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 :المقدمة 

 

الحمد هلل رب العاللمن  االالا و االما ل  أار  اامر الممماأن   حماد      

 : ب   بد هللا ا أر آله اصحبه ا   ملر  أر نهجه إلر يول الدي ، ابعد

 

لنقد فكم الادكتور  ادنلا اباماهنل، ل مال ر ياُه فناه افمدُت كتلبي هذا  :أوال    

   كثمو األخطلء ااألبلطنل االض الت االتنلقضلت    جهة؛ ال مل  ظهمه 

 دنلا    تعللل اا تداد بنفمه اتحٍد ألهل العأل  ا  جهاة نلنناة؛ ال مال لفكامه 

   تأننم ميء  أر كثنم    الشبلب االُمثقفن  الُمغتمي  بللمجل افكمه  ا  

هة نلننة؛ ال مل ر يُه    قأة المداد التي نقدت فكم  دنلا  ا  كال جوانباه ج

ألا الاامداد الكثناامو التااي ُصاانفه فااي الاامد  أنااه هااي  أاار .  اا  جهااة نللثااة

 همنتهاال ، فهنهاال قااد ركااات  أاار جلناام  ا جاالنبن   اا  فكاام  اادنلا ابااماهنل 

اتمكااه جواناام  خاامك  اا  فكاامه،  اا   اادل التوماا  فااي امتقالاالء  خطاالء 

فجاالء نقاادنل لفكاام  اادنلا ابااماهنل  ماالهمة . نحمافاالت االاا الت المجاالاا

 .  تواالعة  نل لنُقدل لأقلرئ نقدا ال   ُ مكاا لفكم المجل

 

بللنماابة لأمالاالدر التااي ا تماادُت  أنهاال فااي نقااد فكاام  اادنلا، فقااد : ثانيااا     

رجعااه  ملماال إلاار خطبااه الأقلتااه المفمأااة ، اإلاار  طمالتااه اكتبااه التااي 

اتجام اشاالرو هنال إلار  ا النالاو  . تبل ه في الشبكة المعأو لتهنشمهل  

التاااي نقأتُهااال  ااا   قاااواه  ااادنلا اباااماهنل هاااي نالاااو   مأاااوءو بلألخطااالء 

اال  ئنة، اأنم ُ نقحة اال مأمة ، ابأماأوب دار  ركناغ أللبال، ألنهال فاي 

األصل ُخطم الأقلت  لقلهل صللبهل ارتجلال، جمعه بن  الأمالنن  العال ي 

. فتمكتُهل  أار لللهال، الال  ُصاححهل، ايتحمال  ادنلا  ما النتهل. فالنحاال

فعأر القلرئ  ا ينتباه إلنهال الانعأل  نهال لال تاأت  ا  ق بأنال اإنمال  نقأنلهال كمال 

 . اجدنلهل 

 

تجااام اشاااالرو هنااال إلااار  ناااه لمااال كلناااه  خطااالء  ااادنلا اباااماهنل : ثالثاااا    

مجلالت التي تكأل فنهل المجل، اانحمافلته اال الته ا بلطنأه كثنمو تشمل ال

اال تكلد تنتهي، فقد االمبه صفحل    كثنم  نهل ،ا ختمُت نملذ  ااواهد 

فعأاُه ذلاغ ألا .     ختأف جوانم فكمه    بلب التمثنل الوام  ال الحالم

التوم  في المد  أنهال يأخاذ اقتال طاوي  ، اياياد فاي لجال الكتالب، ايُتعام 
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بللث الذي تكثم  خطلؤه اانحمافلته ا بلطنأه كمل  ا ال.الم لف االقلرئ  عل

فهنه في الغللم لنس    الحكماة اال  ا  المالاأحة تتبا  كال  ا جال  خطلئاه 

االاا الته لأاامد  أنهاال، اإنماال يكفااي إظهاالر انحمافلتااه المنهجنااة الكباامك، 

اإ طاالء اااواهد كثناامو  اا   خطلئااه ا بلطنأااه  اا  باالب التمثناال الواماا  ال 

في نقدي لفكم  دنلا  أر جوانبه الالاحنحة القأنأاة كمل  ني لل  قف .الحالم

التااي تمنااا بهاال، ألنااي خالالااُه كتاالبي هااذا لأاامد  أاار ااابهلته ا بلطنأااه 

ا فتميلته اانحمافلته الل  ُخالاله شيجلبنلت فكمه القأنأة االكثنامو الادخ ، 

ا أنه . االتي ال يُمكنهل  ا تغنم اجه فكم  دنلا الُمظأل االهلدل لأعقل االعأل

 .ه ُ طللبل بللحديث  نهلفأم

 

ا خنااااما  مااااأه هللا  اااااق اجاااال التوفنااااا االمااااداد ،االثباااالت االنقاااان ،      

اصاااأر هللا  أااار  حماااد خااالتل األنبنااالء . ااشخااا   فاااي القاااوه االعمااال 

 .االمممأن 

 

   ، د ، خللد كبنم   ه

 ل 2112/فنفمي/11-هـ1331/ جملدك األالر/ 11 -الجاائم
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 : الفصل األول

 نقد مواقف لعدنان ابراهيم تتعلق بالدين والعلم واإليمان 

 واإللحاد وخلق الكون

 

 

 نقد مواقف لعدنان تتعلق بالدين والعلم: أوال

 نقد مواقف لعدنان تتعلق باإليمان واإللحاد:  ثانيا

 نقد مواقف لعدنان تتعلق بأدلة وجود هللا:  ثالثا

 نقد مواقف لعدنان تتعلق بأزلية الكون: ابعار

 نقد موقف عدنان من منهج الشك في المجال العلمي: خامسا
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 نقد مواقف لعدنان ابراهيم تتعلق باإليمان واإللحاد والدين 

 والعلم وخلق الكون
كثناامو  تبناار البللااث  اادنلا ابااماهنل  واقااف تضاامنه ااابهلت ا خطاالء     

دلاه .تتعأا بللدي  االعأل، ااشيمالا ااشلحالد، االقاوه بخأاا الكاوا ا  لنتاه

 أاار قأااة  أمااه ،االااعف  نهجااه االمااتداللي، امنعمالااهل اننلقشااهل انباان  

 :  يفهل اتهلفتهل    خ ه المبللث االتنة

 

 : نقد مواقف لعدنان تتعلق بالدين والعلم: أوال 
أاا بللادي  االعأال  أنباة بللشابهلت ااألخطالء لعدنلا اباماهنل  قاواه تتع       

اا التطور الفكم الديني إخواني  بم البشامية لتار : ))ااألبلطنل،  نهل قوله

   الفتمو البدائنة ي كد دائملً  ا اشلاه اذا تالق تالاويمه  أار  ناه  تمالٍل تمل الً 

فاالر  ا ا لتاار فااي األد ياالا ا االلل تمل االً ذ يُفق ااد ، يكفاام الناالا بااه، لكاا  المف

التولندية هاذا اشلاه يتادخل فاي الشالا الطبنعاي ااشنمالني االنلنال بأماأوب 

ة القاوانن  الطبنعناة ااشجتمل ناة، هـاـذا يمفُضاه  ملف م ابأمأوب ينتهغ ُلم  

إا : العقل الفأمفي الجديد، االعقل العأمي يمفُضاه تمل ال، فتامن هنال  شاكأة 

نلية االتدخل، ففقدنل الحلجاة الناه، ال آ نل به  تمل نل  تعللنلً بللكل ل، نفننل الع

اإ ااال  ا نااا    بتدخأاااه فاااي الشاااأا الطبنعاااي ! .. ((. نمياااده  لللجتنااال لاااه

كماال قأااه لكاال  اا  الااديلنلت التولنديااة تتحااد   اا  تاادخل ))ا. ااشنماالني 

ماالفم، اياا  هااذا التاادخل الماالفم، انهاال المعجاااات؛ توقااف الا االا، توقااف 

مدا فنُشب  خمممبة فامد، العـاـقل العأماي الشمس، يحنر المنه، طعلل يُشب  ف

بااد  يتشااكغ فااي هااذه المماالئل، فاانح  ا ا فااي  الاام العأاال،  الاام النهضااة 

اطبعل هذا كأه يضمب نظمياة اخالانة )) ا. 1((ااالص ح االعأل الحديث 

الااه التااي هااي نظميااة الهوتنااة  عتماادو، اشلااه فااي األدياالا المااملاية الث نااة  

 .2!.((يُعل ل كشخص

قولااه أناام صااحنح فااي  عظمااه افنااه ااابهلت ا بلطناال ا خللفاالت  :أقااول    

ال يالح اصف الديلناة النالاماننة بأنهال ديلناة تولندياة،  :اوالام نة، ألنه 

ألا التثأنااث النالااماني هااو . تثأنثنااة اال يُمكاا   ا تكااوا تولنديااة فهاي ديلنااة

فهاو تثأناث يقاول  أار ن ناة  -تثأنث في تعدد ا لهة النس تثأنثل فاي الالافلت

                                                 
1
 .3، الحأقة  2113 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل، :  دنلا ابماهنل  
2
 .5، الحأقة  2113ر  دنلا ابماهنل،  طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتو:  دنلا ابماهنل  
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األب ، ااالب  ، اراح القدا،  اكال  نهال إلاه قالئل بذاتاه، افاي : آلهة ، هي

 االانص النالاماني. !!!! نفاس الوقاه هاو إلاه االاد لمام   ال النالالرك

جلء في : ))  ا تي يشمح ذلغ ايُثبته ايُ كده ، يقوه الشنخ  حمد  بو  همو 

لنوفل ب  نعمة هللا ب  جامجس النالاماني إا  قنادو " مومنة مأنملا"كتلب 

الناللرك التي ال تختأف بللنمبة لهل الكنلئس اهي  صل الدمتور الاذي بنناه 

ط الكاال، خااللا  ب االااد، الاالب: المجماا  الننقاالاي هااي اشيماالا بهلااه، االااد

المملاات ااألرض، كل  ال يامك ا ال ال يامك، ابامب االاد يماو ، االبا  

الولنااد المولااود  اا  األب قباال الاادهور  اا  نااور هللا، إلااه لااا  اا  إلااه لااا، 

 ولود أنم  خأو ،  ملا لابب فاي الجاوهم، ا ا   جال خطليلنال نااه  ا  

 3م  نالالمملء، اتجمد    الماح القدا، ا    ميل العاذراء تاأنس، اصاأ

 أر  هد بن طس، اتألل اقبم، اقلل    األ وات فاي الناول الثللاث  أار  ال 

في الكتم، اصعد إلر المملء اجأس  أر يمن  المب، امنأتي بمجاد لنادي  

األلنلء ااأل وات، اال فنلء لمأكه، ااشيملا باللماح القادا، الامب المحناي 

 .4((لنلطا بلألنبنلء المنبثا    األب، الذي هو االب  يمجد له، ايمجده، ا

ااالاااح  ااا  ذلاااغ  ناااه ال يُمكااا  ايماااتحنل  ا تكاااوا النالاااماننة ديلناااة      

قااله . تولنديااة، الااذلغ  نكاام هللا تعااللر  أاار النالاالرك تثأنااثهل اكفاامهل بااه

اْ  إ ل اـٍه إ الَّ إ ل اـهف :))مبحلنه ال    ي   ق اللُوْا إ اَّ هللاق  ن لل اُث ن   ن اٍة ا    ف م  الَّاذ  ادف  لَّق ْد ك  ال  ا 

ابف   ل اانلف  ااذ  ااْنهُْل    ف ااُماْا    ي   ك  اا َّ الَّااذ  مَّ اال ي قُولُااوا  ل ن م  مَّ إ ا لَّااْل ي نت هُااوْا    : الملئاادو()ا 

لن هُ   ا ))، اال ((23 ادف ُماْبح  ال  ُ إ ل اـهف ا  ل هللاق ْنماً لَُّكْل إ نَّم  ال  ت قُولُوْا ن   ن ةف انت هُوْا خ  ا 

ل دف لَّهُ  ك ان ً  ي ُكوا  ل هُ ا  ف ار ب الهللق  ا  ك  ل ف اي األ ْرض  ا  ات ا    لا  ل ف ي المَّم  : النمالء)  

فللتثأنث ال يُمك  اا يكوا تولندا، اال التولند تثأنثل اإال كلنه كال ((. 121

األدياالا تولنديااة بحكاال انهاال تاا    بوجااود كبناام ا لهااة  اا   علاننااه كهلااه 

، اآلهاة  شامكي العامب  ا  -العقاوه اشلهناة -5 رمطو اا لهة الممل دو لاه

ْمُد ))إيملنهل بلهلل  ُ قُل  اْلح  اأْل ْرض  ل ن قُولُ َّ هللاَّ ات  ا  لا  أ ا  المَّم  ْ  خ  أ ْلت هُل  َّ ل ب   م  ا 

َّ  ب ْل   ْكث ُمهُْل ال  ي ْعأ ُموا    ((. 25: لقملا )هلل 

 ا  اال التولنااد فااي النهوديااة، فهااو اإا كاالا  لماا   اا  تولنااد النالااماننة    

فهناه تولناد فناه دخا  ااامن  -اهو لنس بتولند كمل بننله   ا ه –الما ول 

فما  . انواقص كثنمو جدا ، ال  جله لأمقلرنة بننه ابن  تولناد ديا  اشما ل

                                                 
3
كمل  ا لكلية الفداء خمافة    خمافلت النالماننة ا بلطنأهال، . ذلغ الا ل بلطل ألنه قلل  أر خمافة التثأنث، ا ل بفني  أر بلطل فبلطل 

آ ا  ا مال صاللحل دخال الجناة ،  تتنلقض     بد  العبودية التي خأقنل هللا تعللر     جأهل افامض  أننال ااميعته ، اكأفنال بللعبالدو، فما 

 . ا   كفم ا مل المنبلت دخل النلر، اال دخل هنل لحكلية الفداء، اال  عنر    القوه بهل ألنهل تعطل  بد  التكأنف 
4
 . 121: هـ    1313 حلالمات في النالماننة ، المئلمة العل ة لأدراملت االبحو  ، الميلض، :  حمد  بو  همو 
5
االكتلبالا  نشاوراا . اتهلفه اب  راد في كتلبه تهلفه التهلفه. جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل : خللد كبنم   ه:    ذلغ  نظم 

 .ارقنل اإلكتماننل
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هللا بأنه ال يعأل أنم  صفلت إله النهودية كمل تضمنهل العهد القديل انه اصف

ففاي .  ل يمياد  أماه  المموات ااألرض، فهذا  راد  ا يعأل ناه بنفمه لنمك

فم التكوي   قد  اخطنبتهل كثم، قد ا مورو مدال صماخ إاق  :المب اقله))م 

، ا تي صماخهل لمم بللتملل، فعأوا هل ا رك  ناه جًدا،  ظمه  اإال إليق

ااصاافه هللا بأنااه تعاام  اا  خأااا العااللل ، ا (( . 21-11/21:تكااوي  -فااأ أل

ا بالرن : ))امتماح في النول الملب  ، ا  ناه لااا ألناه خأاا اشنمالا، فقاله

هللا النااول الماالب  ا قدمااه ألنااه فنااه امااتماح  اا  جمناا   مأااه الااذي  ماال هللا 

ا حااو  اا  اجاااه االرض : قاااله الاامب))،ا(( 2/3: ماافم التكااوي  () خللقاال

نملا    بهلئل ادبلبلت ا طنور الماملء الناي لاناه االنملا الذي خأقته اال

 ( . 2-1/1(()اني  مأتهل

فاي ذلاغ الناول يحأاا ))ا نه اماتأجم اافمو لنُحأاا ذقناه،ا ينتاف ااعمه       

المند بمومر  متأجمو في  بم النهم بمأغ ااور الماا ا اعم الامجأن  ا 

فاه ، ا ا نالرا ا ا دخلنل صعد  ا   ن( . 2/21:  اعنل (() تنا  الأحنة ايضل

فلرتجه االرض ا ارتعشاه اماس الماملاات ارتعادت ا )) خمجه    فمه

ارتجه ألنه أضم صعد دخلا    انفه ا نلر    فماه اكأاه جمام اااتعأه 

ا نااه ياانفخ فااي البااو  ايماانم فااي (.  22/1: ماافم صااموئنل الثاالني) (( نااه 

المب ا يمك المب فوقهل امهمه يخم  كللبم  ا المند ))   ااب  الجنوب 

ا  ناه ( . 1/13:مافم  كميال (() ينفخ في البو  ا يمانم فاي  اابا  الجناوب

 ( .  21/15: الماا نم ) يشمب الخمم ، فلمتنقظ يو ل كنلئل جبلر  خمور 

اذ ب  أار آدل الاواء  ناد ل        افم التكاوي   باأا هللا ك  ا نهل  ل جالء فاي م 

همال، اذلاغ  ا اشلاه كلناه صالدقة  ع -الشانطلا -كلنل في الجناة، لكا  الحناة

ال تاأك   ناه اال :))   ناد ل  دخأهمال جناة  ادا قاله لهمال  ا  نمام الشاجمو 

فحمام ( . 3-3/3:تكاوي  -لا  تموتال : فقلله الحنة لأمام و. تممله لب  تموتل 

  مه  ا الحنة هي التاي كلناه صالدقة، ااشلاه كاذب بهمال ألنهمال  كا  الال 

فم إر نال  ا  العها.  !!!!يموتل آه يال ماند الامب لقال اناغ : )) د القاديل افي م 

 ( . 3/11:إر نل –خدا ل خلد ه هذا الشعم 

فم التكوا  ا يعقوب صلر  اشله فغأبه، الل يد ه لتار اماتجلب      افي م 

اطأقني ألنه قد طأ  الفجم فقاله ال اطأقاغ اا لال تبالركني )) : لطأبه، فقله له

ر اممغ فاي  ال بعاد يعقاوب بال فقله ال يد . فقله له  ل اممغ فقله يعقوب .

ا ماااأه يعقاااوب ا قاااله .امااامائنل ألناااغ جلهااادت  ااا  هللا االنااالا ا قااادرت 

) ((اخبمناااااي بلمااااامغ فقاااااله لمااااالذا تماااااأه  ااااا  امااااامي ا بلركاااااه هنااااالن 

 ( .21-32/21:تكوي 
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فم لاقنله  ا إله النهود   م النبي لاقنله  ا يأكل الشعنم ابما       افي م 

اتأكاال كعكاال  اا  : ))، فقااله لااه!!!!  االل الناالا  اشنماالا فنُخباهماال ايأكأهماال

ا قااله .الشااعنم  أاار الخاامء الااذي يخاام   اا  االنماالا تخباااه ا االل  نااونهل 

. المب هكذا يأكل بنو اممائنل خباهل النجس بن  اال ل الذي  اطمدهل النهل 

فقأه آه يل مند المب هل نفمي لل تتنجس ا   صابلي الار االا لال اكال  نتاة 

فقله لي انظم قد جعأاه لاغ خثاي البقام .دخل فمي لحل نجس  اا فميمة ا ال

 ( . 15-3/12:لاقنله(() بده خمء االنملا فتالن  خبان  أنه 

افم إااعنل  ا  العهاد القاديل  ا الامب ياُلاأ  هل اة بنالت صاهنوا       افي م 

ا قله المب    اجال اا بنالت صاهنوا يتشال خ  : ))ايُعمي  وراته  فقله

نال  ا أال اات بعناونه  ا خالطمات فاي  شانه  ا ا يمشن   مدادات اال 

يخشخشااا  باااأرجأه  يالاااأ  الماااند هل اااة بنااالت صاااهنوا ا يعااامي الااامب 

 (.12 -11/ 3:إاعنل(() ورته 

ا خنما إا إله النهود  ينمر  واننقه، لهذا ذكم  نه جعل قوا قااح فاي       

ي اصانعه قوما )): المحلب لنتذكم  نثلقاه الاذي بنناه ابان  بناي آدل ، فقاله

المحلب فتكوا    ة  نثل  بنني ابن  كل األرض ، فنكاوا  تار  نشام  في

ايظهام القاوا فاي الماحلب إناي  ذكام  نثالقي الاذي  ماحلبلً  أار األرض ،

، ف  تكوا  يضالً المناله طوفلنالً  بنني ابننكل ابن  كل نفس لنة في كل جمد

 بالامهل ألذكام  نثلقالً  لتهأغ كل ذي جمد ، فمتر كلنه القوا فاي الماحلب

 /9 :تكاوي )  - بديلً بن  هللا ابن  كل نفس لنة فاي كال جماد  أار األرض 

فم  نخلئنل  ا اشله قله(( . 13-16    اجال ذلاغ اناوح ا االاوه : ))افي م 

 -ا شاااي للفنااال ا ميلنااال اصااان  نحنبااال كبنااالت ااك انولااال كم اااله النعااالل

 (.  1/1:  نخلئنل

 ل هو الدي  الولند الذي يقول  أر التولناد الحاا االحقنقة  ا دي  اشم     

االالحنح االاللفي الذي ال خاد  فناه اال دخا ، اال تجاد لاه  ثان  فاي  ي 

ُد  ل اْل ي أ اْد : ))   ذلغ قولاه تعاللر. دي     األديلا ام  ُ الالَّ ادف  هللاَّ ُ   ل  قُاْل هُاو  هللاَّ

اادف  ل ااْل ي ُكااْ  ل ااهُ ُكفُااًوا   ل  ل اْل يُول ااْد  ا  ت ي ))  ،ا(( 3-1:اشخاا   ()ا  اا   قُااْل إ اَّ ص 

اْمُت ا   ن اال  ل غ   ُ   ب اذ  ام يغ  ل اهُ ا  ن    ال  ا  الل م  بل اْلع  َّ  ر  الت ي هلل  م  ْحن الي  ا    نُُماك ي ا    ا 

ن    ُه اْلُمْمأ م   ((. 113-112:األنعلل)   اَّ

كمااال  ناااه ال يالاااح إلحااال  النهودياااة االنالاااماننة  بلشمااا ل ااصااافهمل     

إا دياا  هللا : األالاار: للااديلنتنق  المااملايتن  ، فهااذا بلطاال قطعاال  اا  جهتاان ب

تعااللر االااد هااو اشماا ل، فكاال األنبناالء جاالؤاا باادي  االااد، فللاادي  االااد 
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ي   : ))قله تعللر. االمملالت  تعددو ل اْخت أ ف  الَّذ  ْم  ُل ا    ند  هللاق  اش  ي      إ اَّ الدل

ي الت  هللاق  ف اه اَّ   ُْاتُوْا اْلك ت لب  إ الَّ  ا  ي ْكفُاْم بَ  ْأُل ب ْغنلً ب ْنن هُْل ا    لءهُُل اْلع  ل ج      ب ْعد    

م لب     م م يُ  اْلح 
ينالً ف أ ا  ))،ا((11: آه  ماماا )هللاق ْما  ل  د  ْنام  اش  ا  ي ْبت اغ  أ  ا   

م ي    لم  و       اْلخ  م  هُو  ف ي ا خ  ْنهُ ا  ا   ))ا( (15: آه  مماا)يُْقب ل     ا م    ل ُكل  ل

ُ وم ار  اه نل  ا  اْنن ل ب اه  إ ْبام  صَّ ال ا  ْنن ل إ ل ْنغ  ا    الَّذ ي   ْال  ر ب ه  نُوللً ا  صَّ ل ا  ي      الدل

ل ت ْدُ وهُْل إ ل ْناه   أ ر اْلُمْشم ك ن      بُم     قُوا ف نه  ك  ال  ت ت ف مَّ ي   ا  ق نُموا الدل
نم ر   ْا    ا   

ُ ي ْجت   ي ْهد ي إ ل ْنه      يُن نمُ هللاَّ لُء ا   ((. 13: الشورك)ب ي إ ل ْنه      ي ش 

إا الديلنتنق  النهودية االنالماننة كمال همال ا ا، ال يالاح  :الجهة الثانية    

ألا كا   نهمال ال يمأااغ اال . اصافهمل بللاديلنتنق  اال بللمماللتن  المااملايتن 

نه دي      ند هللا، بل العكس إا ك  دلن  االدا يثبه انه  رمللة نبوو، اا  

 نهمل تضم   بلت الشواهد ااألدلة العأمناة القطعناة التاي تثباه  نهمال دينالا 

الو ال  ا القمآا الكميل هو الذي  خبمنل بأا . 6 ائفلا  تهلفتلا بلط ا قطعل

 صاال الااديلنتن  النهوديااة االنالااماننة صااحنح ناال ُلمفتاال لماال آ ناال بأصااأهمل 

اهاذا األصال ال يُمكا  إنبلتاه قطعال إال باللقمآا الكاميل، اال . المملاي  ص 

 . يُمك  إنبلته بللتلريخ اال بللعهدي  القديل االحديث

اال يالااح فااي دينناال اصااف هللا تعااللر بللشااخص، فهااذا اصااف يهااودي      

انالااماني، اقااد اصاافه نالااو  العهاادي  القااديل االحااديث اشلااه بالاافلت 

 اجود لاذلغ فاي اشما ل ، ففناه  ا هللا تعاللر اال. األاخل  كمل بننله    ه

الاانس  اا  امااملئه اال .هااو الخااللا لااه األمااملء الحماانر االالاافلت الُمثأاار

صااافلته  ا يُمااامر بللشاااخص ، فهاااذا امااال يطأاااا  أااار المخأاااو  ال  أااار 

فواالح    ذلغ  ا  دنلا ابماهنل  يتكأل بداا الوابط اشما ل، اال .الخللا

اكالا  أناه  ا يفام  بان  اشما ل ابان  النهودياة  .بضوابط العقل اال العأل 

 أمل بأنه يجم  أر  كال  ا  . االنالماننة، لكنه لل يفعل ذلغ جه   ا تعمدا

يتكأل    اشم ل مواء كلا  ماأمل  ا كالفما  ا يفام  بان  اشما ل اأنامه، 

االكا ل الاذي قللاه  اادنلا .  اهاذا   ام يفمالاه  أناه اشما ل االعقاال االعأال

 .اشم ل في ايء، اهو افتماء  أنه اال تالح نمبته إلنه  ص  لنس   

كلا يجم  أر  دنلا إبماهنل اا ال يحشم اشم ل    النالاماننة  :ثانيا     

ال .االنهوديااة اأنمهماال فااي تقمياامه اك  ااه  اا    قااة هللا تعااللر بااللكوا 

كاوا يالح ذلاغ ألا اشما ل  كاد  امارا اتكامارا  أار  ا هللا تعاللر خأاا ال

افااا قااوانن  اماان  إلهنااة ال تتغناام  باادا، إال  ا يشاالء هللا تعااللر  نااد ل يميااد 

                                                 
6
 . االكتلب  نشور ارقنل اإلكتماننل . الكتلب المقدا لنس النل إلهنل :  نبُه ذلغ في كتلبي 
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 نهل قولاه . انهلء الكوا  ا يوقف بعضه جائنل  ا كأنل لمم إرادته الكمته

يماً : ))تعللر هُ ت ْقاد  اْيٍء ف ق ادَّر  أ ا  ُكلَّ ا  خ  ب اله  ))، ا((  2: الفمقالا()ا  ك اْلج  ت ام  ا 

وً  د  ل   بُه ل ج  ب نامف  ت ْحم  ْيٍء إ نَّهُ خ  لب  ُصْن   هللاَّ  الَّذ ي   ْتق    ُكلَّ ا  مَّ المَّح  ه ي  ت ُممُّ    ا 

أُوا   ل ت ْفع  ال  الأَّْناُل ))،ا(( 11: النمل()ب م  م  ا  ا تُْدر ن  اْلق م 
ي ل ه ل    ال  الشَّْمُس ي نب غ 

ُكلٌّ ف ي ف أ ٍغ ي ْماب ُحوا   لب ُا النَّه لر  ا  أ اْه ))، ا((31: ياس()م  ُمانَّة  هللاَّ  الَّت اي ق اْد خ 

ااد  ل ُماانَّة  هللاَّ  ت ْبااد ي ً  ل اا  ت ج  اا  ق ْبااُل ا  التاار المجتمعاالت كلنااه ((. 23: الفااتح()  

ُمانَّة  هللاَّ  : ))ا لتااه تحكمهل من  في للالمهل ا لالنهل، بدلنل قولاه تعاللر

د  ل ُمنَّة   ل   ت ج  أ ْه     ق ْبُل ا  أ ْه     ))، ا((23: الفتح()هللاَّ  ت ْبد ي ً  الَّت ي ق ْد خ  ق ْد خ 

ب ن    ااذَّ لق ب ااةُ اْلُمك  االا     ْنااف  ك  اانُماْا ف ااي األ ْرض  ف االْنظُُماْا ك  آه ()ق ااْبأ ُكْل ُماان  ف ف م 

 ((.132:  مماا

كمل  نه ال يحا لعدنلا اال لغنمه اال يالح  ا يالف تدخل هللا تعاللر فاي    

، فهاذا جهال ((لم ة القوانن  الطبنعنة ااالجتمل نة  ينتهغ))  خأوقلته بأنه 

كبنم بلهلل تعللر ااقللة اقأة  دب ، ألا هللا  ا اجل فعله لمل يميد ايتدخل 

فهااو . فااي العااللل كماال يميااد ا تاار يميااد ابماال يميااد بقدرتااه ا أمااه الكمتااه

اتدخأاه فاي العاللل لانس . مبحلنه لكنل افعله لمل يميد ا أر كل ايء قاديم

فااهذا كاالا يحااا . اال يحااا أللااد اا ينكاام  أنااه تدخأااه فااي  خأوقلتااه بثاال 

لالللم  الن   ا يتدخل في لمكة امنم آالت  النعه كمل يميد جائنال  ا 

 الار  ا  -الاه المثال األ أار -كأنل اال يحا أللد اا ينكم  أناه، فالهلل تعاللر

يفعاال  اال يشاالء بمخأوقلتااه اال يحااا أللااد اا يعتاامض  أنااه، ا اا  يعتاامض 

 . فهو جلهل، ا جللد  علند، اا صللم هوك   أنه

لااانس صاااحنحل  ا العقااال االعأااال يمفضااالا تااادخل هللا تعاااللر فاااي  :ثالثاااا    

 خأوقلتااه اقوانننااه التااي خأااا بهاال الكااوا اماانقمه بهاال، فهااذا ال يقولااه  قاال 

صااميح اال  أاال صااحنح، اإنماال يقولااه جلهاال،  ا جللااد  علنااد،  ا صااللم 

نمه نقضل لمن  الكوا اال هد ل لهل اإنمل هي ألا  عجاات االنبنلء ل. هوك

فم  الثلباه اام ل  ا هللا تعاللر لاه . نفمهل    من  هللا تعللر في تأيند رمأه

ُمن  جلرية تحكل الكوا النلو األلنالء ، الاه مان  خلرقاة تتعأاا بمعجااات 

اال يوجد  ي تنلقض بن  هذيق  النو ن     المن ، فكل نو  يعمل . األنبنلء 

االشالهد  أار ذلاغ . له، فنح    لل اخت ر تنو  ال اخات ر تنالقضفي  جل

 ا هللا  ياد  نبناالءه بمعجااات كثناامو كمعجاااو ااا البحاام ، فعطال بهاال بعااض 

من  الكوا تعطن  جائنل   لنل ا كلنل، لكنهل لل تُحد  االطمابل فاي الكاوا 

ا  أار ، اال  طأه مننه، نل بعد ل  دت دارهل ااقفهل هللا تعللر ابقاي الكاو

نل  ند ل  صبحه  عجاات األنبنلء المتعأقة بللخوار  الكونناة  قال . قوانن  
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ل  ب ل ي لت  : )) همنة بعد ل كفم النلا بهل ،  اقفهل هللا تعللر ن ل   ا نُّْمم  ن ع  ل    ا   

لُاااوا   اااذَّب  ب ه ااال األ اَّ ، ا والاااهل باااللمعجاو العأمناااة ((51: اشماااماء)إ الَّ   ا ك 

فهااو . القاامآا الكااميل الااذي تحاادك هللا بااه اشنااس االجاا   عاال الخللاادو، اهااي 

 . عجاو  أمنة  تجددو ال تنتهي اال تنقضي  عجااته إلر النول القنل ة

فمعجاات األنبنلء ال تتنلقض    من  الكوا اقوانننه، اقاد لادنه كثناما     

في التلريخ  أر  يدي األنبنلء، لكنهل لل تعطل الكاوا اال نقضاه اال هاد ه 

فكلنه تق  في في ظمر  حاداد ا كالا  عان ، الال يضاطمب الكاوا . مننه

 - أناه الماا ل- ا  ذلااغ  اث  فعناد ل  نشاا البحاام لمومار. اال تهاد ه ماننه

فهااذا لاال يعطاال قااوانن  البحاالر، اال لااد  لهاال  اال لااد  لأبحاام الااذي الاامبه 

 أناه -االنالر التاي  اقفهال هللا تعاللر  ا   ا تحام  اباماهنل.  ومر بللعالار

لل ت د إلر توقف النلر    اشلما  في كل العاللل، اال لادنه لغنام  -لم لا

فاللمعجاات لنمااه  شااكأة . اباماهنل، ناال مام لا  اال  الد األ اام إلار طبنعتااه

اهاذا . اص ، اال هي هلد ة لأكوا اال لأعقل، بل هي  توافقاة تمل ال  عهمال

ر ااختأا  شكأة ال اجود  خ ر  ل   مه  دنلا ابماهنل  الذي أللط المق

 . لهل  ص  في دي  اشم ل 

اال يُمك  اا تكوا  عجاات األنبنلء  خللفة لأعأل اال نلقضة له، ألا العأال   

ال ينفنهل اال ينكمهل اال يحكل  أنهل بلالمتحللة، اإنمل يقوه به كلا اقو هل، 

ألا العأاال الااذي  نبااه  ا الكااوا خلالاا  . ألنهاال لنمااه هلد ااة لماان  الطبنعااة

امن  كوننة تمنمه اال يمتطن  اشنمالا توقنفهال اإيجالد  ثأهال، فهاو لقوانن  

 أنالر مانة  ا  21نفمه الذي قله لنل بأا الكوا كلا  اد ل نال ُخأاا  ناذ نحاو 

اانه    جهة  خامك مالئم إلار الااااه، امتضاطمب قواننناه اتتهادل  .7 قل

لت، لاه ابمل األ م كذلغ فللكوا بقواننناه هاو  ا  الممكنا.  ند ل ينتهي  ممه

اهو بهاذه الالافة كاللمعجاات  فهاي  مكناة النماه . بداية امتكوا له نهلية

 متحنأة، اال تحد   أر ايدي المخأوقلت اإنمل بهرادو    هللا تعللر ا  امه 

فللمعجاات ال تتنلقض    من  الكوا كمل   ل  ادنلا، ألنهال هاي . الكمته

مفضاالا  عجاااات الاانس صااحنحل  ا العقاال االعأاال ي.  نفمااهل  اا  ماان  هللا 

 .  األنبنلء، فهمل ال يمفضلا ذلغ اال ينكمانه

ا نهل  يضل  ا  دنلا ابماهنل  الر إلار  وقاف طلئفاة  ا  العأمالء  ا        

  ل العأملء األافنلء لمانه  العأال فنمفضاوا تملااا ال : ))قوانن  الطبنعة، فقله

                                                 
7
 . 51: ، الكويه ،  133: العأل في  نظوره الجديد، تمجمة كمله خ يأي،،  للل المعمفة، رقل :  رابمت  أماا، اجور  متلنمنو 
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ض اال يقباال قالنوا طبنعااي مالري دائماال اال يُانق  .. ال جاله لأتادخل لتاار هلل 

 .8!.((هكذا يقولوا>> .. امتثنلءات

ال يالااح اصااف هاا الء العأماالء بااأنهل  افناالء لأعأاال ، ألا العأاال :  قااوه     

الالحنح ال يقوه بمل قللوه ، اهل تبنوا ذلغ الموقف بمأبلتهل  كثم  مل تبنوه 

إا الكاوا  خأاو  امالئم إلار : فهو يقاوه. ألا العأل ال يقوه ذلغ  بدا. بللعأل

فاللعأل . اهذا يعني  ا قوانن  الكوا هي جاء  نه امتنهلر بلنهنالره. اااهال

ألا  . يقوه بأا القاوانن  كمال يالافهل العأال  نهال يُمكا  اا تنهالر فاي  ي اقاه

   ذلاغ  ا . ظلهمو الفنلء ا التد نم في العللل هي ظلهمو  أمنة نلبتة قطعل 

مو ، تُولاد ا تماوت فاي  أملء الفأغ ذكماا  ا  جما ل ا كواكم ا نجو ل كثن

–ا ا  رالانل . الفضلء الوام  ،ا تحد  فنه  يضل اصاطدا لت كثنامو جادا 

الااة لهااذه األخطاالر  اا  األاااعة الكوننااة  -التااي نعااني  أنهاال هااي  يضاال ُ عمق

إا كوكبنل هاذا )) ا. 9،ا   األجملل الغميبة التي في إ كلنهل  تد نم األرض

عأل لال يقال باأا القاوانن  ال فالل. 10((هو كوا هي  مالة لأاااه في لحظة 

فموقااف هاا الء . تنهاالر  باادا،اإنمل قاامر بأنهاال مااتنهلر  نااد ل ينتهااي الكااوا

العأملء الذي  ذكمهل  دنلا لنموا  افنلء لأعأل بموقفهل    قوانن  الكوا كمل 

 . اصفهل  دنلا اإنمل هل  افنلء لمأبلتهل ا ذهبنلتهل ال لأعأل

إلاار  وقااف العأماالء الغاامبنن   اا  القااوانن  فااي ا نااد ل  ااالر  اادنلا       

إبعاالدهل لتاادخل هللا فااي الكااوا اتممااغ العل ااة بااأا هللا هااو الفل اال المبلااام 

ح ايقاادقل تفماانماته : ))اإمااقلطهل لاادار القااوانن  فهنااه قااله فالاالر العأاال يتاابجق

أاي المالذ   هللا "العأمنة الدقنقاة لهاذه الظالهمو اا تأاغ إ اء هاذا التفمانم الُجم 

إذا رفض العأل بلنه يوجاد إلاه اال اناه فعال كاذا .." هللا اراد.. هللا خأا.. فعل

البماف الموقاف كأاه   .العأل فقط هو الاذي يعطنناي الجاواب.. االخأا كذا 

 . 11((خطأ بمبم إفماط ا تفميط 

لنس العأل اال الولي الذي قله ذلغ اإنمل هو خطاأ  ا  الجالنبن ، :  قوه     

طاا اا فااي إبعاالدهل لتاادخل هللا فااي الكااوا الااذي خأقااه، فللعأماالء الغمبنااوا  خ

االعل ة  خطأت  ناد ل ا تقادت اا تادخل هللا فاي تماننم الكاوا يأغاي اجاود 

فللطمفلا جلنم الالواب ، ألا العأل اكتشاف .ادار القوانن  في تمننمالعللل

 ا الكوا  خأو  اُ منم بقوانن  اانه ملئم إلار الااااه اهاذا يماتأال لتمال 
                                                 

8
 .13، الحأقة  2113 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل، :  دنلا ابماهنل  
9
 . ا  ل بعدهل  1 1: ة  نمهل في  ملر الكوا ،  الكوار  الكونن: النهلية : فمنغ كأو  :  نظم  
10
 .   11: نفس الممج  ،   
11
 .13، الحأقة  2113 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل، :  دنلا ابماهنل  
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خأقه اهو الاذي يُمانمه بتأاغ القاوانن  التاي يُمكا  اا تاااه فاي  ياة   ا خللقل

فنح  هنل ا لل كوا  خأو  له خللقه اخلال  شرادته اقدرته، النس . لحظة

اْمُس : ))اهذا الذي قمره الشم  كمل في قوله تعللر. له  ي اختنلر  عه ال  الشَّ

ال  الأَّْنُل  م  ا  ا تُْدر ن  اْلق م 
ي ل ه ل    ُكلٌّ ف ي ف أ ٍغ ي ْمب ُحوا  ي نب غ  لب ُا النَّه لر  ا  : يس()م 

ك ))، ا((31 ل الً ف ت ام  أُاهُ ُرك  للاُف ب ْنن اهُ نُالَّ ي ْجع  لبلً نُالَّ يُ   ي م ح    ل ْل ت م    اَّ هللاَّ  يُْاج 

دٍ  ب لٍه ف نه ل     ب م  لء      ج  ُه      المَّم  يُن ال ل ه  ا  ْ  خ    ْد   ي ْخُمُ     نُم ب اه   اْلو  ف ناُل 

الر   ْبال 
ان ل ب ْمق اه  ي اْذه ُم ب لأْل  الُد م  الُء ي ك  ا  ي ش  ا   َّ ي اْلام فُهُ    لُء ا  : الناور )    ي ش 

ل ))ا(( 33 ال ت ل إ ْا   ْ م ك هُم  ل ب      اأْل ْرض    ا ت ُااال  ا  ات  ا  لا  ُغ المَّم  إ اَّ هللاَّ  يُْمم 

اا ه  إ نَّااهُ ك  اا  ب ْعااد  ااٍد  ل ااْ    ل  فُااوراً    أ نماالً أ  فااهذا كاالا اشنماالا ((. 31: فاالطم)لا  ل 

المخأو  يتحكل في  اللنعه العم قة التي صنعهل فنمنمهل كمل يميد ايوقفهل 

الااه المثاال  -جائناال  ا كأناال  تاار يشاالء، فماا  باالب  الاار  ا يكااوا الخااللا

ُ مانما اُ تحكمال ا وجهال لأكاوا الاذي خأقاه فنوقفاه  ا ياد مه  تاار  -األ أار

اهذا   م بديهي جدا ا   يقوه خ فه فهو جلهل،  ا  جللد  علند   ا  .يشلء

 .صللم هوك قلله لغلية في نفمه

ابذلغ يتبن   نه ال توجد  شكأة  بدا فنمل ذكمه  دنلا ابماهنل في الع قة      

ألا اشما ل جماا  باان  العنلياة اشلهنااة لأكاوا اباان  تاادخأهل . بان  هللا االكااوا

د  أاار اجااود قااوانن  إلهنااة تحكاال الكااوا بكاال  اال فنااه  اا  فنااه، اباان  الااـتأكن

فالهلل فاي الوقاه الاذي قاله لنال باأا الكاوا  حكاول بمان  ال . جملدات ا لنالء

تتغنم ، فقد  خبمنل  يضل  نه مبحلنه هو الاذي خأقهال اماخمهل اال تتغنام إال 

فاا  توجااد  يااة  شااكأة فااي   قااة هللا تعااللر بااللكوا، اإنماال . بهرادتااه ا  اامه 

دنلا ابماهنل هو الذي أللط البقس ا اكل الموالو ، الال يطملاه طملال  

 . صحنحل 

: ا    قوله  يضل  نه تأكل  ا  تادخل الادي  فاي العأال، فكالا  مال قللاه        

 رك انه لل يُخطيء    األملا، االخطأ     صأــه (  دنلا ابماهنل)ا نل ))

  قتاغ كادي  فاي الممالر ،  ل!لقنقة هو  ا يتدخل الدي  في المملر العأماي

الآآآ تدخل في العأل، .. الخ.. العأمي مواءا كنه ام ل اا  منحنة اا يهودية 

اليجو  ألي  فتي، ال  فتي الجمهورية اال  في الممأكاة، ال يجاو  : ا قولهل

كناف " ، " الذا تكتشافوا ا ا   الذا تماكتوا :" لعللل دي  اا يقوه لأعأمالء 

، العأال ..!، هذا ك ل فالر !"المحم ة  ا تُبنر تبنوا نظمية ا لهي النظمية

 .12((البد اا يعطر لمية تـــــل ة

                                                 
12
 .5، الحأقة  2113لذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل،  طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله ا:  دنلا ابماهنل  
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ألناه . قوله هذا أنم صحنح في  عظماه ، افناه أأاو اتكبام اتعاللل: اقوه    

ال يالااح  باادا التمااوية باا  الاادي  الحااا اهااو اشماا ل ااألدياالا البلطأااة : ااال

ال  : ))بااادلنل قولاااه تعاااللر كللنالاااماننة االنهودياااة ، فهمااال ديلنتااالا بلطأتااالا ا 

هُاْل  ا  ي اٍد ا  ْاي اة     تَّار يُْعطُاوْا اْلج  ي    ُاتُاوْا اْلك ت الب  ل  ا   الَّاذ  ال    ي   اْلح  ينُوا  د  ي د 

ُماا   لأ  هُاو  ))، ا(( 21: التوبة)ص  ْنهُ ا  ينلً ف أ   يُْقب ل     ْم  ل  د  ْنم  اش  ا     ي ْبت غ  أ 

اا   اْلخ   و     اام  اام ي   ف ااي ا خ  ا نااد ل يغناام الاادي  الحااا ((. 15: آه  مااماا )لم 

يجم  ا تُبعد كل األديلا    طميا العقل الالاميح االعأال الالاحنح اتكاوا 

لكا  إا ُاجاد الادي  اشلهاي الحاا فهنال يجام  ا . لهمل القنلدو في لنالو البشام

تكوا القنلدو له في كل  لواه البشم، اهو الذي يض   ناله  البحاث ايحاث 

ايأ م بللمنم في األرض ااكتشلر  ممار الكوا، اال يُمك   ا يكوا  أنهل 

اال يُمك  اا يحاد  تنالقض بان  الاولي . الدي  الحا  لئقل ا لل العقل االعأل

 . االعقل االعأل، فها لد  فبمبم موء فهل لأدي  ، ا العأل ، اا العقل

هودياة بلطال، الذلغ فها إلحل   دنلا ابماهنل اشما ل بللنالاماننة االن      

ااشم ل لث  أر العأل النلف  بكل فما ه، ااال  األمس الكبمك  لمنله  

البحااث ااالمااتداله، اتضاام   صااوه العأااول اكثنااما  اا  لقلئقهاال لاانس هناال 

ابمال اا األ ام كاذلغ فما  لاا اشما ل اا يوجاه العأاول . 13 وال  تفالنأهل

البحاث ، لكناه  ا هأهل ،اهو ل  يتنلقض  عهل ،ال  يحامل العأمالء  ا  لمياة

يوجههل ايالاوبهل، ايقاو هل ايهاديهل ،ايحاثهل  أار التمماغ بللموالاو نة 

لكنه    جهاة  خامك يقاف بللممصالد . االحنلد العأمي،ايقوق هل إا انحمفوا 

لااد لو الفماالد  اا  العأماالء الااذي  ينشااماا الملديااة ااشلحاالد اخمافااة التطااور 

ا الاأهل، ا ا   بعاد  العضوي تمتما بللعأل اهل  ا   خباث النالا ا  كامهل

 اا  ذلااغ  ااث  . العأماالء  اا  العأاال الالااحنح، اهاال كثنااماا فااي   لنناال هااذا 

 : الشواهد ا تنة

كالنوا الثالني مانة /  ل ذكمته  جأة العأول األ ميكنة فاي  ادد يناليمأولها    

 ا الااذي  يااد وا  -ال يتااور   أماالء التطااور))  :ل  اا  هاا الء بقولهاال 1115

لأجوء إلر الحنال االتادلنس لننماجوا  دلاة اهمناة تتفاا    االفتماء اا -العأل

 .14((اخنللهل ا أماالهل لنثبتوا  انلء تفتقم إلر الدلنل العأمي القلط  

يتضاام  ا تمافاال هل اال اخطنااما لأجنولااوجي التطااوري   :الشاااهد الثاااني     

إا المجل الجنولوجي ))  :فقله، متنف  جلي أولد في كتلبه التلريخ الطبنعي

                                                 
13
نقد العقل المأحد، اااقفلت     د نلء العق ننة، ااألخطلء التلريخنة االمنهجة في   لفلت : فالأُه جوانم  نهل في بعض كتبي،  نهل 

 . لبد الجلبمي ا حمد  ركوا
14
خأا ال تطاور ، : فميا    العأملء ا.  212: ك لأغمب المأحد ، دار القأل ، د شا ،  اشم ل يتالد:  حمد نبنل النشواتي: نق     

/  http://www.hurras.org:   ل يجم  ا تعمفه  ا  نظمياة التطاور  ،  نتاديلت لاماا العقنادو،  وقا :  بو لم هللا ا .   113:  

 . أر الشبكة المعأو لتنة 
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وانناا ص للد اااديد اي اناه أنام  كتمال  أار الوجاه المالاور  أناه فنه نق

يجب بالتالي ان نحرف فيه ونُدخل التعديالت فيه بطريقاة ييار مرةياة حتا  

بللمأل    اننل ال نمأاغ دلان  : )) اقله  يضل .15((يظهر عل  الشكل الحالي

االااكله مأمأة  عقولة  ا   لكننا نستطيع ان نخترع بلاما  أر االنتقلالت 

 .16((المتومطة بن  الكلئنلت المختأفة ا م فهل 

يتمثااال فاااي ا تااامار خطنااام اصااالدل قللاااه التطاااوري   :الشااااهد الثالاااث    

 أماالء : ))المتخالااص فااي  أاال اشنماالا األ ميكااي جااوا هااوكنس ، فقااله

درامة آنلر الفميلت  م ر البشم لاديهل  الدو دا االفتماالالت االتعل ال 

 .17((!! “ نقنة   النتلئ  اكأنهل لق

 هادة دكتور متخصص من داخل الحقل التطوري

 

إنااه ا تاامار خطناام ااااجل  الاانس بجديااد، فللمجاال  كااد  اال هااو  :أقااول   

 عمار    التطورين ، لكنه اهلدو هل ة انمننة     لد كبالر التطاورين ، 

اللاظ إناه قاله . فشهد الهد  نهل  أر انحمافهل    المنه  العأمي الالاحنح

بمعنر انهال يفعأاوا ذلاغ  ا  (( لديهل  لدو دا االفتمااللت)):    إخوانه 

ملبا إصمار اتمصد، اهو     لدتهل فهو  صل  ندهل النس امتثنلء  ند 

نل  ند ل يحمفوا الحفميلت لمم  هاوائهل اتمننالتهل ارأبالتهل . الضمارو

 يمتنتجوا النتلئ  انط قل    تأغ الدملئس ايتعل أوا  عهل  أر انهل لقلئا

فهااذا جلناام  ظأاال  اا  لااله العأاال فااي الغاامب الااذي تباالهر بااه التطااوري  . !!

 . !! دنلا ابماهنل ا  ثلله، إنه     َمي العأل في الغمب

                                                 
15
 داناة ال لللحالد ،  أار ، اراء ااهم  أملء التطور المعلصمي  لوه نظمية التطور  ا  خا ه قاماءات  ا  كتابهل العأمناة:   نق    

 .الشبكة المعأو لتنة
16
 داناة ال لللحالد ،  أار ، اراء ااهم  أملء التطور المعلصمي  لوه نظمية التطور  ا  خا ه قاماءات  ا  كتابهل العأمناة: نق      

 .لمعأو لتنةالشبكة ا
17
: الباااللثوا المماااأموا :  وقااا  ،  : جاااوا هاااوكس –ااااهلدو دكتاااور  تخالاااص  ااا  داخااال الحقااال التطاااوري :  فمياااا البنولوجنااال 

muslims.res.com 
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يتعأااا بتااياامات  االلل   لماالني  نثمابولااوجي  شااهور  :الشاااهد الرابااع     

كلا يتعماد اكبنم له ممعة  للمنة إنه راينم بماتي فوا  يتن ، اُكتشف  نه 

تحميف   ملر جملجل الحفميلت التي كالا يحادد   ملرهال انتالالرا لأتطاور 

كتبه صحنفة التأنجمار البميطلننة    الفضنحة الكبمك في اقد . العضوي

 : ، بعنواا2115/ فبمايم/11

تاريخ اإلنسان المعاصر كما عرضه الباحث األلماني يذهب هباء نتيجة )) 

” المع يُّزور تأريخ االكتشافات الرةيسية االحتيال األنثروبولوجي ال

)).!!18. 

” : ))  ا مال جالء فاي المقاله  ا بعاض تاايامات ذلاغ التطاوري المااار   

اهاي جااء الجمجماة . بدت االدو     كثم االكتشلفلت إنلرو في  أال ا نالر

 –مانة  31،111المكتشفة في  متنق  الخث قمب هل بور  بعمام  كثام  ا  

هذا، ))  ، ا(( فقودو بن  اشنملا الحديث االننلندرتله  لنث كلنه  هل لأقة

األلماالني (  ا  أال اشنماالا) أار األقاال،  اال قللاه بمافنمااور األنثمابولوجناال 

صااللم  Reiner Protsch von Zietenرايناام بااماتي فااوا  يتاان  

المنجلر المادخ  لا  ئاه العأمنان ، االقار  أناه ااالدو  للمناة، بعاد توجناه 

ارأال ذلاغ، فاها )) ، ا!!((” لتحديد  مم الجمجمة النلدرو جدا الد وو إلنه 

مانة فاي المجاله األكالديمي، قاد انتهار ا ا فاي  31البمافنمنم صاللم الاـ 

العالام )خاي بعد اكتشلر تاايمه الممانه  لهاذا التالريخ الأعدياد  ا  آنالر 

لنااث   أنااه جل عتااه باالأل س فااي فمانكفااورت  اا  ... األخاامك ( الحجاامي

، (األكلذيام االت  بالت)مافنماور  أار التقل اد بمابم العدياد  ا  اجبلر الب

االتي افقل لأخبماء فها خدا ه يعني  نه  أر اميحة كل أة    تلريخ تطور 

اقااد ظهاامت الفضاانحة ” ))  ، ا!!((” اشنماالا  ا يُعاالد كتلبتهاال  اا  جديااد 

 نااد ل تاال القاابض  أاار البمافنمااور بااماتي اهااو يحاالاه بناا  : لأنااور فقااط 

” ل  حتوياالت إدارتااه  اا  جماالجل الشاانمبلناي إلاار الوالياالت المتحاادو كل اا

 : 20ا   ذلغ  نظم  يضل الالورو ا تنة. 19!!((

                                                 
18
: البللثوا المماأموا :  وق  ، !! تاايم نتلئ    ملر  شمات الجملجل في خمافة تطور اشنملا الحديث :  فميا البنولوجنل : نق     

muslims.res.com . 
19
: البللثوا المماأموا :  وق  ، !! تاايم نتلئ    ملر  شمات الجملجل في خمافة تطور اشنملا الحديث :  فميا البنولوجنل : نق     

muslims.res.com . 
20
: البللثوا المماأموا :   وق ، !! تاايم نتلئ    ملر  شمات الجملجل في خمافة تطور اشنملا الحديث :  فميا البنولوجنل : نق     

muslims.res.com . 
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 :- اا  مااأوكنلت طلئفااة  اا   أماالء الغاامب -الخااام   -الشاااهد األخياار   

 ميكنااة خبااما  فاالده  ا مااتة  اا  األ vocativ” فوكاالتنف“ذكاامت صااحنفة 

 أار  ا يخمجاوا لأنالا ي كاداا لهال  ا (  رااوو)األطبلء تأقوا  قلب   لديال 

 111اكاال قاالااد  اانهل تأقاار !! المااجلئم ال تتماابم فااي اشصاالبة بللماامطلا 

 :اهااااااااذا هااااااااو رابااااااااط الخباااااااام!! .  21 لااااااااف داالر نظناااااااام اااااااااهلدته

-tobacco-http://www.vocativ.com/news/212533/big

doctors/ 

 

ابماال  ا األ اام كااذلغ فنجاام  أاار العأماالء  ا يكونااوا  أماالء لقاال ا ا ال      

يمتغأوا  كلنتهل ل نف ت    الوابط العأل ااألخ   ااأل لنة العأمناة ا ا  

اشماا ل ا أملئااه اا يقفااوا فااي اجااه العأماالء  ا اا  لااا. الااوابط اشماا ل 

الفلمدي  االمنحمفن  الذي  ينشماا ابلطنأهل ا قلئادهل  باد وك العأال اهاو 

إا  نهل  اددا كبناما ينشاماا خمافاة التطاور بلمال العأال ، كمال . بميء  نهل

ا أناه فما  . هو لله ريتشالرد داكنناا، ا ماما ااميف ، ا ادنلا إباماهنل

االمماااأمن  اا يتالاااداا لعااادنلا اباااماهنل بللنالااانحة  لاااا اشمااا ل ا أملئاااه

                                                 
21
:  ن موقاعالتادخن  ال يُمابم المامطلا: متة  طبلء يتأقوا رالاي  للنة لنشاهداا باأا : الوجه ا خم لأعأل : فميا البنولوجنل : نق     

 . muslims.res.com: البللثوا الممأموا 

 

http://www.vocativ.com/news/212533/big-tobacco-doctors/
http://www.vocativ.com/news/212533/big-tobacco-doctors/
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ابللعأل لنمداا  أنه في تحميفاه لأتالريخ اطعناه فاي الالاحلبة، افاي د وتاه 

إلر التالور االتشن  االتغميم، افي نشمه لخمافة التطاور العضاوي التاي 

اذب بهال  أار العأال االعقال االشام   22 نكم بهل  ص   ا   صاوه الادي ، اك 

ا يمتغل  كلنته لأد وو إلر األبلطنل االخمافلت بلمل العأل ف  يحا لأعللل  .

، نل  ند ل يتالدك له النلا يالنح  ايبكي ايشتكي ايتمتم بللعأل، ايتنلمر 

نمي  ا تنلمر  نه كمل له الحمياة .  نه هو المعتدي  أر العأل االنلا االدي 

دفل  في  ا يبحث ايعبم    آرائه فغنمه هو  يضل لاه الحاا االحمياة فاي الا

فااللعأل لااه قااوانن  االااوابط .  اا  نفمااه ادينااه االتالاادي لماا  ا تاادك  أنااه

 أمنة ا خ قناة تحكماه ، فاها تجلا هال يجام  ا يُتالادك لاه، الانس األ ام 

كمل   ل  دنلا ابماهنل الذي  هد بقوله لنفمه لنُفتح له الطميا بنشم ابهلته 

 . ا فتميلته بلمل العأل 

 :باإليمان واإللحاد نقد مواقف لعدنان تتعلق: ثانيا

 طمقااة "  نااد ل كتاام  اادنلا ابااماهنل لأقاالت فااي نقااض اشلحاالد بعنااواا     

 نهجل : ، جلء نقده نلقالل االعنفل في  كثم جوانبه"البمهلا ا جل  اشلحلد 

 :  ذكم  نه المواقف ا تنة. ا ضمونل

ر اشلحلد، فها  مل قللاه دنلا إبماهنل   فلده  ا  :أولها     :  ند ل كلا يعمق

هاذا التعمياف يمكا  ( بنجنناي)طبعل هذا التعميف الذي  ارده هاذا الكلتام ))

اهااذا تعميااف  عجمااي .. اا نقاا   أنااه فااي  ي  عجاال ، مااتجد نفااس التعميااف

لنس تعميف لفظي ، الذراا التعميفلت الأفظنة فللتعميفلت الأفظنة ال تمام  

لنس : "  لنلنل قد يأتنغ  لدهل ايقوه لغ.. تُقدل انبل اال تغني    جو  اال 

هذا  عنر اشلحلد، اشلحلد هو المنل  ا  الحاا،  لحاد  ا  بمعنار  اله  ا ، 

النس    امط المأحد اا يكوا  نكم لوجود الذات اشلــهنة  متشهدا بقاوه 

دُ )هللا تعللر  ي   يُْأح  ُراْا الَّذ  ذ  َئ ه  اهلل األمملء الحمنر فلد وه بهل ا  اا  ف اي   ْمام 

أُاوا   لنُوْا ي ْعم  ل ك  ْاا     نُْجا  ؛ اهاذا يعناي انهال ا تمفاوا (( 111: األ امار ()م 

يل اخي هللا يخأنغ .... "  يوجوده ا لحداا في امملئه ا طأوهل  ا ابهوا كذا 

نح  ال نتكأل    تعميفلت لفظنة نح  نتحد      اذهم النفاي نتحاد   ا  

 .23((ال   لوهنةAtheism ذهم ال  ربوبنة

التعميفالت الأفظناة ال ))ك ل المجل نلقص ، اال يالح القوه بأا :  قوه     

، ألا المعناار الأغااوي  طأااوب ((تماام  اال تغنااي  اا  جااو  اال تُقاادل ااانبل

                                                 
22
نقاد العقال المأحاد، انقاض خمافاة التطاور العضاوي : ااألدلة العأمنة الالحنحة في كتلبنق   ا  كتباي، همالبننه ذلغ بعشمات الشواهد  

 . الموجه
23
 .11، الحأقة  2113 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل، :  دنلا ابماهنل  
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ايمل د  أر الفهل خلصة إذا كلا المعنر الأغوي قميبال  ا اابه  تطالبا  ا  

ففهال المعنار الأغاوي  طأاوب التر إا لال يكا  كاذلغ .المعنر االصط لي 

  ال بللنمابة لمعنار . لأمبط بنناه ابان  االصاط لي ا عمفاة الع قاة بننهمال 

اشلحاالد كماال ارد فااي ا يااة، فهااو نااو   اا   نااوا  اشلحاالد اال يالااح التعأنااا 

فهااي تكأمااه  اا  الااذي  .  أنااه بللطميقااة التااي  أااا بهاال  اادنلا  أاار ا يااة

يأحداا في هللا كموجود اكاذات مابحلنه يأحداا في  مملء هللا، النس الذي  

ا   ذلغ يبقار  عنار اشلحالد فاي ا ياة يالاد   أار  ناوا  اشلحالد . اتعللر

ألا الذي  لحد فاي ذات هللا  نكاما لاه فهاو قاد لالد  ا  الحاا، اقاد . األخمك

جماا  باان  كاال  عاالني اشلحاالد بجحااود خللقااه اهااو اكباام  ناال  اا  الحااا، 

 .اشلحلدية في امتدالله اانتاللره لدينه ابمملرمته لكل  نوا  التأاي ت

 اا  هااو :  اادنلا إبااماهنل   اا   والااو    نااد ل تكأاال: الموقااف الثاااني   

المطللم بلالمتداله  أر اجود هللا  هو الم    بالهلل  ل المأحاد    فهناه ذكام 

 ا الم  نن  كلنوا  نذ القاديل يطاللبوا المأحاد بهنبالت  ادل اجاود هللا، نال اا 

 كماوا األ ام ا صابحوا يطاللبوا الما    بلالماتداله  أار  بعض الم لدو

لماالذا  ألا ..ماانبد  نحاا  بللمواجهااة : ))  فكاالا  ماال قللااه  اادنلا. اجااود هللا

بعاااض الم لااادو فاااي القاااما العشااامي  آناااماا اا يقاااذفوا باااللكمو فاااي  أعااام 

ـهة، قللوا ألاه  مو فعأنلهل انطوننو فأو  ث  في  ملأاة إلحالده فعال .. الم لـل

انل فعأاُه هاذا ألاه  امو؛ قاذفه باللكمو : "هذا، في كتلبه فمالنة اشلحلد قله

ال لنس المأحد المطللام بهنبالت  ادل اجاود اشلـــــاـه، : في  أعبهل، قأه لهل

.. اهذا الالحنح طبعل، هذا المنم الفكمي المأنل !"  نتل تقولوا انه يوجد إله

 .24! ((اذا بمه   هذا .. البننة  أر    ادق ر  نه تدق ي اا هللا  وجود

الالاحنح هاو  ا :  وقفه نلقص اال يُطمح بتأغ الطميقة ألنه  اال :أقول     

فاهذا تكأال المأحاد .    تكأل األاه    هللا إنبلتال  ا نفنال فهاو المطللام بللادلنل

   هللا ا نكم اجوده ، فهو المطللم بللبمهنة  أر صاحة   ماه  اال ، اال 

 نل يطللم الم    بهنبلته قبل  ا يبمه  هو  أار يحا له  ا يجحد اجود هللا

اإذا تكأاال الماا     اا  اجااود هللا فهااو المطللاام  اال بااذكم البااماهن  . د ااواه

ا وقفنال هاذا يشاهد لاه قولاه . االشاواهد الدالاة  أار اجاود الخاللا  اا اجال

ق ن   : ))تعللر الد  ل اب  َّ ي ُكاوا  ))، ا((13: النمال()قُْل ه لتُوا بُْمه الن ُكْل إ ا ُكناتُْل ص 

ك نمالً  ا ياااً ل     ُ
الا  هللاق ك  ُمال  ا  ةف ب ْعاد  المُّ أ ر هللاق  ُلجَّ (( . 115: النمالء()ل أنَّلا    

 . فكل    تكأل      م  ل فهو المطللم بللدلنل لنبمه   أر صحة قوله

                                                 
24
 .11، الحأقة  2113ا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل،  طمقة البمهل:  دنلا ابماهنل  
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 أمل بأا العقل المأحد  ند ل يمفض تحمل  مء البمهالا  اال ، فهاو يعأال   

ا  وقفااه الااعنف اال يُمكنااه  ا يقاانل الاادلنل القطعااي،  ا الالااحنح،  ا يقنناال  

لذلغ فهو يتهمب    تحمال  امء الادلنل . الماجح  أر صحة قوله بلشلحلد 

تهمبل اتمأالل اتأبنمل اتغأنطل لأم    ، فنجعأه في  وقاف الماداف  ايالابح 

المأحد في  وقف المهالجل ، لنظهام الما    فاي  وقاف الاعف االمأحاد فاي 

 اا   ا الحقنقااة خاا ر ذلااغ تمل اال ، اهااي  ا العقاال المأحااد هااو . قااف قااوو و

 .  المفأس االمغللط االمتحليل االمتهمب

 

ا   جهة  خمك فها العقل الم     ند ل يطللم المأحد بأا يبامه   أار    

  مه  اال ، فها هاذا لانس بمابم  جااه اال الاعف لجتاه، اإنمال شدراكاه 

 قندته    جهة ، ا ا العقل المأحد  لجا  ا عمفته  نه  أر يقن     صحة

تمل ل     ا يثبه بنقن  صحة إلحلده    جهة  خمك ؛ فنُطللبه بتحمل  مء 

االشلهد  أر ذلغ هو  ا  الما    يُمكناه  ا . البمهلا لنُعجاه ايُظهم تهلفته

بمال : يثبه اجود هللا بدلنل فطمي يقنناي باديهي ال يُمكا  نقضاه، فنقاوه  اث 

لبه ام ل ا أمل ا ق   ا الكوا بكل  ل فنه  خأاو ، فهاذا يعناي  نه    الث

بللضمارو  نه البد لأكاوا  ا  خاللا خأقاه، ألا المخأاو  يماتحنل  ا يخأاا 

بمال  ننال : ايُمكا  اختالالر هاذا االماتداله بقولنال. نفمه ، اال  ا يكوا خللقال

الادلنل  لك  العقل المأحد  فأس     ثال هاذا.  خأوقوا ، ف بد لنل    خللا 

القطعااي، فاا  يُمكنااه  ا يااأتي بااه، اال بقمياام  نااه ، فأاانس  نااده إال الظنااوا 

االشبهلت االمفمطلت التي ال يُمكنه إنبلت صاحتهل ، اال  ا تقاف  بادا   الل 

نعل الكوا بكل  ل فنه  خأو ، لكنه : فأو قله  ث .  دلة ابماهن  الم    بلهلل

م  االعقل االعأل ، ألا المخأاو  ، فقوله هذا بلطل  خللف لأش!!خأا نفمه 

يمتحنل  ا يخأا نفمه بنفماه اهاو  ادل ، اال  ا يالابح  -الذي كلا  د ل –

ره يكفااي لأحكاال  أنااه بااللبط ا فقاالرا باان  االمااتداللنن  ، . خللقاال ، اتالااوق

اانظم إلر  دك صحة اقوو ايقنننة ابديهناة بمهالا العقال الما    ، ا ادك 

فللمأحااد ال يُمكنااه  ا يااأتي . ل المأحاادفماالد االااعف ابطاا ا اامااتحللة   اا

بدلنل يقنني اال صحنح يثبه به إلحلده مواء تكأل هو األاه  ا الثلني، اإنمل 

اد اار بااأا الماا    هااو الااذي يحماال  اامء االمااتداله  اال،  تهمباال اتغأنطاال 

اربحال لأوقاه ، ا حلالاة  ناه لنهاال الما    ايضاعفه ايُشاككه فاي  قندتاه 

 .بط ا  وقف المأحدرأل صحة اقود دلنأه ا
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اهاذا : ))كلا  أر  دنلا إبماهنل  ا يعكاس األ ام  يضال  ناد ل قاله :ثانيا  

البننة  أر    ادق ر  ناه تادق ي .. الالحنح طبعل، هذا المنم الفكمي المأنل 

فكاالا  أنااه  ا يخلطاام المأحااد باانفس !((. اذا باامه   هااذا ..اا هللا  وجااود 

.  ا يأتي بللبنناة إا كالا هاو الماتكأل األاهالك ل ، بأنه يجم  أنه هو  يضل 

لكاا   اادنلا لاال يفعاال ذلااغ امااليم   اال المأحااد ااجااه خطلبااه لأماا    داا 

االالاواب هاو كمال بنناله   ا ه، فنجام . المأحد اكاأا   ال المأحاد صاحنح 

 أماال بااأا طبنعااة البمهاالا . أاار المااتكأل األاه  ا يقاادل بمهلنااه قباال الثاالني 

 ل المأحاد فا  . يقنناي  قا  ااام ل اااقعال ا أمالتختأف،  فللم    بمهلنه 

بمهاااالا  نااااده  صاااا ، اإنماااال ر ا  للااااه األهااااواء االشاااابهلت االماااااا ل 

 .االخمافلت

 مو ال : ))يتعأا بأخ   المأحد، ا فلده  ا  ادنلا قاله: الموقف الثالث     

اطبعال هاذا ااقعنال أنام صاحنح يمكا  اا  –يتل ربط اشلحلد بنفي األخ قنة 

! أحدا اتجد لديه اخ قنة  للنة جدا، لذلغ هل يوجد  أحداا لقنقنوا تجد  

اهذا يتوقف  أر تعميف اشلحلد ا أار تبميام األخ قناة إلحلديال هال يمكا  

 يضل خنمية اشنملا، قللغ االنملا اليكوا خنقاما اال طنبال بغنام ديا  ...    

   ا  ااا  األلمااا. االمأحاااد لااانس خنقاااما ، فطبعااال الم لااادو يمفضاااوا هاااذا

التتورطوا لن  تنلقشوا  أحدا في هذه الفخلخ ، ألا هذه النقلاالت الفأمافنة 

 عمقة جدا جدا ا   الالاعم اا تالال فنهال بماهولة الار  قطا  الحاا االار 

 . 25((كأمة الفالل النهلئنة لغنم المتخالص تمل ل، اقلبل ايضل لأمكلبمو 

حااد ا اااكأهل ااالااح  اا  كاا ل  اادنلا  نااه  ناالر قضاانة  خاا   المأ :أقااول    

اهذا    خاللئص  نهجاه فكثناما  ال كالا يُثنام . اتمكهل  طمالة داا لل

لتار .  الشكون االشبهلت لوه   م    األ ور ايتمكهل  عأقة تنتظام الحال

 نه ملاك بن   خ    الم    ا خ   المأحد، اهذا خطاأ فالدح كمال مانبننه 

اجواباه نالقص . هلغ مهوا  ل قالدا لغلية فاي نفما\قميبل اال  دري هل فعل 

: اا األ ام الاذي انالره  ادنلا لاه جلنبالا: جدا ا وقفه لنس صلئبل،ألنه  اال 

فلشلحالد فاي ذاتاه ديا   هالدل . األاه يتعأا بلشلحلد االدي  االثالني بللماأون

لأعقاال االعأاال االشاام  ااألخاا   الحماانة، فهااو يهاادل صااللبه فكااما انفماال 

لكاا  الاادي  لاانس كاادي  . ماروالااذلغ فهااو دياا   بثااي  ااد ي بللضاا. امااأوكل

شلحاالد ، فهااو  قناادو إيجلبنااة يقااول  أاار العقاال االفطاامو االعأاال  ااشيماالا 

                                                 
25
 .11، الحأقة  2113 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل، :  دنلا ابماهنل  
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ا نااد ل تقاا  األخطاالء  اا  اشنماالا الماا    فمااببهل هااو . ااألخاا   الحماانة 

لك  األ م يختأاف بللنمابة لللحالد، فهاو . النس الدي  اال اشيملا بلهلل تعللر

االشاام  االعأاال، ايقااول  ملماال  أاار نااللو  دياا  يقااول  أاار  خللفااة العقاال 

العدل خأا نفمه بنفمه فأصبح كونل، االالدفة  اجدت : خمافي  عمار، هو

اهذا اال تقلد اشلحلدي بعاد ل . المخأوقلت، االتطور العضوي  اجد األلنلء

هدل  قل المأحد انعكس  يضل  أار نفمانته اماأوكه كأاه، فأصابح فلمادا اال 

إنملنل نفعنل انتهل يال  حمفال ُ خمفال  أار  ماتوك  أهفجع.  خ قنل بللضمارو

فاا  يُمكاا  لللحاالد  ا يعطااي المأحااد خاا ر تأااغ . الاانفس االفكاام االمااأون

الالفلت ،ألا فلقد الشيء ال يُعطنه    جهة ؛ ايُجمده    الضاوابط العقأناة 

اقد تجأار ذلاغ بوالاوح فاي ماأوكنلت . ااألخ قنة االعأمنة    جهة  خمك

 . ا انفمل ا ملرمةالم لدو فكم

   ذلغ  ث ، فقاد  نباُه بعشامات الشاواهد ااألدلاة  ا العقال المأحاد لال       

يك  يأتاال بأخ قنالت البحاث العأماي االاوابطه فاي تأمنماه لللحالد إال إذا 

األلباال  اال كلنااه تخللفااه ألا  عطناالت العأاال . توافقااه  ا تقلطعااه  اا  هااواه

خمافااي اشلحاالدي كماال بننتااه فااي المعلصاام  نبتااه بطاا ا  صااوه الثااللو  ال

 .  نقد العقل المأحد: كتلبي

ا  اال  أاار  مااتوك المااأون، فقااد قل ااه األدلااة االشااواهد القطعنااة بااأا      

اإذا اجادنل   لادو لهال بعاض . اشلحلد ُ فماد لماأوكنلت المأحاد بللضامارو

األخاا   الحماانة اال تظهاام  أاانهل كثناام  اا   خاا   اشلحاالد ؛ فهااو   اام ال 

إلر اشلحلد اإنمل قد يمج  إلر المأحد ذاته بتأننم    تمبنته ا حنطاه يمج  

كااأا يخالر  اا   جتمعاه،  ا نفمااه بطبعهال تنفاام  ا  تأااغ . اتكويناه النفماي 

 ا انه يتالن  ايتظلهم بلألخ   الحمندو تضاأن  اتأبنمال  أار التالمفلت، 

لكا  . المجتما النلا شخفلء لقنقة اشلحالد اآنالره الفلمادو االُمهأكاة لأفامد ا

.   ذلغ ال يمتمم طوي  امتظهم  أنه آنلر اشلحالد الُماد مو لأمأحاد ا جتمعاه

اهي نملر  مو االمارية    نملر اشلحلد اقد ظهمت جأنة ابشكل ااما  
 .في المجتمعلت الغمبنة  ل ة افي المعمكم الشنو ي قبل انهنلره خلصة

 نهال  اث  : شاواهد ا تناةا    ظلهم إفملد اشلحالد ألخا   الم لادو ال    

أحااادو اال ميكناااة  ااالدلن   اااوري   مماااة  نظماااة الم لااادو ماااأوكنلت المُ 

((. د ونال نالانم  ثال األبقالر : )) األ ميكنن  نلدت بللحمية الجنمنة اقلله

: )) اانتهر بهل إلحلدهل إلر الخدا  ااشجمال، فقد اصفهل ابنهل النالل بقولاه 

  اي  ! نعه قماءو اشنجنل في المادارا   ي  ،   ي كلئ  اميم لنس ألنهل

  ااواه المنظمااة  نظمااة المأحاادي  ... نالاالبة لقااد ماامقه  بااللغ  للنااة طلئأااة

لقد للاله يو ل  ل  ا تمتولي  أار اامكة  لاد ... اش ميكنن  لقد اختأمتهل 
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لكاا  بااللمأل  اا  خاادا هل اأشااهل لأجمناا  لاال تكاا  ... المأحاادي  بللمنظمااة 

انتهار  الانمهل باأا . 26(( !!تأاغ الطميقاة البشاعةتمتحا  ا تنتهي لنلتهل ب

قتأهل بعض  تبل هل المأحدي  ، فظهمت  أنهل  يضل  نالر اشلحالد اشجما ناة  

قاالل دافنااد راالنااد ))  ل  نااد ل 1115كماال ظهاامت  أنهاال ، لااد  ذلااغ ماانة 

الموظف بللمنظمة اشلحلدية  ا     ئاه الم لادو بلختطلفهال هاي الفناديهل 

 لاف داالر ادائا  المأحادي   511و ا جبماهال  أار تماأنل إلر  ار ة بعناد

األ ااميكنن  بللمنظمااة اقاال وا بماامقة األ ااواه ناال قتأوهاال الفنااديهل اظأااه 

ل لنث  خبام ديفناد راالناد بمكالا الجثاث 2111الجثث الث    ختفنة لتر 

 .  27((الث   بقمب إلدك الماار  في تكملا

ه إا     ظلهم إفملد  :الشاهد الثاني     اشلحالد ألخا   الم لادو  ناه لاوق

كثنما  نهل إلر  جم ن  طغلو قتأة أ  ظ الو  ربمل لل يشاهد لهال التالريخ 

 51 نهل المئنس الالنني المأحد  لاتمي تونغ، قتل فاي الالان  نحاو .  ثن 

المقااالبم الجمل ناااة تاااوفم ماااملدا جنااادا : )) اكااالا يقاااوه. أنونااال  ااا  ااااعبه

يجم  ا نتعأل كنفناة قتال الطاوابنم : )) لرا اقله المأحد اي أنف((. لبرض

ال رلمااة أل اااداء : )) اقااله المأحااد لننااان ((.  اا  البشاام فاااي اقااه  قالااام

الجاانس : )) اقااله مااتنف  هوكننااغ ((.الشااعم،بل اقتأااوا ا ااانقوا اصاالدراا

، اقاله ((البشمي لنس إال لثللة كنمنلئنة  أر ماط  كوكام  توماط الحجال 

وا إطعاالل   اال العااللل الثللااث، لتقأناال  اادد مااكلا  اقفاا:)) المأحااد ديفنااد  تنباامو

فكالا . 29اقتال المأحاد باوه باوت نحاو  أاوننق   ا  الكمباودين  .  28((العللل 

 .30 !!ل أنوا قتن 251 جمو   جل ر الم لدو في القما العشمي  

                                                 
26
 .  35: ،   1331: نتدك التولند االلكتماننة، العدد الملب ، رجم لدلن   وري ،  جأة  :   لدو  ابل  
27
 .  35: ،   1331:  لدلن   وري ،  جأة  نتدك التولند االلكتماننة، العدد الملب ، رجم:   لدو  ابل  
28
 . 33: ،   2115،  3المواط  المأحد ،  جأة بماهن  ، العدد :  بو لم هللا  
29
،  أار /http://antishobhat.blogspot.com،  دانة نمف اشلحالد ،  وقا  خ   الم لده االجما نه فضلئح الدرااننه افضلئح ا 

ا .   HTTP://WWW.MOREORLESS.AU.COM/KILLERS/POT.HTML: اانظاام  ااث   وقاا . الشاابكة المعأو لتنااة 

-NEWS/MAOSENTERTAINMENT/BOOKS/-NT.CO.UK/ARTSHTTP://WWW.INDEPENDE

-FOUR-IN-MILLION-45-KILLED-FORWARD-LEAP-GREAT،2081630.HTML-RSEA   
30
،  داناة فضالئح الدراانناه افضالئح اخا   الم لاده االجما ناه  ا.  121:  ومو ة المد  أر المأحدي  العامب ،   : هنثل طأعه  

: اانظاااااااام  ااااااااث   وقاااااااا . ،  أاااااااار الشاااااااابكة المعأو لتنااااااااة /http://antishobhat.blogspot.comنمااااااااف اشلحاااااااالد ،  وقاااااااا  

HTTP://WWW.MOREORLESS.AU.COM/KILLERS/POT.HTML   . ا

-NEWS/MAOSENTERTAINMENT/BOOKS/-K/ARTSNT.CO.UHTTP://WWW.INDEPENDE

-FOUR-IN-MILLION-45-KILLED-FORWARD-LEAP-GREAT،2081630.HTML-EARS   

 

http://www.moreorless.au.com/KILLERS/POT.HTML
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html
http://www.moreorless.au.com/KILLERS/POT.HTML
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html
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إا    آنلر اشلحلد  أر المأحد  نه يقتل فطمته ايخمجه   :الشاهد الثالث    

   آد نته ايجعأاه يمتكام  ختأاف الفاوالي االموبقالت ايجامده تمل ال  ا  

   ذلغ  ث  . األخ قي ، ف   خ    نده إال  ل اافا هواه اإلحلدهالضمنم 

فاي إلادك : )) انتشلر الكذب بن  الم لدو ، ا نه يقوه البللث  بو لام هللا

لماالذا تتاامن  قمانااغ  اا  المأحاادي  اال دينناان   :مااألته   أحااد  حاالاراتي  اا 

ي كال اابهلتهل ألنهل يكاذبوا فا:فقله لي  !   -كممأمن  - اتأتي لأنقل   عنل

فعمفاااُه  نهااال  أااار بلطااال اإال  ااال كاااذبوا  !!!.. ا ناااتل ال تكاااذبوا :دا ااال ً

 .31((!!!..الذلغ  تحلار  عكل بغنة الوصوه لأحا !!!!..  لتمايجه

ياامك بأماالً بأااواط )) ا نهاال  يضاال  ا المأحااد ريتشاالرد داكننااا لاال يكاا      

 االن   اا  اا اال ياامك الخنلنااة الااجنااة جميمااة، الاانس  نااده .32((األطفااله

اقااله المأحااد ماالل . 33يُشاالركه رجاال آخاام فااي  اجتااه، فجعأااه اشلحاالد ديوناال

ال يوجاااد اااايء طبنعاااي  كثااام  ااا  : )) هاااميس  ااا  جميماااة االأتالااالب

البشاام تغتالاام ، الشاامبلناي يغتالاام، األارانجتااوا يغتالاام . االأتالاالب

))... 34  . 

  بللمحالرل ا نهل  يضل  ا القلنوني المأحد  فلج  جميف د ل إلار الاااا    

ا نهل  متلذ  أحاد بألادك الجل عالت األ ميكناة خأا  ننلباه . 35ا دل تجميمه

ال : )) اخم  يمكض بألد  ممات الجل عة اهو يمدد الك ل الفللي ايقوه

                                                 
31
 أار الشابكة /  http://www.hurras.org:  لملذا ال يقبل االم ل نظمية التطور   ،  نتديلت لماا العقنادو،  وقا :  بو لم هللا    

 .المعأو لتنة 
32
 .   نتدك التولند،  وق  التولند  أر الشبكة المعأو لتنة  لوار    داكننا ، 
33
ا.  33: ،   2115،  3المااواط  المأحااد ،  جأااة بااماهن  ، العاادد :  بااو لاام هللا  

33
فضاالئح الدرااننااه افضاالئح اخاا   الم لااده  

 : اانظااااام . و لتناااااة ،  أااااار الشااااابكة المعأ/http://antishobhat.blogspot.com،  داناااااة نماااااف اشلحااااالد ،  وقااااا  االجما ناااااه 

HTTP://OLD.RICHARDDAWKINS.NET/ARTICLES/1926 
34
 .  33: ،   2115،  3المواط  المأحد ،  جأة بماهن  ، العدد :  بو لم هللا  
35
،  أار /http://antishobhat.blogspot.com،  دانة نمف اشلحالد ،  وقا  فضلئح الدرااننه افضلئح اخ   الم لده االجما نه  

 . SEX-NGHAVI-P...REN-LET-/PROFESSORHTTP://WWW.4WFCA.COM : اانظم . المعأو لتنة  الشبكة

 

http://www.4wfca.com/professor-let-parents-and-children-having-sex/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=professor-let-parents-and-children-having-sex
http://2.bp.blogspot.com/-kdnl3eK6m5k/UKFPx8o2SLI/AAAAAAAABsY/TH9Pjr-0bqE/s1600/314467_263714346994253_134847303_n.jpg
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ا نهل    لث  أر  ملرمة الجنس    الحنوانلت االاااا  . 36((يوجد إله 

  األطفااله  ملرمااة الجاانس  اا" لقااه " ، ا اانهل  اا  قااله بأنااه  اا   37بهاال

 . 39ا نهل    د ل العلئ ت إلر قتل  طفللهل الُمال . 38القالم

إا  مل يثبه قطعل  ا اشلحلد هلدل ألخ   الم لدو  ق  : الشاهد الرابع    

انفماااال امااااأوكل ا جتمعاااال، هااااو  اااال بننتااااه ا كدتااااه كثناااام  اااا  الدراماااالت 

 نهاال  ااث   ا . جلنباال  اا  تأااغ ا ناالر الُمهأكااة التااي  ظهاامت ااشلالاالئنلت

االنتحلر  متف  جدا بن  الم لدو بللنمبة إلر  هل  درامة  نداننة  ظهمت  ا

األدياالا  اا  الممااأمن  االبااوذين  االنالاالرك، فكلنااه النماابة باان  الممااأمن  

 . 40قأنأة جدا اهي األدنر كمل هو ُ بن   دنله

 
 

اهااال الماااعلدو تااا دي إلااار  فأياااة ماااعلدو افمهااال اشلحااالد لأم لااادو  ،     

ا لانس الُمنتحام قاد فقاد األ ال اكامه  !!اهل االنتحلر معلدو  . !!  االنتحلر

 .الملذا كلا الم لدو  كثم النلا انتحلرا .ا مودت في  نننه   الحنلو

 

تأاغ الدراماة المنداننااة  ظهامت الحقنقاة ا أأااه مابم االنخفالض الكبناام     

إا نماابة االنتحاالر فااي الااداه اشماا  نة :)) ل نتحاالر باان  الممااأمن ، فقللااه 

حاالر تكاالد تقتاامب  اا  الالاافم ، اماابم ذلااغ  ا الاادي  اشماا  ي يُحاامل االنت

 .41((بشدو

                                                 
36
،  أار /http://antishobhat.blogspot.com،  دانة نمف اشلحالد ،  وقا  فضلئح الدرااننه افضلئح اخ   الم لده االجما نه  

MICHIGANNPOST.COM/2012/10/01HTTP://WWW.HUFFINGTO/-: اانظااام الماااوقعن  . الشااابكة المعأو لتناااة 

UNIVERSIT-STATE،UTM_HP_REF=CRIMEPROF_N_1930510.HTML?-NAKED-&IR=CRIME 
37
،  أار /http://antishobhat.blogspot.com،  دانة نمف اشلحالد ،  وقا  فضلئح الدرااننه افضلئح اخ   الم لده االجما نه  

 : اانظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام . الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابكة المعأو لتناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

HTTP://WWW.،UG65I49BJWOUTUBE.COM/WATCH?V=M&FEATURE=،BEOUTU. 
38
،  أار /http://antishobhat.blogspot.com،  دانة نمف اشلحالد ،  وقا  فضلئح الدرااننه افضلئح اخ   الم لده االجما نه  

 HTTP ://WWW.GREELE،GAZETTE.COM HTTP PRESS/?P=1151 : اانظم . الشبكة المعأو لتنة 
39
،  أار /http://antishobhat.blogspot.com،  دانة نمف اشلحالد ،  وقا  فضلئح الدرااننه افضلئح اخ   الم لده االجما نه  

  /WWW.DIANEDEW.COM: اانظم . الشبكة المعأو لتنة 
40
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ل لااوه دار التاادي  2113 جميااه ماانة  وفااي دراسااة ميدانيااة أخاار      

ااشلحلد في البط النفس اإبعلد اشنملا    االنتحلر، تبن   نهل  ا اشلحالد 

 كثام ))  متف  جادا بان  الم لادو، ا نهال  كثام  داانناة  ا  أنامهل، ا نهال 

النلا تفككل اجتمل نل ، النس لديهل  ي ارتبلط اجتمل ي لذلغ كالا االنتحالر 

 .42((مه  بللنمبة إلنهل 

ا   الشواهد  أر هدل اشلحلد ألخ   المأحدي  ،  ا النلا يكمهونهل       

 اا  ذلااغ  ااث   ا المأحاادي  . اال يحبااونهل ايتوجمااوا  اانهل الشاام ااشفماالد

لت اشم  نة، االنلا يُكثاماا  ا  لعانهل  كماهوا ا نبوذاا في المجتمع

بااال التااار فاااي الغااامب العأمااالني نجاااد  ل اااة النااالا . امااابهل االاااتهكل بهااال

 اا  ذلااغ  ااث   ا درامااة قاالل بهاال البمافنمااور اياال جناامفنس . يكمهااونهل 

 ظهامت  ا  -نشمهل في  جأاة  أال الانفس االجتمال ي االشخالاي -افميقه 

ألنهاال ال يثقااوا فاانهل فااي  ختأااف  الناالا ينفااماا  اا  التعل اال  اا  الم لاادو

ابمبم إلحلدهل افملدهل اتجمدهل    كل الضوابط األخ قنة .43المعل  ت

أللبنااة الناالا ال يثقااوا بللم لاادو االشااواذ جنماانل ، )) تباان  بلالمااتقماء  ا 

 .44((ايُعتبماا  قأنلت  نبوذو بللمجتمعلت 

 

بعاد  شام مانوات  ا  ا نهل  اث   ناه فاي الواليالت المتحادو األ ميكناة      

لمأة التشويه االكماهنة الوامعة الد اشم ل ا هأه لنشام الكماهناة الادهل 

فهنااه  اا  ذلااغ فقااد بقااي المجتماا  األ ميكااي يكاامه الم لاادو  كثاام  اا  كمهااه 

لأممااأمن  ، فقااد بقااي الم لااادو فااي  قد ااة المكاااماهن  فااي   ميكاال بنمااابة 

و  نبوذاا في   ميكل فللم لد. 45 % 21،3 قلبل الممأمن  بنمبة  31،1%

   داا لمأة إ   نة اامعة لأتنفنم  نهل انشم الكماهنة الادهل، فأاو اا  

 أاانهل اش اا ل األ ميكااي لأمااة كماهنااة الاادهل كااللتي ااانهل  أاار اشماا ل 

 .االممأمن  لتضل فه نمبة الكماهنة الدهل  دو  العلر

 

يمفضاوا تبن   ا  أأم األ اميكنن  افي درامة  خمك  جميه لديثل        

افي دمتور االية  ركنمالا .  ا يدرا  بنلؤهل  أر  يدي  درمن    لدو

ال يجااو  لشااخص ينكاام اجااود هللا تااولي رئلمااة  ي إدارو )) األ ميكنااة  نااه 

افاي دماتور االياة ((.  دننة لهذه الوالية، اال التقدل كشلهد   لل  ي  حكماة

                                                 
42
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:  الهل... ي المئلمة األاخل  أنم الم هأن  لتول)) كلرالننل األ ميكنة  ا 

 . 46(( ي اخص يُنكم اجود هللا العظنل

 

فأماالذا يكاامه الناالا الم لاادو  ،  يكمهااونهل ألنهاال يعأمااوا  ا الم لاادو     

لنمااااه  ناااادهل الااااوابط  خ قنااااة تحكمهاااال اتضاااابطهل اتوجااااه  خ قهاااال 

فاا  يخاالفوا  اا  إلااه، اال  ناادهل الااملئم  خ قنااة . امااأوكنلتهل نحااو الخناام

لنماااوا  حااال نقاااة اال هااال  ااا تمنن  ، ألا اشلحااالد  ماااخهل  تضااابطهل، فهااال

فاأي  . ، اجعأهال  بنادا ألهاوائهل ا الاللحهلاهد هل  قأنال انفمانل اماأوكنل

 ناااه يااال  ااادنلا اباااماهنل  ناااد ل قأاااُه  ا اشلحااالد يُكمااام الم لااادو  خ قااال 

فكاما انفمال اماأوكل، ألا : ال يُمك   ا تكوا لللحلد  خ   لمنة. لمنة  

اْلب أ اُد الطَّنلاُم ي ْخاُمُ  ن ب لتُاهُ : ))قله تعللر.  قندو بلطأة ااجمو خبنثة اشلحلد ا 

ُر ا ي لت  ل ق ْوٍل ي ْشاُكُماا   مل ل غ  ناُل  ذ  بُث  ال  ي ْخُمُ  إ الَّ ن ك داً ك  الَّذ ي خ  بله  ا  ب ه ْذا  ر 

ب نث اا))،ا((51: األ اامار ) ٍو خ  م  ااج  ش  ب نث ااٍة ك  ااٍة خ  أ م  ث ااُل ك  ااْ  ف ااْو   ا    ٍة اْجتُثَّااْه   

ارٍ  ْ  ق م  ل ل ه ل     ((. 25:إبماهنل () )اأْل ْرض    

"  التالامنل العظانل" الر فنه  ادنلا إباماهنل إلار كتالب : الموقف الرابع    

 أار كال لاله  نالر )) : لأفنايلئي المأحد ماتنف  هوكننغ،ا أقاا  أناه بقولاه 

نمة، لنث قاله فناه ال ، الكاوا  ابعة  ظ" التالمنل العظنل" الكتلب األخنم 

خأا نفمه بنفمه ،  اجد نفمه بنفمه، اهو لل يقال هاذا كفنأماور، فهاو لانس 

 .  47((فنأموفل ، النس كمجل ذي ، اإنمل كعللل ، يتحد  بمنطا العأل

إا الحقنقة لنمه كذلغ، اقوه  دنلا فنه ننلء اتماويا لكا ل ذلاغ  :أقول    

لحالده بعأال صاحنح اال بعقال صاميح اإنمال اهوكننغ لل ياتكأل  ا  إ. المأحد 

اك  اه لانس  ا  . تكأل بفأمفة إلحلدية، ابأهوائه اظنونه اتأبنملت اانطلنه

الال يكا  ماتنف  هوكنناغ .  أل الفنايلء بشيء، اإنمل هو ك ل فأمفي إلحالدي

. صلدقل  ند ل هلجل الفأمفة بأملنه ا لرمهل بفعأه فعال ذلاغ لغلياة فاي نفماه

 ا األماابأة المتعأقااة بأصاال " التالاامنل العظاانل "ي كتلبااه اذلااغ  نااه  ذكاام فاا

لكا  بمال  ا الفأمافة قاد  لتاه، ألنهال لال  ،الكوا هي فاي العالدو  مابأة فأمافنة

تواكم التطورات العأمنة الحديثة  ل ة االمتعأقة بللفنايلء خلصة، فقد لمل 

                                                 
46
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االهاادر  اا  كتلبااه هااو تقااديل .  أماالء الطبنعااة  اااعأة االمتكشاالر االبحااث

 . 48لبلت    تأغ األمبأة    الي امتكشلفه العأل انظميلته الحديثةإج

اقوله هذا فنه لا ابلطل، قلله تضأن  اتغأنطل لغلية فاي نفماه، اهاو        

نموذ  النحمافلت العقل المأحد في امتدالالته  أر إلحلده ، بدلنل المعطنلت 

 : االشواهد ا تنة

ال يالح القوه بأا الفأمفة قد  لته ، فهي يمتحنل  ا تموت  لدال  :أولها   

. اشنملا لنل ، فهو فنمأور بطبعه ، اال يُمك   ا تختفي الفأمافة  ا  لنلتاه

ابغااض النظاام  اا  االتجلهاالت الفأماافنة ، فااها الفأماافة فااي اقتناال الحااللي قااد 

ل  ا لكال بحكا. تغأغأه في كال العأاول بلمال فأمافة العأال ،  ا فأمافة المعمفاة

 أل فأمفته، كمل  نه لكل دي   ا  ذهم فأمفته بغض النظم  ا  االمال الاذي 

ابماال  ناه لكال  أاال فأمافته فهااو بهال يكاوا لااه اتالاله بللقضااليل . يطأاا  أنهال

الكوننة الكبمك المتعأقة بلشيملا االكفم، االخوض في البحث    اشجلبلت 

 ا   يا   ، اإلار  يا  ، : اهايالمتعأقة بلألمبأة الكوننة القديماة المعلصامو، 

اكل  أل ينظم إلنهل  اال  ا  تخالالاه، نال  ناه قاد ينظام إلنهال  ا  .الملذا  

ا أنه فها المأحد هوكننغ يكوا قد  لرا الفأمافة بقاوو، .  اايل  أول  خمك

النس فنايلئنل تجميبنل  -الفنايلء النظمية -اهو  تخالص في فأمفة الفنايلء

نخللفه فنه االذي طمله بلمل  أل الفنايلء لنس الهذا فها  عظل ك  ه الذي 

    أل الفنايلء، اإنمل هو فأمفة  لبمه نوب العأل لنتماأط  باه  أار  خللفناه 

ايُوهل  وال النلا االعأملء  ا ك  ه لنس فأمفة تقبل النقل  ااألخذ االامد 

اإنمل هو لقلئا  أخوذو     أل الفنايلء، اال يقبل الجداه  ا  جهاة صاحته 

. ا دنلا ابماهنل اق  في هذا الوهل ا لتبس  أناه   ام المجال . ما نتها ش

الهذا اجدنل هوكننغ يحت   أننل بعأل الفنايلء ال بلمل الفأمفة التي   ال انهال 

االحقنقاة  ا العأال هاو الاذي كالا ألئبال .  لته اهو ألر  فنهل إلار األذقالا 

ص  بل كلنه هاي  صال فنمل اد له     اا ل، ا  ل الفأمفة فأل تك  ألئبة  

 أماال بااأا كثنااما  اا  . الكتاالب، الااو كلنااه  أماال  اال خللفااه  علرالااوه فنهاال 

الفأمفة التي امتخد هل هوكننغ  لل تك   أمل اال فأمافة صاحنحة قلئماة  أار 

العقل االعأل ،اإنمل كلنه فأمفة إلحلدية  لبمهل ناوب العأال  ارا ابهتلنال، نال 

نقاااد العقااال : كمااال بننتُاااه فاااي كتااالبينشااامهل بااان  النااالا انتالااالرا لللحااالد 

افناه " التالمنل العظنل"فللمجل  ند ل تكأل    نشأو الكوا في كتلبه .المأحد

                                                 
48
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 ظهم إلحلده لل يتكأل فنه بأمالا العاللل الفنايالئي، اال الفنأماور العأماي اال 

العق ناااي؛ اإنمااال تكأااال فناااه بأمااالا الفنأماااور المأحاااد المغاااللط الممفماااط ، 

 . !!طبنقل لمنه  االمتداله  ند العقل المأحد االتاا ل به االُمضأل المايف ت

إا  مل يثبه صحة  ل قأنله في نقدنل لك ل هوكننغ،  نه هو اخالنل  :ثانيا    

قد قله ك  ل في كتلب ملبا يانقض " التالمنل العظنل"كلا قبل تألنفه لكتلبه 

وا كمال تقاوه ا فالده  ناه  ناد ل تكأال  ا  نشاأو الكا.  ل قلله في كتلبه األخنم

نظمية االنفجلر الكبنم ا الر إلر األمبأة الفأمفنة المتعأقة بنشأو العللل، فهنه 

ا أناه فهننال يجام  ا :  )) تمكهال لأفأمافة ا خمجهال  ا   جاله العأاول، فقاله

نمااتبعدهل  اا  نموذجناال، ااا نقاامر  ا االنفجاالر الكبناام هااو بدايااة الااا   ، 

   الذي هنأ الظمار لهاذا االنفجالر  ايعني ذلغ اا األمبأة التي تدار لوه

ابللمقلبال إذا : ))اقله  يضال .  49((الكبنم لنمه بلألمبأة التي يتنلالهل العأل 

كنل نعمر فقط ، كمل هو الحله فع   ل قد لد   ناذ االنفجالر الكبنام ، فهننال 

ابقادر  ال يخالانل فاهذا األلادا  قبال . ال نمتطن   ا نحدد  ل لد  قبل ذلغ 

الكبنم ال يُمكا   ا يكاوا لهال نتالئ  ، اهكاذا فهنهال ينبغاي  ال تشاكل االنفجلر 

اإذا ينبغي  ا نحذفهل  ا  النماوذ  . جاءا     ي نموذ   أمي    الكوا 

فللمجال رد  أار نفماه . 50((إا الا لا له بداية  ند االنفجلر الكبنام: انقوه

لمأحاد انقض ك  ه األخنم، اكشف جلنبل  ا   انه  االماتداله  ناد العقال ا

الذي ال تحكمه الوابط  خ قنة اال  ق ننة اال  أمنة، اإنمل تحكمه  هواؤه 

 .ا اهل ه اتمننلته

ا  ال قولاه باأا هوكنناغ . ذلغ األ م هو الذي لل ينتبه إلناه  ادنلا اباماهنل    

لنس فنأموفل فغنم صحنح ، فللمجل فنأمور في  جله تخالاله ، فهو لنس 

هاو  اللل فاي الفناياالء النظمياة، اهاذا الجلناام   للمال فنايلئنال تجميبنال اإنماال

فهاو فنأماور . يتعأا  ململ بفأمفة  أل الفنايلء  كثم  مل يتعأا بعأل الفنايلء

لكنه  ند ل تكأل    اشلحلد اقله به فهو قد تفأماف بفأمافة اشلحالد . فنايلئي

أمال  . ال بفأمفة  أل الفنايلء، اال تكأل بمنطا العأل كمل   ل  دنلا اباماهنل

بااأا قااوه  اادنلا فااي هوكننااغ هااو نناالء  أنااه، اتقويااة لللحاالد ادفاال   نااه 

. اتمويا له بد وك  ا ك  ه هو    العأل النس  ا  الفأمافة اال  ا  الادي 

ف  يحا لعدنلا  ا يقوه ذلغ الك ل الاائف االخطنم الُمتضام  الثنالء  أار 

إا . العأاال    فمتاار كاالا اشلحاالد يجااد مااندا  اا  العقاال ا اا . اكننااغ اإلحاالده

. اشلحلد خمافاة ا اهالل اتأبنمالت اانطلننة ا خاللف لأعقال االاولي االعأال
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فلفهل يل  دنلا، ا ي   طمقتغ التي تكمم  جل  اشلحلد،  ل هاي با  بمهالا 

  !! 

 - ا   واقاف  ادنل المتعأقاة بلشيمالا ااشلحالد -الخاام  -الموقف األخير   

لار إنكالر الم لادو كاوا اشيمالا بالهلل  فلده  ا  دنلا إبماهنل  ناد ل  االر إ

فطاامي فنناال، بمعناار اا اشنماالا يولااد اهااو  فطااور  أاار اشيماالا باالهلل ال 

بقاوو  تعلدلاة ينبغاي اا : لمنل اانل اقوه لاغ: ))اشلحلد، كلا  مل قلله  دنلا

يُقله الطفل يولد ُخْأواً     ي ايء ال    إيمالا اال  ا  إلحالد، يعناي اقامب 

، لك  في الحقنقة هل الطفل (ال ادريل) اا نممي الطفل نممنه ايء لو اردنل 

لديه القوو اشدراكناة الفهمناة لكاي يختالر  وقاف الما    اا  وقاف المأحاد   

لااذلغ ال يماامر ال    ناال اال  أحاادا لتاار فااي الاادي ، .. لاانس  نااده هااذه القااوو

نه ال ، في لديث ابو هميمو افي الالحنح قله صأر هللا  أ: الدهل يقوه لي

في ر يي هذا لنس بادلنل، ( .. كل  ولود يولد  أر الفطمو: )ا أر آله امأل 

ْأق اة، .. ا للمقالاود هنال بللخأقاة  الأنـاـلقة    ال عنر الفطامو  الفطامو هاي الخ 

خأقة اشنملا ت هقأه اا يتعلطر    المملئل ال هوتنة، يعني انغ ل  تجد في 

ال هااوت الحالاالني .. وت يااول  اا  األياالل  ي نااو   اا  الحنااواا لديااه الهاا

بُعي ال هوت النممي  فه االنملا باللتعميف ..ال هوت المق الخ، لذلغ انل  مَّ

هاو البللاث  ا  اشيمالا، الم ئكاة ال تا    لكا  تعباد تمابقح : الذي ارتضنه

. تقدقا اال تقدر تأتي بَية الاو االادو فاي القامآا الكاميل اا الم ئكاة آ ناه 

 .اشيملا هو البحث  ا  هللا.   هللا تبلرن اتعللراشنملا ي   ، ألنه يبحث 

ُخأ اا بحناث يكاوا  فهو الكلئ  الم    البللث    هللا، كناف المالذا  فطامو 

الالااه اال هللا ،اذا هااي أمياااو لكاا  فااي .. كااذلغ، ُخأ ااا افنااه االمااتعداد لااذلغ

يولااد الطفاال "فااأا تقااوه لااي ... اشنماالا فقااط، فللحنواناالت ال تبحااث  اا  هللا

اذا اردنال الدقاة، ال  أحادا اال    نال يولاد ُخأاوا لكناه .. ذ ك ل فالر  " ا أحد

 متعدا لأتعلطي    المملئل ال هوتنة، فنه فم  كبنم بان  الماوقفن  اتعامر 

 .51(( لملذا 

قوله هذا أنم صحنح في  عظمه، ألا الحقنقة هي  ا اشنملا :  اال: أقول  

االكفاام، اهااذا بشااهلدو الشاام   يولااد  فطااورا  أاار الخناام االشاام، ااشيماالا

اه ل : ))االواق  قله تعللر وَّ ل م  ن ْفٍس ا    اه ل ( 2)ا  ت ْقو  ه ل ا  ه ل فُُجور  ق ْد ( 1)ف أ ْله م 

كَّله ل      ْ اله ل ( 1)  ْفأ ح     اْ  د مَّ الب     ق اْد خ  ، لكا   ا  ذلاغ (( 11-2:الشامس)ا 

لاار الخنام  اا  الشاام، فاها اشنماالا يولاد   ناال إلار اشيماالا  ناه  اا  الكفام اإ

                                                 
51
 12، الحأقاة  2113 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  ادنلا اباماهنل، :  دنلا ابماهنل  

. 
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الك  بمبم صما  اشنملا    نفمه ابني جنماه ا ا  الشانطلا فاها كثناما 

 ل يتغأم الكفم االشام  أار اشيمالا االخنام رأال  عمفاة اشنمالا باذلغ بال 

االشواهد ااألدلة التي تُثبه بأا اشنمالا يولاد  فطاورا . اامتنكلره لمل يفعأه

بُّغ  : ))الشم  قوله تعللرفم  .  أر اشيملا هي    الشم  االعأل ذ  ر  إ ْذ   خ  ا 

بلُكْل ق اللُوْا  اه ْل   ل ْماُه ب ام  أ ار   نفُم  هُْل    يَّات هُْل ا   ْااه د  ل      ظُهُاور ه ْل ُذرل     ب ن ي آد 

الف أ ن    ا أ  ْ  ه ذ  ة  إ نَّل ُكنَّل    ه ْدن ل   ا ت قُولُوْا ي ْول  اْلق ن ل   (( 122: األ امار )ب أ ر ا 

ْأاا  ))ا يل  ل خ  أ ْنه ال ال  ت ْباد  و  هللاَّ  الَّت اي ف ط ام  النَّالا     ن نفلً ف ْطم  ي   ل  ْجه غ  ل أدل ف أ ق ْل ا 

ل ك ا َّ   ْكث ام  النَّالا  ال  ي ْعأ ُماوا   يُ  اْلق انلُل ا  ل غ  الادل ق لل اْه ))، ا((31: الامال ()هللاَّ  ذ 

م     ا غٌّ ف لط 
األ ْرض   ُرُمأُهُْل   ف ي هللاق ات  ا  لا  ا ا  المانة ((. 11: إباماهنل )المَّم 

النباي صاأر هللا  أناه اماأل كال  ولاود يولاد : ))الحديث الاذي  ارده  ادنلا 

 أاار الفطاامو فااأبواه يهودانااه  ا ينالاامانه  ا يمجماالنه كمثاال البهنمااة تناات  

اااالح    الحديث  نه يتكأل  ا  فطامو . 52((البهنمة هل تمك فنهل جد لء 

لا ال    فطمو خأا اشنملا الممتعدو لليملا االكفام االخنام االشام، اشيم

(( . فااأبواه يهودانااه  ايُمجماالنه : )) باادلنل  ا الحااديث قااله. فهااذا   اام آخاام

 باواه يُفمادانه : )) فلأل م يتعأا بلشيملا بلهلل النس بللخنم االشم، ا لال يقال

ا الولااد    ناال  مااأمل ا عاار ذلااغ  نااه لااوال تمبنااة األبااوي  الكاالفمي  لكاال((. 

و  هللاَّ  الَّت ي : ))))اهذا تفمنم لقوله تعللر. بللفطمو ن نفلً ف ْطم  ي   ل  ْجه غ  ل أدل ف أ ق ْل ا 

ل ك اا َّ   ْكث اام  النَّاالا  ال   يُ  اْلق اانلُل ا  ل ااغ  الاادل ْأااا  هللاَّ  ذ  يل  ل خ  أ ْنه اال ال  ت ْبااد  ف ط اام  النَّاالا    

 . فتفمم  دنلا العنف جدا، بل ال يالح ((. ،((31: المال ()ي ْعأ ُموا  

ا مل ي يد ذلاغ  يضال ايوافاا  ال قللاه الشام  هاو اا  عظال البشام قاديمل     

الديثل ي  نوا بلهلل، ا ند ل ظهم المعمكم الشنو ي افامض اشلحالد  أار 

اعوبه بقوو الحديد االنلر اللرب اشيملا ااألديلا باللقوو لعقاود  ا  الاا   

ماقط المعماكم الشانو ي لتار  ا نالاف ااعوبه  ا  كثام  الدت  فهنه  ل  ا

فلشلحاالد  عاالكس لفطاامو . إلاار اشيماالا باالهلل ا االدت  أاار  ديلنهاال الماالبقة 

اشيملا بلهلل الو ال قوو الحديد االنلر  ال انتشاماشلحلد فاي الاداه الشانو نة، 

 .فأمل مقط المعمكم الشنو ي مقط  عه إلحلده

بلهلل ا بوديته له  -الهوته –واا فهو له إيملنه   ل    الحن :ثانيا     

ا فطور  أنهل اال اختنلر له فنه، اهذا نلبه بللشم  في  دو آيلت،  نهل 

إ ا  ل  ا ْيٍء : ))قوله تعللر األ ْرُض ا     ف نه  َّ ا  ْبُ  ا  اُت المَّ لا  بلُح ل هُ المَّم  تُم 

ك   الَّ ت فْ  لـ  ه  ا  ْمد  بلُح ب ح  فُوراً إ الَّ يُم  أ نملً أ  لا  ل  هُْل إ نَّهُ ك  : اشمماء)ق هُوا  ت ْمب نح 

ْ  ُكلل :)) ، ا   الهدهد، قله تعللر((33 ْدُت اْ م   وً ت ْمأ ُكهُْل ا  ُات ن ْه    ج  إ نلي ا 

                                                 
52
 . 211:   2الالحنح،   : البخلري 
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نلف  ظ  ْم ف    ل ه ل    ْيٍء ا  ْ  ُداا  هللاَّ  ( 23)ا  ه ل ي ْمُجُداا  ل أشَّْمس     ق ْو   ْدتُه ل ا  ج   ا 

ب نل  ف هُْل ال  ي ْهت ُداا   دَّهُْل      المَّ لل هُْل ف ال  يَّ   ل هُُل الشَّْنط لُا   ْ م    الَّ ( 23)ا   

ل  ل تُْخفُوا  ا    ي ْعأ ُل    اأْل ْرض  ا  ات  ا  و  ْمء  ف ي المَّم  َّ  الَّذ ي يُْخم ُ  اْلخ  ي ْمُجُداا هلل 

ُ ال  إ ل ه  إ الَّ ( 25)تُْعأ نُوا   نل   هللاَّ ظ  ْم   اْلع  بُّ اْلع  ن نْظُُم ( 21)هُو  ر  ق له  م 

ب ن    لذ  ْقه    ْل ُكْنه       اْلك  د  ا  ل    الم ئكة فهي ((. 22 -23:النمل)  ص 

:  يضل لهل  يملنهل اتدينهل ا بوديتهل هلل تعللر، النس صحنحل قوله  دنلا

ي بَية الو االدو في الم ئكة ال ت    لك  تعبد تمبقح تقدقا اال تقدر تأت))

فهو قوه ال يالح ا  ل بلطل االهد ((. ..القمآا الكميل اا الم ئكة آ نه 

ألا   مه يمده .  أر  دنلا  أر بللتمم  ا دل التثبه االقوه ب   أل

بله ْل :))قوله تعللر ْمد  ر  بلُحوا  ب ح  ْول هُ يُم  ْ  ل  ْم   ا    أُوا  اْلع  ي   ي ْحم  الَّذ 

أْملً  َن بِهِ َويُْؤِمنُو ةً ا    ْلم  ْيٍء رَّ ْعه  ُكلَّ ا  م  بَّن ل ا  نُوا ر  ي   آ   ي ْمت ْغف ُماا  ل أَّذ  ا 

نل   ح  اب  اْلج  ذ  ق ه ْل    ب نأ غ  ا  اتَّب ُعوا م  ي   ت لبُوا ا  االم ئكة ((. 2: ألفم()ف لْأف ْم ل أَّذ 

متغفماا هل الذي  يحمأوا العم ، اهل ي  نوا بلهلل ايُمبحوا بحمده، اي

فأي  قولغ يل  دنلا بأا الم ئكة ال ت    بلهلل، اال توجد آية في . لأذي  آ نوا

االحقنقة  ا الم ئكة كغنمهل    المخأوقلت . !!القمآا تثبه لهل اشيملا  

إال اشنملا االج ، . كأهل    نة بلهلل تعللر الهل  بوديتهل المفطورو  أنهل

 .د فطمهمل هللا  متعدي  لليملا االكفمفهمل يتمتعلا بحمية االختنلر اق

 

فأنس بالحنح، (( .اشيملا هو البحث    هللا: ))  دنلا بأا  ا  ل قوه     

ام ل اااقعل، ألا البحث    هللا هو طأبه االمنم إلنه ، ا  ل اشيملا به 

ُ ا     يُْ     ب لهللَّ  ي ْهد  ق أْ : )) قله تعللر. فهو الوصوه إلنه ااال تقلد به هللاَّ ب هُ ا 

أ نلف  ْيٍء    األاه يتعأا : االبحث    هللا نو لا((. 11: التغلب )ب ُكلل ا 

بللمأحد الذي ال ي    بلهلل لكنه يبحث  نه بالد  اإخ   لن    به إا 

االنو  الثلني يتعأا . ا ند ل ي    به يكوا اقد اصل إلر هللا. اجده

مب إلنه ايتذا  اشيملا به قأبنل بللم    بلهلل الذي يميد  ا يتالل به ايتق

لنالبح    الذي  اصفهل هللا . ااجداننل بلشيملا بدينه اااللتاال بشميعته

ه  إ ل نُْكُل : ))تعللر بقوله مَّ ك  يَّن هُ ف ي قُأُوب ُكْل ا  لا  ا    يم  بَّم  إ ل ْنُكُل اْش  ل ك  َّ هللاَّ  ل  ا 

اْلن لا   ُاْ  اْلع  الْفُُمو   ا  ُداا  اْلُكفْم  ا  اا  فلشيملا ((. 2: الحجمات )ل ب غ  هُُل المَّ

 .بنو نه لنس هو البحث    هللا كمل   ل  دنلا إبماهنل

 

ا  ل  الشواهد ااألدلة العأمنة التي تُثبه فطمية اشيملا بلهلل في اشنمالا      

كثنااما  اا   أمياااي طبنعااي فااي البشاام الاانس   ااما  لرالاال ، فمنهاال  ا نااه 

 نهال . نة  نبه فطمية اشيملا ا كدته بلألدلة الملدياة الدا غاةاألبحل  التجميب
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ل 2111 ااث   ا خ صااة األبحاال  العأمنااة التاار نشاامت لأماامو األالاار  االل 

ا جميه  أر المخ بتقننة جديدو لباعة المنننة بكأنة الطم بجل عة بنمأفلننل 

منل داخأار اشيملا بالهلل تالا: ))"فر فن دلفنل بللواليلت المتحدو دله  أر  ا

ابهذا ال يمك  أللد التخأص  نه إال تعل نلً    الفطمو الماوية " .داخل المخ

التر جعأه اشنملا ينا  لأتدي   أر طوه التالريخ اتعطان ً لقادرات هلئأاة 

اإ كلناالت بللغااة التعقنااد االتطااور تمكنااه  اا  إدران قاادرو هللا تعااللر بااللتفكم 

ايمك  اصف اشنملا افاا  بالرات  ..االتحأنل ااالمتنتل  ... ااالمتقماء 

التجمباة : "ا ا"  .. وجاه بقاوو نحاو التادي : "نناوبنم  نفماه بأناه/ الدكتور 

العمأنة ال يمكنهل  ا تخبمنل بطميقة  بلامو    ذات هللا الكنهل تخبمنل كنف 

 بالدو هللا اظنفاة : "اهار تخبمنال  ا.. إهـ " خأا اشنملا لكر يعمفه ايعبده

الماااخ : "ا ا..إهاااـ " م طبنعااار يملنااال الطعااالل االشااامابااشيمااالا باااه  طأااا

البشمك لنس  عداً تشميحنلً ااظنفنلً فحمم لليملا بالهلل ا بلدتاه اإنمال هاو 

 يضاالً  هنااأ  نااد قنل ااه بوظنفااة العباالدو لحفااظ ماا  ة الاانفس االباادا بتوجنااه 

اهكاذا .. إهاـ " العمأنلت الحنوية خ ه  نظو ة  البنة اهم ونناة  تشالبكة

د اشيملا بلهلل تعاللر فار الدرامالت العأمناة الحديثاة الامبلً  ا  الفأمافة لل يع

االخنله الشعبر كمل كلا يمدد الم لدو ب   متند فر  اائل القما العشامي  

هللا قااد خأقااه : "فقااد خاالب ظاانهل  ا اشنماالا قااد صاان  ديلنتااه بعااد ل تأكااد  ا.

 . 53" (( تدينلً بطبنعته ا  ه ً بقدرات كر يعمفه ايعبده

باااللثوا يتوصاااأوا إلااار  ا األطفاااله : ))  ا نهااال  يضااال  قاااله بعناااواا      

 . 54((يولداا    نن  بلهلل

 
 

األطفااله يولااداا  اا  نن  باالهلل اال يكتماابوا األفكاالر الديننااة )) افنااه  ا      

بللث  تقدل فر  مكاا  أال ..جلمتوا بلريه /  بم التأقر كمل يقوه الدكتور

إا األطفله الالغلر لديهل : لنث يقوه.اشنملا االعقل فر جل عة  اكمفورد 

القلبأنة الممبقة لليملا بكلئ   تفو  ألنهل يعتبماا  ا كل  ل فر هاذا العاللل 

                                                 
53
 . فطمو هللا التي فطم النلا  أنهل ،  وق   نتديلت لماا العقندو ،  أر الشبكة المعأو لتنة 
54
 . بللثوا يتوصأوا إلر  ا األطفله يولداا    نن  بلهلل ،  وق   نتديلت لماا العقندو ،  أر الشبكة المعأو لتنة 
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ايقوه هذا البللث بأا األطفله الالغلر لديهل إيملا لتر إذا .  خأو  لمبم 

لاال يااتل تأقناانهل ذلااغ  باام المدرمااة  ا األهاال ايضاانف بأنااه لتاار إذا نشاا اا 

أللبنااة األدلااة .ة فمنتوصااأوا لليماالا باالهلل بمفاامدهل  أاار جاياامو صااحمااي

العأمنااة فاار العقااد الملالااي  ظهاامت  ا الكثناام  اا  األااانلء تاادخل فاار البننااة 

 ا  الامنهل القلبأناة لمؤياة العاللل .. الطبنعنة لعقوه األطفله  مل ظننل  مابقلً 

الطبنعر  أر  نه ذا هدر ا المل بوامطة كالئ  ذكار  مابم لاذلغ الهادر 

فاالالً لولاادهل  أاار جاياامو ا تمبااوا بأنفمااهل فماان  نوا باالهلل إذا ر نناال  ط.. 

اختبلر نفمر تل القنلل به  أر  طفله ي كد بأنهل ابشكل فمدك ي  نوا باأا ..

ايضنف بأا ذلغ يعنار باأا األطفاله يمنأاوا .كل ايء  خأو  لمبم  حدد 

لليماالا بااللخأا الاانس بااللتطور بغااض النظاام  ماال ماانقوله لهاال المعأمااوا 

ايقااوه الاادكتور بلريااه بااأا  أماالء اشنماالا قااد اجااداا فاار بعااض . ااألهاال 

العقوه .الثقلفلت  طفله ي  نوا بلهلل     ا التعللنل الديننة لنمه فر  تنلالهل 

النلابة بشكل طبنعر لبطفله تجعأهال يمنأاوا لليمالا بخأاا إلهار اتالامنل 

ذكااار باااده التطاااور فهاااو أنااام طبنعااار لأعقاااوه البشااامية اصاااعم التقبااال 

 ماماال الشاابوا الديننااة فاار صااحنفة .  االرت  بنكفااورد / بقأاال . مااتنعلبااال

 . 55((التأغمار

األطفااله فااي ماا  المابعااة ارأاال )) ا نهاال  يضاال  ا  بحلناال  كاادت  ا       

 عاامفتهل بقاادرو اشنماالا  أاار صاان  األااانلء، إال  نهاال ياادركوا  ا  ااانلء 

 –لقاال   أاار  ي تخاام   اا  قاادرات البشاام اتحتاال  خل –!! الطبنعااة تختأااف 

الذلغ ي كد الدكتور جلمتوا  ا  جدياد  أار  ا األطفاله لاديهل  نال فطامي 

ابغض النظم !! لليملا بللخأا اشلهي المبلام في  قلبل فمالنلت التطور 

 !! مااااااااااااااااااال مااااااااااااااااااانأقنه إيااااااااااااااااااالهل ا بااااااااااااااااااالء  ا المعأماااااااااااااااااااوا 

لنث في هذه الممو انضال إلار الادكتور جلماتوا بلرياه دكتاورا آخاما اهاو 

 ا  جل عاة  كمافورد اذلاغ فاي  Jonathan A. Lanmanلا جونلنلا النم

    يا  جالءت هاذه .. إذا” : فتملءال. ”  أل اشيملا الديني ” : كتلب بلمل 

اال تقلدات الفطمية بوجود الخللا   فنح  ال نمتطن  القوه بأنهل جلءت    

اكذلغ الدراملت  كادت  ا هاذه اال تقالدات !! المجتم  االمبم  نهل فطمية 

” بل اهي  شتمكة بن   ختأف الثقلفلت !!! تعتمد  أر تأننمات المجتم  ال 

(  أال اشيمالا الاديني)ا أر العمول يمك   طللعة تفلصنل هاذا العأال !!! ... 

 اا   وقاا    اال اا  2112فااي كتاالب الاادكتور جلمااتوا بلريااه األخناام  االل 

قااد يظاا  ا".   أاال إيماالا األطفااله بللاادي : المولااوداا بلشيماالا : " بعنااواا 

                                                 
55
 . بللثوا يتوصأوا إلر  ا األطفله يولداا    نن  بلهلل ،  وق   نتديلت لماا العقندو ،  أر الشبكة المعأو لتنة 
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البعض  ا هنلن تحل      دكالتمو  تخالالان   تماث  ذلاغ فاي الادكتور ))

الكااا  الحقنقاااة  ا الااادكتورو  –جلماااتوا بلرياااه ا  نأاااه جونلنااالا النمااالا 

هي األخامك تقامر هاذه الحقنقاة  Olivera Petrovich النفنما بنتمافنتي 

بللتأكناد  اشلحالد” : لناث تقاوه  ا ” نظمية الطفل  ا  العاللل ” : في كتلبهل

 .56(( !!”  وقف  كتمم 

تأغ التجلرب تُثبه بلألدلة القطعنة  دل صحة ر ي  دنلا ابماهنل         

جهة، اتُم م الم لدو كمل تم بهل األدلة األخمك،في ال لهل اكفمهل 

اهل يتجلهأونهل تهمبل اخوفل ارفضل رأل انهل ادلة .بلهلل    جهة نلننة

 . صحنحة  د مة بللتجلرب العأمنة

ابذلغ يتبن     تأغ المواقف العدنلننة المتعأقة بلشيملا ااشلحلد  ا  دنلا   

ابماهنل لل ينتالم فنهل لليملا بلهلل ، اإنمل قا ه ااجتهد لأتماوية بنناه ابان  

 ا   ا الحقنقاة خا ر . اشلحلد    جهة  نه  ا ماتداله فاي قوتاه اصاوابه

 أار قطعنالت الشام  االعقال االعأال، لكا  ذلغ تمل ل ألا اشيملا بالهلل يقاول 

. اشلحلد ال يقول  أر  دلة اص ، اإنمل يقاول  أار  ااا ل ا اهالل اخمافالت

إا تأاغ المواقاف تشااهد  أار صاللبهل  نااه جلهال  ا تعماد القااوه بهال تمااويقل 

 .لللحلد ا هأه

 

 :نقد مواقف لعدنان تتعلق بأدلة وجود هللا:  ثالثا

اهنل    طبنعة ا نوا  األدلة  أار اجاود هللا تعاللر  ند ل تكأل  دنلا ابم   

ل األدلاة الالاحنحة الدالاة  ،  خطأ  خطلء فللشة ، ا نلر اابهلت  ائفاة، اقااق

    نه كالا فاي صادد الكا ل  ا  األدلاة الدالاة  أار اجاوده .  أر اجود هللا

فماا  . !!" طمقااة البمهاالا ا جاال  اشلحاالد" ماابحلنه اتعااللر اماامر كتلبااه 

 : تعأقة بذالغ  واقفه الم

مااواء بمهاالا الاانظل  ا بمهاالا : نااأت  االا لكااي نقااوه)): قولااه :أولهااا      

الحاادا   االذا يثبااه هااذاا البمهلناالا  هاال يثبتاالا اا هللا تباالرن اتعااللر هااو 

 االذا يفعاا ا اذا  للجااة .. خااللا الكااوا االوجااود  ال، اليفعاا ا ذلااغ اباادا

هل هو االد اا اننلا اا ن نة   الوجود الر ُ حد  ، ا ا  لهو هذا المحد  ،

لااي أنام   لااي، هاال هاو أنااي بذاتااه اا أنام أنااي، قنُّااول اا أناام  هال هااو    

ض البمهلنلا بذاتهمل لاذلغ يعنـــاـي الغلياة التاي يبأغهال بمهالا . قنول، اليتعمق

                                                 
56
: ،  وقاااا  البااااللثوا الممااااأموام  غااااما  فنناااال بلألبحاااال  العأمنااااة االمالاااالدر اشيماااالا بخااااللا ابللغناااا:  البااااللثوا الممااااأموا 

muslims.res.com . 
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النظل، ابمهلا الحادا  هاو الغلياة التاي يظهام فنهال للجاة الوجاود اللجاة 

طبعاال كماال قأناال فااي بمهاالا ا يااوي االااذي . حااد االااانلء االكلئناالت الاار  ُ 

البمهلا ا يوي يعني داللة ا ية  أر ذي ا ية، ا يالت كمال : لخالنله بكأمة

تااده  أاار  ا لأظاالهمات البااانلء الأكلئناالت  حاادنل فتااده ايضاال بوجااٍه اا 

لكا  تبقار  هماة بمهنااة . صاحنح.. بوجاوه  أار بعاض صافلت هاذا الُمحااد 

ل بهاال كمولاادي    لقهااة تبقاار  أاار  االتا بااماهن  ماالئم الالاافلت التااي لااديه

اصلر   ليُثبته بمهلننل النول  ا الوجود الحلد  اا الُمحد   البــد له .. اخمك

   ُ حد  ، لك  اليثبه لنل البمهلا بذاته كبمهالا الحادا   ا هاذا الُمحاد   

! ال يُثب اه لنال ، !  اث  ..ال ُ حد    له،  مكا  هاو يكاوا ُ حاد   ا لاه  حاد  

ايملنناال المباامه  بفضاال هللا  ااا ا جاال، اا هااذا .. فماالذا نفعاال  نحاا   قناادتنل

هناال تكااوا ! .. الُمحااد   ال  حااد    لااه، هااو  حااد   كاال لاالد  اال ُ حااد    لااه

، اهذه  شكأة كمل طملتهل ملبقل في خطباة فما  خأاا  هللا !المشكأة الفأمفنة 

ر بمااببه ط ا تهااوق ل جمل ااة  اا  كباالر الف ماافة، اكباالر ، لبمااف الشااديد تااورق

ال)، ا (ديفناد هناول)، ا (إ لنويل كلنط) ق ئهل  ثل  ، ا (جاوا ماتنورات   

ااال) طاااوا هنااال، التجاااوا (.. جااالا باااوه ماالرت م)، ا(بم فلنااد رامل كثناااماا تورق

انااتل تاادق وا انحاا   وافقااوا اا قاالنوا العأنااة اا المااببنة : " ببماالطة اقااللوا

، ا عنار  الل "قلنونل  قأنل فهو قالنوا  الل ا طأاا قـــــلنوا  قأي، ابكونه

يقبل التخالنص، اكونه  طأقال .. أر الكل  ينطبا.. ي ال ل ال امتثنلئي له

فنفعل في كل الظمار اتحه كال الشاماط، هاذا هاو  عنار ..  ي ال تقنند له

القــــلنوا العقأاي . هنلن فم  بن  الُكأقي االمطأا الذي يقبل التقنند.. المطأا

طتل يال : فقاللوا ها الء. خالنص له، اال تقنند لهالت نحا   وافقاوا، لكا  تاورق

ب    هذا  قأتل كل ايء البد اا يخض  لقلنوا !..  لقهن ، ألنكل امتثننتل المق

لن  اصأتل الر هللا ... العأنة، الذلغ كل ايء فهو  عأوه    جهة، اله  أقة

اهااذه !!. لنوا العأنااة ، اهااذا خطااأ ا نلقضااة لقاا!قأااتل هااو العأقااة اال  أقااة لااه 

الال يحاذقهل، الكا  لما   الشبهة قد تكاوا قوياة لما  لال يقام  الفأمافة العقأناة،

هذه الشبهة هي التاي .. لذقهل اتمهقم بهل متبدا له ابهة مخنفة جدا جدا جدا

انل : "لملذا لمُه  منحنلذ قله>يُفلر  ايملنه في كتنقبه  ( بم فلند راملل)جعأه 

جوا متنورات )أغُه الثل نة  شم، فبننمل اقم  في منمو كنه    نل الر اا ب

اال اال)قااله : اقعااه  أاار هااذه العباالرو(    إا الطميقااة : "كاالا ابااي يقااوه(   

المعمافة في االمتداله  أر اجود الذات اشلـهنة ال عنر لهل، ال جداك    

 ي الشايء " الخ ال  عنر لاه..ارائهل، ابللتللي فللم اه    خأا هذا الشيء 

اا تقاوه لاي هاو ..د اانتهر، ألنغ فاي النهلياة ماتبأغ الار  ا  خأاا  هللا وجو

ال..! )اذا انل مأماتغني  ناه .. خللا أنم  خأو  فهذا ك ل فلر  قاله ( رامل
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اب ه،  فقدتاه إيملناهُ  ( بم فلناد راملال)النماتطن  اا نقاوه !.. انل امتثني هاذه الشُّ

الهداياة بناد .. مابحلا هللا أبي، كلا ذكنل، رجل فنأموفل كبنما جدا جدا، لكا 

بااد هاال تمياادهل  ال  ناادن ارادو ! هاال تميااد الهدايااة .. هللا، ات ب عاال لمااماد الع 

 .57...((اهذا   م آخم، فنمأه هللا اا يهدينل في كل األ ور! اشلحلد االكفم 

ص لكل بمل  ني ل  ا ند الخطبة ،،  اه ايء اجلبتنل هي)) ا     ننل لل : مألخل

ط باه فنأماور .. يء اا كل  وجود  حتل  الار ُ حاد  نًقُل إا كل ا لال يتاورق

الهـي، هذا ال يقوله الاد ، اال  الل ل كا ل، إنمـــــاـل نقاوه كال لالد   لنباه 

لدانه ل ا ل  التنلجه بللضمارو الر الُمحد  ، اهذه القل دو صحنحة  باة فاي 

ناالً  المبااة، االحااديث  اا  هللا تباالرن اتعااللر ال  أاار انااه لاالد  ، لااو كاالا للد 

هذا الحلد  يحتل  الر ُ حد  ، الار  ا نبأُاغ الار .. منتقبقل، لك  ل  يكوا هللا

الُمحد   الذي ال يحتال  الار ُ حاد   فهـــــاـو الخاللا األالاد الاذي ال إلاه اال 

فمااا  قاااله لكااال إا القل ااادو اا كااال اااايء  ا كااال  وجاااود  حتااال  الااار . هاااو

 .58!((ُ حد   

نفة جااادا انلقالاااة، افنهااال خأاااط ا خطااالء تأاااغ األقاااواه الاااع :أقاااول       

اانحمافاالت فااي  اانه  االمااتداله، االاامد  أاار تأااغ الشاابهة ال يتطأاام فأماافة 

إا : ألنااه  اال. اإنماال يتطأاام نظاامو بديهنااة افهماال صااحنحل لأشاام  االعأاال 

بمهلا الحدا  الذي  الر إلنه  ادنلا هاو بمهالا نالقص امامل ا ضامونل ، 

االعأاال المعلصام هاو  ا الكااوا لانس للدناال ألا الحقنقاة التاي يقولهاال الشام  

ال   الا اال  كالا ، اال  الدو اال طلقاة ، :     دل  طأا اإنمل هو  خأو 

ايوجد فم  كبنام ا ملماي اللمال بان  الخأاا . 59له بداية امتكوا له نهلية

لكا  ال يثباه لنال : ))     ادل االحادا  اهاذا بال تمار  ادنلا نفماه بقولاه

لحاادا   ا هااذا الُمحااد   ال ُ حااد    لااه،  مكاا  هااو البمهاالا بذاتااه كبمهاالا ا

فللحدا  ال يمتأال الخأا     دل، اال !((.  ث  ..يكوا ُ حد   ا له  حد  

اجود الخللا فقد يحتمل  ا يحد  الكوا     لدو  وجاودو  مابقل، ا يُحدناه 

 . كلئ  للد   ثأه كلا  وجودا قبأه

                                                 
57
 .15، الحأقة  2113 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل، :  دنلا ابماهنل  
58
 .15، الحأقة  2113تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل،  طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، :  دنلا ابماهنل  
59
 211: ،   211 دار  العأل ا علر  اشيملا ،  اللل الكتام الحاديث، األردا ، ... صنمارو الكوا :   حمد بلمل الطلئي:  نظم ث  

هال تحاد  :  حماد  لماد داادا.   112: ،  1111خأاا الكاوا بان  العأال ااشيمالا ، دار النفالئس ، بنامات ، : ا  حمد بلمل الطالئي.

الكاوا يمانم بلتجاله :  بد الدائل الكحنل ا.13، 21:،   ( 11) القمآا    نشأو الكوا ، جمعنة المعمفة، مأمأة لوار اشيملا ااشلحلد 

النظمو العأمنة،  تمجماة  ثمالا نوياه،    مماة : بمتماند رامل ا.  www.kaheel7.com/ar: الاااه،  وق  الكحنل لل جل  العأمي 

هللا يتجأر في  الم العأل ، تمجمة الد مدا   بد المجند : نخبة    العأملء اال ميكنن   ا.ا ل بعدهل  113:  المدك ، بغداد ، د شا، 

تلريخ  كثم إيجل ا لأا   ، تمجمة   لمد الممللي، افتح : متنف  هوكننغ النونلرد  أوندينور  ا.11: القأل ، بنمات،  ممللا ، دار 

 . 111: ،   2113،  كتبة الشما  الدالنة، القلهمو ، 1خمافة اشلحلد ، ط :  مما اميف ا. 21: هللا الشنخ ،   
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  اإنمل اصف نفمه بللخللا فاي الذلغ لل يالف هللا تعللر نفمه بللُمحد       

ااْيٍء : ))آياالت كثنمو،كقولااه تعااللر االل ُا ُكاالل ا  بُُّكااْل ال إ ل ااـه  إ الَّ هُااو  خ  ُ ر  ل ُكااُل هللاق ذ 

ك نلف  ْيٍء ا  أ ر ُكلل ا  هُو     ، الل يالف خأقه لأكاوا ((112: األنعلل)ف لْ بُُداهُ ا 

صافه بأناه  خأاو ، بللحدا  ،اال بلشلادا  ،اال اصافه بللحالد ، اإنمال ا

تَّة    يَّلٍل نُلَّ : ))كقوله تعللر ل ف ي م  ل ب ْنن هُم  اأْل ْرض  ا    ات  ا  لا  أ ا  المَّم  ُ الَّذ ي خ  هللاَّ

ااااف ن ٍ   ف اااا    ال  ا  ل ااااي  ا  اااا  ا  اااا  ُدان ااااه     اااال ل ُكاااال  ل ااااْم      أ اااار اْلع  ك    اْماااات و 

أ ا  ُكلَّ ا يْ ))، ا((3: المجدو)ت ت ذ كَُّماا   خ  يماً ا  هُ ت ْقد  اهذه ((.2: الفمقلا)ٍء ف ق دَّر 

الحقنقنة الكبمك هي التي يقولهل العقل االواق  ا نبتهل اقمرهل ا كادهل العأال 

 .الحديث

ابماال  ا الكااوا  خأااو   اا   اادل الاانس للدناال فهناال يالاابح   اام اجااود هللا   

الااماريل الاانس  مكناال ، ألا بمهاالا الخأااا  اا   اادل ال يحتماال إال تفماانما 

اهاذا ا تامر باه  ادنلا . دا، لك  بمهلا الحدا  يحتمل  كثم    االاداال

 االذا يثبااه هااذاا البمهلناالا  هاال يثبتاالا اا هللا تباالرن : ))نفمااه  نااد ل قااله

 الذا يفعا ا اذا  .. اتعللر هو خللا الكوا االوجود  ال، اليفع ا ذلغ ابدا

عنف ، فبمهاالا الحاادا  ناالقص االاا...((. للجااة الوجااود الاار ُ حااد   ا ا 

لك  بمهلا الخأا     دل يكفي الده شنبلت اجود الخاللا بللضامارو ألا 

المخأو  ال بد له    خللا  تالف بكل صفلت الكمله ، ألا الخأا     دل 

ل  يقدر  أنه إال الخللا، االمخأو  ل  يكوا خللقل، ال  يقدر اا يخأا نفمه 

ا  ي  : ))االادلنل  أار ذلاغ قولاه تعاللر. اال أنمه ا  الَّ ي ْخأُاُا   ف ا    ف م  ْخأُاُا ك م 

هُاااْل يُْخأ قُاااوا  ))،ا((12: النحااال )ت اااذ كَُّماا   اااْنبلً ا  ااال ال  ي ْخأُاااُا ا  يُْشااام ُكوا    
  

هُااْل ))،ا((111: األ اامار) ااْنبلً ا  اا  ُداا  هللاق  ال  ي ْخأُقُااوا  ا  ي   ي ااْدُ وا     الَّااذ  ا 

الل اُ ))،ا((21: النحال )يُْخأ قُوا   ُ خ  ك نالف  هللاَّ اْيٍء ا  أ ار ُكالل ا  هُاو     اْيٍء ا  ُكالل ا 

ااْيٍء ف لْ بُااُداهُ ))،ا(( 12: الا اام ) االل ُا ُكاالل ا  بُُّكااْل ال إ ل ااـه  إ الَّ هُااو  خ  ُ ر  ل ُكااُل هللاق ذ 

ك نالف  اْيٍء ا  أ ار ُكالل ا  هُو     فانح  ا الل خاللا ا خأاو ، ((.  112: األنعالل )ا 

ا لانس  خأوقال اإال لال يكا  خللقال، الا  المخأو  البد لاه  ا  خاللا، االخالل

.  ا  خأاا الخاللا: ا أناه فما   ا  الخطاأ التمالؤه. يمتطن   ا يكوا خللقال

ُ حد   اُ حد    ، اكال  نهمال يحتمال : لك  لمم بمهلا الحدا  نح    لل

اهذا امتداله . الحدا  ، اال االد  نهمل يحمل صفة األ لنة اال يمتأا هل 

اهذا .  أر  نبلت اجود هللا    الخطوو األالر العنف انلقص، اأنم قلدر

خ ر بمهلا الخأا     دل كمل بنناله   ا ه، فهاو دلنال قطعاي نلباه بادلنل 

فبمهلا الحادا  نالقص ايحتال  إلار  قاد لت  خامك .الشم  االعقل االعأل 

ه الطميا ايايد في العف البمهلا، ايُشو   لنالل إلر النتنجة، اهذا يُطوق
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ل ،ايُخمجه  ا  المقد اة البديهناة األالار التاي يتمناا بهال الفهل ،ايجعأه صعب

 . دلنل الخأا

االعنلياة ال يُثبتالا اجاود  -الحادا -اال يالح  بدا القوه بأا دلنأي الخأا    

هللا اصفلتهل، فهذا   ل بلطل بدلنل القامآا االعقال االعأال ، بال همال دلان ا 

مآا الكاميل  كثام  ا  االقا.قطعنلا  أر اجود هللا ااتالالفه بالافلت الكماله 

ابماال  ا األ اام . االمااتداله  أاار اجااود هللا باادلنأي الخأااا االعنليااة اشلهنااة 

كذلغ فقوه  دنلا بأا دلنأي الخأا االعنلية ال يثبتلا  ا هللا خللا الكوا  بدا 

هو ك ل بلطل قطعل ام ل ا ق  ا أمل اال يقوه ذلغ إال جلهل ،  ا جللاد 

ألا القاوه بولادو الوجاود يعناي  ا هللا هاو . جاود  علند ، اا قلئل بولادو الو

الكوا االكوا هاو هللا ، فأال يحاد  خأاا ، اال يُمكا   ا يحاد   صا  ، اال 

توجد  نلياة للدناة، ألا كال  ال ناماه فهاو هللا لمام   ال الالاوفنة القالئأن  

إا . !!فهاال  اادنلا ابااماهنل يقااوه بااذلغ بحكاال  نااه صااوفي  . بولاادو الوجااود

ا  ادنلا اباماهنل يعتقاد بولادو الوجاود لكناه يُاماا  ايتماتم الماجح  ندي  

ايُماالرا التقنااة  أاار طميقااة د االو الاادو الوجااود بلشااالرو إلنهاال بااللتأمنح 

اهذا األ م منتضح  كثام فنمال . االتأغنا اال يُعبم  نهل بللعبلرات الالميحة

االشالهد  أار ذلاغ  يضال  ناه قاال . يأتي     قاواه ا واقاف  ادنلا اباماهنل

لنأي الحدا  االعنلية، بل  نه  كد بأنهمل ال يُمكنهمل إنبلت اجاود هللا  ناد ل د

هاال يثبتاالا اا هللا تباالرن اتعااللر هااو خااللا الكااوا االوجااود  ال، : ))قااله

ا   يقوه هذا الك ل فهو إ ل جلهل،  ا جللد  علناد، ..((. اليفع ا ذلغ ابدا

يقوه ذلغ      بالهلل يعاي  اال.  ا ُ أحد،  ا  شكلن،  ا يقوه بولدو الوجود

دلنال الخأاا، :  ل يقوه ، ألا   ظل األدلة  أر اجاوده مابحلنه ، هاي  ربعاة

 الهل ا قواهل  دلنل الخأا، فأو قأنل جادال . االعنلية اشلهنة، االفطمو، االنبوو

 ا الكااوا أناام  خأااو  فمتمااقط األدلااة البلقنااة كأهاال الاا  تكااوا دلاان   أاار 

هللا تعااللر  كثاام فااي القاامآا  اا  ذكاام دلناال الخأااا  الهااذا اجاادنل. اجااود هللا

 . االتأكند  أنه

فهااو قاالنوا صااحنح باادلنل الشاام   -المااببنة -بللنماابة لقاالنوا العأنااة :ثانيااا    

االعقل االعأل ايتعأا بللمخأوقلت ال بللخللا، فهو قلنوا يحكل الكوا بأمامه 

لمخأوقاالت اال فهااو قاالنوا خاال  بل. بللتااأننم المتباالده باان  العأااة االمعأااوه

.  -الكاوا -يالح تطبنقه  أر الخللا اال  أر الع قة بن  الخاللا االمخأاو 

ألا الخللا  ا اجال   لاي اُ تالاف بكال صافلت الكماله، الهاذا فهاو لانس 

 خأوقااال  ااا  جهاااة، ا خاااللف لالااافلت  خأوقلتاااه بذاتاااه اصااافلته  ااا  جهاااة 

قُْل هُو  : ))فأ ل ام ل فقوله تعللر.اهذا   م نلبه ام ل ا ق  ا أمل. خمك
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اادف  ُ   ل  ُد ( 1)هللاَّ اام  ُ الالَّ ل ااْل يُول ااْد ( 2)هللاَّ اادف ( 3)ل ااْل ي أ ااْد ا  ل ااْل ي ُكااْ  ل ااهُ ُكفُااًوا   ل  ا 

انُم ))، ا((3 -1:اشخ  ) نُ  الب ال  ام  هُاو  المَّ ْيءف ا  ْثأ ه  ا  م  : الشاورك )ل ْنس  ك 

يل الَّذ ي ال  ي ُماو))، ا((11 أ ر اْلح  كَّْل    ت و  ف ار ب اه  ب اُذنُوب  ا  ك  ه  ا  ْماد  ابلْح ب ح  م  ُت ا 

ب نماً  ه  خ  ب لد  هُو  ))، ا((51: الفمقلا )   ُ  ا  اْلب لط  الظَّله ُم ا  ُم ا  اْ خ  ُه ا  هُو  اأْل اَّ

أ نلف  ْيٍء    ق  األ ْ ث اله  إ اَّ هللاق  ي ْعأ اُل ا   ناتُْل ))، ا((3: الحديد )ب ُكلل ا  ف    ت ْضم بُوْا هلل 

ا  اال  قاا  فماا  البااديهي جاادا  ا يكااوا الخااللا ((.  23: النحاال )ال  ت ْعأ ُمااوا  

فااهذا كاالا اشنماالا المخأااو  ال . أناام  شاالبه لمخأوقلتااه اإال لاا  يكااوا خللقاال

يُشبه المنلرات التي يالانعهل  اث ، فهاو يالانعهل اال تالانعه، اياتحكل فنهال 

وا الخاللا ال يُشابه اال تتحكل فنه، فم  بلب  الر بل ا   الضماري  ا يك

ا  ال  أمال فبنالء  أار  ال يقولاه العأال المعلصام باأا . خأوقلته بذاته اصفلته

ال   لا اال  كلا ، :     دل  طأا الكوا لنس للدنل فقط اإنمل هو  خأو 

فها خأا الكوا  ا   ادل  ؛60اال  لدو اال طلقة ، اله بداية امتكوا له نهلية

ال خااللا قااديم  تالااف بكاال صاافلت هااو   اام  ظاانل اخاالر  ال يقاادر  أنااه إ

الكمااله اإال لاا  يخأقااه، االعاادل الااايء ايمااتحنل لأعاادل  ا يالاابح ااانبل إال 

 .بوجود خللا خأقه

فللخللا  ا اجل ال ينطبا  أنه قلنوا العأنة ألا هذا القلنوا نفماه هاو      

ابمال .     خأوقلته ، ا   الخطأ ا   الغبلء ا   الجهل تطبنقه  أر خللقاه

م فااها قالنوا العأنااة كمال  نااه ال ينطبااا  أار الخااللا  اا اجاال، فهااو  ا األ ا

اال يالااح ربااط  -المخأوقاالت - يضاال ال يحكاال الع قااة باان  الخااللا االكااوا

اإنمل الع قة بننهمال تقاول  أار   قاة . الع قة بننهمل بمبلط العأة االمعأوه 

ذلاغ،  الخأا ، ا أنه فنح    لل خللا ا خأو  فقط، اال تخم  الع قاة  ا 

ألا العأنة تتعأا بللمخأوقالت . المنل   لل  أة ا عأوه،  ي  خأو  ا خأو 

 .فقط بعد ل خأقهل هللا تعللر

ابذلغ يتبن  خطأ الف مفة الذي  االر إلنهل  دنلا ا صماا  أار تطبناا     

اه الء قللوا بذلغ إ ال خطاأ . قلنوا العأنة  أر هللا، ا أر   قته بمخأوقلته

، الاذي قاله 61ارهل  أر اشلحلد كمل هاو لاله بمتماناد رامال ا تعمدا شصم

 جاالده  كنااه، لمبماال قأااه  ننااي لاان  كنااه ااالبلً : ))  اا  قاالنوا المااببنة 

                                                 
60
 211: ،   211 دار  العأل ا علر  اشيملا ،  اللل الكتام الحاديث، األردا ، ... صنمارو الكوا :   حمد بلمل الطلئي:  نظم ث  

هال تحاد  :  حماد  لماد داادا.   112: ،  1111خأاا الكاوا بان  العأال ااشيمالا ، دار النفالئس ، بنامات ، : ا  حمد بلمل الطالئي.

