






■صسةوقً^ً^.

ٍٍجمحًًٍٍٍ



ًًةوقًًًً^.

اثممدئ

والذيفهدى، قدر والدي قوى، حلق الدي لأله الحمد 
افإلا إله لا أن وأشهد أحوى، غثاء نجعله المرعى، أحيج 
لناوأتم وعثلمه، الوحي، عبده إلى، أوحى له، ثريلثإ لا وحده 
حملورسوله، الله عبد محمدا نستا أن وأشهد وأكمله، الدين 

الدصلوامحتا وعثلمه، الشرسة حمى وحمى ويننه، الدين هدا هم 
يومإر بإحسان تبعهم ومن وصحبه أله وعلى عليه وسلامه 

بعد؛أما الدين، 

التكليم،،ومدار الشريعة، متطالؤر الشرعي النص فإذ 
ومقصدا،وميله شرعي مطد_، به والعناية الملة، ودستور 
يرل(ولم به، والعمل لفهمه الأساس اإمن3للقادت، أحد وتعفليمه 

وانتحالين العابءسثا دون موصدا الشريعة فى الباب، هدا 
حمىيحمون حجايته على قياما العلم أهل يزل ولم المعللين، 

أسوارعلى الأراذل تهتاول وكلما حياضه، عن ؤيذتون الأين 
العلمأهل انتصاب، تأكد جدرانها ءلٍ، الأصاغر وتتق الشريعة 
للوحي'سفلينا سفاهتهم، من الساحة ومملهير وردعهم، لكمهم 



.ئصممى 

هذافكان العباد، صدور فى ووقاره وحلاله هيبته على وحفاءلا 
الشرعيالأصل هذا لصرح العلمي البناء في ساهمة البحث 

ذووهو الشرعية، النصوص تعفليم لقضية وتأصيلأ العغلم، 
شطريزت

الشريعة،في الشرعي النص تعغليم مكانة ت أحدهما 
العظام.ومقاصدها كلياتها من وموصعه 

ذلك،وأمثلة تحققه، التي التعفليم هذا معالم • لأحر وا 
الكرام.الأمة محلف لدى وتهلثيقاته 

الأصلا هل. ةواءا٠ يكشف، تاصيلي، منهما فالأول 
عفليملبيان دعانمه؛ تقوم عليها التي، الراسخة وأصوله الشرعي 
فاتهتاجها؛ ودرة الشريعة كليات، فى العقد واسعلة وأنه مكانته، 

فدره،وجلالة مكانته عظيم محرفة I ما لأمر التعْليم دواعي من 
بهالقيام واجب، عظم الشريعة ميزان في الأمر وزن عثلم وكلما 

لذلك.تنا 

الأمةمحلفا تارخ من صفحة يفلهر تهلبيقي، منهما والأحر 
الغ_ناءللشريعة العفليم التحفليم بهذا القيام في المشرق 

الأصالةسن الشرعي )النص مؤتمر في ألفت، ورنة الّحث، هذا أصل )١( 
•مأ/.  ٢٨س الفترة فى ئان، - الأردن ض المعقد والمعامحرة(، 

لجلألةإدراكا المجتمعية؛ لالثمافة الأردنية الجمعية ونهلته ، ٢٢٠١٢
ؤإلحاقات،بإصافات حرا مؤ إليه عديتج ثم به، العناية وأهمية الموصؤع 

أصاله.صعقا من نحوا يالغت، حش 



التعغلمراية رم من أعظم ياعتبارهم المقدسة، ونصوصها 
مماالحصينة، أسوارها ورم عنها، ونافح الشريعة لنصوص 

لنصوصالمحتوي التعظيم التماس على ؤيعين الصورة يمتد_ح 
وميتالشواهد لها نحربن، إذا المفلام العاني فإن الشريعة، 

احتداوهاثم معالمها، وتحديد استيعابها أمكن الأمثلة لها 
•منهاجها على والستر 

Iالحث، حطة 

وخاتمة:فصلين من اJحث، يتكون 

خمسةوفيه الشرعي؛ المص تعظيم مكانة ت الأول، الفصل 
مباحث،!

التنزيل.من الشريعة مقصد تحقيق الأول،! البحث، 
.التكليف، من الشريعة مقصد تحقيق I الثاني البحث، 

•اش تعفليم تحقيق الثالث،! البحث، 

تعالى.اف، حرمايت، تعقلتم تحقيق الراح! البححج 
تعالى.افر شعانر ؛عفليم تحقيق الخامس! البحث، 

خمسةوفيه الشرعي؛ المصر تعظيم معالم الماني! القمل 
مباحثإ!

.الشرعيرالممسر حففل الأول،! البحث، 
الشرعير.التمحنر توفير الثانؤر! البحث، 



ممر

الشرعي.النص نصرة I الثالث المبحث 
الشرعي.النص فهم ت الرابع المحث 
الشرعي.النص خدمة الخامس! المبحث 
البحث.حلاصة وفيها الخاتمة؛ 

أصولهاالشريعة في وزنه ؤنقل الموضع ععلمة ورغم 
أحاطتأسررة الوريقات هده أحب أني إلا ومقاصدها، 
بالنقولأزرها وسد الفكرة إيفاح من وفيها بالمعمم، 

فيبه أرمي سهما تكون أن عمى بالدض، يمي ما والشواهد 
الشامخ.الصرح هذاا بناء ترغ ولبنه الجليل، الباب هذا 

اضوصلى والتسديد، والهداية والتوفيق، العون ربي سائلا 
والاه،ومن وصحبه آله وعلى ومصْلفاه، نبيه على وبارك ومنم 

العالمين.ربح لله والحمد 







غمج-بموّالشرعي النص سليم علكنة 

الشرعيالنص تعخليم مكانة 

الإسلام،في جليل تعظيم الشرعي الص حظي 
تعظيملأف إلا ذاك وما الشأن، عظيمة القدر رفيعة مكانه يه تبوأ 

بهالعمل ؤلريق في ض ومدخل أولى خطوة الشرعي النص 
Iالإسلام حفيقة وتلكم له، والانقياد بأحكامه والرصا 

فتعظيمالراصة، والطواعية الخالص والانقياد التام الاستلام 
!الأول!ومدحلها الصادقة، العبودية عتبة المص 

فيمرتثهلة الشرعي المحن تعفليم مكانة أن لي بدا وبالتأمل 
لنوازركلها تتضافر مهلال-ت،، وثلاثة بمقمدين الإسلامية الشريعة 

تالمقصيان أما الشريعة، نصوص تعظيم تقرير في بعصا بعضها 
التكليف،،من الشريعة ومقصد التنزيل، من الشريعة قمقمي 
الشرعي.المحن بتعظيم متحقق وكلاهما 

وتعظيم•.، اممه فتعفليم الثلاثةI الم_داليا وأما 
أصلمنها والأول تعالى، اض شعائر وتعظيم هث، افه حرمامت، 

ترأسها على اللث،، الممن بجملة متحققة وثلاثتها للاخرين، 
الشرعي.المحن تعظيم 

كليتناول حسمة، الفصل هذا مباحث، حعلت، ولدلائإ 
مكانةحلالها من أبين الخمسة، الخوانت، تللثؤ أط منها واحد 
الشرعي.المحن تعفليم 



ْعثتة

ه
المبحث

امن الشريعة مقصد حقيق ت ا

فينافدا يكون أن I التشريع من الشريعة مقاصد ررمن 
المنفعةتحمل لا إذ حميحها؛ من محترما يكون وأن الأمة، 

الثريعهالأمة فهناصة واحترامه، نفوذْ بدون كامله منه المقصودة 
ونفوذهاالشريعة احترام على واعسث، أعفلم ؤإل عظيم، غرض 

للأمة!تعالى اض ■خط\ب أنها 
نفوسإليه اق ساعتقادي أمن للشرييمة الأمة فامتئال 

ربها،بدلك ترصي لأنها واختيار؛ حلواعية عن لمين الم
والأحرة®الدنيا فى وفوزها إياها رحمته به وتتجلب 
عاشورابن العلامة عنه أفصح الذي الجليل المقصد هدا 

وستة(كتابا الوحي )وهو الشرعي النص تعظيم أن في يتلخص 
لكونله؛ والانقياد لنفوذه تحقيئا التشرح، مقاصد من مقصد 

ودوافعه.بواعثه أعفتم التعفليم 
كيلت سبحانه فقال تعفليم أيما تنزيله اممه عمتم وقد 

آلثدلأى.من اظة هنف، ؤ آمحذ. ألقح يب من آنثبيى. يئن، 
.١[  ٩٦. ١  ٩٢]١^١،: الأزيز.ه ئش ش نإثثء بين. مئ ييثان 

(.)._UUYعاشور ين للطامر الأسلاب، الشرمن فاصد 



لتنزيلا من لشربمة ا مقصد تحقيق 

رضكيرة -، iSyيى في اماث سلم نع يل 
قلوبفي الوحي تعظيم زيع في كلها تجتمع ، متعددة أنحاء 

ذهم:ومن العباد، 

ذىوآلر»اي( ؤص تعالى! قال القرآن! بالمم - ١ 
٢،ز-مف: لال.ه ي ^^٥؛^، ١[، ]ص: روه أتدؤ 

له،وأ>ظيز بثيء تعالى الله ام إقأن ومعلوم ٢[، والدخان: 
شأنه.وعظم فدره برفعة وتنويه 

>سحاذه!فوله مثل القرآن! تعغلجم على المم — ٢ 
سًمثنيا ؤ،نا ;ثلثت اة و أين ;إلكق_، و ض 

-دكي.4؟-،؟( لدنا ألكف ؤ فآ يإس محمحت. 
غيالأعلى الملأ غي الهمان هذا أن أي: ٤[؛ - ١ ]الزخرف: 

لومحله وشرفه فيرم في علي وأفضلها، الرب أعلى 
.أقمر يتمحئ أمسر 4؛-^ ت تعالى قوله ذلك ومثل 

]الراس:وه ؟؛٦ لئن»اة إم . عطبن ^4 ؤ حو نإيم• 
القرآنفي وتعددها القسم مواصع كثرة ورغم [، ٧٧- ٧٥

هذاسوى بالعظمة منا ؤو الله يصف لم أته إلا الكريم، 
!الكريم!القرآن تعظيم وهو عليه، المقسم لعغلمة الموضع؛ 

والمهابة،والإجلال التعظيم ، بأوصافالقرآن وصن، - ٣ 
.هَثم•؟ هث تعالمح،ت قوله قمح، )الكريم(، وصف مثل 

)a_9؟a(.الرحنن الكريم سر انظر؛  ٢١١



وثمخير فكل العلم، >ير الخير كشر ءأى: [؛ ٧٧]الوافة: 
هذاإن »أى: كثير: ابن وغال افال١،، كتاب من تماد يفإنما 

لذليم!«أآ،.سد. عر أنزل الذي القرآن 
وقيل:القدر، رفيع أي: )المجيد(؛ وصف وكذللث، 

١[،،: 31واه آدييد ؤواأٌى ت تعالى نوله في ر ل الكريم 
ذوأي: [؛ ٢١]!_: وه تجد واف نن ج بحانه: وقوله 
بالقرآنتعار *انقسم عيي: النال والشرف المجد 

كثيرالوجوه كثير عظيمها، المعاني وميع أي: المجيد؛ 
وعظمتها،الأوصاف سعة والمجد: ا١٠^١ُت،، جزيل البركامتؤ، 

منحوي الذي القرآن، هدا : بهذايوصف، كلام وأحي 
أعئهاالمعار ومن أجزلها، الألفاظ ومن أكملها، الفصاحة 

له،الانقياد وسرعة اتباعه، كمال موجب، وهذا وأحسنها، 
ااأْ،.بهأالمنة عر اغ وشكر 

رجاء القرآن ر للقرآن والإجلال التعظيم هذا وصريح 
تثريف،ا نهن ١[، ]ص؛ الدوه ذى بحانه: نوله 

به،المتم جهتين: من العفليم وقدره لمكانته وتعظيم للقرآن 
العظيموالشأن الشرف ذي والقرآن أي ألووه، -ءؤذى يووصفه 

(.)ص٥٨٩الرحعن الكريم يم )١( 
(.١٤٧/٤)اسم القرآن تمر )٢( 
امآن)؛/ياآ(.لأحكام الجامع )٣( 
ب\0(.المنر التمر انظر: )٤( 
)صلأ؛ه(.الرحر الكريم -سر )>،( 



التنزيلمن الشربمة ت«ط^؛ق 

وعددها عباس ابن القرآن ترحمان عن ثبت كما والمكانة، 
•السلفط ممري من 

أنوقتادة الضمحاك عن المحكي الآحر القول وفي 
لهمونفع للمال ذكر ب ما على المشتمل والقرآن الراد: 

بينمنافاة ءولأ كثير: ابن نال ، والمعاير المعاش قي 
والإعذارالتدكير على مشتمل شريف، كتاب فانه المولين؛ 

والإناوارا(رم.

ولثوهلث،هلأى وكر ءؤنإدمأ تعالى: نوله في القول وكيلك 
الطبريذكرْ ا ولقومك لك لشرث ؤإنه معناه: [، ٤٤]\ذزخوف: 

سواْر؛،.يحك ولم وغيره، ه عباس ابن عن 
دكجزهفه ينكثا إوكم أرينآ تعالى: قوته وأما 

غيره:وقال شر'وكم.> فيه ها: عباس ابن فقال [ ١٠لالأنسا،: 
٠دينكم ٠ و ١ حدبكم، 

نولهفي كما I جق إليه القرآن تنزيل بحانه إصافته ٠ ٤ 
٢[،لء_افر: واه آمم ألنؤز أقه يى آلإئنما يزبد ؤ تعالى: 

تالجاثية ١، ■' م*و |ىه آ-لثك-ب آلعنيو أثب ثل آلكثم، ءؤدني-د 

تمراصانظر: ؛(
السابق.المهدر قهقه، الطري الإمام ورجحه ٢( 
)؛/n•؛(.المقلم القران شتر ٣( 
(.١١٩)^/اتجري شتر انفلر: ٤( 
(.Y'U/T)■المقلم القرآن متر انفلر: ٥( 



»محى
٠٩٠ها مءفث1_هص

ََُبم وتكملهبل ؛!، ٢٩ض.' ٠؛؛^^ إقلث أركل جي ٢[، الأحقاف: ٢، 
محيأ.َلأ نإة ألدم زه خن ٠ يحفظه: سحانه 

والإجلال.التعفلم غاية ذلك وقي ٩[، 

التيالجليلة الأوصاف كل تتدرج التعظيم هذا سياق وفي 
ماأنيأ يذ رؤ، إنك أزجج ءؤو؟ئلك ^^: ١١في القرآن ^١ وصف 

من!؛tiيم.، مدى مبإ ذفى آلإبمثن وثُ الك؛نب م، ديي َةث 
هدىفه ;يب لا 'الكنب ءؤد'لك [، ٥٢]ال_ث__ورى: بمادأه مى 

ننمهمله •؛آء3^1 هد ألثاس ^^^١ ٢[، لالس__ة_رة; .ه لقشن 
—ى؛ت؛—ون .ه محنته محئدى ألئدور ق تا رثداء ردم 

١[.ص: ©4 ي واثا محتا انا ءؤدقاو [، ٠٧
والرحمةوالثماء والموعظة والهدى والنور فالروح 

اقمسيقت للقرآن أوصاف كلها كثير، كثير وغيرها والعجب 
العباد.قلوب في موقعه ليغ تعغليمه 

-ونفعه حيره تعفليم ومي - بالركة القرآن وصفح عن فضلا 
أرى؛ياممدق، مبمادك آزلثه كتب ^ؤونما تعالى: فوله مثل في 

مارقآرلثه كثي، ؤوسا تعالى: وقوله [، ٩٢]الأنعام: يده 
تعالى:وقوله [، ١٥٥لالأنعام: صءا "رلتلكم محأيقوأ قائم، 

[،٥٠تالأسا،: . ه د ٣ و ثاَق ذكت ؤنظ\ 
أيإيأتؤتدكر ؛١؛؛^، ^■^١ قتق إثلث< أردنث ^٤؛^، تعالى؛ وقوله 
التعظيممعنى يحمل وصفح وهو [، ٢٩ت ]ص .ه أ'لأف 
ولدللثحوالأجر، والنفع الخير عغلمة من يحويه لما اض، لكاب 



لتنزيلا من لشريعة ا عقصي تحقيق 

تالزىييما المواصع تلك في الوصف هذا بعد التعقيب كان 
والتدبر.والأتباع والتصديق الإيمان هن التعظيم هذا 

تبع•ثل ؤنا اض: كتاب في اللمنة تعغلم جاء وكيلك 
وهيمح( دى إلا هو ؤمابم؛لد،ضآمحئ.إد< . ءئ< وى 

اللهرمحول، يبل من يأتي ما جمح بأخذ الأمر وت ٢-؛ا، لال-جم؛ 
٧[،]\لىثو: عنئ ٢^٤٢ وما ثمدمحأ وثوذ ^٢ ١٠جونأ 

والصريحةالصحيحة الئئة أحاديث من وافرة جملة عن قفلا 
وتوقيره.ؤإجلاله الوحي تعظيم في 

آيتين،في اش كتاب تعظيم في غايته الوصف بلغ وند 
وأبتهُجبل عق آلمزءال هذا أتيلئا •' اسمه عر فوله إحداهما 

لفامحن٧^^١ آ'لأاتقل وي>أالف آس -حئنن نن معمدعا حنثعا 
ثنازه؛حل قوله والأخرى [، ٢١]الحشر: واه تقظيك أملهن 
يبلإ آو آرلآرْى يب هئت أو ألحثاد لي ّارث رء١ث١ أن ومحإو 
هذاان كلأي: [؛ ٣١\همءد: يذه \إلأ ق ثل امحق 

القرآنارا،ّ

ذمفيه آخر، نحو على القرآن في القرآن تعغليم وجاء 
القرآنقدر انتقص لمن مهين وتحقيت أكيل. ووعيد محييي 

فعلكما والإجلال، العفلمة حجاب عنه ورح به واستخف 
يدرجن قل وثور.( و مذظ عنه: اممه فقال مغيرة، بن الوليد 

)آ/ْ؛0(.ممر ان تمر انظر: 



•ص

4 س.   M •أم.ظ نزآ ،ذ 0 ;زو ِ> ئ؛؛
قثيوّت  jjiولا ش ت* (. تم تأ  ٥٧وة نم تئتيو 
[٣٠-  ١٨_: jlJI]عممنه ي ع. 

