكرئj والمهقي (، tr-A)؟ص j والدارممي (، )؟OMلم مروا، )١( 
(tot/U.)

(،٤٨٦)\\/ ار الأنمشكل رح شق والطحاوى (، ١٩t٢)ماجه ابن رواه )؟( 
واسرانىفيالأوط)ااأ؟(.

-ا0(.الملأء)٣٨ أعلام ص )٣( 
)ا(العالولالشاسار)اا(.



الحديثصحه فرض ض ائناقثة ئاص 
إطلأيا،له تأثير لا فهذا صحيحة، القصة أن حيلا فلوفرصنا 

ولاالبتة، ثيء منه نمص الكريم القرآن أن على فيه دليل ولا 
مماالمحصس الزاف رحم لأن الض-ياع؛ من له اممه حفثل يناقض 

وحكمهرممه نح مما رصعات وعثر حكمه، وبقي رممه نح 
نحما إدحال، يجوز فلا ، التح أنولع من نوعان وهذان معا، 

ونزول،إلسه. لأحل. حاجة لا إذ الثريف،؛ الممحف، ق رصمه 
حياةل عدة بمراحل مر الإسلامي التشرع أن علم إذا الشبهة 

ذلكومن الأعلن، الرفخ، إلف وانتقاله وفاته وحتف ه المي 
امتقرما إزالة هوت والتح والأيات، الأحكام لبعض التح وقؤع 

تابتا،السابق لآكان لولاه ماراحتا وارد بخهلاد-إ الشرعي الحكم من 
والتح. مرعي '--، ^٥٧الشرعي الحكم رفع دإ عنه ؤيمبر 

آوثنيهاءاية ثى ثنح ^ما تعالئ! قوله أدلته ومن ديننا، ق ثابت 
تاJمرْ:٦•١[.ه محد.؛بح ميء ءقَلمو اق،  ٧١ثلم ألم نمآآزخل4-أ بمد ئأب 
٢•ل نركها أي• ننسها، ' القرطي؛ قال 

(.OU)؟/ للسوطي القرآن علوم ذ الإتقان بفلر: )١( 
عالومل حث وما (، ١٧٦لأزرناف)A القرآن علوم ي العرفان ماهل بمفلر: )٢( 

(.٢٣٨القرآن)
(.١٧٨القرآن)\\إ لأحكام الجامع )٣( 



تركمما القصة— —لوصحت الداحن أكلته ما يكون وحذا 
يكونبل الشريف، المصحف كتابة بعد أحرق ما مثل مثله ونسخ، 

استقرلما تعالئ اممه حفظ أمياب من وترك نح لما الداحن أكل 
٠لمتموخ ١ به يحتلهل لا حتى يشخ ولم 

وقدللفايدة؛ منه طرئا نوق نفيس كلام ويذإئث حزم ولابن 
والمالممحدونالكاذبون ولدها بأحبار وأتوا مديدا غلطا قوم غلهل 
وهذاالبتة... ذذهسا متلوة آية فيها صحيفة أكل الداحن أن منها 
اعتقاديحل لا الذي وأما اعتقاد©. ومن منه ياهه نعوذ ضلال كله 

هدتصلود(ه ردا١^^٧، ؤ.إثاثق ت تعالى اض فهوقول سواه 
أمهاتعلى اكناء أساء ولقد كمر، ا هل، ق سلئ، فمن 

الشاةاكلمه حتئ بيوتس ق يتلمئ ما بتضيع ووصفهن المؤمنين، 
أكلالذي لأن ممتنع؛ ومحال اهر محنكن،ب ا هن. أن مع فيتلف، 
اممه.رسول يكون أن إما وجهين، أحد يخلومن لا الداجن 

المداحنأكل فسواء حفظه، ق كان فان أئسته، قاس أوكان له، حافظا 
أكلهفسواء أنسيه فد اممه رسول كان ؤإن تركها، أو الصحيفة 

قالكما فيه إثباته يحل فلا القرآن، من رفع قد أوتركه الداحن 
هأمحرومامحه4ت الى تع

منسيئا —أصلا— ينئ لا أنه على تعالى فنص ٧[• ]الأعائ;ا'، 
تعالئاممه رفعه ما كل بل ايه... يانرفعه تعالى أراد ما إلا القرآن 



وج^خ^عرظٍٍ________يدعس
عنناما رفعه، إلئ قاصدا الّك، حياة ل رفعه فانما القرآن من 

مسلولا كلها، الصدور من أوممحوا مني، غير كان إن تلاوته 
هدايجيز ولا اممه رسول( موت بعد ذللث، من شيء كون إلى 

,إداءنر(رتاأؤوولدالتءؤ الى؛ تعه لقولتكذبم-، ه لأنلم؛ م
لاسم:بم[''لاا.

رمئا،فهومنسوخ القرآن ل شتا لم ما أن يسن سبق ومما 
وأماآءلف؛ن! الألومي قال( نسخ. دون ضخ أنه اعتقاد يجوز ولا 

الداحنفآكلها هئا عاسة عند صحيفة ق كانت، الزيادة كون 
مجنالداجن بأكل ضخ ذلك أن ق وكدبيم الملاحية وضع فمن 

.it)؟( ٠عيرسح 

الزيادةمن الكريم القرآن حففل تولى تعالى افه أن تقرر فإذا 
ندافه. رسول، يكون أن إما ذهست، الش الأيات فإن والضان، 

وماالحمد، ولله حفنل بلغه وما ريمبإ، بلا بلغها وند يلتغها أمر 
منشيء فيه كتنتح ما بذهاب، ولا ه^ه، بموته يفر لا حفنل 

ؤإنعليهم، اطة رضوان أصحابه من جمع يحفغله دام ما القرآن، 
القرآنق وكتم_إ أن يأمر لم ولكن أو؛لغه شيئا، يبلغ لم كان 

(.٤٧٩)ا/الأحكام أصول j، الاحلكم )١( 
(.١٤٠)١١/ المثاق والسع العظيم القرآن ير نفق المعاق رّوح )٢( 





م;••؛

آ؟ممح•يههمح،• ;ه؟?( 

كتابةعن !_، 

وتءمحقيماتشبهات 

أتيها،علئ الموية الة لمحاربة الألمة الحملات تزال لا 
فيهاوالتشكيك المنة ل الهلعن به براد مجتمع أو محفل من فما 
جاءتقد وأنه النبوي، الحديث، كتابة عن النهي مسألة ونثار إلا 

أحاديثه.ره.كتابة عن كلها ص ثابتة وآثار صحيحة أحاديث، 
كتابةعن النهي ث أعني — المسألة هدم أن الأمر: و>ميمة 

تأريحاباعتبارها العالم أهل كتمي، ق مذكورة ~ النبوي الحديث، 
للتشكياكخ.أو للهلعن أحد يقها ولم نة، التدؤين لعلم 

التنمرمن الذكر لهم حففل أن عباده على تعالى اممه نعمة عظيم ومن 
محلوفه4ءؤ الى؛ تعول يقديل، والب

النيوهالمسنة حفط الكريم القرآن حفظ جملة ومن لالحج_رت٩[٠ 
العزيز.للكتاب والثارحة الميتة هى إذ المهلهرة؛ 

أضواءكتابه ق رمة أبو عنهم وتلقفها المستثرنن يعمى الشبهة هده أثار )١( 
٢٣٠٠)المحمدية السنة على  تأجه.على صار من عنه وملها (، ٠٢٥



الإسلامأعداء ينشرها الي الشبهات جميع فان الحال وضعة 
الحقمن فيها ما بمقدار إلا قبولا، تلقى ولا تنتثر لا وأذنا•؛م 
لحاء يما سندلون الشبهة هده أصحاب رأينا لدا ؛ المتشابه 

النبوي،الحديث، كتابة عن النهي من والاثار الأحاديث، بعض 
تأمرالتي المريحة الصحيحة المستفيضة الأحاديث، عن متغافلين 

منها.طرف ومياتينا الحديث،، بكتابة 

إذاتناقضهم بيان معرض ل - لهم يقال أدلتهم موق وقبل 
الأحاديث،-يدم حنتم أين فمن الكتابة، عن من المي. كان 

المنة،كتب ق مكتوبة هي ألمست، ا -ا_1؟ تمتدلون التي، والاثامحّ 
جوازعن جوابكم كان فما لها؟ فهمكم مناقشة عن النظر بغضي 

التيشبهتكم عن جوابنا من فهوجزآ حا، والاحتجاج تدوينها 
روجونما•

عنه:والحواب به، استدلوا مما جملة وفيماياتي 

قال;اممه رمحول أن ؤمحغفؤ الخيري محعيد أبو رواه ما ١" 
دشمحة«ل؟ا.انئزآن ي عر كلم، زنن عر، ^؛^١ ارلأ 

(.٢١٥)صرت تيمية لاين المحبة ق ناعية ينظر• )١( 
(.)!٠٠٣ملم رواه )٢( 



يختلطأن حشية الأمر؛ بداية ل كان أنه ع«ام: والحواب 
لكلبخاريالمحيثين! بعض أن على الكريم، بالقرآن الحديث 

الخيريمعيد أبى على بالوقف الحديث أعل ند وغيرْ 
بنزيد لحل قال; حند_، بن اف عبد بن المهللب روئ ٢" 

لهفقال يكتبه، ائا إنفأمر حديث،، عن فسأله معاوية على ثابت، 
حديثه،من يئا ثلانكتم، أن ا أمرناف ول رسإن زيد! 

فمحاْره.

وهوغيرزيد، بن كثير فيه صعيف؛ حديث، بأنه عنه: وماب 
زيدايدرك لم والمهلال_إ قوي، 

الحديث،أبي جمع قالتا! محق؛، عائشة المؤمنين أم روتر ٣" 
يتقلب،ليلته فبات، حديث،، مائة حموكانت، اف رسول عن 

؛لعلث،؟أولشيء لشكوئ أتتقيب، فقيت،! فغمني، قالتؤ! كثينا، 
-بما،فجئته محدك، التي الأحاديث، هلمي بنية، أي قال! أصح فلما 
أموت،أن حشبت، قال! أحرقتها؟ ٢ فقالت،! فأحرقها، بار فدعا 
به،ووثقت ائتمنته قد رحل عن أحاديث، فيها فيكون عندي، وهي 

(-٢٠٨حجر)ا/ لابن اناري فتح ينظر؛ ، ١١
وأبوداود)مااآ"ّا(.(، ١٨٢)ْ/ نيم مأحمدل رواه )٢( 
(.٣٠رص: اعاشفة الأنوار يظر: ( ٣١



ذلكتقلدت قد فأكون حدثني، كما يكن ولم 
كبرتابن وقال ا، ل الذهبي قاله كما يصح لا بأنه _؛ ويجاب 

فانهصحته؛ فرض وعلن جدا"لص. الوجه هذا من غريب "هذا 
بخشيةمعلل وثقته بكر أبي وفعل الحديث، كتابة جواز على يدل 

اتىابةعئنلأيوثق؛هلا/
أنأراد وثقته الخطاب بن عمر أن الزبير بن عروة روئ ا— 

فأشاروااش.^، رسول أصحاب ذلك ق فامتثار السنن، يكتس، 
يوماأصبح لم شهرا، فيها افه يستخير عمر فهلفق يكتبها، أن عليه 
ذكرتؤإف السنن، أكتب أن أردت كنت إق قال! له، اظه عزم وقد 
وافافه، كتاب وتركوا عليها فأكبوا كثا، كتبوا قباكم كانوا قوتا 
أ؛دالْ/بشيء الأ4 كتاب ألبس لا واط4 

يمعلم الزبير بن عروة فإن منقطع؛ حبمر أنه واتجاب 
الصححر٦ا.علمن ؤ. عمان بن عثمان حلافة ق ولد لأنه عمن؛ 

العمالكنز ل الهندى والمتقي (، ١١)ا/ الحفاظ تذكرة ق الذمي أورده )١( 

<.١١)\إ الحفاظ تذكرة )؟(ينظر: 
(.٢٨٥)'ا(؛بظز:كزانمال)'ا/ 

(.٣٨)ص: الأنوار)ا(بنلر: 
العلمبيان جامع j بر المد وابن ما'ا(، المدخل)ص: ل المهمي رواه )٠( 

؟(.Ytوكله)١; 
(.٢٢الكمال)٠٢; مذب بطر: )٦( 



وه.عكقٍٍٍٍءٍثص
علئلا الحديث كتابة جواز علئ دلل فانه صحته؛ فرض وعلئ 
>:<الخناب بن عمر به ٠^ لما عنه مهئا كان لو إذ محها؛ الهي 
القرانترك خشية وهو ت الكتابة عن عدؤله محسب بين أنه كما 

\خر٠سميء واكاصه الكريم، 

أنأراد فك الخلماب بن عمر أن جعدة بن يحين روئ ٠" 
كانمن الأمصار! ق كثب ثم يكبها، لا أن له بدا ئم السنة، يكتب 
فليمحهشيء عنده 

بنعمر يدرك لم جعدة بن يحيى منقطع؛ انه ى■' ويجاب 
الخطابل؟ا.

أوصعيفة إما وهي الأحرئ، —ار الآُبعض بتدلوا اسكما 
ا.لمهلهار يتسع لا والمقام منقطعة، 

ازكتابة،عن الهي فيها جاء قد الي والاثار الأحاديث هدْ ثم 
لصريحة وكلها إسنادا، وأصح منها أقوئ هو ما عارصها قد 

منها!طرف وإليلث، الحديث، بكتابة الإذن 

.. مكة. وله رسعلن اض فتح لما أبوهريرة! فال ١— 
اكتبواممالت — اليمن أهل مذ رجل ~ أبوما؛ قام وفيه• الحديث، 

(.٢٧٠)؛/ وفضله العلم ييان جامع ل الر عبد ابن رواه )١( 
(.٣٩الكاشفة)ص: الأنوار بفلر: )٢( 

؟ا(ء- ٣٩الكاشفة)ص: الأنوار )٣(يرايع: 



ثاْ«راا.ءاكتثوالأيي اض رمول فقال اف، ننول ثأ لي 
عندكمهل طالب! أبي بن لعلي قلمت جحيمه؛ أبو قال ٢— 

ميصتيوض؛،أزناذي
العملهال؛ الصحيمة؟ هذه فى قنا ئلت؛ قال؛ الصحيمة، هذه 

بكايل؟آ.ئنيأ يمل زلا ١^، ثقكاك 
حديثاأكشر أحد البي أصحاب من ما هريرة؛ أبو قال ٣" 

وثُيكتب كال قإئة عنرو؛ بن اش علمي من كال ن! إلا مني، عنة 
١٢^.>

 —i صحمالهم أل والتابعين الصحابة من عدد عن ثبت
قكسب، وقد ه^، اممه رسول أحاديث من حملة ا فيهيدونون 

الحديث،ل ان يرامحمثل وبحوث، كتب نتها ودرامحا جمعه
وغيرها.للصويان، الصحابة' و"صحاوف للأعفلمي، الموي" 

والديانة—الصدق -أهل الحالم ق الراسخين محلريهة كانت، ولما 
اشقال كما وحئ هي إذ كله؛ البي،. عن صح بما الأحد هي 

؛[،]١^٣، لأننإلأجممحه4 ؤ تعالئ؛ 
ببعض،بعضها اش ومحول أحادينا صرب إلئ يلجوول ولا 
الهدظ•عن المحرفين البيع أهل هوحال كما 

(.١٣٥٥لم)وم؟(، triالخاوي)رواْ )١( 
وجهآ:م.من نحوْ ( ١٣٧)•سلم وروئ (، ١١١)الخاوي رواْ )٢( 

(.١١٣الخاوي))م(رواْ 



^^ِدسٍٍٍٍٍ_ٍ_يدخى
قدالالع. رسول حديث كتابة أن يرون اسم أهل لذافإن 

بمرحلتين:مرت 

الأمر؛بداية ل ذلك وكان الحديث، كتابة عن الهي الأول؛ 
الكريم؛غير0لاا.القرآن احتلامحل مخافة 

الدعوة،استقرت أن بعد وذلك الحديث، بكتابة الإذن اثئانية؛ 

الكتابةعن فالهي الكريم، بالقرآن الالخاس من الني. وأمن 
هذا—موصحا القيم ابن يقول ا، ١ الإباحة الأمرين وآحر متقدم، 
فيها،والإذف الكتابة عن الهي الني. عن صح "قد الأمر-: 
الهي"للحديث ناسحا فيكون متأحر، والإذن 
وقتيةألة مفهي الحديث؛ كتابة عن الهي مسألة قيد هو هدا 

المستةمحددةبفلروفواعشاراتمعينة؛كالخوفمناختلامحل 

أوالجدد، المسلمين من والشك الريبة إلئ ذللث، قيودي بالقرآن، 
الإذنوحاء وارتفعت، الاعتبارات هذه زالت ثم نحونلك،، 

بالكتابة.ال؛ي، ْن الصحح الصريح 

(.٢٠٨اوارى)\/ وفتح (، NAtاض)ل/ معالم يطر: )١( 
(.NAtالمن)ا/ ،عالم )؟(بطر: 

(.٢٤٥داود)ْ/ أبى سن مختمر مذيب ( ٣١



توخعلئ المتأخرة الأعصار ق العالماء حكي وقد 
)كيرغير من ذاخ شاخ تفيض، مأمر وهذا الحديث، كتابة 

ولزموملم، وعلم النحو، هدا على الأمر فهم من فالمويق 
وآطيمأؤرأطمأآق< تعالئ! بقوله تمكا حمالربانيين، العلماء غرز 

،:؟؟[.xLJI]ه أيق أتثع عإئررنوأكا آثما ءاءد؛وأ ويم ثآحدروأها ألزسوو 
عنالمهتم، ~وهو بوقت الممل يجعل أو بالماطل، يجادل ولم 

تشرعمن التخالهس بغية الأوقايت،؛ كل ق عاما ~ الحدين، كتابة 
المرملينخير هدى عن الزائغين هوحال كما وأحكامها، المنة 

ا.والغوايةأ الرلل من به ونعوذ الهداية، تعالى الأة أل ن

(.١٣٢)ص؛ الحديث علوم اخصار ينظرت )١( 
إبراهم.علاء إعداد: )٢( 



سمأث^"آ،^س
يتصيدأن جهله أو الإسلامي المنهج خالف ممن يحلولكثير 

أوتشهيتاله شهرة لتكون فكرته؛ يد نؤ أما يظن قد التي الغرائب 
ولايزول الذي الغثاء قبيل من هذا أن يعلم والمؤمن لمنهجه، 

إكئأآتاس ماثثع ؤأما جمة ملهب آلرد ؤ،*؛ ت تعالى يقول محقي، 
فيآهمهتبم;7؛[.

اتخذهاالتي الغرائب تللث، من لواحدة عرمحى المال هذا وؤ 
مخالفتهابدعوي المحيحة؛ الأحاديث لتضعيف ذريعة بعضهم 
عاليها.الرد وتفصيل الكريم، للقرآن 

اسمن:محمل 

قال؛ه المي عن >-. أبوهريرة رواْ ما بعضهم علئ انته 
تعالئ:قوله مع ا< كذبات،... ثلاُث، إلا إبراهيم يكذب ررلم 

دقالوا: فقلمر؛م:\ا[، صذ.يماماه إدق؛كال 
فكيف،صديما، الكريم القرآن ق إبراهيم تعالئ اممه سمئ 
تضعيفل شبهتهم محصل هذا ا عليه؟ الكذب إطلاق يصح 

عليها.الرد بيان ؤإليلئ، الحديث،، 



الليث:نص 

يكذبررلم <! ,ة—١١افه رمول أن ومحفتؤ هريرة أبي عن 
قوله:اذت ذات ق نتتض كذبات، ثلاُث، إلا نط ء.؛ النبي إبراهيم 

هحى.يرهمفدا همل؛،) يجة I ه وقولازات:بمخ[، لاك_ه منم وق 
ارة،مومعه جبار أرض قدم فإنه سارة، ثان ق وواحدة لالآس1ء:'اآ"[، 

امرأتيأتالن، يعلم إن الجار، هذا إن لها• فقال، الناس، أحس وكانت، 
يأختي فإنك أختي، الث، أنفأخبريه ألك مسفإن عي-لثإ، يغلبني 

..«وغيرك.غيري لئا مالأرض ل م أعللا إف فادم؛ الأس 
الحديث،لاآء

الخوابعنشهتهم:
وجهين؛من الحدث هذا ا تضعيقحول شبهتهم عن يجاب 

وضيلي:إجمار 
٣^^١^:الرد أولا: 

إمامارواه فمد الصحة؛ درجات أعالي ق الحدين، هذا ا~ 
أصحا هبمِاللاوأين ءحي*حيهما، صسل ظ^نا لم ومالبخاري الحديثا 
صحةعلى الأمة أجمعت، وند تعالى، اش كتاب بعد الكتب، 

القبول،بلهما الأمة لتالقي —دللئح؛ ٠ القطع وعلن أحاديثهما، 
الطرقكثرة مجرد من العلم إفادة ل أقوئ وحده التلقي وهدا 

لميم.واللففل (، ٢٣٧١لم)م(، ٣٣٥٨)الممحارى رواْ )١( 



أحديطعن ولم ٢، حجرأ ابن الحافظ محاله التواتر، حل عن القاصرة 
يمكنفإنه وعلمه الحديث، هذا ل المتقدمن الحدين، أئمة من 

اللهلنبي الكازُسا بة نهذا ق وليس قاله، هؤ النبي بأن القملع 
الأنة.القطة إلئ يقودل وهدا ص، إبراهم 
يروونوملما— —البخاري الصحيحين صاحبي أن ٢— 

صحةعن يبحثان فهما ه^، محمد نبينا عن الثابتة الأحايين، 
ووجوههاباليلأله يتعلق ما أما الصّحة، مروحل واستيفاء السند، 

بينالحقيقة- علئ وليس اهر الفنق ت -أعني التعارض واشتباه 
الفقه،أصول عالم ل فيه ويثحن، آحر، مجال فله والأية الحديحا 

مجنوليس الدلالة مثاحنا من هو إذ والترحيح؛ العارض بواب، أق 
الرواية.مباحث، 

القرآنبين البتة للتعارض وجود لا أنه سلمات المعلوم من ٣- 
وكيف،لأحكامه، ومفملة ومبينة للقرآن شارحة السنة فإن والستة؛ 

نحاليرتيقول إ تعار؟ افه من وحى وكلاهما بينهما العارض ياق 

ماأي: ؛[، لأنحممح4]ثم;م، ي ؤ
به،أمر ما يقول ؤإنما وغرض، هوئ عن نولا المي. يقول 
نقصانأ؟ا.ولا زيادة غير منر موفرا كاملا الاس إر يلغه 

(.٦٠)ص: اسمر رئ )؛(يطر: 
اينرممر)7/ماا(لأ)؟(تقمر 





١^:ض اسني رد ثاث: 

علنليس الثلاثة الأمور علن الكدب المي. إطلاق إن ١- 
السامعيعتمده نولا القائل يقول أن باب هومن ؤإنما حقيقته، 

كلهاالثلاثة وهذه كدتا، ليس الأمر وواقع التحقيق عند لكنه كذبا، 
بابمن هي ؤإنما غيره؛ ق ولا القصد ل لا الكذب عن خارجة 

ذلكتوتفصيل ،، الكذبأ عن مندوحة فيها التي المعاريض 
ومريض.عليل أي• لالص-اغاتتبمحا، ؤإفيسقبمأئ^؟ه قوله• أ~ 
""قم مامإن ت أراد؛ذلك، إبراهيم يكون أن يحتمل وهذا 

معزضمخلوق كل أن أي: - والض_حاكل؟، البصري الحسن قاله 
يبعدولا حازا. هم عيال إلن معهم الخروج من لقومه فاعتذر لذلك، 

تقبلالمبمحنن ستعمل الفاعل امم فإن اللغة؛ جهة من هذا 
كثيزا.

الموت•من علي مدر بما مشم إف وقتل؛ 
وكلوعنادكم. كفركم من أشاهده بما القل_، مقيم بل وقيل: 

صدقصحيح هو•خر بل كذب، فيه ليس هن-ا 

•M(.الممطفئ)؟/ حقوق بتعريف الشفا ينثلر؛ )١( 
•ا؛(.ْا(،واكفا)؟/ )؟(بمظر:شرابوى)7/ 

الباريوفتح (، ٣٦عادة)؟/ الدار وضاح (، ١٤٠الشفا)؟/ بمفلر: )٣( 
 /V٣٩١.)



أنوفيه: ]الأو_ا،:"آ\[، ه ه==قبمثمسا ئئ. ؤءل قوله ب- 
إنقال: كأنهطقكبيرهم، يشرؤل علق-جمره قمحإ إبراهيم 

أيماصدق وهذا لقومه، التبكيت طريق على فعله، فهو يغلق كان 
فيه.حلف ولا 

عليهم،الاحتجاج جهة على هذا لهم قال إبراهيم إن وقيل؛ 
المغارويعبد كسرهم[ ]j_: هو يعبد أن من وغضب غار إنه أي: 

فعلفعلق ألوهم، فاسينطقون كانوا إن لذلك، -بما هذا ففعل معه، 
قال:كأنه اعممادهم، اد فعلئ لهم تنبيها الاخرين؛ بكلق المير 

هؤلاء.نهلق إن الفاعل هو بل 

الإتبمم ليقولوا: الآكلأم هذا إبراهيم لهم قال أويقال: 
فلمإبراهيم لهم فيقول يمرون، ولا ينفعون ولا ينعلقون 

الأمةعند يجوز ولهذا منهم، الحجة عليهم فتقوم تعبدونهم؟ 
نفسه،ذات، من الحق إلئ يرجع حتئ الخصم؛ ْع الاءلل فرض 

؛.القرطبي١ قاله للشبهة، وأقعلمر الحجة ل أقرب فانه 
لأخته أيا مراده بأن عنه يعتذر ، أختي هذه قوله: ت~ 
وافهوهوصدق، الحديث،" ق به مصرحا ذللئ، جاء "وقد الإسلام 

]الحجراتت'ا[.ه ؤ.إتماآلمؤينؤنإحوه يقول: تعالى 

داروشاح (، ١٤١اسا)؟/ ويفلر:(، -٢٩٩٠٠٣القرني)١١; تمر )١( 
(،.٣٦عادة)؟/ ال



)تآههعرقسءٍٍ__ٍقدمح
وجهمن فيه هو به، عو،ض بقول الكفار إبراهيم مدافعة ٢" 

لكنبذنوب، ليسست، غيره حق ل كلها الثلاث وهذه صادق، 

أمرعن يكن لم إذ منها؛ أشفق ء.؛ إبراهيم 
كدتاتسش وقد الشرعية، الحاجة عند تباح المعاريض أن ٣" 
أنيريد المعنئ وذلك معنئ، المتكلم به يعني الكلام لأن باعتبار؛ 

المح_ض،فهوالكدب يعنيه ما ■على يكن لم فإذا المخاطب،، يفهمه 
فهدهالمخاطب يفهمه ما على ليس ولكن يعنيه ما على كان ؤإن 

باعتباركدبا تكن لم ؤإن الأفهام، باعتبار كدب، وهي المحاريص، 
.^٧١٢٢الغاية 

 —i هد0 لأصحاب، ويقال Iهدمبان التسليم فرض على الشبهة
كذب،فانه والتورية، المعاريفي من لا الكدي،، قبيل من الثلاثة 

ومحاجةالحق نصرة ل لكونه وا-بمبح؛ بل هوجائز بل مذموم، غير 
هذْأن علئ ;LJ^، ه البي يه لذا الظالم؛ ودفع ازطل أهل 

اتفقوقد المذموم، الكاري، مهللق ق داحلة لست، الكذ؛ارت، 
ظالملوجاء فإنه هذا: من هوأقل فيما الكذب، جواز علئ الفقهاء 
ليأخذهاان لأنوديعة سب، يهللأو ليقتله، مختفثا إنسانا يطلب، 

(.٥٧٠طم)\ااسربفوايو إكال، يطر: )١( 
(.٢٢٣)aA اك1وئ مجموع )٢(يطر: 



إحفاؤ0،ااث، ذلعلم من على يجب فانه ذلك، عن ونئل غصتا، 
.٢١١٠٧العلم ؤإنكار 

القول:خلاصة 

بالصدق،إبراهيم اتصاف ق محكمة الكريمة الأية إن 
المذكورةالكدبات أن ومعناْت ذلك، ل مرية لا صحيح والحديث، 

الأمرنفس ق وأما والمامع المخاطس، فهم إلئ بالنسبة هي إنما 
والثلاثت تيمية ابن الإملأم شخ يقول، ميمونا؛ كذبا فليست، 

لمالكن عنايته، ق يهنابقه ما باللففل قصد فانه وملاحة؛ معاريثس 

سفائلأبملاقهئئيكذ;ام.أفهم 
العملدلالة فان حمينا؛ الرمل بصدق يوقن أن الوْن وعش 

العملأن وذلك، ٤^^؛؛ إبراهيم على الكذب إطلاق ظاهر تمرق 
بهجاء ما صدق ليعلم به؛ موثوئا يكون أن ينبغي الرسول بان قي 
الكذبوحول مع فكيف، عليه، الكذب تجويز مع ثقة ولا اممه، عن 

امع،السسعند الكذب بصورة لكونه ذلك،؛ عليه أطلق ؤإنما ا منه؟ 
^^٤إبراهيم من لئ، ذليهدر فلم وقوعه تقدير وعلى 

؛٢١(./ NOلم)معلن النووي ثرح يطر: )١( 
(.١٠٧>؟(اكاوئالكرئ)ا-/ 



وه.ةسٍسٍءٍٍثدقق
لعلوالخوف شدة حال ق إلا ذلك— عالئ الكذب إؤللاق —يعني; 
وقديجوز، تللأ، مثل ق المحص ب فالكال ؤإلأ مقامه، 

إياهانميته وأما لأعظمهما، دفعا الضررين أحف، لتحمل يجمب،؛ 
لكنهمخلا، قبيغا كان ؤإن الكذب فان تذم؛ أما يريد فلا كذدات< 

عميلابن قاله منها، وهذا مواصع، ل يحس فد 

ويزيدنابصائرنا، علها؛مهثرينير يمي أن أل ننمالئ وافه 
٢.الزللر من ويعصمنا هدئ، 

(.٣٩٢)؛(؛طر:ذحاشرى)آ/ 
علاءإبرامم.



المشتككينعل والرد 

لحفظفيض أن لدينه حفظه وتمام تعالئ اض منة عفليم من 
فحررواالشاقة، الجللة المهمة تلك لتحمل مأهم رحالا، المنة 

منالحديث، صحيح وميزوا ورواية، دراية الحديث، علوم قواعد 
الحديث،يكون متى 7ا-ا يعرف وقواعد معايير وصعرا كما صعيفه، 
كعلمها برأممتكرم ا علونوا أمحبل أومردودا، مموثأ* 

والتعديل.والجرح الرحال وعلم الحديث، علل وعلم المصهللح 
علئأو الضعف، أو بالصحة الأحاديث، على الحكم يكن فلم 
علىكان ولذم-ا أوثالتشش، بالهوئ الجرح أو بالتعديل الرواة 
ومنالشأن، هذا حهابذة وضعها رامحمخة، وقواعد واضحة أمحس 

معالمأبرز 
ولولاالدين، من ناد الإمحإذ الأسانيد؛ ذكر التزموا نم أ٠ 

ويقول، المبارك ابن قال كما ثاء، ما ثاء من لقال الإسناد 
انظرواولكن الحديث،، إلئ نظروا "لا اكطان; حيد حمين يحين 

لمإذا بالحديث، تغتروا فلا ؤإلأ الإسناد، صح فإن الإسناد، إلئ 
يصحالإمناد"ل؟/

•( ١٥)ا/ صحيحه مقدمة ل سملم )\(رواه 
(.١٨٨)؟(طر:صسمابم)و/ 



وههءيدٍٍءًًًقئق
لمجردالصححن أحاديث يرد من على الرد ابلغ هذا وؤ 

بالحديثالعلم أهل إلى الرجؤع غير من لمعقوله، مخالفتها 
ارضيتعلا إذ للمعقول؛ وموافقته الحديث صحة له ليبينوا 

عندمقرر هو كما بحال، الصريح العقول مع الصحيح المتقول 
الملم.أهل 

وأهلوالكذابين الضعفاء روايات ورد اصت روا؛ة بول ق٠ 
ثتعالى بقوله لدللث، واستدلوا البيع؛ أهل من والمعاندين التهم 

]ال>جرات;أ[.ه تثئأ ء١مثأإنجآتك٠اصث ؤيتأبماٌ 
أبىبن على فعن اش.؛ رسول عل اثكذب من لتحذير ا٠ 
منفإنه علي؛ تكذبوا ®لا النه رسول قال ؤك؛-١^ ءلاو_، 
ا.الار«ل يلح علي يكذب 
نوةدرحاتيم ق والكلام الليث رواة ْعايب عن ممنض ا٠ 

لالخيبة من وليس الدين، وحفني الأمانة من هدا وأن وصعما، 
تعالئ.اممه لدين الصيحة من ؤإنما شيء، 
الصحيح.صاحبي كانه م٠ 

عنوصانوها تة الحفظوا الذين الجهابدة هؤلاء حملة ومن 
)ت؛البخاري الإمامان؛ الجاهلين ر ونجامالبطلين انتحال 

أنعلى اء الخل—اتفق ومد هك، —( ٥٢٦١)ت؛ وملم ؟ه(،  ٥٦

صحيحه)١(.مقدمة ق لم م)؛(رواه 



وقدلم، ومالبخاري صحيحا العزيز القرآن بعد الكتب أصح 
فوائدوأكثرهما أصحهما البخاري وكتاب بالقبول، الأمة تلقتهما 

تقيديممن كان لما مأن صح وقال وغامضة، محناهرة ومعارف، 
الحديث،علم ل نظير له ليس بأنه ويعرف البخاري، من 

بنمحمد الإمام مكانة والدال القاصي علئ يخفن ولا 
وسيمبحيرته ونفوذ اهللاعه وسعة البخاري ماعيل إس

بنلم مالإمام المكانة لث، تلق ويليه صسحيحه، ق احتياتله 
•شع الحجاج 

مادمولث البخاري سممتا في! النمعقل بن إبراهيم يقول 
الحتى الصحيم من وتركت، صم، ما إلا الجامم كتابي ل أدحلت، 

■ج-. 
تيقول الحجاج بن لم مسمعتا افه! عبد بن مكي ويقول، 

فكلالرازي، زرعة أبي علن الصحيح( هدا)يحني: ىا؛ي عرصت 
ماأثارأنلهءلةتركته''ر٣،.