الكاوا يمانم بلتجاله :  بد الدائل الكحنل ا.13، 21:،   ( 11 )القمآا    نشأو الكوا ، جمعنة المعمفة، مأمأة لوار اشيملا ااشلحلد 

النظمو العأمنة،  تمجماة  ثمالا نوياه،    مماة : بمتماند رامل ا.  www.kaheel7.com/ar: الاااه،  وق  الكحنل لل جل  العأمي 

هللا يتجأر في  الم العأل ، تمجمة الد مدا   بد المجند : نخبة    العأملء اال ميكنن   ا.ا ل بعدهل  113:  المدك ، بغداد ، د شا، 

تلريخ  كثم إيجل ا لأا   ، تمجمة   لمد الممللي، افتح : متنف  هوكننغ النونلرد  أوندينور  ا.11: ممللا ، دار القأل ، بنمات،  

 . 111: ،   2113 كتبة الشما  الدالنة، القلهمو ،  ،1خمافة اشلحلد ، ط :  مما اميف ا. 21: هللا الشنخ ،   
61
 . نقد العقل المأحد : تومعه ُ في نقد  فكلره اشلحلدية في كتلبي 
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القااد قبأااه لوقااه ، بخالااو  هااذه األماابأة بكاال  اال  اتااي  قأااي  اا  طلقااة 

لتاار جاالء النااول الااذي تخأنااه  اا  هااذه ، المماابم األاه  طوياال بفمالاانة

لناث قاله ، لنالو جاوا ماتنوارت  نال  ءتي لمانمواذلغ بعد قما، الفمالنة 

اا  خأقنااي: " فنهاال  ابعاادهل  بلااامو  .لقااد  أمنااي االاادي إجلبااة الماا اه  مق

، القالانمو  إا هذه الجمأاة" .    خأا اشله   ، طمله م االً  بعد    هذا 

 . كنف  ا  بد  الممبم األاه هو  بد   غللط ا مفمط، إلر ا ا ،  أمتني 

اإذا كالا كال . فنجم  ا يكاوا هلل  مابم  يضالً ، يء  مبم فهذا كلا لكل ا

لهاذا اجادت  ناه ال  الاداقنة فاي ! فمنكوا العاللل هاو هللا  , ايء ب   مبم

 .62((هذه الفمالنة 

ااالح    قوه المجل  نه  خطأ في فهل قلنوا العأنة  ا تعمد  ادل :  قوه    

فالن  ادلنل  أر اك  ه بلطل جمأة ات. فهمه ألنه كلا  الما  أر اشلحلد

االتفمياااا بااان  الخاااللا .  ااادك جهأاااه بااالهلل تعاااللر اإصاااماره  أااار اشلحااالد 

االكاوا بمال  ناه  خأاو  . االمخأو  هو   م بديهي افطامي كمال بنناله مالبقل

اال يُمكا  اا . ف بد له    خاللا يخأقاه ال يُشابه  خأوقلتاه بذاتاه اال بالافلته

فهاااو  خأاااو  بااادلنل الشااام   يكاااوا الكاااوا هاااو هللا، ألا الكاااوا لااانس   لنااال

فل تماض بمتماند رامل بلطل     ملماه، اال يالاح االلتجال  باه، .االعأل

 .    اال يحت  به إال جلهل، هو  علند جللد،  ا  أحد ُ الم  أر إلحلده

اا : )) ا  خأاا هللا  ، اال قاوه  ادنلا: ابنلء  أر ذلغ ال يالح التمالؤه   

ال يالاح ذلاغ ألا هللا ..(( . فالر  تقوه لي هو خللا أنم  خأاو  فهاذا كا ل

تعااللر خااللا الاانس  خأوقاال، فهااو   لااي اباادي لاال يأااد الاال يولااد، هااو األاه 

فذلغ التملؤه هو تملؤه في أنام  حأاه، افناه . اا خم الحي الذي ال يموت

ألا الخااللا يمااتحنل  ا يكااوا . تناالقض، اكاا ل فاالر ، اال يقولااه إال فاالر 

خللقل، االمخأاو  يماتحنل اا يكاوا خللقال،   خأوقل، الو كلا  خأوقل  ل كلا

ا  الَّ : ))الهاذا قاله هللا تعاللر. الو كلا خللقل  ال كالا  خأوقال ا  ي ْخأُاُا ك م    ف م 

ااا  ُداا  هللاق  ال  ))، ا((12: النحااال ()ي ْخأُاااُا   ف ااا  ت اااذ كَُّماا   ي   ي اااْدُ وا     الَّاااذ  ا 

هُْل يُْخأ قُوا   ْنبلً ا  فللخللا لنس كللمخأو ، ا أار (((.  21: النحل )ي ْخأُقُوا  ا 

اشنملا اا يتذكم ذلغ اال ينمر الفلر  الحلمل بننهمل اال يموي بننهمال فاي 

فمااا  هاااو ((.  ف ااا  ت اااذ كَُّماا  : ))الاااذات اال فاااي الالااافلت، الهاااذا قاااله هللا لنااال

الفاالر   ، إا ا تااماض  اادنلا هااو الفاالر ، قللااه جهاا ،  ا انتالاالرا لعقناادو 

 !!الوجود 

                                                 
62
اأمفاة االتجاله المعالكس لأفكام النقادي االتناويمي ، الجده لوه المبم األاه ،  وق  : لمه  منحنل  ،   بحث لملذا : بمتماند رامل 
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 أمال بااأا الشاام  قاد لماال ذلااغ األ اام ابنقناه بوالااوح ا  اه تأااغ الشاابهة    

الاائفاة التااي تعأاا بهاال بمتمانااد رامال ا  ثللااه ، اقواهاال  ادنلا ، نااد ل  كااد 

 أاار  ا هللا تعااللر ال يُشاابه  خأوقلتااه بذاتااه اال بالاافلته، ااا ماابحلنه هااو 

صاأر هللا -  ا رماوه هللا اقد صح في الحديث. الخللا اأنمه هو المخأو  

   خأا كذا ،   خأا كذا : يأتي الشنطلا  لدكل فنقوه: )) قله - أنه ا مأل

افي لاديث آخام .63((   خأا ربغ فهذا بأغه فأنمتعذ بلهلل الننته: لتر يقوه

صاأر هللا -مامعه رماوه هللا : ))  نه قله -رالي هللا  نه –    بر هميمو 

هللا  لااد هللا :" فقولااوا   -هللا ي  اا  خأااا -فااهذا قااللوا ذلااغ: قااله  - أنااه امااأل

ناال لنتفاال  اا  يماالره ن ناال " الالاامد لاال يأااد الاال يولااد الاال يكاا  لااه كفااوا  لااد

اهااذا الحااديث جماا  باان  الجااوابن  االمااتعلذو . 64((النمااتعذ  اا  الشاانطلا

 .لأتخأص    الومومة، االجواب العأمي لأمد  أر الشبهة

لي هو خاللا أنام  خأاو   اا تقوه): )ابمل  ا األ م كذلغ فقوه  دنلا     

فه ..((فهااذا كاا ل فاالر  ، فهااو ا تااماض فاالر  ابلطاال جمأااة اتفالاان ، الااعق

ا أناه فل تماالاه . ارده  دنلا     داا دلنل    ام  اال  قال اال  أال 

كاالا  أنااه  ا ياامده بعأاال اال يضااعفه .  ائااف  تهلفااه ماالقط  اامداد  أنااه

يص جاادا بطميقااة اهااذا هااو دياادا  اادنلا فهااو لاام. ايُقا ااه  اا  داا دلناال 

فأمال لال . تحميفنة  أتوية  أر  ا ينفي اجاود دلنال قطعاي يُثباه خأاا الكاوا

يجااد دلاان  صااحنحل ياامد  أاار القااوه الالااحنح ااام ل ا قاا  ا أماال، االااذي 

إا هللا خااللا الانس  خأوقاال، اال يُمكا  اا يكااوا  خأوقال، اال يالااح : يقاوه 

فهناه . و  لانس خللقالالتملؤه  ما  خأقاه، ألا الخاللا لانس  خأوقال، االمخأا

قاق ه االعفه اتجلا ه اتنلمله بهواه ال بعأل اال بعقال، ااصافه بأناه فالر  

إا هااذا المجاال . لغليااة فااي نفمااه،  ،  اا   ا الحقنقااة خاا ر   مااه قطعاال 

لااميص  أاار  اادل اال تاامار بوجااود دلناال قطعااي يثبااه خأااا الكااوا ، ألا 

اشلحالد االقاوه بولادو القوه به يُثبه اجود الخللا االمخأو ، اينفي قطعال 

الوجود    جهة، ايقط  الطميا    جهة  خامك   الل  ادنلا  ا  اا يُنالار 

ايت  ااام فمااامو ينتالااام لولااادو الوجاااود بطميقتاااه المأتوياااة، ا ااامو يااامجح 

. الحدا  اال يقط  به، ا مو يُقوي دلنال اشلحالد ايتامن   ام اشيمالا  عأقال

العأال االهد  أار  ناه يُخفاي فعدل قوه  دنلا بخأا الكوا كمال قللاه الشام  ا

 .  ما في نفمه، االماجح  نه يُخفي قوله بولدو الوجود
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ناأتي الار )) :الم  نن  بلهلل، يقوه  دنلا يتعأا ببماهن  :الموقف الثاني     

بماهن  الما لهن  اا اشلهنان  الما  نن ، اهاذه الباماهن  تتناو  بان  باماهن  

ابن  بماهن   أمنة ابه فأمفنة، التوجد باماهن   أمناة  أار اجاود فأمفنة، 

هللا،  ا العأاال يقااف  نااد لااداد فوا اال ااألماابلب الطبنعنااة، العأاال يكفاام بكاال 

 .65((االرو الر  لاراء الطبنعة 

تقماانل  اادنلا ألنااوا   دلااة اجااود هللا ناالقص ، الاانس هااو كماال  :أقااول     

هللا هي  أار ن ناة  ناوا    اأخوذو ذكمه،االالحنح هو  ا  نوا   دلة اجود 

ال  : )) اا  قولااه تعااللر ال  هُااًدك ا  ْأااٍل ا  ْناام     ُه ف ااي هللاَّ  ب غ  االد  اا  يُج  اا   النَّاالا     ا   

ن نمٍ   دلاة الاولي : فأدلة اجود هللا هي  أر ن نة اناوا (( . 1: الح  )ك ت لٍب  ُّ

، ا دلاة  -االبديهاةهداياة الفطامو  –، ا دلة العقل االفطامو  -الكتلب المننم –

فتقماانل  اادنلا ناالقص االااعنف ،ا اا  .- أااول اشنماالا االطبنعااة –العأاال 

أمائبااه ا خطلئااه انااه اأفاال  دلااة الااولي، اهااذا ال يالااح ألنااه  مااأل ، األا 

فللولي اشلهاي  دلتاه . لأولي اشلهي  كلنته ال يضلر ه فنهل العقل اال العأل

للر يااتكأل بهال  اا  نفماه، اهااو  أار اجاود هللا هااي  قاوك األدلااة، ألا هللا تعا

 قدر     خأوقلته بأا يتكأل هو    نفمه    اشنملا الذي يتكأل  ا  اجاود 

بل يمتحنل  ا تكاوا  دلاة البشام  قاوك  ا   دلتاه .هللا بللعقل االفطمو االعأل 

االقمآا الكميل  مأوء بلألدلة الكثنامو الدالاة  أار اجاود هللا . مبحلنه اتعللر

اجح  ناادي  ا  اادنلا ابااماهنل  أفاال ذكاام  دلااة الااولي االاام. اخأقااه لأكااوا

فأاو ا تماد .لتأنمه بللفكم الغمبي العأمالني ، التالاوفه اقولاه بولادو الوجاود

 أر  دلة القمآا الكميل في إنبلته هلل اخأقه لأكوا لُحمل األ ام قطعال ايقننال، 

إناه . !!لك  المجل لل يفعل ذلغ ألنه ال يُمياده. اانهلر اشلحلد االدو الوجود

 أفل الاولي كمال  أفأاه  باو لل اد الغاالاي  ناد ل تكأال  ا  طُام  الطاللبن  

اهاذا خطاأ فالدح اانحامار كبنام اقا  . 66لأحا في كتلبه المنقذ    الضا ه

فنه  دنلا، فكلا  أناه  ا ياذكم الاولي اشلهاي كمالادر  ا   الالدر األدلاة 

ف  ا  ينكام فا  قنماة لموقا.  أر اجود هللا    داا  ا ينظم إلر    ينكامه

ال يحاا لاه ذلاغ ألناه ُ طللام . الولي اشلهي، اال يحا له  ا يامفض  دلتاه 

. ااال بأا يمد  أر  دلة الولي النس ُ طللبل بأا يا    باه إا كالا كالفما باه

فأناامد  أاار  دلااة الااولي إا كاالا قاالدرا  أاار الاامد  أنهاال بللعقاال االعأاال، اال 

الو لال تكا   دلاة الاولي . يننةيالح اال يحا له  ا يمدهل بد وك  نهل  دلة د

لاو كالا :  وجودو، لطللم بهل الم لدو، األقل وا الدننل الال يُقعاداهل القاللوا

اال يُعقال اال يالاح فاي العقال . هللا  وجودا التالل بنل، األناه  أننال الناه
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ا صااحنح اقااوي، \اا تماالااهل ه.  ا يخأقناال ايتمكناال  بثاال اال يُعمفناال بنفمااه

هللا تعاللر قاد اتالال بنال بأنبنلئاه اكتباه ماكتوا اخنماوا  لكنهل  ند ل ر اا  ا

 أماال بااأا  دلااة . !!اجحااداا ا  مالااوا  اا  الااولي اقا ااوه اطعنااوا فنااه 

القاامآا الكااميل  أاار اجااود هللا هااي  دلااة قطعنااة جمعااه باان  الااولي االعقاال 

االعأاال ،اال يُمكاا  ردهاال اال نقضااهل بعقاال صااميح اال بعأاال صااميح، اإنماال 

اهاذه . ا يمدانهل باأهوائهل اظناونهل اتأبنمالت اانلطننهلالم لدو االضللو

 .رداد  ائفة  تهلفتة بلطأة ال قنمة لهل في  نااا الشم  االعقل االعأل

إا قوه  دنلا بأنه ال توجد  دلة  أمنة  أر اجاود هللا، فهاو   ال  :ثانيا     

ُه ف ي هللاَّ  : ))بلطل بدلنل قوله تعللر لد  ال  هُاًدك  ا      النَّلا      يُج  ْأاٍل ا  ْنام     ب غ 

ن نمٍ  ال  ك ت لٍب  ُّ ابدلنل لقلئا الكوا االعقل االعأال ااالجتمال  (( . 1: الح  )ا 

اهي  دلة قطعنة ألنهل . البشمي هذه كأهل لقلئا قطعنة  أر اجود هللا تعللر

فنح    لل كوا  خأاو ، ف باد لاه  ا  .  خأوقة، االمخأو  البد له    خللا

اهاذا المانه  ُ مالرا . هذا امتنتل   قأي ام ي  أماي قطعايخللا خأقه ا

النس صحنحل قاوه  ادنلا باأا العأال . في  أول الشم  ااالجتمل  االطبنعة

يكفاام بلشااالرو إلاار  اال اراء الطبنعااة، فهااذا   اال بلطاال اااالهد  أاار جهاال 

صااللبه  ا  ناالده اجحااوده ، اإنماال الااذي ياامفض ذلااغ لاانس العأاال الطبنعااي 

اهال  تنلقضاوا . الذي  هنمنوا  أنه ااجهوه لمام إلحالدهل اإنمل الم لدو

فااي  ااوقفهل هااذا، ألنهاال اظفااوا العأاال فااي قااولهل بلشلحاالد ا بعااداا العأاال  اا  

إنماال هااو  اا  ،اشيماالا  اا   ا إلحاالدهل لاانس  ق نناال اال  أمناال اال ااام نل، 

. ظنونهل ا هوائهل، ا خاللف لمانه  االماتداله العأماي اام ل ا قا  ا أمال

باال إا . ا لاانس صااحنحل  ال قللااه  اادنلا  ا   وقااف العأاال  ا  هللا تعااللرالهاذ

الفنايلء الحديثة انبته اجود هللا آلنل ا نطقنل ا أمنل  ناد ل  نبتاه  ا الكاوا 

اهاذا يمااتأال .  خأاو   ا   ادل ، اانااه باد   ا  الالافم اماالئم نحاو الااااه

أال الفنايالء اباذلغ يكاوا  . لتمل  ا له خللقل خأقه ايمنمه إلر ألياة يميادهل

فللعأل المعلصم  نبه ذلغ بمنه   أماي  مالرا .  نبه اشيملا انفر اشلحلد

فكمل  ا  أل الجنولوجنل االحفميلت يكشافلا لنال . في  أول الطبنعة ااشنملا

جلنبل    التلريخ الطبنعي لبلنلء االكلئنلت األخمك بطميقة  أمنة     ننال 

لء كشف لنل    جلنم    تلريخ الكوا لل نم ذلغ التلريخ، فكذلغ  أل الفناي

فلالمتداله  أر اجود هللا هاو اماتداله  أماي بمعطنالت . بعد ل خأقه خللقه 

فكمل كلا العقل امانأة .  أمنة، ا  نه   متخدل في  أول الطبنعة ااشنملا 

في الفهل ااالمتنبلط في  أمي الجنولوجنل االحفميلت فهو  يضل كلا امانأة 

ل  في قاوه العأال باأا الكاوا  خأاو   ا   ادل امالئم إلار في الفهل ااالمتنت

 .الاااه
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في الحأقالت األالار  ا  بمهالا الانظل قأاه اليوجاد : ))نل  ا  دنلا قله     

 ماتحنل، االاذي يقاوه لاغ لادي بمهالا .. نمة بمهالا  أماي  أار اجاود هللا

 ااال  ناه مالذ  التفهال ال فاي فأمافة العأال اال:  أمي  أر اجود هللا، قل له

.. في الفأمفة العقأنة  نه انملا بمنط جادا جادا ا غفقال، اال تفهال  الذا تقاوه

ألا .. العأل اليمتطن  اا يُثبه اجود هللا الانس  ا  ااأنه اا يُنفاي اجاود هللا

 .67((العـــأل  نده  مللة يشتغل فنهل فقــط اهي مللة العللل الطبنعي

لعأل  ند  ادنلا الانا قوله هذا أنم صحنح في  عظمه، ا فهول ا :أقول    

جاادا، اال يالااح لالاامه فااي العأاال الطبنعااي، ألا العأاال هااو الحقنقااة مااواء 

 أاول -توصأنل إلنه بللبديهة  ا بلشلملا الوجداني  ا    االجتمل  البشامي

،  ا  اا  التاالريخ االطبنعااة،  ا اخااذنله  اا  الااولي فهااو  أاال فااي -اشنماالا

 يمتطن   ا يثبه اجود هللا اال اال يالح القوه بأا العأل الطبنعي ال. النهلية

هذا ال يالح ألا هللا تعللر جعل العأل الطبنعي ااشنملني  الادرا .  ا ينفنه 

ا ثله ذلاغ لاو .     اللدر المعمفة ااملئأهل التي تدلنل  أر هللا اتعمفنل به

اا العأل الحديث  نبه  ا الكاوا تلريخال اللالاما لال يُخأاا اإنمال هاو ا لاي 

فملذا يعني هذا  ، يعني اا هللا أنم  وجود، ااا .  نهلية له بدي ال بداية اال

اجااوده لاانس الااماريل ،اإا كاالا  وجااودا فأاانس هااو الااذي خأااا العااللل ا ا 

اجوده    اجود الكوا ال فلئدو  نه    جهة   قلته بلشنملا خأقال ا  قاة 

. اهناال نكااوا   االل   لناان  الخااللا االكااوا. ا الاانما الا الكااوا   لااي  باادي

ذا يكوا العأل قد هدل الدي  االنبوات االولي اقدل ادلة  أمنة  أار  ادل ابه

لك  ابمل  ا األ م خ ر ذلغ، . اجود هللا، اإا ُاجد فوجوده لنس الماريل

ألا العأاال  نبااه  ا الكااوا  خأااو   اا   اادل اماالئم إلاار الاااااه اقااد انقنااله 

العأل قاله بأ لناة  ملبقل، فهنه قد هدل النتلئ  التي تمتبه    قولنل بللتمله  ا

اهذا يعني بللضامارو اا العأال قادل لنال ادلاة قطعناة ا وافقاة . الكوا اابديته

اهنل يالبح اجاود هللا . لمل قمره الولي بأا الكوا  خأو  امتكوا له نهلية

  ااما الااماريل اقطعناال التمناال، ألا المخأااو  لاا  يخأااا نفمااه، االعاادل لاا  

نااي قطعاال  ا خللقاال  تالاافل بكاال يالاابح ااانبل  اا  ذاتااه النااه ال ااايء،  ماال يع

فعادنلا اباماهنل  خطاأ . صفلت الكمله هو الاذي خأقاه اإال لا  يماتطن  خأقاه

فخاللف الشاام  . فنمال قللاه   اا ه اجلنام الالااواب فاي لكماه الااذي قطا  بااه

االعقل االعأل ا مالء األدب  ا  الاذي  يُخاللفوا قولاه  ناد ل اصافهل بللغفأاة 

 . !!ال يفهل    فم  هو المغفل االذي. ا دل الفهل 
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ابمل  ا األ م كمل قأنله فأملذا  دنلا  أفل  دلة الولي  أر اجود هللا  ،     

الملذا  كمر ا صم  أر  نه ال توجد ادلة  أمنة تُثباه اجاود هللا اخطقاأ  ا  

إنه فعل ذلغ لغلية في نفمه،  فلدهال لمام  ال تبان  لاي . !!يقوه بوجودهل  

قطعناة  أار اجاود هللا اخأقاه لأكاوا، اهاذا   نه  أفل  دلة الشم  ألنهل  دلاة

ا صاام  أاار القااوه بعاادل اجااود ادلااة . هاادل لعقناادتي اشلحاالد االاادو الوجااود

 أمنة تُثبه اجود هللا، ألا القوه بوجود  دلة  لدية قطعنة     أول الطبنعة 

اهذا يمتأال لتمل اجود . يُ كد  ا الكوا  خأو      دل املئم إلر الاااه

و     جهة، اينفي قطعل  قندتي اشلحلد االادو الوجاود  ا  الخللا االمخأ

ا نال ال  قاوه باأا  ادنلا ينتالام لللحالد، اإنمال هاو ينتالام . !!جهة  خامك

لعقندو خمافة لولدو الوجاود، لكا  االنتالالر لهال يتضام  االنتالالر لللحالد 

 .كمل اا نقضهل يمتأال هدل اشلحلد ، انقضه يمتأال ايضل نقضهل. لتمل

نباـد  : ))ا  ل بللنمبة ألهل ا اه دلنل  أر اجود هللا لمم  ادنلا فهاو      

بدلنل يمانه الم لهن  الم  نن  انه اقوك األدلة ا بماطهل يمكا  اا يماتو به 

،  أر انه في  مقه دلنل قوي جدا جدا جدا، النس    المهل البتقة اا  يق العل ل

ماااواءا فاااي العأااال  يُااانق ض، اناااه الااادلنل المعااامار فاااي االدبنااالت ال هوتناااة

اهااي تماامنة اراهاال أناام  -العنليااة ذ > االماا  ي اا النهونالااماني باادلنل 

 . 68((-الغلئي > اا الدلنل  - وفقة

ذكمُت لكل اا هذا البمهلا    البماهن  المهأة االواالاحة : ))اقله  يضل   

التي تنلمم العأملء ااالخاللئنن  بل التر العــل ة، الهذا القمآا الكميل لال 

ه النظم !ه يُظهم العنلية الاائدو بهيا افا  )  ..(اف  ينظاماا ) ..، لن  يوجق

كــاـل الباماهن  ا يوياة تتحاد  ..(  افاي األرض آيالت)  .. (ينظم االنمالا 

 .69..((   بمهلا النظل تقميبل، اا  عظمهل  أر االط  

صااحنح اا ذلااغ  اا  اقااوك األدلااة  أاار اجااود هللا باادلنل الشاام  : أقااول    

لعقل االعأل ، لك   قوك األدلة ا الهل ام ل ا قا  ا أمال هاو دلنال خأاا اا

هااذا  اه دلناال قطعاال ، ألنااه هااو المنطأااا .  -إيجاالد العااللل  اا   اادل-الكااوا

ابدانااه مااتنهلر . ااألمالا الااذي تُبنار  أنااه األدلااة األخامك  أاار اجاود هللا

مآا فاي ادلنال خأاا الكاوا ااالر إلناه القا. األدلة األخامك  ا تضاعف كثناما

األ ْرض  : ))آيلت كثنمو جدا كقوله تعللر ات  ا  لا  ام  أ اا  المَّ ُ الَّاذ ي خ  بَُّكُل هللاق إ اَّ ر 

الشَّاْمس   ث نثلً ا  ي الأَّْنل  النَّه لر  ي ْطأُبُهُ ل  ْم   يُْغش  أ ر اْلع  ك    تَّة    يَّلٍل نُلَّ اْمت و  ف ي م 
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اٍت ب اااأ  ْ  م  اااخَّ النُُّجاااول  ُ م  ااام  ا  اْلق م  بُّ ا  ُ ر  ن  هللاق األ ْ اااُم ت ب ااالر  ْأاااُا ا  م ه    ال  ل اااهُ اْلخ 

ن    لل م  اأْل ْرض  ))، ا(( 53: األ مار)اْلع  ات  ا  لا  ام  ف ُماا   اَّ المَّ ي   ك  ل ْل ي م  الَّذ    ا 

نُاوا   اي    ف ا   يُْ    اْيٍء ل  الء ُكالَّ ا  ا   اْلم  ْأن ال    ع  ج  ال ا  ْتقلً ف ف ت ْقن لهُم  لن ت ل ر  : األنبنالء)ك 

اآياالت كثناامو جاادا بااد ت بخأااا الكااوا قباال الكاا ل  اا  دلناال العنليااة ((. 31

فم لظة  دنلا األخنمو العنفة جدا بل اال يالح القوه بأا كل . االتالمنل

ألنناال إذا تاادبمنل آياالت . البااماهن  ا يويااة  ا  عظمهاال تتعأااا ببمهاالا العنليااة

ل أللباال تبااد  بلشااالرو إلاار القاامآا الدالااة  أاار هللا اقدرتااه الكمتااه اجاادنله

الخأااا، ااا هللا هااو خااللا الكااوا بكاال  اال فنااه ناال يااأتي دلناال العنليااة  بلااامو 

الت  : ))كمقولاه تعاللر ال  الظُّأُم  ع  ج  األ ْرض  ا  ات  ا  لا  ام  أ اا  المَّ ق  الَّاذ ي خ  ْماُد هلل  اْلح 

لُوا   بله ل ي ْعااد  ف ااُماْا ب اام  ي   ك  النُّااور  نُاالَّ الَّااذ  أ ااا  ))،ا(( 1: لل األنعاا)ا  ُ الَّااذ ي خ  هللاق

ات  ر ْ قلً لَُّكاْل  م  ْخم    ب ه       الثَّم 
لًء ف أ  لء     ه       المَّم  األ ْرض  ا   نا  ات  ا  لا  المَّم 

م  ل ُكااُل األ ْنه االر   ااخَّ م  ْ م ه  ا 
م  ل ُكااُل اْلفُْأااغ  ل ت ْجاام ي  ف ااي اْلب ْحاام  ب ااأ  ااخَّ م  : إبااماهنل )ا 

32 . )) 

ا  ل  ق  ا أمل فلأل م ااالح فهذا كلا الكوا لال يكا   وجاودا نال خأاا     

لكا  لاو قأنال  ا الكاوا لال يخأاا اإنمال هاو . فهذا يمتأال لتمل  ا خللقال خأقاه

  لي كللخللا كمل كلا يقوه الف مفة المشالؤاا فهاذا اماتداله الاعنف جادا 

ة لااه، يُمكاا  اال يثبااه اجااود هللا بللضاامارو، اإنماال يجعأااه  ائاادا اال  همناا

االمتغنلء  نه، االقوه بأ لنة الكوا فقط، اال للجة إلر هللا لتر اإا كلنه 

. اهذا خا ر دلنال الخأاا.  ظلهم الطبنعة تتالف بلشبدا  االنظلل االغلئنة

الذلغ  ناد ل  نباه العأال الحاديث  ا الكاوا خأاا  ا   ادل اناا   الم لادو 

ا دلناال خأااا الكااوا  اا  أل. كثنااما ابعضااهل رفااض اال تاامار بااذلغ تعالاابل

نل لمال كشافهل . العدل د م قل دتهل اشلحلدية اكشف  يفهل ابط ا  اا مهل

ا بطل   مهال ا داداا الا ال اانحمافال اانكشالفل فقاللوا  نالدا اجحاودا  ا 

اهكااذا هااد وا العقااوه االعأااول . العاادل خأااا نفمااه  اا   اادل فأصاابح كوناال

. داد  ااوقفهل الااعفل اانهناالرااتتممااكوا بللشاابهلت االخمافاالت ااألهااواء اا 

الفنايلئي األ ميكي المأحد متنف  ااينبم   ذكم    نفماه  ا   لغ  ث  \   

 ناه كالا يتمنار نظمياة الكاوا الثلباه األ لاي، ألنهال  كثام جلذبناة، ا بعاد )) 

ـل نلدت به األديلا  )) ايقوه الفنايلئي البميطالني دينانس اانل ل .  70...(( مَّ

الكوا الُممتقم لكونهال صاحنحة، بال لمأبتاي فاي كونهال  لل  ُداف     نظمية

. 71((صااحنحة، الكاا  بعااد  ا تماكمااه األدلااة تباان  لناال  ا الأعبااة قااد انتهااه 

انتهاه فعا ً، اباذلغ يعتامر  نتاوني فأاو  فنأماور اشلحالد فاي )) فللأعبة قد 
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يقولاااوا إا اال تااامار يفناااد اشنمااالا  ااا  النللناااة "القاااما العشااامي  قااالئ ً 

إا نماوذ  بداياة الكاوا اايء  حام  جاداً .. ، ا نل ماأُدلي بال تمافي النفمنة

بللنماابة لأمأحاادي  ، ذلااغ ألا العأاال  نبااه فكاامو طللماال دافعااه  نهاال الكتاام 

    .72" ((الديننة

اكل هذا لد  بادلنل خأاا العاللل الانس بادلنل العنلياة، فهاو دلنال نالا اقالئل 

األخاامك  ا تبقاار الااعنفة  أاار الاادلنل األاه، ابااداا األاه مااتنهلر األدلااة 

ا أناه فا   همناة اال فلئادو  ا  الكا ل  ا  دلنال . النمه للممة اال قطعنة

 .العنلية إذا لل يُثبه  اال اا الكوا  خأو 

دلنل  -ابمل  ا األ م كمل ذكمنله ، فأملذا  دنلا ابماهنل  أفل الدلنل األاه   

الاااذي هاااو  -دلنااال العنلياااة-الاااذي هاااو األصااال اتكأااال  ااا  الثااالني -الخأاااا

إنه انحمار  نهجي ااالح جدا يشهد  أر المجل انه جلهل ،  ا .!!الفم   

الاماجح  ناه فعال ذلاغ ألناه يعتقاد بولادو الوجاود، . !! نه يُخفي   اما خطناما

النس     الأحته اال يتفا  ا   قندتاه  ا يباد  بادلنل الخأاا اال  ا يُ ياده، 

ألا  اا   الااأحة . ودألا القااوه بااه هااو هاادل لعقناادتي اشلحاالد االاادو الوجاا

العقندتن   ا يكوا الكوا   لنل ، ا   الضماري لمم  قندو الدو الوجود 

فللعقنادتلا . !! ا يكوا الكاوا   لنال ألناه هاو هللا لمام د الو الادو الوجاود

تقو االا  أاار الاادو الوجااود بللضاامارو، اال يُمكاا   ا تقو اال  أاار ننلئنااة 

 . ا االمخأو  الخلل: الوجود كمل يقوه الولي االعقل االعأل

إا  دنلا فعل ذلغ    دلنل الخأا، لكنه لل يفعأه    دلنل العنلية اال اجد    

لل يفعأاه  ا  دلنال العنلياة، ألا هاذا . لمجل في االمتشهلد به  أر اجود هللا 

الدلنل فاي الوقاه الاذي ياده  أار اجاود هللا فهناه ال ينفاي الادو الوجاود اال 

الوجود  لع قة  ظلهم الكاوا بعقنادو  يتنلقض  عهل لمم فهل صوفنة الدو

فهل يا موا  ا  ل نماه    كلئنلت فاي الطبنعاة هاي  ظالهم . الدو الوجود

اهذا األ ام مانعود إلناه . اا تدادت هلل النمه  خأوقلت لقنقنة  نفالأة  نه

 .اللقل انونقه بحوه هللا تعللر

بمهالا " ر يتعأاا بادلنل الالاوفنة  أار اجاود هللا الُممام: الموقف الثالث   

هناالن بمهاالا  شااهور اماامه ))  : مالااه  ناادنل إبااماهنل بقولااه، "الالااديقن 

لااا   اااامله ، ا ااادتكل إا اااالء هللا فاااي ر ضااالا " . بمهااالا الالاااديقن  "

اال االاد . اهذا بمهلا تفخم به الفأمافة اشما  نة. بمحلالمو  ومعة  نه 
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لبااماهن  ألا كاال ا...ااايء أمياام . تعاامض إلنااه ، إال الف ماافة اشماا  نن  

ااط اامااطة فااي االمااتداله  أاار انباالت الواجاام ،   أاار تعااددهل اكثمتهاال تُومق

. ااجاام الوجااود ، ال إلااه إال هااو إال بمهاالا الالااديقن  يمااتده باالهلل  أاار هللا 

ايقول  أر  نه  متحنل اكل ايء العنف فاي الداللاة  أناه ، ااقاوك اايء 

 امر باه كال  اكنف تمتده بمل ظهم به كل اايء  ابمال.  نه هو دلنل نفمه

اهاااذا بمهااالا يعتقاااده ". الخاااللا االكاااوا" اااايء ، كناااف تماااتده  أناااه ، 

الهل له  بهاذا البمهالا . العلرفوا الكبلر، ا النلء هللا تبلرن اتعللر العظلل 

 . 73((بطميقة بطميقة  جنبة

ك ل المجل فناه ت  ام اتعاللل اتحمياف اخادا ، اأاي االا ه  :أقول   

ابلطل، اال يقوله إال جلهل،  ا جللد  علناد، اا ا ندقة، اهو دلنل  تهلفه 

ألنه ااال، ال يوجد في الشم  اال في العقل اال . صوفي يقوه بولدو الوجود

في العأل دلنل  أر اجود هللا ياتل االماتداله فناه بالهلل  أار هللا ، ا بالهلل  أار 

اهااذا األ اام  مااتحنل الحاادا ، ألا اشنماالا ال ياامك فااي الواقاا  اال . الكااوا

فمه االمخأوقلت المحنطة به ال  يمتطن   ا يمك هللا قطعل بقأبه اال بعقأاه ن

ف  يُمك  اا نعمفاه ااا نا    بوجاوده إال بمخأوقلتاه  ا بواماطة . اال بعننه

اهذا   م نلباه اام ل اااقعال، فالهلل تعاللر اماتده .  نبنلئه الذي   رمأهل إلننل

لتاي  نالهال  عهال، ا مفنال  أر نفمه في كتلبه بمخأوقلتاه ابمماأه االكتام ا

ات  : ))كقوله تعللر. بنفمه بكتبه ا خأوقلته  نهل اشنملا لا  ام  بُّ المَّ ا  رَّ قُْل   

 ُ األ ْرض  قُااال  هللاق ات  ))،ا(( 11: الم اااد)ا  لا  ااام  أ اااا  المَّ ُ الَّاااذ ي خ  بَُّكاااُل هللاق إ اَّ ر 

اامْ  أ اار اْلع  ك    ااتَّة    يَّاالٍل نُاالَّ اْماات و  األ ْرض  ف ااي م  ُ ))، ا((53: األ اامار )   ا  هللاَّ

اْثأ هُ َّ  ا   اأْل ْرض     اٍت ا    لا  ام  ْب   م  أ ا  م  اذ  ))، ا((12: الطا  )الَّذ ي خ  إ ْذ   خ  ا 

بلُكْل  اه ْل   ل ْماُه ب ام  أ ار   نفُم  هُْل    يَّات هُْل ا   ْااه د  ا  ظُهُاور ه ْل ُذرل ل     بُّغ      ب ن ي آد  ر 

اه دْ  الف أ ن   ق للُوْا ب أ ار ا  ا أ  اْ  ه اذ  اة  إ نَّال ُكنَّال    : األ امار )ن ل   ا ت قُولُاوْا ي اْول  اْلق ن ل  

اا  ل ن قُاول  ))، ا((122 ناا  اْلم  هُاُل اْلك ت الب  ا  ع  ْلن ل    ْأن ل ُرُمأ ن ل ب لْلب نلن لت  ا   نا  ل ق ْد   ْرم 

اا يااد  ف نااه  ب ااأْاف ا  د  ْلن اال اْلح  اا  النَّاالُا ب لْلق ْمااط  ا   نا     ُ ل اان ْعأ ل  هللاَّ ن االف ُ  ل أنَّاالا  ا  يدف ا    د 

ا ياااف  ْناام  إ اَّ هللاَّ  ق ااو يٌّ    ُرُمااأ هُ ب لْلغ  اال يوجااد فااي ((.  25: الحديااد)ي ناُلااُمهُ ا 

القمآا اال في المنة الالحنحة الموافقة لاه  دلنال يقاوه بأننال نعامر هللا بالهلل 

أوقلته ، ألناه هاو الاذي  مفنال بنفماه إال إذا كلا المقالود  ننل نعمر هللا بمخ

. بمخأوقلته، فنكوا  مفنله بنفمه تجالا ا ألناه هاو الاذي خأقهال ا مفناله بهال

لك  هذا أنم  قالود    ك ل  دنلا ألنه نفر اا يكوا االمتداله الالاوفي 

قلئمال " بمهالا الالاديقن  " بننه ابن  هللا اامطة، بمعنار اناه نفار  ا يكاوا 
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اهاااذا الاااذي ا تمدتاااه االماااتدالالت . هللا بمخأوقلتاااه أااار االماااتداله  أااار 

 . األخمك

ابمل اا األ م كاذلغ فا  يُمكا  اام ل اال  قا  اال  أمال  ا نعامر هللا      

انمتده  أنه بنفمه  أار نفماه ،ابنفماه  أار اجاود الكاوا ، اإنمال باللكوا 

نامك  ابمال  ننال ال. نمتده  أر اجود هللا، ابلنبنلئه اكتبه نمتده  أناه  يضال

هللا تعاللر بأ ننناال بادلنل الواقاا  االشاام ، فهناه ال يُمكاا  اا نماتده باالهلل  أاار 

ألا  ي امتداله لنالال إلار . اجود هللا ، اال  ا نمتده به  أر اجود الكوا

بمعناار . نتنجااة أناام  عمافااة ف بااد لااه  اا  االنطاا    اا   قد ااة  عأو ااة 

 يُمكا   ا نماتده فا . المارو االنط      المعأول لأوصوه إلر المجهاوه

ابمال  ننال ال .  أر  ل ال نماه بمل ال نماه، اال  أر  ل ال نعمفاه بمال ال نعمفاه

نمك هللا اال يُمكننل رؤيتة في الدننل اال يوجد ا ل نل إال الكوا انح   نه فا  

يُمك  اا نعامر هللا إال بمخأوقلتاه، ابمماأه اكتباه اال يُمكا  اا نعمفاه بالهلل 

 . يمك  اا نمتده بلهلل  أر اجوده ا أر اجود  خأوقلتهألننل ال نماه اال

ابمل  نه ال يُمك   ا نعامر هللا إال بمخأوقلتاه ارماأه اكتباه ، فمال لقنقاة     

.   "بمهلا الالاديقن " ذلغ البمهلا الما ول الذي  ظمه  دنلا االُمممر 

 لكا   ادنلا. إنه بمهلا  ائف  تهلفه قلئل  أر  قندو خمافاة الادو الوجاود

انناار  أنااه اتعجااام  نااه ا خفااار لقنقتااه  أااار الناالا تضاااأن  اأشاال لهااال 

ابمل اا بمهلنهل هذا لنس    بماهن  القمآا . اانتاللرا لعقندو الدو الوجود

اال    بماهن  األنبنلء، اال العقل اال العأل، فها لقنقة بمهالنهل  ناه بمهالا 

بعاد ل يمام  فللالاوفي.  ائف  تهلفه بلطال قالئل  أار القاوه بولادو الوجاود

اتنهالر  –   جو ، امهم، اخأاوو، ا جلهادات  خامك  -بللطميا الالوفي

قواه البدننة االنفمنة االعقأنة ينتهي باه لللاه إلار آخام الطمياا افناه يالابح 

اهذه الحللة هي آخم .  لرفل لمم   ل الالوفنة، بمعنر  نه بولدو الوجود

نه ايجعأهاال  مالاال الطميااا الالااوفي افنهاال يمااتولي الشاانطلا  أاار مااللك

فنالبح الالوفي يعتقد اا هللا هو الكوا االكوا هاو . يمتشعماا  نهل هل هللا

اهنال لمام   مهال يماتدلوا  أاار هللا بالهلل، ايماتدلوا باه  أار الكااوا . هللا

االحقنقاة  ا ذلاغ البمهالا الما اول هاو تغأانط . الذي هو هللا لمم خمافتهل

نه في الحقنقة هاو تألناه ات  م افنه تحميف اكذب اتأبنس  أر النلا، أل

ألا هللا . لأكوا اامتداله بللكوا  أر الكوا، الانس اماتدالال بالهلل  أار هللا 

فاذلغ االماتداله . لنس هو الكاوا، اال يُعامر مابحلنه إال بمخأوقلتاه االناه

الااذي  نناار  أنااه  اادنلا هااو امااتداله  ائااف  تهلفااه بلطاال ، اال يُمكاا   ا 
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بدال     ا يكوا الكوا دلان   أار اجاود هللا، ف. يكوا دلن   أر اجود هللا 

 . ، اهذا قمة المكم الشنطلني بد لو الدو الوجود!! صبح الكوا نفمه هو هللا

ابمل  ا األ م كذلغ، فذلغ االمتداله الذي  ننار  أناه  ادنلا ا ُ جام        

به ا ظمه هاو اماتداله فلماد ابلطال قطعال، اال يُمكا  اا يكاوا دلان   أار 

 اإنمل هو دلنل إلحلدي تحميفي ي دي في النهلياة إلار إنكالر اجاود اجود هللا

ألناه ال يالاح االماتداله . هللا اتأيند اشلحلد بل اااللتقلء  عه في آخام األ ام

 أر هللا بلهلل لمل بننله ملبقل، ايمتحنل  ا يكوا هللا هو الكوا االكوا هو هللا 

صحة   مهل البلطل بأا اإذا فمالنل جدال . كمل يا ل صوفنة الدو الوجود

الكوا هو هللا اهللا هو الكوا، فلمتداللهل ال يالاح اال قنماة لاه ، ألا الكاوا 

ال يحتال  إلار اماتداله شنبلتااه،ألا اجاوده هاو  اا  قطعنالت العقال االااولي 

ابمل . ف  يالح اال قنمة  ا نمتده بللكوا  أر اجود الكوا. االواق  االعأل

للشم  االعقل االعأل االواق ، اصاوفنة الادو  ا الكوا لنس هو هللا  قطعل ب

ببمهاااالا " الوجاااود ياااد وا  ا هللا هاااو الكاااوا االكاااوا هاااو هللا ، فقاااولهل 

هو قوه  ائف ابلطل قطعال، اهاو  ا  تحميفالتهل اتخميفالتهل ، " الالديقن 

القنقاة اماتداللهل  ناه لانس  اماتدالال بالهلل  أار .ات  بلتهل اخدا هل لأنلا

 ادنله ا صاحلبه،اإنمل هاو اماتداله باللكوا  أار اجاود اجود هللا كمل   ل 

الكوا اتألنه لأكوا اإنكلر لوجود هللا ؛ فهو امتداله بلطل  نهجل ا ضامونل 

 . ا َال

لنُثباه باه " بمهالا الالاديقن  " ابذلغ يكوا  دنلا قد امتده بمل ممله       

" لادو الوجاودا" اجود هللا، لكنه نفله به ا يد به اشلحالد ، ألا لقنقاة  قنادو 

فللمأحاد . هي كفام اإلحالد ، اال تختأاف  مال يُقولاه الم لادو إال بلالمال فقاط

: ، ا صحلب الدو الوجود يقولوا-الكوا -ال إله اال اجود إال لأملدو: يقوه 

ابمال  ا الكاوا نلباه قطعال بللشام  االعقال . ال  وجود إال هللا ، اهو الكاوا

. لهلل أنام  وجاود اال  وجاود إال الكاوااالعأل االواق  بأناه لانس هاو هللا ، فا

، إنهال  طالر  تعمال !!فأي   طلرقغ يل  ادنلا التاي تكمام  جال  اشلحالد  

 .  !! أر تشنند اشلحلد اهدل اشيملا 

يتعأاا  يضال ببمهالا الالاوفنة  أار لادا  :  -الرابع  -الموقف األخير     

 مافة المماأمن  فاي الكوا، فبعد ل ذكم  دنلا إبماهنل  قاواه المتكأمان  االف

/ هاااـ 1151))لااادا  الكاااوا  ارد قاااوه الالاااوفي صااادر الااادي  الشااانما ي

ه بااه ارجحااه ا يااده ، فقااله(( ل1131 النظميااة : )) فااأننر  أنااه ا ظمااه انااوق

الثللثة ااألخنمو اهي  را هال ا  قواهال ا  تنهال، افنهال تحقناا فأمافي رائا  
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تُاوفقي مانة  -  أناهرلماة هللا– أار اناه بمانط ا  فهاول نظمياة الُما ق صادرا 

خممن  ا لف لأهجمو  ي في  نتالف القما الحلدي  شام الهجامي، تقميبال 

 ن دي، انظميته تقوه  ا   ن االلتنل  الر العأة لنس الحادا ،  11منة 

النس اال كلني الذاتي، بل هو اش كلا الوجودي، يمعنر  ا اجود كل ايء 

لتعأققي، اصل الما ق صادرا الار  دا هللا تبلرن اتعللر هو    قبنل الوجود ا

 االهي العأنقااة، فوجااد  ا كاال  ل اادا الحااا .. هااذا الكاا ل بتحأناال  فهااول العأنقااة

البلري ال اله اال هو جلق  جده اتعللر ا  ا، كأاه إنمال يتمتا  بوجاود تعأققاي 

 .74.((بلهلل، اجوده دائمل ُ مند الر هللا

ن  الما اول الاذي  ننار ذلغ االماتداله هاو ا تاداد لبمهالا الالاديق :أقول    

الهاذا .  أنه  دنلا ، اصللبه    القلئأن  به، ألناه  ا  د الو الادو الوجاود

ا  مااه هااذا بلطاال جمأااة .  دلااه  اادنلا كماال  اادح الموقااف الماالبا اد لتااه

اتفالااان ، اهاااو قاااوه بولااادو الوجاااود اانتالااالر لهااال، افناااه أاااي اخااادا  

ألناه . ل االعأالاتحميف اتخمياف ،افناه افتاماء  أار النالا االشام  االعقا

إا ذلغ الدلنل الما ول ا تمر صمالة  ا الكوا  ند الالوفي صدر :  اال

ا  مه هذا بلطل . الدي  الشنما ي لنس للدنل اإنمل هو ا تداد هلل اُ تعأا به

. ام ل ا أمل ألنه قلئل  أر نفي خأاا الكاوا اانفالالله  ا  هللا ا بلينتاه لاه

 ا الكااوا  خأااو  هلل اماالئم إلاار ااام ل ا أماال : ابماال  نااه  اا  الثلبااه قطعاال

الاذي " بمهالا الالاديقن " الاااه، فقوه الشنما ي بلطل قطعل، اهو نفماه 

إنه بلطل ألا الكوا  خأو ، النس كمل   ل الشنما ي بأنه . نقضنلهل ملبقل

لنس  خأوقل اإنمل هو ا تداد إلر هللا اجاء  نه ا تعأا باه  ضاويل ا ظهام 

ا قا  ا أمال لانس هاو هللا اال هاو جااء  فاللكوا اام ل.     ظلهم اجوده

 ا  هللا اال  تالاا  اال  تعأقال بااه، اال هااو  ا   ظاالهم اجاود هللا كماال   اال 

االاااغ  ا قااوه الشاانما ي قاالئل . الشاانما ي ا نناار  أنااه بااه  اادنلا إبااماهنل

 أر ا تقلده بولادو الوجاود، ألناه  ا  الثلباه االمعامار  ناه  ناه كالا  ا  

لكا   ادنلا  خفار ذلاغ . 75ة القلئأن  بولدو الوجاودالشنعة اش ل نة االالوفن

ه باه  ا وقفاه . خدا ل اأشل لأقماء لنُمامر قاوه الشانما ي ايثناي  أناه ايُناوق

هذا الهد آخم  أر اا  دنلا ابماهنل كمل  نه صوفي فهو  يضل يقوه بولدو 

 .الوجود

 

 اال قااوه" بمهاالا الالااديقن " ابماال  ا األ اام كااذلغ فاا  يُمكاا  اا يكااوا     

الالدر الشنما ي همل  را  ااقوك ا  ات  األدلاة  أار اجاود هللا كمال   ال 

                                                 
74
 .15، الحأقة  2113 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل، :  دنلا ابماهنل  
75
 .  315:   5األ  ل،   : كأيخنم الدي  الار 
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 دنلا ابماهنل؛ اإنمل همل     بطل ااخبث ا الل ا فضاح ا اان  الشاواهد 

التاااي توصااال  صاااحلبهل إلااار الكفااام بااالهلل اإنكااالر اجاااوده باااد وك الااادو 

 إا هللا هو الكاوا، االكاوا هاو هللا: إنهمل الهداا يقمراا في النهلية.الوجود

 .، اهذا كفم بللشم  االعقل االعأل، اإنكلر لوجود هللا اانتاللر لللحلد

فااالنظم اتعجااام  يهااال القااالرئ  ااا   ااادنلا اباااماهنل ، اماااتده بشااالهديق       

بمهلا الالديقن  الما اول ، اقاوه الشانما ي، اماتده بهمال : صوفنن ، همل

نقاة لنماه  أر  نهمل     قوك األدلة  أر اجود هللا لمم   مه، لكا  الحق

إنهمل دلن ا  أر الكفم بلهلل انفاي اجاوده ااالنتالالر لولادو الوجاود . كذلغ

فهال  ادنلا جلهال ، اا .  !!! اإلحالد التي هي كفم اال ه اجهال اخمافاة

جللااد  علنااد،  ا تعمااد قااوه ذلااغ ألنااه صااوفي يقااوه بولاادو الوجااود ا خفاار 

ا أل، ا  ال  نال  تمن الجواب لأقلرئ لنُجنم بالد  . !!لقنقته    النلا   

فقااد  ظهاامُت  ااوقفي بالاامالة  اامارا اتكاامارا، بااأا  اادنلا صااوفي يقااوه 

 .  ا اللقل  يضل\بولدو الوجود، امنتضح ه

قباال إنهاالء  والااو  امااتداله الالااوفنة  أاار اجااود هللا كماال ذكاامه  :ثانيااا  

 الهل ،  فلده  ا  دنلا إبماهنل  خطأ  ند ل :  دنلا   ُنبه هنل إلر ن نة   ور

تُااوفقي ماانة خمماان  ا لااف لأهجاامو  ي فااي : )) اا  الالاادر الشاانما يقااله 

 خطأ في ((.  ن دي، 11 نتالف القما الحلدي  شم الهجمي، تقميبل منة 

، اإنمل في القما " ن دي 11في منة : " التعبنم االقما المن دي، ف  يقله

، اهاذا يعناي  ناه تاوفي فاي ل1131: االالحنح  نه توفي مانة. المن دي 11

 . ل كمل ذكم  دنلا11ل، النس في القما  12لقما ا

 

ه بقولاه  :األمر الثاني   إا  ادنلا  ننار  أار الالادر الشانما ي ا دلاه اناوق

اجعأااه  اا   قااوك األدلااة  أاار اجااود هللا، رأاال  ا هااذا المجاال  اا  الشاانعة 

فهاو الاله ُ ضال، ا ا  هاذا . اش ل نة ا   الالوفنة القلئأن  بولدو الوجود

ا ا  يفعال ذلاغ فهاو .  ل اال  ق  الثنلء  أناه االتنوياه باهللله ال يالح ام

 . إ ل جلهل،  ا الله  ثأه

 فلده  نه تجم اشالرو هنل إلر  ا كبلر الالوفنة  :-الثالث -األمر األخير     

، ابمل قلله الالادر "بمهلا الالديقن "    المتقد ن  االمتأخمي  قد قللوا بـ 

اقاد  باماا  نهال . بض لة الدو الوجود الشنما ي،  مل يعني  نهل قد قللوا 

لكا  الغللبناة العظمار  انهل  بقاماا . بنفس طميقة الشنما ي  ا بأفالح  نهال

 نهااال بهاااالراتهل الُمأغااااو ال بشاااطحلت الالاااوفنة الكلاااافة، اال بعبااالراتهل 

 . الواالحة
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 لاه  قاواه تضامنه قولاه  اانخ الطلئفاة الالاوفنةابو القلمل الجنند :   نهل    

ُماابل ))  أولهااا ،. اااالرية خفنااة داا التالااميح بهاال وجااود بطميقااةبولاادو ال

. الجنند    رجل ألب اممه ،اذهم اصافه اا تحار رماو ه فا  رمال لاه 

نعل  ناد  شالهدته قنالل الحاا لاه بنفماه النفماه فاي  أكاه ، فنكاوا ذلاغ : قله

ا تحار رماو ه، بمعنار  أماه افعأاه المضالر إلناه بنظامه إلار :  عنر قولاه

 .76((بممول دارملت اط أ ل : قله القلئل . له في قنل ه  قنلل هللا

 

اقولااه هااذا يحماال القااوه بولاادو الوجااود ،ا فاالده  ا الالااوفي الااذي  الااه  

رمو ه اصفلته البشامية بمملرماته لأطمياا الالاوفي يكاوا قاد اصال إلار 

لااه بنفمااه  -الحااا -األلوهنااة بقناالل هللالللااة الفناالء فااي هللا، افنهاال يمتشااعم 

 . النفمه، فنجد نفمه  نه هو هللا لمم   ل الجنند ا صحلبه 

 

اقوله الثلني  فلده  ا الجنند  رمل رمللة إلر  لد  صحلبه  ا  الالاوفنة،   

  لتغ هللا  ناغ، ا لنالن باه، ا يادن باللفهل، افام  : ))فكلا  مل قله له فنهل 

 . 77((بللقمب    المملفة، ابلألنس    الولشةقأبغ    كل اهل، ا فنلن 

 

اقوله هذا تضم  الد لء لالللبه باأا يالابح ربال ايشاهد الادو الوجاود،    

" بأا يفننه هللا ايُمنته ايُايل  نه رمو ه اصفلته البشمية، اهذا  عنر قوله

نل د ل له بأا يُحننه بعد ل   لته فنجعأاه يمتشاعم األلوهناة ".   لتغ هللا  نغ 

 "!!!! . ا لنلن به : " ه هو هللا ، اهذا  عنر قولهبأن

 

ر باه التالاور بقولاه     إا : )) انفس ذلغ القوه ُراي  ا  الجنناد  ناه  امق

ا عنر ك  اه  ا ألياة . 78((التالور هو  ا يمنتغ الحا  نغ ، ايحننغ به

التالور هي  نهل تنقل الالوفي  ا  الفام  إلار الجما  ، ا ا  البشامية إلار 

إلار  -الخاللا االمخأاو  -لوهناة ، ا ا  اال تقالد بتعادد الوجاودالمبوبنة ااأل

 !!!! .    -ال  وجود إال هللا -اال تقلد بكفمية الدو الوجود

 

 ضمونه  ا الجنند كتم رمللة إلر  لد الالوفنة،  طأعهل  -االقوه الثللث   

ا نتمام إلار الداننتاه ، ... هنأن هللا كما ته، فأنه أنث ألهل  ودتاه ))  :

                                                 
76
 . 322: الأم  ،  : المما  الطومي 
77
 .  315: الأم  ،  : المما  الطومي 
78
 .  122: الممللة،  : القشنمي 
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خبم  نه به ، ا   اصطنعه لنفمه في قديل   لنته ، ا طأعه  أار  كناوا ا ُ 

 . 79... ((ممه 

 

 نتماام إلاار " ك  ااه هااذا يتضاام  القااوه بولاادو الوجااود، فقولااه : ا قااوه    

هااو تعبناام  شاابوه اال يالااح امااتخدا ه ااام ل ، اإنماال هااو تعبناام " الدننتااه

نماهاال ا نهاال صااوفي يناادر  الاام  قااوه الالااوفنة بااأا كاال الكلئناالت التااي 

اشنماالا  لاانس لهاال اجااود لقنقااي، اإنماال هااي  ااابلح ارمااول دالااة  أاار هللا 

فااذلغ الالاوفي اأنامه  ا  الكلئناالت كأهال تنتمام إلاار . اتجأنالت اا تاداد لاه

اال ااغ  ا قولاه . الداننة هللا بحكل  نهل تجأنللاه لاه لمام   ال الالاوفنة 

م إلر الولداننة، اإنمال هذا بلطل قطعل، ألا الحقنقة هي  ا اشنملا ال ينتم

 .هو     خأقوقلت هللا انح   بنده المنل  ابللل له 

 

، فهو يالاف لللاة الفنالء النهلئناة التاي يالال " خبم  نه به " ا  ل قوله     

إلنهااال الالاااوفي، فعناااد ل ياااتخأص  ااا  رماااو ه اصااافلته البشااامية يمتشاااعم 

 ناه يُخبام  ا  هللا اهنل يُخبم    هللا به، بمعنر آخام . األلوهنة ايالبح إلهلً 

اهذا يعني  نه هو هللا ، اهللا هو الالوفي  يضل . بلهلل ، ايتحد     هللا بلهلل 

 .فللمجل لغا ك  ه االمنه القوه بخمافة الدو الوجود. 

 

قل ال إله إال هللا، : قنل لأجنند)) : االقوه الماب      قواه الجنند  ضمونه   

 :اقله!!  ل نمنتُه فأذكمه: فقله

 لمه  نمله فأذكمه... م في القأم يعممه للال

 .80 ((انالنبي  نه  افم... فهو  والي ا عتمدي 

ك  ه هذا يتضم  قوه الجنناد بولادو الوجاود ، بادلنل الشالهدي  :  قوه      

ال إلاه إال هللا ،  ا   ا الشام  : األاه إنه رفض قوه كأماة التولناد : ا تنن 

ا مببه  ا كأمة التولند الشم نة تخللف ارفضه هذ.   منل بقولهل االتعبد بهل

االفاام  باان  التولناادي  . ال  وجااود إال هللا : كأمااة التولنااد الالااوفنة، اهااي

ألا كأماة التولناد اشما  نة نفاه اجاود إلاه  ا  هللا، . كبنم ا تنلقض  يضل

لك  كأماة التولناد الالاوفنة نفاه اجاود . لكنهل لل تنف اجود  خأوقلته  عه 

الهاذا رفاض الجنناد قاوه . ، ال إلاه اال  خأوقالت  عاه  ي كلئ  آخام  ا  هللا

كأمة التولند اشم  نة ألنهل  خللفة لكأمة التولند الالوفنة التي كالا يُا    

 .بهل
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االشاالهد الثاالني  فاالده  ا ا تناال  الجننااد  اا  قااوه كأمااة التولنااد اشماا  نة   

هاو ".  كمهلماه  نماله فاأذ:" بد وك  نه  ل نمي هللا لتر ياذكمه، بال اقاله 

دلناال قااوي  أاار  نااه كاالا يعتقااد بولاادو الوجااود، ألا الااذي ال ينماار هااو هللا 

اار))   تعااللر ال  ي نم  بلااي ا  االُّ ر  بلااي ف ااي ك ت االٍب الَّ ي ض  نااد  ر  ْأُمه اال    : طااه()ق االه    

اانقلً ))،ا((52 بُّااغ  ن م  االا  ر  اال ك  ، ا  اال بنااي آدل فماا  طبنعااتهل ((13:  ااميل()ا   

بلي : ))لر لنبنه قله تعل. النمنلا ي    ر  م ر   ا ي ْهد  قُْل    نه  ا  ا ن م  بَّغ  إ ذ  اْذُكم رَّ ا 

داً  ا  ا ر  ْ  ه ذ  ب     ابمل  ا الجنناد  كاد  ناه ال ينمار هللا ، ((. 23: الكهف()أل  ْقم 

لااذا ال يااذكمه، فهااذا يعنااي  نااه كاالا يعتقااد  نااه هااو هللا لماام خمافااة الاادو 

هللا لنس فاي للجاة إلار ذكام هللا ، اال ينماله  ألا الذي يعتقد  نه هو. الوجود

 !!!! .  يضل، ألنه هو هللا لمم   ل الالوفنة 

ر به الجنند التالور بقوله     يعناي  -إنمل هذا االمل : ))اقوله الخل س  مق

يال ماندي ن ْعاه لأعباد   ل ن ْعاه : " فقنال لاه ". ن ْعه  قنل العباُد فناه -التالور  

ْمًمل نعه لأحا لق: فقله. لأحا   . 81(( "نقةً، ا نعه لأعبد ر 

 

بعااد  –اقولاه هاذا صاميح فااي قولاه بولادو الوجااود، ا عناله  ا الالاوفي     

-يكاوا فنهال هاو الحاا  -لللة -يالل إلر صفة - ملرمته لأعبلدات الالوفنة

لقنقة ، ايكوا  بادا رمامل اااك  فقاط ال لقنقاة، اإنمال هاو اابح داه  -هللا 

 .   أر هللا ا   تجأنلته 

ر الفنالء الالاوفي   :ومنهم      الما رخ الالاوفي  باو بكام الك بالذي ،  امق

فللفنلء هو  ا يفنر  نه الحظوظ ف  يكوا له فاي )): ا اصلر الفلني بقوله 

ايء    ذلغ لظ، ايمقط  نه التمننا فنلء    االانلء كأهل ااغ  بمال فنار 

المولااه  اا   إا الفناالء هااو الغنبااة  اا  صاافلت البشاامية بللحماال)) ،ا82((بااه  

 .83((نعوت االلهي

ااالااح  اا  ك  ااه  ا الفناالء  نااد الالااوفنة يعنااي الاادو الوجااود، :  قااوه    

ألنه ذكم  ا الالاوفي الاذي بأاغ لاله الفنالء . بمعنر  ا يالبح الالوفي ربل 

. فهااو قااد ت اااه صاافلته البشاامية، اانمحاار  اا  تمننااا األااانلء المحنطااة بااه

 -هللا -ا    جهة ، افنار فاي الحااابمعنر آخم  نه فنر    نفمه ا   الخأ

   جهة  خمك، فأصبح هو هللا ، اكل  ل يماه هو هللا  يضل ، ألنه  صابح ال 

يفاام  اال يُمنااا باان  الخااللا االمخأااو ، فللكاال  نااده هااو هللا لماام   اال 

 !! . الك بلذي ا  ثلله 
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د إلر ا  ل قوله الثلني، فقد تكأل فنه    الالوفي الذي بأغ  قلل الفنلء نل رُ    

فها ُرد الفلني إلر األاصلر لل يُمد إلر  اصلر نفماه ))  :األاصلر، فقله

اقولااه هااذا  ضاامونه القااوه   .84((،الكاا  يُقاالل  قاالل البقاالء بأاصاالر الحااا 

 - قالل الادو الوجاود –بولدو الوجود ، ألنه قمر  ا الالوفي الفلني فاي هللا 

هنه    ذلغ يبقر فاي إذا ُرد إلر األاصلر بمؤية  اصلفه ا اصلر الخأا ف

، " هللا "فنبقاار هااو  - اصاالر الحااا- قاالل الاادو الوجااود  متشااعما لأمبوبنااة

ألا األاصلر التي ُرد إلنهل هي رمول ا ابلح لنس لهل اجود لقنقي، اإنمل 

 عتقادا بولادو الوجاود " ربال"ا أناه فاها ذلاغ الفالني يبقار . هي تجأنالت هلل 

 .لمم   ل  الك بلذي

اصف لقنقة  (هـ5: )م رخ الالوفي  أي الهُجويميال :ومنهم       

ا لقنقة التالور تقتضي فنلء صفة العبد، افنلء صفة إ: )) التالور بقوله

ارممه يقتضي داال  جلهدو . العبد يكوا ببقلء صفة الحا، اهذا نعه الحا

 . 85((العبد ، االمجلهدو صفة العبد

ي ت اي ا ااه ااالح    ك  ه  ا ألية التالور النهلئنة ه:  قوه    

 -الالوفي    صفلته ارمو ه البشمية ا    حنطه    بقلء صفة هللا

ألا الالوفنة يا موا  ا كل  ل نماه    كلئنلت هي  ابلح . فنه  -الحا

ارمول اتجأنلت هلل، فعند ل تااه تأغ األاكله ااألاصلر    الالوفي 

افنلء " : الهذا قله الهجويمي. يكتشف  نه هو هللا لمم   مهل اال لهل

، -الحا-، فهو ال يكتمم صفلت هللا "  صفة العبد يكوا ببقلء صفة الحا

اإنمل تظهم فنه ايكتشفهل الالوفي الفلني بعد فنلئه     اصلفه ا حنطه، 

 . ألا األصل هو صفلت الحا ال الخأا لمم   ل الهجويمي ا  ثلله 

 

فنالء : قمل الفنالء إلار الشهلب المهماردي صللم العوارر ، :ومنهم      

ر الفنلء الُمطأاانل . 86في األفعله، افنلء في الالفلت ،افنلء في الذات  - مق

 ل يمتولي      ام الحاا مابحلنه اتعاللر  أار العباد ، فنغأام كاوُا : ))بأنه

 . 87الحا مبحلنه اتعللر كوا العبد

ااالاااح  ااا  ك  ااه  ا المجااال يعتقاااد بخمافااة الااادو الوجاااود، :  قااوه       

اذكم  ا الالوفي يتدر  لنالل إلر التحقا الكل ل بهال، فهاو . هل الفنلءاممل

 ننلء  ملرمته لأعبلدات الالوفنة يدخل الغنبة تدريجنل، فنالبح  اال يمتشعم 

نال . -الفنالء فاي األفعاله - ا  فعلله هي نفمهل  فعله هللا النمه  فعالال بشامية
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نال نللثال . في الالافلت الفنلء –نلننل يمتشعم  ا صفلته هي نفمهل صفلت هللا 

اهنال يالال الالاوفي  -الفنالء فاي الاذات –يمتشعم الالوفي  ا ذاته هي هللا 

 . الر  قلل كفمية الدو الوجود لمم   ل الالوفنة 

 

الماا رخ الالااوفي  بااو  بااد الااملم  المااأمي امتشااهد بحااديث  :وماانهم     

 أنه -يمبل النب: )) القلئل بولدو الوجود ، فقله" بمهلا الالديقن " تضم  

، إني  ال   مر ! بملذا  مفه هللا  ا اجل  ،  ل الء هللا : الال و االم ل

 . 88((ربي بشيء ، بل  مفه األانلء به 

هذا الحديث الما ول هو لديث صوفي أنم صحنح إمنلد  اال  :أقول    

ألنه  اال إنه لديث رااه المجل ب  . تنل، ايتضم  القوه بولدو الوجود 

اقد بحثُه  نه كثنما .    أر تحقنقه ،اال التأكد    صحته إمنلد، اال لم

فأل  جد له ذكما في كتم الحديث اال في  النفلت  أل الجمح االتعديل، اال 

 .فللحديث ال  صل له. في التواريخ االتماجل 

 

ألنه    الثلبه . إا  تنه ُ نكم ا خللف لأشم  االعقل االعأل : نلننل    

هللا تعللر امتده  أر اجوده ا خبمنل    نفمه   ام ل ا ق  اااقعل   ا

بوامطة النه ا خأوقلته ، النس العكس، اهذا كثنم جدا في القمآا الكميل 

تَّة    يَّلٍل نُلَّ : ))كقوله تعللر األ ْرض  ف ي م  ات  ا  لا  أ ا  المَّم  ُ الَّذ ي خ  بَُّكُل هللاق إ اَّ ر 

بلُم األ   ْم   يُد  أ ر اْلع  ك    بُُّكْل اْمت و  ُ ر  ل ُكُل هللاق ف ن ٍ إ الَّ     ب ْعد  إ ْذن ه  ذ  ل     ا  ْ م    

ات  المَّْب   ))، ا (( 3: يونس()ف لْ بُُداهُ   ف    ت ذ كَُّماا   لا  بُّ المَّم  قُْل     رَّ

نل   ظ  ْم   اْلع  بُّ اْلع  ر   ((. 11: الم  نوا()ا 

نس صحنحل  نه  مر األانلء ل - أنه الال و االم ل-ابللنمبة لأنبي     

اكلا يُ    بلهلل قبل . األالنة بلهلل، فهو قد كلا  أر  أل بهل كغنمه    البشم

اكلا يعمر  عنر كأمة القماءو االقأل، قبل  ا يناه .  ا يناه  أنه الولي

 .الولي ايذكمهمل في القمآا الكميل

مفهل بوامطة اهنلن فم  كبنم بن   ا نعمر األانلء بلهلل، ابن   ا نع   

ألا العبلرو األالر  شبوهة اأنم دقنقة اتتضم  القوه بولدو . الولي

 أنه -الهذا فها النبي. الوجود، لك  العبلرو الثلننة ااالحة ادقنقة في  عنلهل

 أمه هللا تعللر اهداه إلر الالماط الممتقنل بللولي،  -الال و االم ل

ْدن  ي  : ))قله تعللر. النس بلهلل د ن    ل ْل ي ج  ج  ا  ً ف ه د ك  ا  لالق د ن  ال  ج  ا  ك ا  ا  ت نملً فَ 

لئ  ً ف أ ْأن ر أ ا  ))، ا((1 -1:الضحر()    بلغ  الَّذ ي خ  ْ  ب لْمل  ر  : العأا()اْقم 

د  ))، ا ((1 ْمج  ال  إ ل ر اْلم  م  د  اْلح  ْمج  ه  ل نْ ً  ل   اْلم  ْبد  ك ب ع  لا  الَّذ ي   ْمم  ُمبْح 
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ر الَّذ   نُم األ ْقال  نُ  الب ال  ْ  آي لت ن ل إ نَّهُ هُو  المَّم  ْول هُ ل نُم ي هُ    ْكن ل ل  ي ب لر 

 مر األانلء قبل  عمفته  - أنه الال و االم ل-فللنبي((. 1: اشمماء()

اكذلغ الممأموا لل يعمفوا . بلهلل ،الل يعمفه  عمفة صحنحة إال بللولي 

 -ابكتلبه المنظور -الولي -ورهللا تعللر  عمفة صحنحة إال بكتلبه الممط

 .   -الكوا

 أمل بأا ك     العقل االواق  يشهداا  أر  ا البشم في الحقنقة لل       

ألا اشنملا ل  يمتطن   عمفة .يعمفوا الكوا بلهلل اإنمل  مفوا هللا بللكوا 

هللا    داا  خأوقلته انط قل    اشنملا نفمه، اهذه  عمفة  النة البد  نهل 

ا   يقوه . ف  يُمك  شنملا  ا يعمر ربه قبل  ا يعمر نفمه ا حنطه . 

بخ ر هذا فهو إ ل جلهل ال يعي  ل يقوه، اإ ل  نه  خطأ في  وقفه ، اإ ل 

 نه صللم هوك قله ذلغ لغلية نفمه، كأا يكوا صوفنل يعتقد بولدو 

 . الوجود 

هي  قولة . بلهلل   مفنل األانلء: يجم  ا ال يغنم  نل  ا  قولة: نللثل    

فهي ال تقول  أر . صوفنة ذاتنة النمه  قولة  قأنة  أمنة  والو نة

 ملا صحنح    الشم  اال    العأل اال    العقل، اإنمل  قل هل الالوفنة 

فهل لمل   موا  نهل فنوا في هللا ا صبحوا  ربلبل .  أر خمافة الدو الوجود 

ارمو لت اظ ه اتجأنلت هلل،  قللوا بأنهل اكتشفوا  ا الكوا  جمد  ابلح

اهنل قللوا بأنهل  مفوا األانلء بلهلل بعد ل صلراا . النس لهل اجود لقنقي

 !!!! .  ربلبل 

ا    ا قولهل بولدو الوجود ك ل بلطل، ا   خمافلتهل اهأوملتهل ،     

فحتر إذا صدقنل   مهل جدال ، فهل    ذلغ لل يعمفوا األانلء بلهلل، اإنمل 

بلألانلء ، نل  لداا إلنهل نلننل  -لمم   مهل-اال  نهل آلهة ا ربلبل مفوا  

اتفالنل . ا مفوهل  عمفة  ائفة بولدو الوجود النس بلهلل كمل يا موا

إال  - قندتهل اربهل –ذلغ هو  ا الالوفنة لل يالأوا إلر الدو الوجود 

ة، بلألانلء التي  لاوا في  حنطهل، ا لرموا بهل افنهل  بلداتهل الالوفن

فهل لل يعمفوا . التي  اصأتهل في النهلية إلر الفنلء في هللا ، اصنقمتهل آلهة

 نهل  ربلبل إال بلألانلء النس العكس، اهذا ينقض  قولتهل الملبقة    

 !!!! .  ملمهل اينمفهل نمفل 

 

ر الالااوفي (هااـ 325ت )  أااي باا  جعفاام الخماقاالني  :وماانهم        ،  اامق

ممقعتااه امااجلدته ، اال بمماااو ه ا لداتااه بااال لاانس الالاااوفي ب:  )) بقولااه

 . 89((الالوفي    ال اجود له
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اقوله هاذا ال يختأاف فاي  عناله  ا  قاوه المالبقن  فاي ا تقالدهل بولادو      

" .    ال اجاود لاه" الوجود، فهذا المجل لخص  قولهل في  ا الالوفي هو 

 بمعنر  ا الالوفي هاو الاذي ت اار ا اه  ا  ذاتاه ا حنطاه افنار فاي هللا

  . !!اهذا ا تقلد بكفمية الدو الوجود. فأصبح هو هللا ، النس هو الالوفي

  
افتقالر العباد إلار هللا ااالماتغنلء  بد الكميل القشنمي ، ذكام  ا : ومنهم     

  ااالرات صاااحو العباااد ابقااالء رماااو ه؛ ألنهمااال  ااا  صااافلته، ))باااه هاااو  ااا  

 .90((االعلرر  حو في  عمفة 

ااالااح  اا  ك  ااه  نااه يتضاام  القااوه بضاا لة الاادو الوجااود ،  :أقااول      

ا عناااله ال يختأاااف  ااا  األقاااواه المااالبقة ،  ي  ا الالاااوفي  ناااد ل يت اااار 

ايااه    رمو ه اذاته ا حنطه، ينمحاي ايفنار فاي هللا فنمتشاعم  عمفاة 

افي هاذه الحللاة . الدو الوجود، بمعنر  نه يالبح ربل لمم   ل القشنمي 

 -تقاال  اا  الفاام  إلاار الجماا ، ا اا  القااوه بتعاادد الوجااوديكااوا الالااوفي ان

هللا هو الكوا، االكوا هو هللا  –إلر القوه بولدو الوجود  -الخللا االمخأو 

 .لمم خمافة الفنلء في هللا 

ر  عناار  قاالل المشاالهدو الالااوفنة ا كااد  أاار  نهاال تعنااي الاادو        ا اامق

لهدو تشاانم إلاار طاامر  اا  اتااوهَّل قااول  ا المشاا)) : الوجااود ال تعاادده ، فقااله

فها . اهذا اهل    صللبه. التفمقة، ألا بلب المفل أة في العمبنة بن  اننن 

 .91((الخأا -ه ن-في ظهور الحا مبحلنه، نبور

 -الادو الوجاود -ااالح    ك  ه  ا المجل  بام  ا  الفنالء الالاوفي      

 -الحاا -هللاباد وك  ا ظهاور . بللمشلهدو ، ا كد  نهل تعني الجم  ال الفام  

بعااد فناالء الالااوفي فنااه يهأااغ الخأااا، بمعناار  ا الالااوفي ينمحااي ايت ااار 

 . تمل ل ايالبح هو هللا لمم   ل القشنمي 

 

.  بو لل اد الغاالاي ، لاه  قاواه كثنامو فاي قولاه بولادو الوجاود: ومنهم      

 ا  لضانض لقنقاة الحقالئا هاي  ا العالرفن  تمقاوا  نهل  نه  االر إلار  ا 

ر يفل  الحقنقاة، ااماتكمأوا  عاماجهل فام اا بللمشالهدو العنلنناة  ا المجل  إل

ْجه ااهُ ل ااهُ اْلُحْكااُل ))لاانس فااي الوجااود إال هللا تعااللر، ا ا  ااْيٍء ه لل ااغف إ الَّ ا  ُكاالُّ ا 

ُعوا   إ ل ْنه  تُْمج  ال  نه يالنم هللكل فاي اقاه  ا  األاقالت، (( 11: القالص()ا 

 كاذلغ، فاها كال اايء ماواه إذا ا تبام بل هو هللغ   ال ا بدا ال يتالاور إال

ذاته    لنث ذاته فهو  دل  حض؛ اإذا ا تبم    الوجه الاذي يمامي إلناه 

                                                 
90
 . 131: الممللة القشنمية ،  : القشنمي 
91
 .  31: الممللة القشنمية ،  : القشنمي  
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الوجود    األاه الحا رؤك  وجودا ال في ذاتاه لكا   ا  الوجاه الاذي يأاي 

 .92(( وجده فنكوا الموجود اجه هللا تعللر فقط

 أاار قااوه الغاالااي بولاادو الوجااود ا ملرمااته ك  ااه هااذا ااالهد  :أقااول     

االمجاال  هناال يقالااد بااه  ا الموجااودات التااي نماهاال لهاال . لأتأاياال التحميفااي 

اجود  جل ي ا تبلري النس لهل اجود لقنقي، اهي  جمد  ابلح ارماول 

الماام   مااه  ا . اهااذا نفااس كاا ل الالااوفنة الااذي  ماابقوه. اتجأناالت هلل 

المعاااما  الالاااوفي لمااام  -الالاااوفنة الالاااوفي بعاااد ل يمااالرا العبااالدات 

ينتهي به الحله إلر الفنلء في هللا، افنه يمك بللمشلهدو العنلننة  ناه  -الغاالي

 !!!! . هو هللا، ألنه لنس في الوجود إال هللا  أر لد تعبنمه 

 

األاه إا المخأوقاالت لهاال اجااود : اتفماامه لةيااة ال يالااح،  اا  جاالنبن     

 ا لل تك  النس  نهل هللكة   ال ا بدا ال يُتالاور لقنقي خأقهل هللا تعللر بعد 

اهاي لنماه  اد ل  حضال بال كلناه  عدا اة نال . إال كذلغ كمل   ال المجال

 اجاادهل هللا تعااللر   اا   اادل ا صاابح لهاال اجااود لقنقااي اهااذا نلبااه باادلنل 

الشم  االعأل بأا الكوا لل يك   وجودا نل خأقه هللا تعللر ا صبح له اجاود 

الخللا االمخأو ، النس   لل االد هو الخللا فقط : ل اننن فنح    ل. لقنقي

ا همل قنل في المخأو  فهاو فاي النهلياة كالئ   وجاود لاه . كمل   ل الغاالي

كنلنااه اذاتنتااه، اال يالااح نفنهاال كماال فعاال المجاال، فهااذا تضااأنل اتحميااف 

إا : ات  اااام بااااللك ل، اإنكاااالر لأحقنقنااااة الشاااام نة االعأمنااااة التااااي تقااااوه

فهي لنمه  د ل  حضال كمال   ال المجال، . كنلنل لقنقنل  وجودا لأمخأوقلت

فقد كلنه كذلغ قبل خأقهل لك  بعد خأقهل  صبحه كلئنل لقنقنال ال يالاح نفناه 

 .اال القوه بأنه  عدال

إ ل ْناه  ))االجلنم الثلني إا قوله تعللر      ْجه هُ ل هُ اْلُحْكُل ا  ْيٍء ه لل غف إ الَّ ا  ُكلُّ ا 

ُعوا   ، لنس كمال   ال المجال، ألا ا ياة يجام النظام ((11: القالص() تُْمج 

إلنهل في إطلر  عطنلت النالو  األخمك ، ا ل ناله  أنه هو تكمأة ا ية 

ْيٍء ه لل غف إ الَّ : ))في قوله مبحلنه م  ال  إ ل ه  إ الَّ هُو  ُكلُّ ا  ال  ت ْدُ       هللاَّ  إ ل هلً آخ  ا 

إ   ْجه هُ ل هُ اْلُحْكُل ا  ُعاوا  ا  فهاذا الها ن لانس ه كال (.  11: القالاص )ل ْناه  تُْمج 

نهلئنل اال إ دا ل كأنل لأمخأوقلت، اال نفنل لوجودهل الحقنقي، اإنمل هو ه ن 

لأعللل الذي نعنشه ، لنأتي العللل األخاماي، ايكاوا المعالد ، افناه نعاود إلار 

. ر، اإ ال فاي الجناةهللا تعللر لنكوا الحملب، ابعده يكوا الخأود إ ل في النل

اهذا ينفي  ل   مه المجل، ايعني قطعل امتممار اجود الثنلئنة بن  الخاللا 

اإنماال . االمخأااو ، الاانس كماال   اال الغاالااي بأنااه لاانس فااي الوجااود إال هللا 
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  .  11:  شكلو األنوار،  : الغاالي 
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الالحنح هو  نه ال  وجود   لي إال هللا تعللر، ا ا لأمخأوقلت اجودا لقنقنل 

خأاوده لانس  ا  ذاتاه، اإنمال هاو تفضال لنس   لنل، اإنمل هو اجود  خأاو  

اجود   لاي هلل تعاللر، ااجاود لالد  : فنح  هنل   لل اجودي .    الخللا 

 خأو  يتمثل في  خأوقلت هللا  نهل  ل منهأكه نهلئنل، ا نهل  ل يجعأاه خللادا 

 93بأ مه اإرادتاه، لكناه لا  يالابح   لنال ، اإنمال مانبقر  خأوقال للدنال خللادا

 . تلبعل لخللقه

فها كل ايء مواه إذا ا تبم ذاته    لناث ذاتاه فهاو  ادل : )) ا  ل قوله    

 حض؛ اإذا ا تبم    الوجه الذي يممي إلنه الوجود    األاه الحا رؤك 

 وجودا ال في ذاته لك     الوجه الذي يأي  وجده فنكوا الموجود اجه هللا 

هل باأا  ال فهاو نفاس كا ل اانوخ الالاوفنة المالبقن  فاي قاول .94((تعللر فقط

نماه    كلئنلت هي  جمد  ابلح ارمول اظ ه ، النس لهال اجاود لقنقاي 

، اإنمال هاي تجأنالت ا اجاه لأوجاود - دل  حض لمم الغاالي-خل  بهل 

فك ل الغاالي يحمل نفس  عنر ك  هال . الوالد الذي هو هللا لمم   مهل 

 .الدو الوجود  بقم  نه بألفلظ  خمك تمتما اتمويهل شخفلء ا تقلده بض لة

 

اال فنااه الغاالااي أليااة التالااور النهلئنااة ، بقولااه: القااوه الثاالني          : فالق

... اإذا ارتفعه الكثمو لقه الولدو ابطأه اشاللفلت اطلله اشالرات))

 .95((فهذه هي ألية الغليلت ا نتهر الطأبلت 

ااالاح  اا  كاا ل المجاال  نااه قاامر  قناادو الاادو الوجااود، اقااد  بقاام  نهاال     

ا عنااله  ا الالااوفي بعااد  ملرمااته . أمااأوب قمياام جاادا بأمااأوب الماالبقن  ب

لأطميا الالوفي يت ار ايااه    ذاته االكلئنلت التي يماهل، اهنل تمتف  

تتحقا الولدو ايمتشعم الالوفي  نه  –هللا  -الكثمو، نل  ند ل يفنر في الحا

 أر لد تعبنم اشاللفلت  -ابذلغ تبطل األاكله االممول ااألابلح. هو هللا 

اتمقط اشالرات ايكوا الالوفي قد  كتشف  نه هو هللا ، ا ا كال  -الغاالي

 ال كالا ياماه  جامد  اابلح اإالاالفلت، اهنال يالابح الالاوفي يعتقاد بخمافااة 

اكفمية الدو الوجاود ، اهاي ألياة أليالت الالاوفنة ا نتهار طأبالتهل  أار 

 . لد تعبنم  بي لل د الغاالي

 

بعد العما  إلر  -العلرفوا)): ضمونه  ا الغاالي قله : االقوه الثللث      

لكا  . اتفقاوا  أار  نهال لال ياماا فاي الوجاود إال الوالاد الحاا -مملء الحقنقة

                                                 
93
يل الخأود ال يعني األ لنة، اإنمل يعني المكو  الطويل، ا نه خأود آخم هو الخأود األبدي، لكنه ال يُمامر   لنال ، ألا الكالئ  الخللاد  باد 

 . ال  يبالبح خللقل   لنل  -كخأود الم نن  في الجنة-هو للد   خأو   خأده هللا تعللر  بديل ، لكنه يبقة  خأوقل للدنل 
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  .  11:  شكلو األنوار،  : الغاالي 
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 . 13:  شكلو األنوار ،  : الغاالي 
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 انهل  ا  كاالا لاه هاذه الحااله  مفلنال  أمنال، ا اانهل  ا  صالر لااه ذلاغ لاالال 

 . 96...(( اانتفه  نهل الكثمو بللكأنة اامتغمقوا بللفمداننة المحضة. ذاقنل

ااالح    ك  ه  نه قمر قوه الالوفنة بولدو الوجود،  أار  نهال :  قوه    

ا عنار ك  اه  ا . ايظهام  ا  ك  اه  ناه  وافاا لهال .    الممأملت لاديهل

افناوا  -التعادد -العلرفن  الذي  قطعوا الطميا الالاوفي تخأالاوا  ا  الفام 

االدا هاو في الجم  االفمداننة، فأصبحوا  ربلبل، ألنهل صلراا ال يماا إال 

 !! .  هللا ، فللكوا هو هللا ، االالوفنة  نه فهل  يضل هل هللا لمم   مه 

 

ح فنااه بأنااه يعتقااد بخمافااة الاادو :  القااوه الماباا        فاالده  ا الغاالااي صاامق

 : الوجود، فقله في تلئنته 

 .97اهل  نه إال نفس  ن  هويتي** اهل  نل إال  نه ذاتل االدو 

ي قله بولدو الوجود بالمالة تل ة، اك  ه ال يحتل  هنل الغاال :أقول       

اقولاه . إلر امح لتوالنحه ، فهو الهد  أنه بأنه كلا يعتقد بولدو الوجاود 

هاااذا  لحقاااه بغااا و الالاااوفنة الاااذي  صاااملوا بمثااال ك  اااه  ااا  المتقاااد ن  

فااذلغ البنااه الشااعمي ال يقاال صاامالة فااي اال تقاالد بولاادو . االمتااأخمي  

 :  ن  الح   الوجود    قوه الحم

 مبحلنغ مبحلني***  نل  نه ب  اغ 

 .98ا النلنغ  النلني*** تولندن تولندي 

 

: ))   كاد فناه الغاالاي  أار قولاه بولادو الوجاود، فقاله :القول الخاام       

ا ا المعمفة به ال تحالل إال بداال الفكم فنه افي صفلته ا فعلله النس فاي 

 . 99((الوجود موك هللا تعللر ا فعلله 

بعد  ملرماة الطمياا  -ااالح    ك  ه  نه يتكأل    المعمفة الالوفنة     

اهاي تحاد  . التي تنتهاي بالاللبهل إلار اال تقالد بولادو الوجاود  -الالوفي

تدريجل فبعد الت اي االاااه  ا  النفماس االخأاا ، يباد  بللفنالء فاي  فعاله 

عم المبوبناة ايجاد هللا، نل الفنلء في صفلته، نال الفنالء فاي ذاتاه ، اهنال يمتشا

 -الالااوفي نفمااه  نااه هااو هللا، اياادرن  نااه لاانس فااي الوجااود إال هللا ا فعللااه

فحماام   اال الغاالااي  ا المخأوقاالت التااي نماهاال لنمااه  -الممااول ااألااابلح

 - خأوقلتاه - خأوقلت لقنقنة اإنمل هاي  ا   فعاله هللا النماه  ا   فعوالتاه

 ..لذلغ فهي  ابلح ارمول لمم   ل الالوفنة
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 .  11:  شكلو األنوار ،  : الغاالي 
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فأاال يااماا فااي : ))   فاالده  ا الغاالااي قااله :  -الماالدا -القااوه األخناام     

فاها قأاه كناف يتالاور  ا ال يشالهد إال االاد ))ا. 100((الكونن  انبل مواه 

اهو يشلهد المملء ااألرض املئم األجملل المحموماة اهاي كثنامو فكناف 

العأل ال يكوا الكثنم االدا فل أل  ا هذه ألية  أول المكلافلت  ا ممار هذا 

يجو   ا تمطم في كتلب فقد قله العلرفوا إفشلء مام المبوبناة كفام نال هاو 

نعل ذكم  ل يكمم مورو اماتبعلدن  مكا  اهاو  ا . أنم  تعأا بعأل المعل أة

الشيء قد يكوا كثناما بناو   شالهدو اا تبالر ايكاوا االادا بناو  آخام  ا  

تفه إلر رالاه اجماده اهذا كمل  ا اشنملا كثنم إا ال. المشلهدو ااال تبلر

ا طمافااه ا ماقااه ا ظل ااه ا لشاالئه اهااو بل تباالر آخاام ا شاالهدو  خاامك 

 .101((االد 

المجاال صااميح فااي قولااه بولاادو الوجااود،  نااد ل نااص  أاار  ا :  قااوه     

ا اا   ا   مهاال هااذا . لاال يااماا فااي الكااونن  إال هللا -اهااو  اانهل –الالااوفنة 

ن  إال هللا ا خأوقلتاه، فاها بلطل قطعال، ألا الحقنقاة هاي  ناه لانس فاي الكاون

ألا  ا  يقاوه . تأكنده  أر  قولتهل هو دلنل دا غ  أر قوله بولادو الوجاود 

 .   بمقولتهل بللضمارو يقوه بولدو الوجود

ا  اال امااتدالله بللمثااله الااذي الاامبه فهااو ااالهد آخاام  أاار قولااه بولاادو     

ة، اطباا الوجود، ألنه نظم إلر اشنملا نظامو صاوفنة ال اام نة اال  أمنا

فلشنماالا كموجااود هااو كاالئ  االااد لااه  كوناالت .  أنااه  عناار الاادو الوجااود

فكذلغ الالوفنة . ا طمار تلبعة له ، لكنه    جهة  خمك هو كأه كلئ  االد

 ند ل ر اا الكونن  انبل االد ، بمعنر  ا لقنقة الكوا االدو هي هللا ، ا ل 

تادادات هلل اتجأنالت نماه    كلئنلت  خمك هي  ابلح اظا ه ، ا فعاله اا 

فهاو كلشنمالا الاذي تعاددت . له لكنهال فاي الحقنقاة تمثال كلئنال االادا هاو هللا

 .  كونلته ا طمافه     نه في الحقنقة كلئ  االد

ذلغ االمتداله هو امتده صوفي بمنطا الدو الوجود ، لكنه ال يالح        

 يمثل  دو كلئنلت ام ل اال  أمل ألا اشنملا بمكونلته يمثل كلئنل االدا اال

فهااو االااد  هماال تعااددت  جااااؤه، اال تنفالاال  نااه  اا  جهااة؛ اتوجااد  عااه 

. كلئنلت  خمك  نفالاأة  ناه باذااتهل اصافلتهل ا  كونلتهال  ا  جهاة  خامك

فااللكوا لاانس فنااه ذات االاادو اإنماال فنااه ذاات كثناامو جاادا كأهاال  خأوقااة هلل 

 نه، اال  فعلله كمال فنح    لل خللا ا خأوقلت ، اهي لنمه  جااًء . تعللر

  ااال المجااال، ألا  فعللاااه تلبعاااة لذاتاااه مااابحلنه اتعاااللر ، اإنمااال هاااي  ااا  

                                                 
100
 . 211:   2 لنلء  أول الدي  ،   : الغاالي 
101
 . 231:   3 لنلء  أول الدي  ،   : الغاالي 

 



15 

 

ْنبلً   ْا ي قُاوه  ل اهُ : )) فعوالته، خأقهل بفعأه ، لقوله مبحلنه اد  ا  ا   ر  ل   ْ ُمهُ إ ذ  إ نَّم 

فمهماال نظمناال لأوجااود يبقاار  كوناال  اا  الخااللا (( .  12: يااس()ُكااْ  ف ن ُكااوُا 

لكا  الغاالاي .   اال يُمكا   ا يالابح الكال االادا كمال   ال المجالاالمخأو

يغللط ايدلس لغلية في نفمه،  خفلهل بد وي  ادل كشاف مام المبوبناة اهاو 

 اا   نااه هااو ا صااحلبه قااد كشاافوا هااذا الماام الما ااول . كفميااة الاادو الوجااود

بلشااالرات االعباالرات ،  نهاال  قوالااه الماالبقة ا قااواه أناامه  اا  الالااوفنة 

 . رو آنفلالمذكو

الأهال    )): ، قاله( هاـ 122ت ) بد الم ل ب   شني المغمبي : ومنهم   

بي في بحلر األلدية،اانشاأني  ا   الاله التولناد ا أمقناي فاي  ان  بحام 

 .102((الولدو، لتر ال  رك اال  مم  اال  لس إالق بهل

 ا اقاد د ال هللا . ااالح    ك ل المجل  نه يعتقد بكفمية الدو الوجود      

اهااو هناال يقالااد . يُغمقااه فنهاال اينشااأه  اا   الااله التولنااد  أاار لااد تعبناامه 

تولنااد دياا  اشماا ل ، فااد ل هللا لننقأااه  نااه إلاار تولنااد الالااوفنة، الااذي هااو 

ل االنتقله    تولند اشيملا ادي  اشم ل إلر . ال لة الدو الوجود إنه فضق

 !!!! . تولند الكفم االاندقة ا بلدو الشنطلا 

 

ر  ( هاااـ 131ت ) حناااي بااا   مباااي الطااالئي األندلماااي  :ومااانهم        ااامق

بل يماه  ن  كل ، إا العلرر    يمك الحا في كل ايء: ))العلرر بقوله 

اقولااه هااذا صااميح فااي بااأا المجاال يعتقااد بولاادو الوجااود ،    .103 ((ااايء

 خللف لأشام  اقوله هذا . فللكوا كأه هو هللا، اهللا هو الكوا لمم   مه 

 .االعقل االعأل، بل اكفم صميح بدي  اشم ل

 

 اصر المميد الالوفي بقوله ( هـ 151ت ) بو الحم  الشلذلي  :ومنهم      

إذا  ردت الوصااوه إلاار الطميااا التااي ال لااوا فنهاال، فأاانك  الفاام  فااي )): 

 . 104(( لملنغ  وجوداً االجم  في ممن  شهوداً 

عتقاد بولاادو الوجااود، ا اصار المميااد بااأا ااالاح  اا  ك  اه  نااه كاالا ي     

الفام ، بمعنار  -تقنة اتمتما بلشم ل اخدا ل لأمماأمن  –يُظهم  أر لملنه 

 ا يُفااام  بااان  هللا ا خأوقلتاااه اتبل ااال لأشااام  ؛ ا ا يُخفاااي ا تقااالده بولااادو 

فللمجاال يحااث  صااحلبه  أاار .ايجعأااه مااما قأبناال  شااهودا  -الجماا  -الوجااود

 .ء قولهل اإيملنهل بكفمية بولدو الوجودالتظلهم بلشم ل اإخفل

                                                 
102
 1الالوفنة،    الكشف    لقنقة: ا  حمود القلمل . 233:   2 الم  التالور، لققه  بد الملم  الوكنل،   : ابماهنل االبقل ي 

  :133  . 
103
 .  123:   1  :  الم  التالور ، لققه  بد الملم  الوكنل ،  كة المكم ة،  : الب قل ي 
104
 . 311: الطبقلت الكبمك ،  : الشعماني 
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، ( هاـ111ت )  أي الششتمي النمنامي األندلماي نال المالامي :ومنهم     

  :  نشد قلئ 

 اقد ظهم في بنض امود**  حبوبي قد  ل الوجود 

 افي الخنل يم    القماد** افي الناللرك    النهود 

 .105 فهمني قط  فهمني قط** افي الحمار    النقط 

 ناه يعتقاد بكفمياة الادو  ااالح    ك ل  هذا المجل الضاله االماميض     

الوجااود، فحماام   مااه  ا هللا هااو الكااوا، اقااد ظهاامت رمااو ه اظ لااه 

 . !!ا اكلله في  ختأف  ظلهم الطبنعة  نهل الأغة االبشم، االحنوانلت

 

: ، كمر  قولة ماأفه بقولاه (هـ 211ت )ب   طلء هللا المكندريا  :ومنهم   

فماال مااوك هللا  نااد  هاال المعمفااة ال يتالااف بوجااود اال بفقااد، إذ ال يوجااد )) 

أنمه  عه، لثبوت  لديته؛ اال فقد لغنمه ألنه ال يفقد إال  ل اجد، الاو انتهاغ 

لجلب الاوهل لوقا  العنالا  أار فقاد األ نالا، األاام  ناور اشيقالا فغطار 

 .106((اجود األكواا

ية الدو الوجاود، اال يختأاف  ا  ااالح    ك  ه  نه يعتقد بكفم:  قوه    

ك ل الغاالي االملبقن  له؛ فا ل  ا هللا هو الموجود لقنقة ا ل مواه بلطل، 

ا  اال  نااه لااو ُرفاا  . ألنااه  جاامد  ااابلح ارمااول لنمااه لهاال اجااود لقنقااي

اقوله هاذا بلطال ا امداد  أناه، ألناه  خاللف . الحجلب لتل التأكد      مه

ماال هااو نلبااه بللشاام  االعقاال االعأاال، اهااو لأشام  االعقاال االواقاا  االعأاال ك

اال يالح تامن الواقا  النقنناي . تعأا بأاهلل اخمافلت ال دلنل  أر اجودهل

 . االتعأا بأاهلل ا بلطنل    هأوملت اتأبنملت النفوا االشنلطن  

 

ت )  أااي باا   حمااد افاال المااكندري المالاامي الشاالذلي المااللكي :وماانهم    

 بي يايد البمطل ي  ند ل لكر    نفمه   قم به  أر قوه( هـ 111: نحو

 نااه لاا  فاام ك البنااه داا رب البنااه ناال فااي النهليااة ر ك رب البنااه داا 

  عمفتهال لاا الحقنقاة  امر ياياد  بال  ا لو))    :البنه، فعققم  أنه بقوله 

 اال ر ك العادد، إذا االاد الكال  ا  ناه يغام الال  نالتاه، اايء كل ألناه

 .107((فلفهل  الوالد ر ك إذا العدد  نه ألب

قولااه هااذا صااميح فااي القااوه بضاا لة الاادو الوجااود، فقاامر  ا :   قاوه       

ألا ذلغ العدد هو رماول ا اابلح  -الجم  -ال تنفي الكل -الفم  -رؤية العدد

                                                 
105
  .  32: إيقلظ الهمل ،  : اب   جنبة 
106
 . 511-512: ،  ...الكشف    لقنقة الالوفنة :  حمود  بد المؤار القلمل: نق      
107
 .  325: الطبقلت الكبمك ،  : الشعماني 

 



12 

 

 -الفام  -ال تنفاي العادد -الكال، الجما  -كمل  ا رؤية الوالد. لأكل، اهو هللا 

فللمجل قمر هنل خمافة . ل الذي هو هللاالذي هو رمول ا ابلح دالة  أر الك

اكفمية الد الوجود التي يُ    بهل الالوفنة، اانتقد البمطل ي بأنه لال ينتباه 

في  اه   مه إلار الفام  االجما   ناد ل ذهام إلار الحا ، الال تكا  تجمبتاه 

 . الالوفنة قد اكتمأه لمم   ل المجل

 

االتحقنا : )) ، قله(هـ 1223ت ) لمد ب   جنبة المغمبي   :وآخرهم       

 اال قاااد نله  اا   ا التعأاااا بأاصااالر المبوبنااة يكاااوا فااي البااالط  االتحقاااا 

 . 108((بأاصلر العبودية يكوا في الظلهم

قوله هذا يتضم  اال تقلد بكفمية الدو الوجود، ا عنر ك  ه  نه  أر       

هلل الالوفي  ا يعتقد بداخأه  نه إله ارب، لكنه يتظلهم   لل النلا بأناه  باد 

ابمعنر آخم إا اب   جنبة يوصي .بهظهلر التاا ه بللشم   أر  نه  بد هلل 

الالوفي بأا يعتقد بولدو الوجود، لكنه يتظلهم بأنه  خأو  ا لبد هلل     نه 

نالاحه باذلغ  ملرماة لأتقناة شخفالء الادو . في الحقنقة هو هللا لمم   ماه

 اتأبنماال  أاانهل الوجااود  اا  الممااأمن  اإظهاالر  اال يتفااا  اا  الشاام  تضااأن 

 .اانتاللرا اتأيند لأتالور 

 

 ناه اصاف  بالدو الالاوفنة المحبان  العالرفن  باأا  ومن أقواله أيضا        

قولااه هااذا يتضاام  ا تقاالد   .109...((باالهلل هلل ،ا اا  هللا إلاار هللا)) باالدتهل تااتل 

إناه  ا  الثلباه قطعال : بادلنل  ال ياأتي. المجل بض لة اخمافة الدو الوجود

توجد في دي  اشم ل  بلدو تتل بلهلل اهلل ، اال  نه إلناه؛ اإنمال العبالدو انه ال 

نااس  إ الَّ : ))الشاام نة تااتل  اا  العبااد هلل لقولااه ماابحلنه اْش  اا َّ ا  أ ْقااُه اْلج  اال خ  ا   

ُموالً   ا  اْ بُاُداْا هللاق  ))، ا(( 51: الذاريلت ()ل ن ْعبُُداا   ٍة رَّ ْثن ل ف ي ُكلل  ُ َّ ل ق ْد ب ع   ا 

اا ل ةُ  أ ْنااه  الضَّ قَّااْه    ااْ  ل  ااْنهُل  َّ ُ ا    ااْ  ه ااد ك هللاق ااْنهُل  َّ اْجت ن بُااوْا الطَّاالُأوت  ف م  ا 

ب ن    اذل لق ب اةُ اْلُمك  لا     ْنف  ك  نُماْا ف ي األ ْرض  ف لنظُُماْا ك  اال ((. 31: النحال ()ف م 

لل يشامل كال يالح تفمنم ذلغ باأا العبالدو تاتل بتوفناا  ا  هللا ، فهاذا   ام  ا

الممااأمن  الاانس خلصاال بللالااوفنة، اال يجعاال العباالدو تااتل باالهلل اهلل، اتبقاار 

ابمل  ا األ م كذلغ فاها  قالاود المجال  ا الالاوفي .قلئمة بن  العبد اربه 

العالرر بعااد ل يُمالرا العباالدات الالااوفنة يت اار ايااااه  ا  نفمااه ا اا  

دريجنل فنفنار فاي  فعللاه الخأا، ايفنر في هللا ايبد  فاي امتشاعلر المبوبناة تا

ابهاذا يكااوا .  اال، نال فاي صاافلته نلننال، ناال فاي ذاتااه نللثال اهناال يالابح رباال 

                                                 
108
 .  131: ايقلظ الهمل امح  ت  الحكل ،  : اب   جنبة 
109
 .  111: إيقلظ الهمل،  : اب   جنبة 
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بمعنر  ا هللا  بد نفماه ، فكلناه . العلرر قد  بد هللا بلهلل ، ا   هللا إلر هللا 

 .  نه إلنه لمم   ل اب   جنبة ا  ثلله

 

ل   ال هاذا المجال ، اإنمال  أمل  ا  متبة المحبن  هلل ال تتل  بلدتهل لاه كما  

بُّاوا  هللاق  : ))قاله تعاللر. تتل بهتبال  ااميعة اشما ل قأبال اقللبال قُاْل إ ا ُكناتُْل تُح 

اانلف  ل  فُااورف رَّ ُ أ  هللاق ي ْغف ااْم ل ُكااْل ُذنُااوب ُكْل ا  ُ ا  : آه  مااماا ()ف االتَّب ُعون ي يُْحب ااْبُكُل هللاق

ااالا  آب ااالُؤُكْل ا   ْبن ااا))ُ، ا((31 تُُكْل ْه إ ا ك  ااانم  ش  اُجُكاااْل ا    انُُكْل ا   ْ ا  إ ْخاااو  َُؤُكْل ا 

امَّ إ ل اْنُكل  اْون ه ل   ل  الك ُ  ت ْمال  م  ه ل ا    الد  م  ْوا  ك  وف ت ْخش  لر  ت ج  ْفتُُموه ل ا  اهف اْقت م  ا   ْ و 

ُ ب أ  ْ  تَّر ي أْت ي  هللاق بَّاُلوْا ل  ب نأ ه  ف ت م  ه لٍد ف ي م  ج  ُمول ه  ا  ر  ُ ال  ي ْهد ي  ل   هللاق  ا  هللاق م ه  ا 

ق ن    الهذا فها تأغ العبلدو التي  دلهل اب   جنبة (( . 23: التوبة ()اْلق ْول  اْلف لم 

اجعأهاال  اا   باالدات كباالر الالااوفنة، هااي فااي الحقنقااة ال تخاام   اا   باالدو 

األهااااواء االشاااانلطن  ، ألا  اااا  ال يأتااااال بعباااالدو هللا افااااا اااااميعته فهااااو 

 . انطلنهبللضمارو يعبد هواه ا

 

بمهالا "   تأغ األقواه  ا كبلر  أملء الالاوفنة قاللوا باـ  وأخيرا يتبين     

الما ااول ، ابماال قللااه الالاادر الشاانما ي، اكأهاال تعنااي القااوه " الالااديقن 

لك   دنلا ابماهنل  خفار لقنقاة قاولهل بهال ا  ال  ا . بخمافة الدو الوجود

لاة  أار اجاود هللا، لكا  قولهل بذلغ البمهلا الما ول هاو  را  ا قاوك األد

إنهال ااواهد تقاوه . الحقنقة خ ر ذلغ تمل ال، فهاي لنماه كمال   ال  ادنلا 

فقوه  دنلا هو خادا  اأاي اافتاماء .بولدو الوجود اتنفي اجود هللا تعللر

فهل  ادنلا جلهال،  ا جللاد  علناد،  ا صاوفي .  أر الشم  االنلا االعأل

 !!يقوه بولدو الوجود   

المتعأا بأنوا  األدلة  أار اجاود هللا كمال  -الثللث -وإنهاًء لهذا المبحث     

 طمقاة البمهالا :  مالنلهل     قوه  دنلا ابماهنل اكمال قم تُهال فاي كتلباه

االنتالالر لليمالا الاد : هاو ا جل  اشلحلد،  ا ظلهم  دلته ا نواا كتلبه 

جهااة ، اقااد  اشلحاالد، لكاا  بلطنهاال هااو االنتالاالر لعقناادو الاادو الوجااود  اا 

تضمنه    جهة  خمك االنتاللر لللحلد بحكل  ا االنتاللر لولدو الوجود 

 أمال باأا القاوه بولادو الوجاود هاو إلحالد . يتضم  لتمل االنتاللر لللحالد 

. !!بلماال اشيماالا، االقااوه بلشلحاالد هااو ا تقاالد بولاادو الوجااود بلماال اشلحاالد

لشيماالا، ااشلحاالد هااو إا الاادو الوجااود هااي إلحاالد ُ تمااتم ب: ابمعناار آخاام

 .  !!"ُ أحدو" الدو اجود 
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ااتضح  يضل  ا  دلة  ادنلا  أار اجاود هللا كلناه  دلاة الاعنفة قلصامو     

هايأة  هاا و ال يقن  فنهل    جهة؛ ا أفل األدلاة القطعناة  أار اجاود هللا 

الواردو في الشم  االتي  نبتهل العأل    جهة نلننة؛ اتبن     جهة نللثة  ناه 

يتعمااد تضااعنف األدلااة الالااحنحة الدالااة  أاار اجااود هللا فنُثناام لولهاال  كاالا

الشكون االشبهلت، ايقوي ايثني  أر دلنل الادو الوجاود ، ايبامر ااواهد 

فكلنااه النتنجااة النهلئنااة  ا . اشلحاالد ايعطنهاال جلنباال  اا  العق ننااة ااال تباالر

: اإنمال كالا طمقة البمهلا ا جل  اشلحالد ،: كتلبه لل يك  كمل ممله  دنلا

 .  !! طمقة البمهلا لهدل اشيملا ااالنتاللر لللحلد االدو الوجود

 :نقد مواقف لعدنان تتعلق بأزلية الكون: رابعا
 نااد ل تكأاال  اادنلا ابااماهنل فااي  والااو    لنااة العااللل ا اامض بعااض     

 نهاال ،  ا .  واقااف الف ماافة االمتكأماان  الممااأمن  تبناار  واقااف  خطااأ فنهاال

ا لنة  -ذكم  ا اكثم الف مفة الممأمن  قللوا بقدل العلللنل  ند ل  دنلا ابماه

 مااليمو ألرمااطو، كااأبي نالاام الفاالرابي، ااباا  مااننل، ااباا  راااد ،  -الكااوا

 أر : ))ااب  طفنل ، ااب  بلجة ،  فكلا  مل قلله ا قم به  أر ذلغ  نه قله

ااداا، يقولااوا ب( القاالئأن  بقاادل العااللل)اا  اا  هاا الء  قاادل العااللل ف ماافة  ولق

تبة   .110....((ابأا هللا امبا  نه ال بللا لا الك  بللمُّ

قولاه بل تقالد ها الء لأتولناد بلطال قطعال، ألا ها الء لال يعتقاداا : أقول     

، اال بللتولنااد  -الاادو الوجااود-بللتولنااد اشماا  ي ، اال بللتولنااد الالااوفي

 نهل إا .  دو  اجه اإنمل كلنوا  شمكن     . -ال اجود إال لأملدو -اشلحلدي

اال تقلد بوجود كوا   لي    هللا بغض النظم    المتبة هو اامن صاميح 

اقوه بوجود كلئ     هللا لل يخأقه هللا اهاذا اامن . انقض لتولند هللا تعللر

قطعل ا خللف لمل قلله هللا تعللر بأنه األ لاي الوالاد األلاد ،ااناه خاللا كال 

الذلغ كفام هللا تعاللر المشامكن  . لته ايء، اكل  ل  داه  خأو      خأوق

   العمب اأنمهل امملهل  شمكن      نهل كلنوا يقماا بتولند المبوبناة 

أ اانُل )) ا يااُا اْلع  أ ق هُاا َّ اْلع  اأْل ْرض  ل ن قُااولُ َّ خ  ات  ا  لا  اام  أ ااا  المَّ ااْ  خ  ااأ ْلت هُل  َّ ل ااب   م  ا 

 . البشم اا لهة، لكنهل جعأوا  عه امكلء    الج  ا(( 1: الاخمر)

ا    اجه امكهل اا تقلدهل بتعدد ا لهاة،  ا ها الء الف مافة المماأمن     

إنهل كالنوا يعتقاداا بتعادد . كلنوا  أر  قندو  رمطو في ا تقلده بتعدد ا لهة

األجاامال -ا لهاة ايماامونهل  قاوال ، ا يا مااوا  ا  االلل  ال فااو  فأاغ القماام

تفالنل ذلغ هاو  نهال قاللوا بوجاود   قاوه ا . كأه له طبنعة إلهنة  -المملاية

في العللل العأوي، اهاي جاواهم ا  حمكالت ، ا قاوه   لناة  فلرقاة لأمالدو 

                                                 
110
، الحأقاة  2113 طمقة البمهلا ا جال  اشلحالد ، تفمياغ  ناله الاذبنلني،  وقا   تفميغالت  الادكتور  ادنلا اباماهنل، :  دنلا ابماهنل  

15. 
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ا قاد اصافوا العقاوه العشامو بأنهال آلهاة ،اهاي خلرجاة . ،النمه هنوالنناة 

ا جعأااوا  ااددهل يُماالاي  اادد الحمكاالت ا .  اا  الا االا ،ا ال يُاا نم فنهاال 

اهي  حمكلت .  111له ، الذي يُحمن فأغ القمماالكواكم، آخمهل العقل الفع

ا لحاوا بهال .  112األجمال المملاية االطبنعنة ،  تحمكهال لمكاة   لناة دائماة

ا قاد  االد .  يضل األجمال المملاية ا  موا  نهل جواهم ،ا وجودات إلهنة 

فهل .  113 رمطو بأجداده النونلا الذي  نمبوا األلوهنة إلر األجمال المملاية

اهال  ادنلا جلهال ، . بذلغ هو    المولدي   ل    المشامكن       يعتقد 

  !! ا جللد  علند،  ا صللم هوك تعمد القوه بذلغ لغلية في نفمه  

 : فلده  ا  ادنلا قاله  ا  الفنأماوفن  الكنادي االفالرابي :الموقف الثاني    

ا ا  .. الثلبه    الفنأمور الكندي فنأمور العمب هذا  مباي اصانل ))  

الفنأمور ابي نالم الفلرابي انهمل    الذي  كلنوا يقطعوا بحدا  الكوا ، 

قااللوا ال أناام صااحنح  -اا الكااوا ا لااي قااديل  - يعنااي ينكااماا ا لنااة الكااوا

ل  أر  كس اب  مننل ا أر  كس ابا  رااد قاللوا بقادل العالل. الكوا للد  

. الفاالرابي قااله ال الكااوا لاالد  اهااذا ااايء  هاال جااداً جااداً .  ثاال ارمااطو 

االفنأمور الكندي قله الكوا لالد  اهاذا أنام أميام الناه  ال كالا الغأباه 

 .114..((بشكل ااالح لأفنأمور ارمطو كلا في االف طوننة ا نل المشلئنة 

فناه لاا قوله ال يالاح فنمال يتعأاا بللفالرابي، اقولاه  ا  الكنادي : أقول     

فأااانس صاااحنحل  ناااه كااالا يقاااوه (  هاااـ 331ت ) فبللنمااابة لأفااالرابي. ابلطاال

بحاادا  الكااوا ، فقااد كاالا يقااوه  بأ لنااة العااللل االحمكااة  تلبعاال ألرمااطو 

اقااد قااله . ا صااحلبه فااي قااولهل بأ لنااة الكااوا كماال بننااله فااي الموقااف الماالبا

ه  أار اصنف كتلبل ناص فنا .115الفلرابي بأ لنة الكوا  لدو المكة ا قوال

ا ال يجاااو   ا يكاااوا : )) ا قاااله  يضااال  116(( ا لمكاااة الفأاااغ مااام دية ))

اذكاام  ا  االدو األفاا ن ا .  117((لأحمكااة ابتااداء   االني ،ا ال آخاام   االني 

                                                 
111

: ا ابا  رااد .  123:  ختالام تمجماة  شالهنم قاد لء الف مافة ،  : ا دياوجن  ال يمتناوا .  3،  3:  قللة ال ل ،   : مطو  ر

 1151، ا تأخنص  ل بعد الطبنعة ، لققه  ثملا   ن  ،  كتبة البلبي الحأبي ، القلهمو ، 353، 352:   3تفمنم  ل  اراء الطبنعة ،   

ا  أي .  113: ا تلريخ الفأمفة النونلننة ،  .  13،  11، 11،  52، 51:  رمطو المعأل األاه ،  : يا  لجد فخم.  .  153: ،  

تهلفاه ابا  رااد فاي : اخللاغ كبنام.  322ا ال بعاده ،  221:ا تهلفه التهلفاه ،  .  215:   2تلريخ الفكم الفأمفي ،   :  بو ريلا 

 . 153،   135ا  ل بعدهل ،  22: تأخنص  ل بعد الطبنعة ،  : ا اب  راد . ا ل بعدهل 5:كتلبه تهلفه التهلفه ،  
112
.   11،  11،  52،  51:  رمطو ،  : ا  لجد فخمي .  123:  ختالم تمجمة  شلهنم قد لء الف مفة ،  : ديوجن  ال يمتنوا  

 .   125: تلريخ الفأمفة النونلننة ،  : ا يومف كمل .  121،  111: ا تلريخ الفأمفة النونلننة ،  
113
:  رماطو ،  : ا  لجاد فخامي .  352،  351:   3تفمنم  ل  اراء الطبنعة ،   : اب  راد .  351:  قللة الداه ،  :  رمطو  

: اخللاغ كبنام.  322ا ال بعاده ،  221:التهلفه ،  ا تهلفه .  231: ،   2تلريخ الفكم الفأمفي ،  : ا  أي  بو ريلا .  111،  55

  153،   135ا  ل بعدهل ،  22: تأخنص  ل بعد الطبنعة ،  : ا اب  راد . ا ل بعدهل 5:تهلفه اب  راد في كتلبه تهلفه التهلفه ،  
114
حأقاة العلاامو ، خطام  ادنلا ، ال 2113/  أماطس / 5مأمأة الغاالي البللث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
115
 .   151: الفأمفة الطبنعنة ا اشلهنة  ند الفلرابي ،  : نفي ينم  ف 
116
 .  111: ،    خبلر العأملء بأخنلر الحكملء: جمله الدي  القفطي 
117
 .  132رملئل الفلرابي ، : الفلرابي 
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.  118األجمال المملاية  خللفة لمالدو العنلصام األربعاة ا الكلئنالت األرالانة

يفة بعقولهال ا ا األجمال العأوية بمنطة اميفة بعندو    الفمالد ،ا هاي اام

ا ذكام  يضاال  ا العأماالء ا  صااحلب .  119أنام الملديااة ا بمعقوالتهاال الملديااة

األجامال العأوياة فاي ذااتهال أنام قلبأاة )) المعمفة بللحقلئا  جمعوا  أر  ا 

ا ا  المعامار .  120((لأتأننمات ، ا التكوينلت ، ا ال اخت ر في طبل هال 

 يضل  ا الفلرابي كلا    بن  الف مفة الذي  كفمهل  بو لل د الغاالي ألنهل 

قللوا بأ لنة العللل ا نكاماا لشام األجمالد اقاللوا باأا هللا يعأال الكأنالت داا 

 .121الجائنلت

ااالح    ذلغ  ا الفلرابي قله بأ لناة العاللل الال يقال  بادا بحداناه كمال      

اهذا    أمائم  خطالء  ادنلا، لتار  ناه كامر قولاه . هنل  ل  دنلا  ابما

، فهذا خطأ أميام  ال كالا  122بأا الفلرابي لل يقل بأ لنة العللل ن    مات

لكنه    ذلغ فقد ذكم الفالرابي  ا  بان  . له  ا يق  فنه، اال يالح  ا يق  فنه

فااي -اكاال  ا  قااله بأ لنااة الكااوا هاال :  )) القالئأن  بأ لنااة الكااوا  نااد ل قااله

كاالا يقاوه بأ لنااة الكاوا لأمالدو األالاار، المماألة  عمافااة ( ارماطو)ر ماهل 

اباااو نالااام .. )اكثااام الف مااافة االمااا  نن  تااالبعوه  أااار ذلاااغ -ب ق اااد ل العاااللل

ابا  ( ..)ابا  طفنال(..)اباو الناد ابا  رااد(..)اباو  أاي ابا  ماننل(..)الفلرابي

ة اباو )بمخأوقنقتاه هلل، ه الء يقولوا بأ لنة العللل  أار انهال يقولاوا  ...( بلجق

 . 123...((كفقمهل في بهذه الممألة ( لل د

فالااحنح انااه قااله بنهليااة ( هااـ211: ت)اا اال بللنماابة لنعقااوب الكناادي       

الكوا ، لكنه كلا  ضطمبل كثنم األخطلء  خأط بن  فأمافة النونالا االشام  

 فماا  ذلااغ  نااه نااص  أاار  ا طبنعااة  االدو.  فنماال يتعأااا بنشااأو الكااوا انهليتااه

. الفأغ  خللفة لطبنعة العنلصم األربعة، ا إنمل هو  كوا     نالم خال س

اقد صنف كتلبل في ذلاغ ذكام فناه  ا طبنعاة الفأاغ  خللفاة لطبالئ  العنلصام 

صاافة  اا  صاافلت العنلصاام )) ا ال  يتالااف بأيااة . 124ا نهاال طبنعااة خل مااة

                                                 
118
 .  131رملئل الفلرابي ، : الفلرابي  
119
ا  رمللتلا فأمافنتلا لأفالرابي ، تحقناا جعفام آه يلمان  ، . ا  ل بعدهل  131،   12،  11: آراء  هل المدينة الفلالأة ،  : الفلرابي 

 .  51: ،   1112، دار المنلهل ، بنمات ،   1ط
120
 .  11: رمللتلا فأمفنتلا ،  : الفلرابي  
121
 .1،  5: المنقذ    الض ه،  : الغاالي 
122
، الحأقاة العلاامو ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مام العااو  ،مأمأة الغاالي البللث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  :  دنلا إبماهنل  

 .  himAltafreghAlnasi@DrAdnanIbra: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
123
، الحأقاة  2113 طمقة البمهلا ا جال  اشلحالد ، تفمياغ  ناله الاذبنلني،  وقا   تفميغالت  الادكتور  ادنلا اباماهنل، :  دنلا ابماهنل  

15. 
124
 1بالء ،    ناوا األنبالء فاي طبقالت األط: ا ابا   باي  صانبعة .  151: ،    خبالر العأمالء بأخنالر الحكمالء :: جمله الدي  القفطي  

  :212  . 
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 نه لنس األربعة مواء في الكنفنة ا المم ة ا اشبطلء ، ا الخفة ا الثقل ،ا 

 .125((بخفنف ا ال نقنل ، ا ال للر ا ال بلرد، ا ال رطم ا ال يلبس 

لضانض )) ا نص  أر  ا الجمل األقالر  ا  العاللل الموجاود  ال بان      

... القمم إلر آخم نهلية جمل الفأغ ال للر ا ال بلرد ،ا ال رطم ا ال يلبس 

 االلل الكااوا ا ا ا العنلصاام األربعااة ال تقباال الفناالء ا التحااوه فااي  . 126((

لك   ند ل . الفملد ، ا الكلئنلت الُمكونة  نهل هي التي تقبل التكوا ا الفملد 

ا  ل العللل العأوي ف  يقبل الكوا . يحن  اقه نهلية العللل منفننهل هللا تعللر 

 .127االفملد  دو   لنه الذي قدقره هللا له

لفاالرابي ااباا  ااالاح  اا  ذلااغ اا الكناادي قااله بام ي الف ماافة ا خاامي  كل  

مننل في  وقفهل     لدو األجمال المملاية ،  فهنه لال يقال  بقاولهل فاي   لناة 

خاللف طبنعنالت القامآا المتعأقاة بطبنعاة   - ا  جهاة  خامك –لكنه .  العللل 

فقد ذكم القامآا صامالة  ا العاللل فاي األصال . الملدو التي ُخأا  نهل العللل 

ل ْل ي م  ))كأه     لدو االدو  ْتقالً    ا  لن ت ل ر  اأْل ْرض  ك  ات  ا  لا  ف ُماا   اَّ المَّم  ي   ك  الَّذ 

نُوا   ي    ف    يُْ    ْيٍء ل  لء ُكلَّ ا  ْأن ل      اْلم  ع  ج  ل ا  ،ا    (( 31: األنبنلء)ف ف ت ْقن لهُم 

اهاذا األ ام . نل ف  فم  بن   لدو األجمال الماملاية ا  الدو العاللل األرالاي

 .اهذا خ ر  ل قلله الكندي . العأل الحديث  نفمه الذي قمره

ا    بلطنل الكندي اال الته اقوله ب   أل ا خللفته الالميحة لأشم       

 نااه نااصق  أاار  ا الاانفس جوهمهاال جااوهم  اا  الباالرئ  ااا اجاال ، كقناالا 

ا  ال  ا الانفس .128النلء الشمس    الشمس ،ا  نهل جوهم إلهي رالالني

 أمه كل  ل في العللل ، ا لل يخف  نهال خلفناة )) إذا  لته ا فلرقه البدا 

باادلنل  اال قللااه  ف طااوا  اا   ا كثنااما  اا  الف ماافة المتطهاامي  الااذي  (( . 

تمكوا اهوات الدننل ،ا تفمأوا لأتأ ل ا البحث في لقلئا األانلء ، انكشف 

لهال  أال الغنام ،ا  أمااوا بمال يُخفناه النالا فااي نفوماهل ،ا اطأعاوا  أاار )) 

ا هااو قااد ذكاام قااوه  ف طااوا اأناامه  اا  داا نقااد اال ((. ا ماامائم الخأاا

 .129 علرالة ،اإنمل قمره ا اافا  أنه، ا  دله ا ننر  أنه

                                                 
125
 .  121: الفأمفة ا الف مفة في الحضلرو العمبنة ،  :  بد الملم  بداي 
126
 .   111:      -فأمفته ، ُ نتخبلت  –اشبلنة    العأة الفل أة القميبة لأكوا ا الفملد ،  أحا ، بكتلب الكندي : الكندي  
127
ا  ينم .  22،  111:      -فأمفته ، ُ نتخبلت  –ا الفملد ،  أحا ، بكتلب الكندي اشبلنة    العأة الفل أة القميبة لأكوا : الكندي  

 .   211: نفس الممج  ،  :  فنفي 
128
رمللة الكندي في النفس المختالمو    كلب  رمطو ا  ف طوا ا أنمهمل ،  أحقة بكتلب الكندي  ، لعبد الملم   ملبال ، : الكندي  

  :112  . 
129
كندي في النفس المختالمو    كلب  رمطو ا  ف طوا ا أنمهمل ،  أحقة بكتلب الكندي  ، لعبد الملم   ملبال ، رمللة ال: الكندي  

 . ، ا  ل بعدهل  113:  
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بعااد ل ذكاام  اادنلا   ا اكثاام الف ماافة الممااأمن  قااللوا : الموقاف الثالااث      

 ماليمو ألرماطو  لحاا بهال الشانخ تقاي الادي  با   -ا لنة الكاوا -بقدل العللل

 عظل اتبل اه ال يعمفاوا هاذا،اهو –اب  تنمنة انخ االم ل ) : )تنمنة بقوله 

، يعناي !قاله بوجاود لاواد  ال  اه لهال -نلبه في كتبه بشكل ااالاح افالق 

قااله ب ق ااد ل هااذه األااانلء بأ لنتهاال، فكفقاامه كثناام  اا  المعلصاامي   اا  ااانوخ 

االم ل، اال ياالوا الر ا ا يكفقمانه، بعض كبالر األاال مو يكفاماا ابا  

افااي  والاا  آخاام  نااد ل  ااالر . 130((منااة ألنااه قااله بحااواد  ال ااه لهاال تن

 دنلا إلر قوه الفلرابي ااب  مننل ااب  راد بقدل العللل  قله  ا  ابا  رااد 

فقنه المللكنة ايقوه ب ق د ل العلل ل،  ي اليقاوه بحداناه : )) االغاالي ااب  تنمنة

ب  تنمنة ايضال تاورط فاي خ فل ألبي لل د اخ فل لملئم األ ة تقميبل، لك  ا

 .131((القوه بهذه األانلء 

إا قوه  دنلا المتعأا بلب  تنمناة بلطال جمأاة اتفالان ، ا ادنلا :  قوه    

إ اال  نااه تعمااد التحميااف ااالفتااماء  أاار اباا  تنمنااة، اإ اال انااه لاال يفهاال قولااه 

به كلنناة لااواد  ال  اه لهال،  ا انااه اتهال الشاانخ باذلغ انط قاال  ا   اااعميته 

ه، اا انه  راد اشملءو إلنه االطع  فنه  ند ل  لحقه فها الء الف مافة اتالوف

.    جهة، اتبميم  وقفهل االتخفنف  نه بهلحل  الشنخ بهال  ا  جهاة  خامك

كلا  أر  ادنلا اباماهنل اا ياأتي باأقواه ابا  تنمناة لنثباه صاحة : ألنه ااال

لغ  ا  اناه   ال لك   دنلا لل يفعل ذ. اتهل ه له النتأكد    قوه الشنخ بدلغ

ابمل انه لال ياورد . اا قوه اب  تنمنة بأ لنة الكوا نلبه ااالح فلق  في كتبه

اقواله ف  يحاا لاه اتهل اه باذلغ ا ا  لاا القالرئ  ا يشاغ فاي قاوه  ادنلا 

ايُطللبه بللشواهد    قوه اب  تنمنة، الا قوه ه الء الف مافة بأ لناة العاللل 

وا بقوه انخهل  رمطو القلئل بأ لناة   م طبنعي ألنهل كلنوا  رمطنن  يقول

الكااوا ، لكاا  قااوه اباا  تنمنااة بااذلغ ال يُقباال اال يالااح اا يقولااه  مااأل، ألنااه 

 مال . يكوا قد انكم  ص     اصوه الدي  المعمافة بللضمارو    اشما ل

 .يجعل الشغ يحول لوه  ل قلله  دنلا ابماهنل    اب  تنمنة

الكاوا فاي  شامات المواالا   ا  كتباه، إا اب  تنمنة قمر لدا   :ثانيا    

اهذا جهل  ظنل فهنه لنس : ))  ارد  أر الف مفة القلئأن  بأ لنته  نهل قوله

لأف ماافة اال لغناامهل دلناال االااد  قأااي صااحنح يخااللف ااانبل  اا  نالااو  

األنبنلء اهذه  مألة لدا  العللل اقد ه ال يقدر  لاد  ا  بناي آدل يقانل دلان  

                                                 
130
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اجمنا   ال ذكاماه لانس فناه  ال ياده  أار قادل اايء  أر قدل األف ن  صا  

ا  ل النالو  المتواتمو    األنبنلء بأا هللا خأا   ...بعننه    العللل  ص  

المااملاات ااألرض ا اال بننهماال فااي مااتة  ياالل ا ا هللا خااللا كاال ااايء فكاال 

 لمااواه  خأااو  كاالئ  بعااد  ا لاال يكاا  فاا  يمكاا   لااد  ا يااذكم دلاان   قأناال 

 . 132(( د بمط هذا في أنم هذا الموال ينلقض هذا اق

ا  ل قوه الشانخ ابا  تنمناة به كلنناة لاواد  ال  اه لهال فهاو لال يقال كمال     

، اإنمال قاله به كلنناة لاواد  ال ((بوجاود لاواد  ال  اه لهال))  ل  ادنلا 

بمعنر  ا هللا تعللر    الممك   نه خأا  والل كثنمو  نذ األ ه قبل .  اه لهل

فللشنخ اب  تنمنة يُثبه . اهي كأهل  خأوقة،  نهل هذا الكوا . ذاخأقه لكوننل ه

إ كلننااة لاااواد  ال  اه لهاال فاااي  فعااله هللا تعاااللر ،اال يقااوه بوجوبهااال اال 

لاال ياااه فعاالال خللقاال )) اتفالاانل ذلااغ إنااه يعتقااد  ا هللا تعااللر . 133بل تنل هاال

مخأوقلت ، اداال خللقنته    لوا ل اجوده ، فهذا لنس قوال بقدل ايء    ال

ا  عناار ذلااغ  ا هللا تعااللر . 134((باال هااذا  تضاام  لحاادا  كاال  اال مااواه 

 تالف بالفة داال الفل أنة االخللقنة اتاللفل   لنل ،اهي  ا  لاوا ل اجاوده 

،ا  ل إخما  إرادته ا فعأه إلر ااق   خأو  ، فهو  متبط بمشنبته ا إرادتاه 

 . ك  فنكوا: ، ألنه مبحلنه إذا  راد انبل  ا يقوه له 

لذلغ نص اب  تنمنة  أر  ا هللا تعللر لل ياه  تكأمل إذا الء ،ا لل يااه      

ا ق اد ل الفل أناة ياده . فل   لمل يشلء ، ا هو مبحلنه فل ل بمشنبته ا قدرتاه 

لل ياه فل   لمل يشلء ، ا ال يده  أر ق ادل فعال  عان  ، ))  أر  نه مبحلنه 

الاامب لاال ياااه )) فنكااوا .  135((مه ا ال  فعااوه  عاان  ، ا ال الفأااغ ا ال أناا

 تكأمل إذا الء ،  الل ياه فل   لمل يشلء ، هو بمعنار كوناه لال يااه  تكأمال 

فعلال، ابمعنر داال ك  ه ا فعلله ال يمتأال  ا كل االد    األفعله دائل لل 

 .   136((ياه 

اذكم ذكم اب  تنمناة  ا الماأف ااألئماة كالب  المبالرن ا  لماد با  لنبال    

إا هللا لال يااه  : وا إلر القاوه  بجاوا  لاواد  ال  اه لهال ،  ناد ل قاللوا ذهب

)) فهاو مابحلنه .  تكأمل إذا الء ، فل   لمل يشلء ، تقول به األفعله بمشانبته 

لل ياه ،ا ال يااه  وصوفل بالفلت الكمله ، لل ياه قديما ،ا لل ياه  أنمل 

 .  137((ل يشلء،ا لل ياه  تكأمل إذا الء ، ا لل ياه فل   لم

                                                 
132
 . 13:   5    1311درء تعلرض العقل ا النقل ، لققه رالد مللل ، دار الكنو  ، الميلض ، : اب  تنمنة  
133
 .  232:   1 نهل  المنة النبوية ،    ا.  511، 531،  531:   5 جمو  الفتلاك ،    
134
 .   15:   11 جمو  الفتلاك ،    
135
 .  152:   12،    311،  311:   1نفس المالدر ،    
136
  31:   5    1311درء تعلرض العقل ا النقل ، لققه رالد مللل ، دار الكنو  ، الميلض ، : اب  تنمنة  
137
 .  13:   2ا الالفدية ،   .  221:   12،    311:   1 جمو  الفتلاك ،   : اب  تنمنة  
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ا   األ ثأة المعبمو     وقف المأف     مألة لواد  ال  اه لهل ،  ل     

، ( ه 3:  )ُذكم  ا الفقنه  بل بكم  بد العايا أ ل الخ ه البغادادي الحنبأاي

: ))  ، فقاله . (( لال يااه  تكأمال ، كالا ذلاغ  بثال : إنكال إذا قأاتل : )) قنل له 

ه لاال ياااه  تكأماال كااللعأل ، ألا الااد الكاا ل  لاادهمل  ناا: ألصااحلبنل قااوالا 

قد  نبه : ا     صحلبنل    قله : الخما،  كمل  ا الد العأل الجهل ،  قله 

إناه : مبحلنه لنفمه  نه خللا الل يجاا  ا يكاوا خللقال فاي كال لاله بال قأنال 

خللا في اقه إرادته  ا يخأا ، ا إا لل يك  خللقل في كل لله ، الل يبطال 

ل كذلغ ، ا إا لال يكا   تكأمال فاي كال لاله لال يبطال  ا يكاوا  ا يكوا خللق

 تكأمل ، بل هو  تكأل خللا ا إا لل يك  خللقل في كل لاله،  اال  تكأمال فاي 

ارده هااذا هااو جااواب  قناا  ا ااالااح ، ُ طاالبا لأمنقااوه .  138((كاال لااله 

 . االمعقوه  عل 

اه لهال ، ا  ل  واقف  أمالء الطوائاف األخامك  ا  إ كلنناة لاواد  ال      

فمنهل المعتالة ا   اافقهال  ا  الكما ناة ا األاال مو ، فاهنهل قاللوا بل تنال  

لاااواد  ال  اه لهااال ُ طأقااال ، انط قااال  ااا  إنكااالرهل داال فل أناااة هللا تعاااللر 

 .  139بمشنبته ،ا إنكلرهل قنلل الالفلت االختنلرية به مبحلنه ا تعللر

يقال بأ لناة العاللل اإنمال قاله  ابمل  ا األ م كمال ذكمناله باأا ابا  تنمناة لال   

به كلننااة لااواد  ال  اه لهاال ، فااها  اادنلا إبااماهنل يكااوا قااد  خطااأ فااي لقااه 

اربمل يكاوا قاد تعماد اتهل اه باذلغ ،  ا .  ند ل اتهمه بأنه يقوه بأ لنة العللل

 .  نه لل يفهل قوله

للاه ا  ل قوه  دنلا بأا  بي لل د الغاالي لل يقل بق دل العاللل خا ر  ال ق    

ألا الغاالاي قبال تالاوفه كالا . اب  راد اابا  تنمناة، فالأل م لانس كمال قاله

يقوه بخأا الكوا ا نكم  أر الف مفة قوله بأ لنته اكفمهل لقولهل بذلغ كمل 

لكناه  ناد ل تالاور أنقام  وقفاه ا صابح يقاوه بأ لناة العاللل . 140بننله ملبقل

 ا  اردنال بعاض اقاد مابا . بللضمارو،  ند ل  صبح يعتقاد بولادو الوجاود

 قوالااه المتضاامنة لقولااه بهاال، ا اا  يقااوه بهاال فهااو بللضاامارو يعتقااد بأ لنااة 

ابمال  ا هللا   لاي . الكوا، ألا الكوا لمم   ماه هاو هللا، اهللا هاو الكاوا

االقاوه بخأاا . ف  يتغنم اال يتحوه فللكوا   لي ألناه هاو هللا لمام   ماه

الخاللا االمخأاو ، : به اجودي العللل هو نقض لعقندو الدو الوجود ألنه يث

 .اال يُثبه اجودا االدا
                                                 

138
 .  223:   1درء التعلرض ،   : اب  تنمنة  
139
 .  151،  133: ،   12 جمو  الفتلاك ،    
140
اانتالام لعقنادو الخأاا تهلفه الف مفة بعد تالوفه، يكوا قد رد  أنهل اكفمهل في قولهل بل لنة العاللل، : اا كلا الغاالي صنف كتلبه 

ألا الغاالي بعد تالوفه  صبح  ادا  الخطلب كمل هو . يكوا قد  بقم    ذلغ بأملا الشميعة ااألاعمية، النس بأملا العقندو الالوفنة

حمياف فاي التضاأنل االت: الأتأكد    ذلغ  نظم كتلبنال. فأظهم القوه بللخأا ااأل لنة بطميقته الخلصة. ااالح    كتلبه إلنلء  أول الدي 

 .  كتلب إلنلء  أول الدي 
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اقااد قأااه لكاال : )) اا  ااابهلت  اادنلا ا بلطنأااه  نااه قااله :الموقااف الرابااع   

ملبقل، اليعني كوا الشيء  مكنل  نه بللضمارو للد ، قد يكوا قاديمل  أار 

اب  )ا ( الفلرابي)ا ( اب  مننل)انه لنس ااجبل بل    اقملل الممكنلت، ا ند 

اكال هاا الء الف مافة العقأناان   نادهل الواجام فقااط هاو هللا، الواجاام ( اادر

الواجام بللاذات فقاط هاو هللا الوالاد األلاد، اكال . بللذات طبعال لانس باللغنم

..  ل داه  مك ، اكونه  مكنل ال يتنالقض  ا  كوناه قاديمل أنام  مابو  بعادل

 نحتاال  الاار التفالاانل فااي هااذا فااي المحلالاامات القلد ااة لتاار نممااغ  اا 

ال تكفقم يل اخي، فهاي  ماألة .. كلفم ( اب  تنمنة.. )كلفم( اب  مننل.. )التكفنم

 .141! ((فأدلتهل قوية ..تأنم بهل .. فهب  تنمنة قله هذا  تلبعة لهل..  عقدو 

ك  ه هاذا أنام صاحنح قطعال ،افناه تضاأنل ات  ام اتحمياف،  :أقول    

عااللل كاا ل بلطاال كماال بننااله إا الااا ل بااأا اباا  تنمنااة قااله بأ لنااة ال: ألنااه  اال

كمل  ا القاوه بخأاا الكاوا انهليتاه هاو  ا  قطعنالت الشام  القالئا . ملبقل

العأل كمل مابا  ا االاحنله اانقناله، لكا  القاوه بأ لنتاه بلطال قطعال اام ل 

النس صحنحل  ل   مه  دنلا بأا القلئأن  بأ لنته  دلتهل قوية، فهذا . ا أمل

اال يقولااه إال جلهاال،  ا . شاام  االعأاالكااذب اتحميااف اتعمااد فااي  خللفااة ال

ألا  دلاة القالئأن  بأ لناة . جللد  علند،  ا صللم هوك قلله لغلياة فاي نفماه

العللل نبه ام ل ا أمل بط نهل،  مال يعناي قطعال  نهال لنماه  دلاة قوياة اال 

ابمل  ا األ م كاذلغ فاللكوا بكال  ال فناه  خأاو  هلل بغاض النظام . صحنحة

فلهلل تعللر خللا كل ايء، ا ل . فنه االذي ينتهي  نده   الا   الذي ُخأا 

اْيٍء الَّ إ ل اه  :)) قله مبحلنه.  داه فهو  خأو  قطعل لل ُا ُكالل ا  بُُّكْل خ  ُ ر  ل ُكُل هللاَّ ذ 

الل ُا ))،ا((12: أالفم )إ الَّ هُو  ف اأ نَّر تُْ ف ُكاوا   بُُّكاْل ال إ ل اـه  إ الَّ هُاو  خ  ُ ر  ل ُكاُل هللاق ذ 

ك ناالف  ُكاالل  ااْيٍء ا  أ اار ُكاالل ا  هُااو     ااْيٍء ف لْ بُااُداهُ ا  فااللقوه ((. 112: األنعاالل )ا 

 . بوجود ايء    هللا لنس  خأوقل ك ل بلطل قطعل

   النللنة النظمية ام ل ا أمل ا ق  يمتحنل  ا يكاوا األ لاي  :ثانيا     

. فااالأل لي لااانس  مكنااال  ااا  الممكنااالت اال  خأوقااال.  مكنااال  ااا  الممكنااالت

  لي ،  ا  مكا  ، ا  ال القاوه بوجاود  مكا  ا لاي فهاذا : فللموجود نو لا 

بادلنل  ا ها الء الف مافة كالنوا يقولاوا بالا الكاوا   لاي ا ا  . بلطل قطعل

الممكنلت لك  الثلبه ام ل ا أمل  ا الكوا لنس   لنال فهاو  خأاو  امالئم 

ق ادل ظهاور  ابهل مقط قولهل بوجود   لي  مك  فمهمل تالاورنل. إلر الاااه

اا ال القاوه .  خأو     المخأوقلت فهو في النهلية  خأو  الا  يكاوا   لنال

                                                 
141
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بوجود ا لي ااجم األ لنة بذاته ا  لي أنم ااجم األ لنة بذاته فهذا تقمنل 

ألا القاوه . فلمد افنه تشويي امفمطة ات  م اال يالح القاوه باه  صا 

 لنال اال يالاح اصافه بوجاود  مكا    لاي بفعال  ا  الخاللا هاذا ال يجعأاه  

بلأل لي، اال بد له  ا  بداياة باد  فنهال انهلياة ينتهاي  نادهل، فاها لال تكا  لاه 

نهلية ألا هللا جعأه كذلغ كمل هو لله الخللدي  في الجنة  ث ، فهاو فاي هاذه 

 . الحللة يالبح  خأوقل خللدا  بديل النس   لنل 

شاام  االعأاال الاانس ابماال  ا األ اام كماال بننااله بااأا الكااوا  خأااو  بأدلااة ال   

  لنل، فأملذا  دنلا ابماهنل لل يذكم  دلة الشام  االعأال الحلمامة فاي قولهمال 

الماالذا  اادنلا قااله بااأا  دلااة القاالئأن  بأ لنااة  !!بخأااا الكااوا ا اادل   لنتااه  

المالذا . العللل قوية رأل  أمه بأنهال لنماه كاذالغ ا خللفاة لأشام  االعأال  

قااوه بأ لنااة العااللل، ايبقاار يأااف اياادار  اادنلا يتهاامب  اا  القطاا  باابط ا ال

الماجح ، بل الثلبه  ندي  نه فعل كال ذلاغ ألناه يعتقاد .  !!ايغللط ايأبس  

اهو يعأل قطعل  ا القوه بعدل ا لنة العللل ينقض قوله بولدو . بولدو الوجود

فللمجال يُاداف   ا  القاوه . ايُبطأهل ايُثباه اجاود الخاللا االمخأاو الوجود 

بأ لنة العللل رأل  أمه بأنه  كبم  دلاة المأحادي ، دافا   ناه انتالالرا لولادو 

لكنااه نمااي  ا تنلماار  ا  قناادو الاادو الوجااود هااي فااي . الوجااود ال لللحاالد 

 . !!النهلية إلحلد اإنكلر لوجود هللا

يتعأا بمنه  الشغ الذي قله  دنلا  اباماهنل :  - الخام -الموقف األخير   

فكالا .  نه تبنله اطبقه في لنلته ، ا ننر  أر  بي لل د الغاالي في  خذه باه

انه يجم اا نشغ ، طبعلً انخ الشغ المنهجاي  اي الماذهبي اباو : )) مل قلله

لل د الغاالي ، اهاو الاذي انات  كال هاذه التجمباة المالناة االمعمفناة  بام 

اقله    لل يشغ لل يمتم ا   لل يمتم لل ينظم ا   لل ينظم يبقار  الشغ ،

في الجهل االعملء ، لل يفهال ال ل تشاغ ،، ابحمالاغ  أار الشاغ ،،  ادنلا 

باس انال ! ... ابماهنل يحمالغ  أر القماءو ، الغاالي يحمالاغ  أار الشاغ 

ايضلً بحمض  أر الشغ دائملً بالمالة ،  ندي خطباة بقاوه فنهال  ال تطأا  

ا  لتر االيملا بللدي  نفمه ا نل ايملا  طأا ايقنني لك  البد اا نعند  خد

اختبلر ايملننلً بديننلً كل فتمو ، اانل افعل هذ دائملً  ل  ندي امأوب هلفتمض 

بللطأا انه ديناي لاا ،، هاو االا  نادي  لاالء هللا لكا  كأمال  ا  لاي اايء 

ا  اي صاحنح اهاذا البد اا ادرمه ااختبمه ، الطأ   خدا  يطأ  الادي  هاذ

ابولل اد كالا هناغ رلماة هللا تعاللر .. االمأوب الالاحنح االنمالا المماتقل 
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 أنه  ي مكم  خغ اخ   ،، ال يقدراا لتار اا تماجا   ماللة تلريخناة 

 .142((لذالغ انل  حبط في الداخل اأضبلا 

ك  ه فنه لا ابلطال ، ا نهجاه الاذي اتبعاه ا دلاه  الاأه  كثام  :أقول     

ألناه  اال يجام اا نعأال اا النقان  . ا ارده المهللغ  كثم  مل  نقذه مل هداه، 

هااو األصاال االمطأااوب ابااه يحااد  الثباالت ااالمااتقمار ااالطمبناالا لأعقاال 

ا   ذلغ للله    ا ي افهل ا قل اام  ا أل ف  يمم  لعادنلا . االقأم

 ا  ا. اال لأغاالي في د وتهمل النلا إلر الشغ فنمال يعتقداناه لنتأكاداا  ناه

ذلغ للله ايفعل  ال د ال إلناه  ادنلا االغاالاي فهاو  ادا نفماه اجلهال ،  ا 

لك     اختأطه  أناه األ اور ، ا ااغ فاي قضانة  ا  .  غمار، اا  ميض

فم  لقاه . القضليل فعأنه  ا يبحث بعقأه،  ا يقم  الكتم، اا يمأه  هل العأل 

اْأن ل ق ْبأ اغ  : ))بدلنل قوله تعللر.  ا يفعل ذلغ بل    الواجم  ا يفعأه ل   ْرم  ا   

ْكم  إ ا ُكنتُْل ال  ت ْعأ ُموا   ْهل  الذل
ي إ ل ْنه ْل ف لْمأ لُوْا    لالً نُّول   ((.2: األنبنلء )إ الَّ ر ج 

إا الشغ الذي أليته تحالنل العأال الالاحنح، االبحاث  ا  النقان   :ثانيا     

فاي البحاو   كذلغ الشغ العأماي. االحقنقة هو اغ ُ ب مر ا طأوب اصحنح

العأمناااة افاااا  ناااله  العأاااول لمااام  واالااانعهل فهاااو  طأاااوب االاااماري 

لكاا  الشااغ القاالئل  أاار الجحااود االعناالد االتعجنااا . لأوصااوه إلاار الحقنقااة

ا  ال . االمأبلت فهو اغ األهواء االمالللح النس ااكل  أمنال اال صاحنحل

  ملرمة الشغ     جل الشغ، االشغ في النقننلت  ا  داا  ي  بامر  أماي

فهو ااغ  مالاي  أار صاللبه  ا يبحاث لنفماه  ا  العا  ، اا هاو جللاد 

 .   علند صللم هوك،  ا هو  منل لجهة    الجهلت يطبا  ل كأفته به

إا    لا  ي إنملا  ا يشغ في  ي   م  يشكل خطما  أنه،  ا لل  :ثالثا   

: قله تعاللر. صحنحل بحثل    الحا االنقن  ااالطمبنلا القأبييجد له جوابل 

ل اْل تُاْ     ق اله  ب أ ار )) اْوت ر ق اله    ا  ْناف  تُْحن اـي اْلم  ر ن اي ك 
بل    اه نُل ر  إ ْذ ق له  إ ْبام  ا 

ب  َّ ق ْأب ي  ك   للن ْطم  لـ  لكا  يجام  أناه فاي ااكه ابحثاه  ا  ((.  211: البقامو)ا 

خأالل طللبل لأحا النس طللبل لهواه اال خلد ال لجهاة  ا  الحقنقة  ا يكوا  

ناال بعاادهل  أنااه اا يأتااال بااللمنه  العأمااي الالااحنح فااي طأبااه لأعأاال . الجهالت

ارفعه لشكوكه،  أر اا ينطأا ايأتاال باللولي الالاحنح، االعقال الالاميح 

. االعأل الالحنح ، ألا هذه المنطأقلت هي  الالدر العأال اامالئأه األملمانة

                                                 
142
ثلننااة  شامو ، خطاام ، الحأقاة ال 2113/  أماطس / 5مأمااأة الغاالاي البللااث  أار الحقنقاة ، تفميااغ  مام العاااو  ،:  ادنلا إباماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@:  دنلا ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 

 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
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ا   : ))نلبه بللعقال االعأال االشام  اقاد جمعهال هللا تعاللر بقولاه اهذا   م ا   

ن نمٍ  ال  ك ت لٍب  ُّ ال  هًُدك ا  ْأٍل ا  ْنم     ُه ف ي هللاَّ  ب غ  لد   ((. 1: الح )النَّلا      يُج 

ابمال  ا األ ام كماال ذكمنهال، فهاال  ادنلا ابااماهنل فاي  خااذه بمانه  الشااغ     

التاال بتأاغ الخطاوات الضامارية فاي بحوناه  اد وته إلنه ا دله له األهأه

اهل  اصاأه  نهجاه الشاكي إلار النقان  اتخأاص . ااكه بحثل    الحقنقة  

ك  ، لل يتحقا له ذلغ، فقد تبن     كتلبنل هذا  ا المجال لال .    اكوكه   

يأتال بللمنه  الالحنح فاي  ملرماته لمانه  الشاغ ، اال  أاغ المانه  الماأنل 

بللفأمفة االتالور ،االتلريخ ا أل الحاديث،ا أل الكا ل  في بحونه المتعأقة

اال اصل إلر النقن  اتخأص    اكوكه، اال جنم نفمه األخطلء . االف م  

كاالا ذلااغ لللاه ألنااه  خطاأ الطميااا  اا  . الكثنامو التااي  اصاأه إلنهاال  نهجاه 

ننااة اتقعناادا ا ملرمااة، ف ُحاامل الوصااوه  ااَال : إنااه الاانق  األصااوه . البدايااة

 .  ةانتنج

ا  ل فنمال يتعأاا بمانه  الشاغ الاذي اتبعاه  باو لل اد الغاالاي ا دلاه  أناه   

 دنلا ، فلأل م لنس كمل   ل، ألا الغاالي كلا الحنة  نهجه الذي  اصأه 

مفاال  تهلفتاال ماابا لناال  ا . إلاار التالااور إنااه كاالا  نهجاال نلقالاال  غشوااال ُ ح 

ايكفااي شنباالت .143المنقااذ  اا  الضاا ه: فالااأنله انقضاانله  نااد ل نقاادنل كتلبااه

الاعف ا ياف  انه  الشاغ الاذي اتبعاه الغاالاي، اا نتاذكم  ناه  اصاأه إلار 

اجعأه يقبل الماايلت الحديثنة االتلريخنة  ا  . القوه بض لة بولدو الوجود

اجعأاااه يأخاااذ باااللمنطا الالاااوري اياااد ي  ناااه الاااماري لأعقااال . داا نقاااد

ل ، ُ كمام ا لصل لاه  ا  الالال،  ا  اا الحقنقاة هاي  ناه  نطاا  ائاف  قان

لأمؤاا ،اُ ضن  لباقلت االجهود، اُ فمد لأتفكنام اُ عناا لاه كمال مانبننه 

 . اللقل

يتبن   نه  ا  دنلا ابماهنل اق  في  خطلء  -األول -وإنهاًء لهذا الفصل     

تجأااه فااي  واقفااه المتعأقااة بللاادي  االعأاال، . كثناامو  نهجاال ا ملرمااة انتنجااة

ل  دلاة .، االقوه بأ لنة الكواااشيملا ااشلحلد، ا دلة اجود هللا  نهال  ناه قااق

اجاود هللا رأال قطعنتهاال اظهورهال، ا نتالاام لعقنادو الاادو الوجاود بااد وك 

،ابمر ابهلت الم لدو اقواهل الل يقط  ببط نهال رأال "بمهلا الالديقن "

 . فملدهل ا يفهل ام ل ا أمل

 ***** 
 

                                                 
143
 .االكتلب  نشور ارقنل اإلكتماننل. نقد تجمبة الشغ االنقن   ند اب لل د الغاالي: في كتلبنل 
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 :نقد قول عدنان بتأسي  فالسفة اليونان لعلوم الطبيعة: أوال 

 :نقد موقف عدنان في موقفه من علوم أرسطو : ثانيا  

 :نقد مواقف لعدنان ابراهيم من المنطق الصوري : ثالثا  

 :نقد مواقف لعدنان من عمل الغزالي في الفلسفة  :رابعا 

  :لعدنان تتعلق بالفلسفة نقد مواقف متفرقات : خامسا 

            

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 نقد مواقف لعدنان ابراهيم تتعلق بالفلسفة 

 

اق  البللث  دنلا ابماهنل فاي  خطالء ا بللغالت كثنامو تتعأاا بللفأمافة      

 نهال فاي مانذكم . تلريخل ا نطقل ،رجلال ا ضامونل:  ند النونلا االممأمن 

 . هذا الفالل جلنبل  تنو ل    بلب التمثنل الوام  ال الحالم

 :نقد قول عدنان بتأسي  فالسفة اليونان لعلوم الطبيعة: أوال

 أااار فكااامو الف مااافة الطبنعناااوا : ))  ااا  ذلاااغ يقاااوه  ااادنلا اباااماهنل      

لأعأال  -اقاد قاله هاذا  كثام  ا   ا رخ –االف مفة قبل مقماط يُمك   ا يقله 

ل هل الذي  ارموا الد لئل األالار لأعأال ، يعناي بداياة نشاأو العأال الطبنعاي انه

لكا  هاذا العأال الطبنعاي لال يكته ال الال .    الف مفة المالبقن   أار ماقماط 

ينض  في البداية الل يكتهل اال في العالم الحديث ابللذات فاي اارابال كمال 

الم  ي ايهل االخوو قدقل العللل ا .. يقولوا، نح  نقوه ا بم العللل اشم  ي

ا دادا هلئ  جدا جدا جدا لأعأل الحديث التجميبي اليمك  التغلالاي  ناه هاذا 

جحااود، ناال تلبعااه  اراباال اامااتبحمت فااي هااذا الشاايء امااتبحلرا  ظنـااـمل 

 .144((جدا

قولاااه أنااام صاااحنح فاااي  عظماااه ، اال يالاااح قولاااه ألا  أاااول :  قاااوه      

نشأت قبال ظهاور لضالرو النونالا باأكثم  -...طم، فأغ ، هندمة   -الطبنعة

قمنل ،  أر  يدي المو مين  االمالمين  االهنود االالننن ، بال إا  21   

ف مااة ا أماالء النوناالا هاال  للااة  أاار  أماالء تأااغ الحضاالرات الااذي هاال 

الاال ي ممااهل الف ماافة  صاا ، اإنماال . الم ممااوا الحقنقنااوا لعأااول الطبنعااة

ادار ف مااافة النونااالا  تاااأخم . ي   مماااوهلالعأمااالء التجميبناااوا هااال الاااذ

اتجمنعااي ا للااة  أاار الماالبقن  اإالاالفلتهل  حاادادو االغللاام  نهاال نظميااة 

 :  بدلنل الشواهد ا تنة. تأ أنة  كثم  مل هي تجميبنة

 فلده  ا العأل كلا  ادهما جدا في الحضلرو المو مية بللعما  أولها        

ا قااد .  145قباال الماان د 2111نحااو قمناال، ااختفااه  15، اماتممت  كثاام  اا  

ابأااغ  اادد الكهنااة . قباال الماان د  21ظهاامت فنهاال الماادارا فااي نحااو القااما 

اقاد ه .  146الذي  كلنوا يُملرموا الكتلبة ا الر  أر اخت ر تخالاللتهل

                                                 
144
:    2113 طمقة البمهلا ا جال  اشلحالد ، تفمياغ  ناله الاذبنلني، جما  اا اداد  كتباة الادكتور  ادنلا اباماهنل، :  دنلا ابماهنل  

11-11  . 
145
 .  23:  توا مو م ،  : خا ل الملجدي  
146
 .  11: ،   1111، الدار األهأنة ا األردا ،  1 توا مو م ، ط: ي خا ل الملجد 
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الحضلرو الماو مية لأبشامية  ملمانلت ا قوا اد الحضالرو اشنمالننة ، التاي 

 نهاال الكتلبااة ، ا التشاامي  ، ا ا داب،  . قل ااه  أنهاال العأااول التااي اصااأتنل 

 .  147االالنل لت ، ا الفنوا ، ا الطم ، ا العملرو ، ا أنم ذلغ

ا    ذلغ اال دهلر  نه تل العثور  أر  النفلت كثنمو    آنلر البالبأنن      

ا ا اورين  ، صنفوهل في  ختأف العأول ، ا هي  دلة دا غة  أار ا دهالر 

قااوائل :  نهاال . تطبنقاال اإباادا ل فااي ذلااغ الااا   القااديلالعأااول بحثاال ا تألنفاال ا 

ُ عجمنااة لغويااة ، ا  عاالجل خلصااة بللمتمادفاالت ، ا رماالئل فااي الفأاااغ ،ا 

االميلالاانلت ،االجغمافناال ، االطاام ، االكنمناالء ، ا  أاال الحنااواا ،ا أاال 

تُاماق  المامء لقال بماعتهل )) النبلت ، ا أنمهل    العأول ، ا هي  جمو اة 

هذه األ مله الهل ة جدا تمتأال بللضمارو اماتخدال  ناله  .  148((اتنوق هل 

 أمناااة تجميبناااة بللضااامارو ، ا توجااام توصااال  صاااحلبهل إلااار اماااتخما  

 . ااكتشلر كأنلت اقوانن  ا قوا د تتعأا بتأغ العأول 

 

يتعأااا بعأاال الفأااغ ، فقااد كاالا  نااد المالاامين   تطااورا : الشاااهد الثاااني      

بعض كبلر ف مفة النونلا طأم الفأغ بمالام ، لمم  المهل ، لذا اجدنل 

ا  قلل البلبأنوا  أل الفأغ  أر  ُمس ريلالانة ، ا توصاأوا .  149 ثل طللنس

إلر نتلئ  هل ة ،  نهل ا تبلر الشمس  مكا الكوا ، االقوه بتأننم القمم في 

ا قمموا دائمو الماملء إلار . المد ا الجار ،ا امتخد وا آالت في  رصلدهل 

ا امتخد وا مل لت  لئناة . ا رصداا بعض الكواكم كللاهمو  جاءا ، 12

ا بفضال .  150لمعمفة  جااء الأنل ، ا مل لت اممانة لقنالا  جاااء النهالر

 ل كلا  ندهل     علرر فأكنة هل ة ، تمكنوا  ا  التنبا  بحادا  الخماور  

االكمااااور ، ا  مفااااوا  تاااار يكااااوا القماااام  قاااامب  ماااالفة  اااا  األرض،  

ا قاد بناوا  أال الفأاغ  أار  ُماس . ن  الشمماي االقمامي اامتخد وا التقاويم

 .151مأنمة ، ا نهل  خذه اشأميا

 

اصاافل ا تشااميحل ا ملرمااة ، فقااد : يتعأااا بعأاال الطاام : الشاااهد الثالااث     

قبل المن د  121-111: دله األلواح الطنننة األاورية التي تعود إلر  ل بن 

واا ا  قلرنتاه بلشنمالا،  ، دله  أر  ا الطم األاوري  مر تشميح الحن

اهذا  كنهل     عمفة اظالئف   ضالء اشنمالا ، فكلناه لهال  عمفاة دقنقاة 

                                                 
147
 .  11:  توا مو م ،  : خا ل الملجدي  
148
 .  13،  13: ،   1111الحضلرات المل نة القديمة ، تمجمة المند يعقوب بكم ، دار المقي ، بنمات ، : مبتننو  ومكلني  
149
 . 2: المختالم ،  : ديوجن  ال يمتنوا 
150
 .  251: ،   1112 عللل لضلرو الشم  ، دار النهضة العمبنة ، بنمات ، : بو المحلم   الفور  حمد   
151
 عاللل لضاالرو : ا  حماد  باو المحلماا   الافور .  53:  اوجا تاالريخ الشام  األدنار القاديل ، دار الفكاام ، د شاا ،  : نعانل فام   

 .  251: الشم  ،  
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بألشاااالء الجماااال ا  اصاااالفهل ا اظلئفهاااال كللقأاااام ،ا الكبااااد ،ا البنكمياااالا 

اُذكاامت فنهاال ...  ،االطحااله ، ا  مأناالت التاانفس ا المئااة ا قناالا الناابض 

ا كلنااه . تنظنف ، ا التعقاانل  يضال الخطااوات الماأنمة لأعاا   الجااماح ، كالل

ألطبلئهل  مأنلت جمالنة كثنمو ، كتجبنم الكمور ،ا التدخل اللتقلط الجنن  

ا دلاه ا نالر  أار  ناه كالا ألطبالء األااورين  بحاو   ا . بمأقط ا ماحبه 

ا قااد تطااورت  أاار  يااديهل صاانل ة األدايااة ،  نااد ل . كتاام تتعأااا بللطاام 

 . 152ا دهمت  ندهل الكنمنلء

اتوصل البلبأنوا إلر  عأو لت هل ة تتعأا بللتشخنص ، ا التشميح ،        

ا قااال وا طااابهل  أااار التخالاااص ، كاااللجمالن  ا المعاااللجن  . االعقااالقنم 

ا صنفوا األ ماض ، ا اصافوا   ماالاهل ا   جهال ،ا كنفناة . بلأل شلب 

نبلتنااة ، : ا قمااموا األداياة لماام  الادرهل . اماتعمله األدايااة المتنو اة ، 

ننة ،  عدننة ،ا لمم امتعمللهل  يضل ، كللتي تُمتعمل خالر  الجمال ، لنوا

ا امتخد وا آالت لوال  األداية في   لك  دقنقاة . ا تُتنلاه    طميا الفل 

 .  153   الجمل ، كللعن  ا األذا

ا   ذلغ  يضال فقاد درا الماو ميوا ا البالبأنوا ا األااوريوا تمكنام    

ا قد اصأتنل تالل نل ألكبلد . فحالوهل بدقة  جملل الحنوانلت المذبولة ، ا 

 النو ة    الطن  بشكل رائ  ، لهل  ادو  أاماض ،  نهال  امالئل إيضالح 

 . 154في  أل التشميح

ا  نهل  نه اصأتنل بمديلت طبنة هل ة    الطام المالامي ،  نهال بمدياة    

لللاة  31قبال المان د ، تضامنه  12قد ل تمج  إلار نجاو القاما  15طولهل 

ا لكاال لللااة بحااث دقنااا لولهاال بطميقااة . لالت الجمالنااة التطبنقنااة  اا  الحاا

ا تضامنه  يضال تعأنقالت لاوه . تشخنالل ، ا فحالل ، ا   جال : قطل نة 

ا  الر كلتبهال إلار لقنقاة لال تُعامر فاي . المالطأحلت العأمنة الواردو فنهل 

 ل ، هاي  ا الماخ هاو الممكاا الُممانطم  أار 11الكتم الطبنة إال في القما 

ا  نهل بمدية  خمك تعود إلر نفس الفتمو  تنلاله اصفل .  155 طمار الجمل

ا ااامأه  يضاال  أاار . لأطاام ،ا القأاام ا األا نااة ، ا اظاالئف األ ضاالء ، 

ه في األارال ،ا  أنه ن ْبه بأمملء  دااء لكل األ اماض التاي  211بلب ُ طوق

 . 156لجماحكلنه  عمافة لديهل ، كأ ماض البط  ، ا الجأد ، ا العن  ، ا ا

 

                                                 
152
 .  123،  121،  111: ،    1111ة لأنشم ، األردا ، ، األهأن 1بخور ا لهة ، ط: خا ل الملجدي 
153
 .  253:  عللل لضلرات الشم  ،  :  حمد  بو المحلم   الفور  
154
 .  55:  وجا تلريخ الشم  األدنر القديل ،  : : نعنل فم   
155
 .  31:  ،  1111تلريخ الكتم ا المكتبلت في  الم القديمة ، دار الثقلفة العأمنة ،  الم ، : المند النشلر  
156
 .  31: نفمه ،   
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. تشخناللت      ماض النمالء ا التولناد  211ا  نهل بمدية تضمنه       

ااصاافه  يضاال  قماال  الأبااوا لمناا  الحماال ، فااي ناا   صاافحلت ، بااد ت 

بللحااديث  اا  الماامض ، ناال   ماالااه ، ا تشخنالااه ، ا   جااه ا العقاالقنم 

ا كلناااه فاااي  الااام  ااادارا ُ تخالالاااة فاااي الطااام ، .  157الموصاااوفة لاااه

ا ، ا  اا في  الم القديمة ، ا كلا ط بهل يقنموا فنهل بفضال كمدرمة مل

 . 158نظل هل الداخأي

يتعأا بعأل النبلت ا الارا ة ا  أال الحناواا ، ا  فالده   :الشاهد الرابع     

 ا  طبلء األاورين  قل وا بهلاللء النبلتلت الطبنة ،      شلب ،ا  ااجلر 

ا كلنااه لأباالبأنن  . 159طبنااةاجااذار ، ا قااد ارد ذلااغ كثنااما فااي اصاافلتهل ال

 النفلت في النبلت تمنات بللدقة ، فجعأوهل في  جل ن  ُ تشلبهة ،    جهة 

 160 اكللهل ،ا نملرهل ، ا  نااا بعض  نوا  األاجلر بن  ذكورهال ا إنلنهال

اكلناااه لأماااو مين  ا البااالبأنن  ا األااااورين  قاااوائل ذات هااادر تعأنماااي . 

ا قد تل العثور  أر بحاث .  161لمعلداتحتوي  مملء النبلت ا الحنوانلت ا ا

يعود إلر األلف الثللثة قبال المان د ُكتام بللأغاة الماو مية فاي  أال الارا اة 

 .162ُدرمه فنه خاللئص التمبة ا النبلتلت الارا نة ا أنمهل

فااي باا د  اال باان  -ا فنماال يخااص  أاال الحنااواا فقااد االاا  الباالبأنوا        

فوهاال ،ا الاامنوهل  عأو االت قنمااة قااوائل  اا  الحنواناالت التااي  م -النهاامي 

 نهاال ،ا قمااموهل إلاار  نااوا  ا  جناالا ُ تشاالبهة ،  أاار طميقااة التالااننف 

 . 163العأمي

 -يتعأا بعأل الميلالنلت ، ا فالده  ا البالبأنن   مفاوا  :الشاهد الخام      

نظل المعلدالت الخطنة ، ا المعلدالت التمبنعنة  -قبل المن د  11نحو القما 

ت الحملبنة ، ا نظمية  مب  الوتم قبال  ا يعمفهال اشأمياا ب ، ا المتوالنل

 11ا في  الم تال العثاور  أار بمدياة تمجا  إلار القاما .  164 لل 1511: 

قبل المان د ، تحتاوي  أار ماتة تمالري  ريلالانة ، تنلالاه  ماللة كال  ا  

المماااتطنل ،ا الااادائمو ، ا المثأاااث ،ا الهااامل النااالقص ،ا طميقاااة التقمااانل 

ا  نه بمدياة  خامك طولهال . االمتعلنة بلألاكله التوالنحنة  الممللي ،   

                                                 
157
 .ا  ل بعدهل  521: نفس الممج  ،  : ا ممنم  ديم .  31: نفس الممج  ،  :نعنل فم   
158
 .  523:  ومو ة الحضلرو المالمية ،  : ممنم  ديم  
159
 .  123: بخور ا لهة ،  : خاه الملجدي  
160
 ومااو ة : ا ماامنم  دياام .  252: لعمبناة ، بناامات ،   حماد  بااو المحلماا   الاافور ،  عاللل لضاالرات الشاام  ، دار النهضااة ا 

 . ا  ل بعدهل  511الحضلرو المالمية القديمة ، دار العمبي ، القلهمو ، 
161
 511:  ومو ة الحضلرو المالامية القديماة ،  : ا ممنم  ديم .   55،  53:  وجا تلريخ الشم  األدنر القديل ،  : نعنل فم   

 . ا  ل بعدهل 
162
 .  55، : وجا تلريخ الشم  األدنر القديل ،   : :نعنل فم   
163
 . 252:  عللل لضلرات الشم  ،  :  حمد  بو المحلم   الفور  
164
 .  13:  ممار الفنايلء الفأكنة ا المنثولوجنلت القديمة ،  : ا ا بميو انكن   
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إا : )) ا قد قله هنمادات .  165 مألة لملبنة 11قد ل ، تضمنه  12نحو 

 . 166((المالمين   ملتذو  أل الهندمة 

يتعأا بعأل الكنمنلء ، ا  فالده  ناه اصاأتنل   :-الشاهد السادس -آخرها       

مااو مية تضاامنه اصاافلت لااوه كنفنااة بعااض الكتلباالت المكتوبااة بللأغااة ال

ا امر البالبأنوا كثناما  ا  .  167تحضنم األلجلر االصطنل نة كالل  ارد

ا مفوا طميقة التاجن  ، ا العجلئ  . خوا  الطن  ا األصبل  ا المعلدا 

ا  تقنوا كثنما    الالنل لت الكنمنلئنة ، ا كلنه لهال . ، االأدائ  الكنمنلئنة 

ااصاأتنل  يضال  ماملء  كثام  ا  . م  أر بعضاهل في ذلغ   لفلت ، ا قد ُ ث

 . 168نو ل    األداية المعدننة 121

ابااذلغ يتباان  جأناال  ا  أااول الطبنعااة لاال يُ ممااهل ف ماافة اال  أماالء        

النوناالا قباال مااقماط اال بعااده، اإنماال تأممااه قباال ا دهاالر لضاالرتهل بعاادو 

أنن  قاااااماا ،  مماااااهل  أمااااالء لضااااالرو الماااااو مين  االمالااااامين  االبااااالب

ا اانهل تعأاال  أماالء النوناالا ، ا اا  ب دهاال انتقأااه إلاار باا د . اا اااورين 

 .فلأل م لنس كمل  الر إلنه  دنلا إبماهنل. النونلا

لمال قد اه  أمالء الطبنعاة االف مافة المماأمن  لأحضالرو  وأما بالنسابة       

كمل الغمبنة فهو    اجوده فمبللغ فنه جدا جدا ، فأل يك  كمل اصفه  دنلا ا

ألا  عظل  ل قد وه لهل هو جاء ال يتجا  . هو الئ  بن  كثنم     هل العأل 

ابمال .    الفأمفة النونلننة     يلدات اانماءات  أار الهاوا ي ااألطامار

 ا العأاال الحااديث  اا  الثلبااه  نااه قاالل  ملماال  أاار هاادل طبنعناالت النوناالا 

 ناد  أمالء الطبنعاة  افأمفتهل  كثم  مل ا تمد  أنهل ، ابمل  ا  عظل  ل كالا

االف مفة الممأمن  هو طبنعنلت النونلا افأمفتهل ف  اغ  ا الالحنح الذي 

قد ه ه الء لأحضلرو الغمبنة كلا قأن  اهاي  بللمقلرنة إلر كثمو األخطلء 

 ا  ذلاغ  اث  قاولهل بنظالل . العأمنة ااالنحمافلت المنهجنة التاي اقعاوا فنهال

قوه العشمو، اأأاوهل فاي المنطاا الالاوري بطأنموا، ا  لنة الكوا، االع

،ا خطلء  خمك كثنامو تتعأاا بللفأاغ االطام االجغمافنال، لانس هنال  والا  

ره  اادنلا إبااماهنل اكثناام  اا  البااللثن  . 169تفالاانأهل فاالأل م لاانس كماال صااوق

 .المعلصمي 

 

                                                 
165
 .  32: تلريخ الكتم ا المكتبلت في  الم القديمة ،  : المند النشلر  
166
 .  111:  وجا تلريخ الشم  األدنر القديل ،   : نعنل فم   
167
 .  55، : وجا تلريخ الشم  األدنر القديل ،  : : نعنل فم   
168
 .  253:  حمد  بو المحلم   الفور ،  عللل لضلرات الشم  ،   
169
 . خللفة الف مفة الممأمن  لطبنعنلت القمآا الكميل، ا جنليلت  رمطو  أر العقل االعأل: كتبي، هملفالأُه ذلغ في كتلبن      
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  :نقد موقف عدنان في موقفه من علوم أرسطو: ثانيا

ر إلار الناول إال فاي  رماطو : ))   ذلغ يقوه  ادنلا      اث  ال ياااه ياُلاوَّ

 اادد ناااار  اا  الدراماالت الجاالدو ا الالاالر ة التااي فعاا   نالاافه المجاال 

ل ا الدقنا إلر   ملله المومو نة العظنمة التي  نلفه  أار  بللمجو  الُمفالَّ

لكا   رماطو دائمال ظال . هاذا  ال اصاأنل  أار األقال. الملئة ا خممان   ما 

 أي، فنأماور  ق ناي ال يا    كثناماً بللتجمباة  ياُلنف  أر  نه فنأمور تاأ

ه  أنهل، بل يحتقمهل في الحقنقة فالوه  مهبة    لنلته ت كاد  ناه . اال يُعول

كااالا  يضااال فنأماااوفل تجميبنااالً، بااال كااالا  للمااالً تجميبنااالً يماااتنبه ا يماااتولد 

. الحنوانلت ا النبلتلت في لديقة  ظنمة د مهل له تأمنذه اشمكندر فاي  نننال 

ه كتام فاي  أال الحناواا ا كتام فاي  أال النبالت ا كالا يالاطن  المانه  ا ل

لملذا يالانف  أار  ناه فنأنماور يحقام التجمباة ا يادرياه  أنام . التجميبي

صااااحنح، لكنهاااال المأبااااة  يضاااال فااااي التخفاااانض ا االختااااااه ا  اااا  ناااال 

 .170((التالننف

  

 اال، إا قوه  دنلا فنه  خطلء انقلئص ا بللغلت كثنامو، ألا  :أقول        

رهل  دنلا،إناه  خاذ  لقنقة   كلنة  رمطو في العأل االفأمفة لنماه كمال صاوق

 كثم  مل يمتحا بمابم المبللغالت االغأاو فاي تعظنماه اتقاديم   مللاه  لانس 

. 171هنل  وال  تفالنل ذلغ ألا األ م يتطأم  والو ل جديدا ااقتال طاوي 

غ  ث   ومو نة  رمطو المتمثأة في كثمو  النفلته  والو ل ا اددا    ذل

ألا  عظااال فكااام . ، هااي فاااي الحقنقاااة  وماااو نة تجمنعناااة ال إبدا ناااة أللبااال

 رمطو لنس  ا  انتلجاه اإنمال  خاذه  ا  أنامه بحكال نشالطه االعالام الاذي 

 .  ل  فنه اهو  الم نضو  الفكم النونلني ابأو  قمته

     

طو هو فع  فنأمور تأ أي  كثم  مل هو تجميبي ألنه بللغ إا  رم :ثانيا     

   ذلغ  نه  ظقال  . في الجلنم التأ أي في  عظل كتلبلته  أر لملب التجمبة

ا نااد ل كتام فااي  أاول الطاام .   كلناة المنطااا الالاوري، اقااال االماتقماء

االتشميح االحنواا كلا نلق   تأ    كثم  مل كلا ُ جمبل، فوق  فاي  خطالء 

فقاااد كااالا  ااالجاا لتااار  ااا  القنااالل بأبماااط التجااالرب .  مناااة كثنااامو جااادا أ

فقوه  دنلا ابماهنل أنام صاحنح فاي . االمشلهدات المهأة كمل منبننه قميبل

 عظل  ل قلله     رمطو، ايده  أر  نه قله ذلغ فناه نالق   ا ُ عتمادا  أار 

فأااو طاالل   ااث  كتلبااه  اا  الحنااواا .   ناالاي  كتاام  رمااطو الاال يقم هاال 

                                                 
170
 . تفميغلت الدكتور  دنلا إبماهنل : ،  وق   2113/  31/15الفأمفة ، الحأقة األالر،، تفميغ مهنل النندا ي ، :  دنلا إبماهنل  
171
 .ي لا العقل االعأل ، االكتلب  نشور ارقنل اإلكتماننلجنليلت  رمطو ف:    ذلغ  ث   نظم كتلبنل  
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اقاد  لالانُه . اطبلئعه منجد  بلت األخطلء العأمنة ااالنحمافلت المنهجناة

االهد  أار ذلاغ  ا   311    خطلء  رمطو اانحمافلته المنهجنة  كثم  ا  

ا أنااه فأاانس صااحنحل  اال قللااه  اادنلا بااأا . باالب التمثناال الواماا  ال الحالاام

ه رأبة  هل العأل في تخفنض ااختاااه  كلناة  رماطو جعأاتهل يالانفونه بأنا

 :االشواهد الخممة ا تنة تُثبه  ل قأتُه . فنأمور يحتقم التجمبة ايادريهل 

 ا  رمطو   ل  ا  رللل جمن  الحنوانلت ))  فلده : الشاهد األول      

ئ  نثر الذكورو بجا ي  )) ُ جا و إلر قممن   ثل  ا ند ل تكأل    (( . تجاق

يكوا رلمه االدا لنس ا لذلغ يُظ   ا : )) الحنواا الكثنم األرجل قله 

ظل الجمد ألنه  تشلبه    نللنة  أة ذلغ     . 172((ُ جاءاً ، ا   

قوله هذا أنم صحنح ، ا فنه تنلقض صلرخ ، ألنه  صدر لكمل :  قوه      

 ل ل بأا  رللل جمن  الحنوانلت ُ جا و إلر قممن  داا  ا يمتثني    

واا كثنم األرجل بأنه لكمه  ي لنواا ، نل يعود ا ينقضه بظ  يتعأا بللحن

: ا المجل قد  خطأ في لكمه األاه    جهتن  !! . ربمل كلا له رلل االد 

النتنجة ، ا القنلا ، فم  جهة النتنجة فملل المم و لنس ُ جاءاً إلر قممن ، 

ا    قمل االد كمل هو  والح في الالورتن  رقل  ، 11: ا إنمل هو ُ كوق

هل يتكوا    قمل االد فقط ، كمل هو ا كذلغ رلل  نثر الفنل ، فملم.  12

هذا فض   أر  ا الحنوانلت البنلالة لنس .  13: ُ بن  في الالورو رقل 

 ندهل رلل ااالح كأرللل الثدينلت ، ألنهل ال تحتل  إلنه ، ا كثنم  نهل 

 .  173رلمهل  بلرو    قنلو ال أنم، كمل هو في األمملن  ث  

 

                                                 
172
 .  1: في كوا الحنواا ،  :  رمطو  
173
 . األمملن : المومو ة العمبنة العللمنة ،  لدو :  نظم  
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-  174رلل المم و :  11: الالورو رقل-

 

 
 175الجنن  داخل الملل

القنلا ، فللذي يُقلبل الخالنتن  همل المبنضلا ،ا لنس ا  ل    جهة      

فأو كلا قد الهد الجهل  التنلمأي لأثدينلت  ل . الملل ، كمل   ل  رمطو 

الو فكم جندا لتنبه إلر  ا القوه بلنقملل الملل إلر .  اق  في هذا الخطأ 

قممن  ال يالأح لأجنن  ، خلصة لدي األنثر التي تحمل جنننل االدا ، 

فهل ينقمل الجنن    ، فهذا ال . م و في الغللم ،،ا نثر الفنل  يضل كللم

يالح، ا هل يأخذ جهة االدو    الملل   ،ا هذا ال فلئدو  نه في 

 .176((الغللم

 رمطو   ل  ا لأمم و  كثم    بط  ))   ضمونه  ا   والشاهد الثاني   

ا ذكم . االد في رلمهل ، ف  يُمكنهل  ا تأد  كثم    خممة  االد     بط  

الدا في  ربعة بطوا ،  21خبما   داهل  ا ا م و في الملالي الدت 

 . 177فوالعه    كل بط  خممة  االد ، ا قد  ل  كثنم  نهل

قولااه  اا   اادد البطااوا بلطاال جمأااة ا تفالاان ، ا هااو قااوه باا  :  قااوه   

ألا الثلباه قطعال  ناه لانس لأمام و إال بطا  االاد ، هاو .  أل،ارجل بللغنام 

. ف الملل  كمال هاو ااالاح  ا  الالاورو المالبقة ،ا فناه ينماو الجنان  تجوي

االمم و مواء الدت االدا ،  ا خممة ،  ا  شمو ، كأهل يُوجداا فاي بطا  

                                                 
174
 . الالورو  أخوذو     وق  طبنم دات كول ،  أر الشبكة المعأو لتنة  
175
 . الالورو  أخوذو    الشبكة المعأو لتنة  
176
 .112: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  : بنم   ه خللد ك 
177
 .  322:  رمطو طبل  الحنواا  ،   
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ا لكلياة تأاغ الماام و التاي صاد  بهاال  رماطو ،  فحتار ا إا صاادقنل . االاد 

جاادال بأنهاال الاادت  شاامي  الاادا ، فهنهاال  قااد الاادتهل كأهاال  اا  بطاا  االااد ال 

لك  الغمابة     رمطو كنف ممح لنفمه  ا يا ل ذلاغ الاا ل فنمال .  حللة 

يخص  دد بطوا المم و ،    داا  ا يتأكد بنفماه  ا  ذلاغ العادد الما اول 

إنه خطاأ فالدح ياده قطعال  ا  أار المجال  همال التجمباة ا المشالهدو ، ! .  