والمقصدالشرعي(، )النص للوحي العظيم التعظيم إنه 
الكريم!اض كاب في حلثا المقرر التزيل، من الجليل الشرعي 

صدقمن يورثه لما الممهد AاJا شأن عظم ؤإنما 
كتاناالشرعي للنص العمل وحن الاستسلام وتمام الإيمان 

قولهمثل في الاه، كاب في أيصا منصوصة معان وهي وسنه، 
مريثوئسمم إن وافيول اثد إئ ردوء _» ؤ كرعم ءؤ؛ن ت سحانه 

[،٥٩ا»ت نلالئره ولحسن خين ديؤك الأم ءأل؛دي- إس 
دد؛ّوإمحءهأثي يلمحا ي، مدمإ لا ءامتوأ آفين ءؤثتآتر،ا ت تعالى وقوله 

١[-تالحجراتت 

تنزيله،من مقصود الشرعي النص تعفليم يحفق ما فكل 
بتهونؤإحكامه، وكماله عممته واعتقاد به الإيمان ذلك وأولط 

مروراوالإكرام، الجلال ذي العظيم العليم الخبير، الحكيم إلى 
إليهوالتحاكم به العمل من ذكرها، الأتي التعفليم صور بكل 

ومقتضاه.أحكامه وفق كلها الحياة وبناء وتةال.ومه، 

لمقصدمناقص الشرعي النص تعغليم ينافي مجا وكل 

اظر:ش؛راينهم)أ/آأأأ(.;ا(



—؛؛-؛—م)قالتنزيلمن الشريعات مقصد تحقيق 

علىالشرعية النصوصي تواترت الذي التنزيل، من الشريعة 
تمنها متعددة، صور ولذلك ؤإئاته، تقريره 

أنهودعوى قرآنيته، وإنك-ار اض، كتاب، في الإلحاد - ١ 
.وحديثاقديما الأقاكون زعم كما محنية، صنعه أو مخلوق، 
بدعوىبها، الاحتجاج عن النبوية الثنة حجبا - ٢ 
غيره.عن ُه والاستغناء يالقرآن الاكتفاء 

■إليه الشرعي النص ومحاكمة العقل تقديم - ٣ 
أعناقها؛ولئ الشرعية، للنصِوص الفاسد التأؤيل _ ٤ 
الأهواء.لموافقة 

غيرهؤيقدم الشرعي النص يحجم لما الباطل التقعيد ء ٥ 
القياسأو التعارض، عند النصر على الصالحة كتفديم عليه، 

الصحيح.الأحاد حبر على، 
ابحمسعلى الأئمة لأقاؤيل الذميمة العحثية - ٦ 

٠المرعة النصوصرإ 

منرالشريحة مقصود متاقفة علهمر مثال إلا ا هل. وما 

بهالتحق الأثم المعنى هذا فير مجراه حرى ما وكل التنزيل، 
٠حكمه وأحد 



التانيالمبحث 

التهكليفمن الشريعة مسد تحقيق 

عنالمكلف إحراج الشريعة وصع من الشرعي *القصد 
ضعبد هو كما اختيارا، ض عبدا يكون حتى هوام، داعية 

اصهلرارا٠ل١ا.

يستلزمالثامحلبي الإمام عنه أفصح الذي القصد وهدا 
الشرعي:الص تعظيم على كلها تقوم لوازم، عدة 

وامتثالبالسوء، الأمارة النفس ومخالفة الهوى، فمجانبة 
ورسوله،اض يدي بين التقديم وعدم الثرعيض، والنهي الأمر 

والتجافياض، مرصاة ؤإيثار التكليف،، محي الشاق واحتمال 
وحوياتعالى ض صادئا حثا القلوب، وملء سخطه، موارد عن 

محنذللث، ونحو سبحانه، كرمه في ثا حورجاء منه جليلا 
تقومإنما العالين! رب ف المودية لحقيقة العحمقة العاني 

الشرعي.للنص التعفليم ّاق على 

لقصدتحقيق الشرعي النصل تعفليم أل حينئذ فتجلى 
الهوى.دواعي عن وخروجه اض، لشريعة الكلم، امتثال 

اووا»قان،)١( 



سةهصء_^ساتتممف م*ل المحِهعة ظصد تحقيق 

همنغكلإ لمحي ماز ؤو، ٌ' اض نول في ذلك وصريح 
أسبمص وش همهم ى أين، فم  opiآن آمآ ووه آثه ص )^١ 

كانفحث [، ٣٦]الأحزآب: مثا.ه صقلا ثل ممن قثولن 
تقديممحل يكون أن وحب هؤ ورمحوله اض قضاه الذي الأمر 
أوللقس اختيار كل معه يتلاشى بمبثا للوحي، العغليم يوحه 

ضلالايستلزم ه ورسوله ش عصياما كان ؤإلأ للهوى، ميل 
!باق!والعياذ الثماء، درك في العبد به يهوى مبينا 

اصطلححين للأمة، بلغ درس الحديبية صلح قمة وُي 
لعضنفوس لها امتعضت، ثروحل على ونريئا . الهي، 

إحرامهممن بالتحلل و. الهي، أمرهم فلما ه، الصحابة 
عله.،فنق اكأحر، من وشيئا ترددا منهم وحد مرات، دلأ>ثإ 
يريد،بما هو يبدأ بأن ه؛ لمة مأم عليه أشارمت، حتى 

كادحتى بعصا يحلق بعضهم وجعل فتحروا، فقاموا ففعل.، 
!لاأ.غئاابعصا يقتل بعضهم 

التوقععدم من شيء ه الصحابة من كان الدى أن فع 
ه،الني لأمر الاستجابة في التأخر يعص عنه نتج حمل، لما 
علىدخل حتى ه نففكب ذللثإ من يجد المي. جعل( أنه إلا 

الاسأمن وحد ما لها فيذكر ها ملمة أم زوجه 
لكلامانتقاصا منهم ذللث، يكون أن ه وحاشاهم 

الجهادغي الشروثل باب \ذشووطإ كتاب البخاري: أحرجه الحديث )١( 
(.٢٧٣١)رنم الثروط وممابة الحرب أهل مع والمالحه 



محواص،.ةةاصهمجم 

الأمةقى المثل مقرب وهم به، اكتراث قلة أو النبي. 
مجزئولكن والامتثال، والحب الصادقة والمنامة التام للانقياد 
هالصحابة يزل قلم المي.، ل3يد طا كان ب الماطر 

صمتن؛يوم ه حنيف بن سهل نال حتى الدرس، هذا ينول 
أمرأرذ أن أسطع ولو جندل أبي يوم رأيتني رأيكم، *اتهموا 

!لرددته٠١اض. رسول 

و\نمذموأ لا ءاموأ آل؛ن ؤدأتر>ا ت بحانه اف قول يزل ولم 
التعفليمقواعد من عفليمة قاعدة ١[ لالأحجرات: ودبمرإهءه أثب يدي 

مفتحالأية وهذه الشرعي(، )النص .I رموله وقول اض لقول 
الأداببتقرير جاءت التي المسورة وهى الحجرات، سورة 

ومع.، سهم ومع سبحانه، ربهم مع الإيمان لأهل الشرعية 
جميعا،الناس ومع والشقاق، الوقاق حال البعض بعضهم 
وهو— الأدب هذا اعتلأء ت يعنى الأية؛ بهذْ ورة القتصدير 

اعليها وتقدمه الإملأم آداب كل على - الشرعي النصل تعقلتم 
للنملالتعنليم تأصيل الجليلة: الأية هذه ومقتضى 

بحيثيديه، بين شيء أي تقديم عن بالنهي وذللث، الشرعي، 
التعميملقصد المفعول حذف وقد تابعا، لا متبوعا النمي يبقى 

اضيدي محن التقديم عن النهي أي: الفعل؛ نفس إلى للقصد أو 
ورّولهرى.

(.٣١٨١)رنم والوادعت الجزية محاب الخاري: احرجه )١( 
)ه/٢٧(.لكوكاتي القدير نتح (، ١٠١)•ا/الرازي ير نفانفلر: )٢( 



ساش رسول على متاتوا ررلأ ت الأية معنى ش مجاهد نال 
لساتهااعلى اش يقضيه حتى بشيء 

،ورموله، اض دون الأمر تقعلعوا الا نيين ابن ونال 
.١٠اض رسول دون أمرا تقطعوا ررلأ ت سفيان وقال 

ومعتعالى، اممه مع للأدب متضمن ®هذا عيي! النال 
،.وإكرامه*ل واحترامه له والتعفليم ه، رصوله 

®أصلت عنها فقال بمسألة الأية هذه العربي ابن وحصل 
والاقتداءاتباعه ؤإيجاب ه، المي لأقوال الت>ض ترك فى 

به«لْ/

الأصلهدا بيان فى المرعية النصوصي استفاضت، وقد 
والإجلالالتعظيم توفير وهو عليه، والتأكيد وتقريره العظيم 

الخضوعإلى وصولا وسنه(؛ )كتابا الشرعي للوحي الوافيين 
فيكما به، حاء بما الخالص والعمل والاستسلام والانقياد 

آي؛ئ تمم ة! ص' \ئص' .& وآ •ما1ى: ُول 
•قنك وقوله ، ٧[ ت ]المحشر آلمثاما ثديي أقن إل أثن ؤأيمأ 
النم ينهح ضكوِ مثا دذهمق حئ محنوث لا دره ^ثلأ 

.اتجريتمر )١( 
)امس(.انجري تمر )٢( 
)اأ/س(.انجري تمر )٣( 
الرحنن)ص؛^(.الكريم سر )٤( 
اكرأن)؛/هأا(.أحكام )٠( 



40تث _\ قي ينا ء أمحب فآ تحاوأ 
علىمتكسا أحدكم ألفين لا ٠٠.ت المصعلفى وقول [، ٦٥]الماء: 

عنه،نهيمت، أو يه أمرمت، مما أمري، من الأمر ياتيه ^؛؛،،، ٧١
ا.اأ اات؛عناْاااش كتايج هي وحدنا ما أدري، لا ت فقول 

بينالوثيق التلازم على الواضح التأكيد غاية ذلكم وفي 
تعفليموبين ونهتا، أمرا التكاليف لمقتضى والامتثال الاستجابة 

الشرعي.النهى وهو التكليف، هل.ا مورد 

عنؤإحراجهم لربهم العباد بتعبيد الشريعة منمي وتحقيق 
والتوقيرالمهابة ركيزة من ابتداء ينهللق إنما أهوائهم دواعي 

وأماوالهلماعق، الانقياد توريثح التي الشريعة، لنصوص 
العصيانمزالق في والمنح-درون لأهوائهم المأسورون 
أوصمر فإنما المستقيم، اف وصراحل الهدى عن والمنحرفون 

رسولهوكلام اض لكلام المنشود التعقليم ^ا قلوبهم في مايت، 
واللام.الصلاة عليه 

يكونأن إلى اممه كتاب، في الشرعي للنمى التعفليم باغ بل 
عنسبحانه ربنا فال فقد وغيرهم، الإيمان أهل بين فاصلا حدا 

منأممإدأ ,٣^، ثر ؤأطصا وألئثرل أس ءامنا >ؤومؤينث المنافقين: 

(،٤٦٠٥)رقم الثثة لزوم في باب الئنة، كتاب داود؛ أبو أخرجه 
.الض حدث عن يقال أن عنه نهي ما باب العلم، كتاب والترمذي! 

بابالمقيئ، ماجه؛ وابن صحح، حسن حدينا وقال؛ (، ٢٦٦٣)رقم 
عارصه.من على والتغليفل ، اش رصول حدينا تعظيم 



هحم__ههالتكليف من الشريمة مقصد تحقيق 

محيبمولهءأش !ق دمأ محزدا . ^٠^^؛، ١٤ؤكك ؤثآ د'إك بند قن 
[،٤٨، ٤٧]!_: .ه شنؤث ننم مؤى إدا يمم ِبمآؤم 

المنافقنممت، رعي الالممحر بحمرة والتولى فالإعراصن 

النهجهذا بخلاف، عقبهم الإيمان أهل اش ذكر ثم وشأنهم، 
أشإثا دعتأ إدا آلنؤييثث مل َكاث ءاؤءئ-ا عنهم• فقال تماما، 

آينيمثهم وؤإز\ن ؤبلغأ سمتنا ينؤلرأ أف قم تذؤ ؤتحبمؤك، 

لموصالعظمة المؤمنة القالوب، بين الباطن البرزخ إنه 
العفلم،المعنى هذا منها ننع الش المنانقة والقلوب الشريعة، 

الإسلام.لبوس قي ظاهتا تثابهت، ؤإن 

المتفقالأصول من ارفكان ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
يعاوضأن أحد مجن يقبل لا أنه والتابعين الصحابة بين عليها 
وحد0*أولا قيانه ولا معقوله ولا ذوئه ولا رأيه القرآن 

إماميقول الشرعي للنص التعظيم هل.ا تطبيق دقانق وفي 
ائلالمعلى والمقل النقل تعاضد ررإذا الناطبيت القاصي. 

ؤيتأحرمتبوعا، فيكون النقل، يتقدم أن ترمحل فعلى ت الشرعية 
بقدرإلا النفلر مجال في المقل رح يفلا تابعا، فيكون المقل 

هءزفيلذلك، يستدل شؤع نم القل®، يرحه ما 

\(.r/YA)الخاوي مجموع )١( 
(.٧٨/١)انظر: )٢( 



ععه

روىلما الشافعي، الإمام عن الربيع نقله ما أريع وما 
متىفقال: اه؟ عبد أبا يا بهذا تأخذ رجل: له فقال حديثا 
والجماعة،به آخذ فلم صحيحا حديثا اض. رمول عن رؤيتا 

!رؤوسهمأا،إعلى بيده وأثار ذهب، قد عقلي أن فأشهدكم 

(.٦٣٢)آ/المن علم إر ١^ انظر: )١( 



النمتعفليم تحقيق 

"ه"
الثالثالسحث 

.اش تعظيم صمق 

رعئث مطلب أرسماؤْ ونفدت ثناؤه جل اض تعغليم 
عملكل وصلب العبودية، وأساس الإيمان، مجمع فهو ءظ_لم، 

حبمن القلوب، أعمال، وجماع فضلة، كل وركيزة صالح، 
فراموهو وحثؤع، ؤإنابة وتوكل انة واتيورجاء وخوف 
وفلاحه.العبد صلاح 

وبتمجسدْماواُتإ، والالأرض تقوم سبحانه الله بتعفلسم 
ومنو\يزبف آلثح ألمرت له ؤت-ج المخلوهات، تنعلق بيحه ون

ماذإدنُ د-دءءهم ممهوف لا يلغث بجلْء مج إلا سإ نن نإن 
[.٤٤]الإّراء: .4 غمخ يثا 

هتهأآلثتؤب ؤق=كاد I تعالى فوله في الضحاك فال، 
الأو4الا،ّعظمة من يتثمقن أي [: ٩٠]مريم: ه يته 

ناثئةإلا سبحانه بالله والشرك والضلال( الغواية آفة وما 
هق،له الواجب، التعظيم من سبحانه الله بحق الجهل من 

هدؤءءحى أثت عورؤا ؤو، • سبحانه قوله في المعنى هذا وصريح 

اادرالمثور)ْ/إ؛ه(.;١( 



يبمتدئ^^!١ ؤالثتوق آلقثنؤ قم هاثئه> جمعا ثإمحفيش 
[.٦٧لالز«رت بمنمحت.ه عى همبمنك ثبمثئ 

تحملالقف استقامة ارأن القيمI ابن نال كما والأمر 
الناهي،الأمر تعغليم عن ناشي وهو والنهي، الأمر بتعغليم 

فقالونهيه، أمره يعظم ولا يعثلمه لا من ذم تعالى اش فإن 
فيقالوا [، ١٣]نرح; .ه وظرأ ف فيؤذ لا وؤ بب سحانه! 