•!١( را/ لم مصحيح على الووتم، مرح )١( 
)\ا٧(.الباري نتح •قيمة ينفلر؛ )٢( 

(.T'tUالباري)\/ فتح .قيمة )"ا(يحثلر: 



أحاديثهما.هم ض الإجماع حكايت ٠
أحاديثصحة على الإحم1ع العلم أهل من كثير حكي 

وفيمابالقبول، لكنابتهما الأمة لتلقي بذلك؛ والقطع الصحيحين، 
أقوالهم:من محللمحة يلي 

لممحكم ما حميع الصلاح! أبوعمروبن الشيح يقول 
مقهلؤعفهو لم( مصحيح )يعني! الكتاب هذا ق بصحته زظإك 

ماوهكذا الأمر، نفس ي بصحته حاصل الفلري والعلم بصحته، 
الأمةلأن وذللث، صحيحه(؛ )يعني! كتابه ق بصحته البخاري حكم 

قووفاقه ه بخلافيعتد لا من وئ مالقبول، بلث، ذلتلمت، 

الإجماع"'*؛.
قأحرج ما قبول على لمون المأجمع المسرال! ابن وقال 

بنلم مالمصين ولأبي البخاري، عبدالله لأبي الصمحين 
آ.ر يخرجاه ولم شرؤلهما على كان أوما ابوري، النيالحجاج 
لموماليخاري ل ما "جمهور ث تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 

قدولأنه المحو، هذا من غالبه لأن قاله؛ الّمح، بأن يقطع مما 
حطأ،على تجتمع لا والأمة والتصديق، بالقبول الحلم أهل تلقاه 

(-١٩)ا/ لم مصحتح على الووتم، شرح ينفلرت راآ 
ثناءللشيخ واليقين الظن بين الصحيحين أحاديث، عن نقلا التصوف صفوة )٢( 

عنالخائرة الإسلامية البحويث، مجلة فمن — ٢٩٤)A\/ الزاهدي اش 
والإرشاد(.والدموة والإفناء العالمية المحويثط لإدارايت، العامة الرئاسة 





حمظٍٍٍٍٍسسٍسسدعمٍ
عنايتهملشدة الحديث فأهل عندهم، يتواتر أن قفلا لغيرهم، 

ذلك،من يعلمون وأحواله وأفعاله لأقواله وصبهلهم نبيهم بتة 
اليتةلبه لغيرهم شعور لا مما فيه يشكون لا علما 

اذكرنوقد — العلم أهل تناقله ما وضوحا الأمر يزيد ومما 
أنهابمعنى للقتلع، الصحيحين أحاديث، إفادة من — نقولهم يعص 

مواء.كالمتواتر اليقيني العلم تفيد 
ابنحكى "ثم العنى~ت هدا —مبينا كثير ابن الحافظ مول، 
أحرف،سوئ القبول، بالكتابين هدين تلمت، الأمة أن الصلاح 

امحّتنيهليم وعيره، كالدارقطتي الحفاكل يعفس انتقدها ييرة 
لأنالأحاديث،؛ من فيهما ما بصحة القطع ذلك، من الملاح[ ابن 

العملعليها ووحما صحته خلنتا فما الخهلآ، عن معصومة الأمة 
نم. . . حيد" وهدا الأمر، نفس ق صحيحا يكون وأن يد لا به 

معوأنا فقال! الصلاح، لابن موافقته عن كثير ابن الحاففل أعلن 
أيصاوافقه كما أ إليه وأرثي عليه عول فيما الصلاح ابن 

٢.مواه"ل أعتقد ولا أختاره، الذي وهو بقوله• اليوطي الحاففل 

السائق.المر->ع ينظر؛ )١( 
(.٣٥)ص؛ الحديث علوم اختصار )٢( 

ه^(.)ا/ الراوي )'؟(تدرب 



بهيطول العلماء من به قال ومن سا ؤ ا}سمل واسنمطء 
تفيدللمعنية وفيه مبق، ما ذلك من وحبنا حدا، المقام 

لممما صحيحيهما، ق الشيخان أحرجه ما أن امل ومحلاصه 
منهاتقرائن، به احتفت قد التواتر، حد يبيغ 

الشأن.هدا ل لالتهما جم 
غيرهما.على الصحيح تمييز ل تقدمهما وم 
أفوئوحده التلقي وهذا بالقبول، لكتابيهما العلماء تلقى وم 

التواتر.عن القاصرة الطرق كثرة مجرد من العلم فادة إز 
قمازتالحكم هذا من ويسثس 

عنه.الجوايح وميأق الحفافل، أحد انتقده ا م٠ 
الحسث، الكتابين، ق وقع مما مدلوليه بين التحالف، وير ا مه 

منبصدقهما الحلم المتناقضان يقيل. أن لاستحالة ترجيح؛ 
إذحييتنا؛ عن خارج توهن.ا الأحر على لأحدهما ترحح غير 

الثبوت[.عن وكلاما الدلالة، ق هوداخل 

امشي[ما ويعني! ذللث، عدا وما حجرت ابن الصاففل يقول 

صحتهليم تعلى حاصل ٠الإج٠اع 

العلماءمن القول هدا وافق ممن كسرة هتاتفة بذكر الزاها_ى اف ساء الشح قام )١( 
(.٣٠٣-٢٩٣)\\إ ضرسمفيمجالةالخوثالإّلأمة والحدثض، 

(.٦١- ٦٠اكقلر)ص: نزهة ينظر: )٢( 



أحاد؛ثهما:من انتقد عما الحواب 
—لما ومالبخاري —أ-عض.' أنيما الحديث علماء عند تقرر قد 

أوأصلا، له علة لا ما إلا الحديث من صحيعحيهما ل يخرحان لا 
لعندهما موُرة غير أما عاليهماإلا الحفافل يعفى انتقدها علة له 

فإنعاليهما انتقد من كلام نوحيه فرض وعلى الحديث، صحة 
أهلعلى تقديمهما ل ريب ولا لتصحيحهما، معارصا يكون نوله 

الصحيحمعرفة ق الفن، هدا أئمة محن بعدم ومن عصرهما 
الجملة.حين، من عليهما الأءأراصل ^٠^ وحذا . والمعلل 

يخلما فيها ليس الحقانل بعض انتقدها التي والأحاديث 
فعل—كما حديثا حديثا الحماظ عنها أجاب وند يشرؤلهما، 

ترجيحوبينوا وغيره— الباري، فتح مقدمة ق حجر ابن الحاففل 
الأجويه:وجوه.ن عدة التنقية الأحاديث لهذه وذكروا صحتها، 

تلفيعلى الإجبع من مستثتا٥ صحنتها ْع أما الأول؛ الوجه 
علئشرحه مقدمة —ق الملاح ابن يقول القبول، بأحاديثهما 

فيهوقدح لم[ ومالخاري على تث*نى عليهما أحذ ما لم—ت مصحيح 
عالئالإج٠اع لعدم ذكرناه مما تثئ فهوم الحقافل من معتمد 

ته بقولتح الفق افغل المحته وامتحاه. القبول به تلقي

(.rtU-rtT،مد.ةذحابرى)\/ )١( 
(.٣٤٦»/ الهاري فح •قيمة ينظر: )٢( 



الأحاديثلهدم لموا مأمم والمعنئ! ،. حن"ل احتراز "وهو 
ابنالحافظ يقول لدا عليه؛ أجمع ما درجة تبلغ لم لكنها بالصحة 

محتها،ل متنانع انتمدوها[ التي ليع-ي- المواضع هذه فإن حجر! 
ا.ر الكتاب' لمعظم حصل ما التلقي من لها يحصل فلم 

ثرومحلاكتمال عدم إلى موجها القد يكون أن ا1ثاني؛ )!وجه 
الحديث؛صحة إلئ وليس كتابيهما، ل اشترطاها اكي الصحة 

العلمأهل محي فيه مرية لا الذي "الحق شاكر: أحمد الشيح يقول 
علمئوسعهم حديهم، امتدئ وممن المحققين، من بالحديث، 

لليس كلها، صحيحة الصحيحين أحاديث، أن الأمر: من بصيرة 
منوغيره الدارفطني انتقد ؤإنما أوصعقا، مهلعن منها واحد 

الدرجةيبلغ لم انتقدوه ما أن محنى على الأحاديث،، بعض الحفاظ 
الحديثصحة وأما كتابه، ق منهما واحد كل الخزمها الش العليا 

فيهاأحد يخالف، فلم ه، نف
عليهلما مخالفة ضعيفة قواعد علئ مبنى أنه اهالث: اثوجه 

صححعلى شرحه مقدمة —ل الملاح ابن يقول العلماء، جمهور 
لمومالبخاري على اكارقهلى تدرك اسقد البخاري—: 

سابق.الالمرحع )١( 
(.٣٤٦نح١٧^)\إ .قيمة )٢( 
الحديث)صْ-آ(.علوم خصار ا إلئ الحبك \و\ى )٣( 





أمرهمايهون من كل وأن مصنفيهما، إلئ متواتران وأغرم1 د1لق2لر، 
٢•المؤمنين''ر ميل غر متبع متدع فهو 

لالطعن من والغواية اليع أهل اللثا ممن المزمن فليحذر 
هدمإلئ بذلك يتوصلون ثأمما؛ من والتهوين الصحيحين، 

تعالى•يقول بنورها، الاهتداء وترك النبوية السنة أحكام 
عدابأرمحيجبم ؛ئنة تحديم أن م،؛؛ عن بمالمن ٌ ؤ»وثووي 

وسنتهوطريقته ومنهاجه مميله هو .ؤ وأمره تالور؛ّاآ"؛أ• ه آيث 
وافقفما وأعماله، بأقواله والأعمال الأقوال فتوزن وشريعته، 

وفاعلهقاتله علئ مدود نيو حالفه وما ل، مك 

(.٢٣٢)ا/ افاس حجة )١( 

(.-٨٩٠٩)؟(؛نظر:ضاينهم)^ 
إبرامم.)م(إءالاد:ءلأء 





^سٍءسطظ.ه؛إز(
اعتبارهاالعماثد، ل الاحاد خر حجية لمسألة بيان يلي وقتما 

أهلمن مخالفيهم عن به يتميزون والجمامة، المنة لأهل شعارا 
والبدع.الأهواء 

يرويهما ت لغة — الواحد خر I ويقال — الأحاد يخبر والهراد 

التواترشروط يجمع لم ما ول واحد. شخص 
عنكذب على تواطؤ لكثرته معه يمتغ عدد خر والمتواترت 

)٢(
•محسوس 

زره،الغريبلص،والزيحجر ام وأق
ا.والمثهورل 

عنالثقة الواحلس خر قبول على جميعا الإسلام أهمل كان وقد 
الهجرة،من الأولى المائة بعد المعتزلة أحدمث، أن إلئ ه، الّبي 

الأولالمدر من الإحماع صح وقد • • • ذلك ل الإجم؛ع فخالفوا 

(.٥١— ٥٠الفكر)صرت نخبة توصح ق النظر نزهة يتفلرت )١، 
i؟rxسرحي)؟/ المر الكوكب ثرح )٢( 
منبه التفرد ونع موصع أي ل واحلو شخص اروايتبم يتفرد ما هو العرسان )٣( 

(.٥٠حجر)صرت لابن النظر نزهة ند■ ال
للنروىوالتيسير الممرس، ينظرت ثلاثة. أو اثنان بروايته انفرد ما )أ(العزيز؛ 

(.٨٦)ص: 
(.٤٦)ص؛ النظر نزهة اثنتن• من بأكثر محصورة طرق له مجا المتهور؛ )ْ( 



كلهالأما الواحد؛ حر قبول علئ بعدهم حاء ومثن ~نعم~ كلهم 
.صرورىأ برهان وهذا معناه، ق كان ما ؤإلئ إليه.، راحعة 

إلىالأول، الصدر ل الملمون عليه كان الذي هوالحال هذا 
منالأحبار بين التفريق ثبهة تبعهم ومن المعتزلة أحدثت أن 

الناستتابع ثم الأحاد، وردوا التواتر، فقبلوا والرد، القبول حيث 
هوماالردود ولكن صحيح، ه تنهوق الذي التقسيم، هذا علئ 
مطلماالأحاد أحبار رد ومنها بامحللة؛ وآثار نتائج من عليه بني 

العقائد.ل حاصه حا، الاحتجاج وعدم 
الشبهت:هذه انتشار وراء المب 

وتأثروانتشارها، الشبهة هذه ذيؤع وراء الرئيس س_ا اليريح 
شبهةمن ~ أبقا ~ المعتزلة أحا.ثته ما إلئ حا، الحلماع بعض 
الشبهةهذه عليها، دليلا وجعلوها بل ا، منهأكبر هى أحرئ 
والفروع.الأصول بين الدين و التفريق شبهة هي الكبرئ 

تنهدمالكبيرة الشبهة هذه بنقض أنه أعلم— —واف وأحسسج 
اتباعاوتد؛ ولا عود لها يقوم ولا أصلها، من الاحاد أحار رد شبهة 

تاف يقول الشبهات،؛ ورد البامحلل دفع ل الكريم القرآن لهلريقة 
لالأنسا»:حا[،ه هوناهق ^ذا ئدمغانحُ وآلغلل بتلي نمذف ل دؤ 

(.!١١-  ١١٣)٨ حزم لأبن الأحكام اصول j الإحكام يطر: )١( 







المعلومةهي الفروعية والمسائل مخالفها. ق يفأو يكفر التي 
ال:والثوالقدر، الصفاُتح كمائل الأول: فالوا: قيالثرع، 

النار•من الكبائر أهل وحروج الشفاعة، ائل كم
أحكاموالفسق الكفر فال أولى؛ بالضد ذكرتموه ما لهم؛ فيقال 

العقل.-يا يستقل التي الأحكام من ذلك، ليس شرعية، 
القول:خلاصه 

وبينالأصول، ائل مميته ونبعينه توع بين الفريق إن - ١ 
هداومع • أصل له ليس باطل، الفرؤع، ائل مونميته آحر نؤع 
الإسلامشخ يقول باعتبارآخر، الإجمالية التسمية من ماع فلا 
ي*ُني،•~ الصنمين من واحي كل من الجليل أن الحق سمية؛ ابن 

فالعلمفرؤع؛ ائل موالدقيق أصول، ائل م— والأفعال الأهوال 
المحرمايثاوتحريم الحمى، الإملأم كميان الواجيامت،: بوجومبإ 
شيءوبكل قدير، شيء كل على اطه بأن كالعلم المتواترة: الفلاهر٥ 
منذللئ، ونحو اممه، كلام القرآن وأن بصير، سميع وأنه عليم، 

التوارلأ؟،.القياهرة القضاا 
صحيحة،وغير بامحللة، التفرقة هد0 علئ المترتبة الأثار إن ٢- 

العقائد.ق الأحاد خر حجية يعدم القول ومنها 

.)n\/١(مجموعاكاوئ)م؟(
(.٠٧-  ٠٦)٦! مجموع )٢( 



احتلموا— والتابعين الصحابة بعد — العلماء فان هدا؛ تبين إذا 
إفادتهق لاختلافهم —تبعا العقائد ق الاحاد نخثر لاحتجاج اق 

الملمأواصن-طنمون:
الثاس.ؤ الاحاد خر حجية الأوو; القوو 
منفكل للعلم؛ الاحاد خر بافادة القول لوازم من القول وهذا 

لذاالعقائد؛ ق بحجيته قائل فهو العلم الاحاد خر بافادة قال 
الدياناتأصول ل الواحد خر قبول مسألة جعل الزركشي وحدنا 

قدامةابن رب كما ،، ل العلم الواحد خر إفادة مسألة فوائد من 
العلمإفادته على العقائد ق حجيته 

خربحجية يقول ~ البر عبد —كابن العلم أهل بعض أن إلا 
للعلم.مقيدا يراه ولا العقائد، ق الاحاد 

جمهورعند الحلم يوجب القبول بالمتلقئ الواحد وخر 
وهووأحمل، والشافعي، وماللث،، حنيفة، أبى أصحاب من العلماء 

،،ئوزكلوابن فراسي كالأمحري: الأثمأصحاب أكشر قول 
ذهبولكن - مكلمون واممرمم — أكنرالأصولين عليه حرئ الزى محذا)١( 

عدمإلن ( ١٧٣)ص: الواحد" محر حجب "نشت محاب j غرب عادل احد 
أوالفلن.العلم الخر بإفادة بالضرورة تعلقها 

(.١٣٩- V١٣٨/ السبل الحر يفلر: )٢( 
ا'م(.)م(؛ننلر:روصةالأ>)ا/ 

٨(.)ا(اضدّفياورطأسانم1نوالأّاند)ا/ 
ال(./ ١٨تٍمب)لأبن الفتاوئ مجمؤع ينفلر• )ْ( 



^^يٍٍسٍٍظ.ه7آز(
خرافادة القول مالك، الإمام إلئ ننداد خوين ابن نسستا ونل 

والحسينالظاهري، وداود ا، ح-زمل ابن قال وبه ٢، للعل٠إر الآحاد 
الميمل'؟،،وابن الشيرازىل٣،، وأبوإسحاق الكراسي، علي ابن 

وبعضهممهللما، للعلم بحجته يقول فبعضهم بينهم؛ تفصيل علئ 
بالقبول.له الأمة تلقي يشرط 

المسمد-علئ الضابلة اسايد: ؤ حجيته ض نص وممن 
الاحادأحبار أن أصحابنا مذمب، المودة! ول ، لمذهب— اق 

ابنوهوقول ل أ الويانات، أصول لإثباُت، تصالح بالقبول الملقاة 
قا صنفمن وحميع ٢، اوث_معاقأ المفلمر وأبي ا، المرأ عبد 

وأبي"المنة"، ق الخلال بكر كأبي والجماعة: المة أهل امحقاد 
امالإمرد ق دارمي العيد مبن ان وعثم، نة الق داود 

،الجهمية علن الرد و ، العنيد المرئي علن سعيد بن عثمان 

؟؛ا(.للمازري)ص؛ الرهان مرح ينظرت )١( 
(.١٠٩- ١٠٨الأحكام)١; أصول j الإحكام )٢( 

(.٧٢الدع)ص: )م(؛نظر:
(.٦٠٥والمعطالة)صرت الجهمية على المرملة الصواعق مختصر )أ( 
الفقه)ص;أصول ق ودة والم(، ١١٠ jxالفقه)أصول ق الواضح ينظر؛ )٥( 

(.١٨١٧)ا/ اكحرير ثرح التمير ٨ا٢(، 
٨,؛٢(٠الفقه)صرت أصول ق المسودة )٦( 
)\ا٨(.واص الخان من الوُنأ ل u اكمهت. يطر: )٧( 
الحديثلأصحاب والأنصار الأصول)\إ j الأدلة نواطح بنلر: )٨( 

(.-٣٧٨٣)ص: 



التوحيدل حزيمة وابن ، نة الل أحمد الإمام ابن اف وعبد 
قبعلة وابن ، الشريعة ق والاجري الرب"، صفات ؤإبات 
ثرحل واللألكائي ، الإيمان ق منيه وابن الك؛رئ"، "الإبانة 
"المة"،ق عاصم أبي وان والجماعة"، المة أهل اعتقاد أصول 

به،القول على قاطة والجماعة السنة أهل اتفق أن يبعد ولا 
لهم•شعاوا صار حتى 

بمااممه يصفوا أن المومنيزت علاماتء فمن ت بطة ابن يقول 
العلماء،نقلته مما رموله به وصفه وبما ه، نفبه وصف 

منرووه فيما الحجة هم الذين النقل، أهل من الثئات< ورواْ 
عنصح ا فيمال يقولا والأيار، نن والسسوالحرام الحلال 

ؤيلمونيبتدعون، ولا يتبعون بل لم؟ ولا كيف؟ اف.I رصول 
صحمما فكان يرتابون، ولا يشكون ولا ويتيقنون يعارصون، ولا 
روايتهمول المؤمنين يلزم ومن العدالة، أهل رواه ه، الني عن 

إلايجحده ولا ذللث،، ينكر فلا يضحلث، تتيف الله أن مخالفته! وترك 
وأهلالمذمومة الفرق ل داخل العلماء، عند الحال مذموم مبتيع 

ومحلالةيدعة كل من ؤإياكم افه عصمتا المهجورة، الدامي، 
>.)ا( ؛رحمته

(.٩١امئ)7/ الإبانة )١( 



سسراا:الآحادق حم حجيه أشهرأده 
والسسةالكريم، القرآن الآح_اد؛ خر حجية علئ دل قد 

والمعقول.والإحماع، المهلهره، 
الكريمأولآ:اومرآن 

فالبي طاعة وجوب على الكريم القرآن آيات دلت 
ومنها!وغيرها، العقائد بين ذلك، ل فرق لا وأخر، أمر ما جمع 

نوئه>ثآمجمحدصجتتةبجأ١- 
]ااحث-رت7[،ه ثددآلمقاب إ0آثت آلله ؤائقؤأ 

هركثوث لعل=كلم وأؤثول أق ؤوقو\ ه! قوله ٢- 

ء:٣-قوله 
ئإئشدآؤتول4]الأء:بمه[.

i آمحأؤنَلإ؛أعأص;
[.٩٢ءننيفي١٦تثعيهلاسة:

وفدحدا، كثيرة القول، هدا أدلة فإن، ؤإلأ وأفواها، الأدلة هوأشهر هنا ي ما )١( 
دليلا،العشرين قرابة إلئ الرسالة" "الصواعق ق القيم ابن الإuم أوصلها 

بح—ديث،الأحد وجوب رص_التهت ق عاليها وراد الأياق الشيح ولخمها 
المخالفين".شبه والردعلئ العقيدة الأحادق 



وإه.سٍٍٍٍٍٍحص
مجزمثا قعوث هلا ؤ ت يق قوله ٥~ 

هدمنوأذتلجي •رجابثاقثيث أشهم مح—،دوأؤ، لا يتهذثئ 
لاواء:0آ•[.

نثنتتبيثم أن أذخ،ء عن ^^٠ ١٥٥ثنحدرق، ؤ ت ه قوله — ٦ 

إدامحإلرّوفي ِش أتجسثوأ تانو_ا آؤبو< يتآثئا ؤ : ه قوله ٧- 
لالأمال:ل؟[.ه ظأل1اتيأ؛ظم 

دءق1دههلولأدف-تين؛ؤوماِكاث>ه! قوله ٨— 
رجوأإدا منه>ِ وكذروأ ألبمن ؤ، تنممهوأ ثومه تيثر ذئم َلإ، 

[.١٢٢]التو;^:إقبملمئهنمدصن\ه 
الأيأت:من الدلإه وجه 

صحما قبول وجوب على بعمومها تدل الكريمات الايات أن 
وفرضوالأحكام، العقائد بين ذلك ل فرق لا ه، البي عن 

ثابثاكان كما موته.ؤ، بعد ثات بل بموته، يمط لم تحكيمه 
دونات بالعمليمختصا ه. تحكيميي وله ياتحق 

والإلحادرُالزيغ أهل يقوله كما العالميات، 

ءاه(.ت )صن والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر )١( 



الطهرةايض أثهر س:

االأألف_ينلاائال: الله. رسول أن >.؛ نافع أيي عس ١- 
عنة،يهيئ، أو به فو'ضخ ث أم بأسه أريكته على متكئا أحدثم 

اسنناْءل؟ا. ٠٧٥١كتاب فى وجديا ما لاأدرى، يثقول• 
الدلاثة:وجه 

اللهرسول عن صحيح حديث بلغه من لكل عام مي هذا أن 
لازم،يمكه،ألمول:لأأملإلأامآن،بلهوأم 

اللهمن أم-ا منه ؤإعلأم وسه، أحباره بقبول حتم وفرض 
الآحاد أخثار إنبما بلغنه؛ من لقال علما تفد لم محلو إليه، أوحاها 

لمه واش بصحته، لي علم لا ما محبول يلزمني فلا علنا، تفيد 
هويعينه هذا بل اعتماده، ولا صحته أعلم لم يما العلم يكلفني 

قأن علم ولما عنه، وماها أمته اش رمول منه حذر الذي 
تفيدلا أحباره إن القاتل؛ فان منه، حذرهم يقوله من الأمة 

ا.الأحادي>ث،ل هذه ما ندرى لا سواه؛ يقول هكذا العلم، 

غريبق النهابة ولقيته. وصادنه وجدته إذا إلقاء: القيه الشيء القين، )١( 
(.٢٦٢والأثر)ا/ الحديث 

قعاجه وابن (، ٢٦٦٣)سنه ق والرمدى !(، ٦٠٠)سه ل أبوداود رواه )٢( 
المختمرأحاديث، تخريج ق الخبر الخبر موانقة ل الحافنل هال، (، ١٣مننه)

والحاكمالإحسان(، — ١٣)حبان ابن وصححه اه. ئقا>ّتإ. رجاله (: ٣٢٥)؟/ 
 j(.٣٦٨)لمدرك ا

(.٥٨٣والمعطالة)صى: الجهمية على المرملة الصواعق مختصر ينذلر: )٣( 





وممر،كزئ، الملوك: إلئ الرسل النبي. بعث أ- 
ملركمن وغيرهم دومة، أكيدر ؤإلمئ الإمكندرية، وملك 

ؤإنماواشتهر، ونحل عرف ما على كتبا إليهم يكتب الأطراف، 
برمالته.؛والممديق ى الله إلى ودعاهم واحدا، واحدا بعث، 

ومندرنرنلأ ؤ ى: لقوله الخذر؛ وقطع الحجة لإلزام 
العاقوهذه [٠ ١٦٠اءتلالنه بمدآلرّل حجة إثلأب^،نإلتايرآيملآشم 

ال،بالإرّإليه أرمل ممن م العالونؤع بعد إلا تحمل لا 
العلميقع فلولم منه، والدعوم قبله من الكتاب وأن والمرمل، 

مجنالواحد ال إرسعلى يقمحر لم الدين، أمور ق الواحد بخر 
٢.أ الصحابة 

اش.يقول:رسول سمف، قال: ومحه ؛^، Ijبن ريي عن ٥— 
حامليرُب، عيزْ، سلمه حش يحففلة حديئا مط امرأسمع افه ءيصر 

شه«لُلتل فئه حامل ^١!، منه، أممه هو مذ إر فمه 
الولاثة:وجه 

وأدائهاوحفظها مقاكه اّتماع إلى النه رمول ندب لما 
الحجةبه تقوم ما إلا عه يودئ أن يأمر لا أنه عالئ دل امرأيوليها، 

(.٥٨٧)ص: المابق المرجع بظرت )١( 
وصححه(، ٢٣٠عاجه)وابن (، ٢٦٥٦)والرطى (، ٣٦٦٠داود)أبو رواه )٢( 

(.٣٦٨)\إ المختمر أحاديث تخريج ق الخبر الحبر موافقة ل حجر ابن 



وحديجتنب، وحرام حلال عنه يودئ إنما لأنه إليه؛ أدئ من على 
ودنيادين ل ونصيحة ويعهلئ، يوحد ومال يقام، 

العقائد،ل الأحاد ث، لأحاديضضمحج الصحابة ول قب٦— 
أوهنئ لمجرد أنكر من علمئ وينكرون وينقلمونبما، نما، يسمعو 

بنايراء فض الملمة؛ تحويل ت ذلك ومن جهلل٢،• أو تخثءس 
بتهالمقدس ثست، إلى ه البي، نع صيغ ت يال ؤمحقفب ع-ازنم، 

ماَثمتنءوؤأ١^٠؛ في التي اْلآيه ئزلت حش نهرا، عثر 
ئانطلقه، النبق صر بمدنا ، ^IL]اومة:لل\[. ه تنو, 

محييهم،بمسرو، وهم الآنصار ئ بناس ممر الثوم ئ رجل 
٢•الين، قبل وجوههم مولوا 

:٥٧١وجه 

انهدا* ق الممصرد ولمى الواحد، نير لبول ق وهوكالمصي 
ذللمثافإن واحد؛ حر هو الدي الخر بيدا الواحد حبر قبول نثبتا 

مثالعلى التنبيه ت بذلك، القمود ؤإنما ه، ينفالشيء ثبايت، إس 
ت،فيثثتحمى، لا أمثال إليه ليقم الواحد؛ لخبر قبولهم مثلة أس 

الواحدلخبر بقبولهم القطع بالمجمؤع 

ب.للشاض)h الرسالة يقلو: )١( 
•( ٧٦بوعمحراسلميالمان)بم؛/ 

(.٠٢٠لم)وم)•ا(، الخارى رواْ )٣( 
(.٢١٢الأحكام)\إ عمدة شرح الأحكام إحكام يطر: )ا( 



الإجماع
واحدغير العقائد، ق الاحاد حبر قبول على الإجماع حكى 

المظفروأبو المرأ؟،، ب وابن ان منهم اللم؛ أهل من 
ا.القيمل وان ، معان( ال

فوايدْ!وكثرة لوصوحه معاق؛ الكلام بنقل هنا وأكتفي 
روايةعلى ~ ومتأحروهم متقدموهم ~ الإسلام أهل أجمع 
وأصلوالروية، القدر، ائل موق الله، ص_فارتإ ق ث، الأحادي

منالمذنبين الموحدين ؤإحراج والحوصن، والثماعة، الإيمان، 
والوعدوالرهسث،، ب، الرغيوق والنار، الجنة صفة وؤ( النار، 

وأحبارههق، أصحابه ومنام، .، النبي، فضائل دل والوند، 
ومااُتإ، والعفلالرثاتق أحبار وكذللثؤ عاليه، المتقدمين الأنبياء 

العلمية كلها الأشياء وهذه وذكره، عده يكثر مما ذللثج أنبه 
حبرإن قلنا! فإذا -با، المسامع علم لونؤع تروئ ؤإنما عملية، 
هذهنقل ق الأمة أمر حمالنا العلم، يوجبا أن يجوز لا ثبما الواحد 
يفيدلا بما مشتغالين هاذن لاغين وجعلناهم الخنأ، علئ الأحبار 

الما الدين أمور ق دونوا قل كأمم ويصير ينفعه، ولا سيئا أحدا 
•٢ عليه"ل والاعتماد إليه، الرجؤغ يجوز 

(.١١٣أمحولالأذكام)١; j الإحكام )١(يطر: 
٨(.والأسانيد)ا/ المعاق من لمازالموطأ التمهيال• ينثرت )٢( 
(.٣٧- ٣٦)ص: الحدث لأصحايط الانتصار بفر: )٣( 
(.٦٠٠ت )صن والمهطالة الجهمة على المرسلة الصواعق مختصر يتفلرت رأ( 

(.٣٧- ٣٦الحديث)صن: لأصحاب )٥(الأمار 



اسموورابنا: 

إبطالالعقائد: ل الاحاد محر حجية بعدم القول لوازم من ١" 
الذينالصحابة)سعي بعد من العقيدة ق مهللما بالحديث الأحد 

٢.البهللازل ظاهر وهدا مباشرة، الّثمح، ٌن سمعوْ 
قالواحد المحدمحث، قول قبول الواجم؟، من كان إذا ٢" 

فكدلكالعقيدة، ق به الأخذ يستلزم وهو متواتر، إنه الحديث،؛ 
ولابه، العقيدة اُت، ؤإثبثقة، محدث كل بحدينؤ الأخذ يجمتؤ 

.  -)٢(
•يرى 

العمانيالأحادؤ خير حجية عدم الثاني؛ القول 
ة،والمعتزلة، والماتريدياعرة، الأثجمهور وهوقول 

ثعارنرئ وهوكما ٢* الأمامية؛ والشيعة والزيدية، والإباصية، 
والجماعة.السنة أهل لمنهج المخالفين 

اعرة،الأثه عالياتفق القول هذا أن بعضهم وزعم 

المخاشنثب علمن والرد العميدة ل الاحاد بحديث الأحد وجوب ينظرت )١( 

 jطاتئة.كل صا-أع مه وذكر (، ١٣٧القار)ص: سب الامحقاد ائل م
)ص:الأءش1د" اتل مل الأحاد بخر الاحتجاج ل القار صهيب اعتي؛ ( ٤١

١٣٨-١٣٧.)



منعقاله ما رده ل ويكفى كذلك، الأمر ولمس 
من^ ٥٥١١طريقه فيما الأحاد بأخبار الث، التممن المتكلمين بعض 

الجواز،والحق مملعية، والعميدة الظن، إلا يفيد لا لأنه العقائد؛ 
ولهداالق3ني، مجاغ باغ وربما منها، بالمجمؤع هو إنما والاحتجاج 

١.٢ بالأحاد الروية العجزان، أثبتنا 
أدكهم:أشهر 
والأجساد،التواتر ين بهوالتفريق به تدلوا اسا معمدة 

أولل تقدم وقد الحلية، والماثل العمالية المائل بين والتفريق 
تفصيلا.الثبهتين هاتين علن الرد الثحث، 

المنةأومن الكريم، القرآن من دليل القول لهدا يوجد ولا 
عنالمحكي الإحماع من الفكاك يستهليحوا ولم المهلهرة، الثوية 

والتابعين.الصحابة 

العقائد،ق الأحاد خثر حجية إثئ-ارت، لأدلة مناقشاتهم أن كما 
ا.ءاإيهل تثثت، أماس ب ليس واهية 

اُا؛(.)أ/ الفقه اصول ق البحرالمحيهل )١( 
مساتلل ١لآحاد بخير الاحتجاج كتابه ل السمار صهيب مناقشات ينظرت )٢( 

واحنو>بادكلأمهفيمجرجنا بذكر لم فإنه (، ١٦٠رص: الاعمماد" 
أوالكريم القرآن محن واحدا دليلا يذكر لم انه نامك الألباق، للشخ مناقشاته 

العمائد.ل الاحاد حير حجية عدم على يدل المْلهرة البرية المنة 



يفيدولا الظن، يفيد الاحاد حر أن به؛ استولوا ْا جملت ومن 
الظزلألعلى تني لا والعقائد الشن، 

الشبهة:هذه عن الحواب 
أكرند > ~ بهه الهده على رده ق ~~ العيد دقيق ابن يقول 

عنالقطع — الاحاد نصر يعني! ~ إفادته حكاية من الأصوليون 
نراجعلأئا منهم؛ وغيرهم الفقهاء وتعجب بعضهم، أو الفلاهرية، 

معقطع ولا والغلهل، للكدب محتملا الواحد حبمر فجد نا، أنف
الاحتمال.هدا 

لهيتعرض لم مسستند له القطع— إفادته ت —يحني مدهبهم لكن 
يقال!وهوأن الأكثرون، 

كونهجهة من لا بمحته، فهومقطؤع الأحبار من صح ا مه 
منذكرتموه لما محتمل؛ هوكيلك حيث من فانه واحد؛ نصر 

والغلهل.الكذب 
الجهة،هذه عن خارج لأمر بمحته؛ يقطع أن وجبا إنما ؤه 

منه،ليس ما فيه يدخل لا ما والمحفوخل محفوظة، الثرمة وهوأن 
الأحباركدبا؛من عندنا ثبت ما فلوكان هومنه، ما عنه ولايخرج 

منبصدقه والعلم ينفيه، والحفظ منها، ليس ما الشريعة ل ليحل 
ذاته.جهة من لا الجهة، ه هال. 