العأماي  ا خذ بللظنوا ا المأبلت ، ا الماايلت الواهنة  أر لملب المانه 

الالحنح في البحث ا االمتداله الذي يفمض  أنه  المعي لأتأكد ا المعليناة 

 .178 ((العقل ا العأل  عل  -بهذا اشهمله ا اشخ ه –فأفمد . االتجمبة 

 رمطو   ل  ا  الد ل   لدل دل  كثم    ))  فلده  ا  الشاهد الثالث     

الُمطوبلت التي في الجمد ، ألنه ال يظهم فنه ايء    الدل ،ا هو    جمن  

لك  الد ل  ُ حلط بللدل ، ا لنس فنه دل البتة، ا ال فنه  م     . ذلغ جلر 

 . 179العما 

قوله هذا بلطل جمأة ا تفالن  ، ا هو قوه ب   أل ،ا رجل بللغنم ـ        

كغنمه  –لثلبه  أمنل  ا الد ل  ألنه    ا. ا تكذيم ُ تعمد لأواق  المشهود 

 مأوء بللعما  االشعنمات الد وية التي تغذيه  –     ضلء الجمل 

ا    الُمشلهد في الواق   ا د ل  .  180اتُطهمه  مل فنه    فض ت اممول

الخمار  ث  ، فنه دل ، ا طمي ا لنس جلفل كمل   ل  رمطو ، ا     راد 

 .181((  الأحول  ث  التأكد    ذلغ بنفمه فأنذهم  إلر مو

 ا قأوب : )) يتعأا بمثله قأم الحاللا ،   ل  رمطو  ا :الشاهد الرابع  

ْظل  لنس في ايء : )) اقله  يضل . الحنوانلت الكبنمو الجثة يُوجد بداخأهل   

ْظل بقدر  ل  لينل ،  ل خ  الخنل ،ا جنس     جنلا  أقة القأوب       خ 

ْظل  فها في قأوب هذا الحنواا. البقم  ْظمل ، لحله ك ب م الجثة ، فللع    

 والو  في القأم    ق ب ل الطبل   ثل مند ، كمل لكل األجملد مند 

ظلل ، لك  . 182(( يضل لكنه ذكم  يضل  ا ملئم قأوب الحنواا لنمه فنهل   

ْظل  يضل ْظل ،ا في بعض الخنل    في قأم البقم   
 أمل بأا المجل لل .  183

ْظل بمعن ْظل الالأم ،ا يقالد بعبلرو الع  ر الغضمار ، اإنمل قالد بهل الع 

 .                               184هو نفمه كلا يُفمق  بننهمل

إا قوله هذا أنم صحنح في  عظمه ، ا فنه تضلرب ااالح ،  :أقول        

ا هو قد  خطأ في النتنجة . اال توجد فنه دقة في التعبنم ،ا ال في القنلا 
                                                 

178
 .112: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  : خللد كبنم   ه  
179
 .  32،  31،  32: في   ضلء الحنواا ،  :  رمطو   

180
 . الجهل  الداري ، الدل : عمبنة العللمنة المنممو ،  لدو المومو ة ال 
181
 .111-112: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  : خللد كبنم   ه  
182
 .  23: في   ضلء الحنواا ،  :  رمطو  
183
بل  الحنواا ،  :  رمطو    .  12: ط 
184
 .  12: في   ضلء الحنواا ،  :  رمطو  
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فأنس صحنحل  ا قأم كل    البقم االخنل . لما و ة االقنلا االمعلينة ا

ْظل بداخأه  ا قد مألُه بعض الجااري     ذلغ فأكداا لي  دل . فنه   

اجود ذلغ الع ظل الما ول في قأم البقم اال الخنل    جهة ، كمل  ني 

ْظملً    جهة  خمك  فلألبقلر .  لينُه ذلغ بللنظم فأل  ر في القأبن    

ظ ل في قأوبهل ،     نهل كبنمو الجثة ،لك   رمطو ذكم االخنوه ال يُو جد   

فأي   ل   مه  المجل بد وك المعلينة ا ك بم الجثة .  ا في قأوبهل   ظمل 

فهل تعمد الكذب  أننل  ند ل قله بأا المعلينة تده  أر اجود   ظل !! .   

  . !!ا ي  هذه المعلينة الما و ة  .  !!في قأم األبقلر االخنوه   

ا  ل قنلمل ، فأرمطو  خطأ فنه  يضل  ند ل ظ   ا الخل ة جثة       

ْظل  الحنواا تعني  ا له قأبل كبنما  يضل ،ا هذا لمم قنلمه يتطأم اجود   

ا هذا ال يالح ، ألا تملمغ القأم الكبنم لنُ دي . بداخأه كمند يقول  أنه 

ْظل بداخأه كمل ظ .    رمطو اظنفته كل أة ال يتطأم بللضمارو اجود   

ا هذا هو الالحنح ، . اإنمل قد تكوا له خاللئص  خمك تنلمبه ا ال تعوقه 

فم  المعمار  ا البنلء الشكأي ، االداخأي ، االعضأي لأقأم هو الذي 

يحمل القأم ،ا يُمنده ،ا يُمل ده  أر االنقبلض ااالنبملط ، كمل هو ااالح 

ْظل ا هذا خ ر  ل   مه  رمطو ، فأ.    الالورو ا تنة و كلا بداخأه   

 .أل لقه    االنقبلض ااالنبملط  
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 مقطع تشريحي للقلب
  

 رماطو   ال : )) يتعأاا بعادد  مانلا المام و:  -الخاام  -الشاهد األخير    

 منلنل    اشنل  ،ا ذلاغ بانق  فاي النالا )) ا    الذكور فهو  كثم  نه  ل كل

اامار ، ا الخناال يم  عاااك ،ا الخ  فأ اال ماالئم الحنااواا فأاانس يمااتبن  . ا الم 

 .  185((ذلغ

أنام صاحنح قطعال ،ا هاو  186إا قوله فنمل يخص  منلا اشنمالا :أقول     

يقاوه ،  ا ال ا ال  درك هال هاذا المجال يعاي  ال . ك ل با   أال ا ال يثباه 

ا هل تعمد قوله ،  ا  خطاأ فناه ،  ا  ا ذلاغ هاو  بأغاه  ا  !! . يعي ذلغ   

االالحنح المعمار  نه ال فم  بن   ادد  مانلا المجال !! . العأل ا الفهل   

 -اللنملا.  ا  دد  منلا المم و ، ف  المجل  كثم  نهل ،ا ال هي  كثم  نه 

مانل ، نال يفقاادهل  21 اددهل  -طفولاةفاي ما  ال - مانلا ُ  قتاة -ذكام ا  نثار 

فاي كال فاغ  11) منلً  31كأهل تدريجنل ، نل تخأفهل األمنلا الدائمة ا  ددهل 

، تشااااامل القواطااااا  ا األننااااالب ، ا الضاااااوالغ  (  نظااااام الالاااااورو ا تناااااة

فأرماطو  خطاأ .  187ااألالماا ،ا هذا العدد هو نفمه  ند الاذكم ا األنثار

نااه ، ألنااه ال يالااح الوقااو  فنااه ، بماابم خطااأً فللشاال ، ال ُ ااذر  قبااوه لااه ف

مهولة التأكد  نه، فكلا بمقداره اا يفتح فل  اجته ايتأكاد  ا   ادد  مانلنهل 

، نل هي تحمم  دد  منلنه، اا يبحث    رجل ايحمم  دد  مانله، فنتأكاد 

االغميام  ناه   ال  ا قولاه بانق  ااالاح فاي .  بأا العادد االاد فاي الجنمانق 

 . !!رب التي   ل  دنلا  ا  رمطو كلا يقول بهل  ا ي  التجل. !!!!النلا

 

                                                 
185
 .  15: طبل  الحنواا ،  :  رمطو  
186

منل  31بللنمبة لأمل ا ا األأنلل ، فنبدا  ا  دد  منلا ذكورهل  ملٍا لعدد  منلا إنلنهل ، ألا الثلبه  ا  جمو   دد  منلا المل ا    

الموماو ة .  لعدد االد  ندهمل منل ، ا لل يُذكم  ا ذلغ خلصل بللذكم ،ا ال خلصل بلألنثر  مل يعني  ا ا 13، ا   جمو   منلا األأنلل 

 . المل ا ، األأنلل   : العمبنة العللمنة ،  لدو 
187
 . األمنلا : المومو ة العمبنة العللمنة ،  لدو  
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  188األسنان الداةمة عند اإلنسان
إا     هل  نقلئص اماأبنلت فكام  رماطو التاي يجهأهال كثنام  ا  : ثالثا     

 هل العأل  ناه فكام يفتقاد إلار كثنام  ا  الموالاو نة ا األ لناة العأمناة ، فقاد 

الكا ل فاي   اور كثنامو با  تأكدُت بعشمات الشواهد  ا  رماطو كالا يتعماد 

ب ا  لي  ا هاو لال يفعال .  أل، اال تجمبة ، ا ال تثبه  اقد يتظلهم  نه جمق

ذلغ ، لتر  نه قد يقوه فاي بعضاهل بأناه لقاا ، اهاو لال يُحقاا ا لال يُحامن 

اكلا ينقال كثناما  ا  كا ل أنامه ا يماكه  ناه ،  ا ياذكمه بالانغة . ملكنل 

يشتد فاي انتقالد  علرالانه نال يأخاذ بام يهل اكثنما  ل كلا . تولي بأنه ك  ه

بطميقااة  ا  خاامك ، اهااذا لااد  لااه  اا   ف طااوا ، االمفلمااطة اأناامهل 

فللمجال كالا ُ خا  . 189،اكتبه  مأوءو به ، اقد  ُنبُه ذلغ بعشمات الشاواهد

بللموالاااو نة ااأل لناااة العأمناااة إخااا ال كبناااما جااادا ، ا لااانس لاااه  نهااال إال 

نماه رينالا  ا  رماطو كالا يأخاذ  فكالرا  ا  اقد ذكم البللث إر. 190القأنل

أنم  ا يُكأقف نفماه  نالء ))  دارا قديمة ، نل يُدخأهل في نمقه الفكمي    

اهاااذا طعااا  صاااميح فاااي .  191((التوفناااا بننهااال ا بااان  لمحلتاااه الخلصاااة 

فذلغ المأون يندر  الم   ل ذكمنلهل .  والو نة  رمطو ا   لنته العأمنة 

و ، ااالنتقالء ، ااالماتحواذ، نال ينمام ذلااغ باأا  رماطو كالا يُمالرا المااط

 .لنفمه بطميقة  ا  خمك 

ا نهاال  ا فكاام  رمااطو قاالئل  أاار انحاامار  نهجااي كبناام فااي البحااث      

فأاال يأتااال فنهماال . ااالمااتداله ، ااامل المجااللن  التنظناامي ا التطبنقااي  عاال 

 رمااطو  بمنطااا البحااث العأمااي المااأنل القاالئل  أاار العقاال الالااميح ا العأاال 

فأخل بذلغ إخ ال كبنما ، ا لال يأتاال باه فاي اشلهنالت ، ا ال فاي . الالحنح 

فكلنه لالنأة فكمه  نه  نت  فأمافة هايأاة . الطبنعنلت ، اال في اشنملننلت 

الااااااعنفة البنناااااالا ، ا كثناااااامو األخطاااااالء ا االنحمافاااااالت ، ا التنلقضاااااالت 

لجمااا  االمغللطااالت  ااا  جهاااة ؛ ا قأنأاااة التمحااانص ا اشبااادا  ، ا كثنااامو ا

 .  192االتداي     جهة  خمك

ا نهاال   ا ف كاام  رمااطو كاالا  لئقاال كبنااما   االل تقاادل ا انتالاالر العقاال      

الالاااميح ا العأااال الالاااحنح ، فأخمهمااال قمانااال  ااا  الاااا   ، بمااابم كثااامو 

انحمافلته المنهجنة في اشلهنلت االطبنعنلت ا المنطقنلت ،ا  ل تمتم  نهال 

كاال  جاالالت الفكاام التااي خاالض فنهاال   اا  كثاامو األخطاالء ااالنحمافاالت فااي

: )) ا لأبللاث بمتمانااد رامال ر ي فاي هااذا الموالاو  يقاوه فنااه .  رماطو 

                                                 
188
 . الالورو  أخوذو    الشبكة المعأو لتنة  
189
 .جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا : خللد كبنم   ه :  نظم   

190
 . 333: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  : كبنم   ه  خللد 
191
 .  131،  132: ،    1152اب  راد ا المادية ، تمجمه  لده   نتم ، دار إلنلء الكتم العمبنة ، القلهمو ، : : إرنمه رينلا  
192
 . 315: ورا  ، األردا ،  جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة ال: خللد كبنم   ه  
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القد كلا تأننم  رماطو  ا  النللناة التلريخناة  عوقال ، ا يمجا  ذلاغ  ملمال 

لك  هذا ايء ال يُمكننل . إلر الجمود األ مر ا الذلنل لدك الكثنم     تبل ه 

اقولاه هاذا نالقص االاعنف جادا، .  193((طو نفماه نأقي فنه الأول  أر  رما

ألا المبم الحقنقي في   لقة فكام  رماطو لأعقال ا العأال هاو  رماطو نفماه 

األالر إنه  قلل فكمه  أر  نطا بحثي امتداللي  نحمر فلاال :    جهتن  

ا فكم هذا  نهجه فهو بللضمارو  عوق  لأعأل ا ُ  خم له .  194،  لجا  قنل

ا الجهة الثلننة إنه هاو . م العقل ا العأل  كثم  مل نفعهمل، اقد  نت  فكما  ال

 ا يحث ت  ذته  أر طأم الدلنل ،االحمية  -في لنلته –اخالنل كلا  أنه 

 . 195في الفكم ،ا ذل التقأند بأقواله إذا قلل الدلنل  أر خ فهل

األالار : ا    جهة  خامك يتحمال ت  ذتاه المما النة  ا  ناللتن   يضال    

 ا ال يماانماا  أاار  اانه  اانخهل فااي البحااث ااالمااتداله ،ا لااو  كالا  أاانهل

بحثاوا فااي ذلااغ بللعقاال الالااميح ا العأال الالااحنح لتباان  لهاال انحاامار  اانه  

ا  ا ال ، االنللنااة الثلننااة كاالا  أاانهل  ا ال يُقأااداا ااانخهل . ااانخهل ا قمااه 

 ا  يُغللوا في تعظنمه ،ا  ا يجعأوا البمهلا هو الحكل ال  رمطو اال أنامه 

كاال فااي العأااول هااو البمهاالا ال المجااله  لكاانهل . الف ماافة ا العأماالء ، ألا الح 

 .196!!فعأوا خ فه املراا  أر نه  انخهل المنحمر تنظنما ا ملرمة 

 

لكثمو   لفالت  رماطو االتاي  ننار بهال  ادنلا  أار وأما بالنسبة : رابعا    

 أاار الملئااة  ظنمااة االتااي  نلفااه المجاال ااصاافهل بأنهاال   مااله   ومااو نة 

فهااو   ام  بااللغ فناه جادا  اا  جهاة قنمااة اصاحة  ضاال ننهل . اخممان   ما 

اذلاغ  .ا همنتهل ادارهل اشيجالبي فاي خد اة العقال االعأال ااالنتالالر لهمال

فقد ُاصف  رمطو بأناه كالا كثنام التاألنف . الا ل قلله  يضل بعض البللثن 

. ا العطاالء الغاياام ناات  نااماو ُ عتباامو تشااهد لالااللبهل بلالجتهاالد ااشباادا  

كتاالب ،ا قناال بأغااه األلااف  311فقُاادرت ُ الاانفلته بللمباالت ، فقناال بأغااه 

 .  197لك  لل يبا  نهل إال القأنل. ُ النف ، امأه  أو ل كثنمو 

 اال إا كثمو التألنف ال تده بللضامارو  أار العبقمياة ا اشبادا  ،  :أقول   

ذلاغ ا قاد ال تاده  فهاي إذا قاد تاده  أار. بل إنهال قاد تاده  أار  كاس ذلاغ 

فقاااد توجاااد العبقمياااة ااشبااادا   ااا  قأاااة التاااألنف ، فنكاااوا الكااال قأااان  .  أنااه

االنو نة جندو ، ا قد يُوجداا    كثمو التألنف فنكوا الكال كثناما ا النو ناة 

لك  ال اغ  ا الحللة التاي يتاوفم فنهال الكال ا النو ناة الجنادو . جندو  متل و 

                                                 
193
 .  123: لكمة الغمب ،  : بمتماند رامل  
194
 .. جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل : مبا إنبلت ذلغ ا توننقه ، في كتلبنل 
195
 . ك  نل هذا نوجهه إلنه إذا كلا لل يقل لههل ذلغ ، ا   ل إذا كلا قلله لهل ف  يُوجه إلنه  
196
 .311 -315:  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  جنليلت : خللد كبنم   ه  
197
 .  11،  25قالة الفأمفة ، : اه ديورانه  
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اهاذه . هال النو ناة الجنادو داا الكال الغايام  لم     الحللاة التاي تتاوفم فن

األخنمو هي  لم  ب  اغ    الحللة التي ال يتوفم فنهل كل ا ال نو نة جندو 

ا لللاة   لفالت  رماطو . ،ا  لم     التي يتوفم فنهل كل ب  نو ناة جنادو 

 صااوال  :  نهاال كاال كثناام بنو نااة جناادو قأنأااة  قلباال نو نااة رديبااة كثناامو جاادا 

 .تنظنما ا  ملرمة افما ل ، 

يجم  ا ال يغنم  نل  ا كثنما    الكتم التي نُمبه إلر  رمطو : ثانيا      

،  نهل  ل هو لنس      لفلته ، ا  نهل  ل هو أنم نلبه النمبة إلنه ، ا نهال 

ا نهل  يضل تالننفلته في المنطا ، فما  . 198 ل هو    تألنف بعض ت  ذته

طقنة ، أنم نلبتة النمبة إلناه ، ا  خامك فم  المعمار  ا بعض   ملله المن

ا هااذا يعنااي  ا .  199 شااكون فنهاال ، فقااد تكااوا  اا  تااألنف بعااض ت  ذتااه

 . 200...((  ملله المنطقنة لنمه كأهل    تألنفه

مانة فقاط  12ا  ل  ل ذكمه البللث  لجد فخمي     ا  رمطو  لف في      

 -كمل يقوه  لد الثقلت – آنلره العأمنة ا الفأمفنة ،ا لتر لو افتمالنل))  هل 

 ا ط ب  رمطو كلنوا يشتمكوا  عه فاي  مأناة التقماني ا التنقنام ، فاها 

فقوله هذا .  201((نتلجه الفكمي يبقر فميدا    نو ه في تلريخ البشم العقأي 

الحقنقااة هااي  ا  رمااطو تفاامق  )) ألا . فنااه أأااو كبناام ،ا ال يالااح  يضاال 

، كمل  202منة    جهة 12، ا لنس منة  25لأبحث بعد انخه  ف طوا نحو 

ماانة تكفااي لماا  يتفاام  لأبحااث العأمااي ا  عااه  اا  يجماا  لااه الماالدو  12 ا 

اإذا . العأمنااة ا يُنظمهاال ا يُحمرهاال بااأا يُ لااف كتباال كثناامو  اا  جهااة  خاامك 

 الفنل إلر ذلغ  ا  رمطو كلا كثنم الجما  ا النقال ، ا المفماطة ا الماطو 

ا التثباه ا إجاماء التجالرب  ، فاها هاذا   أر   مله أنمه ،    قأة التحقنا

 .203((يايد  كثم في ارتفل   دد  النفلته

ا لاانس صااحنحل  ا نتاال   رمااطو الفكاامي كاالا فمياادا فااي تاالريخ البشاام      

فهذا   ل بلطل ، ألناه ُاجاد  ا   هال العأال  ا   لاف  كثام  ناه كمالً . العقأي 

ظ الاذهبي فبأغاه اجودو ، كمل هو لله الشانخ ابا  تنمناة فقاد  لالالهل الحالف

،ا كلا  لنلنال يُ لاف كتلبال صاغنما فاي ياول االاد ، بال فاي  204 لف ُ النف

اهذا  يضل  لدي بللنمبة لأشنخ اب  تنمنة ، .  205جأمة بن  الظهم ا العالم

                                                 
198
 .  11:  نطا  رمطو  ،  :  نظم  ل كتبه  بد الملم  بداي    ذلغ في تقديمه لكتلب  
199
 11: ،   1111الكويه ، دار القأال  ا بنامات ، ،  اكللة المطبو لت ،  1 نطا  رمطو ، لققه  بد الملم  بداي ،ط :  رمطو  

. 
200
 .  312:  نطا  رمطو ،  :  رمطو  
201
 .  12: المعأل األاه ،  :  رمطو :  لجد فخمي 
202
 .منونا ذلغ في هذا المبحث  ند ل نتكأل     ومو نة  رمطو  
203
 .312 -311:  جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ، : خللد كبنم   ه  
204
الادرر : ا ابا  لجام .  311:    3طبقلت  أمالء الحاديث   : ا  حمد ب   بد الهلدي .  1312:    3تذكمو الحفلظ   : الذهبي  

 .  521: طبقلت الحفلظ   : ا المنوطي .  .  151:    1الكل نة ،   
205
 .  212:    3نفس المالدر   :  حمد ب   بد الهلدي  
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 206ألنه كلا ُ تفمأل لأعأل ،ا يتكأل    لفظه ، ا له ذكالء لالد اأايام العأال

فالب  تنمناة ا   ثللاه .  207تباه،ا كلا مامي  الكتلباة ،ا لاه ت  ناذ يُبنضاوا ك

 ناادهل التااألنف مااهل جاادا ، فاانمك   لاادهل  ا يُ لااف كتلباال فااي يااول ،  ا فااي 

ألا الدهل يجأس لأعأل ،  ا يأتنه م اه ، فناتكأل . يو ن  ،  ا في ن نة  يلل  

مل ة  ا مل تن   ا ن نة ، ا ت  ذته يكتبوا ، فننتهاي المجأاس ا قاد   نجاا 

ل يُبانض ا يخام  كتلبال كال   فاي نفاس الناول ،  ا فاي كتلبل في  ماودته ، نا

فللنتنجة ااالحة هي  ا  أملء كلب  تنمناة ا  ثللاه . النول الثلني ،  ا الثللث 

اباذلغ يماقط  . قد يُ لف الدهل  شمو كتم  تومطة الحجال فاي مانة االادو 

 . 208ذلغ الا ل الذي قلله  لجد فخمي في  دله ألرمطو

مو الشاامولنة االمومااو نة التاااي  نناار بهاال  ااادنلا ا  اال بللنماابة لظاااله      

ابماهنل  أر  رمطو فهي لنمه خلصة به اال تقتالم  أناه فقاط ، فللتالريخ 

فم  . يشهد بوجود  ومو نن  كثنمي  قديمل ا لديثل جمعوا  أو ل كثنمو )) 

النونلننن  ديموقميطس جم   أو ل كثنمو كللطم ، ا الميلالانلت ، ا الفأاغ 

ا قااد اااهدت .  209الارا ااة ا الالاانلئ  ا أنمهاال  اا  العأااول االجغمافناال ،ا

لضااالرتنل اشمااا  نة  اااددا كبناااما  ااا  هااا الء ، كااالب  قتنباااة الااادينوري ، 

االجللظ ،ا الطبامي ، ا ابا  ماننل ،ا ابا  الجاو ي ، ا ابا  رااد ، ا ابا  

لك  العبقمية الحقنقناة لنماه فاي . تنمنة ، ا المنوطي ، ا أنمهل كثنم جدا 

لعأااول ،ا ال تُقاالا بهاال ، ا إنماال هااي  ملماال فااي ماا  ة الماانه  كثاامو جماا  ا

. ك ماالً ا نو االً : البحثااي االمااتداللي ،ا تااوفم اشباادا  ا الجااودو ا الالااواب 

اهذا لل يتوفم في  ومو نة  رمطو إال قأان  ، بللمقلرناة إلار  ال جمعاه  ا  

 .210 أول

صاللبهل إذا لال تاتل بطميقاة تكاوا ابالال  أار ))  أمل بأا المومو نة قاد    

ت  أنااه  صااحنحة ، فتأخااذ  نااه جهااوده ا  اقلتااه فااي الجماا  ا الحفااظ ،ا تفااوق

الفهل ا التمحنص ا االبتكلر ،ا تحم ه    التخالاص الادقنا الاذي يُوصاأه 

ا هذا الذي اق  فنه  رمطو ، فقد طأم . إلر درجة التمهم ااشتقلا االتضأ 

، نال   ضار فتامو تتأماذه  أار  ف طاوا  منة 11العأل كبنما ، فبد ه ا  ممه 

، فنكاوا قاد تفامق  لأبحاث العأماي  211منة 13منة ، ا بمل  نه  ل   21 دو 

ا هاذه المادو ال تكفناه لكاي يُنجاا  بحلناه الموماو نة ا يُتقنهال . مانة  25 دو 

فأصاابح الغللاام  أاار المجاال الجماا  االتااداي  ، االمااطو ا . ايتمهاام فنهاال 

                                                 
206
 .  21،  25،   23،  23: العقود الدرية   : لدي  حمد اب   بد اله 
207
 .   15: العقود الدرية   :  حمد ب   بد الهلدي  
208
 .312: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  : خللد كبنم   ه  
209
 .  31: تلريخ الفأمفة النونلننة ،  : يومف كمل  
210
 .312: و في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  جنليلت  رمط: خللد كبنم   ه  
211
 .  111،  11: تلريخ الفأمفة النونلننة ،  :  لجد فخمي 
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 الرا ذلاغ . ت المطحنة ا المفماطلئنة هنال ا هنالن االمتحواذ ، ا التعأنقل

كثنما  أر لملب التخالص الدقنا الُمبد  ،ا قد انعكاس ذلاغ بوالاوح فاي 

فأالااامته . كثااامو  خطلئاااه ا انحمافلتاااه المنهجناااة ، التاااي مااابا  ا فالاااأنلهل

إناه كتام فاي  أاول .  ومو نته  كثام  مال نفعتاه ،ا  خمتاه  كثام  مال قد تاه 

!! . ال هي    تخالاله،ا ال التال بمنلهجهل ا اماطهل كثنمو لل يُتقنهل ،ا 

فضل ه  نه  اقلت ا جهود كبنمو ، كلا    األالر  ا يالامفهل فاي  جاله 

 . 212(( حداد يتفم  له إتقلنل ا إبدا ل

ابمل  ا  كلنة  رماطو الللاه  ا  العأال كمال بننلهمال ، فنتبان   ا  ذلاغ  ا    

ألناه .نماه لمكلناة  رماطو العأمناة دنلا اباماهنل كالا ُ خطبال ا غللنال فاي تقن

الخل إيجلبنلته القأنأة، ا أفل مأبنلته الكثنمو،  ا  ناه لال يكا   أار  أال بهال 

 .اص 

 تلبعاة : )) ا   خطالء  ادنلا المتعأقاة بفأمافة ارماطو  ناه قاله وأخيرا،     

هللا خأااا العااللل ناال تمكااه يُااديم نفمااه، هللا اليعأاال :) ألرمااطو الااذي كاالا فكاامهُ 

 .213((أنم  شغوه بهل، هللا  شغوه في التأ ل في ذاته الكميمة  الجائنلت

ك ل  دنلا     فهاول اشلاه  ناد  رماطو نالقص، اتضام  خطاأ :  قوه     

ألا  رمطو لل يقل  ا هللا خأا العللل اتمكه يديم نفمه، فالهلل لمام . االحل

ألا الكاوا .    ل  رمطو لنس هو الاذي خأاا الكاوا اال كالا  أار  أال باه

 رمطو   لي ، اكلا في للجة إلر  ا  يحمكاه ال إلار  ا  يخأقاه، فأمال   ند

تحمن الكوا بعمأنة العشا    طمر االد    داا  أل    اشله اال باأ م 

 نه ادبه فنه الحنلو توله العقوه اشلهنة األخمك خأا  ظالهم الكاوا  نهال 

 فلشلااه  ناااد  رماااطو هااو  أاااة ألئناااة لأكااوا الااانس  أاااة. الكلئناالت الحناااة 

فهال هاو  !!فأي  قوه  دنلا بأا  رماطو يقاوه بخأاا هللا لأعاللل   . 214فل أة

 !!جلهل  ل ُ حمر  

 :نقد مواقف لعدنان ابراهيم من المنطق الصوري: ثالثا

المنطااااا  –اتخااااذ  اااادنلا ابااااماهنل   واقااااف  اااا  المنطااااا الالااااوري      

لغ  خطااأ فااي كثناام  نهاال ابااللغ فنهاال  بللغااة اااديدو فااي تقننمااه لااذ -األرمااطي

 :   ذكم  نهل المواقف ا تنة. المنطا

                                                 
212
 .312: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  : خللد كبنم   ه  
213
، الحأقاة  2113لني،  وقا   تفميغالت  الادكتور  ادنلا اباماهنل،  طمقة البمهلا ا جال  اشلحالد ، تفمياغ  ناله الاذبن:  دنلا ابماهنل  

11. 
214
اتهلفاه ابا  رااد فاي كتلباه تهلفاه التهلفاه، . ا ل بعدهل  1: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،  : لأتوم  في ذلغ  نظم كتلبنل 

 . ا ل بعدهل  13ا ل بعدا ، ا 21ا ل بعدا، 5:  
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يتعأااا بموقاف  اادنلا  ا  دار  رمااطو فاي المنطااا ،  فالده  نااه  :أولهاا     

 أر كل لله ، طبعل هذا الك ل يمتبعد إمهل لت مقماط ا كثم  نهل : )) قله

بكثناام إمااهل لت  ف طااوا فااي المنطااا الالااوري، فأااه إمااهل لت  قاادارو 

هااذا العأاال  خااذ صاافة  نهجنااة ا درامااة  اااالااحة جاادا، لكاا   اا   رمااطو

تعأنماانل ااالااحة  اا   الااه  أاار آخاامه بشااكل  ماانه   ماادرا فعاا  يااولي 

بعظماااة هاااذا الفنأماااور اقدرتاااه االماااتثنلئنة كمفكااام  ااا  طاااما   كثااام  ااا  

 رمطو  كبم     ي كتلب في المنطاا ،  ناد ل تقام  كاورا )) ا.215((فميد

صافحة ،  1211و صافحة ، لكا   نطاا  رماط 111 وم  في المنطاا فاي 

 .216((ايء رهنم المجل هذا ، مبحلا الذي خأقه

ذلغ الموقف هو ا تداد لمل ذكمنله ملبقل    أأو  دنلا في تقننمه : أقول    

ا    ا ردنل  أنه يشمل  وقفه هذا المتعأا بللمنطا، إال  ننل . لعأل  رمطو

ألرمطو هنل منفالل نقدنل له لتبنلا خطأ  دنلا اأأوه في تعظنمه اتقننمه 

إا  بللغة  دنلا في : اتفالنل ذلغ  اال. االمنطا الالوري المنموب إلنه

تعظنمه ألرمطو ا نطقه لل ي يده بأي دلنل  أمي لقنقي ، اامتشهلده بعدد 

صفحلت كتلبه لنس دلن   أمنل يُحت  به لتقننل المنطا الالوري، ألا العبمو 

ا في الحنلو العأمنة لنمه في الحجل اإنمل في  دك صحة ا همنة ذلغ المنط

اهذا لل يفعأه  دنلا ابماهنل ، ا أنه ف  قنمة اال  همنة لمل . االعمأنة لأنلا

اذلغ الثنلء االتبجنل االغأو الذي صدر . قلله في تعظنمه ألرمطو ا نطقه

    دنلا هو  ظهم     ظلهم أأو األرمطنن  في انخهل    جهة 

طنل اب  راد الحفند في تعظنمه ؛ايُذكمنل  بللغلت اجنوننلت اجمائل ا بل

 نهل  ا  ب  راد كلا يعتقد  ا نظم  رمطو فو  . ألرمطو    جهة  خمك

تل ل ا لل كل )) فنمل بعد الطبنعة قوال –ا نه قله . 217نظم جمن  النلا

ر يه هو الم ي الذي تنفالل  نه جمن  )) ،ا((الشكون في ذلغ 

 . 218((ي المبلدئ اال تمااللت ، ا تنحل به جمن  الشكون الواقعة ف

ااااف ه بأنااااه  كباااام الناااالا  قاااا  ،اهااااو الااااذي  لااااف  أااااول المنطااااا      ااص 

ا ماابم قولااه هااذا هااو  ا جمناا  . االطبنعناالت، ا اال بعااد الطبنعااة ا  كمأهاال 

الكتم التي  ُلفه في هذه العأول قبل  جيء  رماطو ال تماتحا جهاد التحاد  

 - ي  رمااطو-مجاالنحمااد هللا كثنااما  أاار اختناالره ذلااغ ال:)) ناال قااله.  نهاال

لأكماله ، فوالااعه فااي  مامر درجاالت العقاال البشامي ،ا التااي لاال يمااتط   ا 

اهو   قال النونالا ا ااالا   أاول  219((يالل إلنهل  ي رجل في  ي  الم 

                                                 
215
 .  2: تفمي  هبة مأنمة قوال ، تنمنا  حمد  داي، الدرا األاه،   دراا المنطا ، :  دنلا إبماهنل  
216
 .   53: دراا المنطا ، تفمي  هبة مأنمة قوال ، تنمنا  حمد  داي، الدرا الثللث ،   :  دنلا إبماهنل  
217
 .  111، -115: اب  راد ،  : الجلبمي 
218
 .  21: الوجه ا خم لحدانة اب  راد ،  :  حمد المالبللي  
219
 .  53: الفنأمور اب  راد ،  : لطف العماقي   
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اال اجداا خطأ فنهال ... المنطا ا الطبنعنلت ،ا  ل اراء الطبنعة ا  تممهل 

نحمد هللا لمدا كثناما ألناه ،ا إننل (( يُوجم تممنته  أكل إلهنل ال بشما )) ا...

قدقر الكمله لهذا المجل، ااالعه فاي درجاة لال يبغأهال  لاد أنامه  ا  البشام 

)) فااي جمناا  الا االا ،ا ربماال كاالا الباالرئ ُ شاانما إلنااه لماال قااله فااي كتلبااه 

الحاا المبان  ،ا يمكننال )) ، ا بمهلنه لهاو  220((االفضل هلل يُ تنه    يشلء 

. 221((لهنة  رمأته إلننل لتعأنمنال  ال يمكا   أماه إا العنلية اش:  ا نقوه  نه 

الماذهم الاذي تمتفا   ناه جمنا  )) هاو  – ناد ابا  رااد –ا ذهم  رماطو 

الشكون المتقد ة التي تأال الفميقن  ،     نه   م لا في نفمه ، ا  عمار 

فماال ااااد  طلبقااة  ااذهم  رمااطو لأحااا ،ا  اال  بعااد . بماال تعاامر بااه األاائاال 

فاي كثنام  ا  األااانلء  المعمافاة بنفماهل ، فضا   اا   النالا  ا  الفهال  نااه

 .  222((المعمافة بغنمهل ،ا هللا يُ تي فضأه    يشلء 

 

فأنظم  يهل القلرئ اتعجم  ا  جنوننالت ابا  رااد ا بلطنأاه اانهاا نتاه     

ال اغ  ا  ادنلا لال يقال فاي  رماطو كمال قاله ابا  .  !!في أأوه في  رمطو

في  بللغلت ابا  رااد  ا  جهة،اينادر  أأاوه  راد ، لك  أأوه له  ل يُشبهه

الم  أأو األرمطنن  في  رمطو بلألبلطنل ااألكلذيم االمبللغلت الجوفالء 

كمل  ا تأغ الالفلت االماايل التي نمبهل اب  راد ألرماطو .    جهة  خمك

ا أمه ابهل بمر أأوه فنه، لنمه صحنحة قطعل اهذا   م بننل جلنبل  نه في 

جنليالت  رماطو فاي لاا العقال : نل فاي نقضاهل فاي كتالبكتلبنل هذا، اتوماع

اتبن  بلألدلة القطعنة  ا  رمطو لقل رهنم، لكنه لنس رهنبال بكثامو . االعأل

 خطلئاه االا الته اانحمافلتاه المنهجناة  أمه اصوابه، اإنمل رهنم بكثمو 

االهد  311اقد  لالنُه     خطلئه اانحمافته المنهجنة  كثم    . االعقدية

نه    بلب التمثنل الوام  ال    بلب الحالم، اإال فأخطلؤه  كثام  أمي كل

 .    ذلغ بكثنم

 رمااطو لاال يُ مااس المنطااا بااللمعنر العاالل ا ال  يجاام  ا نعأاال: ثانيااا      

الخل ، ا إنمل هو امتفلد بما  مابقه ، اجما  ا كتام ا ركاا  أار جوانام 

صاغنم  ا   ألا المنطاا الالاوري هاو لااء.    المنطا ا لل يُ ممه  بادا 

المنطا الفطمي الطبنعي في اشنملا ، اهو  نطا اام  ا عقد ا أنه تقول 

الااه طاام  امااتداله كثناامو  همأهاال  رمااطو ا قاق هاال ، كقناالا . كاال العأااول 

التمثنل ،اقنلا التعأنل،ا قنلا االمتقماء،اقد  خطأ فنهل  خطلء فللشاة  ا  

توم  فنه بعد ل  خذه  ا هو    جهة نلننة قد اهتل بللقنلا الالوري ا. جهة 

                                                 
220
نل  ))هذه ا ية ذكمهل بللمعنر ،ا نالهل هو   ظ  ُ ُذا اْلف ْضل  اْلع  هللاَّ لُء ا  ل غ  ف ْضُل هللاَّ  يُْ ت نه      ي ش   - 3: مورو الجمعة -((ذ 
221
 .  11: اب  راد ا فأمفته ،  : فم   نطوا  
222
 .  131: ،  الممج  الملبا  :  حمد المالبللي  
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كمل  ا .    المفلمطة ا مقماط ا  ف طوا ،ا خطأ فنه  يضل  خطلء فلدلة

ا في المدارا قبال  رماطو ا فاي   لناه  المنطا النونلني كلا  عمافل يُدرق

ابماال  ا األ اام هكااذا فاا  يُمكاا   ا يكااوا  رمااطو  مااس . 223 اا  جهااة نللثااة

كا  الااغ  ا  رماطو قاد ل. المنطا العالل اال الخال  المعامار بللالاوري

ا مأه خلر  قنالا . ملهل في تأمنس ف  المنطا  ل ة ا الالوري خلصة 

تجمنعي  لدي ال يمقر إلر  متوك التأمنس بأي لله  –الالوري  -الشموه

 اا  األلااواه ،ا ال يالااح  ا يُنماام إلنااه  أاال المنطااا بااللمعنر العاالل ا ال 

 –أوهل في انخهل بمبم أ –لك     أمائم األرمطنن  . بللمعنر الخل  

كلب  راد ا دنلا ابماهنل  نهل ينموا  ا الفضال األكبام فاي الغللام يمجا  

ر ، فنتنلماوا هاذه  إلر البلدئ االُمكتشف األاه ا لانس إلار الُمكمال االُمطاوق

الحقلئا ايقفااا  أنهل ا يجعأوا انخهل  رمطو   ممل لأمنطا الالوري 

ُمتعماد ، ال يالاح القاوه باه، ا هاذا ناو   ا  التحمياف ال. ، بل لأمنطا كأاه 

 .اهو  مل  مفوض  ق  ا  أملً 

لتر  ا بعض األرماطنن  المعلصامي  المتعالابن  لشانخهل قاله بأناه ال     

يُوجد  نطا أنم  رمطي ، فكل  نطا هو  رمطي ، ألنه يقول  ملمال  أار 

 .224 بد   دل التنلقض ،االثللث الممفو  

قوله هذا بلطل جمأة ا تفالان  ،اقلئأاه جلهال،  ا جللاد  علناد، :  قوه      

اهو ا تداد لمل قالل باه  رماطو فاي ماعنه ل ماتحواذ  أار .  ا صللم هوك

فملر ت  ذته ا المتاأنماا باه  أار . المنطا النونلني ،ا إلحلقه به بغنم لا

قاال طميقتااه فااي القناالل باانفس العماال ، اهااو  ماال ال يالااح ، إنااه  خااللف لأع

اهاال بااذلغ يمتكبااوا . االعأاال ،ا يقااول  أاار التحميااف ا التغأاانط االتاادلنس 

لنس  225ألنه  اال إا  بد   دل التنلقض. جميمة كبمك في لا العقل ا العأل 

 بااد   رمااطنل ، اال  ف طونناال ،ا ال ُمفمااطلئنل ، ا ال يونلنناال ،ا ال  الااميل 

اشنماالا  اا  المباالدئ ا إنماال هااو  بااد  فطاامي فااي .. . ،اصاانننل ، ا ال ، اال 

فهااو طبنعاي فطاامي يظهاام فنناال تاادريجنل . األملمانة الُمكونااة لأعقاال البشاامي 

فهااو . بتفل اال  كونلتناال العقأنااة الفطميااة  اا  امااطنل األماامي ا االجتماال ي 

أمياااو  اا  أمائاناال، ا قااوو  اا  قواناال الفطميااة التااي تظهاام فنناال طبنعناال 

آدل يعمفاوا بالا لهال  قا   ا  ا كل بني . اجتمل نل ،ا هو    بدائه  قولنل 

خاللئاله القوه بعدل اجتمل  النقنضن  في نفس الا لا ا المكلا ، فهو    

 .إدراكل ا  ملرمة : بدائه  قولهل 

                                                 
223
ا . 115،  21:  ختالام تمجمااة  شالهنم الف ماافة ،  : ا دياوجن  اليمتنااوا.  13: تاالريخ الفأمافة النونلننااة ،  : يوماف كامل  

 . 21: ،   2111ُخالوصنلت الجده المااقي ،  جأة دراملت ، : :  حمد اادفل 
224
 .  21: نظمية العأل األرمطنة ،  :  الطفر النشلر  
225
 .   ال يهمنل هنل  بد  الثللث الممفو  ألنه تلب  لمبد   دل التنلقض ، ا كذلغ  بد  الهوية ، فلألصل هو  بد   دل التنلقض  
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الو مألنل إنملنل بدائنل يعاني فاي  دأاله إفميقنال  ا فاي ألبالت األ ال اا     

نل  جاو ا لال ا لو مأل. ااختبمنله لوجدنله يُدرن  بد   دل اجتمل  النقنضن  

تماام  بمبااد   اادل التناالقض ا ال بأرمااطو ا ال بف ماافة النوناالا ا اختبمنلهاال 

 نااه   عناال هناال، : لوجاادنلهل تعاامر  عناار  بااد   اادل التناالقض ،ا لااو قأناال لهاال

ألنكاامت ذلااغ بشاادو ا لمبماال نهمتناال . اأناام  وجااودو  عناال فااي نفااس الوقااه 

يقام   ا   رماطو ا  باد   ادل  ا لو مألنل تأمنذا قبل  ا. ااتهمتنل بقأة العقل 

 . التنلقض لوجدنله يُدرن  عنر  دل التنلقض 

قبال  رماطو ا لضالرو  -ا لو لل يكا   هال العأال فاي الحضالرات القديماة   

يُدركوا  بد   دل اجتمل  النقنضان  ،  ال تمكناوا  ا  إنشالء  أاول  –النونلا 

قبال  -البشامية بل لو لال تكا . كثنمو، كللحملب ا الهندمة ،ا الفأغ ا الطم 

تادرن  باد   ادل اجتمال  النقنضان  ا نال ا  ملرماة لمال  –لضلرو النونالا 

ألنه ال يُمك  للنملا  ا يعني  أر هذا األرض داا . قل ه لأبشمية قلئمة 

فللحنلو اشنمالننة . إدران لبدائه العقوه ا التاال بهل ،  نهل  بد   دل التنلقض

ول  يضااال  أااار إدران بدائاااه العقاااوه ال تقاااول  أااار الخباااا فقاااط ، ا إنمااال تقااا

 . 226ا ملرمهل

ايجم  ا ال يغنم  نل  نه كمل  ننل بننال  ا  باد   ادل التنالقض هاو  باد        

فهناه ال . فطمي في اشنمالا ،ا ال تالاح نمابته ألي إنمالا بأناه هاو ُ كتشافه

يالح  يضل نمبته إلر  ي إنملا بأناه   مماه ا صاللبه ، باد وك  ناه تكأال 

ألا هذا المبد  لل يك   جهوال لدك اشنملا إدراكال ، ا ال . لوله فنه ،ا كتم

ا نل ،ا ال  ملرمة ،ا    نل فم  يكتم بحونل في  بد   دل التنالقض ، فهاو 

 .227 لل يكتشف  جهوال لكي يُنمم إلنه

 ا  تكأال فاي ا   الشواهد التلريخنة التي تُثبه  ا ارمطو لنس هاو  اه     

 بد   دل التنلقض    النونلننن  هو  ناه تبان   ا المفلماطة كالنوا  أار  أال 

المال كالا  باد   ادل التنالقض .تلل بللتنلقض جمعال ا اتفميقال ، ا تكأماوا فناه

فطميل  نكم النلا  أر المفلمطة قولهل به ، بل ا  نكمه  أنهل  يضال بعاض 

فهذا . هو ااال  ذلغ المبد   ا أنه  ف  يالح القوه بأا  رمطو. 228كبمائهل

فللمجل اجده  هنأ ، فداناه ا توما  . تحميف ا تغأنط ا تدلنس  أر النلا 

ا المفلمطة كلنوا  أر  عمفة تل ة به ،المصوا  أر  خللفته لتحقنا . فنه 

 أماض لهال ،ا لانس  نهال ال يعمفوناه ،  ا  نهال كالنوا يُ  ناوا بحداناه فاي 

 .229الواق  لقنقة

                                                 
226
 .212: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  : خللد كبنم   ه  
227
 . 213: ة الورا  ، األردا ،  جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   مم: خللد كبنم   ه  
228
 . 112:  نطا  رمطو ،  : ا  رمطو .  51: تلريخ الفأمفة النونلننة ،  : يومف كمل  
229
 . 212: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  : خللد كبنم   ه  
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بااان   ا المفلماااطة ا ماااقماط ا  ف طاااوا اهتماااوا بمباااد   ااال اباااذلغ يت     

التنلقض ،ا مبقوا  رمطو في االهتملل به ،ا  هداا له الطميا ،ا هنباوا لاه 

ا يُعااد المفلمااطة  اه  اا  اُاااتهم  اا  النوناالننن  .  لدتااه تنظنااما ا  ملرمااة 

 نهل تخالالوا في التنلقضلت العقأنة جمعهال ا تفميقال ،ا كالنوا  أار دراياة 

فمابقوا باذلغ  رماطو فنمال كتباه  ا   باد  . تنظناما ا  ملرماة : نمو بذلغ كب

 اادل التناالقض ا تفوقااوا  أنااه ألنهاال تمهااماا فااي  بااد ي التناالقض ا  ااادل 

فجالء . فأنكم  أنهل النلا ا  هل العأال قاولهل بلجتمال  النقنضان  . التنلقض 

هل به  هل  رمطو ا اجد األرالنة  هنأو فأخذ جلنبل     مأهل ، ا  مل انتقد

ااا  أنااه ، ا اخااتص بااه ا نماابه إلاار نفمااه بعااد  ياالدات اااكأنة   العأاال ا ركق

ا هاذه العمأناة نفماهل . اانتقلدات هل شنة  اللفهل إلاي  مال  خاذه  ا  ها الء 

لدنه  ند ل  خذ  نهل القنلا الالوري ،ا امتحوذ  أنه بد وك  ا قنلمهل 

طقااه الما ااول فللمجاال  خااذ  اانهل  ملماانلت  ن!!. ظنااي ا قنلمااه بمهاالني 

!!230. 

 

هاي  ا  رماطو كمال  –التي كشافنل جلنبال  نهال –إا الحقنقة الثلبتة : ثالثا     

 نه  قلل  عظل إلهنلته ا طبنعنلته  أر   مله أنمه     هل العأال ، فهناه  قالل 

 يضل  ال كتباه  ا  المنطاا  ل اة ، ا الالاوري خلصاة  قل اه  أار المنطاا 

يمك  إرجل   صوه قنلمه الالوري إلر ا .  -المعمار بللجده  –النونلني 

 ا  مابقه بماهولة ، ا هااذا   ام مابا  ا  اامنل إلنااه ا بننال الاذي  مابقوه فااي 

 مل يعني  ا  رماطو توما  فاي . الك ل  أر التنلقض، ا القنلا الالوري  

ذلغ ، فأخطأ  كثم  مل  صلب فاي نظمتاه إلار القنالا الالاوري ،ا  قلرنتاه 

لتي ألبه    كثنم  ا  الباللثن  هاي  ا قنالا االحقنقة ا. بلألقنمة األخمك

 رمطو الالوري لل يأخذه فقط    مقماط ا ا ف طوا ، ا إنمل  خذه  يضال 

   المفلمطة ، فهل الذي  بم وا فنه بشقنه الالحنح ا الاائف ، ا هل الاذي  

فجاالء  رمااطو . نظقااماا لااه ا  لرمااوه بمختأااف للالتااه المااأبنة ا اشيجلبنااة 

ا نمبه إلر نفمه ، بعد ل  اللر إلنه  انلء  لنمه  ملمانة  ا خذ جلنبل  نه ،

 .  231أللبل

 أمل بأا التالننف في  أل    العأاول لانس  ما   ملمانل فاي العأال ، ألا    

ا ُكتبهاال  مااه قباال  ا تُااداق ا اا  ياُلاانفهل ال . العأااول ُاجاادت ا  ورمااه ا ُدرق

نشأتهل ا ال  يالح نمبتهل إلنه ،ا إنمل يكوا قد الرن في خد تهل ،ا لنس في

ا الاماجح  ا المنطاا النونالني كالا . في ابتكلرهل ا تطوريهل تطويما لقنقنل

                                                 
230
 .211:   ، األردا ،  جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا: خللد كبنم   ه  
231
 . 213: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  : خللد كبنم   ه  
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نل قبل  رمطو ، لك   دانلته لل تالأنل كمل هو  عامار  االشالهد  أار . ُ داق

ذلغ هو  نه مبا  ا ذكمنل  خبلرا ناله صامالة  أار  ا المنطاا النونالني 

أنمااه لأناالا  اا  جهااة ،ا كاالا كاالا يُااتعأقل ، اهااتل بااه المفلمااطة كثنااما فااي تع

ا في بعض المدارا، كمل هو الحله في  كلديمنة  ف طوا ، الذي  هتل  يُدرق

ا  ا  يتتبا  رداد  رماطو فاي . به ،ا جعل تعأقمه الماريل    جهاة  خامك

كتباه المنطقنااة  أاار  خللفنااه يمااتنت   نهاال  ا المنطااا كاالا  عمافاال بمبللثااه 

واقاااف كثناااما  ااال نقااال بعضاااهل ا دانلتاااه ،ا كلناااه ألصاااحلبه  قاااواه ا  

ا هذا االهتملل الكبنم بللمنطا النونالني قبال تاداي   رماطو لاه .  232 رمطو

 . يتطأم التنظنل ا التبويم ا التداي  ، لتمهنل تدريمه افهمه ا  ملرمته 

 

هاال بهاال  اادنلا ابااماهنل      ا  اال تالااننفلت  رمااطو فااي المنطااا االتااي نوق

نلا، ألناه  اا  المعاامار  ا بعااض ا ظماه بااه ، فأ مهاال لانس كماال   اال  ااد

  ملله المنطقنة أنم نلبتة النمابة إلناه ،  ا خامك  شاكون فنهال ، فقاد تكاوا 

ا هذا يعني  ا   مله  رمطو المنطقناة لنماه .  233   تألنف بعض ت  ذته

ا    جهة  خمك فأا المتدبم في   لفلت  رماطو المنطقناة . كأهل    تألنفه 

ا الجده ، ا األأللنط ، يجد قممل كبنما  نهال  ، ككتلب الشعم ، ا الخطلبة ،

هو جم  ا نقل ، ا تأريخ لأمنطا ،  كثام  مال هاو إبادا  اتالاحنح ، ا لهاذا 

ياامد  أاار  خللفنااه ،ا يشااتد فااي نقااد  -فااي كتبااه المنطقنااة–كثنااما  اال اجاادنله 

 ال كالا يفعال قالنس فاي : )) بعضهل ،ا ينقل  قوالهل ا  اواقفهل ،  نهال قولاه

الناالر هااي بللتنلماام ذات  الااعلر كثناامو ، اذلااغ  ا الناالر  قنلمااه  أاار  ا

تولدهل ممي  كمل   ل ، ا  ل بللتنلمم هاو كبنام األالاعلر قاد تولاد ماميعل 

))...234 . 

إا قمامل كبناما  ا  المنطاا الاذي : ابمل  ا األ م كذلغ فنُمك  القاوه         

نااه  رمااطو ا ربماال  كثاامه لاانس  اا  إبدا ااه ،ا إنماال اجااده جاالهاا ي مثاال داق

ا ،  المنطا النونلني ، بعضاه ربمال اجاده  ادانل ،ا بعضاه ا خام أنام ُ اداق

اق مل  نه ربمل اجده ُ نظمل ، ا بعضه اجده ُ بعثما
235. 

ا خنما ، خ صة قولنال فاي  مال  رماطو فاي المنطاا  ناه كالا  ما         

 –ا  فماده .  لديل تمل ل ، أأم  أنه الجم  ا التداي  ا التعأنقلت  ا  جهاة 

ا  خطاأ فناه  خطالء .  كثم  مال  صاأحه  ا  جهاة  خامك  -نظنما ا اتطبنقلت

اهااو قااد اجااده . جائناة ا ا نهجنااة فللشااة فلدلااة تتعأااا بكال  نااوا  القناالا

                                                 
232
 . 312:  نطا  رمطو ،  :  رمطو :  نظم  ث   
233
 11:   ، 1111،  اكللة المطبو لت ، الكويه ، دار القأال  ا بنامات ،  1 نطا  رمطو ، لققه  بد الملم  بداي ،ط :  رمطو  

. 
234
 .  312:  نطا  رمطو ،  :  رمطو  
235
 .211-211: جنليلت  رمطو في لا العقل االعأل،   ممة الورا  ، األردا ،  : خللد كبنم   ه  
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جلهاا بأصوله األملمنة ، فأخاذ  ناه جلنبال ا توما  فناه ،ا نمابه إلار نفماه 

طق فنه  أر  خللفنه تغأنطل ا تدلنمل ، ذ ل ا تقايمل  في  واقف بغنم لا ،ال 

ا أنه فها  مال  رماطو . مجأهل في كتبه المنطقنة ، ا قد ذكمنل طمفل  نهل 

فااي المنطااا ال يُ هأااه بااأا يكااوا المعأاال األاه فنااه ، ا ال فااي  ي  أاال  اا  

اهااذا خاا ر  اال   مااه  اادنلا ابااماهنل فااي تعظنمااه اأأااوه فااي .236العأااول

 .المنطا الالوري اصللبه 

     

بموقااف  اادنلا ابااماهنل  اا  االاا   بااي لل ااد  ايتعأاا : الموقااف الثاااني      

 ادنلا ا فالده  ا . الغاالي  قد ة  نطقنة فاي كتلباه الممتالافر اأأاوه فنهال

في دفل ه     مل الغاالاي هالجل الشانخ  بال  مام ابا  الالا ح فاي انكالره 

 أر الغاالي إلحلقه تأغ المقد ة المنطقنة بللممتالفر، فجالء  ادنلا اطعا  

لغاالي  ا  لناث يادري  اال يادري اانتالام لموقاف فنه نل  لد اطع  في ا

ل ماف جامه هاذا الموقاف الار : ))فقاله: اب  الال ح انقاض   ال الغاالاي

الطع   أر ابي لل د الغاالاي ايضالً ، فاي كتالب  ا  ا ظال ااصافر ااجال 

كتبه الممتالفر في  أل اصوه الفقه ، الغاالي ذكم في بداية الممتالفر اا 

 أملً ال يمتغنر  نه ، ااا هاذا العأال  ا  لال يحكماه  أل المنطا ايهل االخوو 

الل يحذقه ال نقة بعأو ه النه ل  يفكم في طميقة  نطقنة ، منخطأ في العأول 

االخاامك لتاار بللفقااه لتاار بلالصااوه ، فاالبو  مااما باا  الالاا ح اخااذ هااذه 

العبلرو اان  بهل  أر ابي لل د كناف تقاوه هاذا ، اهاذا  أال دخنال ااصا ً 

ل اال نميده اال نحتلجه اأنر هللا  نه ، ابد  يتكأل ك  لً طوي ً هذا  أل  حم

جداً جداً أنم صحنح ،  أر اا ابل لل د الغاالاي فاي تضال نف الممتالافر 

لل يك   نطقنلً ارمطنلً  حضلً بللعكس، كلا اصولنل    طاما  فمياد المجال 

لاه ، ا أل االصوه هو  أال تفمانم النالاو  االما  نة ، اتكأال فناه  ا  اا

بفضااال هللا الااار اخااامه ، يعناااي  ااا  اراد اا يااادرا  اااث ً  أااال المنطاااا  ااا  

الممتالاافر  االد بخفااي لناان  لاال يجااد ااايء ، لكاا   اا  اراد اا ياادرا  أاال 

االصوه  أر طميقة االم  نن  االمتكأمنن  يعاود بال ظل  لئاده بفضال هللا 

 .237(( ا اجل 

 يأنااا اال يالااح إا إلحاال  الغاالااي تأااغ المقد ااة بكتلبااه فعاال ال: أقااول     

ام ل اال  ق ، اقوله بأا المنطا الالوري  قد ة كل العأول ا   لل يُحط 

ادفل   ادنلا  ا  فعال . بهل  أمل  ال نقة في  أمه قوه بلطل جمأة اتفالن 

                                                 
236
جنليالت  رماطو فاي لاا العقال االعأال،   مماة الاورا  ، األردا ، :  نبتنل كل  ل قأنله بللشواهد االتوننا، الأتوما  فناه  نظام كتلبنال 

  :313. 
237
، الحأقاة الخل ماة، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأمأة الغاالي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 

 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
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الغاالي  ائف  تهلفه تضم  نقض  قولة الغاالاي اتأيناد نقاد ابا  الالا ح 

لامد  أار الغاالاي ا ادنلا اتفالانل ذلاغ  اال، قبال تفالانل ا. لفعل الغاالي

األاه، يتعأا بقوه الغاالي الذي  نكمه اب  الال ح :  ذكم هنل   مي  هل ن 

هاي : )) الل يورده  دنلا، اناله  ا الغاالي اصف  قد ته المنطقنة بقولاه

 .238(( قد ة العأول كأهل ، ا    لل يحط بهل ف  نقة له بعأو ه  ص  

الي في المنطا الالاوري لال ينفامد باه هاو  فلده  ا أأو الغا: األ م الثلني  

فقااط، اإنماال هااو أأااو  نااد كاال األرمااطنن  تقميباال ابتااداء  اا   رمااطو إلاار 

االهل  رمطو نفمه، إنه . األرمطنن  المعلصمي   مارا بللف مفة الممأمن 

  ال  ا  نطقاه الالاوري هاو آلاه ينبغاي  أار النالظم  ا يماتخد هل فااي  ي 

األداو الضامارية لكال )) فهاو . حا فنه صنف     صنلر الوجود لندرن ال

بحااث نظاامي، فواجاام  ا يتقاادل البحااث فنااه ماالئم العأااول ، ألنااه يبحااث فااي 

اماط القنلا الالحنح ،ا في المعلرر البمهلننة التاي يطأبهال صاللم كال 

اجعل  نطقه  دخ  لأعأول ، ا  اجم تعأمه قبل االقتماب . 239(( أل  صنل 

 .240((   درامة  ي  أل نظمي

التقمياام : ، صاانف كتلباال ماامله(هااـ 351ت) ا اانهل اباا  لااال األندلمااي      

لحداد المنطا ، لثق فنه  أر اال تنلء بللمنطا ،اقدق ه  أر العأول ، ا قله 

هااو كتاالب جأناال المنفعااة  ظاانل الفلئاادو ، ال أناار لطللاام :  اا  كتلبااه هااذا 

 .  241الحقلئا  نه ، فم   راد  ا يقف  أر  أل الحقلئا فأنقم ه

اآخمهل الفنأمور اب  راد الحفند بأغه به انهاا نته   لل  نطا انخه     

 - ي المنطا الالوري- رمطو اتعالبه له  نه كلا يعتقد  نالنل ة البمهلا

   لل يتعأمهل ف  بمهلا لقنقي له، بل هي البمهلا بعننه ،ا هي  لمك 

الالنل ة التي ااألقلايل البمهلننة ال تتأتر إال بتأغ .بللتعأل    ملئم الالنلئ 

لذا فهو يُطللم  ا تبد   مأنة التعأنل بدرامة هذا .  242هي المنطا الالوري

المنطا  اال ، نل الحملب، نل الهندمة ، نل الفأغ ، نل المومنقر ، نل  أل 

ا يمك .نل يأتي العأل الطبنعي ، ا  خنما  أل  ل بعد الطبنعة ... البالميلت 

 .  243ل المنطا  اال نه    الضماري  ا نبد  تعأنل الحكل

ابنلء  أر ذلغ فهنه يا ل  نه ال لقنقة داا صنل ة البمهلا التي هي      

آلة ل  تبلر ااجبة لمعمفة هللا تعللر ، فتعأمهل امط لمعمفته مبحلنه 

ا  ل  ا الف مفة هل الذي   أمونل القوانن  المنطقنة ، لذا يجم .اتعللر
                                                 

238
  322:   11المنقم ،   : ا الذهبي .   11:    1111الممتالفر في  أل األصوه ، بنمات ، دار الكتم العأمنة،  
239
 .  23: المعأل األاه ،  :  رمطو :  لجد فخمي  
240
 .  13: الجده بن   رمطو ا كلنط ،  :  حمد فتحي  بد هللا  
241
 .  111:   11المنقم ،   : ا الذهبي . 21:    5،   1313القلهمو دار الحديث ،  1اشلكلل في  صوه األلكلل ، ط: اب  لال  
242
 .  221: تهلفه التهلفه ،  : اب  راد  
243
،  1111، دار الطأنعاة ، بنامات ،  1ل الاذهبي، طتأخانص المنلماة ألف طاوا ،تمجماة لما   جناد العبناديو فلطماة كالظ: اب  راد  

  :111  . 
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عأه قنلا صللم المنطا يقنننل اكمهل  أنهل ألنهل ذات قنمة كبنمو ، ج

 . 244اجعأه قنلا الفقنه ظننل الفتقلره لهل.المتخدا ه لهل

إا  اا   اااهم  أماالء اشماا ل الااذي   نكااماا  أاار الغاالااي فعأااه  :ثانيااا      

األاه  اجاا . اب  الال ح، اابا  تنمناة: اقوله ارداا  أنه بقوو ، همل اننلا

ل االاااتغله باالل منطا ، ا  نكاام  أاار  بااي لل ااد فااي اشنكاالر االاامد ، فحاامق

الغاالي   مه  ا المنطا هو  قد ة العأول كأهل ، ا    لل يُحاط باه فا  نقاة 

ا هاذا  امداد ، إذ كال صاحنح الاذه  : له بمعأاول  صا  ؛ا ردق  أناه بقولاه 

ا  ند ل ُمبل  ا  . 245 نطقي بللطب  ، ا كل    إ لل  ل رف  بللمنطا ر مل 

ه االصاط للت المنطقناة فاي  بللاث األلكالل ا اماتعمل:  )) المنطا ، قله

الشااام نة ،  ااا  المنكااامات الممتبشاااعة ،ا المقل ااالت المماااتحدنة ،ا لااانس 

افتقاالر إلاار المنطااا  صاا  ، هااو قعاالق  قااد  -ا هلل الحمااد–بلأللكاالل الشاام نة 

 أنار هللا  نهال كاال صاحنح الااذه  ، فللواجام  أاار الماأطلا   اااه هللا ،  ا 

ا يُخاامجهل  اا   – ي الف ماافة –الء المشاالئنل ياادف   اا  الممااأمن  ااام هاا 

 .246((المدارا ا يُبعدهل 

 

ا  ل الشنخ اب  تنمنة، فتوم  في االنكلر  أر الغاالي االمد  أنه،  ا        

ظُل  ذلغ انه قله بأا إدخله الغاالي لأمنطا في العأول الشم نة ،  نه بد ة   

ل  ا قوله    المنطا بأنه كم. ا  هل  أر المتفقهة لتر كثُم فنهل المتفأمفة 

 عنلر لأعأل ا    لل يحط به ف  نقة له بشيء  ا   أو اه ، فهاو أأاط  ظانل 

 ق  ا اام ل ، فأ ال  قا  فاها جمنا  بناي آدل لامراا  أاو هل داا  نطاا 

النوناالا ،ا   اال ااام ل فماا  المعأااول  اا  الاادي  بللضاامارو  ا هللا تعااللر لاال 

 . 247عأل ا اشيملايُوجم تعأل  نطا النونلا  أر  هل ال

صااانقف فاااي المنطاااا كتااالب  – ي الغاالاااي  –ااأل جااام  ااا  ذلاااغ  ناااه    

 – ي الغاالي  –القمطلا الممتقنل ،ا نمبه إلر تعأنل األنبنلء ، في لن  هو 

نال قاله ابا  .  248تعأقمه    اب  مننل ، الذي هو بداره  خذه    كتم  رمطو

تنمناة  ا  اا  تعظاانل الغاالااي لأمنطاا ا  بللغتااه فااي ذلااغ لال يحالاال لااه  نااه 

 طأوبه ، ا ال   اه  نه اكوكه ا لنمتاه ، ا ظال  توقفال لالئما فاي   ظال 

المطللم اشلهنة العللنة ، االمطللم المبلننة المل نة ، ا لل يغ   نه المنطا 

 . 249انبل

                                                 
244
 .  221،  235: ا تهلفه التهلفه ،  .  11، 11، 11، 12: فالل المقله ،  : اب  راد  
245
 .  111: 1الالفدية،  : ا اب  تنمنة.  215:   3اذرات ،  : ا اب  العملد الحنبأي . 322:   11المنقم،  : الذهبي 
246
 .   133:   23،  المنقم : الذهبي 
247
 .  221-211:   1ا  جمو  الفتلاك ،   . 121:  1العقندو األصفهلننة  ،   
248
 .   15: المد  أر المنطقنن  ،  : اب  تنمنة 
249
 .   111: نفس المالدر ،   
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ب  تنمنة  أار الغاالاي هاي نفماهل تنطباا تأغ الم لظلت التر اللظهل ا    

ا المنطا الالوري اامله ا أمه لت  ذته   أر  دنلا ابماهنل فهو قد درق

لكناه لال يباد  اانبل لاه قنماة اال جنباه  نطقاه األخطالء ، اال  بعاد  ناه كثاامو 

الماالااا ااألخطاالء ااألبلطناال، اإنماال لااد  لااه العكااس، فقااد  صاابح  اادنلا 

ء ،االشاطحلت االضا الت كمال بنناله فاي كتلبنال  جم  االنحمافلت ااألخطل

 .هذا

إا الشاااواهد  أااار فمااالد ابطااا ا   ااال الغاالاااي باااأا المنطاااا : ثالثاااا      

الالوري  قد ة كل العأول ا   لل يحاط باه ال نقاة فاي  أماه كثنامو اقطعناة 

 . في إبطله   مه ادفل   دنلا  نه

إا   ل الغاالي ك ل أنم  أمي، اهاو  ا   جل فلتاه ألناه  أفال  :أولها    

ألا الحقنقة الثلبتة   ل نل هاي  ا . لقلئا التلريخ ا الواق  ا بديهنلت العقوه

المنطا الالوري ال نحتل  إلنه فاي بداياة طأام العأال ،اال فاي اماطه ، اال 

خذ باذلغ ا تفالنل ذلغ هو  نه ال يُوجد  ي  بمر  قأي يجعل األ. في نهليته 

ا ي إنملا يميد طأام  ي  أال  ا  العأاول ال . المنطا   ما الماريل ال  ل 

يجااد  ي   اام يُأا ااه بطأاام  نطااا  رمااطو فااي ابدايااة اال فااي النهليااة،ا هااذا 

فكاال  هاال العأاال تعأمااوا الخااط . ُ جاامب اُ شاالهد ال يحتاال  إلاار دلناال شنبلتااه

اياااالء االكنمناااالء، االأغااااة، االحماااالب، االقااااماءو االكتلبااااة، االعأااااول االفن

االجغمافنال، الفظاوا المحفوظاالت قبال  ا يقام اا  نطااا  رماطو فاي الماانة 

ا ناااد ل قااام اه كااالنوا قاااد تعأماااوا . الثلنناااة  ا األخنااامو  ااا  الاااتعأل الثااالنوي

اتخالالوا في اعبهل، فأل يأخذاا  نه انبل، اال  أمهل  أمل نلفعال، ا عظال 

ا  نه انبل لال يكا    اما جديادا، الذي  قم اه لل يفهموا  نه انبل، االذي  فهمو

اكأهل  ند ل قم اه اجداه صعبل ، كمقم رؤامهل االن   اقالتهل ، اصاعقم 

تفكناامهل، ا نااد ل  كمأااوا دراماااته لاال يجااداا اااانبل جدياادا تحالااأوا  أناااه، 

افملوا  ند ل تخأالوا  نه، الل يجاداا رأباة فاي العاودو إلناه، الال يعاوداا 

فنح  تعأل العأول قبل .  -ه في الجل عةإال    تخالص فن -إلر درامته  طأقل

 ا نقم  المنطا الالوري، ا ند ل قم نله  تعبنل الال نماتفد  ناه اانبل جديادا، 

هاذا هاو لاله  هال . نل  ند ل تخأالنل  نه ااصأنل طأبنل لأعأل الل نمجا  إلناه

فأية فلئدو    هاذا المنطاا  ، اهال  نطاا هاذا . العأل    المنطا الالوري 

 لاانس  اا  الخطااأ . يُاادرا، ايكااوا  قد ااة لكاال العأااول   لللااه يمااتحا  ا 

االجنااوا اصااف المنطااا الالااوري بماال اصاافه الغاالااي ا رمااطو ا اادنلا 

إننل لل نتعأل العأول بللمنطا الالوري  بدا، اال يُمك  اا نتعأمهال . ا  ثللهل  

به، اإنمل تعأمنلهال باللمنطا الفطامي الاذي هاو  ناد كال البشام، ايعمال فننال 

 .نل بمهولة ام مةطبنعنل آل
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 ا ظهور العأول  لل يك   توقفل  أار  إنه    الثلبه تلريخنل: الشاهد الثاني 

فللتالريخ يشاهد .  عمفة  نطاا النونالا ا ال  أار األخاذ باللمنطا الالاوري 

باالا العأااول  اا  هندمااة، اطاام ، افأااغ ، اكنمناالء،  ظهاامت ا تطااورت فااي 

هال ، قبال  ا تظهام الحضالرو ب د  الم ا العما  ،ا الهند ا الالن  ا أنم

رت فنهال العأاول  15النونلننة بأكثم  ا   قمنال ، نال  ناد ل ظهامت ، فقاد تطاوق

فاا   هاال العأاال . قباال  ا يظهاام  رمااطو ا قباال  ا يضاا   نطقااه الالااوري 

ا ك  نال هاذا . التلجوا إلر  نطقه ،اال العأول كلنه  ضطمو لأمجو  إلناه 

قعنل المعلصم ، فاللعأول فاي   لننال  نلبه  تواتم صحنح ،ا يشهد به  يضل اا

ادهاامو بمنلهجهاال ا تطبنقلتهاال ا ال التاال  اال  أاال  نهاال  باادا إلاار  ا  كأهاال   

 .يعود إلر المنطا الالوري لكي يتعأل  نه  نله  التفكنم االبحث العأمي

 

إا الجلنااام النظااامي األملمااي الضاااماري فاااي البحاااث :الشاااهد الثالاااث    

 نطااا النوناالا  ، ا ال  نطااا  رمااطو ، ألا  العأمااي ال يتوقااف  أاار  عمفااة

فعقأنال يُمالرا كال  ناوا  القنالا . المنطا الطبنعي يعمل فننل فطميل طبنعنال 

االتحأنااال ا ااالماااتنبلط ،  ااا  داا  ياااة للجاااة  نااال إلااار  ا ناااتعأل المنطاااا 

باال إا االاااتغله بااه يضاامنل كثنااما ، فنضاان   اقلتناال ،ا يُكماام . الالااوري 

نمنل ، ا يُذهم جهودنل مدك ،  ا   جال اايء ال طلئال رؤامنل ، ايُعنا تفك

 نااه ،ا إذا لالاال لناال  نااه ااايء قأناال فاانمك  االمااتغنلء  نااه كأنااة ، ألنناال 

نتحالل  أنه بمنطقنل الفطامي، اكنال  أار  أال  مابا باه قبال  ا نقام ه فاي 

 . المنطا الالوري 

أال إا  ماال ياانقض  قولااة الغاالااي ايُبطأهاال  نهاال تماات: الشاااهد الرابااع     

إلاا االت ظاالهمو الاابط ا ،  ماال يعنااي قطعاال  يااف افماالد اتهلفااه  قولتااه 

 نهاال انهاال تمااتأال انااه ال  أال داا  نطااا  رمااطو، اهااذه كأنااة بلطأااة . قطعال

ا نهل اا تماتأال  ا  رماطو االا  المنطاا . ينقضهل العقل االعأل  االواق  

. ماه بجهأاهالالوري قبال  ا ياتعأل العأال، فوالاعه بجهأاه، نال تعأال بعاد ل تعأ

اهذا  متحنل، ألا المنطا الالوري لنُقم  ايُقن  يجم  ا يكوا ااالعه قاد 

اهذا يعني  ا  رمطو قاد . تعأل الأغة االحملب االقماءو اأنمهل    العأول 

فللعأل ال يتوقاف  أار المنطاا . تعأل العأل قبل  ا يتكأل في المنطا الالوري

اهذا ينقض   ل .  عأول  االالالوري، اإنمل هو الذي تتطأم قماءته تعأل ال

 .الغاالي ا رمطو ااب  راد ا دنلا

ده         ا نهاال  ا  قولااة الغاالااي تمااتأال  ا هللا تعااللر خأااا اشنماالا ا  اق

بكاال القاادرات لنعااني فااي هااذه األرض ، لكنااه خأقااه ناالقص العقاال ال يعاامر 
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 نااله  التفكناام ا البحااث ا االمااتداله ، ا تمكااه يتخاابط فااي جهأااه  شاامات 

فأمل جلء  رمطو إلر الوجود اكتشف ذلغ المنطا بجهأه الذي خأقاه . قمااال

اهاذا   ال بلطال قطعال . هللا  أنه ، فعأقل به نفمه ، ا د ال النالا إلار تعأقماه 

ألا اشنملا تعأل العأول ا نشأ الحضلرات اصنف الكتم ا قلل المدننلت قبل 

 . قمنل 15المنطا الالوري بأكثم    

 

هو لله  هال  إا  مل يشهد  أر بط ا  قولة الغاالي: م الشاهد الخا     

ا فاالده  ا هاا الء لاال . العأاال المشااتغأن  بااللمنطا الالااوري المتفاامأن  لااه 

. يتمنااا بشايء إيجالبي  باد  باذلغ المنطاا إال المفماطة اتضانن  األاقالت

الاال يااادهل ذلااغ المنطااا انتلجاال فااي العأاال اال اباادا ل فنااه باال الاان   اقاالتهل 

اام رؤامااهل اكبقاال ا  اال  فكاامهلاجهااودهل  . فااي التكاامار االااداراا ، اكمق

اهذا   م ُ  لظ  أر  ملتذو المنطا فأكثمهل لنس  نده    االنتال  العأماي 

نو اال اكمال، ا حالااور فاي قضااليل المنطاا، باال لانس  ناادهل  ي : إال القأنال

إبدا  فنه له قنمة إال التكمار االمفماطلت االاداراا، ألا  والاو هل  قانل 

ا اا  اااذ  اانهل  اا  ذلااغ فهااذا راجاا  إلاار تاادخل  وا اال ا أااول . تهأغا ماا

لكاا  .  خاامك فااي تكوينااه اتعاادد اهتمل لتااه اال يعااود إلاار المنطااا الالااوري

أنمهل     هل العأول األخمك  كثم  نهل  انتلجل اتنو ل اابدا ل في  ختأف 

 أمل بأا  ل يأخذه  هل المنطاا الالاوري  ا   انطقهل قأنال .  جلالت العأول

ايل اركنغ ا عظمه ال يفند، االمفناد  ناه لانس خلصال بهال، ألا أنامهل اه

 . يأخذه بمنطقه الطبنعي    داا  ا يقم  المنطا الالوري  ص  

     

يتعأا بنقض  ادنلا لمقولاة الغاالاي ادفل اه  -السادس  -الشاهد األخير     

 إا دفاال   اادنلا  أاار  قولااة الغاالااي ا وقفااه  اا  المنطااا:  نااه ، ا فاالده 

الالوري هو ظالهمه دفال   ا  الغاالاي اانتقالد البا  الالا ح، لكا  لقنقاة 

ألا . ك  ااه هااو انتالاالر الباا  الالاا ح اانتقاالد لأغاالااي ادلااض لمقولتااه

 دنلا ذكم  ا الغاالي في كتلبه الممتالفر لل يأتال فنه بللمنطا الالوري، 

اا اباال لل ااد الغاالااي فااي تضاال نف : ))فقااله. اال فاي كتلبااه  نطااا صااوري

الممتالفر لل يك   نطقنلً ارمطنلً  حضلً باللعكس، كالا اصاولنل  ا  طاما  

فميد المجل ، ا أال االصاوه هاو  أال تفمانم النالاو  االما  نة ، اتكأال 

فنه    االه بفضل هللا الر اخمه ، يعني    اراد اا يدرا  ث ً  أل المنطا 

ا  أال    الممتالفر  لد بخفي لنن  لل يجد ايء ، لكا   ا  اراد اا يادر

االصوه  أر طميقة االم  نن  االمتكأمنن  يعاود بال ظل  لئاده بفضال هللا 
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اهذا ا تمار صاميح  ا   ادنلا بالاحة نقاد ابا  الالا ح . 250(( ا اجل 

ألا  عنر ك ل  دنلا  ا الغاالاي تكأال . ااب  تنمنة لموقف الغاالي ا قولته

.  ا يوجد فناه    صوه الفقه في الممتالفر  ب   نطا النونلا، اال يُمك  

فعأل  صوه الفقه  أل قلئل بذاته اال يحتل   بدا إلر المنطا الالوري، النس 

صااحنحل قااوه الغاالااي بااأا المنطااا الالااوري  قد ااة لكاال العأااول ، الاانس 

 .صحنحل  ا    لل يحط به ال نقة في  أمه

 

ربمل يعتمض  أننل  دنلا فاي نقضانل لمقولاة الغاالاي ابنالا  ادل : ثالثا     

دراا المنطا تجعأاغ ذكاي : )) ة افلئدو المنطا الالوري بمل قللهالماري

 . 251((اتنلظم الف مفة في هفواتهل

إا الحقنقااة لنمااه كااذلغ ، ألا الااذكلء  نااه جلناام فطاامي اآخاام : أقااول     

 مأااي يتقااوك بللمملرمااة االفهاال فااي  ي  أاال  اا  العأااول الاانس بقااماءو اال 

قشقة اتكمنم المؤاا االجاده فهذا يايد في الش.  ملرمة المنطا الالوري

االمفمطة اتضانن  األاقالت االجهاود  مال قاد يجعال صاللبه قأنال المعمفاة 

فللاذكلء . ايتكأل ب   أل في   ور كثنمو بد وك المنطا كمال لاد  ألرماطو

ال يتوقف  بدا  أر المنطا الالوري، اإا ملهل فناه فا  يُمالهل إال بللقأنال، 

ء الفناياالء االكنمناالء االطاام االفأااغ   االشاالهد  أاار ذلااغ هااو  ا  عظاال  أماال

باال كثناام  اا  . فااي   لنناال   ذكناالء اال  أاال لهاال بااللمنطا الالااوري  صاا 

ايشاهد الواقا  .المختالن  في الميلالانلت ال  عمفاة لهال باللمنطا الالاوري

 ا كثنااما  اا  الدارماان  لأمنطااا الالااوري لنمااوا بأذكناالء الاانس  ناادهل إال 

الو كلا . فظونهل    إ لقتهل لأفكم اإتعلبهالقوالم الفكمية الالورية التي يح

المنطا يور  الذكلء االفهل الالحنح  ل كلا  عظل  تبل ه قديمل الاديثل  ا  

 كثاام الناالا انحمافاال اخطااأ االاا ال ، كماال هااو لااله  رمااطو ا تبل ااه  اا  

 .  252الف مفة الممأمن  اأنمهل

ياتكأل  ا  يتمثال فاي قاوه  ادنلا اباماهنل  ناد ل كالا : االعتراض الثااني   

 .253(( متحنل تفهل الفأمفة بداا فهل المنطا ااال )) المنطا الالوري

قوله أنم صحنح في  عظمه بل اال يالاح قولاه داا اماتثنلء، ألا : اقول   

الحقنقة لنمه كاذلغ، فعادنلا كالا ياتكأل  ا  المنطاا الالاوري، اهاو جااء 

اهااذا المنطااا . صااغنم ااصااطنل ي  اا  المنطااا الفطاامي المغااما  فنناال 

                                                 
250
، الحأقاة الخل ماة، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5،مأمأة الغاالي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  :  دنلا إبماهنل  

 .  hAlnasi@DrAdnanIbrahimAltafreg: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
251
 . 31: دراا المنطا ، تفمي  هبة مأنمة قوال ، تنمنا  حمد  داي، الدرا الثلني،   :  دنلا إبماهنل  
252
جنليالت  رماطو فاي لاا العقال االعأال، ا خللفاة الف مافة المماأمن  لطبنعنالت :  نبه ذلغ بعشمات األدلة في كتلبن     كتلبي، همال 

 .القمآا الكميل
253
 .  111: دراا المنطا ، تفمي  هبة مأنمة قوال ، تنمنا  حمد  داي، الدرا الملدا ،    : دنلا إبماهنل  

 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
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طبنعي يظهم فننال تادريجنل ايااداد نماوا اقاوو باللعأل االمملرماة اال يحتال  

االفأمافلت كثنامو جادا . اشنملا إلر المنطا الالوري لننمو  نطقاه الفطامي

لمم األديلا االمذاهم االعأول اال يشتمط فنهل تعأل المنطا الالوري  بدا 

نة التااي ندرمااهل اإنماال يُشااتمط فنهاال العأاال االفهاال ا عمفااة االتجلهاالت الفأمااف

فنعااامر  نلهجهااال اخاللئالاااهل ا الاااطأحلتهل داا الحلجاااة إلااار المنطاااا 

اال نحتاال  إلاار  عمفااة  فلهنمااه إال  نااد ل نااأتي إلاار درامااة . الالااوري  باادا

المنطااااا الالااااوري فقااااط ، بحكاااال  ا لكاااال  ااااذهم  ا اتجااااله  الااااطأحلته 

ا فلهنمه، فهذا الذي  طأوب اهو اجاوب  عمفاة  الاطأحلت ا فالهنل كال 

ا مال يثباه  ادل صاحة قولاه هاو . ادي  ا ذهم ،فقوه  دنلا ال يالح  أل 

 ا كل    يميد  عمفة الفأمفلت لنس فاي للجاة اال يجام  أناه إلار دراماة 

فما  يامد دراماة . المنطا الالوري اإنمل  أنه درامة تأغ الفأمفلت نفماهل 

 الفأمفة الملركمنة  ا الوجودية ال يحتل  إلر درامة المنطا الالاوري  بادا،

اإنماال يجاام  أنااه اا يفهاال  الااطأحلت ا فاالهنل هااذي  المااذهبن ، يفهمهماال 

االالاااحنح  ناااه هاااو جااااء  ااا  العقااال  –باااللمنطا الطبنعاااي ال الالاااوري 

لكاا   اا  يميااد درامااة المنطااا الالااوري  أنااه  ا يفهمااه، لكاا  . -الفطاامي

ال يتطأم بللضمارو درامة المنطا  -داا المنطا-درامة الفأمفة النونلننة  

. نهاال ظهاامت قبأااه ، األنااه ال يُمثاال إال جاااءا صااغنما  نهاال فقااطأل.الالااوري

فنُمك  قماءو إلهنلت فأمفة النونالا اإنمالننلتهل اطبنعنلتهال  ا  داا  ا نقام  

اهذا   م  لرمته بنفمي فقد قم ُت الفأمفة النونلننة كأهل . انفهل ذلغ المنطا

أال، ا ظهامت جنليلت  رمطو في لا العقل االع: تقميبل اصنفه فنهل كتلبي

فنه جلنبل كبنما     خطلئه اخمافلته اانحمافلته العأمنة االمنهجنة  ا  داا 

 ا   ود إلر المنطا الالوري  صا ، إال فاي المواالا  التاي لهال   قاة باه 

ا ند ل رجعُه إلنه لل  قم ه به اإنمل قم تاه باللمنطا الفطامي، فهاو ال . فقط 

طمي الذي هو طبنعي فننل لكي نقام ه يُقم  بنفمه اإنمل يحتل  إلر المنطا الف

ام . به فهو بذاته  نطا ُ بهل ُ غأا ُ عنا لأفكم اُ ضن  لأجهد االوقه، اُ كمق

ا أنه فحكل  دنلا القطعي أنام صاحنح . لأمؤاا، اب  جداك في النهلية 

 أمل بأا فأمفلت البشم ظهمت قبل المنطا الالوري بقماا، بل هاو . قطعل

اإلار يو نال هاذا االمنطاا . لفطامي الانس العكاسنفمه كلا نتنجة لأمنطاا ا

الفطمي هو  ملا كال العأاول اباه نادرا  ختأاف  ناوا  المنطاا االمناله  

 .العأمنة

 

يتمثل في قوه  دنلا ابماهنل  ناد ل كالا ياتكأل  ا  : االعتراض الثالث      

يمتحنل  ا تفهل تفمنم الفخم الاما ي ااأللوماي داا : )) المنطا الالوري
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لمنطا ، متتبعثم ألنغ متجد في كل صفحة  ا هاذه قضانة  همأاة،  ا تفهل ا

. اهذه قضنة اخالنة  كمهل  ي  كس الممتوك ألنهل دخأه في  أول المأة

 .254... ((لتر الو  ردت  ا تمد ال يُمك   ا تمد 

قولااه هااذا أناام صااحنح فااي  عظمااه ، اهااو لكاال  االل ال يالااح  :أقااول   

   أاال ، قللااه جهاا ، اا جحااودا إصااداره، افنااه تغأاانط ات  اام ، اكاا ل باا

يجم  ا نعأل اا القمآا الكميل ال يحتل   ألنه أوال. ا نلدا،  ا لغلية في نفمه

فهمه إلر المنطا الالوري  بدا، فهو يُفهل باللقمآا  اال، ابللمانة الالاحنحة 

نلنناال، ابللأغااة العمبنااة نللثاال، ابااأقواه الالااحلبة االمااأف الالااحنحة رابعاال، 

اال يحتل  فهمه  بدا إلر فأمافة النونالا اال . العأول خل ملابحقلئا العقوه ا

 أماوا  - أانهل الالا و االما ل- أمال بالا النباي اكال األنبنالء. إلر  نطقهل 

 قوا هل العأول اربوهل التمبنة الحمنة بللعقل الفطمي    داا  ي إالرو اا 

 ا أار  انهجهل ماالر  تبال هل بال ا عظاال. اهتمالل بحكلياة المنطاا الالااوري

 .البشم قديمل الديثل  أر نفس ذلغ المنه 

يجاام  ا نعأاال  ا  أااول اشماا ل كأهاال  نهاال التفماانم  صااأهل  اا  :  ثانيااا     

الشم   اال ، نل نمه اتقعدت اُدانه بعنادا  ا   نطاا النونالا نلننال ، لكا  

بعض المنهاا ن  االمضاطمبن  نفمانل افكميال  ا   تاأخمي  أمالء اشما ل 

 دخأاوا المنطاا الالاوري فاي الشاميعة فألادنوا فمالدا كلب  لاال االغاالاي 

كبنما في الفقه ااألصوه االفكم اشم  ي  ل اة، اتاأنم بهال كثنام  ا   هال 

 أمل بأا كثنما  ا   أمالء اشما ل قاديمل الاديثل . العأل في   لنهل إلر النول

ا أنه فم  العنم االخملرو، ا   قأة العأل االفهال . قد رفضوا ذلغ اقلا وه

. يحد  ذلغ االنحمار رأال االاوح فمالده االامره ا ادل الحلجاة إلناه  ا

االم مااف لقاال  يضاال  نااه رأاال ظهااور األ اام فااي  الاامنل الحااللي  اال يااااه 

نن  يواصااأوا  بعااض المقأاادي  االمتعالاابن  ألباالطنأهل  اا  اهاال العأاال الُمحااد 

نشاام المنطااا الالااوري بللثناالء  أنااه االااد وو إلنااه االاادفل   نااه بللشاابهلت 

 .نل كمل فعل  دنلا ابماهنلااألبلط

 

يماتحنل اا " إا  دنلا  خطأ خطأ فللشل  ناد ل  صادر لكماه بأناه : ثالثا   

هذا ك ل بلطل اأميام جادا اال ...." نفهل تفمنم  تفمنم الما ي اا لومي 

يالح قوله  بدا ،ألا كتم الف مفة األرمطنن   نفمهل نقم هل انفهل  عظمهال 

الالااوري، فكنااف بعاادنلا يااا ل  ذلااغ الااا ل  اا  داا العااودو إلاار المنطااا 

إا الحقنقااة لنمااه كماال   اال . البلطاال فااي قااماء بعااض تفلماانم القاامآا    

 دنلا، ألنه بمل اا فهل القمآا الكميل ال يتوقف  بدا  أر المنطا الالوري، 
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اقد فهمه الالحلبة االتلبعوا اأنمهل داا المنطا الالوري إلر يو نل هاذا 

ابماال  ا . القاامآا يتوقااف  أاار المنطااا الالااوريفنمااتحنل  ا يكااوا تفماانم 

األ م كذلغ ، فتفمنم الما ي اا لومي يمك  فهل  عظل  ال فنمهال   ا  داا 

المنطا الالوري  همل للاال ادخله المنطاا الالاوري، ألا القامآا الكاميل 

نعاال فااي تفماانميهمل جلناام قأناال  اا  المنطااا فااي بعااض . .يااأبر ذلااغ قطعاال

قحل ل، ايُمك  االمتغنلء  نه ألنه لانس  صا  فاي المواال ، لكنه  قحل فنهل إ

 .التفمنم

ا اا  جهااة  خاامك، فااها  ماال يُثبااه بطاا ا قااوه  اادنلا بلمااتحللة فهاال     

 : التفمنمي  داا المنطا الالوري الناللا ا تنلا    التفمنمي 

لمار الهجلء، الل "  آلل" تفمنم : )) الهمل نص    تفمنم الما ي ، قله   

ا أل  ا األلفلظ التي يتهجر بهل  مملء  مامنلتهل .ممألة األالرفنه  مألتلا ال

الحمار المبموطة ألا الضلد  اث ً لفظاة  فامدو دالاة باللتواط   أار  عنار 

 متقل بنفمه    أنم داللة  أر الا لا المعان  لاذلغ المعنار اذلاغ المعنار 

فثبااه  نهاال  مااملء األنهاال يتالاامر فنهاال ( الاامب ) هااو الحاامر األاه  اا  

 للة االتفخنل االتعميف االتنكنم االجم  االتالغنم االوصاف ااشمانلد بلأل

ااشاللفة فكلنه ال  حللة  مملء فها قنل قاد راك  باو  نمار التم اذي  ا  

 ا  قام  ( ) صاأر هللا  أناه اماأل )  بد هللا با   ماعود قاله قاله رماوه هللا 

قوه آلل لمر لمفلً    كتلب هللا تعللر فأه لمنة االحمنة بعشم   ثللهل ال  

الحديث ااالمتداله به ينالقض  ال ( لك   لف لمر االل لمر ا نل لمر 

ذكااامتل قأنااال مااامله لمفااالً  جااال اً لكوناااه اماااملً لأحااامر اإطااا   امااال  لاااد 

فاما  األاه .  عالني تمامنة لمافهال.المت   ن   أر ا خم  جال   شاهور

ناه  لفلظالً  نهل را اوا هاذه التمامنة لمعالا لطنفاة اهاي  ا الممامنلت لمال كل

كأماال نهل اهااي لاامار  فاامدو ااألماال ي تمتقااي  اادد لمافهاال إلاار الث نااة 

اتجه لهل طميا إلر  ا يدلوا في االمل  أر المممر فجعأاوا الممامر صادر 

كل امل  نهل إال األلف فهنهل امتعلراا الهماو  كلا  مملهل ألنه ال يكوا إال 

الاما ي  ماتحنل إال باللمنطا فهل فهمنل لهذا الانص  ا  تفمانم  .255((ملكنلً 

فاأي  . ،  لنس فهمه ااالح ال يختأاف  ا  التفلمانم األخامك  !!الالوري  

 . ل   مه  نلا   

 

: ))  نص    تفمنم ا لومي  بد  في تفمنم مورو الملئادو بقولاه :الثاني      

نُاوْا   ْافُاوْا ب الْلُعقُو" بمل هللا الملم  الملنل  ي   آ    -1: الملئادو - "د  ي ال   يُّه ال الَّاذ 

افاار اافاار ا افاار : الوفاالء لفااظ  اال يقتضاانه العقااد االقناالل بموجبااه ايقااله 
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بمعنر لك  فر المايد  بللغة لنمه فر المجمد ا صل العقد المبط  حكمل نل 

تجو  به    العهد المونا افم  الطبممر بن  العقاد االعهاد باأا العقاد فناه 

انناان  االعهااد قااد يتفاامد بااه االااد   عناار االمااتنثل  االشااد االيكااوا إال باان 

 لدهل  ا المماد به العهود التر : ااختأفوا فر المماد بهذه العقود  أر  قواه 

 خذ هللا تعللر  أر  بلده بلشيملا به اطل تاه فنمال  لال لهال  ا لامل  أانهل 

اهااو  ااماك  اا  اباا   باالا رالاار هللا تعااللر  نهماال انلننهاال العقااود التاار 

كعقاد اشيمالا ا قاد النكالح ا قاد البنا  انحاو ذلاغ االناه يتعلقد النلا بنانهل 

ذهم اب   يد ا ياد با   ماأل انللثهال العهاود التار كلناه ت خاذ فار الجلهأناة 

 أر النالمو االم ا رو  أر    ظأل اراك ذلغ     جلهد االمبن  اقتلدو 

اأنمهل ارابعهل العهود التر  خذهل هللا تعللر  أر  هال الكتالب بللعمال بمال 

التوراو ااالنجنل  مل يقتضر التالديا بللنبر صأر هللا  أنه ا مأل ابمل فر 

فهاال فهمناال لهااذا الاانص  اا  تفماانم ا لومااي   مااتحنل إال  .256...((جاالء بااه

،  لاااانس فهمااااه ااالااااح ال يختأااااف  اااا  التفلماااانم !!بااااللمنطا الالااااوري  

 .األخمك  

فمنمي  ك ل فلنظم اتدبم ايهل القلرئ ،  لنس قوه  دنلا بلمتحللة فهل الت   

فهال كالا المجال يعاي . !!أنم  أمي،اهو  جل فة     جل فلتاه الكثنامو   

 .  ل يقوه،  ا  ا تعالبه لأمنطا الالوري  نعه    قوه الحقنقة  

 

ربمل يقوه به  دنلا ابماهنل  ا أنامه  ا  األرماطنن   :االعتراض الرابع   

كقناالا التمثناال  -بماال  ا العأاال بمنطااا االمااتداله الجائااي:  فاالده  ا يُقااله، 

هماال  -قناالا الشااموه –ا نطااا االمااتداله الكأااي  -،االتعأناال، ااالمااتقماء

  ماا الماريلا في العأل ا أنهمل تقول العأول ؛ فها هذا يتطأم  نل  عمفة 

 .المنطقنق  الالوري ا التجميبي  عل 

لاانس كااذلغ، اذلااغ القااوه فنااه تحميااف اخاادا  ، اال  إا األ اام :أقااول        

ألناه يجام  ا ال يغنام  نال  ا القنالا الكأاي . تالح التموية بان  المنطقانق  

لنس هو األصل في العأل ، ألا  صل العأل هو القنلا الجائاي ، ا لاواله  ال 

ا بماال  نناال تحالااأنل  أاار العأاال الكأااي بااللعأل . تحالااأنل  أاار القناالا الكأااي

هذا يعني  ا العأل لالل بللجائي  اال ، ا هو الذي  اجاد الكأاي الجائي ، ف

نلننل ، ا  ا العأل الجائي ال يتوقف الحالوه  أنه  أر  عمفة الكأاي ، لكا  

فمنطاا االمااتداله .  عمفاة الكأاي تتطأاام  اال اجاود ا عمفاة العأاال الجائاي

 الجائي هو الضماري،ا صل كل العأول ، ابه تتطور العأاول ، ا  ال الكأاي

فهو جاء    المنطا الجائي اال يُمك  اا يكوا اص   متق ، اال يمتطن  
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 ا يمتقل بنفمه اال  ا يُطور العأول إال بقدر يمانم الام   كلناه فاي  نطاا 

االماااتداله الجائاااي الوامااا  القااالئل  اااث   أااار قنااالا التمثنااال، االتعأنااال، 

 . ااالمتقماء

 

 دنلا ابماهنل  ا أنمه     ربمل يقوه به :-الخام  -االعتراض األخير     

إا للجتنال إلار المنطاا الالاوري  ثال للجتنال : األرمطنن  ،  فلده  ا يُقله

إلار تعأال قوا اد الأغاة  ا  نحااو ا صامر ا إ ا ء ؛ فهاو إذا الاماري لناال 

اهذا يوجم  أننال تعأماه ،اال يالاح ذ اه اال . كضمارو تعأقمنل لقوا د الأغة

 .هجمه 

، ألنااه يجاام  ا نُناالقي هااذا األ اام  أاار  هااذا ا تااماض ال يالااح :أقااول   

فبللنماابة لأممااتوك الفطاامي فااها اشنماالا . الفطاامي ، االتعأنمااي :  مااتوي  

يتعأل  ملرمة التفكنم المنطقي الفطمي ااكتمالب الأغاة  ناذ صاغمه بطميقاة 

. فطمية  فوية تفل أناة بان  قدراتاه الطبنعاة ااماطه األمامي ااالجتمال ي 

طفاال يالاابح قاالدرا  أاار  ملرمااة جلنباال كبنااما  اا  اهااذا يشااهد بااه الواقاا  فلل

التفكنم المنطقي الفطمي ، اامتخدال لغاة االدياه ا جتمعاه فاي الوقاه الاذي  

اهااذا يعنااي  ا الطفاال يااتعأل التفكناام المنطقااي . يأتحااا فنااه بااللتعأنل المماامي 

فهاو إذا لانس . الفطمي االأغة بللمملرمة ا لنس بللتعأنل التأقنني المعمار 

إلر تعأقل المنطا الالوري ،ا ال إلار تعأقال قوا اد  ياة لغاة باللتعأنل في للجة 

 . التأقنني 

ا  ل بللنمبة لأممتوك التعأنمي ، فنتعأا باتعأل اشنمالا الكتلباة ا القاماءو     

افااي هااذه المملأااة ياادخل الطفاال إلاار . لنااتمك   اا  تأقااي  ختأااف العأااول 

رمتهمل طبعل ، فملذا يحتل  المدرمة ا هو قلدر  أر التفكنم االك ل ، ا  مل

إذاً   ، إنااه يحتاال  إلاار تعأقاال الحاامار ا األرقاالل االحماالب ا قوا ااد الأغااة 

األملمنة  لكي يمتطن   ا يقم  ايكتم ، لكنه لانس فاي للجاة  بادا إلار تعأال 

ألا المنطااا فااي هااذه الحللااة ال يحتاال  إلنااه الطفاال لكااي . المنطااا الالااوري 

ه فطميال ،اال لكاي ياتعأل الكا ل ، ألناه قاد تعأقماه يتعأل التفكنم ، ألنه قاد تعأقما

ملبقل ،ا ال يحتل  المنطا لتعأل القماءو ا الكتلبة ، ألنه ال يُعأقال القاماءو ا ال 

ا إنمل يكوا في للجة إلر تعأقال الحامار ا قوا اد الأغاة  لنماتطن  . الكتلبة 

 . قماءو المنطا الالوري ا أنمه    الفنوا ا العأول 

  -الكتلباة االقاماءو -األ م كذلغ فانح  نحتال  إلار تعأقال لغاة العأال ابمل  ا    

بعد تعأمنل التفكنام االأغاة األل فطميال ااجتمل نال، لكننال ال نحتال   بادا طاواه 

فعدنلا ابماهنل  خطأ خطأ بننلً في .  مالل لنلتنل إلر تعأل المنطا الالوري

 .ننلئه  أر المنطا الالوري اأأوه فنه ادفل ه  نه 
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 دنلا ابماهنل لقاوه ابا  تنمناة فاي المنطاا  بنقد يتعأا : الموقف الثالث     

: )) ، فقاله  ادنلا(( اال ينتفا  باه البأناد، اال يحتل  النه الاذكي: ))الالوري

فلب  تنمنة لعام لعباة كشافنلهل، صاحنح اناه ال يحتال  إ، لكا  العالديوا  ثأنال 

لااذي  جاادداا المنطااا لااذالغ اباا  تنمنااة الااد ا. ))257((ماانفهل ايطبااا اينتفاا  

: ااراداا نقده في اانلء كثنمو ، االف  دو كتم  نهال اننالا ايهال االخاوو قاله

اهااي كأمااة . هااو  أاال ال ينتفاا  بااه البأنااد، اال يحتاال  النااه الااذكي  فااي النهليااة

صحنحة اأنم صحنحة ، صحنحة اذا  نار بللاذكي المجال العبقامي الفمياد 

قمو في رتبة كلناه اارماطو ااباو    نو ه النس كل البشم هل ه الء العبل

لل ااد الغاالااي  ااث ً ، لكاا   عظاال ذكاالء الناالا  االدي اهاا الء لااوال ناااالهل 

ااصطنل هل  قلينس المنطا ، الخطباوا فاي ااانلء كثنامو يقعاوا فنهال صاح 

 .258((اال أل 

 

 اال، الحقنقة إا  دنلا ابماهنل هو المغللط االمدلس االمت  ام،  :أقول    

الااانس صاااحنحل  ا المنطاااا . تنمناااة كمااال مااانبننه قميبااالالااانس الشااانخ ابااا  

فهااذا كاا ل . الالااوري يحتاال  إلنااه  عظاال الناالا ألنهاال  اا   تومااطي الااذكلء

بلطل قطعل بمل بننله في المواقف الملبقة بأا المنطا الالوري ال يحتل  إلنه 

ألا المنطا  ينماوا فانهل نماوا . النلا كأهل في  ي  ملأة     مالل لنلتهل

الانس صاحنحل  ا البشام . الكأاي -   كل   ،  نه  نطاا الشاموهطبنعنل ال

قديمل الاديثل يماتخد وا  قالينس المنطاا الالاوري، فهاذا تحمياف اافتاماء 

ألا كااال النااالا يماااتخد وا  ااانطقهل الفطااامي ال األرماااطي، .  أااار النااالا

االذي  يممعوا باه ال يماتخد ونه فاي لنالتهل . ا عظمهل  ال يمم  به  ص 

االقأاااة القأنأاااة الاااذي  يماااتخد ونه يُدرماااونه لأت  ناااذ . العمأناااةالعأمناااة اال 

االط ب فقط، اال يكلد  لادهل يماتخد ه فاي لنلتاه العأمناة اال العمأناة، إال 

 .    أر  نه جاء    المنطا الفطمي، كمل يمتخد ه أنمهل    النلا

 

تأغ المقولة لل يقالد  ا  ل اة النالا إا الشنخ اب  تنمنة  ند ل قله  :ثانيا   

يحتلجوا إلار المنطاا، اإنمال هاو ن ق اد المنطاا الالاوري ابان  فمالده ا ادل 

ا ا فلئدتااه . الااماريته للنماالا، ا ا تحالاانل العأااول ال يتوقااف  أنااه  باادا

القأنأة لنمه خلصة به، اإا اشنمالا يتحالال  أنهال فطميال بعقأاه ااجتهالده 

ل قالاده  ادنلا قطعال، ألناه لاو كالا  عظال النالا فهو لل يامد  ا. اطأبه لأعأل
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يحتلجونه لمل صنف اب  تنمنة كتلبن  في نقض المنطا، المال رفضاه  طأقال 

. الث  أر تمكه، المل الن  اقته لأامد  أناه، بال المال اماتطل   ا ينقضاه

فلب  تنمنة لل يأعم  ياة لعباة، اال كشافهل  ادنلا اباماهنل، اإنمال كشاف  أار 

 .  ل الشنخ ، اافتمائه  أنه ا أر القماءت  به اتحميفه لك

 

افنمل يأتي بعض  قواه الشنخ اب  تنمنة تُبن  لنل  وقفه    المنطاا ا مأاه   

  ل بعد فأني كنه دائمل ا أل اا المنطا النونالني ال يحتال  )) :في نقده، فقله

إلنه الذكي اال ينتف  به البأند الك  كنه المم اا قضليله صالدقة لمال ر ينال 

   صد  كثنم  نهل نل تبن  لي فنمل بعد خطأ طلئفة  ا  قضاليله اكتباه فاي 

ذلااغ ااانبل الماال كنااه بلالمااكندرية اجتماا  بااي  اا  ر يتااه يعظاال المتفأماافة 

بللتهوياال االتقأنااد فااذكمت لااه بعااض  اال يمااتحقونه  اا  التجهناال االتضااأنل 

ااقتضاار ذلااغ انااي كتبااه فااي قعاادو باان  الظهاام االعالاام  اا  الكاا ل  أاار 

الل يك     همتي ألا همتي كلنه فنمل كتبتاه .ا  ل  أقته تأغ المل ة المنط

 أنهل في االلهنلت اتبن  لي اا كثنما  مل ذكماه في المنطا هو    اصوه 

فملد قوله في االلهنلت  ثل  ل ذكماه    تمكنم الملهنلت    الالفلت التي 

داد ماموهل ذاتنالت ا ال ذكاماه  ا  لالام طام  العأال فنمال ذكاماه  ا  الحا

ااألقنمة البمهلننلت بل  ل ذكماه    الحداد التي بهل تعمر التالورات بل 

فاأراد بعاض النالا  ا يكتام .  ل ذكماه    صور القنلا ا واده النقنننلت 

 ل  أقته إذ ذان    الك ل  أنهل في المنطا فأذنه فاي ذلاغ ألناه يفاتح بالب 

االااعلر  اال   عمفااة الحااا اإا كاالا  اال فااتح  اا  باالب الاامد  أاانهل يحتماال

 .259(( أقته

ا مال قللااه الشانخ فااي نقاده لأمنطااا الالاوري ارفضااه لاه ابناالا  يفااه        

ا هو كأحل جمل أث  أر ر ا جبل ا م ، ال مهل فنُمتقر ،ا : ))اتهلفته

اانتقااد الف مااافة فااي جعأهاال المنطااا  ناانااال .  260((اال ماامن  فننتقاال إلنااه

بااه فااي  أااو هل إال قأاان  ؛ ففااي لعأااو هل ،  اا   ا لقنقتااه  نااه ال يكاالد يُنتفاا  

العأاااااول الميلالااااانة  هأهااااال  ماااااتقأوا بهااااال داا إلتفااااالت لمنطاااااا  رماااااطو 

افي العأول الطبنعنة االطبنة ، فها الذي صاحق  نهال ال يمجا  .ااصط للته 

ا هال هاو إ الل . فنه ُلذاقه إلر المنطا النونالني ، اال يماتعننوا بشايء  ناه 

ا صدققه التجلرب كثناما  ا   قوالاه  صنل ة الطم  بُقماط ، بم  في الطم

ا  ال فاي .  261،ا لل يمتع  بشيء    المنطا ، ا هو قد  ال  قبال  رماطو

  ور الحنلو العمأنة ، فنمك اب  تنمنة  ا  كثم   ورهل ال يالح فنهل امتعمله 
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المنطاااا ، اال يكااالد يُنتفااا  باااه فنهااال ؛ ا  ا  هااال المنلماااة  اااث  ، يحققاااوا 

 .  262حتلجوا فنهل إلر التمنطا أماالهل الدننوية، اال ي

      

ا يمك الشنخ اب  تنمنة  ا إدخله المنطا إلر العأول الالحنحة هو  مال     

ال  بمر له ،ا ال نف  فناه ،ا ال فلئادو  أمناة تُمتجار  ناه ، إال إتعالب الاذه  

،اتضااانن  الوقاااه ،ا كثااامو الهاااذيلا ،ا إبعااالد اشاااالرو ،ا تطويااال العبااالرو 

العأل ا تعمنم يمنمه ،    قأة العأل ا التحقنا ؛ فدهق كل ،اإبعلد القميم    

ذلغ  أر  ا صنل ة المنطا قأنأة المنفعة كثنمو الحشو االشقشقة ،    العأل 

 . 263 ا كل  ل يمك   أمه بللمنطا الالوري ، فنمك   أمه    دانه

   

ناال  ااالر اباا  تنمنااة إلاار  ا  نطااا  رمااطو يوجااد باان  نااو ن   اا   أااول     

ة ، ال  كلا له فنهمل ، النو  األاه يشمل  أول الطبنعة ا الميلالة ، الف مف

–ال يُحتاال  فنهاال لأمنطااا ، ا النااو  الثاالني يشاامل  أااول  اال اراء الطبنعااة 

، ال يُمكااا  اماااتخدا ه فنهااال  ، ألا  كثمهااال  أااار أنااام القنااالا  -اشلهنااالت 

مو ا النباوو المنطقي ، فطأم به  هأه  ل ال يمكنه إدراكه ، ا  الموا به الفط

 االمة  اجبه     خللفتهل لأفطمو ا النباوو ،  ال صالراا باه  ا  اانلطن  

لاذلغ . اشنس ا الج  الذي  يُولي بعضهل إلر بعض  خمر القوه أامارا 

 .  264كثم أأطهل ا ال لهل ، ا لل يك  لأمنطا في  أو هل فلئدو 

    

عأاول ا صالر نل قله  نه ال يوجد     هال األرض  ا  لقاا  أمال  ا  ال     

فنااه إ ل اال بلال تماالد  أاار صاانل ة المنطااا ، ال فااي العأااول الديننااة ا ال فااي 

كماال  ا كباالر العأماالء فااي . أنمهاال  اا  العأااول ، كللطاام ا الحماالب  ااث  

العالاام اشماا  ي صاانفوا كتباال كثناامو فااي  أااول الشااميعة ا الأغااة ا النحااو  

بال  ال تهل كالنوا قبال ا أل الكا ل ،ا لال يكا  لهال التفالت لمنطاا النونالا ، 

تمجمته إلر الأغة العمبنة  ؛ا    ذلغ بأغوا الغلية في تحقنا العأول ا كمللهل 

لكا   هال المنطاا . ، فكلنوا   ما النلا  أمل ،ا  قأهل تكأفل ،ا  بمهل قأوبل 

نباه بلالماتقماء  نهال  كثاام النالا ااكل ا االااطمابل ،ا  قأهال  أمال ا تحقنقاال 

 و اا ، ا إا لقا بعضهل انبل  ا  العأال فمامده ،ا بعدهل    تحقنا  أل 

لالااحة الماالدو ا األدلااة التااي يُنظاام فنهاال ، ا صااحة ذهنااه ا إدراكااه ،ا لاانس 

 .  265ألجل المنطا
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ا خنما ، فها    انتقلدات اب  تنمنة لأمنطا ا هأاه ذكام إا المنلطقاة هال     

م نة ، إال     جهل  هل األرض بللطم  التي تُنله بهل العأول العقأنة ا الشا

    أل  نهل  أمل    أنم طمقهل المنطقنة ، فتكوا  أو اه  ا  تأاغ الجهاة 

، ال    طميا المنطا ؛ الذي فنه كثامو التعام فاي البمهالا ،ا الانا العأال 

ااور ا التعبناام  ا  اا  كاالا  اانهل ذكناال ا مااأغ .االبناالا ،ا العجااا فااي التالق

ه ا الانقا ا تكأقاف ا تعمقاف ،ا أليتاه بنال ا البانق  ،ا إيضالح طميقهل ، طوق

الواالاح ،ا قاد يُوقعااه ذلاغ فاي  نااوا   ا  المفمااطة التاي ُ فاي  نهاال  ا  لاال 

 .  266يمأغ  مأكهل

ااالااح  اا  تأااغ األقااواه الكثناامو االواالااحة  ا اباا  تنمنااة كاالا رافضاال      

لأمنطااا الالااوري كأااه جمأااة اتفالاان ، ا ا بمقولتااه المشااهورو التااي نقأهاال 

بهل  ال   ماه  ادنلا ،اإنمال  راد بهال  ا كال  دنلا ا أا بهل  أنه لل يقالد 

النلا ال يحتلجوا إلر المنطا الالوري النس فقط األذكنالء ااألأبنالء كمال 

 .   ل  دنلا

ر  قولة اب  تنمنة المأه  ل     ا   جهة  خمك فها  دنلا ابماهنل كمل لمق

قاله ف. لل يقل قله بأنه   ل  ا اب  تنمنة قله تأغ المقولة بعد ل الاف فاي نقاده

في النهلياة هاو  أال ال : االف  دو كتم  نهل اننلا ايهل االخوو قله)):  دنلا

االحقنقاة لنماه كاذلغ ، فقاد . 267.  ((ينتف  به البأند، اال يحتال  الناه الاذكي 

مبا ك ل الشنخ بأنه كلا يظ  في بداية   مه    المنطا  نه يتضام   اانلء 

نطاا فلماد، الانس الاماريل، كثنمو صحنحة، فأمل تفم  لنقده تبان  لاه  ناه  

فهاذا الاذي لكاله الشانخ  ا  نفماه الانس  ال . اال يالأح ألي  أل    العأاول

فأماالذا تحاامر كاا ل الشاانخ يل اادنلا اتقولااه  اال لاال . قللااه  اادنلا ابااماهنل 

 . !!يقل  

 

الااد الااذي  جاادداا المنطااا لااذالغ اباا  تنمنااة : ))ا  اال قااوه  اادنلا: ثالثااا     

فأانس . 268...((االاف  ادو كتام  نهال اننالا  ،ااراداا نقده في ااانلء كثنامو 

صااحنحل  ا اباا  تنمنااة جاادد المنطااا الالااوري، اإنماال هااو رفضااه انقضااه 

ا بقام . اهد ه الل يجدده اال د ل إلر تهذيبه اتحمننه اال لث  أر قماءتاه

صانفهمل فاي نقاد المنطاا الالاوري،    ذلغ  يضل بعناواني الكتالبن  الأاذي  

الاامد  أاار المنطقناان ، انقااض المنطااا، فهماال لنماال تجدياادا لأمنطااا ياال : هماال

إا .  !! دنلا، اإنمل همل في هد ه، فأملذا تغللط اتغاي اتخالد  اتحامر  
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الشنخ اب  تنمنة ااصال  مأناة نقاد المنطاا التاي باد هل بعاض الاذي  مابقوه، 

د ل اامولنة،  الال يواصال  مال الماأبنن  لك  نقده كلا  كثم قوو ا مقل اه

ااالنهاا نن  كللفلرابي اابا  ماننل اابا  لاال االغاالاي فاي تبنانهل لأمنطاا 

فشتلا بن     نقاد المنطاا الالاوري . الالوري ادفل هل  نه اد وتهل إلنه

اهد ااه اقوالااه اباانق   اا   لنااله ادافاا   نااه انشاامه باان  الممااأمن  فضااأوا 

الالوري  نطا  ائف  تهلفاه ال قنماة لاه كمال ا    ا المنطا . !!ا الأوا 

بننله ملبقل، فهني لل  جدا  لدا    الف مفة المماأمن  قاد  لاف كتلبنال فاي نقاده 

ابنلا  يفه، اإنمال صانفوا فاي الثنالء  أناه االاد وو إلناه، فضانعوا جهاودهل 

 .ا اقلتهل ، االأوا ا الأوا 

اراداا نقاده )) ي  النس صحنحل قوه  دنلا بأا ابا  تنمناة كالا  ا  الاذ     

فهو لل ينقد المنطا الالوري في  اانلء كثنامو فقاط، .269...((في اانلء كثنمو

اإنمل رفضه اهد ه انقضه بدلنل  قواله الملبقة التي  بم فنهل بالمالة    

ابدلنل  يضل اا  ادنلا   ال ذلاغ  ا  داا  ا ي ياد .  وقفه    ذلغ المنطا

. كلناه  ناده  ال تاأخم فاي ذكمهال  مه بأي الهد     قواه اب  تنمنة، الو 

فللشنخ اب  تنمنة تفمق  لهدل اتقويض المنطا الالوري ، اقد ُافا فاي ذلاغ 

فأماالذا هااذا الت  اام االغااي . توفنقاال كبنااما لاال يُماابا إلنااه  أاار لااد  أمااي

 !!االتدلنس يل دنلا ابماهنل   

ابااذلغ يتباان  بجاا ء  ا  اادنلا ابااماهنل اقاا  فااي  خطاالء كثناامو تتعأااا     

واقفاااه  ااا  المنطاااا الالاااوري، اباااللغ جااادا فاااي تبنااالا دار  رماااطو فاااي بم

المنطااا، افااي  وقفااه  اا  إلحاال  الغاالااي  قد ااة  نطقنااة بكتلبااه الممتالاافر 

فهل كلا  دنلا . افي تعأنقه  أر دار اب  تنمنة في نقده لأمنطا األرمطي.

يجهل ذلغ  ل تعمد الوقو  في تأاغ االخطالء ااالنحمافالت انتالالرا بللبلطال 

  !!أمنطا الالوري ا هأه  ل

 :نقد مواقف لعدنان من عمل الغزالي في الفلسفة :رابعا 

اتخذ الدكتور  دنلا ابماهنل  واقف قنقل الكل بهل  أار  مال  باي لل اد      

الغاالي في الفأمفة تألنفل انقدا اتأيندا، كلا في بعضاهل ُ خطبال افاي  خامك 

 :ل يأتيمأذكم  نهل  ربعة  واقف فنم.  بللغل ا دلمل

 فلده  ا  دنلا ابماهنل ذكم  ا العأل الحديث  ند ل قله بأا الكوا : أولها   

للد  ايتمدد فهنه اقف بذلغ     بي لل اد الغاالاي ا أال الكا ل اشما  ي 
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اقد اننار . ا   التولند االقمآا الد اب  راد اجللننوا ا رمطو ا تبل هل

 . 270 دنلا كثنما  أر الغاالي

لقوه صاحنح قطعال ، لكناه تضام  أأاوا فاي الثنالء  أار  باي ذلغ ا :أقول    

ألا القااوه بحاادا  . لل اد الغاالااي، اإجحلفال فااي لااا الشام  اقأباال لأحقنقاة

العااللل جاالءت بااه كاال المماالالت اشلهنااة اهااو  اا  قطعناالت دياا  اشماا ل 

ا ااذكور فااي  باالت النالااو  الشاام نة، اقااله بااه كاال  أماالء اشماا ل الاال 

ابمال  ا األ ام كاذلغ  . خل  به، اال يالح نمبته إلنه  ينفمد به الغاالي اال

فااللغاالي تاالب  لأشاام   اال، ا تاالب  نلنناال لعأماالء اشماا ل الااذي  ماابقوه فااي 

ففضاأه ال يختأاف  ا  فضاأهل ، اهاو لال . التأكند  أر القوه بحادا  الكاوا

يااأت بشاايء جديااد يجعأااه ينفاامد بااه  اا  العأماالء الممااأمن  ،اال بااذلغ الثناالء 

 .لل الأذي  نمبهمل إلنه  دنلا إبماهنلااالهتم

كمل اا إالرو  ادنلا إلار  ا الغاالاي قاله بتمادد الكاوا فهاو ا ام ااالر       

إلنه القمآا الكميل اال يالح نمبته إلر الغاالي  بدا ، فهو  أخوذ    القامآا 

إ نَّااااال : ))قاااااله تعاااااللر. ايجااااام إرجل اااااه إلناااااه  لء ب ن ْنن له ااااال ب أ ْياااااٍد ا  ااااام  المَّ ا 

ُعوا  ل مُ  االادلنل  أار  ا الغاالاي  خاذه  ا  القامآا الال ((. 32: الاذاريلت)وم 

  ل األرض ))   :يكتشفه بنفمه تجميبنل اال تأ أنل، قوله في إلنلء  أول الدي 

اجعأهال ... فم  آيلته  ا خأا األرض فماال ا هلدا امأغ فنهال ماب  فجلجال

 اا  بأااو  جمناا  ناال اماا   كنلفهاال لتاار  جااا ا د نااوا ...قاالرو ال تتحاامن

لء ب ن ْنن له ال : " جوانبهل اإا طلله   ملرهل اكثم تطوافهل فقاله تعاللر  ام  المَّ ا 

ُعوا   إ نَّل ل ُموم   . 271"...((32: الذاريلت)ب أ ْيٍد ا 

اكمل  ا  دنلا ابماهنل لل يك   أمنال اال  والاو نل  ناد ل نمام ظالهمو    

قا  فنهال الغاالاي،  نهال تمدد الكاوا إلار الغاالاي فهناه  أفال  خطالء  أمناة ا

قالرو ال "، قوه الغاالي بأا األرض األول: خطَا ااالحلا في قوله الملبا

، قوله هذا أنم صحنح، تلب  فنه قاوه  رماطو االف مافة المماأمن  "تتحمن

لكااا  الحقنقااة هاااي  ا األرض . 272كنعقااوب الكناادي، االكنااادي، ااباا  مااننل

الاحنح  أار لمكتهال ،  ناد ل  تحمكة النس نلبتة، اقد قلل الدلنل العأماي ال

تمكااا  اشنمااالا  ااا  ارتنااالد الفضااالء ا تالاااويم األرض اهاااي مااالبحة فاااي 
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الاو تادبم الغاالاي فاي القامآا جنادا لتبان  لاه خطاأ  وقفاه فاي قولاه . الفضلء

ألا فاي القامآا الكاميل إاالرات تاده . بثبلت األرض األمتنت   نهل  تحمكاة

نهل بطميقة خفنة لكنمة  أر  ا األرض تتحمن لمكة  متديمو ،  الرت إل

ُ تضمنة في ا يلت يمتنتجهل كل    تدبم فنهل بطميقة صحنحة ،  أمال بأناه 

 . ال توجد في القمآا الكميل آية ناله  أر نبلت األرض

ااْمُس }:  اا  تأااغ ا ياالت الدالااة  أاار لمكااة األرض قولااه ماابحلنه     ال  الشَّ

ال  الأَّ  اام  ا  ا تُااْدر ن  اْلق م 
ااي ل ه اال    ُكاالٌّ ف ااي ف أ ااٍغ ي ْمااب ُحوا  ي نب غ  االب ُا النَّه االر  ا  ْنااُل م 

لب  ُصاْن   }، ا  - 31يس{ امَّ المَّاح  ه اي  ت ُمامُّ    وً ا  اد  ل   بُه ل ج  ب له  ت ْحم  ك اْلج  ت م  ا 

أُاااوا   ااال ت ْفع  ب نااامف ب م  اااْيٍء إ نَّاااهُ خ  أ اااا  }، ا - 11النمااال{هللاَّ  الَّاااذ ي   ْتق ااا   ُكااالَّ ا  خ 

ات   لا  أ ار الأَّْنال   المَّم  ُر النَّه الر     ول يُك  أ ر النَّه لر  ا  ُر الأَّْنل     ول ال يُك  اأْل ْرض  ب لْلح  ا 

فَّااالُر  ا ياااُا اْلغ  ال  هُاااو  اْلع 
ر    ااامقً اااٍل ُ م  ااام  ُكااالٌّ ي ْجااام ي أل  ج  اْلق م  اااْمس  ا  م  الشَّ اااخَّ م  ا 

 .    -5الا م{

ألرض ا كمايتهال  ناد ل ااالح    ا ية األالر  نهل  الرت إلر لمكاة ا  

 لحقااه الأنااال ا النهااالر بالااانغة الجمااا  بأنهماال فاااي فأاااغ يمااابحلا كللشااامس  

االقماام، فااللجمن  يماابح الاانس الشاامس االقماام فقااط ،ا هااذا ال يتحقااا إال 

 . بكونهمل يمبحلا    األرض في فأكهل المتحمن الممتديم 

ه ال يُمكنهال ا كذلغ ا ية الثلننة فهي تتضم  لمكاة األرض ، ألا الجبال    

 ا تتحمن لولادهل لمكاة  ماتقأة  ا  األرض  ا  جهاة ، ا هاي جااء  ا  

كمال . األرض    جهة  خمك ، فتحمكهل يمتأال تحمن األرض بللضمارو 

 ا ا يااة لاال تجعاال لمكااة الجبااله لمكااة ذاتنااة صاالدرو  نهاال ،ا إنماال ااابهه 

التاي لمكتهل بحمكة المحلب الاذي ال يتحامن  ا  ذاتاه ،ا إنمال الميالح هاي 

تحمكه ، فكذلغ لمكة الجباله لانس  ا  ذاتهال ا إنمال  صاأهل األرض ككال ، 

 . التي  ند ل تتحمن  فمتتحمن   عهل الجبله

ر الأنال االنهالر، اهاذا   اكذلغ ا ية الثللثاة، فهاي نالاه صامالة  أار تكاوق

فاااأي  لكلياااة . يتضااام  لمكاااة األرض ، ألنهمااال ال يتعلقبااالا إال بحمكتهااال

 .وب المموات ااألرض التي تغنر بهل الغاالي   المكلافة ا عمفة أن

ناال اماا   كنلفهاال : ))يتمثاال فااي قااوه الغاالااي  اا  األرض: الخطااأ الثاالني    

لتاار  جااا ا د نااوا  اا  بأااو  جمناا  جوانبهاال اإا طللااه   ماالرهل اكثاام 

فهااو لماام قولااه  ا اشنماالا  هماال جااله اطاالر ،اطااله بااه . 273((تطااوافهل

لكا  الحقنقاة لنماه كاذلغ، فقاد . كل جوانبهل الا   ال يمتطن   ا يالل إلر 

امااتطل  اشنماالا  ا يالاال إلاار كاال جهلتهاال، اطاالر لولهاال بحااما اجااوا 

 . بللبواخم االطلئمات ااألقملر الالنل نة
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ذانغ الخطَا العأمنلا اأنمهمل كثنم     خطلء المجل يتحمل الغاالاي      

تطااور كماال فااي  ماا النة خطبااه فنهماال رأاال  ا العأاال فااي   لنااه لاال يكاا  قااد 

 نااد ل يتحماال ذلااغ ألنااه   اال بأنااه هااو ا  ثللااه  اا  كباالر الالااوفنه .   لنناال

يعأماوا بللكشاف  -بمملرماته لأطمياا الالاوفي -يالأوا إلر ألية التالور

االمشلهدو  للل الُمأغ االمأكاوت بناور البالانمو، افنهال يُمفا  الحجالب بنناه 

لُمأغ هاو  اللل الشاهلدو اا. ابن  هللا اتتجأر في قأبه صورو الُمأغ االمأكوت

، االمأكااوت هاااو  اااللل األماامار الغلئباااة  ااا  المشاالهدو بلألبالااالر اتااادرن 

فأااو كاالا األ اام كماال   اال لماال اقاا  فااي الخطااأي  الماالبقنق  . 274بللبالاالئم

الو كلا  دنلا  والو نل فنمل كتبه    الغاالاي  ال . 275اأنمهمل كثنم جدا

ل مااكه  اا   خطلئااه نماام إلاار الغاالااي القااوه بحاادا  الكااوا اتماادده، الماا

ألا المنه  العأمي يفمض  أنه  ا يقوه الحقنقاة اينظام إلار .العأمنة الكثنمو

 .الغاالي افكمه بموالو نة النلد  أمي

يجاام  ا نتااذكم  اال قأنااله فااي الفالاال األاه بااأا الغاالااي بعااد ل  :ثانيااا     

ر لاال يعااد يعتقااد بحاادا  الكااوا ، ألنااه  صاابح يعتقااد بولاادو الوجااود . تالااوق

ألا الكاوا كأاه لمام خمافاة الادو . تقلد بهال ينفاي لتمال القاوه بخأقاهااال 

ابماال األ اام كااذلغ فاا  يالااح لعاادنلا  ا . الوجااود هااو هللا ، اهللا هااو الكااوا

ينمم إلر الغاالي قوله بحدا  الكوا اال بتمدده ، اال  ا يثني  أنه ايغأاو 

يماتحا  ا فقد  صبح بعد تالوفه ال يالح اال . في  دله بمل لل يعد يقوه به

 . ينمم إلنه  ل قلله  دنلا  نه

 نااد ل تكأاال  اادنلا  اا  قااوه الف ماافة النوناالننن  بااأا : الموقااف الثاااني  

الكلئنلت المملاية كلئنلت بمنطة النمه  مكبة ا   نال هاي ال تقبال الفمالد 

ابو لل د في : ))فهي   لنة، لكر  وقف الغاالي  لدلل له ا ثننل  أنه بقوله

قاله  ال يقولاه الناول العأال  -!     ااه لحظاة قاله هاذا أأاط ذكلئه مبحلا هللا

قله كال كلئنالت الماملء نجاول اكواكام اأنمهال  كوناة  -الحديث المعلصم 

قاله لمال تفتامض انهال ! ..  لهذا العقال !! .. ا مكبة تمكم كلئنلت االرض 

بماااانطة كاااا ل فاااالر  ، هااااي  مكبااااة ااذا  مكبااااة البااااد اا تنحاااال اتااااذاب 

ص  نهال  قادار جباله  اث  لكالا ال يتبان  لأحاس فأعأهال فاي الو نق))ا.276((

قأه لكل هذا المجال  جنام ! اهذا صحنح ، اهي فع ً في الذبوه ) الذبوه 

قدا هللا ممه ، المجل  فتوح  أنه هللا فع ً  نور ذهنه ، اأنم  قأاد  ماتقل 
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الشامس  افع ً ... امتق له هو الذي ابم   بقميته النلقلته العأمنة االفكمية  

تاااذبل ماااابحلا هللا لكاااا  ال يظهاااام لناااال ذالااااغ ، هااااذا يحتاااال  الاااار  أناااالرات 

 .277((المنن 

ك ل الغاالي صحنح ايحمم له، لكا  ال يالاح المبللغاة فاي  دلاه :  قوه   

االمااكوت  اا   خطلئااه ا اا  الحقنقااة ، اهااي  ا كاا ل الغاالااي  وجااود فااي 

ف ُما))القمآا،  خذه  نه،  ي   ك  ل ْل ي م  الَّذ  ْتقالً   ا  لن ت ال ر  اأْل ْرض  ك  ات  ا  لا  ام  ا   اَّ المَّ

نُااوا   ااي    ف اا   يُْ    ااْيٍء ل  االء ُكاالَّ ا  اا   اْلم  ْأن اال    ع  ج  اال ا  ، ((31: األنبناالء)ف ف ت ْقن لهُم 

ُعااوا  ))ا إ ل ْنااه  تُْمج  ْجه ااهُ ل ااهُ اْلُحْكااُل ا  ااْيٍء ه لل ااغف إ الَّ ا  ، ((11: القالااص)ُكاالُّ ا 

ْ اداً  ي ْول  ن ْطو ي))ا ناُدهُ ا  ْأاٍا نُّع  ه  خ  ْ ن ل   اَّ ال ب اد  م  لل ل ْأُكتُام  ك  اج  لء ك ط ايل المل ام  المَّ

أ ن    أ ْنن اال إ نَّاال ُكنَّاال ف اال   ْناام  األ ْرض  ))، ا((113: األنبناالء)   ي ااْول  تُب اادَُّه األ ْرُض أ 

د  اْلق هَّلر   ال    اْلو 
ُ اْا هللق ب م  اُت ا  لا  المَّم  ااالمتداله بظالهمو (( .   31: إبماهنل)ا 

تمكنم العاللل  أار لداناه هاو دلنال اام ي ا ا   دلاة المتكأمان  المماأمن  

ا ااه العللل هو    قطعنلت الشم  فبمل  نه  خأو  . النس خلصل بللغاالي

. ف  اغ اناه فاي طميقاه إلار الااااه ، اهاذا الاذي قللاه العأال الحاديث  يضال

اقطعنلتااه ا عاامار لاادك  أماالء  فكاا ل الغاالااي هااو  اا  بااديهنلت الشاام 

اشم ل، ا خللف لمل قللته الفأمفة المشلئنة القلئمة  أر الشمن اتعدد ا لهة 

ره  اادنلا . االقلئأااة بأ لنااة العااللل  فموقااف الغاالااي  أاار  همنتااه كماال صااورق

 .ابماهنل ،فهو تطبنا  مأي االهد    اواهد الشم   أر  دل   لنة الكوا

ه بلمتدالله  أار لادا  الكاوا  أمل بأنه كلا  أر       دنلا ابماهنل كمل نوق

بذبوه الشمس تدريجنحل في     طويل جدا، فقاد كالا  أناه  يضال  ا يُشانم 

فقد   ل الغاالاي  ناه ال توجاد . إلر خطأ الغاالي فنمل قلله    الشمس  يضل

اكمل  ا إاما  نور الشمس في  قطلر ا فل  لنس : ))إال امس االدو، فقله

فاي الشامس باال هاو  ا  جمأاة كمللهاال اإنمال نقالالا الشامس بوجااود نقالالنل 

فكمله الشمس )) ا. 278((امس  خمك تملايهل في المتبة    االمتغنلء  نهل

في  نهل  وجودو الدهل فأو كلا  عهل امس  خمك لكلا ذلغ نقالل في لقهل 

صحنحل  نه ال يوجاد فاي لنس   .279((إذ لل تك   نفمدو بكمله  عنر الشممنة

الكوا إال امس االدو، ألا الشامس هاي  نجال ا ا   قامب النجاول إلننال لاذا 

تظهم ككمو قميبة  نل،االبالقي بعناد جادا  نال ، لدرجاة  نهال تظهام فاي لجال 
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االنجاول كثنامو جادا ياياد . ر ا دبوا    الضوء بواماطة  قاوك المنالظنم

 . 280بأنوا بأنوا ، فهي كأهل اموا 211 ددهل    

باان  النجااول  الااو تاادبم الغاالااي جناادا فااي القاامآا الكااميل لوجااده يفاام      

ا }: ا لاال يجعأهماال نو اال االاادا ، فقااله ماابحلنه  اا  النجااول  االكواكاام ف ااه ذ 

اااْه  م  ْت } ،ا -1المممااا ت{النُُّجاااوُل طُم  اااد ر  ا النُُّجاااوُل انك  إ ذ  ،  -2التكاااويم{ا 

ل  }،ا -3الطلر {النَّْجُل الثَّلق ُم }ا ْأن له ال ا  ع  ج  الب نح  ا  ْنن ل ب م ال  لء الادُّ ام  يَّنَّل المَّ ق ْد   

نم   اب  المَّع  ذ  ْ ت ْدن ل ل هُْل   
ن   ا    ن لط  ا قاله  ا  الكواكام . -5المأغ{ُرُجو لً للأشَّ

اك ام  }:  و  ْنن ل ب ا ين اٍة اْلك  لء الادُّ ام  يَّنَّل المَّ اك امُ ))، ا(  1الالالفلت{إ نَّل    و  ا اْلك  إ ذ   ا 

ْت  ااالااح  ااا  ذلااغ  ا هللا تعااللر اصااف النجاااول  ((. 2: اشنفطاالر )انت ث اام 

بالاافلت تااده  أاار  نهاال  الاادر االاااتعله االضااوء ، ، انجاال نلقاام ،ا  نهاال 

تاانطمس يااول القنل ااة ،  ي  نهاال تنطفااص ،ا نهاال  الاالبنح ،  ي  نهاال  الاادر 

نهال لأضوء، لكنه لل يالف الكواكم بتأغ الالفلت اإنمل اصافهل بلالنتثالر ا 

 ينااة، ألا نااور الشاامس ياانعكس  أنهاال كماال ياانعكس  أاار القماام ااألرض، 

فتُاي  الكواكم الماملء اتظهام لنال  يضال جمنأاة كاللقمم  اث  لمام للالتاه 

فأو فعل ذلغ لتبن  له  ا النجول اموا النماه كواكام، ااا . التي يمم بهل

 . الشموا كثنمو اال توجد امس االدو فقط 

ل  ا ننلء  دنلا  أر الغاالي اأأوه فنه بد وك  ناه ايجم  ا نتذكم  يض   

قله بحدا  الكاوا اذباوه الشامس انهليتهال، فجالء العأال الحاديث ا نباه  ال 

قلله الغاالي، فم   ا قوه الغاالي  أخوذ    الشام  ، فاها الحقنقاة هاي  ا 

فثنالء . الغاالي لل يعد يقوه بذلغ بعد ل تالور ا صبح يقوه بولدو الوجاود

 . ر الغاالي بمل قلله  نه ال يالح نمبته إلنه اال  دله به دنلا  أ

 ند ل قنقل  ادنلا اباماهنل  مال  باي لل اد الغاالاي فاي : الموقف الثالث     

. نقده الشل ل لأفأمافة، باللغ فاي الثنالء  أناه، اصاوب  مأاه  كثام  مال انتقاده

ل ال فم  نفمه بأغة العالم  نل النشلء  شما  اال ل  تك: ))فكلا  مل قلله 

لال ... ، هذه هي الفأمفة تقميبلً هذه  ملئل الفأمفة المئنمة كال هاذه الممالئل 

يفعل هذا الدا    قبأه الذالغ هو ملبا في هذا البلب ، هذه  اية  مل اباي 

 ماال كأااي ، الااذالغ فعاا ً  لنااه الفأماافة بعااد  شااامل متكامااللل ااد  ماال 

االضامبة لال تكا   المبلت ابي لل اد  علنالو قلمانة با  ااغ لال تماه ال ال ،

قلممة ال ، بللعكس بعد ابي لل د انت  الف مفة االمتفأمفوا  دداً    الكتم 

فل   ل انت  قبل اباي لل اد ردو فعال ، الكا  الامبلت اباي لل اد كلناه ايهال 
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االخوو قلمنة ااا لل تك  قلممة قلمنة ا مددو في كثنم  نهل ، كثنم    هذه 

لا  مادداً تمل الً اال  اه العالام تأاو الضمبلت كمل منلتنكل نمالذ  يمانمو كا

العالم يقف  ملنداً ا مل داً البي لل د انه كلا الظال ااماعد باللحا ، نعال 

خلصة االا في  الم العأل الحديث االمعلصم ابولل د ينتالم كل يول اباو 

 .281((لل د ينتالم اب  راد يتماج  انتبهوا ،  كس  ل يظ  بعض النلا

ب        وقااف الغاالااي اانناار  أنااه فنماال قللااه  اا  ا اا  ذلااغ  يضاال  نااه صااوق

: الطبنعنلت االمنطا الالوري فاي كتلباه المنقاذ  ا  الضا ه ، فقاله  ادنلا

قله  ل  نل  شكأة نأتي الر الطبنعنلت كمل قأنل لكل دراماة  أال الطبنعنالت ))

الفناياالء مااواءا المااموات اا االرض بماال فنهاال  اا  لنااواا انباالت ا عاالدا 

جمال نجول اكواكم اأنمهل اأنمهال هاذه الطبنعنالت االمملء بمل فنهل    ا

قااله ايضاالً هااذه االااانلء ال   قااة لهاال بللاادي  ا عظاال المماالئل التااي تنلالهاال 

الف مفة اص ً اصلبوا فنهل الهل في بعض الطبنعنلت اخطأ ننبه  أنهل اخطأ 

النااول مااور ا طاانكل نمااوذجن  الخطاالء لأف ماافة فااي ... بااللمنطا العأمااي 

، هاالذاا النموذجاالا يباام اا ايكشاافلا النقاالب  اا  جلناام  اا   الطبنعناالت

 بقمية الغاالي االبتكلرية ، امور تماا كل  قل هذا المجل  م   انلفذ 

ا منا رلمة هللا تعاللر  أناه ، قاله بعاض الممالئل الطبنعناة اخطا اا فنهال 

. نخطأهل بللمنطا العقأي االعأمي لك   مول الطبنعلت  ل  نل  شاكأة  عهال 

 . 282...  ((المنطقنلت الميلالنلت الطبنعنلت  اذا

 عظل ك ل  دنلا أنم صحنح افنه أأو في الثنلء  أر الغاالاي : أقول      

ألنااه  اال ال اااغ  ا الغاالااي اجااه الاامبلت قويااة شلهناالت . بماال ال يمااتحقه 

تهلفه الف مفة، لك   مأه كلنه فناه : الف مفة المشلئن  الممأمن  في كتلبه 

م   خطلء بمبم  ااعميته كلنكالره لأماببنة اطبالئ  األاانلء اقاد نقلئص تض

 .  283انتقده فنهل اب  راد نقدا صحنحل

لكاا   اا  جهااة اخاامك يجاام  ا نعأاال  ا الغاالااي  نااد ل كتاام التهلفااه       

الااماجح  نااه كاالا قااد اصاابح صااوفنل، ا أنااه فهنااه لاال يكتاام تهلفتااه بأماالا 

التالااور أللباال اإنماال كتبااه بأماالا الشااميعة ا أاال الكاا ل  ل ااة ااألاااعمي 

التر اإا كلا قد صنفه قبل تالوفه فها  ل قلله فنه  صبح ال يمثال . خلصة

اجهة نظمه اإنمل  صبح يعبم     ذهم اشاعمية خلصاة المالا الشاميعة 
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عاد افي الحللتن  فها ذلغ الكتلب لل يالبح يعبم     وقاف الغاالاي ب.  ل ة

ابااذلغ يالاابح الغاالااي هناال ناالق  ال  عتقاادا .تالااوفه اقولااه بولاادو الوجااود 

اقد . ايتكأل بأملا الشم  ا أل الك ل ال بأملا التالور الذي تبنله  قندو له

. قمر فنه كثنما    المفلهنل التي تتنالقض  ا  تالاوفه اقولاه بولادو الوجاود

فللمجال كتام تهلفتاه  .ألا هذه العقندو تد م كل  مأه ا مل الذي  رد  أانهل

 .بأملا لل يعد ي    به

إا  ماال الغاالااي فااي نقااد الفأماافة كاالا نلقالاال اجائناال الاال يكاا   :ثانيااا     

ألا الغاالي إذا كلا قد رد  أر . ال   اال  تكل   كمل   ل  دنلا ابماهنل

الفأمفة في إلهنلتهال بكتلباه التهلفاه فقاد خاد هل ارلام بهال اانتالام لهال فاي 

الوري، فقد  ظمه تعظنمل  ائدا اصنف كتبل فنه ا دخأه في  أول  نطقهل ال

الشميعة اقله  بلرته الاائفة االمنها ة التي ذكمنلهال مالبقل ا  ال فنهال  ا 

هاذا . المنطا الالوري  قد ة كل العأول ا   لال يُحاط باه فا  نقاة فاي  أماه

 صاحلبهل العمل الذي قلل به الغاالي اقد اه لأفأمافة النونلنناة لال يقد اه لتار 

الذي  يدافعوا  نهل، لك  الغاالاي لضاعفه ااالاطمابه ا مالاه ابحثاه  ا  

النقن  تشبث بللمنطا الالوري، اظ   نه هو المنقذ لاه،  ا   ا الحقنقاة  ناه 

ا ا    مللاه النلقالاة االتاي . كلا  ا  امابلب انحمافاه ابعاده  ا  الالاواب

رجللهال فاي خد ه الفأمافة الال تنقضاهل  ا الغاالاي ظال يمتشاهد بللفأمافة ا

اهذا تاماي  اد اوو .284كثنم     واقفه كمل فعل في كتلبه إلنلء  أول الدي 

 .لهل اننلء  أنهل 

إا العأل المعلصم  ظهام بعشامات األدلاة  ا الفأمافة النونلنناة هاي   :ثالثا    

لكناه  ا  جهاة اخامك لال . 285فأمفة فلمدو  تهلفتة ابلطأة في  عظل جوانبهال

ل، فها العأال المعلصام  ظهام  يضال خطاأ  ال فعأاه يك  كمل قله  دنلا ابماهن

الغاالي في قبوله لأمنطا الالوري اأأوه فنه اإدخللاه فاي  أاول الشاميعة، 

فبفضل تقدل المنله  في  أول الطبنعة ااشنملا  ظهمت  دك جنلية المنطا 

الالوري  أر العأول االعقوه، فقد كلا الد العوا ل التي ملهمه في تخأف 

تقد هل، اهذا دلنل دا غ  أر فملد ابط ا  ل قلل به الغاالي  العأول  كثم   

   جهة، ا أر صحة  ل قلل الذي  انتقداا المنطاا الالاوري ارفضاوه  ا  

 .  أملء اشم ل ا أر ر مهل الشنخ تقي الدي  ب  تنمنة 
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كماال  ا العأاال الحااديث كماال  نااه  ظهاام تهلفااه ابطاا ا  عظاال طبنعناالت     

 يضاال خطااأ الغاالااي فااي ا تماالده كثنااما  أاار تأااغ ، فهنااه  ظهاام 286النوناالا

   ذلاغ . الطبنعنلت    جهة، اقوله بطبنعنلت نبه بط نهل    جهة  خمك

 الهل قوه الغاالاي . 287 ث   ذكم ن نة   ثأة فقط    بلب التمثنل ال الحالم

اكمل  ا إاما  نور الشمس في  قطالر ))بوجود امس االدو ال  كثم، فقله 

لنل في الشمس بل هو    جمأة كمللهل اإنمل نقاللا الشمس ا فل  لنس نقال

فكماله )) ا .288((بوجود امس  خمك تملايهل في المتبة    االمتغنلء  نهل

الشمس في  نهل  وجودو الدهل فأو كلا  عهل امس  خمك لكلا ذلاغ نقالال 

اقولااه هااذا أناام  .289((فااي لقهاال إذ لاال تكاا   نفاامدو بكمااله  عناار الشمماانة

 . ا بننل فملده ف  نعنده هنل صحنح ، اقد مبا

إا : الهذا  بم بعض العالرفن   ناه فقاله: ))قله الغاالي :المثال الثاني     

كاال لاامر  اا  كاا ل هللا  ااا ا جاال فااي الأااوح المحفااوظ   ظاال  اا  جباال 

اهااذا الجباال  نااد الالااوفنة ُ حاانط باالألرض ، اقااد اصاال إلنااه . 290((قاالر

  . 291لمم   مهلالالوفي  بو يايد البمطل ي اصعد إلر قمته 

 

 خطااأ الغاالااي ا صااحلبه فااي قااولهل بوجااود جباال يعاامر بجباال :  قااوه      

قاالر، فهااذا جباال خمافااي ال اجااود لااه  صاا   أاار اجااه األرض ، اال هااو 

  .ُ حنط بهل ، اال هي ُ حلطة بجبل، اال صعد إلنه بعضهل

 فلده  ا  بال لل اد الغاالاي ذكام  ا الجنان  فاي   -الثللث -المثال األخير      

اقولااه هااذا تضاام  خطااأي  . 292يتكااوا  اا  المنااي ادل الحاانضبطاا    ااه 

ا : ااالحن  األاه هو  نه  أفل دار  لء المم و في لدا  اشخاللب اتكاوق

االثلني   نه   ال  ا الجنان  يتكاوا . الجنن ،     نه طمر  ملمي في ذلغ 

اهاذا . 293 رماطو ا صاحلبه فاي قاولهل باذلغ   المناي ادل الحانض  تلبعال 

خطأ فلدح ام ل ا أمل ألنه صح الحديث بأا الجنن  يتكوا     لء المجال 

، انباااه  أمنااال  ا الجنااان  يتكاااوا  ااا  تأقااانح الحناااواا المناااوي  294االمااام و

اال دخل  بدا لدل الحانض، بال ال يُمكا   ا يوجاد  صا  ألا . لبويضة المم و
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بااأا العأاال فااأي    اال  اادنلا . الحاانض  باادا اشخالاالب ال يحااد   نناالء دارو

لك  . 295المعلصم ينتالم لأغاالي ال الب  راد ا كس  ل يظ  بعض النلا

الحقنقة لنمه كذلغ ، فقد  نبه العأل بعشمات األدلة خطاأ الامجأن  فاي  كثام 

 . ل قلاله    الطبنعنلت اهي  عظمهل  أخوذو    فأمفة النونلا

الاي قاله باأا  أاول الطبنعاة  كثمهال صاحنح  باأا الغا وأما قاول عادنان      

، ا ادنلا ماليم  فهاو   ال بلطال قطعال.  فجلء العأل الحديث ا يده في  وقفه

الغاالي اهو يعأال  ا العأال الحاديث  ظهام بطا ا  عظال طبنعنالت النونالا، 

لكا  المجال . ايعأل  ا قوه الغاالي فاي   قتاه بللشام  أنام صاحنح  يضال

ألنااه  اا  الثلبااه  ا العأاال . ألهوائااه بللبلطاال تعالاام اينتالاام لأغاالااي ا

الحااديث لاال يقاال  أاار طبنعناالت النوناالا اال قااله بهاال اإنماال قاالل  ملماال  أاار 

   ذلغ هد ه لنظلل بطأنموا القالئل  أار اا األرض نلبتاة . نقضهل اهد هل

ا نهل إبطلله القوه بأ لنة الكوا كمل كلا ياا ل  رماطو . اهي  مكا الكوا

كماال  نااه  ظهاام  باالت األخطاالء .  ماافة الممااأمن  اأناامها صااحلبه  اا  الف 

العأمنااة فااي كاال  أااول الطبنعااة التااي اقعااه فنهاال طبنعناالت النوناالا اف ماافة 

جنلياالت : اهااذا   اام  نبتُااه بعشاامات الشااواهد ااألدلااة فااي كتاالبي.الممااأمن 

 . رمطو في لا العقل االعأل

 

بنعنلت كعأال الفأاغ ا  ل قوه  دنلا ا الغاالي بأا الشم  لل يتعمض لأط    

الشاام  تعاامض لهااذه العأااول بااللنفي ااشنباالت، اال فااي هااذه ))  ، فأاانس فااي 

القد  ظال : ))اهذا قوه الغاالي بأفظه . 296((العأول تعمض لب ور الديننة 

 أر الدي  جنلية  ا  ظا   ا اشما ل ينالام بهنكالر هاذه العأاول، الانس فاي 

اال فااي هااذه العأااول تعاامض الشاام  تعاامض لهااذه العأااول بااللنفي ااشنباالت، 

فلأل م لنس كذلغ  بدا ، اهو قوه أنم صاحنح قطعال، . 297((لب ور الديننة 

ألا القمآا الكميل  مأوء بعأل الفأاغ اقاد ُصانفه فناه لاديثل كتام كثنامو  ا  

اتأغ العأول  تضمنة  يضال لكثنام  ا  األ اور الدينناة .  أل الفأغ في القمآا 

الهذا فها الالواب هاو  ا الع قاة قوياة جادا  .المتعأقة بعأل الفأغ االحملب 

االقامآا االهد بقاوو  أار ذلاغ، فقاد تضام  . بن  تأاغ العأاول اديا  اشما ل 

لقلئا  أمنة فأكنة كثنمو اُ ذهأة ، تتعأا بعأل الفأغ نشأو اتطورا ا النما، 

ار ف ااي ُكاا: )) كقولاه تعااللر ْن   ا   ْال  اٍت ف ااي ي ااْو   لا  اام  اْب   م  االهُ َّ م  لء ف ق ض  اام  لل م 
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أ نل   ا يا  اْلع  يُم اْلع  ل غ  ت ْقد  ْفظلً ذ  ل  لب نح  ا  ْنن ل ب م ال  لء الدُّ يَّنَّل المَّم  ه ل ا    فالأه ()  ْ م 

ن اال  ه  ))، ا((121:  هُ    ق اادَّر  اام  نُااوراً ا  اْلق م  اان لء ا  ااْمس  ال  اال  الشَّ ع  هُااو  الَّااذ ي ج 

م لب   اْلح  ن ن   ا  د  المل د  اُل ا ي الت  ل ق اْوٍل  ل ت ْعأ ُموْا    ال يُف الل ل غ  إ الَّ ب لْلح  ُ ذ  أ ا  هللاق ل خ    

فعجبال  ا   باي لل اد الغاالاي كناف مامح لنفماه  ا (( . 5: يونس ()ي ْعأ ُموا  

النس في الشم  تعمض لهذه العأول بللنفي ااشنبالت، اال فاي هاذه : ))يقوه

ل  ا   ادنلا كناف ا جبال  يضا.  !!    298((العأول تعامض لب اور الدينناة 

مليم الغاالي في   مه اهاو يعأال خطاأه، ا أار  أال بأناه قاد ُصانفه كتام 

، فااأي  الموالااو نة االحناالد ااالنتالاالر لأحااا !!كثناامو فااي الفأااغ القمآنااي

 .  !!االعأل يل دنلا  ، فهل  نه ال تعمر ذلغ ، بل إنغ تعمفه قطعل

به علما باأن     فنمال قللاه  ا  المنطاا فاي كتلباه  ادنلا  ادح الغاالاي اصاوق

قله فاي  والاو  الحمالبنلت  ال  نال  شاكأة ، : )) المنقذ    الض ه، فقله 

فااي  والااو  المنطااا  اال  ناال  شااكأة هااو  جمو ااة اقنمااه لكااي يااتمك  بهاال 

ااباو ... االنملا    التمنا بن  الخطاأ االالاواب فقاط فاللمنطا  ال االء هللا 

ا اكالا  تفننالً فناه الاه فناه أنام كتلبالً لل د ا أر كثنماً    اأا  أل المنطا

 .  299((اكثم    كتلب

بللنمبة لأمنطا الالوري فقد مابا  ا بننال فمالده اتهلفتاه ا ادل  :أقول      

ص لنته ، ا  ل بللنمابة لقاوه الغاالاي  باأا المنطاا الالاوري ال يعالرض 

ا  ااال ))  :الشااام  كمااال ذكااام  ااادنلا ، فاااها الغاالاااي  بااام  ااا  ذلاااغ بقولاااه 

ف  يتعأا ايء  نهل بللدي  نفنلً اإنبلتلً، بل هي النظم فاي طام  : قنلتالمنط

األدلة االمقلينس، ااماط  قد لت البمهلا، اكنفنة تمكنبهل، ااماط الحاد 

ا ا العأاال إ اال تالااور اماابنل  عمفتااه الحااد، اإ اال . الالااحنح اكنفنااة تمتنبااه

بال هاو  تالديا امبنل  عمفته البمهلا، الانس فاي هاذا  ال ينبغاي  ا ينكام،

 اا  جاانس  اال ذكاامه المتكأمااوا ا هاال النظاام فااي األدلااة، اإنماال يفاالرقونهل 

بللعباالرات ااالصااط للت باياالدو االمتقالاالء فااي التعميفاالت االتشااعنبلت 

))...300. 