عظمه؟ااأض تخافون لا مالكم ت تفسيرها 
وعليهاالثّريعة، ميزان في كبيرة قضية غؤ اض تعظيم إن 

ووسيلةباعتيار، مقصدا الشريعة في واردة وهي، التكليف،، مدار 
تآخر باعتبار 

القاليةالعبادات من ئ-رع ما لكل مقصد الله فتعثليم 
للعبد،والمكنة والحاجة المقر إثبات غايتها إذ والبدنية؛ 

الكمالإثبات ْع وباطن، ظاهر واستسلام تام وانقياد بخفؤع 
ؤهو.اض حقيقة هو وهدا سبحانه، للخالق والقيومية والغنى 

القاتمةوالأذكار العبادات من كثير في ذاته في وسيلة وهو 
تأومزوالتكبير والتهليل بيح فالتت سبحانه الله تعظيم على 

وأماكنمتعدية أونات في مشروعة وهي، سبحانه، لله صريح 
الركؤعوكدللث، أحرى(، تارة واستحبابا تارة وجوبا مختلفة، 

فيالجبهة ووضع الملثا انحناء فان الصلاة، في جود وال

(.٦٣٤/Yt)الطرتم( شر وانظر: (، )ص٥١المب الوابل 



موؤمءو اث سليم تحقيق 

رروأتاI قوله بمثل يتأكد سبحانه، ض صريح تعفلمم الأرض 
الثملالحغ ذلك ومثل جفي«أا،، الرب، فيه فشوا الركوع 

الشهوامحن،من والتجرد المثاق واحتمال الأوءلان مفارقة على 
كلالإحرام، وفت الباحايت، بعض واجتناب، النفس وحفلومحل 

مستهلفي نوله منذ الحاخ له أحرم لمن حالي تعثليم ذلك 
!_!١^ »_، إحرامه: 

هوالمبادة رروروح ةق؛بجت القيم ابن كلام بديع ومن 
فإذافناوُت،، الأحر عن أحدهما تخلى فإذا والمحبة، الإجلال 

حقيقة؛، JJJlالمعظم؛الحبوب، على الثناء بهذين اقترن 
تيميةابن الإسلام ثيخ يربْل كيف انظر بل ، الحمد® 

اعتقدءافمن فيقول! سبحانه، بوحدانيته تعالى اممه تعظيم قفية 
لمبدْوالرسالة وتعالى، سبحانه ش لألوهية ا في الوحدانية 
الإجلالمن موجيه الاعتقاد هذا يتبع لم ثم ورسول، 
الجوارح،على أثره يظهر القلب في حاد هو الذي والإكرام، 

كانبالفعل، أو بالقول والازدراء والتسفيه الأستخفاي، قارته بل 
ذللثجاد لفموجبا ذلك وكان كعدمه، الاعتقاد ذللا، وجود 

الاعتقادات،إذ والملاح، المفحة من فيه لما ومزيلا الاعتقاد، 
القسزكاة توجب، لم فمتى وملحها،■ القوس تزكي الإيمانية 

الركؤعفي القرآن قراءة ص النهي باب الصلاة، كتاب، لم: مأحرحه )١( 
(.٤٧٩)رنم والجود 

طارجافلكين)آ/ْبمأ(.)٢( 



جمحصء

القااب«را/قي ترمخ لم لأنها إلا ذاك نما صلاحها ولا 
لاحتند عفلم أصل ه الله تعظيم فإن ذلك؛ تقرر إذا 
نصوصكاك ولئن وتكاليفها، الشريعة نصوص في معالمه 
منميلا والثثة امماب في المثوثة الإلهية والممات الأسماء 

•هك وندرته نيره عفليم بمعرفة غه، اطه تعظيم تحقيق مبل 
غو،اض تعفليم مبل من آحر سيل الشرعي النص تعظيم فإن 

ثلاثة:وجوه من ذلك ؤيتبين 

ورفعشأنه اممه عقلم إلهي وحي الشرعي النص أن - ١ 
افهععلم ما نتطيإ -، الأول المبحث في تقدم كما - قدره، 
سبحانه.له تعفليم 

صفةوكلامه سبحانه، اف كلام الشرعي الوحي أن — ٢ 
ه.طه ت«)فليلم فتعفليمه العلة، صفاته من 

ونهيه،أمره بتعظيم إلا يم لا ه الرب تعظيم أن - ٣ 
متوقففتعظيمهما الإلهيتن، والنهي الأمر وعاء الشرعي والنص 

.مقلمه على 

تهاونمن اطه عظم ما نقول؛ أن عنا يذللث، أحل ومن 
يقدرربه لتعفليم نقمه من وسيني ما، بصورة الشرعي المن في 

التلازممن بينهما لما بد؛ ولا رعي الالتمن لتحظيم نقصه 
أو، viءلردون النمومن من بعلرف فالأحد ذكره، السابق 

)ا/0ص.الملول الخادم )١( 



—آم-مقررسبجسيحإمميءو 

أوعليها، كان من كائنا أحد نول أو ماس أو رأي تقديم 
النصلتعظيم منانص ذلك كل فاسد، بتأؤيل عليها الجرأة 

باض.والعياذ محبحانه، اش تعظيم لمنائضة المتالزم الشرعي 
تعظيمت هك الحق تعغليم مراب *أول ت القيم ابن نال 

التيالته برّهو ربه يعرف المؤمن لأن وذلك ونهيه، أمرْ 
لأمرهالانقياد ومقتضاها الناص، كافة إلى . رسوله بها أرمل 

وتحفليمواتساعه، هق اف أمر بتحغليم ذللث، يكون ؤإنما ونهيه، 
دالاونهيه تعالى اف لأمر المؤمن تعفليم فيكون واجتنابه، نهيه 
التعظيمهدا بحب ؤيكون والهي، الأمر احب لم تعفليمه عالي 
العقيدةوصحة والتصديق بالإيمان لهم والمشهود الأبرار من 

الفاقالأكبر«أا،.من والبراءة 

)ص؛الصيب الوابل 



ه
الرابعالمبحث 

نعالاش حرمات تعخليم تحقيق 

ومدححرماته تعظيم على الكريم كتابه قي عباده الله حث 
ئهوآلله حممتت يظم وس ودلفا بصانه! فقال به، القائم 

مطلبإذن الحرمات فتعفلسم *٣[، ]الحج؛ رنهءه عند ق حير 
ض،المحبوة الأمور من الله حرمات 'اتعظتم لأن عظيم؛ شرءتي 

جزيلا،ثوابا اممه أنابه وأجلها عظمها من التي إليه، المقربة 
،*ريه"أ عند وأحراه ودنياْ دينه في له حيرا وكانتا 

وم_حنماتهالله معاصي الله بحرمات والمقحود 
.. .)٢( ومعاصيه

غيرها،أو بعبادة باحترامه وأمر حرمه له ما وكل ١٠
وكالعباداتوكالهدايا، والإحرام، وكالحرم كلها كالمناملث، 

بهاوص.بالقيام اممه أم الي 
منفهو للحرمات محتلمة معان من المفسرون ذكره وما 

أنوالصواب; التضاد، اختلافح لا التعدد، اختلاف، باب 

(.٦٢٨)ارض: الكريم سر )١( 
(.Y\A/Y)■كير ابن نفير .(ه 0T)^\ا^اتجري ير نفام: )٢( 
)ص'اْ(.العيي تقبر )٣( 





ماؤاحاده المراد التعفلم صور من ذلك عن يتميع ثم 
وأرثدتالثريعة عليه دلت بما يناسها، مما حرمة بكل يتعلق 

أجوف،تعفليم عن بمنأى غلو، ولا جفاء دون إليه، العباد 
لمقمودصريحة منانفة يمادمها مجردة مظاهر في يتمثل 

.وتكميلهاالعبودية تحصيل من التعفليم 

منلأنه الحرمات؛ من - المعنى بهذا - الشرعي فالنص 
الشريعةمقاصد من عدد تتحقق به إذ احترامه؛ يجب ما أعقلم 

سعفوق من المنرل، اض وحي ولأنه -، تقدم كما - ومعنالبها 
ملائكتهحير بوامهلة .، محمد أنبياته حير على سماوات 

صجريل 
بتوقيته— الج^مامت، كائر — رعي الالنصن حرمة وتعفليم 

منبحفظه ثم ه، وتقديونوفيره القلب تعظيم من حقه 
وبإحلالهوامتثال، تقديم من له يجب، بما وبالقيام الإصاعة، 

به؛العمل في التهاون أو عنه التأحر أو ، بغيرْ معارضته عن 
القملفى ذكرها الأتي ومعالمه التعظيم صور من وغيره 

■

التيالقربان ومن شرعا، محبوب مطالوب ذلك وكل 
فىله حيرا وكانت ، جزيلا ثوابا وأجلها عثلمها من اش يثيب 

ريهعند وأخراه دينه 

•السابق المصدر )١( 



—س-جتعالىاث شعائر سليم تحقيق 
مبملأ

ه
الخامسالمبحت 

تعالالثه شعائر تعهليم تحقيق 

اضحرمات تعغليم على اض كتاب فى الحث ورد كما 
شعائرهتعفليم على الله كتاب في أيقا الحث حاء فقد تعالى، 

منفائها آلله سعمم ثظم ومن I تعالى فقال بمحانه، 
افهتعفليم عن مع وتعظيمها [، ٣٢ت الحج ل آلتلؤيب تمؤي 
تحملة ررومضمون سحاته، تعظيمه من فتعفليمها كيلك، تعالى 

)ومنت حملة مضمون من أحص .ه . ام. ذيج؛ بمظم ءؤرمن 
للاهتمام®الأعم بعد الأخص وذكر اف(، حرمات يعقلم 

الدينأعلام وهي شعيرة، فجمع ت اطه شعائر وأما 
علىالاختلاف عدم العربي ابن ونقل ومعالمه، الفناهرة 

وسياق،، كلهال سبحانه اطه أوامر ذللث، في ؤيدخل ،، ذلكل 
والقرانالتمتع وهدي ،، ل الج مناسالخ، وسائر الإحرام في الأية 

لأيةا بدلالة - ياق يالأولى وهي - الخموص وحه على 
آكن،إل محلهآ ئم ئثس م إل تيع فقا ت سا م_دم؛

(.٢٥٦/٨اكميرواكو,ر))١( 
اطر)٢( 
اطر)٣( 
اطر)٤( 

(.٢٨٧)م/القرآن أحكام 
)م/هاأ(.ممر ابن تفسر 
بعدها.وما ٥( ٤ ٠ ا/ )٦ الطبري تفسير 



قمحمى

الانتفاعأوجه هي المرادة [، ٣٣ت ]الحج ١^؛^، 
يزكيومما ا. ذللئ، إلى وما وركوبه ولمنه بصوفه الهدي، من 
اغقول الهدى! هو الأية في يالثعائر الأول المقصود أن 

مأد سعثار ين لكِ جعلثها ؤوألت>ى ت Jعلها آية في بحانه 
آيةعف الأة شعاتر من بكونها فالتصريح [، ٣٦]الحج: ح؛وه يإيا 

.غيرهاقبل بالدلالة تناولها يؤكد الشعائر تعفلمم 
الحجمقاصد من الله شعائر من باعتباره الهدى وتعغلمم 

الجمؤعله لنت، الذي .، الله تعغلم على المبنية 
وصياقالحرام، بيته نقمي الوهمود وأقبلتا الرؤو'ما له وكشفتا 

وصولباعتبار بجلأء، المعنى هدا يقرر الحج محورة في الأيايتط 
من- وشمراته الحج مقاصد أحد وهي - التقوى تحقيق إلى العبد 
الناّالثخ.في الله شعائر نعنليم بوابة 

تحثلممصور في العجيبة الملفإ عبارالتا كانتا هنا ومن 
انتحوالاممان تالامه! وأنوالأضاحي، هدي ال

بنأمامة أبي عن صحيحه في البخاري وعلق ، والأمتعنل١م 
المسلمونوكان بالمدينة، الأصحية من نكنا نالا صهل 

والأضاحيالهدي تعفليم في ، لفالآثار عن قفلا ، يسمنون 

المنرالشتر انفلر: )١( 
(.٤١٠)م كير ابن -ض انفر: )٢( 

يكشنث. النم، أصحثة باب الأضاحي، كتاب ت البخاري صحح انظر•  ٢٣)
نيمنيم حجر اين الحافظ وصغح ، نيم مفي عوانة أبو ووصله أقرنض، 

)ه/أ(.التعليق تغليق 



^^ض_اشتماي،

،ض تعظيما بينة مائة أهدى الذي اه برمول أسوة 
،.ل كيلك ه تعظيما لحمها من أجرته الجزار إعطاء عن ونهى 

ميينحصر لا آمموه ت لأية ا لمظ فان ذلك ومع 
ءؤشم_لمغل فعموم -، أحص بها كان ؤإن - والأضاحي الهدي 
شعيرة،جمع لأنها دينه؛ أعلام من كان ما كل يتناول أثله 
اف.عينه بما معلمة أي• مشجرة؛ يمعنى الواضح، المعلم وهي 

مااللف، بحص عن الثعائر معنى في رون المقنقل وفد 
أبيبن محمد قول مثل المعاني، لتالااث< اللفغل اع انعلى يدل 

منوالتين والحالق والرمي والجمار ومزدلفة الوقوف ت موسى 
ا،!٣٢١الشعائر أعظم ه: عمر ابن وقال اض، شعائر 

جنماتوص س خاف ؤثس I تعالى النه نول دلك ؤيويد 
الله،شعائر من والمروة الصفا جعل ففد [، ١٨٢]\ونر1.' أره 

ابنذكر كما أولى باب من فالكعبة المكانية، النعائر من وهما 
الحجةذي وعشر كرمضان الزمانية النعام ومثلها ها، عمر 

افهشعائر من كونهما والمروة الصفا فى تحقق ؤإذا ، ونحوها 
يمااممه شعائر محي المطلوب التعفلم حقهما محي ثيتا الأية؛ ينمى 

الصفاأن تعالى االJحبر I السعدي نال النسك، أداء في يناسبه 

(.١٢١٨)رنم الحج كتاب ت لم مأحرجه )١( 
رنمالحج كتاب لم وم(، ١٧١٦)رقم الحج كتاب البخاريت أحرجه )٢( 

(.٤١٢/٣)ممر ان شر اظر: )٣( 



هجي

دسهأعلام أي: اف؛ شعائر من - معروفان وهما - والمروة 
فقدالله شعائر من كانا ؤإذا عباده، بها الله تعتد التي ااغ؛لاهرْ، 

؛قهاألله نعمر بمفم ومن ؤدإك ت نقال شعائره، بتعفلمم الله أمر 
أنهماالنصين مجمؤع قيئ [، ٣٢]1^: .٤٠ آلئإود_، موف ين 
الأالوبحاال١،.تقوى من شعائره تعفليم وأن اض، شعانر من 

وكتنه،اممه ديى ااأنه الثعائرث ير نففي الأiوال( ومن 
وأعلامالله شعائر به ثعظم ما أعفلم فإن ، التزامها* وتحفليمها 

الخليقةودعوة مناراتها، ورفع الحياة، في إقامتها وملته.' دينه 
.عنهاوالافتراء الضلالات، ودفع عليها، والصث، إليها، 

بها،والقيام ررإحلالها الله: شعائر تعفليم في قيل ولهدا 
العبد«لم.عليه يقدر ما أكمل على وتكميلها 

كالأذانالنناهرة، وشعائره الدين أعلام ذللث، في ؤيدحل 
والنصذللئؤ، ونحو والجهاد والعيدين والصيام والصلاة 

الوحي،ومنكاة الدين، منار لأنه افه؛ شعائر آكد من الشرعي 
.أحكامهاومتقن الشريعة، ومستولع 

-مثالها السابق التعفليم صور بكل - الشرعي المحن وتحفلم 
يبرهنلها فالمعهلم ١١القلوب،، تقوى من صادر الشعائر سائر مع 

اطهلتعفليم تابع تحفليمها لأن إيمانه؛ وصحة تقواه على 

ب(.ارض الكريم -سر )١( 
(.٢٨٨)م/العريي لأبن القران أحكام )٢( 
)صءاه(.المعدي تفسير )٣( 



._قلأفٍماوسالي اث صائر سليم تحقيق 

النصتعظيم بناء ت المبحث هذا في والمقصود ،، وإحلألهاال 
لأركانهتثبيتا اض، شعائر تعظيم من الباب هذا على الشرعي 
لJعائمه.متينا وتاصيلأ 

السابق،الم^در 





®م^.مر®الأ'ول اسل حلاصد 

النصتعظيم فان وأذح،اؤه؛ اض تعفليم صور نعددت ومهما 
حويالذي وحيه عظم اش عظم قمن أعظمها، من الشرعي 

وأحكامها.الشريعة تكاليفج 

منسبيلا الله حعله الذي الله، حرمات تعظيم تحقيق - ٤ 
تعالى؛الله تحفليم عن فرغ وهي وتحقيقها، الخيرية نل سل 
ماكل وهي سبحانه، لله تعظيم فتعظيمها حرماته، عظم الله لأن 

نصوصI أعنلمها ومن التعظيم، توجن، تومكانة حرمه له 
.لهااطه بتعظيم الأدلة تكاثرت الي الشريعة 

طريئااممه حعله الذي تعالى، اممه شعائر تعظيم تحقيق - ٥ 
الدينأعلام وهي القالوبح، في ها وناسيالتقوى لتحقيق 
حثالتي الشعائر بعض النحوص أثبتت ولئن البارزة، ومعالمه 

فإنوالهدي؛ والبدن والمروة كالصفا تعفليمها على القرآن 
اللففلوعموم الدين، شعائر أعفلم من والسنة الكتاب، 

اللفغلير نففى الفإ العبارات تقررت و؛ذلاثا يتناوله، أده 
دلالته.وبيان 





اثثاضاصل 

اممرصاثنض هماثم؛عظيم 

الشرعي.النص حفظ الأول! \قت'المبحث 
الشرعي.النهى توقير • الثاني المبحث 

الشرعي.النصر نصرة ت الثالث المبحؤثج 
الشرعي.الئصر فهم الراح! المبحث 
,الشرعي النهى خدمة ! ؛ ٢٠٠الخاالمبحث 





هآبو-ملقالشرعي النص سليم معالم 
مبم;إأْ

الشرعيالنص نعخليم معالم 

فيالرفعة المرتبة نالك الشرعي النص تعفليم تبوأ لما 
أعفلمالكرام الأمة لف لكان فقد ومهلهالبها، الشريعة مقاصد 

كتاباالشرعي لليص الإحادل مواقف وأجل التعفلمم، صور 
بحث؛أو دراسة في تحمر أن من وأكثر أكر وص ونته، 

فإفلهف، اللأحيال والعملة العالمية الحياة تاؤخ تحكي لأنها 
بحقوكانت، صوره، بشتى الشرعية الموصى تعْلهيم كان هوامها 
ذكرهاالتقدم الشرعية والقاصد للطاب عملثا وتهليثا امتثالا 

سمالتاإحدى هذه تكون أن حرم ولا الأول، القمل ني 
ثناءبها ونالت، الأولى، السالم، أجيال يها فتح تشن التي الخيرية 

الدينثم يلونهم، الدين نم مرني، خيركم اءوذ المصهلهمى 
،.١١يلونهم((الدين ثم يلونهم، 

العنلهيمذللثج يدهنه وآثارهم السالم، لأحبار والمتصقح 
وفيالمختلفة بأنحائه رسوله.ؤ وسنة اطة لكتاب، العنلهيم 
.. والاقتصادية. والاجتماعية السياسية الحياة، مناحي مختلف 

وكلماوأوقح، أكثر المتقدمة القرون في ذللث، وكان إلخ، 
فشيئا،نيئا العظيم ذلله؛، صعمؤ المنزيل بعمر العهد تباعد 

(.٢٥٣٥رقم)وسالم (، ٢٦٥٢رنم)الممحارى أحرجه )١( 



سح(

النصعلى والعدوان والبيع الأهواء نوات الأمة في نبت 
إلىالتلويح من تتدرج الزمان تتابع مع زالت ومجا الشرعي، 

مناهجأصحت حتى المجاهرة، إلى التخفي ومن التصريح، 
والدعاةوأتباعبما ومناهجها وأساليبها أغراضها لها مجنحرفة 

إوها،واشالتأان!ا

تعظيمعاستر المتقدمة لف الأزمنة فإن ت الجملة وفى 
حمسرهر يعذللثا ومثل حياة، منهاج الشرعية النصوصي 

الجامعتمثل بارزة معالم في تقريبه يمكن لكنه ووصفه، 
الملم،.لدى الشرعي للنص التارغليم يازللث، الأحدة 