له)ص:التقديس وأساس (، ا١٢- ٢٠١لالهِازى)\إ \_ الطالب يفز: )١( 
٢١٩- ٢١٥.)



هو،حسن، من الأمة فول فإن لكلإحمساع؛ هدا ار قم٠
وجبذلك على الدليل قام لما لكن العصمة، يقتضي لا وحكمهم 

وحكما،لهم قولا كونه ث، حيمن لا الوجه، هدا من به القول 
معهم.البحث، فيه يغ قرروْ آحر وجه من الحفظ وأحيوا 
الفقهاءمن ا كثين لأن هذا، ذكرنا وإنم1 العيد: دقيق ١^٠ ال قه 

فبيناالعقل، حروبا عن خارج مدهيم أن يعتقدون والأصوليين 
فيه،معهم ويبحثا ينظر أن ينبغي لما وتنبيها الوهم، لهذا دفعا هدا 

ذكرو0.ما عالئ القاطع قيام من ادعوه الذي المحل وهو 
العلمأعني• ~ القاطع هدا إن فيه! لهم يقال ما أقرب و٠ 
يؤحذأن إما ~ يصح لم ما كل ويكذب عندنا، صح ما كل يصحن 

يعضها.أوإلئ الأمة حميع إلئ ية بالن
يةبالنيفيد لا ولكنه فمسلم، الجميع إلئ بالنسبة أحذ إن ف٠ 

إبيكلفردها،إلأإذا
متعاور.ذلك، 

بعضيكون أن لجواز يفد؛ لم البعض إلئ ية بالنأحن. إن ؤه 
هذا،من كثير وغ وقد للحكم، الممتضي ذللثج إليه وصل قد الأمة 

غيرهعليه يطلع لم حدين، على المجتهدين بعض وهواطلاع 

(.١٣٨- ١٣٧لازركثى)٨ الممط المم يفلر: )١( 



وههةئدٍ_^ٍسسءثص
الدناj والفوز للفلاح اسق الؤس إن اهوو: حلأمة 

دينايبغي لا الذي ولرسوله لثه المستجيب هو والاخرْ• 
الأحكام؛أو العقائد ل سواء رسوله وسنة اممه كتاب سوئ 

صلإاصأإjآشممبمؤ٠: كونه اْتثالأ 
أق،بمك نثن و؟ ألمثيمي هم ؤؤكك ولتو؛ج سمعنا يقؤلوأ ؤ ثمآ 

ا.؟0[أ ، زالور:١٠ه هم٢^^٤٠٤ؤ؟ ؤيثيءؤلتاك صوإهُ
وئعالعقائد، إثبات، ل العقل يحكم من الحق المؤمن وليس 

هداالمطهرة؛ النبوية والسنة الكريم القرآن هدي عن بعيدا هوام 
بصيإكؤ قوله: ق ه اممه ذمه الذي الغلالم هو الصنف 

غىبميرّهديى هؤينه أبع مش ومذلنبمل أهؤاءهم ةلةت>ااثآ,يقمزى 
لالمصص!'ْ[.ه تfييى١لإم١لألإيين لا إت^^أق اثو 

أيالعقائد— ق معيارا الحفل جعلوا —الذين هؤلاء يسال نم 
جوابا،الموال لهذا يوجد لم ؤإذ ا الحقائد؟ صبهل ل هوالمعيار عقل 
ولما، اش قاله لما اليم الئلم المعلى يجب فإنه يوجد، ولن 

وجميعهأوآحادا، كان متواترا ه^، قوله من صحيحا إلينا وصل 
والأحكام.العقائد ق حجة 

افوصسلئ والحمل، للأتباع ووفقنا الزلل، من ؛. اف عممنا 
كثيزاالينا توملم وصحبه آله وعلى محمل نبينا على 

(.٧٠)؛(ذظر:ضاينممر)٦; 
إبرامم.علاء إعداد: )٢( 



|انبوهةواسنة مئاة 

هالسْئ;

فهيالملمين، نفوس ق عفليمه منزلة الئوية المنة تحتل 
اشلكلام البين اش رسول كلام وهي الثاف، الشرح محير 
تعالى؛قال كما أبما؛ له والمارح الأول، التشرع مصدر تعالئ 

الوجهعلئ فهمه بمح لا بل الإسلام فهم يكتمل ولا لالحل:اا[، 
بالمنة.إلا الحق 

والمغرصينالمشككين لمهام مغزئ جعله ما هو الأمر وهذا 
القوس.ق هيبتها ؤإصعاف لتهوينها وحديثا، قديما 

البويةالمنة إلى الوجهة الحديثة ااقاو>يمة المهام تلك ومن 
النبوىالحديث، تدوين على أشرفّث، التي الأموية الدولة أف ادعاء 

لدعمالنبوية؛ الأحاديث، بعض ووصعت، منصبها استغلت، 
آلثيعة وتقصى نظامها، على الدينية المشروعية وتصفى سااهلا>نما 
لن،؛ذلل لهم المعاونين لهم الموالين الُلاء وتقئربا البيت،، 

لهءقنه الزهري والإمام ؤك، هريرة أبي الجليل كالصحابي 
عمليةعلى أمرف، الذي الزهري الهم حيث الأحاديث،؛ وصح 



بأحاديثؤاجارمم أمية، بني بمجاملة السنة محن كبير جانب تدوين 
وعرضالوليد بن ١^١٥^ له يقال منهم رجل جاءه فقد وصعوها، 

"إيله: قال بكر؟" أبا ا محك حذا "أحدث وقال: كتابا عاله 
تندلا حديث وضع وأنه غيري! يحديكموه فمن لعمري، 
معالمالك عبد ص_راع أثناء الحج عن الناس صرف بغيه الرحال؛ 

حد—علن فقال بذلك اعارف الزهري أن حتى الزبيرأ ابن 
.أحاديث كتابة على أكرهونا الأمراء هؤلاء إن زعمهم—: 

زيهر(،اليهودي)جولي المستشرق الشبهة: لهده أسس وقد 
الحديث،العصر ل للمتشرقين هاما محرجنا كتاباته تعد والذي 

والموضوعيةالعلمي يخدعون؛البحث الدين محن كثير به وثائر 
صاحبأمين أحمد تاذ كالأمالمستشرقين؛ هؤلاء ئد المتوهمة 

كتابصاحب أبورئة محمود والدكتور الإملأم، فجر كتاب 
وغيرهما.المنة، على أضواء 

الشبهة،هده عوار عن للكشف الورقة هدم كانت، هنا ومن 

.نبيهبيتها التي ومرعته لدينه اطه حففل ؤإثبات 
نبئكومرافقة ينمي، لا ونعيما يرتد، لا إيمايا نسأللث، إنا اللهم 
الخلدرا،.جنة أعلى محمدق 

(١٩٧برنم)•( ٣٠٣رْ/ حثان ابن أخرجه فقد الواردة، الأدعية من الدعاء سا )١( 
—( ٣٥٩)U/ مد0 ل أحمد الإمام ورواه موقوئا، سود ابن عن 





لعامه،ومخممة لمجماله، مئة فهي ،، ر معه ومثله الكتاب، 
ُ

كتمِاق هومسثن ما على بالتشرع، تقل ونس—لمطلقه، ومقثدة 
الفقه.أصول 

ذللث،مسيل وق الشبهة، هذه "؛افتح كثف ق الأن ولننتعللق 
لماوجلي البحمث،، هذا •ممد لما ينظم رئيسة أسئلة ثلاثة منهلرح 

وهي!وتهافتها، الدعوئ هلأه موضوعية انعدام 

العلمأميأمروا حتى والنفاق بل السوء، بهذا بنوأمية كان ل هم 
عمح،مح.؟بالكذب 
بهذاوسق- الصحابة بعض وفيهم — حينها العلماء كان ل هم 

منهم؟أحد إنكار دون جميعا يطاوعوهم حتى النفاق وهذا الضعف، 
بعدالأمر يتدارك لم لماذا حصل، ذللثج بأل المليم على ُمح 

-(؟٥١٣٢)عام الماسيين حصومهم إلئ وانتقاله أمية بني حكم زوال 
الجواسس،هذه من حاو_، كل ق القول لتفصيل الأوان آن وقد 

الأول;بالجان.، ولمدأ 

حديث،(،وأبوذاويبرقم)أ*ا"ا(،وغيرهمامن ٢٦٦٤،رواهالرمغ-تم،برقم)١١
حسنحديثإ الرمال،ى! وقال وغيرهما، هريرة دأنح، يكرب معد بن المقدام 
(.١٥٠٤داود)أيي صحيح ل الألباق وصححه غربِإ، 



الخيل:ميزان ؤ بنوأْيمح ه
والتحريفالتنويه من هائل لكم أمة بني تاريخ ثعزض 

لكونمحلبيعي نتاج وهذا الإيجابيات، ؤإغفال السلبيات وتفخيم 
يكتبهوالتاريخ العباميين، حصومم زمن ل كتب التاريخ أغلب 

بأحباروالتواريخ الأدب كب وامتلأت يقولون" "كما المنتصر 
ء غيرذهنية صورة رسم ق همت ا متحقيق، دون تنوقلمتا كثيرة 
أمة.بني دولة طيعة عن حقيقية 

لننتقلالدولة هان.ه موئى عن بالتنقبن، بحثنا نبدأ دعنا ولكن 
حلقوم.الذين ملوكها إلى بعد 

الأموثت:الدوله مؤنس ال حه 
وهوذفض، سفيان أبى بن هومعاونة الأموية الدولة موص 

المؤمنينوحال ه للمي الوحي ي وأحد جلمل، صحابي 
إسلامهوأحفئ القضاء عمرة وقت، مكة فتح قبل أسلم وأميرهم، 

النبيله ودعا بالاتفاق، إسلامه وحسن ،، ر مكة فتح إلئ 
„)؟(ااعذاباار٢،.وقه والحساب الكتاب معاوية علم رراللهم 

هبي. jlUالنبلاء أعلام سير ينفلر• الفتح، عام أسلم ونيل خلاف إسلامه ومن ق )١( 
 /r(١٢٠.)

وصححه(، ١٧٢٠٢ارية)مبن العرياض حدث من أحمال. ام الإمرواه )٢( 
(.٣٢٢٧الصحيحة)لة لالj الألبان بشواهدْ 



بنوانمان وجربر هماس كابن الصحابة، س كثير همه روئ 
برينوابن الزير بن وعروة المسيب ابن التابعين ومن بثتر، 

وعترهم•
رعيتهتحمه ة السامحيد قويا حاكما دنياه ق عاقلا وكان 
يقولوالحزم، والرأي والكرم بالحلم مشهورا عليه، واجتمعوا 

حيرمللث، لمين المملوك من يكن فلم يخزنع•' الامحلأم نخ عنه 
أيامهبت نإذا أما بعده، من أيام إلي أيامه بت نإذا معاوية من 
ممن"وئعاؤتة أيما: وقال التفاصل". خلهر وعمر بكر أبي أيام إلئ 

الخطاب.بن عمر ولأم ولهذا العلم، أهل باتفاق إسلامه حن 
وكانبالشام، يزيد أحو0 مات لما مان ص أبي بن يزيد أحيه موصع 

الدينالأمراء أحد وكان الناس، خيار مجن سمان أبى بن يزيد 
وشرحبيلنمان، أبي بن يزيد الشام: لمتح وعمر أبوبكر بعثهم 

وحاليالجراح، بن هميدة أبي ْع العاص، بن وعمرو حسنة، ابن 
الخطاببن عمر ولى شمان أبي بن يزيد توق فلما الوليد، ابن 

هووليس لائم، لومه اض ق ثآحذه يكن لم وعمئ مكانه، محاويه 
كانبل أباه، نفيان أبا يحب ممن كان ولا الولاية، ق يحابي ممن 

لماإنه حتى الإسلام، قبل مقتان أبي لأبيه عداوة الناس عظم أس 
حتىقتله، على حريما عمر كان مكة فتح يوم العباس به جاء 

لأبيعمر بغض بتا يالمخاثنة من نوع العباس ومحن ينه جرئ 
دنيوي،ستا ا لهيس لمعاونة ه لأبنعمر فتوليه فتان، مس



أثرْ"لUُ للإمارة استحقاقه ولولا 
ُالملوكقادثها الرمول تسه بحرية حمالة أول قاد وقد 

عرصواأمتي من ناس ٠ مرفوعاث محهها حرام أم فعن الأمّثة، علئ 
علىملوكا البحر هدا ثنح يركبون اف بيل مل غزاه علي 

بلادوامتدت الشوكة، وثويت الأحتماغ حمل وبنوليه ا '١ الأسنة 
عليوبتن بينه جرت التي الفتنه ولولا وغربا، شرقا الملمين 
بخير.إلا أحل ذكره لما وأصحابه 
:®.١ عئ من وقغم م. 

ذكرلما ط،فيمملض.عليه، 
أباأل وجه! غير من وزد "وقد يقول: حيث كثير ابن محه ذللث، 

هلله: فقالوا معاؤية على لحلوا معه وحماعة الخولاق لم م
منيحبر أنه لأعلم إني وافه فقال: مثله؟ أنت، أم عليا تنانع 

بنجربر عن أيقا ممر ابن ومل ز"لص، وأحق؛1^ وأففل، 
معاويةإلى علي قتل خثر جاء لما نال: مغيرة عن الحميد عبد 

ويحلن،فقال: ثاتلته؟ وقد أثبكيه امرأته: له فقالت، يبكي، جعل 
والخلإ"له.والفقه الفضل س انس فقد U تدرين لا إنك 

(.٢٩٧ثة)\إ المهاج مخمر )١( 
(.١٩١٢لم)وم( ٢٧٨٨الخاوي)أحرجه >،<، مفق )٢( 

(.١٣٢ممر)M لأن )■م(اوداةواوهاة 
(.١٣٣ه)M نفالمدر )ا( 







ؤإنمحسن، مصب فأنت السب، عن له ؤإحلألأ تورعا كان فان 
طائفةي قدكان عدا مولعل آخر. جواب فاله ذلك، غير كان 

الهفعليهم، وأنكر الإنكار عن وعجز معهم، يب فلم سون، 
اوؤال.هن.ا

قئخلهه أن منعاث، ما معناه! أل آخر ناؤيلأ ويحتمل نالوا! 
هوأنا واجتهادن—ا رأيت ن حاس للنويهلهر اده، واجتهرأيه 

أخطأ"لاا.

تحكيمقبل معاوية يكن "ولم محإلله! الإسلام شخ ونال 
إثمابل المؤمنين، بأمير يتسثئ ولا لنفسه الأمر يدعي، الحكمين 

معاويةعكر من واحد غير وكان الحكمين، حكم بعد ذللث، ادعى 
صهرهولا فضاله ولا سابقته للث، وليس عليا يقاتل يا؟ لم له• يقول 

معناتلوا لكن بدللثج، معاوية لهم فيعرف منلث،؟ بالأمر وهوأولى 
اعتدواكما عليهم يعتدون ظالمة فيه علي عكر أن لظئهم معاؤية 

أجائز الصائل وقتال لصيالهم دفعا يقاثلون وأنيم عثمان، على 
أبىحديث، من وغيرهما وأحمل صحيحه ق لم مروئ وقد 

نرقتينأمتى >اتمترق قال: افه. رسول أن ١. الخيري محيي 

(.١٧٥لم)0\/ معن النووي شرح )١( 
(.٢٩٨سنت)\/ المنهاج مختصر )٢( 





مزاعمهلإثبات النص، أصل ق لها وجود لا 
أبيعلى الخبر مدار فان ، li9lj_4الرواية كون عن فضلا هدا 
كداب.وهوشيعى مخنف 

الدارقهلنيتال وئ، الحديث مروك حاتم! أبو فيه فال 
فكيفا، محترق ثيعي عدي؛ ابن وقال ، صعيف، إخباري 

،؟!العفلي.٠ةلالمائل هده مثل على الرحل هدا بمثل ستل،ل 

صرأ•؟،الإسلامي اكشرح ل ومكانتها السنة ينظرن )١( 
اليحيئ.يحثى للدكتور اممري، تاريخ ل مخف أيي مرويات ينظرت )٢( 







^بدإقإك______ظئظج^^^^ْآز(
لماوالتابعين الصحابة من الإنكار وجود على تدل صحيحة 
أه'رُبض ١^١و من \حوه 
الأموياسر ؤ اكحام علماء 
المنكرعن النهي يتركوا أن فحاناهم الصحابة عن قاما 
الصحيحةوالأحبار الئوايات ولنتأمل أومجاملة، حوما ؤإنكاره 

لطبيعةمقاربة صورة نملينا فهي العصر، ذللث، ق عنهم ملتا التي 
أمية.بني حكام مع العلماء تعامل 

المصلىإلى الخروج "بابا صحيحي: ل البخاري قال 
افرسول كان قال: الخيري، معيد أبي عن روئ ثم مخر"، بغير 
بهبمدأ شيء قاول الممحلئ، إلئ والأصحئ المهلر يوم خرج ي. 

علىجلوس والناس الناس، مقابل فيقوم ينصرفح، ثم الصلاة، 
يقطعأن يربد كان نإن ويأرهم، ويوصهم، سلهم، مقولهم 

فلمسعيد! أبو ،قال يتصرف، ثم به، أمر بشيء يأمر أو قطعه، بعثا 
—الما.ينة أمير —وهو مروان مع حرجت، حتى ذللث، عالئ الناس يزل 

الصلتح،بن كثير ينام متجر إذا المصالئ أتينا فلما فطر، أو صحئ أق 
ه،بثوبفجبيتر يصالى، أن قبل يرتقيه أن يريد مروان إذا ف

وافه،غيرتم له! فقلتا الصلاة، قبل فخهلب، ارتفع، ففجتين، 

)؟/ا•؟(.)١( 



المما حير واش أعلم ما ت فقلت تعلم، ما ذهب، قد سعيد، أبا فقال1 
الصلاة،يعد لنا ون يجليكونوا م لالناس إن ال! فقأعلم، 

فمال!رجل إليه فقام لم! موعند . الصلاة قبل فجعلتها 
صوته"ل؟ا.-يا ومد الخلة قبل الصلاة 

العصر،لثج ذلق ظاهرة محمة المنكر إنكار أن كيف، فتامل 
وتأملبتأويل، صنعه مروان أن مع فعلهم وانتقد رجل قام وكيف 

هدا؟اكل علئ مروان فعل ورد سعيد أبي فحل 
معكنت، قال! حبير، بن معيد حديث، من البخاري وئ ر~ 

قدمهفالزلت، قدمه، أخمحى ق الزمح سنان أصابه حين عمر ابن 
فجعلالحجاج للغ يمنى، لث، وذلا فنرعتيفنزلتج، بالركايبج، 

ارأنمتجعمر! ابن فقال أصايلثج، من لولحلم الحجاج! فقال يعوده، 
يحمليكن لم يوم ل السلاح *حملتخ قال! ا وكيفج؟ قال! أصتنيا، 

الحرما١ريدخل السلاح يكن ولم المحرم السلاح وأدحلتج فيه، 
أمثة،بني من جالسا حطن، من على الصحابة إنكار ذللث، ومن 

وعبدالوحمنالمسجد لحل أنه عجرة! بن كح—_، عن لم مفروى 
قاعدا،يخهلم، الكوفة— علئ معاوية —والي الحكم أم ابن 

(.٩٠٦)الغاري أخرجه )١( 
(.٧٨)لم ماحرحه )٢( 
(.٩٦٦)المخاري أخرجه )٣( 



LJ_ !، افوقال قاعدا يخطب الخسث هذا إلى اطروا

يوصقيهلالهوة:\\ا''رل
رآهلما مروان بن بشر على روية بن عمارة إنكار لم موروئ 

لقداليدين، هاتين الله قح وقال! الدعاء ل يديه رافعا المتبر على 
ويشيرهكذا؛ بيديه يقول أن على يزيد ما اش رمول رأيت 

مالساة بأصبعه 

علنهريرة. أبي إنكار من المحيحين ل ما ذلك ومن 
قهريرة أبي مع دخلت فال! زرعة أبي فعن التصوير، ل مروان 

اشرمول ممعت فقال! تماوير، ا فيهفرأئ مروان، دار 
كخالقي،حلئا يخلق ذم، ممن أظلم ومن تعالى! اف ررئال يقول! 

ثعير0ا<لص.أوليخلقوا حبة أوليخلقوا ذره، فليخلقوا 
عمروبنبن ممد بن يحيى عمروبن عن الخاري وروئ 

جدمل هريرة أبي مع حالنا كنت، قال! جدي أخبرق قال! سعيد 
الصادقسمعت، هريرة! أبو قال مروان، ومعنا بالمدينة الّكا 

دريس،ا،من غلمة يدي على أمتي ررهلأك يقول! المص—دوق 

(.)٩٣لم مأحرجه )١( 
(.٥٣)لم مأحرجه )٢( 
(.١٠١)لم موأحرجه (، ٥٩٥٣)البخاري أحرجه )٣( 



و1ههعرىٍ^ٍسٍٍثه
ينيأقول أن لوثئت أبوهريرة! فقال سمهاءا، رواية؛ ول 

الفتحي الحافظ هال كما ذلك وكان لفعاإت"لاا، فلأن وبني فلأن، 
•أمية بك، أمراء بمص تعريض ذلك وي ئعاوية.م من زل 

هوثم هذا بمثل بمئح أن هربرة. أبي من تمزر فهل 
وأهلعلي شيعة ل أوكرها ونفاقا مجاملة الأحاديث، لهم يضع 

ومنامهم؟!فضائلهم أحاديث، روئ من وهو اليت 
المبتدعةمن كثير به يدندن الذي الوعاءين حديث، وأما 

أبيعن صحيحه ق البخاري رواه الذي وهوالحديث، والمثككة، 
فأماوعاءين؛ اش. ول رممن "حففلت، ال؛ قو. هريرة 

البلعومهذا قطع فلوبثثته الأحر وأما فتثثته، أحدهما 
بهليزوقوا المبتدعة، من طائفة كل اتخذته الحديث، فهذا 

أبوكتمه الذي المكتوم العلم من الباطل لث، ذلوأن اطلهم، ب
هريرْإإ

لالإمامة حصر العفلمئ فريتهم علئ به امتدلت، الشيعة فنجد 
كأبيالصحابة وكتمه هؤ النبي يه أوصئ مما وأنه الثستج، آل 

الأولياء-م—ا المحتمى الحقيقة علئ الموفية به تدل ويهريرة، 

الخارى)ه*ا"؟(•أخرجه )١( 
٩(.حجر)م لأبن )؟(بمظر:غحص 

■( ١٢٠الخارتم،)أخرجه )٣( 



قٍٍٍسيئظ.هقا(
لالطاعنون به تدل ؤيسمبالشريعة، المكلمين الناس عوام دون 

منعنهم أحذ ومن رئة كأبي وزاعموصاعها؛ ورواتما المنة 

:dوايوابعنذلا

ولوالماس لأجل العلم يكتم ممن ليس وك هريرة أبا أن 
الني.عن رواية الاس أكثر من كان فقد مالطان، أهل كانوا 

وخوفالعلم نثر على حرص بأنه الإكثار ذلك ه بنمهو وفئر 
يكثرهريرة ا أبإن I يهولون محض! ال فكمال، من م—زافه 

الوالأنصار للمهاجرين ما ؤيقولوزت الوعد، واف الحدين(، 
يشغلهمكان المهاحرين من إحوق ؤإف أحاديثه، مثل يحدثون 
عمليشغلهم كان الأنصار من إحوق ؤإن بالأسواق، الصفق 

بطني،ملء على اف. رمول ألرم بكتنا امرأ وكنت أموالهم، 
لولاواف فال: أن إلئ حينلمتون... وأعي ثغيبون، حين فاحصر 

أرداما ءؤإ0ألنلم0لآقت»ّمذا أبدا: سيئا حدثتكم ما اش ياب، ق آيتان 
أقهينتنئم آوكة، ذآلكنش_ا لأناس بمدما مئ وألدئ أذيش( يى 

أمثإلأآك.يىثاوأوئنتلموأوبثوا أقبوي. وبممم 
["^،.١٦٠تاوقرة:\'ه\، الواث(أفييئِ.ه ■هأجوأق 

وسالم( ٢٣٠٠الخارى)أب )١( 



مملحةه ي, ت تتعلئا ثكتع أن هدا مم تمم يفكف 

'سا 
"لقلمله: ق عله دل كما ف الخ، ذلك " Jpحنله قد: ٥،^ 

ا

يجوزلا ادي عبعمل عليه يتجي الدي العلم كتم إن فالجواب: 
بنيعلى هريرة أُي إنكار أن رأينا• وقد الخوف، عليه الحامل ولوكان 

عمل؛-؛ا يتعلق أمور ل بعضها، ذكر سبق قد أحاديث ق مشهور أميه 
)فض؟عنه الخوف تهمة يفي مما التصوير، ل مروان على كإنكارْ 

هلبالتموير، يتعلق علم بئ من لهنان السهلو0 تمنحه لا من لأن 
بأصوليتعلق علمر بث عن اوسلهلان سهلوة تته أن مثله من يعقل 

منوالمتصوفة الإمامة، أمر كتم من الشيعة يزعمه كما العقيدة، 
الحقيقة.أمر كتم 

منتركه الذي للوعاء بثه ترلث• عليه يحمل سب، من إذن بد فلا 
وهوماكتمانه، على افه توعد الذي للعلم مغايرا ويكون العلم، 

الإسلام:أئمة من واحد غير سه 
أبايعنى الزناد: وأبو المهال_،، "قال إيخإكؤ.' بطال ابن فال 

الدين،فاد من به. عزف وما الساعة، أثراط أحاديث، كانت، 
هكقولالى، تعاف لحقوق يح والتفالأحوال، وتغيير 



،نرئس،، من سفهاء أغيلمة يدي على الدين هدا اد ف"يكون 
علئفخشي باسمانهم، أسميهم أن شئت لو ت يقول هريرة أبو وكان 

يصئح.نلم ه، نم
قه نفعلى خاف إذا بمعروف أمر من لكل يّبغي وكذلك 

من ١٦٠يحدث لم التي الأحاديث كانت ولو يعرض• أن التصريح 
كابذ آيتان "لولا قال: لأنه تركها؛ زسنة ما والحرام الحلال 

 J4؛lأكنتتمى أزلنا مآ ذقتئول ١^"؟؛ إة ؤ يتلو• ثم ، حدثتكم ما ؛
وبمثتلمأقه إلتلملإ آوكش آلكشس، ق للنا؛ثن بيكثة ما بمد ين وألثدئ 

إلاأونتازانوأدأنظثو\ئ\وونكأ>ثتيأفءئ0 
،١٠٩]!^:و4 وأيآأوابأرييثِ 

أبوكتمه ما أن الزناد! وأبي المهل--، قول من يستنتج بهنال فابن 
المتنأحاديث من بل والحرام، الحلال أحاديث من ليس هريرة 

لأنووعما؛ فقها  ١٦-الأحبار عدم ق يكون قد ما الساعة وأتراحل 
قيتخثطون الأحاديث هدم أمثال تبلغه حين الناس من كثيرا 

ثئمن أعفلم شث ذللث، من حدث ولربها واقعهم، علن تنزيلها 
كتمانه.

تخريجه.ءٍبق )١( 
•( ١٩٥)ا/ بطال لابن الخاري صحتح شرح ، ٢١



)آْه.عرىٍٍٍسٍثص
يقول!أن ولقائل الجوزي ابن وقال 

قال!وقد اش رمول عن الحديث كتم تجاز امكيف 
عني«؟وبالغوا 

راويه؟لا ذكز إذا ما افه. رسول يقول وكيف 
قتلوالتابعن الاحمار الصعحابه من لمون المستجيز وكم، 

اممه.؟رسول عن يروى من 
الفإنه الشريعة؛ أمر من ليس كتمه الذي هذا أن فالجواب! 

مااه كتاب ق آية لولا يقول! هريرة أبو كان وقد كتمانبا يجوز 
أكنتمى ١^١ ما هقثتوف ؤءة قوله! وهي ، حدثتكم 

الشريعةمن شيئا يكتم أن به يقلى فكيف لالمرة:؟ْاا، وألهدئ...ه 
كانوقد ا عنه؟ يبلغ أن القّ رسول أمر وبعد الأية هدم بعد 

مثلالمكتوم هدا ؤإنمِا ، الغاسب،،، متكم الشاهد اللسلح لهم- يقول 
يديعلئ أمتي ولاهلأك عثمان، وستقتلون منافق، فلأن يقول! أن 

لكدبوهبأسمائهم صرح فلو فلأن، بنو ، قريش٠٠ر من أغيلمة 
وظُ\>م.

•( ١٠٥)الخاوي أ-ءمجه )١( 
تخريجه.سبق )٢( 
•؛(.Nt)ص/ الجوزي لأبن المحيحض حديث، من المشكل كثف، )٣( 



أبوهريرةكان  iJL؛مكحول، عن الذمي الإمام ؤيقول 
العلم-.من -بمي: يفتحه لم هريرة أبي عند كيس رب يقول: 

يعفىكتمان جواز على دال هذا الذمي~: الإمام ~أي قلت 
والذم،أوالمدح أوالفرؤع، الأصول ق فتنة تحرك التي الأحاديث 

منفإنه بوجه، كتمانه فلايحل أوحرام بحل يتعلق حديثا أما 
"حدثوااسةق4: علي قول الخارى: صحيح ول والهدئ، الييناُتا 
اللهيكدب أن أتحبون ينكرون، ما ودعوا يعرفون، بما الناس 

لقتل،بل لأوذي، الوعاء ذلان، هريرة أبو لوب وكذا ر ر ورموله 
إحياءالملأل الحديث، ينثر أن إلى اجتهاده يوليه قد العالم ولكن 

/اجتهاد0"ر ق غالهل وإن أجر وله نوئ، ما فله للسنة، 
ذكرحول يدور هريرة أبي مراد مرح ل العلماء كلام إذن 

الساعة،وأشرامحل وء الوأمراء لاحما، تحدُح، سوف، التي الفتن 
يغيرولن القدر، ب مض أمور وهي الزمان، آحر ل يحدُثا وما 

بومأعلام من وقوعها إن إذ الأمر، من ثيئا هريرة:أا ابجب إثمار 
فاتهايحبر، لم ام هريرة ابو عنها أحبر فسواء ئ^^، محمد حبيبنا 
لام،والالصلاة أفضل عاليه الصدوق بخبر محالة، لا واقعة 
العبادامحتج،أحكام ذكر من شيء العلماء قال كما فيها ولبى 

الخاركارلأ؟اكصحح )١( 
(.٥٩٧الذهى)٨ للإمام الهلأء أعلام مر )٢( 



ماينه ق أوكان الفتن، من لمزيد مثار إعلانه ق كان إن هذا ومثل 
يكونقد بل مهللوب حيسذ فكتمانه راويه، على الخطر يجاو_ا 
قولهالمنة من له ويشهد وكئؤ، فقهه دقيق من وهذا واحتا، 
بهيشرك لا من يعدب، لا افه وأن الشهادة، بفضل أخبمرْ لما لمعاذ، 
نشرهم»لا : فقال الأس؟ أبشر أفلا ئعاذ: ال فقشيئا، 

ا.ءليه١١متفق بكالوااا. 
الئي.سمساذا.أنيشرأن تدلأل:ووجهالأّ

عهدحديثة حينذاك الأمة لأن العظيم؛ العالم حذا ؤيخبموهم الاس، 
الناسيربي الذي العمل إلئ تكون ما أحوج وكانت نبيها، برسالة 
تللثإفيهم وينمي والبذل، والصبر نمالئ الله من القرب علن 

لمامؤهلين ليكونوا قدواما؛ ق الأمة تحتاجها التي الصفات 
كلمةؤإعزاز الأفاق وفتح الإسلام نشر من له تعالئ الله اختارهم 

كانوربما أيديهم، علن الحمد— —وفه تم وهوما تعالئ، اطه 
حكمةمن فكان العمل، ق للتقصير ذريعة الحلم حذا إحمارهم 

فقهاءمن محقيه واختصاص الحلم، هذا إذاعة عدم افه. رسول 
منكان ما وهو مناسبا، الوقت، كان ما متى به يبشر كى به الصحابة 

وائعت،الماس كثر بعدما وفاته، قبل به أتبر حيث فؤئه معاذ 
العمل.ق اممه وبارك الفتوحات 

(.٤٨لم)وم(، ٢٨٥٦الخاري)أحرحه )١( 



الرائدينكالخلفاء ليس أمة بني حال أن ثك لا ونحن 
الصحابةكبار كان ولكن المحال، نقص قد وأنه قلتا"" أن محبق ~كما 

التزامابالصر، الناس ويأمرون القس إثارة عن ينهون وفقهازهم 
أنيمكن التي للمآلايثت، منهم ؤإدراكا ذلك، ق الواردة ق يالمتهم 

الخن•إلها تفضي 

عمقأدرك علها ترتب وما فتن من زمنهم 3، ثار ما نائل ومن 
هازمئ فان ابعين، والتالصحابة من وغيره هريرة أبي نغلرة 

الالذي والجدل والمال بالقيل يشغلهم انموام على الأحاديث، 
هدامثل وكتم ودنياهم، دينهم ل ينفعهم عما ويشغلهم ينفعهم، 
الحديثا قوما بمحدث أنت، ما الأثر! ق وحاء مبق، كما مهللموب 

فتة"أاا.لبعضهم إلاكان عقولهم تيلغه 
الثيمت،،أهل فقائل أحايين، كتم هريرة أبا أن يقلن أن وأما 

ّبؤكثما امتلأُتؤ التي الأحايين، هدم رواة أحد و.؛ أنه مكدبه 
الدلالة ا لهمسمنها بايتين هنا ونكتتفي ومداعة مشهورة فهي ئة، ال

تخفن:

الحدبث،عن الهي بابا ل، عود مابن عن صحيحه مقدمة ق لم مرواه )١( 
بكلماّمع.





tjiعلى فضائل أحادث هريرة أبو روئ كسف بإنصاف فانظر 
يتهممن فرية لك ينجالي المنة كتب بها امتلأت كثيرة وهي البيت، 

الستأهل فضائل أحاديث بكتمان الأحاديث ورواه الصحابة 
أمثة؛بني من خوفا أو مجامالة 

اسرالأموي:ي التابعين علماء 
حالهمرأينا وفل الصحابة، من العلماء عن حديثا كان سبق ما 

سارما علئ التابعين من تلامذتم مار فهل ؤإحلاصهم، وورعهم 
ماعلن ثابروا بل التابعين ق الضال يتغير لم نعم الشيوخ؟ عليه 
أحدمثلا المثب بن عيد قالصحابة، من قدوامم ْع عليه تروا 

ءرفإكللاائ، أنه مع وحديثه، بعلمه عرفخ وقد النابعين، ار كث
وامتحنسجن وقد عليها، واستنكاره الأموية بالدولة ؛احتكاكه 

لدلك.إثزا 

بثهمعلى الأحاديث يضعوا أن الأئمة هؤلاء بمثل أويظن 
الحةام؟ا!لهؤلاء ورسولهم.ْجامالة 

العصرالأمويي التابعين أحدعلماء الزهري الإمام 
ذلخالدين الأئمة أحد علن الورقة هده ل الضوء سنلهل 

بحدبث،واشتهروا وديانتهم وورعهم علمهم وانتشر صيتهم 
المتأخرةالأزمان ل الغرضين بعض حاء نم اف.، رسول 

لالطعن بالتصريح من يتمكنوا لم حين ديانتهم و ليهلعنوا 
الزهري.الإمام وهو ألا دينهمإإ 



الأمويت:
الزهرينهاب بن لم مبن هومحمل الزهري الإمام 

صغارمن ا كين وأدرك للهجرة، ين حمنة ّولد القرشي، 
حجرابن عنه قال وحديث،، وكثبج وروئ التابعين، ويار الصحابة 

علنمتفق الحاففل الفقيه بكر أبو وكنيته التهذيب! قرس_ا تق 
سمنةمات الرابعة، الطبقة روومحى من وهو وثبته، ؤإتقانه جلالته 

سنتينأو بسنة ذللث، قبل وقيل! ومائة، وعشرين حمس 

لهكانت، ث، حيأمئة، ؛بني الزهمريعلاقة بمستنكر ليس 
الثإالمالعبد بن بنام واحتماص أمثة، بني حالفاء على وفادة 

بعض،اليتوهم كما مذموما ليس بيم والمحاله حميعا، اطه رحمهم 
ؤيرحوتكثيرالفتنة، ه نفعلى يامن لمن ا مهللوبكان رنما بل 

عقلذي على يخفى ولا وتذكيرهم، بنصحهم الشر وتهليل الخير 
الملوكمداخلة من والدين والقمل العلم أهل لوامتنع أنه 

،Uijوتبدلت، -ها، يقوم من وحول لعدم المطهرة؛ الشريعة لتعطلت، 
منالشرعية الأحكام ل الجاهلية الإملامجثة؛المملكاث الممالكة 

والسنةالكتاب أحكام وحولفت، وطم، الجهل وعم ومعاملة، ديانة 
الغرضلهم وحصل وأتباعه، وخاصته الحاكم من لامثما جهارا، 

(.٠٠٦التهدسج)ص؛ تقريب، )١( 





الخيمةفآخ؛و الزهري فجاء )مسالما(،  I،Jjb)مسيئا( كلمة فجعلوا 
الصحيحة.بالرواية 

اكيوروايته ديانته عن قفلا الحق، j( محافج قوته إلئ فانظر 
الهلعنكما السنة لهدم ثلما فته الهلعن وصار الجميع، جبا له شهد 

بقط;؛?!٥ الزهري تابعه ومن زيهر( )جولي حص وللأسمف 
لبنيإرضاء الحديث، بوضع فايهمه والتشويه، التشنيع من وافر 
وطاو>_ابصحيفة، الزهري إلى جاء الوليد بن إبرامم أن فزعم أمية، 

فأجازهمنه، نمنها أثه على فيها أحاديث، بنشر له يأذن أن منه 
وضعوأنه اأ غيري؟ -ها يجيزك أن يستطيع هن له! ونال، الزهري!! 