قولااه هااذا أناام صااحنح فااي  عظمااه، ألنااه  اال إا المجاال ذكاام  :أقااول      

  ثأة  ناه الال اذكم   -األرمطي-المنطقنلت لكنه تكأل    المنطا الالوري

االمنطقنااالت تشااامل االماااتقماء ، . ياااتكأل  ااا  المنطقنااالت التاااي  اااالر إلنهااال

 -كللتعأنل االتمثنال –االمفمطة، االخطلبة، ا ختأف  نوا  القنلا الجائي 
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اهااذه المكوناالت  وجااودو بأصااولهل . 301، ا مااس التفكناام العأمااي الالااحنح

بال هاي جااء  ناه  ا كونلتهل األملمنة في الشم  النس كمل   ل الغاالي، 

اقاد تكأاال القاامآا الكااميل  اا   نطااا . اال يالاح قولااه بأنهاال ال تتعأااا بللاادي  

البحااث ااالمااتداله بطميقااة فطميااة  أمنااة ال  رمااطنة، فااللقمآا تكأاال  نااه 

بمنطااا الفطاامو االبديهااة بللتضاام   ا بللااد وو إلاار المملرمااة،  ا بلشااالرو 

فماا  ذلااغ  ااث   نااه . كاالل إلنااهااشرااالد إلاار  ملرمااته ،  ا باالأل م إلاار االلت

اال   ُممل  ل ة لأمنطا العأمي  ند اشنملا  نهل الالاد  ااشخا   فاي 

طأااام الحقنقاااة، ااال تقااالد بللتولناااد ال بللشااامن ، ا اال تمااالد  أااار األدلاااة 

االبااماهن  االبعااد  اا  األهااواء االظنااوا، اااللتكاالل إلاار البديهااة ال إلاار 

المعطنلت المأمومة االمعأو اة االبعاد األهواء االعالبنلت، ااال تملد  أر 

ال  ت ْقاُف )): االشواهد  أر ذلغ كثنمو  نهل قوله مبحلنه.    الك ل ب   أل ا 

ْناااهُ  ااالا     اد  ُكااالُّ  ُالاااـب غ  ك  اْلفُااا   ااام  ا  اْلب ال  اااْم   ا  ْأااالف إ اَّ المَّ ااال ل اااْنس  ل اااغ  ب اااه       

ْمُ االً  ق ن   قُاْل ه التُوا بُْمه ا))، ا((31: اشماماء()   الد  : النمال()لن ُكْل إ ا ُكناتُْل ص 

ْنام  هُاًدك ))، ((13 اهُ ب غ  ا   اتَّب ا   ه او  مَّ الُّ    ال 
    ْ اءهُْل ا    ل ي تَّب ُعوا    ْهو  ف لْ أ ْل   نَّم 

ن    ااا   هللاَّ  إ اَّ هللاَّ  ال  ي ْهاااد ي اْلق اااْول  الظَّااالل م  ااال ي تَّب اااُ  ))، ا((51: القالاااص() ل ا   

اااال    ْكث ااااُمهُلْ  أ اااانلف ب م  ااااْنبلً إ اَّ هللاق     ااااال ا  اااا   اْلح  إ الَّ ظ نقاااالً إ اَّ الظَّاااا َّ ال  يُْغن ااااي   

أُااوا   ل ق ااْد ))، ا((31: يااونس()ي ْفع  ك اأْل نفُااُس ا  اال ت ْهااو  إ ا ي تَّب ُعااوا  إ الَّ الظَّاا َّ ا   

بله ُل اْلهُد ك لءهُل  ل  رَّ انُم  قُْل ه اْل ي ْمات و ي))، ((23: النجل ()ج  اْلب ال  ار ا  األ ْ م 

ْنف  ت ْحُكُموا  ))، ((51: األنعلل()  ف    ت ت ف كَُّماا   ل ل ُكْل ك  ، ((153: الالالفلت ()  

ااا   ))ا اً لَّم  ْأااال  إ نَّاااغ  إ ذ  ااا   اْلع  ااالءن     ااال ج  ااا  ب ْعاااد     اءهُل  ل ل اااب    اتَّب ْعاااه    ْهاااو  ا 

ن    نالا لنضاأوا باأهوائهل بغنام إا كثناما  ا  ال)) ا،((135: البقامو()الظَّلل م 

ال  } -ماورو  –((  أل  ال  هُاًدك ا  ْأاٍل ا  ْنام     ُه ف اي هللاَّ  ب غ  الد  ا  يُج  ا   النَّالا     ا   

ن نمٍ   . - 1: مورو الحـ  -{ك ت لٍب  ُّ

 

ا نهااال  ا القااامآا الكاااميل لاااث ا  ااام  أااار اماااتخدال  ختأاااف  ناااوا       

دال المنطاا التجميباي فاي دراماة فأ م بلماتخ. االمتداله االتحقنا العأمنن  

نُماْا ف ي )) :التلريخ ااكتشلر مننه كقوله مبحلنه  أ ْه     ق ْبأ ُكْل ُمن  ف ف م  ق ْد خ 

ب ن    ااذَّ لق ب اااةُ اْلُمك  االا     ْنااف  ك  ا  ااام  ((.132: آه  مااماا()األ ْرض  ف االْنظُُماْا ك 

 :قولاه مابحلنهبلمتخدا ه في  أول الطبنعة  نهل التالريخ الطبنعاي لأكاوا ، ك

و  )) ام  ُص النَّْشاأ و  اْ خ  ُ يُنش  ْأا  نُلَّ هللاَّ ْنف  ب د    اْلخ  نُماا ف ي اأْل ْرض  ف لنظُُماا ك  قُْل م 

يمف  ااْيٍء ق ااد  أ اار ُكاالل ا  ا  اام بلمااتخدا ه فااي  أاال . ((21: العنكبااوت ()إ اَّ هللاَّ    
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عْ : ))الفأغ اارتنلد الفضلء، كمل في قولاه مابحلنه  ناس  إ ا  ي ال    اْش  ا ل ا  ام  اْلج  ش 

اأْل ْرض  ف لنفُاااُذاا ال  ت نفُاااُذاا  إ الَّ  ات  ا  لا  ااام  ْقط ااالر  المَّ
اااْ     اْمااات ط ْعتُْل   ا ت نفُاااُذاا   

 ((. 33: الملم ()ب ُمْأط لاٍ 

 

ا  م  يضل بللمنطا التأ أي في النفس ا ختأف  ظلهم الكوا ، كمل في      

اال تُْغن ااي ا ي االُت  قُاال  انظُااُمااْ : ))قولااه تعااللر األ ْرض  ا    ات  ا  لا  اام  ا ف ااي المَّ االذ    

نُاااوا   ااا  ق اااْوٍل الَّ يُْ    النُّاااُذُر    ْأاااا  ))، ا(( 111: ياااونس )ا  اااُماا  ف اااي خ  ي ت ف كَّ ا 

اب  النَّالر   اذ  لن غ  ف ق ن ال    أ ْقه  ه ذا ب الط  ً ُماْبح  ل خ  بَّن ل    األ ْرض  ر  ات  ا  لا  آه ()المَّم 

ُماا  ))، ا(( 111 : مماا ُكْل   ف    تُْبال  ف ي   نفُم   ((.21: الذاريلت()ا 

 

ا  منال بللماانم  أاار األرض  االتاادبم فااي  ظلهمهاال بحثاال  اا  الحقاالئا      

نُاوا إ ا : ))االتأكد  نهل بكل  ل نمتطن  ، كمل في قوله تعاللر ي   آ   ي ال   يُّه ال الَّاذ 

اااف ب ن ب ااأٍ ف ت ب نَّنُااو االءُكْل ف لم  ْأااتُْل ج  اال ف ع  أ اار    ه لل ااٍة ف تاُْلااب ُحوا    اانبُوا ق ْو االً ب ج  ا   ا تاُل 

ن    ا رادنل إلر اماتخدال االماتنبلط الفكامي الماتنتل  ((. 1: الحجمات()ن لد   

: األلكاالل الشاام نة  اا  الوقاالئ  بمملرمااة االجتهاالد ، كماال فااي قولااه ماابحلنه

إ ل ر  ُْال  )) ُموه  ا  اهُ إ ل ر المَّ دُّ ل ْو ر  ْنهُْل ا  ي   ي ْمت نب طُون هُ    هُ الَّذ  أ م  ْنهُْل ل ع  ْ م    
ي األ 

اْنط لا  إ الَّ ق أ ان ً  تُااهُ ال تَّب ْعاتُُل الشَّ ْلم  ر  أ اْنُكْل ا  ل اْوال  ف ْضاُل هللاق     ((.  13: النماالء()ا 

ا نكاام  أاار  اا  ال يمااتخد وا  قااولهل اال يحتكمااوا إلنهاال فااي تعاال أهل  اا  

ة الما و اااة، فاااوبخهل اخطاااأهل ا  ااامهل بلاللتكااالل إلااار األخبااالر التلريخنااا

ي ل   ْهال  اْلك ت الب  ل ال  : ))كقوله مبحلنه في رده  أر النهود االناللرك.  قولهل

ه    ف ا   ت ْعق أُاوا    ا  ب ْعاد  ناُل إ الَّ    اشنج  اوُ ا  ل اه  التَّاور  ل  ُنا  اه نل  ا    وا  ف ي إ ْبم  َجُّ تُح 

ُ ه ل  نتُْل ه ُ الء ل   هللاق ْأالف ا  ل ل ْنس  ل ُكل ب ه     وا  ف نم  َجُّ ألف ف أ ل  تُح  ل ل ُكل ب ه     ْجتُْل ف نم  لج 

ن نفالً  الا  ل  ل ك ا  ك  ان نقلً ا  ال  ن اْلام  يقالً ا  اه نُل ي هُود  لا  إ ْبام  ل ك  ي ْعأ ُل ا   نتُْل ال  ت ْعأ ُموا     

لا       اْلُمْشم ك ن    ل ك  ْمأ ملً ا     ((. 12  - 15:ممااآه  ) ُّ

 

 أناه -اذلغ المنطا القمآني الشل ل في البحاث ااالماتداله طبقاه النباي      

، فقااد كااونهل تكويناال  أمناال فطمياال ارباار  أنااه الالااحلبة  -الالاا و االماا ل

بديهنل تجميبنل صحنحل ،  ناد ل  بعادهل  ا  الخمافالت ا نهالهل  ا  الماحم 

إبماهنل في يول لد  فناه كماور ا ند ل  لت ابنه .  302االشعوذو  االكهلنة

-إنهل كمفه لموت إبماهنل ،  نكم  أانهل النباي: لأشمس  اقله بعض النلا 

إا الشامس : )) قاولهل ،اقالل فاي النالا ا قاله لهال    - أنه الال و االما ل
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فأ طالهل .  303((االقمم ال ينكمفلا لموت  لد، الكنهمل آيتالا  ا  آيالت هللا 

أمي الالحنح ،االبعد    التفكنم األماطوري فاي درمل  مأنل في التفكنم الع

 .تعأنل الظواهم الطبنعنة 

فقاله يال  -صاأر هللا  أناه اماأل - تر النبي )) ا    بي هميمو  ا رج      

 ال : نعال قاله: هال لاغ  ا  إبال ، قاله: الد لي أ ل  ماود، فقاله: رموه هللا

فاأنر ذلاغ ، : هنعال قال: هال فنهال  ا   ار  ، قاله:  لوانهل   قله لمام، قاله

فالنظم إلار . 304((فأعال ابناغ هاذا نا اة  ام  : لعأه نا ه  م ، قاله: قله

هااذا  - أنااه الالاا و االماا ل-هااذه التمبنااة العأمنااة المائعااة ، كنااف  أاال النبااي

الالاااحلبي التفكنااام العأماااي الالاااحنح فاااي التعل ااال  ااا  الظاااواهم الطبنعناااة 

لار األاهالل االخنالالت اامتخدال التجمبة بحثل    الحقنقة بدال    الأجاوء إ

 . اموء الظ 

إا المنطا الذي داف   نه الغاالي ا  ل  نه ال يتعأا بللشم  نفنل : ثانيا     

، اهاذا المنطاا  -األرمطي -اإنبلتل اال يتعلرض  عه هو المنطا الالوري

 - عظمه لنس  نطقل طبنعنل اإنمل هو  نطا  النو  قلئل  أر قنلا الشموه

، ا أخوذ    المنطا الفطمي الذي  يقول  ململ  أر  -   العلل إلر الخل 

المنطا الجائي بلخت ر  نوا ه اقاد ذكمنال جلنبال  ناه كمال ارد فاي القامآا 

اهذا يعني  ا المنطا الالوري لنس هو األصال فاي . الكميل االمنة النبوية

التفكناام العأمااي اال فااي الشاام  ، اال فااي لناالو البشاام  ل ااة،  ماال يعنااي  ا 

لااي  اا  المنطااا الالااوري أناام صااحنح فااي  عظمااه ألنااه تاامن  وقااف الغاا

المنطااا الفطاامي الااذي يشااهد لااه الشاام  االفطاامو االعأاال اتعأااا بااللمنطا 

األرماااطي العقااانل الُمكمااام لأااامؤاا االمعناااا لأتفكنااام العأماااي، االُمضااان  

ابذلغ يتبن   نه لنس صاحنحل . لباقلت االجهود، اهذا   م مبا  ا فالأنله

عأااا لهاال بللاادي  نفناال اال إنبلتاال كماال   اال الغاالااي ااافقااه  ا المنطقناالت ال ت

 . دنلا ابماهنل

 مات   دنلا ابماهنل  بل لل د الغاالي اصف:  -الرابع -الموقف األخير    

لل اد فنأماور  ق ناي ا ناد ل ياتكأل فاي : )) ديدو بأنه  ق ني،  نهال قولاه

ر درجاااة المجااال  ق ناااي الااا))، ا305((الفماااأفة ياااتكأل كفنأماااور  ق ناااي

بالا لنال ))،ا307((المجل  ق ني تمل لً ال يقبال االاانلء هكاذ ))، ا306((بعندو

                                                 
303
 .  . 353:   1الالحنح ،   : البخلري  

304
 .  5315: ، رقل 35:   2الالحنح ،   : البخلري 
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، الحأقاة الحلدياة  شامو ، خطام  2113/  أماطس / 5،مأمأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  :  دنلا إبماهنل  

 .  tafreghAlnasi@DrAdnanIbrahimAl:  دنلا ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
306
، الحأقاة الثلننااة  شامو ، خطاام  2113/  أماطس / 5مأمااأة الغاالاي البللااث  أار الحقنقاة ، تفميااغ  مام العاااو  ،:  ادنلا إباماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@:  دنلا ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
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اا الغاالي ابعد  ل يكوا نداً اخالملً لداداً لأعقل ،، بل هو العلقل فاي ااكل 

 . 308((جمنل اكل  ق ني  تاا ا قتمط  تومط 

مال هل لقل  ا الغاالي كلا  ق ننل في  واقفه ااجتهلداته الفكمية ك :أقول   

ااال يجام  ا نعأال اا العق نناة ال تعناي اماتخدال . اصفه  دنلا اباماهنل   

العقل، ألا كل  هال العأال بال اكال النالا يماتخد وا  قاولهل، اال  أال اال 

اإنمال العق نناة تعناي اماتخدال العقال اااللتكالل . لنلو داا اماتخدال العقاوه

االاذي  يأخاذاا . لحنالوإلنه ااألخذ بألكل ه اااللتااال بهال فاي كال  جالالت ا

بتأغ العق ننة هل العق ننوا الحقنقنوا، اهل الذي   ننر  أنهل هللا تعللر فاي 

ُْال ي النُّه ر: )) آيلت كثنمو ، كقوله تعللر ي لٍت ألل ل غ     ، ((121: طه()إ اَّ ف ي ذ 

ْجمٍ ))ا لف للذ ي ل  ل غ  ق م  ل ي ذَّكَُّم ))، ا((5: الفجم )ه ْل ف ي ذ  إ الَّ  ُْالُوْا األ ْلب الب  ا   

اااااُماا  )) ، (( 211: البقااااامو ) ي ااااالٍت لَّق اااااْوٍل ي ت ف كَّ ل اااااغ     : الجلنناااااة )إ اَّ ف اااااي ذ 

اااُل اْ ي ااالت  ل ق اااْوٍل ي ْعق أُاااوا  ))،ا((13 ل غ  نُف الل اااذ  ا  ااال أنااام ((. 21: الااامال )ك 

ل هللا تعللر العق ننن  فهل الذي  ال يأخذاا بتأغ العق ننة، اهل    الذي  ذ ه

ُ : ))في آيلت كثنمو رأل امتخدا هل لعقولهل،  نهل قوله تعللر الء هللاق قُال لَّاْو ا 

اُكل ب ه  ف ق ْد ل ب ْثُه ف نُكْل ُ ُمماً  ل  ق ْبأ ه    ف    ت ْعق أُوا   ال    ْدر  أ ْنُكْل ا  ل ت أ ْوتُهُ    يونس )  

َئ ُكل  َّ  ي هْ ))،ا((11:  ك  ال   ف م   قُْل ه ْل     ُام  ُ ي ْهد ي ل ْأح  ال قُل  هللاق د ي إ ل ر اْلح 

ْنااف   اال ل ُكااْل ك  اا  الَّ ي ه اادلي  إ الَّ   ا يُْهااد ك ف م  اااُّ   ا يُتَّب اا      َّ ااال   ل  ي ْهااد ي إ ل اار اْلح 

ناس  ل  ))، ا((35: ياونس)ت ْحُكُموا   اش  ا ل ا  ا   اْلج  ث ناماً  ل ه انَّل  ك  ْ ن ال ل ج  ر  ل ق اْد ذ  هُاْل ا 

ُعوا  ب ه ال  ااف الَّ ي ْمام  ل هُاْل آذ  اُماا  ب ه ال ا  ل هُاْل   ْ انُ ف الَّ يُْبال  قُأُوبف الَّ ي ْفق هُوا  ب ه ل ا 

لف أُوا   ب غ  هُُل اْلغ  لُّ  ُْالـ  لل  ب ْل هُْل   ال  لأل ْنع  ب غ  ك   ((.  121: األ مار) ُْالـ 

  ل بللنمبة ألبي لل د الغاالي فهو لقال  ا  العق ننان  ، اكالا لاه : ثانيا     

نالنم    العق ننة قبل  ا يتالور، لكنه    ذلغ فقد خللف الشام  االعأال 

االواق  في   ور لل يك  فنهل  ق ننل كقوله بلألاعمية في إنبلت مب  صفلت 

اللقل، فخللف بذلغ اتأايل البلقي ، انفنه لأمببنة اطبلئ  األانلء كمل منبننه 

نل  نه بعد ذلغ  فقد  ق ننته  ند ل تالور فأل يالبح . الشم  االعقل االعأل

 ق نناال اال ااام نل اال  أمناال، اإنماال  صاابح صااوفنل  ملرماال لأتقنااة بكاال 

 ظلهمهاال  اا  تأباانس ات  اام اخاادا  انتالاالرا لأتالااور األيتااه النهلئنااة 

ود، فقااد خااللف الشاام  اال اااغ  ا  اا  يعتقااد بولاادو الوجاا. الاادو الوجااود 

نعال بقاي يماتخدل  قأاه ..  خللفة صميحة اهدل بدائه العقوه القالئا العأاول

                                                                                                                                            
307
، الحأقاة الثلننااة  شامو ، خطاام  2113/  أماطس / 5مأمااأة الغاالاي البللااث  أار الحقنقاة ، تفميااغ  مام العاااو  ،:  ادنلا إباماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: بون   دنلا ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس
308
، الحأقاة الثلننااة  شامو ، خطاام  2113/  أماطس / 5عاااو  ،مأمااأة الغاالاي البللااث  أار الحقنقاة ، تفميااغ  مام ال:  ادنلا إباماهنل  

 .  himAltafreghAlnasi@DrAdnanIbra:  دنلا ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
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فاللغاالي . لكنه فقد  ق ننته العقأنة االشم نة االعأمناة إال  ال اافاا تالاوفه

 . !!لل يبا  ق ننل بعد ل تالور ا صبح خالمل لأعق ننة االشم  االعأل

 نه  ا  دنلا ابماهنل  خطأ اباللغ فاي كثنام اإنهلًء لهذا المبحث يُمتنت       

فاللغاالي قالل .    المواقف التي قنقل الكل بهل  أر  مل الغاالي في الفأمفة

بعمل نلقص في نقاده لأفأمافة ، الال يقال بمشاما  نقادي اال ل لهال  ا  كثامو 

د تاه لهال اتبنناه لجلنام كبنام  نهال ادفل اه   خطلئه فنهال  ا  جهاة نلنناة، اخ 

 . ب العقل االشم  االعأل    جهة نللثة نهل  أر لمل

  :نقد مواقف متفرقات لعدنان تتعلق بالفلسفة : خامسا 

نُكمل نقدنل لمواقف  دنلا ابماهنل المتعأقة بللفأمفة االتي  خطأ فنهل ابللغ    

فااي اصاافهل اتقننمهاال نُكمأهاال بمواقااف  تفمقاالت  اا  آرائااه المتعقأااة بفأماافة 

يتعأا بغأو  دنلا  في تعظنمه لأفأمافة ارجللهال،  :أولها. الف مفة الممأمن 

:   ند ل كلا يتكأل    الغاالي في طأباه لأفأمافة ارده  أنهال قاله ا فلده  نه 

فكلا ينتهاهل ايقم  في الفأمفة  أر أنم انخ ، اهذا الذكلء الخطنم كنف ))

تقم  الدن ، يقم  الده  نده قدره اا يفهل الفأمفة ا   اصاعم  ال يكاوا ، 

يفهل الفقاه اهللا  عقاوه تفهال االصاوه ،  عقاوه تفهال الحاديث  مكا  جاداً اا 

جداً الحديث  ل بده ذكلء  أر فكمو ، لكي تفهل الحديث دراية ارااية  ل بدا 

ذكلء بدا طوه درا اتحفاظ  ال باده الاذكلء اباداً، لكا  الفأمافة اايء صاعم 

ي البداية قبال جداً جداً  عمار يعني البمت اينشتلي  نفمه لن  تلقه نفمه ف

. اجدتهل اصعم  مل يمك : اا يتخالص في الفنايلء اا يدرا الفأمفة قله 

 -ا أر املتنذه بللجل عه كملا قاله  ال بنفا   -البمت اينشتلي  ال يقدر  أنهل 

فقأه ادرا االقتاللد لقنته اتفه  مل يمك   ي هللعأل الكذا ، فتخالاله في 

تواالاا  ، النااه فعاا ً  قاال ااايء امااط الفناياالء ، اااور اينشااتلي  اااور ال

اينشتلي   ي  ثل  قل كلنه اال  قل الغاالي ه الء اذكر بكثنم بممالل ، 

 . 309((الفنأمور خأقلً الده 

قوله هذا أنم صحنح في  عظمه ، افنه تحميف اتدلنس، اأأو ال :  قوه    

فبللنماابة لمال قللااه  ا  الفأماافة االفنايالء فبلطاال قطعال، اال  جااله .  بامر لاه

االفأمفة التي طأبهل الغاالي ا ادلهل  ادنلا . رنة بن  الفأمفة االفنايلءلأمقل

اهااذه الفأمافة لنمااه صاعبة اال هل ااة كماال . هاي فااي  عظمهال فأماافة النونالا

بللمبااة، افااي المنطااا  11صااورهل  اادنلا، فهااي فااي اشلهناالت بلطأااة بنحااو

                                                 
309
، الحأقاة الثللثااة ، خطام  اادنلا  2113/  أمااطس / 5مأمااأة الغاالاي البللااث  أار الحقنقااة ، تفمياغ  ماام العااو  ،:  ادنلا إباماهنل  

اللاظ قاوه  ادنلا فناه اخطالء إ  ئناة كثنامو، .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفانس باون 

 .اهذا كثنم جدا في كتلبه    الغاالي ألنه القله ك  ل الل يكتبه ، الل يأتال فنه بللفالنح 
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طأاة بللمباة ، افاي  أاول الطبنعاة بل 11الالوري بلطأة اال فلئادو  ناه بنحاو 

اهااذا األ اام  قمااه األدلااة . بللمبااة 11ا نحمفااة  اا  الشاام  االعأاال بنحااو 

 . 310القطعنة  أر صدقه في خممة كتم لنس هنل  جله تفالنل  واالنعهل

اا اال  قلرنتااه الفأماافة بللفناياالء فهااي بلطأااة قطعاال، اال يُمكاا  اا تكااوا    

لقاوانن  ألا المعلدالت اا. الفأمفة اصعم    الفنايلء بأي لله    األلواه

الفنايلئنة  ث  لنمه مهأة الفهل اال التطبنا، ف اغ  نهل  صعم بكثنام  ا  

. المنطا الالوري اقضليل فأمفة النونلا اأنمهل في اشلهنلت ااشنملننلت 

فهاال توجااد فااي كاال فأماافة القااد لء االُمحاادنن  قضاانة  صااعم فااي الفهاال  اا  

ال نمااتطن   ا نفهاال هااذه  ))ألنناال . نظميااة النماابنة فااي الفناياالء   ، طبعاال ال 

ابغنااام . النظمياااة تملً ااال إال بومااالطة الالااانغ الميلالااانة التاااي تعبقااام  نهااال

األملماانة اكااذلغ  الميلالاانلت ال تمااتطن  إال التعبناام  اا  بعااض  فكلرهاال

ابماال  ا  كثاام اهاال الفأماافة ال . 311((.اقتباالا بعااض  مااتنبطلتهل داا إنباالت

تأااغ النظميااة فهماال صااحنحل  يتقنااوا  أاال الميلالاانلت فاا  يُماانكهل  ا يفهمااوا

 . ا عمقل، رأل  نهل يفهموا فأمفتهل

فهاو قاد  بام  -إا صاح قولاه-كمل  نه اال يالاح االمتشاهلد بلنشاتلي  ألناه    

   للله ااختنلره  ند ل كلا البل الل يُعبم     وقفه  ند ل  صبح فنايلئنل 

فة بأنهال كمل  ا امتالعلبه لأفأمفة خل  به اال يعبم  ا  لقنقاة الفأما.كبنما

فللمجل لل يك  له  نل ارأبة فاي الفأمافة فوجادهل . صعبة  كثم    الفنايلء

إناه  ا  . صعبة ، اهذا ال يعني بللضمارو  ا الفأمفة  صاعم  ا  الفنايالء 

الجنوا ا   الك ل البلطل القوه بأا الفأمفة اصعم     أل الفنايالء، فهاذا 

لحديثة  فهو ة لدك كثنم  ا  ألا الفأمفة القديمة اا. ك ل  تهلفه اُ ضحغ 

 هل العأل     ختأف التخالاللت لك  الفنايلء ال يعمفهل لالعوبتهل ادقتهال 

اال يالااح  ا يكااوا  قنلماانل لااذلغ هااو رأبااة الناالا . إال كباالر المختالاانق  

كل هو طبنعة العأل نفمه ف  اغ انه يوجد فاي . افهمهل لأموالو ، اإنمل الح 

مه الفأمافة ، لكا  هاذا ال يعناي  نهال  صاعم كثنم    كبلر الفنايلئنن     يكا

افااي المقلباال فاا  اااغ انااه يوجااد  اا  الف ماافة  اا  يكاامه .  اا   أاال الفناياالء

اإنمال . الفنايلء اال يفهمهل لك  هذا ال يعني  ا الفأمافة  صاعم  ا  الفنايالء

فاا  يُمكاا  اا تكااوا الفأماافة . هااي  واقااف  لماام رأباالت الناالا اقاادراتهل 

 .  لء، ا   يقل بذلغ فهو ُ خطص ب  اغ صعم     أل الفناي

                                                 
310
اتهلفاه ابا  رااد فاي كتلباه تهلفاه . ا  قلا اة  هال المانة لأفأمافة النونلنناة . طو فاي لاا العقال االعأالجنليلت  رما: تأغ الكتم هي 

اهااذه الكتام كأهاال . ا نقاد تجمبااة الشاغ االنقان   نااد  باي لل ااد الغاالاي. ا خللفاة الف ماافة المماأمن  لطبنعناالت القامآا الكااميل. التهلفاه 

 . نشورو ارقنل اإلكتماننل
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اكمل قأُه لكال اا فاي الدراماة )): اقله  دنلا    الذكلء ا ذكر البشم      

، !النفمنة ادراملت االبدا ، في  عظل هذه الدرامالت  عظال المماجا  لتار

> ، نل الفنلنوا، نل نللثل هل العأمالء>يتأكد دآئمل اا اذكر البشم هل  الف مفة 

))!!312 . 

ذلااغ   اال بلطاال، اال يالااح قولااه  صاا ،، ألا الااذكلء   اام نماابي : اقااوه    

ا تفلات ا وجود في كل طوائف النلا، اال يالح  بدا القوه باأا الف مافة 

االف مافة كغناامهل  اا  . هال  ذكاار النالا اال األطباالء، اال  أمالء االجتماال 

 ا  كثاام ا اا  الثلبااه . طوائااف  هاال العأاال  اانهل األذكناالء، ا اانهل األأبناالء 

الف ماافة اااهمو كاالنوا يقولااوا ايعتقااداا بخمافاالت ال يقولهاال العاال ي اهااو 

بل يوجد    الف مافة  ا  فناه كثنام  ا  الغبالء اياتكأل با  .  لم   نهل فنهل

تكأل ب   أل في   ور كثنامو ا خطاأ :  نهل ارمطو .  أل ، افنه أمار كبنم

مام و  قال  ا   ادد  خطلء فللشاة ا ضاحكة ، فكالا ياا ل  ا  ادد  مانلا ال

 منلا المجل، اكلا ي يد الم  ايماه   ما طبنعنل، اكلا  نالاميل يعتقاد  ا 

اكلا يعتقد  ا المم و هي كالئ  نالقص . العم  النونلني  لم    ما  البشم

ألا الاذكم لمام   ماه يتكاوا . التكوي     المجل  ند ل تكوا فاي الاملل

.    صاانلر الهنااولر  ا   جااود  ا  ثاال  ماال فااي  ر  الاذكم ،  اا  صاانف  اا

ابذلغ صلر الذكم  فتمقل    األنثر ألنه  بتد  الحمكة ،ا  جود ا  قمب إلر 

ا   ل األنثر فهي ال تتكوا كذلغ ، ألنهل هناولر ا ال تتمتا  بللالافلت . اشله 

ا  نهاال الااذكم الجناادو التااي تكااوق
اأناام هااذا كثناام  اا   بلطاال  رمااطو .  313

ماااطو ا بلطنأاااه قاااله بهااال كبااالر ا عظااال  خطااالء  ر. اجنوننلتاااه ا جل فلتاااه

الف مااافة المماااأمن  كللفااالرابي اابااا  ماااننل اابااا  رااااد  ااا  داا  ي دلنااال 

لك  ذلغ ال يعني  نه خل  بللف مفة فقط، فانفس األ ام ينطباا .  314صحنح

 أاار كثناام  اا   أماالء الطبنعااة اأناامهل، فأهاال  واقااف بلطأااة قطعاال، قللوهاال 

نف  هوكننغ  ناد ل   ال  ا العادل تعالبل لعقلئدهل،  نهل المأحد الفنايلئي مت

 .315خأا نفمه بنفمه فأصبح كونل

االحقنقاة إا كا ل  ادنلا أنام  أماي اال يالاح قولاه باذلغ التمتنام، ألناه   

يوجاااد  أمااالء ف مااافة، ا أمااالء  دبااالء، ا أمااالء فنااالنوا، ايوجاااد ف مااافة 

اهنالن  أمالء . فنايلئنوا، اف مفة  دبلء، اف مفة فقهلء، اف مافة فنالنوا 

                                                 
312
، الحأقاة  2113 طمقة البمهلا ا جال  اشلحالد ، تفمياغ  ناله الاذبنلني،  وقا   تفميغالت  الادكتور  ادنلا اباماهنل، :  دنلا ابماهنل  

12. 
313
 .  51،  51: في كوا الحنواا ،  :  رمطو  
314
 .  خللفة الف مفة الممأمن  لطبنعنلت القمآا الكميل: كتلبفالأه جلنبل    ذلغ في  
315
 . نقد العقل المأحد :    هوكننغ اأنمه كثنم  نظم كتلبنل 
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جهأوا الفأمفة اال يحبونهال اهنالن ف مافة يجهأاوا الميلالانلت االفنايالء ي

االذكلء  نوا  اله  جلالت كثنمو اال يالح تعمانل لكال الاذكلء . ايكمهونهمل

فهنلء  للل ذكاي فاي الميلالانلت ، اآخام فاي . بنلء  أر طلئفة     هل العأل

في التلريخ،  ا في  الفنايلء اآخم ال يفقه انبل في الفأمفة ، اا في االدب،  ا

اقااد يكااوا الفنأمااور ذكناال فااي . الفقااه، انفااس األ اام ينطبااا  أاار الفنأمااور

المنطااا لكنااه لاانس ذكناال فااي الفناياالء االكنمناالء، باال اال فااي اشلهناالت افااي 

اقد يكوا ذكنل في اشلهنلت ا نله  العأول لكناه . الشم نلت اال اشنملننلت 

انفاس األ ام ينطاا  أاار . ل  صا لانس ذكنال فاي الميلالانلت اال  أال لاه بها

فمقولاة  ادنلا ال تالاح ،افنهال أأاو اتعالام لأفأمافة .العللل بعأل    العأاول

 .ا هأهل في أنم  حأه، اال يقولهل بللث ُ نالف

 ند ل تكأل  دنلا    تكفنم  بي لل د الغاالاي لأف ماة : الموقف الثاني     

لجماادي ذكاام  اادنلا  الممااأمن  ألماابلب،  نهاال قااولهل بللمعاالد المالااي ال ا

ابااماهنل  ا اباا  مااننل  نكاام صاامالة المعاالد الجمااملني فااي كتلبااه الممااللة 

. األالحوية، اذكم  نه  مل الت  به  أر  وقفه قولة بشبهة ا كال االماأكوه

اهااي ااابهة االكاال االمااأكوه ، لقنقااة هااي ااابهة قويااة ال : ))فكاالا  ماال قللااه

ماالا اذا مااأمنل ااقمرناال انااه ابلختالاالر تقااوه هااذه الشاابهة االن. يمااتهلا بهاال 

يحشم رالنلً اجمديلً هذا يأال  ناه الوقاو  فاي  نلقضالت النفكالن  نهال  ال 

قله اذا منحشم بجمده الكل ل ، جمده الكل ل فنه ابعلض لنماه لاه .. هي   

اقد تعود اتنمنهل اصوه اامبلب اتواريخ الر االر اا لل يكا  الار   يان  

 لت دف  في االرض اكأته االرض اأتذت بلختاللر  يد الم    . االجملد 

نبلتلت ببعض اجاائه التي اصبحه االا  طماورو فاي االرض جالء لناواا 

اكل هذا النبلت جلء انملا ذبح الحنواا اكل الحنواا صلرت بعض ابعالض 

اا بعااض اجااااء  يااد الماا    المطمااور فااي االرض ابعلالاالً لعمااما الكاالفم 

اهكاذا تتكامر المماألة  ا  هاذا  الداب فاو  االرض المال ي فاو  االرض ،

الكلفم في لا كالفم اخام اا  ا    اخام  أار اخات ر ا ماله البشام ، فالذا 

اردنل اا نمأل ااا نقتن  بالا ها الء يحشاماا كال أن  بكل ال اجمالدهل اقا  

.. التنلقض  متحنل ، اذا لشم  مما الكلفم كل  ً لشم  يد الم    نلقاللً 

نااة ا اا   باالدئ لتاار المنطااا امااتحللة ا عاامار  اا   باالدئ الفأماافة العقأ

امتحللة اجتمل  النقنضان  بمعنار  ماتحنل اا يكاوا .. التنلقض ايهل االخوو 

الجاء الف ني المممر   اا يكوا في  مما ا يد في نفس الوقه يمتحنل ، 

.. اا كلا في  مما فهو لنس في  يد ااا كلا في  يد فهو لنس فاي  ماما 

غ قله انل نااالً  أر  قتضر هذه الحجة انل انكم اب  مننل قله هذه ابهة لذال
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البعااث الجمااملني ،  االفي بعااث جمااملني التااي تبعااث هااي االرااح ااالنفااس 

 .  316((اتتنعل اتتعذب في نلر جهنل تتنعل في الجنلا اا الء هللا 

 وقف اب  مننل بلطل قطعل، افنه تضأنل ات  م ااخفلء لحقنقاة  :أقول     

نااه  اادنلا ابااماهنل  ا تعمااد اخفلئااه، ااتخااذ  وقفاال نلقالاال   اامه ، الاال ينتبااه إل

. اماأبنل فااي اصاافه لشاابهة اباا  مااننل  نااد ل اصاافهل بأنهاال قويااة الاال ينقضااهل

اتفالنل ذلغ  اال إا الف مفة المشلئن  المماأمن  اأنامهل ا انهل ابا  ماننل 

ال ي  نوا المعلد األخماي كمل ارد في الشم   ص ، ف  العللل ينتهي، اال 

لكاا  هاا الء . ل الحماالب  وجااود، اال يوجااد لشاام لبجماالل اال لاابرااحيااو

الف ماافة الممااأمن  فااي  ملرمااتهل لأتقنااة أشاال اخاادا ل اتدلنماال انشاامهل 

. لفأماافتهل ادفاال هل  اا   نفمااهل تظاالهماا بللمعاالد المالااي داا الجمااملني

االحقنقااة  نهاال ال ي  نااوا بللمعاالد األخااماي الشاام ي  صاا  اال يُمكاا  اا 

ألا الفأماافة المشاالئنة تقااوه . وا بااه  اال دا ااوا ي  نااوا بللفأماافة المشاالئنةي  ناا

بأ لنة العاللل اهاذا يماتأال لتمال  ا الكاوا ال بداياة لاه اال نهلياة ا ا  نال ال 

فللمعلد .  317يُمك   ا يحد  المعلد األخماي الذي ال يتل إال بنهلية هذا العللل

الهاذا انكماهال . لعالللاألخماي  نادهل  ماتحنل لمام  قنادتهل فاي   لناة ا

 .اتعأأوا بشبهلت صبنلننة  ائفة تظلهماا بهل تضأن  لأممأمن 

إا قولهل بللمعلد المالي لنس هو المعلد الشم ي المالاي  بادا، :  ثانيا     

ألا هاااذا المعااالد فاااي الشااام  ال يحاااد  إال  ااا  . فهااال ال ي  ناااوا باااه  صااا 

لف ماافة يقولااوا بأ لنااة الجمااملني ابعااد نهليااة هااذا العااللل ، لكاا  هاا الء ا

 ماال يعنااي امااتحللة  ا ينتهااي اامااتحللة لاادا  المعاالد الشاام ي  318الكااوا

الذلغ فللقول كمل أاللطوا البماوا  أار النالا فاي . المالي االجمملني  عل

 وقفهل بللحشم الجمملني لبموا  أنهل في قولهل بللمعالد المالاي فظناوا  ا 

فهذا ال ي  نوا به قطعال ايتنالفي  .اب  مننل اإخوانه يقولوا بللمعلد المالي

ابماال  ا األ اام كااذلغ فأماالذا هاال قااللوا بللمعاالد . تمل اال  اا  فأماافتهل المشااليبة

المالي  ، إا  علدهل هذا الما ول هو  عالد خال  ال يتعأاا بنهلياة العاللل 

اإنماال هااو لماام  قناادتهل .  صاا ، اال فنااه لشاام اال لماالب اال  ااوا ي 

م اآخمهال العقال الفعاله ، الاذي  ناه  راالنال الشمكنة اقولهل باللعقوه العشا

. 319اتأااغ العقااوه  ناادهل هااي كلئناالت إلهنااة ا لنااة. ا قولناال لماام   مهاال

                                                 
316
، الحأقاة التلماعة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأمأة الغاالي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: فنس بون ابماهنل التفميغ النالي  أر ال
317
،   خبالر العأمالء بأخنالر الحكمالء: ا جماله الادي  القفطاي. عادهل ا  ال ب 123،   13: الطبنعنلت ،    كتلب الشافلء ،   : اب  مننل  

 . 132رملئل الفلرابي ، : ا الفلرابي. 111:  
318
 . ا ل بعدهل 5:تهلفه اب  راد في كتلبه تهلفه التهلفه ،  : اخللغ كبنم.  322: تهلفه التهلفه ،   
319
 . ا ل بعدهل 5:ب  راد في كتلبه تهلفه التهلفه ،  تهلفه ا: اخللغ كبنم.  322ا ل بعده ،  221:تهلفه التهلفه ،   
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. الهذا فللعقل  ند ارمطو ا صحلبه كلئ  اجوهم إلهي   لي كمل بننله ملبقل

ا ند ل يموت اشنملا يبأر جممه ايمج   قأه إلر اصأه فاي العقال الفعاله 

اهنلن لمم   مهال الخمافاي تعاود الجائنالت إلار . في فأغ  ل تحه القمم

افنااه يكااوا خأااود الاانفس بخأااود .الكأناالت اهناالن  االلل المثاال العقأااي اشلهااي 

االاد ا أنام ُ تكثام )) العقل ، فللعقل  ندهل هو الخللد فاي اشنمالا ،ا هاو 

ا   ماما بللعادد ،  ل  يد فهو أنام : )) اقله اب  راد .  320((بتكثم النلا 

فهذا كلناه الانفس لانس تهأاغ إذا ... االد بللالورو ا هي النفس  هو ا مما

 ا  فواجام إذا فلرقاه األبادااهأغ البدا ، ا كالا فنهال اايء بهاذه الالافة ، 

 321(( هذا العأل ال مبنل إلر إفشلئه في هذا الموالو تكوا االدو بللعدد ،ا 

 . 

لانفس ا -ااال     ذلغ  نه لمم   ل اب  راد ا صحلبه  ا العقال الخللاد 

ا هذا  خاللف لأشام  صامالة ، . االد أنم ُ تكثم بتكثم النلا  - ا الماح

ألنه    الثلبه ام ل  ا هللا تعللر خأاا نفاوا البشام  ا  نفاس االادو ، نال 

د ، فكل نفس لهل ذاتنتهل  فهو مبحلنه لل ينماخ نفاوا . خأقهل خأا تعدد ا تفمق

خأقهاال خأقاال  مااتق  ،  ، ا إنماال - أنااه الماا ل  -البشاام نمااخل  اا  نفااس آدل  

اجعل كل نفاس  ما الة  ا    مللهال ا  الانمهل ،ا ماتقف كال نفاس   الل 

ي ل } :قله مبحلنه . ربهل في المعلد األخماي تجلده    نفمهل ا تداف   نهل 

ه ال ْاج  ْنه ال    أ اا     خ  ٍو ا  اد  ال  أ ق ُكل  ل  نَّْفاٍس ا  بَُّكُل الَّذ ي خ  ب اثَّ    يُّه ل النَّلُا اتَّقُوْا ر  ا 

الا   الل  إ اَّ هللاق  ك  األ ْرل  الءلُوا  ب اه  ا  اتَّقُوْا هللاق  الَّذ ي ت م  لء ا  ن م  ث نماً ا  لالً ك  ل ر ج  ْنهُم    

ق نبلً  أ ْنُكْل ر  فَّر ُكالُّ }، ا -1النملء{   ُعاوا  ف ناه  إ ل ار هللاق  نُالَّ تُاو  اتَّقُاوْا ي ْو الً تُْمج  ا 

هُلْ  ب ْه ا  ل ك م  ْعن لهُْل ل ن ْوٍل الَّ }، ا -211البقمو{ال  يُْظأ ُموا   ن ْفٍس  َّ م  ا ج  ْنف  إ ذ  ف ك 

هُاْل ال  يُْظأ ُماوا   اب ْه ا  م  ال ك  ُافلن ْه ُكلُّ ن ْفاٍس  َّ ْيم  ف نه  ا  ، ا   -25آه  ماماا{ر 

االب  } م  اام يُ  اْلح    م 
ااب ْه إ اَّ هللاق م  اال ك  ُ ُكاالَّ ن ْفااٍس  َّ ،ا   -51إبااماهنل{ل ن ْجااا ي هللاق

ه نن ةف } ب ْه ر  ل ك م   .     -31المدنم{ُكلُّ ن ْفٍس ب م 

فللمعلد المالي الذي قله به اب  ماننل ا  ثللاه هاو  عالد يونالني خمافاي      

اقاد تكأال فناه الفنأماور يعقاوب الكنادي . اال   قة لاه  بادا المعالد الشام ي

غ المعالد تضام  اجم  فنه بن   ختأف تنلرات الفأمفة النونلننة المتعأقاة باذل

 ا  ذلااغ  نااه   اال الاانفس إذا .  اهل ال االاا الت اكفمياالت ا بلطناال كثناامو 

(( .  أمه كل  ل في العللل ، ا لل يخف  نهل خلفنة ))  لته ا فلرقه البدا 

بدلنل  ال قللاه  ف طاوا  ا   ا كثناما  ا  الف مافة المتطهامي  الاذي  تمكاوا 

لهل )) لقلئا األانلء ، انكشف  اهوات الدننل ،ا تفمأوا لأتأ ل ا البحث في

                                                 
320
 .  531،  513: ،    1115، الشمكة العللمنة لأكتلب ، بنمات ،  3تلريخ الفأمفة العمبنة ، ط : جمنل صأنبل   

321
 .  11: تهلفه التهلفه ،  : اب  راد  
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 أل الغنام ،ا  أماوا بمال يُخفناه النالا فاي نفوماهل ،ا اطأعاوا  أار مامائم 

اهو هنل قد ذكم قوه  ف طوا ا أنمه  ا  داا  علرالاة ،اإنمال ((. الخأا 

 .322قمره ا اافا  أنه، ا  دله ا  ننر  أنه

اصلرت في اإذا تجمدت افلرقه هذا البدا   : ))اقله    النفس  يضل    

 للل العقل فو  الفأغ، صلرت في نور البلري، ار ت البلري  ا اجل، 

اطلبقه نوره، اجأقه في  أكوته، فلنكشف لهل  أل كل ايء، اصلرت 

األانلء كأهل بلر و لهل، كمثل  ل هي بلر و لأبلري  ا اجل؛ ألنل إذا كنل، 

شمس، فكنف انح  في هذا العللل الدنس، قد نمك فنه  انلء كثنمو بضوء ال

إذا تجمدت نفومنل، اصلرت  طلبقة لعللل الديمو نة، اصلرت تنظم بنور 

فهي ال  حللة تمك بنور البلري كل ظلهم اخفي، اتقف  أر كل ! البلري 

 . 323 ((مم ا  ننة  

التي تكوا نل ذكم قوه  ف طوا    خأود النفس ، ا  فلده  ا النفس        

االتي فنهل دنس اخبث . في ألية النقلء  ند ل تموت تأتحا بللعللل الشميف 

تبقر  دو في كل فأغ    األف ن ابتداء    فأغ القمم ، فتتهذب ا تتنقر ، 

اتمتف     فأغ إلر آخم إلر  ا تتنقر تمل ل ا تالبح في ألية النقلء ، 

، اهنلن تالبح تعأل كل ايء  فتمتف  إلر  للل العقل ، ا تُطلبا نور البلري

فهو هنل . ، ا يُفوض لهل  انلء    منلمة العللل تأتذ بفعأهل ا التدبنم لهل 

بل . ذكم قوه  ف طوا ،    داا انتقلد ا ال ا تماض ،ا ال إالرو لأشم  

العممي لقد : )) إنه  أقا  أر ك  ه بللمدح ا الموافقة ا التبجنل بقوله 

. 324((م  في هذا االختاللر  علني كثنمو اصف  ف طوا ،ا اجا ا ج

ذلغ هو المعلد المالي الخمافي الذي آ   به كبلر الف مفة الممأمن ، اهو 

 علد  ائف بلطل، لك   دنلا  الر إلنه امكه  نه ، اكأنه  علد نلبه 

 . !!صحنح ام ل ا ق  ا أمل

اابهة  إا الشابهة التاي  اردهال  ادنلا   أار لمالا ابا  ماننل هاي :ثانيا      

يعأل اب  مننل نفمه  نهل بلطأة بادلنل الشام  االعقال ، اال يالاح قولهال ألنهال 

ابهة صبنلننة اتلفهة اتاده  أار تخأاف صاللبه اقأاة  قأاه افمالد فأمافته، 

لك  لمال كالا ابا  ماننل ارماطنل يقاوه . اإنكلره قدرو هللا  أر الخأا     دل

فل أاة، اال كالا لاه   ام اال  بأ لنة العللل ، ا ا هللا  أة ألئنة له النس  أاة

فعل في إيجلده، ااجد القوه بللمعلد األخماي الجمدي يتنالقض  ا   قندتاه 
                                                 

322
نمهمل ،  أحقة بكتلب الكندي  ، لعبد الملم   ملبال ، رمللة الكندي في النفس المختالمو    كلب  رمطو ا  ف طوا ا أ: الكندي  

 . ، ا  ل بعدهل  113:  
323
رمللة الكندي في النفس المختالمو    كلب  رمطو ا  ف طوا ا أنمهمل ،  أحقة بكتلب الكندي  ، لعبد الملم   ملبل ، : الكندي   

  :112  . 
324
الفأمافة ا :  باد الاملم  باداي.  ا  ال بعادهل  221: فاي اشما ل ،   تالريخ الفكام الفأمافي: ا  أر  بو ريلا .  112: نفمه ،   

 ، ا  ل بعدهل 113: الف مفة في الحضلرو العمبنة اشم  نة ،  
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اهي ابهة انلرهل قبأه الكفالر ارد  أانهل هللا . تظلهم بتأغ الشبهة الالبنلننة

اْ  يُْحن اي : ))  فقله: تعللر بدلنل قطعي ْأق اهُ ق اله     اي  خ  ن م  اث  ً ا  ب  ل ن ال    ام  ال  ا 

أ اانلف الْ  ْأااٍا    هُااو  ب ُكاالل خ  ٍو ا  اامَّ ه     ااأ ه ل   اَّ اانلف قُااْل يُْحن نه اال الَّااذ ي   نش  ه ااي  ر    ظ االل  ا  ع 

فللذي يعمر هللا تعللر لا  عمفته ا نه فعله لمال يمياد، ((. 21- 21: يس()

ا  ل الغنوب، اإذا  راد انبل  ا يقوه له ك  فنكوا ايأتاال بديناه لا  يقاوه 

عأل يقننل  نهل بلطأة اهي ابهة صبنلننة اال يقولهل إال جلهل ، بتأغ الشبهة اي

ألا هللا تعاللر مابحلنه .اا جللد  علند  ا صللم هوك قللهل لغلياة فاي نفماه

" منعند لكل إنملا  ند البعث نفاس جماده الاذي كالا فناه قبال  وتاه، بكأماة 

لبشام ابمال  ا ا.    تماب  وجود  ا    تاماب جدياد يخأقاه هللا تعاللر" ك  

 جملدهل    تماب فمنخأا هللا لهل األجملد التي تنلمم كل  خأاو  ، اهاذا 

اال : ))قنلمال  أار قولااه تعاللر اْور  ناُْلااأ نه ْل ن الراً ُكأَّم  ي لت ن ال م  ف ااُماْا بَ  ي   ك  إ اَّ الَّاذ 

اب  إ اَّ هللاق   ااذ  ه اال ل ن ااُذاقُوْا اْلع  ْنم  ْلن لهُْل ُجأُااوداً أ  ْه ُجأُااوُدهُْل ب اادَّ ااج  ا يااااً ن ض  االا      ك 

ك نملً   ((.  51: النملء )ل 

ابذلغ يتبن   ا اب  مننل لل ينكم المعلد الشم ي بمبم تأغ الشبهة الاائفة    

التي قواهل  دنلا ا ظمهل، اإنمل  نكمه بمابم  قندتاه األرماطنة فاي إنكالر 

لكنه تظلهم بتأاغ الشابهة تضاأن  ات  بال اذرا لأم الد فاي . المعلد الشم ي

فهاال هااذا األ اام لاال يكاا   اادنلا يعمفااه،  ل  أفأااه تعماادا لغليااة فااي . لعنااواا

 !! نفمه  

يتعأا بموقف  دنلا  مل قلله اب  راد  ا  خأاا الكاوا : الموقف الثالث    

مساألة علام هللا بالجزةياات ، نفاس الشايء فاي )) :اصفة العأال، فقاله  ادنلا

بشايء لاي  مان  ابن رشد في هذه المسألة من رايي اناه لطاف الجاو واتا 

اباان رشااد التاازم ان هللا يعلاام كاال مااا يحصاال فااي . الصااحيا ان ناارده عليااه 

ااد بشااكل ااالااح  الوجااود ،  اال قااله هللا ال يعأاال الجائناالت ال ال ااال كاالا الحق

اباا  راااد هااو قلالااي كبناام جااداً جااداً ا اا ل افقنااه اصااللم بدايااة .. كنااف 

ب  راد ، اهاو المجتهد انهلية المقتالد اصللم كتلب بلالصوه  عمار ا

ٍو ف اي )يتأوا في كتلب ربه تبلرن اتعللر  رَّ ْثق اله  ذ  اْ     بلاغ     اْ  ر  ل ي ْعاُاُب    ا   

ال    ْكب م  إ الَّ ف ي ك ت لٍب ُ ب ن ٍ  ل غ  ا  ْ  ذ  م     ال    ْصغ  لء  ا  ال  ف ي المَّم  الر ( اأْل ْرض  ا 

اال ينكامه ، لكا  ابا   اخم االي الكميل ، يتأوا هذا ال يجحده اال يكالبم  أناه

راد ا لد صنلأة  ل قد ه ارمطو بخالو   مألة  أل هللا بللخأا بللوجود 

بااللكوا  أاار اماالا اا هللا تباالرن اتعااللر ااجااد الكااوا ككناالا االااد ، هااذه 

فكاامو جمنأااة رالناالً جمنأااة دينناالً جمنأااة فنايلئناالً جمنأااة لقنقتاالً ، قااله ااجااد 
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  راد اكم هللا معنه اهذا نقبأاه  ناه اب))ا. 325(( الكوا ككنلا االد  تأ ر

باس  –طبعلً هو افتأت  أر ارمطو ، ارمطو لل يقل هذا  –انشكمه له ا لد 

طبعلً هو اراد اا يعند ارماطو بنماخة اما  نة، ! هو اراد اا يأمأل ارمطو 

 .326((! ا تعالم الرمطو اب  راد تقميبلً لل يكد يخللف ارمطو في ايء 

كلا اقمب الر  ))نلا  ا  وقف اب  راد الملباافي نفس المنل  ذكم  د   

اذكام  يضال  ا قاوه ابا  رااد باأا   .327((راح التولند فع ً راح القامءاا

اهاذا ي كاد : ))هللا له  أل ال ل باللكوا هاو   ام  نبتاه العأال الشام ، نال قاله

هللا .. صحة نظمية اب  راد فاي العأال الشال ل هاذا اناه كانفس االادو الكاوا 

ح     نده المفلتح بقدر يعمر كل  ل يتمتم  أنهل ، اب  رااد قله  نده  فلت

 .328((كلا دقنقلً كلا قم ننلً في نظمي اجمنل جداً 

ا ند ل امح  دنلا قوه الف مافة المماأمن  المشالئن  كللفالرابي اابا        

فاي )): مننل في قولهل اا هللا يعأل الكأنلت ال الجائنلت كلا  مل قلله  ادنلا  

هللا بذاته ابللكوا ، هل طبعلً يا موا اا هللا يعأل ذاته ا ماتغم   مألة  أل 

 أر طميقة ارمطو في التفكم في ذاته في قدمه فاي جمللاه اكمللاه ، ايعأال 

 . 329((الكوا الوجود بعأل كأي ال بعأل جائي تفالنأي

قااوه  اادنلا  اا  اباا  راااد أناام صااحنح فااي  عظمااه، اال  أوال ، :أقااول     

لقنقة اب  راد ا وقفه  ل ال يجهأاه اإنمال قللاه لغلياة   دري هل  دنلا يجهل

إا اباا  راااد كاالا  رمااطنل ايماالرا التقنااة ايت  اام، ايخفااي . فااي نفمااه  

 قلئااده المشاالئنة فااي كتبااه الموجهااة ألهاال الماانة ايكشااف  نهاال فااي كتبااه 

ااجااد "الاانس صااحنحل قااوه  اادنلا بااأا اباا  راااد قااله بااأا هللا . 330الفأماافنة

فهذا ك ل بلطل قطعل لل يقأه  رمطو اال ابا  رااد اال  ".الكوا ككنلا االد

إا ها الء كأهاال ا انهل ابا  راااد . أنامه  ا  الف مافة األرمااطنن  المماأمن 

ا نادهل  ا . كلنوا يقولوا بأ لنة الكوا، الل يقولاوا بخأقاه، اال  ا هللا خأقاه

الكوا كملدو   لنة كلا  وجودا، نل تحمن لمم لكلياة العلااا االمعشاو  

                                                 
325
، الحأقاة الثل ناة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إباماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: نالي  أر الفنس بون ابماهنل التفميغ ال
326
، الحأقاة الثل ناة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5تفمياغ  مام العااو  ، مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ،:  دنلا إباماهنل  

 .  dnanIbrahimAltafreghAlnasi@DrA: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
327
، الحأقاة الثل ناة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إباماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
328
، الحأقاة الثل ناة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إباماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
329
، الحأقاة التلماعة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأمأة الغاالي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
330
 . نقد فكم الفنأمور اب  راد الحفند : لأتأكد    ذلغ  نظم كتلبنل 

 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
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 -ي تمااه  اا  جهااة الكااوا فقااط ، فتحاامن الكااوا  اا  داا  ا يحمكااه هللاالتاا

، اال   م بتحمكه، اال كلا  أر  أل بتحمكه، نل  -المتحمن الذي ال يتحمن

 . 331توله ا لهة األخمك تكوي   ظلهم الكوا

ا    قواه اب  راد في قوله بذلغ   نه  لف رمللة انتالام فنهال لموقاف      

 قللااة فااي فمااخ ااابهة  اا  ا تاامض  أاار الحكاانل : ))ااانخه  رمااطو مااملهل 

ابمهلنااه فااي اجااود الماالدو األالاار، اتبناان   ا بمهاالا  رمااطو طااللنس هااو 

  لي لنس فنه قوو  أر الفملد ا ذلغ  : ))ا العللل  نده .  332(( الحا المبن 

الممتديم، ا نهل االدو بللعدد ا الحمكة أل لنة الحمكة الموجودو لهذا الجمل 

الوالدو إنمل توجد لموالو  االد فهو إذا   لي ، كمل  ا طبنعة هذا الجامل 

 نه أنم  كوا ا ال فلمد ألنه  ال الد له،كمل  ا  مطقملته ال يمكا  فنهال  ا 

ا ... تفمد بكأنتهل أل لنة الملدو األالر، ا  نهال ال يمكا   ا تخأاو  ا  صاوره

أل م كذلغ لل يمكا  فمالدهل جمنعال ا ال يمكا  فمالد  ماطقس االاد إذا كلا ا

 نهل بأممه ا ذلغ ألا بقلءهل إنمل هاو بللتعالده الاذي بننهال  ا  جهاة  ال هاي 

ا قد بقاي  أننال  ا   طللام هاذه المقللاة  ا : )) ا قله  يضل .  333(( تضلدو

لاال ... نبن   ا العللل بأممه   لي ،ا  نه    ذلغ لانس فناه قاوو  أار الفمالد 

ا مليم  رمطو في قوله بأ لناة .  334((المارو  ا يكوا العللل بأممه   لنل 

ا ناص .   335المملء ، ا  نهل ال تقبل التغنام ،ا ال تقا  تحاه الفمالد ا الفنالء

 أر  ا لمكلت األجامال   لناة ، ألا المحامكن  لهال   لنان  ،ا هاذا يُوجام 

فاأي  . 336لناة هاي  يضال يضل  ا تكوا  مأنة الكوا ا الفملد فاي األرض   

 . نه يل دنلا    تأغ األقواه، فهل  نه جلهل  ا  تجلهل لغلية في نفمغ  

إا قوه  دنلا باأا ابا  رااد قاله باأا هللا يعأال كال اايء الال ينكام : ثانيا   

.  أمه بللجائنلت ا ا  وقفه صحنح اقمآني هو   ل بلطال جمأاة اتفالان 

ألا لقنقة  وقف ابا  . ية في نفمها دنلا إ ل جلهل  ا  تجلهل قله ذلغ لغل

راد    صفة العأل نفس  وقفه      لنة العللل، فقد خلد  ادلس     وقفاه 

فااي كتبااه الموجهااة ألهاال الماانة كماال فااي كتلبااه فالاال المقااله ، الكشااف  اا  

 نله  األدلاة، اتهلفاه التهلفاه، لكناه كشاف  ا   وقفاه بالامالة فاي كتباه 

االشاواهد ا تناة تُثباه ذلاغ اتفضاح ابا  . الفأمفنة، افنهال  نكام صافة العأال 

                                                 
331
 1: جنليالت  رماطو فاي لاا العقال االعأال ،  : ا نظم كتلبنل  يضال. نقد فكم الفنأمور اب  راد الحفند : لأتأكد    ذلغ  نظم كتلبنل 

 . لا لبعده
332
 .  352: ،  1 نوا األنبلء في طبقلت األطبلء ،   : اب   بي  صنبعة  
333
 .  11: العللل في فأمفة اب  راد الطبنعنة ،  :  ينم  فنفي 
334
 .  32: رمللة المملء ا العللل ، ا الكوا ا الفملد ، لققه رفنا العجل ، ا جنمار جهل ي ،  : اب  راد  
335
 . ا  ل بعدهل  3: ،   2112ل ، لققه  معد جمعة ،  مكا النشم الجل عي ، تونس ، امح المملء ا العلل: اب  راد  
336
 1111جوا ا  الكاوا ا الفمالد ، لققاه  باو الوفاالء التفتااناي ، ا يعناد  اياد ، الهنباة المالامية العل اة لأكتالب ، القاالهمو ، : ابا  رااد  

 :32. 
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 ناد ل ذكام  باو لل اد الغاالاي  أولهاا،: راد ا دنلا ابماهنل في دفل ه  ناه

إا هللا يعأاال الكأناالت اال يعأاال الجائناالت  نكاام  أنااه اباا  :  ا الف ماافة قااللوا 

 نبتااوا صاافة  - رمااطو ا  صااحلبه-رااد قولااه هااذا ، ا  كااد  أاار  ا الف مافة

ا  صاولهل الفأماافنة . يعقال أناامه  ا  ذاتااه  - ي هللا–إنااه : وا العأال هلل ،ا قالل

 .337تقتضي إنبلت العأل الشل ل هلل بكأنلته ا جائنلته

 فلده  ا اب  راد نفمه في كتلبه تفمانم  ال اراء الطبنعاة : الشاهد الثاني   

ذكم  ند ل تكأل  رمطو     قال اشلاه لذاتاه ، انالقي هال يعقال أنامه كمال 

ا أار هاذا الحاله : )) هاي ك  اه باللم ي الاذي اختالره بقولاه  امنل    ه  ن

فلشلاه  ناد  رماطو ال يعقال إال ذاتاه فاي .338((التعقل لذاته في جمنا  الادهم 

 . جمن  الدهم

ذكم اب  راد في كتلبه تأخنص  ل بعد الطبنعة ألرمطو  :الشاهد الثالث     

 ي - ا الوالاد ، خ ر  ل نقأنله  نه في الشلهد األاه، فنصق صامالة  أار

،ا ال يمكا  فناه  ا يعقال  ا هاو ذاتاهيعقل إال انبل االدا بمانطل ، )) ال  -هللا

ا قوله هذا هو تعبنام  ا  . 339((كثمو  ل ، ال في ذاته ا ال خلرجة    ذاته 

ر يه هو،  ا ر ي مأفه  رمطو  يضل ، ا هو نقض لمل نقأنله  نه في الشلهد 

فأماااالذا هااااذا التناااالقض . د الثاااالني األاه، اتأكنااااد لماااال ذكمنااااله فااااي الشااااله

، ففااي كتلبنااه الكشااف  اا   نااله  األدلااة !  ،ااال دااجنااة فااي الخطاالب   

،اتهلفاااه التهلفاااه ، الأاااذي  اجههمااال لجمهاااور المماااأمن  ، نفااار  ا يكاااوا 

. الف مفة نفوا صافة العأال ،ا  نكام  أار الغاالاي ا خطقاأه فنمال لكاله  انهل 

عااة ناالقض نفمااه ،ا كشااف  اا  لقنقااة لكنااه فااي كتلبااه تأخاانص  اال بعااد الطبن

 وقفه ا وقف  رمطو ا  صحلبه    صفة العأل ، ا  كاد  ال قللاه  هال العأال 

 .بأا هللا  ند  رمطو ا المشلئن  ، ال يعأل إال ذاته 

أ ال أنامه فا    :الشاهد الرابع      حللاة يأا اه ))    ل  رماطو  ا هللا إا   

فهااذا هااو الموقااف .  340((ت الكاا ه االتعاام  اا  اتالااله العقاال بااللمعقوال

، فلشلاه  ناد ارماطو ال يعأال إال ذاتاه ، فاها  341النهلئي الذي اختلره  رمطو

هو نفمه الذي قمره اب  راد في الشلهدي  الملبقنق  ، .!!!! أل أنمه منتعم

فالنظم يال ابا  رااد ايال  ادنلا ، . لكنه  نكمه في قوله األاه لغلياة فاي نفماه
                                                 

337
 .  113،  112: ا فالل المقله ،  .  325،  212،  231،  112، 122: تهلفه التهلفه ،  : اب  راد  
338
 .  351:   3اب  راد تفمنم  ل اراء الطبنعة ،    
339
 .  131: تأخنص  ل بعد الطبنعة ،  : اب  راد  
340
 . 1:  قللة ال ل    كتلب  رمطو  ند العمب ،  :  رمطو  
341
فه ا تحميفه لكا ل  رماطو اللظ  ا ك ل  رمطو المنقوه  نه  مأوء بلألخطلء ا األبلطنل ،  اردنله   لأمد به  أر اب  راد في تالمق

جنليالت  رماطو فاي لاا : ا قاد رددُت  أنهال بتفالانل فاي كتلبنال . ا   ل  خطلء  رمطو المتعأقة بهلهنلته ، فأنس هنال  جاله الامد  أنهال . 

 . العقل ا العأل 
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جلهل الضله  رماطو طاللنس الماميض صاللم ا يهل النلا إلر قوه هذا ال

المنطااا الالااوري الااذي  نناار  أنااه  اادنلا ا  اال  نااه  اا   ذكاار ا  قاال 

هاال . !!!!ااصاافه اباا  راااد بأنااه كاالئ  إلهااي  رمااأه هللا لنُعأمناال.. !!!!البشام

. !!!!يُعقل  ا  لق  يقاوه باأا هللا ال يعأال إال ذاتاه اإا  أال أنامه مانتعم  

 ال يعأاال  رمااطوا ااباا  راااد .  ، اهاال هللا يتعاام  فهاال هللا  ثاال  خأوقلتااه 

ااب  مننل ا  ثللهل  ا هللا تعللر  تالف بكل صفلت الكمله ا أر كل ايء 

لملذا  خفر  دنلا لقنقة  وقف  رمطو ااب  راد  ا  صافة العأال، . قديم  

اإذا كلا يجهأه فأملذا ممح لنفمه  ا يتكأل با  .  ل انه يجهل لقنقة  وقفهل  

  .  أل  

اتجاام اشااالرو هناال إلاار  ا  ماال يشااهد  يضاال  أاار  ملرمااة اباا  راااد      

لأتحميف االغي االخدا  في دفل ه     وقف  رمطو ا صحلبه    صافة 

 ل بعد الطبنعاة ، ذكام  ناه  ناد ل تكأال : العأل،  نه في تفمنمه لكتلب  رمطو 

ه  نهي  رمطو     قل اشله لذاته ، انلقي هل يعقل أنمهل كمل  امنل    

ا أر هذا الحله التعقل لذاته في جمن  : )) ك  ه بللم ي الذي اختلره بقوله 

 نااد  -هللا -انفااس األ اام قاامره فااي تهلفااه التهلفااه بااأا األاه.342((الاادهم 

لكنااه لاال يكاا    نناال فااي نقأااه . 343...."ال يعقاال إال ذاتااه "  رمااطو ا صااحلبه 

ذاته   ل ألنه لو  أل أنامه  لك ل  رمطو الذي  ند ل ذكم  ا هللا ال يعأل إال

(( . ف   حللة  نه يُأا اه الكا ه ا التعام  ا  اتالاله العقال باللمعقوالت )) 

 ال بعاد الطبنعاة ، : هذا القوه لل يذكمه اب  راد فاي تفمانمه لكتالب  رماطو 

لاه تاأاي   فقد نقل ك  ه الذي نصق فناه  أار  ا اشلاه ال يعقال إال ذاتاه ،ا  اق

بننله ؛ لكنه  مقط قوه  رمطو المتعأا بللك ه ا التعم  تحميفنل كمل مبا  ا

. 344((ف   حللة  نه يُأا ه الك ه ا التعم    اتالاله العقال باللمعقوالت ))

هذه الجمأة  وجودو في النص األصأي لكتلب  ل بعد الطبنعة في  قللاة الا ل 

،اكلنه  عمافة لدك  هل العأل فاي العالام اشما  ي ،ا قاد  اردهال الشانخ 

فأمالذا لال تامد .  345تقي الدي  ب  تنمنة في كتلبه درء تعلرض العقال ا النقال

، !  ند اب  راد  ند ل نقل نص  رمطو في امله لكتلبه  ل بعد الطبنعاة   

األرجح  ندي هو انه تعماد ! . ا هل  مقطهل  مدا ،  ا مقطه  نه مهوا   

تحميف ا إمااقلطهل ، ألنااه  نااد ل دافاا   اا   رمااطو فااي  وقفااه الماالبا باالل

التغأنط ، اجد تأغ العبلرو  خللفة لأعقل ا الشم  ، ا كلافة لخطأ  رمطو ، 

اجللبة له الشنل ة ،ا نلمفة لدفل ه التأايأي ،  ماقطهل  ا  الانص الاذي نقأاه 
                                                 

342
 .  351:   3اب  راد تفمنم  ل اراء الطبنعة ،    
343
 .  223:  تهلفه التهلفه ،  
344
 . 1:  قللة ال ل    كتلب  رمطو  ند العمب ،  :  رمطو  
345
   11   ، :352  ،322  . 
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ا هاذا  مال لانس  ا  العأال ،ا ال  ا  .  ا  كتالب  ال بعاد الطبنعاة ألرماطو 

. تحميفي تغأنطاي إجما ايالدي  ،ا ال    العقل في ايء ، ا إنمل هو  مل 

 .  !!فهل  دنلا ابماهنل يجهل ذلغ  ا تجلهأه لغلية في نفمه   

إا لقنقااة  ماال اباا  راااد لنمااه  مااأمة  رمااطو، اإنماال  رمااطة  :ثالثااا   

اشم ل، ألا   مله اب  راد في تأاي تاه الفلمادو ا ملرماته لأتقناة لال يكا  

ااخفااالء  نوبهااال يعمااال  أااار تحمياااف فأمااافة  رماااطو اانمااال  أااار خاااد تهل 

ا بلطنأهل ا خطلئهل اتبميمهل االحفلظ  أنهال االادفل   نهال اإيجالد اام نة 

ا رالنة لهل  أر لملب اشم ل الذي باذه جهادا كبناما ألرماطته بتأاي تاه 

االشاالهد  أاار ذلااغ انااه كاالا يقاامر األرمااطنة كماال هااي فااي كتاام .الفلماادو 

ه العل اة الموجهاة  رمطو التي املهل الخالهل ايخفي جوانم  نهل في كتب

ا ا  . لعل ة الممأمن  كمال فعال فاي فالال المقاله ا ناله  األدلاة  اأنمهمال

ذلغ  نه  خفر  وقف  رماطو  ا  صافة العأال ، ا ماقط قولاه بتعام اشلاه إا 

 .فلأل م لنس كمل   ل   دنلا ابماهنل. هو  أل أنمه كمل بننله    ه

 لاه العأال الشال ل باللكوا إا هللا أمل بأا قوه  ادنلا باأا ابا  رااد قاله      

فهو   ل بلطل، فقد  نبتنل بأقواه اب  راد اانخه  رمطو  نهمل قمرا  ا هللا 

فأرمطو لل يقل بعأل هللا لغنمه  بادا، ا  ال ُ خطبال  ا اشلاه . ال يعأل إال ذاته 

لكاا  فااي العالاام اشماا  ي قااله الف ماافة الممااأموا . لااو  أاال أناامه ماانتعم

اب  راد تظلهما بموافقة الشام  ا أمالء اشما ل  ناه كلب  مننل االفلرابي ا

فهل قاللوا بعقنادو . يعأل الكأنلت ال الجايبلت ، لك  الحقنقة لنمه كذلغ قطعل 

انخهل في الالفلت، لكنهل تظلهماا بخ فهل تقنة اتعنشال بهال بان  المماأمن  

 أمال باأا الالاواب هاو الجما  بان  العأمانق  . لفلظل  أار  نفماهل افأمافتهل 

لجائي االكأي كمل هو في الشم   فلهلل تعللر يعأل المم ااخفار ا ال صاغم ا

ا اال كباام بطميقااة ال يعأمهاال  لااد ألا هللا تعااللر ال يُشاابه  خأوقلتااه بذاتااه اال 

اال يالح  بدا النظم إلنه مبحلنه بنظمو تشبنهنة اإخضل ه لمقلينمنل . صفلته

 .   كمل فعل  رمطو ااب  راد ا  ثللهمل    المشبهة

تأغ هي لقنقاة  وقاف ابا  رااد  ا  صافة العأال ، لكا   ادنلا اباماهنل       

  اال خ فهاال ، ااد اار  ا اباا  راااد  نبااه صاافة العأاال اجاالء بكاا ل صااحنح 

يجم قبوله، اهذا ك ل  ائف بلطل يشاهد  أناه بأناه جلهال  ا  تجلهال قللاه 

 . لغلية في نفمه 
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الر راح التولند اهو  كلا اقمب  وقف اب  راد ا  ل قوه  دنلا بأا      

راح القمآا ،فهو  يضل ك ل بلطل قطعل ال يقوله إال جلهال  ا  تجلهال قللاه 

ألا اباا  راااد لاانس  ولاادا ، ألنااه كاالا  أاار دياا   رمااطو . لغليااة فااي نفمااه

االمشلئن     بعده، فكلا ي    بأ لنة الكوا ايعتقد بللعقوه اشلهنة العشامو 

ه فاااي خأاااا الكاااوا اتشااالرن فاااي التاااي هاااي كلئنااالت   لناااة إلهناااة ااااالرك

ا   هذا للله فهو  شمن قطعال ايماتحنل  ا يكاوا  ولادا اال .  346تمننمه

. هو  قمب إلر التولند الشم ي اال أنم الشم ي، بل ال يوجد تولند  ص 

فهو  شمن ال يختأف    المشمكن  العمب الذي  كالنوا ي  ناوا بالهلل ا عاه 

ابي ا  ثاااللهل كااالنوا  شااامكن  فااالب  رااااد اابااا  ماااننل االفااالر. آلهاااة  خااامك

فاا  هاال كاالنوا  ولاادي ، اال . كمشاامكي العاامب الاال يكونااوا  ولاادي  قطعاال

كلنوا  قمب إلر راح القمآا ، لك   دنلا يُموق  له الء ال التهل جها   ا 

 . تجله  لغلية في نفمه

 فلده  ا  ادنلا انتقاد ابا  رااد فاي أأاوه فاي  رماطو، : الموقف الرابع     

.. جناام ياال اباا  راااد لااني لهااذه الدرجااة انااه  عجاام بلرمااطو  )): فقااله

لكاا   ااي لهاالي الدرجااة اذا باادن تعاامر ايااي هااو  ارمااطو لقنقتاالً  ماا  

.. االنملا ا ظل  ل يمك  اا يبأغ االنملا ارمطو هذا  عجاو االهنة بللخأا 

ااذكار  ناغ في اانلء  عننة ابو لل د انباه اناه اذكار بممالال  ا  ارماطو 

بممالل امبا العأل الحاديث باللف مانة  أار االقال اباو لل اد اايء أميام 

 . 347((! المجل هذا 

يجم اا نعأل اا القد لء    الف مفة ا أمالء الطبنعاة كلناه  وال ،  :أقول   

لهااال  خطااالء كثنااامو جااادا تتعأاااا باااللكوا االطبنعنااالت، لكااا  لكثنااام  ااانهل اا 

العأااال الحاااديث توصاااأوا إلنهااال   عظمهااال بعاااض األفكااالر الالاااحنحة  كااادهل

بللتجلرب  ا التأ  ت النظمية، اا بللتخمن  االالدفة،  ا  خذاهل  ا  كتام 

لك  إصلبلتهل هذه قأنأة جدا بللنمبة ألخطلئهل اانحمافلتهل المنهجنة . األنبنلء

االعأمنة المتعأقة بللكوا ا أو ه اهذا ينطبا  أار  رماطو االغاالاي اابا  

 . راد اأنمهل

ال اغ  ا اب  راد كلا  غللنل ا بللغل في تعظنمه ألرمطو إلر  :انياث     

له  قواه  تطمفة اجنوننة في تعظنمه . درجة الجنوا االمأبنة ااالنهاا نة

                                                 
346
ا اب  رااد . ا ل بعدهل 5:تهلفه اب  راد في كتلبه تهلفه التهلفه ،  : اخللغ كبنم.  322ا ل بعده ،  221:تهلفه التهلفه ،   

 . 153  ، 135ا  ل بعدهل ،  22: تأخنص  ل بعد الطبنعة ،  : 
347
، الحأقاة الثل ناة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إباماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 

 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
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اد ر فنه العالمة    الخطأ ،ا بأو  اهي صميحة بأنه . ا دله ألرمطو 

بهل الكمله في العأل ا اشللطة به ، ااصفه بأاصلر أنم بشمية ال يتالف 

ب ،  ند ل اد ر في  رمطو  إال نبي ،ا بعضهل ال يتالف بهل إال  أغ ُ قمق

اقد مبا . العالمة ابأو  الكمله اشنملني ،ااصفه بأنه  أغ إلهي ال بشم

يُوجم تممنته  أكل إلهنل :))  نهل قوله.  ا  اردنل جلنبل    أأوه في  رمطو

الكمله لهذا المجل، ا ،اإننل نحمد هللا لمدا كثنما ألنه قدقر (( ال بشما 

ابمهلنه ... االعه في درجة لل يبغأهل  لد أنمه    البشم في جمن  الا لا

إا العنلية اشلهنة  رمأته إلننل : الحا المبن  ،ا يمكننل  ا نقوه  نه )) لهو 

 348((لتعأنمنل  ل يمك   أمه 

كناه ا  ل الغاالي فهو لل يبللغ في تعظنمه لأف مافة كمال فعال ابا  رااد ل     

بللغ  في  وقفه    المنطا الالوري  بللغة اديدو كمل بننله    جهة ،اأا  

   جهة  خمك أأوا كبنما  في تعظنمه لأتالور ا هأه، فقد جعال الالاوفنة 

 ا الالاوفي  ناد ل يالال    ظل    األنبنلء في  أمهل ا كلنتهل  ند ل   ال

بال التار يالبح يعأل كل  مامار الكاوا  -الدو الوجود -إلر ألية التالور

 ..!!!!349ذات هللا تعللر اصفلته ا فعلله

النس صحنحل  ا الغاالي مبا العأل الحديث بألف منة، فهذا لال يحاد       

ألا الالواب الذي  ارد الغاالي في تهلفه الف مفة  أخوذ    الشم  ا   

 قااواه  أماالء اشماا ل ، ااجتهلداتااه الخلصااة لاال تجعأااه يماابا العأاال الحااديث 

ل   ل  دنلا، اال يوجاد اال دلنال االاد يثباه   ماه بادلنل  ا بألف منة كم

ا ا  جهاة  خامك .  دنلا ابماهنل لل يذكم اال الهدا االادا يثباه باه   ماه

إا األخطلء الكثنمو التي في كتلبه التهلفه افي اشلنلء اأنمه     النفلت 

الغاالااي هااي  ماال  خطااأ فنهاال الغاالااي  ا  ماال  خااذه  اا  الفأماافة النونلننااة 

هاذا فضا   ا  . التالور، اقد مبا  ا  اردنل اواهد     خطلئه العأمناةا

 .  خطلئه الشم نة االتلريخنة اقوله بخمافة الدو الوجود

ا   جهاة  خامك إا  ادنلا اباماهنل فاي الوقاه الاذي  نتقاد ابا  رااد فاي    

أأوه في  رمطو اتعالبه له اق  هو بنفمه في الغأو في  رمطو فقد اصافه 

،ا ا  ل  ا  رماطو 350((مبحلا الذي خأقه )) ارجل رهنم بأنه  م  ، 

كمفكاام  اا  طااما   كثاام  اا  فميااد )) فنأمااور  ظاانل  لااه قاادرات امااتثنلئنة 

                                                 
348
 .  11: اب  راد ا فأمفته ،  : فم   نطوا  
349
 . 21 -11:   1إلنلء ،  : الغاالي 
350
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، ا  اال اا الغاالااي ماابا العأاال الحااديث بااألف  االل ا نااه اااخص .  351((

أميم، ااصفه بالفلت  خمك  اردنل بعضهل في  واال   خمك    كتلبنل 

ل يكاا  كماال اصااف  اادنلا  صاا ، فأاال يكاا  االحقنقااة  ا  رمااطو لاا.  352هااذا

 م قال اال طااما ا فمياادا فااي العأاال فقااد كلنااه مااأبنلته ا خطاالؤه اانحمافلتااه 

اقد  لالنه     خطلئه . كثنمو جدا ، اكلا ُ خأقطل  تكبما  نالميل  تعللنل 

ا عظال  ال . خطأ    بالب التمثنال الواما  ال الحالام 311العأمنة  كثم    

منطااا الالااوري أناام صااحنح، انفااس األ اام ينطبااا كتبااه  اا  اشلهناالت اال

اقاد مابا  ا .  أر  ل كتباه فاي الطبنعنالت، فأخطالؤه فنهال كثنامو جادا  يضال

التر  بو لل د الغاالي ال يمتحا كال تأاغ األاصالر .   اردنل اواهد  نهل

التي اصفه بهل  دنلا ابماهنل ألا تأنمو بللفأمفة النونلننة االتالور  اقعله 

 . 353مافلت اال الت كثنمو جدافي  خطلء اانح

 فلده  ا  دنلا ابماهنل اصف الفكام الاذي : -الخام  -الموقف األخير     

 كلا  ند الفلرابي ااب  مننل ،ا اب  راد اأنمهل    الف مفة المشلئن  بأنه

ااصف  يضل الفكم الاذي . 355، انعتهل بأنهل فأمفة  ظنمة354فأمفة إم  نة

نه فأمفة إم  نة، اصفه بذلغ  ند ل تكأل    كلا  ند الالوفنة الممأمن  بأ

بمهااالا "هنااالن بمهااالا  شاااهور امااامه : )) ، بقولاااه"بمهااالا الالاااديقن " 

لاا   اااامله ، ا اادتكل إا ااالء هللا فاااي ر ضاالا بمحلالااامو " . الالااديقن  

اال االد تعمض إلنه . اهذا بمهلا تفخم به الفأمفة اشم  نة.  ومعة  نه 

فحمم   مه  ا ذلغ البمهلا الالاوفي هاو . 356((، إال الف مفة اشم  نن 

 .   الفأمفة اشم  نة  بد هل الالوفنة الممأموا 

قولااه  ائااف  تهلفااه بلطاال اام ل ا أماال اتلريخاال ،افنااه تحميااف :  قاوه    

ا دنلا اباماهنل  ال يعاي  ال يقاوه  ا تعماد . اخدا ، اتالوره يكفي لمفضه

أمفة ، فقاد  طأاا كثنام  ا   هال  اال ، فبللنمبة لأف. قوه ذلغ لغلية في نفمه 

نن  امااال  الفأمااافة اشمااا  نة ،ا الفأمااافة العمبناااة اشمااا  نة : العأااال الُمحاااد 

،االفأمااافة اشمااا  نة العمبناااة ،  أااار الفأمااافة التاااي كلناااه  ناااد الف مااافة 

اهاذا  وقاف أنام صاحنح ،افاي ألياة . الممأمن  خا ه العالام اشما  ي 
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اال يالااح اصااف . لتحميااف ا التغأاانط التضااأنل ا التمويااه ، ا التاادلنس ا ا

 : تأغ الفأمفة بأنهل إم  نة  بدا، بدلنل الشواهد ااألدلة ا تنة

إا الفأمفة التي كلنه ملئدو بن   المماأمن  هاي الفأمافة النونلنناة   :أولها    

.  ل ة االمشلئنة خلصة ،ا هي فأمفة  نلقضة لدي  اشم ل  صوال افما ل

ااال تقلد بتعدد ا لهة، االقوه بقدل العللل، اجحاود  ، إنهل قلئمة  أر الشمن

. النبوو، اإنكالر المعالد الشام ي، اأنامه  ا  العقلئاد المخللفاة لادي  اشما ل

ا أنااه فماا  الجهاال الممكاام االكااذب المفضااوح  ا تُماامر اتُوصااف تأااغ 

فأمافة  إنهل لنمه إم  نة قطعل ،اإنمل هي! . الفأمفة بأنهل فأمفة إم  نة   

ننااة  عمبااة،  اا  جهااة ، ايجاام  ا تنماام ألصااحلبهل  اا  الممااأمن  فنماال يونل

الفأمااافة الماااننلاية، االفلرابناااة، : كقولنااال - الااالفوه إلنهااال  ااا  جهاااة  خااامك

االمادية، اتبقر كأهل فأمافة  رماطنة  شالئنة، النماه إما  نة اال  مبناة 

تام ألا الفأمافلت االماذاهم ال تُعامر بللأغالت التاي تُك. رأل لملنهل العمبي

ففأمافة  رماطو .بهل، اإنمل بطبنعة اخاللئص األفكلر االعقلئاد التاي تحمأهال

 .تبقر  رمطنة  شلئنة لتر الو كتبنلهل بكل لغلت العللل القديمة االحديثة 

 

 نه    الثلبه تلريخنل  ا الفأمفة التي كلنه  ند الف مفة  :والثاني الثاني   

إلاار الأغااة العمبنااة ، ناال  الممااأمن  هااي فااي  عظمهاال تااما  يوناالني ُ تاامجل

الاااااخمه الف مااااافة المماااااأموا بللشاااااماللت ا التأخنالااااالت ا التهاااااذيبلت 

ألا   مله ه الء . االتعقنبلت ، لكنه ظل في  ُممه افما ه المئنمنة يونلننل

كلنه  ململ في خد اة تأاغ الفأمافة ااالنتالالر لهال،ا لال تكا    مالال  أمناة 

ي الالاااحنح ، االعقااال لااامو  والاااو نة  وجهاااة لنقااادهل  أااار الاااوء الاااول

ا مل ذلغ للله ال . الالميح ، االعأل الالحنح لتمننا صحنحهل    مقنمهل 

يُمكاا   ا يكااوا  ماا   أمناال  مااتق   تمناااا، اإنماال هااو  ماال تاالب  لفأماافة 

اال يُمك  بأي لله  ا  األلاواه  ا . النونلا  صوال افما ل ا نطأقل األية

 .يكوا  م  إم  نل

لو كلنه تأغ الفأمافة فأمافة إما  نة ،  ال قلا هال  أمالء  :والدليل الثالث    

فقد تالاداا لهال بمختأاف الومالئل .  هل المنة في رجللهل ا فكلرهل ا تمانهل 

 بو بكم البلق ني، ا بو بكم با  :  أمنل ا مأنل، ا    اهم الذي  تالداا لهل

العمبااي، االغاالااي، ااباا  الجااو ي، ا بااو  ماام باا  الالاا ح، ااباا  تنمنااة، 

فمقالا تهل لهال دلنال دا اغ  أار  نهال لنماه  .357الذهبي، ااب  قانل الجو ياةا

 . إم  نة ا نهل خطم  أي الدي  ااأل ة  عل 

                                                 
357
 .  قلا نة  هل المنة لأفأمفة النونلننة : خللد كبنم   ه:    ذلغ  نظم  
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هاو  ا  عظال الف مافة المماأمن  فاي العالام اشما  ي  :والدليل الراباع    

كللفلرابي، ااب  مننل ااب  راد كلنوا  نحمفن     اشم ل  قنديل امأوكنل 

ت اكفميالت االا الت ا خطالء الفأمافة النونلنناة، لانس هنال بمبم انحمافال

اهاااذا يعناااي  نهااال كااالنوا يمثأاااوا تأاااغ الفأمااافة ال .358 والااا  تفالااانل ذلاااغ

ا أنااه فهنااه  اا  . اشماا ل،ا نهل بتأااغ الفأماافة كاالنوا   ااداء للماا ل ا هأااه 

 . الخطأ الفلدح  ا ننمم ه الء اتمانهل لدي  اشم ل 

هو  نه يجم  ا نعأل ااا ال يغنم  نال  ا  ي  أال لكاي : الدليل الخام      

. يكوا إم  نل ال بد  ا تكوا  صوله ا فما ه ا  قلصده إم  نة قأبل اقللبل

بة التي كلنه  ناد الف مافة المماأمن   فهل يتوفم هذا في فأمفة النونلا المعمق

كنة،   ال اغ  نهل ال تتوفم  أر ذلاغ قطعال ، فهاي فأمافة اننناة صالببنة اام

اال قنمااة  لماال . بعناادو  اا  اشماا ل قأباال اقللباال، ا نلقضااة لااه  نلقضااة تل ااة

 الاالفه إلنهاال الف ماافة الممااأموا  اا   الااطأحلت ا اااماللت اتعأنقاالت 

 . 359اتعقنبلت، ألنه لل يُغنم    لقنقتهل انبل

إا الذي يُنمم   ما إلر اشما ل ، ال يالاح لاه  ا ينمابه  :الدليل السادس   

ذا  ا  اشماا ل نفماه، اهااذا ينطباا  أاار كال األدياالا ا المااذاهم إلناه إال بااه

ا قولنال هااذا .  األخامك ؛ فا  يُنمام إلنهال  ال لانس  نهال ، ا الال يتفاا  عهال 

يشهد به بللعقل ا يأ م به الشم  ، فلشم ل  هو الذي لدد    ينتماي إلناه ، 

كفاالر فحاادد صاافلت الماا  نن  ا  اادلهل ،ا صاافلت ال.  ا  اا  ال ينتمااي إلنااه 

ا نفر اشيملا    الاذي  تظالهماا باه ،ا ااهد بلشيمالا . االمنلفقن  ا ذ هل 

ا نبهناال إلاار  نااه إذا  ردناال  ا نكااوا . االعماال الالااللح لأماا  نن  الالاالدقن 

ا }: قااله ماابحلنه .  مااأمن   اا  نن   أنناال  ا نأتااال بااه قأباال ا قللباال  ا   اَّ ه ااـذ 

ي ُ ْماات ق نملً ف االتَّب ُعوهُ ا   اط  اام  ل ُكااْل ص  ااب نأ ه  ذ  اا  م  اابُل  ف ت ف اامَّ   ب ُكااْل    ال  ت تَّب ُعااوْا المُّ

أَُّكْل ت تَّقُوا   لُكل ب ه  ل ع  صَّ ن علً }،ا -153األنعلل{ا  لنُوْا ا  ك  ين هُْل ا  قُوْا د  ي   ف مَّ إ اَّ الَّذ 

ااال   ْ اااُمهُْل إ ل ااار هللاق  نُااالَّ يُن بلااابُهُ  اااْيٍء إ نَّم  اااْنهُْل ف اااي ا  أُاااوا  لَّْماااه     ااالنُوْا ي ْفع  ااال ك  ل ب م 

ابمل  ا األ م كذلغ فها الفأمفة التي كلناه  ناد، الفالرابي، .  -151األنعلل{

ااباا  مااننل ااباا  راااد اأناامهل ال يمكاا   ا تكااوا إماا  نة ألنهاال ال تحماال 

 .360اشم ل ا ال تمثأه ، ا إنمل تخللفه ا تعلديه  صوال ا فما ل

    

ور، فهو في الحقنقة دي  قالئل بذاتاه ، الاه فأمافة ا  ل بللنمبة لأتال :ثانيا   

خلصااااة بااااه، اكاااالا  عمافاااال فااااي التاااالريخ قباااال ظهااااور اشماااا ل بقااااماا 

فللتالااور لاانس  اا  دياا  اشماا ل ، اقااد انتشاام باان  الممااأمن  فااي . دياادو
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 نتالف القما الثلني الهجمي ا ل بعده بتأننم    فأمفلت ا ديالا الهناداا 

ابتاااااأننم  ااااا  الظااااامار المنلمااااانة . 361االباااااوذين  االنهاااااود االنالااااالرك

فأمل انتشم بن  المماأمن  . ااالجتمل نة االعأمنة التي  لاهل الممأموا  يضل

ال لاه  تبل اه تلريخال افكاما بالخت   الماايالت الحديثناة  تمتم بلشم ل ا صق

االتلريخناااة التاااي جعأتاااه  اااذهبل إمااا  نل  أااار طميقاااة الماااببنة االمافضاااة 

لكناه . 362ذي  انتمابوا إلار اشما ل  ارا ابهتلنالاأنمهل     هل األهواء ال

   ذلغ  فقد بقي  أر اصأه دينل قلئمل بذاته بأصوله افما ه األيلته، رأال 

فقاد  طأاا رجللاه  أار  صاوله افما اه . تمتمه بلشما ل ااك  ال  ضامونل

امااملء إماا  نة، بمضاال ن  أناام ااام نة ابتااداء  اا   عناار لاام هللا اانتهاالء 

ألا كبالر .  مارا بللتوكل االمهم االاذكم -الدو الوجود-بللتولند الالوفي

صوفنة الممأمن  كلنوا فاي خد اة التالاور تنظناما ا ملرماة ادفل ال، كمال 

ا أنااه فااللقوه .لااد  لفأماافة النوناالا، االتشاان  اش اال ي االكاا ل المعتالااي

بوجود تالور إم  ي افأمفة صوفنة إم  نة هاو كا ل بلطال قطعال ، اال 

اقاولي . ل بحقنقة التالور،  ا جللد  علند ،  ا صللم هوكيقوله إال جله

هذا صاحنح قطعال اقاد  قماُه األدلاة االشاواهد الكثنامو الدا غاة  أار صاحته 

 .  363لنس هنل  وال  تفالنأهل

بأا بمهلا الالديقن  هو    ابادا  ف مافة الالاوفنة وأما قول عدنان        

ألا القاوه . ال يالاح  الممأمن  اخل  بهل فهو   ل لل يثبه، االماجح  ناه

باذلغ البمهالا الما اول هاو  اا  الاماريلت  قنادو الادو الوجاود خلصااة ، 

ابمل  ا التالور بأصوله األيلته  ناد صاوفنة المماأمن  . االتالور  ل ة

كعقنادو الادو الوجاود كالا  عمافال  ناد صاوفنة الهناداا االباوذين  ا انهل 

الما ول كلا  عمافل ، فها هذا يعني  ا ذلغ البمهلا 364انتقل إلر الممأمن 

قبل صوفنة الممأمن  النس    ابدا هل، اال هو    اشم ل في اايء، اال 

 . يالح تممنته فأمفة صوفنة إم  نة

لعأل الك ل ف  يالح اصفه بأنه فأمفة إم  نة اال  ناه  وأما بالنسبة         

ك ل إم  ي    داا اماط ، ا إنمل هو فاي األصال فأمافة ك  ناة، افكام 

. ك  ي  يجم  ا ننمبه إلر  صحلبه  اال ، اإلر الطوائف التي  نتجتاه نلننال
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،  كتباة المااد،  1الدو الوجود الخفناة ، ط :  قندو الالوفنة : ا   لمد ب   بد العايا القالنم . 235: الأم ،  : المما  الطومي 
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،  كتباة المااد،  1الدو الوجود الخفناة ، ط :  قندو الالوفنة : ا   لمد ب   بد العايا القالنم . 235: الأم ،  : المما  الطومي 

،  الااواء المااأف ،  1البوذيااة، تلريخهاال، ا قلئاادهل ، ا  قتهاال بللتالااور ،، ط :  بااد هللا تو مااغ ا.111: هااـ ،   1323المياالض، 

 . ا ل بعدهل 311ا ل بعدهل، ا 21: الميلض ،  
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فنقاوه . انفس األ م ينطبا  أر الفأمفة التي ملدت خ ه العالم اشم  ي

فأماافة اباا  مااننل ،  ا الفأماافة المااننلاية ، ا فأماافة اباا  راااد ،  ا :   ااث  

ي ،  ا الفأماافة الفأماافة المااادية ، ا فأماافة المشاالئن  فااي العالاام اشماا  

المشلئنة في التلريخ اشم  ي ، ا فأمفة المعتالة ،  ا الفأمافة اال تاالناة ، 

ا فأماافة األااال مو ،  ا الفأماافة األاااعمية ،، ا الفأماافة الشاانعنة ،  ا فأماافة 

ناال بعااد ذلااغ  اال اافااا .  الشاانعة ، ا فأمااة الخااوار  ،  ا الفأماافة الخلرجنااة 

ا ال يالاح . ام ي ، ا ال خللفاه لانس اام نل الشم   نهل يُمك  القوه بأنه 

نماابة  أاال الكاا ل كأااه إلاار اشماا ل ، فاا  يُماامر ك  اال إماا  نل، اال فأماافة 

فهذا ال يالح ألناه  مأاوء بللمخللفالت الشام نة فاي  صاوله . ك  نة إم  نة

افما ه، ا إنمل يُوصف الالحنح  نه الموافا لأشم   أر  نه اام ي ،  ا 

 . إم  ي

ء  أر ذلغ فها  ي فكم ال يالح  ا يُممر اال يُنمم إلي  ي  ذهم ا بنل    

 ا دياا  ، إال إذا كاالا  وافقاال لااه فااي  صااوله ا اماالئأه ،ا أليلتااه ا ملماانلت 

ا   ال إذا خللفاه فاي ذلاغ ااافقاه فاي بعاض جائنلتاه فا  يالااح  ا . فما اه 

 ا هاذا هاو لاله الفأمافة االتالاور األلام  أال. يُممر به ،  ا يُنمم إلناه 

خطأ ،  ا  مدا ،  –فهذه المذاهم التي ُممنه . الك ل في العالم اشم  ي 

، هي في الحقنقة تُخللف اشم ل اتنلقضه في (( إم  نة)) بأنهل  - ا تغأنطل

 صااوله ااماالئأه ا أليلتااه، الاامب  أنااه  يضاال ،اال تتقاالط   عااه إال فااي 

ا هااذا . نة ا أنااه فاا  يالااح تماامنتهل إماا  . الشااكأنلت ابعااض الجائناالت 

المقناالا يجاام تطبنقااه  أاار كاال العأااول ، فااي الحكاال  أنهاال  هااي إماا  نة  ل 

لك   دنلا ابماهنل  أفل كل ذلاغ ااصاف تأاغ الفأمافلت بأنهال إما  نة، .ال

 .جه ، اا تعمدا لغليلت في نفمه

 

إا رفضااي تماامنة تأااغ المااذاهم فأماافة إماا  نة، هااو  :وأخياارا أقااول      

ته الشم نة االعقأنة االتلريخنة االعأمنة تشهد بنفمهل رفض له  بمراته ا دل

 أر صحة  اوقفي  ا  جهاة ، ا ادل صاحة اصاف  ادنلا اباماهنل ا  ثللاه 

لكا   اوقفي هاذا ال يعناي اناي . لتأغ المذاهم بأنهل إم  نة  ا  جهاة  خامك

ا إنمال انتقادت الفأمافلت  -بمعنار الفكام الالاحنح – داا لأفأمافة الالاحنحة 

اا تقد جل  ل به كلننة إيجالد فأمافة صاحنحة تقاول . الالحنح  البلطأة بللفكم

اال باد لتحقناا .  أر الولي الالحنح ، االعقل الالاميح ، االعأال الالاحنح 

ذلغ    صد  الننة ا إخ صهل هلل  اال ،ا لأحا االعأل نلننل ، اتوفم المنه  

ناالء الالااحنح لفهاال لمعطناالت الااولي ا العقاال ا العأاال نللثاال ،اااللتاااال بااه  ن
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فهااذه الشااماط كأهاال كفنأااة لااو تااوفمت بمحلربااة الفأماافلت . التطبنااا رابعاال 

 . 365البلطأة ،اإيجلد فأمفة صحنحة

 ا الادكتور  ادنلا اباماهنل اقا   يُمتنت   ناه -الثاني -وإنهاًء لهذا الفصل   

فااي  خطاالء اانحمافاالت ا بللغاالت كثناامو جاادا تتعأااا بللفأماافة القديمااة  نااد 

 نهل جلنم تعأا بفأمفة النونلا ا كلناة  رماطو فنهال، .  النونلننن  االممأمن

افنه تبن  خطأ  دنلا في  وقفه المتعأا بنشأو  أول الطبنعاة، اأأاوه الكبنام 

ا نهل قمال تعأاا بمواقاف لعادنلا .في تعظنمه اتقننمه لمكلنة  رمطو العأمنة

ا نهل جلنم خل  .    المنطا الالوري، فأخطأ ابللغ في تقننمه اتعظنمه

واقااف لعاادنلا  اا    مااله الغاالااي فااي الفأماافة النونلننااة، افنهاال تباان   نااه بم

ا اا  تأااغ الجواناام اأنمهاال .  جاال ر ا بااللغ ا تعالاام بللبلطاال لأغاالااي 

اتضح جأنل  ا  دنلا ابماهنل اق  في تأغ األخطلء االمبللغلت ااالنحمافلت 

: األ اامي إ ال لقأااة  أمااه،  ا قللهاال تعماادا لغلياالت فاي نفمااه، ا  نااه جماا  باان  

 . !!الجهل االتجلهل

  ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
365
 .111:  خللفة الف مفة الممأمن  لطبنعنلت القمآا الكميل ،  : خللد كبنم   ه  
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 : الفصل الثالث                                  

 

 نقد مواقف لعدنان تتعلق بالغزالي بعد تصّوفه 

 وبكرامات عدنان المزعومة

 

 مواقف لعدنان تتعلق بالصوفي أبي حامد الغزالي نقد: أوال

 عدنان ابراهيم له كرامات؟الصوفي  هل: ثانيا

 

  ****** 
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 نقد مواقف لعدنان تتعلق بالغزالي بعد تصّوفه 

 وبكرامات عدنان المزعومة
 

 واقااف تتعأااا بااأبي لل ااد الغاالااي بعااد  تبناار الالااوفي  اادنلا ابااماهنل    

تالاااوفه،  خطاااأ فنهااال اباااللغ فنهااال  بللغااالت ااااديدو، اانحااامر فنهااال  ااا  

الموالاو نة ااال تااداه  اا  جهااة ؛ الماال كاالا صااوفنل فهنااه   اال كغناامه  اا  

 . !!لدنه له    جهة  خمك -كما لت -الالوفنة  ا خوار 

 :مواقف لعدنان تتعلق بتصوف الغزالي نقد: أوال
:  ند ل تكأال الالاوفي  ادنلا اباماهنل  ا  تجمباة الغاالاي  ا  التالاور    

 خطلء اانحمافلت ا بللغلت كثنمو  فكما ا ملرمة ،انتلجل ا كلنة ، اق  في

 ذكاام  نهاال المواقااف ا تنااة . فااي لكمااه اتقننمااه لتجمبااة الغاالااي الالااوفنة

 : كشواهد  أر تأغ األخطلء ااالنحمافلت

 فلده  نه  ند ل تطم   دنلا إلر العأملء الاذي  طعناوا اانتقاداا  بال : أولها  

 مم با  الالا ح، المل ري، االطمطواي، ا بو : لل د الغاالي ذكم  نهل 

 . 366(( ه الء هل ااهم الطل نن  فنه: ))ا بو بكم ب  العمبي،  نل قله

قولااه هااذا ناالقص جاادا، افنااه إأفااله لاابعض العأماالء المشااهوري  :  قااوه    

نعال . النس صحنحل  ا ه الء هال  ااهم المنتقادي  لاه . بلنتقلدهل ألبي لل د

ك  يوجد  للملا آخاماا ه الء هل    بن   اهم الذي  رداا  أر الغاالي، ل

 باد الاملم  با  الجاو ي، اتقاي :     اهم الاذي  رداا  أار الغاالي،همال

. اهذا األخنام هاو  كثام  ا  رد  أار الغاالاي  مقال اتوماعل. الدي  ب  تنمنة

فأملذا لل يُشم إلنهمل  دنلا ابماهنل ، فهل نمي  ا تنلمر  ، اهل جهل ذلاغ 

 .   ا تجلهأه لغلية في نفمه   

للنمبة الب  الجو ي فقد رد  أر الغاالي في  واال  كثنمو  ا   كتلبناه فب   

تأبانس إبأانس، اصاند الخالط ،اذكام  ا  نفماه  ناه صانف كتلبال فاي  أااللنط 

فماال  رخااص  اال باال   بااو لل ااد الغاالااي الفقااه : )) اا  ذه كقولااه. اشلناالء

ار يه في كتلب إلنلء  أول الدي  لأغاالي    : )) اقوله.  367((بللتالور 

                                                 
366
، الحأقاة المابعاة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5، تفمياغ  مام العااو  ،مأمأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة :  دنلا إبماهنل  

 .  AdnanIbrahimAltafreghAlnasi@Dr: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
367
 .  321تأبنس إبأنس ، : اب  الجو ي 
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ذا  ل يدهي    التخأنط فاي األللدياث ا التاواريخ ، فجمعاه  ا   أللنطاه ه

 .   368((في كتلب

ابا  الجاو ي ذكام  ا  بال لل اد الغاالاي صانف كتالب ا   ذلغ  يضال  ا    

فاي الامد  أار ( هـ512 -321)الممتظهمي لأخأنفة العبلمي الممتظهم بلهلل 

-11)باا   بااد المأااغ  البلطننااة ا  ماال ذكاامه فنااه  ا الخأنفااة األ ااوي مااأنملا

بقي ن ناة  يالل ال يأكال ،نال  فطام  أار نخللاة  طهناة (ل 212 -213–هـ 11

   فطور  لد الاهلد ،نل جال    هأاه فجالءت لاه بولاده  باد العاياا ،نال لمال 

اهذا الخبم  ند ابا  الجاو  هاو تخأانط قبانح .تاا  هذا األخنم الد له  مم 

هااذا ))لاانس اباا  الااده ،فماال  اا   بااي لل ااد ألا  ماام هااو اباا   اال مااأنملا ا 

ا بمعنر آخم  ا االد  مم هاو .369((لديث    يعمر    النقل انبل  ص  

ا االد مأنملا الخأنفة  بد المأغ ( ل  213/ه 15ت )  بد العايا ب   مااا 

،فمأنملا هو اب   ال  مام الانس (ل 215– 111/هـ 11-11)370ب   مااا 

 .جده 

جدا في نقد  بي لل د الغاالي فنمل يتعأا ا  ل الشنخ اب  تنمنة فقد توم       

بللفأمفة االتالاور االمنطاا اقاد رد  أناه فاي  شامات المواالا  ابتوما  

فااي كثناام  اا  كتبااه كماال فااي كتلبااه التمااعنننة الااذي رد فنااه  أاار األااال مو ، 

فماا  انتقلداتااه لااه قولااه بااأا الغاالااي ابتااأننم  اا  . ا اانهل  بااو لل ااد الغاالااي

اشمااامل نأنة ،  طأاااا  لفلظااال اااام نة  أااار أنااام  المتكأماااة ، االالاااوفنة ا

 ممنلتهل ، فأطأا الأاوح المحفاوظ  أار الانفس الفأكناة ، ا القأال  أار العقال 

ا جعل الشفل ة .األاه ،ا المأكوت ا الجبمات ا المأغ  أر النفس ا العقل 

فنضل تفنض    الشفن   أر الممتشف  ،  تبعل في ذلغ  مأغ الفنأمور  بي 

 .  371 أي ب  مننل

قاوه العل اة : اانتقده  يضل في تقمنمه لأذ كم إلر ن نة  ماتام ،األالار       

قااوه خلصااة : ا الثللثااة . قااوه الخلصااة هللا ، هللا : ا الثلننااة . ال الااه إالق هللا 

: هللا ،هللا ا المضامم: ا بدق ه في ذلغ ألا الذكم المفمد .الخلصة ، هو ،هو 

ألا االمل المفامد لانس . ي القوه االأغة هو ، هو بد ة في الشم  ،ا خطأ ف

ا المضمم لانس بمشاما  ،اال هاو بكا ل .هو ك  ل ، اال إيملنل ، اال كفما 

 ا  372ألنه قد نبه في الالحنح. يعقل ،اال فنه إيملا ،اهو  علرض لأشم  

                                                 
368
 . 211: صند الخلطم ،  : اب  الجو ي 
369369

 . 121:  1ا المنتظل  . 331:نفمه    
370
 .ط د  5:  2،  311، 331:   1المالدر الملبا  :اب  العملد الحنبأي  
371
 .   235:    1 جمو  الفتلاك   : اب  تنمنة  
372
 .  22:   3مأمأة األللديث الالحنحة،   : نياأللبل 
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 فضال الاذكم بعاد القامآا اهاي  ا  : )) قاله  -صأر هللا  أناه ا ماأل–النبي 

 .373((ا الحمد هلل ، اال إله إالق هللاق ،ا هللا  كبم  مبحلا هللا: القمآا 

تكأاال الغاالااي  اا   اانتقااده  يضاال فااي  وقفااه  اا  الالاافلت اشلهنااة، فعنااد ل   

الالاافلت اا درك بللشاام  اذكاام صاامالة  نهاال ال تُعاامر  عمفااة صااحنحة 

الشااانخ ابااا  تنمناااة ابااانق   ا انتقاااده  374بللشااام  اإنمااال بللمكلاااافة الالاااوفنة

الي هو  نه ال يمتفلد    الشم  ايء    األ ور العمأناة  ضموا ك ل الغا

 ناد ابا  -، ا إنمل يدرن كل إنملا بمل يحالل له    المشلهدو االنور، اهذا

 صاال لللحاالد ، لااذا يجاام  أاار كاال ذي  كلااافة بلطننااة  ا يانهاال  -تنمنااة

بللكتلب االمانة ، اإال دخال فاي الضا الت ، ألا  ال يقا  ألهال القأاوب فناه 

 .375طأ  يجم  ماله  أر نور الوليصواب اخ

ا الر  يضل إلر  ا في ك ل الغاالاي  الدو فأمافنة كثنامو ، بتاأننم  ا         

،ا المااتكأل  بااي لناالا ( ل1132/هااـ321ت )الفنأمااور  بااي  أااي باا  مااننل 

ا   ال تاأنمه . 376،ا رملئل إخواا الالافل( ل1111/هـ311ت بعد)التولندي 

هااو  اا  فاامط ذكلئااه ا تألهااه ،ا  عمفتااه باالال تااه فنكاالد يكااوا  عاادا ل ؛ ا 

باااللك ل ،ا ماااأوكه طمياااا التالاااور ، فهناااه فاااي الممااالئل الكبااالر كوجاااود 

هللا،الدا  الكوا ،ا النبوو ، ينتهي إلر الوقاف ، نال  صابح يحنال فاي آخام 

 ممه إلر طميا الكشف الوجداني الالوفي ، لكنه في نهلية   مه رج  إلار 

غللاام  أنااه فااي  نلظماتااه لأف ماافة ا كاالا ال.  377طميقااة  صااحلب الحااديث

 . 378إبطله طمقهل داا إنبلت طميقة  عننة

 ند ل ذكم  دنلا ابماهنل جلنبال  ا  تالامفلت الغاالاي  : الموقف الثاني     

فتخنأوا ابو لل اد : ))في تجمبته الالوفنة ، ا ننر  أنه ا يده، كلا  مل قلله 

 ناد المدامالت اااللذياة  الغاالي هذا اال لل العظنل يجأس  أر بلب الخلنقله

اال يدخل ، اال الد يعمفه ، ابقي هكذا ايل لً ، يميد اا يذه نفمه بللكل ل هلل 

اتامن ! ، منخم     كل ايء لتار يامك اجاه هللا تبالرن اتعاللر هاو هاذا

نفمغ اتعله ، يل رب كناف الطمياا الناغ  قاله لاه اتامن نفماغ اتعاله ،  ال 

! اهأه ابنلته تخنأاوا ، فاي مابنل  الذا  تمن الدننل اتمن... تشور لللغ ابد 

 . 379((في مبنل الحا ، في مبنل اا يعمر هللا

                                                 
373
 . 311:   11 جمو  الفتلاك   : اب  تنمنة  
374
 .    111:     1إلنلء  أول الدي      :  بو لل د الغاالي  
375
 .   11:    3درء تعلرض العقل ا النقل    : اب  تنمنة  
376
نه لهل فما  في بغداد ا أنمهل     دا المشام  ، ا كلناه تنمم لجمل ة إخواا الالفل، اهي جمل ة ممية نشأت في البالمو ا كل 

 .   5:     1152رملئل إخواا الالفل ا خ ا الوفلء  بنمات دار صلدر ، : إخواا الالفل . تتعلطر الفأمفة ا  أل الك ل 
377
 .  12:    1ا درء تعلرض العقل ا النقل    .  53:    1 جمو  الفتلاك   : اب  تنمنة  
378
 .   13-12:    1درء تعلرض العقل ا النقل   : اب  تنمنة  
379
، الحأقااة الثلنناة ، خطام  اادنلا  2113/  أماطس / 5مأمااأة الغاالاي البللاث  أاار الحقنقاة ، تفمياغ  ماام العااو  ،:  ادنلا إباماهنل  

 DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
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قولااه هااذا أناام  وافااا لأشام ، افنااه تضااأنل ات  اام اتاادلنس   :أقاول      

إا .  أاار الناالا ، اتحماان  انناالء  أاار طميقااة الغاالااي المخللفااة لأشااميعة

يملنناة التاي   ام بهال  دنلا  أفل الطميقة الشام نة فاي التمبناة االتاكناة اش

الشم     جهة ، نل  ننر    جهة  خمك  أر طميقة التالور التاي  تبعهال 

اهذا هو  نه  التالاور يقاول كأاه  أار  خللفاة . الغاالي اكأا األ م  لديل

االحقنقااة  ا . الشاام   اا  نللنااة، ناال يتمااتم بااه ظلهمياال  اا  نللنااة  خاامك

ظهاامه  نااذ الخطااوو الغاالااي فااي تجمبتااه الالااوفنة قااد جعاال الشاام  اراء 

األالر التي خطلهل كمل لكلهل في  نقذه    الض ه، الذي نقأه    انحمار 

 . إلر انحمار  خطم  مل كلا  أنه، الل ينقذه    الض ه 

اااالح    ذلغ  يضل  ا  دنلا   ننر  أار الغاالاي فاي اتبل اه لطمياا     

به قمآا اال فعأه الالوفنة     نه يعأل  نه  طميا  خللف لأشم  ، فأل يأ م 

اال صاحلبته اال العأمالء المبالننوا الالالدقوا  - أنه الال و االما ل-النبي

فااللغاالي طأاام هللا بطميااا الالااوفنة، الاال . المأتا ااوا  بللشاام  قأباال اقللباال

ا   يفعل ذلغ ال يالل إلر هللا  اصوال صحنحل . يطأبه بكتلبه امنة رموله

ي ُ ْمات ق نملً ف التَّب ُعوهُ : ))قاله تعاللر. ، ا ال يالال إلناه  صا  اط  ام  ا ص  ا   اَّ ه اـذ 

أَُّكاْل ت تَّقُاوا   لُكل ب ه  ل ع  صَّ ل ُكْل ا  ب نأ ه  ذ  بُل  ف ت ف مَّ   ب ُكْل     م  ال  ت تَّب ُعوْا المُّ األنعالل )ا 

إا هللا تعللر لل يك  ألئبل اال  جهوال لادك المماأمن ، اكالا  أار ((.153: 

ر هللا تعاللر بتوباة صالدقة نالاولل ايأتاال بللشام  قأبال الغاالي  ا يمج  إل

الاو فعاال ذلاغ لناله   طأوبااه اتخأاص  ا  ا  تااه النفمانة االفكميااة، . اقللبال

إنه الانق  األصاوه . الجنم نفمه الوقو  في ابلن التالور ، فضل ا الل

. الشم نة ف ُحمل الوصوه إلنهل ، ا خذ بأصوه التالاور فعوقام بضا التهل

لغ  ا نتاذكم  ا الغاالاي بعاد تالاوفه  صابح يعتقاد بللتقناة ، ايكفي شنبلت ذ

ايقااوه بااأا الالااوفنة يعأمااوا الغناام ،ايعتقااد بولاادو الوجااود كماال بننااله فااي 

هذا الطميا هو الذي  ننار باه الالاوفي  ادنلا . كتلبنل هذا، افي أنمه  يضل

. ابماهنل  أر الغاالي رأل  خللفته لأشم  اآنالره الماد مو لأفامد االمجتما 

 !!هل  دنلا جلهل  ا  تجلهل،  ا   مله تالوفه    رؤية الحقنقة  ف

 

لاانس فااي " يتعأااا بموقااف  اادنلا  اا   قولااة الغاالااي : الموقااف الثالااث   

فااي كتاالب التوكاال  اا  الناالء  أااول الاادي  :))، فقااله"اال كاالا  بااد   ماال كاالا

افهاول كل  ل قممه هللا فاي خأقاه الخأقاه  ا   أاول اار ا  : بلختاللر قله 

ا لفنه ا له االر اخمه ، كل هذا يل اخواني  قدر  ناد هللا تبالرن اتعاللر ، 

النس في اال كلا ابد  اال الم   نه ، الك ل الذي اختالم هاو ، لانس فاي 

النه لو كلا في اال كلا  ل هاو الما   ناه ، .. اال ك  ابد   مل كلا لملذا   
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فهااذا . بالانم اهاذا  حاله ا نا  يكاوا بخال فننمام هللا الار البخاال ، تبخنال 

هاذا  عناله : افضل ايء  مك  ، فقنل ابو بكم اب  العمباي هكاذا فهمهال قاله 

االعنالذ بالهلل تبالرن اتعااللر ، هاذا  عناله اا اال الل الغاالااي اانخنل ابال لل ااد 

ينماام هللا الاار العجااا ، هللا  اال يقاادر يخأااا الماا   اا  هنااغ ،  عنلهاال ربناال 

 .   380(( لجا

، كااا ل الغاالاااي كمااال ارد فاااي اشلنااالء، ااش ااا ء  أااار  اال  :أقاااول      

فبعااد ل تكأااال  اا  تقماانل هللا لااابر ا   قاام  أناااه : إاااك ت اشلناالء، هاااو

لاانس فااي اش كاالا  صاا   لماا   نااه اال  تاال اال  كماال ، الااو كاالا )) :بقولااه

اادخاامه  اا  القاادرو الاال يتفضاال بفضااأه لكاالا بخاا  يُناالقض الجااود اظأماال 

افااي  .381((لاال يكاا  قاالدرا لكاالا  جاااا يُناالقض اشلهنااةيناالقض العااده ، الااو 

:)) اش اا ء، ااامح  قولتااه  ااماا   جااله تعأنقااه لتشاامل كاال العااللل ، فقااله

ا عنر  نه لنس في اش كلا  بد     صورو هذا العللل اال  لم  تمتنبل اال 

 .382... (( كمل صنعل ، الو كلا اادخمه    القدرو كلا ذلغ بخ  

 

ادافا   نهال الالاوفي  ادنلا اباماهنل،  التاي قللهال الغاالاي تأغ المقولاة      

اال يُمكا   ا نجاد لهال . بلطأة اُ متهجنة اال تالح ام ل اال  ق  اال  أمل

فهاي .اجهل تالد   أنه ايتوافا  عهل، إال إذا فممنلهل بعقندو الادو الوجاود

الكاوا اتعني  نه لل يك  بلش كلا  ا يكوا .  قولة تحمل بداخأهل هذه العقندو

 أر أنم الحله الذي هو  أنه ا ا ال بللايلدو اال بللنقاللا ،ألا الكوا هو 

هللا ، اهللا هو الكوا، ابمل  ا هللا   لي بذاته اصفلته اهو الكوا،  فنمتحنل 

 ا يكوا الكوا في صاورو  خامك أنام صاورته التاي هاو  أنهال ا ا قاديمل 

طولااة لأمقولااة الماال قللااه افنماال يااأتي رداد ا نلقشااة  . اللالااما اُ مااتقب 

 دنلا دفل ل  نهل ااخفالًء لهال باللتحميف االت  ام االتادلنس بحثال لهال  ا  

فعل .اجه تحتمأه  لكي يُخفي ايدف   نهل تضمنهل القوه بعقندو الدو الوجود

 . ذلغ بقوله    ه ابأقواه  خمك متأتي اللقل

   

إااالرات الالااوفنة المقولااة بلطأااة جمأااة اتفالاان ،اهي  اا   إا تأااغ: ثانيااا  

المأغااااو فاااي قاااولهل بولااادو الوجاااود، اقاااد مااابا  ا  اردنااال  قاااواال صاااوفنة 

ا قولة الغاالي ال تحتمل اجهال تالاد   أناه إال قولهال بعقنادو الادو .تُشبههل

 : الوجود، بدلنل الشواهد ااألدلة ا تنة
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إا  قولاة الغاالااي اتبميامه لهال كاا ل بلطال قطعال، ألا هللا تعااللر : أولهاا    

اهااو ، فعااله لماال يميااد اال الااد يمااتطن  اال يحااا لااه  ا يفاامض  أنااه ااانبل

. ماابحلنه إا   طااي  ا  ناا  فبعااده الكمااة افضاال، الاانس  جاااا اال بخاا 

النس لأغاالي  ا أنمه  ا يفمض  أر هللا ر يه بأنه يجم  ا يعمل كذا، اال 

ا اا  يقااوه بااذلغ فهااو . الااو لاال يفعاال كااذا لكاالا كااذا،. يجاام  ا يعماال كااذا

هاال، ا  ااميض،  ا صااللم هااوك قللااه لغليااة فااي نفمااه كالااللم تأااغ جل

االغاالي فمض  قندته الالوفنة القلئمة  أر الدو الوجود  أر هللا . المقولة

ح بهال   نناة بكا ل ااالاح، لكناه  االر  ا خأوقلته فمالل    داا  ا ياُلمق

ل إلنهل في كثنم  ا   قوالاه كمال فاي  قولتاه   ا ه ،افاي  قوالاه التاي  اردنلها

. اهللا تعللر إذا  ن  لنس بخا  اال  جااا ألناه لكانل افعاله لمال يمياد.ملبقل 

ٍر : ))قاااله ماااابحلنه لُااااهُ إ الَّ ب ق ااااد  اااال نُن ال ائ نُااااهُ ا    ا  ن ل خ  نااااد  ااااْيٍء إ الَّ    اااا  ا  إ ا  ل ا 

ْعأُااولٍ  ااْوا ف ااي اأْل  ))، ا((21: الحجاام() َّ ه  ل ب غ  ب االد  ْ    ل ع  ُ الاامل ااط  هللاَّ ل ااْو ب م  ْرض  ا 

انمف  ب نامف ب ال  ه  خ  ب الد  الُء إ نَّاهُ ب ع  ال ي ش  ٍر  َّ ُه ب ق اد  ل ك   يُن اال )) ، ا((. 22: الشاورك()ا 

ااةً ))، ا((لااو ااالء لجعأكاال )) ، ا(( يايااد فااي الخأااا  أ ُكااْل  ُ َّ ع  ُ ل ج  االء هللاق ل ااْو ا  ا 

ل آت لُكل ف لْمت ب قُوا الخ   ُكْل ف ي    ك   للن ْبأُو  لـ  وً ا  د  ال  نعالً ا  م  ُعُكْل ج  اْمج  ات  إ ل ار هللا    ْنام 

ل ُكنتُْل ف ناه  ت ْخت أ فُاوا   ادَّ )) ،((31: الملئادو ()ف نُن بلبُُكل ب م  ْناف     بلاغ  ك    ل اْل ت ام  إ ل ار ر 

ل ان ً  أ ْناه  د  ْأن ال الشَّاْمس     ع  لك نلً نُلَّ ج  أ هُ م  ع  لء ل ج  ل ْو ا  ، (( 35: الفمقالا ()الظللَّ ا 

تَّار ا  ))ا نه  تُْكام هُ النَّالا  ل 
نعلً   ف أ  م  بُّغ            ف ي األ ْرض  ُكأُّهُْل ج  لء ر  ل ْو ا 

ن ن     ((.11: يونس()ي ُكونُوْا ُ ْ   

 أمل بأا الغاالي يعأل الك ل الاذي قأناله اا يالت التاي  اردنلهال، لكناه لمال   

قاال االعأاال لاال كاالا يقااوه بولاادو الوجااود ايعاامر  نهاال تخااللف الشاام  االع

ح بحقنقااة  وقفااه، اباامره بقولااه الااو كاالا اادخاامه  اا  القاادرو الاال : ))يالاامق

يتفضل بفضأه لكلا بخ  يُنلقض الجود اظأمل ينالقض العاده ، الاو لال يكا  

اهذا تبميام تماتم باه ذرا لأم الد فاي  .383((قلدرا لكلا  جاا يُنلقض اشلهنة

عال ألا هللا تعاللر فعاله لمال اإال تعأنأاه بلطال قط. العنوا اتأبنمل  أر النالا

يمياااد، ا أااار كااال اااايء قاااديم، الكااانل  أااانل،اال لاااد لقدرتاااه، اال يالاااح 

ألنهل . اتأغ المقولة ال يقولهل إال جلهل، اا    يقوه بولدو الوجود. تحديدهل

 قولة ت ُحد قدرو هللا اتالفه بللعجا، اهي  خللفة لأشم  االعقال، اقاد نفلهال 

كثنمو جادا بأناه فعاله لمال يمياد اال لاد لقدرتاه، هللا تعللر    نفمه في آيلت 

 .  مل يعني  ا تأغ المقولة تتضم  القوه بولدو الوجود بللضمارو
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إنااه  اا  الثلبااه اام ل ا أماال  ا الكااوا  خأااو  لااه بدايااة : الشااهد الثاااني   

ابمل  ا . امتكوا له نهلية، اهذا يعني  نه    الممكنلت النس    الواجبلت

وا لنس ااجم الوجود، اإنمال هاو  ا   خأوقالت هللا يخأقهال األ م كذلغ فللك

اهااذا يعنااي قطعاال  ا الكااوا كاالا  اا  . كماال يميااد ا تاار يميااد، اكنفماال يميااد

 مما ، الجمل ، اجملال، : الممك  جدا  ا يكوا  قل ،  ا  كثم  مل هو  أنه

ا   المك   يضل  ا يخأا هللا تعللر كونال آخام يكاوا  ختأفال كثناما . اتنو ل

اهذا الذي ي كده الشم  بأا هللا تعللر منخأا . هذا الكوا الذي نح  فنه   

: قاله تعاللر.  للل ا خمو بعد إنهلء  للل الدننل ايكوا  ختأفل تمل ل    الدننل

ااااااد  )) ال  ُ اْا هللق  اْلو  ب اااااام  اُت ا  لا  اااااام  المَّ ْناااااام  األ ْرض  ا  ي ااااااْول  تُب اااااادَُّه األ ْرُض أ 

اا  ))  ،ا((3: إبااماهنل)اْلق هَّاالر   نَّاالٍت ت ْجاام ي    ن االت  ج  اْلُمْ    ن ن   ا  ُ اْلُمااْ   
ااد  هللاق ا   

ا   هللاق   ااف  ل ر اْلاو  اْدٍا ا  نَّالت     لك    ط نلب اةً ف اي ج  م  ي   ف نه ل ا    لل د  ْنه لُر خ 
ت ْحت ه ل األ 

نُل  ظ  ل غ  هُو  اْلف ْوُ  اْلع  لُء إ اَّ ي ا يُد ف ي ا))))، ا((22: التوبة )  ْكب ُم ذ  ل ي ش  ْأا     ْلخ 

يمف  ْيٍء ق اد  أ ر ُكلل ا  ابمال  ا األ ام كاذلغ فهاذا الكاوا لانس ((. 1:فالطم()هللاَّ    

ااجبال، اال هاو  بااد   مال خأاا هللا، اال يالااح القاوه بأناه لاانس فاي اش كاالا 

فهااذه  قولااة بلطأاااة قطعاال اتالااف هللا باااللعجا  اا  جهاااة، .  بااد   ماال كااالا

 . وجود    جهة  خمكاتتضم  القوه بولدو ال

 أماال بااأا ا تااماض اباا  العمبااي  أاار  قولااة الغاالااي صااحنح  قاا       

اتعأنل . ألا  قولة الغاالي االعه لدا لقدرو هللا ااصفته بللعجا . اام ل

 اادنلا ال يالااح  يضاال ألا ذلااغ األ اام يتعأااا بللمشاانبة اشلهنااة فهااو ماابحلنه 

اهللا . لاد اا يحادد  طالءهيعطي ايمن     يشلء ابقدر  ل يشالء اال يحاا أل

تعللر  خبمنل  نه مبحلنه منعطي  بلده الم  نن  في ا خمو  كثم بكثنم  مال 

  طلهل    نعل فاي الادننل، ااناه يُعاذب الكفالر االظاللمن  فاي ا خامو باأكثم 

انحا  ذكمنال هاذا لأامد  أار تعأنال .  مل  ذب به كثنما    النلا في الادننل 

لا  نهل، اإال فلأل م ال يتعأا  ص  بللشام  اال الغاالي لمقولته ادفل   دن

بللعقل اال بللعأل اإنمل يتعأا بللعقندو الالوفنة التي يعتقدهل الغاالي ا دنلا 

 .كمل منوالحه  كثم في الشلهد ا تي

 

إنااه يجاام  ا ال يغناام  ناال  ا الغاالااي  نااد ل قااله تأااغ : الشاااهد الثالااث     

لعقاال اال العأاال اإنماال قللهاال بلماال  قندتااه المقولااة لاال يقأهاال بلماال الشاام  اال ا

الهذا فهي تجد جوابهل في تالور الغاالي النس فنمل يتظالهم باه . الالوفنة

ا اا   قلئااد التالااور التااي قمرهاال .  اا  امااتداله بللشاام  االعقاال االعأاال

الغاالي اكمرهل كثنما في إلنلء  أول الدي  قوله بأنه ال يوجد في الكوا إال 

إذ لاانس فااي الوجااود تحقنقاال إال هللا : ))  ال هللا،  نهاال قولااههللا ا فعللااه، باال إ

 



113 

 

ا    مر األفعله    لناث إنهال  فعاله لال يُجالا   عمفاة الفل ال . ا فعلله 

ابمل  ا األفعله جاء ال يتجا     الفل ل، اال تنفالال  ناه .384((إلر أنمه 

 لاي ال ابمال  ناه مابحلنه  . ، ف  يوجد إال هللا، اهاو الكاوا، االكاوا هاو هللا

يتغنم اال يتحوه ، ابمال  ا الكاوا ا ال فناه  ا  كلئنالت هاي  اابلح ارماول 

اانعكلملت اا تدادات هلل ألنهل     فعلله لمم   ل الغاالي ، ف  يُمك   ا 

يوجد  لم   مل هو  وجود في الكوا، ألنه في الحقنقة هاو هللا ، اهللا   لاي 

لنس في اش كلا : )) ي المأغاواقولنل هذا هو امح لمقولة الغاال. !!ال يتغنم

إنهاال تعبناام ُ أغااا  اا  لكليااة االاا لة الاادو الوجااود، (( .  بااد   ماال كاالا

ابمعاار آخاام إنهاال  اا  . اتقمياام لهاال بللتعمنااة االتمويااه ال بااللك ل الواالااح 

فهذا هو تفمنم تأاغ المقولاة التاي ااغأه . إالرات الالوفنة ال     بلراتهل 

ثل ، إنهل     أغاات الالوفنة التي  بماا بهل كثنما     هل العأل قديمل الدي

ا اداهااال أموالااال اتعقنااادا بتحميفااالتهل . !! ااا  ا تقااالدهل بولااادو الوجاااود 

اتدلنماالتهل اااامالهل لهاال كماال فعاال الالااوفي  اادنلا ابااماهنل انتالاالرا لهاال 

 .  األصحلبهل ، اتأبنمل  أر النلا اخدا ل لهل

 
وطي ك  ل لمانل اقويال رد باه نل  ا  دنلا ابماهنل قله بأا لم ضلا الب    

 أر اب  العمبي في نقده لمقولة الغاالي فمم به  قولته تفمنما  اعميل لقوه 

اقاد ذكام الغاالاي هاذا : ))  األاعمية بللتحم  االتقبنح في  فعله هللا ، فقاله

الك ل في  عمض تلكنده لمل هو  قمر في  اذهم اهال المانة االجمل اة  ا  

اا االفعاله لماا  اا قابح ذاتاي كال   فاي جوهمهاال  اناه ال يوجاد فاي االاانلء

بحنث تكوا الكلل هللا تبلرن اتعللر تلبعتلً لمل يقتضنه ذالغ الحم  اا القابح 

ينت  ... الذي فنهل لنس اال اصفلً االفله هللا  أنهل... ، بل اا الحم  اا القبح 

الشاكل    هذا اا هللا  ا اجل  ند ل تعأقه ارادته بليجلد هذه الخأنقة  أر 

الااذي ااجاادهل  أنااه ، ا أاار النظاالل الااذي اقل هاال فنااه ، فاالا هااذا الشااكل  اا  

نظل ه هذا هو  نتهر الحما  الاذي يمكا  اا تتمتا  باه هاذه الخأنقاة ، اذالاغ 

أ ق اهُ )لدلنل نقأي هو قوه هللا تعللر  اْيٍء خ  ا   ُكالَّ ا  ، الادلنل  قأاي ( الَّذ ي   ْلم 

لخأنقاة لال تماتكمل مالئم صافلت الحما  يتأخص في اننل لو ا تقدنل اا هاذه ا

 أر الشكل االنظلل الذي  اقل همل هللا  أنهمل ، ا   نل فلا كلا تجلا  ذالاغ 

الر  ل هو الما  ااكمال لكالا ذالاغ نتنجاة ا تقالد  نال بالا افعاله هللا اخأقاه 

انتبهوا ك ل دقنا جاداً  ا  الباوطي اهاو صاحنح ،  أار طميقاة االاال مو )

 اخأقه تلبعلا لمقلينس الحم  الثلبتة بحد ذاتهل لاذالغ صحنح ، بلا افعله هللا

نحاا  تبعاالً لهااذا المقاالينس الثلبتااة بمحااض ذاتهاال الااذاتهل االتااي يمااتقنل العقاال 

                                                 
384
 . 313:    2إلنلء  أول الدي ،   : الغاالي 
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بلدراكهل بعنداً    اراد النص الشم ي لكمنال بالا هاذه الخأقاة لنماه هاي 

االلم  اانهل نلقالة ااال كناف  مفنال هاذا فالذا هاذا يانقض  أار االاال مو 

 .385((صأهل في اا التحمن  االتقبنح ام نلا ال  قأنلاا

 

إا  تفمانم الباوطي ال يالاح تعأان  لمقولاة الغاالاي التاي لادقت  ا   :أقول  

ا قولته صميحة بأا هللا .القدرو اشلهنة ، فوالعه لهل لدا ااصفتهل بللعجا

. تعللر لل يك  في  قداره  ا يجعال العاللل  أار أنام الحللاة التاي هاو  أنهال

 .ذا   ل بلطل ام ل ا ق  ا أمل كمل بننله ملبقلاه

ا  اال تبمياامه لمقولااة الغاالااي بقااوه األاااعمية فااي نفااي األماابلب اطباالئ     

األانلء اخاللئالهل ، ف اغ  ا هذه العقندو األااعمية بلطأاة بادلنل الشام  

ألا الثلبه ام ل اااقعل ا أمل  ا األلنالء . االواق  االعأل كمل منبننه اللقل

ألا هللا خأقهال . ااشنملا خلصة لهل  فعله لقنقنة ت نم بهل فاي الواقا    ل ة

 أر تأاغ الطبنعاة ،ا أار  ملماهل يُحلمام هللا تعاللر بناي آدل  أار   ماللهل 

 . يول القنل ة

ابمل  ا األاعمية خللفه الشم  االواق  االعأل ا  مه  نه ال فل ل  أر    

الكاوا هاو  ا  فعال هللا الانس  ا  الحقنقة إال هللا، فنكوا كال  ال يحاد  فاي 

ابماال  ا األفعااله ال تنفااغ  اا  فل أهاال، فمهماال فعاال الفل اال . فعاال  خأوقلتااه

فلألاااعمية هناال بااان  .  فعاالال، فتنفالاال  نااه  فعوالتاااه اتمجاا  إلنااه  فعللاااه

األاه، بماال  ا هللا هااو الفل اال الحقنقااي فااي الطبنعااة الاانس : طااميقن  باالطأن 

يحتمل  ا تكاوا  فعوالتاه هاي نفماهل  فعللاه ، فها هذا  - خأوقلته - فعوالته

بحكاال  ا المفعااوالت ال  ناام لهاال اال تااأننم لهاال اال فنهاال خالاالئص طبنعنااة 

اإنمال كال  ال يظهام  ا   فعاله المفعاوالت هاي لنماه  فعللهال اإنمال . تمناهل

ابمل  ا  فعله هللا ال تنفغ  نه  طأقل  همل فعأاه  ا   فعاوالت ، . افعله هللا 

والته ال دار لهل اال تأننم لهال فاي  فعللهال اإنمال هاي  فعاله هللا، ابمل  ا  فع

. هللا هاو الكاوا ، االكاوا هاو هللا: فها هذا يوصأنل إلر القوه بولدو الوجاود

ابهاااذا يكاااوا الكااا ل األااااعمي قاااد  ياااد . فهاااو الفل ااال االفعااال االمفعاااوالت

لل ااد  الالااوفنة فااي قااولهل بولاادو الوجااود ك  ناال، األ اام الااذي امااتغأه  بااو

الغاالي األاعمي نل الالوفي في قوله بولادو الوجاود  ناد ل قامر بوالاوح 

االااغ  ا قاوه األااعمية . بأنه ال يوجد  أر الحقنقة إال هللا كمل بنناله مالبقل

بهاذا الوجاه هاو  ا  ااواهد بطا ا قولهال بنفاي الماببنة اطبالئ  اخالالئص 
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 قولاة اباي لل اد ا أنه ف  يالح االمتشاهلد بلألااعمية فاي تبميام . األانلء

 .الغاالي

إا نفي قدرو اشنملا  أر الفعل االتأننم، االقوه بأا هللا  :الطريق الثاني    

هو الفل ل الحقنقاي يجعال تكأناف هللا تعاللر للنمالا بللعبالدو   اما  بثال  ا  

ألنه ال . جهة، ا حلمبة اشنملا يول القنل ة  أر   ملله ظأمل ا بثل ا هالة

حمنأه  م النة   ملله ، اال  حلمبته اهاو ال يماتطن   ا يالح تكأنفه اال ت

يفعاال اال  ا ياا نم، اال هااو فعاال ااانبل، اإنماال هللا تعااللر هااو الااذي فعاال كاال 

ا أنه فم  يدخل الجنة ال يحا له  ا يدخأهل ألنه لل يفعل انبل بنفمه، . ايء

االذي يدخل لهنل فهو  ظأول اال يالح المال إدخلله فنهال، ألناه هاو  يضال 

ابمل  ا كل هذه النتالئ  بلطأاة . !!!!!!لل يفعل بنفمه اإنمل هللا هو الذي فعأهل

 اصأتنل إلنهل األااعمية، فهاي دلنال قطعاي  أار بطا ا قولهال بنفاي الماببنة 

ابمال  ا قولهال بلطال، فا  يالاح االمتشاهلد بهال  أار تأيناد . اطبلئ  األانلء

 . فك همل فلمد  تهلفه بلطل.  قولة الغاالي

 

ب ااد    : ))ا  ال اماتداله  ادنلا بقولاه تعاللر      أ ق اهُ ا  اْيٍء خ  ا   ُكالَّ ا  الَّااذ ي   ْلم 

نٍ   لا      ط  نم  ْأا  اْش  ، ف  يالح االمتشهلد به  صا ، اهاو (( 2: المجدو )خ 

ألا هللا تعللر لل يقل  نه لل يمتط   اال  نه ال يُمكنه خأا  لم  . الده  يضل

اإنمال قاله لنال  ا كال .   أا  متقب   لم   مل خأا  مل خأقه، اال  نه ال يخ

المخأوقاالت التااي خأقهاال بهرادتااه هااي  أاار  لماا   اال ياامال افااا طبنعتهاال 

ب نامف : ))اخاللئالهل، كمل في قوله تعللر اْيٍء إ نَّاهُ خ  ُصْن   هللاَّ  الَّذ ي   ْتق    ُكلَّ ا 

أُوا   ل ت ْفع  ل  ا قويال ، جمان   ا ،فكل كالئ    همال كالا الاعنف(( 11: النمل)ب م 

ا   جهة  خمك توجد آيلت كثنامو . قبنحل فهو في  لم  تقديم اخأا ااتقلا

ذكاامت  ا هللا تعااللر قاالدر  أاار اا يايااد فااي خأقااه كماال يميااد قااوو، اجماالال، 

ا يادف : ))كمل في قوله تعللر. اأنم ذلغ ْين ل    ل اد  الُؤاا  ف نه ال ا  ال ي ش   35: قاـ)هُال  َّ

يمف ي ا ياااُد ف اااي ))،ا(( اااْيٍء ق اااد  أ ااار ُكااالل ا  اااالُء إ اَّ هللاَّ     ااال ي ش  ْأاااا     : فاااالطم)اْلخ 

الل ر ))،ا((1 ت ع  لا  هللاَّ  ا  وُ ُماْبح  ن ام  لا  ل هُاُل اْلخ  ل ك  ي ْخت لُر    لُء ا  ل ي ش  بُّغ  ي ْخأُُا    ر  ا 

ل يُْشم ُكوا   مَّ ابمال . ف  يالاح امتشاهلد  ادنلا بتأاغ ا ياة (( 11: القالص)  

كااذلغ فاا  يالااح االمتشااهلد بنفااي األاااعمية لأمااببنة لتبمياام  قولااة   ا األ ام

، إنهال  قولاة لا  تجاد تفمانمهل إال "لنس في اال كلا  بد   مال كالا" الغاالي

 . في الدو الوجود 

 

ااصل دفل ه اتبميمه لمقولة الغاالاي،  ثم أن الصوفي عدنان ابراهيم       

الغاالاي لقأنال الباه بنقنضاه ، اهاو  الو لل نقل بهذا القوه الذي قلله: )) فقله
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كلا    الممك  اا توجد هذه الخأنقة  أر اكل انظلل الم   مال هاي  أناه 

االا ، اهذا يعني اا ارادت هللا اقدرته قد تقلصم كل  نهمل    بأو  درجة 

الكمله في الخأا ااالبادا  ، اهاو يعناي فاي الوقاه ذاتاه اا  قالينس الكماله 

الكاوا ، ااا افعاله هللا كلناه اال تاااه اللقاة بهال  نلبته بشكل ذاتي فاي هاذا

 .386((املئمو ارائهل 

ا تمااله هذا بلطل اصبنلني، اتمدياد لمال تعأال باه الغاالاي فاي   :أقول    

 قولته، اال يقوله إال جلهل  ا جللاد  علناد، اا صاللم هاوك يقاوه بولادو 

أااغ الكمااله ألنااه  اال، إا المخأااو  بماال هااو  خأااو  ال يُمكاا   ا يب. الوجااود

فللخاللا أناله اكمللاه ذاتاي، االمخأااو  . المطأاا، ألناه  خأاو  الانس خللقاال

ابماال  ا األ اام كااذلغ فاا  يُمكاا   ا يبأااغ المخأااو  .فقاامه انقالااه ذاتااي  يضاال

الكمله المطأا، امنبقر نلقالل لتر اإا اتالف بللكمله النمبي الاذي يتفاا 

 .    طبنعته

إا الكاوا بكال  خأوقلتاه خلالا  شرادو هللا تعاللر ، فهاو فعاله لمال  :ثانيا    

ا أناه فهاو الاذي يقامر  الذا يخأاا اكناف يخأاا  . يميد ا أر كل ايء قديم

   .اال يحا لعدنلا اال لأغاالي  ا يفمض ر يه  أر هللا تعللر فاي  خأوقلتاه

ته ابماال  ا هللا تعااللر  خبمناال  نااه هااو خااللا كاال ااايء، اخأااا الكااوا بمشاانب

اقدرته ا أمه الكمته ، اانه  أر كل ايء قاديم ، اقدرتاه  أار الخأاا ال 

نهلية لهل، اانه منخأا كونل جديدا  ند ل ياول القنل اة، فاها ا تاماض  ادنلا 

الاو لال نقال بهاذا القاوه الاذي قللاه الغاالاي لقأنال : ))  بلطل قطعل  ناد ل قاله

نقة  أر ااكل انظالل البه بنقنضه ، اهو كلا    الممك  اا توجد هذه الخأ

الم   مل هي  أنه االا ، اهذا يعني اا ارادت هللا اقدرتاه قاد تقلصام كال 

نعاال كاالا فااي .387...(( نهماال  اا  بأااو  درجااة الكمااله فااي الخأااا ااالباادا  

 قدار هللا  ا يخأا هاذا الكاوا  لما   ا  قال  مال هاو  أناه، اهاذا ال نقاص 

وا  أر  ل هو  أنه    كماله فنه، ألا هللا تعللر هو الذي الء  ا يخأا الك

ايااول القنل ااة ماانخأا  يضاال كوناال يختأااف . الكمااة الاانس  اا  نقااص اجهاال

اال يالاح اصاف إرادو هللا . تمل ل    كوننل هذا مواء في الجنة  ا في النلر

تعللر بللتقلصم اال العجاا اال التفاميط، ألا هللا تعاللر لكانل اقاديم افعاله 

أا  هللا العللل ا ل ا ا  يالاف . م   خأقه بللحللة التاي هاو  أنهاللمليميد، ف خ 

هللا تعللر بمل قللاه  ادنلا االغاالاي  فهاو جلهال ،  ا جللاد  علناد،  ا يقاوه 

 .بولدو الوجود ايتمتم بتأغ التبميمات الاائفة
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اهذا يعني اا ارادت هللا اقدرته قد تقلصم كل  نهمال ))ا  ل قوه  دنلا     

، فاا  يالااح  قاا  اال 388...((باادا   اا  بأااو  درجااة الكمااله فااي الخأااا ااال

ام ل  ا نفمض اال  ا نطللم هللا تعاللر  ا يبأاغ درجاة الكماله فاي الخأاا 

ااشبدا ، ألا المخأو  يمتحنل  ا يبأغ درجة الكمله المطأاا، فهاذه الالافة 

األا خأاا الكاوا فاي درجاة الكماله النمابي   ام يتعأاا . لنمه إال هلل تعاللر

ا نااد ل يخأااا . ا، فهااو ماابحلنه فعااله لماال يمياادباالهلل تعااللر الاانس بلشنماال

 خأوقلته فهو يخأقهل كل أة  تقنة لمم طبنعتهل كمخأو  ، فمهمال بأغاه  ا  

ا أنه فقادرو هللا تعاللر تبقار  طأقاة اال . الكمله متبقر نلقالة ألنهل  خأوقة

لد لهل في الخأاا، اال تعجاا  ناه، اإنمال  قولاة الغاالاي ا ادنلا هاي التاي 

.  ااصفته بللعجا، بال افمالاتهمل  أناه فمالال  ارا ابهتلناللدت قدرو هللا

ابمل  ا األ م كمل بننله، فعادنلا اباماهنل  أار طميقاة الغاالاي فاي الت  ام 

اهاو لماال كالا يعتقااد  ثأاه بولاادو الوجاود، كاامر ك  اه افاامض . االتحمياف

هواه  أننل اافتمك  أر هللا ا  ل  نه ال يمتطن   ا يجعال الكاوا  باد   مال 

ا وقفااه هااذا فمالااه  أنناال ا أاار هللا فمالاال ألنااه يعتقااد بولاادو .  أنااه هااو

فهاو االغالاي  خفنال ا تقلدهمال . الوجود، اال يعتقد بوجود الخللا االمخأاو 

الهاذا يجاام  ا ال نعطاي  يااة . بتأاغ العقناادو اتماتما بتأااغ التبميامات الاائفااة

لنمااه  اا   اهمنااة لتأااغ التعأاان ت التااي تظاالهم بهاال الغاالااي ا اادنلا، ألنهاال

الشم  اال    العقل اال    العأل، اال يمكنهل  ا تفمم تأاغ المقولاة التاي ال 

تجااد تفماانمهل إال فااي  قناادو الاادو الوجااود، اهماال يعأماالا هااذا قطعاالً لكنهماال 

 . خفنل  مادهمل    تأغ المقولة لكي ال ينكشف   مهمل 

    

الغاالااي، ااصاال ااامله ادفل ااه  أاار  قولااة  ثاام أن عاادنان ابااراهيم      

اباو : ))ففممهل  يضل بك ل  ائف   ل اا الغاالاي فمامهل بكا ل ذكاي فقاله

لل د يقوه قدرو هللا ال تتعأا بقأم اال نلا ااالجنلا ، يعني هللا ال يفعل هذا 

، يعني بللأغة العل ناة اماتغفم هللا العظانل العال ي يقاوه لاغ هللا ال يقادر  أار 

الحان  لاو . در يقاوه قدرتاه ال تتعأاا بهاذا هذا ، اباو لل اد  ال يقاوه هللا ال يقا

مألغ ملئل  لدي قأغ ، هل يمتطن  هللا اا يقأام هاذا الكاوب لالالنلً   انتال 

أنم صحنح ابو لل اد قأاغ ال ال يماتطن  ، ال تتعأاا القادرو بهاذا . تقوه نعل 

 .389((لنه   اور الذكلء
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الغاالااي  تفماانمه بلطاال اال يُمكنااه  ا يتفااا اال  ا يفماام  قولااة:  أقااول    

ألا الكاوا بكال  ال فناه هاو  ا  . تفمنما  قباوال خالر   قنادو الادو الوجاود

الممكناالت اال هااو  اا  الممااتحن ت اال  اا  الواجباالت ، ا أنااه فاالهلل تعااللر 

قلدر  ا يخأقه  أر  اكله  خامك بللايالدو االنقالالا  أار أنام لللاه الاذي 

ل اام ل فااها هللا فأ ا.اهاذا   ام نلبااه اام ل اُ مكا   قا  ا أماال.  أناه ا ا

تعللر  خمنل  نه فعله لمل يميد ا أر كل ايء قاديم فنمال يتعأاا بللممكنالت، 

ا  ل  ق ، ف  يوجد  ي  لن      ا . امنخأا كونل آخم بعد إنهلء هذا العللل

ا  ال  أمال فا  . يُعند خأا كوننل هذا  أر اكل آخم،  ا يخأاا  اوالل  خامك

مك بعااد نهليااة كونناال هااذا، اقااد قااله يوجااد  ي  االن   اا   ا تظهاام  ااوالل  خاا

 .بعض  أملء الطبنعة المعلصمي  به كلننة ظهور  والل كثنمو 

ا  ل بللنمبة لأمثله الذي امتشهد به  دنلا    ك ل الغاالاي، فهاو لانس      

لنس في اش كالا  باد   مال " دلن   أر  نه الهد  أر صحة  قوله الغاالي 

ت ايُمكا  خأاا كاوا  ثأاه  ا  قال  ا  كثام ألا الكوا كأه  ا  الممكنال". كلا

 أمل بأا قولنل بأا إرادو هللا تعاللر تتعأاا بللممكنالت ال بللمماتحن ت ، .  نه

األاه هاو ا ام  ماتحنل اماتحللة ُ طأقاة اال يُمكا  اا : هو   م  أر ناو ن 

تتعأا به اشرادو اشلهنة،  نهل  ث  امتحللة  ا يأد هللا تعللر،  ا يقتال نفماه، 

ذا  متحنل ألنه يتنلقض    الكمله اشلهي، الدانه نقاص ، اال يُمكا  اا فه

ه  : ))الهذا قله مبحلنه . يحد  ْماد  بلْح ب ح  م  يل الَّذ ي ال  ي ُموُت ا  أ ر اْلح  كَّْل    ت و  ا 

ب ناااماً  ه  خ  ب ااالد  ف ااار ب اااه  ب اااُذنُوب     ك  ل اااْل يُول اااْد ))،ا ((51: الفمقااالا )ا  ل اااْل ي أ اااْد ا 

ل اداً ))، ا((3:  اشخ ) اذ  ا  ْلم      ا ي تَّخ  اي ل أامَّ ل ي نب غ  ،فاها ((12:  اميل )ا   

 راد  ا يتخااذ الاادا  اا  باالب التشااميف االنماابة، فاا  يأااده اإنماال ينماام إلنااه 

ل اااداً : ))بعاااض  خأوقلتاااه إلناااه بااادلنل قولاااه مااابحلنه اااذ  ا  ُ   ْا ي تَّخ  اد  هللاَّ ل اااْو   ر 

ال ي ْخأُااُ  مَّ ْصط ف ر    اُد اْلق هَّالُر  الَّ ال  ُ اْلو  لن هُ هُاو  هللاَّ الُء ُماْبح  ال ي ش  ((. 3: الا ام )  

فهاذا الناو  يماتحنل . لكنه    ذلغ فأال يتخاذ الادا، فهاو ال يأاد اال يتخاذ الادا

 .لدانه اال تتعأا به اشرادو اشلهنة

هو   م تتعأاا باه اشرادو اشلهناة ألناه  ا  الممكنالت، لكناه : األ م الثلني    

  جهااة  خاامك يتضاام  امااتحللة نماابنة  قناادو، تتعأااا بمثاال المثااله الااذي  اا

هاال يمااتطن  هللا اا يقأاام هااذا الكااوب : ))امتشااهد بااه  اادنلا ابااماهنل بقولااه

،  ا هااال يماااتطن   ا يجعااال هللا تعاااللر الجمااال يااادخل  ااا  مااال ((لالااالنلً  

ي خأاا هذا النو  ال تتعأا به اشرادو اشلهنة ألا هللا تعللر هاو الاذ. الخنلط 

ألنااه . تأااغ المخأوقاالت  أاار لللتهاال التااي يمااتحنل  ا تخاام   اا  طبنعتهاال

مابحلنه خأقهال بقااوانن  امان  تاتحكل فنهاال اال يُمكا  تغننمهال إال إذا ااالء هللا 

. لكنه مبحلنه يمتطن  النس  متحن  بأا يُغنم خأقتهل ايجعأهل ُ مكنة. تعللر
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بال خأاا الكاوا كأاه  فم  الممك   ناه يُعناد خأاا الكاوب  أار ااكل لالالا،

ايُمك   ا يُعناد خأاا الجمال فنجعأاه صاغنم الحجال جادا، .  أر هنبة لاللا

. يدخل في مل الخنلط،  ا يخأا إبمو كبنمو يمك  الجمل  ا يمم بداخأه ممهل

فهذا النو  الثلني    الممكنلت امتحللته إا اجدت فهي نمبنة ا قنادو يُكما  

طبنعتهاال، لكاا  النااو  األاه يمااتحنل  ا  ا تتعأااا بااه اشرادو اشلهنااة بتغنناام 

 .تتعأا به اشرادو اشلهنة ألنه  متحنل امتحللة ُ طأقة

ابذلغ يمقط ا تماض  دنلا االغاالي، اال يُمكنه  ا يفمم  قولة الغاالي   

تفماانما  قبااوال اال صااحنحل، اتبقاار  قولتااه ااالهدو  أنهماال بقولهماال بولاادو 

كاوا االكاوا هاو هللا، اهاذا يعناي اا فحمم   مهمال  ا هللا هاو ال. الوجود 

الكااوا يمااتحنل  ا يتغناام بللنقالاالا اال بللاياالدو ألنااه هااو هللا لماام خمافااة 

اهناال يكااوا كاا ل الاامجأن   نمااجمل  اا  ا تقلدهماال بولاادو . الاادو الوجااود 

فاالأل م لاانس ذكاالء اال فطنااة  يل اادنلا ، اإنماال هااو  قناادو آ اا  بهاال . الوجااود

نهال بكا ل ااالاح لكناه  بام  نهال بتأاغ المقولاة الغاالي ا خفلهل فأل يعبام  

 .  المأغاو التي ل  تجد تفمنمهل إلر في  قندو الدو الوجود 

 

ااصااال اااامله ادفل اااه  ااا   قولاااة الغاالاااي  ثااام أن عااادنان اباااراهيم      

بعدي  اقأكل اغأه بالامالة ابا  تنمناة : ))بطميقته التحميفنة التغأنطنة، فقله

ل  بالرو اباي لل اد ، العأاه اماتفلد  ا  اباي لل اد له  بلرو  ث -رلمة هللا  -

ملله اب  القنل الجو ية ، اهذا كتلب قم ته  نذ اكثم    رب  قما بفضال هللا 

مااألته هال يماتطن  هللا تباالرن اتعاللر اا يخأااا : فاي طمياا الهجاامتن  قاله 

كوناالً خنااماً  اا  هااذا الكااوا   لاانس فنااه االدااء االاجاال  ااالالل االتباالريح 

: قااله لااه .. التااي تكتنااف هااذا الكااوا اتمخاامه   كاا ل هااذا  عنااله  االشاامار

اهاذا كا ل صاحنح اهاذا . يمتطن  ، لكنه منكوا كونلً اخم لنس هذا الكاوا 

 حالوه ك ل البوطي    ك ل الغاالي ، هنكاوا كاوا اخام لمالذا خأاا هللا 

 .390((االنس االج  االمأغ االحنواا االنبلت االجملد  

 

قأاه : ))  بللنمابة لمال قللاه ابا  القانل اابا  تنمناة، فهاذا نالاه اال  :أقول     

لشاانخ اشماا ل فقااد كاالا  اا  الممكاا  خأااا هااذه األ ااور  جاامدو  اا  المفلمااد 

 شتمأة  أر المالأحة الخللالة فقله خأا هذه الطبنعة بداا لوا  هل  متن  

فها اجود المأاال بداا ال  ه  حله الو خأقه  أر أنم هذا الوجه لكلنه 

قااله ا اا  األااانلء  اال تكااوا ذاتااه . هااذه الكاالا  للماال آخاام أناام هااذا أناام
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 متأا ة لنو     األ ور ال ينفاغ  ناه كللحمكاة  اث  المماتأا ة لكونهال ال 

ألا ذات الحمكاة : لال لال تخأاا الحمكاة المعنناة بلقناة   قنال: فاهذا قنال. تبقر

قادر  ال تتضم  النقأة     كلا إلر  كلا االتحوه  ا  لاله إلار لاله ،فاهذا 

انفس اشنملا هي فاي ذاتهال جلهأاة  الجاو فقنامو .لنس كذلغ لل يك  لمكة 

اْنبلً : ))كمل قله تعللر ه لت ُكْل ال  ت ْعأ ُماوا  ا  ُكل  ل  بُطُوا   ُ َّ ج  ُ   ْخم  هللاق : النحال )ا 

،اإنمل يأتنهل العأل االقدرو االغنر  ا  هللا بفضاأه ارلمتاه فمال لالال (( 21

فما  هللا ا ال لالال لهال  ا   جاا افقام اجهال يوجام  لهل    كمله اخنام

اهذه   ور  د نة النس لهال  ا  نفماهل . الظأل االشم فهو  نهل ا   لقنقتهل

اجود اال كمله ااأل ور العد نة  ا  لاوا ل اجودهال الاو جعأاه  أار أنام 

 .391((ذلغ لل تك  هي هذه النفس اشنملننة بل  خأوقل آخم

ل قللااه اباا  تنمنااة لتأينااد  قولااة الغاالااي، ألا ال يالااح االمتشااهلد بماا :ثانيااا   

. كاا ل اباا  تنمنااة يتعأااا بللممكناالت ااالمااتحلالت المقناادو كماال بننااله   اا ه

االشنخ اب  تنمنة لل يقل بمقولة الغاالي، اإنمل قاله بالامالة  ا هاذا الكاوا 

لاانس فااي : "  ا  الممكناالت ، ايُمكاا  اا يخأاا هللا أناامه، الاال يقال كااللغاالي

فهاذا األ ام لال يقأاه ابا  تنمناة، اقولاه ال يالاأح  ا ".  بد   مال كالاا  كلا 

االشلهد  أار ذلاغ  يضال قاوه آخام البا  تنماة ، . يكوا تأيند لمقولة الغاالي

لنس في اش كلا  بد     : ا ل يحكي    الغاالي  نه قله))  :  فلده  نه قله

لجاود  ا  جااا هذا العللل فهنه لو كالا كاذلغ الال يخأقاه لكالا بخا  ينالقض ا

اقد  نكم  أنه طلئفة هذا الك ل اتفالنأه  ا الممك  ياماد باه . ينلقض القدرو

المقدار اال ريم  ا هللا مبحلنه يقدر  أر أنم هذا العللل ا أر إبدا  أنمه 

إلر  ل ال يتنلهر كثمو ايقدر  أر أنم  ل فعأه كمل قد بننل ذلغ في أنام هاذا 

 .    392((القمآا الموال  ابن  ذلغ في أنم  وال    

ااالح    ذلغ  ا امتشهلد  دنلا بك ل اب  تنمنة لتأيند  قولة الغاالاي،     

ألا الشانخ قاله صامالة  ا . هو امتشهلد فلمد اال يالح، افنه افتماء  أناه

هذا الكوا    الممكنلت ، الل يقل  نه    الواجبلت كمل   ل الغاالي، اقله 

فكناف .  والل  خامك أنام  للمنال هاذابالمالة  ا هللا قلدر  أر  ا يخأاا  ا

لعاال  ا اباا  تنمنااة امااتفلد فااي قولااه  ماال قللااه : ماامح  اادنلا لنفمااه  ا يقااوه

فأماالذا هااذا التحميااف االغااي االت  اام يل اادنلا  .   !!الغالااي فااي  قولتااه  

 . ااب  تنمنة  نكم  قولة الغاالي  ص  اقله بخ فهل  

لاة الغاالاي الُمأغااو بكا ل آخام نل ااصل  دنلا تبميمه ادفل ه     قو     

ه المقولة  ل لل تقأه، فقله لنس في اال كلا : ))خللف به اماله الملبقة، اقوق
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 ل قله هذا هو ، هذا ! ..المقلرنة بن   والل .. ابد   مل كلا بخالو   لذا 

تكذبوا  أنه !! .. قأغ نظمية افضل العوالل البي لل د .. كذب  تر قله هذا 

وا  لذا قله اتكذبوا  أنه مبحلا هللا ايء أميم جاداً  ال قاله انتل ، لل تفهم

هذا هو ، قله هذا العللل هو كمل هو كل ايء فنه  أار افضال  ال يكاوا  مال 

يعاك الر فعل هللا اتقديم هللا افضل  ل يكوا ، ابداً  ل ننف  نقوه يل رب  ي 

بكاوا  كلا الم  لو انتل ا طنتني طوه ف ا لو  شمو ملنتي  ثأه هاو ،  ال

 . 393(( ...الوال  الم  ابداً 

 اال، ذلغ القوه ال يالح تفمنما لمقولة الغاالاي، اهاو فاي أنام  :أقول      

 حأه، الل يقأاه الغاالاي اال قالاده  ا  جهاة، ا ادنلا نفماه مابا  ا اامح 

الو لل : ))  نهل قوله . تأغ المقولة بك ل  خللف لمل قلله هنل    جهة  خمك

قلله الغاالي لقأنل البه بنقنضه ، اهاو كالا  ا  الممكا  نقل بهذا القوه الذي 

اا توجااد هااذه الخأنقااة  أاار اااكل انظاالل الماا   ماال هااي  أنااه االا ، اهااذا 

يعني اا ارادت هللا اقدرته قد تقلصم كل  نهمل    بأو  درجاة الكماله فاي 

الخأا ااالبدا  ، اهو يعني فاي الوقاه ذاتاه اا  قالينس الكماله نلبتاه بشاكل 

هااذا الكااوا ، ااا افعااله هللا كلنااه اال تااااه اللقااة بهاال اماالئمو  ذاتااي فااي

ااالح    ك ل  دنلا  نه اافا الغاالي في  قولتاه اااملهل . 394((ارائهل 

 . كمل املهل صللبهل 

لاانس فااي اش كاالا  صاا  )) : )) إا  قولااة الغاالااي كماال قللهاال هااي :ثانيااا     

   القدرو الل يتفضل بفضأه  لم   نه اال  تل اال  كمل ، الو كلا اادخمه 

لكاالا بخاا  يُناالقض الجااود اظأماال يناالقض العااده ، الااو لاال يكاا  قاالدرا لكاالا 

ا عناار  نااه لاانس فااي اش كاالا  بااد   اا  )) ا. 395(( جاااا يُناالقض اشلهنااة

صورو هذا العللل اال  لم  تمتنبل اال  كمال صانعل ، الاو كالا اادخامه  ا  

ل ايتباان   نهاال   نفهاال  نهاال  ا فماالذا نفهاا .396... ((القاادرو كاالا ذلااغ بخاا  

الغاالي لل يقل  ا هذا الكوا خأقه هللا  أر  كمل اجه ا تق  لاله كمال   ال 

 دنلا، اال  نه  فضل األكواا التي يُمك  خأقهل، اإنمال هاو صاميح فاي نفاي 

إ كلننة  ا يكوا هذا الكوا  أر أنم الحللة التي  أنهل، انفي ا كلننة ابادا  

ابمعنار آخام  نااه لال يكا  فاي  قاادار هللا  ا . الكاوا كاواا  خامك أنام هااذا 

يُبد  هذا الكوا  أر أنم لللته التي  أنهل، اال يُمكنه  ا يُبد   كوانل  خمك 

                                                 
393
، الحأقاة التلماعة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأمأة الغاالي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
394
، الحأقاة الخل ماة، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأمأة الغاالي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  
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395
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396
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لملذا ال يُمكنه ذلغ   ، ألا  قولاة الغاالاي تُعبام  ا  الادو . أنم هذا الكوا

م  ا  ابمل  نهال تعبا. الخللا االمخأو : الوجود ، اال تُعبم    تعدد الوجود

الدو الوجود، فهاي ال تجاد تفمانمهل اال تحتمال إال  عنار االادا هاو القاوه 

ا أنه، بمل  ا هللا هو الكوا لمم   ل د لو الدو الوجود، . بولدو الوجود

ف  يُمك   ا يكوا الكوا  أار أنام الالاورو التاي هاو  أنهال، اال يُمكا   ا 

هللا   لاي ال يتغنام ابمعنر آخم، بمال  ا . توجد  والل  خمك أنم هذا الكوا

اال يتحوه ، ابمل  نه هو الكوا لمم تأغ المقولة ، فا  باد  ا يكاوا العاللل 

 أاار لللتااه التااي هااو  أنهاال، اال يُمكاا   ا يكااوا  أاار لللااة  خاامك، اال  ا 

 .  توجد  والل  خمك أنم هذا العللل

ي  ابمل  ا األ م كمل بننله، فم  هو الكلذب، ا   الذي كذب  أر الغاالا     

إا الغاالي هو الاذي كاذب  أار هللا بتأاغ المقولاة، اكاذب بهال . يل  دنلا    

ا اادنلا هااو  يضاال كااذب  أاار .  أنناال  يضاال  نااد ل  خفاار لقنقااة قولااه  ناال 

له  ل لل يقل  . الغاالي ا أننل  ند ل  خفر لقنقة  قولة الغاالي اقوق

بكا ل لابعض  انتالم لمقولة الغاالي ادافا   نهالثم أن عدنان ابراهيم       

الفناياالئنن  المعلصاامي  ،  فاالده  نااه  نااد ل كاالا يااتكأل  اا  إلحاالد الفناياالئي 

متنف  هوكنناغ اماعنه لأوصاوه إلار النظمياة الجل عاة المولادو تطام  إلار 

 والو  خأاا العاللل ا وقاف انشاتلي ، فكالا  مال ذكامه  ادنلا اباماهنل  ناه 

لنظمياة الُمولادو،  ا   الر إلر  ا  ينشتلي  كلا  ا  بان  الاذي  بحثاوا  ا  ا

.  جل الوصوه إلر نظمية  ظمر االدو  ولدو، امتكوا لهل صنغة االادو

 ل في ا كلننة  ا تالل إلر نظميتن ، طميا الند االد ، : )) نل قله  دنلا

لنس فاي اال كالا  باد   مال كالا ، هاذا  عنار ك  اه ، اهاذه :  ينشتلي  يقوه

 ل قالده  بي لل د بضامبة االادو  ا ينشتلي  فهل... كأمة  بي لل د الغاالي 

ااالر  يضل إلار  ا  ينشاتلي  . 397((لنس في اال كلا  بد   مل كلا  : ،اقله

، ااصفهل بلنهل فكامو ماخنفة ((كلا يمفض نشوء الكوا في نقطة   ننة )) 

 .  398الل يقبأهل بللممو

اه، ا خطأ في  عظل  ال قللاه،  :أقول       إا  دنلا إبماهنل  خأط األ م الغق

ألا بحااث اينشااتلي   اا  . ات  اام الاامر جهاا   ا تعماادا لغليااة فااي نفمااه

 حلالاة "  m" النظمية المولدو كمل بحث  نهال ماتنف  هوكنناغ فاي نظمياة 

ألجل الوصوه إلار نظمياة جل عاة االادو  399 نه لجم  قوك الطبنعة األرب 
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، اهااي ((اال كالا  باد   مال كالالانس فاي : )) ال   قاة لهال بقاوه إينشاتلي  

اإنمل لهال   قاة بمال قللاه  ادنلا باأا . نفمهل  قوله الغاالي كمل  الر  دنلا

، ااصاافهل بلنهاال ((كاالا ياامفض نشااوء الكااوا فااي نقطااة   ننااة )) اينشااتلي  

كمل  ا  دنلا اباماهنل ذكام اا اينشاتلي  ف ه ال . فكمو مخنفة الل يقبأهل بللممو 

لاانس فااي اال كاالا  بااد   ماال : ))االاادو، اقااله  ثأااه قولااة الغاالااي بضاامبة 

، الل يقل لنل  دنلا لملذا  ينشتنلا قله بنفس  قولة الغاالاي ، اكناف (( كلا

لل يقل  دنلا لنل . متطل  اينشتلي   ا يفهمهل  ، اال كنف فهمهل ااملهل   

 . ذلغ اتمن األ م  أغاا كمقولة الغاالي لغلية في نفمه 

يُبن  لنل ذلغ اتمكاه  أغااا ،فاها فاي األ ام اانبل خطناما  ابمل  ا  دنلا لل  

 خفااله  اادنلا يتعأااا بحقنقااة تأااغ المقولااة الُمأغاااو التااي تجماا  باان   ينشااتلي  

بداياةً،  ال هاي  قنادو  ينشاتلي  فاي هللا . االغاالي؛ فهننل منبحث  نهل بأنفمانل

لاه بداياة  تعللر ، الملذا  نكم بشدو  ل يقوله الدي  االعأال باأا الكاوا  خأاو 

 . املئم إلر الاااه 

ره لاه،        بدايةً ، إا إنشتلي  كلا ي    بلهلل، لكنه كلا  ضطمبل فاي تالاوق

فقنل  نه كلا يعتقد  ا هللا  ظهام نفماه فاي قاوانن  الطبنعاة، اال يا    بلشلاه 

اقناال  نااه  نكاام  أاار  اا  نماابه إلاار اشلحاالد ااال تقاالد بولاادو .400المشااخص

كاالا  أاار  قناادو إلااه باالراخ ماابننو ا ، فااي قولااه  اقناال باال  نااه. 401الوجااود

اقااد كاالا . 402بااللحأوه ااالتحاالد ، ايعنااي  ا اشلااه لاال فااي قااوانن  الطبنعااة

إنااغ لاا  : " يقااوه دا اال النشااتلي   - بااو  نكلننااغ الكاال -الفناياالئي ننأااا بااور

لال " ، لكا   ينشاتلي  " تمتطن   ا تفمض  أر هللا كنف يتالمر في العاللل 

ارأال  ا  ينشاتلي  ر ك . 403"ة شيملناه العقانل بهلاه مابننو ايتفهل هاذه الحجا

ظهور األدلة الفنايلئناة الدا غاة التاي تُثباه   ا الكاوا  خأاو  الانس ااجبال 

تتبخام فهناه ظال ُ الاما  أار  وقفاه ا الت " إله مبننو ا" ،ار ك امطورو 

 . 404!! أر  قندو الدو الوجود

الوجااود  أاار طميقااة ااالااح  اا  ذلااغ  ا اينشااتلي  كاالا ياا    بولاادو     

. الفنأمور بلراخ مبننو ا،  ا  نه كلا ُ ضطمبل بن  اشيملا بهل  ا رفضاهل

.  ا انه  أر األقال آ ا  بعقنادو الادو الوجاود فاي  ملأاة  ا   مالال لنلتاه

لكنه في كل الحلالت آ   بهل ، فأو لل يك  ي    بهل  ل نمم النلا إلناه تأاغ 
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لاو فاي  ملأاة  ا   مالال لنلتاه  ناه كالا ا مل يُثبه  نه آ   بهل ا. العقندو 

ينكم القوه بخأا العللل ا نه    الممكنلت ال الواجبالت، ا صام  أار القاوه 

اهذا األ م  الر إلنه  دنلا ابماهنل نفمه، بقوله    . 405بأنه ااجم التمي

، ااصافهل بأنهال ((كالا يامفض نشاوء الكاوا فاي نقطاة   نناة : )) اينشتلي 

فقااد كاالا اينشااتلي  يفتاامض  ا الكااوا . 406بااللممو فكاامو مااخنفة الاال يقبأهاال

: " ا ند ل صد ته  دلة خأا الكوا كلا يقوه. بقوانننه ااجم النس التمللنل

فقاد كالا . 407"إنني دا ل  تملءه هل كلا هلل اختنالر آخام أنام خأاا العاللل  

يعتقااد  ا الكااوا ااجباال، لكاا  العأاال  نبااه اا الكااوا التمللناال ااجااوده ُ مكاا  

ابماال  ا  ينشااتلي  كاالا ياا    بأ لنااة الكااوا ااصاام  أاار .  408الاانس لتمناال

ابمل اناه ال يقاوه بأ لناة الكاوا . القوه به ا ننر  أنه  دنلا  أر  وقفه هذا

ابماال  ا  ينشااتلي  لاال يكاا  . إال  أحااد،  ا  شاالئي، اا قلئاال بولاادو الوجااود 

اهااذا يتفااا .  أحاادا، اال  شاالئنل، فللبضاامارو  نااه كاالا يقااوه بولاادو الوجااود

اي يد األقواه التي ذكمت  ا  ينشتلي  كلا يقوه بولدو الوجود  أر  اذهم 

 . مبننو ا

، -اقاد  خفلهال  ادنلا -ابمل  ا اينشتلي  كلا يقوه بعقندو الولادو الوجاود،   

، اهاي نفماهل "لنس في اال كلا  بد   مال كالا: " فهو بمبم ا تقلده بهل قله

بمااهولة، ألنهاال  اا  الااماريلت فأينشااتلي  قااله بهاال افهمهاال .  قولااة الغاالااي

 قندو الدو الوجود، اال يقولهل إال  أحد يقاوه بأ لناة الكاوا ،  ا  ا  يعتقاد 

ابمل  ا  ينشتلي  لل يك   أحدا اقله بهال فهاذا يعناي  ناه كالا . بولدو الوجود

ابمل  ا  دنلا ذكم بالامالة  ا  ينشاتلي  قاله بمقولاة . يعتقد بولدو الوجود

 أنهال، فهاذا يعناي  يضال  ا  قولاة الغاالاي تتضام   الغاالي افهمهل ااافقاه

اباذلغ يكاوا  ادنلا . !!!!القوه بولدو الوجود، ا ا الغاالي كالا يقاوه بهال

اباماهنل قااد لاف ادار، الاامر ات  اام اأاي ، ادافاا  بقاوو اامامااة  اا  

 قولة الغاالي لنُخفي  نل  عنلهل القنقة قلئأهل؛ لكنه في النهلياة كشاف   امه 

 . ا قولته بذلغ الشلهد القوي المتعأا بلينشتلي  ا قندته ا  م الغاالي

ابماال  نااه تباان   اا   نلقشااتنل المطولااة لموقااف  اادنلا  اا   قولااة الغاالااي    

ادفل ااه  نهااال اإخفلئاااه لحقنقااة  عنلهااال بأنهااال تتضاام  القاااوه بعقنااادو الااادو 

الوجود، ا ا الغاالي كلا يقوه بهل؛ فهناه تجام اشاالرو هنال إلار  ا  ادنلا 

 : ابماهنل نفمه يقوه بتأغ المقولة ايعتقد بمضمونهل ، بدلنل الشواهد ا تنة
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يتمثاال فااي األدلااة االمعطناالت التااي  اردنلهاال فااي الفالاال األاه  :أولهااا     

المتعأا بللدي  االعأال ااأليمالا ااشلحلد،افناه  اردنال  دلاة كثنامو  أار قاوه 

وا  اا  الشاام  االعأاال  نهاال  نااه  هماال  دلااة خأااا الكاا.  اادنلا بولاادو الوجااود

اقا هاال  اا  جهااة، االتفاار ا ظاال انااوه بشاابهلت الم لاادو اد االو الاادو 

 .الوجود المنكمو لوجود هللا اخأا الكوا    جهة  خمك

يتمثاال فااي الاادفل  الشااما االممااتمنه الااذي  بااداه  اادنلا : الشاااهد الثاااني  

رأال " لنس في اال كلا  بد   مل كلا" ابماهنل في دفل ه     قولة الغاالي

فقاد دافا   نهال كثناما ا طاوال . خللفتهل لأشم  االعقل االعأل كمل بننله ملبقل

ابحث لهل     اجه كثنمو لتفمانمهل، ا ا   ناه لال يجاد اجهال يفمامهل بغنام 

القاااوه بولااادو الوجاااود فقاااد ظااال  الاااما  أااار  وقفاااه رأااال الاااعف  وقفاااه 

كلا يقاوه  ا وقفه هذا    تأغ المقولة هو الهد قوي جدا  أر  نه. ابط نه

 .بتأغ المقولة المتضمنة لعقندو الدو الوجود

 فلده  ا  دنلا ابماهنل  ننار  أار قاوه  ينشاتلي  بمقولاة : الشاهد الثالث    

الغاالااي، افاامح بااه، انااوه بموقفااه فااي إنكاالر القااوه بخأااا الكااوا  نااد نقطااة 

ا خفر لقنقة  وقاف  ينشاتلي  الال يقال  ناه كالا يعتقاد بولادو .   ننة ُ حددو

 ل في ا كلننة  ا تالل )) :اكلا  مل قلله في الثنلء  أنه اتأيند قوله. الوجود

لانس فاي اال كالا  باد  : إلر نظميتن ، طمياا الناد االاد ،  ينشاتلي  يقاوه

ا ينشتلي  فهل ...  مل كلا ، هذا  عنر ك  ه ، اهذه كأمة  بي لل د الغاالي 

 كالا  باد   مال كالا  لانس فاي اال:  ل قالده  بي لل د بضامبة االادو ،اقاله

كالا يامفض نشاوء الكاوا فاي نقطاة )) ا الر  يضل إلر  ا  ينشتلي  . 409((

ارفضااه هااذا . 410، ااصاافهل بأنهاال فكاامو مااخنفة الاال يقبأهاال بااللممو((  ننااة 

فهاذا الموقاف الاذي . بمبم قوله بولدو الوجود، ألا القوه بهل ينقضهل قطعال

اقوي جادا  أار  ا  ادنلا كالا  تبنله  دنلا  مل قلله  ينشتلي  هو دلنل دا غ

 .بمقولة  ينشتلي  في الدو الوجود، اإال  ل فعل ذلغ    اينشتلي يقوه 

لميالل جدا  أار  ادل  يتمثل في  ا  دنلا ابماهنل كلا: الشاهد الرابع     

االهتملل كثنما بأدلة الشم  االعأل التي تده  أر خأا الكوا، ا دل تفالنأهل 

هاال  اا  جهااة؛  قلباال االهتماالل االتنويااه بمواقااف االتنويااه بهاال اااللتجاال  ب

اااابهلت القاالئأن  بأ لنااة الكااوا  اا  المشاالئن  االم لاادو االقاالئأن  بولاادو 

 ا  ذلاغ  اث   ناه ااالر إلار  .411الوجود ا ادل الامد  أنهال  ا  جهاة  خامك

                                                 
409
 .،  وق   دنلا ابماهنل . 2111/ 11/ 11، لطبة الجمعة،  1   اشيملا إلر اشلحلد،   : متنف  هوكننغ :  دنلا ابماهنل  
410
 .،  وق   دنلا ابماهنل . 2111/ 11/ 11، لطبة الجمعة،  1   اشيملا إلر اشلحلد،   : متنف  هوكننغ :  دنلا ابماهنل  
411
 .،  وق   دنلا ابماهنل . 2111/ 11/ 11، لطبة الجمعة،  1   اشيملا إلر اشلحلد،    :متنف  هوكننغ :  دنلا ابماهنل  
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بعااض العأماالء الااذي  كاالنوا ينكااماا القااوه بخأااا الكااوا  نااد بدايااة ُ حااددو، 

اماتنف  اايااد بنام ، االفالرابي ، ااباا  ماننل ، ااباا  ،  ينشااتلي : اذكام  انهل

لمالذا  قاوه هاذا ، ألقاوه لكال ببمالطة  ا  : )) راد، نل  أا  أر ذلغ بقوله

الف ماافة االعأماالء الااذي  رفضااوا  ا يكااوا لأكااوا بدايااة فااي الااا    اانهل 

المماألة .    نوا ا ولداا كبلر، ا نهل في المقلبل   لادو اكفالر صاغلر

كا  الحاديث  ا  كاوا لانس لاه بداياة فاي الا الا ُخأاا اتفجام، لنمه  نه  م

...  والو   ا الكوا لنس له بداية في الا لا لنس  والاو  أميام باللممو

))412  . 