كلمخصصا المصل، هدا في رفهه حاولخ، ما وهدا 
ه؛لف الواقع من له وأمثلة به، الراد يبين بمبحث، معلم 

سبيلهم٠بنا ومللثؤ 

الأتية!المباحث، في جاءت معالم حمسة ذلك، وجمالة 
•الشرعي النص حففل ت لأول، ا الحث، 

الشرعي.النص توقير اكانيت الحث، 
•الشرعي التمس تصرة الثالث، الحث، 

•الشرعي التمس فهم • الرابع البحثه 
الشرعي.المحي خدمة الخامس! الحشر 

لدىالشرعي النمس تعفليم في العالم تلكر كل ومرد 
عصمته،واعتقاد به، الإيمان هو عفليم، أساس إلى المالفف 



,مصولإءالشرعي النص ممظيم سالم 

علىالٍشرتث الحياة عم الذي الإلهي الاموس ذلك محي وقوما 
.آدم هبوط لإعلان الأولى لحفلة المنذ الأرض وجه 

الأولالمكن إلى بالعودة الكفيل الهداية درب وأن وحواء، 
دونهومن صيائه، ومشعل الهدى منبع تعالى، اه وحى هو 

نقمجنا يته-ثا \ثوخ\ ٠^٥١ل I العباد مصير والنقاء فالفلال 
هُنيل هلا ساى آئع من ذئكا ني يأيقغم هإما عرز 

ؤمحترمصدغ معبمشه لدُ ^٤ ذًكري ءن أمصي ؤبى و( بئق 
لفالأيقن فالما [، ١٢٤، ١٢٣]طه! أعمى آلمنمة يورِ 

هيالوحي شأن عظم العظيم الأصل هذا افه رحمهم 
مناطوأنه الإجلال، من الواجب، حقه وعرفوا صدورهم، 

بتعفليمحافلة وباطنا ظاهتا حياتهم فكانت، والنجاة، الهداية 
.بها لامحصام وا وتهديها بها والاحتفاء الشريعة نصوص 

علىالانكباب على الهمم ونومرت الجهود فاحتمعت، 
ومحرقهفقهها فى للمجهول وامتنفارا وحفهلما، محايه النصوصن 

الإمامقال ليلها، وملوكا الهداية لمنافذ تلمنا فيها؛ اض مراد 
معرفةفي الأمة هذه من المجتهدون اجتهد رافقد فءزفو البيهقي 
وآمار.، محمد نبيه منة على والوقوف، هق، الله كتاب 

أقاؤيلوسمعوا التاؤيل، وعلموا التنزيل شاهدوا الذين أصحابه 
ثمالأحكام، من ونس الكتاب، من بين فيما ه الرسول 

علىأثر ولا إجماع ولا سنة ولا كتاب فيه يمض لم ما قاسوا 
فاحتلفحعليه، المنصوبة بالدلائل ذللثه بعض فيه جاء ما 



هةوئ؛تةاصهسح 

بعضعن بعضهم لغفلة إليه؛ ذهبوا ما بعض في اجتهادهم 
المويرة،العلة امتنباط عن أو الحجة، موضع عن أو الثنة، 
تكلف،فيما الحق قضي قضي متيم وكئ ؤإياهم، اف رحمنا 

ا.كئفا«ر ما أداء في واجتهد 
عنميع هو فإنما الأتية المباحث، في مرصود هو ما وكل 

منهللقايت،لبيان عليه؛ والتأكيد بيانه وجب العفلم، الأصل هذا 
الشريعة.لصوص الصالح ملفنا تمقله الذي الصادق العفليم 

)؛/ه(حل اواو :ا(



يشرم^ا ا .ينمد 

ه
ا؛ئولالمبحث 

الشرعيالنص حمحل 

|ءثه

ءؤإدات مسحاض قوله في الوحي بحففل الإلهي الوعد ثبت 
فيI ررأي ٩[؛ ]\دىجو: وه ~محن0ؤ0 لمُ ، Ijألدئر رد-ا فق 
استراقمن له حافظون إنزاله حال فمي إنزاله، وبعد إنزاله حال 
هرمحوله قلب في الله أودعه إنزاله وبعد رحيم، محسهلان كل 

التغييرمن ألفاظه النه وحفغل أمته، قلوب في ثم فيه، واستودعه 
إيكالمقابل في ، التبديل١١ من ومعانيه والقص، والزيادة فيها 

كماالكتاب، أهل من والأحبار للرباسين والإنجيل التوراة حففل 
قايذؤأ وم-ر هدى فبما ألورق أردا ءؤ.إئآ تعالى'• قوله في 

يماوأ'لآ>بار وألثشوذ هادوأ ,^؛S( آنتنوأ أئن 
[؛٤٤م_-او__دةت لالشإداءب< عثه وءكاموأ أس َكئب من أستحففلؤأ 

عليه،أمناء وجعلهم كتابه، على امتحففلهم الله أن ثب ي• ررأي 
والنقصانالزيادة من حفغله عاليهم أوجب عندهم، أمانة وهو 

الضياعالنتيجة فكانت ، يعلمه١١ لا لمن وتعليمه والكتمان 
تعنهم اممه أحبر كما والإنجيل، للتوراة والتحريف والكتمان 

الرحمنالكريم سير )١( 
(.Un/T)ممر ابن شر وانفلر: )صا*ْأ(، الرحنن الكريم تسر )٢( 



ثكئئؤثم,ولا ى لن لسى ألكتب ورأ آون متق ٢؛؟^ أحد ءؤو,إد 
ئنروىئئز، ؛^ ١٥ثثا ي  yXii؛زأهورهلمورآء فدوه 
أمةمن فيه اممه سحر الذي الوقت في [، ١٨٧عمران: ]آل .ه 

حيل،بعد جيلا القرآن حففل في وعده بهم يحقق من الإسلام 
والتمكتنوالظهور والازدهار القوة عصور محن ذلك في فرق لا 

أوقاتوقمحا بل والأذحْلاءل، والتاحر الضعف وعصور للأمة، 
يمتحنكان حين ومواءلنها، والاصملهاد والامتضعافج الفتن 

ينجونبهم فإذا سببها، ؤيقتلون المصاحف باقتناء لمون الم
ونوuj؛!4وتالقينه المران حففل فى الخيال، من أعجب، قصصا 

آية؛iJ^، فكان القتل، وفتنة المحنة رغم اJاسة، لأجيالهم 
ريهاكلام الأمة تعظيم معالم من بارزا ومعلما عظيمة، ربانية 

اهلكلام العظيم التعظيم إلا ذللث، على يحملها لا الآكريم، 
.العظيم 

نوعين:على الشرعي للنص الأمة ملف حفظ كان وقد 
مطور.وحففل صدور، حفغل 

الصدور:أ-حمثل 

واستقلهاره،حفثله فى الأمة ا؛مت، تفقد القرآن: قاما 
علىلهم حامل لا وعجما، عربا وكبارا، صغارا ؤإنائا، ذكرانا 

بحملهالشرف، فى والمنافسة وتعفليمه اض كتاب، حسا إلا ذللثا 

نزلولم وكنا به، الدارين ش والفوز الركة ونيل الصدور في 



سداسىأممرص
ممحنته

العجيب،والإتقان الفبهل ونماذج الحففل صور من نعجب 
اكتة!االحففل وأجهزة الألأت بأداء الأشه 

Iوتحصيله العلم طلب في لف المفنرات من وأضحى 
ودراسةعلم أي في الخوض قبل ؤإتقانه، اف كتاب بحففل البدء 

وحفظحلقة وحضور علم درامة لأحد يجيزون ولا انله، م
الأساسالمدخل باعتباره الكريم، اطه كتاب حققن فبل متن 

ننمهارتقاء في الأولى ودرحته الأشرف، ورتبته العلم، لهللب، 
الشريف،.المنيف، 

هذافي الجلية الحازمة السلم، عبارايت، من طريا وهاكم 
الباب:

ومناتلدرحاث، العلم ®طي، الر• عبئ ابن الحافغل نالا 
سبيلتعدى فقد حمله تعداها ومن تعديها، ينبغى لا وريب 

تعداهومن صز، عامدا سبيلهم تحدى ومن الله، رحمهم السالم، 
وتفهمهءخؤر افه كتاب حفظ العلم: فأول زد، مجتهدا 

الحدين،يعلمون لا السالف، ركان المؤوي: الإمام وقال 
القرأآنااأآ،.يحفغل لمن إلا والفقه 

فيالعلم طالب أداب من الأول الأدب، حماعة ابن وعد 
ؤيجتهدحفهلا، فيتقنه المزيز، الله بكتاب يبتدئ *أن دروسه: 

(.١٦٦/٢روشك الطم يان جامع )١( 
ل٣٨/١اJجموع).قدمت )٢( 



قسوإئإiقة١صهصتتهص 

وأنهاالعلوم أصل نإنه عالومه وسام يرْ تفإتقان على 
وأهتها(\ا،.

فيقول;الإجمال، فى الأمة حال حلدون ابن ؤيمف 
المنة،أهل يه أحذ الدين، شعار للقرأن الولدان تعليم أن ُاءلم 

أصلالقرأن وصار . . أمصارهم. حميع في عليه ودرحوا 
الملكات،،من بعد يحصل ما عليه يبي الذي التطيم 

والأعاحمالصبيان صنيع الباب; هذا في ما وأعجب 
الموانقمن لديه ثلاثتهم فإن القرآن، لحفظ إتقانهم في والموام 

القران;حففل بيه بله يتم لا قد ما 

اللهوإلى منصرفث، الفكر صعيفج العقل صغير ت فالحبي 
ولوالمربح، بحروفح لسانه يستقيم يكاد لا والأعجمي; عادة، 

وحندقالكوود، النطق عقبة بين فهو يفقهها، فلا بها استقام 
ماوأصعب كتابه، ولا قراءة يحن لا والمامي; المميق، الفهم 

.متكرراتلقينا إلا النص يتعامحلى ولا معاناتهما، عليه 

فيوحملته القرآن حفظة لعداد حصر فلا ذللث،I ومع 
حنحغير فهل غيرهم، ومن الثلاثة، الأصنافط هدْ من الصا.ور 

االصعاب،؟ ؤيزيل المواتي تاللث، يقعي دالمر ونعطيمه القرآن 
لذللثحوالتصدي وحلقاته الإثراء مجالس تزل لم ثم 

•، ١ ١ص٦٦ والمتكلم السامع تذكرة ( ١ ) 
رصتم>ّآه(.خلدون ابن عقيمة )٢( 



ه>تء_هر®الشرعي النمي حققي 
سمتمإأ•

أبوسها أن منذ لالسالف، هدتا فيه الأعمار ونضاء له والتفزإغ 
Iالدرداء أبو لي نال قال؛ منكم بن لم مفعن )جهته، الدرداء 

فكانواونيما، وستمائة ألما فجاءوا قال؛ نا، مجلفى من اعدد 
وقرأانفتل المبح صلى فإذا عثرة، عثرة ابفون ؤيتيقرؤون 

ألفاظه!يسمعون به فثحدقون حزءا، 

جدمفي القرآن نقرئ ظز السلمي الرحمن عبد وأبو 
تعلممن ®حيركم حديث؛ راوي وهو سنة، أربعين الكوفة 

وذلك،ؤيفول؛ به فيحديث، خهئع، عثمان عن ، وعلمه٠٠ القرآن 
ا١هالامقعدي أقعدني الذي 

إقراءفُ، حباتهم وقفوا الذين القراء أحبار وتتوالى 
ونهارا،ليلا والجوامع اجد المفي الحالق وملازمة افه، كتاب، 
القرآنأقرأ فهذا ومقرا، ا حضت ومرصا، صحه وشتاء، صيما 
منةستين والتلقن للاقراء تصدر وذال ، سنة ستين من نحوا 

ألم،من أكثر عليه القرآن حتم وثالث ،، الأحفاد؛الأباء فالحق 

الملأ،اعلأم سر انفر: )١( 
الهمانتعلم من حيركم بابه القرآن، ففانل كتاب، الخاري؛ أحرجه ؛ ٢١

(.٥٠٢٧)رئم وعلمه 
(.٢٦Aالملأء)٤/أعلام سر انظر: )٣( 

(.٣٠٦)١/ اعار القراء معرفة • انظر القرئ، أحمد بن يكاد ترحمة في كما ، ٤١
الكبارالقراء معرفة انظر: المعالي، أبي بن محمد أبي بن محمد مو: ( ٥١

(.٦٨٧)أ/ الكار القراء سرقة في: كما ئوان، ;ن إبس الدين ركن مو: )٦( 



هبجسج

ننامثي هذا، يومنا إلى حية شاهدة النماذج هذْ تزل ولم 
الكريماف كتاب تعليم على أعمارهم ووقفوا حياتهم نذروا 

فيوعجمها؛ عربها الإسلام، يلدان وعامة الحرمين في bذرانه 
والمحاصروالخلأوى والزوايا والمدارس والبيوين، اجد الم

كتابه،حمظ فى اض آيامحت، من عجيبة آيه . والمحابئ.والأفبية 
القرون!!عبر له الأمة وتعظيم 

القرأنيةوالمسابقامت، التكريم حفلات في نشهد زلنا وما 
الأمةحفظ لiتاريخ يحفظ ما المتنوهمة الإعلامية وبرامجها 

به.واحتفاء له تعظيما ربها؛ لكتاب 

ْعني، بالوصبطها لها لم، الحفظ فكان الئنة وأما 
وصعقاوصحة وانقهلاع وصل من يعتريه بما التامة العناية 
الأمةعظمة صفحات س أحرى صفحة فتاللمثج واعتلال، وسلامة 

بميرايثؤوالحفاوة للثئة تعظيمها فى التليد ومجدها 
الأمةمفاخر من ومقخرة أعجوبة ت بحق إنه المصهلفى.، 

المناهج!ورسم العلوم صناعة في بها المثل ومضرب 

سماعهعلى وحرصه للنبي. تقهتء هريرة أبي فملازمه 
حديث،من المكثرين الرواة رأس على حعالته سنته، وحفظ 
الهجرةمن بع مسنة إلا لم يلم الذي وهو النبي 

محفوفةحفاوة ق^، الله رسول يسنة الحفاوة لكنها ، فحسا 

االمحاية)صyvoتميز ش الإصابة انظرت 





®^ء،ذةظوث؛محئغبي 

هيمهه•، مالك بن ومعد وأنى عمر كان كما له، حفظه 
.، وتعظيماا؛ 

لهالتعفلم على مني المي. لحديث حفظ فهل 
هذا؟!فوق لملكته والإجلال 

حافلفتاؤيخ وسماعه الحديث طلب فى الرحلة وأما 
هاض عبد بن جابر رحل وحماطه، الحديث لأهل عاصية وننت 

واحدآآ،،حديث في ه أنيس بن اممه مل إلى شهر مسيرة 
الحديثطالب في وغرتا شرما الأرض في الحديث أهل ومحاح 

طولفى الأحبار أعاجيب ونقرت وحفظه، ومماعه المئوي 
وراءهاليس وعقبات، مئاق من اعترصها وما الرحلات، هد0 
امتلأتهؤ اف رسول لحديث والعظيم الحب محوي دالمر محن 

الكرام.اللف صدور بهما 

حدتجاوزا بالعا ؤإتمائا عجينا حفظا ذلك نتاج مكان 
ألفاظهااحتلاف وصثهل الأحاديث لمتون ليس المألوف، 

رواتهاوطرق انيدها لأمحتى بل فحب، مخارجها وتفاوت 
إسنادولا ياحر، راو اسم عليهم يختلهل لا رجالها، وأسماء 
وومحاظهالحفظ آلات من فيه ليس زمن في غيره، بإسناد حدث 
الوحيلحفظ وتفريغها والقالوب المقول خير تمحوي سيء، 

•اض رسول عن الحديث في التوفي باب لسننه، ماجه ابن مقدمة ت انغلر )١( 
العلمكتاب في العلم، ، ٣٧٥في الخروج باب ترجمة في الخاري علقه  ٢٢١

صحيحه.من 



الشرعيتنمى ا حفظ 

وميزالتدؤين، قبل . الله رمول سنة فحففك واحتوائه، 
إلاالتدؤين لكن فما مردودها، من وثابتها صعيمها من صححها 

الواعية.الصدور تلك، حفظته لما إنائا 

الثطور:حفظ - ب 
الكتابجذللا، ممل وقد والتدؤين، الكتابة به والمراد 

مواء.حد على والسئة 

عهدفي مرنين مكتوبا جمع ففد الة_رمح! أنا 
ئجهئع،الصديق بكر أبي حلافة في أولاهما نهق، الصحابة 
هه.عثمان حلافة في والأحرى 

منهالغرض لكن ه بكر أبي حلافة في الأول فالجمع 
فىممثiا مكتوبا لكن إذ والثور، الآياُت، مرئّا مكتوبا جمعه 

القتلاصتم فلما والنءاق، والحجارة النخل وجريد الصحف 
جمعنه بكر أبي على عمر أمار اليمامة يوم الصحابة بقراء 

عندالصحف، جمع وتم لذلك، صدره اممه فشرح الصحف،، 
عندثم حياته، خهته عمر عند ئم الله، تودا0 حتى )جهته بكر أبي 

٠نفقأ عمر بنتا حفصة 

فهته،الحديق فعله ما وأعغلم وأجنا أحن من اروهذا 
منلأحد ينبغي لا مقاما . النبي بعد تعالى الله أقامه فانه 

بابحالقرآن، فضانل كاب، صحيحه; ني بهلولها القصة البخاري أحرجه 
(.٤٩٨٦)رنم القرآن جع 



والفرسوالمرتدين الزكاة مانعي من الأعداء قاتل بعده: 
الأمرورذ والسرايا، البعوث ولعثا الجيوش، وأنقد والروم، 

العفلمالقرأآن وجمع وذهابه، قه تفن من الخوفا بعد نصابه إلى 
كله،حفظه من القارئ تمكن حتى المتفرقة، أماكنه من 

لدرؤإئا ألدم رنا فق ^،^١ • تعالى فوله سر من هذا وكان 
ا،[«لا/]١^: محلوة 

اسؤمتلما >هز عنمان خلافة في الأخر والجمع 
العرب،غير من فيه الداخلون وكثر الامايم وانتشر الفتوحايتج 