الحرامالمجد احي! مثلائة إلى إلا الرحال، تند لا رر ت حديث، 
،لمرفءاليهل١،؛ متفق الأئصئا< جد وم. الرمول، جد وم

الملالئإعبد مع الزبير ابن صرنع أثناء للحج الدهاي، عن الناس 
الزهريأن وزعم ؛،، ٧٠٧وزينها الصخرة مجا« بني اللءي 

أحاديث،".كتابة عالئ أكرهونا هؤلاء "إن فقال: ^، Jbاعترف 
اتهماتهاما أوردنأن يعد الأمور هده ق القول ولنفصل 

وتشنيعاتهم.

(٠١١لم)وم(، ١١٨٩الخاري)أخرجه )١( 



الوليدبن إبراهيم أن فمعناي صحت~ ~فلو الأولى القصة أما 
فأجاز©أحاديثه، من أحاديث وفيها الصحيفة الشيخ على عرض 

المحدثينعند معروفة الحديث تحمل طرق من طريقة وهي ببما 
ه.نفعند من احتلمها أنه لا المناولة، ت نمى 

لعدةو\ط\ة فهي الرحال(،، تند لا رر لحديث، ومحعه قصة وأما 
وجوْت

الوليدهو الصخرة بنئ نس أي، على المؤرخين أكم أن منهات 
أولمانيةين وخماحدئ نة ّول والزهري الللث،، عبد وليس 

عمرفيكور1< ومحبعين، ثلاث ستة قتل محؤعغبما الزبير وابن وخمسين، 
قصيته يكن ولم عاما وعشرين أواثنين عاما عشر حمسة الزهري 

الئدضاالتأثير هدا من يق الأمة 
الزهريلهمحصداسم،إلأبعدللأول:أن، وهومزثد الثان 

أنهمحي بن الاليث، عن الذمي رفل كما نواُت،، بالزبير ابن مقتل 
مقتلبعد أي•  ٨٢سنة الللئ، عبد على شهاب ابن قدم قال• 

سنوات•الزبير امح، 
لعبدالأمر استتب، وقد الحج عن الناس لخرق الا.اءي فما 
صالحمن ليس تللث، والحال الحج عن صرفهم إن بل اّلث،؟ 

اللاوثا.بىل>

(.٣٢٨)0إ البلاء أعلام سر )١( 



الدعوةالحديث هذا من يفهم أن لعاثل يمكن كيف الثالثsت 
الرحالشد جواز يحصر وهو الحرام المسجد عن الوجوه لصرف 

االحرام؟ المجد وأولها الثلاثة، اجد ملاق 
يكنألم الحرام، المجد عن الناس صرى الزهري أراد ولو 

لأهلجعلوا الدين البيع أهل دعاة من كثير صنيع يصنع أن له 
والمسجدالحرام للمجد ما الزيارة وفصل المكانة س القبور 

كربلأءل الشيعة رواة هوحال كما ذلك من أكثر بل الموى؟أ 
اوالعمرة؟ الحج علئ زيارتبما وتفضل 
فضيلةبل الصخرة، فضيلة فيه ليس الحدين، فهدا ذللتا ومع 
أثتئ٢^ ءؤّ؛تض القرآن بنص ثابتة وهي الأقصئ المسجد 

 ،»_J هحوش آلذكا.ثرقا أوتجد نُى ثلأ
سنصل وعنده الحدين، لهدا الخللث، عبد حاجة فما لالإ<ماءتا[، 
القرآن؟!

كتبروته بل الزهري، بروايته ينفرد لم الحدين، أن الرابع؛ 
منمعيد أبي محلريق من البخاري فأحرجه مختلفة، طرق من المنة 

مسلمأسموكذللث، خ الزهرير طريق غير 

(.١١٩٧)١(صمحالخارى)
!(.١٥)مسالم صحيح )٢( 



يذلك اساء ي لم فكف الزعم ذلك صغ إن الخاص: 
أمية؟!بتي حكم زوال وبعد بعدم، ومن زمنه، 

الصخرةفضل ل وصت التي الأحاديث كل أن بينوا أنهم هع 
المنشل١ا.المنار ق القيم ابن ذلك ذكر كما كدب 
منعاليها المتفق وعدالته ديانته مع يتناق هذا أن ادس: ان

يفلسفكيف الأحوال، اع محليمع اق ويتنبل العلماء، جميع 
فهموالو عنه والكويت، الأمر هذا مثل ل ا حديقبول باللين 

الخرام،اممه لبيتا الخج عن بديلا للصخرة الخج يجعل أنه منه 
االكرام؟ وصحابته اف برسول قريبوعهد وهم لاسيما 

كتابةعلن أكرهونا هزلاع "إن الزهري: الإمام قول وأما 
اللهرسول علئ الحاليثا وصع به المحول فليس أحاديث، 

أصلؤإنما الباحثون، هؤلاء يصور أن يريد كما للحكام تزلنا 
الأحاديث،كتابة عن يمتنع كان الزهري أن العلماء عند التحى 
طاو_،فلما الكتب،، عش ولا؛!كلوا ذاكربم، علن ليمنمدوا للماس 

أمالئحفغله، ليمتحن ولده على يملي أن عليه وأصر هشام منه 
بأعلئنادئ هشام، عند من حرج فلما حديثخ، أربعمائة عليه 

لهؤلاء،الأن قد؛ذلاْ أمرا منعناكم كنا إنا الناس أيها يا صوته: 

(٠)ص٠٩القيم لأبن المنيف المار ينظرت )١( 



حتئفتعالوا الأحاديث، كتابة على ا أكرهونالأمراء هؤلاء ؤإن 
البارْتمعنئ فيكون ، حديث بالأربعماثة فحدثهم تها، أحدثكم 

ثمتنعكثا أن بعد ه^، اض رسول أحاديث كتابة على أكرهونا أمم 
اكرعوابن والخطسس، عد مابن ذكره ما هو وهذا لش، ذلمن 

٢•وغير،ممل والذمي 
لقولصحيح بإساد الدارمي رواية المحنئت هدا يزكي ومما 
فكرهناالسلطان، عليه أكرهنا حئ العلم كتابة نكره "كنا الزهري: 

وأمانتهالإمام، هذا ديانة مبلغ ^^؛، وهويدلك ، أحدا نمنعه أن 
منحهما للأمراء يبذل أن يرض لم حيث العلم، نشر ل ؤإحلاصه 

الماس.عامة عن 

حقده،لإبراز سبيلا الئواية هذه ق وحد المستشرق هذا ولكن 
علنرأتا ويقالب تماما، المعنن ليتغير العرين،( )أل فأمقتل 

عندنامن أحاديث، وصع على أكرهونا إنبمم المعنى: فيصير ،، ٢٠٥٠

ء_اكرلأبن دمشق تاريخ (، ٣٠٢)ْ/ صعد لابن الكبرئ الطبقات؛ ينظر•" )١( 
(.rrtالملأء)ه/ أعلام سر (، ٣٣٣)ْه/ 

لمصطغنالإسلامي التشريع ق ومكانتها ق الالشبه: هدم شيد ق ينظر )٢( 
السباعي.



الجوي؛الحديث وتلوين الزهري 
سةمائة من أكثر بقي الحديث أن الباحثين من كثير عند اشتهر 

عمئأمر أن ت ذلك أول وأف يكتبوه، أن دون حفظا العلماء يتناقاله 
تقريبا،ا؟ام( )يت، الزهري شهاب ابن -( ٠١٠١)ت عبدالعزيز ابن 

بيانأحن وبينها المسألة هده كس البغدادي الخهليب جمع وقد 
يلمح،•ما وبين رتقييد تابه كل 

ا-محاض.صممناسثصالآم،مُئب
كتبومن عني، تكتبوا لا رر مرفوعات الخيري سعيد أبي حديث من 

أوبالقرآن، يختلط لا حتى وهدا ،، ذاليمحه،،ل القرآن غير عني 
مجعالقرآن كتابة عن النهي أو الحفظ، ويتركوا الكتابة على هلوا 
حديث،ففي الكتابة، ل الإذن ورد ثم واحدة، صحيفة ل غيره 

فو*اكتب؛ له• نال ايي أن الماص• عمروبن بن اش عبد 
٢•حمح،"ل إلا مني حرج ما بيده نفي الذي 

منالبخاري فروي الثي.، زمن ل الكتابة وحدت ٢- 
أحدالتبى. أصحاب من "ما قال: و. هريرة أبى حديث 

(.عسالم)٢٧صحيح )١( 
الص—حيحةق الألماق وصححه (، ٩٢٣١رتم)ب( ١٢٧أحمد)ه\ا رواْ )٢( 

(١٥٣٢.)



وآههجرقٍ__^ٍثدقق
كانفإنه عمرو، بن اممه عبد من كان ما إلا مني، عنه حديثا أكثر 

بيانق ومحك بكر أبي صحيفة ووجدت ٢، 'أ أكتب ولا يكتب 
وحرمالإبل أسان ق ؤمحه عالي وصحيفة الصدقة، فريضة 

والمشهورةالعاصي عمروبن بن عبداف وصحيفة المدينة، 
وغيرها.بالصادقة، 

بجوارالكتابة فوجدت التابعين عهد ل الأمر تمر اس٣— 
الخطثبروئ كما الحففل، على الاعتماد جل كان وإن الحفنل 

سيئاسممت، إذا يقول! كان أنه الثعى! عن طرق عدة من نده ب
الصحيفة،من موضعه من لك فهوحيئ الحائط، ولول فاكتبه 

قال؛البمري الحمن عن كذللئ، وروى ، ما يوما إليه تحتاج فإنك 
بنسعيد وعن ، لنتعاهده نكتبه إنما الكتاب، بمثل العلم قيد ما 

أملاها،حتى صحيفتي ل عباس ابن عند أكتب كنت، قال! جبير 
•كمي ل أكتب ثم نعلى، ظهر ل أكتب ثم 

قلمن تأتينا أحادث لولا قال! الزهري شهاب ابن وعن 
كتابهل أذنت ولا حديثا كتثت، ما نعرفها، لا سكرها المشرق 

(.١١٣)المخاري أحرجه )١( 
(.١٠١)ءست البغدادي العالم تقييد )٢( 
يعدما(.ومحا  ١٠٠)ص! البغدادي للخطيب، العالم تقييد )٣( 



٠فبمسبعن التايمن رمن ق اكر الكايه ق الوضع ظهر أ
ونشعها.الأسانيد كثرة الأول! 

قالوصع ظهور الره—رثمان إليه يثير الذي وهو والثاف، 
والتدوينللكتابة فاحتاجوا رق، المجهة من لامحسما ، الحدي
منه.يتخوف أوما المحفلور وزال، أكثر، 

لهذاالدولة رعاية وهي التدوين، ق هامة مرحلة جاءلت، ٥— 
العلماءأمر حيمثؤ عبدالعزيز، بن عمر الزاهد الخليفة عهد ل الأمر 

لالبخاري روئ كما ا، تعليمهؤإفشاء وجمعها النة بتدوين 
إلئعبدالعزيز بن عمر قال،؛"كتب دينار بن همداض عن صحيحه 

فاكتبه،س اش رمول، حديث، من كاي، ما انغلر حزم; بن بكر أبي 
حديث،إلا تقبل ولا العلماء، وذهاب م الحالدروس حمتإ فإل 

فان(يعلم، لا من يحلم حتئ وا ولتجلالعلم، ولتفئوا س، الثمح، 
الطملأمصبجنطا''ُا/

الزبزمل بن ءممِ أمرنا قال:" الزهمِي نهاب ابن وعن 
عليهاله أرض كل إلئ فبعثؤ دفترا، دفترا فكباها السنن بجمع 
اكلاندفترا"ل؟،.ّّ

العلم.يقبض كف باب؛ مقدمة ( ٣١)١/ البخاري صحيح )١( 
(.٩٢البمر)١; عبد لابن رضاله العالم بيان جامع )٢( 



وأماالشامل، الامتنماش التدوين هذا يوصم، أن ويمكن 
سبق.كما ذلك قبل كان فقد التدوين مهللق 

قبلالمهمة من حزء إتمام إلئ السابق: الزهري أثر يشير ٦- 
أرملهاعمر وأن دفاتر، له أرسل وأنه العزيز، عبد بن عمر موت 

الجثلل التدؤين شاع ثم الأساس، حجر يعتر وهذا الأقطار، إلئ 
ابنوبالدينة جريج، ابن بمكة فجمعه الزهري، جيل يلي الذي 

وبالبصرةمالك،، والإمام والريع، عروبة، أبي ابن وسعيد إسحاق 
وهكذا.الأوزاعي، وبالشام الثوري، وبالكوفة حماد، 

بنيدولة زوال، بحد م الحالبنشر بدأوا إنما هؤلاء من وكثير 
وحماد.إسحاق وابن ماللاج كالإمام أمة؛ 

الثاقالقرن معظّم أن أي: - ٠١٣٢ستة أمة بني دولة انتهت وقد 
العباس.بني حلافة ل كان 

فصستمت،المنة، عصور أزهى فكان الثالث،، القرن حاء نم 
نمراهويه، ن وإسحاق ومدد، أحمد، الإمام ني كمانيد، الم

داود،لأبي السنن ها ؛عل. ألمت، نم لم، ومالبخاري الصحاح: 
والرمذي•ماجه، وابن والنسائي، 
بموضوعنا:يتعلق فيما ريع الالعرض لهذا التائج أهم وص 

نعمر حياة ق منه الانتهاء وتم قد؛ال.أ الزهري تدوين ن أ٠ 
والإنصافبالعدل المشهور الخليفة العزيز)ت١٠١ه( عبد 



قحامله ند الزهري يكون أن المتصور غير فمن البالغة، والديانة 
المغرصون.يدعي كما الأحاديث وضع 

حكمزوال بعد أوحها اشتعل قد الكارئ التدوين حركة ن أ٠ 
التأثيرتبعد ن يجعالما وهوما لخصومهم، وانتقاله تماما أمثة بتي 

لمأحدا أف خاصة الأحاديث، وضع ل الأموية للدولة المزعوم 
ئة،الورواة العلم أئمة محن غيره أو الزهري مرؤيات ل يشكلث، 

والأخير.ااثالثا للعنصر يقودنا وهذا 
وانتقالهأمية بني مللث، زوال بعد الأمر هدا يصحح لم ماذا له 

ويبينواالزهري صنعه عما الحالماء يكشف، لم ولماذا لخصومهم؟ 
السلطان؟مومحل زال وقد حاله 

ذكرعلى أطبقوا وجدناهم تماما، العكس هو حصل الذي 
كتب،ل أحاديثه ورووا بالإمامة له وشهدوا وعدالته وديانته فضله 

بنيحكم زوال بعد ألفا ئد عامتها أن مع والسنن المحاح 
أِء.)ا(

.امحه 

طه.شريف )ا(إعالادت 



٠٠٠٠• ٠٠٠٠٠٠٠٠•••

الننهحجية ق بالصنفات تمريمة ىوْة 

١٣٤١٥^

فهماالأمة، هدم ل التشريع مصدر هما والسسة الكتاب إن 
عنتعالى قال تعالى، اممه من وحي كلاهما يمرقان، لا صنوان 

وأمرناi[، ]الجم:ّا، ه ومايطى ؤ ت سه 
ومافخذوه ألمسؤل ءاثك٢ ^^١ تعالى! فقال نبيه، داتباع كتابه ق اض 

فمالمحبته، علامة ذلك وحمل لالحشر:ِ\[، ه يلإشةسهوأ 
هعيو0\شَةؤعني ؤ ّسحانه: 

]آلءمان:ا"ا[.

لأرلاإكك،آلذيتفرعنه! تعالئ قال الذي الذكر هي والسنة 
تتعالى قوله ل الحكمة وهى لالحل:اا[، ه ^١^-؛؛ يزل ما لالناّر( لقغن 

هوأ-فيتتضة آش ءاشت، ثى بؤتؤظن ق ثئق ما إددطنرنَ> وؤ 

وهولالقرآن، على الهجوم هوبوابة السنة على فالهجوم إذن 
ألةمالعلماء تناول فمد لذا كله، التثرع علن هجوم حقيقته 

عنها،والحيدة السنة تحريف ل البيع أهل وأماليسا ~ السنة حجيه 









لعبد، ١٠وأعلامهم المحدثين ومصطلحات التة ارحجثة ٠
عامالأولى نشرته وهبة مكتبة أصدرت الجبري، محمد العال 

(j،،Nt»U-٢١٩٨٦ ،) حجيةعن فيه تحدث صفحة، ( ٢٣٢)ل
ذللثؤ.وعير نة المخ ول؟ها، العمل ووجوب نة ال

ناصرللشخ والأح'كام«، المقائد ز ه ينفحجة رالحدث اه 
العلبعةأن وذكرت اض. بالريالحارق، مكتبة اق، الألبالدين 
)ه؟ااه—عام المنثورة تللئ، هي الوحيل.ة الشرعية للهلبعة الأولى 
عنالولف، تحدث ومد العباسى، عيد محمد بتملءيم (، ٢٢٠٠٥
يةولتمن على الرد ثم نة، الحالف من على والرد المسة، منزلة 

مسألةذلك، يعل وتناول العقائد، ق يحجة ليس الأحاد حديمن، إن 
التقالمد.

أيوزهو،محمد محمد للدكتور الإسلام®، ق المنة مكانة  ٠١٠
.—٠١٤٠).؛عام الأولئ طعته العريى اب الكتدار أصدرت 

نةللمالمنكرين لشبه فيه تعرض صفحة، ر.أا( ل ؤيقع (، ٢١٩٨!
مهناعننم الواحد، يخر العمل لوجوب المنكرين وثبه إجمالا، 

نمأخرئ، ومطاعن عليها، والرد محك هريرة أبي، ل المتشرنن 
الأحاديمث،.ببعض للعمل الأئمة بعض ترك شبهة على الرد 

فوزانين صالح الدكتور للشيخ الإسلام®، ق السنة امكانة ٠٠ 
—ره؟أام عام الخيري لام الوقف، ثشريإثرافح الفوران، 

محاصمرةوأصله صفحة، ( )٠٤ؤ، يقع صغير كتيمب، وهو (، ٣٢٠٠!
وطباعتها.تفريغها تم للشيخ 



لقمانمحمد لالاJكتور الإسلامي®، الشرع ق السنة ررمكاتة ه
عامالثاية نثرته والتوزيع للنشر الوعي دار أصدررت، لفي، ال

صفحة.( ٣٧٥)ق واحد وهومجلد (، ٢١٩٩٩— )'؟!اه 
توخاتمة أبواب وأربعة مقدمة إلئ كتابه المؤلف ثم وقد 

الإسلامي.التشرع ق السنة مكانة عن المقدمة ق فتكلم 
المبوية.السنة حجية علئ للأدلة الأول اناب وجعل 
القرآن.من السنة منزلة ل الثاف والباب 

عنوكذلك وحجيته، الواحد حر عن ااثالثv الباب ل وتكلم 
بالمعئ.الرواية وعن المرمل، الحديث، 

ألةومالسنة، تدوين عن للحديث، الرابح اب البوجعل 
تناولثم وحديثا، قديما السنة إنكار وفتنة الحديث،، ق الوصع 
خاصافصلا عقد يم تفصيليا، والرد بالدكر المستشرقين شبهاين، 
بالردفيه تناولهم من حملة ومجن الحاصر، العصر ق السنة لأعداء 
رئة®.وّرأبو أمينُ ؛رأحمد 
والسنة.للكتاب للعودة بالدعوق الكتاب حتم ثم 
الكريم،عبد فتحي للدكتور ودائم®، .. لأدم• تشريع رالة ر٠ 
قويقع (، ٢١٩٨٥" ره*-أاه عام بالقاهرة وهبة مكتبة لشرته 

تشريعيةإلى الستة يم تقعلى للرد وهوموجه صفحة، ( ١٢٧)
قله مقال ل العوا ءاليم محمد الدكتتور ذكره الدي تشريعية، وغير 
المعاصر.المسلم مجلة 



٠قسين كناه جعل وقد 

والردتشريعا، كلها المنة كون عن _، JL^Uالأول! المم 
تشريعية.وغير تشريعية إلئ تقيمها من يلزم ما علن 

ونددائما، تشريعا السنة كون عن مث، ليمحو الشانر! والشم 
عنالثابتة الأحكام تغيير يمكن أنه يدعي ْن على للاجابة جعله 
عنها.والجواب الشبه وتفصيل ه^، الّكا 

زكريابكار محمد للدكتور الأمةا،، جمع على حجة نة رالر٠ 
أصدريت،بدبي، والعربية الإسلامية ات الدراسكلية ق المدرس 

وهو(. ٣٢٠٠١— عام الأولى نشرته دارالبشائرالإسلامية 
ةالأهمية عن فيه تحديث، صفحة، ( ١١٠)ق يقع صغير كتيب 
الشبهاتيعص تناول ثم السنة، وأقام باحممار، حجيتها وأدلة 
التفصيلي.بالرد السنة حول 

رئيسلاّين، ساهين موسى للدكتور تشرع^، كلها رالسنة ا٠ 
الولاءدار أصدرت المصرية، افح الأونبوزارة نة المركز 

()٠٩ل صغير وهوكتيمب، (، ٣٢٠٠٠)عام الأولى نشرته الإسلامي 
بعنوانالقرصاوي ف، يوسللا.كتور مقال على ردا ألفه صفحة. 

الستةبحوُث، مجلة ق نشره الموية®، السنة ق التشريعي ر)الجان_، 
(.٣١٩٨٨)سنة الثالث، الحدي قطر حامحة ل والسيرة 
المسير،رمضان أحمد سيد للل.كتور المران®، مع تة رالا٠ 

ابنهوتقديم بتحقيق الأزهر، ؛جامحة والحديث، التفسير تاذ أم





بنصالح محمد لملأ وتدويناءا، حجية النبوية! تة ررال٠
عامالأولن نثرته المكتبات نور دار أصدرت الغرسي، أحمد 

صفحة.( ١٨ق)!(، ٢٢٠٠٢
وخاتمة!أبواب وأربعة مقدمة إلئ كتابه الؤلما م ف

الستة.مفهوم وبتان الأنبثاء، عصمة بيان القيمة ل تناول 
ومحايةبالمة المبي. عناية عن الأول الماب ل وتحديث، 

تةالسستدوين ألة ملتعرض الث_انى اب البوق —ا.  ٠٢الصحابة 
وقعامة. المنة حجية عن تحدث الثالث الباب وق بالتفصيل. 

الواحل..حبر حجية عن الرابع الباب 
الماجلءعبد يد لونا.ويتهااا، حجيتها النبؤية! رالتة ا٠ 

~)هّاأاه عام الأولن كثيرنشرته دارابن أصدرت الغورى، 
صفحة.( ١٦١)ق ،(، ٢٠٠٩

فصلين!الولفذ حعله وقد 

القرآنمن ومنزلتها السنة حجية عن الأول القمل ق تكلم 
وس

تبا.يتعلق وما التدوين ألة معن المان الفصل ق وتكلم 
طبعالكندي، إبراهيم للدكتور وحجيتها١٠، النبوية نة رالا٠ 

ق،(، ١٩٩٦— ير ١٦ِ١iرعام يالقاهره والتوزيع للنشر البيان دار 
)ّا7(صضحةلاا.

يالآُه.م فاكفت الكاب، عل الاطلاع من أممكن )ا(لم 



ين،لاششاهين مومحى دكتور للرعاا، والش|اة ااالسه
عامثعبان ل الصادر عددها مع هدية الأزهر مجلة أصدرته 
قصغير وهوكتيب الخليب، أحمال على د. ياعتتاء _( )ااااه

والتث-رعااارالسة بعتوازت كتيب على للرد ألف صفحة، ( )٦٧
عنالشبهاتج بعض فيه أنار الذي النمر؛ المنعم عبد للدكتور 

السنة.حجية 

ا،كتورللالإ||لأهىاا، التسرع ق ا ومكانتهرالنة ا٠ 
حياةل العصرية المكتبة نثرته الأزهر، شيخ محمود الحليم عبد 

صفحة،)٦٩( ق صغير كتيمس، وهو للنشر. تاريخ بدون المولفح 
حجيةفيه تناول العوام، يناب، ويسير مهل بأسلوب المولفح كتبه 

سريعلرد وتعرض إثباتها، ل المحدتين وجهود وتدويها، نة ال
المعاصرة.الشبهات بعفر على 

الدكتورللشخ الإمحلأمى®، الشرع ؤ ومكانتها نة رالره 
الرابعةنشرته الإسلامي المكتس، ر أصل. السباعي، حنى مصهلفئ 

عامرجس، ق مقدمته الِولم، أوخ وقد ،(، ١٩٨٥_، )ه*.؛اهعام 
ّصفحة أ( ا٨ ) ق وهومجلدكبيريقع ؟أ؟ام(. -— ٥١٣٦٨)

أبوابثلاثة تضمن وقد الباب. هن،ا ق عمدة الكتاب هذا يحن. 
وحات٠ّةت

الوصعنشأ ، وكيفالسنة، معنى الأول• الباب ل المؤلف تناول 
وتصحيحها،لتنقيتها العلماء بدلها التي والجهود ين،، لحال اق 

الجهود.تللث، وثمار 



علئتشويه من المسة له تعرصى ما فتناول الثانرت الماب أما 
أنكرمن ثم والمتكالمين، المعتزلة ثم والخوارج، الشيعة أيدي 

وموقفالآ-ح__اد، حجية ينكر ومن وحديثا، قديما ا حجيته
ال•حولدبهات حممن بهة حمعشرة محلأيثه ذكر حيشه المترفين؛ 

علمئفرد I العاصرين الكتاب بعض لفصلا عقد يم تميهر*، 
وثبهاتهالإسلام،، ارفجر كتابه ق ة المن موقفه ق أمين،، أحمد  ٠٠

لربة* *أبي سهات على الرد تناول ثم و.، هريرة أبي عن 
كلثبهامحت، تناول المحمدية،٠, المسة على ررأصواء الضال كتابه 

عاليها.التفصيالى والرد الشبهة يذكر بحتث تفصيلا، هؤلاء 

المشرعق المنة مرتبة لبيان ه فجعلاكالثخت اب البا أمج
اشتمالوكيفية القرأن، مع المنة علاقة عن فتحدمثف الإسلامي، 

بينهما.والمخ المنة، عالي القران 
وأصحابالأربعة، للتعريفا؛الأئمة جعلها فقد الخاتمةت أما 
إليهم.وأحن حميعا الله رحمهم المتة الكتب 
صالحللدكتور بهارا، الاحتجاج وعدم المة رفضن اظا٠رة ٠٠ 
سعودبن محمد بجامعة والشر المقافة إدارة نشرته رصا، أحمد 

وهو(، رقم)١١الإصدار (، ٢١٩٩٣عام)ا١ا١ه- الإسلامية 
للعثبن الله عبد الدكتور له م قل. صفحة، )٣٧( ق صغير كتيب 

آنذاك.الجامعة مدير التركي المحن 



ثممنه، ومنزلتها القرآن لفهم السنة أهمية عن تحدث وقد 
باحتصأر.عنها وأجاب الستة رفقي حجج تناول 
عنالأساسه القضايا ق بحوث السوية؛ الستة إلئ اال٠اJحل ١ه 

وهوالهائي، عبد القادر عبد عبدالمهدي للدكتور ااسويةاا، السنة 
عامان الإيمة مكتبنثرته الأزهر، بجامعة للحديث تاذ أم

صفحة.ي)»مأأ( كسر وهوكتاب (. ٢٢٠٠٧
حديثاحجية لم عامة، نة الحجية لف المؤ فيه تناول وقد 
بيانوقام عليها، والرد المنة منكري شبهات ثم خاصة، الأحاد 
تناولثم ذللث،، على واستدل اممه، من وحي كونبما يم السنة حقيقة 

فيمابالقران المسنة علاقة ومبينا عليه مدللا بالسنة العمل وجوب 
البشري،النبي كمال عن للحدينا تهلرق لم صفحة، مائة يقارب 

الستة.اتبيع ق لف، الهدي ثم والسنة، للقرآن المبلغ وأنه 
ليدللوآحاد؛ متواتر إلى المنة يم تقإلى تهلرق ال^إ ذلبعل. 

ذللثا.ق الشبهات، عن ؤيجيس، الأحاد، حديث، حجية على 
المسنةمنكري شبهات عن فيه تكلم بفصل الكتاب ختم لم 

عنها■والجواب 



خامغ:الأح1د سغ حض هاؤك ام اص ناص $
العملمفادها، حجيتها، السوي: الحدسث، ق ا/آحاد رأخيار ر٠ 

منأكثر هلبع الجرين. الرحمن عد بن اض همد للشتح بموجبها«، 
بحثوهو صفحة، ١( ٠ أ ق) ويقع ، ه( ا١ ١٦سنة)ا٠أ^هومرة 

الماجستير.درجة لنيل 
ثمبذلك،، المتعلقة والأبحاث المنة أهمية المقدمة ق تناول 

وأقسامه.الخر تعريف، الأول الباب ق تناول 
وكانالواحد، بخر العمل لنروحل الثانر الباب حمص ثم 
بخبرللأخذ الرابع والباب الواحد، حبر يفيده لما الثالث، الباب 

الواحد،بخر العمل لحكم الخاص والباب العقائد، ق الواحد 
فيها.مختالف، الاحاد أحبار ْبن جملة ل السادس والباب 

الصححبالخر العمل وجوب عن للحل.يث، الخاتمة وكانتا 
المداهب،.حالم، وإن 

عنعبارة الأصل وهوق الواحد،(، حبر تثست، ؤ رالحجة اه 
العنوان-هذا منفردة نشرها للثافعي، ررالرمالة(، كتاب من فقرة مائة 

ابنبمكتبه ملامة، بن محملء بن مصهلفئ إملأم أبو عليها: معلما 
)•اأاه(لأعام تيمية 

للأمينوالعقائدا(، الأحكام ق الأحاد أحاديثه رحجية ره 
العربيةاللغة بمعهد الشرعية المواد مدرس أحمل.، محمد الحاج 

الأولىنشرته الحديثة المهلثوعات! دار أصدريت، المكرمة، بمكة 
صفحة.( ١١١)ل (، ٢١٩٨٩ر»اااه- طم 





محمودبن أحمد للدكتور ا، احمرالواحدوحجيته ٠
العلميالبحث عمادة منثوران من الثنقيهلى، الوهاب عيد 

(٢٣)رقم الإصدار وهو المنورة، بالمدينة الإّلامية بالجامعة 
وهومجلدم(،  ٢٠٠٢— )؟؟,؛اه عام صدرت الأولى ونشرته لها، 

صفحة.( ٣٨٣ي)واحد 
وخاتمة:وبابين تمهيد إلئ دراصته قم 

العلماء.عند الواحد حم حقيقة التمهيد: ز تناول 

العلمحيّثا من الواحد حم يفيل.ْ فيما الأول الباب وجعل 
وأدلتهم.العلماء مذاهب بين وقد والفلز، 

ذللثا،وجوب أدلة فيكر به، الحمل حكم ل الئاف الباب وجعل 
الواحل..بخر العمل منكري شبة عن وأجاب 
نبهعلى والرد العقيدة، ز الأحاد بخمر الأخذ وجوب *٠ 

المكتبةنشرت الألباق، الدين ناصر محمد للشيخ المخالفين«، 
المؤلف،مماسمة ق وأرخ عام)؟؟!اه(، الثانية عبت الإسلامية 

م(١٩٧٠^ه-أUم)أ٩٣
فيهاالشيح ذكر صقحة، ( ٥٦ق)تقع صغيرة الة رموهي 

لالأحاد الأخذ؛أحاديث، عدم يعوئ لقض وجها عشرين 
العقاوة.