 اال، ااالح    ك ل  دنلا  نه  ننار  أار القالئأن  بأ لناة الكاوا  :أقول    

الاال انااوه بمااوقفهل ، اا طااله ا تباالرا ااهتمل اال اجعأااه   ااما  لدياال  قبااوال، 

 . يُنلقشه اال ذكم  ا  وقفهل  خللف لأدي  االعأل

إا  دنلا ذكم  ا الفنايالئي المأحاد ماتنف  ااياد بنام   ا  القالئأن  : ثانيا    

بأ لنة الكوا ، اهذا أنم صحنح، ألا هذا المأحد لل ينكم  ا الكوا  خأاو  

   الاادقلئا الااث: الااه بدايااة بااد   ناادهل، باادلنل  ا لااه كتلباال  شااهورا  نوانااه

 .413األالر     مم الكوا

 ادل اشاالرو إلار  ا العأال المعلصام  نباه  إا  دنلا تعمد اأفاله: ثالثا     

بلألدلااة العأمنااة الالااحنحة  ا الكااوا  خأااو  لااه بدايااة  حااددو اماالئم إلاار 

اهااذه الحقنقااة  كادهل الشاام  بعشاامات األدلاة اهااي  اا  قطعنلتااه . 414الااااه

اهاذه الحقنقاة الم كادو اام ل . انوه بمل يُخللفهاللك   دنلا  أفأهل . ا صوله

ا أمال هااي التااي جعأاه الم لاادو يعتمفااوا بهاال قماما ااالااطمارا كماال فعاال 

االفنايالئي البميطالني دينانس  ااينبم ، ابمتماناد رامال، اماتنف  هوكنناغ،

لل  ُداف     نظمية الكاوا الُمماتقم لكونهال صاحنحة، بال :)) انل ل الذي قله

ل صحنحة، الك  بعد  ا تماكماه األدلاة تبان  لنال  ا الأعباة لمأبتي في كونه

انتهاااه فعااا ً، اباااذلغ يعتااامر  نتاااوني فأاااو  )) فللأعباااة قاااد . 415((قاااد انتهاااه 

يقولاااوا إا اال تااامار يفناااد "فنأماااور اشلحااالد فاااي القاااما العشااامي  قااالئ ً 

                                                 
412
 .،  وق   دنلا ابماهنل . 2111/ 11/ 11، لطبة الجمعة،  1   اشيملا إلر اشلحلد،   : متنف  هوكننغ :  دنلا ابماهنل  
413
 .  1111د اائل األتلمي، الدار المتحدو، د شا، الدقلئا الث   األالر     مم الكوا، تمجمة  حم:متنف  ااينبم   
414
 211: ،   211 دار  العأل ا علر  اشيملا ،  للل الكتم الحديث، األردا ، ... صنمارو الكوا :   حمد بلمل الطلئي:  نظم ث  

هال تحاد  :  حماد  لماد داادا.   112: ،  1111خأاا الكاوا بان  العأال ااشيمالا ، دار النفالئس ، بنامات ، : ا  حمد بلمل الطالئي.

الكاوا يمانم بلتجاله :  بد الدائل الكحنل ا.13، 21:،   ( 11) القمآا    نشأو الكوا ، جمعنة المعمفة، مأمأة لوار اشيملا ااشلحلد 

النظمو العأمنة،  تمجماة  ثمالا نوياه،    مماة : رامل بمتماند ا.  www.kaheel7.com/ar: الاااه،  وق  الكحنل لل جل  العأمي 

هللا يتجأر في  الم العأل ، تمجمة الد مدا   بد المجند : نخبة    العأملء اال ميكنن   ا.ا ل بعدهل  113:  المدك ، بغداد ، د شا، 

 ا لأا   ، تمجمة   لمد الممللي، افتح تلريخ  كثم إيجل: متنف  هوكننغ النونلرد  أوندينور  ا.11: ممللا ، دار القأل ، بنمات،  

 . 111: ،   2113،  كتبة الشما  الدالنة، القلهمو ، 1خمافة اشلحلد ، ط :  مما اميف ا. 21: هللا الشنخ ،   
415
 . 22: األكواا المتعددو ،  : كبموالت امكلت المأحدي ، الكبمولة الملبعة: طأعه هنثل  
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إا نماوذ  بداياة الكاوا .. اشنملا    النللنة النفمنة، ا نل مأُدلي بل تمافي 

ايء  حم  جداً بللنمبة لأمأحدي  ، ذلغ ألا العأل  نبه فكامو طللمال دافعاه 

ا تمفااوا بااذلغ االااطمارا بللحقنقااة العأمنااة ناال  .416" (( نهاال الكتاام الديننااة

 !!!!تعأقوا بخمافة  ا العدل خأا نفمه فأصبح كونل

ابذلغ يتبن  صحة قولنل بأا  دنلا اباماهنل يغفال ايقاال  دلاة خأاا الكاوا   

ة االم ياادو بللشاام  االعأاال ايهااتل اينااوه بشاابهلت القاالئأن  بأ لنااة الالااحنح

الكااوا رأاال بط نهاال، ألنهاال توصاال إلاار اشلحاالد،  ا الاادو الوجااود، ا اادل 

الاذلغ اهاتل  ادنلا اباماهنل بأ لناة . نبوتهل ينفي قطعال خمافاة الادو الوجاود

 .الكوا ال بحدانه،  مل يشهد  أنه بأنه يقوه بولدو الوجود

 أار قاوه  ادنلا بولادو الوجاود يتمثال فاي  -الخام  -اهد األخيروالش     

ننلئاااه  أااار بااالراخ مااابننو ا فاااي قولاااه بولااادو الوجاااود اتالاااويبه لموقفاااه 

. ، فأل ينكمه اال انتقده!!اااللتفلء به رأل  نه  خللف لأشم  االعقل االعأل 

هاول لللـاـه لانس هاو المف( بالراخ امابننو ا)لك  المفهول الذي تبنله )): فقله

الملئد االشلئ  في الديلنلت التولندية  ث  اال لتر فاي ديلنالت اخامك أنام 

ْلد ا ي،  تولندية، إنمل هو الشلئ  في بعض الديلنلت الشم  اقالوية  فهول ا 

. 417..(( فهول الدو الوجود  ا هللا تبالرن اتعاللر هاو االكاوا اايء االاد 

 ق ننة    ديكالرت  اكلا اكثم( بلراخ امبننو ا)الخطوو التي خطلهل )) ا

ذاته، هاو  ناه تخأار  ا  هاذه الثنلئناة، اآ ا  بللوالدياة بطميقاة لأولناة،  ي 

بمعنر اا هللا لنس اخالل يقبا  خالر  هاذا العاللل، هللا االكاوا نمان  االاد، 

  .418((هذه الماح الملرية ا الحلكمة في الوجود هي هللا

 ا فاي قولاه بولادو  نه  ننار  أار مابننو ااالح    ك ل  دنلا: أقول       

اإنمااال  دلاااه  . الوجاااود الااال ينقاااده اال ذكااام  ا  وقفاااه  خاااللف لأعقااال العأااال

فأيااة . ااصاافه بأنااه اكثاام  ق ننااة  اا  ديكاالرت  نااد ل قااله بولاادو الوجااود

 ق ننة  ند    يخللف الدي  االعقل االعأل ايكذب  أر نفمه ا أار النالا 

 لاانس هااذا جنااوا اهاادل . !! نااد ل يااا ل  ا هللا هااو الكااوا االكااوا هااو هللا

ا لنس    يقوه بذلغ يجم الامد  !!لأشم  البدائه القلئا العقوه االعأول  

لك   دنلا لال يفعال ذلاغ اإنمال اننار  أناه ألناه . !! أنه اتكذيبه افضحه   

 .  أر  قندو مبننو ا يقوه بولدو الوجود 
                                                 

416
 .  22: األكواا المتعددو ،  : دي ، الكبمولة الملبعةكبموالت امكلت المأح: طأعه هنثل  
417
، الحأقاة  2113 طمقة البمهلا ا جال  اشلحالد ، تفمياغ  ناله الاذبنلني،  وقا   تفميغالت  الادكتور  ادنلا اباماهنل، :  دنلا ابماهنل  

11. 
418
، الحأقاة  2113لت  الادكتور  ادنلا اباماهنل،  طمقة البمهلا ا جال  اشلحالد ، تفمياغ  ناله الاذبنلني،  وقا   تفميغا:  دنلا ابماهنل  

13. 
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ه بهاال  ا  اادنلا ابااماهنل امتحماا   قناادو اماابننو ا وماان ذلااك أيضااا     انااوق

، أي بمعنااا  ان هللا لاااي  اآ ااا  بللوالدياااة بطميقاااة لأولناااة: )) ناااد ل قاااله

يقب  خلر  هذا العللل، هللا االكوا نمن  االاد، هاذه الاماح المالرية شخصا 

 لنس    الخطأ اام ل ا قا  ا ا  قأاة .  419((االحلكمة في الوجود هي هللا

ا لاانس . العاللل   األدب ، ا ا  الجهال  يضاال  ا نالاف هللا بأنااه يقبا  خاالر 

القوه بأا هللا بداخل الكوا اهو نفمه الكوا ، هو تجمنل اتشبنه اتشاخنص 

. ا لنس ذلغ ا ظل تجمنمل اتشخنالل هلل يل  ادنلا  . الالم هلل في كونه  

ا لنس اصف هللا بأنه راح ملرية في الكوا هو تشبنه له بللماح ابللميالح 

ا الالااواب يل اادنلا   اال قللااه إ. ، االكلئناالت األخاامك التااي تمااب الكااوا  

الشم  االعقل االعأال باأا هللا تعاللر خاللا الكاوا ا بالي  لاه ، الانس كمثأاه 

الملذا لال تنقاد يل ادنلا  وقاف مابننو ا . انص، ا تالف بكل صفلت الكمله

 . فنمل قلله     اهلل اخمافلت  

ر إا تأاغ الشاواهد ااألدلاة اأنمهال تشاهد كأهال  أا : وختاما لذلك أقاول     

 دنلا بأنه يقوه بولدو الوجود اينتالام لهال الأقالئأن  بهال بطميقاة تحميفناة 

 . ا تقلدا اقوال ا ملرمة   : تدلنمنة خدا نة قلئمة  أر التقنة

 ند ل  االر  ادنلا إلار نقاد الغاالاي لطام  الطاللبن  : الموقف الرابع       

أقاا  أار  : ذلاغ بقولاهلأحا كمال ذكمهال فاي كتلباه المنقاذ  ا  الضا ه فهناه   

ربمل هذا الاذي يفمام لنال بشايء نمتالح  عاه ابطميقاة نمتالح  عهال ، لان  ))

ذكاام انااه  االل  طاام  المتكأماان  ااجاادهل اافنااة بمقالااودهل ال بمقالااوده ، 

ا ااالل  طااام  البلطنناااة ا ااالل  طااام  الف مااافة ، ابعااادي   ااالل  طااام  

 . 420((الالوفنة

ألناه . ميف اتادلنسقوله هذا فنه لا ابلطل، انلقص جدا،افنه تح :أقول   

طميااا :  اال  إا لالاام الغاالااي لطاام  الطااللبن  لأحااا فااي  ربعااة طاام 

المتكأمااان ، االف مااافة، االشااانعة اش ل ناااة، االالاااوفنة ، هاااو لالااام أنااام 

، اطميااا  هاال -قاامآا اماانة -صااحنح، ألنااه  أفاال ا مااقط طميااا الااولي

فأانس صاحنحل  ا طام  الطاللبن  لأحاا  ناد  ناد المماأمن    ا  .  الحديث

كلناه  حالاورو فاي طمياا المتكأمان ، االف مافة، ( هاـ515-351)الغاالي

ف  يحاا . افعأه  مفوض ام ل ا ق  ا أمل. االشنعة اش ل نة، االالوفنة

                                                 
419
، الحأقاة  2113 طمقة البمهلا ا جال  اشلحالد ، تفمياغ  ناله الاذبنلني،  وقا   تفميغالت  الادكتور  ادنلا اباماهنل، :  دنلا ابماهنل  

13. 
420
، الحأقاة الملدماة، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5،مأمأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  :  دنلا إبماهنل  

 .  hAlnasi@DrAdnanIbrahimAltafreg: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 

 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
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لااه  باادا  ا يغفاال طميااا الااولي الُمتمثاال فااي القاامآا الكااميل االماانة النبويااة 

ه  مالااته اكمل  نه ال يحا له اأفلله فكذلغ ال يحا لا. الالحنحة الموافقة له

اال يالاح اام ل اال  قا   ا نتامن . بتأغ الطم   بدا، اال  ا يقاد هل  أناه

الولي اشلهي اراء ظهورنل انتعأاا بطام  ا ناله  البشام فاي البحاث  ا  

فاا  يُمكاا   ا تكااوا طاام  البشاام  لماا  ا فضاال .  !!هللا ا عمفتااه ا بلدتااه

.   تعااللرا  أاال ا الاام  ا مااأل االكاال  اا  طميااا الااولي فااي الماانم إلاار هللا

االاغ  ا    يفعل ذلغ فهو إ ل  جلهل   اصللم هوك فعل ذلغ لغلية فاي 

 .نفمه

اال يحا  يضل لأغاالي  ا يغفل ايُمقط ايُبعاد طمياا  هال الحاديث، ألا     

هذه الفمقة هي  قادل الف ام  اا تاداد لأالاحلبة االماأف الالاللح، الهال تاما  

ا اذهبهل هاو  لما  . ب أمي  ميا اأايام الغللام  أناه الالاحة االالاوا

 ذاهم الفام  اشما  نة ا كثمهال قمبال اصاوابل االتاا ال بللشام   ا  داا 

ا   يغفل فمقة  هل الحاديث فهاو جلهال  ا صاللم هاوك فعال ذلاغ . نل  

 . لغلية في نفمه

تكأااال انقاااد طميااا المتكأمااان  ، االف مااافة،  صاااحنح  ا الغاالااي: ثانيااا     

نقاادا جاالهاا  قولباال ا وجهاال لغليااة يميااد  االشاانعة اش ل نااة، لكاا  نقااده كاالا

الاذلغ جالء نقاده لأمتكأمان  االف مافة الاعنفل . الغاالي الوصوه إلنهل  مبقل

لكا  نقاده لطمياا الشانعة اش ل ناة كالا . ا تحل    أانهل  كثام  مال  نالافهل

اهاذا األ ام لانس هنال  جاله .  قوك ااامل ا صح ، لكنه جالء نلقالال  يضال

نقاد تجمباة الشاغ االنقان   ناد  باي : الاأتُه فاي كتالبتفالنأه، فقد مابا  ا ف

 .لل د الغاالي

ا  ل نقده لطميا الالوفنة، فهو لل يحد   ص ، الل يفعل  ال قللاه  ادنلا    

اإنماال تطاام  إلاار .421((ابعاادي   االل  طاام  الالااوفنة : ))ابااماهنل بقولااه

التالااور  اا  داا ايااة  عللجااة اال نقااد اال  نلقشااة اال التجاال  لااه لنُثبتااه؛ 

اإنمل تحليل  أر القلرئ  اجعأه يُمأقل بالاحة طمياا التالاور  ا  بالب  ا 

صحته تحالنل للصل بحكال  ناه كالا قاد لالام طام  الطاللبن  فاي  ربعاة 

طم ، ابمل  نه نقد الطم  الث   األالر ابن   دل صا لنتهل لمام ر ياه 

: ))  فقاله الغاالاي. !!فها التالور  صبح بللضامارو هاو الطمياا الالاحنح

إنااااي لماااال فمأااااه  اااا  هااااذه العأااااول  قبأااااه بهمتااااي  أاااار طميااااا ناااال )) 

                                                 
421
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الالوفنة،ا أمه  ا طاميقتهل إنمال تاتل بعأال ا مال، اكالا للصال  أاو هل 

قطا   قباالت النفس،االتنااه  اا   خ قهال المذ و ااة اصافلتهل الخبنثااة، لتاار 

اكاالا . يتوصاال بهاال إلاار تخأنااة القأاام  اا  أناام هللا تعااللر اتحأنتااه بااذكم هللا

: ي    العمل، فلبتد ت بتحالنل  أمهل     طللعة كتابهل  ثالالعأل  يمم  أ

قاااوت القأاااوب ألباااي طللااام المكاااي رلماااه هللا، اكتااام الحااالر  المحلمااابي 

فااللغاالي لاال ينقااد طميااا التالااور ،اال الاات  لااه اال باامره ، . (( . 422...((

اإنماال ااام   بلااامو بعااد نقااده لأطاام  األخاامك فااي الحكليااة  اا  نفمااه فااي 

فاااأي  قاااوه  ااادنلا باااأا الغاالاااي  ااالل   يضااال طمياااا . اختنااالره لأتالاااور

فلأل م لنس كذلغ، افعل الغاالي نلقص . !!التالور، ا ا فعأه يُمتلح له   

، افلقد لأموالاو نة االحنالد العأماي بنمابة كبنامو جادا، الانس  ها  لنُمتالح 

 . إلنه

 :يتعأاا بمكلناة الغاالاي الالاوفنة، اصافه  ادنلا بقولاه: الموقف الخام   

اناااه ايضااالً الااار ذالكااال هاااو المتالاااور المتاااورح ، الماااللغ الممياااد  أااار ))

االواصاال المنتهااي ، الااذي اااهد لااه ابااو العباالا المممااي ااانخ  والناال ابااو 

 ناال ااااهد لااه بللالااديقنة : العطاالء المااكندري رالااي هللا تعااللر  نهماال قااله 

ابو العبلا المممي يقوه هذا  نل ااهد له بللالديقنة العظمر فاأي  . العظمر 

ااي  طلح ك ل    قله الغاالي تطفل اتفضل  أر كتم الالاوفنة الال  راح

 . 423((يك  له انس 

البللث    الحقنقة االطللم لهل، اانه كلا  خأالل في ااصفه  يضل بأنه    

ابو لل د لانس  حل نالً ، اباو لل اد بللاث  ا  ))ا. طأبهل فأنر اجدهل  خذهل

طأعاة الناياه ، اا الحاا  عهال الحقنقة الو اجد بعقأه الممتقل الحم الطأا ال

هو فعال الشايء نفماه  ا  . في كذا اكذا  مألة لوافقهل رلمة هللا تعللر  أنه

 .424((البلطننة  مض لججهل بدقة اديدو ا توم 

نعل ، إا الغاالي صوفي لقنقي قأبل اقللبل، الل يتطفل  أر   اال،: أقول     

ة التالااور الاال لكنااه اصاال إلار صااديقن. التالاور ، اقااد اصاال إلار  نتااله 

يالااال إلااار صاااديقنة القااامآا اال صاااديقة األنبنااالء، اال صاااديقنة الالاااحلبة 

ألنه طأم طميا الالوفنة، الل يطأم طمياا الكتالب االمانة اقاد . ا تبل هل

ا أنه ف  يُمكا   ا يالال .  مقطهمل    طم  الطللبن  لأحا كمل بننله ملبقل

ور اارتمار بان  إلر طميا الولي اقاد  أفأاه ا بعاده ااختالر طمياا التالا
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.  لضلنه  عتقدا له، ا عتمدا  أنه، ا متمأمل له، ا دافعل  ناه، ادا نالً إلناه

ا   تامن طمياا الاولي اراء ظهامه ااتبا  طمياا التالاور  ا أنامه  ا  

الطاام  الاائفااة الفلماادو المتهلفتااة فأاا  يالاال إلاار الحقنقااة اال إلاار الالااديقنة 

ميااا الااولي، ا نااه الاال االشااواهد  أاار  ا الغاالااي لاال يتباا  ط. الالاحنحة 

، 425الطميا بهتبل ه طميا التالاور كثنامو جادا لانس هنال  والا  تفالانأهل

لكني  ذكم  نهل ن ناة ااواهد فقاط تمثال ن ناة  صاوه  ا   صاوه التالاور 

 خللفة لدي  اشم ل  انلقضة له    جهة، اآ   بهل الغاالي ا لرمهل اد ل 

يُمكا   ا يكاوا  أار  ا ا  يعتقاد بهال ال. إلنهل اا تمر بهل  ا  جهاة  خامك

القاوه بللتقناة، ا أال : الالماط الممتقنل  وافقال لأشام  االعقال االعأال ، هاي

 . الغنم، ااال تقلد بولدو الوجود 

فبللنمبة ال تقلد الغاالاي اكبالر الالاوفنة بولادو الوجاود اأنامه ، فقاد       

ا  ال . لمبا  ا  نبتنله بأقوالهل في الفالأن  األاه االثللث، ف  نعناد ذلاغ هنا

أ كوت، فقد  ا تقلد الغاالي بأا الالوفي الواصل يالبح يعأل أنم الُمأغ االم 

. ذكمه في إلنلء  أول اتوم  في امله اتقميمه اااللتجل  له االدفل   نه

الاادو  – ا الالااوفي  نااد ل يالاال إلاار أليااة التالااور    اال اا  ذلااغ  نااه 

ر اصاافلته يالاابح يعأاال كاال  ماامار الكااوا باال التاار ذات هللا تعاالل-الوجااود

يالاااابح يعأاااال بللكشااااف  -ابمملرمااااته لأطميااااا الالااااوفي..!!!!426ا فعللااااه

االمشلهدو  للل الُمأغ االمأكاوت بناور البالانمو، افنهال يُمفا  الحجالب بنناه 

االُمأغ هاو  اللل الشاهلدو . في قأبه صورو الُمأغ االمأكوت ابن  هللا اتتجأر

بالااالر اتااادرن ، االمأكااوت هاااو  اااللل األماامار الغلئباااة  ااا  المشاالهدو بلأل

ذلغ هو  أل الكشاف االمشالهدو  ناد الغاالاي الاذي باه يالابح . 427بللباللئم

. !!!!الالااوفي يعأاال أناام المااموات ااألرض، ايعأاال كاال  اال فااي الوجااود

فه  يضال بقولاه اهاو  أال الالاديقن  االمقامبن    ناي  أال المكلاافة :)) ا مق

فهااو  باالرو  اا  نااور يظهاام فااي القأاام  نااد تطهناامه اتاكنتااه  اا  صاافلته 

المذ و ة اينكشف    ذلغ النور   اور كثنامو كالا يمام   ا  قبال  ماملءهل 

فنتوهل لهل  علني  جمأة أنم  تضحة فتتضح إذ ذان لتار تحالال المعمفاة 

كماه فااي  الحقنقناة باذات هللا مابحلنه ابالافلته البلقناالت التل الت ابأفعللاه ابح 

خأا الدننل اا خمو ااجه تمتنبه لةخمو  أر الدننل االمعمفاة بمعنار النباوو 

االنباي، ا عنار الاولي ا عنار الشاانطلا ،ا عنار لفاظ الم ئكاة االشاانلطن  

اكنفنة  علداو الشنلطن  للنملا اكنفنة ظهور المأغ لبنبنلء اكنفنة اصوه 

                                                 
425
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القأام اكنفناة  الولي إلنهل االمعمفاة بمأكاوت الماموات ااألرض، ا عمفاة

تاللدل جنود الم ئكة االشانلطن  فناه ،ا عمفاة الفام  بان  لماة المأاغ الماة 

الشنطلا، ا عمفة ا خمو االجنة االنلر ،ا ذاب القبم االالاماط االمناااا 

فللالوفي الواصل لمم   ل الغاالي يالبح إلهلً يعأال . 428(( ... االحملب

 ل ا ق  ا أمال لانس اهذه  اا ل بلطأة ام. كل ايء اال يغنم  نه ايء

هنل  والا  نقضاهل، بال ال تحتال   صا  لمنلقشاتهل ادلضاهل، ألنهال ظالهمو 

 .البط ا 

، أار  إظهالر المامء خا ر  ال يُابط   -ا  ل بللنمبة لقاوه الغاالاي بللتقناة  

، فهي     صوه التالور ابادانهل لا  تكاوا لاه قلئماة بان   -طميقة الشنعة

الالوفنة ا ننوا  أنهل الثوا  أنهل ا  ماا اقد قمرهل الغاالي اكبلر . النلا

الااو كاالا التالااور صااحنحل ا وافقاال لأشاام   اال التاال  الالااوفنة إلاار . بهاال

ا ا  .  التقنة، اال   ماا بهل الثوا  أنهل، ا ل  خفوا  لوالهل  ا  المماأمن 

رلماه  -اقاد كالا الجنناد ))  : قواه الغاالي في قوله اا تقلده بهل ،  ناه قاله

نلتل يشنم بهل إلر  ممار  لواه العلرفن  اإا كالا ذلاغ ال يجاو  ينشد  ب -هللا

 :إظهلره اهر هذه األبنلت

 فحأوا بقمب الملجد المتفضل... ممت بأنلا في الغنوب قأوبهل 

 تجوه به  راالهل اتنقل...  ماالل بقمب هللا في ظل قدمه 

 ا الدرهل  نهل لمل هو  كمل...  واردهل فنهل  أر العا االنهر 

 افر لأل التولند تمشر اتمفل... تماح بعا  فمد    صفلته 

 ا ل كتمه  الر لديه ا  ده... ا   بعد هذا  ل تد  صفلته 

 ا بذه  نه  ل  رك الحا يبذه... مأكتل     أمر به  ل يالونه 

 ا  ن   نه  ل  رك المن  يفضل... ا  طر  بلد هللا  نه لقوقهل 

 .429 هأه في المم االالوا  جملإلر ...  أر  ا لأملم  مما يالونه 

 

المعلرر التر إلنهل اشالرو ال يجو   ا )) المم الغاالي  ا   ثله تأغ     

يشتمن النلا فنهل اال يجو   ا يظهمهل    انكشف له اايء  ا  ذلاغ لما  

فللحكماة تقتضاار .  لال ينكشاف لااه، بال لاو ااااتمن النالا فنهال لخمبااه الادننل

لااو  كاال الناالا كأهاال الحاا ه  ربعاان  يو اال اااموه الغفأااة لعماالرو الاادننل باال 

بال لاو  كال العأمالء . لخمبه الدننل لاهدهل فنهل، ابطأه األموا  االمعاليي

الح ه الاتغأوا بأنفمهل الوقفه األلمنة ااألقا ل  ا  كثنام  مال انتشام  ا  

 .430((العأول
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لاانس كاال ماام يكشااف ايفشاار، اال كاال لقنقااة تعاامض اتجأاار، باال )) ا   

إفشاالء ماام : ) "القااد قااله بعااض العاالرفن . قبااور األماامارصاادار األلاامار 

إا    : "، بل قله مند األالن  اا خمي  صأر هللا  أنه امأل"المبوبنة كفم

العأل كهنبة المكنوا ال يعأمه إال العأملء بلهلل ، فهذا نطقوا به لل ينكمه إال  هل 

اجااه  ، ا هماال كثاام  هاال االأتاامار اجاام لفااظ األماامار  أاار"الغاامو باالهلل 

فل أل  ا هذه ألية  أول المكلافلت ا مامار هاذا العأال ال ))ا. 431((اشممار

  .432((إفشلء مم المبوبنة كفم : يجو   ا تمطم في كتلب فقد قله العلرفوا

 

 نااد ل قماال الغاالااي  ماتاام المولاادي  لماام العقناادو الالااوفنة اقماال ا   

اهاي  متباة اانوخ  -المابعاة   أار المماتامالتولند إلر  رب   ماتم جعال 

،ا نص  أر  نه ال يتوما  فاي اامح هاذه الممتباة باد وك  ناه ال  -الالوفنة

 .433((  ل الماب  ف  يجو  الخوض في بنلنه: )) يجو  ذلغ فقله

 

افاامق  الغاالااي بالاامالة باان   أاال الشاام  ا أاال الالااوفنة الما ااول ،       

ماانذكمه فااي اشلناالء ايتوماا  فنااه ، فماامر األاه  أاال المعل أااة اهااو الااذي 

االثلني هو  أل المكلافة اال يجو  تداينه في الكتم بللعبلرات الواالاحة ، 

االمقالود    هذا الكتلب )): فقله. اإنمل منُشنم إلنه بلشالرات االتأغناات

 أل المعل أة فقط داا  أل المكلافة التي ال رخالة فاي إيادا هل الكتام اإا 

الطللبن  ا طم  نظم الالديقن  ا أل المعل أة طميا  كلنه هي ألية  قالد

إلنه الك  لل يتكأل األنبنلء صأوات هللا  أنهل    الخأاا إال فاي  أال الطمياا 

ا  ل  أال المكلاافة فأال يتكأماوا فناه إال باللم ا ااشيمالء  أار .ااشرالد إلنه

ماابنل التمثناال ااشجمااله  أماال  اانهل بقالااور  فهاالل الخأااا  اا  االلتماااله 

لعأمااالء ارناااة األنبنااالء فمااال لهااال مااابنل إلااار العاااداه  ااا  نهااا  التأماااي اا

  .434((ااالقتداء

اهذه هي العأول التي ال تمطم في الكتم اال يتحد  بهل     نعال هللا ))ا    

 أنه بشيء  نهل إال     هأه اهو المشلرن فنه  أر مبنل المذاكمو ابطميا 

إا :" هللا  أنه ا مأل بقوله  األممار، اهذا هو العأل الخفي الذي  راده صأر

   العأل كهنبة المكنوا ال يعأمه إال  هل المعمفة بلهلل تعللر فهذا نطقوا به لل 
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، ف  تحقماا  للمل آتاله هللا تعاللر  أمال "يجهأه إال  هل االأتمار بلهلل تعللر 

 .435((" نه فها هللا  ا ا جل لل يحقمه إذ آتله إيله

: اقاااله بعضاااهل. إفشااالء مااام المبوبناااة كفااام: اقاااله بعاااض العااالرفن ))ا    

لأمبوبنااة ماام لااو  ظهاام لبطأااه النبااوو ،الأنبااوو ماام لااو كشااف لبطاال العأاال، 

اهاذا القلئال إا لال يامد باذلغ . الأعأملء بلهلل مم لو  ظهماه لبطأه األلكالل 

بطاا ا النبااوو فااي لااا الضااعفلء لقالااور فهمهاال فماال ذكاامه لاانس بحااا باال 

الكل ل    ال يطفص نور  عمفته ناور ار اه  الالحنح  نه ال تنلقص فنه ا ا

 .436((ا  ن الور  النبوو 

في جلنم بمل يعتقد  نه  ا  لكلياة  أاول المكلاافة ،  الغزالي بعدما تكلمو    

في ذكمه ، العل القدر امح جمن   أول المكلافة  مل ال رخالة )) ذكم  ا 

الذي ذكمنله  يضل كلا األالر تمكه إذ المللغ لهذا الطميا ال يحتل  إلر  ا 

 الر إلر النلا ينكاماا  أار الالاوفنة  قاوالهل ا .437...((يممعه    أنمه 

الامارو )) ايجهأوا  قالودهل فنضحكوا  أنهل لجهأهل بمعالني ك  هال ا

 .438((قوه العلرفن   ا يكونوا الحكة لأجلهأن  

 باو لل اد الغاالااي  ا  المجالء االخاور ا ظال   مهماال ،  وعنادما تكلام    

هاو   أار  ماتام الخاور، اذكام  -الالاوفنة - الر إلار  ا خاور العالرفن 

: ))  نهل ال يخلفوا النلر اإنمل يخلفوا الحجلب ، نل توقف    الشمح اقاله

 ا   ا  فأ ل لذو العلرفن  ف  يادركهل أنامهل، اتفالانل ذلاغ ااامله لامال 

 .439((لنس  ه  له ، ا   كلا  ه  له امتبالم بنفمه

الك ل قمره في بعض كتبه    أنم اشلنلء نصق فنهل  أار  ذلكونف        

األاه : القوه بللتقنة االد وو إلر لاا هال ا ملرماتهل،  نهال القاوالا ا تنالا

 : فلده  نه قله

 .440التقنة  أر كل ذي  قل لاال** إ ذا كلا قد صح الخ ر فواجم 

لعأغ تقوه ك  غ فاي هاذا الكتالب انقمال إلار  ال يطالبا )) :االقوه الثلني   

 ذهم األاعمية ابعض المتكأمن ، اال يفهال الكا ل إال  أار  اذهم االاد، 

فها كلا الكل لقلً فكنف يتالور هذا، اإا كلا   فمل الحا    هذه المذاهم 

إذا  مفاه لقنقاة الماذهم ال تنفعاغ :  بعضه لقلً فمال ذلاغ الحاا  فنقاله لاغ

: فميا يقوه المذهم امال  شاتمن لاث    ماتام: قط، إذا النلا فنه فميقلا

إلداهل  ل يتعالم له في المبلهالو االمنالظمات، ااألخامك  ال يمالر باه فاي 
                                                 

435
 .  21:   1إلنلء ،  : الغاالي 
436
 .  111:     1إلنلء ،  : الغاالي 
437
 . 532:   3،    2113، القلهمو،  1إلنلء  أول الدي ، دار ا فل  العمبنة، لققه  حمد  حمد تل م ،  ط: الغاالي 
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 . 111:   3إلنلء  أول الدي ،   : الغاالي 
439
 .  211:   3إلنلء  أول الدي  ،   : الغاالي 
440
 .  111:  عمفة النفس، دار ا فل  الجديدو، بنمات،  معارج القدس في مدارج : الغاالي 
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التعأنملت ااشرالدات، االثللث،  ل يعتقده اشنملا في نفمه،  مل انكشف له 

فأ ااال الماااذهم . ن ناااة  اااذاهم بهاااذا اال تبااالرالكااال كل ااال .  ااا  النظميااالت

بلال تباالر األاه، فهااو نمااط ا باالء ااألجااداد، ا ااذهم المعأاال ا ااذهم  هاال 

. اذلاغ يختأاف باللب د ااألقطالر، ايختأاف باللعأمن . البأد، الذي فنه النشاوء

فم  الد في بأد المعتالاة  ا األااعمية  ا الشافعوية  ا الحنفناة، انغاما فاي 

المذهم الثلني  ل ...  نفمه  نذ صبله التعالم له االذبق دانه االذل لمل مواه

اهاذا ال يتعان  . ينطبا في اشرالد االتعأنل  أر    جلءه  متفنداً  متماداً 

 أاار اجااه االااد، باال يختأااف بحماام الممتماااد، فنناالظم كاال  متماااد بماال 

ابن  هللا  ا اجل،  المذهم الثللث  ل يعتقده المجل مماً بننه... يحتمأه فهمه

ال يطأ   أنه أنم هللا تعللر، اال يذكمه إال       هاو ااميكه فاي االطا   

 . 441(( أر  ل اطأ ،  ا بأغ رتبة يقبل االط    أنه ايفهل

ا  ل بللنمبة ألقواه الالوفنة األاائل المتعأقة بللتقنة، فهي كثنمو  يضال،      

 212ت )البغادادي  القلمل الجنند مأذكم  نهل فقط  قواال لشنخ الالوفنة  بي 

 نهل  نه  ند ل كشف الحمن  ب   نالور الح      .  442تجنبل للطللة( هـ

 .443((لقد فضحنل الح   : )) لقنقة للله اقوله بولدو الوجود قله الجنند 

( هااـ  333ت )ا نااد ل اصااأته رمااللة  اا  الالااوفي  بااي بكاام الشااأي      

ي القااوه بولاادو الوجااود  اا  داا تضاامنه التأماانح بكشااف ماام الالااوفنة فاا

ياال  باال بكاام، هللا هللا فااي )) : تالااميح ، رد  أنااه الجننااد بخطاالب ،  نااه قولااه

انقمظهال، اناتكأل بهال فاي الماماديم، اقاد  فننشاقهل،الخأا، كنل نأخاذ الكأماة 

بننغ ابن   كلبم الخأا  لاف طبقاة، فاي  اه طبقاة ! جبه  نه فخأعه العذار

نحا  لبمنال هاذا العأال : ))  اية  ناه قاله لاه افي را. 444(( يذهم  ل اصفه

 تحبنااما ناال خبأنااله فااي المااماديم فجبااه  نااه فأظهمتااه  أاار رؤاا المااب

))445. 

 :ا نشد الجنند في ال نته   

 افر لأل التولند تمشر اتمفل*** تماح بعا  فمد    صفلته 

 ا ل كتمه  الر لديه ا  ده***ا   بعد هذا  ل تد  صفلته 

 ا بذه  نه  ل  رك الحا يبذه*** ه  ل يالونه مأكتل     أمر ب

 ا  ن   نه  ل  رك المن  يفضل*** ا  طر  بلد هللا  نه لقوقهل 

                                                 
441
 .  315: ،  1113 نااا العمل ، لققه مأنملا دننل، دار المعلرر ، القلهمو، : الغاالي 
442
نقااد المااياالت ااألفكاالر الم ممااة لأتالااور ، االكتاالب  نشااور : ُه فااي ذلااغ ابننتااه انلقشااُه فنااه الموالااو  بتوماا  فااي كتلبناالتومااع 

 .إلكتماننل
443
 .  215: ،   2112جواهم التالور ، جم  اتعأنا معند  لاور،،  كتبة ا داب ا القلهمو، : يحنر ب   علذ  
444
 .  11: الكشف    لقنقة الالوفنة ألاه  مو في التلريخ ،  :  حمود القلمل ا..  311-315: الأم  ،  : المما  الطومي  

445
 .  135: التعمر لمذهم  هل التالور،  : الك بلذي 
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 . 446إلر  هأه في المم االالوا  جمل***  أر  ا لأملم  مما يالونه 

 

 هل األنس يقولاوا فاي ك  هال ا نلجالتهل فاي خأاواتهل  )): اقله الجنند     

 .447(( لاو مامعهل العماول لكفاماهل:اقاله  امو  .  انلء هر كفام  ناد العل اة

 ألهال المالادقن  بان  إال الخال ، التولناد كتام قاماءو لأفقنام ينبغي ال))ا

اأقمن  الطميا،  ا : )) ... اقاله فاي رماللة إلار  لاد إخواناه . 448(( لهال الُمم 

اإياالن  اا  األ ناالء  أاار ماامه ا ناال  مااأه المناالا بفضااأه اطولااه  ا يجعأناال 

 .449...((الحلفظن  لمل امتحفظوه    جأنل   مه 

ال ااغ  ا الغاالاي  ا  الباللثن   ا  الحقنقاة، اهاذا   ام :  -ثانيا -وأخير   

لنس خلصل به فهو   م فطامي فاي اشنمالا ، لكا   ا  البشام  ا  يقتنا  بمال 

فنقد هل  أر ا نهل    يغأم  أنه هواه ا الللحه .  نده ايعتقد انه صواب 

ا انهل  ا  يضال . ا نهل    يبحث    الحقنقة فنالل إلنهل بمم ة. الحقنقة

. ا نهل  ا  يالال إلار نالاف الحقنقاة ايقتنا  بهال. الطميا في البحث  نهل 

   ذلغ  ث  الحنفالء الاذي  . اهذا   م  عمار قبل الغاالي ابعده إلر النول

،  -لالااا و االمااا ل أناااه ا–كااالنوا ينتظاااماا ظهاااور خااالتل األنبنااالء  حماااد 

ا اا   أماالء اشماا ل الااذي  . -رالااي هللا  نااه -االالااحلبي مااأملا الفاالرا

الفقنااة المااتكأل : تعمالااوا أل  االا نفماانة افكميااة كماال لااد  لأغاالااي ،  اانهل

: الحنبأي ابو الوفلء اب   قنل، ااالد ا لل الحم ن ، ا   للالت   لننال هاذا

النااد صااللم كتاالب  الااطفر  حمااود، ا بااد الوهاالب المماانمي، اجناامي 

 .الالما      جل اشيملا

 أمل بأنه قد ألب     دنلا اكثنم     هل العأال  ا الغاالاي فاي بحثاه      

 اا  الحقنقااة لاال يالاال إلنهاال ألنااه الاال الطميااا  اا  البدايااة ااقاا  فااي فااخ 

التالور فأفمد فكمه انفمه ا قندته ا صبح يداف     البلطل الاد الحقنقاة 

نال  بعاد ذلاغ .،فكلا الحنة التالور الاذي تبناله   لنث يدري  ا ال يدري 

 صاابح يُماالرا التقنااة كماال بننااله   اا ه ابهاال  لااف  نقااذه اإلنلئااه، فكتبهماال 

بأملننق  ااخالنتنق  اخطلبنق  ، اهاذا   ام  كاده هاو نفماه  امارا ، ا صابح 

اهذا يعني  ا الغاالاي بعاد ل الال الطمياا . يعتقد انه    لقه  ملرمة ذلغ

الد الحقنقة ايقاف الادهل  ا  لناث يعأال  ا ال يعأال ،   بتالوفه  صبح يعمل

ايُخفي الحقلئا الشم نة االعأمنة ، ااق  في  خطلء كثنمو ايا ل اناه  أار 

                                                 
446
 . 332:   3إلنلء  أول الدي  ،   : الغاالي 
447
 .  322:   1إلنلء  أول الدي  ،   : الغاالي 
448
 . 222: الطبقلت الكبمك ،  : الشعماني 
449
 .  211:   11الحأنة ،   : صبهلني بو نعنل األ 
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صااواب ،ا اا  لقااه  ا يُخفااي  مااماره الالااوفنة  اا  الناالا، ا أاار ر مااهل 

. ا   يقل هاذا فهاو الاد الحاا االشام  االعقال االعأال.  قندو الدو الوجود

الطمياا فأصابح الاد الحاا االحقنقاة  ملرمال  ختأاف  فللغاالي بللث الال

.  اكله التقنة    ملبا إصمار اتمصد انتاللرا لأتالور فما ل ا صاوال

 نهل خمافة الدو الوجود فقد  خفلهال  ا  النالا، لكناه كثناما  ال  االر إلنهال 

ح فنهل بولدو الوجود  .بهالراته ا لغل ه، ابعضهل كلد  ا ياُلمق

لمل الل الطميا ا صبح الد الحقنقة، اأفل طمياا  االحقنقة  ا الغاالي    

الااولي، اقااال طميااا المتكأماان  االف ماافة ،  اا   نااه كاالا  اا  الممكاا   ا 

يمجعله إلر طميا الولي لو اتخذ  نهمل  وقفال صاحنحل بعاد ل  أفال طمياا 

الشم  اتحليل  أر القماء الل يقدل دلن  االدا يثبه لمالذا اختالر التالاور 

   اا العأل يفمض  أنه ذكم . لدا يثبه صحة اختنلره لهاال اارد الهدا اا

فااللغاالي لماال الاال . كاال الطاام  ا نلقشااتهل  نلقشااة صااحنحة ا والااو نة

الطميا بتالوفه داا  أر  بجديلت البحث العأماي ا صابح  تعادد الخطالب 

. االشخالنة  تفننل في  ملرمة التقنة  أر طميقة الالوفنة االشنعة اش ل نة

ر لال نعل إا الغاالي ك لا نايهل اطللبل إلر الحقنقاة قبال تالاوفه  فأمال تالاوق

إناه  ا  الباللثن   ا  الحقنقاة الاذي  . يباا نايهال اال  حليادا اال  والاو نل 

الأوا الطميا الل يالأوا إلر الحقنقة    جهة ؛ ا صبحوا الدهل    لناث 

 . ال يدراا    جهة  خمك

ابو لل د يل اخاواني )) : فلده  ا  دنلا ابماهنل قله: الموقف السادس       

اذا ر يااتل  نهجااه فااي االاا  االلناالء اا فااي تالااننف االلناالء ، اهااو الماانه  

 االً يبد  بلأليلت اي  والو  يبد  فنه يباد  . الذي جمك فنه  أر هذه الخطة 

بلأليلت القمآننة ، نل يعقبهال بلالللدياث النبوياة ، نال بلالنالر  ا  الالاحلبة ، 

بد  بعد ذالغ في  مض فكمته ، اقاد امماهل  أار فللتلبعن  فم  بعدهل ، نل ي

   .450(( لذا    أر الكتلب االمنة ااألنلر

الكتاالب  -قولااه ال يالااح قطعاال، ألا الغاالااي  مااقط طميااا الااولي :أقااول   

اانتهي به األ ام إلار التالاور كمال بنناله ،    طم  الطللبن  لأحا -االمنة

ده هاو المنطأاا االومانأة ا   هذا للله ال يُمك   ا يكوا الاولي  نا.    ه

لك  ذلغ ال يعني . االغلية، اإنمل التالور  نده هو األصل االومنأة االغلية

 ا الغاالي  بعد الولي تمل ل، اإنمل لال يتخاذه  نهجال ا نطأقال األياة، اإنمال 

تعل ل  عه بنظمو صاوفنة نفعناة  طبقال  أناه  قنادو التقناة الالاوفنة، اجعال 

                                                 
450
، الحأقاة الثللثااة ، خطام  اادنلا  2113/  أمااطس / 5مأمااأة الغاالاي البللااث  أار الحقنقااة ، تفمياغ  ماام العااو  ،:  ادنلا إباماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
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اهاذا   ام  االر إلناه . م به انتالالر لأتالاورالولي خلد ل ال  خدا ل اتمت

ا دااجناة : الغاالي في اشلنلء اطبقه فنه  ناد ل كتباه بأمالنن  ااخالانتن 

ناه بأمالننق . الشخالنة االخطلب  ا : فداق لمالا داا باه التالاور، اآخام داق

فجالء . انقض بأملا التالور  ال قامره بأمالا الشاميعة. به  ل يقوله الشم 

ل  ضاطمبل  ُ قا ال لأشام  االعقال اهلد ال لهمال بأمالا األلنلء كتلبل  تنلقض

اهذا األ م قمره الغاالاي بالامالة ااالاوح . التالور انتاللرا له األهأه

فهاو فاي الوقاه الاذي ذكام  ناه ال يكشاف . لم  يفهل ك  ه اإالراته ا لغل ه

مم التالور ا هأه    جهة فهنه    جهة  خمك كلا لميالل  أر إظهالره 

 ا  . ر له بطميقة تأبنمنة ال ينتبه إلنهال كثنام  ا  النالا اتقميميه ااالنتالل

االمقالود    هذا الكتلب  أل المعل أة فقط داا  أل )): ذلغ قوله في إلنلئه

المكلااافة التااي ال رخالااة فااي إياادا هل الكتاام اإا كلنااه هااي أليااة  قالااد 

الطللبن  ا طما  نظام الالاديقن  ا أال المعل أاة طمياا إلناه الكا  لال ياتكأل 

ا  ال .نلء صأوات هللا  أنهل    الخأا إال في  أل الطميا ااشرالد إلناهاألنب

 أااال المكلاااافة فأااال يتكأماااوا فناااه إال باااللم ا ااشيمااالء  أااار مااابنل التمثنااال 

ااشجمااله  أماال  اانهل بقالااور  فهاالل الخأااا  اا  االلتمااله االعأماالء ارنااة 

 .451((األنبنلء فمل لهل مبنل إلر العداه    نه  التأمي ااالقتداء

اهذه هي العأول التي ال تمطم فاي الكتام اال يتحاد  بهال  ا   نعال هللا ))ا  

 أنه بشيء  نهل إال     هأه اهو المشلرن فنه  أر مبنل المذاكمو ابطميا 

اامح جمنا   أاول المكلاافة  مال ال رخالاة )) ذكام  ا  ا. 452((...األمامار

الماللغ لهاذا  في ذكمه ، العل القدر الذي ذكمنله  يضال كالا األالار تمكاه إذ

 ااالر إلاار الناالا ا .453...((الطميااا ال يحتاال  إلاار  ا يماامعه  اا  أناامه 

ينكاااماا  أااار الالاااوفنة  قاااوالهل ايجهأاااوا  قالاااودهل فنضاااحكوا  أااانهل 

الااامارو قاااوه العااالرفن   ا يكوناااوا الاااحكة )) لجهأهااال بمعااالني ك  هااال ا

اباذلغ يتبان  جأنال  ادل صاحة  ال قللاه  ادنلا اباماهنل، ألا  .454((لأجلهأن  

الغاالااي كتاام اشلناالء بأماالنن  ال بأماالا االااد، تمااتم بوالااد اا تقااد بااَخم 

اهنل تكم   أملو  بي . اانتالم له  أر لملب لملا الشميعة، فضل ا الل

 .!!لل د الغاالي

 

ذكم  ادنلا  ناه نادل  ناد ل ذكام بعاض  ناوب انقالئص : الموقف السابع   

ي انكلره  أار الاذهبي  بي لل د الغاالي انقلئاله ا  جبه  ل كتبه المبكي ف

                                                 
451
 .  3:   1إلنلء ،  : الغاالي 
452
 .  21:   1إلنلء ،  : الغاالي 
453
 . 532:   3،    2113همو، ، القل 1إلنلء  أول الدي ، دار ا فل  العمبنة، لققه  حمد  حمد تل م ،  ط: الغاالي 
454
 . 111:   3إلنلء  أول الدي ،   : الغاالي 
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فكلا  مال قللاه . ذكم  حلم  الغاالي ا عليبه، ألا المبكي ذكم  حلمنه فقط

اال لل المبكي  تم  أر انخه الذهبي انه فعل هذا ،  ل ينبغي ، : ))  دنلا 

اقد ممعنل قبل ايلل كأمة صعبة جداً للار هلل ال تنطباا  أار الاذهبي ، لكا  

االخوو اا يتومل المدح لكي يلتي  ا  تحتاه  صعبة جداً ، ال يجو  اللد ايهل

بذل ، لك  اال لل الذهبي لنس هذا قالده اا الء هللا ، لك  نتعأل نح     هذه 

االانلء اا الء هللا تبلرن اتعللر فكلنه هذه  جنبة    العجلئم اا الء هللا 

 . 455((انقذني هللا بهل    االملءو الر اال لل الجأنل

 ل  ا نكذب  أر النلا اال اا نشهم بهال بللبلطال، ال يجو  ام  :أقول     

لكا   اا  الشام  االعأاال  ا يُاامد  أار المخطباان  االمنحامفن  االضااللن   اا  

اإذا كالا .  هل العأل، ا ا يُحذر النلا     خطلئهل اانحمافلتهل اال التهل

 اا  لااا  اادنلا  ا يتحاام   اا  اشماالءو لأغاالااي اذكاام  عليبااه، ، فأماالذا لاال 

لمر كثنما    النالو  الشم نة كتحميفه  يالت خأاا آدل  يتحم   ند ل

 نااد ل الماالذا لاال يتحاام   ، !!الااواء انتالاالرا لخمافااة التطااور العضااوي  

. 456(( تقأم المااا ، ناقل )) بأنه كلا  - أنه الال و االم ل-اصف النبي

،إنهال اقللاة !!اهال هاذا كا ل يقولاه  ماأل  . !!!االنا  هو الطني االخفاة

ا ند ل طع  في كثنم    الالحلبة، ااهم بهل الملذا لل يتحم  . اقأة  دب 

ال مال لال يتحام   ناد ل ". علاياة فاي المناااا " اافتمك  أانهل، ا لاف كتلباه

ال مال لال يتحام  ".  شاكأتي  ا  البخالري" طع  في البخلري اصنف كتلباه 

تأاغ .  ند ل  ننر  أر القالئأن  بولادو الوجاود كمال فعال  ا  بالراخ مابننو ا

لمواقاف اأنمهاال كثناام لاال يتحاام   ادنلا  اا  ذكمهاال ، لكنااه تحاام   اا   ا ا

ر ، اقااد تكااوا صااحنحة ايجاام ذكمهاال لكشااف لااله يااذكم  علياام الغاالاا

 . الغاالي في   ور أل ضة تتعأا به

يتعأا بغأو  دنلا ابماهنل في تعظنل الغاالي  :-الثامن -الموقف األخير      

إذا  ردت اا تعااامض ابهااار : ))اتقننماااه لمكلنتاااه العأمناااة ااشيملنناااة، فقاااله

طبعاال كماال قأناال بلمااتثنلء الجناال اال النتحااد   اا  األئمااة االعأماالء  -صااورو 

فااأبو لل ااد الغاالااي يبقاار ابهاال صااورو ،ال يقاالرا بااه  -االكتاالب االماا لفن  

اا تقاد  اال لل الحجة الذي اماتحا اال ياااه ،))ااصفه  يضل .  457((أنمه

الاار اا ياام  هللا االرض ا اال  أنهاال هااذا الأقاام بجاادارو تل ااة كل أااة لجااة 

بننهمال  ا اباو ))ا. 458((االم ل ، هو لجاة االما ل لقال ال  بللغاة اتهاوراً 
                                                 

455
، الحأقاة الثللثااة ، خطام  اادنلا  2113/  أمااطس / 5مأمااأة الغاالاي البللااث  أار الحقنقااة ، تفمياغ  ماام العااو  ،:  ادنلا إباماهنل  

 . DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
456
 . ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الثلننة،  تفميغ لبنبة  :   دنلا ابماهنل 
457
، الحأقاة األالار ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
458
، الحأقاة األالار ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@:  أر الفنس بون  ابماهنل التفميغ النالي

 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
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لل اااد ك  اااه  مااامبل بااالشخ    مااااا  فاااي  ااان  التقاااوك ، يااا نم يهاااا 

 .459((المشل م

كبناام، اال يقولااه إال  تعالاام لأغاالااي قولااه ال يالااح ، افنااه أأااو :  قاوه    

. ا ذهباه، اا جلهال ال يعاي  ال يقاوه،  اصاللم هاوك قللاه لغلياة فاي نفماه

االحقنقة إا ابل لل د الغاالي لنس كمل   ل المجل فأبو لل د نموذ  لأمماأل 

المميض المتخبط الذي الل الطميا الل يالل إلار النقان  اظال تلئهال لتار 

بعأاال ا والااو نة فماانجد فنهاال الكااورا  ا اا  يتفاام  لنقااد كتبااه . 460 االت

ألا كال   ماله الغاالاي . االطل لت ال  يالفه بمل اصفه به  دنلا ا  ثللاه

ففااي  أاال الحااديث . العأمنااة كأهاال كلنااه نلقالااة افنهاال اخطاالء ادخاا  كثناام

ابضال تي فاي  أال :)) فقالها تمر الغاالي بنفماه  ا بضال ته فناه  اجلو،

نه  كثم في كتلباه إلنالء  أاول الادي  ا   المعمار  .  461((الحديث  اجلو 

األللديااث الضااعنفة االموالااو ة، ا نهاال طلئفااة ال  صاال لهاال،  اا  راايااة 

ا خاامك لاال يجاادهل الحاالفظ العماقااي خاالر  كتاالب اشلناالء فااي تخميجلتااه 

الهااذا  ااب كتبااه  ل ااة ااشلناالء خلصااة بلألللديااث الضااعنفة .  462ألللديثااه

   ا يالادر  ا  الاد  ثأاه ألا اهذا خأل كبنام جادا اال يجاو. االموالو ة 

 . فنه  دل اهتملل بللشم  اتضأن  لأنلا اافتماًء  أنهل ا أر الشم 

إا المبم في ذلغ هو العف الغاالي في  أل الحديث ، اقد : اربمل يقله    

. 463" نال بضال تي فاي  أال الحاديث  اجالو : " ا تمر هو بذلغ  ناد ل قاله

، ألنه لو كلا لميالل  أر رااية  لك  هذا ال يالح تعأن  لموقفه ا ملرمته

الحديث الالحنح فكلا  أنه  ا يُطلل   أال الحاديث رااياة ادراياة، كمال قام  

 ا  ا يحااام   أااار رااياااة .  الفأمااافة ا أااال الكااا ل االتشااان  االتالاااور

األللديث التي صححهل العأملء، اإذا ذكم األللدياث الضاعنفة بننهال ا تمالدا 

ابماال  ا . لااه  للديااث كتاالب اشلناالء ا يبحااث  ماا  يُحقااا .  أاانهل  يضاال

الغاالاي لال يأخااذ اال بوالاد  اا  هاذه الطام  دهق هااذا  أار  اادل صاحة ذلااغ 

 .  التعأنل 

                                                 
459
، الحأقاة األالار ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5 مام العااو  ، مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ:  دنلا إبماهنل  

 ahimAltafreghAlnasi@DrAdnanIbr: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
460
يُماك  ا الغاالي تلب  مل كلا  أنه    التالور  ند ل اقتمب  جأه، لكا  هاذا لال يثباُه، فقاد بحثاُه فاي ذلاغ الال  جادا خباما  ماندا  

 ا  اإذا صاح خبام توبتاه . التضاأنل االتحمياف فاي كتالب إلنالء  أاول الادي : اقد تنلاله هذا األ م في كتالب . صحنحل يُثبُه تأغ التوبة

ا أنه ف  يالح نمبة  عظل  ال فاي اشلنالء اأنامه . التالور، فهذا يعني  نه  خطأ في تالوفه اتماج   نه ا مل قلله في اشلنلء اأنمه

ابذلغ تمقط كل  بللغلت  دنلا ابماهنل . اهذا يعني  ا المجل  لت ا عظل  ل تمكه تبم   نه ، الل يبا إال القأنل    تمانه الالحنح.إلنه 

 . ه اتقننمه لأغااليفي تعظنم
461
 .  131: قلنوا التأايل، المكتبة التوفنقنة، القلهمو،  : رملئل اش لل الغاالي: الغاالي 
462
 .  311، 211:   3،   121:   3،    31:   1  :  نظم  ث  
463
 .  131: قلنوا التأايل، المكتبة التوفنقنة، القلهمو،  : رملئل اش لل الغاالي: الغاالي 
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افي الفقه كلا الغاالي  جتهدا في الماذهم الشالفعي الال يكا   جتهادا        

كمال  ناه كالا طمفال فاي التعالام .   464 طأقل، اال  تبحما في  صاوه الادي 

املهل في تشجنعه اتكميمه اتعمنقه بدلنل  ل كتباه فاي  المذهبي فشلرن فنه

ا  ل اباو لننفاة رلماه : ))كتلبه المنخوه    فقه في  ذهم  بي لننفة، فقله

فهنل نعأل اا . هللا فقد قأم الشميعة ظهما لبط  ااو   مأكهل اأنم نظل هل 

جمأااة  اال ينطااوي  أنااه الشاام  ينقماال إلاار  امااتحثل   أاار  كاالرل االخاا    

   الفوالي االكبلئم اابللة تغني    الجمائم اتعان   أار ا تثاله ا جم 

االاا م اهي بمجمو هل تنقمال إلار  تعبادات ا عال  ت ا قوبالت  فأننظام 

العلقاال المنالااف فااي  مااأكه فنهاال  فأ اال العباالدات فأركلنهاال الالاا و االاكاالو 

االالااول االحاا  اال يخفاار فماالد  ذهبااه فااي تفلصاانل الالاا و االقااوه فااي 

أه يطوه انممو خبطه بن  فنمل  لد النه اقل الال و  ندهواذا  امض تفلصن

اقل ص ته  أر كل  ل ي جأف كل  اا تن     اتبل ه فها    انغماس فاي 

 متنق  نبنذ فخم  في جأد كأم  دبو  الل ينو ايحمل بللال و  بدال صنغة 

ولاه التكبنم بتمجمته تمكنل اا هنديل ايقتالم    قماءو القمآا  أر تمجماة ق

تعااللر  اادهل تلا ناال يتاامن المكااو  اينقاام نقاامتن  اال قعااود بننهماال اال يقاام  

التشهد نل يحد   مدا في آخم ص ته بده التمأنل الو انفأته  نه بأنه مابقه 

الحد  يعند الوالوء في اننلء ص ته ايحد  بعده  مدا فهنه لل يكا  قلصادا 

نبغاي اا يقطا  باه االاذي ي. في لدنه االاه تحأل    صا ته  أار الالاحة 

كل ذي دي  اا  ثل هذه الال و ال يبعث هللا لهل نبنل ا ل بعث  حمد با   باد 

هللا صأر هللا  أنه ا مأل لد لء النلا النهل اهي قطم اشم ل ا مالد الادي  

اقد   ل اا هذا القدر  قل الواجم فهاي الالا و التاي بعاث لهال النباي ا ال . 

د امتأصل ركنه لنث رده إلر نالفه الل ا  ل الالول فق.  داهل آداب امن  

اا ل الاكلو فقد قضي فنهل بلنهل  أر التماخي فنجو  .يشتمط تقدل الننة  أنه 

فأ ل العقوبلت فقد ... التأخنم ااا كلنه الحلجة  لمة ا  ن  المملكن   متدو 

اقد  أا الحلفظ الاذهبي  .465(( ... بطل  قلصدهل اخمل اصولهل اقوا دهل 

اخم  : ))ه أر ذلغ بقول ا 
ف ي    ْنُخْوه)ا  ك ( الم  الل ال    ر  ا  ل ف ا ٌّ ف اي إ    ال اي ك  ل ْأغا 

 .  466((ن قأه هُن ل

 

افي المنطا الالوري انتالام لاه اأا  فاي  دلاه اد ال إلناه، اكالا         

 لجاا  أر نقده اتبنلا  يفه اتهلفته ا دل الحلجة إلنه ، اهذا   م مابا  ا 

 اقلته في خد ة  نطا  ائف ال يحتل  إلنه  لاد، فللمجل الن  جهده ا.بننله 

                                                 
464
 . 332:   11المنم ،   : الذهبي 
465
 .  ا ل بعدهل 511:    1315المنخوه ، لققه  حمد لم  هنتو ، بنمات ، دار الفكم ، :  بو لل د الغاالي 
466
 . 335:   11المنم ،   : الذهبي 
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فضان  اقتاه اجهاده اقادل .  اال يمتحا  ل بذلاه فناه المجال  ا  جهاد ااقاه

فخااد هل انشاامهل . خد ااة كبناامو لأفأماافة النونلننااة التااي كتاام فااي نقااد إلهنلتهاال

بتبنناااه لمنطقهااال اطبنعنلتهااال ا  ااال  ا  نطقهااال الاااماري لكااال العأاااول ا ا 

حنح اا تمااد كثنااما  أنهاال، فأخطااأ فااي ذلااغ خطااأي  طبنعنلتهاال أللبهاال صاا

 . فللشن  األاه  كبم    الثلني

 

ا نااد ل تالااور الغاالااي قااال الشاام  االعقاال اتعااللل  أنهماال، ا صاابح      

يقوه بللتقنة، ا  ل  ا كبلر الالوفنة يعأموا الغنم ، نل انتهر به األ م إلر 

غالت  ادنلا اأأاوه فاي فاأي   بلل. 467القوه بولدو الوجود كمل مبا  ا بنناله

 دلاااه لأغاالاااي   ااالل تأاااغ الحقااالئا التاااي  اردنلهااال  ااا   لاااواه  باااي لل اااد 

 لنس تأغ األلقلب التاي اصافه بهال ال تالاد   أناه ، اإا صاد  . الغاالي  

إا الغاالااي إا كاالا  لجااة فااي .  أنااه بعضااهل فهااو صااد  جائااي صااغنم

 . التالور ف  يُمك   ا يكوا لجة اشم ل

يُمتنت   نه  ا  دنلا ابماهنل اتخاذ  واقاف كثنامو  ذا المبحثوإنهاء له      

    بي المد الغاالي  ظمه اقنمه بهل،  خطأ فنهل ااخفر جلنبل    نقلئالاه 

ا بللغلته ا عليبه    جهة؛ اماكه  ا  انحمافتاه الالاوفنة، كقولاه بللتقناة، 

 . ا أل الغنم، االدو الوجود    جهة  خمك

 

 راهيم له كرامات؟الصوفي عدنان اب هل: ثانيا
تبن   ا  المبحاث المالبا  ا  ادنلا اباماهنل صاوفي  تعالام لأتالاور     

ابمل  نه كاذلغ فمنُخالاص هاذا المبحاث لظالهمو . ارجلله بللبلطل ال بللحا

   ظواهم التالور  ند الالوفي  دنلا ابماهنل، هي قولاه  ا  نفماه بأناه 

فماا  . صااللم كما االت، اقااد لاادنه لااه  اامارا لماام  اال لكااله  اا  نفمااه

: فاي الحاوار الاذي  جمتاه  عاه قنالو راتلنال خأنجناة كما لته الما و ة قولاه

 ناال لناالتي  باالرو  اا  تواصاال  مااتمم  اا  هللا  ااا اجاال، يعاامر هااذا ))

 . 468((المقمبوا

النالا : فرعبد هللا المدي)) مأله الالحفي : ا نهل  ل تضمنه الحوار ا تي   

 . تنقل  نه القأل الأي تكمم نل رج   مو نلننة  

 . 469نعل هذا في الح : عدنان إبراهيم
                                                 

467
نقااد المااياالت ااألفكاالر : اكتلبناال. التضااأنل االتحميااف فااي كتاالب إلناالء  أااول الاادي : بأدلااة كثناامو جاادا، فااي كتلبناال نبتناال ذلااغ اأناامه  

 . نقد تجمبة الشغ االنقن   ند  بي لل د الغاالي: اكتلب. الم ممة لأتالور 
468
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 . االج  جلؤاا اطأبوا  نغ إنغ تد ي لهل : عبد هللا المديفر

نعل، هذا في يوأم فنل، هذا صحنح ممعته بأذني ر ماي يال : عدنان إبراهيم

 ! .470اد وا هللا يل  خلنل(: قللوا) خي 

اصااحنح  نااه جلءتااغ رمااللة  اا  هللا بلأللملننااة إا  للااغ :  المااديفرعبااد هللا

 !    ل ه 

إذا     هللا  أر  نهل مبم    .. ا ي    هللا مش باأللمانية: عدنان إبراهيم

، نل جعل  دنلا يمتممال فاي اامح القالاة التاي جامت  عاه (األمبلب فنعل

لة ا نهال  تتاه  أر لمم  ل يد ناه، فممال قللاه فاي إنبالت صاحة قالاة الممال

المال ة التلماعة :   ) أر الهالتف ال يادري  ما   تتاه اال  ا   رماأهل فنقاوه

اا  الرسااالة باأللمانيااةصاابللل اإذا بالااوت رمااللة  أاار التأفااوا فتحااه     ،

 رمأهل ال  دري إلر ا ا ألا المقل  جنم جداً، اتالأه  أناه  ال فاني خاط 

ه فاي المنالل  ناي فاي ر يا: اتالأه  أنه يقط  فورا تنه تنه تنه، يقوه لاي

 كااة المشاامفة ار يتااغ هناالن تغماال  رض الحاامل اااااتغأه اااااتغأه لتاار 

 مقااه، اكللمعتاالد لاان  دخاال اقااه صاا و الجمعااة اذهبااه  نااه فاا   دري 

مابحلا هللا هكاذا (:  ادنلا)ذهبه  نل  خطم نمانه الجااء هاذا اكاذا، فقأاه 

. 471!! ((لا ه مبحلا هللا؛  اله  ادنلا كأاه لا ه كأاه: ا ا كتب باأللماني

اللااظ فااي البدايااة قااله الممااللة لنمااه بلأللملننااة ناال  االد اقااله  اامتن  انهاال 

 .  بلأللملننة ، فملذا يعني هذا  

 نه لكر لنل للدنة قله انه لدنه له   لل  ا   كما لته الما و ة  يضل      

بعض  صحلبه فاي بناه  ا  البناوت فوالا  ياده  أار جهال  إالالءو فأالالء 

اقااله . نااه مااأغ كهمباالئي، بمعناار انااه  الاالء باا  كهمباالءالمالاابلح الاانس ف

 . 472ألصحلبه  ا هذا لد  بتدخل إلهي

التي لكر  دنلا  نهل كما الت لادنه لاه، ال يوجاد تأغ القالص : أقول     

اإنماال هااي إ اال  ا .  ي دلناال صااحنح يثبااه  نهاال كما االت  اا   نااد هللا تعااللر

                                                                                                                                            
 http://katef.net/article-item/5711 
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http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7326 
470
 :قطف الفوائد: وق  .  دنلا ابماهنل  5:    د لو الفتنة االض ه في  المنل: فلدي قماقمو 

 http://katef.net/article-item/5711 

 : ا وق  الماصد

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7326 
471
 :قطف الفوائد: وق  .  دنلا ابماهنل  5:    د لو الفتنة االض ه في  المنل: فلدي قماقمو 

 http://katef.net/article-item/5711 

 : ا وق  الماصد

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7326 
472
، الحأقة الثلننة  شمو، خطم  دنلا  2113/  أمطس / 5أر الحقنقة ، تفميغ  مم العاو  ،مأمأة الغاالي البللث  :  دنلا إبماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 

 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater


113 

 

 ادنلا اختأقهال بنفماه اإ ل  ا يكوا . تكوا توهملت اتهنبلت اخدا  لواا

اهذا االلتمله ُ مك  جدا، ألنه تبن  بعشمات الشواهد . ا  ل  نهل لدنه له 

ااألدلة فاي كتلبنال هاذا  ا  ادنلا  الرا  ختأاف  ناوا  التحمياف االتادلنس 

اانه يُملرا التقنة بحكل تالوفه اتشانعه اقولاه . ااالفتماء االغي االخدا  

لأموالاااو نة االحنااالد ااأل لناااة  فعااادنلا بللاااث فلقاااد.473باااللتطور العضاااوي

ابللث هذا للله ال يالح تالاديقه فنمال . العأمنة إال  ل اافا هواه ا الللحه

 .رااه    تأغ الخوار  الما و ة

اإا كلنااه تأااغ الحااواد  الما و ااة قااد لاادنه لعاادنلا لقاال ، فهااي  فعااله   

ة انظاما لكثامو انحمافالت الالاوفن. انطلننة تأبنمنة ل بقس بهال الشانطلا  أناه

االاا التهل فااها الشاانلطن  تخااد هل اتت  اام بهاال كثنااما، اهاال  اا  الااذي  

أ ار : ))يالد   أنهل قوله تعللر ُه    نُ   ت ن ااَّ ان لط  ُه الشَّ أ ر     ت ن اَّ ه ْل  ُن بلبُُكْل   

بُوا   لذ  ا ا  ((. 223 -221:الشاعماء()ُكلل   فَّلٍن   ن نٍل  يُْأقُوا  المَّْم   ا   ْكث ُمهُْل ك 

معاامار تلريخاال اااقعاال  ا الشاانطلا ت  اام كثنااما بللالااوفنة ا كاام بهاال ال

ا بعدهل    الشام  االعقال فاي   اور كثنامو جادا لتار  اصاأهل إلار القاوه 

فكالا ا ال ياااه يباد   عهال باد وك الحام اشلهاي، نال بتامن . بولدو الوجود

العمل بد وك التوكل، نل الجاو  االعطاي ل ُمادد طويأاة باد وك الالانلل، نال 

نال بعاد ذلاغ يُقعادهل ايُهأكهال  ايمانطم  أانهل .لمهم الطويل بد وك القنالل ا

ايالااابح ينااالديهل باااللهواتف اتحمياااغ .اياااولي إلااانهل بعقنااادو الااادو الوجاااود

اقاد ماجل الالاوفنة كثناما . األانلء   لهل في بنوتهل  ث ، اأنام ذلاغ كثنام

  .474   تأغ األلواه الما و ة في كتبهل

يكوا  ل ذكمه  دنلا    تأغ األلواه التي قله  نهال ربمل : وأما إن قيل      

إا : فااأقوه. لاادنه لااه  ربماال كلنااه كما االت  اا   نااد هللا  كاامل بهاال  اادنلا 

الكما ااة فااي دياا  اشماا ل هااي ر    اا  هللا تعااللر يُعطنااه لعباالده الماا  نن  

ي مْ )): األتقنلء لقوله تعللر جالً ا  ْخم  ال لَّاهُ    ْناُث ال  ا     ي تَّا  هللاَّ  ي ْجع  اْ  ل  ُ ْقاهُ   

ُ ل ُكالل  ال  هللاَّ ع  ْ ام ه  ق اْد ج 
ْمابُهُ إ اَّ هللاَّ  ب الل ُغ    أ ار هللاَّ  ف هُاو  ل  اْل    كَّ ُم ا     ي ت و  ي ْحت م 

ْيٍء ق ْدراً  اإا كلناه تأاغ القالاص قاد لادنه فعا  لعادنلا .(( 3: الطا  ()ا 

ماالت الشاانطلا  أاار فااها لاال تكاا  كااذبل ،  ا توهماالت اتهنباالت فهااي  اا  تأبن

ألا لله  دنلا الذي بننل كثنما  نه فاي كتلبنال هاذا .  دنلا، النمه كما لت

ألنااه تباان  . ال يُ هأااه  باادا لتحااد  لااه كما االت لقنقنااة  اا   نااد هللا تعااللر

بعشمات الشواهد ااألدلاة الالاحنحة  ا  ادنلا  الرا التحمياف االتضاأنل 
                                                 

473
اهذا األ م  نبته في كتالبن  . ألا التطورين   نكنلفأنوا، اال يتور وا     ملرمة  ختأف  نوا  الغي االخدا  انتاللرا لتطوريتهل 

 . نقد العقل المأحد، انقض خمافة التطور العضوي الموجه:    كتبي، همل
474
 . 311: الطبقلت الكبمك،  : الشعماني ا.  535:  ،    2الممللة القشنمية ،    :القشنمي :   نظم  ث  
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   جهة  خمك انحمافلت االكذب االغي االخدا     جهة ، ااجتمعه فنه 

اال الت ا خطالء التالاور ا أال الكا ل، االتشان  االتغميام االتطورياة 

اإنماالا هااذا لللااه ال يُمكاا  اا تحااد  لااه كما االت . كماال بننااله فااي كتلبناال هااذا

ألناه ال تنطباا  أناه ااماطهل األملمانة،  نهال . لقنقة اال  ا يكم ه هللا بهال

أ اْنه ْل : ))قولاه مابحلنه: المذكورو في قوله تعاللر اْورف      ال إ اَّ   ْال ن الء هللاق  ال  خ 

ف ي  ْنن ل ا  نلو  الدُّ ك ف ي اْلح  لنُوْا ي تَّقُوا   ل هُُل اْلبُْشم  ك  نُوْا ا  ي   آ   نُوا   الَّذ  ال  هُْل ي ْحا  ا 

اانُل  ظ  ل ااغ  هُااو  اْلف ااْوُ  اْلع  االت  هللاق  ذ  أ م  يل  ل ك  و  ال  ت ْبااد  اام  ((.  13 -12:يااونس()ا خ 

اْل ))ا كَّ ا  ي ت و  اُم ا    ْناُث ال  ي ْحت م  ْ  ل  ي ْمُ ْقهُ    جلً ا  ْخم  ل لَّهُ    ا     ي تَّا  هللاَّ  ي ْجع 

ْيٍء ق ْدراً  ُ ل ُكلل ا  ل  هللاَّ ع  ْ م ه  ق ْد ج 
ْمبُهُ إ اَّ هللاَّ  ب لل ُغ    أ ر هللاَّ  ف هُو  ل   3: الطا  ()  

ك م  )) ا((.  فَّأ ه ل    ك  ه ل ر ْ قالً ا  ناد  اد     ج  اب  ا  ْحام  م يَّال اْلم  ك  أ ْنه ال    ال     ال د خ  يَّال ُكأَّم 

ْنام   الُء ب غ  ا  ي ش    ي اْمُ ُ    
ناد  هللاق  إاَّ هللاق اْ     ا ق لل ْه هُو     ذ  ْمي ُل   نَّر ل غ  هـ  ق له  ي ل   

لٍب  م   ((. 32: آه  مماا()ل 

ط التي ت هأه لننله الكما ة الشم نة، فعدنلا ابماهنل لل تتوفم فنه الشما     

اإنمل إا كلنه تأغ األلواه قد لدنه له لقال فبناه قاد تاوفمت فناه الشاماط 

التااي تجعاال الشاانطلا يتاادخل لنخد ااه بهاال ا لنايااد فااي انحمافااه االاا له، 

ايُوهمه بأا هللا  كم ه بهل، ا نه  أر اتالله  متمم    هللا لممل  ل   ماه 

 . !! دنلا

 ا الالوفي  دنلا ابماهنل  خطأ  يتبن   نه -الثالث -وختاما لهذا الفصل     

في  واقف كثنامو  ظقال بهال  بال لل اد الغاالاي اقانل بهال  كلنتاه ا  مللاه فاي 

جم  فنهل بن  األخطالء االغأاو االتماتم  أار المجال االثنالء  أناه .التالور

نها ل فاي بمل لنس فنه    جهة؛ االمكوت  ا  طل الت االا الت صاوفنة داق

 خطمهل قوله بللتقنة، ا أال الغنام، . كتلبه إلنلء  أول الدي     جهة  خمك

فعدنلا ابماهنل اق  في  خطلء اانحمافلت كثنمو فاي تقننماه . االدو الوجود

  .اتعظنمه أل مله الغاالي في الفأمفة االتالور  عل 
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 نقد مواقف لعدنان ابراهيم تتعلق بقضايا من علم الكالم  

 
خاالض  اادنلا ابااماهنل فااي قضااليل ا واالاان  كثناامو تتعأااا بعأاال الكاا ل،      

االمتشالبه، تبنار كموالاو  االجتهالد االماببنة ، اطبالئ  األاانلء، االُمحكال 

 ذكام  نهال مابعة  واقاف . ُ نطأقل ا نهجل انتنجاة: خ لهل  واقف  خطأ فنهل

 . تنو لت  تفمقلت    قضليل  أل الك ل

 هل كل مجتهد ُمصيب ؟: الموقف األول  

كال "ذكم  ادنلا اباماهنل  ناه مانورد  قاواه المتقاد ن   المتعأقاة بمقولاة      

اقااد تطاام  إلنهاال  نااد ل  ااالر إلاار اجااود ،اال يُحلكمهاال، " ُ جتهااد ُ الاانم

إ ل نل ابو لم  ،  ملئل ديننة أنم قطعنة : )) ملئل ديننة أنم قطعنة، فقله

ا الل اهال ، اش لل  بو بكم البالق ني ، إ لل اهل المنة االجمل ة ، االاعمي 

فنأمور ، ا عظل المعتالة افي  قد هل ابي الهذيل الع ر ، المنة في اقته 

، اأنام ها الء ، االجبلئنلا ابو  أي اابنه ابو هلال الجبالئي ،   عتالي هذا

اا كل  جتهد ، االملاردي    االكثمي  ، انقأه المايلني القلالي الشلفعي 

، كال ااخص  ناه اهأناة االجتهالد ااجتهاد فنهال فهاو  الانم ، فنهل  الانم 

 ال  عناي اا . هذا أنم ااالح لابعض النالا، مأامح لكل ، أميم اانتبهو 

يقاوه ها الء المالدو العأمالء االجأاة الا  نحالكل  . جتهد فنهل  الانم   كل  

اقاوه لكال ، لنس  عنله انناي ارجحاه ، فقط انل ا مض لكل نمطل ، هذا القوه 

 ل هي اال داء الوامعة البعندو التاي ذهباوا النهال فاي ، كنف كلا يفكم االئمة 

قاللوا كال ، تهلدي التمل ح النظمي االج، الممانه االتقبل االتمل ح الفكمي 

 ند هللا تبلرن اتعللر ال لكال االادا فنهال ، االد  جتهد فنهل  النم بمعنر 

لكاا  أناامه ، الحكاال الااذي انتهاار النااه هااذا المجتهااد  نااد هللا لااا اصااواب ، 

االثللث الر نللث االماب  الر راب  اا تعددت ، صواب ، انتهر لحكل  ضلد 

فماا  اصاالب اقااد  لااد  نااد هللالاانس اا صااواب اا، كأهاال صااواب  نااد هللا ، 

كأهل  الانم ، ال لنس هذا ، ا   لل يالبه فهو  أجور بأجم االد ، اصلب 

هال العقال االما  ي ذهام الاار هاذا المادك فاي فهال نمابنة هااذه  !!. جنام، 

يعناي ، قللوا كل االد  النم ، نعل الر هذا المدك  الحقلئا أنم القطعنة   

 ،uncertaint هذا مبدأ، فيزياء الكم ه هذ، انل اقوه لكل ،  نكلننكل كل هذا 

 ال العقال ، بطميقاة  وماعة فاي االنمالننلت االشانبنلت ، يعناي  عدم التعيين

الجبلر هذا    هذا  قل ابي الحم  االبلق ني االعا ر االجبلئنالا اها الء 
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با  ااغ انهال كالنو  ا  اذكار اذكنالء المماأمن  فاي ،    اذكر اذكنلء البشم 

، ها الء بحاور  جلجاة لطل اة ،  قاولهل هلئأاة ، ل اقاه اقتهل اربمل في ك

منة ا عتالة ، رالي هللا  نهل جمنعل ،    يعمر قدر ه الء الذي  ذكمتهل 

رالااي هللا ، نحاا  ال نبااللنكل ، ال  أنناال  اانكل ، اهااذا يغضاام المتحجاامي  ، 

الكاال  الاانم االكاال :  قااوه الااخمة يقولااوا ،  اانهل جمنعاال ماانة ا عتالااة 

 .475((!!  أجور

 

قولاه هاذا فناه  بلطنال اتحميفالت اتأبنمالت، ا وقفاه  ا  القضانة  :أقاول    

اتفالنل ذلغ  اال، إنه قله منذكم األقواه اال يُحلكمهل، لكناه . أنم صحنح 

بهل اهالجل  ا  يُخللفاه اقاد .للكمهل بطميقته المأتوية االتحميفنة،  ند ل صوق

بهل لغلية خبنثة في  نفمه النس     جل الشم  اال العأال اإنمال ش طالء صوق

اإالفلء الشم نة  أر كل الفم  ا هل العأل المنتمابن  إلار اشما ل  بغاض 

النظااام  كااالنوا  ااا   هااال المااانة المأتاااا ن  ،  ا  ااا   هااال الضااا ه االكفااام 

 !!ااألهواء

كل  جتهد  النم ، اختأف لولهل  هل العأل الل يتفقوا " إا  قولة  :ثانيا    

 أنهل ، فهي  ختأاف فنهال النماه اصا   تفقال  أناه الاذا ال يالاح اال تمالد 

كماال اا كاال الفاام  كلنااه تنظاام إلاار تأااغ المقولااة .  أنهاال كماال فعاال  اادنلا

اتطبقهاال لماام لللهاال ا ااذهبهل ، ففااي  صااولهل ال تقااوه بهاال، اال توجااد اال 

فمقااة االاادو قللااه بااأا  صااولهل المذهبنااة صااحنحة ا ا  صااوه الفاام  التااي 

تخللفهاال هااي صااحنحة  يضاال، اإنماال الثلبااه قطعاال  ا كاال فمقااة  اا  الفاام  

اشم  نة إال اتقوه  نهل  أر صواب اتُمثال الفمقاة النلجناة، االمخللفاة لهال 

الة لأعقلب اشلهي مق اهذا األ م نلبه في كتام المقالالت كمال . أر خطأ اُ ع 

 .  في  قلالت اشم  نن  لباعمي

تأاغ الفام   ناد ل يظهام الا هل اانحمافهال  ا   جهة  خامك فاها  عظال   

كال "    الشم   لأعنالا خطاأً  ا تعماداً اتاُلام  أناه، نجادهل تقاوه بمقولاة 

فهااي  قولااة .تأبنماال اخاادا ل اانتالاالرا لمااذهبهل ا الااللحهل" ُ جتهااد ُ الاانم

امااتخد هل  هاال الضاا ه قااديمل الااديثل لاانس تماال حل اقبااوال لةخاام، اإنماال 

 . حهل اتهمبل    اتبل  الحا ارفضل لهلفلظل  أر  ذاهبهل ا اللل

تأااغ المقولااة ال يقولهاال إال جلهاال،  ا جللااد  علنااد ،  ا صااللم   :ثالثااا      

اهي  قولة تتضم  القوه بتعدد الحقنقة الوالدو، اهذا  ماتحنل، نعال . هوك

ا ا  . توجد لقلئا كثنمو في الكوا، لك  الحقنقاة الوالادو يماتحنل  ا تتعادد

 أماال بااأا التعاادد فااي . للف لأشاام  االعقاال االعأاال قطعااليقااوه بهاال فهااو  خاا
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اجهلت النظم في القضليل الخ فنة االتي تحتمل ذلغ هي  قبولاة اال تتعأاا 

ألا اخات ر  ااياال النظام ال يعنااي تعادد الحقنقااة اإنمال  ااياال . بتأاغ المقولااة

اافهل اظهورهاال ، فهااي تمثاال  النظاام  كمااه اجواناام  نهاال نظااما لعاادل ت كشق

الحقنقة اقد تنكشف في النهلية اتظهم الحقنقة جمعل لتأاغ الااايال   جااء   

 . ا لبعضهل اتكوا في النهلية االدو

كمل  ا اخت ر اجهلت النظم بان   هال العأال لاوه الموالاو  الوالاد ال    

يعني  نهل كأهل  أر صواب، اال  ا الحقنقة الوالدو  تعددو، اإنمال اجهالت 

 الهال لللاة . هل الخطأ  ا الالواب الاماريل نظم ه الء لهل للالت يكوا فن

التنااالقض ، اتعناااي  ناااه إذا ُاجاااد   اااماا  تنلقضااالا فهمااال ال يجتمعااالا اال 

االحللاة الثلنناة هاي . يمتفعلا ، ف بد  ا يكوا  لدهمل خطأ اا خم صحنح 

 نه  إذا ُاجد فنهال  ال يوافاا الشام  ا  ال ال يتفاا  عاه ، فهنال بللضامارو  ال 

االحللااة الثللثاة هااي  نااه إذا . الالااحنح ،ا ال يُخللفااه خطاأ  يُوافاا الشاام  هاو

كلنه تتضم   راًء فنهل  ل يتفا    العقل ا ل يُخللفه ، فللاذي يتفاا  عاه هاو 

 فلدهل  ناه  إذا تضامنه  -المابعة-االحللة األخنمو . الالواب ا ا خم خطأ 

مل اافاا  ل يتفا    العأل ا ل يُخللفه ، فهي هنل تتضم  الخطأ االالواب ، ف

 . العأل فالحنح ا  ل خللفه فبلطل 

ا  ال إذا لال تكا  تأااغ ا راء االقاماءات  خللفاة لأشام  ،اال لأعقاال ، اال     

إ ال  نهال اختأفاه فاي .لأعأل ،النمه  تنلقضة فنمل بننهل ، فهاي  راء  تنو اة 

اإ ال  نهال . العبلرات ا  علننهل االدو ، فنكوا الخ ر لفظنل االمعنر االد 

  فااي اخاات ر التنااو  ال التناالقض ، بمعناار  نهاال اتفقااه  أاار المعناار تناادر

األملمااي ،ااختأفااه لااوه  طمافااه الواااانه ،  اا  لنااث التوماا  ا اشنااماء 

االشااااموه ، افااااي هااااذه الحللااااة فهااااي  يضاااال لاااال تتعاااادد  اااا  جهااااة الخطااااأ 

افي كل الحلالت ف  يُمك  اا يكوا كل  جتهد  النم في  وقفه .االالواب

ضليل ألا الحا الوالد ال يتعدد، رأال كثامو اتعادد الحقالئا    قضنة    الق

لكاا  الحقنقااة الوالاادو ال تتعاادد لتاار  نااد تعاادد  ااياال النظاام فااي القضااليل 

 . الغل ضة 

ينفي قطعال القاوه بتعادد الحقنقاة الوالادو،  يجم  ا نعأل  ا الشم  : ثالثا    

كاال  جتهااد  فأاانس. اإنماال الحااا االااد ال يتعاادد ا اال بعااد الحااا إال الضاا ه

 النم، اإنمل    اجتهد فقد يُخطص، اقد ياُلنم، فها  خطأ في   م  ال فهاو 

ابمال  ا اشما ل هاو الادي  الحاا فلألديالا األخامك . لنس بمالنم فنه قطعل

ا }: قاله تعاللر. بلطأة قطعل، الا  تكاوا صاحنحة الذ  ااُّ ف م  بُُّكاُل اْلح  ُ ر  ل ُكُل هللاق ف اذ 

ال إ الَّ الضَّ  فُوا  ب ْعد  اْلح  ْنام  }،ا-3:مورو ياونس-{  ُه ف أ نَّر تاُْلم  ا  ي ْبت اغ  أ  ا   

اام ي    لم  اا   اْلخ  و     اام  هُااو  ف ااي ا خ  ْنااهُ ا  يناالً ف أ اا  يُْقب اال     ْماا  ل  د  مااورو آه -{اش 
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أ اار }،ا-15: مااماا هُ    ااال ل نُْظه اام  ياا   اْلح  د  ُمااول هُ ب لْلهُااد ك ا  اال  ر  هُااو  الَّااذ ي   ْرم 

ي    اام ه  اْلُمْشاام ُكوا   الاادل ل ااْو ك  ياا   } ،ا -1:مااورو الالااف-{ُكألااه  ا  ينُوا  د  ال  ي ااد  ا 

ي    ُاتُوْا اْلك ت لب   ال      الَّذ  ا  ل اجود الجنة ا النلر .  -21:مورو التوبة-{اْلح 

إال دلنل قلط  دا غ  أر اجود الخطأ ا الالواب ،االحا االبلطال ، فللجناة 

ا قاد . اب ،ا جهانل يادخأهل الُمخطباوا االُمبطأاوايدخأهل  هل الحاا االالاو

كل بني آدل خطالء ا } : نه  قله - أنه الال و ا الم ل-صحق    رموه هللا

إذا لكل الحلكل فلجتهد فأصلب فأه  جماا } ، ا 476{خنم الخطلئن  التوابوا

اهااذا الحااديث هااو دلناال . 477{". ا إذا لكاال فلجتهااد فأخطااأ فأااه  جاام االااد

تأاغ المقولاة ألناه  كاد  أار  ا المجتهاد إ ال ياُلانم اإ ال  قطعي  أر بط ا

 .الل يقل كل  جتهد  النم . يُخطص اال يوجد التمله آخم

 

رهل  قأناال يحكاال  أنهاال بااللبط ا، الا الحااا  :رابعااا   إا تأااغ المقولااة ت الااوق

إا األرض كماية، اقله آخم  نهل : فهذا قله  للل  . الوالد يمتحنل  ا يتعدد

اإذا قله آخم الشمس بالردو، . حنل  ا يكوا الم يلا صحنحنق  متطنأة فنمت

اإذا قاله . اقله آخم إنهل للرو  أتهبة ف  يُمك  اا يكوا الموقفلا صحنحن 

الذرو  وجودو كلئ  أنم  مئي، انفر آخم اجودهل ف  يُمك  اا يكوا : آخم

 اإذا  نكاام المأحااد اجااود هللا ا نبااه الماا    اجااوده فاا . الم ياالا صااحنحن 

اإذا  نبه إنملا المعلد األخماي ا نكمه . يُمك  اا يكوا الموقفلا صحنحن 

الاذلغ فاا  يقااوه . آخام فاا  يُمكا   ا يكااوا الامج ا  الاانبقن  فاي  وقفنهماال

بتعدد الحقنقة الوالدو إال جلهل،  ا  علند جللد،  ا صللم هوك قلله لغلية 

 ا ال يغنم  نل التفمياا ا ُكمر هنل  ل  امُت إلنه ملبقل بأنه يجم . في نفمه

بن  اخت ر التنالقض ااخات ر التناو ، فاهذا كالا االخات ر يتعأاا بوجاود 

الشيء  ا  نفناه اهاذا هاو اخات ر التنالقض فهاذا يماتحنل  ا تتعادد لقنقتاه 

الوالد، لك  بللنمبة الخت ر التناو  فهاذا  مكا  الانس  ماتحن  ألناه يقبال 

 نااة  اااخل  فااي  اادد الطاام   ثااله ذلااغ  ا يختأااف ن.  كثاام  اا  التمااله

االااادو ، االثااالني قاااله اننااان  : الم دياااة إلااار  ديناااة  ااا  المااادا ، قاااله األاه

فهاذا  مكا  الانس تنلقضال ألناه ال يتعأاا بللمديناة ذاتهال . ااألخنام قاله ن ناة

فهااي االاادو اال يُمكاا  اا تتعاادد ، اانماال يتعأااا بااللطم  الم ديااة إلنهاال اهااذا 

عاال باان  النفااي ااشنباالت، اإنماال هااو تعاادد فااي فهااو لاانس جم. يُمكاا  اا يتعاادد 

 . الحقلئا المتشلبهة النس لقنقة االدو 
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إا قااوه العأاال بللنماابنة ال يعنااي تعاادد الحقنقااة الوالاادو، فهااذا  :خامسااا       

ا   النمبنة التي  نبتهال العأال .  متحنل  ق  ا أمل، الو لد  النهلر العأل 

للضامارو هاو صاحنح،اال  ناه لانس هي  نه لنس كل  ل يتوصال إلناه العأال ب

بالحنح اإنمل يعني  ا فنه الالحنح اأنم الالاحنح، نال ياتل التأكاد  ا  ذلاغ 

كمال  ا قاوه العأال . بللتجلرب، لكنه ال يعني تعادد الحقنقاة الوالادو فاي ذاتهال

بنماابنة الااا   ال يعنااي تعاادد الحقنقااة الوالاادو، اإنماال يعنااي تعاادد الحقاالئا 

ذلااغ  ااث   ا الماادو الا ننااة لأنااول األرالااي   اا . المتعأقااة بموالااو  الااا  

   ذلاغ  اث   ا الناول . تختأف    المدو الا ننة لأنول في الكواكم األخمك

يو اال  رالاانل، اياادار  طاالرد لااوه  حااوره  121فااي كوكاام  طاالرد يبأااغ 

فانح    الل  جمو اة لقالئا تتعأاا . 478يو ال  رالانل تقميبال 51الوهمي كال 

 . ة االدو  تعددوبللا   المنل   لل لقنقة   نن

 

ال يعنااي تعاادد  - بااد   اادل التعناان –ا اا  جهااة  خاامك فااها فناياالء الكاال      

إا الااذرو : الحقنقااة الوالاادو كماال   اال  اادنلا ابااماهنل، فااذلغ المبااد  ال يقااوه 

 وجودو اأنام  وجاود، اال اشلكتاماا  وجاود اأنام  وجاود، اإنمال يقاوه 

 وال  الجايبالت  ننالء لمكتهال إا العأملء لل يتمكنوا    رصد لمكة ا: لنل

فهال لال يقاادراا  أار التنبا  بحتمنااة لمعمفاة لمكتاه ا والااعه  عال فاي اقااه 

. فهذا هو  دل النقن ، فها لدداا مم ته الال   انهل  كلناه االعكاس. االد 

. اهذا لنس نفنل لأحقنقة، اال تعددا لأحقنقاة الوالاد، اإنمال هاو اخات ر تناو 

ا اادل . بللموالاا ، ااألخاامك بللماام ة فاانح  ا االل لقنقتاان  تتعأااا االاادو

.  قاادرتنل  أاار  عمفااة األ اامي  ال يعنااي تعااددا لأحقنقااة الوالاادو اال نفناال لهاال

  .479اإنمل هو الهد  أر العف انقص العأل البشمي

 

" ا  ل قوه  دنلا باأا  كثام العأمالء المماأمن  قاللوا   :-سادسا  -وأخيرا    

هاال  كأهاال اال  كثاامهل، ، فهااو   اال بلطاال، فأاال يقاال ب"كاال  جتهااد  الاانم

الذي لد  هو  ا بعض الفقهلء قله باأا اإنمل  .االحقنقة خ ر   مه تمل ل

إا الحاا : الحا النظامي ُ تعادد ، لكا  أللبناة الفقهالء خاللفوا ذلاغ ، ا قاللوا

أناام  تعاادد ،ااالخاات ر  ، فنااه خطااأ ا صااواب ، قااله بهااذا كباالر الالااحلبة 

 -الخطالب ألباي  ومار األااعمي   ذلغ قاوه  مام ابا  . ا   جلء بعدهل 

ال يمنعاغ قضالء قضانته بالأل س ، : )) في كتلب القضالء  -رالي هللا  نهمل

راجعه فناه نفماغ ،ا هُاديه فناه لماادن ،  ا تمجا  فناه إلار  الحاا ، فاها 
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اقااله ((. الحااا قااديل ، االمجااو  إلاار  الحااا  الاار  اا  التماالدي فااي البلطاال 

الااد ، قااوالا   ختأفاالا  ال يكوناالا  اال الحااا إال ا: )) اش االل  للااغ باا   نااس

االخت ر لنس بحجة  ناد : )) اقله الفقنه اب   بد البم. 480((صوابل جمنعل 

 لااد  أمتااه  اا  فقهاالء األ ااة ، إال  اا  ال بالاام لااه ، ا ال  عمفااة  نااده ،اال 

 . 481((لجة في قوله 

إا الُمالانم االاد : ا ذكم المتكأل الشهممتلني  ا  كثام األصاولنن  قاللوا   

اذكاام الحاالفظ اباا  لجاام العمااق ني  ا الجمهااور . 482إا لاال يتعاان  بعننااه،ا

اكالا . 483إا الُمالنم االد ، خا ر الجاللظ ا العنبامي المعتاالنقن : قللوا

)) إا المالانم االاد ، ا  ا  : الفقنه  باو إماحل  الشانما ي الشالفعي يقاوه

ب المجتهدي  ، هذا  اله مفمطة ا آخمه  ندقة  ل انصق اب  لا.  484((ياُلوق

ا االر إلار   ا . األندلمي  أر  ا الحا االد ، ا ملئم األقواه كأهل بلطأة 

 .   485طلئفة     هل العأل قلله بخ ر ذلغ 

!. فأي    ل  دنلا بأا  عظل العأمالء قاللوا باأا كال  جتهاد ُ الانم ا        

ا إنمال ق أاة  انهل قللاه . إا ذلغ  لل يحد  ، ا قد قله بخ فه أللبناة العأمالء 

عادد الحاا ، إ ال خطاأً ،  ا جحاودا،  ا اتبل ال لأهاوك كمال هاو لاله  ادنلا بت

 . ابماهنل ا  ثلله 

 : نقد موقف عدنان والغزالي من السببية: الموقف الثاني
 ند ل تكأل  دنلا ابماهنل    المببنة  ند الغاالي انتالم له بللتحميف       

نمج  لموالو  المببنة ): )االت  م ا  ل  نه  وافا لأعأل ، فكلا  مل قلله

هااذا  اا  اكثاام  اال اااهم بااه ابولل ااد الغاالااي فااي  أاال الكاا ل ابااو لل ااد فااي 

الممتالفر افي تهلفه الف مفة قله  لفي ايء امامه ماببنة بللطميقاة التاي 

امتمأفهل الف مفة انه في   قة جوهمية  أنة لقنقناة بان  المابم االممابم 

االمعأاوه ، بان  المابم  بان  العأاة ( The Cause And Effect)  ناه

االظلهمو قله أنم صحنح ، نمك هذا دائملً ، بنشور الشمس تشام  النهالر 

بكوا  طشالا بشامب بمتاوي ، جعالا اكال اااب  ارقاة بقمبهال . يعل الكوا 

   النلر تحتم  ، تالابح ر الداً هاذه امابلب ، قأاغ ال هاذا كأاه اهال ، اهاذا 

لل ااد بلختالاالر اللااظ اا هااذه فاالبو ))ا. 486(( ... أكااة ابااي لل ااد الفأماافنة 

المببنة هي اهمنة ، ااجبهل توهل القتماا العأي في   قة اقتماا  أي  اي 
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اقتاماا ظالهمي ، فااي لان  اا الواقاا  اقتاماا ظاالهمي اا تعلقام ظاالهمي ، 

يعني ايء يعقم ايء بمتممار اا يقتما به بلمتممار ، فلنه تفكم بلالخنم 

ي يحد  هذا ، ااا هذا ال يحد  اال اا هذا مبم لقنقي ، في هذا مبم لقنق

طنم  ناده ادلاة كثنامو  ا  ا جام ادلتاه ! .. بهذا ال  ند هذا ، قله هذا اهل 

قله بعبلرو  أمنة كلنهل     المنل هذا ، الي بخأنغ  ذهوالً للئماً     قال 

هذا المجل الجبلر في  المه يقوه  لذا نح  في العلدو ند ب  أر اا نعاااا 

يعنااي  –ه االقماناالت العأنااة ، الاار  باالدئ ماالبقة  أنهاال هااذه المااببنة ، اهااذ

التماب خلصنتة يقأغ النبومة االمطوباة بحمام  ال يمل جاه  ا   الء بنفكام 

: هااذا ماابم ، اا هااذا اصاابح ياالبس ، االهااواء الخفااة بماابم كااذا كااذا، قااله 

 ليدرينل  للذي يجعل  ثبه هاذا فاي ا الا  ا  اا تكاوا هاذه الظالهمات لهال 

 تااااه اال تحااوه اال تتغناام اهنااه ألئبااة  ناال الااو كلنااه اماابلب خفنااة ، ال

. ظلهمو لنل اظهمت  مو األبه لعمفنل انهل هي المبم في هذا لكنهال ألئباة

، ! يتحاد   ا  التمكنام الاذري لأمالدو ..  لرفن      الذا يتحاد  المجال 

النول  مفنل انه خوا  الملدو ،  ي تلبعة النه رطوبة ايبومة اهواء اخفة 

تلبعااة لطبنعااة التمكناام ااال اات   الااذري االجايبااي اهااذه االااانلء  ابااداً ،

تعاااك الاار كلئناالت دقنقااة جااداً جااداً اماامهل الكتااماا بماتااوا ننتااماا ، ال 

المجاال ! .. بنشااوفهل اال بتظهاام الناال ، تظهاام انلرهاال اال بتغناام  اال بنعمفهاال 

لمجل  جنم ، انل قأه ايي الخلر  هذا المجل اقمل بلهلل ذهنه  ي طبنعي ا

  . 487.((..، يبدا انه فتح الهي هذا نو     الفتح اشلهي 

 

إا ك ل  دنلا االغاالي المتعأا بللمببنة  بلطال جمأاة اتفالان ،  :أقول    

ألنه . اقولهمل  خللف لأشم  االواق  االعأل،ا لنس صحنحل  نه  وافا لأعأل

و  ااذهم األاه هاا:  اال إا قااوه الغاالااي بنفااي المااببنة  صااأه  اا   ااذهبنق 

األاعمية الذي ينفي المببنة اطبلئ  األانلء ، ايجعال الماببنة   قاة ااكأنة 

ايا ل  ا هللا هو الفل ل الحقنقي فنمل يحد  في المخأوقلت    تأننم اتأنم، 

االماااذهم الثااالني هاااو .488باااد وك اا هللا يفعااال  ناااد األمااابلب ال بلألمااابلب

ر، ابلممه   ل الغاالي  ناه ال يوجاد فاي الكاوا إال هللا ا فعللاه، بال  التالوق

فأفعاله الكلئنالت هاي فاي .  اال يوجد  أر الحقنقة إال هللا كمال مابا  ا بنناله 

الحقنقة لمم   ل الغاالي هاي  ا  افعاله هللا فهاو الفل ال االُممابم الانس 
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االغاالااي . ال أناامفنهاال لأكلئناالت  ي  ناام، اإنماال هااي  جاامد اقتااماا اااكأي 

صمح بهذا في  واال  كثنمو في إلنلئه،  نهل   قوالهال المالبقة التاي  اردنال 

ا نهل قوله  ند ل تكأل  ا  تولناد .  نهل طلئفة المتعأقة بقوله بولدو الوجود 

التولنااد هااو  ا ))  :الفل اال فااي الكااوا فاا  فل اال إال هللا لماام   مااه فقااله

األمبلب اال يأتفه إلار الومالئط ، بال  األانلء كأهل     مبم -الممء -يمك

 .489((يمك الوملئط  مخمو ال لكل لهل

فها  قالودنل التنبنه  أر طميا التولند في الفعال فاها ))  :اقله  يضلً      

الفل ل بللحقنقة االد فهاو المخاور االممجاو ا أناه التوكال ااال تمالد الال 

المقالل الثللاث  ا  نقدر  أار  ا ناذكم  ا  بحالر التولناد إال قطامو  ا  بحام 

 قل لت التولند اامتنفلء ذلغ في  مم نوح  حله كلمتنفلء  لء البحام بأخاذ 

القطمات  نه اكل ذلغ ينطوي تحه قوه ال إله إال هللا ا ل  خف   نته  أر 

الأملا ا ل  مهل ا تقلد  فهول لفظه  أر القأام ا ال   اا لقنقتاه الباه  ناد 

اقولاااه هاااذا   ااال . 490((أناامهل العأماالء الماماااخن  فاااي العأاال فكناااف  ناااد 

بلطل،ألا الحقنقة الثلبتة ام ل هو اا هللا تعللر هاو الخاللا للنمالا طبعال، 

لكنه لنس هو الفل ل ألفعاله البشام اإنمال البشام هال الاذي  يفعأاوا ايقو اوا 

اهااااذا نلبااااه قطعااال باااادلنل الشاااام  االواقااا  اال قنمااااة لت  باااالت .بأفعاااللهل

تلب النلء  أاول الادي  كتباه الغاالاي  ل فهل ك. امفمطلت  دنلا االغاالي 

، هاو  ا  قاوه ((كلا النبي ناقل  تقأم الماا  : )) اهل القوه ا تي. هللا   

 دنلا افعأه  ل هو    قوله هللا افعأه    إنه  ا  الجناوا القاوه باأا هللا هاو 

الذي قله افعل ذلغ، لك  نفي الغاالي ااألاعمية لأمببنة يماتأال اا هللا هاو 

 . !!فلنظم اتدبم ااالحغ اتعجم.  !!فعل اقله ذلغالذي 

اهال نفاي  ادنلا االغاالاي ااألااعمية لأماببنة ا علرالاة  تبال   اذهم     

، لمام  اادنلا !!الماأف  لهال هماال  ا  فعاال هللا  ل  ا  فعاال ها الء الناالا  

االغاالي ااألاعمية  ا هللا تعللر هو الذي  نبه المببنة انفلهال، اهاذا كا ل 

بلطال افاالر  ا ضاحغ ا اا  الجناوا القااوه باه ، اال يُمكاا   ا يقولاه  لقاال 

نايه يعي  ل يقوه، اإنمل يقولهجلهال ، جللاد  علناد،  ا صاللم هاوك قللاه 

 .  !!انتاللرا لطلئفته ابد ته

إا قااوه الغاالااي ا اادنلا ا  ثللهماال  اا  األاااعمية بنفااي المااببنة :  ثانيااا    

و الفل اال الحقنقااي فااي الطبنعااة هااو   اال اطباالئ  األااانلء، بااد وك  ا هللا هاا

ألا الثلباه قطعال هاو  ا هللا تعاللر خاللا الكاوا . بلطل ام ل ا أمل اااقعال
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لك  هذا ال ينفي المببنة اال  فعله اطبلئ  المخأوقلت ألا هللا تعللر هو الذي 

 .  خأا  خأوقلته  أر تأغ الطبنعة، اكل كلئ  يتالمر لمم طبنعته

لشم  التي تُبطل   ل  دنلا االغاالي ااألااعمية  بنفاي فبللنمبة ألدلة ا    

المببنة، فهاي كثنامو جادا، بال القامآا كأاه يقاول  أار إنبالت الماببنة اطبالئ  

 ا  ذلاغ . األانلء فنمل يتعأا بللطبنعاة ااشنمالا االجا ، االمعالد األخاماي

ي لح  ل  : ))قوله تعللر    المببنة في  ظلهم الطبنعة  ْأن ل المل ْلن ل ا   ْرم  اق ح  ف أ نا  و 

ل  ن ن    نتُْل ل هُ ب خ 
ل    لًء ف أ ْمق ْنن لُكُموهُ ا    لء     ْأن ل ))،ا(( 22: الحجم )     المَّم  ع  ج  ا 

نُوا   ي    ف    يُْ    ْيٍء ل  لء ُكلَّ ا  ا نهل قوله تعللر فنمل ((. 31: األنبنلء )     اْلم 

ناس  إ ا  : ))ماييتعأا بأفعله اشنس االج  االمعلد األخ اْش  ا ل ا  ام  اْلج  ْعش  ي ال   

اأْل ْرض  ف لنفُاااُذاا ال  ت نفُاااُذاا  إ الَّ  ات  ا  لا  ااام  ْقط ااالر  المَّ
اااْ     اْمااات ط ْعتُْل   ا ت نفُاااُذاا   

ُماااولُهُ ))،ا((33: الاااملم  )ب ُماااْأط لٍا  ر  أ ُكاااْل ا  م     ُ ك هللاق ااان م  أُاااوْا ف م  قُااال  اْ م  ا 

اا م  نُااوا  ا  اْلُمْ    أُااوا  ا  اال ُكنااتُْل ت ْعم  و  ف نُن بلاابُُكل ب م  ااه لد  الشَّ ْناام  ا  االل ل  اْلغ  اا  إ ل اار    دُّ تُم 

أُااوا  ))،ا((115: التوبااة ) اال ُكنااتُْل ت ْعم  نَّااةُ  ُار ْنتُُموه اال ب م  ا ت ْأُكااُل اْلج 
نُااوُداْا    ا 

 ((.33: األ مار)

ممببلت ، نقل اال اذكم اب  قنل الجو ية  نه لنس    نفلو األمبلب اال     

كمله )) قل اال اجمل  ،االكل يشهد ببط ا قولهل ،ا خ صة ذلغ  ا 

المب تعللر اج له ،الكمته ا دله ،ارلمته اقدرته ،اإلملنه المده ، 

 جده القلئا  مملئه الحمنر ، تمن  كوا  فعلله صلدرو  نه ال لحكمة ،اال 

األ م إلر  حض  رد - ا ا جل -ا قولهل  ا هللا. 491((لغلية  طأوبة

إ ل نْه  تُْقأ بُوا  : ))المشنبة بقوله لُء ا  ُل     ي ش  ي ْمل  لُء ا  ذلُب     ي ش  : العنكبوت )يُع 

هُْل يُْمأ لُوا  ))ا((  21 ُل ا  ل ي ْفع  مَّ فهو ك ل لا ، ((  23: األنبنلء )ال  يُْمأ ُه   

أمبلب الكل ال يوجد فنه ابطله لكمته المده ، اإنمل هو يفعل  ل يشلء ب

هُْل يُْمأ لُوا  :))لغليلت  طأوبة ،ا واقم  حمودو ،ا قوله ُل ا  ل ي ْفع  مَّ ال  يُْمأ ُه   

اال يحالل . 492فهو لكمله  أمه الكمته ، ال لعد همل(( 23: األنبنلء )

الكمله  االال ح بللقدرو ا العأل المجمدي     الحكمة ، اإنمل يحال ا 

لكمته في خأقه،ا   مه في )) نل يتضم  الحك: بهمل ابللحكمة  عل؛ااممه

،ا لكمته في (( إرادته الديننة االكوننة ،اهو لكنل في كل  ل خأقه ا   م به

خأا لهل    األمبلب التي ال )) هذا الوجود تق   أر الوجه المقدر لهل ، بمل 

فوجود هذه األمبلب بللنمبة لأخللا الحكنل هو    . تنله أليلتهل إال بهل 

في كتلبه بن  اممه الحكنل ا اممه العأنل تلرو  -مبحلنه-الهذا يقما الحكمة ،
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ا هللا  أنل : )) كقوله  - خمك -،ا بن  اممه العايا ا اممه الحكنل تلرو

 .  -11/مورو األنفله-493((هللا  ايا لكنل)) ا -21/مورو األنفله-((لكنل

لت األمبلب ا نبه اب  قنل الجو ية إلر  ا القمآا الكميل  مأوء بهنب     

بمل كنتل )) ا -15/مورو لقملا-((بمل كنتل تعمأوا:)) كقوله تعللر

 -31/مورو الشورك-((بمل كمبه  يديكل ))ا-31/مورو األ مر-((تكمبوا

ا الر إلر  نه  لو تتبعنل  ل يفند األمبلب في الكتلب ا المنة لااد     شمو 

قمآا الكميل ، ا   االر  وال  ،اال يوجد كتلب   ظل انبلتل لبمبلب    ال

الخطأ إيهلل النلا بأا التولند ال يتل إال بهنكلر األمبلب ، فها هللا هو الذي 

  494خأا األمبلب ا الممببلت،ا هي طو   شنبته ا قدرته ، ا  نقلدو لحكمه

. 

االحقنقاااة  ا االغاالاااي ا  ثللهمااال  ااا  األاااال مو بنفااانهل لأماااببنة قاااد         

الواق  ،ا التي صمله بهل ايالت قمآنناة كثنامو جحداا المببنة المشهودو في 

الء ف أ ْلن ال ب اه  األْرض  ب ْعاد  : ))، كقوله تعاللر  ا   َّ لء     ام  ا   المَّ    ُ ه  هللاق ال   ناا  ا   

م  ب ااْن    ااخل لب  اْلُمم  ااح  المَّ ي االح  ا  ت اْلاام يف  المل آبَّااٍة ا  اا  ُكاالل د   ف نه اال   
ب ااثَّ ْوت ه اال ا    

األ ْرض   لء ا  اهال ياماا  ا انبالت ((  113: البقمو ) ي لٍت للق ْوٍل ي ْعق أُوا   المَّم 

اهااذا . 495الحكمااة هلل ياا دي إلاار انباالت الحلجااة فااي لقااه ، ا هااو  ناااه  نهاال

قنلا لأخاللا باللمخأو  ، فللعباد هاو الاذي يعمال لحلجاة ،   ال هللا فهاو  نااه 

. ال نقالال نهل اأني بذاته ، لكمته كمله األية  حماودو ،ا لنماه للجاة ا

 .فلهلل مبحلنه يفعل    كمله الحكمة، اال يفعل    نقص اللجة

  ل  أمل فلأل م لنس كمل   ل  ادنلا الامر الاف ادار اأاللط : ثالثا      

ادلااس، فااللعأل انبااه قطعاال  اال ذكاامه الشاام  االواقاا ، فللكلئناالت كأهاال لهاال 

ه خاللئالااهل اطبلئعهاال  ابهاال قاالل  أاال الكنمناالء، فكاال كاالئ  لااه خاللئالاا

اهذا ينطبا  أر الجمالدات ااأللنالء، . الكنمنلئنة التي يختأف بهل    أنمه

فشااتلا باان  . ابماابم ذلااغ تنو ااه األأذيااة التااي يأكأهاال اشنماالا االحنااواا 

فللمببنة . الفنتل ننلت االبماتننلت ، ابن  التماب االطعلل، ابن  الملء االمل

ابادانهل . االكوا االعأل  لقنقة ام نة ا مأنة ا أمنة ابدانهل تنهلر الحنلو

 اال كاالا لأغاالااي االالااوفنة ااألااال مو  ا يُحمكااوا ماالكنل اال  ا يعنشااوا 

 .لك  التعالم لأمذاهم يعمي ايالل. ر شة  ن 
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فأماالذا . ابااداا اجااود خالاالئص اطباالئ  لبااانلء لاا  تمااتقنل لناال لناالو      

ألا الكهمبااالء  ااا  طبنعتهااال انهااال تضااايء، . يُضااايء المالااابلح الكهمباااليص 

لاو لاال تكا  الكهمبالء تتمتاا  . االمالابلح امانأة إالالءو تتجأاار فنهال االالالءو

الملذا إذا لممنل الكهمبلء . بتأغ الخاللئص لتوقفه كل  الواء العللل اآلنلته 

بأياادنل  ا بحدياادو صااعقتنل ، لكنهاال ال تالااعقنل لااو لمماانلهل بعاال ه ب مااتنكي 

 ياادينل االحديااد اهناال فااي الحااللتن  توجااد خالاالئص فااي الكهمباالء ا.  ااث    

 . االعل ه الب متنكي

ا   ذلغ  يضال  ا طبالئ  األاانلء اخاللئالاهل هاي لقنقاة نلبتاة قطعال       

فكل  خأو  له طبنعتاه ابهال . ابدانهل  ل ُاجدت هذه الكلئنلت الحنة االمنتة 

فكل كلئ  له ذلاغ  أار . يقول بداره في الطبنعة كلشنملا ، االميلح، االملء

فلشنمااالا  اااث   ااا  داا تخالاااص  جهاتاااه . ي االجائااايالمماااتواي  الكأااا

بطبلئعهاال ااظلئفهاال اخاللئالااهل يمااتحنل  ا تقااول بوظلئفهاال اتخالالاالتهل 

 نهاال  ااث  الجهاال  العالاابي بطبنعتااه اخاللئالااه . اماانموت اشنماالا لتماال

يقول باداره ايختأاف  ا  الجهال  الهضامي االعكاس صاحنح، انفاس األ ام 

فنماااتحنل  ا تعمااال داا . أي اهكاااذاينطباااا  أااار الجهااال  الاااداري االتنلمااا

الااو لاال يكاا  الااملل  ااث   تمناااا . تمناهاال بطبلئعهاال اخاللئالااهل ااظلئفهاال

بخاللئاله اطبنعته  ال كالا  كلنال لحادا  الحمال انماو الجنان  ابقلئاه فناه 

اتأاغ الطبالئ  االخالالئص . فأملذا لل يحد  في البط   اث    . تمعة  اهم

اتأااغ األجهاااو . ناام إال بمااوت  ا  اامضنلبتااة     ااة لتأااغ األجهاااو ال تتغ

بخاللئالهل اطبلئعهل ت دي اظلئفهل اتُ نم اتتأنم، الو تعطأه خاللئالهل 

اطبلئعهل لتوقفه الحنلو بل كل العللل يتوقف لو لال تكا  كلئنلتاه تفعال اتا نم 

فهاي خالالئص اطبالئ  نلبتاة فنهال اال تحاد  . لمم طبلئعهال اخاللئالاهل

خل اشلهااي المبلااام فهااذا خطااأ اال يالااح كماال   اال  اادنلا االغاالااي  بللتااد

فللتادخل اشلهااي لانس كمال تااد ي األااعمية فهاو  وجااود بللخأقاة التااي . قولاه

ُخأا  أنهل المخأوقلت فهو تاأننم بلألمابلب الانس  ناد األمابلب، ألا القاوه 

ألا تأننم . الثلني يعني  ا التأننم يمتف  ايعود اهذا ال يالح ام ل اال  أمل

. هل دائل ال يتغنم اال يتوقف اال يُمف  اإال مننهلر الكاواالكلئنلت بخاللئال

ا  ل إذا قنل هو تأننم إلهي دائل فهذا ينفي تأننم ا فعاله الكلئنالت ايجعال هللا 

هاو الكااوا اكاال  ال فنااه  فعللااه اهاذا قااوه بولاادو الوجاود، ا خااللف لأشاام  

ابمال  ا . االواق  الذي نحمه نح      نفمنل افنمل نماه في األلنلء األخمك

الكوا  خأو  النس هو هللا فهو بللضمارو  خأو   أر خالالئص اطبالئ  

 .بهل يُ نم ايتأنم
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إا الكاوا ُ حكال بمان   قادرو  : ا   ذلغ يقوه  البللث  حماد المبالرن      

 طاامدو ، جعأااه لوادنااه تقتااما ببعضااهل اقتماناال خلصاال ،ا تت لااا بحنااث 

مد ،ا هاذا قاد دلاه  أناه يمتتب  بعضهل بعضل ،اتمنم  أار نماا  انظل  طا

لء  : ))آيلت قمآننة كثنمو ، كقوله تعللر ْلن ل      المَّم  اق ح  ف أ نا  ي لح  ل و  ْأن ل المل ا   ْرم 

ال  ن ن    نتُْل ل اهُ ب خ 
ل    لًء ف أ ْمق ْنن لُكُموهُ ا    الء ))ا ((22: الحجام )   ا   اْلم  ْأن ال    ع  ج  ا 

نُ  ي    ف    يُْ    ْيٍء ل  فنتبن   ا  ذلاغ  ا نفاي األمابلب  ((. 31: األنبنلء)وا  ُكلَّ ا 

ال يتفا    آيلت الكتلب ا المنة النبوية ،ا يمد بلب العأل القلئل  أر  شلهدو 

 .   496االرتبلط المطمد بن  الحواد  ،ا الكشف    من  الكوا

اقد للاه المتكأل األاعمي اب  األهده النمني  ا يبمر ايداف      وقف    

ذكم اب  ة في نفي المببنة اطبلئ  األانلء، فأخطأ ااداا األاعمية، فاألاعمي

 ا خالااااااول  بااااااي الحماااااا  ( هااااااـ  155ت)األهااااااده النمنااااااي االاااااااعمي

الخبا ال يشب  ،ا الملء ال يماي ،ا : )) يذ ونه لقوله ( هـ 332ت)األاعمي

النلر ال تحم  ،ا هذا ك ل  ناه هلل  عناله فاي كتلباه ، فاها الشاب  ا الامي ا 

لما   لواد  انفمد المب مبحلنه بخأقهل ، فأل يخأا الخبا الشب  ، ا لال اال

يخأاا المالء الامي ،ا لال تخأاا الناالر االلاما  ،ا إا كلناه  مابلب فاي ذلااغ 

إا الخبا ال يشب  ،ا الملء ال : فهو هنل قد ا تمر  ا األاعمي يقوه.  497((

المماألة ،ا قامر يماي ،ا النلر ال تحم ، لكنه لل يمد  أر  نتقديه فاي هاذه 

  ما  تفا  أنه ، اذلغ  ا  ثبتي الماببنة االحكماة ا التعأنال يقولاوا  ا هللا 

خأا كل اايء ، اجعال فاي  خأوقلتاه خالالئص ا طبالئ  اأمائاا ، فللنالر 

فنهل خلصنة اشلما  ،ا الملء فنه خلصنة اشرااء ، اهذا األ ام لال يتطام  

 أنااه –نااه لماال اُلقااي إبااماهنل ا  ماال يايااد األ اام االااولل  .إلنااه اباا  األهااده 

أ ار : ))في النلر قله لهل هللا تعللر –الم ل  ا   لً    م  قُْأن ل ي ال ن الُر ُكاون ي ب اْمداً ا 

اه نل   فهااذا يعنااي  ا الناالر فنهاال خلصاانة اشلااما ، لكاا  (( 11: األنبناالء )إ ْباام 

تدخل االرادو اشلهنة  طل خلصانتهل المجبولاة  أنهال إلار لان   ا  الاا  ، 

اهاذا التادخل اشلهاي المبلاام الااذي . فاي لاا نباي هللا إباماهنل  أناه الماا ل 

 طل خلصة اشلاما  هاو دلنال قطعاي باأا األاانلء لهال خالالئص اطبالئ  

 أمال باأا تادخل هللا . ابهل تملرا فعأهال اتأننمهال اهاذا الاذي نمامنه ماببنة 

تعاااللر فاااي تماااننم الكاااوا،  ا تعطنااال بعاااض خاللئالاااه  ال ينفاااي  فعاااله 

أوقلتااه، اإنماال هااي  فعااله تعماال  يضاال فااي الكااوا باا  تناالقض  اا   فعااله  خ

 خأوقلته، التي هي  يضل  حكو ة بللمشانبة اشلهناة المطأقاة افاا لكماة هللا 

 .  تعللر ا دله اإرادته اقدرته المطأقة
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ا اا   غللطاالت  اادنلا اتحميفااه لأشاام  اتنلقضااه انتالاالرا لقولااه بنفااي      

ا   )) ند ل فمم قوله تعللر  نهالمببنة اطبلئ  األانلء   ه       ل ْل ت ام    اَّ هللاَّ    ناا 

انُه ال ْخت أ فالً   ْلو  اٍت  ُّ م  ْجن ل ب ه  ن م  لًء ف أ ْخم  لء     ، فكالا  مال قللاه ((22: فالطم)المَّم 

صااحنح  نبااه األماابلب ، لكنااه نفاال  نهاال التااأننم، . إذا، هللا  نبااه األماابلب 

 . 498...((اختص بللتأننماالتكم هو تبلرن اتعللر، ا

  مه هذا بلطل اتحمياف ات  ام يضاحغ باه  أار نفماه ا أار :  قوه    

ألا هللا تعللر  نبه لنفمه بأنه هاو خاللا كال اايء،  ناه المالء اهاو . النلا 

لكنه  لل ينف  نه خاللئالاه . الذي جعأه  أر خلصنته اطبنعته في اشلنلء

قله  ا هللا هو الذي يتدخل في  لدا  التاأننم فهاذا لال تاذكمه اال طبلئعه اال 

ا ياة، ا ا  العباث  ا تاذكمه بعاد ل نالااه  أار اا هللا هاو خاللا كال ااايء 

الهااذا فااها تأااغ ا يااة  نبتااه خلصاانتن   اا  خاللئالااه .  أاار  اال هااو  أنااه

 الهاال  ا الماالء يتكااوا فااي المااملء، اهناالن آياالت  خاامك : الماا نمو االمتااأنمو

بمعناار  ا المااملء تماالهل اتُاا نم فااي إنااااه الماالء بناالء  أاار  ااامله ذلااغ،

للاُف ب ْنن اهُ نُالَّ : ))طبنعتهل افالأه كقوله تعللر لبلً نُلَّ يُ   ي م ح    ل ْل ت م    اَّ هللاَّ  يُْاج 

ب ال لء      ج  ُه      المَّم  يُن ال ل ه  ا  ْ  خ    ْد   ي ْخُمُ     ك اْلو  ل لً ف ت م  أُهُ ُرك  ٍه ف نه ال ي ْجع 

ان ل ب ْمق اه  ي اْذه ُم  الُد م  الُء ي ك  ا  ي ش  ا   َّ ي اْلام فُهُ    الُء ا  نُم ب ه      ي ش  ٍد ف ناُل      ب م 

ااالر   ْبال 
اهاااذه ا يااالت  نباااه  مااابلب كثنااامو بتاااأننم تأاااغ (( . 33: الناااور )ب لأْل 

الظواهم الطبنعنة التي خأقهال هللا تعاللر بتأاغ الطبنعاة ابهال تا نم فاي إناااه 

 . المطم

االخلصنة الثلننة هي  ا الملء    خاللئاله  نه يُحني النبلت ايُخمجاه،     

نُاوا  : ))كمل في قولاه تعاللر  يضال اي    ف ا   يُْ    اْيٍء ل  الء ُكالَّ ا  ا   اْلم  ْأن ال    ع  ج  ا 

فلهلل لل ينف خاللئص الملء اتأننمه اتأنمه ، اال قاله  ناه (( . 31: األنبنلء )

 ند التقالء العأاة االمعأاوه، اإنمال  كاد  أار  ا المالء هو الذي يحد  التأننم 

فللملء    خاللئاله  ا يُحي النبلت . بخلصنته التي خأقه هللا  أنهل بُ نم بهل

اال يالاح القاوه باأا هللا  نبااه األمابلب انفار  نهال التاأننم فهااذا . ااأللنالء 

 فأاو كالا  األ ام كمال   ال  ادنلا ال. تنلقض اتحميف لأشم  اافتماء  أناه

يالح القوه بأنه  نبه األمبلب، فهي لنمه امبلبل اإنمل هي  فعله هللا لمم 

اهذا تنقضه ا ية اأنمهل    ا يلت التي  نبتاه خالالئص األاانلء .   مه

فه ل اا األانلء ت نم بخاللئالهل اطبلئعهل التي خأقهل هللا . اتأننمهل اتأنمهل

اإ ل  نهل ال ت نم اال  أنهل اهذا هو الالحنح االثلبه ام ل اااقعل ا أمل، 

فعل لهل اال خاللئص اال طبلئ  لهال اإنمال هللا هاو الفل ال فاي كال الحالالت 
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اهذا الذي يتفا  ل قوه  دنلا ااألاعمية؛ اقاولهل هاذا بلطال اام ل ا قا  

 . ااقعل ا أمل كمل بننله ملبقل

 بمل  نه بننل  ا الغاالي بأااعميته اتالاوفه نفاي الماببنة : وأخير أقول       

المااا نمو ، انفااار طبااالئ  األاااانلء اخاللئالاااهل ، ا  ااال  ا هللا يعمااال  ناااد 

ابمال  ناه  كاد  ا  ال فاي الكاوا إال هللا اافعللاة، بال ال يوجاد . األمبلب ال بهل

فهنه يتبن     كل ذلغ بطا ا قاوه  ادنلا .  أر الحقنقة إال هللا لمم   مه

لذري ابه مبا العأل ابماهنل بأا الغاالي قله بطبلئ  األانلء  أر الممتوك ا

تفماانمه هااذا بلطاال، الاال يقأااه الغاالااي ا. الحااديث بلكتشاالفه لأااذرو ا كونلتهاال

ابمل  ا األ م كاذلغ فأمالذا . بأاعميته اال بتالوفه اإنمل نفله بهمل نفنل قطعنل

قله  دنلا ذلغ الك ل البلطل ابللغ به فاي الثنالء باه  أار الغاالاي اتعظنماه 

نادي  ا  ادنلا اباماهنل قاله ذلاغ لالامر النالا الماجح  . !!االتنويه به  

 اا  تفماانم  وقااف الغاالااي بعقناادو بولاادو الوجااود  اا  جهااة ، اإنباالت قااوه 

اتفالانل ذلاغ . الغاالي بتأغ العقندو بطميقة إاالرية ُ أغااو  ا  جهاة  خامك

هو  ا  دنلا ابماهنل لمل كلا يعأل  ا الغاالي لتمشعمه اتالوفه ينفي مببنة 

لئالهل، فهنه لكي يقط  الطمياا   الل الباللثن  لكاي ال اطبلئ  األانلء اخال

يالأوا إلر  ا  وقف الغاالي الذي ينتهاي إلار القاوه بولادو الوجاود، ا نهال 

هااي التااي جعأتااه ينفااي المااببنة، فهنااه ا تاامر بنفااي الغاالااي لمااببنة اطباالئ  

األانلء، ا نبه مببنة طبنعنة االدو   نمو قله  نهل تتمثال فاي البنالء الاذري 

اهااذه المااببنة التااي  نبتهاال تنفااي مااببنة طباالئ  األااانلء التااي نفلهاال . بنعااةلأط

األال مو االالوفنة    جهة، لكنهل تثبه مببنة طبنعنة االادو  ا نمو قلئماة 

اهاي  ا هللا هاو الكاوا ، االكاوا .  أر  قندو الدو الوجود    جهة  خمك

نعنااة الوالاادو فهاذه المااببنة الطب. هاو هللا لماام   اال القالئأن  بولاادو الوجااود

التااي ذكمهاال  اادنلا يعنااي بهاال  نهاال هااي هللا، اال يعنااي بهاال مااببنة اطباالئ  

مببنة طبنعنة االدو تعني الدو الوجاود : فنح  هنل   لل مببنتنق . المخأوقلت

ال تعدده، امببنة طبنعنة  تعددو تتعأا بطبلئ  المخأوقلت، اتقول  أر اجود 

الي اداف   نهل  دنلا، االثلننة يقاوه األالر قله بهل الغا. الخللا االمخأو 

 .بهل الشم  االعقل االعأل، اهي التي  نكمهل الغاالي ا دنلا

فااي : )) اادنلا   يضاال ،  نااه قااله  اا  المااببنةوماان مغالطااات وتحريفااات      

، هاذه نظمياة االاال مو  أال الكا ل  لال يبتاد  هاذه النظمياة الحقنقة الغاالاي
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الشاالفعنة االمللكنااة اقمياام  اانهل ) ل ااة االاااعمي اكاا ل اهاال الماانة االجم

 .499((االلنلر الملتوريدية 

ألنااه  اال، إا ، ك  ااه ناالقص افنااه تحميااف، اخطااأ تاالريخي كبناام: أقااول  

فهو . الغاالي لل ينف المببنة بمبم  اعميته فقط، اإنمل نفلهل  ململ بتالوفه

ر  ند ل تالور ا صبح يعتقد بولدو الوجود ذكم صمالة بأنه ال يوجاد  أا

نفاااي ماااببنة  إال هللا،فهناااه  صااابح  ااا  الضاااماري لمااام  قندتاااه الحقنقاااة

المخأوقلت اطبلئعهل، اإنبلت مببنة طبنعناة االادو هاي هللا، بحكال  ا  قنادو 

فهااذا هااو الماابم . الاادو الوجااود تقااوه  ا هللا هااو الكااوا ، االكااوا هااو هللا

إلنالء األملمي في نفاي الغاالاي لأماببنة بللطميقاة التاي  مالاهل فاي كتلباه 

  !!افنه ه د ل الدي  االعقل االعأل ا قلل التالور.  أول الدي 

لنس صاحنحل  ا  هال المانة كالنوا ينفاوا الماببنة اطبالئ  األاانلء : ثانيا    

كلألال مو ، فهذا   ل بلطال قطعال، اإنمال الالاحنح هاو  ا  هال المانة قبال 

ئ  األااانلء ظهااور األاااعمية االملتُميديااة كاالنوا كأهاال يثبتااوا المااببنة اطباال

ا ناد ل ظهامت اانتشامت األااعمية .التاا ل بمل يقوه الشم  االعقل االعأال

مانة : االملتميدية في القما الماب  الهجمي ا ل بعده، انقمل  هل المنة إلار 

مااأف أااللبنتهل  اا   هاال الحااديث االحنلبأااة،اهو يُثبتااوا المااببنة اطبااالئ  

اهااو . 500نااة االمللكنااةاماانة خأااف ا عظمهاال  اا  الشاالفعنة االحنف. األااانلء

لكا  .ا ال ياااه هاذا االنقمالل قلئمال إلار الناول. ينفوا المببنة كمل بنناله   ا ه

 دنلا كعلدته لمر ادلاس ات  ام ا خفار الحقنقاة  أار القاماء لغلياة فاي 

 .نفمه

ا خنااما باامر  اادنلا ابااماهنل نفااي الغاالااي ااألااال مو لأمااببنة بااد وك     

االا ملالنف االلفه  هماة جاداً ، لمالذا لال ): )إنبلت  عجاات األنبنلء، فقله

يجد ابو لل د  نلصلً    ا لدو تفمنم قلنوا الماببنة اا العأناة  أار الطميقاة 

   اجل اا يفمح لأمعجاو ، لكي تق  لأمعجاو، .. التي املتهل ابننتهل لكل  

الممألة .. لكي تق   عجاو لأنبي البد اا نفمم المببنة  أر هذا النحو لملذا   

لو كلنه االمبلب تفعل بللطميقاة .. هل  ما ملقوه لكل بجمأتن  قالنمتن  فن

التي يعتقد بهل أنم االال مو ااا الممابم ينات  بماببه الانس  ناده االمابم 

                                                 
499
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ينت   مببه بذاته اا بللقوو المود ة فنه لمل ا ك  اا تحاد   عجااو اال بمفا  

نة ال بد اا يعادل ، ال المبم ،،  منو  اا يبقر  وجوداً ، ال بد اا يمف  بللكأ

بمعنار اناه ال يمكا   أار هاذه .. بد اا يااه    المللة لتر تالتي المعجااو 

الطميقااة ا أاار هااذا النحااو اا يأقاار باالبماهنل فااي الناالر ، االناالر  وجااودو 

اياادخأهل ابااماهنل ايقااذر فنهاال ناال ال تحمقااه  مااتحنل ، الا الناالر بطميقتهاال 

  .501((فنهل ف  بد اا تحم تحم  هذا طبعهل ، هذه القوو المود ة 

تبميمه ال يالح قطعل، ألنه مبا  ا بننل بللشم  االعقل االواق  :  اال:  قوه 

فملد ابط ا نفي الغاالي ااألاال مو لأماببنة، ابننال  ا الكلئنالت خأقهال هللا 

تعللر بطبلئعهل اخاللئالاهل الكنمنلئناة االفنايلئناة االميلالاة اال تتغنام إال 

 . ند ل يُنهي هللا مبحلنه اتعللر الكواإذا الء هللا  ا  

إا  عجاات األنبنلء ال تنفي المببنة اال المببنة توقف المعجااات  :ثانيا     

ألا لاادا  المعجاااات ال ينفااي اال يبطاال . اإنماال كاال  نهماال يُثبااه ا خاام

خاللئص اطبلئ  األانلء في كل الكوا اال يأغنهل ،اإنمل المعجااات توقاف 

اهللا . رادو اشلهنة نل  ناد ل تنتهاي تمجا  إلار طبنعتهالبعضهل فقط لمم اش

تعللر فعله لمل يميد الكنل ا أر كل اايء قاديم فعناد ل تحاد  المعجااو ال 

فهذا كلا صللم  الن   ا  المالالن  يماتطن  . يتعطل الكوا اال يضطمب

 ا يُشغأه بنمم  تفلاتة لمم للجته اال يتوقف كأه إال إذا  راد، فما  بالب 

 ا يُحااد  المعجاااو بطميقااة  عننااة  -الااه المثاال األ أاار - تعااللر الاار  ا هللا

ا حااددو  كلناال ا  لناال  اا  داا  ا يتوقااف الكااوا اال يحااد   ي االااطماب 

لال  -االدلنل  أر ذلغ  يضل  نه  ند ل انفأا البحام لمومار  أناه الما ل. فنه

ا ناد ل لال تحام  . ينفأا كل البحم، اال بحلر العللل األخمك اال االطمبه

لل تتوقف كل نناماا  ا  اشلاما ، اإنمال النالر  - أنه الم ل–النلر ابماهنل 

هي التي توقفه فنهل خلصانة اشلاما ،   - أنه الم ل-التي  لقي فنهل إبماهنل

فللقلنوا لل يتعطل اإنمال تادخأه . نل  لدت إلنهل خلصنتهل بعد خماجه  نهل 

فألاادنه ذلااغ " كاا  " م اشرادو اشلهنااة بوامااطة قاالنوا آخاام بللفعاال المبلااا

فهااذا   اام .  أنااه الماا ل-الفعاال اهااو توقنااف الناالر  لكااي ال تحاام  ابااماهنل

 .   نطقي ا أمي تمل ل

ا   األ ثأة الطبنعنة التي تشاهد  أار ذلاغ  ناه قاد تحاد   لنلنال لاواد      

طبنعنة أميبة تعطل بعض الخاللئص الطبنعة، نال مام لا  ال يعاود األ ام 
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 نهاال .   ذلاغ فااي  كالا  عان  اال يشاامل كال العالللإلار  ال كالا  أنااه ايحاد

تنشااأ  اا  تحاامن  األ ااوا  العلتنااة  جمو ااة  اا ))لااواد  تمااونل ي، اهااي 

اينشاااااأ التماااااونل ي  يضااااال  المحااااانط  ماااااللة كبنااااامو  ااااا  المناااااله،  ثااااال

نااااااله  ا االتحمكاااااالت العظنمااااااة مااااااواء  أاااااار مااااااطح الم الاااااااال ه  اااااا 

ااالنفجااااااالرات تحاااااااه ماااااااطح  االنفجااااااالرات البمكلنناااااااة تحتهااااااال،ابعض

ه الملئنااااة، اارتطاااالل المااااذنبلت االاااااال  ااالنهناااالرات األرالاااانة ،الماااالء

انتنجاة لاذلغ الكال الهلئال  ا  المناله .فاي البحالر األمأحة النواية اانفجلرات

  .502((  د مواالطلقة النلجمة    التحمن، تكوا آنلر التمونل ي 

كااالنوا األاه /ديمااامبم  21))  ااااهمهل تماااونل ي الاااذي لاااد  فاااي     

اقاا   لااااه تحااه البحاام كاالا  مكاااه  أاار  ماالفة  اا  المااللل ، 2113

تماااونل ي  اشنداننمااانة اتمااابم  لاااااه" ماااو طمو"الغمباااي لجايااامو 

في لدا   وجلت  د  د مو  أر طاوه ماوالل النلبماة  البوكمنن  داي

 231.111المطأة  أر المحنط الهندي،  مل  مفم     قتل  ل يقمب    

 لااد  شاام بأاادا، اإأااما  المناالطا المااللأنة بماابم ارتفاال  اااخص فااي 

اتعتبم هذا الحلدنة االادو .  تما 35الموجلت لمدك كبنم جدا اصل إلر 

 .503(( خ     نف الكوار  الطبنعنة في التلري

لاد  ذلاغ  اا   ناه  خااللف لمال هااو  األور، لكنااه لال ينااف اال   اه اال      

اإنمل الذي لد  هو اا . الشواطص  ننلء لدانه لغر القلنوا الذي يتحكل في 

قلنوا آخم تدخل ا لد  ذلغ    داا  ا يأغر األاه نل  الد األ ام إلار  ال 

اكل  نهمل  نبه اجود قلنوا  لل، االثلني ده  أر اجاود قالنوا . كلا  أنه

 .آخم اخلصنة  خمك قد تتدخل في الدا    م جديد أنم  ألور لدينل

 عجاات األنبنلء هي تُثبه اجود الطبلئ  االخاللئص ابذلغ يتبن   ا       

فااي األااانلء التااي تحااد  المااببنة، فأماال تحااد  المعجاااو يتوقااف ذلااغ األ اام  

فاده هاذا  أار اجاود . ايبقر  حالورا با لنه ا كلنه ، نل يعاود إلار  صاأه

المببنة االطبلئ  االخاللئص    جهة؛ ا ا األانلء لهال طبنعتهال ا مابلبهل، 

 . هي  يضل لهل طبلئعهل اخاللئالهل    جهة  خمك ا ا المعجاات

ابمعناااار آخاااام إا المعجاااااات قباااال لاااادانهل كلنااااه لبااااانلء طباااالئ        

اخاللئص فأمل اقعه انبته اجودهل بتوقنفهل جائنل   لنل ا كلنال، ا ناد ل 
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. ارتفعه  لدت إلنهال خاللئالاهل اطبلئعهال  ا  جدياد ااماتممت فاي  مأهال

اات هاي نفماهل كشافه باأا لهال خالالئص ا   جهة اخمك فاها تأاغ المعجا

فانح    الل ناو ن   ا   فعاله هللا تعاللر فاي كوناه، لكال ناو  . اطبلئ   يضال

 . خاللئاله اطبلئعه امببنته

اختل ل لمل ذكمنله يتبن   ا نفي الغاالي لأمببنة اطبالئ  األاانلء هاو   ام    

ا بلطل ا خللف لأشم  االعقال االعأال االواقا   ا  جهاة؛ ا ا  وقاف  ادنل

ابماهنل  مل قلله الغاالي ادفل ه  نه هو  مل  ائف  تهلفه  تعالام فعأاه 

انتاللرا لأغاالاي ااألااعمية االتالاور  ا  جهاة نلنناة، ا ا لقنقاة  وقاف 

 .الغاالي    نفنه لأمببنة مببه األملمي قوله بولدو الوجود    جهة نللثة

 :نقد موقف عدنان من المحكم والمتشابه: الموقف الثالث

 ل كلا  دنلا ابماهنل يتكأل    دار العقل في فهل الشم  اامتنبلط  ند  

اهنل في  أل كل ل اممه  أل اصوه الفقه ، بللأغة : ))قوا ده كلا  مل قلله

النقدية الحديثة نممنه  أل قوا د تفمنم النالو ،  أل يقعد قوا د لتفمنم 

، النص لل  العقل.. النص الديني هذه القوا د    الذي امتنبطهل اقعدهل  

يقل لنل بهذا ، ال يوجد  ندنل آيلت تقوه اا هنلن المحكل  ث ً ، ااا هنلن 

المبن  اهنلن المتشلبه اهنلن العلل االخل  االمطأا االمقند اقوا د كذا 

اكذا، ال يوجد اي    هذا الك ل، هذا العقل بللتفمنم ااالمتقماء االتقالي 

 .504(( قدر اا يقعد هذه القوا لأنالو  االأغة العمبنة ااانلء كثنمو ي

قولااه هااذا بلطاال جمأااة اتفالاان ،، افنااه جهاال كبناام بللشاام  ،اال  :أقااول    

ألنه ااال .  دري هل  دنلا يعي  ل يقوه ، اا انه تعمد قوله لغلية في نفمه  

إا هللا تعاااللر  كاااد  أااار  ا القااامآا الكاااميل  ناااه آيااالت  حكمااالت المعااالني 

 خامك  تشالبهلت تحتمال  كثام  ا   عنار اااالحلت ه   ل الكتلب، اآيلت 

أ ْنغ  : ))قله تعللر. تندر  الم  اخت ر التنو  ال التنلقض ه     هُو  الَّذ ي    نا 

ي   فااي  اال الَّااذ  االب ه لتف ف أ  َّ ااُم ُ ت ش  االتف هُاا َّ  ُلُّ اْلك ت االب  ا  ُخ  م  ْحك  ْنااهُ آي االتف  ُّ اْلك ت االب    

ْيغف ف ن تَّب ُعوا      ل ي ْعأ ُل ت أْا يأ اهُ قُأُوب ه ْل    لء ت أْا يأ ه  ا    اْبت غ  لء اْلف ْتن ة  ا  ْنهُ اْبت غ  لب ه     ل ت ش 

ال ي اذَّكَُّم إ الَّ  بلن ال ا    ناد  ر  اْ     نَّل ب اه  ُكالٌّ  ل ْأل  ي قُولُوا  آ   ُخوا  ف ي اْلع  ام  المَّ ُ ا  إ الَّ هللاق

 ((. 2: آه  مماا ) ُْالُوْا األْلب لب  

ا   جهة  خامك فاها هللا تعاللر  كاد  أار  ا القامآا كأاه ُ حكال اُ بان        

اااالااح اُ حكاال لكاانل ، اال يوجااد فنااه خأاال اال االااطماب فااي  علننااه اال 
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ا  لَّاُدْا : ))بدلنل قولاه مابحلنه. تماكنبه اأ ْه    اْه آي لتُاهُ نُالَّ فاُلل ال ام ك ت البف  ُْلك م 

ب نمٍ  ك نٍل خ  ْأف اه  ت نا يالف  ال  ي أْت نه  ))،ا((1: هود)ل  اْ  خ  ال     ْياه  ا  ا  ب اْن   ي د  ُل    اْلب لط 

ندٍ  م  ك نٍل ل  ْ  ل  ابمل القمآا كذلغ فهذا يعني قطعال  ا القامآا ((. 32: فالأه) ل

الكميل يُفمام نفماه بنفماه، الفهماه يجام إرجال   تشالبهه إلار  حكماه، ا ا 

فهنه في  جمأه القمآا في الوقه الذي يتضم  آيلت  تشلبهة ا خمك ُ حكمة 

فاللقمآا ككاال ال توجااد فنااه . كتالب ُ فالاال  باان  ُ حكال لكاانل الاانس  تشاالبهل