فعزمه عثمان الخليفة ذللث، وبلغ القرآن، في اللحن فوبع 
لتكونالأمصار، إلى بها يمثذ ، المصحفمن سخ كتابة على 
الماسبأيدي ما بازالة وأمر القراءة، ش للناس ومرجعا إماما 

وحرقهارآ،.مصاحفا من 

عنرمن المكر الزمن ذللث، في والجمعض التدؤينثن وكلأ 
الكريم؛اممه لآكتاب ءجبّا حففل على انملألأُتح أقوى له الأمة 

وحداثةات الإمكانهالة مع خصوصا وتعفليما، له حميانه 
المكتوب،قملة يالمتعذر، الأشبه المهمة ر وعالمجربة، 

تجاوزعلى يساعد لم مرئبا؛ محفو٠لا احتماعه وعدم وتفرقه، 
الصحابة،صدور في النه لكتاب الجليل التعفليم سوى ذللخ، كل 

)_nj،(.كير لأبن القرآن، فقائل )١( 
جمعباب القرآن، فضائل كتاب ت صحيحه في القمة البخاري أ"تحرج )٢( 

(.٤٩٨٧)رقم القران 



ِسجحم___مروالشرعي النمى >مذد 

بننيد فهذا والطاقة، الوسع اسنماد على حملهم الذي 
منطريا يصم، بها والمكلف المهمة هذه أمين خهغ ثابت 

العبمن أجمعه المران الفتتثعّتؤ ت يقول إذ الدور صخامة 
!أالرجالاا!وصدور والأخافأ 

كرأبو الشيخان سله الذي »ءكان كتير: ابن الحاففل قال 
منهيدمآ لتلا المحق،؛ فى اض كتاب حفظهما من ثهآ وعمر 
تلككانت، تم اض.، رمول عن تلقاه من بموت سيء 

فكانتيعده، عمر أحدها ثم حياته، أيام الصديق عند المحفح 
أمحفصة عند كانت، ماُت، فلما مكزمه، معملمه محروسه عنده 

وتركته،أوقافه على أولاده من وصيه كانت، لأنها المؤمنين؛ 
بنعثمان المؤمنين أمير أحذها حتى المؤمنين أم عند وكانت، 

.٨١٠عفان 

عدهمن عجنا، وأشد أعظم فأمر الئنة تدؤين وأما 
•أوجه 

بله، الحم، حياة هم، تدؤيخها يجمح، لم السنة أن - ١ 
كأمرهمحدودة وقاع من كان ما إلا ذللئ،، عن النهي عنه بت 

بنعمرو بن ادثه عيد كتابة من كان وما شاه، لأبي يالكتاية 

منالجريدة أي؛ عيب؛ جمع • والعل، (، ٤٩٨٦رنم)البخاري أخرجه )١( 
لخفة،حمم واللخاف! الخوص، * Jlpينبت لا مما عفة الوعى النخل، 

(.٢٢٠٩)إ/تمأ•؛، الأئٍر لأبن الها؛ة انفز: رقاق. حماوتض وهي 
(.ممر)_inلأبن القرآن، فضائل )٢( 



__ُصث__مه

•جدارا، محدود تدؤين ذلك وكل ه، العاص 
الما جمع بمثابة هو ذلك بعد والتلؤين الجمع فابتداء 

وأحواله. النبي أقاؤيل من معالم ولا حدود ولا له حصر 
نتناقلهوما وأبنائهم، نهر الصحابة صدور حفظته مما وأيامه، 

عايعاولا صارئا هدا يكن فلم ذلك، ومع وأداء، تحملا الرواة 
تعغليمالأن النبوية؛ الئنة تدؤين في الضخم الأمة مثرؤع عن 

حفظعر الأكباب هذا ماز السالف، أفئدة في وفر عقلنا 
وتدؤينه.النبوي الميراث 

محبطI يسيرين غير أمرين يتهلالس، السنة تدؤين أن - ٢ 
قدوكلاهما رواته، وتحديد ند الوصبهل ألفاظه، وصيانة المتن 
منهماكلأ أن مع للئّنة، التدؤين بداية مند باهر بنجاح تحقق 

الجليلللتعفليم الواجك، التفاني لكنه الأعمار، فيه تفنى مشرؤع 
■M الني لهدي تقرر الذي 

المسننجمع في المدؤين اتخذها المي الأنحاء أن - ٣ 
وسننوجوامع انيد مبين الجس،، في غايه كان وتصنيفها 

ونحوها.ومصنفالت، وموهلآلتخ 

عبقري،وجهد بديع مجأحذ ذو الأنحاء هذه من نحو وكل 
لها،الرواة الصحابة أسماء على أحاديثها ترب، التي فالمسانيل 

،١١١)رقم العالم كتابة باب العالم، كتاب البخاري، صحيح انفلرت 
١١٣، ١١٢.)



اممرهىادمي 

تتطلبوالمن والجوامع محهم، يروي ومن الرواة حب توزع 
إلىيحتاج مما التشرح، أبواب من ونحوها وعقديا فقهيا تبويبا 

الأحاديثوص نم من الاستنباط من تقاة م لأبوابه تراحم 
متعددة.اعتبارات ذي تدؤين في وهكزا ودلالاتها، 

امتلزمالمصطفى لمنن البدع التدؤين هذا أن - ٤ 
الغرصنلهن.ا حل.مه محوفها على نامت علوما وأنشأ فنوما 

علوممن الحامص، البحث فى تفصيله محياتى مما الجليل، 
فيهاوارتحل الجهايخ٥، لها تصدى ودرايه، روايه الحديث، 

والأحزاءالمجلدات، ذوات الكبار الكتب، فتها وأشن الأئمة، 
للسنةوالتال.وين الجمع هدا حدمة أحل من الصغار، الحديثية 

علوملأحله خرت ت علما اني الأنالتاريخ عرف فما النبوية، 
حديثجالحديثه علوم ّت، حدمكما منه، لخلو بأكملها 

أاف:١رسول( 

شريفةنملوم بوابة الطور والحففل انموين هذا فكان 
وننناله وصيانة وحفظا س المثى لحديحإ حرمة الأنحاء متعددة 

اللاحقة.اللين أجيال، إلى بامانة له ونقلا العالين، في 
وتدؤينهاالئنة حففل فى الجبارة الجهود هذه وراء فهل 

للثئة؟االماس اكطيم إلا المف فيها نفاني الش 





.ّ__قلإبء-ماق.الشرص النص توقير 
ص@محآئشلإ٠ ■

ظءعل«اأا،.بأثر إلا رأساك تحك ألا اسضت 

حياةمن ذلك شواهد نحكي أن المقام يع فلن وعندئد 
سأوردولكني بتفاصيله، حل تايخ حكاية يستلزم لأنه اللف؛ 
هدافي وأفعالهم لم، الأنوال صاغتها ذهب من ثيران 
المحاورعلى موزعة أجعلها فووفرتها ولكثرتها الباب، 
الأتية:

فوروتطبيقه ونهتا، امزا المحن لحكم الامتثال رعة م - ١ 
كماالمحن، لتعفليم صدق أمارة وهده تأحر، أو تردد دون بلوغه 

صلاةفي بقباء الماس اربينما فال! ها عمر ابن حديث في 
عليهأنزل قد . الله رسول إن فقال! آت حاءهم إذ الصبح 

وكانت،فاستقملوها، الكعبة تقبل يأن أمر وقد قرآن، الليلة 
!الكمة،؛ إلى فاستداروا الشام إلى وجوههم 

عمومتهيقي كان لما خهنه ماللث، بن أنى قصة في وكما 
آتفجاءهم ه، طلحة أبي دار في تحريمها قبل الخمر 

وفيفكفأيهارم، أكمتها، : فقالوا■>ومت.أ قد الخمر إن فقال: 

؛(.iY)؛/اواْع وآداب لأخلاق!لراوي الجاح )١( 
برلم ومن الملة ني حاء ما باب الصلاة، كاب البخاري: أحرجه )٢( 

تحابلم: وم٤(،  ٠٣)رمم القبلة غير إلى فصلى سها من على الإعادة 
رنمالكعبة إلى القدس من القبلة تحويل باب الصلاة، ومواضع احي الم

(٥٢٦.)

الجرمن وهي الخمر تحريم نول باب الأثرية، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
(.OOAY'،،>OAY)رنم والتمر 





—ورة®<والشرعى النص ندقير 

اشرسول قول يمنعه I فقال ينهاني؟ أن يمنعه وما قالت؛ 
اف<،!لا،.ماحي اف إماء نمنعوا لا ١٠

الأكثرص المدأ! هذا عر المر المنع هذا مدهش 
فيالمدأ هذا وسريان نفوسهم، في المعنى هذا استقرار لهثه 

اا صدورهم وبوح هم مجالحديث ليكون حياتهم، 
مدىله الامتثال ودوام النمتز بمقتضى التمنل، سدة — ٢ 
بالعاوتوةينا عظيما تعظيما تثبت عظيمة مجاهدة في الحياة، 

.وأحكامهاالشرعية للنصوص 

إروالمبادرة ونهيها لأمرها والاستجابة الشريعة فامتثال 
ذكرها،تقدم التعغليم صور من صورة تباطؤ؛ أو تلكو دون ذللثح 
ذلكاستدامة لكن • الرّوح• عظيمة القاعدة صلبة وهي 

رالعيش تفاصيل وصياغة وفمه، الحياة نمهل ؤإقامة الامتثال 

المسي،عجيبة أحرى آيه • يتجاوزه• ولا عنه يخرج لا إطارْ 
؛الجوزاءاعاشتا وهمم متينة عزائم إر تستند المأخذ، فريدة 

حق»ما و.: المصطفى قول يروي ها عمر ابن ذهن-ا 
ووصيتهإلا ليلتين أد ليله بميت فيه يوصي شيء له لم مامركإ 
سمعتمنذ ليلة علي مرت، فما يقول؛ ثم ، مكتوية١٠عنده 

وصيتي!لأآ.وعندي إلا ناائ، قال . اش رسول 
(.٩٠)٠ رنم حديث باب الجمعة، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
رثمعنده مكتوبة الرجل رصية باب الوصية، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 

(١٦٢٧.)



_صق—مى 

علىدلالته له عفليم تذييل  ٠٠• • ليله. علي مزت »فما 
قشعريرةالقالوب على اليوم إلى بظلاله يلقي زال ما الرواية' 
!اؤإعجاتا ودهنه 

أرصاني١٠فيقول ح_اله يمم، هتي هريرة أبو وذاك 
منأيام ثلاث صوم أموت، حتى أدعهى لا بثلاث، خليلي. 

أنامءارا،.أن قبل أوتر وأن الضحى، وركعتي شهر، كل 
الروايةفي إقحاما ذكن لم أموتء حتى أدعهى ررلأ ت فقوله 

الأمةلأجيال رمالة كانت، ممها الحديث،، يلفظ لها صالة لا 
النصوصتعظيم شأن في الكريم الجيل ثأن تحكي اللاحقة 
االمماتاحش يظللها حياة منهج إلى القضية وتحول وكيفيته، 

ماحكما ؤيلزمها بحزم ه تفالملم يأحذ أن المسير لن إنه 
لكنالعزيمة، وفورة الحماسة ساعات فى حصوصا ما، مسالة فى 

وجهادعفليم جهد عليه الضن حمل واستمرار عليه العمل ديمومة 
له.وتوةيرا الشرعي للتتس حثا وامتهلوه؛ لفح العاشه باخ، 

ومحابالهوى عّلى وتقديمه المص مقتفى إيثار - ٣ 
والعملللنه,رر الامتثال مجرد تفوق سنة منزلة وتللثح المقوس، 

تفضيلهإلى الظاهري والامتثال العمل مجند تتجاوز لأنها به؛ 
والرعيان.الأهواء على القس وفراره ازطن فى 

رنمالحضر في الضحى صلاة بابا التطؤع، أبواب ت البخاري أحرجه 
استحبابباب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب ث ومسلم (، ١١٧٨)

(.٧٢١)رنم الضحى صلاة 





أونهيه لأمره والطاعة لحكمه، لهلة والله، الهيمنة 

والثدائدالصعاب، وفت، وامتثاله بالنص العمل - ٤ 
تعظيمفي المدق معطفات، من آحر منعثلم، فهذا والمضايق، 

فيالراسخة الأمارايت، آكد من وهو وتوقيره، الشرعي التمس 
دونالرخاء وقت في يكون ألا ربها، لوحي الملوب، تعغليم 

الصعاب،مواطن فان ر، الغدون ر الثفي ولا الشده، 
العمل.عناء في وأعظم التحمل في أثق والشدائد 

بلغواأنهم نعلم لدللثإ نماذج السلم، حياة في نجد وحين 
^٩٠٠١١٥التنغلير حدود يتجاوز ما الشرعي للنص تعفليمهم في 

موقفالسياق هدا في أحمد وللإمام الأجوف،، والوصف، 
القرآن،بخلق بالقول المحنة وفحت، لما أنه ذلك، بديع، 

مختبئاداره من أحمد الإمام حرج لامتحانهم الأئمة وامتدعي 
قال!ثم ثلائا، عنده ومكث، هانئ، بن إبراهيم تلميد٥ دار في 

قال!عليائ،ا آمن لا ت هانئ ابن له فقال موصنا، لي اطلب، 
تقال حرج فلما موضعا، له فهللست، ١^^،، فحلت، فإذا افعل، 
تحول!لثم أيام ثلاثة الغار في . اممه رسول اختفى 

لهيشهد صادق وتوقير للنمى تعظيم من أعجبه ما تافه 
يسعموصع أهذا الفلروف، وأحللاج المواقف، أصعّذ في العمل 
منها؟مخرج عن والبحث، محنته إلى بفكره يخلص أن فيه المرء 

الملأ،أيلام ص انظر: )١( 



ّظبمه-ت-؛محْ^^سر؛إثشى 

يوحبفتنة بل ، وبلاء وكرب ندة موئف والموقف 

إلىبل وامنال، توقف إلى الفكر يخلص أم ، . . وتعذيب. 
واستنان؟اقتداء مواضع عن بحث 

تعفليمبقضية منشغلا والقلب والعقل الدهن يغلل عندما 
والكربةالمحسهل والغم المهلبق الهم رغم وثلماعته الوحي 

فيمبلغها بلغت ند الشريعة نصوص تعفليم أن ندرك . العفليمة. 
فاللهالأفئدة، وحفق العقول وفكر القلوب على الاستحواذ 

إإ درهم 
فقال؛الذهب بماء يكتب أن حمه بما ئه نطق ثم 

فيوتترك الرخاء، في س اض رسول نثة تتح أن يشغي اروليس 
الندةاال١،.

الئنة؟!أهل إمام هقلف أحمد أقلص . عجب. ولا 
يخالفمن على النكير ونية والعتب النفس، - ٥ 
الشرعي،النهس توقير عليه يبدو لا أو به، يتهاون أو التمر، 

أوالأصحاب من بالنصر المتهاون أو ، المخالفكان ولو 
لأنوالرحمة؛ ، والععلفالرفق حقهم في يثيع ومن الأبناء، 

سائرمن القلوب في وأعفلمم أرف، الشريعة لوحي التعفليم مقام 
والرأفة!والعهلف، المر مقاماُت، 

أبيبن معاؤية أن الموثلمأ في لث، مالالإمام روى 

الجوزيلأبن أحمد الإمام متانبح ت انفر 



صءسظهصد 

فقالوزنها، من بأكثر ورق أو ذهب من سمائه باع خهئع سفيان 
هذا،مثل عن ينهى . الاه رسول ّمعن، ت هه الدرداء أبو له 

يعذرنيمن ت أبوالدرداء فقال ا بأسا بهذا أرى ما معاوية! فقال 
الإ رأيه؟ عن ؤيخرني ه اض رسول، عن أخرم معاوية؟ا من 
!لا،.بأرض!كنك ، أم

علىالشافعي الإمام فعلق للأئمة، ملهما موفقا كان لقد 
معاؤيةعلى تقوم الحجة اليرداء أبو ررفرأى بقوله! الرواية 
التيالأرض الدرداء أبو فارق معاؤيه ذلك ين لم ولما بخبره، 

.٠٠النبي عن ثقة حبر ئزك لأن إعظاما بها؛ هر 
خهغالخيري سعيد لأبي به ثبيها موفقا الشافعي حكى ثم 

أبوله فقال .، النبي عن له روا0 ا خبت حالف رحل مع 
!!أبدابت سقف ؤإياك آواني لا واض صعيد؛ 

للمساومةعندهم تخضع لا قضية في المفاصالة إنها 
والهوىالرأي واستبدال للخالفة فيها احترام ولا والمقايفة، 

أالرعي النمي بحفرة 

ث،بحديبوم ذايتف حذث وفد ه عمر ابن وهذا 
فلاالجد إلى امرأته أحدكم استأذنت، ر)إذا المبي 

غضباالله عبد فغضب، لنمنعهذ، والثه بلال! اينه ل فقا ، يمنعها،١ 

(.TYY/Y)والماتي \^ To/y)يي .L_ أخ.بم )١( 
الرالة)صيأأ(.)أ(
^.٧١انمدر )٣( 



٧١®؛تيدراسسالشرص  ٢©

Iوتمول اش ول رمعن أحدثك ت ال وقمديدا، 
سهن؟ا''<.

لكنهالنبوي، للحديث صريحا رفقا بلال قول يكن لم 
رفضإلى يدعو ما له يدا لو امرأته مغ له يحق أنه على متأول 

عاليالمثرؤع وحقه الزوج ولاية ذلك في مستصحتا ، امتثدانها 
لموقفعيرا أبوه له يجد فلم ذللث، ومع الهلاعة، في زوجته 

الثرءيأ٢،.الص مقايلة في كهذا 
العالم*ونائب I الحديث، هذا فوائد في الملقن ابن قال 

اللهحق وتقديم ينبغي، لا بما عنده تكلم إذا عنده يتعلم من 
لهالمقول كان ؤإن بالحق والقول غيرهم، على ورسوله 

له،أخ ابن جنيه إلى جالسا نجهتع مغمل بن الله عبد وكان 
وقال;عنها، نهى س الله رمحول إن وiالت فنهاْ ، فخيف 

وتفقأن التكسر ؤإنها عدوا، تنكي دلا صيدا تصيد لا ررإنها 
أنأحدثك( له! فقال يخذفث،، أحيه ابن فعاد قال! ، العين٠٠ 

بالليلاجد المإلى النساء خروج باب الأذان، كتاب * الخادي أخرجه را، 
المسافرين.صلاة كتاب وملم: (؛ ٨٦٥)رمحم والغلس 

ابنسنن شرح انفلرت مات، حتى معه الكلام وتعلمر صبا سبه أنه جاء وقد  ٢٢١
•١( ١ / )١ للندي حه ما 

(.٣٩٣٨)الأحكام عمدة بفواتي الإعلام )٣( 
انظرتبها، ؤنرمي السبابتين بين النواة أو الحصاة يجعل أن هو ت الغرف  ٢٤١

(.الأير)؛/٤٧لأبن الهاية 
(.٦٢٢٠)رقم الخدف عن الهي باب الأدب، كتاب الخاري: أخرجه )٥( 



أكلمكلا تخيف؟ عدت ثم عنها، نهى . اض رمول 
1بداالا،.