UIU،أثيرتالخي امهات عش اثري تاؤك اشي اص : ه
المنه؛حجيه عاى 

صياءأكرم للدكتور ، ١١المشرفة نة المتاريخ ق رحوث ره 
عامة الخامنثرته والحكم العلوم مكتبة أصدرت العمري، 

عامالأولى الطبعة مقدمة المؤلف وأرخ ،(، ١٩٩!— أ^ه ١٠)
(٠٠٥)صفحاته عدد يبالغ مجلد ي ويقع ( ٣١٩٦٧-

صمحه.

المنة،تدؤين ألة ومالحديث، ق الوصع مسألة فيه تناول 
الهمة.الرواية يكتم، معرها 

إلىالأول القرن من وتطوره أته نشالنبؤية! المنة ءتدوين ر٠ 
النهراق،مهلر بن محمد للدكتور الهجري؛،، التاسع القرن نهاية 

والنشرة-(، ٠١٤. ١٢)عام الأولئ نثرته الصديق مكتبة أصدرت 
(٢٦٣)ي ى(، عام اج المنهدار مكتبة أصدرما الثانية 

صفحة.

لالؤلفات وأنولع المنة تدوين كيفية بدكر يعتني والكتاُتح 
—ا٠٢التعريف مع فيها، نة الدونت، الش الكتب أهم ويورد ذلكا، 

وبمنهجها•

بالمنةالإملامية الأمة أوررعتاية والمحادثون،، االحديث، ره 
—ا٠٢نال التي دوامته وهي زهو، أبو محمد محمد للدكتور التيوية،،، 
م(٦١٩^- ^ ١٣٦٠)ام عالأزهر جامعة من العالمة درجة 



اءوالإفنالعالمية البحوث لإدارات العامة ة الرئامحوأصدرت 
—- ٥١٣٧٨)عام له الأولى النشرة بالمملكة والإرساد والدعوة 

تجريم(،وهومجلد ١٩٨مميةءام)أ٠أ١ه-أ
صفحة.( ٠١٠)

النبويةنة ال ١٢٠مرت التي المراحل لحب المولفا مه ق
توخاتمة أدوار وسبعة مقدمة إلى 

يأولا المبوبة؛ المسة حا مرت التي المراحل فهي الأدوارت أما 
الأولالقرن مائة إلئ ثم الراشدة، الخلافة ي ثم المي. حياة 

بغداد،مقومحل إلى نم اكالث،، القرن ثم اكاي، القرن ثم الهجري، 
الحاصر.عصرنا إلئ ثم 

بحجيةالتعالقة المائل محن العديد الياقت هدا ي تناول وقد 
عنايةومحالة المنة، تدوين ومحالة الوضع، عألة ممثل• المنة، 

بهاتوثالواح_او، حبر وحجية بالمنة، والمابعين الصحابة 
عليها.والرد المشرقين 

ناء!قةالحديث، علوم من أنولع ذكر ي الخاتمة كانت ثم 
المنة.خا.مة ي الأئمة بجهود 
اب،والكثرقين المستشسبه حمورد ة العن بع ردفر٠ 

مكتبةنثرته أبوشهثة؟ محمد ين محمد لللءكتور العاصرين؛،، 
ك.تا؛ينأمعه وأرفقت، يمصر، المنة 



رداوردها وحديظ قدينا ة العالئ الواردة الشبه #بعض الأول: 
التيالأولى نشرته وهي أيصا، ثهبة أبو للدكتور صحيحا،، علمثا 
وفاته.بعد وذلك للمؤلف مخهلوءلة عن فيها ينثر 

الستةحجية يتكر من بعض أوردها التي الشبه ااب؛ان وامحاني: 
الخالق.عبد الغني عبد الدكتور للشخ عليها،،، والرد 

(.٢٠١٩٨٩- ه ^١ ٠٩ب)مقدمته ق ذلك الماشر أرخ وقد 
صفحة.( ٥١٢)ق تقع الثلاثة الكتب وهده 

ميزتقإلى م فينقالأول الكتائب، أما 
وهوا، وحجيتهاب الكتمن التة ة منزلاول يتنالأول؛ 

الثاق.م للقكالمفدمة 
رداعليه رد وند رئة*، ُأبو لكتاب نفد فهو الثال الشمم أما 

وبيانبالتفصيل ربة* ُأبو ذكرها التي الأحاديث متناولا تفصيلثا 
فيها-الحق 

عنوالجواب ^، ١٠٢٧١ذكر فيه تناول فقد الثان الكتاب أما 
تعرضثم عنها، وأجاب ثبهات حمس فدكر حدة، علئ شبهة كل 

عنهاأجاب أحرى سبعه سبهامم من فدكر تثرقين، المبهات ل
ذلكوأتبع بمفردها، شبهة كل عن الجواب فصل نم إجمالا، 

•يالموصؤع المتعلقة ائل المببعفى 



المؤلفكتاب من تل مفهوبحث الثالث الكتاب أما 
الورقةهدم ق به والتعريف ذكره سق وفو الة(ا، ارحجية 
العالمة.

خصومه٠؛شبهات وتفنيد النبوي، الحادث، عن ردذاع ر٠ 
باعي،الوممهلفى المدوي، المان ومحالخطيب، اكين لمحبا 

وهوصفحة. ل)اأ١( ويقع بالماهره، يوسم،، علي زكريا نشر 
لمهحموده المحمدية نه المسعلن أراصواء كتاب عالئ للرد موجه 

رية•أبو 
الصحابةحرص عن الخهلمب، انمين محت، للأستاذ بكلمة بدأ 

كلمةثم العرب، حافظة وقوة وروايته، منه والتثست، الحديث، على 
الكتاب،من المنة منزلة عن موسئ يوسف محمد اككتور الأستاذ 

كلمةنم والحديث،، القديم ق الأحاديث، رد على تجرأ من ولعلم 
الموي،الحديث، إلئ الإسلام حاجة عن ازدوي سليمان اليد 

نمببما، العمل من مفر فلا روايتها صحتإ متى الأحاد أحاديح، وأن 
أملوعن هريرة أبى عن الدفاع ق شاكر أحمد الشيح كلمة 

للدكتوركلمة مم باعى، المصهلفئ للدكتور كلمة يم الحديث،، 
الدكتورثم تزينه، ويبين رئة أبي كتاب فيها بمتني ين حطه 

هدموحه ل الوقوف أهمية عن الناشر كلمة ثم شهية، أبو محمد 
بالأحكامتتقل نة الأن ل القيم ابن ؛حث، وأخيراالهلاتفة، 

محمدللدكتور بممث، من مناد العرض وهذا الكتاب، عل أطلع لر ، )١ 
عثر-الرابع القرن ل النوسة السنة حجية ل الدولة ءالخهود بضوان; النحيل 

الجلدوالقانرنية، الاثتمادية لالدالوم دعثق جامعة محالة ل نثر ومحار الجري،، 



عبدالمهدي عبد للدكتور السوية،؛ السنة عن الشبهات رادغ ه
—امع الأولئ نثرته اهرة بالقان الإيممكبة أصدرت القادر، 

م(ل١،.٢٠٠١أ١ه-)١٢
امتيازللدكتور والحديث؛؛، للسمنة المبكر التوثيق ردلائل ء٠ 
بحثهوهو كراتشي، بجامعة الإسلامية العارف كلية عميد أحمد، 

وقدمالعربية إلئ نقله (، ٢١٩٧)!عام الدكتوراه درجة به نال الذي 
جامعةوأصدرت ئلعجي، أمين المعتلي عبد الدكتور ه; ل

عامالوفاء دار بتوزيع بالعربية الأولى نشرته الإسلامية الدرامات 
(٦٣٠صفحاته)عدد بالفن، ^بير 

صفحة.

وقالنبوية، نة للالبكر التوثيق حصول أدلة يتتع والكتاب، 
وكيفيتهاوأصلها، العربية، الكتابة عن للحديث، تتلرق ذللثج سبيل 

الإسلام،بداية ق بالكتابة العرب، محرفة وأدلة الإسلام، هللع مق 
بالتفصيل.النبوي العهد ق الحديث، تدوين لمسألة وتعرض 
المتأحرالتدوين نظرية عن للمحدينؤ تحرض ائ،أ ذلبحد 
وتعرضالثلرية، عليها قامت، التي الأص ميئا للحديث 

منالحديد واستعرض الإسلام، فجر ق البكرة الكتابة لأنولغ 
بحيءه.وما النبوي الحصر ق تمت، التي الحقيقية التدؤينات 

،؛(.٢٠سة)اُ• الأول، (،؛_ YY) ع
بياناته.فاكمميت امماب، عل الاطلاع ْن أتمكن ل؛ )١( 



منتة التدؤين مسالة ويتناول موصوعه، ل فريد والكتاب 
سابقيه.كل عن مختلف منظور 

بهال نن،، الخطيعجاج لمحمد التدوين®، قبل االسنة اه 
بييرويتءالفكر دار وأصدرُت، الماهرة، حامعة من الماجستير درجة 

قكبير وهومجلد (، ٢١٩٦٣- . ٠١٣٨٣عام)الأولن نثرته 
مكانةنة" بالالتعريف، ~بعد فيه المولفإ تناول صفحة، ( ٦٥٣)

السنة،مع التعامل ل والتابعين الصحابة ومنهج القرآن، من السنة 
لللوصع بابا وحمص انتشارها، وكيفية الرواية كيفية ثم 

وبتر®تون وررغامهير® نررجولد ش_بهارتج فيه مناقشا الحديث،، 

أمين®.ءآحمد والأستاذ 
ذللثح،وحكم وزمنه، الحسديثه، وين تل. ألة لمباتا عقد نم 
المسالة.هذه ل الواردة الثسهاُتح وناقش حصل، وكيف، 

عنالحديث، ق وأطال الصحابة، عدالة وبين الرواة، تناول نم 
منمواء شبهات،؛ من حوله أثير ما على مجيبا ومحك هريرة أبى 

لوأطال التابعين، عن تكلم يم المترقين، من أو يعة ال
الزهري.الإمام حول أثيرت التي الشبهات عن الجواب 

دارأصدرت اوي، الثهنالم لمعليها®، المفتري تة رالا٠ 
(٣١٩٧٩-٠١٣٩٩م)الأولي نشرته العيية؛الكويتح البحو-حؤ 

صفحة.( ٣٠٣ل)





عنللحديث نملا وخص الصحابة، وعد\ذة وثروؤله، الواحد 

الإساد.ي الهلعن عن تكلم ثم هريرة.، أبي 
الأحاديث،من نماذج عن لالحاJيثا فكان ثv اائالالباب أما 

فيها.المهلعون الصحيحة 

مكيللدكتور فيها٠٠، المبتدعة اعن ومهنالتبؤية تة الء٠ 
ُكاليةللدكتوراه الته رمليكون الكتاب هذا أعد وفد الثامى، 

نثرته-( .؛١٥)٠٢ عام الأردنية عمار دار أصدريت، الإسلامية، العلوم 
إلئالتمهيد بعد قمه وقد صفحة. ( ٤.١).؛مل يقع وهو الأولى، 

بامحن؛
الصفاءحيسث، من نة السمتاريخ عن للحديث، الأول! الباب 

وعهدالنبوة، عهد ل السمنة عن فيه تحديث، وقد والأح_تلأءلا، 
نة،السمتل.وين ألة ومالفتنة، حمدويثؤ وبعد الرانية، الخلافة 
الردأيصما فيه وتناول النصوص. تأويل ومسألة الوصع، ومسألة 

المعاصرين.وبعفى المشرقين، بعفى على 
قالطعن ل المبتدعة البمج أمعن فكان اكاق! اب البأما 

أمالسم،!ستة صمته السنة، 

نةالسمحجية إنكار عن فيه وتحا.رثإ الإنكار، أسلوب الأول! 
الاحتجاجوإنكار يؤتها، عال.م السنة؛دعوئ حجية ؤإنكار مهللئا، 
المحوقواعد ل يالحديث، الاحتجاج ؤإنكمار الأحاد، يغير 

والصرف،.



الانتهاءعن فيه وتحدث المعتمد، الانتقاء أطوب واك1زإت 
علئالهوئ إيثار سبب والانتقاء للنقل، العقل معارمحة بشبهة 

للعلم.الدين مسايرة بلءعوئ والانتقاء النص، 
بتبديلالتحريف عن فيه وتحدث التحريف، أملوي، وااثالثإت 

منبالقص والتحريم، الألفاخل، على بالزيادة والتحريف، الألفاخل، 
الألفافل.

التأويل•أسلوب والرابع؛ 
الوصع.أسلوي، والخامس! 
تجرحمن صورا فيه ذكر وقد التجرح، أمحلويثإ والسادس! 

لوالتجرح المحابة، ق والتجرح النبوة، مقام ل المبتدعة 
الحديحح.كتب ل والتجريح المحدثين، 

عرضالنيؤية! نة اللإنكار المثارة الثلاثون رالئبهات ر٠ 
أصدريتجالمهلعني، إبراهيم عبدالعفليم للدكتور وتفنيدا؛، ونقص 

ؤيقع(، ٢١٩٩٩~ عام الأولى نشرته بالقاهرة وهبة مكتبة 
صفحة.( ١٩٥)ق 

عليها،والرد الشبهة وهويذكر مرقمة، الشبهاُتا على اشتمل 
والوصع،بالمعنئ، والرواية التدؤين، ألة محول تدور وكلها 

السنة.بحجية يتعلق مما ذللئ، وغير الأحاد، وستة السنة، وحجية 



وآتمحههدءٍٍصٍسسقد|ق
للدكتورالباكستاب،؛، الهندية القارة ثبه ق المنة إنكار رفتنة ر٠ 

نثرتهلام الدار مكتبة أصدرت إبرامم، الحميد عبد مير حم
صفحة.( )tiق يقع صغير وهوكتيب أ١ه(، ١٢)عام الأولى 

هيوما المنة ينكر لمن التاريخي الرد إلئ أفرب وهو 
أفكارهم.

المالوس،أحمد علي للدكتور المنة؛؛، علن الهجوم قصة ®٠ 
ق،(، ١٩٨٧— أ١ه ٠٨)عام الأولئ طعته الملام دار أصدرت 

صمحة.( )٥٩

مدللاالشافعي عمر من بدأ الهجوم أن الولم، فيه ذكر وقد 
منؤلريا ذكر ثم ااالرسالةاا، كتابه ق الشافعي ذكره بما ذللث، على 
العصرل الطاعنين ذكر إلئ مريعا لينتقل الميومحلي عحبمر ل ذللثه 

عليهم•ويرد وأتإعهم المسشرنن من الحديث 
أحمللءبن محمود للدكتور ؛؛، اليوم؟ النبؤية للمنة امن ر٠ 

بإمنادمكعنايتهم الحديث بمتن الحدثين ®عناية وكدلائإ الطجان، 
الراثمكتبة نشرت وأتباعهم؛؛، المشرقين شبهات على والرد 

صغيركتيب وكلاهما (، ٣١٩٨!د— )أ٠أ١ عام الأولى طبعتهما 
صفحة.( ل)٠٣يقع 

يناسب،لهليف، الوب بامومتزلتهّا المنة أهمية على تنبيه فالأول 
أمين؛؛.وارأحمال وست،؛؛ غامتون  ١١على فيه فيرد الثانى أما العوام، 



محمدللدكتور والشميعاا، العمل ميزان ز ة ءمنكروال٠
همامالأولى نثرته بالقاهرة المرئ أم مكتبة أصدرت محاعي، نعيم 

)لأ\س\م

للعلامةالبوياا، الحديث من الإسلامية الجماعة رموقف ا٠ 
لك،ررماب لكتنقدية ة وهودراسلفى، الماعيل إمحمحمد 

أمينالشيخ ودفاع المودودي، الأعلئ أبو تاذ للأسالاعتدال،• 
الأحادو-ير السنة من بموقفه يتعلق فيما عنه، الإصلاحي أحسن 

والكتابالعمل. ا مخالفتهلقلته ردها التي الأحايين، وبعض 
والتعليقله والتقديم بتعريبه نام وقد الأوردية، باللغة الأصلي 

لفيةالالدار وأصدرت أحمل.، مقبول الدين حملاح عليه! 
(١٦٥)ق ؤيقع (، ٣١٩٨٦همام الأولئ نثرته بالكويت، 

مجمحه.

ياناته.بذكر فاكممت امماب، عل الاطلاع ص لرأغض 



الخاتمة:ه

وقدالعالمية، الورقة هذه نياية إلئ وصالت، قد أكون هنا إلئ 
ألفما أهم تضمت كتانا، )٦.؛( هنا المذكورة الكتس، عدد بلغت 

وافها. عنه—ثهامت، الثؤودفع ا وحجيتهالمستة عن دفاع لاق 
المرمحُم

الإتريي.صلاح محمد )ا(إعدادت 



اسوساصوص 

الجاهلينوتأويل الغالن تعريف محن 
لااج>ءاسا

إبراممحديث من وصححه سننه ل اليهقي روئ 
هذا®يحمل اف رمول قال  iJLالعذري؛الرحمن عبد ابن 

وانتحالالعالين، تحريف عنه ينفون عدوله! حلف كل من العلم 
الجاهاين«.واويل الميللض، 

إلايحمله لن النبوة مٍراُث، أن . النحم، بين الحديث ذا هل 
والتأؤيلالتحريف، يناله مالميرامحثج هذا وأن له، هوأهل من 

كله.هذا عنه ينفى من الأمة هذه من افه م>يقيضرإ لكن والثويه، 
الحاليثا؟معنى مما 

الحديث،؟ل المثارإليه العلم وما 

.؟النمح، مدحهم الذين العدول هؤلاء ومن 
العلم؟هذا ينال الذي والتأويل التحريم، وما 

)ا()*مبم؟(،حاوثر؛م)'«لأ•؟(.







دأراد القول، بة نق كيتهم ت أي ين( المطل)واشمحال 
أشهم،تلقاء من وأقوالا أحاديث، الواضعين هنات )المبطلين( 

علئبه تيل لثأوسنته؛ أوفعله اممه رسول حديث هذا I ويقولون 
محلله.با 

بصواب؛ليس بما والأحاديث، القرآن ل الجاهلين( )وتأويل 
عنؤيمتعهم التأويلات،، تاللث، بتللأن للناس العلماء يبين أي! 

ملها"اه.

)\()\اص.





هوفالوحي اء:'خ[، لالنه حفيظا ّهؤيمآ أرمكك تا محوق ومن ألت، 
مونايطئ ؤ عنه: ربا أمحر كما ه المي فحال والمنة، القرآن 

ا[•لالجم:م i آوة0لأننألأنحممح 
وأوصحهبيان أتم الشافعي الإمام الأمر هذا بين وقد 
لفقال رمحوله.، وسن وحيه اناع الناس على اف فرض 

وبمينهرءاينمحك هنجم يثلوأ رثّة*بجا غهم وأبمث رنا ؤ ت كتابه 
وقال[، ١٢٩]^:4 أنقأيزأصِ نأإَتئزبيأإه ألكثن 
آاقنناعوم ثوأ هسش' نسة مهتفم أرظثا كنا ؤ ه: 

يآفيوأأم ما ؤبميذآؤم محأ-لاًكمه ألكئب وبمتنطم وركطم 
بمثإذ ألمؤمح؛ن أش س ؤلُن تعالى! وقال لالقرةت١ْ١[، قتو0ه 

وبمإنثمويبمقمم ءايمحو، ■هائم يّلدأ آمحم ثذ وثة ذتأم 
زآله ين صهل مح، قز محن ولنَكلمأ وألحهغثه ألكنب 

منعوي آمحنل وثآ أثرعوقأ تعالى• وقال ءمرانتاا"ا[، 
ه:، ١٥١وقال ]اوقرة:\آأ[، دء4 آلكننم، 

محلوكا>ى تحامء ظق وعلملك•ماأم وأيكمه أدكثب عثلثث> أثم 
ماوأدءظريك> ا؛ؤ وقال ]الاء:'آاا[، ه عظي_ما عثش أش 

]الأحزاب:ام[الآة".



الحكمة،وذكر وهوالقرآن، الكتاب، اش فذكر الشافعي:" قال 
سهالحكمة يقول: بالقران العلم أهل من أرصئ من ممتخ ف

رسول

ذكرالقرآن أعلم.لأن قال.وافه ما يشبه وهذا الشافعي:" قال 
الكتاب،بتعليمهم حلقه علئ منه تعالى افه ويكر الحكمة، وأنعه 

سةإلا هنا ها الحكمة يقال أءالم_أن يجز.وافه فلم والحكمة، 
ا.ل ه، اطه كتاب، ْع مقرونة أما وذللث، ه^، اممص رسول 

روئفقد العلم، أهل عن مروى الشافعي ذكره الذي وهذا 
ؤوآدءظنرتق>ماملفيبتيظنتيقتادة: عن البغدادي الخطيمب، 

 i[ والة"ل؟ا."القرآن قال: \سم:ص
كانقال: أنه عهلية بن حان عن صحيح ند بروئ وكذللث، 

بالقرآنعاليه ينزل كما نة بالاطه.ؤ رسول على ينزل جثرائيل 
"٣القرآن يعلمه كما إيائ يعلمه 

اطهيرمحث، أن إلى باق فهو بءحففله، اظه تكفل الأصل وهذا 
تعالئ:قال والتبدل، التحريم، عن محفوؤل عليها، ومن الأرض 

]الحجر:بم[.ه إياءئىردا^^٧٥١ ,ؤ 

اا؟-ا-ه؟(.للشافعي)فقرة الرسالة )١( 
(.٢٦٠والمتفقه)ا/ الفقيه )٢( 

(.٢٦٧والمفقه)١/ )'ا(الفق؛ه 



الألم)، ^١٥٠اهرآن 
حكم،فيها تعالى وفه إلا تجد واقعة ولا ، تحديث، حادثة من ما 
منهما،الاستنباط أو نة الأو الكتااّ_إ ق عليه التئس يهلريق نعلمه 
إنماتحصيله! إلئ وأرشدنا معرفته، علينا سبحانه أو-صط ما كيلك 
يحال،دليل يلزم فلا استنباطا، أو نصا فيهما ذكرْ طريق عن يكون 

كلمةاتفقت، هدا وعلن منهما، ومستمدا إليهما، راجعا لكونه إلا 
العلماء.

نال(عليه، دلا والسنة ( jTjaJIلأل، معت؛ر؛ شرعي دليل فالإحماع 
غرسلويشمع ألهدنح، له بمدماتمن يى آلرمول دنرادساءاذ، ؤ الى! تع

٠[ ١١٥لالساء; ه وأاءشسملإأيرإ ونصأإوءجهئم مازل موف آلمؤم،ن 
اممهأن الأية! هدم من الدليل ووجه الخدادي! الخهلسبح هال( 

سبيلهماتباع أن علن فدل( المؤمنين، سل غر أتباع توعد تعالئ 
،•حرام"ل ومخالفتهم واجبا 

الافه *إن قال! ق^! اطه رسول، أن عمر ابن رواه ما وكانلاكا 
الجماعة٠ح اف ويد ضلالة، علئ أمتى يجمع 

•ااغبوالمممقه)ا/*'ا( )١( 
(١٨٤٨)الجاسمر صحح ل الألبان وصحح وغيره، ( ٢١٦١)^الترمذي أحرجه )٢( 

منه*القدر مذا 





جاهلإلا هدا يدير لا منصوصا، الصحيح القياس له وجد قد 
"را،.الأحكام ق لاسالم، مخالئن متجاهل أو 

اعتباره،على والسسة الكتاب، من الحجة قامت، إنما فالقياس 
به.يستللا أن لأحد جاز ولما مقبولا، كان لما هدا ولولا 

العلماء،جمهور عليها اتفق التي الأدلة هوثان هذا لكن ؤإذا 
وصوحا،أشد حجيتها ق العلماء يختلف، التي الأدلة ق الأمر فإن 
والمسهالكتاب، من الدلالة فهم و لاختلافهم يختلفون إنما فهم 

ذلك،علن والمسه الكتاب، فلدلألة اعتثرها فمن حجيتها، علن 
هدا.j القول لفميا الامحنالة ولولا 

مردود،فهودليل والمنة الكتاب إلئ يرجع لا دليل فكل إذن 
محنئوهدا به، عبرة فلا والمنة الكتاب س له دليل لا قول وكل 
أقجفيولإذ،سممملح0 سء 1، كرعم ت تعالى قوله 

[.٥٩]الماء;ه يأونلأ وأحسن حير واثويجألأ"رذأبم، 
دليلا؟يصلح ولا بحجة ليس العقل أن هدا معنى هل لكن 

المستحان،وافه المقال، من الئاق الجزء ق يتبعه وما هدا بيان 
به.إلا قوة ولا حول ولا التكلأن، وعليه 

(.٧٧؟إ ) وفصاله العالم بيان )ا(جاْع 





واكقضزلة 

موطن،من أكثر ل المشركين عقول يخاطان والستة القرآن 
آلكثنبيتلؤل وأنتم ؤثسوف اير لناس آ أداُِ،ون ؤ تعالئ! قال 
ثلوي_هرما شآءآقم ؤ ثل ؤ تع1بيت وقال لاوقرة:1ق[، ه تنلو0 أهلا 

ننحئ( فا==ئإ ليت مثد عه، ذوكلإ ولا عيط؛؛ 
ؤأَمحسضأيىمحتحال: وقال ملنث4لهض:٦^ا، أثلا 

محسثمحقءِمح
بميءمحبموأرى ؤ تعالى• وقال لممفت؟*اا، ه ثملون أثلا آمقوأ 

لالمؤمون:*حا،ه ثقلؤيى  ١١٥١ؤألأهايأ أثل لمحلي، يلم ؤيعيت، 
هذايكفرهم أنهم إلى المشركن ويرشد الايات، من وعيرها 

السماواتخلق ق يتفكروا لأن ويدعوهم العقل، يناقضون 
أكلوأحتثف وأ'لأزم، ألكملأت -٠؛^؛ ي( ؤإة ت تعالى قال والأرض، 

يىأق* أنزل الناس يماينعع آلم ؤ، تجرى آلبم، وألمنم، وأل-هر 
دآثؤحفل ثن  ١٦٥وسث، ثو.بما نني آ'لأدم، د ثلما ماء بن آلكثاه 

لمنملإدتت وأيري0 آلكثآي آكأمحرير؛؛ وآكح\>_، آلريج وترف 
ماءآلنماي مجح هوأئمحاأينل ؤ تعالى! وقال لاوقرة;لأا[، ه بمتلون 

سبجهاومحزيىفييثوثها 













هوإنزالوالمنة الكتاب عن الانحراف أساب أكبر نمن إذن؛ 
كله؛وهذا أوالتفريط، الإفراط بمواء له، ليسستا منزلة العقل 

المأمورينالوحي اتباع عن وانحراف اللفح، منهج عن انحراف 
الكتابنصوص على العقل تقديم هو والشر ال الففأصل به، 

والمنة.

الكتابمنهج عن كبير انحراف ق يتا مكان الذي القاف الأمر 
أصولمن وهوأصل يه جاءمتإ ما بعض أورد المنة هورد والمنة 

الممالل تعالى افه بإذن نبينه والمنة، الكتاب عن الانحراف 
وقوته.اممه بحول القادم 



|سرسص اسه 

اباهلينوتأؤيل امماين مريق محن 

الكتابهوالعالم الحقيقي العالم أن الأول المقال ق ذكرا 
الشاقالقال ق ا وذكرنالني هوميراث هدا وأن والمسنة، 

الكتابعن الانحراف، لأن وذلك، والمنة؛ الكاب من العقل منزلة 
هذاق ونتناول له، لمس فيما الحقل إدخال سمسيا كان والستة 
عنالانحراف أنولغ ~ت وقوته وحوله افه ~اذن يليه وما القال 

يمالحقيقة على تة والسالكتاب أتبلغ هم من يم والمنة، الكتاب 
معالتعامل ق لف، النهج محعل1ا التي باب الأسهي ا م

وهذاوالأحكم، والأسلم والأعلم الأمحوم هوالنهج النصوص 
الادت،،مجااتحتمل القضايا فهذه ؤإلأ الستهلاع، قدر ايجاز كله 

واللهوقوته، الله من بحول متتابعة فقرامنل ق القضايا هذه بيان فإلى 
به.إلا قوة ولا حول ولا التكلأن وءاليه المستعان 



بمتد

وائمأنواع 
الكتاباتباع من ه المي خطه الدي النهج عن الانحراف 

أوJالتفريط.الإفراط إما يكون والسنة 
أنواع:أربمه فاممريط 

كالئة.والة الكتاب رد الأول: الموع 
الوعالثانى:ردالمةمة.

السنة.من حزء رد الثالث: الؤع 
دلتل•بغير والسنة الكتاب تأؤيل الرابعت التهمع 

ظواهرعال—ئ الجمود وهو: واحد فنؤع الإفراط ا وأم
المحوص.

هذال فقرات من يلي فيما أنولع ة حمذلك من فيتحصل 
فيها.القول تفصيل ياليه وما المقال 



ساس

وهواهعقيه وافق ْا إلا يميل ولم كلثي والسغه الكتاب رد ْن 
مابعد كاملا، ردا وسه الله كتاب، يرد أن مؤمن من يتمور لا 

تعالئ!نال ق^، نبيه ونول افه قول هو هذا أن يعرف 

همهم ين آه؛نْ لإآوئؤ0>لإ إداةثمح،أمح محتيَةندء 
ردواأن المبتدعة من طوائفح عند حصل لكن لالأحزاب؛أ'آ[، 

والسنة،الكتاب، من عقولهم يوافق لا ما تأويل— بلا —صراحة 
يؤولونأكنرهم لكن القرآن، لص مخالف، لأنه صريح كفر وهدا 
اككفير.من مانعا عيرا التأويل هدا فكان الرد هذا 

القدريةشيح عبيد عمروبن عن اشتهر ما الصرح؛ الرد فْن 
اللهعبد عن وغيرهما الصحيحين ل الهخرج الحديث، ق قال أنه 

المصدوق؛وهوالمحادق افه رمول حدثنا قال؛ مسعود ابن 

فقال:الخ، نطفة،<.. يوما أربعين أمه بطن ل يجمع أحدكم حلق ®إن 
زيدسمحت، ولو كذبت،، له؛ لقلت، هذا يقول الأعمش سمعت، لو 
حولمابن محت، سولو كذب؛؛،، له؛ لقالت؛، ذللئ، يقول وهي، ابن 

لرددته،ذلك، يقول افه رمول ولوممُتتا قبلته، ما ذللثؤ يقول 



أحدتهذا على يس لت لقلت ذلك يقول اض معت ولوٌ
نعوذالإسلام، دين عن ورئة صريح، كفئ بت، إن فهذا ا، ل ميثاقنا 

الضلال.من باممه 

ردق المعتزلة فعلته ما التأويل بسبب مكفنا يكون لا ما ومثال 
،فالتعالتاؤيل أنولع بشتى تأويلهما وطالب والمنة الكتاب 

العقول.دلالة أنه توهموا ما على حفاظا 

حديناعن يقول المعتزلي المار عال القاصي فهدا 
[الح1.ث يمل فلا أي ] فلا ت الاعتقادات طريق فأما اممه رسول 

بللمكانه، لا مؤججه، واعتقد العقول، لحجج موافئا كان إذا إلا 
وأنيرد، أن الواجب، ^ن لها: موافئا يتكن لم فإن العقلية، الحجة 
عنالحكاية طريق فعن قاله: ؤإن يقله، لم البي. بأن يحكم 
احتمله:إذا فأما بتعئفج، إلا التأويل يحمل لم إذا ا هاو غيره، 

بأنمنه تصرح فهذا ، [ الخمة الأصول نرح *ل يتأول أن فالواجب، 
اممهرمحول بآن والحكم رده وجب، العقل حالف، إن الحال،ي.ثؤ 

يقله.لم 

الإملأ.لشيخ النوبة المة أهل جواب (، ٢٠٨)\/ المان لسلس )ا(اككل 
وغيرهما.(، ١١٦)\/ الوهاب عيد ين محمد 



القرانق به المأمور اع الأتبلأصل التؤع هدا ومخالفة 
العقولعليه تدل لما مخالف هو بل حلي، واصح والمنة 

تتفاوُت،العقول فإن الأول~ القال ق بيانه سبق ~كما الصحيحة 
هداما يكون فكيفح — مكابر إلا ينكره —لا شديدا احتلاها وتختلف، 

حتانهدا ربتا ^^١^، عليه؟!، ومهيمنا التحى على حاكما حاله! 