 تشلبهلت، بدلنل  ل قأنله ، ااصف هللا له بأنه  فالال ا بان  ا حكال لكانل 

فهل  دنلا ابماهنل جلهل لمل قأنله  ل تجلهأه لغلياة فاي . اال يأتنه البلطل  بدا

 .  !!نفمه   

لأعاالل االخاال  فااي الشاام   تأصاان  اتطبنقاال ، فهماال   اال بللنماابة : ثانيااا   

فقاد ده  أنهمال ا قمهمال  ناد ل اامق   لكل ال .  وجوداا في القامآا الكاميل 

 ا  ذلاغ  اث   ا .  ل ة تشمل كل األنبنلء ا تبل هل، ا خمك تخص بعضهل

هللا تعللر  قلل دينه  أر  صوه إيملننة ا خ قنة اتعبدية افمالاهل  أار كال 

تبااال هل، كلشيمااالا بااالهلل ، االم ئكاااة ،االناااول ا خااام، االنباااوو، األنبنااالء ا 

ر ب اه  : ))قله تعللر. االكتلب، االال و، االالنلل صَّ ل ا  ي      ا م    ل ُكل  ل   الدل

ار   ْا   ق نُماوا  نم  ُ وم ار ا    اه نل  ا  اْنن ل ب اه  إ ْبام  صَّ ل ا  ْنن ل إ ل ْنغ  ا    الَّذ ي   ْال  نُوللً ا 

ي    ا   الدل ُ ي ْجت ب ي إ ل ْنه     ل ت ْدُ وهُْل إ ل ْنه  هللاَّ أ ر اْلُمْشم ك ن      بُم     قُوا ف نه  ك  ال  ت ت ف مَّ ا 

ا  يُن ناُم  ي ْهد ي إ ل ْنه     لُء ا  نُاوْا ُكت ام  ))، ا((13: الشاورك )ي ش  ي   آ   ي ال   يُّه ال الَّاذ 

أ ر الَّذ   ل ُكت م     م  ن لُل ك  أ ْنُكُل الالل أَُّكاْل ت تَّقُاوا     ا  ق اْبأ ُكْل ل ع  ((. 113: البقامو )ي     

لكنه    جهة  خمك خص  نبنلء ا تبل هل بشامائ  داا أنامهل  ا  األنبنالء 

أ ُكاْل : ))قله تعللر. ا تبل هل ع  ُ ل ج  لء هللاق ل ْو ا  ْنه لجلً ا  ةً ا    ْم   نُكْل ا  ْأن ل    ع  ل ُكل  ج 

ل اـك   لل  وً ا  ااد  ال  اةً ا  ُعُكْل  ُ َّ ااْمج  ات  إ ل اار هللا    ْنام  اال آت الُكل ف لْماات ب قُوا الخ  ُكْل ف اي    ن ْبأُااو 

ل ُكنتُْل ف نه  ت ْخت أ فُوا   نعلً ف نُن بلبُُكل ب م  م   ((.  31: الملئدو)ج 

ا   ذلغ  يضال  ا هللا تعاللر لادد  ادد الااجالت بأربعاة، الال يُحادد  ادد   

بأا يتاا  باأكثم  ا   - و بللم ل أنه الال-التممي    جهة، اخص النبي

 رب   اجلت    جهة نلننة، نل خاله  يضل بأنه ال يمتطن   ا يتاا   أار 

ي ال   يُّه اال النَّب ايُّ إ نَّاال : ))قااله تعاللر. الااجالت الأاواتي كاا   ناده  ا  جهااة نللثاة

أ ك ْه ي   ل    هُ َّ ا    ت ي آت ْنه   ُُجور  غ  ال َّ اج  أ ْناغ    ْلأ ْأن ل ل غ    ْ ا     ُ ل   ف لء هللاَّ مَّ ننُغ     م 

ا ٍ ))،ا((51: األلااب ) ْ ا 
    ْ ال    ا ت ب دَّه  ب ه  َّ    لء     ب ْعُد ا  لُّ ل غ  النلم  ال  ي ح 

ق نباالً  ااْيٍء رَّ أ اار ُكاالل ا     ُ االا  هللاَّ ك  ننُااغ  ا  ااْه ي م  أ ك  اال    ب ااغ  ُلْماانُهُ َّ إ الَّ    ل ااْو   ْ ج  ا 

 . فهل  دنلا جلهل  ل  تجلهل   ((. 52: األلااب )
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لأمطأا االُمقند فلأل م لنس كمل   ل  دنلا، فهمل  وجوداا  وأما بالنسبة   

في القمآا    خ ه األلكلل التي ام هل هللا تعاللر داا قناد ، نال قنادهل فاي 

:  اا  ذلااغ قولااه تعااللر اقااد جماا  فنااه باان  المطأااا االُمقنااد. لاالالت بشااماط

أ  )) ْه    ن ق اةُ ُلمل   اْلُمْنخ  ْنام  هللاق  ب اه  ا  ال  ُه الَّ ل غ  ْنا يام  ا    ل ْحُل اْلخ  اْلدَُّل ا  ْنت ةُ ا  ْنُكُل اْلم 

أ ار  ال ُذب اح     ْناتُْل ا    كَّ ال ذ  ابُُ  إ الَّ    ال  المَّ ال   ك  اةُ ا    نح  النَّط  ي اةُ ا  دل اْلُمت م  وُ ا  ْوقُوذ  اْلم  ا 

ُموْا ب ل يان ُكْل النُّاُلم  ا   ا ت ْمت ْقم  ا  د  ف اُماْا    ي   ك  ل ُكْل ف ْماف اْلن ْول  ي ب س  الَّذ  أل ْ ال ل  ذ 

ت اااي  أ اااْنُكْل ن ْعم  ْماااُه    يااان ُكْل ا   ْتم  ْأاااُه ل ُكاااْل د  اااْوا  اْلن اااْول    ْكم  اْخش  اااْوهُْل ا  ف ااا   ت ْخش 

ْنام   ُ  اٍة أ  ْخم ال  ينلً ف م    ااْلطُمَّ ف اي    ْم  ل  د  نُه ل ُكُل اش  ال  ر  ْناٍل ف اه اَّ ا  الن ٍف شل  ت ج 

ااانلف  ل  فُاااورف رَّ ل ْحااال  ))ا((.3: الملئااادو )هللاق  أ  الااادَّل  ا  ْنت اااة  ا  أ اااْنُكُل اْلم  ل     ااامَّ ااال ل  إ نَّم 

أ ْناه  إ اَّ  لٍد ف ا  إ ْنال     ال     ْنم  ب ل ٍ ا    ف م    ااْلطُمَّ أ 
ْنم  هللاق ل  ُه لَّ ب ه  ل غ  نا يم  ا    اْلخ 

فُ  نلف هللاق  أ  ل   ((. 123: البقمو )ورف رَّ

ا  : )) ا   ذلغ  يضل  ل يتعأا بلشيملا االكفم، قله تعللر   ف ام  ب الهللق     ا  ك    

اْدراً  ح  ب الْلُكْفم  ص  ك    َّ  ا م  لـ  لا  ا  يم  ب  ٌّ ب لش  ق ْأبُهُ ُ ْطم  ْ   ُْكم ه  ا  لن ه  إ الَّ    ب ْعد  إيم 

مف  ل   هللاق   أ ْنه ْل أ ض  نلف  ف ع  ظ  ابف    ذ  ل هُْل    ،ا ف م    ااْلطُمَّ ف اي ((111: النحل )ا 

اانلف  ل  فُااورف رَّ ْنااٍل ف ااه اَّ هللاق  أ  االن ٍف شل  ْناام  ُ ت ج  ااٍة أ  ْخم ال   أماال بااأا ((.3: الملئاادو )  

القوا د الفقهنة كثنمو  أخوذو اُ متنبطة    الكتلب االمنة، اقد ُصنفه فنهل 

وا د الفقهنة الب  رجم الحنبأي، االقاوانن  الفقهناة  نهل  ث  الق. كتم كثنمو

 . الب  جاي المللكي

قوا ااد ا صااوه الاادي  االفقااه ، فهااي  وجااودو فااي أمااا فيمااا يخااص : ثالثااا   

تضامنه التشاميعلت العل اة االخلصاة،  فهاي كمال، نالو   الكتلب االمانة

دات فقااد تضاامنه  يضاال القوا ااد ااألصااوه العل ااة بللمتعأقااة بللعقلئااد االعباال

بعضااااهل ااالااااح بنفمااااه، . االمعااال  ت، االمفاااالهنل االتالااااورات الكونناااة

فمااا  قوا اااد القااامآا المتعأقاااة . ابعضاااهل يتطأااام الفهااال االتااادبم الماااتنبلطه

بللعقلئااد، قولااه تعااللر  اا  ذاتااه اصاافلته ا خللفتااه لمخأوقلتااه فااي ذااتهاال 

نُم : ))انعوتهل نُ  الب ال  هُو  المَّم  ْيءف ا  ْثأ ه  ا  م  ق  ))،ا((11: الشاورك )ل ْنس  ك  هلل  ا 

ال  ْاا     انُْجا  َئ ه  م  اُداا  ف اي   ْمام  ي   يُْأح  ُراْا الَّاذ  ذ  لء اْلُحْمن ر ف الْدُ وهُ ب ه ال ا  األ ْمم 

أُوا   لنُوْا ي ْعم   ((.  111: األ مار)ك 

: ا   قوا د القمآا المتعأقة بللمعل  ت االقتاللدية االقلنوننة قوله تعللر   

ُ ي اااال   يُّ)) نُااااوْا   ْافُااااوْا ب اااالْلُعقُود  ي   آ   " ، ا نهاااال قل اااادو ((1: الملئاااادو )ه اااال الَّااااذ 

، اصاأهل  ا   ادو آيالت قمآنناة،  نهال قولاه "الضمارات تُبانح المحظاورات 
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انلف : ))مبحلنه ل  فُاورف رَّ أ ْناه  إ اَّ هللاق  أ  الٍد ف ا  إ ْنال     ال     ْنام  ب ال ٍ ا  ف م    ااْلاطُمَّ أ 

 ((. 123: البقمو )

   قوه  دنلا ابماهنل  ا قوله الملبا بلطل،  راد به هادل  وبذلك يتضا    

 صااوه تفماانم القاامآا بقوا ااده ااااماطه المحكمااة التااي االااعهل هللا تعااللر 

ا  اام بلتبل هاال  اا  جهااة، ناال بعااد ذلااغ يتمااأط  أنهاال بتأاي تااه التحميفنااة 

األهااواء قااديمل اهااذا هااو  اانه   هاال . انتالاالرا التجلهلتااه الاائفااة المتهلفتااة

هُاو  الَّاذ ي  : ))الديثل، اهل الذي  لذر  نهل القامآا ا ا   انهجهل  ناد ل قاله

ال  الب ه لتف ف أ  َّ اُم ُ ت ش  التف هُا َّ  ُلُّ اْلك ت الب  ا  ُخ  م  ْحك  ْنهُ آي التف  ُّ أ ْنغ  اْلك ت لب     ه       نا 

لب ه   ل ت ش  ْيغف ف ن تَّب ُعوا     ي   في قُأُوب ه ْل    ال  الَّذ  الء ت أْا يأ اه  ا    اْبت غ  الء اْلف ْتن اة  ا  ْنهُ اْبت غ    

ال  بلن ال ا    ند  ر      ْ نَّل ب ه  ُكلٌّ  ل ْأل  ي قُولُوا  آ   ُخوا  ف ي اْلع  ام  المَّ ُ ا  ي ْعأ ُل ت أْا يأ هُ إ الَّ هللاق

 ((. 2: آه  مماا)ي ذَّكَُّم إ الَّ  ُْالُوْا األْلب لب  

 :د موقف عدنان من الصفات اإللهيةنق: الموقف الرابع 

 ند ل كلا  دنلا يتكأل  ا  دار العقال فاي الاولي، كالا  مال ذكامه اناه      

العقاال ايضاالً فااي : ))  ااالر إلاار داره فااي  والااو  الالاافلت اشلهنااة، فقااله

المتشلبهلت ،  ثل بعض امملء هللا اصافلته  ناده  دخأناه لأكا ل االتأايال ، 

الغاالااي فااي هااذه الممااألة لااه كاا ل فااي  نتهاار  ااذا الببااتل اا تقاامؤاا ر ي

الجودو ااالبدا  في كتنبه العظنل النف   أار صاغم لجماه الجالل العاوال  ا  

 أال الكا ل ، كتالب كأاه تقميبالً  بناي  أار  ماألة  ال دارنال ا اء النالاو  

المتشاالبهة ،  ثاال هللا يااأتي ، هللا يجاايء ، هللا امااتوك  أاار العاام  ، يااد هللا ، 

 . 505..(( أر  نني  بل نننل ،

قوه  دنلا بلطل جمأاة اتفالان ، قللاه بمذهبناه  ااعمية الال يقأاه  :أقول    

ألناه  اال يجام  ا نعأال اا القامآا الكاميل . بولي صاحنح اال بعقال صاميح

 ند ل  الر إلر  نه توجد فنه آيلت  حكملت ه   ل الكتلب ا خام  تشالبهلت 

لت بللتأايال الفلماد ، ا كاد  ا  فهنه    جهاة نلنناة نهار  ا  تأايال المتشالبه

جهااة نللثااة  أاار اا القاامآا كتاالب ُ حكاال ُ باان  ُ فالاال لكاانل كماال بننااله فااي 

ابمل  ا القمآا كذلغ ف   توجد فنه آيالت  تشالبهلت ال تجاد . الموقف الملبا

 .تفمنمهل في القمآا الكميل 

ا ا  بللنمبة  يلت الالفلت فهي لنمه    المتشلبهلت  صا ، : ثانيا        

ا ا  يقال بهاال فهاو إ ال جلهاال،  ا جللاد  علنااد ،  ا . الخطاأ القاوه بوجودهاال
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ألا  والااو  صاافلت هللا تعااللر .  صااللم هااوك قااله ذلااغ لغليااة فااي نفمااه

فم  الثلبه االمعامار .  فمم اااالح في الشم  ، النس فنه إاكله  ص 

ام ل  ا آيلت إنبلت الالافلت ُ فالاأة فاي الكتالب االمانة، كالافة المام  ، 

االبالاام، االكاا ل ، ااالمااتواء، لكاا  آياالت التنايااه ُ جمأااة كقوا ااد اقااوانن  

م ا يلت التي  نبته افالأه الالفلت اانط قل    تأغ القوا اد . اصوه تُفم 

يجم فهل آيلت اشنبلت اإرجل هل إلنهل اال يالح إخماجهل  نهل االنظم إلنهل 

. ااألال مو ا  ثللهل  أر انهل آيلت  تشلبهلت توهل التشبنه كمل فعل  دنلا 

فنجاام إرجاال  ا ياالت التااي فالااأه صاافلت هللا إلاار القوا ااد الشاام نة التااي 

 .اجمأه تنايه هللا تعللر

ا  ل بللنمبة  يلت التنايه التي هي بمثلبة قوا د  ل ة تُمج  إلنهل آيالت      

ل ْل يُول دْ : ))االنبلت، فمنهل قوله تعللر ْثأ ه  ))،ا(( 3: اشخ  )ل ْل ي أ ْد ا  م  ل ْنس  ك 

ااانمُ  نُ  الب ال  ااام  هُاااو  المَّ اااْيءف ا  لء اْلُحْمااان ر ))، ا((11: الشاااورك )ا  ق  األ ْمااام  هلل  ا 

ااااالنُوْا  اااال ك  ْاا     اااانُْجا  َئ ه  م  ااااُداا  ف ااااي   ْماااام  ي   يُْأح  ُراْا الَّااااذ  ذ  ف اااالْدُ وهُ ب ه اااال ا 

أُوا   ق  األ ْ ث ا))،ا((111: األ امار)ي ْعم  له  إ اَّ هللاق  ي ْعأ اُل ا   ناتُْل ال  ف ا   ت ْضام بُوْا هلل 

اانط قال  ا  هاذه القوا اد يجام النظام إلار آيالت (( . 23: النحال )ت ْعأ ُموا  

االُء : )): ))االنباالت كقولااه تعااللر ْنااف  ي ش  ْبُمااوط ت لا  يُنف ااُا ك  اهُ    : الملئاادو)ب ااْل ي ااد 

ْنن ي ))، ا((13 أ ر    ل تاُْلن       يه ْل ي ُد هللاَّ  ))، ا((31: طه )ا  : الفاتح ) ف اْو     ْياد 

هذه ا يلت اأنمهل يجام  ا نفهال انهال خلصاة بالهلل تعاللر اتأناا باه ((. 11

الاانس فنهاال تشاابنه اال تكننااف اال تجماانل ، ااا ننظاام إلنهاال بمنظااور آياالت 

فهااي صاافلت ال تُشاابه صاافلت المخأوقاالت  باادا ا اا  الخطااأ . قوا ااد التنايااه 

تجمنمي تكننفي، اإنمل هي صفلت خلصاة بالهلل  النظم إلنهل بمنظور تشبنهي

تعااللر، اهااي كأهاال صاافلت كمااله اتنايااه ال نقااص فنهاال اال  ناام اال تُشاابه 

فهذا كنال نحا  المخأوقالت قاد نتشالبه فاي بعاض الالافلت . صفلت المخأوقلت

ر ا اشنملا، ار ا : اممل انختأف فنهل طبنعة اخت فل كبنما ، كقولنل  ث 

فهاي . ار ا الدبوا، فمل بللغ بنننل ابن  هللا تعاللر   النمأة،ار ا الجبل، 

 جمد تشلبه في األمملء ، اصفلته مبحلنه تأنا بذاته اصفلته اال تشبه ابدا 

ا أنه ف  يالح القوه . صفلت  خأوقلته ، ألنهل  ختأفة تمل ل طبنعة ااظنفة

بلا في الشم   تشلبهلت تتعأا بللالفلت، اال يالح القاوه بوجاوب تأايأهال 

ألا هذا التأايل لنس ل ، ألنه بلطال  ا  املماه، اال  بامر . تأاي  ك  نل 

له ال  يقدل لنل ل  صحنحل، اإنمل يجم  ا نفممهل بللشم  نفماه كمال بنناله 

 .    ه افا قوا د التنايه 
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 أماال بااأا  اا  يقااوه بتأاياال آياالت الالاافلت كعاادنلا ا  ثللااه بااد وك دفاا    

ه نظام إلار هللا اصافلته نظمتاه إلار  خأوقلتاه، التشبنه، هو في الحقنقاة ُ شاب

الاال ينظاام إلنااه نظاامو صااحنحة انط قاال  اا  آياالت التنايااه الشاام نة التااي 

ألا  ا  ينظام إلنهال بهال فماتُحل   ل اه كال الشابهلت اتماقط . اردنلهل    ه

ألنه  يالبح ينظم إلر هللا اذاتاه بمال اصاف باه نفماه، اال ينظام إلناه . قطعل

فبمل  ا هللا تعللر لنس كمثأه اايء فاي ذاتاه اصافلته . نةبنظمو بشمية تشبنه

ف  يمك   ا توجد  شكأة الالفلت  ص ، اال يالح طملهال لمنلقشاتهل، اال 

فَيلت الالافلت . يالح القوه بوجوب تأايأهل تأاي  ك  نل ينفنهل  ا ايعطأهل

لنماااه  تشااالبهلت، اال يالاااح تأايأهااال تاااأاي  ك  نااال، الااا  تكاااوا نتلئجاااه 

الاا  يقاادل لناال لاا  مااأنمل الاا  يُخاام   صااحلبه  اا  المشااكأة التااي صااحنحة، 

ال  ينف   عهل كثمو الكا ل اال الت  بالت اال . ختأقوهل ا دخأوا  نفمهل فنهل

التحميفاالت ألا  اال بُنااي  أاار بلطاال فبلطاال، األا  اا  الاانق  األصااوه ُلاامل 

 .الوصوه 

مره بوالاوح فاي ا  ل بللنمبة لموقف الغاالي    صفلت هللا تعللر فقد ق    

النلء  أول الدي  قمره بتالوفه، اخللف به الشم  االعقال  عال  ناد ل ذكام 

دقنااا ا أاال ض ال يطأاا   أنااه إال ))  ا لااد االقتالاالد فااي الالاافلت اشلهنااة 

؛ فمال  - ي الشام -الموفقوا الذي   يدركوا  األ اور بناور إلهاي ال بللمامل 

فأ اال  اا  يأخااذ .  الااوه اافااا  اال ااالهداه بنااور النقاان  قاامراه ،ا  اال خااللف 

فا  يماتقم لاه فنهال قادل ،  - ي الشام - عمفة هذه األ ور    المام  المجامد

ااأللنا  بللمقتالم   أر  المام  المجامد  قالل  لماد . اال يتعن    له  وقف 

 .  506((ب  لنبل رلمه هللا 

ااالااح  اا  كاا ل الغاالااي  نااه اد اار  ا الااولي ال يكفااي اال   :أقااول      

مار فااي  مااألة صاافلت هللا تعااللر بااد وك  ا   اامه أاال ض ال يوصاال إلاار قاا

يطأ   أنه إال الموفقوا     صحلب النور اشلهي  لمم   مه ايعناي بهال 

ا  ماه هاذا بلطال قطعال فاي  ناااا الشام  . كبلر الالوفنة اهو  نهل طبعال

االعقل االعأل، ألا  والو  الالفلت يتعأا بلهلل تعللر ذاتلً اصفة،اال يُمك  

. ر كنههل ، لكا  الشام   مفنال بهال ، اده  أنهال  يضال العقال االعأال ا نعم

ا أنه فنح  نُثبتهال  ا  التناياه انفاي التشابنه االتجمانل االتكنناف،   جهاة، 

لء : )) ا   ننال  اا  جهاة  خاامك نتعباد هللا تعااللر بهال لقولااه مابحلنه ق  األ ْماام  هلل  ا 

ي   يُ  ُراْا الَّااذ  ذ  االنُوْا اْلُحْماان ر ف االْدُ وهُ ب ه اال ا  اال ك  ْاا     اانُْجا  َئ ه  م  ااُداا  ف ااي   ْماام  ْأح 

أُوا   . فذلغ اشنبلت هو إنبلت اجاود ال إنبالت كنفناة. ، ((111: األ مار)ي ْعم 

                                                 
506
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ال  يمتطن  إنملا تجلا  ذلغ فنمل يتعأا بالهلل تعاللر اصافلته، ا ا  ياد ي 

 . خ فه فهو كلذب ،  ا جلهل،  ا ُ أبس  أنه

لكاا  يجاام  ا ال يغناام  ناال  ا قااوه الغاالااي بااأا   اام صاافلت هللا دقنااا     

األ ض اال يعمفه إال  صحلب الكشف القأبي ، ايعني بهال الالاوفنة، فما  

 نه  خللف لأشم  كمل بنناله   ا ه، فاها المجال ال ياتكأل  ا  الالافلت بلمال 

 قنادو الشم  اال العقل اال العأل، اإنمل يتكأل بمنظور التالاور القالئل  أار 

فهو قد   ل  ا   م الالفلت دقنا أل ض رأل االوله فاي . الدو الوجود

الشم  االعقل ، فهو يتعأا بلهلل كخاللا ُ بالي  لمخأوقلتاه، االغاالاي يامفض 

اهاذا . هذا اال تقلد، االحل  نده هو النظم إلناه بللكشاف الالاوفي الما اول

اهللا هو الكوا،  الكشف يعني اال تقلد بولدو الوجود، ايالبح الكوا هو هللا

االاغ  ا هذا لنس .ابذلغ ُلأه  مألة الالفلت لمم   ل الغاالي ا  ثلله

ل  ، اإنمل هو ال ه كبنم، اانحمار خطنم اُ د م قلل  أار هادل الشام  

اهاو ا تقاالد  يماتحنل  ا يكاوا لاا   ا  وقفال صاحنحل  اا  . االعقال االعأال 

 .الالفلت، بحكل بط ا  قندو الدو الوجود نفمهل 

 هل وضع الغزالي العقل في مكانه الصحيا؟: -الخام  -الموقف األخير
 نااد ل تكأاال  اادنلا ابااماهنل  اا   وقااف الغاالااي  اا  العقاال االشاام        

االع قة بننمهل ا كلنة كل  نهمل  ننر كثناما  أار  باي لل اد فاي  وقفاه  ا  

ه بااه اقااله  نااه جعاال كاا   نهماال فااي  والااعه . العقاال االشاام  اصااوبه انااوق

 .507الحنح ااال  الع قة الالحنحة بننهملال

قوله أنام صاحنح فاي  عظماه، اأالب  ا   ادنلا  ا  همناة  كلناة  :أقول  

الشم   ند الغاالي كلا فنهل نقص قبال تفأمافه اتالاوفه، نال ا دادت نقالال 

انفاس األ ام لاد  لأعقال كعق نناة ال . بعد ذلغ لتار كالدت  ا تختفاي كأناة

اتالاور اهمال الشاام  االعقال  عال  اا   ألا الغاالاي بعاد تفأمااف. كومانأة 

كمال اا تعل أاه  ا  الشام   ا  جهاة . تظلهمه بهمل، لكنه اهمال الشام   كثام

االلتاال كلا نلقالل  يضل قبل اا يتفأمف ايتالور نل ا داد نقالال بعاد ذلاغ 

 :بشكل ااالح جدا كمل منبننه فنمل يأتي

باأا بهال قبال  فقد كلا لأشم   ناد الغاالاي  كلناة الفمن جهة المكانة،      

ألا األااعمية . تفأمفه اتالوفه     نل  ة العقل له بحكال  ااعمية الغاالاي

في الوقاه الاذي قللاه ال تحمان  اال تقبانح إال بللشام  ال بللعقال، فهنهال  ا  

جهة  خمك نقضه قولهل  ند ل قلله بأنه  ند ل يُتوهل التنالقض فاي  صاوه 
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 نبتاوا ماب  صافلت ا الاوا  الهاذا. الدي   ل ة االالافلت خلصاة يُقادل العقال

نل بعاد ل تفأماف الغاالاي اتالاور ا دادت  كلناة . البلقي تأاي ت تحميفنة

ألنه اصبح ينظم لأشام  نظامو فأمافنة . الشم   نده تماجعل  مل كلنه  أنه

اصوفنة  كثم  مل هي اام نة  ا  ااعمية نال تغأباه النظامو الالاوفنة  أار 

افناه كالا الغاالاي  اادا  . دي الفأمفنة كمل هاو ااالاح فاي إلنالء  أاول الا

باادلنل قولااه بللتقنااة، اجمعااه باان  الشاام  االعقاال فااي . الشخالاانة االخطاالب

إلنلئه    جهة، ااالنتاللر لأتالور كقوله بعأل الغنم االادو الوجاود  ا  

 .اهذا   م مبا  ا بننله اانقنله ف  نعند الك ل فنه هنل. جهة  خمك

تعل اال الغاالااي  اا  الشاام  قباال تفأماافه اتالااوفه ، فااها  وأمااا ماان جهااة     

تعل أه  عه كلا نلقالل بمبم  ذهبنته الفقهناة الشالفعنة ااألااعمية، فللمجال 

كلا ينظم إلر الفقه بمذهبنة الفعنة، االمذهبنة  همل كلنه قميبة    الشام  

فهنهل متبقر الانقة الالجاا اتمثال  لئقال انقا   اذهبنل تعالابنل األ ام الاذي 

ل الفقنااه  ااا  لميااة التفكنااام االحمكااة، ايبقاار يضاااغط  أنااه بأصاااوله يحاام

افما ه ،اكأأ ه تعوقه    لمية التالمر اتحم ه    النظمو الشمولنة 

 أمل بأا التماذهم نفماه نقاص  همال قنال فاي  دلاه ا همنتاه، فهاو . لأشم  

هاذا فضا   أار . دلنل  أر نقص صللبه اانه ينظم بمنظلر  ذهبه ارجلله

. م لال يأ مناال هللا باه  بادا، اال كاالا  أناه الالاحلبة االمااأف األاهاا التماذه

ا همل  ينه الماينوا المذهبنوا فها التمذهم   م  ختأا الل يأ منل الشم  

كمال اا نفعاه لتار . به ، اال فلئدو  نه ألهل العأال ، االامره  كثام  ا  نفعاه

اتكاميس اإا اجد فعد ه  لم     اجوده ألنه ملهل بقوو فاي تقمانل األ اة 

. 508فمقتهاال، اهااذا األ اام ماابا  ا تومااعه فنااه ،الاانس هناال  والاا  تفالاانأه

 . فتعلُ ل الغاالي    الشم  فقهنل كلا فنه نقص كبنم بمبم  ذهبنته الشلفعنة

االمذهبنة الثلننة هي  ا  بال لل اد الغاالاي كالا ينظام إلار  صاوه الادي      

الاح، افنهال  بلطنال بخأفنة  دهبنة  اعمية، اهي خأفنة فنهل دخ  انقص اا

فهي    اتفلقهل    الشم  في  صوه، فهنهال خللفتاه فاي  صاوه  خامك، ألا 

األاعمية في الحقنقة اتخذت  وقفل في األصوه بن  اال تاااه االك بناة  ا  

فتااأنمت .  اا  جهااة  خاامك -قباال انقماال هل –جهااة  ا هاال الماانة االجمل ااة

لماانة ا خااذت بللطاالئفتن   اا  جهااة األصااوه، فأخااذت الالااحنح  اا  اهاال ا

ابماابم ذلااغ خااللف .  509افكلرهاال المخللفااة لأشاام   اا  اال تااااه االك بنااة

الغاالي الشم  في  وقفه    الالفلت اشلهنة تطبنقل االتاا ل بلألاعمية في 
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فت علُ ل الغاالي    الشم  قبل تفأمفه اتالوفه .  وقفهل    الالفلت االعقل 

  تعل أه  عه بعد ل تفأمافه كلا نلقالل ، افنه خأل ااالح لكنه  لم  للال  

 .اتالوفه

نل  ا الغاالي بعد ل تفأمف اتالور ابتعد    الشام  كثناما رأال  ناه       

ألا  ا  يخاللف الاولي . ظل ُ تمتما به، بل اابتعاد  يضال  ا  العقال االعأال

االشاواهد  أار . الالحنح بللضمارو يخللف العقل الالميح االعأل الالحنح

كتبنناه لأمنطاا . ل  نهال   ثأاة  ديادو ا تنو اةذلغ كثنمو جادا مابا  ا  اردنا

الالاوري، اننلئاه  أار طبنعنالت النوناالا اا تمالده  أنهال، اإأفللاه لطميااا 

القمآا ا هل الحديث  ند ل لدد طم  الطللبن  لأحا، اتبننه لأتقنة اتقميمه 

لهل ادفل ه  نهل، اا تملده  أر األللديث الضعنفة االموالو ة االتجلجه 

. أا كبلر الالوفنة يعأموا الغنام، اقولاه بعقنادو الادو الوجاودبهل  ،اقوله ب

ابذلغ خللف الغاالي اخم     الشم  االعقل االعأل اجعأهل اراء ظهامه 

ذلااغ هااو لاااله الغاالااي  اا  الشاام  االعقاال االعأااال، . انتالاالرا لأتالااور 

إنه لله يالف  أملو الغاالاي ، فهاو بللاث بحاث  ا  الحقنقاة، . االتالور

يالل إلنهل، اهاو يظا   ناه اصال إلنهال، الال يعأال  ناه لال  فضل الطميا الل

ألا  نقذه لل ينقذه    الض ه كمل ظ  هو، اإنمل ر له ا   باه . يالل إلنهل

ذلغ لله الغاالي، فهل . !!في ال ه ال يعتمر بولي، اال بعقل ،اال بعأل 

 دنلا ابماهنل يجهل ذلغ  ا  نه تجلهأه لغلية في نفمه ،  ا  نه  أار طمياا 

االحقنقاة  ا الغاالاي  ناد ل . الغاالي في انحمافه    الالاماط المماتقنل   

تالور لل يفعل كمل   ل  دنلا، اإنمل  صبح كل    الشم  االعقال االعأال 

في  حنة    الغاالي، ألنه نظم إلر تأغ األصوه نظمو صوفنة اانتالم بهل 

 .لأتالور    جهة، اهد هل اظل ُ تممكل بهل تقنة    جهة  خمك

يُمتنت   نه  ا  دنلا اباماهنل تبنار  واقاف  -الماب  -وإنهاًء لهذا الفصل    

    واالن  اقضليل ك  نة هل ة جدا تتعأا بلالجتهلد، االمببنة، االالفلت 

ألناه لاال .اأنمهال،  خطاأ فنهاال ااقا  فااي  بللغالت اانحمافالت فااي تقننماه لهاال

للبل بمذهبنته األااعمية يتكأل فنهل بحنلد اام نة ا ق ننة، اإنمل تكأل فنهل أ

 .  االالوفنة، اأأوه في  بي لل د الغاالي

 **** 
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 : الفصل الخام  

 نقد مواقف لعدنان  تتعلق بالشيعة اإلمامية وأهل السنة 

 

 :عدنان ابراهيم يعتقد العصمة في علي:الموقف األول

 هل عند الشيعة حجج قوية ؟: الموقف الثاني

 ر بانتقاد الشيعة للطعن في أهل السنةالتظاه: الموقف الثالث 

الحاارع علاا  انتقاااد أهاال الساانة والسااكوت عاان الشاايعة : الموقااف الرابااع 

 اإلمامية

 االنتصار للشيعة واتهام أهل السنة ببغض آل البيت: الموقف الخام 

 :ذم النواصب والسكوت عن ضالالت الشيعة اإلمامية: الموقف السادس 

 اتهام عدنان لعالم سني بالنصب انتصارا للتشيع اإلمامي: الموقف السابع

 تصديق عدنان للشيعة اإلمامية في ممارستهم للتقية: الموقف الثامن 

 :التكفير بين الفرق اإلسالمية: الموقف التاسع 
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 نقد مواقف لعدنان  تتعلق بالشيعة اإلمامية وأهل السنة

 

يجم قبل الشما  في نقد  واقف  دنلا ابماهنل في  واقفه المتعأقة           

بللشنعة اش ل نة ااهل المنة  ا نبد  هنل ااال  بتعميف  وجا بمذهم الشنعة 

اش ل نة الذي يجهل لقنقته كثنم  ا   هال العأال  ا  جهاة؛ اتعميفاه منماهل 

نناة، ايماهل  نلقشتنل لعادنلا ا كشاف ادلاض اابهلته ا بلطنأاه  ا  جهاة نل

ا اذهم الشانعة اش ل ناة .  يضل  أار القاماء الفهال االمتلبعاة  ا  جهاة نللثاة

 .يقول  أر  ربعة  صوه  ملمنة ينبني  أنهل  ذهبهل

يُعاد هاذا األصال  ا  القاول بتعارض القارآن للتحرياف ، : األصل األول      

نلقض  ملمنلت المذهم اش ل ي، ابدانه ال تقول له قلئمة  ص ، رأل  نه يت

الأشنعة اش ل نة راايلت .    القمآا الكميل اتلريخه الالحنح  نلقضة تل ة

كثنمو في كتبهل الحديثنة االتلريخنة االتفمنمية صمله ا كدت  أر القاوه 

 ذكاام  نهاال المااياالت ا تنااة  اا  . بتعاامض القاامآا لأتحميااف لماام   مهاال

 :  اللدرهل المعتبمو  ندهل 

بهمنلده  ا  ( هجمية 321 ا 321ت )الكأنني   ل رااه  بو جعفم أولها      

 ل اد ار  لاد  ا  النالا  ناه جما  القامآا كأاه : ))  بي جعفم البلقم  نه قله 

كمل  ُناه إال كذاب، ا ل جمعه الفظه كمل نالاه هللا تعاللر إال  أاي با   باي 

ا  عناار ذلااغ  ا القاامآا الااذي كاالا  نااد .  510((طللاام ا األئمااة  اا  بعااده

 .لممأمن  كلا نلقالل ا أنم مأنل    التحميف الالحلبة ا  ل ة ا

رااهاال  يضاال  بااو جعفاام الكأننااي بهماانلده،  اا   بااي  بااد هللا جعفاام  الثانيااة   

إا  أي ب   بي طللم   خم  القمآا إلر النلا لن  فم  : الاللد ،  نه قله

صاأر هللا  -هذا كتلب هللا  ا اجل كمل  ناله  أر  حمد:  نه اكتبه فقله لهل

هاو ذا  نادنل  الاحف جال   : ، اقد جمعته  ا  الأاولن  فقاللوا-أل  أنه ا م

فنه القمآا ال للجة لنل فنه، فقله   ل اهللا  ل تمانه بعد يو كل هاذا  بادا، إنمال 

كاالا  أاايق  ا  خبااامكل لاان  جمعتااه لتقااامؤاه
ا  عناار ذلااغ  ا القااامآا . 511

ل الاذي األصأي الكل ل الحقنقي كلا  ند  أي ، نل  خفله    الممأمن ، ا   ا

 . كلا  ندهل فهو قمآا نلقص 

                                                 
510
 .  51:   2،   األصوه    الكلفي :  بو جعفم الكأنني 
511
 .  215:   1نفس المالدر ،    
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 ل يمتطن  :)) رااهل الُكأنني  يضل،     بي جعفم  نه قله الرواية الثالثة    

 512(( لد  ا يد ي  ا  نده جمن  القمآا كأه ظلهمه ابلطنه أنم األاصنلء 

 . ااالح    ذلغ  ا  ل  ند أنم ه الء    القمآا نلقص . 

  

ُكأنناي بهمانلده ،  ضامونهل   ا   أاي با  ماويد رااهل ال الرواية الرابعة    

 نه كتم إلر إ ل هل  بي الحم   ومر الكلظل ا هو في الحبس ، يمأله  ا  

اال تأتمس دي     لنس    انعتغ :   ور ، فكلا  مل رد به  أنه  ا قله له 

فااهنهل الخاالئنوا الااذي  خاالنوا هللا ارمااوله، اخاالنوا   لناالتهل، اتاادري  اال ... 

 . 513لتهل ، ائتمنوا  أر كتلب هللا فحمفوه ابدلوهخلنوا   لن

 

:  اردت بهمنلد آخام،  فالده  ا رد إ ال هل الكالظل هاو قولاه ونف  الرواية  

ال تأخذا  عللل دينغ    أنم انعتنل، فلنغ إا تعديتهل  خاذت ديناغ  ا    ((

الخلئنن  الذي  خلنوا هللا ارموله، اخلنوا   لنلتهل، إنهل اؤتمناوا  أار كتالب 

هللا جل ا   فحمفوه ابدلوه ، فعأنهل لعناة هللا العناة رماوله العناة   ئكتاه 

ااالح . 514((العنة آبلئي الكمال البمرو العنتي العنة انعتي إلر يول القنمة 

ض لأتحميااف ا التبااديل  أاار  ياادي   اا  الااماايتن   ا القاامآا الكااميل تعاامق

 .  خالول الشنعة لمم   ل راايلت الشنعة اش ل نة

ذكمهاال المفماام الشاانعي  حمااد العنلاااي فااي تفماانمه ،  لروايااة الخامسااةا    

لاو ال  ناه  ياد فاي كتالب هللا انقاص  :    نمم  ا   بار جعفام قاله :بقوله 

فللمااية صميحة باأا القامآا الكاميل .  515 نه،  ل خفي لقنل  أر ذي لجر

ض لأتحميف بللايلدو ا النقاللا لمم   ل المااية  ..تعمق

 

رااهاال الكأننااي بهماانلده ،   اا   بااي  بااد هللا جعفاام  ادسااةوالروايااة الس   

اإا  ناادنل لمالااحف : )) الالالد    نااه  جاالب  اا  ماا اه  لاد الشاانعة فقااله 

ا ال  الاحف فلطماة   : قأاه: فلطمة ، ا ل يدريهل  ل  الحف فلطمة   قله

 الااحف فنااه  ثاال قاامآنكل هااذا ناا    اامات، اهللا  اال فنااه  اا  قاامآنكل : قااله

 !!! .  م ااالح ال يحتل  إلر تعأنا ا األ. 516((لمر االد

رااهال الكأننااي بهماانلده ، ا   بااي  بااد هللا   -الماالبعة -ا المااياة األخناامو    

صاأر هللا -إلار  حماد  - أناه الما ل-إا القمآا الاذي جالء باه جبمائنال : قله

                                                 
512
 .  51 :  2نفس المالدر ،    
513
 .  215،  213:   1نفس المالدر ،    
514
 .  53،  52:   1التنلر  عمفة المجله ،   : الطومي  
515
 .  31:    1تفمنم العنلاي  ، المكتبة العأمنة ، طهماا ،    
516
 .  23، 22:   1الكلفي  ،    
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ا هااذه الماايااة فالااأه بعااض  اال .  517ماابعة  شاام  لااف آيااة - أنااه ا مااأل

قة ، ألا قمآا المااية الشنعنة فنه نا    امات  ال  الرت إلنه المااية الملب

 لاف  12: ،  قلبال 1111: في القمآا الحقنقي الذي بان   يادينل ،ا  ادد آيلتاه

 !! . فللفلر  العددي كبنم جدا . آية لمم المااية الشنعنة 

    

إلر تأغ الماايلت توجد راايلت انعنة  خامك كثنامو  االرت  وباإلضافة    

ض القم الاه إلر تعمق آا الكميل لأتحميف ، بذكم نملذ     ا يلت التي تعمق

 . ذكم  نهل  ربعل فقط . لأتحميف لمم   مهل 

 ناه قاله  -جعفام الالالد –رااهل الكأنني بهمنلده     باي  باد هللا  أولها،   

األئماة [ ااالياة ] في االياة  أاي )ا   يط  هللا ارموله : " في قوله تعللر

ااالااح  اا  الماايااة  ا . 518هكااذا نالااه"  ظنماال فقااد فاال  فااو ا (  اا  بعااده

الايلدو لنمه تفمنما لةية ،ا إنمل هي جاء    ا ية لمم   مهال ، بادلنل 

فل ياة لمام المااياة الشانعنة قاد . هكاذا نالاه :  نهل  ققبه  أر ذلغ بقولهل

 .تعمقاله لأتحميف 

 ناه  -جعفام الالالد –، رااهل الكأنني بهمنلده ،     باي  باد هللا  الثانية    

لنس له ( بوالية  أي)مأه ملئل بعذاب ااق  لأكلفمي  : " قله في قوله تعللر

- أار  حماد  - أناه الما ل -هكذا اهللا نااه بهال جبمائنال:)) نل قله" داف   

 . 519(( -صأر هللا  أنه اآله

 -جعفام الالالد -منلده ،     ا   باي  باد هللا، رااهل الكأنني بهالثالثة      

كأمالت فاي  حماد " القد  هدنل إلر آدل  ا  قبال :)) "  نه قله في قوله تعللر

فنماي " ا أي ا فلطمة االحم  االحمن  ااألئمة  أنهل الم ل    ذرياتهل 

 .520(-صأر هللا  أنه اآله -هكذا اهللا ناله  أر  حمد" 

 -البالقم-رااهل الكأنني بهمنلده     باي جعفام  -المابعة-ا المااية األخنمو  

لكالا ( فاي  أاي)الو  نهل فعأوا  ل يو ظاوا باه " قله هكذا ناله هذه ا ية 

 . 521"خنما لهل

تأغ الماايلت صميحة بأا الشنعة يعتقداا بأا القمآا الكميل قد تعمض      

اهااي رااياالت بلطأااة قطعاال باادلنل القاامآا . لأتحميااف  أاار  ياادي الالااحلبة

تلريخ الالحنح ، لك  لنس هنل  وال  تفالنل ذلغ، اإنمل نح  فاي صادد اال

 .  مض  وجا ألصوه  ذهم الشنعة اش ل نة

                                                 
517
 .  212:   2نفس المالدر ،    
518
 .  353:   1نفس المالدر ،    
519
 .  321:   1نفس المالدر ،    
520
 . 351:   1نفس المالدر،    
521
 . 325:   1نفس المالدر ،    
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تكفنام الالاحلبة اكال : األصل الثاني من أصول ماذهب الشايعة اإلمامياة    

هذا األصل، يقوه به الشانعة اش ل ناة :    لنس  أر  ذهم الشنعة اش ل نة

الالاميحة لأقامآا الكاميل االماايالت الحديثناة رأل ظهاور بط ناه لمخللفتاه 

 ا   مااه المااياالت الشاانعنة اش ل نااة . االتلريخنااة الالااحنحة الموافقااة لااه 

ارتداا    دي  اشما ل   -صأر هللا  أنه ا مأل-بعد افلو المموه -الالحلبة

ا مابم ذلاغ . ا كفماا به ، ا فمدت  خ قهل كأهل إال ن نة ،  ا  ربعة فقط 

فاوا " لا" لشنعة  نهل  نكماا لمم   ل ا  أاي ا بنلئاه فاي اش ل اة ، ا لمق

 : ذكم  نهل الماايلت الشنعنة ا تنة. القمآا شخفلء الوصنة 

-رااهل  حد  الشنعة  بو جعفم الكأنني بهمنلده ، ا   باي جعفام أولها      

إال  -صااأر هللا  أنااه اآلااه -كاالا الناالا  هاال ردو بعااد النبااي : )) قااله -الباالقم

المقاااااداد بااااا  األماااااود ،ا باااااو ذر : ا ااااا  الث ناااااة   فقاااااله: ناااااة، فقأاااااهن 

 . 522((الغفلري،امأملا الفلرمي رلمة هللا ابمكلته  أنهل 

قأاه : رااهل الكأنني  يضل بهمنلده،  ا   لمماا ب    ان  قاله:  الثلننة     

جعأااه فاادان  اال  قأناال لااو اجتمعناال  أاار ااالو  اال : ))  -الباالقم -ألبااي جعفاام

 ال  لدنغ بأ جم    ذلغ، المهلجماا ا األناللر ذهبوا إال : فقله  فنننلهل 

 . 523...((ن نة  -ا الر بنده  -

 -البالقم -رااهل الكأنني بهمنلده ، لنلا  ا   بناه،  ا   باي جعفام: الثللثة    

ال ا لكانهل كالنوا  مابلط :  ال كالا الاد يعقاوب  نبنالء   قاله: )) قأاه لاه: قله

  يفلرقوا الدننل إال معداء تلبوا اتاذكماا  ال صانعوا ،  االد األنبنلء ، الل يك

اإا الشنخن  فلرقل الدننل الل يتوبل ، ا لل يتذكما  ل صانعل باأ نم الما  نن  ، 

لماام -ااالااح  اا  ك  ااه.  524فعأنهماال لعنااة هللا االم ئكااة االناالا  جمعاان 

 .-رالي هللا  نهمل- نه يقالد  بل بكم ا مم ب  الخطلب -المااية

إذا : رااهال المفناد بهمانلده، قاله  باو الحما   ومار ابا  جعفام : بعةالرا     

 - يا  لااواري  حمااد باا   بااد هللا رمااوه هللا )) كالا يااول القنل ااة ناالدك  ناالد 

الاذي  لال ينقضااوا العهاد ا ضاوا  أناه   فنقاول مااأملا  -صاأر هللا  أناه اآلاه

 . 525((االمقداد ا بو ذر 

    بد الملم  ب  : لاي ،ا  فلدهل المااية الخل مة رااهل المفمم العن    

التاي نقضاه أالهال  ا  بعاد قاوو :) قله - ي جعفم الاللد -مللل األال  نه

 .  526(( لئشة هي نكثه إيملنهل (  نكلنل

                                                 
522
 . 1:    1الكلفي ،   : الكأنني 
523
 .  311:   2نفس المالدر ،    
524
 .  11:   1نفس المالدر ،    
525
 .  131: االختالل  ، لققه  أي الغفلري نشمته جمل ة المدرمن  بقل ، إيماا ،  : المفند  
526
 .  32:   2تفمنم العنلاي ، المكتبة العأمنة اشم  نة  ، طهماا ،    : حمد العنلاي  
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 بر بالنم  ا  جعفام با   حماد )) الملدمة رااهل  يضل العنلاي ،         

بجهنل لهل مابعة  باواب، بلبهال األاه لأظاللل اهاو  رياا ، ابلبهال ي تر : قله

الثلني لحبتم، االبلب الثللث لأثللث، االماب  لمعلاياة، االبالب الخال س لعباد 

ااالااح  اا  الماايااة  ا  ريااا هااو  بااو بكاام الالااديا ، ا .  527... ((المأااغ 

. رالي هللا  انهل  -لبتم هو  مم ب  الخطلب ،االثللث هو  ثملا ب   فلا

ا  عنر  ريا لمم الشنعة هو األاه ،االعمب كلنه تتشلءل بارقاة العان  

 .528، ا لبتم  عنله الثعأم

اب   حبوب، :  رااهل الكأنني بهمنلده،  فلدهل  -الملبعة–المااية األخنمو    

إا العل ة : -البلقم -قأه ألبي جعفم:     مما ب   بي المقدال،     بنه قله

لنث اجتم  النلا كلنه رالال هلل جال ذكامه ا ال  يا موا  ا بنعة  بي بكم

:  ا  بعاده   فقاله  باو جعفام  -صأر هللا  أنه اآله -كلا هللا لنفت    ة  حمد 

أ اْه }:  ا  ل يقمؤاا كتلب هللا ،  ا لنس هللا يقوه ُماوهف ق اْد خ  ادف إ الَّ ر  مَّ ل ُ ح  ا   

لت    ْا قُت ل  انق أ   ُمُل   ف ه ا  َّ ق ب ْناه      ق ْبأ ه  المُّ أ ار     أ ر   ْ ق لب ُكْل ا     ي نق أ ْم    ْبتُْل   

ُ الشَّلك م ي   
ن ْجا ي هللاق م  ْنبلً ا    ا 

: قله.  -133:مورو آه  مماا-{ف أ   ي ُضمَّ هللاق

 ا لنس قد  خبام هللا  اا اجال : إنهل يفمماا  أر اجه آخم، فقله: فقأه له

تأفوا    بعد ل جلءتهل البننالت لناث    الذي     قبأهل    األ ل  نهل قد اخ

هُْل } : قله ف    ب ْعض  ر  ُ ا  أَّل  هللاق ْنهُل  َّ  ك  أ ر ب ْعٍض  ل هُْل    ْأن ل ب ْعض  ُمُل ف ضَّ ت ْأغ  المُّ

ال     ُ الء هللاق ل اْو ا  يَّْدن لهُ ب ُماح  اْلقُُدا  ا 
ْمي ل  اْلب نلن لت  ا    نم ر اْب      آت ْنن ل    لٍت ا  ج  د ر 

اْ  ا اْنهُل  َّ ل اـك    اْخت أ فُاوْا ف م  الءْتهُُل اْلب نلن الُت ا  ال ج  ا  ب ْعاد     ه ل  ل ي       ب ْعد  ْقت ت ل  الَّذ 

ال يُم ياُد  اُل      ي ْفع 
ك  َّ هللاق لـ  ل اْقت ت أُوْا ا     ُ لء هللاق ل ْو ا  ف م  ا  ْنهُل  َّ  ك  ماورو -{آ     ا   

افاي هاذا  ال يماتده لاه : )) ذلاغ بقولاه نل  ققم الكأنناي  أار.  -253:البقمو

قد اختأفوا    بعده فمنهل  ا   -صأر هللا  أنه اآله - أر  ا  صحلب  حمد 

اهذا االمتداله بلطال قطعال، ألا القامآا الكاميل .  529((آ   ا نهل    كفم 

اهد لأالحلبة بلشيملا االعمل الالللح ابللخنمية، اا ادهل بللنالام إا هال 

 .فتحقا لهل ذلغ في دالة الخ فة الماادوكلنوا    نن  صللحن  

اال تقالد به ل اة  أاي  :األصل الثالث من أصول ماذهب الشايعة اإلمامياة    

هاذا األصال هااو . ا االده، ا الامتهل ا أمهال لأغنام ااجاوب اشيمالا بهال

 صاال األصااوه  نااد الشاانعة اش ل نااة، اا تقاالدهل بااه  اصااأهل إلاار اال تقاالد 

ا اا  . يُمااقط كاال  صااوه  ااذهبهل بللضاامارو ابط نااه. بلألصااوه األخاامك

أمائاام  ااذهم الشاانعة اش ل نااة  ا  باادا اش ل ااة هااو  يضاال ظاالهم الاابط ا 
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 يضاال، ألا القاامآا الكااميل لماال   اام الخ فااة لماامل اجعأااه اااورك باان  

اال ك ل     ل . الممأمن  النس خلصل بفمد ،اال  ممو، اال  لئأة اال قبنأة

ة رااياة إذا خللفتاه، اإا بأغاه  ماايالت اش ل اة قمره القمآا، اال قنمة أليا

اهااذا هااو الماابم الااذي جعاال الشاانعة اش ل نااة يقولااوا .   يناام المااياالت

بتحميف القمآا  ند ل اجداه يانقض إ ال تهل الخمافناة، التاي هاي  ا  جهاة 

فلش ل ة الشنعة بلطأة ألنهل  خللفاة لأحكال الشاوري . خمك نقض لختل النبوو

ا    نللنة، ابلطأة ألنهل تنقض ختل النبوو الذي  كده القمآا الذي  كده القمآ

 .االحديث    نللنة  خمك

ا  ااال راايااالت الشااانعة التاااي تقاااوه به ل اااة  أاااي ا االده، ااتالااالفهل      

بللعالاامة ا أاال الغناام ااجااوب اشيماالا بهاال اطاال تهل ، فمنهاال المااياالت 

 : ا تنة

 ناه قاله  -جعفم الالالد - بد هللا رااهل الكأنني بهمنلده ،     بي :أولها    

كأملت في  حماد ا أاي ا " القد  هدنل إلر آدل    قبل :)) " في قوله تعللر

هكاذا " فنماي " فلطمة االحم  االحمن  ااألئمة  أانهل الما ل  ا  ذرياتهل 

 .530(-صأر هللا  أنه اآله -اهللا ناله  أر  حمد

لاو ال  :    بر جعفم قاله رااهل المفمم الشنعي  حمد العنلاي ،:  الثانية  

 عنار . 531 نه  يد في كتلب هللا ا نقص  ناه،  ال خفاي لقنال  أار ذي لجار

خفي  أر النالا ألا الالاحلبة لاذفوه  -اش ل ة--ذلغ  ا هذا الحا الما ول

 !! . الم  تحميفهل لأقمآا 

 نه قله  -جعفم الاللد –رااهل الكأنني بهمنلده،     بي  بد هللا  :الثالثة    

األئماة [ ااالياة ] في االياة  أاي )ا   يط  هللا ارموله : " ه تعللرفي قول

 .   532هكذا ناله" فقد فل  فو ا  ظنمل (    بعده

بلب  ال ناص :  فلدهل  ا الكأنني  اال  في كلفنه  بحثل  نوانه  :الرابعة    

هللا ارموله  أر األئمة االدا االدا ، نال ذكام طلئفاة  ا  األخبالر ،  نهال ، 

 اا  قااوه هللا  ااا  -جعفاام الالاالد –الاانم قااله مااأله  باال  بااد هللا  اا   بااي ب

نالاه فاي :: فقاله"  طنعوا هللا ا طنعوا المموه ا الي األ م  انكل : " اجل

فمال لاه : إا النلا يقولاوا: ، فقأه له"  أي ب   بي طللم االحم  االحمن 

إا  :قولاوا لهال: فقاله: لل يمل  أنل ا هل بنته  فاي كتالب هللا  اا ا جال  قاله

نالاه  أناه الالا و الال يمال هللا لهال ن نال  -صأر هللا  أنه اآلاه-رموه هللا 
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هاو الاذي فمام ذلاغ  -صاأر هللا  أناه اآلاه-اال  ربعل، لتار كالا رماوه هللا 

لهل، اناله  أنه الاكلو الل يمل لهل    كل  ربعن  درهمل درهل، لتر كلا 

لهل، اناه الح  فأل يقل هو الذي فمم ذلغ  -صأر هللا  أنه اآله -رموه هللا

هو الذي فمم  -صأر هللا  أنه اآله -طوفوا  مبو ل لتر كلا رموه هللا: لهل

  533" طنعااوا هللا ا طنعااوا الممااوه ا الااي األ اام  اانكل " ذلااغ لهاال، انالااه 

))534 . 

 الار ))  :قاله -البالقم-رااهل الكأنني بهمنلده ،    باي جعفام: االخل مة   

فلمتممااغ بللااذي  الااي إلنااغ إنااغ  أاار " أنااه اآلااه هللا إلاار نبنااه صااأر هللا  

إنااااغ  أاااار االيااااة  أااااي ا أااااي هااااو الالااااماط : قااااله" صااااماط  مااااتقنل 

 .535((الممتقنل

     

تتعأااا بنااااه آيااة إنااذار العشاانمو األقاامبن    -الملدمااة -االماايااة األخناامو   

إا : ))"   - أناه الالا و االما ل-،فكلا  مل ارد فنهل  نهل   مه   ا النبي

  ااا اجاال قااد   منااي  ا انااذر  شاانمتي األقاامبن  ارهطااي المخأالاان ، هللا

ا نتل  شنمتي األقمبوا ارهطي المخأالوا اإا هللا لل يبعث نبنال إال جعال 

له     هأه  خل ااارنل اا يما ااصنل، فأيكل يقول يبليعني  أر  ناه  خاي ا 

ا ياامي ا اارنااي داا  هأااي ، ا اصااني اخأنفتااي فااي  هأااي ايكااوا  نااي 

اهللا : لة هلراا     ومر، أنم  نه ال نبي بعدي   فأماكه القاول فقالهبمنا

فقاالل  أااي اهاال : قااله". لنقااو   قاالئمكل  ا لنكااون  فااي أناامكل، ناال لتنااد   

ادا  ناي فادنل :" ينظماا إلنه كأهل، فبليعه ا جلبه إلر  ل د له إلنه، فقاله لاه

ن  كتفناه ابان  افاتح فالن، ففتحاه فنفاث فناه  ا  ريقاه، اتفال با:  نه، فقله لاه

 .  536"ندينه 

فمنهال  ال رااه الكأنناي وأما عان صافات أةماة اإلماماة الشايعية الخرافياة،   

))  بهمنلده ،     أر المالل  نه ذكم  اصلر  ئماة الشانعة اش ل ناة ،  نهال 

اش ااالل المطهااام  ااا  الاااذنوب ا المبااام   ااا  العناااوب، المخالاااو  باااللعأل، 
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 لل االد دهامه، ال يدانناه الاد اال يعلدلاه اش... المومول بللحأل، نظلل الدي  

 للل، اال يوجد  نه بده اال له  ثل اال نظنم،  خالو  بللفضال كأاه  ا  

ا اد  ...  أنم طأم  نه له اال اكتملب بل اختالل     المفضل الوهلب

قأبه ينلبن  الحكمة، ا لهمه العأل إلهل ل، فأل يعي بعده بجواب، اال يحنام فناه 

 عالااول   يااد  وفااا  ماادد، قااد   اا  الخطلياال االالاال   اا  الالااواب، اهااو

 . 537... ((االعثلر 

 -جعفم الاللد –المااية الثلننة ،رااهل الكأنني بهمنلده ،    بي  بد هللا     

 نال قمانل )) : كثنما  ل يقاوه - أي ب   بي طللم-كلا   نم الم  نن : ... قله

مبقني إلنهل  لد قبأي  أمه القد  ُ طنُه خاللال  ل ... هللا بن  الجنة االنلر 

المنليل االب يل، ااألنملب افالل الخطلب ، فأل يفتني  ل مبقني، الل يعااب 

 .  !!!!538(( ني  ل ألب  ني 

 فلدهاال  ا  حااد  الشاانعة الكأننااي االاا   - -األخناامو -الماايااة الثللثااة     

إا األئماة يعأماوا  أال  ال كالا ا ال : بالب : كتلبه الكلفي ،  نوانه بحثل في 

نال ذكاام رااياة بهماانلد بهمانلده ،  اا  . يكاوا ، ااناه ال يخفاار  أانهل الشاايء 

الشانعة جمل اة  ا    -جعفام الالالد -كنل     بي  باد هللا: منف التملر قله 

لنس  أننل : نلفقأ  أننل  ن   فللتفتنل يمنة ايممو فأل نم  لدا: في الحجم فقله

لااو كنااه باان   وماار  -ناا    اامات -ارب الكعبااة ارب البننااة :  اان  فقااله

لانس فاي  ياديهمل، الا  االخضم ألخبمتهمال  ناي   أال  نهمال ا ألنبأتهمال بمال

الاال يُعطناال  أاال  اال ،   طناال  أاال  اال كاالا - أنهماال الماا ل- وماار االخضاام 

صاأر -رماوه هللا   يكوا ، ا ل هو كلئ  لتر تقول المل ة ، اقد ارنناله  ا

 . 539((ارانة  -هللا  أنه اآله

تأااغ اااواهد  اا  رااياالت الشاانعة فااي إ ل ااة  ئمااتهل اصاافلتهل، االحكليااة     

بلطأة  صا  افم ال، فا  تأاغ اش ل اة  ا  ديا  اشما ل ، اال تأاغ الالافلت 

 .يالح ام ل اال  ق  اصف بشم بهل مواء كلا نبنل  ا النل  ا إنملنل  لديل

اال تقاالد  :ماان أصااول مااذهب الشاايعة اإلماميااة -الرابااع -ألخيااراألصاال ا    

،   ام باه  اذهم الشانعة ارااا  ا  -إظهلر المامء خا ر  ال يُابط  -بللتقنة

 ئمتهل في فضأه أمائم ا جلئم جعأه التقنة هي  صال الادي  ،  نهال  نهال 

إنكال  أار ديا   ا  كتماه   ااه هللا ، )) : رااا    بعض  ئمتهل  نه قله لهل

إا تمااعة   شاالر الاادي  فااي التقنااة ، اال دياا  ))ا. 540(( ذا ااه  ذلااه هللا ا اا  

                                                 
537
 .333:   2االلتجل  ،   : ا الطبممي .  331:   3األ للي،   : ا اب  بلبويه . ا  ل بعدهل  311:   1الكلفي ،   : الكأنني 
538
 . ا  ل بعدهل  311:   1نفس المالدر ،   : الكأنني 
539
 . ا  ل بعدهل  111:   2  :  الكلفي 
540
 .  332:   2المالدر الملبا ،   : الكأنني  



232 

 

لماا  ال تقنااة لااه ، االتقنااة فااي كاال ااايء إال فااي النبنااذ االممااح  أاار الخفاان  

))541. 

تأااغ األصااوه األربعااة هااي  صااوه بلطأااة ااام ل ا قاا   اا  داا اااغ       

األا  ألنهل ظلهمو البط ا النس هنل  جله التوم  لبنلا دلضهل    جهاة؛

كل    ينظم فنهل بتدبم ايانهل بمناااا اشما ل ماندرن بمام ة  نهال بلطأاة 

النمه    اشم ل    جهة نلننة؛امندرن اا تأغ األصوه تمثل بذاتهل دينل 

جديدا لنس فنه    اشم ل إال االمل    جهاة نللثاة؛ ايتانق   ا اال تقالد بهال 

االشلهد  أار ذلاغ  يضال  ا  .هو هدل لدي  اشم ل اكفم به    جهة رابعة 

 ال رااه  بادلنل. الشنعة اش ل نة  نفمهل يعتمفوا بأنهل  أار ديا  خال  بهال

إنكل  أر دي     كتمه   ااه هللا ا ا   ذا اه : ))الكأنني    جعفم الاللد  

فللقول  أر دي  خل  بهل لنس فنه    دي  اشم ل إال االمال . 542(( ذله هللا

 أر القلرئ  ا ينتبه إلنه  ند ل ننالقي  ادنلا اهذا الذي . ااكأنلت هل شنة

ابماهنل في تشنعه انبنق  تحميفلته ا بلطنأه في تفضنأه لأتشن  اش ل ي  أار 

المذهم المني، ادفل ه    الشنعة اانتاللره لهل بلألبلطنل االشبهلت  أار 

 .لملب  هل المنة

 وافا ا  ل  ذهم  هل المنة فهو خ ر  ذهم الشنعة تمل ل، اهو  ذهم   

لأكتاالب االماانة ، اال  جااله لأمقلرنااة باان  توافااا  ااذهم الماانة  اا  القاامآا 

إنه    الثلبه قطعل  ا  هل المنة ال يطعنوا في . ا نلقضة  ذهم الشنعة له

اال يعتقداا العالمة في  لاد .اال يكفقماا اال يمبوا الالحلبة . القمآا  بدا

الغناام إال هللا تعااللر،  ا ناادهل ال يعأاال. - أنااه الالاا و االماا ل-بعااد النبااي

اال يكفماا إال     نكام   اما  عمافال  ا  . االخ فة اورك بن  الممأمن  

ابمل  نه بننل  صوه الشانعة األ ل ناة، ااتضاح . الدي  بللضمارو بعأل اقالد

 خللفتهاال لاادي  اشماا ل ا ااذهم  هاال الماانة، فهنااه انط قاال  اا  هااذا مااننلقي 

 ل نة ااهل المنة، انبن   يفهال ابط نهال  واقف  دنلا المتعأقة بللشنعة اش

 : انكشف    اجه  دنلا الشنعي اش ل ي    خ ه  واقفه ا تنة

 

 :عدنان ابراهيم يعتقد العصمة في علي : الموقف األول
بعااد ل بااللغ  اادنلا ابااماهنل فااي الثناالء  أاار الغاالااي اأاا  فنااه انتقاال إلاار    

: ، فقاله -رالاي هللا  ناه -مالغأوي في الالحلبي الجأنال  أاي با   باي طللا

 ال  ؤنام لعأاي ، ل  ؤنم لالللبي    الفضالئل بلألمالنند الالاحلح االجنالد))
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كمل قله اش لل  لمد اامحل  با  راهوياه اإمامل نل القلالاي ،ب   بي طللم

 عاامار اكثاام صااحلبي لااه فضاالئل نلبتااة ، الجهضاامي اأناام هاا الء كثناام

هاذا كا ل ، مالنند  الفي كا لنلبتاة بلأل، بلألملنند اش الل  أاي با   باي طللام

ارلمة هللا -رالواا هللا تعللر  أنه-الذي يحفظ  لف  لف لديث،اش لل  لمد

:   نام الما  نن  لان  قاله - أناه الما ل– أر اش لل  لماد إذ  نالاف  أاي 

يل بني ذان رجال فاتي لاه   دائاه  ا  : فقله ، اُمبل     أي ا مألة  أي 

إقم  منمته ،تجد لعأي اي تنتقاله فنه اييمتحنل  ا ، نقنالة فأل يجداا له 

 ناال  نااغ ا نااه : ) لااذلغ النبااي قااله لااه،  جناام المجاال هااذا ،إقاام  تلريخااه ، 

  .543  )) ني

قوله بلطل في  عظمه، ا دنلا  جلهل  ا جللد  علند،  ا اانعي  :أقول     

ألناه  . اهو بذلغ يعتقد العالمة في  أي    لنث يادري  ا ال يادري. إ ل ي

 والااو  الفضاالئل هااو فتنااة  اا  الفاات  التااي اواااه  أنناال دينناال إا :  اال

ايجاام  ا ننظاام إلنهاال بمنظااور الااولي الالااحنح االعقاال . ا فماادت تلريخناال

 -الالميح ال بمنظاور الماذاهم االفام  التاي قل اه  أار راايالت الفضالئل 

اهذا  مل بلطال اانحامار . االتي  صبحه دينل يُتعبد به  - عظمهل  كذاب

ا الفضلئل ألصحلبهل ، ا همل  كثامت  ا قأاه فا  دخال لهال    الشم  ، أل

في الشم  اال فضل لالللبهل  أار أنامه  ا  النالا فاي تاولي الخ فاة اال 

ألا هللا تعللر جعل   م الخ فة اورك بن  المماأمن  يختالراا  ا  . أنمهل

فأو اختلر .يحكمهل بللمالل ااالختنلر لتر اإا  ختلراا  قأهل  أمل اا فض  

لبة  ناللريل خأنفة لكلنه خ فته صحنحة، الاو  ختالراا تلبعنال لكلناه الالح

الاانس لالااللم الفضاالئل تقاادل  أاار أناامه إال إذا .  خ فتااه صااحنحة  يضاال

ألناه ال دخال لأفضالئل فاي . اختلره المماأموا اإال فعأناه  ا يبقار فاي  كلناه

. مهاال  اام الخ فااة، الأهاال إال إذا اختاالر الناالا ذلااغ الفلالاال لفضاالئأه  ا لغن

ا أنه فللذي  اقل وا  ذاهبهل ا قلئدهل ادينهل  أر فضلئل  ئماتهل لتار اإا 

ألا .صااحه فهاال  أاار خطااأ اال يالااح االلتجاال  بهاال  باادا فااي دياا  اشماا ل

اشماا ل لاال يأ مناال بااأا نااولي الخ فااة لماا  هااو  اا  آه البنااه ، اال لماا  هااو 

مال جعال صللم  أل، اال لم  هو صللم قوو، اال لم  هو    قاميي، اإن

  اام الخ فااة  اااورك باان  الممااأمن   اا  اختاالراه بللشااورك االمالاال فهااو 

الل يو  أللد  - أنه الال و االم ل-اقد توفي النبي.  خأنفة كلئنل    كلا

ا أنه فعأار الاذي   قال وا ديانهل .    بعده، فطبا األ م القمآني تطبنقل  مأنل

دا النمجعااوا إلاار  أاار الفضاالئل مااواء صااحه  ل لاال تالااح فأنم ااوا بهاال بعناا
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القامآا الكاميل لنأخاذاا  ناه ديانهل، نال  ا  المانة الالاحنحة الموافقاة لأقاامآا 

 .الكميل

إا كثمو الفضالئل المماياة لعأاي با  اباي طللام ماببهل لنماه كثامو  :ثانيا   

فضلئل  أي اتمنااه بهال  ا  أنامه  ا  كبالر الالاحلبة، اال  نهال صاحنحة، 

ا اااوت كثنااام  ااا   أمااالء   نااالا اإنمااال ماااببهل اناااه  ااال  فاااي   ااا  الفتناااة 

الالحلبة، فكثمت الفت  االمشلكل االنوا ه ااألقضانلت فكالا النالا ياأتوا 

ا اا   ماابلب كثاامو الممااياالت . إلنااه بعااد ل  االت كثناام  اا  كباالر الالااحلبة

اخلصاة . المنموبة إلر  أي ايضال كثامو الكاذب  أناه  ا   حبناه ا بغضانه

قااه لااه الفضاالئل ااألقااواه ا ا  عظاال الفاام  المنحمفااة انتمااه إلنااه ،فلختأ

. ،  كثامهل  ا  الشانعة األ ل ناة-رالي هللا  ناه-االمواقف انمبتهل إلر  أي

اه الء لمال اختأقاوا دينال ا رداا باه هادل اشما ل نمابوه إلار  أاي اآه بنتاه 

اقد كذبوا  أنه راايلت لديثنة اتلريخنة  كثنمو جادا انتالالرا . ارا ابهتلنل

الشاانعة –لمحقاا ابا  قانل الجو ياة  ا المافضاة فقاد ذكام ا. لماذاهبهل البلطأاة

االعه    فضلئل  أي ا آه البنه نحو ن نملئاة  لاف لاديث ،  –اش ل نة 

إا هذا أنم  متبعد ، فأو تُتب   ال  ناد المافضاة  ا  تأاغ الماايالت : نل قله 

تأااغ األماابلب ااألفعااله هااي التااي  دت إلاار تضااخل . 544لُوجااد األ اام كااذلغ

 .المماايلت االفضلئل المنموبة إلر  أي ب   بي طللم

االشلهد  أر ذلاغ ايضال  ا  عظال الامااو الكاذابن  االمحامفنن  لأحاديث     

: االتلريخ في القماا الث نة الهجمية األالار كالنوا  ا  الشانعة،  انهل  اث  

ل باا   حمااد الكأبااي، انالاام باا   اااالل  حمااد باا  الماالئم الكأبااي، اهشاال

لتر اا بعض العأملء  باماا  ا  قأقهال   ا  كثامو المماايالت . 545اأنمهل

اااعبة باا  الحجاال  ،الالاان  باا  :  اانهل. المنمااوبة إلاار  أااي ارفضااهل لهاال 

 – ل ُكذب  أر  لد    هذه األ ة  ل ُكاذب  أار  أاي : ))  ل م ، إنهمل قلال

 ل ة  ل يُاماك  ا   أاي با  : منمي   ، اقله  حمد ب ((  -رالي هللا  نه 

لدننل ابلبة با  ماوار لادننل ااعبة ))اقله الجو جلني . 546 بي طللم بلطل

    مما ب   مو    اب   بي لنأر قاله صاحبه  أنال فاي المافم االحضام 

ا أنااه فأاانس صااحنحل قااوه  اادنلا  اا  . 547((فكاال  اال يحاادنوا  نااه بلطاال

" ألمالنند الالاحلح االجنالد ل  ؤنم لالللبي    الفضالئل بل : "فضلئل  أي
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فهل  دنلا جلهل  ا . فهذا   ل بلطل االعكس هو الالحنح .  ثل  انم لعأي

 . يتجلهل لتشنعه اأأوه في  أي    

 أمل بأا الفضلئل التي صحه لعأاي لنماه خلصاة باه فقاد اتالاف بهال       

ا  اال الحااديث . كثناام  اا  الالااحلبة  ا بعضااهل ، لاانس هناال  والاا  تفالاانأهل 

فهاو لاديث الاعنف بمابم  . 548  )) نل  نغ ا نه  ني) )ه  دنلا  الذي ذكم

فاها صاح فهاو  . 549 حمد ب  إمحل ، اقاد صاححه األلبالني بطمقاه اااواهد

ا ا  ابنتاه فكال  - أناه الالا و االما ل-  م  لدي ألا  أنل اب   ال النباي

لك  ذلاغ الوصاف اصاف باه النباي . فأي  الفضنأة هنل   .  نهمل    ا خم 

إا األااعمين  : ))اهل لنموا     قلربه  ناد ل  ننار  أانهل بقولاه األاعمين 

إذا  ر أوا في الغاا  ا قل طعلل  نللهل بللمديناة جمعاوا  ال كالا  نادهل فاي 

. 550((فهم مني وأنا منهمنوب االد نل اقتمموه بننهل في إنلء االد بللموية 

 باي  أناه الالا و االما ل قاله فاي فضال –افي صحنح البخالري  ا النباي 

قله إنه لنس    النلا  لد      أاي فاي نفماه ا للاه  ا   باي بكام : )) بكم

الو كنه  تخذا    النلا خأن  التخذت  بل بكم خأان  الكا  . ب   بي قحلفة

مداا  ني كل خوخة في هاذا المماجد أنام خوخاة  باي . خأة اشم ل  فضل

 .551((بكم

لانس دلان   أار صاحتهل، ألا إا اجاود األمالنند لتأاغ المماايالت  :ثالثاا    

الذي  اختأقوا األخبلر اختأقوا لهل  ملنندهل، فلأل م لنس صعبل، بل هاو ماهل 

فا  توجاد  نادهل . جدا  ند الكذابن  فهال يختأقونهال  ا يأخاذانهل  ا  أنامهل

كمل اا اجود اشمانلد لانس دلان  .  شكأة  ص  في اخت   المتوا ااألملنند

اتالله اشمنلد : مااية لتالح يجم  ا يتحقا فنهل أر صحة المااية، ألا ال

،ا دالااة الاامااي، االاابط الاامااي، اخأااو الماايااة  اا  العأااة، اخأوهاال  اا  

 . الشوذ 

، ألا هاذا ياده  أار ((نلبتة بلألملنند  لفي ك ل: ))اال يالح قوه  دنلا    

ألا اجااود األماالنند لاانس دلاان   أاار . الجهاال ،  ا الخاادا  االغااي االكااذب

لماايلت ، اإنمل يجم  ا يكوا اشمنلد   تال ، نل تتوفم فنه بالقي الالحة ا

بل هنلن للالت قد تالح فنهل .. الشماط لتُخض  لأنقد اشمنلدي االمتني  عل

األمااالنند لكااا   تونهااال الاااعنفة  ا بلطأاااة، ألا  ختأقهااال اختأاااا لهااال  مااالنند 
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  أمال باأا .صحنحة  ا ممقهل،  ا  نهل صحه بمبم لادا  خطاأ  ا نمانلا

 عظل راايلت الشانعة اش ل ناة  الاعنفة  ا  كذاباة  ا  داخأهال ، بحكال  نهال 

تقااول  أاار دياا  اش ل نااة الااذي اااملنله ماالبقل، اتباان   نااه  خااللف لأشاام  

ا ااذهم هااذا لللااه . االعقاال، ايحااث  أاار الكااذب االتحميااف بااد وك التقنااة

تاه اهاذا الاذي  كد. راايلت  تبل ه العنفة اال تقبل إال بشاواهد  ا  خلرجهال

:  قواه كبلر  حققي الماايلت، كقوه اعبة با  الحجال  ،الالان  با   ال م

((  -رالي هللا  نه  – ل ُكذب  أر  لد    هذه األ ة  ل ُكذب  أر  أي )) 

. 552 ل ة  ل يُماك     أي ب   باي طللام بلطال: ، اقله  حمد ب  منمي  

 امو لدننل ابلبة با  ماوار لادننل ااعبة  ا   ماما با  ))اقله الجو جلني 

   اب   بي لنأر قله صحبه  أنل في المفم االحضم فكل  ل يحادنوا  ناه 

 .553((بلطل

رجال فاتش لاه ))إا قوه  لمد اب  لنبل الذي رااه  ادنلا ا فالده  :رابعا   

فأل  جد له إمنلدا إال  ند اب  الجاو ي، ((.  أعداةه عن نقيصة فلم يجدوا له

:  خبمنل  بو طللم العشلري قاله :  خبمنل  بو القلمل الحميمي قله : ))فقله 

لدَّننل  بو الحمن  إبماهنل ب  بنلا الام اد : لدننل  بو الحم  الدارقطني قله 

: لدنني  بد هللا ب   لمد با  لنبال قاله : لدننل  بو معند الخمقي قله : قله 

يال بناي إياي :  ال تقاوه فاي  أاي ا علاياة فاأطم  نال قاله : مأله  بي قأه 

ا  أنُّل كلا كثنم األ داء ففاتي لاه   اداؤه  نبًال فأال يجاداا  قوه فنهمل   أل  

 ا كمال .فجلءاا إلر رجل قد للربه اقلتأه فوالعوا له فضلئل كناًدا  انهل لاه 

   .554((.قله 

فأ ال إمانلدا فما  . تأغ المااية ال تالح     لمد با  لنبال إمانلدا اال  تنال  

هذا الامااي  جهاوه ، 555 بو معند الخمقي،  ا  بو معند ب  الحمفي: رجلله

الال . الحله، فقد بحثه  نه كثنما فأل  جد له تمجمة اال  ثمت لاه  ا  لاله

يذكمه الحلفظ الماي في تهذيم الكمله    بان  الاذي  رااا  ا   باد هللا با  

ل في ذكمهل  . المد ب  لنبل     نه فالق

ل فللمااياة ُ نكامو  تنال اال يالاح قطعال ، ألا  أنال بشام ا هماوأما متنا،     

فاا  يوجااد . كاالا تقناال ا للماال اذكناال فاا  بااد لااه  اا   خطاالء انقاالئص ا نااوب

ا مل يثبه  ا  لمد ابا  لنبال لال . إنملا لنمه له  خطلء ا نوب انقلئص 

يقل ذلغ ،  نه تمن الحديث    الشنعي  بند هللا ب   ومر العبمي ألنه كلا 
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 نه بمبم الث صللبه يحنر ب   عن  بتمن الحديث ، يتنلاه  علاية بللذل

فكنف يفعل ذلغ  ايقدح هو في  علاية ذلاغ القادح الماماي  ناه فاي .556ذلغ

 .قوله الملبا  

ابذلغ يتبن   ا ذلغ القوه الذي رااه  دنلا     لمد با  جنبال فاي  أاي    

التر إا فمالنل جادال  ا  لماد . ا علاية لل يثبه اال يالح إمنلدا اال  تنل

 خطااأ فنااه  اال يُعباام  اا  الحقنقااة  قااله ذلااغ القااوه فهااو يُعباام  اا  ر ي رآه

 .التلريخنة ، ألا الشواهد التي تنقض قوله كثنمو  ق  اام ل اتلريخل

فهاو  ((يمتحنل  ا تجد لعأي ااي تنتقالاه فناه: ))  ل قوه  دنلا  :خامسا   

اال يقوله إال جلهال ك ل بلطل قطعل اال يالح ام ل اال  ق  اال تلريخل،  

فعأاي بشاام اال يخأاو  ا  األخطاالء االنقالئص فاي المااأون .  ااانعي إ ال ي 

، 557ال يالااح ااام ل ألا كاال بنااي آدل خطاالء كماال جاالء فااي الحااديث. االعأاال

ااألخطلء نقلئص تشهد  أر صللبهل باللنقص فاي العأال  ا الماأون  ا بهمال 

ة، ا  مه باأا يماتغفم ابمل  ا هللا تعللر  لتم نبنه في  واال   عماف..  عل

هللا ايُطنعه لنغفم له  ال قاد يالادر  ناه  ا  هنالت اأفا ت اذناوب كمال فاي 

أ ْناغ  : ))قوله تعاللر ت اهُ    يُات لَّ ن ْعم  م  ا  ال ت اأ خَّ نب اغ  ا    ا  ذ  ال ت ق ادَّل        ُ ل ن ْغف ام  ل اغ  هللاَّ

ْمات ق نملً  اطلً  ُّ ام  ي غ  ص  ي ْهد  ا أنامه  ا  الالاحلبة ، فهناه با  ااغ  ((2: الفاتح)ا 

كأبي بكم، ا مم، ا أي ،اكل البشم متكوا لهل  خطلء انقلئص اماأبنلت 

اقولنال هاذا يكفاي الاده لانقض   ال  ادنلا اأأاوه فاي  أاي با   باي .كثنامو

 . !!!!طللم،  ند ل   ل انه يمتحنل  ا توجد لعأي  انلء تنتقاله

عأمناة  وجاودو  االحقنقة  ا  خطلء اهنلت  أار انقلئالاه الماأوكنة اال      

اماانذكم طمفاال  نهاال لأاامد بهاال  أاار  اادنلا . النمااه قأنأااة، باال هااي كثناامو

المغللط الشنعي المفتمي المغللي النمه طعنل في  أي ب   بي طللم رالي 

 .  هللا  نه

- نهل،  وقف  أي    للدنة اشفغ ، فعند ل ذا  الخبم ا امتشلر النباي     

: )) ب   يد فاي فاما   هأاه ، قاله  ياد   أنل ا  مل ة - أنه الال و ا الم ل

ياال : ))  ا  اال  أااي فقااله(( .   هأااغ ياال رمااوه هللا ، اال نعأاال اهللا إال خنااما 

رموه هللا لل يضنا هللا  أنغ االنملء مواهل كثنم ، ا مل الجلرياة تالادقغ 

يال بميامو هال ر ياه : بميامو فقاله -صاأر هللا  أناه اماأل -فد ل رماوه هللا. 

ال ا الاذي بعثاغ باللحا إا ر ياه  نهال : باغ   ،  فقللاه بميامو فنهل انبل يمي
                                                 

556
 .  322:   13تلريخ بغداد،   : الخطنم البغدادي 
557
 .   311:   2صحنح اب   لجة،   . لمنه األلبلني  
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  ما  أماله  أنهل قط ،  كثم     نهل جلرية لديثاة الما  تنالل  ا  العجان  

ااالح    ذلغ  ا كل    ها الء اجتهاد ر ياه ، .  558((فتأتي الداج  فتأكأه 

ال لكال باه القامآا ، لكا  ر  ي فكلا ر ي  مل ة ا بميامو  وافقال لأحقنقاة ا ل م 

فأخطأ بمبم موء قماءته لأحلدناة، .  أي جلء  خللفل لذلغ ا جلنبل لأالواب

ايكفي  ناه خاللف  ال قامره القامآا . اهذا نقص ااالح في تنلاله لأموالو 

 . الكميل 

يتعأاا بمحلالاة  أاي با   باي طللام التااا   أار فلطماة  :الشاهد الثااني   

صااأر هللا  أنااه -  تااه النبااي)) ببنااه  بااي جهاال ، فأماال ماامعه فلطمااة بااذلغ 

إا قو ااغ يتحاادنوا  نااغ ال تغضاام لبنلتااغ ، ا هااذا  أاار : فقللااه لااه -امااأل

» : تشاهد نال قاله...  -صأر هللا  أنه امأل-فقلل النبي ... نلكحل ابنة  بر جهل

  ل بعد فهني  نكحه  بل العل  ب  المبن  ، فحادنني فالادقني ، ا إا فلطماة 

وهاال ،اإنهاال اهللا ال تجتماا  بنااه بنااه  حمااد  ضااغة  ناار اإنماال  كاامه  ا يفتن

(( فتاامن  أاار الخطبااة . «رمااوه هللا ابنااه  اادا هللا  نااد رجاال االااد  باادا 

لدنني فالدقني ا ا ادني فاأافر لاي، ا إناي لماه  : ))،افي رااية  نه قله

 لاامل لاا ال اال  لاال لما اال ، الكاا  اهللا ال تجتماا  بنااه رمااوه هللا ابنااه 

إا بنااي هشاالل باا  المغناامو  ))فااي راايااة ، ا (( اادا هللا  كلناال االاادا  باادا 

امتأذنوني  ا ينكحوا ابنتهل  أي ب   بر طللم ، ف  آذا لهل نل ال آذا لهل ، 

نل ال آذا لهل ، إال  ا يحم اب   بر طللم  ا يطأا ابنتي اينكح ابنتهل فهنمل 

ااالاح  ا  . 559((ابنتي بضعة  نار ، يميبناي  ال رابهال ا يا ذيني  ال آذاهال 

فأااو قام  األ اام  ا  كاال .  خطاأ فااي تقاديمه لماال كالا ينااوي فعأاه ذلاغ  ا  أناال

جوانبه لقادره لاا تقاديم، لجنام نفماه االلاما  الاذي اقا  فناه،  ا  رفاض 

فه بموقاف  باي  النبي ل مال  قادل  أناه، ا انتقالده لاه   نناة  ناد ل قالرا تالامق

 . العل  ب  المبن 

ا جعفام ا  ياد با  يتعأا بللخ ر الاذي اقا  بان   أاي  :الشاهد الثالث     

 أناه -نلبه لوه ابنة لماو بعد امتشهلده ، فلختالموا فنمل بنانهل  ناد النباي

لاااوه  ااا  يأخاااذهل ، ا تفالااانل ذلاااغ  ااال رااه  باااو دااد  -الالااا و االمااا ل

خام   ياد با  : قاله –رالاي هللا  ناه  - ا   أاي : )) المجمتنلني بهمانلده 

آخاذهل  نال  لاا بهال ابناة   نال: للرنة إلر  كة فقدل بلبناة لمااو ، فقاله جعفام

 ناال  لاا بهال ابناة  مااي : فقاله  أار.  مار ا نادي خللتهال ، اإنماال الخللاة  ل

فقاله  ياد  نال . اهار  لاا بهال -صأر هللا  أنه امأل-ا ندي ابنة رموه هللا 

صاأر هللا -فخام  النبار .  لا بهل ،  نال خمجاه إلنهال امالفمت اقاد ه بهال

                                                 
558
 .  115:   3الالحنح ،   : البخلري 
559
 .  131،  131:   2الالحنح ،    :  مأل  
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الجلرياة فأقضار بهال لجعفام تكاوا  ا   ا  ال» : فذكم لديثل قاله - أنه امأل

ااالااح  ا  ذلاغ  ا  أناال  خطاأ فاي  وقفااه، . 560((«خللتهال ا إنمال الخللاة  ل 

اهذا نقص ااالح في فقهه ااجتهالده، فأاو كالا صاحنحل لوافاا  وقفاه لكال 

النبي  أنه الال و ا الم ل ، لكنه جلء  خللفل له ،ا كلنه لجة جعفم  قوك 

 .  - نهل رالي هللا -   لجة  يد ا  أي

الاهاامي قااله  خبمنااي )) فاالده  اال رااه البخاالري ،  اا   :الشاااهد الرابااع    

 أي ب  لمن   ا لمن  با   أاي  خبامه  ا  أاي با   باي طللام  خبامه  ا 

رموه هللا صأر هللا  أنه امأل طمقاه افلطماة بناه النباي  أناه الما ل لنأاة 

.  فهذا الء  ا يبعثنل بعثنليل رموه هللا  نفمنل بند هللا: فقله  ال تالأنلا ، فقأه

فلنالمر لن  قأنل ذلاغ الال يمجا  إلاي اانبل نال مامعته اهاو  اوه يضامب 

ااد الً }فخاذه اهااو يقااوه  اْيٍء ج  االُا   ْكث اام  ا  نم  الا  اْش  ك  . 561(({( 53: الكهااف )ا 

لهمال  - أنه الالا و االما ل-النقص ااالح في  أي ا اجته، اتأننم النبي

ااد الً }: تعااللر اتعأنقااه  أاار قااوه  أااي بقولااه ااْيٍء ج  االُا   ْكث اام  ا  نم  االا  اْش  ك  ا 

 .562(({( 53: الكهف )

 

يتضم   عطنلت تده  أر  حدادياة انقاص  أال  أاي   :الشاهد الخام    

ب   بي طللم كغنمه    الالحلبة فقد بم  في  أال  ا  العأاول اكالا نلقالال 

: قاله -ل أناه الالا و ا الما - نهال  ناه صاح الحاديث  ا النباي. فاي  خامك 

 رلل   تي بأ تي  بو بكم، ا ادهل فاي ديا  هللا  مام، ا صادقهل لنالء )))) 

 ثملا ، ا  قضلهل  أي ب   بي طللم، ا قمؤهل لكتلب هللا  باي با  كعام ، 

ا  أمهل بللح ه االحمال  عالذ با  جبال ا فمالاهل  ياد با  نلباه ،  ال اإا 

ا نفاس الحاديث .  563(( لكل   ة   ننل ا  ن  هذه األ ة  بو  بندو ب  الجماح

ااالح    ذلغ . 564رااه  لمد ا اب  لبلا    داا ذكم لعأي ب   بي طللم

 . ا  أنل كلا نلقالل بللنمبة لأالفلت التي تفو  فنهل  أنه ه الء الالحلبة

 

 فلده  ا  أنل راك خبم كنفنة تولند المالاحف   ا   :الشاهد السادس     

: فماال تاامك   قااله : قأناال : )) ه الخأنفااة  ثماالا باا   فاالا ، فكاالا  ماال ارد فناا

ناامك  ا نجماا  الناالا  أاار  الااحف االااد ، فاا  تكااوا فمقااة ، اال يكااوا 

 ي النالا  فالاح ، ا ي النالا : فقنل : فنعل  ل ر يه ، قله : قأنل . اخت ر 

                                                 
560
 . 251:   2المن  ،   :  بو دااد  
561
 . 51:   2الالحنح ،   : البخلري 
562
 . 51:   2الالحنح ،   : البخلري 
563
 .  151: ، رقل الحديث  33:   1صحنح اب   لجة ،   : األلبلني  
564
 3، ا  للديااث  مااند  لمااد باا  لنباال ،    15:   11صااححه اااعنم األرناالؤاط فااي تحقنقااه ألللديااث صااحنح اباا  لباالا  ،    

 :211  . 
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:  فالح النلا معند ب  العل  ، ا قم هل  يد ب  نلبه ، فقله :  قم    قللوا 

فأال .565...((ع  ، اجم  النالا  أار  الاحف لنكتم  لدهمل ايمل ا خم فف

 . يك   أي  فالح اال  قم  النلا، اهذا نقص في  أمه 

فااي إدارتاااه  -رالااي هللا  نااه –يتعأااا بمنلمااة  أااي : الشاااهد السااابع     

يتبن   نهل . اتوجنهه لأفتنة الكبمك    جهة تعل أه    جنده االمعلرالن  له

كثناامو، اتمتبااه  نهاال نتاالئ    نااه  خطااأ فااي  واقااف  نهاال، اااالبتهل نقاالئص

   جهة، اصدرت  نه  قواه ا تمر .  د مو  ل نااه نعلني  نهل إلر النول

   ذلغ  نه صح الخبم  ا  أنل بعاد  عمكاة . فنهل بمل ذكمنله    جهة  خمك

افي ((. لنتني  ه قبل هذا النول بعشمي  منة :)) الجمل ا  ل نت   نهل قله 

ياال لمااا  اددت  نااي  اااه  نااذ  شااامي  ))  :راايااة  نااه قاااله البنااه الحمااا 

فللمجال ا تامر باأا منلماته التاي  دار بهال الفتناة لال تكا  صالئبة .566((منة

 .فندل  أنهل

ا نهل قوه  ئمة  هل المنة في تقننمهل انقدهل لمنلمة  أاي فاي الفتناة،        

فأئماة المانة يعأماوا  ناه  ال : ))لكله  نهل الشنخ تقاي الاذي  با  تنمناة بقولاه

لقتله  أ ورا به ال ااجبل اال  متحبل الكا  يعاذراا  ا  اجتهاد فأخطاأ كلا ا

اهاااذا القاااوه تضااام  نقااادا ااالاااحل لمنلماااة  أاااي االأاااذي  خاااللفوه  -.567((

ألا لدا  القتله في الفتناة الكبامك . انقدهل هذا صحنح    داا اغ. يضل

اكلا فاي  قادار  أاي االاذي  . لل يك  ااجبل اال  متحبل اإنمل كلا  كماهل

لفوه  ا يتجنبوا ذلغ ايبحثوا    لال آخام يكاوا  لما   ا  الام ي الاذي خل

 .تبنوه

 أااار  ا ماااأبنلت منلماااة  أاااي فاااي الفتناااة كلناااه  كثااام  ااا  ومماااا يشاااهد   

هو  ا منلمته    جنشاه  اصاأه رؤاا قتأاة   ثمالا إلار  إيجلبنلتهل بكثنم

الال .ا نجاه قتأاة  ثمالا  ا  االقتالال . قنلدو جني  أي اتاولي الواليالت

الل تمكنه  ا  بنالء جاني .تض  لدا لأمببنة التي  لقهته امبه كبلر الالحلبة

ا نتهه ببعض  تبل اه إلار .  ولد قوي، اإنمل ملهمه في إالعلفه اانشقلقه

كمل  نهل    جهة  خمك  كنه لجني الشالل ، الال تجنام األ اة ايا ت . قتأه

ا خناما . الحمب اال للفظه  أر الدتهل، اإنمال د متهال ا هأكتهال افمقتهال

إنهل منلماة  اصاأه جاني  أاي فاي النهلياة إلار طمياا  ماداد ،ا اصاأه 

                                                 
565
 1ا اشتقلا في  أاول القامآا ، ط.  12:   1، دار المعمفة ، بنمات ،     2فتح البلري ، ط. ا المنوطي الخبم صححه اب  لجم  

 .  115:   1،    1111، دار الفكم، بنمات ، 
566
 .  311:    1الماايتلا لمنهمل الهنثمي في  جم  الااائد ،    
567
 .  113:   3 نهل  المنة النبوية،  : اب  تنمنة  
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صحنح  ا  أنل ال يتحمل بمنلماته الاده   بالء . خالو ه إلر طميا  فتوح

الفتنة الكبمك، ا ل نت   نهل ، لكنه يتحمل جلنبهل األكبام بحكال  ناه كالا هاو 

ل اكدت منلماته الخأنفة بغض النظم    الطميقة التي بُوي  بهل    جهة؛ كم

بطاا ا ا تقاالد الشاانعة فااي  أااي بأنااه إ االل  عالااول ايعأاال الغناام  اا  جهااة 

 .ألنه لو كلا كذلغ  ل كلا لله منلمته كمل بننلهل. خمك

ااالح    تأغ المعطنلت االشواهد  ا  أنل لل يك  كمل   ل  :وأخيرا        

اإنمل .الغنمفأل يك   عالو ل ، اال كلا يعأل .  دنلا بأنه لل توجد له نقنالة

الل يكا   ا  جهاة  خامك .  كلا كغنمه    كبلر الالحلبة له ا أنه    جهة

  أل الالحلبة بللح ه ا الحمال ، ا ال هو  فالحهل ،ا ال هو  قمؤهل ،ا ال 

. لكنه كلا  قضلهل ،بم  في القضلء  كثم    أنمه  ا  العأاول.هو  فمالهل 

. ص انتالئ  ماأبنة كثناموكمل  ا منلمته لأفتنة الكبمك تضمنه  خطلء انقالئ

، بل !!فأي    ل الشنعي  دنلا ابماهنل بأنه يمتحنل  ا توجد لعأي نقنالة  

  !!!!إنهل نقلئص ا خطلء كثنمو جدا يل  دنلا

 :هل عند الشيعة حجج قوية ؟ : الموقف الثاني

ماانمك كنااف  ا إخوانناال الشاانعة يحتجااوا بأااانلء ))  اا  ذلااغ يقااوه  اادنلا 

تجادهل  قنعااة جاادا جاادا لكنهاال فلاااأة، انحا  نحاات  بأااانلء فلماادو  نااد تحاالكل 

  اال تمالاار  ا تكااوا بمنالااة . " االمااتداله بااللمنطا تانااه بمنااااا الااذهم

هذا يعني  نه  نبه له بجمن  صفلت " هلراا     ومر إال  نه ال نبي بعدي

نبنل ا    نل ه هلراا  نالاة الخأنفاة ، يقولاوا لاغ هاذا النبوو إال  ا يكوا 

 اوا ي  : ))اقاله. 568((دلنل قوي ، الك  بللمنطا مانمك جاودو هاذا الكا ل

 اذهم الشانعة :" اقاله. 569 (( هل المنة أأاط ا اوا ي   هال الشانعة  صاح 

اش ل نة في الالحلبة  قل خطماً  أر العقوه االنفوا     ذهم  هل المنة 

     .570"االجمل ة

قوله بلطل جمأة اتفالن ، اهو    تمويقلت ااابهلت ا غللطالت  :أقول   

ألنه  اال ال يالح الثنلء  أر  ذهم .  دنلا في تأينده انشمه لأتشن  اش ل ي

الشاانعة بمثاال ذلااغ الحااديث الااذي إا صااح فأااه تفماانمه المااني، اإنماال يجاام 

، اجانلهل ملبقلاقد  .  ماله  اال  أر  صولهل المخللفة تمل ل لدي  اشم ل

                                                 
568
 . 111: دراا المنطا ، تفمي  هبة مأنمة قوال ، تنمنا  حمد  داي، الدرا الملب  ،   : اهنل  دنلا إبم 
569
: ،  وقاااااااااااا  1،2المقااااااااااااله كااااااااااال  ً  ) ااااااااااادنلا إباااااااااااماهنل .بااااااااااااماءو إلااااااااااار هللا الحأااااااااااانل  اااااااااااا  د: خللاااااااااااد الخللااااااااااادي 

bject.aspx?id=1879http://www.haqeeqa.net/Su   .لقنقااة  اادنلا ابااماهنل المتشاان ،  وقاا  صااند الفوائااد:  ا دااد العتنبااي :

http://www.saaid.net/bahoth/171.htm   . ا انم هنل إلر  ني لل   ثم  أر لأقلت اخطم  دنلا التي اردت فنهل تأغ األقواه 
570
: ،  وقاااااااااااا  1،2المقااااااااااااله كااااااااااال  ً  ) ااااااااااادنلا إباااااااااااماهنل .بااااااااااااماءو إلااااااااااار هللا الحأااااااااااانل  اااااااااااا  د: لاااااااااااد الخللاااااااااااديخل 

http://www.haqeeqa.net/Subject.aspx?id=1879    .لقنقااة  اادنلا ابااماهنل المتشاان ،  وقاا  صااند الفوائااد:  ا دااد العتنبااي :

http://www.saaid.net/bahoth/171.htm   . ا انم هنل إلر  ني لل   ثم  أر لأقلت اخطم  دنلا التي اردت فنهال تأاغ األقاواه

 . 

http://www.haqeeqa.net/Subject.aspx?id=1879
http://www.saaid.net/bahoth/171.htm
http://www.haqeeqa.net/Subject.aspx?id=1879
http://www.saaid.net/bahoth/171.htm
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اهي  صوه تشهد بنفمهل اا  اذهم الشانعة اش ل ناة لانس  ا  ديا  اشما ل 

لكا   ادنلا يُخالد  ايأابس انتالالرا لأتشان  فأأفال . ايمتحنل  ا يكاوا  ناه

اصوه الشنعة اش ل نة اامتشهد بذلغ الحديث الذي هاو لتار اإا صاح فا  

اال يُمكا  .ي  اشما ليُمك   ا يجعل التشن  اش ال ي صاحنحل اال  وافقال لاد

 ا تكااوا لجاا  الشاانعة قويااة، ألا  صااولهل لنمااه  اا  دياا  اشماا ل  صاا ، 

 . االقوه بهل هو نقض له ، ال  تقل له بتأغ األصوه قلئمة

 ااذهم الشاانعة : )) ا اا  الكااذب االخنلنااة االغااي االخاادا  قااوه  اادنلا     

م  هل المنة اش ل نة في الالحلبة  قل خطماً  أر العقوه االنفوا     ذه

ب ألا  ااذهم الشاانعة فااي الالااحلبة بننااله \لااغ  اا  الااغ\إا . (( "االجمل ااة

ملبقل     اللدرهل اقد صمله بمدتهل اكفامهل اكفام كال  ا  مالر  أار 

 لاانس  وقااف الشاانعة هااو نقااض اهاادل لأقاامآا ادياا  اشماا ل بااذلغ . اانهجهل

اال  لاانس تكفنامهل يعنااي قطعاال ال قاامآا اال إماا ل .الموقاف  اا  الالااحلبة  

منة     لنس  وقف الشنعة    الالحلبة  يعني بللضمارو إيجالد ديا  جدياد 

 لاانس  اا  الكااذب االتاادلنس . ال   قااة لااه بااللقمآا ابللماانة الموافقااة لااه   

االتحميف القوه بأا  وقف الشنعة    الالحلبة  قل خطما     وقف المنة 

ة هاال الااذي   اانهل    لاانس الالااحلبة هاال الااذي  جمعااوا القاامآا الكااميل االشاانع

    نه يل دنلا، هل  نه جلهل ،  ا . !!طعنوا فنه افنهل اكذبوا  أنهمل   

جللااد للقااد  علنااد،  ا  مناال لجهااة  اا  الجهاالت ،  ا ااانعي إ اال ي تماالرا 

 . !!التقنة اتتمتم بللتمن   ق

ابمل  ا ذلغ هو لله  ذهبهل ، فها اجدت لأشنعة راايلت يحتوجاوا بهال    

 نهال ذلاغ .  أيناد  اذهبهل فهاي راايالت  كذاباة قطعالظلهمهل قوي جدا في ت

هو  ا  بان  . الحديث الذي  ارده  دنلا ابماهنل اقله بأنه قوي جدا افلال 

تأاااغ الماايااالت التاااي اختأقهااال الشااانعة اتمكناااوا  ااا  تماااميبهل اإدخللهااال فاااي 

االدلنل  أار ذلاغ  ا  ا ذلاغ الحاديث قاد ُراي  ا  .  النفلت  هل الحديث 

اقااد . طميقال  25جمعهال النمالئي فاي ماننه الكبامك بأغاه طام  كثنامو جادا 

اقااد لققااُه . االحقنقااة  نااه لاانس كااذلغ،. صااحح بعااض طمقااه  هاال الحااديث 

طاام  النماالئي كأهاال ، فأاال يالااح اال طميااا االااد  نهاال ،فللحااديث لاال يثبااه 

افنماال يااأتي تفالاانل ذلااغ كماال  اردهاال النماالئي  بتاادئل بنقااد . اماانلدا اال  تناال 

، اال  ذكاام  نهاال إال طمقهاال داا  تنهاال تجنباال للطللااة، األنااه  ماالنندهل  اال 

 .  عمار

ٍه ق اله  : ))قله النملئي  :الطريق األول    ن ال ب ْشاُم ْباُ  ه ا   ْعف اُم :   ْخب م  ن ن ل ج  ادَّ ل 

لا  ق االه   ااْمُب : ي ْعن ااي اْباا   ُمااأ ْنم  ن ن ل ل  اادَّ ند  ْباا   ل  ااع  ااْ  م  و ،    ااْ  ق ت االد  اٍد،    اادَّ ْبااُ  ا 

قَّلٍ  ق له   ْعد  ْب     ب ي ا  ْ  م  نلم ،    أ ْناه  »: اْلُمم  اأَّر هللاُ    ُماوُه هللا  ص  ا ر  اا  ال أ  ل مَّ
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ين ة   د  أ نقًل ب لْلم  أَّف     و  ت بُون  خ  ْاا  أَّل  أ  م  فقللوا فنه  أه اكمه صحبته فتب  النباي  ا 

 أنه ا مأل لتر لحقه في الطمياا فقاله يال رماوه هللا خأفتناي فاي  صأر هللا

المدينااة  اا  الااذراري االنماالء لتاار قااللوا  أااه اكاامه صااحبته فقااله لااه النبااي 

صأر هللا  أناه ا ماأل يال  أاي إنمال خأفتاغ  أار  هأاي   ال تمالار  ا تكاوا 

 .571((  ني بمنالة هلراا     ومر أنم  نه ال نبي بعدي

جعفاام باا  مااأنملا الضاابعي  بااو :  يالااح ألا  اا  رجللااهذلااغ الطميااا ال    

نقة، الاعنف ، تمكاه بعضاهل لتشانعه،  ناه (: هـ 121ت )مأنملا البالمي 

 خااذ  بااد الاام ا  الالاانعلني التشاان ، كاالا اااديد الاابغض لأشاانخن   بااي بكاام 

االشاااانعة اش ل نااااة جعأااااوه  اااا  رجااااللهل . 572-رالااااي هللا  نهماااال -ا ماااام

 . 574فنهل نظم ا نكم اقد ذكم اب  لبلا  ا  ل ة  للديثه. 573اانقوه

، تاوفي  11 ا 11الاد مانة ) قتلدو با  د ل اة با  قتالدو المداماي: ا نهل    

كلا كحلطم لنل في جمعه لأحديث ، : ُاصف بأنه ( : هـ 112 ا  111منة 

كاالا كثناام التاادلنس . 575كاالا ياادلس ، راك  اا   قااوال لاال يماام   اانهل ، نقااة

قااد لااد   اا   قااوال كثناامي  لاال يماام   اانهل  اا  الالااحلبة ااشرمااله، ا 

االتلبعن ، الل يثبه ممل ه    الالحلبة إال     نس ب   للغ المتاوفر مانة 

ااالح  ا  ذلاغ  ا قتالدو كالا يممال ايادلس ، اهنال قاد  انع  ، .  576هـ13

 .افنه العف ااالح    جهة البطه

 

ن ل اْلق  : )) قله النملئي  :الطريق الثاني    ين الٍر ق اله    ْخب م  م يَّال ْبا   د  ك  ُل ْباُ     : لم 

ْنٍل ق له   ن ن ل   بُو نُع  دَّ ند  ْبا   : ل  اع  اْ  م  نٍد،    اع  اْ  ي ْحن ار ْبا   م     ، ل  ْباُد المَّا   ن ن ل    ادَّ ل 

اأَّل  ق اله  ل ع   م  أ ْنه  ا  أَّر هللاُ    قَّلٍ ،   اَّ النَّب يَّ ص  ْعد  ْب     ب ي ا  ْ  م  نلم ،    : أ اي  اْلُمم 

))...577.  

ااْن  : ذلااغ الطميااا ال يالااح ، ألا  اا  رجللااه       بااو نعاانل الفضاال باا  ُدك 

نقاااة ،  اااأ وا ،  اااتق  ، يااادلس ، لاااه : ، قنااال فناااه(هاااـ211 -131)) الكاااوفي

 تق  للفظ إذا راك    الثقلت فحديثه لجة  ل   ل ))، ا578 للديث  نلكنم

نباااة  ااا  رجاااله ا اااده ابااا  قت.  579، اهاااو  عاااداد  ااا  الُمدلمااان (( يكاااوا 
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اكلا انعنل اله طلئفاة تنمام إلناه يقاله )): اقله فنه اب  األننم .  580الشنعة

للفظ لجة . الفضل ب  دكن  ،  بو نعنل : ))الذهبي اقله.  581((لهل الدكنننة 

مامعه ابا  : قاله ابا  الجنناد الختأار . إال  نه يتشن     أنم أأاو اال مام 

نل فقااله هااو جنااد ا نناار  أنااه فهااو كاالا  بااو نعاانل إذا ذكاام إنماال:  عاان  يقااوه 

 582((ف ا كلا  مجبل فل أل  نه صللم منة ال باأا باه : انعي ، اإذا قله 

: اقاله فناه الجو جالني.  583ا ده خنم الدي  الاركأي    الشنعة اش ل ناة. 

 .  ي  نه كلا انعنل  584((فكلا  بو نعنل كوفي المذهم صدا  الأملا ))

ا ملرمته لأتقناة  ناه ُراي  ا رجا  قاله  ا    ظلهم ت  به اقأة صدقه   

اكتاام اانأااة باا  : ياال  باال نعاانل ااااتهي اا اكتاام اماامغ  اا  فنااغ فقااله: )) لااه 

األمق  قله ب   خأد قله لي  بو الحم  الضبي انخنل هذا فحدنه بهذا انخل 

   إخواننل فقله لي يل  بل الحم  ر يه خماملننل بمكة يقوه لادننل اانأاة با  

 . 585((ذا  م  جل   أنه  بث  بي نعنل  األمق  فقأه ه

 

إنااه كاال يُخفااي تشاانعه اش اال ي،  :  اا   ظاالهم تشاان  الفضاال اباا  دكاان  ا    

ايبدا  ا بعض النلا قد تنبه إلر ذلغ، فماك لفنده  لماد با   ناثل با   باي 

قدل جدي  بو نعنل الفضل با  دكان  بغاداد انحا   عاه فنااه : ))نعنل  نه قله 

مي  ظانل فجأاس  أناه لنحاد  فقالل إلناه رجال ظننتاه الم أنة اناُلم له كم

يال  بال نعانل اتتشان   ، فكامه الشانخ  قللتاه اصامر .     هال خمامالا فقاله

ا ال  اه باي لبناغ لتار كالنني بمجا  : اجهه اتمثل بقاوه  طنا  با  إيالا

جواب الملئأي  نغ   جل ألمأل    قاوه الواالو اتماأمي ماأمه اهال لاي 

يل  بل نعنل اتتشان  ، : فعلد ملئ  فقله. لمجل  ماده أر النلا يمأل فأل يفقه ا

يل هذا كنف بأنه بغ ا ي ريح هبه إلر بغ مامعه الحما  با  : فقله الشنخ

لم  أاي  بالدو ا فضال العبالدو : ممعه جعفم ب   حمد يقوه: صللح يقوه

فهذا الهد دا غ  أر  نه كلا إ ل نل يُملرا التقناة فاي   قتاه . 586 (( ل كتل 

فهو لل يُنكام تشانعه ، اإنمال  كاده بك  اه ،  أمال باأا لام  أاي .  بللمحدنن 

لاانس  باالدو، اإنماال هااو  اا  اشيماالا ، ألا لاام الالااحلبة االممااأمن   اا  

 .اشيملا ألا الم  نن  إخوو 
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ا اا   ظاالهم تشاانعه  يضاال  ا الخطناام البغاادادي راك  ا  بااد هللا باا      

ن  فجلءه ابنه يبكي فقله لاه كنه  ند  بي نعنل الفضل ب  دك: ))الالأه قله 

ا ال  اه كتملنناغ لتار :  ل لغ فقله النلا يقولوا اناغ تتشان  فأنشاأ يقاوه: 

كااأنني بمجاا  جااواب الماالئأي  نااغ   جاال ألمااأل  اا  قااوه الوااالو اتمااأمي 

فواالاح  ا  ذلاغ  ا المجال  هأاه .  587 (( مأمه اهل لي  أر النلا يماأل

ا هاو قاد كامر هنال  ناه يُمالرا  كلنوا  عمافن  بن  النلا بللتشن  اش ال ي،

 . التقنة    جهة  نه ال يُظهم أأوه ، امملهل الكتملا

 

ا     ظلهم  ملرماته لأتقناة اتضاأنأه االاحكه  أار النالا، اإخفالء       

 خبمناي  حماد با  الحمان  با  الفضال : ))تشنعه  ا الخطنم البغدادي قاله 

لدننل المد ب     م  القطلا،  خبمنل  حمد ب   بد هللا ب  المد ب   تلب،

قاله  باو نعانل  ال : لدنني صديا لي يقله له يوماف با  لمالا نقاة قاله: قله

كتبه  أر الحفظة  ني مببه  علاية قله قأه الكر هذا  نغ قله نعل الكه 

 . 588 ((  ني

، ا راايلتاه  وجاودو فاي كتام  589ا  ل  ند الشانعة ، فعاداه  ا  رجاللهل    

، ا نهال كتالب  590 نهال كتالب الكالفي لأكأننايالشنعة اش ل نة الخلصاة بهال، 

اذكاام الشاانعة  ا الفضال باا  دكاان  . 591خالالئص األئمااة لأشااميف الماالاي

ذكمناله  ا  ) كلا يُملرا التقنة ، فذكم بعضاهل للدناة اقعاه لاه فاي بغاداد 

، فقاله ( الخطنم البغدادي ا يجم  قلرنتهل بللمااية الشنعنة ففنهال اخات ر 

قدل  بو نعنل الفضل ب  دكن  بغداد فناه الم نأة اهاي  حأاة بهال، فالجتم  ))

إلنااه  صااحلب الحااديث انالاابوا لااه كمماانل صااعد  أنااه ا خااذ يعااظ الناالا 

، فقالل رجال فاي التقناةايذكمهل، ايماي لهل االللديث، اكلنه  يل ل صاعبة 

لشاانخ  قللتااه ياال  باال نعاانل  تتشاان    قااله فكاامه ا:  اا  آخاام المجأااس اقااله لااه

بامد * ا ال  اه بار لبناغ لتار كاأنني : اا مض  نه اتمثل بهاذي  البنتان 

مأمه اهل لي * جواب الملئأي  نغ ا جل ألمأل    قوه الوالو اتمأمي 

فأل يفط  المجل بمماده، ا لد إلر الم اه اقله يل  بل :قله .    النلا يمأل 

ح هباه باغ إلاي   نعال نعنل اتتشان    فقاله يال هاذا كناف بأناه باغ   ااي ريا

لام : ممعه جعفم ب   حماد يقاوه: ممعه الحم  ب  صللح اب  لي يقوه

اللااظ هااذه هااي التقنااة ، الاانس .  592(( أااي  باالدو اخناام العباالدو  اال كتمااه 
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صاحنحل  ا خنام العبالدو  اال ُكاتل، ا إنمال العبالدو   نااوا   نهال الظالهم ا نهاال 

لمجال يُمالرا التقناة، الخفي، ا هي لمم الننلت لتر اإا كلنه خفناة ، فل

 .ايضحغ بهل  أر الُمغفأن     النلا

 

الفضاال باا   -ااالااح  اا   لااواه هااذا المجاال: اامااتنتلجل  اا  ذلااغ  قااوه     

 نه كلا  تأنما بتشنعه في الحكل  أر المااو ، ا نه كلا يُملرا التقنة  -دكن 

 ايُخفي لقنقته ،ابهل التبس للله  أر كثنام  ا  المحادنن ، فللمجال يتظالهم

بعدل الغأو كومنأة    املئل  ملرمة التقنة  اإخفلء للله، انشام الماايالت 

فكالا ال يُظهام أأاوه   نناة فظا   ا  انطال . التي تطع  في القمآا الكميل 

 .  أنه   مه  نه لنس انعنل إ ل نل

 

أ يُّ ْبُ  ُ ْمأ ٍل ق له  : )) قله النملئي: الطريق الثالث ن ل    ن ن ل يُ :   ْخب م  دَّ وُمُف ْباُ  ل 

ة  ق له   أ م  ُشوُا   بُو م  لج  ند  ْبا   : ي ْعقُوب  اْلم  اع  اْ  م  اد ر ،    اُد ْباُ  اْلُمْنك  مَّ ن ي ُ ح  ْخب م 
  

نلم  ق له   اأَّر هللاُ : اْلُمم  ُماوه  هللا  ص  ْعه  ر  ام  قَّالٍ ، ف ه اْل م  ْعد  ْبا     ب اي ا  أ ْلُه م  م 

أ ي   أَّل  ي قُوُه ل ع  م  أ ْنه  ا    ..:)) ..593. 

 حماد با  المنكادر با   باد هللا : ذلغ الطميا ال يالح ، ألا    رجللاه      

، نقاااة، لكناااه كااالا كثنااام االرماااله، ألناااه راك  ااا  كثنااام  ااا  (هاااـ131ت)

الالحلبة الل يمم   نهل، كأبي هميمو، ا لئشاة ، ا باي  ياوب األنالالري، 

 ال رااه اذلغ يعني بللضمارو   ناه اختأاا . 594ا بي قتلدو، امفننة اأنمهل

افاي الحاللتن  المااياة ال .  نهل،  ا انه  مقط المااو الذي  كلنوا بننه ابنانهل

ابمال  ناه كاذلغ، اهاو فاي هاذه المااياة قاد . تالاح  ا  جهتاه ، اال تُقبال  ناه

ح  ح بللممل     معند ب  الممنم، اله راايالت كثنامو صامق  نع  الل يالمق

الااعنفة  اا  جهتااه ، ألنهاال فنهاال بللماامل  فاا  تقباال  نااه تأااغ الماايااة ، فهااي 

 . ممأة 

 

الٍر : )) قله النملئي :الطريق الرابع   ُد ْبُ  ب شَّ مَّ ُ ح  ُد ْبُ  اْلُمث نَّر، ا  مَّ ن ل ُ ح    ْخب م 

دف ق له  : ق لال   مَّ ن ن ل ُ ح  دَّ اْ  : ل  اْعٍد،    م  ْبا   م  اْ  ُ اْلاع     ، ال  ك  ا   اْلح  ن ن ل ُاْعب ةُ،    دَّ ل 

ْعٍد ق له    .595(( : ...م 

الحكل با   تنباة الكنادي  ا  حماد  :، ال يالح ألا    رجلله ذلك الطريق   

نقة ، نبه ، ُ ادلس ، كالا يممال ، لاد  : ، قنل فنه (هـ 113 -51)الكوفي 

    قوال لل يمام   انهل ، كاياد با   رقال ، لال يأاا ابا   ماعود ، قاله  لماد 

                                                 
593
 . 312:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
594
 . 311:   1تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم 
595
 .  311:   2ممة الممللة، بنمات ،   المن  الكبمك،   : النملئي  
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. 596((عاد  وتااه اكاالا فناه تشاان  إال  ا ذلاغ لاال يظهام  نااه إال ب: )) العجأاي 

اهذا دلنل دا غ  أر  ا انعة  حدني الكوفة كلنوا  ندمن  بن   هل الحديث 

، اكلنوا لميالن   أر إخفلء لقنقتهل ، الهذا لال يُاتفط  لكثنام  ا  ها الء، 

فمل  النم  مايلته بعد . ابعضهل لل يظهم للله إال بعد  وته ، كهذا المجل 

، ا اده الشانعة  597  رجله الشنعةاقد جعأه اب  قتنبة  !!. انكشلر   مه   

، اجعأااه 599ا اا  رااو  خباالرهل اش ل نااة  اا  بعااض  ئمااتهل 598 اا  رجااللهل

 . 600االننر  شمية    الشنعة الايدية البتمية

 

الٍر ق اله  : )) قاله النمالئي: الطريق الخاام       اُد ْباُ  ب شَّ مَّ ن ال ُ ح  ن ن ل :   ْخب م  ادَّ ل 

دف ق له   مَّ ن ن ل ُاْعب ةُ : ُ ح  دَّ اه نل  ق له  ل  ْعد  ْب   إ ْبم  ْ  م  اْعٍد، : ،    اه نل  ْبا   م  ْعُه إ ْبام  ام  م 

أ ي   أَّل    نَّهُ ق له  ل ع  م  أ ْنه  ا  أَّر هللاُ    ْ    ب نه ،      النَّب يل ص  دلُ      .601((:..يُح 

 

 حمااد باا  جعفاام أناادر الهااذلي : ال يالااح، ألا  اا  رجللااه ذلااك الطريااق     

نقة ، فنه أفأة ابا دو، اكالا يُخطاص  ماملء الامااو ، ( : هـ113ت)البالمي

لا ه اعبة  شمي  منة لل  كتم : ممعه أندًرا يقوه:     لمد ب  لنبلا

 لمابه :     لد أنمه انبًل، اكنه إذا كتبه  نه  مالاته  أناه، قاله  لماد

افي أنام ااعبة يُكتام لديثاه اال يُحات  باه، . 602((    ب دته كلا يفعل هذا

 .603العفه يحنر ب  معند

، كالا 604نقاة نباه( : هاـ  111-12)  ااعبة با  الحجال  با  الاورد: ا نهل  

اقاااد ارد فاااي كتااالب جااال   .  605كثنااام الخطاااأ فاااي  مااال ي الااامااو ،ايُقأبهااال

اقااله . التحالاانل فااي  لكاالل المماماانل  ا اااعبة كاالا ال يُاادلس، ايتشاادد فنااه

لل يمم  اعبة    طأحة ب   المر إال لديثل االادا  ا  : )  لنبل لمد ب  

. فهذا يعني  نه لل يُحد   نه لديثل آخم ممل ل اال  نعنة . 606( نح بمننحة 

لكاا  اجاادت لااه رااياالت  خاامك  نااه  عنعنااة  اا  داا ذلااغ الحااديث ، اهااذا 

 ا نهاال  ا البنهقااي راك  ا. يعنااي  نااه لاال يماامعهل  نااه اإنماال دلمااهل  أنااه 

رااه  ا  ((   يناوا القامآا بأصاواتكل: ))  -صأر هللا  أنه اماأل -ه هللارمو

                                                 
596
:  وماو ة  قاواه اش الل  لماد،  : ا  لمد با  لنبال .  111ا  ل بعدهل ،  115:    2،    1331: الماي تهذيم الكمله ، رقل  

 .131: ، رقل 112
597
 .  131: المعلرر ،   
598
 .  121: 1،    1111: رجله الطومي ، رقل :  بو جعفم الطومي  
599
 .  311:   1،    15:   3،    311:   3الكلفي ،   : الكأنني بو جعفم  
600
 .  332: ،   113: رجله اب  دااد ، رقل: اب  دااد الحأي 
601
 .  311:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
602
 .  223:   3،    2215 : ومو ة  قواه اش لل  لمد ، رقل: ا  لمد ب  لنبل .  13:   2التقميم ،   : اب  لجم 
603
 . 21:   1تهذيم التهذيم ،   : ااب  لجم.  311:   5،   2323: المنااا ، رقل: الذهبي 
604
 . ا  ل بعدهل  233:   3،    511: تهذيم التهذيم ، رقل : اب  لجم  
605
 .  131:   2،    1111:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ،رقل:  لمد ب  لنبل  
606
 .111: ،  1111جل   التحالنل، لققه لمدي  بد المجند المأفي،  للل الكتم ، بنمات، :  بو معند الع ئي 
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: ارااه ااعبة ،  ا  طأحاة با   الامر ، ا اد : ))طميقن  الثالني قاله فناه

اكنااه نماانه هااذه الكأمااة لتاار ذكمننهاال الضااحلن باا  : قااله  بااد الااملم  

لاادننل اااعبة  اا  طأحااة باا   الاامر قااله  )) ...ا نهاال قولااه . 607(( اااالل 

كاالا : د الااملم  باا   وماجة يحااد   اا  البااماء با   اال ب قااله مامعه  باا

يأتننل إذا قمنال إلار الالا و فنمماح  واتقنال  -صأر هللا  أنه امأل-رموه هللا 

ال تختأفوا فتختأف قأوبكل إا هللا ا  ئكته يالأوا  أر » :اصدارنل ايقوه 

 .  608((« الالفور األاه » :الالف األاه  ا قله 

لل يحاد  ااعبة  ا   باي نعل اة : ))لنبل قله  مد ب ا   ذلغ  يضل  ا  ل   

الك  الحقنقة خ ر ذلغ إا صح قوه  لمد، فقد لاد  .  609((العداي انبل 

، اراك  ناه  نامي    عنعنان   610 نه رااياة  عنعناة  مفو اة رااهال  ماأل

،  مل يعني  ناه كالا يُادلس، 611 يضل    بعض المأف رااهمل اب   بي انبة

 .   ا يُممل

 اا  اااعبة ماامعه  باال بكاام باا  ))  اباا   هاادي  لااغ  يضاال  اال رااها اا  ذ    

لال يمام  ااعبة  ا  : )) ، فأنكمه  لمد ب  لنبال اقاله ... ((  حمد ب  لال 

فها صاح هاذا الخبام ، فهاو االهد .  612...((  لد    آهل المدينة    القد لء

 .  دا غ  أر  ا اعبة كلا يُممل 

نفمااه  نااه ال يُاادلس ، ا نااه  ا اا  ذلااغ  يضاال  ا اااعبة كاالا قااد ذكاام  اا     

،  مل يعني  نه كلا يُفام  بان  التحاديث بللمامل  ، ابان  المااياة  613يبغاله

اهاذا يتطأام  ناه . بللعنعنة في  مايلته، ا نه كلا لميالل  أر  ا ال يُدلس

االلتاااال بااذلغ ، اامااتخدال األلفاالظ الدالااة  أاار الماامل   االبعااد  اا  األلفاالظ 

لكننال إذا رجعنال . دال األلفلظ الدالة  أر التادلنسالموهمة لذالغ ، ا دل امتخ

: )) فممو يُذكم  نه قله . إلر المماايلت التي صحه  نه ال نجده يأتال بذلغ

ا ،  614... (( بي  ماماا الجاوني     اعبةلدننل لدننل  حمد ب  جعفم ... 

.. )) .: ا  مو يُذكم  نه قله  615...((قتلدو اعبة   لدننل آدل قله لدننل ))...

،ا امو ياماك  ناه  616...((خأند ب  جعفام    اعبة لدننر لدننل  بو  مل ة 

ااعبة لدننل يحنر ب  معند ا بد الملم  با   هادي قالال لادننل )) ...  :قله 

لادننل  حماد با  جعفام )) ... ،ا ...((يحنر     بد هللا ب   بي المجللاد  قله

                                                 
607
 .  321:   1،    1112 -1111: المن  الالغمي ، رقل 
608
 .  113:   3،   5311: المن  الكبمك ، رقل: البنهقي   

609
 .  112:   3،    1325: العأل ا  عمفة المجله ، رقل:  لمد ب  لنبل  
610
 .  122:   2،    1512: الالحنح، رقل 
611
 .  521:   3،    11211: ا رقل  22:   3    11235:  النف اب   بي انبة، رقل  
612
 .  33:   2،    1321امح  أل التم ذي ، لققه نور الدي   تم،  كتبة الماد، الميلض، : اب  رجم  
613
 . عدهل ا  ل ب 233:   3،    511: تهذيم التهذيم ، رقل : اب  لجم  
614
 .  313:   2،    3215: صحنح اب   لجة ، رقل: األلبلني 
615
 .  12:   1،    15: الالحنح ، رقل: البخلري  
616
 .  32:   2،    1111الالحنح ، :  مأل  
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ا هذه   ثأة    بالب التمثنال الضانقا ال  . 617((قتلدو قله ممعه لدننل اعبة 

الوام  ، اال هي    بلب الحالم  يضل، اإال فلأل ثأة  أر ذلاغ كثنامو جادا 

في كتم الحديث، اهي اواهد دا غة  أر  ا اعبة لال يأتاال بلأللفالظ الدالاة 

 أر الممل  ،  مل يشهد  أر  نه كلا يُدلس،  ا يُممل ، اانه كلا يُفم  بن  

إنااه لاال يُاادلس ، اإنماال  باام  اا  الماامل  بألفاالظ : اإ اال إذا قناال .تأااغ األلفاالظ 

هاذا ا تااماض أناام  قباوه ، ألا المجاال كاالا : فااأقوه . التادلنس ااشرمااله 

يُمنا بن  تأغ األلفلظ ، األنه ذكم  نه ال يُدلس ، اهذا يتطأم  نه اشلتاال به 

األنه  ل  في . بعدل امتخدال األلفلظ الدالة  أنه اإال يكوا قد نقض التاا ه

    كلا فنه التفميا بان  المامل  االعنعناة  عمافال ا عماوال باه، ا طأوبال 

إناه كالا نقاة ، ااماتخدا ه : اإذا قنال .  يضل، اهذا يتطأام  ناه االلتااال باه 

هاذا ا تاماض تالب  لاباه ، : فاأقوه. أللفلظ التدلنس ال يعني  نه كلا يُادلس 

ي بللضاامارو  ا صااللبه نقااة  ا اأناام  قبااوه  يضاال ، ألا التاادلنس ال يعناا

الاااعنف ، ا لهاااذا اجااادنل المدلمااان   ااا  الثقااالت االضاااعفلء  عااال ، كهشااانل 

ابمل  نه ذكم  نه ال يُادلس فنجام  أناه  ا . ،امفنلا الثوري ، ااب  إمحل  

فم  لاا . يأتال بذلغ، اال يُخأط  أننل  مايلته بألفلظ الممل  االتدلنس  عل 

لغ ايتوقف فاي  مايلتاه، اإال نحا  كناف نمناا النلقد المحقا  ا ينتقده في ذ

افاااي إ كااالا  ي راٍا  ا يقاااوه كقولاااه، نااال  !!. بااان  الممااامو  االُمعااانع    

يتالمر في  مايلته كمل يحم، انح     جهتنل ال نقبل  نه ذلاغ إال بحجاة 

صااحنحة، انطللبااه بااأا يأتااال بااللمنه  العأمااي الالااحنح ، اال يُشااو   أنناال 

كل هنل هو األفعله ال األقواه ، ألا األقواه .  أننل  مايلتنل، اال يُفمدهل االح 

قااله .الادهل ال تكفااي، اإذا خللفتهاال األفعااله ماقطه األقااواه اال ا تباالر لهاال 

أُوا  : ))تعللر  ل ال  ت ْفع  ند  هللاَّ    ا ت قُولُوا    ْقتلً    بُم     لكا  لتار (( .3: الالف()ك 

. ، فحد      قوال لال يمام   انهلاإا كلا اعبة ال يدلس فهنه قد كلا يُممل

 .االحديث الملبا قد  نعنه، فلشمنلد أنم  تالل    جهته

ا ُانم هنل إلر  ا اب  قتنبة االشهممتلني قد ذكما اعبة با  الحجال    ا     

لكا  لال   ثاام لادك  هاال المانة  أار  اال ياده  أاار  ا . 618بان  رجاله الشاانعة

اب  قتنبة االشهممتلني يعني  اعبة كلا    الشنعة اش ل نة، ا ل ذكمنله   

االشاانعة اش ل نااة لاال .  ناه كاالا  اا  ااانعة  هاال الماانة ال  اا  ااانعة اش ل نااة 

يذكماا فاي رجاللهل  ناه كالا إ ل نال، اإنمال كالا  ا  الاذي  رااا  ا  بعاض 

ا هاذا الاذي  االر إلناه البللاث .  -ماننل - ئمتهل  خبلرا،    كونه كالا  ل نال

:  صحلب اش لل الاللد  ، بقوله : في كتلبه  الشنعي  بد الحمن  الشبمتمي

                                                 
617
 .  211:   1،    2513: الالحنح، رقل:  مأل 
618
 .  122:   1ا المأل ا النحل،   .  131: المعلرر،   
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 بااو بمااطلل اااعبة باا  الحجاال  باا  الااورد األ دي اقناال العتكااي بااللوالء، )) 

 ااا   أمااالء ا حااادني العل اااة، ايعداناااه  ااا  نقااالتهل . الواماااطي، البالااامي

اخ صة لله المجال  ا  ا  كوناه . 619... ((ا بلدهل اكلا للفظل،  فمما 

ف  ا  جهاة الابطه، اكالا يُممال ، ابمال  ناه نقة نبه، إال  نه كلا فنه الاع

هنل قد  نع  ، ا ت  الخبم ُ نكم كمل منبننه اللقل، فها اشمنلد ال يالح  ا  

 .  جهته

 

 خبمناي  ماماا با  بكالر با  راااد : : ))قله النمالئي :الطريق السادس    

لدننل  حمد،     بد هللا با   باي نجانح،  ا  : لدننل  لمد ب  خللد قله: قله

 :... ا  علايااة، ذكاام  أااي باا   بااي طللاام فقااله مااعد باا   بااي اقاال   بنااه،

))620. 

 

)  حمد ب  إمحل  ب  يملر المدني :  ال يالح، ألا    رجلله ذلك الطريق  

نقااة، لاانس بحجاة، صاادا ، دجاله،  ُ ااتهل بللكااذب ، : ، قناال فناه(هاـ 151ت 

ح بللمامل ، ال يُبا للي  ما  ُ دلس ، ُر ي بللتشن  ، اكالا يُادلس إذا لال ياُلامق

اقله فناه . كلا يتالمر في األخبلر التي يمايهل بللايلدو االنقاللا. يماي 

لدنني : فهذا قله: )) فقنل له" (( هو كثنم التدلنس جًدا )) "  : لمد ب  جنبل

: اقاله فناه  يضال (( .  خبمناي فنخاللف: هاو يقاوه: ا خبمني، فهو نقة، قاله

اقنال ((. فنضاعهل فاي كتباه كلا رج ً يشتهي الحاديث فنأخاذ كتام النالا ))

لد  اب  إمحل ، لدننل نلف ،    ابا   مام   ياكار  ا  : )) أللمد  يضل 

اُذكام  ناده  حماد با  ((. هذا  ام  أر اب  إماحل  : العبد النالماني، فقله

  ل في المغل ي ا ابلهه فنكتم، ا  ل في الح ه االحامال : )) إمحل  فقله 

اقااد  ااده الشاانعة  اا  . 621(( صاالبعهفنحتاال  إلاار  ثاال هااذا، ا ااد يااده االاال 

 .  622رجللهل

ااالح  مل ذكمنله  ا المجل لل يك  صالفنل،  إنمال كالا  خأطال جل عال بان    

اهللا تعااللر . اربمال كالا يماالرا التقناة،  ا كالا  ماتهتما. الالاد  االكاذب 

ح بللمامل   ا لال    أل بحقنقة بحلله ، ا    هذ للله فهو العنف مواء صامق

ح به ، خلصة إا كلا  ت  المااية ُ نكما، اهو هنل قد  نع ، فلشمانلد  ياُلمق

 . ال يالح    جهته 
                                                 

619
ذكامه  أار  ا .  311:   1،    3115: رجاله الطوماي ، رقال : ا ذكمه  بو جعفم الطومي في .  111:   3،    1511: رقل 

:   2،    3323: طمائاف المقاله ، رقال: ا نفس الك ل ذكمه  أي البماجدردي .    الذي  رااا     لد  ئمتهل ، ال  نه    اش ل نة 

33  
620
 . 353:   2 ممة الممللة، بنمات ،   المن  الكبمك،  : النملئي  
621
ا .552:   2،    5225: المغناي فاي الضاعفلء، رقال: ا الذهبي. ا  ل بعدهل 21:   1،   51: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 

 .  211:   3،   2225:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ، رقل:  لمد ب  لنبل
622
 .  233: ،   1312: رجله اب  دااد، رقل: ا اب  دااد الحأي.  312:   1،    3111: رجله الطومي ، رقل:  بو جعفم الطومي 
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نقة، ( : هـ  ا بعدهل 131ت ) بد هللا ب   بي نجنح يملر المكي : ا نهل      

كالا . 623ُ دلس،  عتالي، راك     جلهد في التفمنم  ا  أنام مامل   ناه

ح اشمانلد  ا  ابمل  نه يادلس ، اهنال قاد  انع  فا  يالا.624يُدلس     جلهد

 . جهته، فهو  نقط 

 

 خبمنل قتنبة ب  ماعند، اهشالل با   مالر : ))  قله النملئي  :الطريق السابع

لدننل للتل،    بكنم ب   ماملر،  ا   ال م با  ماعد با   باي اقال  : قلال

  ال  ال : قاله.  ال  نعاغ  ا تمام  بال تاماب : "   م  علاية معدا، فقاله: قله

 صأر هللا  أنه اماأل فأا   مابه، ألا تكاوا لاي ذكمت ن نل قلله  رموه هللا

ماامعه رمااوه هللا صااأر هللا  أنااه . االاادو  اانه   لاام إلااي  اا  لماام الاانعل

ياال رمااوه هللا : امااأل يقااوه لااه، اخأفااه فااي بعااض  غل يااه، فقااله لااه  أااي

 .625(( ....فقله له « تخأفني    النملء االالبنلا »

 

ل باا  إماامل نل الماادني  بااو لاالت: ال يالااح ، ألا  اا  رجللااه ذلااك الطريااق    

نقااة، يمماال، لاانس بااللقوي،يهل، : ، قناال فنااه(هااـ111ت )إماامل نل الحاالرني 

 .اهنل قد  نع  .626صدا 

اهاذه  .627، صادا (هاـ153ت )بكنام با   ماملر الاهامي المادني: ا نهل  

فللمجاال فنااه جهللااة، الاال يثبااه .الممتبااة تُشااعم بللعدالااة، اال تشااعم بللضاابط

 .توننقه

 

لادننل :  خبمنل  حمد با  المثنار قاله: ))   قله النملئي  :ثامن الطريق ال    

: لادننل يحنار قاله: لدننل الوالالح اهاو  باو  واناة قاله: يحنر ب  لملد قله

إني لجللس إلر اب   بالا إذ  تاله تماعة رهاط، : لدننل  مما ب   نموا قله

 . 628((...فقللوا إ ل

 بااو  وانااة االاالح باا   بااد هللا :  ال يالااح ، ألا  اام جللااه ذلااك الطريااق   

، كثناام الغأااط إذا لااد   اا   629نقااة ، نبااه: ، قناال فنااه(هااـ121) النشااكمي 

قاله  باد . 630لفظه، في لديثه    قتلدو لن  ، ألا كتلباه كالا قاد الال   ناه

اقااله .631نظامت فاي كتاالب  باي  واناة ا ناال  ماتغفم هللا: الاملم  با   هاادي
                                                 

623
 .  122:   1المنم ،   : ا الذهبي.  31:   5،    112: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
624
 .  31: ،   22: طبقلت المدلمن  ، رقل : اب  لجم 
625
 . 311:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
626
 . 111:   1اتهذيم التهذيم،   .  111:   1تقميم التهذيم،  : اب  لجم 
627
 . 131:   1تقميم التهذيم،  : اب  لجم 
628
 . 312:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
629
 .  11: ،   11،   231: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم  

630
 . 312:   2تح البلري،   هدك الملري  قد ة ف: اب  لجم 
631
 . 121:   1 ومو ة  قواه اش لل  لمد ب  لنبل ،   :  لمد ب  لنبل   
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نالا فنقام  الخطاأ، فأ ال إذا كالا إال  نه بَخمو كلا يقام   ا  كتام ال: "  لمد

كلا لفظه ال يُملاي انبل، ا   نل ال يقم  اال يكتم، . 632"   كتلبه فهو نبه

ا قله  لمد با  . 633ا يمتعن  بم  يكتم له، له  اهلل تجنم الشنخلا ذكمهل

صاأر  -كلا  بو  وانة اال  كتلبل فنه  عليم  صحلب رماوه هللا  : ))لنبل

يال  بال : فقاله( هاـ113ت)ل فجلء م ل ب   بي  طنا افنه ب ي -هللا  أنه امأل

اكاالا : قااله  بااي .  وانااة   طنااي ذان الكتاالب فأ طااله فأخااذه ماا ل فللمقااه

فهااذا رجاال ُ ااتهل فااي . 634((ماا ل  اا   صااحلب  يااوب اكاالا رجاا  صااللحل

اال قماءو، ا ال كتلباة، نال الال   ناه  ف  لفظ.  دالته االعنف في البطه 

هة لفظاه، االحفاظ هاو األمالا فاي المااياة االمجل العنف    ج.  كتلبه 

،اقد اختأط في آخم لنلته، اال ندري هذه المااية هل هي    لفظاه  ل  ا  

بمل  ا ذلغ للله، فلشمنلد . كتلبه، اهل هي    راايلت آخم لنلته  ل ال    

 .ال يالح    جهته

 لانس بثقاة، فناه:  باو بأا  يحنار با   بار ماأنل الكاوفي: يحنر، هاو : ا نهل  

 .635نظم، يُخطص،  ذكور في الضعفلء

 

لدننل  بو :  خبمني  كميل ب  يحنر قله: )) قله النملئي  :الطريق التاسع   

 العم،  ا الدرااردي، لدننل،     حمد ب  صفواا الجمحاي،  ا  ماعند 

 .636: ... ((ب  الممنم، مم  معد ب   بي اقل  يقوه

لماد با  القلمال با    باو  الاعم : ال يالاح، ألا  ا  رجللاه ذلك الطرياق   

صاادا ، نهاار  بااو خنثمااة ابنااه  اا  (: هااـ232ت)الحاالر  الاهاامي الماادني

 .637الكتلبة  نه

 باااد العاياااا بااا   حماااد  باااو  حماااد الجهناااي  اااوالهل المااادني : ا ااانهل     

نقة، ميء الحفاظ، لانس باللقوي، ال يُحات  : ، قنل فنه(هـ111ت)الدرااردي 

 با   مام ُ نكام، كثنام الاوهل، به، لنس به بأا، يغأط ، لديثاه  ا   بناد هللا

إذا لاد   ا  . الد     بعاض الامااو ا لال يمام   انهل. يأح  لحنل ُ نكما

 .639ا ده الشنعة    رجللهل. 638لفظه جلء ببواطنل

 

                                                 
632
 . 121:   1 ومو ة  قواه اش لل  لمد ب  لنبل ،   :  لمد ب  لنبل   

633
 . ا  ل بعدهل 221:   15منم    ل النب ء،   : الذهبي 
634
 . بعدهلا  ل  221:   15منم    ل النب ء،   : الذهبي 
635
 . 1115: المغني في الضعفلء، رقل: االذهبي. 233:   1الكل ل في الضعفلء،   : اب   دي 
636
 . 325:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
637
 .  12:   12اتهديم التهذيم،   .  31:   1التقميم،  : اب  لجم 
638
 . 112: المغني في الضعفلء،  : ا الذهبي.231: جل   التحالنل ،  : ا الع ئي. 235، 233:   5تهذيم ،   : اب  لجم 
639
 صاحلب اش الل الالالد ،   : ا  بد الحمان  الشبماتمي. 13:   2طمائف المقله في  عمفة طبقلت المجله،   :  أي البماجمدي 

3   :221 . 
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 خبمنال :  خبمني  كميل ب  يحنر قاله: ))   قله النملئي  :الطريق العاشر   

  الممانم،  بو  العم،    الدرااردي،    هلال با  هلاال،  ا  ماعند با

 .640(( : ...   معد قله

 باد العاياا با   حماد  باو  حماد : ال يالاح ، ألناه  ا  جللاه  ذلك الطريق  

 . ، اقد بننل العفه في الطميا الملباالجهني  والهل المدني الدرااردي

 

 خبمناي إماحل  با   ومار با   باد هللا : ))  قاله: الطريق الحادي عشر    

لادننل دااد با  كثنام المقاي، :  بد هللا ب  يايد األناللري قالهب   ومر ب  

    حمد ب  المنكدر،    معند ب  الممنم،    معد،  ا رموه هللا صأر 

 .641(( :...هللا  أنه امأل قله لعأي

دااد ب  كثنم المقي، اهو  جهاوه : ال يالح ألا    رجلله ذلك الطريق    

 .ف، مبا بنلا للله  حمد ب  المنكدر، العن: ا نهل  .642الحله

 

لادننل :  خبمني صافواا با   ماما قاله: ))  قال:  الطريق الثاني عشر     

لدننل  بد العايا ب   بي مأمة الملجشوا،     حمد ب  :  لمد ب  خللد قله

 خبمني إبماهنل ب  معد،  نه مام   باله ماعدا : المنكدر قله معند ب  الممنم

 .643((: ... امأل لعأي قله النبي صأر هللا  أنه: اهو يقوه

 حمد ب  المنكدر، اهو العنف كمل : ال يالح ألا    رجلله ذلك الطريق   

 .  الرنل إلنه    ه

:  خبمنال  كميال با  يحنار قاله: ))  قاله النمالئي  :الطريق الثالث عشار     

لادننل لمالد با   ياد،  ا   أاي با   ياد،  ا  : لدننل اب   بي الشوارب قاله

 ال م با  ماعد،  ا  ماعد،  ا النباي صاأر هللا  أناه  معند ب  الممنم،  ا 

  .644(( : ...امأل قله لعأي

 أي ب   يد با   باد هللا با   هنام : ال يالح ألا    رجلله ذلك الطريق    

لانس باللقوي، ال يُحات  باه ، لانس (: هاـ131ت ) ب  جد لا التنمي البالمي

 ا  يتشان ، فناه  نال . بشيء ، العنف ، لنس باذان، الاعنف فاي كال اايء

القالاااد، صااادا ، مااايء الحفاااظ، يغأاااو فاااي التشااان ، كااالا رفل ااال ، يقأااام 

 .645األللديث، رافضي ،  تمان

          

                                                 
640
 . 325:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
641
 .321:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
642
 . 212:   1تقميم التهذيم ،   : اب  لجم 
643
 .321:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
644
 .322:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
645
 . ا  ل بعدهل  232:   1   تهذيم التهذيم،: اب  لجم 
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لادننل :  خبمناي  حماد با  اهام قاله: ))قاله النمالئي :الطريق الرابع عشر

مامعه ماعند با  الممانم، : لدننل اعبة،     أي ب   ياد قاله:  مكن  قله

 .646(( :...  أنه امأل قله لعأييحد ،    معد،  ا رموه هللا صأر هللا

 مااكن  باا  بكناام،  ااذكور فااي : ال يالااح ، ألا  اا  رجللااه ذلااك الطريااق   

 .  أي ب   يد ب  جد لا ، العنف كمل بننله    ه: ا نهل. 647الضعفلء

 

:  خبمناال  لمااد باا  يحناار قااله: ))قااله النماالئي :الطريااق الخااام  عشاار    

    بد هللا ب  اميغ،    الحلر  لدننل إممائنل، : لدننل  أي ب  قلدل قله

 .648(( :...إا رموه هللا: قله معد ب   للغ: ب   للغ قله

إماامائنل باا  يااونس باا   بااي : ال يالااح، ألا  اا  رجللااه ذلااك الطريااق       

انقه  كثم  هل الحديث، ا العفه ( : هـ111، -111)إمحل  المبنعي الكوفي

يحنر با  ماعند لديثاه اقد تمن .  649بعضهل كنحنر ب  معند، ااب  المديني

اقله يعقوب . ألنه راك  نلكنم     بي يحنر القتلت ، فمل لد   نه بشيء

االاعفه  أاي ابا  الماديني . صدا  ، لنس بللقوي، في لديثه لن : ب  انبة 

)) : ا   ممل ه    جده  بي إماحل  قاله  باو لالتل الاما ي  .650ااب  لال

اذكمه العقنأاي فاي  651((و إممائنل     بر إمحل  فنه لن  ، مم   نه بَخم

لدننل : لدنني  بر قله: لدننل  بد هللا ب   لمد ، قله: ))الضعفلء، ا مل قلله 

لااادننل  بااد األ أااار،  اا   بااار  باااد : لاادننل إمااامائنل ، قااله:    اال ، قاااله

: قناال لماافنلا: قااله    اال" اتجعأااوا ر قكاال: " الااملم ،  اا   أااي، رفعااه

ا اا   ظالهم تدلنماه  نااه راك .  652((صابنلا صابنلا : إمامائنل رفعاه قااله

 حمد با  : لديثل    الولند ب   بي هشلل ا  مقط المااي الذي بننهمل ،اهو 

 .653إممل نل ب   بد الملم  ب   بي كميمة المدي: يومف المدي ، ا قنل

 

يبدا  ناه  جهاوه ، : افنمل يخص رااية إممائنل    الولند ب   بي هشلل    

ا  ال . 654لانس بللمشاهور: للاه  باو لالتل فناه فأل   ثم له  أر لله ، إال  ل ق

 حمد ب  يومف المدي ف   نام لاه فاي كتام الجامح ا التعاديل ، االالاحنح 

                                                 
646
 .322:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
647
 .  1213: المغني في الضعفلء، رقل: الذهبي 
648
 .331:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
649
الكلااف ، دار القبأاة ، جادو ، : ا الذهبي .  221:      ، 232: ، رقل 1311الكل ل في الضعفلء، دار الفكم، بنمات، : اب   دي  

1313   ،1   :231   . 
650
ا . 133: رقال  11:   1 ومو ة  قواه اش لل  لماد ،   : ا  لمد ب  لنبل .  35،  352:   2منم    ل النب ء ،   : الذهبي  

 . 123:   12تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم
651
 . 331: ، رقل 131:"   3التعديل ،   الجمح ا : اب   بي للتل  
652
 .  131:   3،    1111، دار الكتم العأمنة، بنمات، 2الضعفلء الكبنم ، ط: العقنأي  
653
 2تهاذيم الكماله ،   : ا المااي .  3111: ، رقال531:   5المان  ،   : ا التم اذي.  152:   2التالريخ الكبنام ،   : البخالري 

  :511 . 
654
 . 12: ، رقل 21:   5مح ا التعديل،   الج: اب   بي للتل 
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، قنل ( هـ122ت نه إممل نل ب   بد الملم  ب   بي كميمة المدي الكوفي 

نقة، لنس به بأا ،صدا  ، العنف، كذاب اتلل، كلا    كبالر كاذابي : فنه

رالي  -به ، كلا يطع  في الشنخن   بي بكم ا مم الكوفة ،  لن  ، ال يُحت 

 . 656اقد ذكمه الشنعة    بن  رجللهل.   655-هللا  نهمل

فواالح    ذلغ  ا إممائنل  مقط الضاعنف اتامن المجهاوه بنناه ابان      

المااي الذي يأتي بعده ، ف ْتمن المجهوه  لم  للال  نده    التحاديث  ا  

يُوناا باه ، اقاد يُكامر فعأاه  ا  رااو  ا   يفعل هذا ال. الضعنف المعمار 

 !!آخمي ، ا قد يماي لتر    الذي  مم   نهل  ل لل يممعه  نهل 

 

، قنل فنه (   الطبقة الثللثة ) بد هللا ب  اميغ العل مي الكوفي : ا نهل     

نقة ، لنس بقوي، لانس باه باأا ، تمكاه ابا   هادي،  ختالري كاذاب، كالا : 

ا هذا اتهلل له  -األنبلت  ل ال يشبه لديث الثقلت أللنل في التشن ، يماي   

ا قااد جعأااه الشاانعة . 657،  اا   صااحلب المختاالر ال يُكتاام لديثااه -بللكااذب

 .658اش ل نة    رجللهل انقلتهل، ا  دلوه ا ننوا  أنه

 

 خبمناال  بنااد هللا باا  مااعد باا  : قااله النماالئي  :الطريااق السااادس عشاار    

: لادننل  باي،  ا  ابا  إماحل  قاله: هلادنني  ماي قال: إبماهنل ب  ماعد قاله

لادنني  حماد با  طأحاة با  ياياد باا  ركلناة،  ا  إباماهنل با  ماعد با   بااي 

اقل ،     بنه معد،  نه مم  رموه هللا صأر هللا  أناه اماأل يقاوه لعأاي 

 .659(( :...لن  خأفه في أااو تبون  أر  هأه

، ((لاااادننل  بااااي: ))قولااااه : ال يالااااح، ألنااااه  اااا  رجللااااه ذلااااك الطريااااق   

الاهامي المادني ب  إبماهنل ب   بد الملم  ب   ور  إبماهنل ب  معد:اهو

نقاة، صادا ، لجاة، ربمال  خطاأ فاي الحاديث، تكأال فناه ( : هـ 115 -111)

. 660يحنر ب  معند فأالر إلر  نه لنق  الحديث، ا تمكه اكن ، نال لاد   ناه

اذكااامه ابااا   ااادي فاااي الضاااعفلء، ا اااالر إلااار  ا لاااه  مامااانل، اانفااامد 

 أمل بأا الشنعة اش ل نة جعأاوه  ا  رجاللهل ، ا ا   صاحلب .  661لديثبأل

 بو امحل  اباماهنل با  ماعد با  : )) بعض  ئمتهل ، فتمجل له بعضهل بقوله 

 ا  . ابماهنل ب   بد الملم  ب   ور القماي، الاهامي، العاوفي، المادني
                                                 

655
 . ا  ل بعدهل  211:   12،    522: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
656
رجاله الشانعة فاي  مالنند المانة ، : ا  حماد جعفام الطبماي .  123:   1،    1112: رجاله الطوماي ، رقال:  بو جعفم الطومي  

 .  11:   1،    11: رقل
657
 .  113:   3م ،   تهذيم التهذي: اب  لجم 
658
 . 211:   3 صحلب اش لل الاللد ،   : لمن  الشبمتمي 
659
 .322:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
660
، ا 211: ، رقال21:   12تهاذيم التهاذيم ،  : ا اب  لجام. ا  لبعدهل  315:   15،    11: منم    ل النب ء، رقل: الذهبي 

 .  121:   1الطبقلت،   : ب  معد ا ا.  ل بعدهل
661
 .  22: ا  ل بعدهل ، رقل 12:   1الكل ل في الضعفلء،   : اب   دي 
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ه  حاادني افقهاالء اال ل نااة المماادالن ، اكاالا  تكأماال، للفظاال، قلالاانل، ايعااد

ابمل  ا ذلغ هو لله المجال، . فمل  عنر ذلغ    . 662...((العل ة    نقلتهل 

اكلا يممل، اهنل قاد  انع  فلشمانلد لال يثباه اتالالله بنناه ابان   ا  راك 

 . نه 

ح بللمامل ، اقاد : ا نهل    حمد ابا  إماحل ، الاعنف ماواء  انع   ا صامق

 . مبا بنلا المبم في الطميا الملدا

 

لادننل :  خبمنل  حمد ب  المثنر قله: ))قله النملئي :شرالطريق السابع ع   

: ممعه  ل م ب  معد يقوه: لدننل بكنم ب   مملر قله:  بو بكم الحنفي قله

«  ل  نعغ  ا تمم،  أي ب   بي طللام »: قله  علاية لمعد ب   بي اقل 

 : ...ال  ماابه  اال ذكاامت ن ناال قاالله  رمااوه هللا صااأر هللا  أنااه امااأل: قااله

))663. 

 

بكنااام بااا   ماااملر الاهااامي : ال يالاااح، ألا  ااا  رجللاااه ذلاااك الطرياااق   

اهااذه الممتبااة تُشااعم بللعدالااة، اال تشااعم  .664، صاادا (هااـ153ت )الماادني

االشالهد  أار .فللمجل العنف    جهة الابطه، ا دالتاه لال تثباه. بللضبط

باالا البمااتي ااباا  .665"فنااه بعااض النظاام: " ذلااغ قااوه البخاالري النقنااه اباا  ل 

ا قل ايء  ا المجل لل تثبه  دالتاه، اال يالاح قباوه لاديث  تناه .666لال

االشاالهد  أاار  ا المجاال فنااه جهللااة،  ا اباا  ابااي لاالتل . ُ نكاام كللااذي رااه

 .667تمجل له الل يذكم فنه جملل اال تعدي  رأل  نه قميم  نه   ننل

 

 خبمنال :  خبمنل  كميل ب  يحنر قله: قله النملئي  :الطريق الثامن عشر    

"  بو  العم،    الدرااردي،    الجعند،     لئشة،     بنهل،  ا  أنال 

خم     النبي صأر هللا  أنه امأل لتر جلء نننة الودا  يميد أااو تبون، 

فقااله النبااي صااأر هللا «  تخأفنااي  اا  الخوالااف »: ا أااي يشااتكي اهااو يقااوه

 .668((: ... أنه امأل

                                                 
662
:   1رجاله الطومااي ،   : ا  بااو جعفام الطوماي.  31:، رقال 31:   1 صااحلب اش الل الالالد ،   :  باد الحمان  الشبماتمي  

 .  1221: ، رقل231
663
 .321:   2الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   المن  : النملئي  
664
 ا. 131:   1تقميم التهذيم،  : اب  لجم 
665
 .   112: المغني في الضعفلء، رقل: الذهبي.  33:   2التلريخ الكبنم،   : البخلري 
666
 .   112: المغني في الضعفلء، رقل: الذهبي 
667
 .  221:   2الجمح االعديل،   : اب   بي للتل 
668
 .321:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : ي النملئ 
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 لماد با  القلمال با   بو  الاعم : الطميا ال يالح، ألا    رجلله ذلغ     

صاادا ، نهاار  بااو خنثمااة ابنااه  اا  (: هااـ232ت)الحاالر  الاهاامي الماادني

 .669الكتلبة  نه

 بد العايا ب   حمد  بو  حمد الجهني  اوالهل المادني الادرااردي  :ا نهل 

لانس باه نقة، ميء الحفظ، لنس بللقوي، ال يُحات  باه، : ، قنل فنه(هـ111ت)

بأا، يغأاط ، لديثاه  ا   بناد هللا با   مام ُ نكام، كثنام الاوهل، يأحا  لحنال 

إذا لاد   ا  لفظاه جالء . الد     بعض المااو ا لل يمام   انهل. ُ نكما

 .671ا ده الشنعة    رجللهل. 670ببواطنل

:  خبمناال  حمااد باا  بشاالر قااله: ))  النماالئي قااله  :الطريااق التاسااع عشاار    

نل اعبة،    الحكال،  ا   الاعم با  ماعد،  ا  ماعد لدن: لدننل  حمد قله

 .672((:.... قله

الحكل با   تنباة الكنادي  ا  حماد : ذلغ الطميا ال يالح ، ألا    رجلله   

نقة ، نبه ، ُ ادلس ، كالا يممال ، لاد  : ، قنل فنه (هـ 113 -51)الكوفي 

    قوال لل يمام   انهل ، كاياد با   رقال ، لال يأاا ابا   ماعود ، قاله  لماد 

. 673((اكاالا فناه تشاان  إال  ا ذلاغ لاال يظهام  نااه إال بعاد  وتااه : )) العجأاي 

اهذا دلنل دا غ  أر  ا انعة  حدني الكوفة كلنوا  ندمن  بن   هل الحديث 

، اكلنوا لميالن   أر إخفلء لقنقتهل ، الهذا لال يُاتفط  لكثنام  ا  ها الء، 

النم  مايلته بعد فمل  . ابعضهل لل يظهم للله إال بعد  وته ، كهذا المجل 

، ا اده الشانعة  674اقد جعأه اب  قتنبة    رجله الشنعة!!. انكشلر   مه   

، اجعأااه 676ا اا  رااو  خباالرهل اش ل نااة  اا  بعااض  ئمااتهل 675 اا  رجااللهل

 .677االننر  شمية    الشنعة الايدية البتمية

 

 خبمناال الحماا  باا  إماامل نل باا  : ))النماالئي  قااله :الطريااق العشاارون      

 خبمنل المطأم،    لناث،  ا  الحكال،  ا   لئشاة بناه ماعد، : قلهمأنملا 

 ااا  ماااعد،  ا رماااوه هللا صاااأر هللا  أناااه اماااأل قاااله لعأاااي فاااي أاااااو 

 .678((:...تبون

                                                 
669
 .  12:   12اتهديم التهذيم،   .  31:   1التقميم،  : اب  لجم 
670
 . 112: المغني في الضعفلء،  : ا الذهبي.231: جل   التحالنل ،  : ا الع ئي. 235، 233:   5تهذيم ،   : اب  لجم 
671
 صاحلب اش الل الالالد ،   : ا  بد الحمان  الشبماتمي. 13:   2مفة طبقلت المجله،   طمائف المقله في  ع:  أي البماجمدي 

3   :221 . 
672
 .321:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
673
:    وماو ة  قاواه اش الل  لماد،: ا  لمد با  لنبال .  111ا  ل بعدهل ،  115:    2،    1331: الماي تهذيم الكمله ، رقل  

 .131: ، رقل 112
674
 .  131: المعلرر ،   
675
 .  121: 1،    1111: رجله الطومي ، رقل :  بو جعفم الطومي  
676
 .  311:   1،    15:   3،    311:   3الكلفي ،   :  بو جعفم الكأنني 
677
 .  332: ،   113: رجله اب  دااد ، رقل: اب  دااد الحأي 
678
 .321:   2الممللة، بنمات ،   المن  الكبمك،   ممة : النملئي  
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المطأاام باا   ياالد باا   بااي  هناام : ال يالااح ألا  اا  رجللااه ذلااك الطريااق   

نقاة، الاعنف جادا فاي الحاديث، يكتام لديثاه اال : الثقفي الكاوفي، قنال فناه 

ا   هذا لللاه فهاو الاعنف، ا أار اقال تقاديم  ا .679يُحت  به،  نده  نلكنم

 .توننقه لل يثبه

ت ) لنث ب   بي مأنل ب   ننل القماي  والهل  باو بكام الكاوفي   :ومنهم   

 ضطمب الحديث، العنف، لل يحاد   ناه يحنار : ، قنل فنه(هـ 133: نحو

ال بأا به،  ل ة انوخه أنم  عمافن ، ميء الفظ، كثنام الغأاط،  ب  معند،

الحكال با   تنباة،  ومانهم .680ال يُحت  بحديثه ، ُ نكم الحديث ، صللم منة

 . العنف كمل بننله في الطميا الملبا

 

:  خبمنال الفضال با  ماهل قاله: ))قاله النمالئي :الطريق الواحاد والعشارون

 باد هللا با  لبنام با   باي نلباه،  ا   لادننل: لدننل  بو  لماد الابنامي قاله

 .681((...خم  رموه هللا: لماو ب   بد هللا،     بنه،    معد قله

 

. 682 جهاوه: لمااو با   باد هللا : ذلغ الطميا ال يالح ، ألا    رجلله    

  حمد ب   بد هللا با  الابنام با   مام با  درهال : بو المد الابنمي : ا نهل

بااه بااأا، ااانعي ، نقااة، كثناام الخطااأ فااي  لاانس: ، قناال فنااه( هااـ213)الكااوفي

 .683يأتي بمال ال يماياه  ل اة النالا، ا ال باه باأالديث مفنلا ، له  اهلل، 

ااالااح  اا  ذلااغ  ا الابناامي هااذا  .684ا ااده الشاانعة اش ل نااة  اا  رجااللهل

اهل    يأتي بمل ال يمايه  ل ة النالا تُقبال راايتاه .العنف البطل ا دالة

 . !!!!ايكوا نقة    

  

 خبمنل القلمل ب   كميل با  : ))  النملئي قله :ريق الثاني والعشرونالط    

لدننل فطم،     بد هللا ب  ااميغ،  ا   باد : لدننل  بو نعنل قله: دينلر قله

هللا ب  رقنل الكنلني،    معد ب   بي اقل ،  ا النبي صأر هللا  أنه اماأل 

 .685(( :...قله لعأي

: فطام با  خأنفاة المخاا اي الكاوفي: ذلغ الطميا ال يالح ألا    رجلله  

 686العنف، نقة، انعي خشبي، ميء المذهم، ال يُحت  به ،  ائغ لانس بثقاة

                                                 
679
 . 121:   1تهذيم ،   : اب  لجم 
680
 . 332:   2تهذيم ،   : اب  لجم 
681
 .321:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
682
 . 22:   3تهذيم التهذيم ،   :  اب  لجم 
683
 .113:   3لل  لمد ب  لنبل في  أل الجمح االتعديل،    ومو ة  قواه اش : ا لمد ب  لنبل.115:   1تهذيم ،   : اب  لجم 
684
 .ا ل بعدهل 125:   2رجله الشنعة في  ملنند المنة،   :  حمد جعفم الطبمي 
685
 .331:   2المن  الكبمك،   ممة الممللة، بنمات ،   : النملئي  
686
 .  213:   2تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم 
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. تقاادل لللااه ابنناال  نااه الااعنف :  بااو نعاانل الفضاال باا  دكاان  الكااوفي: ا اانهل.