وربماأصحابها، ويختالما والأحداث، القضايا ا تختلف
الغيرةعلى تواطأت فيها المواقم، م، ومكانها، زمانها احتلم، 

النفوس،فى لها المهابة حجابج ؤإقامة الشريعة نصوص على 
!كان!شخص أي س تجاوزها عند والغضب، 

النصعند يقف، يرونه لا من مع ه منهم الحزم هذا إن 
للنصتوقرهم عغليم من لهو يديه بين تقدم وعدم وعملا توئرا 

إلىالأمة لأجيال رسالة فبمستف لجتابه، وتعظيمهم الشرعي 
القويمالمنهج منها وتتلهم بعناية، أمهلرها نقرأ زلنا ما اليوم، 

لام،والالصالة عليه رسوله وكلام اممه كلام مع التحامل في 
سبيلهم.بنا وملك، عنهم، الله فرصي 

الشرعي،النص توقير على وعملا قولا الأمة تربية - ٦ 
فقدالعمل! أما إليه، شيء كل وترك عليه، التقدم وعدم بامتثاله 
عماليةتربية وهي وتعفليمهم، توقيرهم في عدة نماذج تقدمتا 

تقدم.كما بعدهم من والأجيال لأبنائهم منهم 
العباراتأجمل المعنى هذا في فلهم القول! وأما 

الأدب،لزوم في الأمة بها ينصحون كانوا اضر الألفاظ، وأصدق، 
ابنقول ذلك، ومن وتعظيما، ا نوقين الشرعي النصر مع 

(.١٧)رنم المقدمة ماجه! ابن أحرجه )١( 



—مقهايص؛؛ييى 

فغلنوااش ول رمحعن حديثكم ررإذا •' هئع سود 
عنومناله وأنقاه((، وأهداْ أهناه هو الذي اممه برمول 

^١،•طالب أثي بن علي 
إذااحي؛ ابن ءايا ت لرحل ه هربرة أش محول وكذللث، 

آ.الأْثال((ل له تفرب فلا حديثا س افه رمول عن حدثتلث، 

لهترجم مننه، مقدمة في باتا ماجه ابن الإمام أفرد حتى 
منعلى والتغلمفل ه اطه رسول حديث تعفليم باب بقوله 

عيونبه تفر ما والأمار الروايات من فيه اق حمعارصه، 
نمهمأل وللت، حموصا، وللثنة ، عموما للوحي المعثلمين 

الأسانيدسوقه يدي وبين لسننه، مقدمة الباب هذا جعل مغزى 
الكتبعلى مبثوثة ه المصطفى أناؤيل إلى الموصلة 
والأبواب.

الشرعيالص تعفليم على الأمة تربية في الباب هدا ومن 
فقالمسالة، عن رجل سأله لما الشافعي الإمام صنح وتوفيره 

يات المائل له فقال وكذا، كذا تمال أنه . الخم، عن؛ يروى له• 
وحالواصم ظه، الشافعي فارتعد بهذا؟ أتقول اطه، عبد أبا 

إذايؤللنك، سما؛ وأي يقلني أرض وأي ويحائ،إ ت ومحال لونه، 
الرأسعلى • نعم• به؟إ أقل فلم نيثا . النه رسول عن ريث 

والتغليظه الله رمحول حديث تعظيم باب المقدمة، ت ماجه ابن أحرجه )١( 
(.٢٠، ١٩رنم)طرصه س ض 

(.If١)-رنم ^، ٧١المهدر )٢( 



إدالم~ضإالرأس على والعينض، 
علىت لمظ من أمنعه وما . عبارة. من أحلاها ما واه 

إالرأسوالبينإ
لصوصوالإجلال الوثير هذا على الشافعي تربى ؤإنما 

عنيروى وهو إليه فاظر الأئمة، ص سفه من يدي بين الشريعة 
أتأخدصاحبه! فأله له، لماحب حا.وثا روى أنه ذئب أبي ان 

كثيتا،صياحا عليه وصاح محيره، فضرب الحار٠ث،؟ أبا يا بهذا 
تأخذوتقول! .ؤ اف رمول عن أحدثك وقال! منه، ونال 
سمعه،من وعلى علي الفرض وذلك به! آخذ . نعم. به؟أ 

واخاريديه، وعلى به، ذهد.اهم الاس من محمدا احتار اف إن 
أوطانعين يتبعوه أن الخلق فعلى لسانه، وعلى له احتار ما لهم 

حتىسكت، وما فال؛ ، ذلك، من لم لممخرج لا ياحرين، 
!يسكتااأن تميت، 

العلمأئمة عن الشافعي الإمام يرؤيها أحرى قمة وفى 
الشرعيالمص توقير محن المنهج هذا تحكى زمانهم فى والفتوى 
قضىذئب. أبى ابن قال والجلال؛ المهابة من حفه ؤإيفائه 

أ؛ي،بن لبيعة برأي بقضية، رحل على إبرامم بن مد م
ما؛خلاف، . النك، م، فاخيرته الرأي،، روبيعة الرحمن عد 

عنديوهو - ذنبا أبي ابن هذا لربيعة؛ معد فقال به، قضى 

المنعلم إر الدخل انظر: )١( 
)ص\0؛(.الدالة انظر: )٢( 



مصحْسصص 

لهفقال به؟ نفست ما بخلاف . النبي عن يخبرز - ثقة 
 Iانفدواعجتا! سعدث فقال حكمك، ومضى اجتهدت ند ربيعة
أردبل اض.؟ا رسول قضاء وأرد سعد أم ابن سعد قضاء 
قدهماه، اف رسول قضاء وأنفذ سعد، أم ابن محمد قضاء 

ا!عليه للمقضئ وقضى فشقه، القضية بكتاب محعد 

صادقمن بدرر حافلة لف، الحياة فى الباب هدا وأمثلة 
النصتعفليم على لها وتربيه للأمة نصحا وناصحه، البيان 

درهم.فلله التوقير، من حقه ؤإيلاته الشرعي 

)ص«هأ(.الواله انفلر: 



•ص
'ه
الثالثالميحث 

الشرعيالتص نصرة 

خصومهصد رته ونم الشرعي النص عن الدب إن 
الشرعيالنص تعظيم ألوان من لونا يعسر المناوئين والغرصين 

قيمنحصرة ليت وهي الكرام، لف الحياة له حفلت الذي 
لصوصوالانتصار الدن به يم وجه كل بل اثنتين، أو صورة 

حاصلون ههنا المقمود لكن الماب، هذا في داحل الشريعة 
ومناظرهوتدؤينا، تالينا العلمية النمرة وهى النمرة، من 

.واحتجاجا

لهاليس مبتدعة، وأقاويل مذاهب، الأمة في ظهرت وقد 
أوإنكارها إلى فعمدت نصيب،، الشرعي النمن تعفليم من 

نصرةإلا ذلك تجا0 السالف شأن يكن ولم ، تحريفها أو تعهليلها 
ولعزكان، وجه بأي عليه العدوان صور ودير الشرعي، النص 

طليما الواقف، تللث، أبرز 
مقولةوهي القرآن، بخالق الفائالة المعتزلة بدعة — ١ 
الكلامصفة تنفي ه، اش كلام تعفليم من تماما مجردة 

وألقت_، اض تعالى - افه حلق من حلئا القرآن وتعد افه، عن 
ليسزمنا الإسلام أمة على الأشمة بظلالها المقللة البدعة هذه 



الشرعياتئمى نصرة 

غايةفي اوسالما أئمة فكان العنامئة، الخلافة في جر بالي
القوليهللان ؤيدفعون ينصرونه وهم الكريم الله لكتاب، تعظيمهم 

عريصرون وهم وأبدانهم، أرواحهم ذللت، في باذلين بخلقه، 
لأمةتاؤيخية محنة فكاستا وتعذيبهم، وأذاهم الحكام جور 

وحبسبعضهم، فقتل لف، الأئمة فيها ابتلي الإسلام، 
ولاقناة، لهم لأنتا فما ثدييا، عدانا بعضهم وعيب بعضهم، 
،والموقفكيفج! عزيمة، منهم وهنت، ولا صلب،، لهم انكر 
والصفةقدسيته بإثثالت، وتعفليمه العفليم، الله لكتاب نمرة موففج 
.٢١١^!!الإلية 

إيمائافيها أستت، الأمة تاؤيخ من مشرفه صفحه كانت، لقد 
علميهملحمه كانت، بل عفليما، وجهادا رامنا ؤيقينا عجينا 

علىبها نقشوا الإسلام، وأئمة الأمة علماء أ؛علالها مدهشه، 
اممهلكلام نمرة والتضحية الفداء يكون كيف، التاييخ ذاكرة 

،.٢١العظيما

أنهفتنتها؛ لجة في وهو أحمد الإمام نمة تفاصيل وفي 
يناؤنرونهالخليفة مجالس في المعتزلة رؤوس به أحاط لما 

الأمرور طاعة بوجوب عليه ويضغْلون الباطل على ؤيحملونه 

وضلم، مين وسمان دكض بن الفضل نعيم كابي الأئمة بعض أوذي )١( 
ومرعم.نوح بن ومحمد نمر ين وأحمد حماد بن كعم بعضهم 

/١٤،J)٢١٨ذةأحداث والخماية، الداية \سث*-: نفاصل ني انفلر )٢( 
ي«آ(وطبعلط



إنمكانته ورقع بإجلاله بل سله، يتخلية يعروثه وناره ؤإجابته، 
;لوثالهم يقول هؤ كان القرآن، بخلق القول على وافقهم 

اللهرسول منة من حدينا أو الله، كتاب من آية أعملوني 
أذهب

تعفليمبمنهج الشرعي التمى تعظيم لمفصد تحقيق إنه 
اا ه نفالشرعي النمي 

المعتزلةمقولة ودفع اممه، لكتاب النصرة بهده ؤيلحق 
تأليثاالباب، هذا في لف العلماء جهود كل عنه! البامحللة 

وآلافه، بفضل المعتزلة شوكة كسرت حتى وردودا، ومناءلرْ 
وانقراض.فتلاش وانحار، وخمول ذبول إلى أمرهم 

الاروأنتا ونقمه، القرآن ؛تحريف، الرافضة مقولة - ٢ 
اطهأنزله ما عشر من أقئ القرآن من أيدينا في الذي لعل ندرى 
كانمما ^١ أكل فد والخم الداجن وأن وتعالى، شارك 
ومعرفتهذلل؛، جلب وأ0 وصبثله، حفثله الأمة على وذما أنزل، 

المحصوما<!لآ،.الوافر الإمام عند 
المجمعةتفاصيلها، في ال٠تفنءة خرافاتهم من ذللث، ونحو 

والتبديل،بالتحريف، افه لكناب ووصفها وبهللأنها تهافتها في 
تقيه،يعضهم نفاه أو أخفاه ؤإن مراجعهم، كبار بعض يثبته كما 

النلأءأيلام متر انظر: )١( 
(\/yyالأنصار )٢(  >3T_u.)



لقرعيا ثس ا نصرة 

منأحد يتجرأ لم ياطلة فرية لكنها منهم، آخرون فيه خالف أو 
هوكما مثالهم، بها القول على الأمة إلى به المنتالطواف 

ربكتاب تحريف إثبات، في الخطاب فصل رسالة! في مقرر 
صتفجالذي الطبرسي، النوري محمد بن لحين الأرباٌب، 

فصولفى مقرر هو وكما الباطالة، العقيدة هده في تللث، رسالته 
منالحجة كتاب وفي للكفيأ١،، الكافي المرجع: كتابهم من 

قالب،في موضع للإسلام معها يبقى لا روايات الكافي أصول 
بتحريم،جعفر أبى عن مكذوبة روايات بة تفي صاحبها، 

المقولةبهذه القوم أنمة تصريحات عن قفلا ، الأيات يحفى 
مستفيضةجاءت قد الأخبار ررإن المفيد: الثبخ يقول الفاسدة، 

بعضأحدثه وما القرآن باختلافه محمد آل من الهدى أئمة عن 
أن٠راءالم العامالي: ؤيقول والنقهءان'ا، ، الحيفمن فيه الظالمين 

الأتيةالمتواترة الأخبار بحس، عنه محيصى لا الذي الحق 
اللهرسول بعد فيه وفر قد أيدينا في الذي القرآن هدا أن وغيرها 

منكئيتا بعده جمعوه الذين وأسقعل التغييرات، مجن ثيء 
المفتراةالصريحة التقول من هذا وغير والايات؛،، الكلمات 
كثيت!ص.

(.٦٣٣لأكاوض)أ/ها1، الكافي اظر: )١( 
.انظرغ)٢( 

الشيعةاعتقاد حول شامل بحث، ت السابقين النقالين •ع ذللث، توثيق في انظر )٣( 
الدفاع)شبكة صفحة: على كتبهم، من يالوناتق الكريم القرآن بتحريف 

العنكوشة.الشبكة في الئنة(، عن 



الأباطيلهذه ويقع اض كتاب لنمرة السالف أئمة فانبرى 
التعفليمراية ورسر المقولات، هذه سوءة وكنفا ساحته، عن 

للهرآن®ررالأنتصار كتابا  l_ij^أشهر ومن الكريم، افه لكتاب 
لشيخء النبوية الثنة ورامنهاج الباقلاني، بكر أبي القاصي للأمام 

فصولمن العقائد كتب تضمنته عما قفلا تيمية، ابن الإسلام 
وانتهاءالعالمين، رب لكلام منتصرة الافتراءات، ، iUliفاضحة 

تعغليمورستا التي المعاصرة العلمية والبحومثا بالدراسات 
.٢١^^وانتصرت عنه اممه، كلام 

وعدمعموما، الئنة إثماء في المعتزلة بج مذه- ٣ 
أنهابدعوى خصوصا، العمائد في الأحاد بأحبار الاحتجاج 

إلايثبت، لا القهلُتي فإف القهلعتات، إئات على تقوى لا ظنيان 
التعغليممنزوعة مبتدعة مقولة وهي —، زعموا — قهلعي بدليل 

وتثريعها،الئنة لحجية حائر وتحجيم الله.، رسول لحدينا 
وعذابالقمر كانثقاق الغيبية، العقائد من حملة إنكار فأثمرت 

فىالله ورؤية والشفاعة والحوض الصراط ؤإثبات ونعيمه القبر 
في- المعارقة الفرؤع ائل ممن حملة عن فضلا ،، الاحرلأ 

ظهير،إلهي إحان الشيح ت والقرآن الشيعة أشهرعا! من لعل كثيرة، وهي )١( 
ومنهجهمعشرية الاثني الثّيعة القفارى، ناصر د، ت الشيعة مذهب أصول 

.وغيرهاالعسال، محمد ممحمد د. ت الكريم القرآن تفسير قي 
آياتمن الحواس عن غاب فيما تقوم لا الحجة أن الهديل أبو يرى )٢( 

أوالجنة أهل من واحد فيهم عشرين، بخبر إلا سواها وفيما الأنبياء 
(.١٣٧)الامحزال فضل انفلر: أكثراا





كلها؛المنن ترك إلى عمد فقد الاحاد أحبار قبول عن تنكب 
الآحاد((را،.رواية من إلا السنن وجود لعدم 

منفصول تخصيص على الأصوليص حمل ما أيصا وهو 
عنللحديجن، عليها، المتفق الأدلة مباحث، في السثة كتاب، 

المعتزلةشبه ورذ لدللث،، والانتصار الأحاد، حبر حجية 
يكتنف،الدى للحق واضحة تجلية في والمعقول، بالمنقول 

التقعيدذللث، لبعللأن صرج ولغ بها، والاحتجاج الثثة تعفليم 
العملعن الصحيحة التئة إقصاء المتضمن الفامحي 

•والاحتجاج 
فىالنثة كتاب، فى الفصول هده من كير أصبحبمتح حتى 

ماقهما وفرة من المسالة؛ لهدم مرحعا الفقه أصول مصنفات 
ثمالإثاكالأت، ودغ الشبه وتفنيد الأدلة إقامة في الأصوليون 

المقولاّتوءبت، التي المعاصرة البحولث، من حملة كالم، 
لهاري.و-سا الجهود لتلك، إكمالا والردود 
حهميةمن الإلهية الصفات وثقاة المعئلله مداهب، - ٤ 
أوللصفات، مهللما ونفتا تعهليلأ كان مراء وغيرهم، ومعتزلة 
الشرعيةالموص تععليل على قائمة فإنها بعض، دون بحمها 

المقدمة.حيازت ابن صحح بترتيب الإحسان )١( 
اضعبد د. النبوي: الحديث ني الاحساد أحبار مثل: عديدة، وهي )٢( 

الشريف،اض عبد والأحكام: العقائد في الأحاد حبر حجية الججرين، 
العقائدفي الأحاد حبر حجية الشنبلي، أحمد وحجيته٠ الواحد حبر 

شوينة.فرحانة والأحكام: 



،؛®و(مح

تحريفها،أو الإلهية الصفات إثبات في الظاهرة دلالاتها عن 
٠الشرعية التصوصن تعظيم عن بمعزل وكلاهما 

الأسماءعقيدة بناء فى صريحا الملف مذهب فجاء 
مابإثبات الشرعية، المموص تعفليم منهج على والصفات 

منمحنته في . رسوله له أثبته وما كتابه، في ه لمفاممه أثبته 
•تكثيف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تطيل غير 

إثبات، jpالمسابقة، المسألة عن فمع المسالة وهذه 
فيالأهواء أهل نانع التي العقيدة ائل ممن تعالى اه صفاين، 