عظم•



اهرآنْاوافق سوى ضل ويا ممة ادسغ رد من 
مننقبل لا يقولون: مهم القرآنين، عرفوا طائفة وهJؤلأء 

ردمنه يلزم باطل، مدم، وهذا تعالئ، الاله كتاب، وافق ما إلا السنة 
أنعلى متفقون العلماء فإن الإملأم، ثعاتر من عظيمة حملة 
بالتشرع.ستقل المنة 

منلابد أنه علم الحقيقة وجه على القرآن به جاء ما قبل ومن 
النبيباتباع يأمر القرآن فإن القرآن، أمر هذا فإن ق^، الرسول اتباع 
حال.كل ق به بالتأسي و. 

الر:عبد ابن قال 

يقيدلم مجملا متللما أمنا واتياعه طاعته اممه. أمر "وقد 
٠الزيغ أهل بعض قال كما اه كتاب وافق ما يقل: ولم بشيء، 
ذلك،:يعد قال ثم 

وصعواوالخوارج الزنادقة مهدي: بن الرحمن عبد ال ق" 
عنيءماأتاكم قال: أنه عنه ماروى يعني: الحديث،، ذلك، 

خافوإن قلته، فأنا اف كتاب وافق فإن افه، كتاب علئ فاعرضوه 
ا٠اف؟ هدانر وبه افه كتاب أخالف وكيف، أنا، أقله فلم افه كتاب 



منالنقل بصحيح العالم أهل عند عنه تصح لا الألفامحل وهذه 
نحنفمالوا! العلم أهل من قوم الحديث هدا عارصس وفد مقيمه، 
علىونعتمد ثيء كل قبل الله كتاد-ح على الحديث، هذا تعرض 
مخالماوحدناه افه. كتاب علئ عرضناه فلما قالوا; ذلك،، 
اضرمول، حديث، من نقبل ألا اممه كتاب ق نجد لم لأنا اض؛ لكتاب 

بهالتأسي يهللق انإه كتاب وحدنا بل اممه، كتاب وافق ما إلا .ؤ 
حالكل على حملة أمره عن المخالخة ويحذر ءهلاءته والأمر 

وبينهووضحه الشافعي ذكره المر عبد ابن ذكره الذي وهذا 
ييان.أوضح 

ئاوالشافص:

فيهليس فيما ومن الله، كتاب مع الله رمول من وقد 
قوجعل اتياعه، الله ألزمنا فقد من ما وكل كتاب، نص بعينه 

بر-ايعذر لم المى معصيته، اتباعها عن العنود ول محناعته، اتباعه 
ومامخرجا، الله. رسول منن اناع ترك من له يجعل ولم حلما، 

وكذللث،منه، الله قبحكم حكم، فيه لله ليس فيما الله رمول من 
هقبمنءرنمم"م'جأ' ه; قولق الئ تعاش ا أح؛رن

]الشورئ:؟ه["ل؟ا.

(.١١٨٩)؟/ وفضله العلم بيان جامع )١( 
)فقرةللثافص الرسالة )٢( 



صدٍسسٍٍسقئق
منه،وحذرنا مكون، أنه النبي أ-حارذا مد الصف وهدا 

:قال أنه المى. عن أبيه، عن رافع، أبي بن افه عيد فعن 
أمرين،مما أمرى من الأمر ياتيه أريكته على متكئا أحدكم ألفين لا را 

اتيعناْااافه كاب ل وحءنا ْا يوري، لا فيقول* عته، نهسث، أو به 
اضرسول حرم قالت يكرب معد بن المقدام عن فيما وكدلالئ، 

بالرحلاريوشلئ، ونال.I الأهالي، الحمار منها حير، يوم أشياء 
النه،كتاب وبينكم بيننا ت فيقول بحديثي يحدث أنيكته على متكئ 

حرمناه،حرام من فيه وحدنا وما أحا1اأناه، حلال من فيه وحدنا فما 

افحرم ما مثل الله.، رسول حرم ما وإن ألا 
الوتفاصيلها الإسلام شعائر أن عالم قليلا! النفلر أمعن ومن 

الصلوارت،؟ا،عددركعات عرفتا أين فمن المنة، إلامن تثبت، 
الصوممفهلرات علمنا أين ومن ا، الزكوات؟ أنصبة ومقادير 

بهأمر مما الشريعة تفاصيل ائر سإلى حرا وهلم ا، ومحرماته؟ 
فيه.القول بتفصيل المنة وحائت، القرآن 

الجامعصحح ل ان الألبوصححه وء؛_ر0، )0«آا(، داود أبو أحرجه )١( 
(٧١٧٢.)

صمحؤ، الألباق وصححه (، ١٢)ماجه وابن ؟(، TTt)الرماوى أحرجه )٢( 
(.٨١٨٦)الجامع 



أنولعمن والناف الأول التؤع عن تحدثنا قد نكون بذلك، 
بحولالتالية الممالأُت، ق الباقية اكلائة الأنوبع وبيان الانحراف، 

به.إلا قوة ولا حول ولا المستعان وافه وقوته، اممه 



٠٠٠٠٠

ارسرساسوص 

اباهلينوتأويل امماين مريق محن 
لاتج-ذءاارابءا

اتباععن الانحراف أنو١٤ من نوعين السابق المقال ي ذكرنا 
مدال ماتهم ق نث_رع ! أنو١٤ثلاثة لنا وبقي والسستة، الكتاب 
•داي والالتسير اش أل نالمقال، 



يميله.ظم نق الْن جزءا رد ْن ^: ٥١امع 
فالمتواتروآحاد، متواتر إلئ رواما حال بحسب م تنقالمنة 

والاحادالكذب، على توامحلوهم العمل يحيل غفير جمع رواْ ما 
إلانقبل لا قال! من الماس فمن اكرح_ة، هذ0 يبلغ هومالم 
وكذلكعقولما، وافق إذا إلا نقبله فلا الواحد محر U التواتر، 

فلاالاعتقاد ي أما العمل و مقبول الواحد خر إن قالوا: الذين 
نقبله.

آحاديثحجية ألة موهى مشهورة، كبيرة ألة موهذه 
لا؟أم الحقيدة ق تقبل وهل الاحاد، 
العقائدق ه بنمحجة فهو ثبت متى الحديث، أن شالث، ولا 

قبه المأمور النبي  ٤٢١هومقتفئ هذا إن إذ والأحكام، 
القرآن.

واضحاالأمر هدا مسجد وأصحابه الني أحوال نتع ومن 
الوضوح.غاية 

وتقومالقائل، إلئ واحدا واحدا عماله يرمل ه فالمي 
هذايمول: أن منهم لأحد وليس أرمله، الل.ى تياوا الحجة عليهم 

لا؟أم صحيح هو هل أدرى فلا واحد خر 



عقولطوافق إذا إلا الواحد خر نمل لا نالوا: الذين فأما 
عدميحتمل الواحد وخر قاطع، العقل أن رأوا أنهم ت فحجتهم 
العقل،وافق إذا إلا نقبله لا وقالوات الواحد خر قرئوا الثبوت، 

يلغونثم يقبلونه أنهم لا أصلا، يقله لم النه رسول إن يقولون• مهم 
هؤلاء.على الرد بيان لنا مبق وقد المعترلة، وهم دلالته، 
نقبلهلا لكن الأحكام ق الواحد خر نقبل يقولون; اللءين أما 

قاعتباره من ماغ فلا ظني، الواحد خر أن فحجتهم; لعقائد، اق 
منبد فلا الاعتقاد ل أمحا الظن، غلبة العمل ق يكفي إذ العمل، 
فيجبالقهلع، يفيال لا الواحد خر إن ث، وحيوالقهلع، اليقين 
العقل.دلالة حالم، إذا تأويله 

يغالب،فيما الحدست، هذا اللهرسول قال نعم يقولون• فهم 
ولكونهعقولنا، من قطعثا نرا0 ما يخالف لكونه لكن ظننا، على 
الدلالة.قهلعي هو ما يوافق بحيثح نأوله نحن الدلالة; قطعي ليس 
عقولهمفيقدمون الغلني. على مقدم القهلعي إذ العقل، وهو 

الثابتة.الشرعية الموصى علئ القاصرة 

اكي~ القلية الأدلة بأن عليها العقل تقديم يبررون وهم 
أمورمن لها لابد اك.لألة قتلعية تكون لكي ~ لفغلية أدلة يسمونها 

عشرة;أمور تيقن عند إلا اليقين يفيد لا اللففلي الدليل فيقولون;" 
وعدموتصريفها، ا، ؤإعراتهافل، الألفمقرئات رواة عممة 

والأزمة،بالأشخاًى واكخميمى والقل، والمجاز، الاشتراك، 





أنالقيم ابن ذكر وقد ة(، والمعطلالجهمية على لة المرم
القولهذا هو أولهات أربعة، البلع عليها قامت، التي الْلواغيت، 

الباقية-.الثلاثة القيم ابن يذكر ~ولم 
علئولو الردود هذه اء استمعأن القارئ علئ يخفئ ولا 

الدعوئهذْ أن أبين أن محا يكفي لكن يعلول، الاختصار مبيل 
يكونلا عقولهم مقتضيات، عن إخبارهم فان نمها، ل متناقضة 

الاحتمالات،هذْ إذ الأدلة؛ هذ0 ق يقولونه ما فته فيقال باللففل، إلا 
كلعلن واردة هي بل فقهل، الرعية بالأدلة خاصة عير العمر 

حجةقهلح، ولالدنيا، هازه ل واحد قول لما لم يلا وحينثذ لمقل، 
العباد.علن الرسل 

الثايتة،الأحاديث، هذه ؛دعواهم يردوا أن الحجب أءجء_إ ومن 
إوالموضوعة الضعيفة ؛الأحاديث، طاهبهم على هم يستدلون لم 

ولوتدبرواالأخبار، من يثبت، مالم وقبلوا الثابت،، الخر فردوا 
زعمهم.علن للعقول مخالفة لوحد.وها 

الوقائعمن يحصن لا ما والتابعين الصحابة عن نقل قد إنه نم 
الّروءل.هذه من صحا س|،ارحلوا ولم الواحد، خ؛ر فها قبلوا التي 

القول،هذا نائر علن الإنكار ق يخس الشافعي أطال وقد 
منبعض إلن نشير أن يكفي لكن كلامه لذكرنا الإطالة ولولا 
قوله.



واحداله ورمواحدا، واحدا بعماله ق^، اف رسول "وبعث 
اشرسول به أحبمرهم بما الناس ليخروا بعماله بحث ؤإنما واحدا، 
عليهم،الاه أوجب ا ممهم ؤيأحذوا لبنهم، ثرائع ن م. 

الأحكام،فيهم وينفذوا الحدود، عليهم ويقيموا لهم، ما ويحهلوهم 
ولوإليه، بعثه من عند بالصدق مشهورا إلا واحدا منهم يبعثا ولم 

أهلإليهم وجههم ناحية كل ل كانوا ~إذ r، عليهم الحجة تقم لم 
اف.ثاء إن بعثهم ما ءندهم~ صدق 

بعثاثم عماله، معنئ ق وكان الحج على واليا بكر أبا وبعثا 
م،الموسق الماس مجمع ق فقرأها براءة، محورة بأول بعدم علثا 

يهبعثا الذي بغير بعثه وكلاهما واحد، وعلى واحد، وأبوبكر 
-إذمنهما واحد كل ببعثته عليهم تقوم الحجة تكن ولولم صاحبه، 

منجهلهما من وكان بالصدق، عوامحهم عند مشهورين ا كان
بعحؤما - صدقهما يعرف، أصحائ، من به ينق من وجد عوامهم 
ونبذمدد، وإءط-اء مدد نقض بعفليم، علثا بيحا فقد منهما، واحدا 

منلأحد كان وما أحرئ، بوأمر أمور عن ونص ثوم، إلئ 
للهم يعرض أن أشهر أربعة مدة له أن ت عالي بلغه لمين الم

له;يقول أن علي برسالة عنه منهي ولا ء بثي مأمور ولا ميمم، 
إلي؛عثلث، اضرسول بأن الحجة علي تقوم ولا واحد، أنتج 

لغيري،ولا لي يكن لم شيء احدايث، ولا لي، جعله شيء بنقض 



)عه.جرختٍسٍٍٍثص
بإحداثولا عنه، مئ اممه. رسول أعلم لم أمر عن سهي ولا 
قطعهشيء ل لأحد هذا يجوز وما أحدثه، اممه رسول أعلم أمر 

نهاهولا به أمره ولا إياه، أعطاه ولا ، الّكا برسالة علي عليه 
إليهينقله أولم ، اممه رسول من —معه أس لم يةولت بأن عنه، 
إليهوجه لأحد كان ولا واحد، وأنت، حبرك فيه أقبل فلا عدد، 

يمولأن فمدقه يمدقه من له أويعرفه يعرفه عاملا اممه رسول 
كدا،بلث، أويفعل كذا، أوتمحل كذا تعتلي أن ءالالث، العامل! له 

ال، الله رسول ألقى حتى واحد لأنلث، منلث، هذا أقبل لا فيقول! 
ليشرط عامة يحدثنيه أو تغلمتل، أن يمكن وند خبرك، عن 

معاوشهادتبمم ه، افه رسول عن الخبر علئ ؤإحماعهم عددهم 
أأ)ا(- .  أ

اوٌتمريين

وأعظمهاحهلرا، الأنولع أسد كان الانحراف من التؤع وهذا 
فهممنه، نصبسا لها الفرق وكل كثيرون، جمع عليه سار إذ أرا، 

الناريةالفرق يسببه انحرفت، الذي الأصل فهو ومستكثر، مقل بين 
عظيمة.مقولأرت، يسببه وحصلت، وأصحابه، الٌثي سبيل عن 

لالعدائي الخف ونقاله )ا/'ا-اا(، انص لاثالخديث أمل انحلاف )١( 
)\إوالمش الفقه 





^شؤ١دمح،تعالى• الله قول يؤول من ذلك؛ ال ومث
مذهبهليوافق استولئ بمعنئ هتا استوئ فيقول؛ ]طه;ه[، ه آسؤئ 

الاستواء.في نق 

القعلعيويأولون واحد، حر لكونه الظني يولون ا فياللعجب 
ا.إذن؟ والسة الكتاب من بقي فماذا مجازا، لكونه 

بوجودالقول هو الانحراف لهدا العغلمي البوابة كانت، ولما 

القولإلى العلماء من ذهب، من ذهب القرآن؛ وق اللغة ق المجاز 
القولإلئ بعضهم وذب القرآن، وق اللغة ق المجاز وجود بنفي 
القرآن.ق المجاز وحول بنفي 

قالمعمل هواللففل اللغة: ق المجاز أن اشول: وخلاصة 
وهي؛ثروحل، من له لأبد هدا لكن يصح، وجه عالي موصعه غير 

الحقيقة.على حمله امتناع أولا؛ 
الحقيقةعلى الكلام حمل امتناع على تدل قرينة وحول ئانيا؛ 

المجاز.على وحمله 

صورتسمية على الاتفاق كان ؤإن كثيرا اللغة ق يقع والمجاز 
وهذهالهجرى الثالث القرن بداية ؤ، إلا يحمل لم مجارا الجاز 
المجازمصهللح ؤلهور قبل اللغة ق موجودة والراكيب العبمور 

الاصطلاح.ق الخلاف ؤإنما 



هذهفإن ذلك وعلئ العرب بلغة نزل ند القران إن وحيث 

قموجودة مجارا ميتها نعلى اصهللح التي والتراكيب الصور 
بونؤعقال مجارا سماها فمن لا، أم مجارا مميتا مواء القرآن 

القرآن.ق المجاز بوقؤع يقل لم يمها لم ومن القرآن، ق المجاز 
المجازمعنئ عليها يصدق التي والاراكسس، الصور هذْ لكن 

ثروطلأن وذلك، الصفات؛ آيات ق موجودة غير الاصقللاحى 
القولفإن ولذا الصمات، آيات ق تتحقق لا الاصمللاحي المجاز 
أونفيها.الصفات تأؤيل منه يلزم لا المجاز بإبات 

عد.مهمن المجاز ات إثبق المسة أهل بين فالخلاف إذن 
وغيرهمالمنة أهل بين لكنه لففلي، حلاف الاصهللاحي: يالمعنئ 

أجلمن المجاز يشتون لكومم حقيقي، حلاف الميع أهل من 
شروطيلتزمون لا ذلالئ^ ق وهم الصفات، آيات تاويل إلى التوصل 
بالمجاز.قالوا الذين اللغة أهل وصعها التي الجاز 

ةالأدلمن القعلعي تأؤيل وهو ~ المسالاائا هذا أدئ وقد 
منهاعفليمة محلوام ~إلى ذللثا على يدل دليل بدون المجاز بدعوئ 

يجب،وأنه نة، والسالكتاب ظاهر اعتقاد يجوز لا قالوات أنهم 
حولولا محمى، كفر والمنة الكتاب محلواهر قالوات بل تأويلهما، 

اطهأقام ما جعلوا إذ عقلينا، القول من ا منكن فآتوا باطه، إلا قوة ولا 
واللاغة!البيان امحلين أمهم الذين الكافرين، على الحجة به 



^^صإسسٍٍٍٍٍٍيدإق
إذانكفر بما خاطبنا اممه فكان الكمر، أصول من أصلا حعلوْ 

اأسوأمنه؟ القول من فحش وأي ا هذا؟ تناقض فأي ، اعتمدناه 
باض.إلا قوة ولا حول ولا 

تأويلمن ا كلهلوجدتبما لوندبرما الأربعة الأنولع هذه 
فالكنابالخالين، هوتحرش لها المقابل والطرف، الجاهلين، 

بنصأيقا لهما وهوتحريف فيهما، غالى من وحد قد والسنة 
قوبيانه الخامس وهوالنؤع الإفراط، حانس، ق لكنه الحدين،، 

وقوته.افه بحول التالي القال 

سم'قةبم؟س





ايص.ظاهر ض الحموي الخاص: النوع 
للنص،تأويل كل هورفض النص ظاهر على بالجمود المراد 

معبرا.التأويل هدا ولوكان 

المصاؤيل من كلها السامة الأربعة الأنحراظت كانت فإذا 
يرفضفهو منه، الأحرئ الجهة ق الانحراف هذا فان دليل، بغير 

معتثرا.ولوكان التأويل 

والمنةالكتاب، عن الانحراف هوأن المذهب هذا ق والست، 
ممنالقول هذا فكان الدين، ق المانع التأويل من أنه بزعم كان 
رفضمحن له المقابلة الجهة ل للانحراف، عنسفإ فعل رد به قال 

دلتل'وبمر بدلل التأويل 

معاقحملوا والقياس الرأي ءوأصحاب ظإكك•' القيم ابن قال 
والظواهرالألفاظ وأصحاب ارع، الثّحملها ما فوق المحوص 

مراد0القصروابمعانيهاعن 

أعلام)١( 



وعدوهبالقياس القوو الفكر هذا أصحاب رفض هذان وبسبب 
والستة.الكتاب على تقديمه ومن بالرأي القول من 

الاستحسانرد ل الشافعي أدلة أن القناهرى داود ذكر وفد 
القياس.رد ق أدلته نفس هي 

بلابالاستحسان القول منع عنه نقل س أشهر كه والشافعي 
نحنالامتحّان منع ق الشافعي به تدل امما فمالوا! دليل، 
القياس؟منع ق أيضا به نستدل 

القولوتمنع الرأي تذم نقولأ المذهب هذا أصحاب يعدم ولم 
يعت؛ر.لا القياس أن على أدلتهم وهي والستة، الكتاب مقابلة ل به 

طرفيزتمحن وط الحمح، أن والحقيقة 
أوبأولهماوالسنة الكتاب عالئ الرأي يقدم من الأول؛ الطرف 

الأساس.من قرينة أوبلا قرينة، بأدنئ 
الأحكامليت ؤيقول ابتداء القياس يلغي من الثاق. الهلرف 

^ممتابواكذ،ووسنإلأفلاهرالألفافل.
مذمومهو ما منه القياس هوأن الملرفين هذين بين والومعل 

ممدوح.هو ما ومنه 
الص.مقابلة ق كان ما منه! فالمذموم 

الصحابةمن وذمه عنه النهي ورد الذي هوالقياس وهذا 
والتابعتن،•



الصحح وجه علئ داJظير النفلير إلحاق هو منه والمماووح 
منوالعالماء والتابعون الصحابة قبله وهوما صحته، ق يثاك 

بعدهم.

هوتسمان؛فالماص حال كل اروعلئ الشنقيطي؛ الشخ قال 
القياس"ذم "من الظاهرية يه حاء فما فاسد، وقياس صحح قياس 

٤١٠با-؛؛كانوا والصحابة الفاسد، القياس على فهوينطبق لف وال
ا.الصحيحءأ القياس على 

للشيءوالحكم الأصل علن القياس رروأف الر: عبد ابن قال 
روىمن كل بل لف، المن أحد فيه يختلف لا مما فهدا بنفليره! 

ييسرلا منصوصا، المحح القياس له وحد قد القياس! ذم عنه 
LAjL، مخالفمتجاهل أو جاهل إلا هدا  liJ  الأحكام®ل

كانالتموصى مع التعامل ل المنهجية هدْ فائر حال أية على 
التيائل الملأن وذللث، غيرها، دون الفقهية الفرؤع ل واضحا 
الحديثق نهليل لن ولدا الفرؤع، ل إلا تكون لن القياس يدخلها 

ذللث،،مفلتة المختصر الممال هذا فليس وحجيته، القياس عن 
الأصول.كتب ل معلومه مسهوره أله مانا صه ونط 

اواوكرة:)ص؟ماا(.)١( 
(.٧٧ونقاله)؟/ العالم بيان جاُع ، ٢١



بمنح

رغموالستة، الكتاب عن الانحراف أنو١٤ عن الحديث ءلال 
الانحراف،هذا أنولع كنرة على يدلك وهذا الاخممارا محاولة 

الكريم؟القارئ أيها وحدي علي باللائمة تلقي فلا 
الّبك،به أحبر ما مصداق هو أهله وكثرة الانحراف وضع 

وسبعينثلاث علئ أو فرقة وسبعين نمين علئ تفترق الأمة أن من 
فرقة.

بنيُإن ه•' اف رمول، نال قاوت وك مالك بن أنس فعن 
علنمتفترق أمتي وإن فرقة، وسبعين إحدئ علئ اقترنت، إسرائيل 

٢.الجماعهءل وهيت واحدة إلا النار، ق كلها فرئة، وسبعين ثمين 
اشا!يا

ترئ؟أيا القرفة هدْ هي فمن واحدة، فرقة إلا النار ل كلها 
للحديث،أحرئ رواية ل بقوله ا عنهالني. أخبر لقد 

عليها أن—ا ٠٠ال؛ قاش؟ رمول ا يهي ومن فمالوا! ابق؛ السس
وأصحابى«ل؟ا.

وصححه( ٣٩٩٣ماجة)ابن رواْ )١( 
وغيرْ.( ٢٦٤١الترمذي))؟(رواْ 



)قههةرىٍٍ_سٍقص
عليهكان ما مثل على فلتكن الناجين من يكون أن أراد فمن 

المجاة.هوسبيل فهذا وأصحابه، . الك، 
إلاوأصحابه النبي. عليه كان ما مثل على أحد يكون ولن 
ء|ا.الصحيح العلم وتحصيل أحواله، على بالاطلاع 
حداالناس أحق هم والأمار بالمسن المعرفة أهل كان ولذا 
الوصم،.

وءئ4ثعبة بن المغيرة حديث من عليه المتفق الحديث ففي 
حتئظاهرين أمتي من طائفة يزال، لا ار اض رمول قال قالا 

هذامرح ل المؤوي ونقل خ ظاهردنءأ وهم اف أمر -أتيهم ي
فلاالحديث أهل يكونوا لم ءإن أنه أحمد الإمام عن الحدين، 

أهلأحمد أراد ®انما قالت أنه عياض القاصي وعن هم®، من أدري 
الحديث((.أهل مذهب، يعتقد ومن والجماعة المنة 

أنووضوح بصراحة أحدثلئا الكريم- القارئ ~أيها ودعني 
ةهوّةالالقويم النهج هذا عن الانحراف أّثابج أعفلم من 

اوالآ٠ار بالمن المعرفة 
كثيرت أحل أ يجهل عدوما الإنسان القائلت المثل أصدق وما 

تحت،أصحاحا كلها—يجتمع يكن لم —إن الانحرافات، هذه من 
والمنة.الضئيالة؛الكتاب، المعرفة راية 

(.١٩٢١منم)(، ٧٣١١الخاوي))١( 



الجوسيالإمام أن تتخيل أن لك بعيدا! بك أذهب لا وحتى 
أئمةومن الكلام، عالم ق رأتا كان الحرمين! بإمام لمب الذي 

أصولوق الشافعي المذهب هوق وهومن الكسار، الأشاعرة 
ابالحديث المعرفة قليل ~كان هذاكله من بالرغم ~ إنه إلا الفقه، 

ذكائه،فرمحل مع الإمام! هذا ®كان قال! فقد الذهي هذا عن يخبرك 
يدرىلا مناظرته! وقوة المذم،، وأصول الفرؤع ق ؤإمامته 
٢.إمحمتاداءر ولا متنا لا أ به يليق كما الحديث، 

درايةعدم — هذا أن ®علئ بقوله! هذا علن القرصاوي ويعشب، 
قهوعام بل الحرمين، بإمام خاصا ليس ~ به يليق كما الحديث، 

كلها.الأشعرية المدرسة فحول 

الغزاليوكذللئؤ قبل، من والباقلاق الأشعري كان فهكذا 
من؛عدهم«ل؟ا.وغيرهم والأمدي والرازي 

أهلكتبر ق بل القوم، هؤلاء كتب ق نقلو ومن وأقول! 
منبأوصح الحقيقة هذه له ظهرين، الفن! هذا ومرا-ح الأصول 

إالهار رابعة ق الشمس ظهور 

اسناية لكاب القرصاوي تْديم وانظر !(، ٧١/ NA)الشلأء أعلام سر )١( 
الجزية)\/"r؛،-؛،؛،(.طْ j الكلام طال أص 

(.oo)\إ المطلب مائة مقدمة )٢( 



يكونفكيف الأعلام، هؤلاء مع الحال هو هذا ك1ن ؤإذا 
إرنتهم؟ ولميكفيْثل شأمم، يلغ لم بمن الحال 

—الأشاعرة —أنمي انحرائا الفرق أثل حال هو هدا كان ؤإذا 
امنهم؟ انحراما أشد هم من حال يكون فكيم، 

علىالعقل تقديم على كله مذهبه يقيم من حال يكون كيف بل 
مثلا..كالمعتزلة ا عندالتعارض؟ القل 

والموصؤع،بالضعيف الاستدلال هؤلاء كتب ل شاع ولدا 
وندالإسلام، دواوين ل المشهور الصحيح الحالي.ثا عن والذ.هول 

بالسننالمعرفة قلة بمب وأحواله المي. سنن من كثير محهم 
•والآثار 

وصحيفه، الحديصحّح ين يمر ان متعلع لا لمن وكيف، 
اصحيحا؟ استدلا به يستدل أن 

منبه النبي أخثر ما الحق المنهج ممامت، أبرز كان ؤإذا 
كيففحيلي وأصحابي* عليه أنا ما مثل علئ كان من *هم أrمت 

أحلاطاأويحلم يعامه؟ا وهولا المي. منهج علئ الرحل يكون 
النبيحال كان كيف، يعرف أن له وأنى ا منهجه؟ يظنها القول من 

همنغيرملصحيح؟ا
بأنالناس أحز أن يتبين راو-هذا هذا! بمان ق تيمية ابن يقول 

لهمليس الذين والسنة؛ الحديث، أهل الماجية الفرقة محي ذكون 



بأقوالهالناس أعالم وهم اش رمول إلا له يتعصبون متبؤع 
فقهاءوأئمتهم وشمها صحثحها بين تمييرا وأءفلمهم وأحواله 

وحثاوعملا تصديما ات لهواتياعا بمعانيها معرفة وأهل فيها 
٢.عاداهاءر لمن ومعاداة والاها لمن وموالاة 

منالثاق السبب إلئ أدئ هوالذي الحقيقة ق الأمر وهدا 
منالوافدة العقلية العلوم بوهوالافتتان الانحراف باب أس

والإغريق.الرومان 

قلتأن بعد إلا له لست مكانة تبوأ وما الحقل، عفلم فما 
أمذلانه غير من الحقيقي الحالم فالتمس يالأتار، المحرفة 
تقديمكون بيان ل الكريم القارئ أيها عليك أطيل أن أريد ولا 

ذلك،امتوفنا فقد الانحراف، أمجاب أعفلم من النقل على العقل 
المقالات.هد0 من الأول لمقال اق 

منالعصمة باب أسأبرز لئ، لين أبأن ا هنالفصول عن 
وآعمموأءؤ تعالئ! قال والسنة، بالكتاب هوالاعتصام الانحراف 

هوالقران،اش وحبل ءمرانت"ا*ا[، زال ه مرفوأ ولا جميعا أش محنفير 
بيانه.سبق كما السنة على يدل والقرآن 

(.rtv/rالخاوي)مجموع )١( 



)أاهه6رىءٍٍٍٍٍٍٍٍسقص
الميزانهما يجعلا بأن يكون والمسنة بالكتاب والاعتصام 

ماوبرد وافقهما، ما إلا يقبل فلا وفعل، قول لكل والمعيار 
حالفهما.

مذاهببمعرفة تكون البي بآثار الحقة الحرفة إن نم 
العظيم،القرآن وفهم التنزيل، عايش من فهم وأقوالهم، أصحابه 

موافقتهمفكانت الجليل.، المي حض هديهم التزام وعلئ بل 
النبيحديث، بنص والمنة، الكتاب لأتباع الحقيمي المعيار هي 
لماالموافقون بأنم الفرق بين من الاحين سمات< حدد ين جه 

•أجمعين عليهم اف رصوان وأصحابه س الك، عليه 
فهو. الجي، أصحاب، يفهمه لم والمنة للكتاب فهم فأي 

هوبل حجة، فهو وأهوالهم الصحابة أفهام عليه اتفمت، فما هدر، 
العل>اء.كافة عند هومعلوم كما الإحماع، درحات أعلئ من 

أقوالهممن نتخير أن حقنا ل فالمثرؤع فيه! احتلموا ما وأما 
منيحال أقوالهم عن نخرج أن لنا ليس لكن للدليل، هوأقربا ما 

الأحوال.
بالكتابالالتزام يدعون البيع وأهل العلوانف، من وكثير 

والمنة،للكتاب الصحيح الفهم هي أقوالهم إن ؤيقولون• والمنة، 
النبيذكره الذي القيد وهذا والمنة، بالكتاب وصلا يدعي فكل 
الكتابلأتباع الحقيقي فهوالعيار لا، أو لهذا يقر ومن ه. 

والمنة.



المسألةق الصحابة قول أن على متفقون العلم أهل وجماهير 
مننخرج فلا احتلموا ؤإذا إليها، المصير يجب حجة اتفقوا إذا 

أقوالهم•
وؤصبآ.'الصحابة عن قوله الشافعي عن اليهمي نقل وقد 
بهاستدرك وأمر وعقل وولع وعلم اجتهاد كل ي فوقا *وهم 

أونرصى ممن أدركط ومن رأيط، من بط وأولى أحمد ورأيهم علم، 
إنقولهم إلى سة فيه يعلموا لم فيما صاروا بيلدنا عنه لنا حكي 

عننخرج ولم نقول، وكذا تفرقوا، إن بعضهم أوقول اجتمعوا، 
كلهم^'.أنوالهم 

الكريم؛أض 
الرحال،آراء عليه فاعرض المعيارا وهذا المهج، هذا دونلئ، 

حداءالمن تكن نبيه وسنة افه كتاب على شيئا تقدم ولا 
قوةولا حول ولا أجمعين، ما لنا يختم أن اش أسأل الناجين، 
الألأو'.

(.٥٥٣إعلأمالمونمن)ه/)١( 
طه.شريف إعدادت )٢( 



رؤاثرس واسوص اا4قأهاد بين غ.أ 

بينالدائر الجدل ق -؛ا بأس لا منزلة المقاصد فقه قضية تحتل 
اراعتبل الشديد اهل والتالرحعى ل المفرمحل التومع دعاة 

بالمصالألمزام دعاة وبين لها، المموص وإحضاع المقاصد 
خاصةأهمية لها قضية وهى المقاصدى، المقلمر ل والاعتدال 

طائفةبرئ إذ ببها، بالمصوص على المغول س يحصل ما لأحل 
كليمقصد مع تعارفت إذا الجزئية المصوص أن لمعاصرين اس 

ليضعون هم نم الكلي، المقصد يقتضيه ما تقديم من فلابد 
الاختلافيحصل المي العامة الكلية القضايا س الكثير المقاصد 

تفاصيلها.هم فل 
الأحكام.وتغيير الدين تضيع إلى أمره يؤول الحقيقة ل وهذا 

وماالثّريعة، مقاصد هى ما نبين مرسلا كلامنا يكون لا وحتى 
الدعوئهده ق ال الفوجه وما الممحوص، وبين بينها العلاقة هي 

المالية:ذالقاط 

راعاهاالمى رار والأسالغايات الشريعة: بمقاصد المراد 
العبادمصالح تحقق أن ثأنبا من والي الأحكام، يثريع الشارع 





والحكموالمناسات الغايات تلك وامتة.راء العلماء قام ونل 
منميأن إلى ذهب وقد الغزالي، ذلك فعل من أشهر ومن العامة، 

الدينوهي! أشياء ة حمحفنل هو العموم وجه على الشريعة 
والمالوالنسل والعقل والشى 

وحاجيات،صروريات، رتب؛ ثلاث إلئ المصالح نم وقد 
الدينمصالح قيام ق منها بد لا ما هي فالضروراتت وتحسنات، 

أماالتوسعة، حيمثا من إليها يفتقر مجا هي والحاحياتت والدنيا، 
العاداترمحاسن من يليق بما الأحد فهي التحسينيات 

الأحكامق نفلروا فالحالخاء الأستقراء، معرفته مسل كله وهذا 
هدموهومراعاة يتغير، لا ثابتا قانونا فوجدوا وأدلتها الشرعية 
المذكورالرتيب على الخمس الأصول 

الشرعيةبالأحكام الالتزام هذا أن هذان معنى أن ، •حافوغير 
الكلية.القاصد هذْ تحصيل إلئ يودى هوما 

بلالقاصد، لمعرفة الوحيد بيل هوالتقراء الاموليس 
مامنها فالقاصد والسنة، الكتاب ق عليها المياثر النص أيصا 

(.٢٨٢اقصفن)؟/ )١( 
ساض)؟/آ-،\(،الممنى)؟/اخا-آح1(.)٢( 
(.١٩٦-١٩٠عاشور)لأبن الأسلاب النربمة .قاصد انظر: )٣( 



الأغلبهو والامحتقراء جزئي، هوخاص ما ومنها كلي، عام ص
يغلبالنموص ظواهر من المباشر والاستنباط الكلي، لعام ال 

الخاصالجزبي•علر،
جاءأن إلى هذا، ل الغزالي ذكره ما على العلماء مار وقد 

اتطين الغزالي ذكره الذي هذا شاول تيمية ابن الإسلام شيخ 
جعلبل الثاطثي، و القيم ابن فعل وكذللث، كبير، بتومع ونهلتما 

التشريعبمقاصد العلم المجتهد شروط من الثاطبي 
مجنبحال النصوص مع تتعارض لا المقاصل أن إذن واصح 

الأدلةمجمؤع أودلت، مباشرة منها متنثهلة إما إما إذ الأحوال، 
وماوالسنة، الكتامس، من التتيئتل هو الصحهح فالمقصد عالها، 

فهوكذللث، كن لم وما عليه، امتقراوهما دل 

يعومت كلي مقصد مع جزئي حكم تعارض فدعوئ وعليه 
يحققبأن كميل ثرعياث كونه ثنت إذا الحكم إن إذ ذاما، ل باطلة 

المهللوبوجهه على الحكم يلتزم بأن وذللئ، الكلي، المقمود 
٠مرعا 

اوواممات)ا/٧٨(.انظر: )١( 
.١٦ص الريوق لأحمد المقائ مقاصد انظر؛ )٢( 



أمرين؛ق ها الخلل فوجه ذلك عش وباء 
ليتوهى مقاصد الكالئة القضايا بعض اعتبار الأول؛ الأمر 

ذلك.