 . بد هللا ب  اميغ، تقدل للله ابننل العفه: ا نهل

 

: نل  مما ب   أي قله خبم))  : قله النملئي :الطريق الثالث والعشرون    

دخأااه  أاار : قااله وماار الجهنااي  لاادننل: لاادننل يحناار يعنااي اباا  مااعند قااله

« هاال  ناادن ااايء  اا  االاادن  ثبااه  رفيقااي»: فلطمااة ابنااة  أااي فقااله لهاال

لاادنتني  مااملء بنااه  ماانس  ا رمااوه هللا صااأر هللا  أنااه امااأل قااله : قللااه

 .687(( :...لعأي

 

 وماار باا   بااد هللا الجهنااي  :جللااهال يالااح ، ألا  اا  ر ذلااك اإلسااناد      

باالا ( : هااـ233ت )الكاوفي ، ايُقااله ابا   بااد الااملم  الجهناي اصافه اباا  ل 

االاوهل  ا  الضاعف،  .688((كلا  م  ي ه ل)) البُمتي بأنه     تقني الكوفة ا

. اهذا  عمار فاي  أال الجامح االتعاديل، اكال  ا  راٍا اُلاعف بمابم ذلاغ

عف به المااي، ا أن ه فللجهني هذا العنف بمابم ذلاغ لكا  فللوهل  مل يُضق

لال ))  ، ا 689 ا اب  لجام ذكام  ا  ومار الجهناي  ما  تُكأال فناه با  لجاة

 .  690((  يالح  ا القطلا طع  فنه

إا قوه اب  لجم الهد  نه ُاجد    المتقد ن     طع  فنه، اهذا  :أقول    

اذلغ الطع  لال يالاح . يندر  الم  العف المجل بمبم الوهل في الحديث

اهاو لال ياذكم الطعا  اال دلنأاه فاي . د اب  لجم لكنه قد يالح  ناد أنامه ن

كل في التحقنا هاي األدلاة . اهذا ال يالح لمد الماايلت.  دل صحته ألا الح 

ابمل  نه لل يذكم .. الالحنحة ال المأبلت اال التقايملت اال األلكلل الممبقة

ح بماابم دلنأااه فااذلغ الطعاا  يبقاار يحتماال الالااحة الااه  كلنتااه، باال اراجاا

بلا البمتي له ، ابللشواهد ا تنة  :تضعنف اب  ل 

 فاالده  ا الااذهبي تعجاام  اا  البخاالري  نااد ل لاال يااما  اا   وماار :  الهاال  

الر يُّ : ))الجهني فقله ْ  ل اهُ اْلبُخ  امل ا ل اْل يُخ  الذ  أ ْماُه ف ناه  ل ننًال ف أ م  ل    إا  .691((ا   

ا فناه ا ام يشاهد  أار  دل رااية البخلري  نه هو الهد  أار  ا الجناي كال

ا اادل  أاال . الااعفه األ اام الااذي جعاال البخاالري لاال يُخاامق  لااه فااي صااحنحه 

الذهبي مبم ذلغ ال يعني  دل اجود  ل قأناله فاي الجهناي، اال يمفا  الاعفه 

 .  اال الطع  المماي في لقه

                                                 
687
 .331:   2الممللة، بنمات ،   المن  الكبمك،   ممة : النملئي  
688
 . 115:  شلهنم  أملء األ اللر،  : اب  لبلا البمتي 
689
 .  332:   1،    2112لملا المنااا ، لققه  بد الفتلح  بو أدو، دار البشلئم، : اب  لجم 
690
 .  225:   2تقميم التهذيم ،   : اب  لجم 
691
 .211:    1دار الكتلب العمبي ، بنمات ،   تلريخ اشم ل، : الذهبي 
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رفنقاي »: فقاله لهال: ))   الجهني  نه قله فاي ذلاغ الحاديث: الشلهد الثلني  

 اماو با   باو ُ هال : رفنقاه هاذا هاو((. «االادن  ثباه  هل  ندن ايء   

.  بد هللا ب  قشنم الكوفي،  ي هو الذي مأه فلطمة بنه  أي ب   باي طللام

لك  لل يثبه  ا ابل ُ هل راك     فلطمة بنه  أي ب   بي طللم، اقد ذكم 

الحلفظ الماي الذي  راك  نهل  بو  هل فأل يذكم    بننهل تأغ المم و اإنمل 

اهذا يعني  ا  ومر الجنهي إ ل   .692   فلطمة بنه  أي ب  الحمن  راك

 .تعمد التحميف  ا نمي ،  ا اهل بحكل  نه كلا ي ه ل في الحديث

 مل يشهد  أار الاعف الجهناي  يضال  ناه فاي طمياا آخام : الشلهد الثللث   

   طم  ذلغ الحديث قله  نه  ند ل تكأل    فلطماة بناه  أاي كالا  ممهال 

، لكناه فاي رااياة اخامك قاله باأا  ممهال كالا ماه انمالنن  693نملنن  مانة

  .694منة

 

 ماال يااده  أاار الااعف الجهنااي  نااه فااي الحااديث : -الماباا -الشالهد األخناام    

الملبا قله بأا رفنقه هو الذي مأه فلطمة بنه  أي، لكنه في رااية  خامك 

ااالاح  ا  تأاغ الشاواهد . 695لل يذكم رفنقه  ص  اقله بأنه هو الذي ماألهل

ا  ومر الجهني العنف    جهة البطه  اال، ايُحتمل  ناه الاعنف  يضال  

 .   جهة  دالته، ألا تأغ الشواهد تُشعم بذلغ

فلطماااة بناااه  أاااي بااا   باااي طللااام : الطمياااا  يضااال ومااان رواة ذلاااك     

بمال  ناه نباه  نهال لال تمام   ا   بنهال اانبل ألنهال كلناه ( هاـ112ت)الهلامنة

ابمال  ناه لال يثباه  ا  ماملء بناه .هاـ 31ا أي قاد امتشاهد مانة  696صغنمو

هـ 31لل تتور بعده، االماجح  نهل توفنه في منة  -هي  اجة  أي- منس 

هاـ فااها هاذا يعنااي اا فلطمااة لال تماام   نهاال  يضال، االماايااة بننهماال 31،  ا 

 مل يعني قطعل  دل صحة ذلاغ الطمياا ، ا ا  ومار الجهناي هاو .  نقطعة

 . أا الحكلية  ص ،  ا  لتبس  أنه األ مالذي اخت

 

:  خبمنل  لماد با  ماأنملا قاله: قله النملئي  :الطريق الرابع والعشرون    

 دركاه فلطماة ابناة  أاي، : قاله  ا   ومار الجهنايلدننل جعفم با   اوا، 

ال، الكناي : لهال تحفظان   ا   بناغ اانبل  قللاه: اهي ابنة نملنن  منة فقأاه
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ماانس،  نهال ماامعه رماوه هللا صااأر هللا  أناه امااأل  خبمتناي  مااملء بناه  

 .697((:...يقوه

 
جعفم ب   وا با  جعفام با   ماما : ذلغ اشمنلد ال يالح ألا    رجلله   

صادا ، رجال (: هاـ211ت)ب  لميث  بو  وا المخاا ي العممي الكوفي

. ااالاح  ا المجال الاعنف  ا  جهاة الاابطه. 698صاللح لانس باه باأا، نقاة

    يُفم  فنه بن  العنعة االممل ، ف  نعمر للله اهنل قد  نع  اكلا في 

 .فنجم االلتنلط    ذلغ .  عهل

 ومر الجهني بننل العفه ملبقل، ، افلطمة بنه  أي ذكمنل   ا ه : ا نهل   

 . ا المااية بننهل ابن   مملء بنه  منس  نقطعة

 
  خبمنال  لماد با : )) قاله النمالئي -الخاام  والعشارون -الطريق األخير   

لاادننل لماا ، اهااو اباا  : لاادننل  بااو نعاانل قااله:  ثماالا باا  لكاانل األادي قااله

،    فلطمة بنه  أي،  ا   ماملء بناه  مانس،     ومر الجهنيصللح، 

 .699(( :... ا رموه هللا صأر هللا  أنه امأل قله لعأي

 بااو نعاانل الفضااال باا  دكااان ، : ذلااغ الطميااا ال يالاااح ، ألا  اا  رجللاااه   

لما  با  صاللح : ا انهل. تقنة، مبا تفالانل لللاهالعنف، انعي يُملرا ال

الااعنف، نقااة، ااانعي  كاالا يُماالرا : باا  صااللح الهمااذاني الكااوفي قناال فنااه 

اقاد تامجل لاه الشانعة فاي كتابهل ا لحقاوه . 700التقنة في   قته بأهل الحديث

 . 701بهل

ا اانهل  وماار الجهنااي ، افلطمااة بنااه  أااي باا  ابااي طللاام، ماابا  ا بنناال   

األاه العنف، االثلننة لل يثبه ممل هل  ا   ماملء بناه لللنهمل ااتضح  ا 

 . منس

تبن   نهل أنم صاحنحة،فأل يالاح  -إمنلدا 25- وبما أن كل تلك األسانيد     

 نااه  نااي بمنالااة هاالراا  اا  " اال االااد  نهاال، فااها هااذا يعنااي  ا لااديث 

كماال  ا تأااغ األماالنند تشااهد  أاار الحااديث بأنااه . لاال يالااح إماانلدا "  وماار 

طميقال  23طميقال فاها  نهال  25للد النس  تواتما،     نه ارد  ا  لديث  

كأهل    الالحلبي معد ب   بي اقال ، اطمياا  ا  اباي بكام، اآخام  ا  

إنه يعني  نه لنس صاحنحل، ا أار  قال تقاديم . فملذا يعني ذلغ  . اب   بلا

ألا لديثل  ثل ذلغ الحديث خطورو اأمابة ، ااناه لاد   أار .  نه لل يثبه
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ا م ك    كثنم    الممأمن  رجلال انملء ، اانه جديم بأا يهاتل باه  مم  

الممأموا ايتداالونه بننهل ، اتتوافم الهمل  أر نقأاه، فاها كال ذلاغ يماتأال 

لك  بمال  ناه .   ا يمايه  شمات الالحلبة ايالأنل بللتواتم، اتالح  ملننده 

ر اناه ُ ختأاا، لل يماه إال ن نة    الالحلبة، فها هاذا ال يقبال ، ااالهد  أا

اي يااد ذلااغ  يضاال  ا  عظاال الااذي  رااه هاال ااانعة إ ل نااة  اا  الكوفااة، فهاال .

ا ا  الثلباه فاي . الذي  اختأقوه انشماه بننهل  اال، نل بن   هل الحديث نلننل

 أل الجمح االتعديل  ا الشنعة اش ل نة  ل ة اانعة الكوفة خلصة هل  كثم 

لتالريخ القامآا االحاديث االالاحلبة  الفم  كذبل ااخت قل لأماايالت اتحميفال

 .702اأنمهل

 

فهااو لااديث بلطاال ُ نكاام ُ ضااطمب  تناالقض جاادا  اا  جهااة وأمااا متنااا،    

 اال، ال تالااح المقلرنااة باان   نالااة .  ضاال ننه لماام طمقااه التااي ارد بهاال

ف  تالاح . النبي ا أي، ا نالة هلراا ا ومر، فهي بلطأة المال ا نم 

. هاالراا كاالا نبناال لكاا   أناال لاانس بنبااي اا  جهااة النبااوو اال النماام، ألا 

اهلراا . أنه الال و االم ل -اهلراا  خ لمومر لك   أنل لنس بأخ لأنبي

خأااف  وماار  أاار قو ااه، لكاا  الحااديث يااا ل  ا  أناال خأااف النبااي  أاار 

افي رااية خأفه  أر المدينة، لك  هذا األ م لل يك  خلصال بعأاي، فقاد . هأه

فا   جااله . دينااة  ناد ل كاالا يخام   نهاالكالا الممااوه يتامن   نااما  أار الم

 أنااه الالاا و –اللااال لأنبااي . لأمقلرنااة، اال يالااح  قاادهل اال القااوه بهاال

 .  ا يقوه ذلغ الك ل البلطل، االطل   في النبوو اختمهل -االم ل

إا ذلغ الحاديث  تنالقض ا ضاطمب جادا،  مال يشاهد  أناه بعادل  :ثانيا     

اأَّل  -ب يُّ النَّ الالحة،    ذلغ  نه   ل  ا  م  أ ْنه  ا  أَّر هللاُ    ال »:قاله لعأاي  -ص  إ نَّم 

ْنام   ْ  ُ وم ار أ  ل ة  ه لُراا     ْنا  نلي ب م  ْا ت ُكوا    
ر    ل ت ْمال  أ ر   ْهأ ي،      أَّْفتُغ     خ 

ابماال  ا  هاال النبااي  اجلتااه اااالده فقااط باادلنل . 703((«  نَّااهُ ال  ن ب اايَّ ب ْعااد ي

منبننه اللقل ف  يالح اال يجو  اام ل  ا يخأاف  أاي الشم  االأغة،اكمل 

حم اال لها  ، فكنااف يتمكااه  أاانه   . النباي  أاار  اجلتااه  . ألا  أنال لاانس   

 - أنه الال و االم ل -االقوه بذلغ كمل  نه لمال فهو طع  في امر النبي

الملذا يتمكه  أر  هأه فقط داا نملء المدينة   الملذا النبي  في خماجلته . 

مك كلا يأخذ  أنل  عه ايكتفاي بللالاحلبي الاذي يتمكاه  أار المديناة   األخ

ابمل  نه كالا يتامكه   ا  النمالء ااألطفاله تحاه .فم     كلا يتمن  هأه  

إامار   نم المدينة، فأملذا في هذه الممو يتمن  أنل  شمفل  أر  هأاه رأال 
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. الممات   الملذا لل يك  يتمكه  شمفل  أنه  في كل . اجود   نم المدينة  

 .إنه ال جواب صحنح، إال االد ، هو  ا الحديث  كذاب

"  ا  أنال ا   ذلغ  يضل  ا في رااية  خمك    ذلاغ الحاديث الما اول    

خم     النبي صأر هللا  أنه امأل لتر جلء نننة الودا  يميد أااو تبون، 

فقااله النبااي صااأر هللا «  تخأفنااي  اا  الخوالااف »: ا أااي يشااتكي اهااو يقااوه

  اال تمالاار  ا تكااوا  نااي بمنالااة هاالراا  اا   وماار إال »:  أنااه امااأل

اهاذا يخاللف المااياة الماالبقة التاي ذكامت  ا المماوه تاامن  .704((«النباوو 

نمالء :  أنل خأنفة  أر  هأه، اهنل تا ل المااية  نه تمكه  أر كل الخوالاف

ي الملذا  أاي يأحاا بللمماوه ،  لال يكا  يعأال بللمهماة التا .ا طفله ا جاو 

تمكه     جأهل  ، ا لل يك  يعأل اا كل الاذي  كالا المماوه يماتخأفهل  أار 

ا لااانس  ااا  الواجااام  أااار  أاااي المااام  . المديناااة يتااامكهل  ااا  الخوالاااف  

االطل ة، بحكل   م النبي له، ابقلئه    نما  أر المدينة هاو ا ام كالا يفعأاه 

فا  يحاا .  ياأ مهل باذلغ  - أنه الالا و االما ل-الالحلبة الذي  كلا النبي

أللد اا يعتذر،  أر ذلغ العمل ألنه كالا بللتنالاب، اهاو ايضال  ا  الجهالد 

ااالح    هذه التملؤالت ااال تماالالت  نهال تشاهد كأهال باأا .في مبنل هللا

 . الحديث اختأقه الشنعة لغليلت في نفومهل

 ا رااية    طم  ذلغ الحاديث ،  االالطماب االتنلقض  يضلومن ذلك    

: اخم  بللنلا في أااو تبون فقله  أي  خم   عاغ  فقاله)) ... :  : قلله

  ل تمالر  ا تكاوا  ناي بمنالاة هالراا  ا   ومار إال »: فبكر فقله« ال»

يعنااي فااي كاال  اا     اا  بعاادي «  نااه خأنفتااي»: ناال قااله«  نااغ لمااه بنبااي 

فعأاي لال يماتخأفه النباي  أار  هأاه، اال  فنح  هنل   لل ا ام جدياد، .705...((

لء ااألطفااله  أاار المدينااة، اإنماال جعأااه خأنفااة  اا  بعااده  أاار كاال  أاار النماا

اهااذا يناالقض المااياالت األخاامك  اا  جهااة، اكشااف  اا  جهااة .  !!المماأمن 

طميقال، هاي  25 خمك    الننة المبنتاة  ا  كال طام  الحاديث التاي بأغاه 

ابمال  ا الخ فاة فاي اشما ل ااورك بان  . الوصنة لعأاي بلش ل اة  ا  بعاده

بمل اا هذه المااية تتنلقض    الماايلت األخامك ده هاذا  أار الممأمن ، ا

 . بط ا الحديث كأه

ا   ذلغ التنلقض ااالالطماب  يضل  ا رااية  خمك  ا  طام  ذلاغ       

إا رموه هللا صأر هللا  أنه : قله معد ب   للغ))   :الحديث الما ول قلله 

ر  خذ بغام  النلقاة امأل أاا  أر نلقته الحمماء اخأف  أنل، فجلء  أي لت

يل رموه هللا   مه قميي  نغ إنمال خأفتناي  ناغ اماتثقأتني، اكمهاه : فقله
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: صااحبتي ابكاار  أااي، فناالدك رمااوه هللا صااأر هللا  أنااه امااأل فااي الناالا

  اانكل  لااد إال الااه لل ااة  ياال اباا   بااي طللاام،   اال تمالاار  ا تكااوا  نااي »

رالانه  ا  »:  أاي: قاله« بمنالة هلراا     ومر إال  نه ال نباي بعادي 

فاأي  لكلياة االماتخ ر  أار  .706((«هللا ا   رموله صأر هللا  أناه اماأل

األهل ، اا الخوالف،  ا  أر األ ة كأهل بعده  ، ااي  القوه بأا  أنل انا   

 ا  كاا ل  هاال المديناة فنااه  نااد ل تخأاف بهاال، ناال هنال تااا ل تأااغ الماايااة  ا 

م  به رأل المملفة البعنادو جادا، قميشل تكأمه فنه   اهل يُعقل اا قميشل تم

نل يأتنه الخبم    جديد  ا  اا الممالفة بان  المديناة ا كاة  مانمو ياو ن   ا 

 كثاام، االممااوه قاااد تحاامن ماااميعل نحااو تبااون،  ل كلناااه  ناادهل هواتاااف 

ا ية فلئدو لقميي    االهتملل باأ م اماتخ ر . !! حمولة  يتواصأوا بهل  

تمااللت هي اواهد قوية  أر بط ا ذلغ تأغ التملؤالت ااال .  !! أي   

 . الحديث بم ته 

 المتنلقضاالت  يضاال  ا ذلااغ الحااديث تضاام  تنلقضاال صاالرخلوماان تلااك     

فللخطااَا هماال فااي  قلرنااة الع قااة باان  النبااي ا أااي بللع قااة باان  . اخطااأيق 

اهااذا اخطااأ قطعاال، ألا  أناال لاانس  خاال .  - أنهماال الماا ل-هاالراا ا وماار

لك  هلراا  خ  ومر انبي . ، ا أي لنس نبنل -و االم ل أنه الال  -لأنبي

ا  ل التنلقض  ا الحديث  نبه النبوو لعأي  ند ل   ل  ا المموه قاله .  ثأه

إال  ناه ال نباي : له بأنه  نه بمنالة هالراا بمومار، نال نفلهال  ناد ل قاله لاه 

اهذا تنلقض صالرخ  ا  جهاة ، ايانقض المنالاة التاي  نبتهال لاه  ا  . بعدي

اال يالاح نمابته إلار النباي  بادا، ، فنالبح الك ل لغوا  تنلقضل . جهة  خمك

إا  ضاموا تأاغ المقولاة يشاهد  أار . بل اال يقوله  لقل نايه يعي  ل يقاوه

 اا  اخت قاالت الشاانعة لتممياام  قناادتهل فااي اش ل ااة بطاا ا الحااديث ، ا نااه 

 . نهلاإلدا  بأبأة بن  الممأمن  اتشويي  فهول الخ فة الشم نة بن

إا  مال يثباه  ادل صاحة ذلاغ الحاديث، هاو اناه لاديث نالقض لخاتل : ثالثا  

النبوو، بطميقة انعنة إ ل ناة  الكمو ؛ فلدهال،  ا الحاديث  نباه لعأاي  نالاة 

لكنه  -النبوو، نل نفي  ا يكوا نبي آخم بعد النبي  حمد  أنه الال و االم ل

د انباه لعأاي النباوو بلمال لل ينف  نالة النبوو، ا أناه فاها الحاديث بطُمقاه قا

اهذا . فهي نبوو بلمل اش ل ة ااألئمة ال بلمل النبوو ااألنبنلء. اش لل ال النبي

الذي يتفا    التشن  اش ل ي القلئل  أر اش ل ة،اقد مبا  ا بننل  ا اش ل ة 

ابمال  ا األ ام كااذلغ، .  ناد الشانعة اش ل ناة هاي نباوو بال ا كثام  ا  النباوو

بكال طمقاه لاديث بلطال قطعال، اختأقاه رااو  -لديث المنالاة -فذلغ الحديث

الشنعة الذي  تمأأوا إلر اهل الحديث انشماا بننهل  للديث اش ل اة بطميقاة 
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 االكمو  تمااتمو بللتماان  فماجااه  أاار كثناام  اانهل اصااححوهل ادانهاال فااي 

 .  النفلت الحديث المننة 

 أنه – ا المموه إا  مل يشهد  أر صحة ذلغ الحديث هو : وربما يُقال    

قد ابه بعض  واقف  صحلبه بمواقاف بعاض األنبنالء كمال  -الال و االم ل

 .لد  في  وقفهل     ممك أااو بدر

 نااه  نااي بمنالااة " نعاال لااد  ذلااغ، ، لكنااه ال يالااح  اا  لااديث  :أقااول     

، ألناه لال يثباه إمانلدا اال  تنال ، األناه صاميح ((بمنالة هلراا     ومار

نالاة النباوو ، اهاذه المنالاة لال يالاح الحاديث التاي تضامنهل  بأنه يتكأل     

لك  تشابنه تالامفلت ا واقاف  بعاض الالاحلبة . اال يجو  القوه بهل  ص 

باابعض صاافلت اتالاامفلت األنبناالء هااو تشاابنه صااحنح ا قبااوه اال يخااللف 

إنه تشبنه  وقف بَخم، اصفة بأخمك النس تشبنهل بمنالاة النباوو .  الشم  

فللتشاابنه بللمنالااة بلطاال ااام ل . ه باابعض  واقااف األنبناالء، اإنماال هااو تشاابن

 . ا ق ، لك  التشبنه ببعض التالمفلت لنس بلط 

 لااانس تعااادد طااام  ذلاااغ الحاااديث تشاااهد لاااه باااللقوو  :وربماااا يقاااال أيضاااا    

 االالحة، اتجبم بعضهل ببعض   

هذا االلتمله ال يالاح ألا الامااو الكاذابن  فاي ا كالنهل  ا يختأقاوا :  قوه   

 شمات الطام  لأحاديث المكاذاب ،ابمال  ا هاذا  مكا  الاد  فعا  فتعادد 

ابمل  ناه بننال . طم  الحديث لنس دلن   أر صحته إا لل يالح إمنلدا ا تنل

 ا ذلغ الحديث  لل يالح إمنلدا اال  تنل، ف  يُمك  اا تقويه كثمو طمقه اال 

 .   ا تجبمه لتر اإا بأغه ا الر

بطا ا   ال  ادنلا ابااماهنل باأا لجا  الشاانعة  اهوباذلك يتباين مماا ذكرناا   

؛ اإنماال  " نااه  نااي بمنالااة هاالراا  اا   وماار"قويااة، كللتجاالجهل بحااديث 

الحقنقة هي اا  ذهم الشنعة اش ل نة بلطل  صوال افما ال  ا  جهاة، ااا 

 . ذهم اهل المنة صحنح بأصوله ا عظل فما ه    جهة  خمك

 

 :يعة للطعن في أهل السنةالتظاهر بانتقاد الش: الموقف الثالث 

اقولي في الالحلبة  يهل اشخاوو اهاو : ))   ذلغ يقوه  دنلا ابماهنل       

قوه طلئفاة  ا  المحققان  فاي القاديل االحاديث ا نال  راه فاي نظامي الاذا  نال 

جدا هو   ده األقاواه   اده  ا  قاوه الشانعة اش ل ناة    قوه به قوال  عتدال

مل ة الشانعة اش ل ناة لاديهل تفاميط فاي لاا ا  ده    قوه  هل المنة االج

الالحلبة يمن اا الظا  فاي  عظال الالاحلبة هاذا تفاميط ا هال المانة لاديهل 

ال يقولاوا ، إفماط كل الالحلبة لفا االاد  لاالء هللا كأهال  بالركوا  اداه 

انال قأاه .لكا  يعل أوناه  عل أاة المعالاول ، عالو وا ، قدموا ،  ناهوا 
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ل  مو نلننة الشنعي الذي يمك  ا  ئماة  هال البناه ا قوه  مو نلننة ا ذكم به

نل يبني  أار ذلاغ تاوالي الاوا ل يماتخمجهل  كثام التالالقل  ا     عالو وا

نفمااه  اا  الااذي يقااوه الالااحلبة أناام  عالااو ن  ناال هااو يعاال أهل  عل أااة 

المعالااول تمل اال  جناام ابااللعكس  ااذهم الشاانعة  اا   نااي ال  نتحأااه  ااذهم 

   أر النفس  نهجنل اتمبويال  ا  هاذا المانه الشنعة  قل خطما  أر العقل ا

قولوا لي لملذا ا نل  تحد  بأغة  أمنة  نهجناة فاي  ال  ظا  إنشالء هللا تعاللر 

ألنغ لن  تقوه الالحلبي لنس  عالو ل جمنل جدا لكناه  نار امام  اقتال 

  افاام  األ ااة ا ااا  الاادتهل اتماابم فااي قتاال  شاامات األلااور ااأتااله

اقتل األطفله فعل األفل نل  صلبنل بماللئم  اامتبلح مبي النملء الممأملت

 . 707((اكمننل بكوار  اتقوه لي رالي هللا  نه ا رالله

قوله هذا أنم صحنح في  عظمه ، قلئأاه جلهال  ا جللاد  علناد،  ا  :أقول  

ألنااه  اال إا لقنقااة  وقااف . صااللم هااوك،  ا ااانعي إ اال ي يُماالرا التقنااة

مانبوا الظا  فانهل فقاط، اإنمال هال الشنعة اش ل نة    الالاحلبة لانس  نهال يُ 

ا اوقفهل هاذا . يكفمانهل كأهل إال  ربعة  ا خمماة، ايكفاماا  تبال هل كأهال 

فاأي  .مبا  ا انقناله  ا  كتابهل ، اهاو بلطال قطعال ايشاهد  أانهل بللضا ه 

 . العده ااالناللر االحا االموالو نة يل  دنلا   

الالحلبة اال يقولوا بعالامتهل، لكا  إا  هل المنة يقولوا بعدالة  :ثانيا     

فهل يعتقاداا انهال افضال . العدالة ال تعني  دل الوقو  في األخطلء االذنوب

ألا القمآا  كالهل اااهد لهال  - أنه الال و االم ل-النلا  مو ل بعد النبي

بلشيمااالا االعمااال الالاااللح ، لكااا  هاااذا ال ينفاااي  ا  ااانهل  طلئفاااة  خطاااأت 

اهاذا األ ام ماجأه القامآا الكاميل فاي . ألمابلب اارتكبه ذنوبل  لمبم  ا  ا

 . دو  واال  ااهدت به المنة االتلريخ  يضل

الذلغ ال يالح التموية بن  العدالة  ند  هل المانة االعالامة  ناد الشانعة،   

ال  جله لذلغ ابدا، ألا قوه الشنعة بعالمة  أي ا االده  بلطل ألنه  خللف 

بااه هااو نقااض لخااتل النبااوو اا تقاالد  االقااوه. لأشاام  االتاالريخ االعقاال االعأاال

ألا إ ل اة الشانعة  لنماه خ فاة اإنمال . بوجود  نبنلء    بعده بلمال اش ل اة

اهاذا   ام بنناله  ناد ل ذكمنال صافلت األئماة . هي نبوو، بل ااكثم    النبوو 

فلألصاال .  اا  الشاانعة اش ل نااة،  نهاال  نهاال  عالااو وا ، ايعأمااوا الغناام

صحنح ، فللالحلبة  ندهل أنم  عالو ن      بلطل، لك   وقف  هل المنة

األخطلء االذنوب، فهل يُذنبوا ايُخطبوا، لك  قاد يُخطاص بعاض  هال المانة 
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فنح  هنل   الل صاحة المباد   اخطاأ . في فهمه اتطبنقه لمبد   دالة الالحلبة

فالأل م . في التطبنا اهذا خ ر  بد  الشنعة الذي هاو بلطال  صا  اتطبنقال

ا الذي يُموق  لأشنعة بكل  ال يماتطن   ا  جهاة، اياذل لنس كمل صوره  دنل

 . هل المنة  يضل بكل  ل يمتطن     جهة  خمك

إا  اال يُااماك بااأا كثنااما  اا  الالااحلبة  ا بعضااهل تعمااد ارتكاالب  :ثالثااا     

جمائل القتل االانل ظأمل ا داانل، فهاي  خبالر ال تالاح الال تثباه فاي لقهال 

ة، فهل     كذب الطوائف كمل هو نلباه اإنمل هي    اخت   الشنعة اش ل ن

ألا ها الء . في التالريخ ا أال الجامح االتعاديل ابنناله فاي الموقاف المالبا 

الشنعة بمل  نهل طعناوا فاي القامآا باللتحميف ، انقضاوا خاتل النباوو باأئمتهل 

اكفقااماا  عظاال الالااحلبة ، فقااد  قاال وا األدلااة القطعنااة  أاار  نهاال اهاال كااذب 

فقد اصبحوا ال يتور وا  ا  اخات   .  ي  مايلتهل  بداابهتلا، اال يُونا ف

األكلذيم ااألبلطنل االمنكمات اإلاللقهل بخالو هل طعنل فنهل اتشفنل فانهل 

الهاااذا ال يالاااح اال تمااالد  أااار المماايااالت التلريخناااة . اانتالااالرا لأتشااان 

االحديثنة الشنعنة اأنمهل لمجمد انهل اردت في كتم الحاديث االتالريخ إال 

 .هل اتمحنالهل امنلدا ا تنلبعد نقد

ا  ل بللنمبة لمل فعأه يايد ب   علاية في  هل المدينة االحمن  با   أاي      

،اافعللااه األخاامك، فأهاال الماانة  نكااماا  أنااه ذلااغ اهاال  تفقااوا  أاار ذ ااه 

كمال  ناه ُاجاد . 708ااشنكلر  أنه، اإنمل اختأفوا في لعناه بان  الجاوا  االمنا 

بللما ح كعباد هللا با  الابنام ا صاحلبه ا هال     هل المنة    خم   أنه 

كماال اا  اا  اهال الماانة  اا  خاام   أار األ ااوين  كماال فااي . 709المديناة  يضاال

ا نهل  يضل    كلا    العبلمنن  االعأوين  .هـ 12نورو ديم الجملجل  منة 

في نورتهل  أر األ وين ، بل العبلمنوا اكثنم    العأوين  كالنوا  ا   هال 

 .المنة

خطرا عل  )) هب الشيعة أقل ال يالح قوه  دنلا ابماهنل بأا  ذ :رابعا    

    ذهم  هل المة ، فهذا ك ل بلطل ((  نهجنل اتمبويلالعقل وعل  النف  

هو  ذهم ُ ختأاا  -كمل بننل  صوله ملبقل -قطعل، ألا  ذهم الشنعة اش ل نة

قال ُاال  لهدل دي  اشما ل، الهاذا فأصاوله لنماه خطاما  أار الشام  االع

فاأي إما ل يبقار . االنفس فقط بل هي هلد ة لأشم  االعقل االتلريخ االعأال

 نااد ل ياانص المااذهم اش اال ي ايقاامر بااأا القاامآا ُلاامر كأااه تقميباال، ااا 
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الالااحلبة كفااماا كأهاال إال قأااة  اانهل، ااا النبااوو الخلتمااة نُقضااه بلش ل ااة 

هاال ااام  ااألئمااة المعالااو ن  االااذي  يعأمااوا  اال كاالا ا اال ماانكوا، اك  

طبعاال لاا  الاال  يبااا ااايء  اا  اشماا ل، . !!ا قاادا ااشيماالا بهاال ااجاام   

ااالاح  ا  ذلاغ  ا  ادنلا .ا   يقاوه باذلغ قاد هادل الاولي االعقال االعأال 

إا التشان  . ابماهنل يُموق  لأتشن  اينتالم له بكال  ال يماتطن   ارا ابهتلنال

نعة لنس هو  قل فمذهم الش. اش ل ي  خللف لأشم  اهلدل له الأعقل االعأل

خطمكمال   اال  اادنلا اإنماال هااو دياا  قالئل بذاتااه  اا  يعتقااده لاا  يبقاار  مااأمل 

فقاام الالااحلبته الكاامال الااذي   ايجااد نفمااه قااد كفاام بااللقمآا انبنااه  حمااد ، اك 

 كلهل القمآا ا ننر  أنهل    جهة؛ ايجد نفمه    جهة  خمك قد كفام كال 

 الرت إلنه رااية الكأنني فاي اهذا األ م قد . الممأمن  ا نه   لل دي  جديد 

لثاه الشانعة  أار التقناة اقللاه لهال  نهال  أار ذكمنلهل مالبقل ا الكلفي التي

 . !!دي  خل  بهل

 :انتقاد أهل السنة والسكوت عن الشيعة اإلمامية: الموقف الرابع
انتقااد  اادنلا ابااماهنل  بعااض  أماالء  هاال الماانة فااي  واقااف تبنوهاال  رد      

بعضه صحنح يتعأا بهال  ملمال اال يتعأاا بللماذهم الماني؛  أنهل فنهل بنقد 

:  ا  ذلاغ قولااه. لكناه ماكه  اا  الماذهم الشانعي ا أملئااه  ا  جهاة  خاامك

ُمني تمل اال لبمااف، بمحاالاالت بعااض رجااله الاادي  لاادينل نحاا  )) هااذا يُااذكل

التعلكمااالت فاااي .. التنلقضااالت.. المماااأمن  ايضااال، لتفمااانم بعاااض األخطااالء

الـاـلً .. حنحةاألللديث النبوية الال و  يمهُل  أنهل اا ينمبوا الخطأ الر هللا   

، بال يعتقاداا اا الاامااو !! ا ينمابوه الار البخاالري اا  ماأل  ا إلار الاامااو 

اتجاادهل فااي !.. اليُخطبااوا،  لااالء هللا كاالنهل كاال أن  خااللن   اا  األخطاالء 

 اماتغفم هللا..  حلاالتهل ينمبوا الخطاأ االانقص الار هللا بللجهال اا بللكاذب

 .710((  !العظنل

قولااه فنااه لااا ابلطاال، ااألصاال الثلبااه  نااد  هاال الماانة ال  لااد  :أقااول    

اإا اجد بعض العأملء    ا تقد بالحة كل .  عالول    البشم بعد األنبنلء

 ل في الالحنحن  ، فها كبلر  أملء  هل المنة المحققن  لل يقولوا ذلغ قديمل  

لكا  الاذي يهمنال هنال هاو  ا  . 711اال لديثل، النس هنل  والا  تفالانل ذلاغ

 دنلا إبماهنل تكأل     والو  ن مابة الخطاأ إلار هللا، فاا ل  ا  ا   أمالء 

 هل المنة    يمهل  أانهل نمابة الخطاأ إلار هللا اال ينمابونه إلار  البخالري 

ا  مااه هااذا بلطاال ، فأاال  قاام  الاال  ماام   ا . ا مااأل  ا أنمهماال  اا  الاامااو
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لكا   .! اال هاو ذكام  ثالال  ياد باه   ماه  للمل ماننل فعال  ال   ماه  ادنلا،

الحقنقة التي  خفلهل الشنعي  دنلا ابماهنل اتنلملهل هي  ا الشانعة اش ل ناة 

اقاد االا  . !!"الب اداء" هل الاذي  نمابوا إلار هللا تعاللر الخطاأ االغأاط بلمال 

اااردا  للدياث لابعض  ئماتهل ، ". بلب البداء" الكأنني بلبل في الكلفي ممله 

اذلاغ  نهال  ناد ل ظهاامت  .712(( ال ُ باد هللا بشاص  ثال الباداء : ))ولاه نهال ق

 خطلء  ئمتهل في  قوالهل ا فعللهل انقضه قولهل بعالمتهل اختم اوا  قنادو 

البداء انمبوهل إلر هللا تعللر  ارا ابهتنال ، باد وك  ا هللا تعاللر هاو الاذي 

ا اا   ا ".  عأو الت خلطباة لبئماة،  ناد ل تغنامُت نظمتاه لب اور"  طار 

  مهال هااذا كااذب ابلطاال ا خااللف لأشام  االعقاال االعأاال، اُ ثناام لأضااحغ 

ااالمتغماب، فها  دنلا ابماهنل مكه  نه ، ااتهل به ظأمل ا داانل بعاض 

 .  أملء  هل المنة

 :االنتصار للشيعة واتهام أهل السنة ببغض آل البيت: الموقف الخام     

لمالذا ، ا هاذا الابغض ألهال البناه  لمالذ: ))   ذلغ يقوه  دنلا اباماهنل    

هاذا التانقص ألهال البناه  لماالذا هاذا اش ارار االجفالء  ألهال البناه ا اا  

تتنقص  علاية ا مااا ب  الحكل ،  جنم ،  هل البنه  ال يمتطن   ا يفهل 

ا اا  خاام  .يقنمااوا الاادننل اال يقعاادانهل، اباادا،ا  ثااله هاا الء يغضاابوا جاادا

 ا  خام   أار  أاي .هاذا أنام  غفاور لاه ، بادا،  أر  ثمالا ا أار ها الء

  جناام!. نقااة    ،العنااه ااتخااذ بغضااته العنتااه دينااه،ا نااو   ماام  أناال،

 . 714 ظأو نة آه البنه: ا دنلا يحمل فكمو .713((

قوله هذا أنم صحنح في  عظمه ، ادلنل  أر جهل  ادنلا ،  ا : أقول      

ألناه ااال . ي نفماه نه جللد  علند،  ا انعي  ت  م يُملرا التقناة لغلياة فا

اا يالاحح ك  اه ايكاوا دقنقال اال يتعماد  -ا  ثلله    الشنعة– أر  دنلا 

ألا  هل البنه في دي  اشم ل لنموا هل آه البناه كمال . الت  م االتحميف

ا دنلا .  يا ل  دنلا االشنعة، ا عنر اهل البنه  ندهل بلطل ام ل الغة

اها الء  ا  آه البناه النماوا  ا  تكأل     أاي اااالده االعبالا ا االده، 

االقامآا الكاميل تكأال  ا   هال بناه .  أناه الالا و االما ل- هل بناه النباي

االقاامآا هااو األصاال االمالاادر لااذلغ التعميااف  اال . النبااي الاال يااتكأل آه بنتااه

اافقه كلا صحنحل ا ل خللفه كلا بلط  بللضمارو ،اال قنمة لأماايلت التي 

 يان  الماايالت اقنال  نهال صاحنحة ا تاواتمو تخللفه لتر اإا بأغ  ددهل  

ا أنه فأنس العبلا اال  أي، اال لماو اال  االدهال ، اال  ادنلا اباماهنل  .

                                                 
712
 .  313:   1الكلفي،   : الكأنني 
713
 .11: ، الحأقة الثلننة   2113الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ  لمد  عن ، جم  اإ داد  كتبة  دنلا ابماهنل، :   دنلا ابماهنل 
714
 .  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة األالر،  تفميغ لبنبة :   دنلا ابماهنل 
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تأااغ المااياالت ا اال  كثمهاال  نااد الشاانعة  كلنهاال مااأة .هاال  اا   هاال البنااه

اهذا األ م لدده القمآا الكميل بوالوح ادقة، اقد تطلبقه  عه . المهم ت 

 .الحنحة الموافقة له  يضل االللديث ال

يعنااي الاااا  ا  اجتااه "   هاال البنااه" اتفالاانل ذلااغ  ا  عناار  الااطأح   

ا االده ، ا كااال االاااد  ااانهل هاااو  ااا   هااال البناااه، ا الااجاااة هاااي  هااال 

ادلنأناال  أاار ذلااغ الشااواهد القمآننااة االحديثنااة . المجل،ابنتااه ،ا هاال بنتااه 

 : ا تنة

   

لر  }: فم  ا يلت القمآننة قوله تعللر       م  ل  ا  ر ُ وم ر اأْل ج  ل ق ض   ب أ ْهأ اه  ف أ مَّ

ور  ن لراً ق له  
لن م  الطُّ ْنه ال  أل  ْهأ ه   آن س      ج  ألي آت انُكل  ل اْ ُكثُوا إ نلي آن ْمُه ن لراً لَّع 

أَُّكْل ت اْلط أُوا   ٍو      النَّلر  ل ع  ْذا  ْا ج 
ب ٍم    فما   هأاه .  -21:مورو القالاص-{ب خ 

، إنهاال باا  اااغ  اجتااه، ا قااد ُذكاامت  اامتن  ، فهااي  هأااه ا بنتااه ،  هناال  

 . االمكونة لبنته ا  هل بنته 

ه ل }: ا  نهل قوله مبحلنه      نلد  هُ     ُدبٍُم ا   ْلف ن ل م  نال  ق دَّْت ق م  اُمت ب ق ل اْلب لب  ا  ا 

اد   اْ    ر  اء    ا  ل ج  ءاً  ب أ ْهأ اغ  ل د ك اْلب لب  ق لل ْه    ابف   ل انلف ُماو  اذ  إ الَّ   ا يُْماج      ْا   

   هذه األهل   ، إنهال با  ااغ  اجاة العاياا التاي .  -25:مورو يومف-{

 .،ا هي  هل هذا المجل، ا المكونة ألهل بنته - أنه الم ل-راادت يومف

  

اأُوْا إ ل  }: ا  نهل قوله تعللر      بلاغ  ل ا  ي ال  ْمام  ق للُوْا ي ل لُاوطُ إ نَّال ُرُماُل ر 
ْناغ  ف أ 

دف إ الَّ ب أ ْهأ غ   نُكْل   ل  ال  ي ْأت ف ْه    لب هُْل  اْ م   ت غ  ب ق ْط ٍ  ل   الأَّْنل  ا  ل   ص  نبُه ل    إ نَّهُ ُ ال 

اْبُح ب ق م ياٍم  ل اْنس  الالُّ
ْبُح    هُُل الالُّ د  ْو   فااجتاه  ا  .  -11:ماورو هاود-{إ اَّ   

هاو ا  اجتاه : - أناه الما ل- هل لوط  هأه، ألا ا ية امأه في البداية كل

ا االده، نل اماتثنه  انهل  اجتاه التاي منالانبهل العاذاب ،ا هاي  هأاه التاي 

 .  كونه له بنته ا  هل بنته 

أ ار }: اقوله مبحلنه     ا  ق ْباُل ف ق لل اْه ه اْل   ُدلُُّكاْل    ا      اال  م  أ ْنه  اْلم  ْ ن ل    مَّ ل  ا 

ااُحوا  ي ْكفُأُون ااهُ ل     ْهال  ب ْنااهٍ  هُااْل ل اهُ ن لص   اا  هاال .  -12:مااورو القالااص-{ُكااْل ا 

  اه، ا إخوتاه ، : - أناه الما ل–ه الء   ، ال اغ  نهل  هل بناه  ل  ومار 

ْنن ل إ ل ر }ا  ه هي التي تمالعه، بدلنل  نه  ا   ْال  ع  ْفه   ُلل ُ وم ر   ْا   ْرال  ا خ  ف ه ذ 

اا ال  ت خ  أ ْنااه  ف أ ْلق نااه  ف ااي اْلاان لل ا  اا      أُوهُ    اال   ج  اهُ إ ل ْنااغ  ا  ادُّ ن ااي إ نَّاال ر  ال  ت ْحا  لف ي ا 

ااأ ن    فاالألل ااألاالد  اا  األهاال المكااونن  ألهاال .-2:مااورو القالااص-{اْلُمْمم 

 .       بنه  ل  ومر  
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ااْف إ نَّاال : ))  - اا  إبااماهنل لماال جلءتاه الم ئكااة-اقولاه تعااللر       ق االلُوْا ال  ت خ 

ْأن ل إ ل   اء  ُْرم  ر  ا  ا  ل   ا    ْمن له ل ب ه ْمح  ك ْه ف ب شَّ ح  ةف ف ض  ئ م  اْ م   تُهُ قَ  ر ق ْول  لُوٍط ، ا 

ا  اْنخلً إ اَّ ه اـذ  ا ب ْعأ اي ا  ه اـذ  ُجاو ف ا  ْيأ ت ار     ل اُد ا   ن الْ    ل   ي ْعقُوب  ، ق لل ْه ي ل ا  إ ْمح 

ْ اام  هللاق  
ااْ     ب اان      ، ق االلُوْا   ت ْعج  ناامف ج  ااْيءف    أ ااْنُكْل ل ش  لتُااهُ    ك  ب م  ااُه هللاق  ا  ْلم    ْهاال   ر 

ندف  اْلب ْنه   ج  ندف  َّ م   ا  هال  هال البناه هنال   ، .  -23-21:مورو هاود -((إ نَّهُ ل 

 .إبماهنل ا اجته  ململ ،ا هي التي خلطبتهل الم ئكة : إنهمل 

    

ال  ت  ))ا خنااما قولااه ماابحلنه      ق ااْما  ف ااي بُنُااوت ُك َّ ا  أ نَّااة  ا  له  ْج   ت ب اامُّ   اْلج  ب اامَّ

ُ ل نُاْذه م   ل يُم ياُد هللاَّ ُمول هُ إ نَّم  ر  ْع   هللاَّ  ا  ط 
لو  ا    ك  آت ن   الاَّ و  ا  اأْلُال ر ا   ق ْم   الالَّ  

ْجس   نُكُل المل ل يُْتأ ر ف ي بُنُوت كُ    ْهل  اْلب ْنه     اْذُكْما     ُكْل ت ْطه نماً ، ا  يُط هلم  ْ  ا     َّ 

ب نااماً  نفاالً خ  االا  ل ط  ااة  إ اَّ هللاَّ  ك  ْكم  اْلح  .  -33-33:مااورو األلااااب -((آي االت  هللاَّ  ا 

 - أناه الالا و ا الما ل-ااالح    ا يتن   نهمل يتكأملا     اجلت النبي

جْ ))   البداية إلر النهلية، ا فاي اماطهمل انُكُل الامل ُ ل نُاْذه م     ال يُم ياُد هللاَّ س  إ نَّم 

ُكْل ت ْطه نااماً    ْهاال  اْلب ْنااه   يُط هلاام  فماا  هاال هناال  هاال البنااه بالاانغة الجماا  (( . ا 

 : المذكم   ، إنهل النبي ا  اجلته ، بدلنل الشواهد ا تنة

 الهل إا منل  ا ية يتكأل     اجلت النبي بداية ا نهلية ، نل  ند ل تكأل    

المكاوا لاه ،ا هاو الااا ،      هل البناه  لحاا باه الجااء األملماي األاه

ألنه ال  هل بنه داا  ا  ا  اجة ،ا لهذا يجم  ا يأتي الخطالب بالانغة 

 . ُلحا به  - أنه الال و االم ل -المذكم ال التأننث، ألا النبي

انلننهل هو  ا القامآا الكاميل يُفمام نفماه بنفماه، فاهذا  ادنل إلناه اجادنله      

ا الااجاة  ملمال ، نال  أار  االدهمال  هل البنه  أر الااا  : يطأا  بلرو 

ْجس  : )) ا  أنه فها قوله تعللر. ،ا هذا مبا  ا بننله  نُكُل الامل   ْهال  ل نُْذه م    

ُكْل ت ْطه ناااماً  اْلب ْناااه   يُط هلااام  ، يعناااي النباااي   -(33-: ماااورو األلاااااب-(( ((ا 

 . ا اجلته 

ْجس  ل  : )) هو  ا قوله تعللر -الثللث-ا الشلهد األخنم     نُكُل المل   ْهل  نُْذه م    

ُكْل ت ْطه ناماً  اْلب ْنه   يُط هلم  : ، يُشابه قولاه مابحلنه  -(33-: ماورو األلاااب(( ا 

أ ْنُكْل ))  لتُهُ    ك  ب م  ُه هللاق  ا  ْلم  ْ م  هللاق  ر 
    ْ ب ن      نادف    ْهل  اْلب ْناه  ق للُوْا   ت ْعج  م  إ نَّاهُ ل 

ندف  ج   - أنه الما ل-، فللم ئكة خلطبه  اجة إبماهنل -23: مورو هود -(( َّ

لتُهُ ) لك  الخطلب جلء  ذكما  ك  ب م  أ اْنُكْل   ْهال  اْلب ْناه  ا  ألناه يشامل إباماهنل (    

 .اأنمه     هل بنته  

   

 ناه لادد المعنار الحقنقاي ا تجم اشالرو  هنل إلر  ا القامآا الكاميل كمال    

ا ه  : االدقنا لمعنر األهل ا  هل البنه ، فهنه  نا بننه ا بن   عنر  بالرو 
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ل  }:  اا  ذلااغ قولااه ماابحلنه . ، فااي  واالاا  كثناامو  نااه  إ اَّ هللاق  اْصااط ف ر آد 

ن    االل م  أ اار اْلع  اا     ْماام  آه     اه نل  ا  آه  إ ْباام  نُولاالً ا  ،  -33:مااورو آه  مااماا-{ا 

نماالً } ا ظ  ْأكاالً    آت ْنن االهُل  ُّ ااة  ا  ْكم  اْلح  اه نل  اْلك ت االب  ا  مااورو -{ف ق ااْد آت ْنن اال آه  إ ْباام 

اْوا  ا   ناتُْل }، ا  -53:النملء ْقن ال آه  ف ْم   ْنن الُكْل ا   ْأم  ْقن ال ب ُكاُل اْلب ْحام  ف أ نج  إ ْذ ف م  ا 

ا} ، ا -51:مورو البقامو-{ت نظُُماا   مَّ ب ق نَّاةف  ل آُه ه الُراا  ا  ار ا  ن  آُه ُ وم  ل ت ام 

ن ن    ااْ    ل ااغ   ي ااةً لَُّكااْل إ ا ُكنااتُل  ُّ ااةُ إ اَّ ف ااي ذ  ةئ ك  أُااهُ اْلم  ،    -231:البقاامو-{ت ْحم 

بلاي  } ُجا ً   ا ي قُاوه  ر  لن اهُ   ت ْقتُأُاوا  ر  ْوا  ي ْكاتُُل إ يم  ْ  آه  ف ْم   ْ    ف  ل ُجلف  ُّ ق له  ر  ا 

ق   ُ ا  بلُكْل هللاَّ لءُكل ب لْلب نلن لت      رَّ انلب لت  }،ا   -21:مورو أالفم-{ْد ج  ُ م  ق الهُ هللاَّ ف و 

اب   ذ  ْوا  ُموُء اْلع  ه  ف ْم   ل   بَ  ل  ُماا ا  ك  ل    لا  }، ا  -35:مورو ألفم-{   ل ك  ف م 

ْخم ُجوا آه  لُوٍط  ل  ق ْمي ت ُكْل إ  
ه  إ الَّ   ا ق للُوا    اب  ق ْو   و   -{نَّهُْل  ُن لاف ي ت ط هَُّماا  ج 

 . -51:مورو النمل

 

اانتبه  يضل إلر  ا الم ئكة  ند ل خلطبه لوطل ا  هل بنته خلصة ، نال     

ْمام  } : امتثنه  نه  اجته قلله له 
اأُوْا إ ل ْناغ  ف أ  بلغ  ل   ي ال  ي ل لُوطُ إ نَّل ُرُمُل ر 

دف إ الَّ ب ق ْط ٍ  ل   ب أ ْهأ غ   نُكْل   ل  ال  ي ْأت ف ْه    لب هُْل  اْ م   ت غ  الأَّْنل  ا  ل   ص  نبُه ل    إ نَّهُ ُ ال 

اْبُح ب ق م ياٍم  ل اْنس  الالُّ
اْبُح    هُُل الالُّ د  ْو   لكنهال  ناد ل .  -11:ماورو هاود-{إ اَّ   

خلطبتااه هااو ا هأااه ، ا االده ا  تبل ااه  اا   قمبلئااه اأناامهل  اا  الماا  نن  

ان   ، إ الَّ : ))  يضال  اجتاه ، قللاه  ،اامتثنه ع  اوهُْل   ْجم  إالَّ آه  لُاوٍط إ نَّال ل ُمن جُّ

أُوا  ، ق له  إ نَُّكْل ق اْولف  لء آه  لُوٍط اْلُمْمم  ل ج  لب م ي   ، ف أ مَّ ْرن ل إ نَّه ل ل م    اْلغ  ت هُ ق دَّ
اْ م   

االنُوْا ف   اال ك  ْبن االن  ب م  ااُماا  ، ق االلُوْا ب ااْل ج  نك  إ نَّاال  ُّ ال ا  نااه  ي ْمت ااُماا  ، ا   ت ْنن االن  ب االْلح 

 ، قُوا  لد  ادف  فَأَْسِر بِأَْهلِكَ ل ال  انُكْل   ل  ال  ي ْأت ف اْه    هُْل ا  اتَّب اْ    ْدب الر  ا   الأَّْنال  ا  ب ق ْط ٍ  ل

ُماا   ْنُث تُْ    اْ ُضوْا ل   . -15-51: مورو الحجم-((ا 

    

ا ه فاي القامآا الكاميل  عنلهال ااما  ،  :فواالح  ا  كال ذلاغ  ا  بالرو    

يشمل الاا  ا الااجاة ،ا الذرياة ا األقمبالء القاميبن  االبعنادي  ،ااألتبال  

ا   ذلغ يتبن   ا األهل    ا ه بللضامارو ، لكا  ا ه لنماوا . ااأل واا 

 .    األهل 

 الهاال  اال : ا   اال الشااواهد  اا  األللديااث النبويااة ، فمااأذكم  نهاال  اال يااأتي   

نل فتم  ناي الاولي : )) قله -صأر هللا  أنه امأل -رااهل البخلري  ا النبي

فتمو ، فبننل  نل   شي ممعه صوتل  ا  الماملء فمفعاه بالامي قبال الماملء 

فااهذا المأااغ الااذي جاالءني بحااماء قل ااد  أاار كممااي باان  المااملء ااألرض ، 

. فقأاه   أااوني   أااوني فجئات أهلاايفجبثاه  نااه لتار هويااه إلاار األرض 

ن ن لب ااغ  ف ط هلااْم، } ناه هللا تعااللر فااأ بلااْم، ا  بَّااغ  ف ك  ر  ْر، ا  نلُم، قُااْل ف أ نااذ  ي اال   يُّه اال اْلُماادَّ
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ْجااا  ف االْهُجْم  المُّ  اا  هااي  هأااه   ، إنهاال  اجتااه .  5-1:مااورو الماادنم-715(ا 

فااأل الماا  نن  خديجااة هااي  هاال النبااي ، ا بنتااه ، .  -رالااي هللا  نهاال-خديجاة

 .  ا هل بنته 

 أناه الالاا و ا -ا الشالهد الثالني رااهاال البخالري  يضال ،  فاالده  ا النباي   

الما ل  أانكل   : ))فقاله  -رالاي هللا  نهال-دخل  أار بناه  لئشاة –الم ل 

كنااف اجاادت . ا أنااغ الماا ل ارلمااة هللا : ارلمااة هللا ، فقللااه أهاال البياات

يقوه لعلئشة فتقمك لجم نملئه كأه  يقوه له  كمل .  ،  بلرن هللا لغ  أهلك

هاي األهال ،ا هاي  -با   االد-فللااجاة.  716((، ايقأ  له كمل قلله  لئشاة 

 . هل البنه ،ا هي المكونة له     اجهل 

   

 أنااه الالاا و -ا الشاالهد الثللااث يتعأااا بحلدنااة اشفااغ ،ا فنهاال لاادد النبااي   

فقاد راك . المع  الشم ي ألهل البنه بدقة ا االوح ال لُابس فناه  -االم ل

الخباام، ا فاالده  نااه  نااد ل ُكثاام الكاا ل فااي  ل الماا  نن   -اأناامه-بخاالريال

يال : ))  ،ا تاأذي رماوه هللا كثناما ، كالا  مال قللاه  -رالي هللا  نهال- لئشة

، فوهللا  ال  أهل بيتي عشم الممأمن     يعذرني    رجل قد بأغني  ذاه في 

إال خناما ، إال خناما ، القاد ذكاماا رجا   ال  أماه  أناه  أهلاي أمه  أر 

 ا  هاي  هأاه، ا هال بنتاه   ، .  717... ((إال  عي  أهلي ا ل كلا يدخل  أر

 . إنهل  اجته  لئشة ، هي األهل ، اهي البنه ،ا هي  هل البنه 

     

صاأر هللا  -ا الشلهد الحاديثي المابا   فالده  ال رااه  ماأل  ا  رماوه هللا    

.  718((اد  ا يعاود فأنتوالاأ نال  ر أهلاهإذا  تار  لادكل : )) قله - أنه ا مأل

 .  اهي  اجته ا  هأه ،ا هل بنته بللضمارو 

     

رالاااي هللا  – فااالده   ا الحمااا  بااا   أاااي  -الخااال س -ا الشااالهد األخنااام   

،  ا    رماوه -صأر هللا  أنه ا مأل-ُمبل  ل  قأه    رموه هللا  - نهمل

جامي   ا   كناه   شاي  عاه فمام  أار: )) قاله  -صأر هللا  أنه ا ماأل -هللا

تمام الالادقة فأخاذت تمامو فألقنتهال فاي فماي ، فأخاذهل بأعالبي ، فقاله بعااض 

. 719... ((إنل آه  حمد ال تحل لنل الالدقة : قله . ا ل  أنغ لو تمكتهل: القول 

فللمموه هنل فم  بن   هل بنته ، ا بن  آله ،ا جعل الحم  ب   أي    آلاه 

                                                 
715
 .  111:   3الالحنح ،   : البخلري 
716
 .  111:   1نفس المالدر،    
717
 . ، ا  ل بعدهل  111:   1نفس المالدر،    
718
 . 231:   1الالحنح ،   :  مأل  
719
 .  211:   1الممند،   :  لمد ب  لنبل  
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آه  :وا الالادقة  ا  آه  حماد هال االذي  ُلم ا. ، ألنه اب  بنته النس ابنه ، 

 .  720 أر ، اآه  قنل ، اآه جعفم ، اآه  بلا

    

لك  ذلغ ال يعني  ا األهل لنماوا  ا  ا ه ، بال هال  ا  ا ه، اإنمال ا ه    

باادلنل  اال ذكمنااله  اا  القاامآا الكااميل الااذي .   721هاال الااذي  لنمااوا  اا  األهاال

  ا الااجاة، ا الذرياة ا ه  عنر اامعل ،ا  دخل فناه الااا:   طر لعبلرو 

ا يشاهد  أار ذلاغ . ااألقلرب ، ا األتبل  ا األ واا لمم منلقه في الكا ل

لاادنتني :  اا   ياالد باا  اللااا ، قااله ... : )) يضاال  اال رااه البنهقااي بهماانلده 

تمنمااة بنااه مااأمة  نهاال  تااه  لئشااة فااي نمااوو  اا   هاال الكوفااة فقأاا  ا ياال  ل 

- آه  حمادصا تنل هاذه ...  :لاهالما  نن  نماألغ  ا   واقناه الالاأوات قل

 .  722... ((ال نالأي الالفماء  آه  حمد، إنل  -صأر هللا  أنه ا مأل

   

ا بذلغ يتبن   ا المعني الحقنقاي الالاحنح الادقنا لبهال، ا ألهال البناه     

فأهل . هو  نه يعني  ململ الاا  ا الااجة  اال ، نل األاالد إا ُاجداا نلننل 

يتكوا  ناه هاو اخالانل ،ا ا   اجلتاه ،  -و ا الم ل أنه الال -بنه النبي

رالااي هللا -ا االده، ا لاانس  نااه اباا   مااه  أااي ، ا ال الحماا  االحماان  

: فممااوه هللا لاال يعااي  اا   االده ذكاام،ا هااو كماال قااله فنااه ماابحلنه .  - اانهل

خ  })) ُموه  هللاَّ  ا  ل ك   رَّ لل ُكْل ا  ج  ٍد  ل  رل دف   ب ل   ل  مَّ لا  ُ ح  ل ك  َّ  ُ لا  هللاَّ ك  لت ل  النَّب نلن   ا 

أ نمالً  ْيٍء    ،ا أناه ال يمكا   ا يكاوا رماوه  -31:ماورو األلاااب-{ب ُكلل ا 

هللا  بل  لد    الالحلبة ،ا ال يالح  ا يُنمم إلنه  لد  نهل اال     بنالئهل، 

فها نُمم ذلغ إلنه فها صح الخبم فهو    بالب التجاو  الانس الحقنقاة، اال 

ياال  بناالئي، ياال : كااأا يخلطاام الجااد  االد ابنااه بقولااه. يكااوا لقنقااة يُمكاا   ا

 . فهل في الحقنقة لنموا  بنلئه، ال  يكونوا كذلغ .  االدي 

   

فللااجلا همل المكونلا األاالا ا األملمنلا ألهل  ي بنه ، فقاد يُوجاد      

،   هل بنه ب   االد، لك  ال  هل بناه با   اجان  لتكاوي   هال بناه ابتاداءً 

لكاا  بعااد ذلااغ قااد يغناام االنناالا ،  ا  لاادهمل بللوفاالو ، لكاا   هاال بنااتهل يبقاار 

ا إذا لاال يكاا  لهماال  االد ، ا  لتاال  ا انفالاا  ، فهناال يااااه  هاال . باالألاالد 

بنتهمل،ا هذا دلنل دا غ  أر  ا  هل  ي بنه يتكوا    الااجن  ابتاداًء، نال 

المجل هال  ا  آلاه، لكا  آلاه  ا أنه فأهل بنه. يأتحا به األاالا إا ُاجداا 
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 .  122:   2المالدر الملبا ،   :  مأل  
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 . ال نعني بهل الاا  ا االده، فهل ب  اغ    ا ه ااألهل ، اإنمل نعني الذي  لنموا    األهل 
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 .  331:   1،    1113من  البنهقي الكبمك  ، دار البل ،  كة المكم ة ، : البنهقي 
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ابذلغ يتبن  فملد ابط ا  فهول  عنر اهل البناه اآه . لنموا    اهل بنته 

 . البنه  ند  دنلا االشنعة اش ل نة

 أنااه -الاانعأل المنتماابوا إلاار آه البنااه  ا كاال الممااأمن   اا  آه  حمااد     

. تبال  األ: ألنهال  ا   تبل اه، ا ا   عالني ا ه فاي الشام  -الال و االم ل

: قاله مابحلنه. اهل االر النالا باه، ألا اشيمالا هاو المعتبام  ناد هللا تعاللر

ل ايُّ )) ُ ا  هللاق نُاوْا ا  ي   آ   الَّاذ  ا النَّب ايُّ ا  ه اـذ  ي   اتَّب ُعاوهُ ا  اه نل  ل أَّاذ  إ اَّ   ْال ر النَّلا  ب ه ْبم 

ن ن     ((.11: آه  مماا )اْلُمْ   

يجاام  ا نعأال  ا  كاامل النالا فااي اشما ل هااو  تقالهل  نااد هللا اال  :ثانياا    

فما   يا  . قنمة للنملب  ناده مابحلنه ألا النالا كأهال  دل اآدل  ا  تاماب

إا الفضااال ال يااأتي إال بلشيماالا االعأااال . يااأتي الفضاال  ااا  جهااة النماام  

الاانعأل كاال الناالا  ا الخ فااة  ا الحكاال فااي اشماا ل هااو . االعماال الالااللح

اااورك باان  الممااأمن  الاانس أللااد اال ألماامو اال لقبنأااة، اال لجاانس  اا  

. فم  اختلره المماأموا بللشاورك االمالال ااالختنالر هاو الخأنفاة. األجنلا

ا أنه ف  يحا أللد  ا يحكل الممأمن  بأي امل  ا  اماملء  الئ ت اقبلئال 

ناوا كمال يجام  ا نعأال  ا اهال المانة قاديمل الاديثل ال يطع. قميي االعامب

لك  في  وقفهل    الفتنة  اث  .  أنه الال و االم ل-اال يبغضوا آه النبي

، فمنهل  يمنل إلر  ثملا اال يمنل إلر  أي، ا نهل    للله العكس، ا نهل 

ا نهل    يمنل إلر الابنام اطأحاة ا هال الشالل ،اال .    يتخذ  وقفل امطل

ذ  وقفال اماطل ،فناذكم ا نهل    يتخ. يمنل إلر  أي ا نهل    للله العكس

لكل طمر  ل له ا ل  أنه فننقد الجالنبن ، ايثناي  أنهمال  يضال كال ذلاغ ياتل 

لكا  . ب  مم اال طع ، ايتل افا  نه  الحا الم يد بللشم  االعقل االعأال

الغميم      م الشنعة  نهال يعتقاداا العالامة فاي  أار ايمفضاوا  ي نقاد 

اق  في  خطلء بعضهل خطنام جادا يوجه إلنه رأل  نه هو نفمه ا تمر بأنه 

فاا   لااد  عالااول بعااد رمااوه هللا، االنقااد العأمااي الالااحنح . كماال بننااله ماالبقل

 .االذي في  كلنه ابشماطه يُطبا  أر  ي إنملا  همل كلا

 أمل بأا  مل يبطل   ل  دنلا ا  ثلله في اتهل ه ألهل المنة ببغض آه      

ر تقتأااه الفبااة البلأنااة، اهااذا البنااه،  نااه  اا  الثلبااه  نهاال رااا لااديث  ماال

اا تمفوا بخ فة  أي رأل النقلئص التي البتهل . لالللح  أي الد ا خمي 

تقااالتأهل  دنااار ))  ارااا لاااديث . ا فقااادتهل ااااماطل  ااا  ااااماط الالاااحة

)) ارااا لااديث . ، الااديث قتااله  أااي لأخااوار  ((الطاالئفتن   أاار الحااا

خماجهال ، اأنام ذلاغ ، ارااا  للدياث نادل  لئشاة  أار ((ك ب الحاو ب 

كثنم  مل هو في صللح آه البنه، فقد رااا    فضلئأه كثنما   نهل الالحنح 
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فعدنلا ابماهنل  بللغ في جدا في ك  ه المالبا، بال . االضعنف االموالو 

الاانس ك  اال ااام نل اال  قأناال اال  أمناال، اإنماال قللااه طعناال فااي  هاال الماانة 

 . اانتاللرا لأتشن  ا هأه

 ا نعأاال اا  اا  األماابلب التااي جعأااه  أماالء  اا   هاال الماانة يجاام  :ثالثااا  

يتشااادداا فاااي األخبااالر المماياااة  ااا   أاااي اآه بنتاااه هاااي كثااامو الماايااالت 

فقاد مابا اا ذكمنال  نهال قُادرت بمبالت ا الر  األ ام الاذي . المكذابة  أنهل

جعال  أماالء اهاال الماانة يتالااداا لحمكاة اخاات   ااالاا  األخباالر  أاار آه 

 -حذراا  ا  كثامو المماايالت البلطأاة المنماوبة إلار  أايالبنه، اجعأتهل يُ 

لدننل اابلبة با  ماوار )) نهل  ل رااه المحد  الجو جلني  . رالي هللا  نه

لدننل اعبة     مما ب   مو    اب   بي لنأر قله صحبه  أنل في المفم 

 .723((االحضم فكل  ل يحدنوا  نه بلطل

المانة يتشادداا فاي  ماايالت  التي جعأه  هال-ا   تأغ األمبلب  يضل     

هاذه الطلئفاة  -الماببنة االمافضانة -ظهور طلئفة الشنعة اش ل ناة  -آه البنه

جلءت بدي  جدياد لمفاه باه اشما ل اتماتمت باه ااختأقاه راايالت كثنامو 

رالاي هللا  -جدا  ممه به لدينهل نل نمبه كل ذلاغ  ه  أاي با   باي طللام

مابا  ا بننال  قنادو ها الء، اتبان   نهال اقاد . نمبته إلانهل  ارا ابهتنال - نه

ابمل  ا األ ام كاذلغ فعأار .دي  قلئل بذاته الغلية  نه هدل الدي  االعقل االعأل

ألا .  دنلا ابماهنل  ا يأول ه الء اينتقدهل ايمد  أنهل اال يأول  هل المانة

فعأاار  اادنلا  ا يمااأه . اال فعأااه هاا الء الغليااة  نااه تااد نم اشماا ل اتلريخااه 

مل فعأوا ذلغ  ، اال يأول  هال المانة  ناد ل تالاداا لهال الممايالتهل ه الء ل

 . لملية لأدي  اتلريخ الالحلبة االممأمن   ل ة

األاه : بللنمبة لحكلية  ظأو نة آه البنه ، فلأل م له ن نة جوانم :رابعا    

يوجد    ظأل بعض آه البنه لكنه ظ أل كل النلا الذي  خللفوه ، الل يخاص 

ي بللظأل داا أنمهل كمل فعل األ ويوا االعبلمنوا       اقف آه بنه  أ

ه الء ظأموا كل    ا تمض  أنهل انالر الادهل ا مال .  الدهل اللربهل

 . فللظأل هنل لل يق   أر العأوين  داا أنمهل.  أر تقويض دالتهل

العأاوين   نفماهل ظأماوا الجلنم الثلني    تأاغ المظأو ناة يتمثال فاي  ا      

 نفمهل اديانهل االمماأمن   يضال  ناد ل  ظهام كثنام  ا بعضاهل  لأنالا  نهال 

 لا بللخ فة    أنامهل بلمال اشما ل اآه البناه  اتعالانوا  ا  العبلمانن  

                                                 
723
 .  5:  لواه المجله ،  : الجو جلني 
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اهااذا ظأاال ألنفمااهل الأشاام  .  فااي طأاام المااأطة االثااورو  أاار األ ااوين  

ا ال لغنمهل    األفماد اال األمم الأنلا، ألا الخ فة الشم نة لنمه لهل ،

اال القبلئاال، اإنماال هااي لااا األ ااة كأهاال تااتل باان  الممااأمن  بللشااورك، فماا  

فهااا الء . اختااالراه بللشاااورك االمالااال ااالختنااالر فهاااو الخأنفاااة الشااام ي

العأويااوا الااذي  خمجااوا فااي طأاام الحكاال  ظأمااوا  نفمااهل ،المفااوا الخ فااة 

 . الشم نة، اانلراا النلا  أنهل 

الجلنم الثللث    تأغ المظأو نة يتمثل في  فتميلت الشنعة اش ل نة فاي     

انتماالبهل إلاار  أااي اآلااه اافتاامائهل  أاانهل ااخاات قهل لاادي  جديااد نماابوه إلاار 

هاا الء طعنااوا فااي القاامآا اكفااماا .  أااي اآلااه، نماابوه إلاانهل  ارا ابهتلناال

 ر رهنباة فاي الالحلبة اكل الممأمن ، انقضوا خاتل النباوو، اارتكباوا  جال

لاااا  هااال المااانة   ااا  القما طاااة ، االفااالطمنن  االحشلاااان ، االمغاااوه، 

االالفوين ،  ل تااه المجل ر  متممو إلر النول بقاوو االشانة فاي إياماا ، 

لكا  الم لاظ  أار . االعما ، اموريل، االنم  بد وك االنتاللر لعأي اآله

أو ناة األالار ايباللغ  دنلا ابماهنل  ا الغللم  أنه  ا ال يتكأل إال  ا  المظ

فعال ذلاغ ا أفال . في الك ل  نهال كمال فعال فاي مأماأة  علاياة فاي المناااا

المظأاااو نتن  األخنااامتن  البااالقنتن  إلااار الناااول، اهمااال  ظأو نتااالا  ااا  لاااا 

اشم ل ا هل المنة االد الشنعة ،ألا فنهمل ظ أ ال ها الء الشانعة االعأوياوا  

إا  اادنلا فعاال ذلااغ لغليااة فااي نفمااه . اشماا ل االممااأمن  كماال بننهاال   اا ه 

فقاد كالا  ا  الممكا   ا ياتكأل  ا  . اانتاللرا لأشنعة اطعنل فاي  هال المانة

 علاية ب   بي مفنلا بعده الاا فناذكم  ال لاه ا ال  أناه فاي فقامو االادو ، 

ألا الكاا ل فااي المجاال االتشااهنم بااه بللمااياالت االتااي . ايتوقااف  اا  ذلااغ 

ل اال المماأمن  اإنمال يخادل الشانعة ا  ثاللهل،  أأبهل لل يثبه ،ال ينف  اشما 

 .ايُشب   نلننة  دنلا ابماهنل اتشنعه

ا اا   غللطاالت  اادنلا  نااه   اال  ا الشاانعي هااو  اا   ظهاام لبااه لعأااي ،   

لانس األ ام . 724(( ل  عنر الشنعي      امتعأ  بمحباة اش الل  أاي ((:فقله

 أر كل  ماأل  ا  األاه يجم: كذلغ، اإنمل يجم النظم إلر ذلغ    جلنبن 

يحم هللا االمموه االم  نن  لبل ام نل، اهاو الحام فاي هللا االابغض فاي 

ا أنه ف  يالح  ا يُخص  أي بمحبة خلصة، اال  ا يُجعل لبه  ناانل . هللا

لأشم  اال لمعمفاة الحاا، اإنمال هاو كغنامه  ا  الالاحلبة لمام درجالتهل، 

اام ل اا ننتماي إلار ا أناه ال يجاو  . ا نااا الحم هو الشم  الاده فقاط

 . لد    الالحلبة فنجعأه إ ل ل لنل انفم  به جمل ة الممأمن 
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إا تعميااف  اادنلا لأشاانعي هااو تعميااف فنااه تاادلنس :  الجلناام الثاالني      

. ات  م، ألا التشن  لنس نو ل االد، ايندر  فناه كثنام  ا   ناوا  التشان 

. شاال اتدلنماالالااذلغ ال يالااح اا تعميااف الشاانعي بااذلغ التعميااف ألا فنااه أ

اتفالنل ذلغ هو  نه    الشنعة    يحم  أنل اهو فاي المكلناة المابعاة بعاد 

، اهااذا هااو لاام  هاال  -رالااي هللا  اانهل -ابااي بكاام ا ماام ا ثماالا ناال  أااي

لكا   ا  الشانعة  ا  يفضال  أنال  أار كال . المنة لعأي ، فهو  نل انح   نه

نالنمية، ا نهل    الالحلبة ايجعأه االر بللخ فة، ا نهل    ي له  أنل كلل

فاا  . يجعاال  أناال اااالده  ئمااة  عالااو ن  كلألنبناالء،  ايعأمااوا الغناام كاالهلل

يالااح تعميااف  اادنلا ابااماهنل لمعناار الشاانعي، اهااو كاا ل المقالااود  نااه 

الد لياااة االتماااويا لأشااانعة االطعااا  فاااي  هااال المااانة باااد وك  حباااة  أاااي 

قاا  يجاام االحقنقااة  ا  اا  يحاام آه البنااه  الحاام الالااحنح ااام ل ا .اآلااه

فأماالذا .   أنااه  ا يكااوا  أاار  ااذهم  هاال الماانة الاانس  أاار  ااذهم الشاانعة

 دنلا ابماهنل يمكه    ه الء الشنعة ايأتي إلر طلئفة    المنتمابن  إلار 

 هاال الماانة ايضااخل بعااض  فعللهاال اقااد تكااوا  كذابااة ايطعاا  بهاال فااي  هاال 

واصام  ا   هال الملذا  دنلا يبللغ ايهاتل بللاذي  ماملهل الن.  المنة كأهل   

الماانة ايتاامن الااذي   فمااداا الاادي  االتاالريخ اكااذبوا  أاار آه البنااه اكفااماا 

الالحلبة اكل الممأمن    فأيهل  الر بللمد  ا يهل  خطم  أر الدي  ، ا   

إا  هال المانة هال الاذي  يوالاوا . هل الذي  اختأقوا دينال لهادل ديا  اشما ل  

الشام  اال يانقض هاذا طعا   ايحبوا آه البنه الحم الالحنح كمل جلء فاي

بعضهل في  أر اآله، ألا هذا بمابم المنلماة االعالابنة الانس  اذهبل  ناد 

ا  ل الشنعة فهل   داء آه البنه لقل ألنهل هل الذي  كاذبوا  أانهل .  هل المنة

. كثنما، ااختأقوا دينل نمبوه إلانهل  ارا ابهتلنال  راداا باه هادل ديا  اشما ل

 725نلا إلاانهل بااأنهل كاالنوا يأعنااوا  أناال اآه بنتااه أماال بااأا الااذي   ااالر  ااد

،ه الء انتمبوا إلر  هل المنة  ارا ابهتلنل ألا هاذا األ ام ال اجاود لاه فاي 

هاا الء  اا  المنلماانن  النمااوا  اا  الماانة  ااذهبل .  ااذهم  هاال الماانة  صاا 

لكاا  المجاال تنلماار الشاانعة الااذي  كفااماا كاال الالااحلبة تقميباال، . اا تقاالدا

عااانهل االطعاا  فاانهل كمااال يفعأااوا  اا   باااي بكاام  ا مااام اتعبااداا بماابهل ال

ا يا  االنتالالر . فأي  الحنلد االموالو نة ااشناللر يل  ادنلا  . ا لئشة

لااادي  اشمااا ل يل ااادنلا  ، اناااغ انتالااامت لمااا  طعااا  فاااي القااامآا اكفااام 

الالحلبة، ااختأا دينل جديادا، الال تنتالام لأقامآا ا هأاه  ا  الالاحلبة اآه 

 . !!البنه االممأمن 
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بعض النلا يتحمن فاي قأباه اايء إذا ذكام  أاي  ا : ))نل اا  دنلا قله    

نماأه هللا  ا . ال يعجبه،ال يعجبه ذلغ ، الحم   ا الحمن   ا  ئمة  هل البنه

ه الء ب ْضاعة ،ا ا يحفظ  أننل إيملننل  -الأهل آ ن  يل رب -يحفظ  أننل قأوبنل

 .726((ه الء لحمه اد ه ا البه ا ظمه، رموه هللا

ألناه . هذا المجل يت  ام ايخالد  ايغاي ايفتامي  أار الشام   :أقول     

يجم  ا نعأل انتذكم  ا  لله  أي اآه بنته يختأف    لله بلقي الالحلبة 

االمابم فاي ذلاغ هاو اا . الذلغ يجم  ا نتوقف  ند ل نتكأل     أاي اآلاه

دياا    أناال ا االده انتماار إلنااه  قااوال  لمفااوا التاالريخ ااختأقااوا ديناال لهاادل 

اشم ل نل نمبوه إلنهل    جهة؛ ااصافوهل بأاصالر النباوو ااأللوهناة  ا  

. جهااة نلننااة، اكفااماا الالااحلبة ا تباال هل بلماال  أااي ا االده  اا  جهااة نللثااة

فأصبح    الواجم اام ل ا قا  التوقاف فاي كال  ال يُاماك  ا   أاي اآه 

اال يالاح اا  ف  يقبل  ل يُماك  نهل إال بعد تمحنالاه إمانلدا ا تنال ،. بنته 

إا ذلغ    لا  هل المنة ، ا   لا كل  ا  يبحاث  ا  . نقبأه داا تحقنا

 . الحقنقة

ابمل  ا األ م كمل بننله ف  يحا لعدنلا  ا يأول  هل المنة  ند ل يتوقفوا    

اإنمال يجام  أناه  ا يأاول الشانعة .   ند  خبلر  أي ا االده إال بعد تحقنقهل 

المالذا .   اتلريخ الالحلبة اآه البنه االمماأمن اش ل نة، الذي  لمفوا الدي

ال يتفاام   اادنلا ابااماهنل لنقااد دياا  الشاانعة اتاالريخهل اكتاابهل ، اللالاامهل 

إناه لال يفعال ذلاغ، لكناه .اجمائمهل التي يمتكبونهل في لاا  هال المانة الناول

 لقر لأقلت كثنامو فاي التعمياف باللمنطا الالاوري، االطعا  فاي كثنام  ا  

ر ن نن  لأقاة فاي الاد وو إلار خمافاة التطاور العضاوي، الالحلبة، بل االق

فأاال تكفااه انحمافلتااه ا بلطنأااه التااي  خااذهل  اا  . ا  أاا  صاامالة قولااه بهاال

التالور االتشن  االتغميم، فأالالر إلنهال قولاه بحنوانناة اشنمالا، فاألحا 

نفمه بللحنوانلت ا نكم صميح الشم  بأا اشنملا خأقه هللا خأقل خلصل االه 

هذا هو لله  دنلا ابماهنل، يُداف     التشن  ايماكه  ا  . ه الم لآدل  أن

ال الته اكفميلته    جهة، ايُشهم بأهل المنة ايطع  فنهل    جهة نلننة، 

ر الشم  ايد و إلر التغميم النواننة اشنملا    جهة نللثة  . ايُحمق

ه بنتاه ابذلغ يتبن  جأنل  نه    الواجم  أر كل    يقم   خبالر  أاي اآ    

اا يحتاالط جناادا، اال يقبأهاال إال بعااد تحقنقهاال، ا ا يتباام   اا  المااياالت التااي 

اهااذا لاانس طعناال فاانهل اإنماال هااو . اختأقهاال الشاانعة اأناامهل انماابوهل إلاانهل
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فنجاام  ا نتوقاف  نااد  خباالرهل انتااوجس خنفااة . انتالالر لهاال ادفاال   اانهل 

نما خ  ا  ديا   نهل ألنهال قاد تكاوا طميقال  أار الضا ه االاندقاة بال ااال

فللذنم لنس ذنام  ا  يحتاما  نهال ايُمحالاهل ،اانمال الاذنم . اشم ل تمل ل

االأول  أر    اختأقهل اراجهل ا أر    يد و إلنهال اياداف   نهال كمال هاو 

ابنالء  أار ذلاغ فنجام  ا ال نقبال  خبالر  أاي . لله  دنلا ابماهنل ا  ثلله

فااها  لاادا  اا  .نهاال صااحنحة اآه بنتااه إال بعااد نقاادهل  اتمحنالااهل االتأكااد بأ

الممأمن  تمن  خبلر  أي اآه بنته خوفل    ابلطنأهل االتنلطل لدينه اخوفال 

 أر نفمه ، النه ال يعمر صحنحهل    مقنمهل ، فم  لقه  ا يفعل ذلغ بل 

اال يالااح  ا نعلتبااه اندفعااه لنقاام  تأااغ األبلطناال .  اا  الواجاام  أنااه فعأااه

طعاا  فااي اشماا ل االالااحلبة اآه البنااه االخمافاالت التااي اختأقهاال الشاانعة لأ

 .االممأمن 

 ند ل كالا ياتكأل  ا   عنار الالاحلبي االالاحبة  ثم أن عدنان ابراهيم      

، -رالااي هللا  نهماال - نااد  هاال الماانة اتطاام  إلاار صااحبة الحماا  باا   أااي

فللحمان  لاه اامر ، أر كل لله: ))  ا الر إلر    تكأل فنهل كلا  مل قلله

ْبطُه،  نه اب  رموه هللا،الالحبة   ظل بكثنم    امر  ذريتاه لحماه ،  نه م 

ابا  رماوه  - أنه الما ل -ال يحتلجهل لمن  ، ال يحتل  إلر الالحبة، اد ه

 .727((. هللا كفله خ  

قولاه هااذا أنام صااحنح فاي  عظمااه ، اهاو كاا ل هاوك ا الاابنة  :اقاول     

نعي اش ال ي هذا ك ل  ادنلا الشا. اتشن  إ ل ي  النس    دي  اشم ل  بدا

ألنااه ااال إا دياا  اشماا ل هااو دياا  هللا تعااللر لأبشاامية . الاانس  اا  اشماا ل

افاي . جمعلء النس دي  ااخص ،اال  لئأاة ،اال قبنأاة ، اال فمقاة،اال   اة 

اال فضال لعمباي . اشم ل اكمل النلا  تقلهل هلل، اكأهل  دل اآدل    تماب

د الشاام نة االتلريخنااة  أاار اال أل جمااي إال بااللتقوك، الهااذا دلااه الشااواه

 أنااه -صااحة  اال قاامره  هاال الماانة باالا  باال بكاام هااو افضاال الناالا بعااد النبااي

،     نه لنس    آه البنه اال    بني هلال اال    قبنأاة  -الال و االم ل

.    قبلئل قميي القوية، اإنمل كالا  ا  قبنأاة هاي  ا   الاعف قبلئال قاميي

 أنه الال و االم ل -الحم  االنبيا أنه لنس صحنحل  ا النمم الذي بن  

هااو افضاال اا ظاال  اا  ااامر الالااحبة، هااذا كاا ل بلطاال ا اا  الجلهأنااة  –

العالاابنة اال يالااح ، ألا ااامر الالااحبة ا تااداد لليماالا اجاااء  نااه ، اال 

فأاو لال . رابطة فو  رابطة اشيملا  همل كلنه اهذا   م نلبه بدلنل الشم  

نباي  باي طللام، ا باي لهام ،  ال نفعاه يك  الحم   مأمل، اكلا  ث  كعل ال
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–، اقاد قاله ناوح . مل يعني اا األ م لنس كمل قله  دنلا ا  ثلله. ايء قط

إ اَّ : )) هلل تعللر - أنه الم ل اْ    ْهأ اي ا  بل إ اَّ ابُن اي    بَّهُ ف ق له  ر  ن لد ك نُوحف رَّ ا 

ن    االك م  ااُل اْلح  اااُّ ا   نااه    ْلك  ْ ااد ن  اْلح  ،  ي  نااه ابنااه  اا  صااأبه ((35: هااود )ا 

ْناُم : ))فعلتبه هللا ارد  أنه بقوله الف أ  م  اْ    ْهأ اغ  إ نَّاهُ    ق له  ي ال نُاوُح إ نَّاهُ ل اْنس    

أ ن    اله  ظُغ    ا ت ُكوا       اْلج  ْألف إ نلي      ل ل ْنس  ل غ  ب ه     لل حٍ ف    ت ْمأ ْل      هاود )ص 

كال  ناد هللا فمبلط اشيملا هو األا((. 31:  ه ااألالر ااألنفا  ااأللكال االح 

االحم  ب   أي    صغلر الالحلبة، اهذا   م نلبه قطعل، اهو    .تعللر

الاااذي  جعأهااال هللا تعاااللي  ااا  التااالبعن  لأمااالبقن  األالااان   ااا  المهااالجمي  

اال: ))ااألنالاالر بقولااه تعااللر األ نال  م ي   ا  اا   اْلُمه االج  لُااوا     اَّ
االب قُوا  األ  المَّ ر  ا 

نَّاالٍت  اادَّ ل هُااْل ج  ْنااهُ ا      اُلااوْا    ر  ااْنهُْل ا     ُ ااي  هللاق ال  االٍا رَّ ي   اتَّب ُعااوهُل ب ه ْلم  الَّااذ  ا 

انُل  ظ  ل اغ  اْلف اْوُ  اْلع  ي   ف نه ال   ب اداً ذ  لل اد  ((. 111: التوباة )ت ْجم ي ت ْحت ه ل األ ْنه لُر خ 

لمالبقن  األالان  ، ألناه فللقمآا لل يقل المهلجمي  ااألناللر اإنمال لاددهل بل

يوجد  هلجماا ا ناللر امأموا بعد الهجمو اقبل فاتح  كاة، االاد  ماأموا 

آخماا في المدينة قبل فتح  كاة  يضال، فل ياة ااالاحة ادقنقاة فاي تحديادهل 

فللحم  اأنمه     بنلء المهلجمي  الذي  الاداا فاي المديناة هال . لمقالودهل

جمي  اال  ا  األنالالر اإنمال هال  ا  لنموا     الملبقن  األالان   ا  المهال

هااذه هااي . صااغلر الالااحلبة الااذي    اامهل الشاام  بلتباال  الماالبقن  بهلماالا

إنهل . الحقنقة التي  كدهل ابننهل كتلب هللا تعللر، فأملذا ينا    نهل الشنعة  

ينا جااوا  نهاال ألنهاال  راداهاال  وجاال فاالختأقوا ديناال جدياادا لهاادل اشماا ل، 

هتلنل،اجعأوا  أنل ا االده  نبنلء اآلهة بد وك خمافة اجعأوه  كلنه  ارا اب

 .اش ل ة

النعأل الشنعة ا  ثللهل  ا كل بناي آدل  ا  بناه النباوو، ألا  بالهل  :ثانيا     

النعأموا  يضل  ا . كلنل نبنن  - أنهمل الم ل–األاه االثلني اهمل آدل انوح 

فكاال .بننااله ماالبقل كماال  - أنااه الالاا و االماا ل -كاال الممااأمن   اا  آه  حمااد

اهاذه المابطاة اقاوك ا الار  - أنه الالا و االما ل–الممأمن     آه النبي 

 .ا نف  ا لكل ا اجم  ند هللا تعللر

النعأمااوا   يضاال  ا الخ فااة التااي  قاال وا  أنهاال دياانهل امااموهل اش ل ااة    

 اجعأوهل دينل جديدا لنهد وا به ديا  اشما ل بممايالتهل اابالطنأهل ، اا تأاغ

الخ فة لنمه كمل   موا، فهاي   ام جعأاه هللا تعاللر ااورك بان  المماأمن  

يختلراا به    يحكمهل بللمالل ااالختنلر، النماه لقال لفامد، اال ألمامو، 

 -اقد  لت النبي  أنه الال و االم ل. اال لقبنأة اال أل ة، اال لعأي ا االده
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  م به القامآا الكاميل،  الل يو  أللد    بعده بللخ فة تطبنقل االتاا ل بمل

 .لتكوا الخ فة اورك بن  الممأمن 

إا صف  ادنلا لأحمان  بأناه ابا  المماوه ، هاو كا ل بلطال قطعال  :ثالثا   

لل يكا  لاه ابا  اال كالا  - أنه الال و االم ل–ام ل اتلريخل، ألا  حمدا 

اا : اب  لااد  اا  الناالا لقولااه تعااللر ااٍد  ل اادف   ب اال   ل  مَّ االا  ُ ح  اال ك  ل ك اا    َّ االل ُكْل ا  ج  رل

أ نماالً  ااْيٍء    ُ ب ُكاالل ا  االا  هللاَّ ك  االت ل  النَّب نلاان   ا  خ  ُمااوه  هللاَّ  ا  ((. 31: األلااااب )رَّ

، اإنماال هااو اباا   أااي - أنااه الالاا و االماا ل-فللحماان  لاانس اباا  الممااوه

اإنمل يُنمام األب لجاده تجاو ا ال لقنقاة ، اال .  -رالي هللا  نهمل -افلطمة

ا أنه فللحمن  لنس . لهذا التجو  في  نااا الحقنقة ، كمل في المنما قنمة 

    هل بنه النبي اإنمل هو     هل بنه  أي، ا   آه البنه    جهة، اال 

يُمك  اال يالح ام ل اااقعل  ا يكوا الحمن      هل بنه النبي ألنه لنس 

كمال فعال االقوه بأنه ابناه ااشصامار  أناه اتضاخنمه . ابنه    جهة  خمك

 اادنلا بلطاال ا يااف ا ناالد ا خللفااة صااميحة لماال قللااه القاامآا االتاالريخ 

 . انتاللرا لأتشن  اطعنل في الشم  ا هل المنة، اتممكل بللبلطل

ابذلغ يتبن  جأنل  ا  دنلا الشنعي مكه    ال الت اكفميالت التشان ،   

ادافاا   نااه اهاالجل  هاال الماانة اافتاامك  أاانهل ا أاار اشماا ل بااد وك انهاال 

ا  مه هذا بلطل قطعل، ألا  هل المنة يحبوا الالحلبة . يبغضوا آه البنه

لكاا  .الحام فااي هللا االاابعض فااي هللا: اآه البناه االممااأمن  الحاام الشاام ي

 دنلا الشنعي ا  ثلله يكفماا بللقمآا ،ايُكفقماا الالحلبة ، اينقضوا ختل 

 . ا الأوا النبوو، ايحمفوا الشم  االتلريخ بد وك لم  أي اآله ، فضأوا

 :   ذم النواصب والسكوت عن ضالالت اإلمامية: الموقف السادس
اا ااالء هللا بعااد  ا ننهااي هااذه المأمااأة الكاا  : )) اا  ذلااغ يقااوه  اادنلا   

ماور   قاد  حلالامو  طولاة  ا  النالام ، لأقلت طويأاة هاذه،متأخذ اقتلً 

اتأننمهل فاي  أال الجامح االتعاديل ا ااهم النواصام اتاأننمهل ،االنواصم

تاذهل ،اايء  جنام متمامعوا  اانلء  جنباة جادا جادا،ي جامح األللدياثف

قاله ، تجعل الحأنل لنماا كملا تحنم في البداياة الحالفظ ابا  لجام، اتحنم 

( اليحباه إال  ا    اال يبغضاه إال  نالفا: )االنبي قله فاي  أاي، النلصبي :

ل طبعل نلصبي لنس يبغض  أنالً فقاط بال يأعناه ايعلدياه يتمنار لاه األهأاه كا

ُ )، طنم هذا  نلفا االمنلفا كلذب -االعنلذ بلهلل –اكل الم اام ،موء هللاَّ ا 
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بُوا   االذ  اذا كنااف تونقااوا النواصاام ، (( 1: المناالفقوا)ي ْشااه ُد إ اَّ اْلُمن االف ق ن   ل ك 

 .728((.اهل  نلفقوا  االمنلفقوا  لذا  كلذبوا

ال )  ايق إلايق  ناه إنه لعهاد النباي األ، ا ذكمكل لأممو األلف)) : وقال أيضا   

 خمجاه  ماأل فاي ، (إال  ا    اال يبغضاغ إال  نالفا*  ي  بل الحم *يحبغ

كأا اب  لجم يقوه  جنم  ا الشنعي  مفوض  نادنل   ))ا .729((.صحنحه

هااذا ،أناام  فهااول  ناادي،النلصاابي فااي الغللاام األ اال  ونااا نقبأااه،  طأقاالً 

قااله اباا  لجاام العمااق ني ماانَّمل ا ا  أنَّاالً ارد ، كااسف فااي القضاانة ،أأااط

ال يحبه إال )  نه ،كمل قأه لكل ا ا  ا هذا الحديث ارد في صحنح  مأل،فنه

النواصاام كأهاال ! كنااف نونااا المناالفقن   ، (  اا    اال يبغضااه إال  ناالفا

 . 730(( نلفقوا

ااأل م فنمل يتعأا .  قوله فنه لا ابلطل، اتحميف اأي ات  م :أقول   

ألنه ااال إا اهل المنة هل الذي  امموا .. بللنواصم لنس كمل  ماله  دنلا

 أاال الجاامح االتعااديل الاانس الشاانعة اال الخااوار  اال أناامهل  اا  الفاام  

اكاا ل  اادنلا لاانس جدياادا فأهاال الماانة تكأمااوا  اا    هاال الماانة . األخاامك

باأنوا هل اذكاماا  قاواه االنواصم االاهلد االالوفنة االخوار  االشانعة 

ابنناوا  ا  كثام الطوائاف كاذبل اتحميفال ااخت قال لبخبالر .  هل العأال فانهل 

المببنة  -لنس النواصم اال الخوار  اال المعتالة اإنمل هل  الشنعة اش ل نة

 :    ذلغ  ث  األقواه ا تنة. فهل  كثم الفم  كذبلً  -االمافضة

ال تكأماوهل ، ال تاماا : :    الشانعة اش ل ناةقله اش لل  للغ ب   نس        

لال  ر  ااهد باللاار  ا  : اقله  انهل اش الل الشالفعي . نهل ، فهنهل يكذبوا 

المال العأال  ا  كال  ال لقناه  إال المافضاة ، فاهنهل : اقله اميغ .المافضة 

يُكتاام  اا  كاال : ا قااله يايااد باا  هاالراا .يضاعوا الحااديث ا يتخذانااه ديناال 

 . 731لل يك  دا نة  إال المافضة ، فهنهل يكذبواصللم بد ة إذا 

المافضااة  كااذب خأااا هللا ،ا  كااذب : اقااله المحقااا باا  قاانل الجو يااة      

 كثم  ال تماياه المافضاة : ا قله الحلفظ  امس الدي  الذهبي . .732الطوائف

كذب ،ا  ا د بهل رااية األبلطنل ،ارد  ل في الالحلح ا األملنند ،ا تكفنام 

فم  كلا ذلغ لللهل ال تقبل راايتهل .  733تدنم بللتقنة ا النفل الالحلبة ،ا ال

                                                 
728
 . 12: الثلننة   ، الحأقة 2113الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ  لمد  عن ، جم  اإ داد  كتبة  دنلا ابماهنل، :   دنلا ابماهنل 
729
 .55: ، الحأقة الملبعة ،   2113الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ  لمد  عن ، جم  اإ داد  كتبة  دنلا ابماهنل، :   دنلا ابماهنل 
730
 .55: ، الحأقة الملبعة ،   2113الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ  لمد  عن ، جم  اإ داد  كتبة  دنلا ابماهنل، :   دنلا ابماهنل 
731
 .  131:   1نفس المالدر ،  : الذهبي : قواه ه الء انظم     
732
 .  152، 52، 52: المنلر المننف ،  : اب  القنل  
733
 .  13:  11المنقم ،  : الذهبي 
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ا مال ي كاد . 734الشنعة ال يونا بنقأهل: ا قله  اب  لجم  . اال يحت  بقولهل 

 ل قلله ه الء    المافضة ،  ا  ل كذبه الشنعة اش ل نة  أر  أاي با   باي 

 . 735ديثقُدر بنحو ن نملئة  لف ل –رالي هللا  نهل  –طللم ا آه البنه 

ااالااح  اا  ذلااغ  ا  اادنلا ابااماهنل  أفاال  ا الشاانعة اش ل نااة هاال اكااذب   

الناالا ا خطااامهل  أااار اشمااا ل االممااأمن  االتااالريخ اباااللغ االاااخل دار 

اهاي خالااو ة . النواصام فاي خالاو تهل ا قالا تهل لأعأاوين  االعبلمانن  

الااد  بننهماال تجاالا ات كثناامو  اا  . منلماانة، اكلنااه  تبلدلااة  اا  الطاامفن 

لك   دنلا الشنعي تنلمر دي  الشنعة اش ل نة اصم جالل أضابه . جلنبن ال

الاااذي  هااال  همااال الاااخمنل دارهااال اخالاااو تهل لأعأاااوين  .  أااار النواصااام

االعبلماانن  فهااي تبقاار خالااو ة منلماانة دننويااة، اال يُمكنهاال  ا تالاال إلاار 

ا ، لك  الشنعة اش ل نة اختأقوا دينل جديدا، اقللوا بتحميف القمآ. الدي  نفمه

لكااا   ااادنلا الشااانعي تنلمااار  قلئاااد . اكفاااماا الالاااحلبة، ا لهاااوا  ئماااتهل 

اال الت إخوانه االخل داا النواصم كومنأة  نه لأطع  في  هال المانة 

 . ااالنتاللر لأتشن  ا هأه

يجام  ا نعأال اا الماذهم الماني ال يوجاد فناه نالام، األلبناة : ثانيا        

خالاو لت االالام لت المنلمانة  هل المنة لنموا نواصام، اإنمال بمابم ال

 ند ل لدنه الفتنة الكبمك ا ل بعادهل ظهامت جمل اة  ا   هال المانة ذ اه 

العأواي  االعبلمنن  ، اهل  يضل ذ وا    خللفوهل ادخأوا في صما   عهل 

بال اُاجاد  ا  الشانعة العأوياة  ا  كفاماا كال  ا  يخاللفهل .     جال الحكال 

م كذلغ فها  ل اة اهال المانة لال يكوناوا ابمل  ا األ .   بلمل اش ل ة العأوية

نواصم، ا نكماا  أر الُغ و  نهل ، كمل انكماا  أر أنامهل  ا  الخاوار  

ا اا  الثلبااه فااي  أاال الحااديث  ا  هاال . االمعتالااة، ا أاار الشاانعة اش ل نااة

المنة رااا    رااو    الخوار  االشنعة االمعتالة  ند ل ظهم لهال  انهل 

ابمال  ا .ل دا وا ال ياد وا إلار باد هل االا التهل  ل يشهد لهل بللالد  ،  

األ م كذلغ كلا  أر  دنلا ابماهنل  ا يتنالاه الموالاو   ا  كال جوانباه، 

اال يجعال  وقااف النواصاام  ا   أاار ا تبل ااه  ناانال ا قنلماال لأحااا ايااتهل 

خالااو هل بااللتحميف االكااذب  اا  جهااة، ايمااكه  اا  الاا الت اكفمياالت 

ة، اال يحا له توظناف  للدياث  هال المانة فاي الشنعة اش ل نة    جهة نلنن

 .فضل آه البنه لذل النواصم االثنلء  أر الشنعة اش ل نة    جهة نللثة

                                                 
734
 .  111:  2الأملا ،  : اب  لجم   

735
 .   115: نقد المنقوه ،  : اب  القنل  
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بللنمابة لأحاديث النباوي الاذي ا تماد  أناه  ادنلا فاي الثنالء  أار  :ثالثا     

العأوين  اذل النواصم ، ابللغ في توجنهه اتوظنفه االحكل  أر    خللفهل 

لتظلهم بتعظنل الحاديث انتالالرا لأشانعة اش ل ناة، فالأل م لانس بللتضأنل اا

ره  دنلا إبماهنل، االحا لنس كذلغ اال هو  عه بال اال . كمل  ماله اصوق

 :بدلنل الشلهديق  ا تنن . يالح اال تملد  أر ذلغ الحديث  ص 

 

في الثنلء  أر  - أنه الال و االم ل–لقد صح    النبي  :الشاهد األول    

آياااة اشيمااالا لااام األنالااالر اآياااة النفااال  بغاااض ))": الااالر  ناااه قااالهاألن

األنالالر ال يحابهل إال  ا    اال : ))" افي رااية  ناه قاله  .736"((األناللر

يُ لاظ  أار الحاديث  ناه لال يُحادد اخالال بعنناه،  .737"((يبغضهل إال  نلفا

اإنمل  مل  أر الجمن     جهة، اهاذا يالاد   أار األنالالر الما  نن  اال 

اذلغ الأفظ يُشبه الحديث الذي ذكامه  ادنلا فاي .  أر المنلفقن   نهليالد  

ال يحبااه إال  اا    اال يبغضااه إال : ):)) رالااي  نااه  –الثناالء  أاار  أااي 

لك  لاديث األنالالر صاحنح  ينطباا  أانهل، لكا  لاديث  أار ال ( . ( نلفا

 .يالح في لقه إمنلدا اال  تنل كمل منبننه قميبل

 

يتعأا بتحقنا ذلغ الحديث الذي الت  باه  ادنلا اتعنتام باه : الشاهد الثاني 

اإلقلقل لأحا إنه لديث أنم صحنح، . االأل ااتهل به    يخللفه في تشنعه

اقاد ارد  ا   ادو طام  كأهال  ا  األ ماي  ا  . فأل يالاح إمانلدا اال  تنال

ا أناه مانكتفي بنقاد .  دي ب  نلبه ،      ر،  ا   أاي ، إال طمياا االاد

األاه الذي لل يُما    األ مي     دي با  نلباه ، االثالني  طميقن  فقط،

 .الذي رااه األ مي    ُ دي

  

لادننل  باد هللا لادنني  باي  -)) في  مند  لمد ب  لنبل،  :الطريق األول    

لدننل  ثملا ب   حمد با   باي اانبة امامعته  نال  ا   ثمالا با   حماد قاله 

لاملم   باي نالام قاله لادنني لدننل  حمد ب  فضنل  ا   باد هللا با   باد ا

مامعه رماوه هللا : مامعه  ل ماأمة تقاوه:  ملار الحمنامي  ا    اه قللاه

 .738"((ال يبغضغ      اال يحبغ  نلفا: "صأر هللا  أنه امأل يقوه لعأي

 

 حماد با  فضانل با  أااااا با  : ال يالح، ألا    رجلله ذلك الطريق     

ُ حتامر، صادا ، ال  اانعي: ، قنال فناه( هاـ113ت )جميم الضبي الكاوفي

                                                 
736
 . 12:   1الالحنح ،   : البخلري 
737
 . 32:   5   الالحنح ،: البخلري 
738
 .  51:   2الممند ،   :  لمد ب  لنبل 
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اجعأاه الشانعة اش ل ناة  ا  . 739بأا به، نقة، يغأو فاي التشان ، ال يُحات  باه

هذا المااي الاعنف داا ااغ، اهاو اانعي إ ال ي كالا . 740رجللهل اانقوه

يُملرا التقنة في   قته بأهل الحديث، الهذا انطأر  للله  أر بعضاهل لمال 

لاذي يُوناا الشانعي اش ال ي االحقنقاة إا ا.كلا يتظلهم به    تمان  اتاهاد 

:  ماالار الحمناامي: ا اانهل . إ اال جلهاال بمااذهم القااول،  ا  غفاال،  ا ااانعي

 .741 جهوه

 خبمنل  حمد ب  الع ء قله : ))في المن  الكبمك لأنملئي:  الطريق الثاني   

ننل  بو  علاية    األ مي     دي ب  نلبه     ر با  لباني  ا   أاي 

نممة إنه لعهد النبي األ اي إلاي  ا ال يحبناي إال قله االذي فأا الحبة ابم  ال

  .742((     اال يبغضني إال  نلفا 

 حمااد باا  خاال ل  بااو  علايااة : ال يالااح ، ألا  اا  رجللااه ذلااك الطريااق      

هاااو : قاااله  لماااد بااا  لنبااال(: هاااـ 115 -113)الضاااميم المنقااامي التنماااي

  اقاله يحنار با.  ضطمب الحديث    أنام األ ماي ال يحفاظ لفظال جنادا

قأه أللمد با  : قله  بو دااد. له     بد هللا ب   مم  للديث  نلكنم:  عن 

كنااف لااديث  بااي  علايااة  اا  هشاالل باا   ااماو ، قااله فنهاال  للديااث : لنباال

اقااله .. -صااأر هللا  أنااه امااأل  - ضااطمبة يمفاا   للديااث  نهاال إلاار النبااي

له  بل مأ: اقله  حمد ب  الحم .  حمد ب  لل ل نقة في األ مي : النملئي 

ماأله يحنار با  : قاله هل كالا  حماد با  لال ل  ا  الحفالظ الثقالت ،: دااد

ا كاالا يُاادلس  .743(( نعاال هااو  اا  المعاادادي :  عاان   اا  هااذه الممااألة فقااله

 .744 يضل

فاي كتابهل اش ل نااة، ا اده الشانعة  ا  رجااللهل، ا  مايلتاه  ا  األ مااي    

فللمجال . 745منذكم طمفل  نهل  ند ل نتكأل    ماأنملا با   هاماا األ ماي

العنف    جهة البطه ،ا ضطمب ، كمال  ناه راك  نالكنم ،اهاو هنال قاد 

اا ال . نع ، اقد رف   للديث لنمه بممفو اة، فلشمانلد ال يالاح  ا  جهتاه

ملمااي فااي القااوه بأنااه نقااة  اا  األ مااي فهااذا أناام صااحنح، ألا الماابم األ

العفه هو تشنعه اش ل ي، ااأل مي  ثأه انعي إ ل ي، فماايته هي رااياة 

خلصاة ا نهمال قاد راايال لاديثل يتفاا  اه  اذبهمل، الال . العنف  ا  الاعنف

 .  يالح امنلدا اال  تنل

                                                 
739
 .  211:   1تهذيم التهذيم،  : اب  لجم 
740
 . 255:   1رجله اب  دااد،   : اب  دااد الحأي 
741
 .  123:   2تقميم التهذيم،   : اب  لجم 
742
 . 11:   1الالحنح،   : ا  مأل .  32:   5المن  الكبمك،  : النملئي 
743
 .  25:   2،    311: التعديل االتجميح لم  خم  له البخلري في الجل   الالحنح،  ، رقل :  بو الولند البلجي 
744
 .  111:   1،    112: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
745
 .  213:   2كتلب الخالله ،  نشوات جمل ة المدرمن ، قل ، إيماا ،   : ب  بلبويه القمي: لك   نظم  ث    
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: قنال فناه ( : هاـ 131-11) مأنملا األ مي ماأنملا با   هاماا : ا نهل    

اب كثنم، فنه تشان ، ُ ادلس راك  ا  نقة ، نبه ، للفظ ، في لديثه االطم

 نلا  للديث كثنمو جدا لال يمامعهل  انهل، اقاد دلاس  ا  الثقالت االضاعفلء 

 كثناام الااوهل فااي  للديااث  الضااعفلء اكاالا. ،ا اا  المشااهوري  االمغمااوري 

إنمال  فماد لاديث  هال الكوفاة : ))  اقله ابا  المبالرن . 746الذي  دلس  أنهل

امنل األ مي، ألنه كالا ال يُباللي  ما  كمه  لمد  م. األ مي ا بو إمحل 

افعأاه هاذا  مال ُ تعماد . 747يُحد ، ايُماقط الضاعنف الاذي بنناه ابان  الثقاة

 !!.،اهو     نوا  التحميف ااالفتماء االتغأنط 

 هأغ  هل الكوفة  باو إماحل  ا  مشاكل : ممعه  غنمو يقوه: اقله جميم   

قتنبااة  ااا  رجاااله ابااا   ا جعأاااه .748((هااذا كأناااه  ناار المااياااة  مااا  جاالء 

،ا ده الجو جالني  ا  بان   حادني اانعة الكوفاة الاذي  لال يحماد  749الشنعة

ا اده الشهمماتلني  ا  .  750النلا  ذاهبهل ، لكنهل لمأوهل لالاد   لمانتهل

: )) اقله يايد با   ريا   ا  ماأنملا األ ماي . 751بن  رجله الشنعة  يضل

 ل رايه  ناه لاديثل ، اهللا لوال  ا اعبة لد   نه  خربيا سبئيااكلا اهللا 

 .اهذا ك ل خطنم جدا، ا اهلدو دا غة  نه الد األ مي.  752(( بدا 

ا    ظلهم ت  به بللماايالت  ملرماتة لأتحمياف االتقناة ،  قاوه يحنار     

ند  ااع  كتبااُه  اا  األ مااي  للديااث  اا   جلهااد كأهاال  أاقااة لاال : ))  باا  م 

بااالال تمار ا ااا   ظااالهم  ملرماااته لأااادا االتقناااة التظااالهم .753((يمااامعهل

بد هللا ب  نمنم :  االتوبة لدنه بأللديث  أر : ممعه األ مي يقوه : ق له   

 .754((التعجم ، فبأغني  ا قو ل اتخذاهل دينل ، ال  دت لشيء  نهل 

 

المجل يفتمي ايُضأل ايُحمر    تعمد املبا إصمار اتمصد   :وأقول    

فأمالذا لال ياذكم  ناذ  ،!! ، نل  ند ل ينكشف   امه يُظهام اال تامار االتوباة 

البدايااة بأنهاال لأتعجاام   ، الماالذا مااكه  نهاال فااي البدايااة   ، الماالذا يمايهاال 

فقاد كالا يجام  أناه  ا ياذكم !! .  ص ، فهل  صبح الحديث  نده لأتفكاه   

. ذلغ لأنلا ، ألنه ال يالح رااية األللديث الضعنفة نل الماكوت  ا  لللهال

                                                 
746
،  33: التبنان  الماملء المدلمان  ، رقال: ا مابط ابا  العجماي. ا  ل بعادهل  151:   3،    311: تهذيم التهذيم ، رقل: ب  لجما 

 .                    153:   3،   3512:  نااا اال تداه ، رقل: ا الذهبي .  5:  
747
التمهناد لمال فاي الموطاأ  ا  المعالني ا : ا ابا   باد البام  .1:   1تهذيم مان   باي دااد ا إيضالح  شاك ته،   :  اب  قنل الجو ية 

 . 32:   1جل   التحالنل في  لكلل الممامنل ،   : ا الع ئي. 32:   1األملنند،   
748
 .  135: ،  2121: المغني في الضعفلء، رقل : الذهبي 
749
 .  131: المعلرر ،   
750
 .  32:   2تهذيم التهذيم ،   : ماب  لج.   11:  لواه المجله ،  :  بو إمحل  الجو جلني 
751
 .  122:   1ـ    1313المأل ا النحل ، لققه مند كن ني، دار المعمفبنمات ، : الشهممتلني  
752
، 2512: ، رقال 1111، 1311ا المكتم اشم  ي ، دار الخلني ، بنامات ، النالض،  1العأل ا  عمفة المجله ، ط:  لمد ب  لنبل  

     :332  . 
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 .  333:   1الجح ا لتعديل ، ح : للتل اب   بي 
754
 .121:   1العأل ا  عمفة المجله ،   :  لمد ب  لنبل  
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ل الناالا كااذلغ بحماا  ظاانهل فنااه ، ناال فهااو الااذي قااله بأنهاال  للديااث، فلتخااذه

فهاذا ت  ام اتخأانط ا تادلنس، !!!. يُحمأهل المم النة بعاد ل انكشاف   امه 

 !!. اافتماء ُ تعمد  أر النلا، ا ظهم     ظلهم  ملرمة التقنة 

 

ا  ااا   ظااالهم  ااادل صاااد  األ ماااي ، فناااه لااال يكتاااف بلشماااقلط العمااادي  

نعناة ، اإنمال بأاغ باه األ ام إلار لأضعفلء، االتحديث  م  لل يمم   انهل بللع

فهاو قاد لاد   ا   للاغ با    ثله ذلاغ. التحديث بللممل   م  لل يمم   نه

لكنه لد   نه  يضل بللمامل  ، فقاد  ارد لاه .755 نس بللعنعنة الل يمم   نه

قااله ا باالر لاادننل جعفاام باا   حمااد باا  : )) الخطناام البغاادادي راايااة تقااوه

يقاوه  سمعت أنسايحنر الحملني    األ مي قله  مماا التغأبي لدننل  بو 

إا نلابة الأنل هي  اد اطبل ا صوب قن  فقنال لاه يال  بال لمااو ا قاول قان  

اقد  فمد الخطنام البغادادي تمجماة  طولاة . 756((فقله اقول ا صوب االد 

لب مي ، اذكم  خبلرا دله  أار  ا مامل ه  ا   ناس با   للاغ لال يثباه ، 

ا صاااح ذلاااغ  ناااه يكاااوا المجااال قاااد تعماااد الكاااذب  فاااهذ. 757اإنمااال رآه فقاااط

 !!. االتحميف ا التضأنل 

ا    ظلهم ت  به ا ملرمته لأتقنة  نه    المااو الذي  رااا القاماءات    

الالحنحة المتواتمو التاي كالا المماأموا يقامؤاا بهال  ا  جهاة،  ا ناه  لاد 

االاعنفل  فللمجل كمل كلا نقة. 758 ئمة قماء القماءات الشلذو    جهة  خمك

فملذا يعنر هذا    المالذا كالا .. في الحديث، كلا نقة االعنفل في القماءات 

اهاال رجاال هااذا لللااه يُونااا فنااه . ا اا   ياا  لااه بتأااغ القااماءات   . كااذلغ   

 !!. ايُعتمد  أنه اتُتخذ  قواله دينل   

 اا  نقاالت اهااو  نااد الشاانعة  اا   صااحلب إ اال هل جعفاام الالاالد ، ا      

 ا  : ))ا مايلته     ئمتهل في كتبهل اش ل ناة ،  نهال . 759 حدني اش ل نة

هل يجاو   ا : قأه لجعفم ب   حمد  أنهمل الم ل : مأنملا ب   هماا، قله

 ا  ماأنملا با   هاماا، ))ا نهال ... ((. إا هللا  ااجل فاي  كالا   : نقوه

ااألرض جمنعل : )مأله  بل  بد هللا  أنه الم ل    قوه هللا  ا اجل : قله

، اا   761لاادننل  بااو  علايااة)) ا نهاال .  760:...  ((فقااله( قبضااته يااول القنمااة
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 . 111: جل   التحالنل ،  : الع ئي 
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759
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 .  نه ا    األ مي 
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: ماأنملا باا   هااماا،  ا   بااي  بااد هللا جعفام باا   حمااد  أنهمال الماا ل قااله

العالاامة، االنالااو ، ا ا يكااوا   أاال :  شاام خالااله  اا  صاافلت اال االل

النلا ا تقلهل هلل ا  أمهل بكتلب هللا، ا ا يكوا صاللم الوصانة الظالهمو، 

يكاوا لاه المعجاا االادلنل، اتنالل  ننااه اال ينالل قأباه، اال يكاوا لاه فاايء، ا 

لدننل  بو  علاية،    ))ا نهل . 762((ايمك    خأفه كمل يمك    بن  يديه 

مأنملا ب   هماا،    جعفم ب   حمد،     بناه  حماد با   أاي،  ا   بناه 

لام  أي ب  الحمن ،     بناه الحمان  با   أاي،  ا   بناه  أاي با   باي طل

الوفاالو  -صااأر هللا  أنااه اآلااه-لماال لضاامت رمااوه هللا :  أاانهل الماا ل قااله

يال  أاي  ناه اصاني اخأنفتاي  أار  هأاي : د لني فأمل دخأاه  أناه قاله لاي

ا  تي، في لنلتي ابعد  وتي، النغ الني االني الي هللا، ا دان  اداي، 

لنالتي  ا داي  دا هللا، يل  أي المنكم لواليتغ بعدي كللمنكم لممللتي فاي

النغ  ني ا نل  نغ، نل  دنلني فأمم إلي  لاف بالب  ا  العأال، كال بالب يفاتح 

 . 763((خأا هللا  ا اجل  لف  لف  للل ا لف  لف آدل .  لف بلب

ا ُانم هنل  يضل إلار  ا األ ماي كالا  ا  الامااو الاذي  يتعماداا إماقلط    

أل اُ فتاٍم ُ ضاالمااي الضعنف الذي بننه ابن  الثقاة ، ا ا  يفعال هاذا فهاو 

اال ينفعااه اماتخدال العنعنااة ، . يتعماد االفتاماء  أاار هللا ارماوله االمماأمن  

فهي تضاأل المال   فقاط اتجعال قولاه يحتمال المامل   ا   د اه، لكنهال فاي 

الحقنقة كذب ُ تعماد ، اهاو يعأال بأنهال كاذب، ا ا  نال فاها ذلاغ االلتماله ال 

لُماادلس الااذي يفعاال ذلااغ ا أنااه فااها ا. ينفااي  نهاال لقنقااة   مهاال بأنهاال كااذب

ح بللماامل   مااواء كاالا الااعنفل  ا  ونقاال  نااد -كاالأل مي، فهنااه  نااد ل ياُلاامق

، فها هذا الممل  ال يُقبل  نه لتر اإا كلا نقة  نادهل، اإنمال يجام  -النلا

. التأكد      مه في كل خبم يمايه ، اال يُقبل  نه لمجمد  نه نقة  ند النالا

فكمل ممح لنفماه بللكاذب . لرمه في التدلنس ألنه قد يُملرا في الممل   ل  

فااي التاادلنس، فهااو  يضاال قااد يُملرمااه  نااد ل ياُلاامح بللماامل   اا  الثقاالت، 

فناماي  انهل  ال لال يمامعه  انهل، خلصاة ااا األ ماي اانعي إ ال ي  ناده 

فبمل . ألنه في هذه الحللة يكوا  كثم   لنل     ا ينكشف   مه . التقنة  بلدو 

ا يعأمااوا ذلااغ، فاا   االن   نااده  اا   ا يااماي  نااه  نااه ماام   نااه  االناال

فكمال كاذب فاي التادلنس . بللممل   ل لل يمم   ناه، ألا الكاذاب هاو الكاذاب 

إناه :اال يالاح  ا يُقاله.بللعنعنة، فهاو قاد يكاذب  يضال فاي التحاديث بللمامل 

 !!!.   كلا كذابل في التدلنس، الل يك  كذابل في التحديث بللممل  
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في هذا المجل  ناه ال يُمكا   ا يكاوا األ ماي نقاة  ناد  لناوخالصة قو      

ا   كبلر  أملئهل ، إال إذا  نه كلا يُمالرا التقناة ( المنة االشنعة) الفميقن 

ابهاال .، ا اال يتمتاام  نهاال  اا  تحميفاالت ات  باالت ، اتغأنطاالت اتدلنماالت 

فللمجاال كاالا  تعاادد األداار .  خفاار لللااه  اا  كثناام  اا   أماالء  هاال الماانة 

فقاد . لمهالل ،  فماد بهال كثناما  ا   ماايالت الحاديث االقاماءات االتالريخ اا

كاالا  اا  رااو القااماءات الالااحنحة  اا  جهااة ، ا  اا   ئمااة رااو القااماءات 

اهو    كبلر رااو األللدياث الالاحنحة  ا  نللناة، . الشلذو    جهة  خمك

ة ا   كبلر رااو األللديث الضعنفة االمكذابة  ا    فمادي  للدياث الكوفا

 . اهذا كأه نتنجة لتشنعه اش ل ي ا ملرمته لأتقنة.    نللنة  خمك 

 

اال اغ  ا    يكوا ذلغ للله ، فهو دلنل دا غ  أر  ناه  الرا ذلاغ  ا    

ألا الاذي يُخطاص قاد يُخطاص . تعمد املبا إصمار اتمصد لغليلت في نفمه 

لكا  هاذا . في بعض الماايالت ا ا  بعاض الامااو خلصاة المغماوري   انهل

المجل دلس  أر األ نلا االمشهوري     بعض الالحلبة كأنس ب   للاغ، 

 مل يعني  نه فعال الاذي فعال  ا  . 764اكبلر التلبعن  كللحم  البالمي  ث 

 .تعمد اتخطنط ُ مبا لتحقنا أليلت في نفمه

لل يك  في المماتوك المطأاوب  دالاة  -األ مي -ا أنه فها هذا المجل      

هاو لللاه ، اهاو فاي هاذه المااياة قاد  انع  ،فاها  ابمل  ا ذلاغ. اال البطل 

ح بللمامل   ل لال ياُلامح باه ، ألناه قل اه األدلاة  راايلته ال تُقبل ماواء صامق

الدا غة  أر  دل نبوت توننقه ، بل ا أر  دل صدقه، فممايلتاه ال تُقبال إذا 

 . انفمد بهل

: ، قناال فنااه( هااـ 111ت ) اادي باا  نلبااه األنالاالري الكااوفي :وآخاارهم  

 ، انعي ُ فمط، يغأو في التشن ،  لئل    القالد، نقاة، يجام التثباه صدا

ا اااده الشااانعة  ااا  رجاااللهل، ارراا  مايلتاااه الشااانعنة فاااي . 765فنمااال ينقأاااه

 ا الر المحد  اعنم األرنلؤاط إلر  ا  هل المانة قاد رداا. 766 اللدرهل

 مااياالت الثقااة  اال كاالا  وافقاال لبد تااه اقااد انتقااد الاادارقطني  مااأمل ))  اا  

للمجال الاعنف اانعي إ ال ي، ا ا  يونقاه ف .767((...ماجه هذا الحاديث شخ

 .فهو جلهل بمذهبه،  ا ُ غفل،  ا انعي  ثأه
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ا  اال بللنماابة لماات  ذلااغ الحااديث، فهااو  يضاال ُ نكاام ابلطاال،  اال تالااح    

ألا األنالالر . االنالالر االشاهلدو لهال بلشيمالا  قلرنته بحديث الثنالء  أار 

 ننر  أنهل الحديث ننلء  ل ل اهو  توافا    القامآا الاذي  ننار  أانهل كمال 

هو  عمار، اال لادد االادا  انهل اال جعأاه  قنلمال ا ناانال لمعمفاة الحاا 

كماال  ا االنالاالر لاال يختأااف لااولهل الممااأموا فهاال اتفقااوا  أاار .  اا  البلطاال

لكاا  األ اام يختأااف بللنماابة لااذلغ الحااديث المتعأااا بعأااي . فضااأهل اجهاالدهل

نعل إا  أنل    بن  المهلجمي  األالن  الملبقن  ، لك  لاله . رالي هللا  نه

قاول يحبوناه اا تالاوا :  أي بعد الفتنة اختأف ااصبح النلا تجلهاه كال تي

اقاول يُحبوناه اهال .الفتنة، اهال    ناوا،  ا   ل اة  الالاحلبة ا المماأمن  

لوا  ضااأوا اكفااماا بااللقمآا اكفقااماا الالااحلبة، ا لهااوا  أناال كللشاانعة الاال

اقول خللفوه اقلتأوه  ايُحبونه  يضال اإنمال اختأفاوا  عاه . المببنة االمافضة 

اقاول خاللفوه . في الم ي ،اهل    نوا كطأحة االابنم ا لئشة ا    عهال 

وا اقااالتأوه اذ اااوه اهااال خأااانط  ااا  النااالا،   ااانهل المماااأموا ، االم  نااا

اقول خاللفوه اقالتأوه اذ اوه . ،االمنحمفوا ، اط ب الدننل، اهل  هل الشلل

ابماال  ا ذلااغ هااو لااله  أااي  اا  الناالا . اكفااماه اهاال الااللوا كااللخوار  

. ا اوقفهل  ناه ، فا  يُمكا   ا يكاوا ذلاغ الحاديث صاحنحل  ا  جهاة الماات  

ذي  خاللفوه ألنه ال يُمك   ا يكوا كل الذي  يُحبوا  أنال  ا  نن ، اال كال الا

إا ذلاااغ الحااااديث جعاااال الكفااالر االضااااللن  كللمااااببنة . ابغضاااوه  ناااالفقن  

االمافضااة  اا  نن ، اجعاال الماا  نن  كطأحااة االابناام ا لئشااة اأناامهل 

اهاذا بلطال .  نلفقن      ا  نهل صحلبة    المهلجمي  المشهود لهل بللجنة

 ا  نن ،  فنماتحنل  ا يكاوا الماببنة ا  ثاللهل. قطعل ، اال يالح قوله اص 

اهااذا ااالهد قااوي باال قطعااي  أاار  اادل . اطأحااة االابناام ا لئشااة  ناالفقن 

 .صحة ذلغ الحديث  تنلً 

كماال  ا ذلااغ الحااديث جعاال  أناال  قنلماال لليماالا االنفاال  االكفاام، ا نااناال   

اهذا ال يالح قطعل، ألا ذلغ ال يكوا إال لأشم  .لأحم االبغض في اشم ل

بغضاااه ال يُمكااا   ا يكونااال  قنلمااال فحااام  أاااي ا. ا ااال ده  أناااه ا  ااام باااه

لملذا قنل نفس ذلغ القوه في األناللر ، فالأل م ُ ختأاف،  : ا  ل إذا قنل.لذلغ

ألا األناللر لل يتنل   النلا فنهل كمل لد  في  أي، فلألناللر  لابهل كال 

. الم  نن  ، ا بغضهل كل المنلفقن  االضللن ، الل يحد  لهل  ل لد  لعأاي

نوا االمنلفقوا االكفلر االضللوا، ا بغضاه الم  ناوا لك   أنل  لبه الم  

فأصبح    الخطاأ االتنالقض القاوه باذلغ الحاديث . االضللوا االمنحمفوا 

إنه لديث كمل هو الهد بهمنلده  نه ال يالح، فهاو  يضال االهد بمتناه .اقبوله

 . أر  دل صحته 
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لغ افااي ذلااغ نقاال المحااد  اااعنم األرناالؤاط  امتشااكله الااذهبي لااذ        

فقااد  لبااه قااول ال خاا   لهاال ا بغضااه بجهاال قااول  اا  "  : ))الحااديث بقولااه

اقااد رد بعضااهل هااذا : قأناال ( : األرناالؤاط ) ناال قااله " النواصاام فاالهلل   أاال 

المااماد الحاام الشاام ي المعتااد بااه  نااد هللا تعااللر   اال الحاام : اشاااكله فقااله 

أر صاللبه كمال المتضم  لتأغ الب يل االماللئم ف   بمو به بل هو ابله  

 .768((   لبه الناللرك الممنح 

ذلاااغ التفماانم لقاااوه الااذهبي الاااعنف جاادا، بااال ال يالاااح ، ألا :  قااوه      

الحديث ااالاح بأناه لالام الحام االابغض فاي  أاي، الال يحادد الناو  اال 

اال  امطل ا   نل ال يالح التدخل لتوجنهه    جهة؛ كمل  ا ه الء الذي  

ذلغ بلمل الادي ، انمابوا إلناه كال  ال نمابوه   لبوا  أنل ا بغضوه كأهل فعأوا

. اكل الف م   التاي انتماه إلناه  ا خللفتاه فعأاه ذلاغ بلمال الادي . بلمل الدي  

 . ا أنه فذلغ التعأنا العنف جدا، بل ال يالح، اامتشكله الذهبي صحنح

 ا ننتبه هنل إلر ت  بلت ا غللطالت اتحميفالت ا بللغالت  وأخيرا يجب    

مه بحاام الماانة اااللتكاالل إلنهاال  نااد ل ذكاام ذلااغ الحااديث  اادنلا فااي تظااله

هاذا كا ل المماوه "  : ))ا ظمه، اتمأط به  أر  خللفناه ، اكالا  مال قللاه

بلب التهويل االد لية االتأبانس االخادا  ، ااتبال   فهو   ، (( النس ك  نل

الهوك، ألنه لو كلا لقل يتب  القامآا االمانة  ال ماكه  ا  الشانعة اانتالام 

رأال  نهال  أار ديا   نالقض لادي  اشما ل، ايعتقاداا بتحمياف القامآا لهل 

ماكه  انهل انتالالرا لهال . اتكفنم الالاحلبة، انقاض النباوو كمال بنناله مالبقل

الو كالا فعا  يعظال .اهلجل  هل المنة اافتمك  أنهل طعنل فنهل اتقميمل لهل

ا النباي كال"  أنه الال و االما ل بأناه -ك ل القمآا االمنة  ل اصف النبي

 . اقد مبا  ا انقنله(( ناقل  تقأم الماا 

الو كلا  دنلا يتب  بالد  اإخ   المنة  ل خللف األللدياث النبوياة      

إا هللا : ))  ناه قاله  -صاأر هللا  أناه اماأل -   النباي : ا تنة    خأا آدل 

 ا اجل خأا آدل  ا  قبضاة قبضاهل  ا  جمنا  األرض فجالء بناو آدل  أار 

جعاال  اانهل األلماام ااألباانض ااألمااود اباان  ذلااغ ،االمااهل  قاادر األرض

خنام ياول » : )) اقاله. 769((االحاا ابن  ذلغ االخبنث االطنم ابان  ذلاغ

طأعه  أنه الشمس يول الجمعة فنه ُخأاا آدل افناه  ُدخال الجناة افناه  ُخام  

لمل صور هللا آدل فر الجنة تمكه  ال االء هللا  ا يتمكاه » قله ا .770((« نهل 
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إبأنس يطنف به ينظم  ل هو فأمل رآه  جاور  امر  ناه خأاا خأقال ال فجعل 

إا  اادنلا ابااماهنل خااللف تأااغ األللديااث الالااميحة االموافقااة  .771«يتمللاغ 

فخللفااه . لأقامآا االشالرلة لاه بااأا هللا تعاللر خأاا آدل خأقاال خلصال  نفالا  

 اادنلا اقااله بخمافااة التطااور العضااوي، ا لحااا نفمااه بللحنواناالت ، ا لقاار 

الأقلتااه  تااوفمو فااي . ناان  لأقااة فااي ااامح التطااور اتأينااده االاادفل   نااهن 

فأي  المانة النبوياة التاي تظالهم  ادنلا . الفنديوهلت  أر الشبكة المعأو لتنة

فعااال ذلاااغ ألا . بتعظنمهااال ااتبل هااال  ااجاااوب األخاااذ بهااال اال كااا ل بعااادهل

لأقامآا  االشاواهد  أار  خللفاة  ادنلا. الحديث الذي ا تمد  أنه اافا هاواه

الكميل االمنة النبوية كثنمو جدا ، تشهد  أنه بأنه ال ي     بهل  ص ، إال  ل 

 .اافا  نهل هواه

 :اتهام عدنان لعالم سني بالنصب انتصارا للتشيع اإلمامي: الموقف السابع
ااصل  دنلا ابماهنل انتاللره لأتشن  بللطع  في  حد  مني كبنم هاو      

بااد وك  نااه نلصاابي يطعاا  فااي الشاانعة ( هااـ251ت )إبااماهنهل الجو جاالني

العأااوين  ا تباال هل، اتنلماار  ا قااوه الجو جاالني صااحنح، ااا الشاانعة هاال 

: قاااله  ااادنلا. الاااذي  طعناااوا فاااي القااامآا اكفاااماا الالاااحلبة ا لهاااوا  ئماااتهل

صاأم ، اقاله لاغ  تادي  صاأم،الجو جلني هذا لبمف  لد رجاله المانة))

هااذا لاان  تقام  فااي كتلبااه لأجاامح  -هلل االعنالذ باال- الذا   هااذا  بتااد  نلصاابي 

 ي  لااد يتشاان  لعأااي ا ألهاال البنااه يالاافه  نااه  ائااغ  لئاال  اا  ، االتعااديل

طمياا ، ي طمياا  طمياا لام  علاياة االماوفنلننن  االمامااننن ،الطميا

ا نده ت  نذه يكتبوا  نه العأال ،د شقي،هذا المجل كلا في الشلل،بني   نة 

فأخاااذت لاااه جلريتاااه فماجاااة ، لتعاااديلااألللدياااث االمجاااله ا الجااامح اا

: فقله،فنبدا  ا ط ب العأل  ثأنل قأوبهل العنفة ال  لد يميد  ا يذبحهل،لتذبح

يللأعجاام دجلجااة ال تجااد  اا  يااذبحهل ااباا   بااي طللاام ذبااح فااي أااداو االاادو 

ال نمياد  ا نأخاذ ،تميد  ا نونا هذا  هذا نلصبي الله  ضل ،  شمي   لفلً 

هاذا كا ل ،انتهننال، تابغض  أنالً  ناه  نالفا،ديل اال جمح اال تعا، نغ  أل 

، ال،ال يوجد لاديث إا تابغض  علاياة فأناه  نالفا ، المموه النس ك  نل 

تبغض  أنلً فأنه  نلفا المموه قله هذا في صحنح  ماأل يابغض  أنالً هاذا 

يقوه دجلجة ال تمتطنعوا ذبحهل لك   أي ب   باي طللام فاي أاداو ، المجل

لل يذبحهل ألنهل ،ذبحهل لأهوك الأغمض هو،ف اخصاالدو ذبح  شمي   ل

ابغوا اهل بغلو اهو  أ ور بكتالب هللا ،هل الذي  ا تداا اخمجوا    طو ه

772((. ا يقلتأهل
 .       
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قولاااااه أنااااام صاااااحنح افناااااه تهويااااال ا بللغاااااة اافتاااااماء  أااااار :أقاااااول     

اتفالنل ذلغ  اال ، . الجو جلني،ا خفر المبم الحقنقي اراء تحل أه  أنه 

إا الجو جلني لل يك   نلفقل اال يالح اتهل ه بذلغ اقاد افتامك  أناه  ادنلا 

ال يالااح ذلااغ لاا  الحااديث الااذي ا تمااد  أنااه ااجهااه .  نااد ل اتهمااه بللنفاال 

األا  أملء  هال الحاديث . لمم هواه بننل ملبقل  نه لل يالح إمنلدا اال  تنل

اصافه  بأناه كالا   ا الخا ه    ذلاغ.  ننوا  أنه اانقوه الل يتهموه بللنفل 

قاد اننار ا". يكلتباه ، ايكم اه إكما ال ااديًدا" كلا  لمد ب  لنبال جأن  جدا 

 أناااه كبااالر  حااادني  هااال المااانة،   ااانهل الخااا ه، اانقاااه النمااالئي، اقاااله 

ااصافه .773((كلا    الحفلظ المالنفن  االمخمجن  الثقالت: )) الدارقطني 

اإ ل هااال ا للمهااال الاااه المالااانفلت خطنااام د شاااا : ))  ابااا  كثنااام بقولاااه 

 .774((المشهور المفندو  نهل المتمجل فنه  أول أايمو افوائده كثنمو

اذكم اب  لجم  ا الجوجلني كلا فناه نالام تاأنما بنا اة اهال الشالل        

بلا اا الجو جلني  لل يكا  دا ناة إلار في  نأهل  أر  أي ، انقل    اب  ل 

الال  جاد ااواهد تاده  أار .  776دجلجةا الر  يضل إلر لكلية ال.  775 ذهبه

اهذه .  ا الجوجلني كلا    أ و النواصم إال  ل راي    للدنة الدجلجة

الحلدنة إا صحه فهي تتضم  ك  ل صحنحل، لال يضاعه المجال فاي  كلناه 

. الالحنح،  فكل    جني  أي اجني االمعلرالن  قتل ا الر  ا  ا خام

إلنهل بهنالالر ا والاو نة  المالذا  اهذه لقنقة ال اغ فنهل، فأملذا ال ننظم

   ينتقد  أنل اجنشه هاو ُ خطاص، ا ا  ينتقاد جاني طأحاة االابنام اجاني 

الشلل هو ُ النم  ،فأملذا الكنل بمكنللن   ، الملذا النظم بعن  االادو   بال 

يجم  ا ننظم إلار الفتناة التاي لادنه بان  ها الء بعاده اإنالالر ابمناااا 

عطناالت التاالريخ الالااحنح، اال ننظاام الااولي الالااحنح االعقاال الالااميح ا 

اال ااغ  ا ذلاغ القتاله الاذي اقا  بان  . إلنهل بتشن  إ ل ي اال بنالم   وي

الطلئفتن  كلا قتله فتنة بلجتهلد الل يك  قتله بغاي كمال   ال  ادنلا ، اهاذا 

فاأدك ذلاغ إلار اااتداد الخالاو ة . األ م منعود إلناه اللقال بحاوه هللا تعاللر

نال ا داد .شن     جهة، ابلمل النالم    جهاة  خامكبن  الطمفن  بلمل الت

التطاامر االخالاااو ة بااان  الطاامفن  بعاااد الفتناااة الكباامك  بمااابم الحاااماب 

. االخالو لت التي اقعاه بان  الشانعة اخالاو هل  ا  األ اوين  االعبلمان 

لك  يجم  ا نعأل  ا النالم إذا لل يتجلا  النالو  الشم نة، فأانس نفلقال 

ة كبالر  تقنالء خاللفوا  أنال اقالتأوه اقالتأهل ألا اال جميمة ، بحكل  ا صاحلب
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ا   جهاة اخامك فاها . القتله بننهل كلا قتله فتنة بلجتهلد الل يك  قتله بغي

رالاي هللا  –كلا اجد في النواصم    تجلا  الحداد ا خطأ في لا  أي 

فها في جني  أي االشنعة    بعاده  ا  تجالا  كال الحاداد الشام نة  - نه

في القمآنوكفماا به، اكفقماا الالحلبة ا تبل هل ا لهوا  أنل  االعقأنة فطعنوا

فأملذا يمكه  دنلا  ا  ها الء اياداف   انهل . ا االده، انقضوا ختل النبوو 

 . ايتحل ل  أر الجو جلني  

المبم الحقنقي اراء تحل ل  دنلا  أر الجو جالني لانس هاو إا  :ثانيا     

اال لكلياة النالام اإنمال هاو فاي للدنة الدجلجة اتعأنا الجو جالني  أنهال،

كشف الجو جلني لجمل ة الشنعة اش ل نة الاذي  تمامبوا ااندماوا بان   هال 

االحقنقاة  ا الجو جالني . الحديث انشماا بننهل اكالذيبهل اتشانعهل اش ال ي

 اا   ذكناالء المحاادنن  الفطناان  الناالبهن  العااللمن  بخفلياال التشاان  ا فعااله كاالا 

اذلاغ  ا الجو جالني . ة في تعل أهل     هل المنة تبل ه في  ملرمتهل لأتقن

 الر إلر خطم طلئفة    انعة إ ل نة الكوفة الذي   ظهماا التمن  اتماأأوا 

إلر  هل المنة اتظلهماا بننهل بللاهد االال ح ، فلفماداا جلنبال  ا  المانة 

االتاالريخ، انشااماا بناانهل رااياالت تحماال  قلئااد ا صااوه ااانعنة إ ل نااة فااي 

حذر  انهل الجو جالني اقاله فانهل ك  ال هل ال صاحنحل خطناما ف. نوب مني

كشااف بااه جلنباال  اا  تاالريخ هاا الء فااي تخااميبهل لأفكاام المااني اجمل ااة  هاال 

كلا قول     هل الكوفة ال يحمد النالا  اذاهبهل هال رؤاا :  ))فقله. المنة

 حدني الكوفة  ثل  بي إمحل   مما با   باد هللا، ا نالاور ، ااأل ماي ، 

الاتمأهل النالا  أار صاد  . لحلر  النل ي اأنمهل     قمانهل ا بند ب  ا

 لماانتهل فااي الحااديث، ااقفااوا  نااد ل  رمااأوا لماال خاالفوا  ال تكااوا  خلرجهاال 

فأ ل  بو إمحل  فاماك  ا  قاول ال يعمفاوا الال ينتشام  انهل  ناد . صحنحة

 هال العأاال إال  اال لكاار  بااو إماحل   اانهل ، فااهذا راك تأااغ األااانلء التااي إذا 

هل األ ة  أر  نااا القمط الذي جمك  أنهل مأف الممأمن  ا ئمتهل  مالت

الذي  هل الموئل ، الل تتفا  أنهل كلا الوقف في ذلاغ  نادي الالاواب، ألا 

اقاله . المأف   أال بقاوه رماوه هللا ، اتأايال لديثاه الاذي لاه  صال  نادهل

 مي إنمل  فمد لديث  هل الكوفة األ: ممعه  بد هللا يقوه: اهم ب    عة 

لاادننل جمياام : قاله إبااماهنل اكااذا لادنني إمااحل  باا  إباماهنل.  ا باو إمااحل 

.  هأغ  هل الكوفة  بو إماحل  ا  نمشاكل هاذا: ممعه  غنمو يقوه أنم  مو

اكااذلغ  ناادي  اا  بعاادهل إذ كاالنوا  أاار  ااماتبهل  اا   ااذ ول : قااله إبااماهنل

.  فكاالا  بااو نعاانل كااوفي المااذهم صاادا  الأماالا.  المااذهم اصااد  الأماالا 

ا بند هللا ب   ومر  أأر ا مو   ذهبل ا راك لب لجنم التي تضل  لا ل 

  ثاللهل اخللد ب   خأد كلا اتل ل  عأنال بماوء  ذهباه ا.     تبحم في العأل 
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فمل راك ه الء  مال يقاوي  اذهبهل  ا   شاليخهل المغماو ي  اأنام . كثنم 

اللئ  لمذهبه خنفاة الثقلت المعمافن  ف  ينبغي  ا يغتم بهل الضنن  بدينه ال

 ا يختأط الحا المبن   نده بللبلطل المأتبس ف   جد له الء قوال هو  صد  

  .777((   هذا 

فلنظم اتادبم  يهال القالرئ فنمال قللاه الجو جالني ، ذلاغ هاو مابم  اداء      

 دنلا لأجو جلني الذي كشف   مله تأغ الجمل ة الخطنمو ، فأمل لل يعجباه 

إا ك ل الجو جالني صاحنح  ا  . بللنالم االنفل  فعأه تحل ل  أنه ااتهمه

داا اااغ، الااو اخااذت بااه األ ااة لجنبتناال ااابهلت اابلطباال هاا الء المحاامفن  

الغشلانن  ، الطهمنال كتبنال الحديثناة  ا  مامو هل ااابهلتهل االتاي ااوهه 

انحا  ا ا نعالني  نهال، . كثنما    تلريخنال ااوااه  أننال جلنبال  ا  ديننال

ل بهااال اهااال الاااذي   دخأوهااال فاااي  الااانفلتنل الحديثناااة ألا الشااانعة يضااامبونن

فمتاار . االتلريخنااة بوامااطة رااو مااننن  طنباان  انطأاار  أاانهل لااله هاا الء

يملر   هل المنة إلر تطهنم كتبهل    ممول ا بلطنل اابهلت ه الء التاي 

لك  . !!امتقمت في كتبنل  أر  نهل  للديث صحنحة اهي لنمه بالحنحة  

يفعل كمل فعال الجو جالني يتهموناه بللنالام االنفال    دنلا ا  ثلله كل   

انتاللرا لأتشن  اش ل ي اطعنل في  هل المنة، ا حلالاة  انهل لالامر  هال 

 .المنة    تطهنم كتبهل الحديثنة االتلريخنة     بلطنل ه الء

ابااذلغ يتباان   ا طعاا   اادنلا ابااماهنل فااي الجو جاالني اتظاالهمه بهتباال     

تابغض  )) :النتالالر لأشانعة االطعا  كمال فاي قولاه المنة اتوظنفه لهل في ا

ال يوجد لاديث إا ، هذا ك ل المموه النس ك  نل ،انتهننل،  أنلً  نه  نلفا

تبغض  أنلً فأنه  نلفا المموه قله هذا في ، ال،تبغض  علاية فأنه  نلفا 

 ل هو إال تهامي  اخادا  اد لياة . ...((صحنح  مأل يبغض  أنلً هذا المجل

ألا ذلغ الحديث بننل  نه لل . الد الجو جلني لتحقنا أليلت في نفمه  ائفة،

يالااح إماانلدا اال  تناال، كماال  ا الجو جاالني لاال يكاا  كماال اصاافه  اادنلا، 

اافتمك  أناه انتالالرا لأتشان   ا  جهاة، األا الجو جالني كالا  ا   ذكنالء 

 هل الحديث الذي  تفطنوا إلر تأغ الجمل ة     حدني انعة رافضة الكوفاة 

ذي  تمأأوا إلر اهل المنة انشماا بننهل  صوال انعنة  تمتمو  بمتلر مني ال

جميمااة "تأااغ هااي . اتمكنااه  اا  أاااا  لاالديثهل بلماال األللديااث الالااحنحة

 ند الشنعي  دنلا اباماهنل الماداف   ا  التشان  اش ال ي ؛ فأال " الجو جلني

ياف يعجبه  ل  ظهمه الجو جلني ألنه كشف  مل إخوانه في التضاأنل اتحم

                                                 
777
 .  32:   2تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم.   11:  لواه المجله ،  : و جلني بو إمحل  الج 
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الحااديث االتاالريخ  اا  جهااة، اكشااف   مااله  اادنلا التااي يقااول بهاال هااو ا ا 

 .،االتي هي امتممار لمل قلل به اخوانه الملبقوا    جهة  خمك

 

 : التسويق للشيعة والتستر عليهم : الموقف الثامن 

تباان   اا   واقااف  اادنلا ابااماهنل  اا  الشاانعة اش ل نااة انااه ااانعي  ااثأهل     

ل بااد وك  نااه مااني ُ نالااف  عتااده يبحااث  اا  الحقنقااة، يُمااوق  لهاال الفكاامه

ايااد وا المااننن  إلاار إلماالا الظاا  بهاال ا اادل تعماانل لكمهاال  أاانهل جمنعاال 

لتر الشانعي يباد  : ))فم  ذلغ قوله. بد وك  ا  نهل انلمل  عتدلن   نالفن 

يشغ في بعض االانلء  نده اكتبوا هذا ، كثنم    كتم انل بطأه امام اباو 

 هل رالي هللا  نهل ااراللهل طبعلً ااغ ال ل الكال يشاغ بكم ا مم االتم

 .778((هذه البحث    لقنقة االدلنل 

بلا  س  تلني  خ انعي إ ل ي قله انخنل  ناه تقالاد هاذا : ))اقله  يضل     

يلمم الحبنم الشنعي الكويتي الذي قله في   نل  لئشاة قأاه لاه نعال قاله لاي 

 نل د وت هللا له بللهداية قاله  نال اانعي لعنة هللا  أنه قأه له ال  نل لل  لعنه ا

إ ل ي  قوه لعنة هللا  أنه قأه له ال تأعنه قاله لاي ال  امض رماوه هللا هاذا 

انعي إ ل ي يغتلض جدا  ا تتكأل فاي  امض ماندتنل  لئشاة طبعال يفهماوا 

النلا كل الشنعة يقولوا  لئشة كاذا أنام صاحنح اكاذب قاله  نال لعنتاه  ناذ 

 د و لاه الغنامه بللهداياة    وت هللا ا   قأبي اال   اهذلغ النول قأه ا نل د

  . 779((بمل  نه لل يمه  أر هذه العقلئد المنبة

ذلغ القوه أنام صاحنح فاي  عظماه، افناه أاي اخادا  اتايناف  :أقول    

. اقاوه  ادنلا ال يقولاه إال جلهال  ا اانعي إ ال ي يُمالرا التقناة. اتحميف

 قلئد الشنعة التقنة كمل مبا  ا بننله، ألنه  اال  يجم  ا نعأل  ا    اصوه 

ا أنااه فللشاانعي اش اال ي لنمااه  نااده  شااكأة بااأا يكااذب ايُخاالد  ايُظهاام 

فهاو . لأمننن  خ ر  قندته، ألنه في هذه الحللة هاو فاي  بالدو اُ تبا  لديناه

ا أنه فم  الغبالء . يكذب تقنة ايالد  تقنة ا أجور في الحللتن  لمم دينه

 أمال باأا . لاه ها الء ا ال ياد و إلناه  ادنلا اباماهنلاالجهل تالاديا  ال يقو

الشنعة اش ل نة ال يمبوا الالحلبة كأبي بكم ا مم كمل االر  دنلا إ اإنمل 

هاال يكفاااماا باااللقمآا ، ايُكفاااماا الالااحلبة االمماااأمن  اي  لهاااوا  ئماااتهل، 

فعادنلا يُغاللط ايُحامر ايتماتم  أار الشانعة تقناة، .انقضوا بهل ختل النباوو 

فل المننن  ، ا ل  كثم الُمغفأن     المننن ألنه اا  .  !!لد  نهل لنُغق
                                                 

778
، الحأقاة الثلننااة  شامو ، خطاام  2113/  أماطس / 5مأمااأة الغاالاي البللااث  أار الحقنقاة ، تفميااغ  مام العاااو  ،:  ادنلا إباماهنل  
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 . نلا ابماهنل مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة األالر،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  د:   دنلا ابماهنل 
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بللنمبة له الء الشنعة الذي  ذكم  دنلا  نهل قللوا له انهل تلبوا  مل  وأما     

ألناه إ ال  ا . كلنوا  أنه في مبهل لبعض الالحلبة، فنجم  ا ال نالد  ذلاغ

ل اناه هاو  يضال يكوا  دنلا قد اختأا ذلغ تمويقل ادفل ال  ا  الشانعة، بحكا

يقااوه بللتقنااة لتالااوفه اتشاانعه، اإ اال  ا هاا الء قااللوا لااه ذلااغ تقنااة اأشاال 

اال يالح  ا نالدقهل في  قوالهل ألا الكذب . ات  بل انتاللرا لأتشن  ا هأه

 ندهل  بلدو بلمل  قندو التقنة التي هي  ندهل تمعة   شلر الادي  كمال بنناله 

ح تالاديقه الامال تالاديقه لتار ا   هاذا لللاه ال ياُلاد  اال يالا. !!ملبقل

 .  اإا كلا صلدقل، ا   لقنل ا   الواجم  أننل  دل تالديقه 

ا أناه فأانس صاحنحل قاوه  ادنلا بأناه لانس كال الشانعة اش ل ناة يماابوا    

قوله هاذا بلطال قطعال، فهاو إ ال جلهال  اا اانعي .  -رالي هللا  نه – لاة 

االالحنح  ناه . لال لأمننن يداف     ه الء تقنة اخدا ل اتمويقل لهل اامتغف

ال يجهاال دياانهل  اإنماال فعاال ذلااغ انتالاالرا لأتشاان  اخاادا ل اامااتغفلال ألهاال 

ألا الحقنقاة الثلبتااة  ا   اذهم الشاانعة اش ل ناة كمال بننااله مالبقل  نهاال . المانة

فاهذا .يكفماا بللقمآا ايُكفاماا الالاحلبة اكال المماأمن  ، ايُ لهاوا  ئماتهل

لادفل  االتمالاي  ا   باي بكام، اا  مام،اا تظلهم بعضهل بخا ر ذلاغ، بل

فاها مابهل .فذلغ خدا  اتقنة، ألنه جاء    دينهل –رالي هللا  نهل  - لئشة

اال . اكفمهل ، اا تظالهم بحابهل االتمالاي  انهل فكال هاذا  نادل  ا  ديانهل

 .   يالح تالديقهل  ند ل يثنوا  أنهل ايتظلهماا بعدل مبهل

 : الفرق اإلسالمية التكفير بين –التاسع  -الموقف األخير
 ند ل تكأل  دنلا ابماهنل    التكفنم  االر إلار تكفنام  أمالء  هال المانة    

لأجهمناااة االانلدقاااة، االقااالئأن  بخأاااا القاااامآا ا ظهااام  ااادل رالاااله  اااا  

هتشاور )):اتكأل    التكفنم  ند ابي لل د الغاالي، فكالا  مال قللاه.780ذلغ

كلا يود لي النول اقم هل  بلت    اجمل ل  تقم  ك  ل كك ل اباي لل اد فاي 

المجال اتار بقالنوا  جنام أميام لال . فنالل التفمقة بن  االم ل االاندقة 

يمبا النه طبعلً ، هو الد التكفنم الذي ال يمالر   أناه اال الجهأاة قاله اياي 

بكأمااة االاادو  لقنقااة التكفناام ، ايااي لقنقااة التالااديا ، قأااغ هعطنااغ ايلهاال

اا طنغ    ة  ضطمده  نعكمة ، هذا هو التالديا هذا هو الكفم ، طنم 

كال  ا  ااه : كويس لمه هذا  ي كلفي كنف   قأاغ الوجاود خماس  ماتام 

ناللً ام نلً بحنث يتفا ،    انبالت المخبام  ناه  ادلوه الانص افاا  متباة 

وجاود الاذاتي اجودية انال ال اكفامه ، ااغأه  جنباة هاذا المجال ،قاله هنالن ال
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االوجود الحمي االوجود الخنللي االوجود العقأي االوجود الشبهي ، خمس 

 ماتم اذا االه النص بطميقة تحمأاه  أار  متباة  نهال ، انال ال اماتطن  اا 

اكفمن اال تكوا  كذبلً لأنص ، رهنم المجل اام  المللب ااما  المنالدح 

الاي ، قأاغ  الذا يبقار  ا   لالء هللا  أنه ، لذالغ هاذا  ا  اجمال  ال فاي الغا

الغاالي لنل العالم ، انل اقأاغ يبقار هاذا ، يبقار اا المجال مابحلا هللا ااما  

المللب االمنلدح الد التكفنم ، المجل بنار ماداداً  للناة لكا  بعنادو المادك 

الد طوفلا التكفنم ، رلمة هللا تعللر  أنه  قل جبلر فعا  اهاذا  اي  قال 

اال يعمفااه هااذا  قاال فعاا ً ،  ااتكأل اصااولي  فقنااه ، الفقنااه ال يمااتطن  هااذا ،

فنأمور  نطنا فقنه هذا  قل الغاالي ، فم   نده فنالل التفمقة ، تقم و في 

جأمة في ربعن  دقنقاة  ا  اجمال ا ا  اأامب  ال يكاوا ايلتناغ بل ثأاة  الد 

كنف يحمل النص ،  أر الوجود الاذاتي  أار الوجاود الحماي  أار الوجاود 

أي  أر الوجود الشابهي اهكاذا ، بطأا  اهال القبأاة الخنللي  أر الوجود العق

كاف لمالنغ  ال ا كا   ا  تكفنام : ايقوه اختل لاغ بوصانة اقالنوا اصانتي 

البلطننااة  اال بالااأوا اال  -الناالا يالااأوا الالااأوات الخمااس . اهاال القبأااة 

بعتمفوا اال بحجوا اال بل نوا بكل الشغ ت هلذي هو بقأغ ابعأموا االدهال 

ا اال ناالا بتالااأي الالااأوات الخمااس ابتالااول ر ضاالا  - ذالااغ االعناالذ باالهلل

 .781((ابتح  الر  كة ايلن اا تكفمه

ال يماعدني تشان  ماني اال تمان  اانعي ا لكا  يماعدني  : ))اقله  يضل     

اد ال إلار اقاف التكفنام بان  الطالئفتن  االعمال  أار ((. التوقف    التكفنم

 . 782التقميم بننهمل

 ادنلا  ناه يامفض التكفنام،  ا   ا القامآا ااال، ااالح    ك ل  :أقول     

الكميل قد كفم  هل الذ ة، االمشمكن  االمنلفقن ، اكفقم افمقاا  ا  لال يحكال 

. انااه كفقاام العبااد ا بااا – أنااه الالاا و االماا ل –ا اا  النبااي . بماال  ناااه هللا

ُعاوا ب ْعاد ي ُكفَّالًرا ي ْضام ُب ب ْعُضاُكْل ر ق الب  ب ْعاضٍ : ))اقله إ اَّ » ))ا((. ال  ت ْمج 

ا  و   اْلُكْفاام  ت اْمن  الالَّ اْمن  ا  ب ااْن   الشل ُجال  ا  اال يوجااد ديا  باا  . 783(( «ب اْن   المَّ

لكا  يجام  ا يوالا  . فللتكفنم هو     صاوه االاماريلت اشما ل. تكفنم

اال اغ  ا    . في  حأه، فنُكفم الذي يمتحا الكفم اال يُكفم    ال يمتحقه

  بللضمارو    ا ي افهل ا   أنام إكاماه فقاد ينكم   ما  عمافل    الدي

كاأا يقاوه بتحمياف القامآا ، ا يُكفقام الالاحلبة، ايقااوه . كفام بادي  اشما ل

لكاا   اادنلا ابااماهنل رفااض التكفناام الااث  أاار  اادل .بااأنهل لمفااوا القاامآا 
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فأمالذا . تكفنم  ية طلئفة،ااننر  أر ك ل الغاالي فنمل نقأاه  ناه  ا  التكفنام

 . فعل هذا  

إا  اادنلا تحل اال  أاار اهاال الماانة اانتقاادهل ألنهاال كفااماا الفاام   :ثانيااا    

فعل ذلغ    داا  ا يذكم مابم .المخللفة لهل كللجهمنة، االمعتالة اأنمهل

فعل ذلغ الل يُشم إلار اا .تكفنم المننن  له الء، اال  ارد  دلتهل ا بمراتهل

ل  بللماننن  الف م  األخامك هاي  يضال تكفام  هال المانة، اكاأا التكفنام خا

إناااه لااال ياااذكم  ا الجهمناااة . فقاااط،  ااا   ا أنااامهل  كثااام تكفناااما لمخاااللفنهل

الاال يااذكم  ا الشاانعة . االمعتالااة االخااوار  هاال  يضاال كفااماا  اا  يخااللفهل

الال . اش ل نة، كفماا باللقمآا اكفاماا الالاحلبة االمماأمن  كمال بنناله مالبقل

لناالر، اانهاال كفااماا يااذكم  ا الخااوار  كفااماا  متكاام الكبناامو اخأااداه فااي ا

 يضاال الااذي  خااللفوهل فااي الفتنااة الكباامك، كعأااي، اطأحااة االابناام اأناامهل 

 .784اخأداهل في النلر

إا  ماال يُبطاال تهااوي ت  اادنلا اتطبن تاه ا غللطلتااه فنماال نقأااه  اا  : ثالثاا  

الغاالي، هو  ا تأغ التقمنملت لدرجلت الكفم ااماطه  ال تكلد تتحقاا اال 

   طوائف اهل القبأة رأل الا لهل اانحمافهال  قاديل  تنطبا  أر  ي طلئفة

ا مل يُبطل ذلغ  يضل  ا الغاالي نفمه    االعه لتأغ الشماط قد . امأوكنل

   ذلغ  نه  ند ل تكأل     ممار . كفقم  نلمل داا  ا تنطبا  أنهل اماطه

الالوفنة التي يخفونهل    النلا ذكم  ا العلرفن     الالوفنة ،اهاو  انهل 

 ارد قولهل ااافقهال  أناه . 785((إفشلء مم المبوبنة كفم : ))    ذلغ  قللوا

فل أل  ا هذه ألية  أول المكلافلت ا ممار هذا العأل : )) اقله     مماهل 

فااللغاالي ا  ثللااه  اا  كباالر الالااوفنة . 786((ال يجااو   ا تمااطم فااي كتاالب

 كفقااماا لتاار بعضااهل الااذي  يفشااوا ايكشاافوا  ماامارهل التااي يخفونهاال  أاار

بل إا الغاالي كفم الف مفة المماأمن  كللفالرابي، اابا  ماننل لقاولهل . النلا

بأ لنااة العااللل اقااولهل اا هللا يعأاال الكأناالت داا الجائناالت، اإنكاالرهل النعاانل 

 . الملدي يول القنل ة اهذا األ م مبا  ا تكأمنل فنه اانقنله 

الالاوفنة الاذي  ابمل  ا الغاالي ا صحلبه    كبالر الالاوفنة، قاد كفاماا    

يفشوا مم اخوانهل الالوفنة، ، ف  اغ انهل هل  يضل يُكقفماا النالا الاذي  

بال االغاالاي ااصاحلبه كالنوا . ال يعتقداا بعقندتهل التي يخفونهل    النلا

يعأموا  نهل يخفوا  ممارا هي كفم  ند النلا امنكفمانهل بهل لاوا مامعوا 

                                                 
784
 .112، 113:   1المأل االنحل،   : الشهممتلني 
785
 .  231:   1اشلنلء،   : الغاالي 
786
 .  231:   1اشلنلء،   : الغاالي 
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قااوه لأجننااد رااه الغاالااي الاال باادلنل . بهاال ، فكاالا كاال طاامر يُكفاام ا خاام

 هل األنس يقولوا فاي ك  هال ا نلجالتهل  )): يعتمض  أنه،  فلده  نه قله 

لااو ماامعهل العمااول :اقااله  اامو .  فااي خأااواتهل  ااانلء هاار كفاام  نااد العل ااة

فااللغاالي فااي الوقااه الااذي تشاادد فااي اااماط التكفناام، كاالا  .787(( لكفااماهل

هل    الالاوفنة اأنامهل، ا نهال يعتقد هو ا صحلبه بكفم    يكشف  ممار

 .!!كلنوا يكفقماا    خللفهل ، ايعتقداا   ورا هي كفم    العل ة

ابماال  ا األ اام كااذلغ فأماالذا االاا  الغاالااي تأااغ الشااماط التااي ال يكاالد  ا   

يُكفقم بهل  لد اال طلئفة   ، إنه االاعهل  ملمال لملياة لأالاوفنة النفماه  ا  

م  ا  ا ألمامار التاي يخفونهال اهاي  ناد النالا اا يكفمهل النلا إا ظهم م 

فقوه الغاالي  بتأغ الشماط لل يك  اام نل اإنمال كالا . كفم كمل قله الجنند 

 أمل بأا مم األممار الذي يُخفناة الالاوفنة . صوفنل لحملية التالور ا هأه

ا اانهل الغاالااي اقااد تواصااوا  أاار كتملنااه اكفااماا  اا   ظهاامه  اانهل هااو 

 . مبا  ا بننله اانقنله ا تقلدهل بولدو الوجود كمل

ال يمعدني تشان  ماني اال تمان  اانعي ا ))  : وأما قول عدنان ابراهيم    

اد ل إلر اقاف التكفنام بان  الطالئفتن  ((. الك  يمعدني التوقف    التكفنم

 .  788االعمل  أر التقميم بننهمل

فااي ك  ااه هااذا ال يالااح قولااه، ايناادر  الاام  طميقااة  اادنلا  : فااأقوه   

التمويا لأتشن  ا ملرمة التقنة، اإصماره  أر التموية بن  المذهم المني 

ال يالاح التماوية بان  : ألناه  اال. االمذهم الشنعي اش ل ي لغلياة فاي نفماه

المااذهبن   ألا الفاام  بننهماال كبناام جاادا، اال يُمكاا  الجماا  بننهماال، ألنهماال 

 ا  منال لجهاة   تنلقضنق ، اال يطللام باذلغ إال جلهال ،  ا صاللم هاوك،

ألا المذهم الماني هاو  صاح ا قامب الماذاهم اشما  نة إلار .    الجهلت

لكا   .القمآا الكميل االمانة الالاحنحة الموافقاة لاه، فهاو يكالد ينطباا  أنهمال

المااذهم الشاانعي اش اال ي فهااو  بعااد المااذاهم  اا  القاامآا الكااميل االماانة 

كمال بنناله ملبقل،االاعه  الالحنحة الموافقة له، بل هو دي   ختأا قالئل بذاتاه

اهاذه الحقنقاة   كادو ايادركهل كال  ا  ينظام فاي . ُ ختأقه لهدل ديا  اشما ل

انظما لوالوح ذلغ اجادنل الشانعة .  صوه التشن  اش ل ي بعأمنة اإناللر

إنكال  أار ديا   ا  كتماه : ))اش ل نة يعتمفاوا باذلغ بادلنل قاوه  لاد  ئماتهل

                                                 
787
 .  322:   1إلنلء  أول الدي  ،   : الغاالي 
788
 .  332:   3،    1311، دار الكتم االم  نة ، طهماا،  3األصوه    الكلفي، ط : الكأنني 
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نهال كفاماا باللقمآا المحفاوظ اكفقاماا األ.789((  اه هللا ا    ذا اه  ذلاه هللا

فعأااوا ذلااغ ألنهاال اجااداا  صااوه دياانهل تمااتأال ذلااغ . الالااحلبة االممااأمن 

ر فاي نفماه اناه  صابح اانعنل . بللضمارو ا   يميد التأكاد  ا  ذلاغ فأنتالاوق

إ ل نل، فمنجد نفمه بللضمارو يقوه بتحميف القمآا، ايُكفقم الالحلبة اكال 

 . لنبووالممأمن ، ايقوه بنقض ختل ا

ابذلغ يتبن  اا الطلئفتن   تنلقضتن  اال يمك  التقميم اال الجم  بننهمل     

 ااذهبنل اال اذا تخأااه اش ل نااة  اا   صااولهل ألنهاال هااي التااي تخااللف القاامآا 

فهذا فعأه ذلغ   ك  التقميام بان  الطالئفتن  ألنهمال . اتنلقضه بتأغ األصوه

كميل،فمنااه ينطأقاالا االنااه يالاابحلا يقفاالا  أاار اصاال االااد ،اهااو القاامآا ال

اهنااال يالااابح التقميااام بااان  . يحتكمااالا اباااه يتمماااكلا ا ااا  اجأاااه يعمااا ا 

ا  ال إا  صامت . الطلئفتن  مه  ايااه التكفنم باااه األصوه المتنلقضة

اش ل نة  أر  قلئدهل ف  يُمك   ا يحد  بننهمل تقلرب لقنقي اال اا يااه 

نجح التقميم الما ول الاذي ينالدي باه التكفنم ، اال يُمك   ا يحد  اال  ا ي

ا ناد ل تاُلام كال . الشنعة  ناذ نحاو ماتن  مانة لغليالت اانعنة فاي نفوماهل 

جمل ااة  أاار  ااذهبهل هناال يجاام كاال فمقااة  ا تكااوا  أاار  عمفااة لقنقنااة 

بللطلئفة األخامك  اذهبل اماأوكل، ا ا يتعليشال بننهمال بحاا اصاد  ا اده، 

ينُكُ : ))تطبنقل لقوله تعللر ي   ل ُكْل د  ل ي  د  اال يُمكا   ا ياتل ((. 1: الكلفماا()ْل ا 

ذلااغ بمملرمااة الشاانعة لأتقنااة ، فهاال قااد يُظهااماا ذلااغ ايطبقااوا خاا ر  اال 

اهل الذي  يشنوا النول  أر  هل المنة لمأة قتل اإبلدو ال أة في . يُظهمانه

ايماا االعما  االنم  اموريل اهي  تحللفة  ا  القاوك  الغمبناة البالدو فاي 

لك  الم مف  ا  ادنلا اباماهنل لال يفعال  ال ذكمناله اا أا  . ل المنةلا اه

 . قولته الفلمدو اد ل إلر تمن التكفنم بطميقة تكممه اال تمفعه

ال يمعدني تشن  مني اال تمن  اانعي ا الكا  : ))  بللنمبة لقوله : ثانيا    

ال ففنه لا ابلطل، ف  اغ  ا تشان  الماني ((. يمعدني التوقف    التكفنم

لك  تمن  الشنعي، . يُمعد، ألنه انتقل    النور االهدك إلر الظ ل االض ه

ا أناه فا  .يُمعدنل قطعل، ألنه انتقل    الظ ل االض ه إلار الناور االهادك

. يالح اال يحا لعدنلا  ا يجما  بان  الحاللن ، اإنمال يجام  ا يفام  بننهمال

فاهذا تال . اال قبل أنامهل فنقوه الحقنقة ايطللم الشنعة بللمجو  إلر الحا ا

ابادانهل لا  .  ذلغ تالبح القل دو التاي تجما  بان  الفاميقن   تاوفمو لأتقالرب

الاذلغ . يحد  تقلرب بمبم التنلقض الحلد االاللرخ الموجود بن  الفميقن 

                                                 
789
 كتبة : ال يمعدني تشن  مني ا ال تمن  انعي ا لك  يمعدني التوقف    التكفنم، توالنحلت  دنلا ابماهنل،   وق :  دنلا ابماهنل 

  . دنلا ابماهنل  الدكتور
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ال تقااالرب اال اقاااف لأتكفنااام قبااال  ا يتخأااار الشااانعة اش ل ناااة  ااا  ديااانهل 

ل يعأل تكفنم الشنعة اال ل نة لغنمهل ، ا دنلا ابماهن. المنلقض لدي  اشم ل

اطعاانهل فااي القاامآا ، اتكفناامهل لأالااحلبة،ايعأل اا ا تقاالدهل بااذلغ يمناا  

التقلرب ايُكما الفمقة االتكفنم؛ لكنه لل يد   الشنعة إلر التخأي    ديانهل 

 .  ، اإنمل د ل إلر التوقف    التكفنم بن  الفميقن  لغليلت في نفمه

ا رفض  دنلا ابماهنل لأتكفنم لنس مببه االلتاال بللشام    وبذلك يتبين    

االحفاالظ  أاار الاادو  هاال الماانة، اإنماال مااببه االغليااة  نااه هااو صاامر  هاال 

المنة    تكفنام الف ام  الضاللة االمنحمفاة المنتمابة إلار اشما ل  ا  جهاة؛ 

اإ طاالء تأااغ الف اام  ا تمافاال ا كلناال فااي اشماا ل اباان  الممااأمن   اا  جهااة 

. تح الطميااا   ل هاال لتتمااأل بننناال تجمماال اتخميباال  اا  جهااة نللثااةنلننااة؛اف

ا نااد ل تماال دهل الظاامار تنقأاام  أنناال قاات  اتااد نما كماال فعأااه الشاانعة 

 .اش ل نة بأهل المنة في اقتنل الحلالم

يُمتنت   نه  ا  دنلا ابماهنل تبنر  واقف  -الخل س -وإنهاًء لهذا الفصل   

،  ظهامت انااه اانعي إ اال ي بغأاوه فااي  أااي،  ذهبناة تتعأااا بللشانعة االماانة

كمال  ظهامت .اانتاللره بللبلطل االتحميف لأشانعة  أار لمالب  هال المانة

 يضل انه لل يك   نالفل اال  حليدا فاي  واقفاه  ا  القضاليل المطمالاة بان  

المذهبن  الشنعي االمني، فكلا يتمتم  أر  بلطنل  اذهم الشانعة اال ياذكم 

الكااميل اقااولهل بتحميفااه اتكفناامهل لأالااحلبة  اا   صااولهل المخللفااة لأقاامآا 

جهة؛ لكناه  ا  جهاة اخامك كالا لميالال  أار اتهالل  هال المانة بابغض آه 

 . البنه االتحل ل  أنهل

*** 
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 نقد مواقف لعدنان ابراهيم تتعلق بأحاديث نبوية وأخبار تاريخية

 

 واقف كثنمو تتعأا بأللديث نبوية اراايلت اتخذ البللث  دنلا ابماهنل     

اقضليل تلريخنة؛ تبنلهل انتاللرا لأتشن  اش ل ي ا تبل ه اطعنل في الماذهم 

انتالاام لهاال بمختأااف اماالئل التضااأنل االتحميااف االتهوياال . المااني ا هأااه

 .االخدا ، كمل منتبن  فنمل يأتي    هذا الفالل 

 :يةنقد مواقف لعدنان تتعلق بأحاديث نبو:أوال
الت   دنلا ابماهنل بأللديث انعنة  ماية في كتم  هل المنة  أر انهل     

 للديااااث صااااحنحة، ظلهمهاااال الشاااانعي باااالر  قااااوي فااااي تأينااااد المااااذهم 

اش ل ي؛الت  بهل انتاللرا لأتشن  اش ل ي اانتقلدا لأمذهم الماني اتضاعنفل 

قولااه ، اامتشااهلدا ب" اا  فماغ  دينااغ: "لاه االاامبه  اا  داخأاه تطبنقاال لمقولااة

ااْ    ْهأ ه ااال : ))تعااللر اااله دف  ل ااه د  ا  ا  اقبااال ذكاام األللدياااث ((. 21: يومااف )ا 

الشنعنة التي الت  بهل  ادنلا إباماهنل انقادهل إمانلدا ا تنال ،  رد  أنهال هنال 

 اال بنقض  جمال قالط  ، نال افالال نلننال بانقض ُ فالال لمام كال لاديث 

 .إمنلدا ا تنل

ث الشااانعنة التاااي امتشاااهد بهااال  ااادنلا فبللنمااابة لأااانقض الُمجمااال لبللديااا  

انتالاالرا لأتشاان  اش اال ي، فنجاام  ا نتااذكم انعأاال  ا التشاان  اش اال ي هااو 

 ذهم  خللف ا نلقض لدي  اشما ل كمال مابا  ا بنناله، اتبان   ناه  اذهم 

يكفام بااللقمآا ، ايُكفقاام الالااحلبة، اياانقض خااتل النبااوو، ايجعاال  ئمتااه  نبناالء 

ابمال  ناه كاذلغ فهاو لانس  ا  . لت األلوهناةا كثم بل لتر انه اصفهل بالاف

دي  اشم ل، اإنمال هاو ديا  قالئل بذاتاه ُ تماتم بلشما ل، فهناه ال يُمكا  باأي 

. لله    األلواه  ا تكوا  نده راايلت لديثنة اال تلريخنة صحنحة ت يده

ابماال  نهاال كااذلغ فكاال األللديااث . هااذه نتنجااة قطعنااة لتمنااة  اا  داا اااغ 

ا التشاان  اهااي فااي كتاام  هاال الماانة  مايااة  أاار  نهاال الشاانعنة التااي توافاا

صحنحة فهي لنمه صحنحة قطعل، اإنمل هي    األللديث التي ممبهل إلر 

كتبناال  حاادنو الشاانعة اش ل نااة الااذي  تمااأأوا باان   هاال الحااديث ا تظاالهماا 

بللاهد االال ح االتمن  تقنة اخدا ل    جهة؛ فلنخد  بحاللهل  طلئفاة  ا  

ا  للديثهل الشنعنة اصححوهل ادانوهل فاي كتابهل الحديثناة، المحدنن ، فقبأو

اهاذا األ ام مابا اا  اامنل إلناه ابنناله . رأل  دل صاحتهل  ا  جهاة  خامك

 .اانقنله 



311 

 

ا  ااال بللنمااابة لأااانقض المفالااال لتأاااغ األللدياااث، فمااانأتي تبل ااال لمااام    

لا  يتعأا بحديث الت  به  دن أولها: األللديث التي  لت  بهل  دنلا إبماهنل 

إال  اال كاالا  اا   علايااة )): ابااماهنل فااي ذ ااه لمعلايااة باا   بااي ماافنلا، فقااله

رجل    بناي   اه    يغنم منتي) االنبي لدر قله،اأنماا اأنماا المنة 

صااححه الشاانخ األلباالني قااله األلباالني العأااه يعنااي تبااديل الحكاال  اا    (  نااة 

ل يجاد بادا  ا لتار األلبالني لا،الاذي باده   علاياة    ا ،الشورك إلر المأاغ 

 .790((يعتمر بهذاه الحقنقة

ااالح    ك ل  دنلا  نه الت  بمل قلله الشنخ األلبلني فاي ذلاغ  :أقول      

الحديث، فتأقفه اانتالم به لم يه ، االمب صفحل  مل قلله  حققوا آخماا 

اال لققه بنفماه ا نباه صاحة الحاديث . 791في ذلغ الحديث، كلب  كثنم  ث 

اتفالنل ذلغ  اال إا األلبلني . ني فنمل قلله    الحديث،اال ذكم لجة اشلبل

لل يالحح الحديث كمل   ل  دنلا اإنمل لمنه ، االحديث الحم   قل درجة 

: فقااله األلباالني.  اا  الالااحنح كماال هااو  عاامار فااي  أاال الجاامح االتعااديل

لدننل  بند هللا ب   علذ لدننل  بي لدننل  ور    المهلجم  بي  خأد  ا  ))

مامعه رماوه هللا :  باي ذر  ناه قاله لناياد ابا   باي مافنلا  ناة  ا  بي العلل

ا هذا إمنلد لم  ، رجلله نقلت رجله : قأه . صأر هللا  أنه امأل ، فذكمه 

" صللح : " الشنخن  أنم المهلجم ا هو اب   خأد  بو  خأد ، قله اب   عن  

ا قله  بو " . صدا  : " ا قله الملجي " . الثقلت " ا ذكمه اب  لبلا في . 