أعظمكات لما ممها الأحاد، بأحاديث إثباتها على الاعتماد 
وهو- وأعفلمها الإيمان أركان بأول لاتصالها العقيدة، أبواب، 

أحصوأبواب يممنفات استقل فيها المزاع فإن باه-، الإيمان 
لاحاد.ا ؛أحاديث، حملة العقائد إثبات مسألة من 

والصفاتالأسماء باب فى ، لفالعقائد قواعد وتقررت 
الشرعي،1لمصري تعظيم على صلبه في القائم المنهج هدا على 

الممانيف،في المقننة والأبواب المفردة المصنفات وتواترت 
للنصتعظيما يخالفه، ما على والرد المقرير هدا فى الموسعة 
لحرمته.ورعاية له ونمره الشرعي 

ابنللأمام كالموحيل نية المالمصنفات ت ذلكم ومن 
اللألكائي،للحاسل الئنة أهل اعتقاد أصول ومرح حزيمة، 

المحجةبيان في والحجة الدارمي، للأمام الجهمية على والرد 
شيحرسائل جمهرة وأما ذللث،، ونحو الأصثهاني، القاصم لأيي 



الملفلمهج إيانا >-،؛ ٧١هذا في فإنها سمية ابن الإسلام 
بهاالإيمان في الثريعة لمموص العظم لأصل ا وتقربن 

فيهتمدي شديدا فكريا صراعا عاش حيثا بمقتضؤاها، والتسليم 
منعدد في القيم ابن تلميذه وكذلك، الأصول، تللث، اء لإرم

الجمع.اض رحم مؤلفاته، 



الشرعيالنص فهم 

ه
الرابعالمبحث 

الشرعيالنص فهم 

وء

غايةبه والعنايه المهم، تمام الشرعي النص فهم يعد 
النصأن وذلك الشرعي؛ للنص التعفليم معالم أجلى من انماية 

أحكامهمعلى المشتمل للكلفين، الشاؤع حaلاب هو الشرعي 
وهذاوالأجل، العاجل في أمرهم وحير مصالحهم ثعلق به وما 

رامفمن الأكمل، المحو على نرادْ ؤإدراك فهم على متوس 
كانكلما فانه بفهمه، المامة انماية علمه تريب للمص الامتثال 
امتثالاأصدق كان للمراد وإدراكا ب أكثن لأمتثال ائ 

فدرعلى ذللثا وبناء الطاعة، وتحقيق الحق لإصابة وأقرب، 
الفهموقود فإنه الشريعة، لموص الملوب، في المستمر المعفليم 

فيبالاستغراق المناية تكون المعفليم قدر وعلى والإدراك، 
الراد.بلؤخ في الوسع واسفراغ الفهم 

يديثن. فكانوا الحقيقة، هذه الكرام سلفنا أدرك وند 
معانيهاأعماق في والغوص الشرعية الموص بفهم المناية 
فييقودهم وأسرارها، حكمها على والوفوفا دلالاتها ؤإحكام 

لمكانتها،ؤإحلالهم الشرعية للمموص تعغليمهم ذللث، 
المعفليمتمام المستحى لهم، مولاهم حهلابج أنها واستشعارهم 



ليتحققبمراده العناية من منزلته وتنزيله والتقدير، والاحترام 
له.الامتثال 

تسمعلا كانت أنها ها عائثة المؤمنين أم عن صح وقد 
سمف4رحش فيه، راجعتا إلا تعرفه لا شيئا 

ماهو إلا إله لا الذي راواممه ت ظلته مسعود ابن وقال 
أنزلت،ولا أنزلت،، أين أعلم أل إلا اف كتاب من سورة أنزلت 

أحدا ٣١ولو أنزلت،، فيمن أعلم أنا إلا اف كتاب في آية 
إلهاااألركست، الإبل تيلغه اض بكتاب ز أعلم 

منعندي أِ شيئا بعدي أيع لا ®إني ت هته عمر وقال 
فيراجعته ما شيء في ه الله رسول راجعت، ما الكلالة، 
،.٣١٠٠فيهلي أغلفل ما شيء في لي أغلغل وما الكلالة، 

لدىالشرعي للنص التعفليم معالم من المعلم وهدا 
فيوالممنفة المرؤتة العلمية جهودهم كل فيه تندرج السلم، 

الشريعةعلوم من ثلاثة أتمرت والتي والسنة، الكتاب فهم 
وشرحالقرآن، ير نفوهي• الواسعة القرؤع ذات الجليلة 

للسالم،،بذل عغليم منها كل وفي الفقه، وأصول الحديث،، 
تيلي،بما بجانه الشرعي، النص فهم في بالغ وجهد 

رنميعرفه حتى فراجعه شيئا من باب العلم، كتاب ت البخاري أحرجه )١( 
(.١٦١٧)رنم الكلالة مراث باب الفرائض، كتاب لم: مأحرجه ١(،  ٠٢)■

أصاء.ابمن ^١٠ ٧١باب القرآن، نفانل كتاب ت البخاري أحرجه )٢١( 
(.o««Y)رقم إعو اش رّرل 

(.١٦١٧)رنم الكلالة م؛راث باب الفرائض، كتاب لم: مأخرجه )٣( 





بتخصيصالحديث، أئمة صنع بالمأثور ير التغومن 
التفسير،من . المي عن نقل ما لرواية مصفاتهم في أبواب 

جامعه.في والترماوي صححه في البخاري فعل كما 

افهكتاب فهم من النحو وهذا الكريم; القرآن ربب مه- 
دليلوتمنيئا روايه به والعناية ألفاظه، من الغريب على مقتصر 
ذلكرومن الكريم، القرآن بمهم السلم، عناية تمام على واضح 
ومغريات،وللزجاج، للفناء ومثاله للاخفش، القرآن معاني كتب،; 
الغريب،.من أوسع نحو على الأصفهاني للراغب، القرآن ألفافل 

يرنففي تبعا ذكرها يرد أنها ومع ; اانزول، سباب أ- 
الاهتماممن مزيدا بالتصنيمج؛ أفردمت، أنها إلا والثور، الآيادتإ 

بنلعلي النزول* ءأسباب في كما افه، كتاب بفهم والعناية بها 
حجر،ابن للحاففل وااالعجاب* اليابوري، وللواحدي المديني 

لليوطي.النقولاا لباب و® 
حصرإلى يعمل الفريد اللون وهذا والننل١Jر; لوجوه ا- 

فيالتعدية الأوجه ذات، اض كتاب في التناظرة الألفاظ 
الوطء،وبمعنى العقل. بمعنى يرد النكاحا؛ ١١كلففل معانيها، 

ومنوغيرها، والملة والزمن الجماعة بمعنى ا *الأمة وكلففل 
علمفي المواظر الأعين نزهة ١١الجوزي; ابن كتاب مصنفاته; 

بنلمقاتل والف؛لاتراا ررالأثباه كتاب قبله ومن والفلائراا، الوجوه 
ّالبلخي سليمان 

الكريم،الله كتاب فهم في اللعلف في غاية منحئ وهو 



الألفاظبين والافتراق الاتفاق مواصع على الوقوف في ودقة 
سبحانه.اض كلام في ودلالاتها 

كتابفي صحيحه في البخاري الإمام تراجم لطاف ومن 
يماموآو جعلثا ءؤوإا؛ًفل ررباب ت محوله الماء محورة من المفير 

موالي:مصر: ومحال [، ٣٣لاس: ص نتق 
الحليف،وهو التمض، مولى هو أيمانكم: عقدت ورثة، أولياء 

والمولى؛المعتق، المنعم والمولى: العم، اض أبما: والمولى 
الدض"•في مولى ت والولى الليلث،، والمولى: المعتق، 

الأحكامبابان حاءس ير نفوهو القرآن: حكام أ- 
علىالغوص دقيق المناول عميق لكنه الله، كتاب من الفقهية 
وبلاغةنحو من الألة لعلوم بدع توظيف ذو ودلالاتها، معانيها 

الأيةفهم في الغاية لبلؤخ ونحوها، فقه وأصول ير نفوأصول 
.حكمهاواستنباط 

فهممناحي من عجينا منحئ القرأن أحكام ومصنفات 
منفيها أقلامهم محنلرته ما عنها ينبيلث، السلم،، لدى القرآن 
عشراتإلى الثص فيها يمتد المقاس، ودرر الفوائد بدائع 

الواحدة!را،.الأية في المائل 
المداهن،،مختلف، في القرآن أحكام مصنفات وظهرت 

رئةمن الذين آية تغم ني القرآن، أحكام في العربي ابن نعل كما 
،-الة.( ٥٢)إر مجانالها اوصل خقي. البقرة، 





^_صد-ء-مقٍفهم؛سى؛تثرئ 

تعنىبمولفات فتفرد غرابة، تكتنفها التي النبوي الحدث ألفاظ 
معانيهابيان ثم فيها، ميقتا التي الرواJاءت، وبيان بجمعها 
غريبفى كما رأمئالها، العرب ثعر من بشواهد مشفوعة 
والنهايةللزمخشري، والفائق والخطابي، قتيبة لأبن الحدث 

غريبمن الفن هذا فى النهاية ت كاسمه وهو الأثير، لابن 
والأثر.الحديث، 

بذلميدان أوضع وهي الثك، لدواؤين الشّرؤح ناعة ص— 
والوفوفجه، المصهلفى مئة فهم في جهودهم واسع لفح الفيه 

.واللام الصلاة عليه وتقريراته وأفعاله ألفاظه دلالة على 
داودأبي وسنن وملم البخاري صحيحي فتروح 

مالك،،موطأ شروح قبلها ومن ماجه، وان ائي والنوالترمذي 
وفوائدهاالنبوية الثئة وص نم معاني تولع م غديتط كلها 

.نفاسها ودرر وأحكامها 

أيانير نفغرار على الأحكام، أحاديث، روح ش- 
الأحكامأحاديث، مجاميع فإن الكريم، القرآن في الأحكام 

المرامااورربلؤخ الأحسار؛ا، وءمنتقى ، الأحكامء عمدة ى® 
ودقةبالغ بعمق تتناول، ة، نفيبشروح حفلست، قد وغيرها، 

رائعتوظيف، في ; منهاتنبهلة الموأحكامها معانيها عظيمة 
وهي_، القرآن أحكام ير نففي الشأن هو كما - الألة لعلوم 
استنباطأوجه بيان في المدام-، فقهاء عناية تناولتها كدللث، 

.احتلافهاعلى المدام، فقه في تقرر ما وفق الأحكام 



^.تةةاظوت؛صهجي 

الفقه:٣-^ 
الشرعية،الأدلة اثنين: محوؤين على نائم علم وهو 
فىما بيانه المقصود هو الألفافل دلالات ومحور ودلالاتها، 

الشرعي.النص فهم قي البالغ لف الجهد إفلهار 
الثتمالةالفقه أصول علم في الألمافل دلالات فايواب 

والطلقوالخاص، والمام والنهي، الأمر فصول: على 
دقيقعلى قائمة كلها وغيرها، والبين والجمل والقيد، 

الشرعية.للمتصوصى وعميقه المهم 

الأمففي الفهم، لدلك الإحكام غاية في فواعد واربت 
عندالمختلفة: دلالاته ثم ومعانيه، صيغه، يحمر مثلا: 

الموالوبعد ثرط، على علق ؤإذا الحغلر، وءم_، الإطلاق، 
الأحر،عن موضع كل في الدلالة فيها تختلف، والامتئدان، 

!وهكل.ا

تلكمثل الملقط صاغ كيف، . . عجتاالماظر يقضي ولن 
بدءاالفقه، أصول من والإحكام الدقة في التناهية الفصول 

التيالواسعة بالطولأت وانتهاء رسالته، في الشافعي بالإمام 
والكلمةسياقها، في الجملة الألفاظ: دلالات في وتدفق تحقق 

النصمنطوق استنباط إلى بل كلمته، في والحرف، حملتها، في 
مساحةتبقى تكاد لا بحيثإ . والخالق،. الموافق ومفهومه، 

ياب،وما بحثا، أومحعوْ إلا معنى لاحتمال اع انفيها للنص 
الفهمفي واكقة المناية تبلغ عندما ببعيد، العاني حروف، 



مهمح-ءق^سدز؛ييلأى
ت؛)®نتكمح

دلالتهوتمييز ، إلخ( . . والباء. والفاء )الواو الحرف إلى والنظر 
النص؛من المتتبط الحكم في ذلك وأثر المراد، المعنى عر 
فهماالشريعة نموص لتعفليم العثلمة صور من صورة أمام فإننا 

•ؤإدرالك 

نيئالكرام، السالما تاريخ فى بارزة حالية معالم ذلائ، كل 
علىحملهم تحفلبما الشرعية، للصوص العفليم تحفليمبم على 

تحفيئامراده، ومعرفة معانيه ؤإدراك فهمه فى الغاية بالؤخ 
أصا.قاوعبودية أتم لامتثال 

نعفليممغلاهر من لمغلهر حدا وجيزة إلماحه نالك، 
التيالعظام، معالمه من ومعلم المالم،، لدى الشرعية النصوص 

يسلك،منهاجا اللاحقة للأجيال فانتصبت، حياتهم، بها أشرفت، 
الغراء.الشريعة لنصوَر المنشود التعفليم دربه بالأمة 





ء؛وو(بج

منه،دقيقة حزيتات تناولت بل ؤإعجازه، وأسلوبه ومتثابهه، 
وماصيما نزل وما نزوله، وترتيب وآخره، نزل ما أول كمعرقة 

منذللئ، ونحو ، ...نهاوانزل وما ليلا نزل وما شتاء، نزل 

فنونى) اللف، مصنفايت، من مجامع حوتها التي القرآن علوم 
وكمال١^١٠ و»حمال الجوزي، لأبن القرآن* عازم في الأفنان 

ثمللزركشي، و»اورهاناا خاوي، الالدين لنلم الإةراء« 
القرآنعلوم من نوعا ثمانين فيه بلغ الذي للسيوطي، ®الاتقازا؛ 

فيهأدمجها ما باعتبار فصلها ولو والإجمال، الدمج سيل على 
الثلاثمائة!عر لزاد 

أفردت،العلوم نلك، من كثيرا فإن التفنن؛ هدا ورغم 
النزول،ثالب، وأصؤخ، والمنكالناسح متقله، بتهانيف، 

تفوقتاليف، ذا علما أصحى ما منها بل القرآن، وغريمتح 
والتجويد،والفبهل، الرمم وعلم القراءات، كعلم الحصر، 
والابتداء.والوقف، 

سبيلعلى القرآن علوم بتدؤين العناية هده ت، كانوقد 
علومفي ®البرهان فكتاب، مسكر، وقتؤ منذ له خدمة التوسع 
ثلاثضم رام انمُفى)•■اى، إبرامم بن لطي 1^■ 
مجلدااعثر خمسة منها والموجود مجلد.أة، 

.نا>لالعرظن)؛/ا<"؛(.انذر::؛(



هوئئ،لأةثئئوةةه،محتمى 

مصنفاٍاتعدد ثم اض، لكتاب الخادمة العلوم هذْ فتحيل 
بخدمةاللف، عناية عظيم على مشع دليل ومجموعة، مفردة 
فيوير تعغليم سوى ذلك على يحملهم لا الكريم، اممه كتاب 

المتعال.الكبير ربهم لكلام قلوبهم 

النبوية،السثة خل،مة من عظيم فباب ت الحديث، علوم وأما 
منثابتها بتسز وانتهاء وروايتها، وحفظها بتدؤينها ^١ 

مردودها.

تنوعت،ففد ومردود؛ مقبول إلى الثنة ام لأنفونظتا 
عدة،بمراحل يمر الذي العظيم، القصد هذا يخدم بما علومها 

حففلهم،وصبعل الرواة، وعدالة ند، الاتصال من التحقق من 
والعلل.الشذوذ وانتفاء 

)الضبعلوديانه _!-»؛؛{ أحوالهم ومعرفة الرواة فتاؤيخ 
أصحيوالتعديل الجرح أو الرحال بعلم ممي ما أو والعدالة( 

فيهبالإمامة وتفند الأعمار، فيه تفنى لبحره، ساحل لا علما 
والحض!الحين بين المحدثين الأئمة آحاد 

مواحلنلكثف، أسانيدها وامتقماء الأحاديث، طرق وجمع 
هوالشاذ، من المحفوظ ؤاثبانح الخلل عر والوقوف، الخلل 

بعدالواحد إلا يحنه يكاد لا حفي، دقيق غامض علم الأحر 
القاداوحهاود.ة الخماظ أفذاذ من الواحد 



إلىضنيمها في والتفنن وجمعها للنئة المدؤين وأما 
فهي، . . . وزوائد ومستدركات وموطات ا)يد وموسن جوامع 
.وجمعهابحفغلها الثنة خدمة فى فدة عبقرية 

فيالمحدسن لدى المتداولة المصهللحات كانت )م ومن 
الحديثأصول كتب فنشأت وبيان، جمع إلى بحاجة القي هذا 
بلغحتى ؛التصنيف، وأفردت الحديث،، علوم أو المصطالح أو 

رروليست قائلا نوعا، وستين حمسه كتابه في الصلاح ابن بها 
إذنمنى؛ لا U إلى لكويع قابل فانه ذك، في ١^، بآخر 

الحدينامتون أحوال ولا وصفاتهم، الرواة أحوال تحصى لا 
تفندأن بصدد وهى إلا صفة ولا منها حالة من وما وصفاتها، 

حياإهاا<أا،.على نؤع هي فإذا ، وأهالها، بالدكر 
إنماالحديث، علوم من كتابه في الصائح ابن جمعه وما 

فيكالحاكم قبله، الحديث، أئمة صنفه ما لنتات جمع هو 
بل، الكفاية١١٠١في البغدادي والخهلسس، الحديث،١١، علوم معرفة ١١

فيهمستقل تصنيف من الأنواع ؛، LILjمن نؤع يخلو يكاد لا 
!البغدادي!لالخهلس_ؤ 

حدمةكانت، إنما لمؤ، الصروحها شيد التي العلوم فهده 
ؤإجلألأ.لها تعظيما الله. رسول لننة 

١)ص١ الملاح لأبن الحدين، علوم )١( 



معلمالقرآن علوم في جهودهم من بيانه مبق ما مع وس 
خدمته،خلال من الشرعي للنص تعظمهم معالم من 