المعاصرةالقلقات فم بعض إصافة إلى دعا من ذلكات ومثال 
التعبيرل والحق الاعتقاد حرية مثل الضروريات رنة إلى 

الأمروصل حتئ الحاكمين، وانتخانم، يامي الاء والانتم
بزعمهالعقيدة حرية لمقصد مراعاة الردة حد إلغاء إلئ ببعفهم 

٢.وهوا0ل 
والأحكامالمقاصد بين التعارض إمكان تصور ^: ١٥١الأمر 
الشرعية.

الشرعيالحكم ين بأيدا ارض التعحصول يمكن فلا 
ليسأوذاك بمقعد، ليس هدا يكون أن قاما الكلي، والمقصد 

إلىهوالموصل الشرعي الحكم أن سبق مما تبين إذ اض، بحكم 
 Jالكالئ.المقصا

دونالشؤع من الحكم أصل هنات الشرعي والمراد؛الحكم 
الاللحيسة إعماء بوجوبج مثلا فالقول المكلف، علئ تنزليه 

علنسزله أما الشرعي، الدليل مقتضى لأنه المقاصد؛ مع يتعارض 
هنا.هوالمراد فليس أومضطزا مآكرها يكون ربما بعينه مكلف 

(.UY'-U•ص: ) الشر؛عة  JU،»Uعالم.-إلئ الدحل اننز: )١( 



معيتعارض لا ونحعه بأصل الشرعي الحآكم أن المحصود 
الجزيةهذه ل المقصد تحصيل أن عالئ هودليل بل القصد، 

الجزئي.الدليل مقتض وفق علئ يكون إنما 
التعارض؟حصوو يتصور أن يمكن أين لكن 

حقل حصوله يتمور أن يمكن ارض التعأن اإماب: 
ولذاحقه، ق د والمفامالح المارض تتععندما الكلف، 
قضيةق بالبحث أرفقوه القاصد ل تكلموا عندما فالياء 

القاصد،ق البحث، من أصل فهوحزء دم؛ والفالصالحة 
ودرءالمالح هوتحصيل الأصلي الشريعة مقصد لأن وذللثج 

الفاسد.

ربماإذ ، الكلف، حق ق التعارض، يتصور أن يمكن، وهنا 
القمودغير إلئ، ما صورة ق الشرعير الحكم ءلاهر التزام يودي 

لملحةتفويته أو ثديية ومشقة حرج ق وقوعه من، شرعا منه 
وأكثر.أمد 

مصلحتانتزاحمن، إذا أته عني، يتفقون الباب، هذا ق والحالخاء 
روعييتان مقتزاحمت، ؤإذا فقدمت،، مصلحة أكثرهما ووعى 

فاJرئتارية منأعقلهما 

امئ)م؟ا(.القواعد انفلر:)١( 



أمرين:من يكون هنا اإم،اد ودخول 

اةمراعزعم ببالإطال نص العلئ العود الأول؛ الأمر 
المصلحة.

إلاشرعي نص من ما إذ ال، والفللمخلمل عفليم باب وذلك 
الملحنالعلمام يميه ما وهو مقابله، ل مصلحة ويتوهم 
ماهى الصالحة إذ الحقيقة، ق بمصلحة ليست، وهى الملغاة، 

البشررأهواء وليس الثاؤع مقصود يحقق 
والمفاسد.المالح تقدير ق الخلل ^،: ١٥١الأمر 

والمفاسد؛الح الممحممراعاة المهلردة الشؤع قاعدة أن رغم إذ 
أحمرتوأيهما أعظم وأيهما والمفاسد المعرفة؛الصالح أن إلا 

الأدلةعلى مطلع الشريعة، علوم من متضلع مجتهد إلى أمريحتاج 
حتئوامتا، اطلاعا وتعليلامم العالماء وأقوال والأثار الشرعية 

المتخصحىغير إذ أشل.، المفاسد وأي أعفلم المحالح أي يميز 
بينيميز لا ربما بل والعكس، صغيرة العفليمة المصلحة يرئ ربما 

يقدمأن ينبغي فلا أقدام، مزلة موضع وهن.ا يعتبر، وما يهدر ما 
له.أهل هو س إلا عليه 

ووسعل.طرفان المقاصال فهم ق والمعاصرون 

اسض)م؛حا(.انظر: )١( 





...٠٠٠٠٠'■ ٠٠٠٠

واسماهاسمن بون 

اتوالشبهالخأصمل 

ت.ئ,
قكيرا حيزا والمصلحة النص بين العلاقة قفية احتلت 

لهذهالوثيق الاربامحل إلئ راحع ذلك ولعل المعاصرة، الدراماين، 
تعظيموبففية المعاصرة، النوازل، ق الاجتهاد فضية المسالة 
وقدميتته.الشرعي التحى بمكانه تتتعلق قفية فهي والسنة، الكتاب 

ال٠وJعالغربية، الثمافة يؤع وثالواقع، صغهل فان كدللث، 
القضية.هده علئ —يفللاله هدا ألقئ—كل دينهم، عن لمين الم

بلواحد، مهيع على القضية هده ق المعاصرون يكن لم لذا 
القضيةظء وارتبطمت، مشار-رم، لاختلاف، نيئا ذللئ، j، اختلفوا 

يتبعوما الأستتنباحل، ومناهج والفقهي، الأصولي التجديد بقضية 
شك—بلا — كبير بائر ألقى كله هذا و فكرية، حلفيات ْى ذللئ، 
اثلوالمالنوازل من كثير حيال، وأقوالهم المعاصرين فتناوئ على 

المعاصرة.



الحديثنود فما ~ الكريم القارئ أيها ~ عليك نطيل لا وحتى 
وكيفوالمصالحة، النص بين العلاقة هوبيان المقال هدا ق عنه 
الشبهاتأنهر على نعرج ثم منها، المسالمين علماء موقف كان 
وعليهالممتعان والله وقوته، الله بحول فيها الحق ونبين تثار، التي، 

به.إلا قوة ولا حول ولا التاكلأن 

ممحلحفهو النعمة به وأتم افه أكمله قد الدين هدا أن شك لا 
وآققديقئأ لم أَكثق ل  Liومكان، زمان لكل 
منفما ولذا ]المائدة!■؟[، ه دما ألأسلم لكم ورضيت نمق علإ^م 

الإسلام،مريعة ل حكم ولها إلا تكون، نازلة ولا تحدث، حادثة 
ذكونما ومنها عليها، الخاص النص بطريق، معرفته يكون ما منها 

الشريعة.-يا أتت، التي، الكلية القواعد من الأّتنباءل بطريق معرفته 
الدارين،j، الحبال مصالح تحقيق هو الأحكام هذه من والغاية 

وماؤ تحالئ; قال هملا، يتركهم ولم •مشا، الخلق، يخلق، لم اف فإن 
وقال[، ٣٨]الدحان: ه لنمابم.ا/لآ^؟ ؤآلأنج، -غلمناآلتدو؛ج، 

أرملوما تالومون!هاا[، ه عيثا حلمتكم أخحسسترأنما ؤ تعالى. 
وأفضلالماهج أحن عالي البشر لإقامة إلا الرمز افه 

رنLJئاأرساjنا تعالئ؛ قال والآل، الحال ل الأوصاع 
أنمدهآلثام، ل1ئوم وآلمارإك< معهر وأ>زلما أثتثت 

وأساسهامثناها الشريعة ارفإن ثذلفأ<ت القيم ابن قال تالحديد؛ه؟[، 



كلها،عدل وهي والمعاد، المعاش ق العباد ومصالح الحكم على 
الحبادات،إن بل ا، كلهاءر وحكمة كلها، ومصالح كلها، ورحمة 

—تعالئ ف، التقرب محفس سوئ -يا يقصد لا المى ~ المحفة 

آلكطوهؤإمك.> تعالى• ئال للعباد، دنيوية مناغ على تشتمل 
ؤ.غئتعالئ: وقال لانمكرت:ْا[، ه ي ثنق 

وكذلك]اكوة:ما'\[، ه ها ومم إثؤنتحأ صدق امو,لهلم ثى 
الغرضفان الدنيا، الحياة ق المعيشة أمور تنظم التي التشريعات، 

إنحتى الأكمل، الوحه على العباد منافع تحصيل هو منها 
منفيه لما إلا شؤع ما بالقتل النفوس إزهاق هو الذي القصاص 
ؤ(ولكا ءؤ تعالى• قال، والحبال، البلاد على تحول التي الصالح 

[.١٧٩لالمرة:ه أوأ يثقون ليمحكم ألآكج، أشبماْىحٍوآكأوؤ، 
الصالحةأن وحلأء بوصوح لك تبين وغيرها• النصوصى هذه 

والضررال الفيلحقهم إنما العباد وأن تعالئ، اف شرعه فيما هي 
أوطهرالمسادن ؤ تحالئ! قال الأصل، ذلك، عن بعدهم بمقدار 

همجمزاءج؟ بمضآفياملؤإنيلهم لذبمهم لنايي، ٢ محبم، لعءرباكساءث، محآ 
بت،الأصحاب محر ذكر بعدما تعالى وقال تارومت١ا[، 

.هلالأءراف;'اا"ا:ا.^بم،تلوهمساكاوا'سثول 

)\(إءلأماورنمن



يكونفا تتفاوت، المصالح تقدير ق العباد أفهام أن ثلث، ولا 
هىفالمصالحة آخرين، عناد دم مقيكون قد المعفى عند مملحة 
فيرا0الواحد للثيء الواحد الشخصي نغلمر يحتلما وقد المنفعة، 

عندماالحال يكون فكيف، مفسدة، يراه أحرئ وتارة مملحة، تارة 
قيخالفا من فيهم تجد ربما الذي ~ الغفير الجم ما الظر يكون 

—؟البديهيات 

الأحوال،وتتبدل الفطر تنتكس عندما الحال يكون ، كيفثم 
المقوس؟!ق الكامن الهوئ خل ويند 

اتفقتطوهكذا الثؤع، هو المالحة تحديد ل المر-ح كان لذا 
مقمودحففل إلئ يودى ما كل هي الصلحة أن على العلماء كلمة 

الغزاليتيقول المعاملات، ق أم العبادات ق أكان مواء الثؤع، 
الشؤعومقصود الثؤع، مقصود على الحافظة بالصالحه *نعنى 
هم،ونفنهم، دييهم عليحفنل أن وهو نيةأ الخلق من 

الأصولهذه حففل يتضمن ما فكل ومالهم، لهم، ونوعقلهم، 
دة،فهومفالأصول هذه يموت ما وكل مصلحة، فهو الخمسة 
آ.مجمالحة(اأ ودفعها 

\لسصنى)\إألأ\(.)١( 



^؟١٠٥٤١هذه الشرخ يرامى كيف السؤال؛ وهنايرد 

نخالولا مصالح أنها الأمان يراها التي المناني إن والجواب• 
تأنسام ثلاثة أحد تكون أن من 

الأول:المم 

المصالحةهي وهده بالاعتبار، الشؤع لها شهد مصالح 
التيالأحكام أي: المعثلة، الأحكام ل بوضوح وتظهر المترة، 

علئيترتب أو الحكم عاليه يترتس، الذي ، الوصففيها الثارع بين 
أنمدوهيوؤع.ذغ* أن الكملى بريين ^^١ تعالى كقوله الحكم، 

مماوالبغضاء العداوة أمباب بعض قطع أن الأية فبينت، [ لالماJدْ:١٩
والبغضاءالعداوة أمباي، قهير أن فعالمنا: التحريم، على يترنس، 

^٣^١١.٤اءت\رها التي المالح من 
شيءعلئ أدلكم ءرأولأ الرسول وهوفول آحر، مثال وثم 

مترتبفالتحاب . بسنكم، اللام أفنوا تحاببتم؟! فعلتمو٠ إذا 
اراعتبالمنصوصة العلة هده من ا وعلمتلام، الإفشاء علن 

المسلمين.بين التحايت، لمصلحة الشاؤع 
قبالاعتبار الشؤع له شهد ما لحرفة صوابهن العلماء وضع وقد 

الفقه.أصول علم كتب من المرسلة الصالح أوباب، القيامحي، باب، 

(.٩٣)لم مروا0 )١( 



امحاني:اهم 

يتصورالتي هي وهدم الإلغاء، لها الشؤع شهد مصالح 
خلافعلى لكنها مصالح، أما حاجته بمقت،تحئ أو بعمله الإنسان 

بائيل العقل توهم ؤإن مصلحة، لست، الحقيقة ق وهذ0 النحس، 
ْنولا يديه بين من الباطل ياي لا النص لأن كيلك؛ م الفلر 

إلئالرد معنى هو وهدا وتختلفا، تتفاوُت،، العباد وعقول خلفه، 

ثلأؤ تعالئت قال علينا، اطة أوجبه ما وهو فيه، تنازعنا فيما الشرع 
محدوألا بجثر يثكزفسا لايوطوثع وره 

وهلالماء:ها"[.ومذ،أمإيئا 
منكثير لدئ يئع فقد لزينتها، المرأة إظهار أمثلتها: ومن 

وردولكل الجمال إظهار من فيها لما معلحة أبا البئر عقول 
إلاماخلهزيثهاه^ تعالئ فقال الغايها، الشيع 
١^^١٣[.]

حكمالها يدكر فلم الشؤع، عنها سكتا مملحة ا1ةادث: المم 
النموصسمن ألإباحتها نعالفهذه أوإلغائها، باعتبارها ما خاصا 
العيش،رفاهية أي; التزهه، مصلحة أمثلتها ومن والمهللقة، العامة 
عموماٌت،ق داخلة لكنها عليها، ينعى خاصى دليل لا فإنه 

ؤءلستعالئ: كقوله الشارع، نصوص من كثيرة وإطلأنايت، 
لالأءراف;؟ّا;ا4 من ؤآلهلتش، إمادْء لمج ز؛نه(ممهآتي حزم 



وه.عركٍ_ٍٍٍٍ_قص
والمشربالمأكل ق الرفاهية أدوات جواز سقيي ا ومنه

والتبذيرالإسراف حد نمل مالم وغيرها، والركب والكن 
سمما.النهي 

جميعا.العلماع كلمة اتفقت هذا وعلى 

لا؟أم تعتبر هل المرملة الصالخة و اختلفوا أنهم إلا 
أوإلغائها،باعتبارها \ذشواأ يرد مالم هي ت الة الرسوالمصلحة 

عام.نمى ل ولا خاص نمى ل لا 
فمن، الفقه أصول علم ل حدا ودقيق حلويل وهوخلاف 

منجمع أتى ثم بالإباحة، قال من ومنهم بالغ، قال من العلماء 
قوهؤلاء هزلاع بين الحقيقة ق خلاف لا أنه فوجدوا العلماء 

خلافهو الحقيقة ل الخلاف بأن منهم كثير صرح لذا التطبتؤ،؛ 
الكللأن الأمر، حقيقة ق له أثر ولا التمير، و خلاف أي لفغلي، 

التأصيل.من المرجوة الثمرة وهو التهلبيق، ق متفق 
وجودحقيقة ل النازعة يمكن أنه هؤلاءI قول يؤيد ومما 

ينصلم مملحة وجود م عاو الأرجح إذ لة، المرمالح الص
أوالخاص نصي البهلريق إما ا، أوإلغائهاعتبارها على الثاؤع 

التيالعلة اللis مأحد بتتبع استنباطها يمكن والتي العام، النصي 
بروالتقراء والامبة كالمنامالأصول، اء علما عليهنمى 

والعكس.والطرد والدوران والتقسيم 



الذيهدا علمي ا فيهالعالماء جرئ متطاولة ثرون مضت 
النتسمع تتعارض لا الحقيقة ل المصالحة أن وهو لك، لخصنا٥ 

نصهواليقدم قاليي الذإ_-اهر، ل تعارض حدث ؤإن أبدا، 
المصالحةبكون ونقطع النص، هازا بصدق نقهير لأننا الشرعي، 
مصالحة.الحقيقة ق له المعارصى يكون فلا اتباعه، ل منحصرة 

الأجلاءالحنابلة علماء وهوأحد ]ت:ا"اِا،و[، الطول جاء ثم 
أنمن ذكره بي حمفيما يخالف لم الهجري، الثامن القرن وائل أل 

يقدمأنه منه فهم قولا نال لكنه النص، تعارض لا المصالحة 
لأن رأئ من كل به فهنار التعارض، عند النص على المصلحة 

ماالطوق كلام ق ورأئ وتحبا، مشقة النص مقتضئ تحت البقاء 
كلالشبهة تلك وئلمف المصلحة، بدعوئ النءس يرد أن له يسوغ 

تحقيقه.ق المصلحة أن باطلا؛دعوئ يتؤغ أن أراد من 
بهنال ما وتعدوا الهلوق، إليه ذهب ما تجاوزوا أتبمم وبالرغم 

أنأرادوا كلما لهزلأء أصونا ئنتدا ظل وميمه كلامه أن إلا 
بيانالواجب من كان ال.ا ولالمصلحة؛ بدعوئ نرعيا نصا يردوا 
القادمةالمقالة له محستخصمحن ما وهو عليها، الرد وبيان الشبهة هدْ 
وكرمه.ومنه اف بإذن 



,مسمحد>

واسسزإاثص ين ب

عنهواتجواب اكلوؤ مذهب 
لاو،بم>ءاثض[

إلئالمصالح مون يقالعلماء أن المسابق المقال ق ذكرنا 
مرسلة.ومصالح مالغاة، ومصالح معت\رة، مصالح ؛ أنو١٤ثلاثة 

المرملةالمملمية حجية ل اختلفوا فد العالخاء أن ا وذكرن
اختلافهمعدم رغم ؤناشة، وأجازها العلماء من ءلاJفة منها ضع 

فيالفروع•
الأشياءو أن،رالأصل ي يختلفون لا العلماء أن وذكرا 

لأتبماالإباحة هو الصالحة ل الأصل أن يقتضي وهدا ، ١١الإباحة 
ْنفعه.

إ،؛ةال:يظهر وهنا 

لة،المرسالصالحة حجية وهو فيه، اختلفوا ما بين الفرق ما 
الإباحة؟الماغ ق الأصل أن وهو عليه، انقموا وما 

قضيةوأنيما لفظي، ، الخلافأن إلئ ذمس، من العلماء فمن 
واحدة.



هوموصعليس الخلاف موصع أن إلى ذهب من ومنهم 
لوإنما مباحة المصلحة كون ق ليس الخلاف ضوصع الاتفاق، 

باعتبارها،شرعي حكم بناء وهو المملحة مجرد على زائد قدر 
بهصرح ما وهدا الأحكام، أصول من مستقلا أصلا وجعلها 
تصفئ.المق الغزالي 

لةالمرسالمصلحة حقيقة بيان ق إشكالا هناك أن الصل 
منوهذه الفرؤع، ل حلاف يوحد فلا ؤإلأ التأصيل، جهة -من 

مذاهباتعددتا وقد ، لففلثا— الخلاف يرئ من حجج أقوئ 
الإشكال..هدا توجيه ق العالماء 

لة،المرمبالمصالح القول أجل من شروطا الغزالي فاشترط 
الغزالي،ذكرها الني تللث، غير أحرئ شروطا الشاطبي واشترط 

إلىفدهب، الإشكال؛ هدا يحل أن فأراد هؤلاء الهلوق؛عي. وأتى 
رعايةإن إذ غيره، أو ا هن، مواء أصلا، يم التقإلى حاجة لا أنه 

والمملحةالنص اجتمع فإذا الش_رع، أصول من أصل المصالح 
محا.إشكال فلا 

محاكيكون بان وذللث، المصالحة، مع النص تعارض إذا أما 
النصتخصيص طريق عن المملحة فتقدم النص اتباع من صرر 

فقيل.الموطن دا هق 



ومعاملات:عبادات الشرع أن يرئ والطول 
فيها.للمصالخة مجال فلا العبادات ما أم 

المملحة.على الشؤع ل بتة فهي المعاّْلأت أما وم 
ونعّمت.فبها والمصلحة الدليل اتحد فإذا 

ونعمت.فبها الوجوه من بوحه الجمع وأمكن اختلفا ؤإن 
بنصالحالة هذه ق النص حصص الجمع وتعذر اختلفا ؤإن 

هوالملحة اتب-اع ويكون ع صرارارأ ولا صرر ررلا وهو آخر 
الثرع١مقتفبمئ 
الأربعينشرح ق ذكره كما الهلوق مذهب خلاصة هو هذا 
،،الملحهءر اتباع ق الة اارأ0بعنوان منفردا ؤلع والذي النوؤية 
ولولا٢، هدار عن يخرج لا الروصة* مختمر *شرح ل وكلامه 

بنصه.كله كلامه لذكرت الإءلالة محنية 

الخالية:الوقفات الهلوؤ، ْذم ولخامع 
محلهالصالحة اتب-اع ل مذهبه أنه الهلوق ذكر الأود؛ الوقفة 

فيماالعلول مع خلافنا ورغم التعبدات، وليس المعاملات، هو 

الأوازاّ(وصححه •أّا؟ )ح ماحه ابن رواْ )١( 
—At(.٢٣)من الصفحات حلاصة هدا )٢( 



منعلئ الرد و هام الأمر هذا امتحضار إن إلا إلمه، ذهب 
الشرعية.النصوص تعطيل ق الطوق بمدهب يستدلون 

المصالحتدافع ألة معليه اشتبه قد الهلوق : امحانيه الوقمة 
المرسلة.بالمصلحة 

الصالحتعارصى عثد أنه يذكرون العلماء أن ذلك! وبيان 
أعقلهم،درء يجب الفاسد نداغ وعند أهمهم، تقديم يجب 
الحكمبناء مجرد عن مختلفا وهوأمر التزاحم، عنل، سبيله وهذا 
الدليل.حالف، ؤإن الصالحة على 

العلم،أهل من واحد غير عليها نص فقد التدافع قاعدة أما 
فمنذلاك<:

اللام.عيد ين المر مل 
الصالحتحصيل أمكن فإن ومقامي مصالح احتمعن، ارإذا 

ؤهأموإآسماتعالئ! اش لأمر امتثالا ذلك؛ ا فعلناو الفارأودرء 
كانت،إن فوالتحصيل الدرء اJر تعؤإن آنقنمه]الخاين:أ\[، 

بفواتبالي، ولا الممد٥ درأنا المصلحة من أعفلم ة الفل 
المصلحة.

ةJنخثآإiمذتيرعبأئغزوآكست تعالىت قال 
حرمهما،]اوقرة;؟ا؟[، سهثاه ين آهكير وإئثه1آ لئاين ومننيع 



منأعظم المصلحة لكنت ؤإن منفعتهما، من أكر يمما محقلأن 
امحتويتؤإن الممدة، التزام ْع الصالحة حمالنا الممدة 
فيهماا؛وقديتوهم، بينهما يتخير ففد والمفاسد المالح 

القيمتابن قال 
الوجيما ادْ عببين وصعها التي دينه ثرائع تأملت ارؤإن 

بحّاالراجحة أو الحالمة الصالح تحصيل عن تخرج 
ا،أدناهات فوإن وأحلها ا أهمهقدم تزاحمت، وإن الإمكان 
ؤإنالإمكان أوالراححة؛حك، الخالصة د المفاموتعطيل 
أدناها«ر؟/باحتمال فسادا أعظمها عطل تزاحمن، 

تيمية!ابن قال 

لكان واجبة! لكنت، ؤإن اير متلها نان الحأن تبت *إذا 
حسناتبعمى المكروه وؤ، مضار منها يتان والمضار، تركها 

فتقدما، بينهمالجمعر يمكن لا نتين حين با إمفالتعارض 
الخلويمكن لا سيئتين بين وإما الرجوح، بتفوينخ نهما أح

الوسيئة حسنة بين ؤإما أدناهما. باحتمال أسوأهما فيدفع متهما، 
السيئةلوقؤع تلزم منة الحفعل بل بينهما، التفريق يمكن 

(.٩٨)ا/نواعدالأحكام )١( 
(.٢٢ر؟/المعادة دار ضاح )٢( 







بالأدلةثبت قد إذ عجيب!، تناقص ق يقع ا هتلطوق فا 
يدعيفكيف النصوص، مقصود هي المصلحة كون المتكاترة 

العقولابام أليس المصالحة؟!، مع داتيسا ق النصوصس تعارصس 
االثابتة؟ المموص اتبمام من أولئ المتفاوتة 

افراصهإما أمرين، أحد هو الزلة هدْ ق الهلوق أوقع الذي إن 
تلكفهويدغ ولذا دة، بالمفتاق قد ذابا ق النصوص أن 

هشالطوق كلام إن إذ حدا، بعيد وهذا بالمصلحة، دة المم
لمصالحمراعية تاق إنما النصوص كون على بالأدلة مشحون 

حداحطير دة بالمفتأق قد النصوص بان القول أن كما العباد، 
كالعلوق..كبير عالم عن قفلا لم، ممن تتصوره أن يبني ولا 

حصولوجه عنا وغاب نتف—اوُتح، العباد أفهام كانت، فإذا 
اانمي؟ رد هذا يعني فهل النص، من المصلحة 
أحياناللمكالف، تحصل ~التي الممسية أن يرئ أنه ؤإما 

بجعلمنه التخلص يمكن أحوال— من الواقعة يكتنفإ ما ب، يث
ولالايمح أيضا وهذا لنمي، أومقيدة محصصة المصلحة 

شومحْنوجوه:

السالفمن أحد به يقل لم مثيع قول هذا أن الأول؛ الوجه 
المصوصتخصصن المصالح بأن أحد يقل فلم يعدهم، حاء ومن 

تقيدها،أو 





لم، المجتهد فعل وليت ه، الث1ّرع فعل هي الصالح فمراعاة 
فعلأنها وهو له، هو قال الذي الوجه على المالح برعاية يقولوا 

هذاأن هو ذكر حين بذلك أقر وقد الصوص، مقابل ل المجتهد 
العلم.أهل من قبله أحد به يقل لم القول 

كونأنكر من قديما العلم أهل من أن فرض على كله هذا 
منوالظام الشيعة، عن إلا القول هذا يعرف لا إذ حجة، الإحماع 
١^٧١

الرابع:الأمر 

لالخلاف ّب فهي متحارصة، مختلفة الصوص ارأن 
اله، نفق متفق أمر المالحة ورعاية شرعا، المذموم الأحكام 
اتباعهفكان ثرعا، الطلوب الاتفاق بب فهومفيه، يختلف 
أود(<.

الكلامهذا ل ما فأقل — له اش غفر — العلوق من قدم زلة وهذْ 
والاختلافالماقص إن إذ ذاما، ل الماقص إلئ الشريعة هونسبة 

إنمافالتعارصى الأمر، حقيقة ل الموصى تعارصى بب، بليي 
تتعارضوكيف لفحه، يهللب ولهذا المجتهد، ذهن ق يحصل 

تعالن!نال وسة، كتابا الأ)ة عند من وحي كلها وهي الموصى 

يإلأجممحهه]ابيم:م،ل[.



متعارصةالصوص أن يرئ أنه كلامه من يلزم لا قائل• قال فإن 
ولذافهمها، ق تمماوت المبهلين أفهام أن المقصود بل اما، ذق 

التعارض.يحصل 

الصالحةات؛اع كون علل لما صحيحا هذا لوكان فافواب: 
أنالتعليل هذا مقتضئ إذ ه، نفق متفق أمر يكوما الأولى هو 

ذاتها.ل متعارصة الصوصو 

يبقلم شرعا المذموم الاحتلافإ سبا هي التموص جعله ثم 
مقبول.وجه على كلامه لحمل مخرج لما 

أشدتكون مالصوص فهم ل تتفاوت التي الأفهام إن ثم 
لمتفق أمر بأنه المصلحة اتباع فتعليل المصالحة، اتباع ق تفاوئا 

النصوصأن ه قولمن القصود أن علئ دليل فتقدم؛ ه نف
ها.نفل أي مممارصة 
افامس:الأمر 

ونحوهابالصالح النصوص معارضة المنة ق ثسّتنا ارقد أنه 
ضايا((.قق 

اجمالأ:هذا عن والخواب 

أصلهذا يكون أن واقعة ق الصالحة تقديم من يلزم لا أنه 
jCjui  تكونوند ؤإلأ نص من ما إذ يالصالح، النصوص رد ق
الصوصتحهليل إلى وهذا مقابله، ل ما مصالحة هناك 

اوكلة.



تقديمعلئ تدل ذكرها التي المرص أن فرض علن هدا 
صحح..غير وهدا الحي، على المملحة 

والجواب،الوقاغ من به اراسل.ل ما ذكر يقتضي ذلك، وتفصيل 
اشبحول القادم القال ق تفصيله وهدا يناسها، بما واقعة كل عن 

وقوته.



.٠٢٠.

و1ومصساسل 

عليهاوالرد اينة من ااطوفي أدع 
]اوبمزءاس[

عليها؛والرد نه المن الطوفي أدم 
والمملحة،النص بين العلامة ال1اقينت القالين ق ذكرنا 
تصورإذا لكن قهلعا، العباد مصالح يراعي الشمع أن وحاصالها 

أفهاملأن النءس، هو فالقيم والمصلحة! الص بين تعارض 
ذلك،،على ودللنا عدمها، من المصلحة اعتار ق تختلف الماس 

بليالمصلحة، نص التخصيص حواز الطول مذهب أن وذكرنا 
للما وبقي عليها، والرد الطول، أدلة وذكرنا النص، على وتقديمها 

علىالمسنة محن الطوق حا امنيل المي الأدلة ذكر الممال هدا 
عتها.•والجواب مدهبه 

المالية:الفقرات ق وذلك 



ئاوالطوو:

قوتحوها، يالمصالح النصوصى معارصة السنة ق ثبت قد 
يمصيحتوالإحماع نص العود مابن معارصة منهات قضايا، 

منفيع حين قوله ا ومنهسق، كما ادة للعبالاحتيامحل 
نمالئةريثلة،<، بض و إلا العصر أحدهم بملين لا رر I الأحزاب 

ذكرنا.بما ثبيه وهو ذلائ،.. منا يرد لم وقالوات قبلها، بعضهم 
لإملأميا عهد حديثو قومالئ، أن لا لو رر ت لعائشة قوله ومحنها 
أنعلن وهويدل( •  ١١إبراهيم قواعد علئ وبنيتها الكعبة لهدمت 

لمصلحةفآركه حكمها ق هوالواجسبا إبراهيم قواعد على بناءها 
الماس.

وقدكيف قالوا! عمرة الحج بجعل أمرهم لما أنه ومنها• 
بيهثوهو بالعادة، للنص وهومحارصة وتوقفوا، أ الحج؟ سمينا 

فيه.نحن بما 

بالعادةتمسكا توقفوا بالتحالل، أمرهم لما الحديبية يوم وكدا 
وقال!.، غض_، حتى الناسكؤ، قضاء قبل يحل لا أحدا ن أل 

ررطليىآمباهمءلأمحعل؟!<ا.
ومنها!



أبابعث النبي أن نيه مق الموصلي أبويعلى روئ ما 
فردهعمر، فوجده الجة« لحل اف إلا إله لا ئال،ث رامن ينادي؛ بكر 

قالث< ذلمثل عن هريرة ا أبعمر رد وكدللث، يتكلوا، إدا وة-الات 
ربالمصلحة ١^٣^٤ نص وهومعارصته صحيح، حدسث، 

ليدللنة المن الطوق به امتدل ما كل هي الستة الأدلة هده 
عندالنءس على وتقديمها المملحة رعاية من إليه ذما ما على 

بلإليه، ماذهبح على يدل ما الحمد ولله فيها وليس التعارصى، 
عليه.الرد ق صريح هو ما منها 

دلالته،لتبين واحدا واحدا الأحاديث، هذه منتناول هدا ولبيان 
وقوته.افه بحول عليه ونجيمِا به، التلول استدلال وجه ونبين 

الملحي)هما-ا""آ(.رعاية j رالة )١( 



حديثمن لم مرواه ما إلئ الأول الدليل ق الط-وفي ينير 
أبومومئ!فقال موسى، وأبي اف عبد ْع حالسا كنت قال! شقيق، 

انهت الماء يجد أجنب رجلا أن لو أرأيت الرحمن، عبد أبا يا 
الماءيجد لم ؤإن لايتيمم اممه! عبد فمال بالصلاة؟ يصغ كيف، 

يجعبالمائدة! سورة ل الأية ثبمده فكيف، أبوموسئ! فقال سهرا، 
اش!د عبال فقاءثّاأ[؟ تالنه مايفتينموأصعيداطببا نحدوأ 

يتيممواأن الماء عليهم برئ إذا لأوشك الأية هذه ق لهم رحمى لو 
بعثنيار! ءم_قول مع تألم الله! لعبد أبوموسى فقال بالصعيد، 

قفتمرغت، الماء، أجد م فلفأجئبت، حاجة ل اش. رسول 
لهذلك فذكرت ق^، البك، أتيت ثم الدابة، تمؤغ كما الصعيد 

بيديهصرب ثم هكازااا، ييديلث، تمول أن يكفيلث، كان ررإنما فقال! 
كفيه،وظاهر اليمين، على الشمال مح ثم واحده، صربه الأرض 
عمار؟بقول يفغ لم عمر تر أولم القّ• عبد فقال ووجهه، 

ُطهعمر المؤمنين وأمير ياسر عماربن بين حمل الدي وتتمة 
رجلاأن أبيه، عن أبرئ، بن الرحمن همد بن سعيد من لم مرواها 

فقالتصل، لا فقال! ماء، أجد فلم أجنبتؤ إق فقال! عمر، أتن 
جنبنافأ مرية ق وأنت، أنا إذ المؤمنين— أمير —يا تذكر أما عمار! 