.سيلهم ينا وسلك اف، فرحمهم 



مه-ص

الخاتمة

أنلولا لمهتدي كا وما لهذا هدانا الذي ض الحمد 
آلهوعلى محمد، نبينا على لام والوالصلاة اض، هدانا 

بعدأما وصحبه، 

الموسومالبحث هذا إتمام وقفله بكرمه الله ينر فقد 
فيالعظيم ومعالمه®، مكانته . الشرعي. النص دارتعفليم 
•اثنين محورين على قائم وهو محتواه، في المشع موصوعه، 

الشريعة،في الشرعي النمس تعفليم مكانة أحدهما 
العظام.ومقاصع.ها كلياتها من وموضعه 

ذللت،وأمثلة تحققه، التي التعفليم هذا معالم ت لاحر وا 
الكرام.الأمة >L^، لدى وتهلبيقاته 

يلي'ما الحث، عليه اشتمل ما وموجز 

منتبرز الشريعة في الشرعي النمي تعفليم مكانة أن _ ١ 
Iفهما المقصيان أما ثلاثة، ومهنالب لمقمدين تحقيقه حلال 
وأماالتكليم،، من الشريعة ومقماّ. التنزيل، من الشريعة مقصد 

تعالى،افه حرمات، وتعفليم خو، اطه تعفليم فهي؛ المهلال_، 
•L الاه شعائر وتعقلتم 





مته'ص
للنصلف اللتعفلم يشهد ْا والإتقان الحففل يدع من كليهما 

الثرعي•
وعدممقتضاه، عند بالوقوف الشرعي النصر توقير — ٩ 

للنصاللف تعفليم معالم من، جليل معلم يديه، بين التقدم 
المثلبها يقرب صرر في لهم، حاة منهاج كان بل الشرعي، 

الأجيال.بها ونحيا 

دعوىكل تجاه عنه والذب الشرعي، النم، نمرة ء ١ ٠ 
للنصاللف تعفليم معالم من، ثالث معالم تعفلمه لا أو تنتقمه 

المناقضةالأهواء أهل صلألأت رذ على حمالهم الشرعي، 
.الشرعي النصن لتعظيم 

إدراكفي الجهد غاية وبذل الشرعي النمى فهم - ١ ١ 
للنصلف التعفليم معالم من، راع معلم مقاصده ومعرفة مراده 

وثرحالقرآن، ير نفI نلائة علوم ذلك وآية الشرعي،، 
الفقه.وأصول الحديث، 

تعنليممعالم من، حامم، معلم الشرعي، المم، خدمة ء  ١٢
أحل.ْوتقريب تناوله وتيسير وبثه بحفغله الشرعي،، للنص، لف، ال

فيهاوصنفت، ، الحديث، وعلوم القرآن علوم لذلك، فقامت، للأمة، 
الأعمار.فيها وأفنيت، الدواوين 

عجالةعلى ورقمه، سعليره بفضله المنان اض وقق ما هذا 
به،ؤينفع يقبله أن وحده ؤول الموهو شديدين،، ئيجاز 

أحْهيز،اوصحبه وآله محمد بونا علم، وسلم اف وصلؤر 





•وءءه؛صء 

المراحعقائمة 

تحقيق؛العربي، بن اف عبد بن محمد الإمام القرازت أحكام - ١ 
يرون.العالمية، الكتب دار ، ٠٥١٤١٧ؤوا، مهنا، القادر عبد 

حجربن علي بن أحمد الحاط الإمام الصحابة؛ تمييز ني الإصابة - ٢ 
•ءل المنان، عبد بن ان ح؛ به اعتنى —(، ٥٨٥٢)قلاني الع

 ،،Y••، ،لبان.الدولية، الأفكار يت
الأنصاريعاز بن عمر الإمام الأحكام: عمدة بفوائد الإعلام . ٣ 

،١ حل المشيقح، العزيز عبد تحقيق؛ ، ( ٥٨ ٠٤)الملقن( )ابن 
الرياض.العاصمة، دار -، ٥١٤٢١

الباقلازالهليب بن محمي. بكر أبو القاصى للقران; الأنتم١ر - ٤ 
الرسالة،مرمة -، ٠١٤٢٥، ١ ٍل القيام، عمر تحقيق! -(، ٥٤)ّآ• 

يرون■

كثيربن عمر بن إسم-اءيل الفاJاء أبو الإمام والنهاية؛ البداية - ٠ 
محيا،وآحرون، أبوملحم أحمد د. تحقيق؛ -(، ٥٧٧٤)الدمشقي 
يروم؛؛،.العلمية، الكتب، دار ، ٥١٤١٥

ابنالدين بدر والمتعنم؛ العالم أدب، في والمتكلم ا<ع التذكرة - ٦ 
الأردن.المماتس، دار -، ٥١٤٢٢ط. الثافص، جماعة 

أبوالإمام القرآن،؛ آي تأؤيل عن البيان احامع الهلبري ير نف- ٧ 
افعبد د. تحقيق؛ ، ( ٥١٠ ١٠)الطبري حرير بن محمل جعفر 

٠يروين،الكتب، عالم دار -، ٥١٤٢٤، ٍل١ التركي، 
الدمشقيكثير بن إسماعيل الفداء أبو الإمام العفليم؛ القرآن نقير - ٨ 

القاهرة.التراث،، دار مكتبة ووون، ّ ٍل -(، ٥٧٧٤)



محصني

الدينفخر الإمام الرازي'• 'تمر الغيب ومفاتح الكبير النفير - ٩ 
الفكر،دار —، ٥١٤٢٥محنا، —(، ٥٦٠٦)الرازي يمر بن محمد 
بتردت•

مجهع، ٠٥١٤٣٠حل. العلماء، من نخبة إعداد ت الميسؤر ير النف-  ١٠
.المنورة لمدينة ١ ، الشريف، المصحف لعلياعة فهد الملك 

عمرأبو الإمام انيد؛ والأ،المعاني من الموتيأ في لما التمهيد - ١ ١ 
منمجموعة ت تحقيق (، ٠٤٦٣)ي الأنيلالبر مد بن يومض 

والشؤونالأوقاف وزارة ، ٥١٤١١-  ١٣٨١^حدا، المحققين، 
.المغرم، الإمحلأمئة، 

عيي•:الير •نفالمنان كلام ير نفءءٍ، الرحنن الكريم بم -  ١٢
الرحمنعبد ت تحقيق عيي، الناصر بن الرحمن عيد الشيخ 

محردت•حرم، ابن دار -، ٥١٤٢٤ط-ا، اللويحق، 
الأط.لى،البن عبد بن يوسف الإمام وفضله؛ الملم بيان جامع -  ١٣

الرياض.العاصمة، دار الرهيري، الأشبال أبو تحقيق: 
عييأبو الحاففل الإمام الترمذي،: اضن الصحيح الجامع -  ١٤

الكتب،دار ؛ل.ون، حل. شاكر، أحمد ت تحقيق -(، ٥٢١)٩^الترمذي 
١بيرويثح انملمية، 

الدين.عز الحافغلّ الاْع: وآداب، الراوي لأحلاق الجامع -  ١٥
تمحقيقت(، ٥٢٠٤)الشافعي إدؤيس بن او محم.الإمام الرعأؤالةت -  ١٦

يرون.العلمية، المكتبة بدون، ٍل. شاكر، محمد أحمل 
الأشعث،بن ملمثمان داود أبو الحاففل الإمام داود: أبي صن -  ١١^

يد،الوعائل الدعاس، عزيتؤ ت تعليق —(، ٥٢١)٥^المجستاني 
بيرويته.الحديث،، دار ، ٠٥١٣٩٣ط. عن ممررة 

بنيزيد بن محمد اض عبد أبو الحاففل الإمام ماجه: ابن صن -  ١٨
حل.الباقي، عبئ فواد محمد تحقيق: (، ٠٠٢١)٥^القزؤيني محاجه 

القاهرة.الحدبثه، دار ؛ا؛ا،ر، ؛ا-ون، 



س؛يكع
ن7؛رأ®مح

الذميأحمد بن محمد الدين نص الإمام النبلاء؛ أعلام سير -  ١٩
(UU1A ، اا؛اه،٠ل٩، شب تحقيقه: على أشرف"

بيروت.الرسالة، مرمة 
)ا"ْمآه(،البخاري إسماعيل بن محمد الإمام البخاري! صحيح ء  ٢٠

بيروت.المعرفة، دار طعة .، ٥١٤٢٥، ١ ؤل 

(،٠٢٦١)التيسابوري الحجاج بن لم مالإمام لم؛ مصحيح -  ٢١
بيروت.المعرفة، دار محلمة .، ٥١٤٢٥، ١ محل 

(،٥٤٢٩)البغدادي ءلاهر بن القاهر عبد الفرق: بين المرق -  ٢٢
ا، ٥  ١٤١١حل. ، الحمّيد عبد الدين محيى محمد ! تحقيق 

مصر.العمرية، 

الإمامءطة«: ابن »شير العزيز امماب ير نففي الوجيز اد،>ر - "١٢ 
تحقيق؛(، ٥٥٤٦)الأندلسي عهلية بن غالب بن الحق عبد القاصي 

تيمية،ابن مكتبة نع تر ، ٥١٤١١"حل؛ بمكناس، العلمي المجلس 
القاهرة.

الجوننةميم بن بكر أبي بن محمد الإمام السالكين؛ مدارج -  ٢٤
العالمية.الكتب دار بدون، ط. -(، ٥٧٥١)

الجهقر،الحين بن أحمد بكر أبو الإمام نن؛ العلم إلى المدخل - ٢٥
جدة.المنهاج، دار ه، ١  ٤٣٧، ١ ط عوامة، محمد ت تحقيق ، إه(  ٥٨)

الرحمنعيد ين عثمان عمرو أيو الإمام ت الحديث، علوم أنواع معرفة -  ٢٦
الديننور ت تحقيق -(، ٠٦٤٣)الصلاح بابن المعروف الشهرزورى 

بيروت.الفكر، دار ه، ١٤١٨حزم، عتر، 
الدينشمس الإمام والأعصار: ائبقات عر الكيار القزاء معرفة .  ٢٧

تولاج،آلتي طيار د• • تحقيؤ! -(، ٠٧٤٨)الذهبي أحمد بن محمد 
(.استانبولالإسلامية، البحوث مركر ، ٥١٤١٦، ١ حل 

عاشور،بن الaلاهر محمّد العلامة الإسلامية: الشريعة مقاصاو .  ٢٨
دارالفجر، دار ، ٠١٤٢٠، ١ حل اوي، المبالطاهر محملّ تحقيق: 

الأردن.الفاتس، 



.ةوئإسرثةهجسمه 

الشهرساني-%؛ i^Jlعبد بن محمد الفتح أبو البلل'والنمل: -  ٢٩
دار، ٢١٩٩٨ط١، الهوارى، الدين صلاح ت تعليق —(، ٠٥٤٨)

بيروت.١لهلأل، ومكتبة 
الشروق،دار ، محل١ الزرناني، العظيم عبد محمد العرفازت منامل -  ٣٠

بنإبرامم إسحاق أبو الإمام الشريعة! أصول في الموائمات -  ٣١
هدا،ان، رمضإبراهيم عناية! -(، ^١٥)٠٩احلبي الثمومى 

بيروت.المحرنة، دار ام،  ٤١٥
محمدتحقيق! ه(، )٩^١١ الأصجحي أنس بن مالالئ، الإمام الموطأ! -  ٣٢

مصر.المربية، الكتب، إحياء دار "\ماه، ط. البار، عبد فزاد 
بن،،>UJ بن البارك الدين مجد والأثر! الحديث غرب ني النهايت -  ٣٣

محمودالزاوي، طاهر تحقيق! —(، ٥٦ ٠٦)الجزري الأنير 
٠محوليا الفكر، دار بدون، ط. الطناحى، 



وءالفوائدفهرس 

الهوائيفهرس 

الممحت

نفوذالشريعة؛ مقاصد من أن عاشور ابن العلامة تقرير — ١ 
١٢. ........................ ......جميعها من واحترامه الأمة في التشرح 

علىوالشم به، المتم القرأن؛ في القرآن تعفليم وجوه من — ٢
١٣سلمه 

١٣. .......... ............................القرآنفي لأقران العنلمة أوصاف - ٣
١٤. ٠٠........ولقومك( لك ليكن )ؤإنه الذكر(، ذي )والقرآن ت معنى - ٤
١٧القرآن في المة تعظم - ه
لمنتقمهوالوعيد الذم القرآن* فى القرآن تعظيم وجوه من — ٦

٠..............يثأته تخم، والم ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠٠٠٠...٠٠٠. ١٧. .ب.............ِ......ّ.ّ...٠٠

٩١ . ...هههسهه.....ّّ.طّه. ط .هههه.ههههطههالوحي كعفليم الخانة الفور من - ٧
الشريعةوضع من الشرعي ااالقص.ار الشاطبي! الإمام عبارة - ٨ 

٠٢ هواهءا داعية عن الكلم، إحراج 
٢١ ٠٠٠٠ ٠٠.........................الحدييية يوم الصحابة موففج توجيه — ٩ 
٢٣رمحوله( وافه يدي بين تقدموا رلأ ت معنى في المقرين أنوال — ١ '

٢٤. ............وأضاكاق الأسان ض ءلوب، بين ^ن 
٢٦.. ......الحدي..؛،؟ بهالا أتأخو ت محتل ّ الشافعي الإمام جواب، —  ١٢
٢٨ومقصي. ومحيله اطه تعظيم -  ١٣

٣٠... .............. .نلاثة وجوم محن طه تعظيم الشرعي النص تعظيم — ١ ٤
٣١. هالحق تعظيم مراتب أول - ١ ْ



.واءسرظهمحسمه 

الممحتالفاثدة 

٣٢)-ث>.Lتاف( _٠عنى:١٦
٣٥اش( )ثعائر —معنى؛  ١٧

٣٦. .............. .............. . ....والأضاحي..للهدي لف التعفلم -  ١٨
٣٧الشعاترا -أسلم ١٩

٣٨اف شعاتر تعظيم كشة — ٢ ٠
٤٠الأول النمل _حلأصة  ٢١
٤٩...٠..... السامة السم.اوية والكتب للقرآن، اض حففل ين الفرق -  ٢٢
٥٠.. ...................مطور.وحففل صدور حففل للقرآن الأمة حففل ء  ٢٣

٥١. ...ّ.ّ........ ٌه.. القرآن.......... حففل العالم ؤللب مراتب أول - ٢٤
٥٣.. ............٠ .........وإترات4 القرآن تعليم في اللف أعمار غناء -  ٢٥
٠.٥٤ ........... ٠٠...................الأمة مفاخر من منخره الثنة حفظ -  ٢٦
٥٥........ .........ّ...ّ..ٌ...روايتها في والتحمظ ؛التوش التنة تعنليم —  ٢٧
٠٧.... ٠٠............ه! المذيق فعله ما وأعفلم وأجل أحن من -  ٢٨
٥٩■ ■■■■•أوجه عدة من القرآن جمع من أعفلم الننة وتدؤين جمع -  ٢٩

٦٢••ا-حكالرؤوسالأ;أأ 
٦٣.... ........الأستجاة وصرعة يالامتثال الصحاية لمبادرة شواهد .  ٣١

٦٦المات ض امثاد  ٠٣٢
٦٧لا! أتفإ ورسوله اف وطواعية -  ٣٣
٦٩............. .................الذهب! يماء ثكثب أحمد للإمام مقوله —  ٣٤
٦٩وتقدير مب م من عندهم أعنلم الشرعي النص توفير -  ٣٥
٧٢......... ....... ١٠النيوية.............النتة تعفليم في مشرقه عبارات —  ٣٦

٧٣يم.ءرالرأسوانم;ين!! 



الغوائدفهرس 

اكمحةالفائدة 

٧٤.. ....... . ................... إيرامم بن ومعد ذب، أبي ابن نمة —  ٣٨
٧٨..... إليه! أذهب التنة من حدث أو اف كتاب من  AjTأعهلوتي —  ٣٩

٠٧٨..... .............. ..القرآن بتحرض الثبة أئمة بعض عن تقود -
٨٠القرآن يتحرف القول ش الشيعة على الرد في المراجع بعض -
٨١.. ..............الئّه ورد الأحاد بأحاديث الاحتجاج ؛ي مرا"؟ع -
٠........الشرعية النموصى بفهم اللف عناية شدة - . ٠ . ٨٥.......... .٠٠٠
٨٧. ....................عاص.ابن من التمر تعلم مجاهد؛ي منهج -
٨٨............. ...............٠،.........القرآن تفسير في والذلاتر الوجوه -
٩٢.... .الشرعي النص تعفلم صور من صورة الفقه أصول أبواب -
٩٥. ................................القرآن؟ علوم في موجود مصف أول - ٧





الفهرس

قثلله

الفهرس

وصؤعمل١ 

مقدمة

اكفحآن

٩. ..................... . .الشرعي.......الض تطيم -لكنة الأول: الفصل 
١٢.. ....٠............التتريل من الثريعت مقصد تحقيق الأول: المبحث 
٠التكليف من مقصد تحقيق الثاني: البحث  ٠............٠٠  ٠٢٠
٠........٠٠..،............... اش تعظيم تحقيق الثالث: البحث  ٠ ٢٧. ...٠
٠...............تعالى.اض حرمات تعظيم تحقيق الراع: البحث  ٣٢. ..٠
٠تعالى اش شعائر تعظيم تحقيق الخامس: البحث  ٣٥. .................٠

٤٣الشرعي الص تشم سالم الثاني: الفصل 
٤٩الشرعي النص حفظ الأول: الخبحث 
٦٢. .........ي....... ؤ... ............الشرعي.النص توقير الثاني• المبحث 
٧٦الشرعي العس نصرة الثالش: البحّثا 

١الشرعي الصن فهم الراع* البحث  ١ ٠....٠ ١..ااإل..ب..١ ١ ١ ٠٠..١ ١ ٨٥.. اا..اا.٠
٠....الشرعي...الص حدمجة الخامس: المبحث  ٩٤. ...ؤي.ا...ا..... ... ..٠

٩٩.. ....٠........٠......ؤ............ؤؤ..ؤؤؤ....م.....بم......الخا;نمأت 

١ ٠٣المرامع هاتمة 
١٠٧الفوائد فهرص 