الترابز فتمعكت أنا وأما تمحل، فلم أنت فأما ماء، نجد فلم 
سديكتضرب أن يكفيك كان *إنما النبي.I فقال، لست،، وص

عمر!فمال وكفيكء؟ وجهالث،، يهما تمح ثم تنفخ، ثم الأرض، 
ماعمر! فقال به، أحدث لم نئن، إن قال! عمار، يا اض اتق 

توليت•

لكيتضح اُقين الللحديثين المذكور الساق ق فليل بتدبر 
وبيانخامحلئ، وجه على الطوق فهمه والذي عود مابن مذهب 
ابنأما ،  ٤١٠با١^الأية ق ة الملامر فمومى ا أبأن ذللثخ! 

ناقضوأنه المرأة، لص أي• اللمس، بمجرد رها ففعود م
تحتمللكونها لع المز موطن ق حجة الأية تكن لم ولذا للوصوء؛ 
يبعدبأنه ومذهبه لقوله عود مابن تدل وامحميعا، القولين 

علنالرحل يكون أن إلئ مود ذللثج لأن الجماع؛ بأنها الأية ير نف
أبوموصىفاستدل الميمم، إلى فيعدل ل الغويمتقل جنابة 

الجنابة،المراد أن على يدل والذي لعمار، ه المبي ؛حديث، 
كانعمر لأن يثبهتت،؛ لا الحديث، هذا بأن عود مابن عليه فامتدل 

يذكرها.ولا لواقعة اق 

للمصلحة.الأية يرد لا عود مفابن ذن إ٠ 
كلامه.على عود مابن يقر لم الأشعري أبامومى إن م نه 



علئعود مابن به امتدل الذي ). عمر فعل فإن كذلك ٠
المؤمنين،أمير من يان نبل له، تكذيبا يكن لم عمار! فول رد 

لهنال فلما منه، توثق امبل عمار، قول يرد لم الحقيقة وهول 
،ودللتكذيبه، يرد لم انه عمر بين يه، أحديث، لم مشت، إن عمار! 
•توليت ما نوليك بل بقوله• 
الأيةعليه تدل ما رد عود مابن مذم، ل ليس ذزت إ~ 

الأيةفهم ل راجحا رآه لما هويستدل يل رآها، مصالحة لمجرد 
يتثعهاتدلال الاسق ءلريئة وهذ0 للمملحة، موافق ذلك آن ب

يذكرونالشرعي! الحكم يذكرون بعدما إذ ا حميعاء العلم
سقهلولو التشريع، هذا من لهم ظهرت، التي والحاكم المصالح 

مصالحمن يتبعه ما كل لسقهل به استدلوا الذي الأصلي الدليل 

الهعاملأت،ل محله أن مذهبه بيان ل ذكر ند الطول إن م ثه 
أمالمعاملات، قبيل من هنا ذكره ا مفهل ادات،، العبيس ول

العادات؟!.



و؛ههىقٍٍٍٍ^ٍ_ثظقٍ

منلم ومالبخاري روا0 ما هو الهلوفي ذكره فيما اكار^ الدليل 
منانصرف يوم الله رسول فينا نادئ نال؛ عمر ابن حديث 

فتخوففال: قريفلة«، بني ز إلا الظهر أحد يصلين لا رر الأحزاب: 
الالأحرون: وقال قريغلة، بني دون فصالوا الوقت، نوت اس ن

فماقال: الوقت، فات ؤإن ه^، اممه رمول أمرنا حيث، إلا نصلي 
الفرمن واحدا عف 

قريظةبني وصولهم قبل الصلاة الصحابة بعض أداء فليس 
السيحديثا على للمصلحة تقديما الوقت،: فوات لخوف، 
الصحابةمن حصل ما بل ذللث،، على يدل ما الحديث، ق وليس 

ؤ.ض•'المي.إلمم، من النص هذا فهم ل موا انقأنهم 
ينبغيقرينلة بني ل بالصلاة هنا الأمر أن رأئ الأول: الفريق 

بوجوبأحر أحاديث ل به أمر ما يعارض لا بحسث، كلامه يفهم أن 
بالمثادرةالأمر الحديث، من المراد فيكون وعليه وقتها، ق الصلاة 

المواقيت،،أحاديث، بدلالة قريغلة، بني إلئ الذهاب ل بالأمرلع 
أحاديثبدلالة مؤول، معنى الظاهرإلى المعنى عن عدلوا فهم 

علىنص للحمل هدا ول الواقيت،، أحاديث، وهي أحرئ 

(.١٧٧٠وسلم))الظهر(، ، Jjbبلفظ)الصر( ( ٩٤٦الممحاري)أحرجه )١( 



وهذا،سلالأخرئ، الأحاديث عليه ا ميخالف لا معنئ 
معروف.الأحاديث— بين الجمع —ق للأصوليين 

حديثوهذا عامة، المواهست، أحاديث، أن رأئ الثازات الفريق 
فكماعليه، العام ويحمل العام، على الخاص فيقدم وعليه خاص، 

جوازعلى الناص بالدليل بالمر خصتثت الموافبتؤ أحاديث، أن 
ةالحالهذه ل حصصت، ؛، JUJL^والمرض، المفر ق الجمع 
أبمّا'بالدليل 
النهى.على مملحة لمحقي تقديما هنا فليس إدا 

الواقيت،.لأحاديث، تخصيصي هذا أليس قادلت يقول، وقد 
ظاهر،هو كما النم،. من الم( جذا تخصيص ت نعم فنقول 

بالمصالحة١تخصيصا وليس 

هذاان بنقتلع فإننا الأحاديث،، بين التعارض يقع عندما إنه ثم 
منحالية الثريعة إذ المجتهد، ذهن هول ا إنماكارض 
التعارضلهذا دفعا الأحاديث، بين الجمع يهللم، ؤإنما التعارض، 

هذهبين المجتهد يجمع وعندما المجتهد، ذهن ل الناشئ 
وجهق ؤيكون المعروفة، الجمع وجوم من بوحه الأحاديث، 

ترجحه إنال! يقأن يصح لا متحققة، مصالحة هذا الجمع 
الأحاديث،بين جمع هو بل وكلأ، حاثا النص، على للمصسلحة 

بينما وشتان مصلمحته، وجه لنا ظهر الجمع وهذا المعارصة، 
القومح،•



)سمههةرق^س_^ٍثظيث

عنعالمه المتفق الحديث هو الطوق ذكره فيما الثالث الدليل 
بنوالما قومك أن تري *ألم لهاث قال اف. رمول أن محأ؛ عائثة 

ألااف، رمول يا فقالت: إبراهيم؟* قواعد علئ اقصروا الكعبة 
الكفربقومالئ، حدثان رالولأ قال: إبراهيم؟ قواعد على تردها 

لفالت((لُ

لأحلمشروعا فعلا ترك الّكا أن على يدل الحديث هدا 
المعروفةالقاعدة على يدل الحديث وهدا الفعل، ذلك ل مفسدة 

٠المصيحة حلب على مقدم المفسدة درء العلماءت عند 
ضدهكان الأمرالJي ههLJاقال 
قريشعهد حدثان وهو الراجح، للمعارص الأمرين أفضل 

راجحةالممسية فكانت، لهم، التنفير من ذلائه ق لما بالإسلام، 
لصاإحة؟أالنص ترك الحدين، هذا ق أين المملحة على 

أنالنبي يسح كان فنقول: توضيحا الأمر نزيد ا ولعلن
هذاوسيكون هو، كما وصيآركه الكعبة بتياف يعير لن إنه يقول• 

تريب.بلمفل ( ١٠٩٩لم)وم(، ٢٠٠١البخاري)احرجه )١( 
<.٣٠١الكري)؟/)؟(النتاوئ 



زكما ~ وُاركه وبفعاله بقوله هوالمشؤع لأنه حقنا؛ ل تشريعا 
هدهوبيان الترك، هذا من العلة بين الّكا لكن ~، الحديث هدا 

بنصصوو؛ر0 عله العلة هذه أن نعلم أن ق لما مفيد العلة 
،المحي؟! عالئ المملحة تقديم علئ دليل هذا إن يقال فكيمؤ 

لماولووجد عليه، المصلحة قدمت، الذي السابق المحن هذا وأين 
يدلفهونمن المشؤع، هو المصلحة قدم الذي لأن دلالة يا كان 

المحن.على للمصلحة تقديم أنه لا الترك، ق المصلحة أن على 
سلالمحق اJىهقلاJناني يقالفيترك هذا ومثل 

أصحابه.يقتل محمدا أن الناس ث يتحل. أن حثية 



صٍٍٍسصٍٍحعٍ

اللهعبد بن جابر رواْ ما هو الطوفي ذكرْ فيما الرابع الدليل 
غيره،شيء معه ليس خالصا بالحج الني. أصحاب أهللتا قال; 

أنه النبي فامزنا الحجة، ذي من مضن، رابعة صبح مكة فقدمنا 
لملما ت نقول أنا عثا فبلغه عمر٥اا، واجعلوها أحلوا  ١١قال! نحل، 
مش،إلخ، نروح جل، أن أنرنا خمنا إلا عرفة وبض بيننا يكن 

•المتيإ من تقطر ومذاكيرنا 

لأثركمدإف ملتم، الذي بلض ررمد ذقالت خهليبا، ه الّبمح، فقام 
استدبرُت،ما أمري من ولواسئيالمه لحللت،، الهدي ولولا وأتقاكم، 

لا؛ أهدبت ما 
الله.رسول مع قدمنا قال; جابر، حديث، من أيصا ولالنسابي 

ررأحلواالله رسول ال فقالحجة، ذي من مضين لأربع 
ذلكمبلغ علينا، وكبر صدورنا بذللث، فضانتؤ عمره(ا، واجعلوها 
معيالذي الهدي فلولا أحلوا، الناس، أيها ٠ايا فقال! الني. 
اءالمسا ومحكنحتئ ا حللنفأ وناا، تفعلذي المثل لفعلمت 

(.١٥٦٩احرجهأبو^^))١( 



مكةوحعالما الرؤية، يوم كان إذا حتى الحلال يفعل ما وفعلنا 
باسم"لاا.بفلهرلما
إليه؟ذهب ما علئ الهلول يساعد ما الحديث ل فأين 

أمرهمعندما عليهم أشكل الصحابة أن الحديث! ل الذي إن 
الأمر،امتثال ل فرينوا الحج، بإحرامهم من يحللوا أن البي 

أمران!هدا ومسبج 

أمرهم.كما يهل لم ه الني أن الأول! 
يحللأن له يجوز لا بالحج أهل من أن يعلمون أنهم الثال! 

نكه.يودى "حتى 

لهمبين حتئ فيه، فرددوا الفعل هذا عليهم عظيما كان ولذا 
فعلوا.ما مثل لفعل الهدى سوقه لولا أنه ه الّكا 

قبالملحة الني.ؤ نص عارضوا الصحابة أن هبا ثم، 
عليهم؟أنكر أم هذا علن الني.  ١٠٠٣الواقعة! ُذْ 

ه^؟الني عليه أنكره صحابي بفعل يستدل أن لأحد أويؤخ 
هوال2؛لوفي يكون أن منه وأءج٣، ا ءجي٠با استدلال وافه هذا 

له.وعفر اممه رحمه ا بهذا المنسدل 

اخرحهاننى)ابما؟(.)١( 



لآةآههجرى_ٍٍٍٍقص
هوذكره الذي الخامس الدليل ق أيصا هذا الطوق فعل وقد 

إذنمه، الطوق عبارة تكفي بل بنصه، ذكره أطيل ولن مختصرا، 
أمرهملما الحديبية بوم وكذا يقول• فهو عليه، ترد ما أبلغ إنبما 

اءقفقبل يحل لا أحدا أن ق بالعادة، يئثكا توقفوا بالتحلل، 
فلابالشيء آمر لي ا ®موقال; خضب.، حتئ المامك، 

.٠٠ايفعل؟ 

ءالياكتباق القارئ، أيها 

ابالعادة؟ التعس ممارصة جواز على دليلا يصالح أهذا 
المحسيحارصى أن يجوز لا أنه علمي واصح دليل أنه أم 

بالعادة؟!

الذيهذا ويقول الفعل، من البي. يغضب أن يكفي أما 
اقرأت،؟ 
عجيجا!استدلال —وافه— هذا 



لأبويعلى رواْ هوما الطول— ذكر0 —فيما الأخير الدليل 
يعلىأبي ند مل وورد الحدث، أهل بعض صعقه وقد مسنده، 

عندثابتة يأق الذي غير ياق بالقصة لكن يعارصه، ما أيضا 
أبيحديث، من لم مرواها وقد الئلوق، إليها أثار وقد لم، م

نعليه،اش رسول( فأعهلازإ ت وفيه طويل حديث، ق ؤخك هريرة 
هذاوراء من لقيت، فمن هاتين، ينعلى اذمب، هريرة، أبا رايا ت وقال( 

فكان(؛الجة«، فشرم قلبه، بها متيقنا اف إلا إله لا أن يشهد الحائهل 
هريرة؟أبا يا النعلان هاتان ما فقال! >ةإئ4 عمر لقبت، من أول 

الأن يشهد لفت من تهما بعثني اممه رسول نعلا هاتان فقلته! 
بينبيده عمر فضرب بالجنة، بئريه قلبه -ها متيقنا افه إلا إله 

إلىفرجعت هريرة، أبا يا ارجع فقال؛ تي، لأمفخررتإ ثدئ، 
أنرى،هوعلى فإذا عمر وركبتي بكاء، فأحهشت، اممه. رسول 

عمر،لقبته فقلت،! ؛،، هريرة؟ أيا يا للث، ،رما ه^! افه رسول لي فقال 
تي،لأمحررتؤ ضربه ثديي بين ففري، به، بعثتني يالذي فأحرته 

ماعلى ماحمللئؤ عمر، اريا ه^! اممه رسول له فقال ار-؛ع، وقال! 
هريرةأبا أ؛عثت، وأمي، أنت، بأبي افه، رسول يا نال! ا؛ فعلت،؟ 
بالجنة؟تثره قلبه -بما مستيقنا اف، إلا إله لا يشهدأن لقي من بنعليك، 



)سههجرىءٍٍٍ^ٍسقص
عليها،الناس نحل أن أحشئ فانر تفعل؛ فلا  ijl؛-، ٠٠ارتعم محال! 

((١٠٠١))؛^[اش رسول فقال يعملون، فخلهم 
يراجعحتئ ردْ أنه عمرت فعاله ما غاية أن الحدين، هدا فمي 
الميوحقاباقرار الحكم وكان رآها، لصلحة المي. 

الحديبيةق عمر اعارض قد إذ عمر؛ اعتراض بمجرد لا له، .ؤ 
تردأنه على حجة الحديث، ق فليس فعل، ما على يثر ولم أيقا، 

الصحابةأن على حجة الحدين، ق ؤإنما بالمصلحة، الصوصي 
يجتهدواأن لهم مأذون وأتيم للمصلحة، الشؤع اعتبار يعلمون 
أويردم.اجتهادهم فيعسر الّكا بحضرة 

يراجعحتى بالانتظار هريرة أبا أمر أنه عمرت فحله ما فغاية 
حتئتعتبر لن الصيحة وهذه الصالحة، هذه لأجل الّمحا 
•اممه رمول فيها يأذن 

تراعيالش-رع أحكام أن على دليل الحدين، فهدا إدا 
الشرعيالمص رد عمر أن علئ يلا دليس للكن المصلحة، 
بالملحة.

رحمهمالخلماء من وغيره عياض القاصي قال الووي• قال 
عليه،اعتراصا المثي. ومراجعته طهؤ عمر فحل يس ولاممه! 

(.)١٣ملم أحرجه )١( 



ئمحدس^ٍٍٍٍٍسطظ؛هئ^آةآ(
الأمةقلوب تطب غير هريرة أبا به بعث قيما ليس إذ لأمره؛ وودا 

أنوأحرئ لهم، هذاأصلح كتم أن ءمحقتؤ عمر فرأئ ؤيثراهم، 
فلمإالبشرئ، هذه معجل من بالخير عليهم أعود وأنه يتكلوا، لا 

ا.١ فيه صوبه الّكا. على ■مٌه 
صعقهرغم فإنه الئلول، ذكره الذي الحديث، هذا: بمارض ولا 

الذيوالص بتمامه، بذكره لم اللول إن إذ أيئا؛ حجة فته ليس 
عامر،بن مليم حدبثا من مسنده ل يعلى أبو رواه ما هو إليه أنار 
لفناي احرج  ١٠افه رسول قال يقولت بكر ا أبسممت، قال! 

فخرحتقال! الجتة؛؛. له وجست، الله إلا إله لا أن شهد من الناس• 
لىقال فقالت،: بكر؟ أبا للث، ما فقال: الخهلاب، بن عمر فلقتني 
افإلا إله لا أن شهد من الناس: ق اي فن®اخرج اممه رمول 
أحاففإن ه^، الله رمول إلى ارجع عمر• قال الجنة*• له وجبت، 

ردك؟*®ما فقال: ه^، الله رصول إلى فرجمتا عليها، يتكلوا أن 
®صدق،ا.فقال: عمر، بقول فأحبمرته 

سبقالذي الحديث، عن يخرج لا الحديث، هذا أن اهر فف؛ل
ذكره.

(.١٠٨لم)\/ منرح )١( 



علئباللائمة تعود ولعلك الكريم! القارئ أيها عليك أطلت 
نصلك، ذكرت وقد الإطالة، هذ0 إلئ أحوجنا الذي فهو الهلول، 

أنكيف ٧؛، لأبين بتمامها الأحاديث لك ذكرت ثم هو، كتبه ما 
وجهسن لا وربما الخلل، من كير ل يوقع الأحاديث اختصار 
أعليه تدل ما عكسى على بيا يستدل ثل بل دلالتها، 

ربقةمن يتحاللون ممن المعاصرين من كثيرا لأن وأيقات 
بدلا محكان الطول، يكرها التي الومحاغ تمده يستدلون الصوصن 

بالذكر*استيفائها من 

—هو ذكر كما ~ الئلول مذهب غاية أن من الرغم على هذا 
منالمصالحة مع — المعاملات باب ق ~ النص تعارض ل إنما 
عاليها،العقل وتقديم بالكلية النصوص رد مذهبه وليس وجه، كل 
منكرمن الناس عليه ما لإقرار الشؤع ق ؤخ معن الحث، أو 

الدينمن انخلاع فهذا أوالتيير، المصلحة بدعوئ وباطل 
والرد،النقاش س بصيده نحن ما وهوغير به، لث، التمل وتفريهل 

ذلك،ولي إنه جيل، المواء إلى جميعا يهدينا أن أل، أسواش 
ا.الُالمينأ رب، ش والخمد عاليه، والقادر 

الإتربي.صلاح محمل إعدادت )١( 



اا4قاسش ن اسا

سرةاممكات اJخلأفؤ ومحره 

وتدوربحتة نمير معركة هى المعاصرة الفكرية المحركة 
تأماميتين قضيتين حول رحاها 
المص.هم فه 
حامله.من الموقف و٠ 

وفقالنصوصى نفير ق الدعوامت، من كر افاوس_.تا وحين 
محاولةإلا مجال من لها يبق لم والحياة للكون المادية نغلرتها 
فحاولتللتحى، عملثا تحقثا تمثل التي التاريخية الفلواهر نفير 

دينيأو أحلافي بعد أي تبعل. تخاصة مفاهيم على بناء تفسيرها 
ذاتية.قناعات أو 

والاقمماديةئة واليامالمادية الدواني ل تبحث وبدأت 
شعارتحت المفاهيمي بالجهاز التوسل مع التاريخية للنزاعات 

الرحمةرصاصة ؤإطلاق المعاصرة، انية الأنالعلوم بلح الت
الضوءلهل نوصوف للونائع، والأحلاقي الديني التفسير على 
جنايتهحجم نظهر كما للخلاف الديني البعد تغييب خطر على 
يانيا.الشرعية النصوصى على وحنايته أولا، به المائلين على 



صٍٍٍسٍٍٍقئٍك
الخلاف،ق الديني البعد لتغييب التاريخية بالمظاهر ولنبدأ 

الأنبياء.خصوم هم التاريخ ل له مظهر وأول 
النصوص:الهين ومي الأنيياء خصوم 
لدعوتم،مائي بعد أي نمي على الأساء تركيز من بالرغم 

أنإلا العالمين رب ض الناس تعبيد ل المقاصد محصورة وأم—ا 
بهجاءت ما وجحد الدعوة لرد وميالة يجدوا لم دعومم خصوم 
والمدالإلهية وشي لها، اشادي اكعليل بمحاولة إلا الرمل 
الأرضأهل إلى رسول أول ذلك، على مثال وأير عنها، الديني 

وأنللمال، إرادته عدم على دعوته ق لقومه اكد فقد نوح.ؤ، 
هود،سورة ل عنه حكى كما ظل اف وجه هو بالدعرة مقصوده 

وأأذأنلافيدمذ،إلأؤأس عكو أتثقتظم ؤدنمومح-لآ ذقال1 
بجلوى.هكآظمما 

:^[٢٩.]

إلاعليه جواب من لقومه يكن فلم له، يشفع لم التأكيد وهدا 
—كمافقالوا المادية، الدوافع وادعاء الحز، المقصد تغييب 
^نك،أمحضءماثاللأححمحعنهم-; ال؛إه حكى 

لاوؤمون:ا؟[.ه مدأنلأئلي=ظلم 



منللأجر إرادته نفى حين هود مع وقع نمه والقيء 
ءؤثمنيجلآأظ^ؤمحفمال: يقول فيما ه ض إحلاصه وأكد قومه، 

لمد:\ه[.ه شانق أهلا قثملأ يأ0مهايؤأأؤى 
كاداةالعقل ق والأمام ان، البينشي إلا جواحم كان فما 
ومانحنمايخثاحشثن ئاؤأ ؤ الحجة! إفلاس عن تعويضية 

لمد:'اْ[.ه لكيخمي؛رى 
كتانا،منا الموصؤع لطلب القرآن ق الحالة هذه استمرأنا ولو 

لبيناونمت، التي الأحداث بعض على نقف أن بنا وح
للبعديعضهم استبعاد ذلك! ومن أصحاحا؛ هلاك ق مثتا فكانت، 
فقدالخويصرة، ذي قصة ق كما الني. تمرقاتر ل الديني 

اممهعبد حاء يمم الّكا. بينا قال■ ممد أمح، عن البخاري روئ 
فقال!اممه، رسول يا اعدل فقال! التميمي، الخويمرة ذي ابن 

ائذنالخطاب! بن عمر قال !« أعدل؟ لم إذا يعدل وس >اويحلئ،ا 
صلاتهأحدكم يحمر أصحاتا له فان رادعه قال! عنقه، فاصرب لي 
الهميمرق كما الدين من يمرق صيامه، مع وصيامه صلاته، ْع 
وأنهيق^، البى من سمعت، أشهد محيي! أبو قال لرمية®... اس 
الني.،نعته الذي المن، علئ بالرجل جيء معه وأنا قتلهم علثا أن 

تالوة:حه[أاا.ه وليمشمرفؤ،آلصدقت ؤ فيه فنزلت، قال! 

الخاري)أ٦xْ٣صحح )١( 



)اآآه.عرعٍٍ^سٍسسقُمح
الشددالوعيد هدا واستحق باض، والعياذ هلك الرجل فهذا 

وأنوالعدل، الإخلاص بعدم الني ابام بسبب وجماعته؛ هو 
الله.وجه بؤ-ا أريد ما القسمة هدم 

معصومون،وهم لأنبياء، وقحت حوادث يرد0 ةائلت يقول وقد 
حادثةالكريم— القارئ سأيها فدونك غيرهم- عليهم يقاس فلا 

عليهمؤول عاديين لأنامى الديني الداغ اصحابيا استبعد اخرى 
محروثت وهم فيهم، ١^ ونزل اللوم، 

لأمحثوفإلأوآلمي ألمدثت آئلؤِبمك 
[.٧٩^:]ه 

بالصدقةأمرنا لما نال! عود، مأبي عن البخاري روئ فقد 
منه،بأكثر ان إنوحاء ءذآ.أ عميل؛نصم، أبو فجاء نتحامل، كنا 

هدافعل وما هدا، صدقة عن لغني اممه إن المنافقون! فقال 

آلثْلؤؤاثءثمحروث ؤ فنزلت! إلارياء، 
ة:بم7[أا/لاكو؛لأ.محاثوفإلأيخدهمه ألهددنت، ؤنح 

قتادة!ئال المناضز. صمايت، مس أنصا "هدا القرمحلبي! ال ن
ثلزون!ثئون"رأا.

)ا^أ(.الخاوي سح )١( 
(.٢١٠)A/ لكرطي لأحكام الجامع )٢( 



ممارسانعند الديني الداغ تغييب حطر على عملي وكمثال 
منهموالموثق الصحابة قضية فلناحد الثماؤر، للمنتج النقد 

حلالمن النصوص هدم أرادوا الدين المعاصرين عند نموذجا 
ذلك;أمثلة ومن دوافعهم، وق حامليها ق التشكيك 

ومرواتهمالمائبمح آراء من الوقف ؤ الديني اليعد استيعاد 
وخطره:

التأؤيليةالمعركة ق فارقة نقهلة الصحابة من الموقف مثل لقد 
مئلكما معه، التعاؤلي ق الخلاف وطيعة النص فهم أحل من 

الموقفمثل! للدين؛ أساسا تعد كلية قضايا تناول ق كبيرا مننلما 
النص،فهم ق المعتارة العالمية المعايير من والموقف، السنة، من 

تجاوزالشرعية الأدلة من شيء المراح أراد من كل حاول فقد 
وتلقيها،المحوص فهم ق المعيارية قيمتهم من والحهل الصحابة، 

عنالقداسة لمنع المقنن الاستهداف من نوعا بعضهم مارس كما 
حميعاطراح إلى يدللث، ليتوصل عدالتهم، ق والتشكيلث، الصحابة 
بدللئ،!صرح وممن نص، الفهم ق المتبعة والقواعد المعايير 

فلكهمق ار مومن الجا؛رىأ؟،، عابد ومحمد ،، أركوزل محمد 
٠٣٧٣■

(.٢٠)ص والإّلامي العربي الفكر تاريخه كتابه ينفلر! )١( 
>؟،طنالشلسرصجم(•

حامدنمر ؤ تاليفالومهلية الأيديولوجية ونأسر الشافعي كتاب ينظر- )٣( 
بحدها.وما )ص*؟( نيد أبو 



منالمؤنق لقضية رؤيته ""شارحا حمزة محمد يقول 
مسألةهى الصحابة عدالة مسألة أن اكص من صار "قد الصحابة-: 

أمانةق التشكيك يجري لا حتى الأس—لامي الضمير وضعها 
حدبلغ إن الشاك أن ذلك صدقهم، ول اطه رسول صحابة 

الإسلامي؛الدين بأصول يعصف فإنه الصحابة نزاهة ق الارتياب 
العصور؛عنهم فأحدته الحديث رووا الذين هم الصحابة لأن 

اءوانتفالني صحابة صدق الإسلام علماء فرر لدللث، 
ولالها وحوي لا معيارية التفرقة هذه إن حين ل بينهم، الانتحال 

حدهناك ليس أنه كما المحارم، العالمي النقد مقتضيات مع تتفق 
الانتحالعند الأولين ننزه يجعلنا والتابعين الصحابة بين محلبيعي 

الآحرين"لاا.ق ونشكلث، 
بدعولويكتفي له، وقاصد يفعل ما لخهلر مدرك المفكر فهذا 

إليهتوصل محا أن القارئ ليوهم الصحابة مرويات ق الانتحال 
كانواالصحابة مرويات من موقفهم ق الإملأم علماء وأن حقيقة، 

بهشهدت الصحابة فتحفليم ذلكر، حلاف، الحق أن بيد عامحلفيين، 
وكذلكبه، مقهلؤع أمر وعدالتهم وستة، كتانا الرعية النصوصس 
محسااسي عبابن أن ذلك، علن يدل ومما العالمية، أهليتهم 

(.١٠٢رصررا*\—محمدحمزة المجددين إسلام )١( 



ماواحتج الصحابة فهم حجية أدرك قد الصحابة فقهاء أحد وهو 
أصحابعند من ''جئتكم فقال: الخوارج، من حالفهم من علئ 

عمابن عند ومن أحد، نهم مفنكم يس ولاش. رسول 
ا.بتأؤيله'أ آعلم وهم القرآن نزل وعليهم ق^، افة رسول 

الصدرعند حاصزا كان المعيار هذا إدراك أن على يدل وهذا 
التابعينمن تحدئا مأمرا وليس به، ومعمولأ الأمة، من الأول 

العلمالممصودونبأهل هم الصحابة أن كما غيرهم، أقوال لرفقي 
ألع1لمألومحاويَىأكنلأإ ؤ تعالزت قوله ق كما ابتداء، لقرآن اق 

آتتيزآشيد4صمط إك وبهدئ هوآدص رلإكث .؛>، ول
(٠الض أصحاب هم قتادة; قال لسأ:ا"[. 

قتني سملا الديني البعد تستبعد التي القراءات، هذه ومثل 
الحمربمجرد تكتفي بل علمية، أدلة إلى أوأغلبها ا معفلمه

لوباأسالمنهجية حيرمما من وتجعل محدد، هدف، دون واكنقسبا 
أنعليه ليس للحق الهلال_، العاقل لم المأن والحقيقة علمئا، 

أ٠/٣١X)١(الأءتصامساض)
المومحؤعحول مقال صلف مركز ل أعد وقد الطبري)ب؟/.أ( ير نف)٢( 

ه;رابهلة والحجيالمدلول حابة الصم فهوازت بعن
.https;//sa[^center^rg/656/#،dn^



وآههسءسٍٍسسٍقص
ييءأن ولا فضلهم، ينكر أن ولا العلم، أهل نوايا ق يثكلث، 

للحيلذكره بعد عاصم ابن نبه وقد حالفهم. ؤإن باجتهادهم الظن 
المشكلة،القضايا تناول عند العلم أهل مع التعامل ق لطيئا تنبيها 

يقول!

مر١االعالبأهل الفلز ينتا تحالحكم كلات مشق وواجب 
ومنزعهاألة المشتات يجمع نفيس كلام القيم ابن وللامام 

كريتإمن أن أيضا« والحكمة ؤع القواعد من I فقول ومثناها 
لهيحتمل فانه ظاهر، تأثير الأسلأم ل له وكان وعظمثؤ، حناته 

المحصيةفإن غيرْ؛ عن يعفى لا ما عنه ويعفى لغيره، يحتمل لا ما 
القليلالماء بخلاف، الخبث، يحمل لم قلتين بلغ إذا والماء ب، 

راومالحمرت البي، قول هذا ومن خث، أدنى يحمل لا فإنه 
فقدشئتم ما اعملوا فقال! بدر، أهل على اطالع اف نمل 

وعلىعليه جس مجن قتل من له الخانع هو وهذا . ؛ ٠١٠٠غفرت 
شهدأنه فأمحر العفليم، الدنس، ذللثج مثل وارتكس، المسالمين، 

أنرهتونس، من منع لكن قائم، عقوبته مقتضئ أن علئ فدل بدرا، 
العنليمةقطة التلك، فونمت، العظيم، المشهد من له ما عليه 

النبيحص ولما الحنان، من له ما مسر جنق مغتفرة 

(.٩٨)ص الوصول، مرتقي علن السؤل، نيل ينظرن )١( 







٢٨،

اتاا4وضوعفهرس 

ارسئتإت استوي

٥صح 
٦التراث من السلفي الموقف 

١٧والخدهب النهج النلفةبين 
٢٧والمالمون العلى الحياد 

لمملاللني..س-.س............س..س..س.أم
منالإمام حلوالصحف ؤإشكالية القرآق النص إلهية دلائل 
٥٦والشكل الشل 

٦٤فيه حديقة ودور اق العشم—الجمع 
٧٣المشككين........................ مع وحوله الداجن حديئ 

٨٢........... وتحقيقات شبهات النبوي الحديث كتابة عن النهي 
٩٠ ١٠....٠٠......٠٠ومتاقثة تحاليل إبراهيمات كدبحديث 

علئرد والالصحيمحين، أحايث صحة علمي الأمة إحم—،٤ 
٩٩المشككين 

١١٠القائد ل الأحاد حر حجية 
١٣١الئوثة ؤالمئة أية مَلأثتى 

١٧٠عنها...... والدفاع الثنة، حجية ق بالصفات تعريفية قائمة 



الجاهلينوتأويل الين العتحريف ين بالشرعية المحوص 
١٩٧الأول[ ]الجزء 

الجاهلينوتأويل الخالين تحريف تن مبالشرعية وص النص—
٢٠٧الثاف[ ]الجزء 

الجاهلينوتأويل الخالين تحريف ين بالشرعية النص—وص 
٢١٥الثالث[ ]الجزء 

الجاهلينوتاؤبمل الخالين تحريف ين بالشرعية المحوص 
الرابع[]الجزء 

الجاهلينوتأويل الخالين تحريف ين بالشرعية النص—وص 
٢٣٠الخامس[ ]الجزء 

٢٤٦٠ ٠٠٠ ٠٠■ ٠٠. ٠٠■الرعية والصوصن المقاصد بن 
ات............!٥٢والثبهالتأصل والممالحة، المص بين 

٢٦٢عنه....والجواب الطول مذهب والمصلحة، النحى ين ب
؟Utعليها... والرد المنة من الطوق أدلة والمصالح—ة النص بين 

٢٩١الفكرية..........الخلايات، ق وأثره المقاصد ق العلعن 
٣٠١ات الموضوعفهرس 