: قأااه " . لاان  الحااديث لاانس بااذان ا لاانس بااللمتق  ، يكتاام لديثااه : " لاالتل 

ا لعال الممادبللحاديث . ا هللا   أال . فمثأه ال يناه لديثه     متبة الحما  

 . 792((ا هللا   أل. تغننم نظلل اختنلر الخأنفة ، ا جعأه ارانة 

بالحنح، اال بحم ، ألا ذلغ الحديث ال يالح إمنلدا ، ف  هو  :ثانيا        

ت ) اور با   باي جمنأاة البالامي المعامار بعاور األ ماباي:    رجللاه

 ال رالاي  اور ببد اة : ))  بد هللا ب  المبلرن  قله( . منة11هـ    131

اقاله  حمااد . 793((  االادو لتار كلنااه فناه باد تلا كاالا قادريل اكالا ااانعنل

د كلا  اور قادريل يقولوا  ور ، اهللا لق: )) اهو يقم   لديث  ور بندار

ا ده اب  .  795صدا ، صللح، نقة ، نبه: اقنل فنه . 794(( رافضنل انطلنل

                                                 
790
 . مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة األالر،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل :   دنلا ابماهنل 
791
 .  231:   1  .  ذكم اب  كثنم  في البداية االنهلية  ا الحديث  نقط  بن   بي العللنة ا بي ذر  
792
 . 231:   3نحة،   مأمأة األللديث الالح: األلبلني 
793
 .  322:   1،   1321: ، رقل  1111هـ ، 1311، دار الكتم العأمنة، بنمات ، 2الضعفلء الكبنم ، ط: العقنأي  
794
 .  322:   1،   1321: الضعفلء الكبنم ،، رقل : العقنأي  
795
 . ا  ل بعدهل  332:   22،    3535: تهذيم الكمله ، رقل: الماي  
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، ارااا 797اذكامه الشانعة اش ل ناة   ا  رجاللهل. 796قتنبة    رجله الشنعة

ارجل هذا للله العنف النس بثقة، ا أر اقل تقديم . 798 مايلته في كتبهل

خلصة ا ا الحديث يتفاا  ا   ذهباه، لل يثبه توننقه، االماجح  نه العنف، 

 .اُ عنع     جهته  يضل

 باو : ا انهل. 799،  اذكور فاي الضاعفلء اباو  خأاد  هلجم ب   خأد:  ا نهل  

كالا . 800نقة كثنم اشرمله(: هـ11ت نحو )العللنة رفن  ب   هماا الميللي

ابماال  ا هااذا لللااه، اهناال قااد  اانع   .801رفل اال لبللديااث أناام الممفو االت

 .فلشمنلد ال يالح    جهته، فهو  نقط 

ال  ااب  " يتعأا  يضل بمعلاية ب   بي مفنلا، اهاو لاديث: الحديث الثاني  

لنس فنه فضالئل إال ال  ااب  هللا )) : ،  فلده  ا  دنلا ابماهنل قله" هللا بطنه

اب  هللا بطنه هذه صحه في رااية قله له اهل له    فضنأة إال ال  ،بطنغ 

اد  فهال ، هذا أ ل لقا  فطا  ذقا   كا )) ااب   بلا. 802((   رموه هللا

 ا رمااوه هللا قااله لااه اذهاام اقاال يل علايااة رمااوه هللا  رماال فااي طأبااغ ا 

الهاذا كالا ، ا مخف    المخف ، يتمحأوا األ ذار  بمد    الثأ ،يد ون 

التاي هاي ال  ااب  هللا بطناغ  تقأم المااا  فاد ر  أناه الاد وو ، النبي ناقل 

 . 803((فأصلبته

 اال إا قوه  ادنلا باأا  علاياة با   باي مافنلا لنماه لاه فضالئل  :أقول    

اال اااغ اا  علايااة لااه ا أنااه . كااذب اتعالاام   ماار ، اال يقولااه ُ نالااف

،لكا  يجاام  ا نعأاال انتاذكم  ا  هاال األهااواء كللشانعة اش ل نااة اا ثااللهل قااد 

الماايالت كاذبوا بهال  أار هللا ارماوله االالاحلبة اختأقوا  بلت االالر  ا  

ا أنااه فأاانس كاال  اال ُراي  اا  .اأناامهل  اا  الناالا كاالأل وين  االعبلماانن 

 خباااالر  علايااااة صااااحنح، اإنماااال هااااو خأاااانط  اااا  المااياااالت الالااااحنحة 

االمااقنمة؛اإنمل يجاام اا نتعل اال  عهاال بحااذر ، اال نقبأهاال إال بعااد تحقنقهاال 

م تطبنقاه  أار كال األخبالر التاي رااهال  هال اهذا المنه  يج. إمنلدا ا تنل 

لكاا   الغمياام االم مااف  ا الااذي تباان  لااي  اا  تعل اال . األهااواء اأناامهل

 اادنلا  اا  الممااياالت  نااه فااي الغللاام ال يحقااا األخباالر اال يحاام   أاار 

                                                 
796
 .  131: لرر ،  المع: اب  قتنبة 
797
 .  11:   2،    11: رجله الشنعة في  ملنند المنة ، رقل:  حمد جعفم الطبمي  
798
ااواهد : ا الحالكل الحماكلني.  11:   2،    1111، طهاماا،  1تفمانم فامات الكاوفي، ط: فامات با  إباماهنل الكاوفي:  نظم  ث  

 .  111:   3،    1311، طهماا ،  1، ط التنايل لقوا د التفضنل في االيلت النل لة في اهل البنه
799
 . 325:   2الكل ل في الضعفلء،   : ااب   دي.  1351: رقل 2المغني في الضعفلء،    : الذهبي 
800
 .  313:   1،    1151: التقميم ، رقل: اب  لجم 
801
 .331:   1 ومو ة  قواه اش لل  لمد،   :  لمد ب  لنبل 
802
 . ي المنااا ، الحأقة الثلننة،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل مأمة  علاية ف:   دنلا ابماهنل 
803
 . مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الثلننة،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل :   دنلا ابماهنل 
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تمحنالهل، اإنمل يتعل ل  عهل بهواه ايُوجههال توجنهال صاوفنل  ا اانعنل الاد 

 .  هل المنة 

ه الخ فاة الشام نة  ا  ا ل بللنمب     ة لمعلاية  فم   خطلئاه الثلبتاة  ناه لاوق

نهل البنه يايد ادي با  جبأاة، . الشورك إلر المأغ  ند ل ارق اق ت ل ُلجام با    

ا  ل  حلم   علاية التي .804اكلا تقنل  لبدا صللحل اقد ممله الذهبي اهندا

ل فاي   ل  دنلا  نه لال تكا  لاه فضالئل اال  حلما ، فأاو لال تكا  لاه فضالئ

اشدارو االقنلدو االتعل ل  ا  النالا  ال جعأاه  مام با  الخطالب  ا  االتاه، 

. انفس األ ام فعأاه  ثمالا با   فالا  عاه . المل  بقله في  نالبه الل يعاله 

فأل يثباه . الو لل تك  له فضلئل لثلر  أنه النلا في الشلل ، الشكوه لأخأنفة

لشاالهد  أاار لاابهل لااه انهاال اا.  ا  هاال الشاالل ناالراا  أنااه اال اااكوه لأخأنفااة

الااو كاالا ظللماال لهاال ،  ا  ماالء الماانمو فاانهل . اقفااوا  عااه فااي الفتنااة الكباامك

فعدنلا ابماهنل   مله تعالبه لتشانعه لتار جامد  علاياة . النفضوا    لوله

   كل فضنأة ، اهذا لمال النس  ا  الشام  اال  ا  العاده اال  ا  العقال 

جام  ا يكاوا بحاا ا اده ا أال  همال ألا الك ل فاي النالا ي. اال    العأل

 .كلا خ فنل  عهل

بأنااه كاالا   - أنااه الالاا و االماا ل-إا اصااف  اادنل ابااماهنل لأنبااي :ثانيااا     

 تقأاام الماااا  فااد ر  أنااه الااد وو التااي هااي ال  اااب  هللا بطنااغ ، ناقاال ))

، هو الهد  أنه بأنه جلهل، ايتكأل بهاواه   ماله تشانعه القاده 805((فأصلبته

ية لتر جعأه يالف النبي بذلغ الوصف البلطل االقبنح، االذي ال  أر  علا

. يالح  ا يقوله  مأل  بدا، اال يقولاه إال جلهال ،  ا كالفم،  ا اانعي إ ال ي

إناه اصاف قبانح . فهو اصف بلطل اال يُمكا  اا يكاوا المماوه  تالافل باه

كالا  الابنل افناه طاني  - أنه الال و االم ل-يعنر لمم   مه  ا النبي

فة إنه اصف بلطل ألا القمآا الكميل ااهد لاه باللخأا العظانل، االحنالء . اخ 

أل،الم  العشمو ل اْو ُكناه  : ))قله تعللر. االح  ا   هللاق  ل ناه  ل هُاْل ا  اٍة  ل ْلم  ل ر  ف ب م 

لا ْرهُلْ  ا  اْمت ْغف ْم ل هُْل ا  ْنهُْل ا  ْول غ  ف لْ ُف    ْ  ل  وْا    أ نظ  اْلق ْأم  ال نف ضُّ ف اي  ف ظقلً أ 

أ ن    كل ااامُّ اْلُمت اااو  أ ااار هللاق  إ اَّ هللاق  يُح  اااْل    كَّ ْ اااه  ف ت و  ا  ا    ْ ااام  ف اااه ذ 
: آه  ماااماا)األ 

نلٍ ))،ا((151 ظ  أر ُخأٍُا    إ نَّغ  ل ع  ف  يُمكا   ا يكاوا المماوه (( . 3: القأل )ا 

ااصافه لأنباي " . ناقال  تقأام المااا " كمل اصفه الشانعي  ادنلا اباماهنل 

ألا . لوصف هو الهد  أر تشنعه اش ل ي، اانه  أر طميقاة إخواناهبذلغ ا

الشاانعة اش ل نااة   مااوا  ا الالااحلبة الااذي  رباالهل رمااوه هللا ااااهد لهاال 

                                                 
804
 . ا ل بعدهل 311صغ  5منم    ل النب ء،   : الذهبي 
805
 . مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الثلننة،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل :  لا ابماهنل دن 
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اال ااغ اا هاذا طعا  فاي هللا . بلشيملا االعمل الالللح قاد ارتاداا  ا  بعاده

 ا  اال يقوه ذلغ إال جلهل،. اكتلبه ارموله     جل خمافة التشن  اش ل ي

 .جللد  علند،  ا الله ُ ضل

  ل بللنمبة لأحديث الذي الت  باه  ادنلا، ااان  باه  أار  علاياة، : ثالثا    

لدننل  حمد ب  المثنار العنااك ح الادننل ابا  : )) ، قلهفهو كمل رااه  مأل 

قلال لادننل   ناة با  خللاد لادننل ااعبة  ا   بار  -االأفظ الب  المثنر  -بشلر 

- بلا قله كنه  لعم    الالبنلا فجلء رموه هللا  لماو القاللب    اب 

فجلء فحطأنر لطأو اقاله  -قله  -فتواريه خأف بلب  -صأر هللا  أنه امأل

» نال قاله لار  -قله  -قله فجبه فقأه هو يأكل . «اذهم ااد  لر  علاية » 

ال  اااب  هللا » قااله فجبااه فقأااه هااو يأكاال فقااله . «اذهاام ااد  لاار  علايااة 

 .806.((«بطنه

 خبمنل  حمد با   باد هللا : ))اارد    طميقن   يضل، قله  بو بكم البنهقي  

الحلفظ ،  نبأنل  بو الفضل ب  إبماهنل ، لدننل  لمد ب  مأمة ، لدننل إماحل  

ب   نالور ،  نبأنل النضم ب  امنل ، لدننل ااعبة ، لادننل  باو لمااو ، قاله 

 .807(... ( كنه  لعم    الغأملا: ممعه اب   بلا ، قله 

 خبمنااله  بااو  بااد هللا الحاالفظ ، لاادننل  أااي باا  لمشاالد ، لاادننل : ))  اقااله   

هشالل باا   أااي ، لاادننل  وماار باا  إماامل نل ، لاادننل  بااو  وانااة ،  اا   بااي 

 .808((كنه  لعم    الغأملا: ممعه اب   بلا ، قله : لماو ، قله 

با  خللاد   نة : ال يالح إمنلدا، ألا    رجله الطميا األاه ذلك الحديث   

لل يك   لماد : ، قنل فنه( هـ211ت )ب  األمود القنمي  بو  بد هللا البالمي

ااالاح  ا  ذلاغ  ا . 809، الاعنفب  لنبل يحمده في الحديث، نقاة، صادا 

 .المااي العنف    جهة البطه، ا أنه فتوننقه لل يثبه

 مااماا باا   باار  طاالء األماادي،  ااوالهل، :  بااو لماااو القالاالب : ا اانهل   

لااانس باااه باااأا، صاااللح الحاااديث، لااانس بقاااوي، نقاااة، : ل فناااه، قناااالواماااطي

                                                 
806
 .  22:   1الالحنح ،  :  مأل  
807
 . 321:   1دالئل النبوو،   : البنهقي 
808
 . 311:   1دالئل النبوو،   : البنهقي 
809
اابا  .221:   1 ناااا اال تاداه،   : االاذهبي.  13:   1فاي الجامح االتعاديل ،    ومو ة  قواه اش لل  لمد:  لمد ب  لنبل 

 .231:   12ااب  لجمن تهذيم الكمله ،   .111:   1التقميم،   : لجم
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ااالح  ا  ذلاغ  ا المجال الاعنف  ا  جهاة الابطه، االجامح يُقادل .810لن 

 .ا أر  قل تقديم فها توننقه لل يثبه.  أر التعديل 

ا  ل الطميا الثلني ف  يالح  يضل بمبم اباي لمااو القالالب كمال بنناله     

 . ه للله ابمبم  بي  وانة، اقد مبا تفالنأ.   ه

 - ند ل كلا  دنلا اباماهنل ياتكأل  ا  الحمان  با   أاي: الحديث الثالث     

اقااله لااه : ))كاالا  ماال قللااه  نااه  ارد لااديثل نبوياال بقولااه -رالااي هللا  نهماال

 ناال لاامب لماا  لاالربكل امااأل لماا  : األخنااه ا بويااه  أاانهل الماا ل  جمعاان 

 . 811((مللمكل

ااالح     وقف  دنلا ابماهنل    ذلغ الحديث  نه ا تمد  أنه :  قوه      

   داا تحقنا، ف  اكغ فنه اال نقده إمنلدا اال  تنال، اإنمال تبناله اانتالام 

اهذا هاو لاله  ادنلا اباماهنل  ا   عظال الماايالت التاي يحات  .   به لتشنعه

يالاح  اهاذا المماأغ ال. بهل، فنحت  بللتي توافا هاواه، ايتامن التاي تخللفاه 

ام ل اال  ق  اال  أمل، فهو  نه  فلمد يتبناله اهال األهاواء االمتعالابوا 

ألنااه  اال يجاام  ا ال نقباال المااياالت الحديثنااة االتلريخنااة إال بعااد . لأبلطاال

تمحنالاااهل إمااانلدا ا تنااال  ألا تلريخنااال تااالريخ  تنااالقض لعباااه باااه األهاااواء 

  في هللا اكتلباه االعالبنلت بدرجة كبنمو جدا ، لتر اصل األ م إلر الطع

ارموله، اتكفنم الالحلبة    جهة، ااقتتله األ ة فنمل بننهل اتكفنم بعضاهل 

اتاالريخ هااذا لللااه ال يالااح اال تماالد  أنااه إال بعااد . لاابعض  اا  جهااة  خاامك

تحقنا  خبلره، ا ا  ال يفعال ذلاغ فهاو جلهال،  ا جللاد  علناد،  ا صاللم 

طبااا  أنااه  لااد هااذه ا أنااه فعاادنلا ين.  هااوك فعاال ذلااغ لغليااة فااي نفمااه 

 . االلتملالت 

  ل ذلغ الحديث ف  يالح إمنلدا اال  تنل،فم  جهة اشمنلد فقد ارد  :ثانيا   

:    طميقن  لمام  ال توصاأه إلناه، ، األاه ارد فاي  ماند  لماد ،  فالده

لدننل  بد هللا لدنني  بي ننل تأند ب  مأنملا قله ننل  بو الحجالر  ا   باي ))

قله نظم النبي صأر هللا  أنه ا مأل إلر  أي االحم   لل ل     بي هميمو

 .812(( نل لمب لم  للربكل امأل لم  مللمكل : االحمن  افلطمة فقله

                                                 
810
 . 212:   1الجمح االتعديل،   : ااب   بي للتل.  213:    1 ومو ة  قواه اش لل  لمد ،   :  لمد ب  لنبل  
811
: دكتور  دنلا يكشف جمأة    الشبهلت، توالنحلت  ادنلا اباماهنل،   وقا " أر هل ي خطبة بن  الحمن  ايايد :   دنلا ابماهنل 

 .  كتبة الدكتور  دنلا ابماهنل 
812
 .  332:   2   1111:الممند،  رقل:  لمد ب  لنبل  
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ت )تأناد با  ماأنملا األ ام  الكاوفي: ذلغ اشمنلد ال يالح ألا    رجللاه  

 .813العنف ، انعي إ ل ي(: هـ111:بعد

بلا    الحم  ب  مافنلا لادننل  باو  خبمنل : ا  ل الطميا الثلني، فمااه اب  ل 

بكم ب   بي انبة لدننل  للغ ب  إممل نل  ا   مابلط با  نالام  ا  المادي 

   صبنح  ولر  ل مأمة     يد ب   رقل  ا النبي صأر هللا  أنه امأل قله 

 .  814((لفلطمة االحم  االحمن   نل لمب لم  للربكل امأل لم  مللمكل

إمامل نل با   باد : المادي، اهاو: اإمنلده ال يالح  يضال، ألا  ا  رجللاه  

نقاة، لانس باه : ، قنال فناه( هاـ122تالملم  ب   بي كميمة المادي الكاوفي 

بأا ،صدا  ، العنف، كذاب اتلل، كلا    كبلر كذابي الكوفة ،  لن  ، ال 

.   815-رالاي هللا  نهمال -يُحت  به ، كلا يطع  في الشنخن   باي بكام ا مام

 . 816اقد ذكمه الشنعة    بن  رجللهل

، فهو ُ نكم، ألا دي  اشم ل ال يقاول  أار رأبالت اتالامفلت وأما متنا    

 لد    البشم    الالحلبة، اال    آه البنه اال أنمهل  ا  النالا، اإنمال 

اانط قل  نه . هو دي  هللا تعللر يقول  أر طل ة هللا اتقواه اااللتاال بشم ه

االشالهد  أار . ئ  آخميكوا الحم في هللا االبغض في هللا، اال يكوا في كل

مٍ :)) ذلاااغ  يضااال  ا هللا تعاااللر قاااله لنبناااه  اااْنط  أ اااْنه ل ب ُمال  : الغلاااانة )لَّْماااه    

ب هُْل ف اه نَّهُْل ظ الل ُموا  ))،ا((22 اذَّ أ اْنه ْل   ْا يُع  ْيءف   ْا ي تُاوب     ْ م  ا 
ل ْنس  ل غ       األ 

اْ    ْلب  ))ا(( 121: آه  مماا) الُء إ نَّغ  ال  ت ْهاد ي    ا  ي ش  ل ك ا َّ هللاَّ  ي ْهاد ي    ْباه  ا 

ي    هُاو    ْ أ اُل ب لْلُمْهت اد  فا  يُمكا   ا تكاوا تالامفلت  أاي ((. 51: القالاص)ا 

ا هل بنته  ناانل لأحا االبلطل، فهل بشم  ثأنل، يُخطبوا اياُلنبوا، النموا 

الاذلغ   اام هللا تعاللر الالاحلبة االممااأمن   ل اة  ناد التناال   . بمعالاو ن 

: بللمد إلر هللا ارماوله الال ياأ مهل باللمد إلار  أاي اآه بنتاه، قاله مابحلنه

انُكْل ف ااه ا )) ْ اام    
ُمااوه  ا  ُْال اي األ  نُعاوْا المَّ نُعااوْا هللاق  ا   ط  نُاوْا   ط  ي   آ   ي ال   يُّه ال الَّااذ 

ُموه  إ ا ُكنتُْل تُ ْ  المَّ اهُ إ ل ر هللاق  ا  ْيٍء ف ُمدُّ ْ تُْل ف ي ا  م  ت ن ل   اْلن ْول  ا خ    ا 
نُوا  ب لهللق   

ُ  ت أْا ي ً  ْنمف ا   ْلم  ل غ  خ   ((. 51: النملء )ذ 

يتعأااا بحااديث أااديم ُخاال  أاار تنااو   ضاال ننه اكثاامو  :الحااديث الرابااع    

ارأل تعدد طمقه اتناو   توناه مانعتبمه لاديثل االادا ألنهال  تشالبهة .طمقه

                                                 
813
 . 132:   1التقميم،   : اب  لجم 
814
 .  131:   15،    1122: صحنح اب  لبلا ، رقل: اب  لبلا  
815
 . ا  ل بعدهل  211:   12،    522: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
816
رجاله الشانعة فاي  مالنند المانة ، : ا  حماد جعفام الطبماي .  123:   1،    1112: رجاله الطوماي ، رقال:  بو جعفم الطومي  

 .  11:   1،    11: رقل
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ذلغ الحاديث . إنبلت اش ل ة الشنعنة ا تداخأة فنمل بننهل ،األيتهل االدو هي

امتشهد باه  ادنلا اباماهنل فاي انتالالره لأتشان  اال ال ي ارد باه  أار  هال 

المنة بد وك  نهل يمفضوا فضلئل آه  أي تعالبل  أنه ا أر  تبل ه رأال 

اا ذلااغ الحااديث بكاال طمقااه ارد فااي  الاالدرهل الحديثنااة لماام  اال قللااه 

 . دنلا

ديث أاديم خال اناه توماا  فاي الحاديث  نااه، ا مال  ارده  ادنلا لاوه لاا    

انقاال طُمقاال  نااه، اامتشااهد  أاار  وقفااه بماال قللااه  الشاانخ األلباالني فااي ذلااغ 

ْياد  ْباا   : ))فما  الطام  التاي  اردهال، رااياة لأتم اذي، فقاله. الحاديث اْ       

أ ْنا    ُ اأَّر هللاَّ ُماوُه هللاَّ  ص  ال ق الال  ق اله  ر  ْنهُم     ُ اي  هللاَّ ال  اأَّل  إ نلاي ت الر نف   ْرق ل  ر  م  ه  ا 

ام  ك ت الُب هللاَّ   اْ  اْ خ  ْ ظ اُل   
ل    اُدهُم  اأُّوا ب ْعاد ي   ل  اْكتُْل ب اه  ل اْ  ت ض  مَّ ل إ ْا ت م  ف نُكْل   

ا  تَّر ي م د  ق ل ل  ل ْ  ي ت ف مَّ ْهُل ب ْنت ي ا 
ت ي    ْتم  لء  إ ل ر اأْل ْرض  ا    ْ  المَّم  ْمُدادف    ْبلف    ل 

أ يَّ  ال    ْناف  ت ْخأُفُاون ي ف نه م  ْوض  ف الْنظُُماا ك  م يامف . اْلح  ا ف أ  م  اد يثف ل  ا ل  ق اله  ه اذ 

))817  . 

ففااي : بخالااو  لااديث الكتاالب االعتاامو، فاانعل ناال نعاال: ))اقااله  يضاال    

اُغ )صحنح  مأل     يد ب   رقل  امف يُوا  ال   ن ال ب ش  ل ب ْعاُد   ال    يُّه ال النَّالُا ف ه نَّم  َّ   

ل ك ت لُب هللاَّ  ف نه  اْلهُد ك    اْ  لُهُم  ن ل ت لر نف ف نُكْل ن ق أ ْن     اَّ
نم  ا    بلي ف أُج  ُموُه ر  ي أْت ي  ر 

ام  ف ناه  نُالَّ  أَّ ر  أ ار ك ت الب  هللاَّ  ا  اثَّ    ُكوا ب ه  ف ح  اْمت ْمم  النُّوُر ف ُخُذاا ب ك ت لب  هللاَّ  ا  ا 

كل  ُمُكْل هللاَّ  ق له  ا   ْهُل ب ْنت ي  ُذ  كل ُمُكْل هللاَّ  ف ي   ْهل  ب ْنت ي  ُذ  كل ُمُكْل هللاَّ  ف ي   ْهل  ب ْنت ي  ُذ 

ْ    ْهال  ب ْنت اه   لُؤهُ    ْيُد   ل ْنس  ن م  ْ    ْهُل ب ْنت ه  ي ل    ْن ف ا    ف ي   ْهل  ب ْنت ي ف ق له  ل هُ ُلال 

ل ك  ْ  ْ    ْهل  ب ْنت ه  ا  لُؤهُ    اْ  هُاْل  ق له  ن م  هُ ق اله  ا    ق ة  ب ْعاد  اد  ْ  ُلام ل  الالَّ ْهُل ب ْنت ه    
  

ء  ُلاام ل   بَّاالٍا ق االه  ُكاالُّ ه ااُ ال  آُه    ْعف ااٍم ا  آُه ج  ق نااٍل ا  آُه    أ ااي  ا  ق االه  هُااْل آُه   

ل ق ة  ق له  ن ع  د   .  818(الالَّ

ناال اااالر  اادنلا إلاار اا ذلااغ الحااديث ارد  يضاال فااي  مااتدرن الحاالكل،    

كمل : ))    ذلغ رااية  لمد فقله.  819االمن  الكبمك لأنملئي، ا مند  لمد

 خمجه  لمد في فضلئل الالحلبة     بي معند ااب   بي  لصال فاي المانة 

اقاله :     يد االطبماني في الكبنم     يد افاي المطللام العللناة لأحالفظ

با    نال  باو  ال م العقادي،  ا  كثنام با   ياد،  ا   حماد با   مام: إمحل 

                                                 
817
: دكتور  دنلا يكشف جمأة    الشبهلت، توالنحلت  ادنلا اباماهنل،   وقا " أر هل ي خطبة بن  الحمن  ايايد :  لا ابماهنل دن 

 .  كتبة الدكتور  دنلا ابماهنل 
818
: دكتور  دنلا يكشف جمأة    الشبهلت، توالنحلت  ادنلا اباماهنل،   وقا " أر هل ي خطبة بن  الحمن  ايايد :   دنلا ابماهنل 

 . تبة الدكتور  دنلا ابماهنل  ك
819
: دكتور  دنلا يكشف جمأة    الشبهلت، توالنحلت  ادنلا اباماهنل،   وقا " أر هل ي خطبة بن  الحمن  ايايد :   دنلا ابماهنل 

 .  كتبة الدكتور  دنلا ابماهنل 
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إا النبي صأر هللا  أنه امأل لضم الشجمو :  أي،     بنه،     أي، قله

: قاللوا«  لماتل تشاهداا  ا هللا ربكال   » : بخل، نل خم  آخاذا بناد  أاي قاله

 لمااتل تشااهداا  ا هللا ارمااوله  الاار بكاال  اا   نفمااكل، ا ا هللا »: بأاار، قااله

ارماوله  اواله ، فاها  فما  كالا هللا»: بأار، قاله: فقللوا« ارموله  النلؤكل 

كتالب هللا ماببه بناده، : هذا  واله، اقد تمكه فنكل  ل إا  خذتل به لا  تضاأوا

 .820((هذا إمنلد صحنح« امببه بأيديكل، ا هل بنتي

تأغ هي  اا ل  دنلا ابماهنل فنمل يتعأا بحديث الغديم ا ل تضامنه  ا      

صاحنح كمال   ال فهال الحاديث .  الحديث    االية  أاي االثقأانق  االعتامو 

إنه ال يالح إمانلدا اال  تنال رأال كثامو طمقاه .  دنلا االذي  امتشهد بهل  

 :   طميقل ،امننقدهل كأهل إمنلدا ا تنل فنمل يأتي 12اقد جمعُه  نهل 

ننال لمالد با  ماأمة : لدننل  فلا قاله : ))اب   بي انبة  ::الطريق األول     

كنال  ا  : ه ،  ا  الباماء قاله  خبمنل  أي با   ياد ،  ا   ادي با  نلبا: قله

أاديم  -فنالنال بغاديم خال: فاي مافم، قاله -صأر هللا  أناه ا ماأل -رموه هللا

فنودي الال و جل عة اكمح لمماوه هللا صاأر هللا : قله . -بن   كة االمدينة

 أنه ا مأل تحه اجمو فالأر الظهم فأخذ بند  أي فقله  لمتل تعأموا  ناي 

 لمتل تعأموا  ني  الار بكال : قله . قللوا بأر   الر بللم  نن      نفمهل   

الأهل    كنه  اواله : قله فأخذ بند  أي، فقله.         نفمه  ، قللوا بأر 

فأقنه  مم بعد ذلاغ : قله. فعأي  واله الأهل ، ااه    اااله، ا لد     لداه 

هننبااال لاااغ يااال بااا   باااي طللااام  صااابحه ا  مااانه  اااولر كااال  ااا    : فقاااله

 .  821((ا   نة

  أاي با  جاد لا التنماي البالامي: ذلغ اشمنلد ال يالح، ألا    رجلله    

لنس بللقوي، ال يُحت  به ، لنس بشيء ، العنف ، لنس بذان، (: هـ131ت )

يتشن ، فناه  نال  ا  القالاد، صادا ، مايء الحفاظ، . العنف في كل ايء

: ا نهل .822يغأو في التشن ، كلا رفل ل ، يقأم األللديث، رافضي ،  تمان

 .823ُ نكم الحديث ، ألٍه في التشن  ا دا نة إلنه: دي ب  نلبه  قنل فنه 

   

لادننل إباماهنل با  هالنيء : )) فاي  ماندي  لماد االبااار :الطريق الثااني   

نل  بو  وانة ،    المغنمو ،    بي  بندو ،     نموا : نل  فلا قله : قله 

                                                 
820
: ، توالنحلت  ادنلا اباماهنل،   وقا دكتور  دنلا يكشف جمأة    الشبهلت" أر هل ي خطبة بن  الحمن  ايايد :   دنلا ابماهنل 

 .  كتبة الدكتور  دنلا ابماهنل 
821
 .  322:   1،    1311،  كتبة الماند ، الميلض ،  1المالنف ، لققه كمله يومف الحوت، ط: اب   بي انبة  
822
 . ا  ل بعدهل  232:   1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
823
المغناي فاي : الاذهبي :  نظام. خلصة ا قد نبه  ا المجل كلا أللنل ا دا نة لأامفض  هنلن    انقه لك  التجميح  مبا    التعديل ، 

 . ا  ل بعدهل  311:   1الضعفلء الكبنم ،   : ا العقنأي .  332،  322:   1الضعفلء،   
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صأر هللا  -ا نل  مم  نالنل    رموه هللاقال زيد بن أرقم :  بي  بد هللا قله 

 لمتل تعأموا  ا تشهداا  ني  الار بكال  ا     ا  : " فقله ...  - أنه امأل

فما  كناه  اواله فاها  أنال  اواله الأهال ااه  ا  : " بأر قله :قللوا " نفمه   

 . 824" ((اااله ا لد     لداه 

) بد هللا النشكمي  بو  وانة االلح ب   : إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله  

 . ،  مبا تفالنل للله اتبن   نه العنف البطل اُ تهل  دالة(هـ121

: قنل فنه:  (هـ 131ت )ب   قمل الضبي  والهل الكوفي المغنمو : ا نهل    

 ل ة لديثه    إباماهنل : ))اقله  لمد ب  لنبل . 825نقة، لنس بقوي، يُدلس

لماالد، ا اا  يايااد باا   اادخوه،  ل ااة  اال راك  اا  إبااماهنل إنماال ماامعه  اا  

الولند، االحلر  العكأي، ا ا  ُ بنادو، ا ا  أنامه، اجعال يضاعف لاديث 

 باو : ا انهل  .فللمجل العنف، اهنل قد  انع ((.  المغنمو    إبماهنل الده

 بو  باد هللا  نماوا :ا نهل.  بندو، يبدا  نه  جهوه ، فأل ا ثم له  أر خبم 

 .  826العنف

    

باالا بهماانلده  رااه اباا : الطريااق الثالااث     خبمناال  بااد هللا باا   حمااد : )) ل 

: األ دي ، لدننل إمحل  ب  إبماهنل ،  خبمنل  باو نعانل ا يحنار با  آدل قالال 

 نشاد هللا كال ا امئ : قله  أاي :  لدننل فطم ب  خأنفة ،     بي الطفنل قله

فقالل . يقاوه ياول أاديم خال لمال قالل  -صأر هللا  أناه ا ماأل -مم  رموه هللا

 لمتل تعأموا  ني  الر النلا باللم  نن  : " فشهداا  نهل ممعوه يقوه   نلا

 ا  كناه  اواله فاها هاذا : " بأار ي ارماوه هللا قاله : قاللوا "     نفمهل   

فخمجه افي نفماي  ا  ذلاغ (" .  واله الأهل ااه    اااله ا لد     لداه 

-ماوه هللا قاد مامعنله  ا  ر: فذكمت ذلغ له فقاله  زيد بن أرقمايء فأقنه 

 . 827((يقوه ذلغ له -صأر هللا  أنه ا مأل 

فطم ب  خأنفة ، ا هو الاعنف  ُ اتهل ، : إمنلده ال يالح ، ألا    رااته    

 ائاااغ ال يُحااات  باااه، ا الحاااديث  وافاااا : فناااه تشااان  ، قاااله فناااه الااادارقطني

، فنه تشن  ، ا كلا يُفضل  829 بو الطفنل  ل م ب  اانأة: ا  نهل .828لمذهبه

                                                 
824
 .  133:   2 مند الباار ،   : ا الباار.  322:   3الممند ،   :  لمد ب  لنبل  
825
 . ا  ل بعدهل  112:   1،    313: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
826
 .  11:   3التقميم ،   : ا اب  لجم.  121:   2الضعفلء الكبنم ،   : العقنأي 
827
 .  325:   15صحنح اب  لبلا ،   : اب  لبلا  
828
:   2المغناي فاي الضاعفلء ،   : الاذهبي:  نظم .ُاجد    انقه ، لك  الجمح  مبا    التعديل ، خلصة ا  ا الحديث يُوافا  ذهبه  

 .  313:   2تهذيم التهذيم ،   : ا اب  لجم.  1، 5
829
لكنااه ال يُعااد (  .   313:   1اااذرات الااذهم ،   : اباا  العماالد الحنبأااي ) يُااماك  نااه ر ك النبااي ، ا  درن  اا  لنلتااه نماالا ماانن   

 . صحلبنل ، في الحقنقة ، فهو    كبلر التلبعن   
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، ا ُراي  ناه كالا  ا  أا و  -رالي هللا  انهل -الشنخن  ا  ثملا  أنل  أر

 .  830الكنملننة ا يُ    بمجعة  حمد ب  الحنفنة

 

قله لي  بناد : ))  ارده البخلري في تلريخه ، ا  فلدهل  :الطريق الرابع    

   جمنال با   ال م  ا  -ب  نشنط العل مي -لدننل يونس ، مم  إممل نل: 

 ا  " ياول أاد يامخل -صأر هللا  أناه اماأل -مم  النبيمللمل لدنه مم     

 . 831" ((كنه  واله فعأر  واله 

: ا    رجللاه. 832"في إمنلده نظم:" إمنلده ال يالح ، قله فنه البخلري     

 اإمااامل نل باا  نشااانط.  833صاادا ، يُخطااص: يااونس باا  بكنااام باا  ااصااال

 اجمناال با   ال م،  جهااوه الحاله فأاال.  834العال مي، الاعنف لاانس باللقوي

 .   ثم  أنه في كتم التماجل االجمح ا التعديل 

 

لاادنني يومااف باا  : )) اارده البخاالري فااي تلريخااه   :الطريااق الخااام     

رااد ، نل  أي ب  قلدل الخاا اي ،  نال إمامائنل ،  ا   باد هللا با  ااميغ ، 

قااد ه  كااة  ناال ا بااد هللا باا   أقمااة قااله باا  :  اا  مااهل باا  لالاان  األماادي

مااة ماابلبل لعأااي فقأااه هاال لااغ فااي هااذا يعنااي  باال مااعند اااميغ اكاالا باا   أق

قالل النباي صاأر هللا  أناه ... الخدري فقأاه هال مامعه لعأاي  نقباة قاله نعال

 لمه  الار باللم  نن   ا   نفماهل ادا يال : " يول أديم خل فأبأغ فقله -امأل

 أي فدنل فمف  ياده ارفا  النباي صاأر هللا  أناه اماأل ياده لتار نظامت إلار 

 .  835"...((   كنه  واله فعأي  واله : " فقله بنلض إبطنه

  

مااهل باا  لالاان  األماادي ، :: "  إماانلده  ال يالااح ، ألا  اا  رجللااه       

إمااامائنل بااا  ياااونس بااا   باااي إماااحل  : : ا ااانهل. 836" جهاااوه اال يااادرك 

المبنعي الكوفي، ا بد هللا با  ااميغ، مابا  ا فالاأنل لللنهمال اتبان  انهمال 

  .العنفلا انعنلا  غللنلا

 خبمناي  حماد : )) رااه الحالكل الننمالبوري بهمانلده  :الطريق الساادس    

ب   أي الشنبلني بللكوفة ، ننل  لماد با  لال ل الغفالري ، ننال  باو نعانل ، ننال 

                                                 
830
ا  ُااانم هناال إلاار  ناه ُاجااد  اا  انااا هااذا .  352صااغ  1رجااله ابا  دااد ،   : ا اباا  دااد الحأااي .  313:   1نفاس المالاادر،    

التلبعي، لك  الجمح  مبا    التعديل ، خلصة ا  نه نبه  نه كلا يُفضل  أنل  أار الخأفالء الاذي  مابقوه ،ا الحاديث الاذي رااه يتفاا  ا  

 .  ذهبه 
831
 .  325:   1ريخ الكبنم ،   التل: البخلري 
832
 .  325:   1نفمه ،    
833
 .  331:   2التقميم،   : اب  لجم 
834
 .  333:   1لملا المنااا ،   : ا ابب  لجم .  15:   1المغني ،   : الذهبي  
835
 .  113:   3المالدر الملبا ،   : البخلري  
836
ذكمناال المااياة الشاانعنة ، ا قااد كمرنااله هناال  أاار  ماالا  ا ارد فااي ا هااذا الحااديث  اردنلهاال ماالبقل  نااد ل .  113:   3نفماه ،    

 .  اللدر مننة 
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ممعه لبنم ب   بي نلبه يخبم    يحنر ب  جعدو ، : كل ل  بو الع ء قله 

هللا صاأر هللا  -هخمجنال  ا  رماو:  ناه قاله -رالاي هللا  -    يد با   رقال

فاأ م باماح فكماح فاي ياول  ال  تار لتر انتهننل إلر أديم خال   - أنه ا مأل

يال  يهال النالا  ناه :  أننل يول كلا  اد لما  نه فحمد هللا ا  ننر  أنه ا قله 

لل يبعث نبي قط إال  ل  ل  نالف  ل  ل  الذي كالا قبأاه اإناي  اااغ  ا 

أوا بعده كتلب هللا  ا ا جل نال قالل اد ر فأجنم ا إني تلرن فنكل  ل ل  تض

يل  يهل النلا     الر بكل     نفماكل   : فأخذ بند  أي رالي هللا  نه فقله 

:" قاله   بأار: هللا ا رموله   أل  لمه االار بكال  ا   نفماكل   قاللوا : قللوا 

يل : ))ا في رااية الطبماني بنفس اشمنلد . " ((    كنه  واله فعأي  واله 

 يهل النلا إنه لل يبعث نباي قاط إال  ال  نالاف  ال  ال  الاذي كالا قبأاه ، 

 .  837... (( اإني  ااغ  ا  د ر فأجنم 

، العنف، -الفضل ب  دكن  - بو نعنل:   إمنلده ال يالح، ألا    رجلله     

لحديث، اقاد مابا تفالانل انعي إ ل ي كلا يُملرا التقنة في   قته بأهل ا

 . للله

ت )لبنم ب   بي نلبه قنس ب  دينلر األمادي  اوالهل الكاوفي  : ا نهل     

نقة، نبه ، كلا كثنم اشرمله االتدلنس، له  للديث ال (( : هـ122،  ا 111

( هااـ12ت )يُتالب   أنهال، راك لااديثن  ُ نكامي ، ،كاالا   ا  المختاالر الثقفاي

اقاد . 839يمم   نهل    الالحلبة االتالبعن  ا قد لد      قوال لل.838صبنل

 ا  بال بكام با  كلا  الما    التدلنس    ملبا إصمار اتمصد،    ذلغ 

لاو  ا : قاله لاي لبنام با   باي نلباه: ))  نل  راك  ا  األ ماي  ناه قاله

 . 840((رج  لدنني  نغ  ل بللنه  ا  رايه  نغ

، اجعأاه  841نعةاقد  ده اب  قتنبة اااعبة االشهمماتلني  ا  رجاله الشا     

اهاذا .  842الشنعة اش ل نة  نهل ،  ا مايلته في كتبهل المذهبنة الخلصة بهل

الااده كاالر لتضااعنف الحاااديث  اا  جهتااه، اهااي تتفاااا  اا  إ ل نتااه، هاااذا 

 . بلشاللفة إلر تدلنمه ا نعنته

لنس بللقوي ، ا لنس باذان، :  بو الع ء كل ل ب  الع ء الكوفي :  ا نهل    

بالا. لملم  ب   هدي يُحد   نه انبل ا لل يك   بد ا كالا : اقله فنه ابا  ل 

                                                 
837
 .  121:   5المعجل الكبنم ،   : ا الطبماني.  313:   1الممتدرن  أر الالحنحن  ،  : الحلكل  
838
 .  113:   1ا التقميم ،   .  121، 111:   1،    323: تهذيم التهذيم، رقل: اب  لجم 
839
 . 151:    التحالنل ،  جل: الع ئي 
840
 .115: جل   التحالنل ،  : الع ئي 
841
 . 111:   2الجمح ا التعديل،   : ا اب   بي للتل.  122:   1ا المأل ا النحل ،  .  131: المعلرر،   
842
:   1،    1111: رجاله الطوماي ، رقال: ا  باو جعفام الطوماي.  111:   2،    331:   1الكلفي ،   : الكأنني:  نظم  ث  

 .  112: خاللئص الولي،  : ا اب  البطميا الحأي.  121
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يقأااام األمااالنند ا يمفااا  الممامااانل  ااا  لناااث ال يااادري ، فبطااال االلتجااال  

 . 843بأخبلره

 

 خبمناال  بااو دااد مااأنملا باا  : )) رااه النماالئي بهماانلده  :الطريااق السااابع  

 ا  : نال الحكالن:  نل  بد المأغ ب   بي أنناة قاله: ننل  بو نعنل قله: منف قله

خمجه     أي إلار الانم  :    بميدو قله معند ب  جبنم،    اب   بلا ،

فااذكمت  أناال  -صااأر هللا  أنااه امااأل-فم يااه  نااه جفااوو فقااد ه  أاار النبااي 

ياال : " يتغناام اجهااه قااله -صااأر هللا  أنااه امااأل -فتنقالااته فجعاال رمااوه هللا

أر يل رموه هللا ، قله ب:   ،  قأه " بميدو  لمُه  الر بللم  نن      نفمهل 

 .  844(( "    كنه  واله فعأي  واله" 

 

،ا الحكال ( الفضل ب  دكان )  بو نعنل: إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله      

باا   تنبااة الكناادي،  ماابا  ا فالااأنل لللنهماال اتباان   نهماال الااعنفلا ااانعنلا 

  .  ا أر  قل تقديم فها توننقهمل لل يثبه. إ ل نلا

  

لادننل :  خبمني  كميل با  يحنار ، قاله : )) قله النملئي   :امنالطريق الث  

 خبمنل  بد هللا ب  دااد ،     بد الوالد ب   يم  ،  ا  : نالم ب   أي قله

   كنه  اواله :" -صأر هللا  أنه امأل  -قله رموه هللا :  بنه  ا معدا قله 

 . 845" ((فعأي  واله 

ت )ب   أي ب  نالام با   أاي  نالم : إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله     

، اقاد اتهماه الخأنفاة المتوكال باللمفض 846نقاة: ،قنل فناه ( هـ  ا بعدهل 251

اجعأااه .847بماابم لااديث رااه ، فنااه تشاان   كشااور ُا نكاام، فااأ م بضاامبه

فللمجاال . 848الشاانعة  اا  رجااللهل اراايلتااه فااي كتاابهل اش ل نااة الخلصااة بهاال

األماأل تعأناا لللاه، بان   شبوه ، ا شكون في   مه ، االالحنح ااألالار ا

: ألا تشنعه اش ل ي اارد بدلنل الشواهد الث ناة ا تناة. التوننا االتضعنف 

االثالني ا تامار .  الهل راايته لأحديث الذي فنه تشن ، االامب الخأنفاة لاه

االثللاث  ات  الخبام الاذي رااه يتفاا  ا  تشانعه . الشنعة اش ل ن  بأناه  انهل

   . اش ل ي 

                                                 
843
ا ابا  .  222،  221، 121:   3 ناااا اال تاداه ،   : الاذهبي:  نظام . ُاجد    انقاه ، لكا  الجامح  مابا  ا  التعاديل إذا نباه  

 .  211:   2تهذيم التهذيم ،   : لجم 
844
 .  35:   5المن  الكبمك ،   : النملئي  
845
 .  151:   1المن  ،    :النملئي 
846
 .  233:   2التقميم ،   : اب  لجم 
847
 .  332:   2،    2255: تلريخ بغداد ، رقل: الخطنم البغدادي 
848
،  2الشانعة ، طالذريعة إلر تاللننف : ا آأل بم ن .  225:   1دالئل اش ل ة ،   :  حمد اب  جميم الطبمي الشنعي:  نظم  ث   

 .  213:   3دار األالواء ، بنمات ،   
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،ا هااو هناال قااد ( هااـ213ت ) بااد هللا باا  دااد الخميبااي الكااوفي :ا اانهل     

ح بللممل  ،ا لل   ثم له  أر  ل يده  أار  ناه مام    نع  لديثه ا لل ياُلمق

   جهة ،األنه قد تبن  لي  ا المجل اانعي كالا يُخفاي اتجلهاه  ا   849 نه

ا الدلنل  أر ذلغ الشالهداا . جمهور المحدنن  الذي  انقوه    جهة  خمك 

ذكم  بد هللا هذا    بن  رجله ( هـ 221ت )األاه هو  ا اب  قتنبة : تنلاا 

. ،ا اب  قتنبة قميام  ناه   ننال، فقاد  لاال فاي   ا  االاد تقميبال 850الشنعة

االشاالهد الثاالني هااو  ا الشاانعة اش ل نااة  اادقاه  اا  رجااللهل ،ا رااا  نااه 

نقة لللاه ا يبدا  ا المجل تمك     إخفلء لق.  851 للديث    بعض  ئمتهل

   المحدنن  كمل  خفر  نهل الحكال با   تنباة لللاه ،ا لال يظهام تشانعه إال 

ا بماال  ا ذلااغ لللااه . فااللقول يُتقنااوا  ملرمااة التقنااة بل تناال  . بعااد افلتااه 

،االحااديث يتفااا  اا   ذهبااه، ا اانع  لديثااه  يضاال ، فلشماانلد الااعنف ا ال 

 .يالح    جهته

نقة، لنس بللقوي، :  يم  ب  نلبل  بو  مماا المخاا ي، قنل فنه: ا نهل     

 .المجل العنف    جهة البطه. 852صدا  ، يهل

   

 خبمنال ابا  :  خبمنل قتنبة ب  معند قاله: )) قله النملئي  :الطريق الثامن    

قاالل :  ااور ،  اا   نمااوا  بااي  بااد هللا قااله  يااد باا   رقاال بااي  اادي ،  اا  

 لمااتل : فحمااد هللا ا نناار  أنااه ناال قااله -صااأر هللا  أنااه امااأل  -رمااوه هللا 

بأار ، نحا  نشاهد ألناه  الار : تعأموا  ني  الر بكل         نفمه  قاللوا

فااهني  اا  كنااه  ااواله فهااذا  ااواله ،  خااذ بنااد : قااله. بكاال  اا     اا  نفمااه 

 . 853(( أي

 ور األ مابي ، ا  نموا  باو  باد هللا : إمنلده ال يالح ألا    رجلله     

: ، األاه كلا انعنل قدريل ،ا الحديث يتفا     ذهبه ،ا اصافه بنادار بقولاه

االثالني . اقاد مابا تفالانل لللاه . 854لقد كلا  اور قادريل رافضانل اانطلنل

 . 855العنف، يماي المنلكنم ، لنس بللقوي: قنل فنه 

  

                                                 
849
 . بنلء  أر بحثي في كتم الجمح ا التعديل ، ا هي كثنمو ا  توفمو   
850
 .  331: كتلب المعلرر ،  : اب  قتنبة  
851
خالاله ،   ال: ا  باو جعفام القماي .  133:   1المنلقم ،   : ا الموفا الخوا  ي .  311:   1رجله الطومي ،   : الطومي  

 . ا  ل بعدهل  321:   1،    1321رجله الشنعة في  ملنند المنة ـ   ممة المعلرر، قل ، : ا  حمد جعفم الطبمي .  111:   1
852
 . 213:   12: اتهذيم التهذيم   .  115:   1التقميم،   : ااب  لجم.  511: رقل 1الكلاف ،   : الذهبي 
853
 .  151:   1  المالدر الملبا ، : النملئي  
854
. هنلن    انقه ، لك  الجمح  مبا    التعجنل ا خلصة ا  ا الحديث يتفا     ذهبه،ا المافضي كمل هاو  عامار يماتخدل التقناة  

 .  322:   3الضعفلء الكبنم ،   : العقأنأي :  نه  نظم
855
 .  231:   21تهذيم الكمله ،   : الماي 
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 خبمناال  حمااد باا  يحناار باا   بااد هللا : )) قااله النماالئي  :يااق التاسااعالطر    

لاادننل  بنااد هللا باا  : الننماالبوري ، ا لمااد باا   ثماالا باا  لكاانل األادي قاالال

لدننل  منمو :  خبمني هلنص ب   يوب،    طأحة األيل ي ، قله :  ومر قله

هللا  صاأر -اهو ينشد في الملبة    مام  رماوه هللا  ب  معد  نه مم   أنل

فقااالل بضاااعة  شااام "  ااا  كناااه  اااواله فعأاااي  اااواله:" يقاااوه – أناااه اماااأل 

 .   856((فشهداا

)  بند هللا ب   ومار با  بالذال العبماي : إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله    

صللم تخأنط، لد  بأللديث موء،   خم   للديث : ، قنل فنه (هـ 213ت

 للديااث ُ نكاامو فااي رديبااة ، نقااة ، صاادا  ، لماا  الحااديث ، ُ تشاان ، راك 

 تاامان، ُ ضااطمب الحااديث ، لاانس . التشاان  فضااعفه بااذلغ كثناام  اا  الناالا

انعي ُ حتم  ، كلا انعنل ُ تحمقل، نهار . ُ فمط في التشن  . بقوي الحديث 

اانعي ، اإا : )) اقاله يعقاوب با  مافنلا.  لمد ب  لنبل    التحديث  ناه

: اقاله الجو جالني(( . رافضي ، لل  نكم  أنه اهو  نكم الحديث: قله قلئل

كااالا ((.  أأااار ا ماااو   اااذهبل ،ا راك لأعجلئااام : ))  بناااد هللا بااا   ومااار

اجعأاه الشانعة . 857 ضطمبل االطمابل قبنحل فاي لديثاه  ا  مافنلا الثاوري

  .858   رجللهل

 منمو ب  ماعد ،  ارده الاذهبي فاي كتلباه المغناي فاي :  االمااي الثلني     

 .859الضعفلء

لادننل :   خبمنال  حماد با  المثنار قاله:))  قله النمالئي  :الطريق العاشر    

: ممعه معند با  اهام قاله : لدننل اعبة ،     بي إمحل  قله:  حمد قله

صااأر هللا  أنااه – أااي ، قاالل خممااة  ا ماتة  اا   صااحلب النبااي  لمال نلااادهل

 اا  كناه  ااواله " قاله -صااأر هللا  أناه امااأل -فشااهداا  ا رماوه هللا -اماأل

 .  860(" (فعأي  واله 

 حمااااد باااا  جعفاااام أناااادر الهااااذلي : إماااانلده ال يالااااح ألا  اااا  رجللااااه     

نقة ، فنه أفأة ابا دو، اكالا يُخطاص  ماملء الامااو ، ( : هـ113ت)البالمي

لا ه اعبة  شمي  منة لل  كتم : ممعه أندًرا يقوه:     لمد ب  لنبلا

به  لما:     لد أنمه انبًل، اكنه إذا كتبه  نه  مالاته  أناه، قاله  لماد

افي أنام ااعبة يُكتام لديثاه اال يُحات  باه، . 861((    ب دته كلا يفعل هذا

                                                 
856
 . 225:   1المالدر الملبا ،   : النملئي  
857
 نااا اال تاداه : ا الذهبي.   311:   1ا تقميم التهذيم ،   . ا ل بعدهل 31:   1،    12: تهذيم التهذيم ، رقل : اب  لجم 

 .  12:   5،    5311: ، رقل
858
: رقل رجله الشنعة في  ملنند المنة ،: ا  حمد جعفم الطبمي.  311:   1،    3211: رجله الطومي ، رقل:  بو جعفم الطومي  

21    ،1   :331  . 
859
 .  313:   1المغني ،   : الذهبي :  نظم   

860
 .  152- 151:   1المالدر الملبا ،   : النملئي  
861
 .  223:   3،    2215:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ، رقل: ا  لمد ب  لنبل .  13:   2التقميم ،   : اب  لجم 



321 

 

ااالااح  اا  ذلااغ  ا المجاال الااعنف  اا  جهااة  .862الااعفه يحناار باا  مااعند

 .البطه

 

اااعبة باا  الحجاال  ماابا تفالاانل لللااه، اتباان   ا المجاال  اا   نااه : االثاالني  

يُادلس اكالا . 863 ونا إال  نه كالا كثنام الخطاأ فاي  مال ي الامااو ،ا يُقأبهال

اهاو هنال قاد  انع  لكا  يبقار . ايُممل ،فقد لاد   ا   قاوال لال يمام   انهل

ماامل ه أناام نلبااه بحكاال  ا المجاال كاالا كثناام الخطااأ فااي  ماال ي المجااله 

ح فنهل بللممل ، فقد يكوا في األ م ايء . ايُقأبهل، االمااية الملبقة لل ياُلمق

 .غديما تنهل  نكم ا ضطمب كمل منبننه  ند ل ننقد  ت  لديث ال

 

 

( : هاـ 121ت )  بو إمحل   مما ب   بد هللا با   بناد المابنعي : الثللث    

، لكا   864انقه  كثام نقالد  هال الحاديث ، كألماد با  لنبال ، ايحاي با   عاي

فقله فنه  بد هللا .  865بعضهل تكأل اطع  فنه ، اهو كثنم التدلنس ااشرمله

(( مااحل  ،ا األ مااي إنماال  فمااد لااديث  هاال الكوفااة  بااو إ: )) باا  المباالرن 

.  866(( هأغ  هل الكوفة  بو إمحل  ،ا  ُ نمشكل : )) ،اقله  غنمو ب   قمل 

بأناه هاو الاذي جالء ( هجمياة122ت )ااتهمه  بو لالن   ثمالا با   لصال 

 ال مامعنل هاذا الحاديث : )) ، فقاله ((   كنه  واله فعأاي  اواله )) بحديث 

اكالا .  867((أار ذلاغ نالا فلتبعاه  ... لتر جلء هذا    خماملا فنعا به 

 .868 يضل ُ تشنعل ،ا دقه اب  قتنبة    رجله الشنعة

 

ا اا   ظاالهم تدلنمااه اإرماالله ات  بااه  نااه لااد   اا   قااوال لاال يماام     

فاأنكم  أناه ذلاغ  ئماة  هال الحاديث ، .  نهل،اآخمي  لل يثباه مامل ه  انهل 

اقاله .  لل يمم   ا  ماماقة با   للاغ: قله  لمد ب  لنبل: ))فم  ذلغ قولهل

لل يمم   ا  : قله  بو للتل. لل يأا  أقمة ،اال الحلر  ب  قنس: ب  المديني

اال  ا  ذي الجواا ، اال يالاح : اقله  بو  ر ة. ب   مم ،إنمل رآه رؤية 

... له     نس رؤية اال ممل ، اقد ر ك لجم ب   دي، اال   أل مم   ناه

أااي باا   بااي اراك  اا  جاالبم باا  مااممو ال يالااح ماامل ه  نااه ،اقااد ر ك  

الديثاه ... طللم، ا علاياة، ا باد هللا با   ماما، اجاللس رافا  با  خادي  
                                                 

862
 . 21:   1تهذيم التهذيم ،   : ااب  لجم.  311:   5،   2323: المنااا ، رقل: الذهبي 
863
 .  131:   2،    1111:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ،رقل:  لمد ب  لنبل  
864
 .  111: ،   22،    1111تهذيم الكمله ،   ممة الممللة ، بنمات ، : الماي 
865
 .      311:    5   منم    ل النب ء،: ا الذهبي.  32،  31:   2تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم 
866
 .  111:   3 نااا اال تداه ،   :  نظم  الذهبي .هنلن    انقه ، لك  الجمح  مبا    التعديل ، ا ألا الحديث  تفا  عه تشنعه  
867
 .  13:   1التلريخ الكبنم ،   : البخلري  
868
 .    331: المعلرر ،  : اب  قتنبة  
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 اام بناالا  اا  األنالاالر اهاال  -صااأر هللا  أنااه امااأل - اا  البااماء  ا النبااي

. لال يمامعه  باو إماحل   ا  الباماء : جللموا في الطميا، قاله ابا  الماديني

اقاله با  . مال   مر ألبي إمحل  ممل ل    ماعند با  جبنا: اقله البخلري

يقله إا  بل إمحل  لل يمم     الحلر  يعني الهماداني إال  ربعاة :  بي للتل

لل يمم   بو إمحل      أقمة لمفل اال  ا  :  للديث اقله البمديجي  يضل 

فهذه الشواهد  دلاة دا غاة  أار  ا المجال كالا . 869...(( طلء ب   بي ربلح 

إصامار اتمصاد انط قال  ا   باد   دلمل ُ مم   ت  بل  غللطال  ا  مالبا 

اهاي تالامفلت تادي  صاللبهل بقاوو، ا ال يالاح . التقنة الاذي كالا يُا    باه

ألنااه ال . بعادهل الثقااة فاي  مايلتااه إال بعااد التأكاد  نهاال بشااواهد  ا  خلرجهاال 

يُوجااد  ي  باامر صااحنح  ا قبااوه ااام ل ا قاا  تجعأااه يفعاال ذلااغ ، إال  اال 

ا إنكاالر . لغلياالت  ذهبنااة فااي نفمااه ذكمنااله،  اا   ا المجاال كاالا يفعاال ذلااغ

فأمالذا يُاادلل هاذا الامااي المحاامر . ها الء  أناه يعنااي  نهال كاذبوه فنماال قللاه

 .  الغشل  المت  م  

اقد  جعأه   بو إمحل  الجو جلني    رؤاا انعة الكوفة المنتمن  إلر      

بهل كلا قول     هل الكوفة ال يحماد النالا  اذاه: )) هل الحديث  ند ل قله 

هل رؤاا  حدني الكوفة  ثل  بي إمحل   ماما با   باد هللا ، ا نالاور ، 

فأ اال  بااو ... ااأل مااي ، ا بنااد باا  الحاالر  الناال ي اأناامهل  اا   قاامانهل 

إمااحل  فااماك  اا  قااول ال يعمفااوا الاال ينتشاام  اانهل  نااد  هاال العأاال إال  اال 

هل فمل راك ه الء  مل يقاوي  اذهبهل  ا   شاليخ... لكر  بو إمحل   نهل 

المغمو ي  اأنام الثقالت المعامافن  فا  ينبغاي  ا يغتام بهال الضانن  بديناه 

الاللئ  لمذهبه خنفة  ا يختأط الحا المبان   ناده بللبلطال المأتابس فا   جاد 

باال إا كثنااما  اا  الحااا قااد اخااتأط . 870((لهاا الء قااوال هااو  صااد   اا  هااذا 

تنالقض  بللبلطل ا خفي  ا  كثنام  ا  النالا ،ا جعأتنال راايالت ها الء فاي

اقد تحقا الذي لاذر  ناه . الم  كبنم بن  لقلئا الشم  ا بلطنل راايلتهل

الجو جلني ، اك  ه هذا هلل اخطنم جدا ينطبا  أر  بي إمحل  المابنعي 

 .  871االنلا لل يحمداا  ذاهم ه الء بمبم تشنعهل. ، ااأل مي ا   ثللهمل

   

االثنالء  أناه  ناد  فواالح    ذلغ  ا المبنعي أنام  جما   أار توننقاه     

المالذا انفاامد الماابنعي ا  ثللااه  ا  ااانعة  حاادني الكوفااة .  أمالء  هاال الماانة

، ا  الذا يعناي ذلاغ ! ، ا    ي  لهال بهال  !بمماايلت لل توجد  ند أنمهل  

ابمل  ا المجل كمل ذكمناله ، ا الحاديث يتفاا  ا  ! . ، ا لملذا  رمأوهل  !  

                                                 
869
 .  521: ، رقل235: لكلل الممامنل،  جل   التحالنل في  :  بو معند الع ئي  
870
 .  32:   2تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم.   11:  لواه المجله ،  :  بو إمحل  الجو جلني 
871
   2   :32  . 
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ل تقديم إا  بل إماحا المابنعي لال يثباه ا أر اق.  ذهبه ، فلشمنلد ال يالح 

 . توننقه

 

: خبمنل  حمد با  المثنار ، قاله : ))  قله النملئي: الطريق الحادي عشر    

لاادننل : لاادننل  باو  وانااة  ا  مااأنملا ، قاله : لادننل يحناار با  لماالد ، قاله 

قله لمل رجا  رماوه  عن زيد بن أرقملبنم ب   بي نلبه ،     بي الطفنل 

   لجة الودا  انااه أاديم خال   ام باداللت  -ر هللا  أنه امأل صأ -هللا 

 كبام  الثقأان   لادهملفقم  نل قله كأني قد د نه فأجبه إني قاد تمكاه فانكل 

   ا خم كتلب هللا ا تمتي  هل بنتي فلنظماا كناف تخأفاوني فنهمال فهنهمال 

    ل  يتفمقل لتر يمدا  أي الحوض نل قله إا هللا  والي ا نل الاي كال  ا

نل  خذ بند  أي فقله    كنه النه فهاذا الناه الأهال ااه  ا  اااله ا الد  ا  

قاله  ال كالا  -صأر هللا  أنه اماأل  - لداه فقأه لايد ممعته    رموه هللا 

ارااه  يضال الطبماناي  .872((في الاداللت رجال إال رآه بعنناه امام  بأذناه

 .873بنفس اشمنلد االمت 

 بو  وانة ، امأنملا األ ماي، البنام : للهإمنلده ال يالح ، ألا    رج   

ماابا تفالاانل  لااوالهل اتباان  انهاال . باا  ابااي نلبااه ، اابااو الطفناال  اال م 

 . العفلء، امنمتهل أنم  حمودو،اهل انعة إ ل نة إال األاه

 

:  خبمنل الحمن  ب  لميث ، قله : ))قله النملئي  :الطريق الثاني عشر     

،     بي إمحل     ماعند با  اهام لدننل الفضل ب   ومر    األ مي 

صاأر هللا  أناه  -قله  أي فاي الملباة  نشاد بالهلل  ا  مام  رماوه هللا : قله 

يول أديم خل يقوه إا هللا الني ا نال الاي الما  نن  ا ا  كناه الناه  -امأل 

فهذا النه الأهل ااه  ا  اااله ا الد  ا   الداه اانالام  ا  نالامه قاله فقاله 

 . 874 ((معند قلل إلر جنبي متة 

مأنملا األ مي، اابو إمحل  المابنعي، : إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله  

. مبا اا فالأنل  قوه النقلد فنهمل، اتبن  انهمل الاعنفلا ، اانعنلا رافضانلا

 .ا أر اقل تقدر فها توننقهمل لل يثبه

 

 حماد با   أاي ،  خبمنال  أاي با  : ))قله النمالئي :  الطريق الثالث عشر  

لدننل  بو إمحل      مما : لدننل إممائنل ، قله : لدننل خأف ، قله : قله 

صأر هللا  أنه اماأل  -ذي  م قله اهدت  أنل بللملبة ينشد  صحلب  حمد 

                                                 
872
 .  152:   1من  النملئي ،    
873
 .  111:   5المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
874
 .  221:    1المن  الكبمك ،   : النملئي 
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يقاوه ياول أاديم خال  ال قاله  -صأر هللا  أنه امأل  - يكل مم  رموه هللا  -

يقاوه  ا   -صأر هللا  أناه اماأل  -فقلل  نلا فشهداا  نهل ممعوا رموه هللا 

كنه  واله فها  أنال  اواله الأهال ااه  ا  اااله ا الد  ا   الداه ا لام  ا  

 . 875 (( لبه اابغض     بغضه اانالم    نالمه

الكوفنلا ياونس المابنعي، ااباو اماحل  : ألا    رجللهإسناده ال يصا ،    

  .إ ل نلاالمبنعي، مبا  مض لللنهمل اتبن  انهمل العنفلا ، انعنلا 

 
لدننل جعفم ب   وا ننل  بو لنلا : )) قله الدار ي: الطريق الرابع عشر    

قلل رموه هللا صأر هللا  أنه ا مأل :    يايد ب  لنلا     يد ب   رقل قله

يو ل خطنبل فحمد هللا ا ننر  أنه نل قله يل  يهل النلا إنمل انل بشام يوااغ اا 

ن فنكل الثقأن   الهمل كتلب هللا فنه الهدك يأتنني رموه ربي فأجنبه ا ني تلر

االنور فتممكوا بكتالب هللا اخاذاا باه فحاث  أناه ارأام فناه نال قاله ا هال 

 . 876((بنتي  ذكمكل هللا في  هل بنتي ن    مات

 بو لنلا، :  نه لل يثبه ، ألا    رجللهإمنلده ال يالح، ا أر اقل تقديم    

ا مااه يايااد باا  لناالا، امنفالاال لللنهماال  اا  الطااميقن  ا تناان  لممااأل باا  

 :الحجل ، همل

:  )) قااله  مااأل باا  الحجاال  فااي طميقااه األاه: الطريااق الخااام  عشاار    

   ماعند  -يعنر اب  إبماهنل  -لدننل  حمد ب  بكلر ب  الميلا لدننل لملا 

   يايد با  لنالا  ا   ياد با   رقال قاله دخأنال  أناه  -مما  اهو اب    -

 -صااأر هللا  أنااه امااأل-لقااد صااللبه رمااوه هللا . فقأناال لااه لقااد ر يااه خنااما

وإن   ال » امل  الحديث بنحو لديث  بر لنلا أنم  نه قله . اصأنه خأفه

تلرن فنكل نقأن   لدهمل كتلب هللا  ا اجل هو لبل هللا    اتبعاه كالا  أار 

ال : افنه فقأنل     هل بنته نمالؤه قاله. «دك ا   تمكه كلا  أر ال لة اله

اايل هللا إا المم و تكوا    المجل العالم    الدهم نال يطأقهال فتمجا  إلار 

 . 877(( بنهل اقو هل  هل بنته  صأه ا البته الذي  لم وا الالدقة بعده 

 

دنني  هنام ل: )) الثلني    طميا  مأل، قله :  الطريق السادس عشر     

لاادننل : باا  لاامب ، ااااجل  باا   خأااد جمنعاال ،  اا  اباا   أنااة قااله  هناام

: إماامل نل باا  إبااماهنل لاادنني ،  بااو لناالا ، لاادنني يايااد باا  لناالا قااله 

فأمال جأمانل  انطأقه  نل الالن  ب  مبمو ، ا مم ب   مأل إلر  يد ب   رقل

صاأر هللا - لقد لقنه يل  يد خنما كثنما ر يه رموه هللا:  إلنه قله له لالن 
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 .  221:    1المن  الكبمك ،   : يالنملئ 
876
 .  523:   5،    1311من  الدار ي، دار الكتلب الأبنلني ، : الدار ي 
877
 . 1311:، رقل 123:   2الالحنح ،   :  مأل  
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، اممعه لديثه اأاات  عاه ، ا صاأنه خأفاه ، لقاد لقناه يال  - أنه امأل

 -صأر هللا  أنه امأل- يد خنما كثنما لدننل يل  يد  ل ممعه    رموه هللا 

يل اب   خي اهللا لقاد كبامت ماني اقادل  هادي، انمانه بعاض الاذي : قله . 

لادنتكل فالقبأوا ،ا  ال ال  فمل -صأر هللا  أنه امأل-كنه   ي    رموه هللا 

يو ال فننال خطنبال  -صأر هللا  أنه امأل-قلل رموه هللا : نل قله . ف  تكأفوننه

ام نال  بملء يد ر خمأً بان   كاة االمديناة فحماد هللا ا ننار  أناه ، اا اظ اذكق

  اال بعااد  ال  يهاال الناالا فهنماال  ناال بشاام يواااغ  ا يااأتي رمااوه رباار » : قااله 

 الهماال كتاالب هللا فنااه الهاادك االنااور فخااذاا : نقأاان فأجناام ا ناال تاالرن فاانكل 

ا هال » فحث  أر كتلب هللا ارأم فنه نل قاله . «بكتلب هللا اامتممكوا به 

بنتي ،  ذكمكل هللا في  هل بنتي ،  ذكمكل هللا في  هل بنتي،   ذكامكل هللا فاي 

 فقله له لالن  ا    هل بنته يل  يد  لنس نملؤه  ا   هال بنتاه. « هل بنتي 

قاله ا ا  هال . قله نملؤه     هل بنته الك   هل بنته    لمل الالدقة بعاده

كاال هاا الء لاامل : قااله. قااله هاال آه  أاار اآه  قناال اآه جعفاام اآه  باالا 

كتلب هللا فنه الهدك االنور ،    » ا اد في لديث جميم   .الالدقة قله نعل

 .   878((.«امتممغ به ا خذ به كلا  أر الهدك ا    خطأه الل 

 باو لنالا :  ملنند تأغ الطام  الث ناة ال تالاح، ألا  ا  رجللهال :أقول      

: هااـ  135يحناار باا  مااعند باا  لناالا التنمااي الكااوفي ، تااوفي ماانة : التنمااي

، فهاو قاد 880با   باي ربالح قله  بو للتل لل يمم      طالء،  879صللح، نقة

اهو في طميقي الدار ي االثلني . 881 رمل  نه ، فماك  نه الل يمم   نه

 ند  مأل قد  نع   ا   ماه ياياد با  لنالا فنكاوا قاد  ماقط الامااي الاذي 

ح بللممل  اقد  ل  في     . بننهمل، اا انه هو ُ ختأا الخبم، ألنه لل ياُلمق

 . كلا التفميا فنه بن  العنعنة االممل   طأوبل ا عموال به

عاان : ))اا اال فااي الطميااا األاه  نااد  مااأل فأاال ياامد  بولناالا، اإنماال رااه  

اماعند ((.    يايد ب  لنلا  ا   ياد با   رقال - وهو ابن مسروق -سعيد 

ب   مما  االد مفنلا الثوري، هو نقة، لكنه  نع  هنل ، فممل ه    ياياد 

ب  لنلا لل يثبه، االماجح  نه  مقط المااي الذي بننهمل، إ ال  ا يكاوا  باو 

 . لنلا ، اا اخص آخم

 

لشكون لوله بل ُايمجهل بقوو  بأنه ا مل يايد العف  بي لنلا ايقوي ا     

ااانعي كاالا يُماالرا التقنااة فااي تعل أااه  اا  المااننن   ا الكلتاام الشاانعي الحاام 
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نقاة، قللاه الع  اة اابا  دااد نقا   ا  ابا  : )) العل أي  ند ل تامجل لاه قاله

فهااو نقااة  نااد .  883اانقااه  يضاال الكلتاام الشاانعي  لمااد األ ننااي. 882(( قاادو 

اهذا   ام هالل جادا  أار  ا  بال .  أي ااأل نني الشنعة اش ل نة لمم العل

لناالا كاالا ااانعنل إ ل ناال يُماالرا التقنااة ، اإال لاانس  اا   االدو الشاانعة توننااا 

باال ا ماال يشااهد  أاار تشاانعه . المااننن ، ا االدو  اال يااذكمانهل بلماال العل ااة

بلشاللفة إ لر اناه كاوفي  اهاد كعالدو اانعة الكوفاة الاذي   -ا ملرمته لأتقنة

 نه  خذ قاماءو القامآا  ا   -انشماا تشنعهل بن   هل الحديث تظلهماا بذلغ

اقاد مابا  ا بننال  ا . 884الشنعي  مأنملا األ مي اكالا يُعظال راايتاه  ناه

األ مي اانعي إ ال ي كالا يمالرا التقناة فاي   قتاه بأهال الحاديث، فكالا 

انفااس األ اام فعأااه فااي القااماءات، . يااماي الالااحنح االضااعنف االموالااو 

اءات الالااحنحة االشاالذو  عاال، اهااو  اا   ئمااة القااماءات فكاالا يااماي القاام

اخ صة لله  بي لنلا التنمي  نه العنف ، االظلهم  ا اانعي، .885الشلذو

ا أر  قل تقديم  ا توننقه لال يثباه ا أناه فللمااياة ال تُقبال  ناه، اال تالاح 

 .   جهته

انقااه (:  اا  الطبقااة المابعااة ) يايااد باا  لناالا التنمااي الكااوفي :ا اانهل     

اقد تمجل له البخلري ااب   بي للتل الال ياذكما فناه جملال . 886لنملئي فقطا

كمل اني لل ألجد أللمد ب  لنبل ك  ال فناه جملال اال تعادي  . 887اال تعدي 

اهاذا االهد . فأو كلنوا يعمفوا لللاه لاذكماه. اهو  مبا   ننل    النملئي 

نقه لنايد ب  لنالا اانفماد النملئي بتون. قوي  أر  ا هذا المااي فنه جهللة

 .  ال يكفي بمبم تأغ الجهللة، االشبهلت التي تحول لوله كمل منأتي

ا مل يشهد  أر  نه العنف النس بثقة، اانه كالا يُمالرا التقناة ايتعماد     

ا ا المااياة بنناه . 888رااية الضعنف  ا الشنعة جعأوه  ا  رجاللهل اانقاوه

ح بللممل ابن  الالحلبي  يد ب  ارقل  نقطعة،فهو قد  نع  مل .   الل ياُلمق

ا مل ي ياد ذلاغ  ا . يعني  نه امقط المااي الذي بننهمل  ا انه اختأا المااية

ألا  يااد باا  لناالا  اا  الطبقااة المابعااة ارجللهاال . مامل ه  اا   يااد لاال يثبااه 

ابمل اا الالحلبي  يد با   رقال  الت مانة .   889هـ 21 – 52: الداا  ل بن 

 ان د ياياد با  لنالا، فمبمال الاد بعاد افالو هـ ، اال تُعمر مانة 11،  ا 11

، امنه هذا ال يممح  11الالحلبي، اهنل يمتحنل اا يمم   نه، اا الد منة 
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لكا  فاي كال . هاـ ، فانُمك  اا يمام   ناه  55اا انه الاد . له    الممل   نه

اهاذا يتفاا . الحلالت  ا ممل ه  نه لل يثبه ، بل الماجح انه لال يمام   ناه 

 .  مل يعني  ا المااية بننهمل  نقطعة، فهي العنفة . ااية    نعنته لأم

    

بل إا  مأمل راك نفس المااية  وصاولة فاي طميقاه الثالني، : اربمل يُقله  

ح يايد ب  لنلا بللممل      يد ب  ارقل، فقاله لثناي  باو : )) ... افنه صمق

م انطأقاه  نال الالان  با  مابمو ، ا ما: لنلا ، لدنني يايد ب  لنلا قله 

   .890.((:.فأمل جأمنل إلنه قله له لالن   يد ب   رقل ب   مأل إلر

ال يالح االمتشهلد باذلغ ألا، ألا كا   ا  اباي لنالا، اياياد با  :  قوه    

لنلا لل يثبه توننقهمل، ، فهمل العنفلا، االماجح  نهمل انعنلا كوفنلا كلا 

، فلأل م مانلا ، ابمل انهمل كذلغ. يُملرملا التقنة في   قتهمل بأهل الحديث

ف  فم  بن  العنعة االممل  ، اال قنمة لأتالاميح بللمامل  إذا كالا الامااي 

بل إا تالميح  بي لنلا ايايد ب  لنلا بللممل  هو الهد  أنهمل .  العنفل 

فأو كلا . فممو يُعنعنلا، ا مو ياُلمللا بللممل  .  نهمل كلنل يُملرملا التقنة

ح  ح فاي يايد ب  لنلا قد مم   نه لالمق بللممل  في الطميقن  ، فأملذا صامق

 . االد ا نع  في اننن   

ا مال يشاهد  ا مامل  ياياد با  لنالا لاال يثباه  ا   ياد با   رقال هاو  نااه     

ذكمنل    ه  ا يايد ب  لنلا إ ل انه الد بعد افلو  يد ب  ارقل ، اا لل يمم  

ه فاي كال فممل ه  نه لال يثبا.  نه لالغم منه،  ا ربمل مم   نه هو صغنم

االشالهد  أار . الحلالت،  مل يده  أر  ا تالاميحه بللمامل  لانس صاحنحل

ذلغ  يضل  ا يايد ب  لنلا قله بأنه ذهم إلر  يد با   رقال  ا  لالان  با  

،  مال يعناي  نااه 891الالان  هااذا  درن النباي امام   ا   ماام. مابمو اآخام

لنالا هـ كلا كبناما ، ا ا ياياد ابا  11 ا  11 ند ل  لت  يد ب   رقل منة 

. مانة 13 -1كلا لل يولد اص ، اا كلا طف  صغنما  ا له     مم  ل بان  

ابمل  ا هذا لل يثبه فذهلبه  عه لال يثباه ايعناي  ا خبام ياياد اذهلباه  عاه 

إلر الالحلبي  شاكون فناه الال يثباه، اال يالاح  صا  االلتجال  باه ، ألا 

افتمالانل جادال  التار إذا. إذا دخل االلتمله ماقط االماتداله: المنطا يقوه

منة، فهو  ل ياااه صاغنما اال يعقال اال يالاح  ا ياذهم  13 ا  ممه كلا 

اهل . هذا الالغنم    لالن  الكبنم الذي هو بمثلبة جده إلر الالحلبي  يد

يُعقل  ا يايد ب  لنلا كلا له ذلغ االهتملل اهو  ال ياااه صاغنما ، فناذهم 

االشاالهد  أاار  ا للدنااة .  !! اا  رجاال بعماام جااده لنمااأه ذلااغ الماا اه   
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الذهلب إلار لالان  با  مابمو الكاوفي  إلار  ياد با   رقال لال تثباه  ا كتام 

التااواريخ االطبقاالت ا أاال الجاامح االتعااديل لاال تااذكم  ا لالااننل  ماام  اال 

راك  اا  الالااحلبي  يااد باا   رقاال، لكنهاال ذكاامت  نااه راك  اا   ماام باا  

 ناه راك  ناه فأو كلا مم   نه  ا راك  نه لذكمتاه خلصاة ا. 892الخطلب

 .  ما هل ل اخطنما جدا

انفس األ م يقله     مم ب   ماأل، الاذي   ال ياياد با  لنالا  ناه كالا    

فهذا المجل لل  جد له ذكما في كتم .  عه ايضل  ند ل ذهم إلر  يد ب   رقل

 أل الجمح االتعديل االتواريخ  أر انه كلا  علصما لايد ب   رقال اال  ناه 

اقااد اارد . وجااودا فااي   لنااه ا  اا  يايااد باا  لناالاراك  نااه ، اال كاالا  

الحلفظ الماي الذي  رااا     ياد با  ارقال ، فأال ياذكم  ا  بنانهل  مام با  

لك  الشنعة تمجموا لطلئفاة  ا  رجاللهل بانفس . 893 مأل اال  مما ب   مأل

اهذا يعناي اا ذلاغ الامااي إ ال اناه . 894االمل بعضهل  لصم يايد ب  لنلا

ااانعي إ اال ي، كنايااد باا  لناالا، اهماال الأااذاا اختأقاال ال اجااود لااه، اا انااه 

 . الحكلية

 

ا ماال يشااهد  أاار الااعف يايااد باا  لناالا اتشاانعه انااه فااي راايااة  مااأل      

لكناه فاي الثلنناة .  األالر ذكم  هل البناه، اجعال نمالء النباي  ا  اهال بنتاه

تدخل في المااية ااجههل توجنهل انعنل تدلنمنل ت  بنل لمم هواه،انفر  ل 

ال ااياال هللا إا الماام و تكااوا  اا  المجاال : " : مرتااه الماايااة األخاامك بقولااهق

العالاام  اا  الاادهم ناال يطأقهاال فتمجاا  إلاار  بنهاال اقو هاال،  هاال بنتااه  صااأه 

فاانح    ااالل تناالقض صاااميح . 895((ا الاابته الااذي  لم اااوا الالاادقة بعاااده 

ا  مه هذا بلطل قطعل، فقد بأاغ .  صلرخ، االهد  أر الت  م االتحميف

عالبه لتشنعه اش ل ي  ا نفار  ال قللاه فاي المااياة األالار، اخاللف فاي به ت

 أنااه الالاا و -الثلننااة  اال قاامره الشاام  االأغااة االتاالريخ بااأا  اجاالت النبااي

فقد مبا اا بننل بدلنل القمآا االمنة  ا  هال . االم ل     هل بنته اآه بنته

 هال بنتاه  ا  آه البنه هل  اجة المجل اااالده، اآله هو  لئأته الكبنامو، ا

ا فهول اهل البناه يقاول  أار الاااا  الانس  أار النمام، ا أناه فا  . بنته

ف  دخل هنل لأط       د ه، فها لد  ط   اتفكاغ . يالح الخأط بننهمل

كمال  ا تعأنأاه هاو تحمياف لمعنار . هذا البنه ااهأه، فمنبقي لكال  نهمال آلاه

كمال  نااه .  ال لانس  نااه  هال البناه، فااأخم   ناه  اجالت النبااي، اادخال فنااه
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ألا  - أناه الالا و االما ل-تنلمر  ا تعأنأه ال يالاد   أار  اجالت النباي

الُّ ل اغ  : ))هللا تعللر لمل  أنه ط قه  اال  ا يايد  أنه  بقولاه تعاللر ال  ي ح 

ب غ  ُلْمنُهُ َّ  ل ْو   ْ ج  ا ٍ ا  ْ ا 
    ْ ال    ا ت ب دَّه  ب ه  َّ    لء     ب ْعُد ا  اْه  النلم  أ ك  ال    إ الَّ   

ق نبلً  ْيٍء رَّ أ ر ُكلل ا     ُ لا  هللاَّ ك  ننُغ  ا   ((.  52: األلااب )ي م 

ا مل يبطل   مه  يضل ايكشف تحميفه اتشانعه  ناه فاي الطمياا األالار    

نال . جعل  اجلت المموه     هل بنته، نل  خمجه   نه في الطميا الثالني

ف  يُمكا   ا يكاوا آه البناه . بلطل قطعل دخل آه النبي في  هل بنته، اهذا 

ا مال ينفاي   ماه  يضال  ناه راياه اخبالر .    هل البنه كمل مابا  ا بنناله

رالي هللا  نهل اصفه نفمهل بأنهل    آه  حمد، فهي  -صحنحة     لئشة

 ل اب  آه  حمد صأر هللا  أنه امأل : ))    ذلغ قولهل.    اهأه اآله  يضل

 .896((ة  يلل لتر لحا بلهلل    خبا بم  أدال ن ن

 

اخ صة  ل قأنله  ا  ياياد با  لنالا الاعنف، الانس بثقاة، ا أار  قال      

ا أنه فها تأغ الطم  . تقديم اا توننقه لل يثبه، االماجح  نه انعي إ ل ي 

 .الث   لل تالح    جهته

 

:  خبمنال  حماد با  العا ء ، قاله : )) قال النسااةي: الطريق السابع عشر   

لدننل األ مي    معد ب   بنادو  ا  با  بميادو ، : ل  بو  علاية ، قله لدنن

فاي مامية ااماتعمل  -صاأر هللا  أناه اماأل  -    بنه قله بعثنال رماوه هللا 

 أننل  أنل فأمل رجعنل مألنل كنف ر يتل صحبة صللبكل فه ل اكوته  نال اإ ال 

 قد  لمم اكله أنمي فمفعه ر مي اكنه رج   كبلبل فهذا بوجه رموه هللا

 .897((فقله    كنه النه فعأي النه 

 بد هللا ب  بميادو با  الحالانم األماأمي : ألا    رجلله إسناده ال يصا    

قنال ( هاـ 115 ا115: هاـ، تاوفي 11:الد نحاو) بو مهل المما ي القلالي 

، نقة، صدا ، لد     898جلئا الحديث، له  نلكنم، العنف الحديث: فنه 

 نهل ، كعمم ا لئشة، توقف  لمد في ممل ه    بعض الالحلبة الل يمم  

 بنه بميدو لل ينفه الل يُثبته، لك  إبماهنل الحمبي نفار مامل ه  ا   بناه، اقاد 

فللمجل العنف ،الل يثبه ممل ه     بنه . 899راك     بنه  للديث ُ نكمو

 . ، فللمجل لد   م  لل يمم  

                                                 
896
 . 131:   1الالحنح،   : البخلري 
897
 . 225:   1من  النملئي ،    
898
 . 213:   2 ومو ة  قواه اش لل  لمد،   :  لمد ب  لنبل 
899
 . 113:   3تهذيم ،   :  ب  لجم 
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خال ل الضاميم، ااأل ماي، فالاأنل لللنهمال  بو  علاية  حمد ب  : ومنهم   

 .ملبقل اتبن   نهمل العنفلا انعنلا إ ل نلا

 
لدننل  بد هللا لدنني : ))  في  مند  لمد ب  لنبل  :الطريق الثامن عشر   

اناه  ام :  بي ننل اكن  ننل األ مي    معد ب   بندو    ب  بميدو  ا   بناه

فقله اناه قاد كالا فاي نفماي  أر  جأس اهل يتنلالوا     أر فوقف  أنهل 

 أر  أي ايء اكلا خللد ب  الولند كذلغ فبعثني رموه هللا صأر هللا  أناه 

ا مأل في ممية  أنهل  أر ا صبنل مبنل قله فأخاذ  أاي جلرياة  ا  الخماس 

لنفمه فقله خللد با  الولناد داناغ قاله فأمال قاد نل  أار النباي صاأر هللا  أناه 

اا  أناال  خااذ جلريااة  اا  الخمااس قااله  امااأل جعأااه  لدنااه بماال كاالا ناال قأااه

اكنه رج   كبلبل قله فمفعه ر مي فهذا اجه رموه هللا صاأر هللا  أناه ا 

 . 900.((مأل قد تغنم فقله    كنه النه فعأر النه

إمنلده ال يالح بمبم األ مي ا  بد هللا ب  بميدو كمل بننله في الطمياا      

اكناا  باا  الجااماح باا   أاانح المؤامااي : اهااو : ابماابم اكناا   يضاال. الماالبا

، ا 901، انقااه  كثاام المحاادنن ، ا ننااوا  أنااه( ماانة 21 اا  ( هااـ121-111)

اكنا  كاالا فنااه : اقاله اباا  الماادينر .  902جعأاه اباا  قتنبااة  ا  رجااله الشاانعة

اكاالا اكناا  .  904االشاانعة هاال  يضاال  ااداه  اا  رجااللهل . 903((تشاان  قأناال 

يااماي  اانهل ، اكاالا كثناام الخطااأ  يُاادلس  فنُخفااي  مااملء الضااعفلء  نااد ل

 .فهو العنف بمبم كثمو خطبه، اا تشنعه ،  ا بهمل  عل .905 يضل

 

لادننل ماأنملا با  : ))قله  بو بكم  مما الشنبلني :الطريق التاسع عشر    

 بند هللا الغن ني ، لادننل  باو  ال م ، لادننل كثنام با   ياد ،  ا   حماد با  

  ناه  ا رمااوه هللا صااأر هللا  مام باا   أاي ، اا   بنااه  ا   أااي رالااي هللا

 أنه امأل قله إني تمكه فنكل  ل إا  خذتل به ل  تضأوا كتلب هللا ماببه بناد 

 .906((هللا امببه بأيديكل ا هل بنتي

كثناام باا   يااد  بااو  حمااد األمااأمي : إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه     

س لاانس بشاايء، لاانس بااذان، لاان: ، قناال فنااه ( اا  الطبقااة الماالبعة) الماادني

 . فللمجل العنف . 907بللقوي، العنف ، نقة، فنه لن 
                                                 

900
 .  351:   5الممند،   :   لمد ب  لنبل  
901
 . ا  ل بعدهل  15:   11،    211: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
902
 .  131: المعلرر ،   
903
 .  221:   3 نااا اال تداه ،   : الذهبي  
904
،  2المماجعالت ، ط : موماوياامر الادي  ال.  221:   2   121: رجله الشنعة فاي  مالنند المانة ، رقال :  حمد جعفم الطبمي  

 . ا  ل بعدهل  231:   1،    13: ، رقل 1112الجمعنة اشم  نة، بنمات ، 
905
 . ا  ل بعدهل  21:    1،    2133:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ب  لنبل ، رقل:  لمد ب  لنبل 
906
 .ا ل بعدهل 212:   2كتلب المنة،   :  بو بكم  مما الشنبلني 
907
 . 213:   2م التهذيم ،   اب  لجمن تهذي 
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 جهاوه الحاله، :  حمد ب   مم ب   أي ب   بي طللام، قنال فناه: ا نهل    

 .اهنل قد  نع  فلشمنلد ال يالح    جهته.908 رمل    جده، صدا 

 
لادننل  باو  ماعود : )) قله  بو بكم  مما الشنبلني :الطريق العشرون       

ب   ور لدننل  بو  وانة    األ مي    لبنم ب   بي الما ي لدننل  يد 

نلبه     بي الطفنال  ا   ياد با   رقال قاله لمال رجا  رماوه هللا صاأر هللا 

 أنه امأل    لجة الودا  كلا بغديم خل قله كأني قاد د ناه فأجباه اإناي 

تلرن فنكل الثقأن   لدهمل  كبم    ا خم كتالب هللا ا تمتاي فالنظماا كناف 

همل ال  يتفمقل لتر يمدا  أي الحوض اإا هللا  والي ا نال الاي تخأفوني فن

الم  نن  نل  خذ بناد  أاي رالاي هللا  نهمال فقاله  ا  كناه الناه فعأاي الناه 

 ال كالا فاي : فقله  نه ممعه هذا    رموه هللا صاأر هللا  أناه اماأل فقاله

 .909((المكلب إال قد ممعه بأذننه ارآه بعنننه

ابو وانة الواللح، ااأل مي، البنم :    رجلله إمنلده ال يالح ، ألا     

 .كأهل العفلء اقد مبا تفالنل  لوالهل. ب  ابي نلبه، ا بو الطفنل

 

: في كتلب فضلئل الالحلبة أللمد ب  لنبل  :الطريق الواحد والعشرون    

لاادننل  بااد هللا قااله لاادنني  بااي ناال األمااود باا   اال م ناال  بااو إماامائنل  اا  ))

ه قله رموه هللا صأر هللا  أنه امأل إني تلرن فانكل قل أبي سعيد طنة    

الثقأن   لدهمل  كبم    ا خم كتلب هللا لبل  مداد    المملء إلار األرض 

 .910 ((ا تمتي  هل بنتي اإنهمل ل  يفتمقل لتر يمدا  أي الحوض 

 

يااونس باا   بااي :  بااو إماامائنل ، هااو: إماانلده ال يالااح ، ألا  اا  رجللااه      

كلنه فنه أفأة :  قنل فنه( هـ152ت )) الكوفي  بو إممائنل  إمحل  المبنعي

اااديدو، نقااة ، صاادا  ، ال يُحاات  بحديثااه، الااعنف، كاالا يقاادل  ثماالا  أاار 

، لديثاه  ضاطمب، (اللظ التقنة ا تو ي  المهلل بان  رااو الشانعة) 911 أي

،  فاي هاذا قاله  زيادة عل  حديث الناسلديثه     بنه العنف ، لديثه فنه 

((. ياونس با   باي إماحل  لديثاه فناه  يالدو  أار النالا : ))لنبال  لمد ب  

إنمل ممعوا  ا   باي إماحل  لفظًال، اياونس ابناه مام  : يقولوا: )) فقنل له 

 اا   ياا  قاد ماام  إمامائنل ابنااه  ا   بااي إمااحل ، : قاله. فاي الكتاام فهاي  تاال

هااذا ااالهد قااوي  .912((اكتاام اهااو الااده ، فأاال تكاا  فنااه  ياالدو  ثاال يااونس 

                                                 
908
 .  112اتقميم الهذيم ،   .  215:   1 2اب  لجمن تهذيم التهذيم ،    
909
 . 211:   2كتلب المنة،   :  بو بكم  مما الشنبلني 
910
 .  1312: ، رقل 11:   1فضلئل الالحلبة ،   :  لمد ب  لنبل 
911
 .ا  ل بعدهل 311:   11تهذيم،   : اب  لجم 
912
 . 151:   3 ومو ة  قواه اش لل  لمد ب  لنبل ،   :  لمد ب  لنبل  
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 أاار تالاامر الماابنعي اابنااه الفنااده فااي األللديااث لماام خطااة ادا ااغ 

ا لمد قاد تعجام  ا  لاله ياونس ، ا قلرنتاه .  درامة لغليلت في نفومهل 

بلبنااه ، فك هماال لفااظ اكتاام  اا  الماابنعي لكاا   ياالدات األب يااونس  كثاام 

ا هاذا يعناي  ا ابناه كالا يُمالرا ذلاغ  يضال . خللفة لمل  ند النلا    ابنه 

اهكذا تبلده ه الء األداار اا  اوا المهالل بنانهل، اكثنام . ل لك  بدرجة  ق

 .     هل المنة في أفأة    ذلغ  

اهاذا المجال . 913اقد  اده اانخ الشانعة  باو جعفام الطوماي  ا  رجللاه     

يبدا  نه كلا يُخفي تشنعه ، فأل   ثام  ناد المانة  ا  ذكام  ناه اانعي إ ال ي 

فنااه ، لكاا   لوالااه ا مايلتااه اال ااانعي مااني رأاال  نااه  اا   ماامو ااانعنة كو

االمالاالدر الشاانعنة  مااكته  نااه إال الطومااي جعأااه  اا  .تشااهد  أاار تشاانعه

 . لك  اجدت له  ماايلت إ ل نة في بعض كتبهل. رجلله 

، الاعنف، ( هاـ111ت)العاوفي الكاوفي  طنة ب  معد ب  جنالدو: ا نهل     

 .914لن  ، انعي إ ل ي،  دلس

 

لدننل قتنبة لدننل جعفم با  : ))له التم ذي ق: الطريق الثاني العشرون      

مأنملا الضبعي    يايد المااغ  ا   طامر با   باد هللا  ا   ماماا با  

لالن  قله بعث رموه هللا صأر هللا  أنه امأل جنشل اامتعمل  أنهل  أاي 

ب   بي طللم فمضر في الممية فأصلب جلرية فأنكماا  أنه اتعلقاد  ربعاة 

  أنه امأل فقللوا إذا لقننل رماوه هللا صاأر     صحلب رموه هللا صأر هللا

فأقبال رمااوه هللا صااأر هللا  أنااه ... هللا  أناه امااأل  خبمنااله بمال صاان   أااي 

امأل االغضم يعمر في اجهه فقاله  ال تمياداا  ا   أاي  ال تمياداا  ا  

 أي  ل تميداا     أي إا  أنل  ني ا نال  ناه اهاو الاي كال  ا    بعادي 

ث لما  أميام ال نعمفاه إال  ا  لاديث جعفام با  قله  بو  نمار هاذا لادي

 .915((مأنملا

جعفم ب  مأنملا الضبعي  بو مأنملا : إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله      

نقة، العنف ، تمكه بعضهل لتشنعه،  ناه  خاذ  باد (: هـ 121ت )البالمي 

 -الاام ا  الالاانعلني التشاان ، كاالا اااديد الاابغض لأشاانخن   بااي بكاام ا ماام

اقاد . 917االشنعة اش ل نة جعأاوه  ا  رجاللهل اانقاوه. 916-لرالي هللا  نهم

 .918فنهل نظم ا نكمو ذكم اب  لبلا  ا  ل ة  للديثه

                                                 
913
 .  2:   5المنااا ،   : الذهبي 
914
 . 121:   1االتقميم،   .   113صغ  1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
915
 .  3212: ، رقل 311:    5المن  ،   : التم ذي  
916
 . بعدهل  ا  ل 15:  1،    135: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
917
 .211:   1،   2111: رجله الطومي ، رقل: ا  بو جعفم الطومي .  22: ،   311: رجله اب  دااد، رقل: اب  دااد الحأي 
918
 .  ا  ل بعدهل  15:  1،    135: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
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، (هاـ131ت)البالمي يايد ب   بي يايد الضبعي: يايد الماغ، هو: ا نهل 

بلشاللفة  أار ذلاغ فهاو .919العنف ، لنس بللقوي، نقة، ال بأا به: قنل فنه

 . خل  بللعنعنة هنل قد  نع ، اال يُعمر له لله

 

لدننل  حمد ب  بشلر لدننل : )) قله التم ذي: الطريق الثالث والعشرون     

 حمد ب  جعفم لدننل اعبة    مأمة ب  كهنل قله ممعه  بل الطفنل يحد  

    بي مميحة  ا  يد ب   رقل ااغ ااعبة  ا  النباي صاأر هللا  أناه اماأل 

هذا لديث لم  صاحنح اقاد  قله    كنه  واله فعأي  واله قله  بو  نمر

راك اعبة هذا الحديث     نموا  بي  بد هللا     يد ب   رقال  ا  النباي 

صأر هللا  أنه امأل ا بو مميحة هو لذيفة ب   مند الغفلري صللم النباي 

 .920((صأر هللا  أنه امأل 

مأمة ب  كهنل ب  لالن  الحضم ي  بو : إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله  

نقة، ُ تق  ، كلا فنه تشن  قأنل ، نقاة : ، قنل فنه(هـ121 -32)يحنر الكوفي 

اقااد  ااده الشاانعة اش ل نااة  اا  رجااللهل . 921نبااه  أاار تشاانعه ، كاالا يتشاان 

فللمجال الاعنف، ا أار  قال . 922اجعأه بعضهل    الشنعة الايدياة البتمياة

تقديم  دالته لل تثبه، ابمل  نه هنل قد  نع  ، فلشمانلد لال يثباه اتالالله  ا  

 .هتهج

، فناه تشان  ، ا كالا يُفضال  أنال  923 باو الطفنال  ال م با  اانأاة: ا نهل    

، ا ُراي  نااه كاالا  اا  أاا و  -رالااي هللا  اانهل - أاار الشاانخن  ا  ثماالا

 . 924الكنملننة ايُ    بمجعة  حمد ب  الحنفنة

ا  اال الطميااا الثاالني الااذي  ااالر إلنااه التم ااذي  اا  اااعبة، فهااو ال يالااح    

الااعنف، يااماي المناالكنم ، لاانس :  نمااوا  باال  بااد هللا، قناال فنااه  يضاال ألا 

 .925بللقوي

 

 خبمنال  باو دااد ماأنملا با  : ))قله النمالئي ::الطريق الرابع والعشرون   

:  خبمنل  بد المأغ با   باي أنناة ، قاله : لدننل  بو نعنل ، قله : منف ، قله 

                                                 
919
 .  212:   11،    135: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
920
 .  3213: ، رقل 311:    5المن  ،   : التم ذي  
921
 . 113:   3تهذيم ،   : اب  لجم 
922
،  132: رجاله ابا  دااد،  : ا ابا  دااد الحأاي.  321، 113، 111:   1رجاله الطوماي ،   :  باو جعفام الطوماي: نظم  اث  

352. 
923
لكنااه ال يُعااد (  .   313:   1   اااذرات الااذهم ،: اباا  العماالد الحنبأااي ) يُااماك  نااه ر ك النبااي ، ا  درن  اا  لنلتااه نماالا ماانن   

 . صحلبنل ، في الحقنقة ، فهو    كبلر التلبعن   
924
ا  ُااانم هناال إلاار  ناه ُاجااد  اا  انااا هااذا .  352صااغ  1رجااله ابا  دااد ،   : ا اباا  دااد الحأااي .  313:   1نفاس المالاادر،    

أنل  أار الخأفالء الاذي  مابقوه ،ا الحاديث الاذي رااه يتفاا  ا  التلبعي، لك  الجمح  مبا    التعديل ، خلصة ا  نه نبه  نه كلا يُفضل  

 .  ذهبه 
925
 .  231:   21تهذيم الكمله ،   : الماي 
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له خمجاه  ا  لدننل الحكل    معند با  جبنام  ا  با   بالا  ا  بميادو قا

 -صاأر هللا  أناه اماأل  - أي إلر النم  فم يه  نه جفوو فقد ه  أر النبي 

يتغنم اجهه  -صأر هللا  أنه امأل  -فذكمت  أنل فتنقالته فجعل رموه هللا 

قله يل بميدو  لمه  الر بللم  نن      نفمهل قأه بأر يل رموه هللا قله    

 . 926. ((كنه  واله فعأي  واله 

 باو نعانل الفضال با  دكان ، االحكال با  : ال يالاح، ألا  ا  رجللاه إمنلده   

 . تنبة، مبا تفالنل لللنهمل اتبن  انهمل العنفلا انعنلا إ ل نلا

 

 خبمنل  حمد ب  المثنار ، قاله )) ارااية    ::الطريق الخام  والعشرون  

لدننل  بد المأغ ب   بي أننة    الحكال  ا  ماعند : لدننل  بو  لمد ، قله : 

صاأر هللا  -لادنني بميادو قاله بعثناي النباي :   جبنم    با   بالا ، قاله ب

    أي إلار الانم  فم ياه  ناه جفاوو فأمال رجعاه ااكوته إلار  - أنه امأل 

فمف  ر مه إلي اقاله يال بميادو  ا  كناه  -صأر هللا  أنه امأل  -رموه هللا 

 .927(( واله فعأي  واله 

 حمد با   باد هللا  : بو المد الابنمي : إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله     

لاانس بااه بااأا، : ، قناال فنااه( هااـ213)الكااوفي باا  الابناام باا   ماام باا  درهاال

ياأتي بمال ال يماياه انعي ، نقة، كثنم الخطاأ فاي لاديث مافنلا ، لاه  اهالل، 

ح ااالا .929ا ده الشنعة اش ل ناة  ا  رجاللهل .928 ل ة النلا، ا ل به بأا

اهال  ا  ياأتي بمال ال يمياه .   ذلغ  ا الابنمي هذا العنف البطل ا دالاة

 . !!!! ل ة النلا تُقبل راايته ايكوا نقة    

الحكل ب   تنبة الكوفي، اهو العنف اانعي إ ل ي كمل مابا اا : ا نهل   

 .فالأنل للله

 

 خبمناال ااصاال باا   بااد : ))قااله النماالئي :الطريااق السااادس والعشاارون  

ب  فضنل    األجأح     بد هللا ب  بميدو ،     بنه قاله بعثنال  األ أر   

إلر النم     خللد ب  الولناد ابعاث  أنال  -صأر هللا  أنه امأل  -رموه هللا 

 أر جني آخام اقاله إا التقنتمال فعأاي  أار النالا اإا تفمقتمال فكال االاد 

ر  نكماال  أاار لدتااه فأقنناال بنااي  بنااد  اا   هاال الاانم  اظهاام الممااأموا  أاا

المشاامكن  فقتأناال المقلتأااة اماابننل الذريااة فلصااطفر  أااي جلريااة لنفمااه  اا  

                                                 
926
 . 152: ،   1المن  الكبمك ،   : النملئي 
927
 .  225: ،   1المن  الكبمك ،   : النملئي 
928
 .113:   3ب  لنبل في  أل الجمح االتعديل،     ومو ة  قواه اش لل  لمد: ا لمد ب  لنبل.115:   1تهذيم ،   : اب  لجم 
929
 .ا ل بعدهل 125:   2رجله الشنعة في  ملنند المنة،   :  حمد جعفم الطبمي 
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 930...((-صاأر هللا  أناه اماأل  -المبي فكتم بذلغ خللد ب  الولند إلر النبي 

 . 

 حماد با  فضانل با  أااااا با  جميام : إمنلده ال يالح ، ألا    رجللاه  

ااانعي : ، قناال فنااه( هااـ215ت)الضاابي  ااوالهل  بااو  بااد الااملم  الكااوفي

اجعأاه .931 حتمر، صدا ، ال يُحت  به، نقة، ال بأا به ، يغأاو فاي التشان 

فللمجل العنف، انعي إ ل ي ، كلا يُملرا  .932الشنعة    رجللهل اانقوه

التقنااة فااي   قتااه بأهاال الحااديث ا اا  يونقااه فهااو جلهاال بحقنقااة  ذهبااه ،  ا 

 . ُ غفل

ياة  بااو لجنااة الكناادي األجأااح الكناادي يحنار باا   بااد هللا باا   علا: ا انهل    

الاعنف، لانس باذان،  فتاٍم ، نقاة، كالا  أار : ، قنال فناه( هـ135ت)الكوفي

ا اده الشانعة  ا  . 933ر ي موء، انعي، صدا ، لنس بللقوي ، ال يُحت  به

 .934رجللهل

 بااد هللا باا  بمياادو باا  الحالاانم األمااأمي  بااو مااهل المااما ي : ا اانهل    

جالئا الحاديث، : قنل فناه ( ـه 115 ا115: هـ، توفي 11:الد نحو)القلالي 

نقة، صدا ، لد     بعض الالحلبة الل .  935له  نلكنم، العنف الحديث

يمم   نهل ، كعمم ا لئشة، توقف  لمد في مامل ه  ا   بناه بميادو لال ينفاه 

الال يُثبتااه، لكاا  إبااماهنل الحمبااي نفاار ماامل ه  اا   بنااه، اقااد راك  اا   بنااه 

ماامل ه  اا   بنااه ، فللمجاال فللمجاال الااعنف ،الاال يثبااه . 936 للديااث ُ نكاامو

 .لد   م  لل يمم  

لدننل الفضل ب  دكان   ا  ابا  : ارااية**  :الطريق السابع والعشرون   

:  باي أنناة  ا  الحكاال  ا  ماعند باا  جبنام  ا  ابا   باالا  ا  بميادو قااله 

 مرت     أاي إلار الانم  فم ياه  ناه جفاوو ، فأمال قاد ه  أار رماوه هللا 

 أنل فنقالته ، فجعل اجه رموه هللا صأر هللا ذكمت : صأر هللا  أنه امأل 

بأار يال :  لمه  الر بللم  نن      نفماهل ، قأاه : "  أنه امأل يتغنم فقله 

 .   937"((   كنه  واله فعأي  واله : قله ! رموه هللا 

الفضاال باا  ذكاان ، االحكاال باا   تنبااة، : إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه    

 . كمل مبا  ا بننله اهمل العنفلا، اانعنلا إ ل نلا

 

                                                 
930
 .  222: ،   1المن  الكبمك ،   : النملئي 
931
 . 211صغ  1تهذيم ،   :  ب  لجم 
932
 . 255:   1رجله اب  دااد،   : اب  دااد الحأي:  نظم  ث  
933
 .  222:   2تهذيم الكمله ،   : الماي 
934
 . 51:   1رجله الشنعة في  ملنند المنة،   :  حمد جعفم الطبمي 
935
 . 213:   2 ومو ة  قواه اش لل  لمد،   :  لمد ب  لنبل 
936
 . 113:   3تهذيم ،   :  ب  لجم 
937
 .  31:   1المالنف ،   : اب   بي انبة 
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 خبمنل لم ي با  ياونس با  : ))قله النملئي  :الطريق الثامن والعشرون   

لدننل  بد الم ل     ومر الالاغنم : لدننل  بو أملا ، قله :  حمد ، قله 

    بد الملم  ب  ملبط    معد ب   بي اقل  قله كنه جللمل فتنقالاوا 

يقوه  -صأر هللا  أنه امأل  -  أي ب   بي طللم فقله لقد ممعه رموه هللا

له خالله ن نة ألا تكوا لي االدو  نه   لم إلاي  ا  لمام الانعل مامعته 

يقوه إنه  ني بمنالة هلراا     ومر إال  ناه ال نباي بعادي امامعته يقاوه 

أل طاان  المايااة أاادا رجاا  يحاام هللا ارمااوله ايحبااه هللا ارمااوله اماامعته 

 . 938.((يقوه    كنه  واله فعأي  واله 

 للغ ب  إممل نل ب  درهل النهدي  بو : إمنلده ال يالح، ألا    رجلله      

اصاافه . نقااة  ااتق  ، اااديد التشاان  : ، قناال فنااه(هااـ 212ت)أماالا الكااوفي 

يعنااي الحماا  باا  صااللح  أاار  بلدتااه . كاالا لمااننل ))  ماافنلا الثااوري بأنااه

الجو جلني، ا نر هذا ك ل المعدي اهو إبماهنل ب  يعقوب . اموء  ذهبه

بذلغ  ا الحم  ب  صللح ب  لي     بلدته كلا يتشن  فتبعه  للاغ هاذا فاي 

ابمال  ناه كالا كاذلغ .  940اجعأه الشنعة اش ل نة    رجللهل. 939(( األ مي 

 .االمااية تتفا     ذهبه فلشمنلد ال يالح    جهته 

ت )الكاوفي  بد الم ل ب  لمب ب  مأل النهدي الم ئي  بو بكما نهل       

ال بااأا بااه، فنااه الااعف فااي الحااديث، فنااه لاان ، نقااة، : ، قناال فنااه(هااـ112

ح بللممل  إال نلدرا، لل يك  اب   صدا ،  نكمت  أنه  للديث، لل يك  ياُلمق

اذكااامه  اااللل الشااانعة  باااو جعفمالطوماااي  ااا  بااان  .941المبااالرن يمااام   ناااه

 .942رجلله

 

نقاة، كثنام ( : هاـ111 ت) الجمحي المكي  بد الملم  ب  ملبط: ا نهل     

اشرمله،  رمل    معد ب  ابي اقل  اأنمه    الالحلبة الال يثباه اناه 

 .فلشمنلد  نقط     جهته. 943 درن االدا  نهل

  

لادننل ااميغ  ا  لاني : ))قله ب   بي انبة :الطريق التاسع والعشرون   

بننل  أاي جللمال فاي الملباة إذ جالء : ب  الحلر     ربلح ب  الحلر  قله 

   هذا ، فقاللوا : الم ل  أنغ يل  والي ، فقله : ل  أنه  نم المفم فقله رج

                                                 
938
 .  211: ،   1المن  الكبمك ،   : النملئي 
939
 . ا  ل بعدهل 2:   1تهذيم التهذيم ،   : ا اب  لجم. ا  ل بعدهل  11:   22تهذيم الكمله،   : الماي 
940
 .  11:   2رجله الشنعة في  ملنند المنة،   :  حمد جعفم الطبمي 
941
 .ا ل بعدهل 211:   5تهذيم التهذيم ،   : ا اب  لجم. ا  ل بعدهل   11صغ  11تهذيم الكمله،   : الماي 
942
 .  313:   1رجله الطومي،   :  بو جعفم الطومي 
943
 .123:   5تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم 
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إناي مامعه رماوه هللا صاأر هللا  أناه : هذا  بو  ياوب االنالالري ، فقاله : 

 .944" ((   كنه  واله فعأي  واله : " امأل يقوه 

اميغ ب   بد هللا ب   بي اميغ النخعاي : إمنلده ال يالح، ألا    رجلله   

نقاة، لانس بشايء  ناد يحنار (: هاـ122-111)  هللا الكاوفي القلالاي  بو  باد

القطلا تمكه االعف لديثه جادا، أنام ُ اتق  ايغأاط ، ُ خأاط ، صادا ، لاه 

: قااله اباا  المباالرن .  ناالكنم، لااس بااللقوي، كثناام الخطااأ ، ماايء الحفااظ جاادا

ميء الحفظ، ُ ضطمب الحاديث : قله الجو جلني.اميغ لنس لديثه بشيء 

نُماام إلاار التشاان  .  ا اااميغ ال يبااللي كنااف لااد ، كاالا يُاادلسكاال. ،  لئاال

الُمفمط ،  اقد ُلكي  نه خ ر هذا، فقنل كلا يُقدل  أنل  أر  ثملا ال  أر 

 اقاله.  945 ده اب  قتنبة    رجله الشانعة. كلا  شهورا بللتدلنس. الشنخن 

 كلا صداقل إال  نه  لئل    القالد أللي المذهم مايء الحفاظ: )) األ دي 

ماامعه : ))  بااو دااد الاادهلا  اقااله. 946(( كثناام الااوهل  ضااطمب الحااديث

فعأااا .  947(( أااي خناام البشاام فماا   باار فقااد كفاام: اااميغ باا   بااد هللا يقااوه

اال ريم  ا هذا لنس  أر ظالهمه ، فاها ااميكل : ))الذهبي  أر ذلغ بقوله 

خنام البشام فاي ال يعتقد  قطعل   ا  أنل خنم    االنبنلء  ل بقار إال  ناه  راد 

ا تبميامه هاذا صاحنح . 948((اقه ، اب  اغ هو خنم البشم في  يلل خ فته

إا كلا اميغ مننل ُ تشانعل ، ا  ال إا كالا اانعنل إ ل نال ، فهاو يقاوه باذلغ، 

ألا اش ل نة قد فضأوا  ئمتهل  أر األنبنلء،  ناد ل جعأاوهل يعأماوا  ال كالا 

صااح هااذا فواالااح  نااه  ا  فااها. 949ا اال ماانكوا ،ا أااللوا فاانهل أأااوا كبنااما

المجل كلا رافضنل أللنل في التشن  االمفض االماببنة ، بأاغ باه األ ام إلار 

ا  ل  ل ُراي  نه لل يك  أللنل اكالا يحاط .  تكفنم    يخللف  وقفه البلطل 

 أر المافضة، فهو إ ل  نه فعل ذلغ تقنة  أر طميقة اش ل نة لتضأنل   هال 

نااد ل ُماابل  اا   وقااف اااميغ  اا   أااي الماانة، لتاار  ا  لمااد باا  لنباال  

فهذا الهد  أر  ا المجل كلا يجتهد  أر إخفلء . 950ال  دري: ا ثملا قله 

 .الأهل إال إذا كلا قله ذلغ في  ملأة    لنلته نل أنم  وقفه. للله

                                                 
944
 .  11:   1المالنف ،   : اب   بي انبة 
945
 .  131: المعلرر ،   
946
ا . 1151: ل، رقا 225:   2 وماو ة  قاواه اش الل  لماد ،   : ا  لماد با  لنبال .  232:  3تهاذيم التهاذيم ،   : اب  لجام 

 .  215: ، رقل 111: جل   التحالنل في  لكلل الممامنل ،  : الع ئي
947
 .2:   5الكل ل في الضعفلء،   : اب   دي 
948
 .  231:   3 نااا اال تداه ،   : الذهبي 
949
األ اللي،   : لبوياه ا اب  ب. ا  ل بعدهل  111:   2ا  ل بعدهل،    311ا  ل بعدهل،  311:   1الكلفي ،   : الكأنني:  نظم  ث  

 . 333:   2االلتجل  ،   : ا الطبممي .  331:   3
950
 .1151: ، رقل 225:   2 ومو ة  قواه اش لل  لمد ،   :  لمد ب  لنبل  
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ا  ل الشنعة اش ل نة فهال  يضال جعأاوه  ا  رجاللهل، ا ا   صاحلب بعاض   

لكا  خ صاة . 951في كتبهل الخلصة بهل ئمتهل ، ارااا  نه راايلت إ ل نة 

لله المجل  نه العنف ، االماجح  نه انعي إ ل ي كالا يُمالرا التقناة فاي 

 .  قته بأهل الحديث

 

لدننل  بو  علاية  ا   ومار با  : ))قله اب   بي انبة  :الطريق الثالثون   

قدل  علاية في بعض لجلته :  مأل     بد الملم  ب  ملبط    معد قله 

تقااوه هااذا : ] مااعد فااذكماا  أناال فنااله  نااه  علايااة فغضاام مااعد فقااله  فأتااله

له ن   خالاله : " ، ممعه رموه هللا صأر هللا  أنه امأل يقوه [ المجل 

الا تكوا لي خالأة  نهل  لم إلي    الدننل ا ل فنهل ، اممعه رماوه هللا 

 . 952...((   كنه  واله فعأي  واله ، : صأر هللا  أنه امأل يقوه 

 

 بااو  علايااة، الااعنف، ااانعي ، ماابا : إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه   

( : هاـ111 ت) الجمحاي المكاي  بد الملم  ب  مالبط: ا نهل. تفالنل للله

نقة، كثنم اشرمله،  رمل    معد ب  ابي اقل  اأنمه    الالحلبة الال 

 .فلشمنلد  نقط     جهته. 953يثبه انه  درن االدا  نهل

 

لادننل ااميغ  ا   باي : ))قاله ابا   باي اانبة  :الثالثاونالطريق الواحد و  

دخل  بو هميمو الممجد فلجتمعنل إلنه ، فقلل إلناه : يايد االادي     بنه قله 

: "  ممعه رموه هللا صأر هللا  أناه اماأل يقاوه !  نشدن بلهلل : الب فقله 

: له ، فقا"    كنه  واله فعأي  واله ، الأهل ااه    اااله ا الد  ا   الداه 

 . 954: ...((نعل ، فقله الشلب 

اميغ ب   بد هللا، العنف، انعي، مبا : إمنلده ال يالح، ألا    رجلله   

 .تفالنل للله

 بو ياياد  دااد با  ياياد با   باد الاملم  األادي الا الفمي  باو :  ا نهل   

الاعنف، لانس بثقاة، لانس : ، قنال فناه( هاـ 151ت )يايد الا الفمي الكاوفي

  .955 بقوي

لدننل الحمان  با  إماحل  ننال : ))قله الطبماني : يق الثاني والثالثونالطر  

يحناار الحماالني نناال اااميغ  اا  الحماا  باا  الحكاال ،  اا  رياالح باا  الحاالر  

                                                 
951
اش الل  أاي، تمجماه  ا  : ا  لماد الملمالني الهماداني. ا  ال بعادهل 111:   2االلتجال ،   :  باو  نالاور الطبمماي:  نظم  ث  

 .  212: الفالوه المختلرو ، دار المفند، بنمات ،  : ا المفند .  233:   1من  امتلدالي،   الفلرمنة ل
952
 .  11:   1المالنف ،   : اب   بي انبة 
953
 .123:   5تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم 
954
 . 23-23:   1المالنف ،   : اب   بي انبة 
955
 . 133:   2تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم 
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كنل قعودا     أي رالي هللا  ناه فجالء ركام  ا  األنالالري : النخعي قله 

الماا ل  أنااغ ياال  والناال فقااله  أااي رالااي هللا  نااه :  أاانهل العماالئل فقااللوا 

:))..956 . 

ااميغ با   بادهللا، الاعنف، اانعي ، : إمنلده ال يالح، ل   ا  رجللاه       

 .مبا تفالنل للله

يحنر ب   بد الحمناد با   باد هللا با   نماوا با  بشامن  الحمالني : ا نهل    

الاعنف،لنس باه باأا، لانس بثقاة، صادا ،  : ، قنال فناه( هـ221ت )الكوفي

را، لاد   ا  رااو لال يمام   تشن ، كلا يمم  األللديث، كلا يكاذب جهال

اقاد  اده الشانعة اش ل ناة . 957 نهل، ابعضهل لال يادركهل ،  تامان الحاديث

  . 958   رجللهل

، يخطاص كثناما، يهال ،  باو الحكال الكاوفي الحم  ب  الحكل النخعاي: ا نهل  

 .959يممل ، نقة

لاادننل إبااماهنل باا  نلئأااة )):: قااله الطبمانااي :الطريااق الثالااث والثالثااون     

األصبهلني ننل إممل نل ب   مما البجأي ننل  بو إممائنل الم ئي    الحكل 

نلااد  أاي النالا فاي :     بي مأنملا  يد ب  اهم  ا   ياد با   رقال قاله

الملبة    مم  رموه هللا صأر هللا  أناه ا ماأل يقاوه الاذي قاله لاه   فقالل 

: رموه هللا صأر هللا  أنه ا مأل يقوه  متة  شم رج  فشهداا  نهل ممعوا

 .960((الأهل    كنه  واله فعأي  واله الأهل ااه    اااله ا لد     لداه 

 

إمامل نل با  خأنفاة العبماي  باو إمامائنل : إمنلده ال يالح، ألا    رجلله  

الااعنف، ال يُكتاام : ، قناال فنااه( هااـ111ت)باا   بااي إمااحل  الم ئااي الكااوفي

دا ، ال يُحاات  بحديثااه، لاانس بثقااة، ُ فتااٍم  ائااغ، لديثااه، ااانعي  غاالٍه، صاا

 .962ا ااده الشاانعة  اا  رجااللهل.961رافضااي اااتلل، ال يكااذب، ُ نكاام الحااديث

 .الحكل ب   تنبة، العنف ، انعي إ ل ي مبا تفالنل للله: ا نهل

 

لااادننل  لماااد بااا   هنااام : ))قاااله الطبماناااي :الطرياااق الراباااع والثالثاااون    

مالبوري ننال إماحل  با  إمامل نل لنوياه التمتمي ننل  أي ب  لمب الجند ي

ننل لبنم ب  لبنم  خو لمااو الايالت  ا   باي إماحل   ا   ماما با  ذي 

خطام رماوه هللا صاأر هللا  أناه ا ماأل ياول أاديم :  م ا  يد ب   رقل قالال
                                                 

956
 . 123:   3لمعجل الكبنم ،   ا: الطبماني 
957
 . 111:   11تهذيم ،   : اب  لجم 
958
 . 233:   2رجله الطومي ،   : ا  بو جعفم الطومي. 311،  315:   1طمائف المقله ،   :  أي البماجمدي :  نظم  ث  
959
 .  121: ،  1تهذيم ،   : اب  لجم 
960
 . 121:   5المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
961
 .115:   12هذيم ،   ت: اب  لجم 
962
 .13:   1رجله الطومي،   :  بو جعفم الطومي 
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   كناه  اواله فعأاي  اواله الأهال ااه  ا  اااله ا الد  ا   الداه : خل فقله 

 . 963 ((اانالم    نالمه ا         لنه  

لبنم ب  لبنم الكاوفي  خ لمااو الايالت : إمنلده ال يالح، ألا    رجلله 

ا نهل  بو إماحل  المابنعي، الاعنف ، اانعي . 964، العنف، ااهي الحديث

 .إ ل ي مبا تفالنل للله

 

لاادننل إبااماهنل باا  نلئأااة : ))قااله الطبمانااي :الطريااق الخااام  والثالثااون   

ي ننل يحنار با  ماأمة با  كهنال  ا  األصبهلني ننل إممل نل ب   مما البجأ

كنه جللمل في  جأس بني األرقل فأقبل رجل :  بنه     بد هللا الشنبلني قله

 .965: ....((    ماد يمنم  أر دابته لتر اقف  أر المجأس فمأل فقله 

 بااو جعفاام يحناار باا  مااأمة باا  كهناال : إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه   

لاانس بشاايء، ال يُحاات  بااه، ااانعي الااعنف، : ، قناال فنااه(هااـ121ت)الكااوفي

 .966 غلٍه،  تمان

 -32)ماأمة با  كهنال با  لالان  الحضام ي  باو يحنار الكاوفي : ا نهل    

نقة، ُ تق  ، كلا فنه تشن  قأنال ، نقاة نباه  أار تشانعه ، : ، قنل فنه(هـ121

اقااد  ااده الشاانعة اش ل نااة  اا  رجااللهل اجعأااه بعضااهل  اا  . 967كاالا يتشاان 

فللمجاال الااعنف، ا أاار  قاال تقااديم  دالتااه لاال . 968ةالشاانعة الايديااة البتمياا

 .تثبه، ابمل  نه هنل قد  نع  ، فلشمنلد لل يثبه اتاللله    جهته

لادننل إباماهنل با  هلاال :  ))قاله الطبماناي: الطريق الساادس والثالثاون   

البغوي ننل كثنم ب  يحنر ننل  بو  وانة     باي بأا   ا   ماما با   نماوا 

بلا فجلءه مبعة نفم اهاو يو باذ صاحنح قبال  ا يعمار كنل  ند اب   : قله 

  ل تمالر : ) فقله له نبي هللا صأر هللا  أنه ا مأل ... يل اب   بلا : فقللوا 

 ا تكوا  ني بمنالة هلراا     ومر إال  نغ لماه بنباي إناه ال ينبغاي  ا 

(  ...  نه الي كل  ا    بعادي : ) اقله له : قله (  ذهم إال ا نه خأنفتي 

 .969( .... ((   كنه  واله فعأي  واله : ) اقله 

                                                 
963
 . 112:   5المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
964
 2الكل ال فاي الضاعفلء،   : اابا   ادي.311:   3الجامح االتعاديل،   : ااب   بي للتل. 21:   11تلريخ اشم ل ،   : الذهبي 

  :315 . 
965
 . 113:   5  المعجل الكبنم ، : الطبماني 
966
 . 155:   11تهذيم ،   : اب  لجم 
967
 . 113:   3تهذيم ،   : اب  لجم 
968
،  132: رجاله ابا  دااد،  : ا ابا  دااد الحأاي.  321، 113، 111:   1رجاله الطوماي ،   :  باو جعفام الطوماي: نظم  اث  

352. 
969
 .  12:    12المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
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الوالالح  باو  واناة، الاعنف، اقاد مابا : إمنلده ال يالح ألا    رجللاه   

لانس بثقاة، فنااه :  باو بأا  يحنار باا   بار ماأنل الكاوفي: ا انهل. تفالانل لللاه

 .970نظم، يُخطص،  ذكور في الضعفلء

 

لاادننل  بنااد العجأااي نناال )):  قااله الطبمانااي  :الطريااق السااابع والثالثااون   

الحم  ب   أي الحأواني ننل  مم ب   بلا ننل  للغ ب  الحمان  با   للاغ با  

الحويم   خبمني    جدي  للغ ب  الحويم  قاله ، قاله رماوه هللا صاأر 

 . 971((   كنه  واله فعأي  واله : ) هللا  أنه ا مأل 

د الهاذلي  باو الحما  با   أاي با   حما:  إمنلده ال يالاح، ألا  ا  رجللاه   

نقة، لك   لماد با  لنبال تكأال : ،قنل فنه(هـ232ت) أي الحأواني نايل  كة

ق اله ... تبأغناي  ناه  اانلء  كمههال : )) فنه، الل يحمده، ا مل قلله فنه  ...: ا 

مأمة ب  ابنم     أل الحأاواني ، ))اُمبل ((.  هل الثغم  نه أنم راالن 

 .به توننقه فللمجل لل يث .972((يم ر في الحي: فقله 

 مااماا باا   باالا : ،  ا هااو973 ماام باا   باالا باا   فالا ، الااعنف: ا انهل    

 ا هاو  ماماا با  ابالا با   ماماا .   974الكوفي ، جعأه الشنعة    رجللهل

 . 975، العنف، لنس بللقوي، لنس بثقة(هـ212ت)المأمي الوامطي

  للغ ب  الحمن  ب   للاغ با  الحورياث ، الظالهم  ناه  جهاوه ،: ا نهل    

 للاغ با  الحما  : لكا  الاماجح  ناه. فأل ا ثم له  أر لله، اال  أر تمجمة

 . 976ب   للغ ب  الحور ، اهذا ُ نكم الحديث،  ارده الذهبي في الضعفلء

 

لدننل  حمد ب  بشلر لدننل  حمد : ))ارااية :الطريق الثامن والثالثون   

يحد     ب  جعفم لدننل اعبة    مأمة ب  كهنل قله ممعه  بل الطفنل 

ابي مميحة  ا  يد ب   رقل اغ اعبة    النبي صأر هللا  أنه ا مأل قله 

هذا لديث لم  : قله  بو  نمر".    كنه  واله فعأي  واله 

 .977((صحنح

    

ماأمة با  كهنال با  لالان  الحضام ي  :إمنلده ال يالح، ل     رجللاه     

ا فنه تشن  قأنال ، نقة، ُ تق  ، كل: ، قنل فنه(هـ121 -32) بو يحنر الكوفي 

                                                 
970
 . 1115: المغني في الضعفلء، رقل: االذهبي. 233:   1لضعفلء،   الكل ل في ا: اب   دي 
971
 .  211:   11المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
972
 .212:   1تهذيم ،   : اب  لجم 
973
 .   125:   2المنااا ،  : الذهبي 
974
 .211:   1رجله النجلاي،   :  بو العبلا النجلاي 
975
 . 11:   2تهذيم ،   : اب  لجم 
976
 . 5131: المغني في الضعفلء، رقل: الذهبي 
977
 . 133:   5المن  ،   : التم ذي 
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اقاد  اده الشانعة اش ل ناة  ا  رجاللهل . 978نقة نبه  أر تشنعه ، كلا يتشن 

فللمجال الاعنف، ا أار  قال . 979اجعأه بعضهل    الشنعة الايدياة البتمياة

 .تقديم  دالته لل تثبه

، فناه تشان  ، ا كالا يُفضال  أنال  980 باو الطفنال  ال م با  اانأاة: ا نهل    

، ا ُراي  نااه كاالا  اا  أاا و  -الااي هللا  اانهل ر- أاار الشاانخن  ا  ثماالا

 . 981الكنملننة ايُ    بمجعة  حمد ب  الحنفنة

لادننل  باد هللا : ))في  مند  لمد با  لنبال : الطريق التاسع والثالثون      

لدنني  بي ننل الفضل ب  دكن  ننل ب   باي  ننناة  ا  الحما   ا  ماعند با  

أاي الانم  فم ياه  ناه جفاوو جبنم    ب   بلا    بميدو قله أاات     

فأمل قد ه  أر رموه هللا صأر هللا  أنه ا مأل ذكمت  أنل فتنقالته فم يه 

اجااه رمااوه هللا صااأر هللا  أنااه ا مااأل يتغناام فقااله ياال بمياادو  لمااه  الاار 

بااللم  نن   اا   نفمااهل قأااه بأاار ياال رمااوه هللا قااله  اا  كنااه  ااواله فعأااي 

 .982(( واله

الفضاال باا  دكاان ، الااعنف ، ااانعي : جللااهإماانلده ال يالااح ، لاا   اا  ر    

ا نهل الحم  البالامي، نقاة، لكناه كالا كثنام .  إ ل ي، مبا  ا فالأنل للله

 .983اشرمله االتدلنس، اهو هنل قد  نع 

 

لدننل  بد هللا لادنني  باي : ))في  مند  لمد ب  لنبل:  الطريق األربعون   

ند ب  اهام قاله ننل  حمد ب  جعفم ننل اعبة     بي إمحل  قله ممعه مع

نشد  أر النلا فقلل خممة  ا متة     صحلب النبي صأر هللا  أناه ا ماأل 

فشااهداا اا رمااوه هللا صااأر هللا  أنااه ا مااأل قااله  اا  كنااه  ااواله فعأاار 

 .984(( واله

اباو إماحل  المابنعي، الاعنف ، اانعي، : إمنلده ال يالح، ألا  ا  رجللاه  

الهااااااذلي   حمااااااد باااااا  جعفاااااام أناااااادر: ا اااااانهل. ماااااابا تفالاااااانل لللااااااه 

نقة ، فنه أفأة ابا دو، اكالا يُخطاص  ماملء الامااو ، ( : هـ113ت)البالمي

لا ه اعبة  شمي  منة لل  كتم : ممعه أندًرا يقوه:     لمد ب  لنبلا

                                                 
978
 . 113:   3تهذيم ،   : اب  لجم 
979
،  132: رجاله ابا  دااد،  : ا ابا  دااد الحأاي.  321، 113، 111:   1رجاله الطوماي ،   :  باو جعفام الطوماي: نظم  اث  

352. 
980
لكنااه ال يُعااد (  .   313:   1اااذرات الااذهم ،   : اباا  العماالد الحنبأااي ) نماالا ماانن  يُااماك  نااه ر ك النبااي ، ا  درن  اا  لنلتااه  

 . صحلبنل ، في الحقنقة ، فهو    كبلر التلبعن   
981
ا  ُااانم هناال إلاار  ناه ُاجااد  اا  انااا هااذا .  352صااغ  1رجااله ابا  دااد ،   : ا اباا  دااد الحأااي .  313:   1نفاس المالاادر،    

با    التعديل ، خلصة ا  نه نبه  نه كلا يُفضل  أنل  أار الخأفالء الاذي  مابقوه ،ا الحاديث الاذي رااه يتفاا  ا  التلبعي، لك  الجمح  م

 .  ذهبه 
982
 .   332:   5الممند،   ممة قمطبة، القلهمو،  ذيل بألكلل اعنف األرنلؤاط ،   :  لمد ب  لنبل  
983
 .  212:   1تقميم التهذيم،   : اب  لجم 
984
 . 311:   5الممند،   ممة قمطبة، القلهمو،  ذيل بألكلل اعنف األرنلؤاط ،   :   لمد ب  لنبل 
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 لمابه :     لد أنمه انبًل، اكنه إذا كتبه  نه  مالاته  أناه، قاله  لماد

 .986العفه يحنر ب  معند.985((    ب دته كلا يفعل هذا

 

لدننل  بد هللا لدنني  باي : )) في  مند  لمد: الطريق الواحد واألربعون    

جم  : ننل لمن  ب   حمد ا بو نعنل المعنر قلال ننل فطم     بي الطفنل قله

 أي رالي هللا تعللر  نه النلا في الملبة نال قاله لهال  نشاد هللا كال ا امئ 

م خال  ال مام  لمال  مأل مم  رموه هللا صأر هللا  أنه ا مأل يقوه يول أدي

 .987...((وقال أبو نعيمقلل فقلل ن نوا    النلا 

ابااو نعاانل الفضاال باا  دكاان ، افطاام باا  : إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه  

 . خأنفة، ا بو الطفنل، هوؤالء العفلء، انعة، مبا تفالنل  لوالهل

 

نل لادن:  خبمنل  بو دااد ، قاله .: ))قله النملئي : الطريق الثاني واألربعون 

لادننل  باو إماحل   ا   ياد با  : لدننل اميغ ، قله :  مماا ب   بلا ، قله 

ممعه  أي ب   بي طللم يقوه  أر  نبم الكوفة إني  نشاد هللا : يثن  ، قله 

 ا  مام  رماوه  -صأر هللا  أنه امأل  -رج  اال  نشد إال  صحلب  حمد 

واله فعأااي يقااوه يااول أااديم خاال  اا  كنااه  اا -صااأر هللا  أنااه امااأل  -هللا 

 . 988...(( واله

 ماماا با   بالا الكاوفي ، جعأاه الشانعة : إمنلده ال يالح، ألا  ا  رجللاه  

 ا هاااااو  ماااااماا بااااا  ابااااالا بااااا   ماااااماا الماااااأمي .   989 ااااا  رجاااااللهل

 . 990، العنف، لنس بللقوي، لنس بثقة(هـ212ت)الوامطي

ا ااانهل ااااميغ بااا   باااد هللا، ا باااو اماااحل  المااابنعي ، الاااعنفلا، اااانعنلا  

 .مبا تفالنل لللنهمل إ ل نلا،

 
لدننل : ا خبمنل  بو دااد ، قله : ))قله النملئي :الطريق الثالث واألربعون  

لدننل فطم ،     باي الطفنال  ال م با  اانأاة قاله :  حمد ب  مأنملا ، قله 

 -جماا   أااي الناالا فااي الملبااة فقااله  نشااد باالهلل كاال ا اامئ ماام  رمااوه هللا 

ديم خال  ال مام  فقالل  نالا فشاهداا  ا يقاوه ياول أا -صأر هللا  أناه اماأل 

قااله يااول أااديم خاال  لمااتل تعأمااوا  نااي  -صااأر هللا  أنااه امااأل  -رمااوه هللا 

                                                 
985
 .  223:   3،    2215:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ، رقل: ا  لمد ب  لنبل .  13:   2التقميم ،   : اب  لجم 
986
 . 21:   1تهذيم التهذيم ،   : ااب  لجم.  311:   5،   2323: المنااا ، رقل: الذهبي 
987
 . 321:   3الممند ، بألكلل اعنم األرنلؤاط ،   :  لمد ب  لنبل 
988
 .  221: ،   1المن  الكبمك ،   : النملئي 
989
 .211:   1رجله النجلاي،   :  بو العبلا النجلاي 
990
 . 11:   2تهذيم ،   : اب  لجم 
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 الر بللم  نن      نفمهل اهو قالئل نال  خاذ بناد  أاي فقاله  ا  كناه  اواله 

 .991((فعأي  واله الأهل ااه    اااله ا لد     لداه 

خأنفااة، ا بااو الطفنل،اهماال  فطاام باا  : إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه    

 .العنفلا، اانعنلا إ ل نلا ، مبا تفالنل لللنهمل

لدننل  حمد ب   باد هللا : )) قله الطبماني :الطريق الرابع واألربعون        

الحضم ي ننل إممل نل ب   ومر المدي ننل  أي ب   لبس    الحما  با  

وه هللا صاأر  بند هللا     بي الضحر     ياد با   رقال قاله ، مامعه رما

 ا  كناه  اواله فعأاي  اواله الأهال ااه : هللا  أنه ا مأل يقوه يول أديم خال 

 . 992((   اااله ا لد     لداه

إماااامل نل باااا   وماااار الماااادي : إماااانلده ال يالااااح، ألا  اااا  رجللااااه      

يُخطص، فلما يشتل المأف، صدا ، ال باأا : ، قنل فنه (هـ 235ت)الكوفي

 . 993به، انعي ُ غلهٍ 

الاعنف، لانس بشايء، :  أي با   البس األمادي الكاوفي ، قنال:  نهلا      

الحم  ب   بناد هللا با   اماو النخعاي  باو : ا نهل.  994 تمان، كثنم الخطأ

  .  995نقة،  ضطمب الحديث، العنف: ، قنل فنه(131ت) ماو الكوفي

لدننل  طأم ب   يالد ))قله اب   بي انبة  :الطريق الخام  واألربعون     

كناال بللجحفااة :  اا  جاالبم باا   بااد هللا قااله   باا   حمااد باا   قناال بااد هللا  اا 

بغديم خل إذا خم   أننل رموه هللا صأر هللا  أنه امأل فأخذ بند  أاي فقاله 

 .996"((   كنه  واله فعأي  واله : " 

 طأااااام بااااا   يااااالد الاهاااااامي : إمااااانلده ال يالاااااح ، ألا  ااااا  رجللاااااه   

. 997به، نقة،  نده  نلكنم العنف جدا، ال يُحت : ، قنل فنه(هـ115ت)المدني

با     بد هللا با   حماد با   قنالا نهل . 998ا ده الشنعة    رجللهل اانقوه

العنف،  نكم الحديث، لنس بللقوي، ال يُحت  :  بي طللم الهلامي، قنل فنه

 .999به

لادننل  فالا قاله ننال )): قله اب   بي انبة  :الطريق السادس واألربعون    

 خبمنل  أي ب   يد     دي ب  نلبه    البماء ، قله : لملد ب  مأمة قله 

فنالنل بغاديم خال ، : كنل    رموه هللا صأر هللا  أنه امأل في مفم ، قله : 

الال و جل عة ، اكمح لمموه هللا صأر هللا  أنه امأل تحه : فنودي : قله 
                                                 

991
 .  222: ،   1المن  الكبمك ،   : النملئي 
992
 .  121: ،   5   المعجل الكبنم ،: الطبماني 
993
 .  221:   12تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
994
 . 231:   1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
995
 . 113:   1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
996
 .  11:   1المالنف ،   : اب   بي انبة 
997
 . 121:   1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
998
 . 215رجله اب  دااد ، :  اب  دااد الحأي 
999
 . 1:   5تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
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 لماااتل تعأمااوا  نااي  الااار : " فقااله  اااجمو فالااأر الظهاام فأخاااذ بنااد  أااي

 لمااتل تعأمااوا  نااي  الاار بكاال : بأاار ، قااله : بااللم  نن   اا   نفمااهل ، قااللوا 

هللا  ا  كناه  اواله : فأخذ بند  أاي فقاله : بأر قله :         نفمه ، قللوا 

 .1000 " ...((فعأي  واله ، الأهل ااه    اااله ا لد     لداه 

 أي ب   ياد با   باد هللا با   هنام با  : جللهإمنلده ال يالح ، ألا    ر    

لاانس بااللقوي، ال يُحاات  بااه ، لاانس (: هااـ131ت ) جااد لا التنمااي البالاامي

يتشان ، فناه  نال  ا  . بشيء ، العنف ، لنس باذان، الاعنف فاي كال اايء

القالاااد، صااادا ، مااايء الحفاااظ، يغأاااو فاااي التشااان ، كااالا رفل ااال ، يقأااام 

 .1001األللديث، رافضي ،  تمان

: ، قنااال فناااه( هاااـ 111ت ) ااادي بااا  نلباااه األنالااالري الكاااوفي: ا ااانهل   

صدا ، انعي ُ فمط، يغأو في التشن ،  لئل    القالد، نقاة، يجام التثباه 

ا اااده الشااانعة  ااا  رجاااللهل، اراا  مايلتاااه الشااانعنة فاااي . 1002فنمااال ينقأاااه

 ا الر المحد  اعنم األرنلؤاط إلر  ا  هل المنة قد رداا. 1003 اللدرهل

ت الثقااة  اال كاالا  وافقاال لبد تااه اقااد انتقااد الاادارقطني  مااأمل  مااياال))  اا  

للمجل العنف اانعي إ ال ي، ا ا  يونقاه ف .1004((...شخماجه هذا الحديث 

 .فهو جلهل بمذهبه،  ا ُ غفل،  ا انعي  ثأه

 

لادننل الحمان  با  إماحل  : ))قاله الطبماناي :الطريق السابع واألربعاون   

با  الفضال  ا  ماأملا با  قامل الضابي التمتمي ننل  أي ب  بحم ننال ماأمة 

    بي إمحل  الهمداني قله ، ممعه لبشي ب  جنلدو يقوه ممعه رماوه 

الأهال  ا  كناه  اواله فعأاي : هللا صأر هللا  أنه ا ماأل يقاوه ياول أاديم خال 

 ااواله الأهاال ااه  اا  اااله ا االد  اا   االداه اانالاام  اا  نالاامه ا  اا   اا  

 .1005((  لنه

مأمة ب  الفضال األبام  األنالالري : ا    رجللهإمنلده ال يالح ، أل      

 نااده  ناالكنم، : ، قناال فنااه (ماانة 111هااـ جاالا   211: ت نحااو)القلالااي 

 تمان ، يتشن ، يمك الكذب، ال يُحت  بحديثه ، العنفـ نقة، لنس باه باأا ، 

 .ااالح    للله  نه كلا  تدنما بللتقنة. 1006يخطص ا يُخللف، لنس بللقوي

                                                 
1000
 . 21-21:   1المالنف ،   : اب   بي انبة 
1001
 . ا  ل بعدهل  232:   1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
1002
 . 121:   1تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم 
1003
 .221:   1األ للي،   : االطومي.  355:   1رجله الشنعة في  ملنند المنة،   :   حمد جعفم الطبمي 
1004
 .  13:   1الممند ، تعأنا اعنم األرنلؤاط  أر الممند،  دار قمطبة، القلهمو   :  لمد ب  لنبل 
1005
 .  11:   3المعجل الكبنم ،  كتبة العأول االحكل، الموصل،   : الطبماني 
1006
 .111:   3تهذيم ،   : اب  لجم 
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صاعنف، : مأنملا ب  قمل الضبي التنمي، قنال فناه: مأملا، بل هو: ا نهل  

لنس بللقوي، نقة، ُ فمط في التشن ، لنس باذان، لاه  نالكنم، يُقأام األخبالر، 

 .1008ا ده الشنعة    رجللهل.1007ميء الحفظ

الاعنف، : اباو إماحل  الهماذاني، هاو نفماه  باو إماحل  المبنماعي: ا نهل  

 .انعي إ ل ي ، مبا تفالنل للله

 

بلا    الطريق الثامن واألربعون      خبمنال  باد هللا با   حماد : ))قله اب  ل 

لدننل : األ دي لدننل إمحل  ب  إبماهنل  خبمنل  بو نعنل ا يحنر ب  آدل قلال 

 نشاد هللا كال ا امء مام  : قاله  أاي :     بي الطفنال قاله : فطم ب  خأنفة 

مل قلل فقلل  نلا فشهداا رموه هللا صأر هللا  أنه امأل يقوه يول أديم خل ل

 لمتل تعأموا  ني  الر النلا باللم  نن   ا   نفماهل   : )  نهل ممعوه يقوه 

 ا  كناه  اواله فاها هاذا  اواله الأهال ااه : ) بأر يلرموه هللا قاله : قللوا ( 

 .1009(...((   اااله ا لد     لداه 

الاعنفلا،  فطم ب  خأنفة، اابو الطفنال ،: إمنلده ال يالح، ألا    رجلله   

 .انعنلا إ ل نلا، مبا تفالنل لللنهمل

 

لاادننل الحماا  باا   أااي : ))قااله الطبمانااي  :الطريااق التاسااع واألربعااون    

العممي ننل  أي ب  إبماهنل البلهأي ننل  بو الجواب ننل ماأنملا با  قامل  ا  

خطبنل رماوه : هلراا ب  معد    نويم ب   بي فلختة     يد ب   رقل قله

 لمه  الر بللم  نن      نفمهل :   أنه ا مأل يول الغديم فقله هللا صأر هللا

   كنه  واله فعأي  واله : بأر فأخذ بند  أي رالي هللا  نه فقله :   قللوا 

 .1010 ((الأهل ااه    اااله ا لد     لداه 

: مأنملا ب  قمل الضبي التنمي، قنال فناه: إمنلده ال يالح، ألا    رجلله   

ي، نقة، ُ فمط في التشن ، لانس باذان، لاه  نالكنم، يُقأام صعنف، لنس بللقو

 .1012ا ده الشنعة    رجللهل.1011األخبلر، ميء الحفظ

   )نويم ب   بي فلختة معند ب    قة الهلامي  بو الجهل الكوفي: ا نهل   

لاانس بشاايء، رافضااي ،  اا   ركاالا الكااذب ، الااعنف ، ( : الطبقااة المابعااة 

 . 1013 تمان ، لنس بثقة

                                                 
1007
 . 133:   3تهذيم ،   : اب  لجم 
1008
 .315:   1رجله الطومي،   : االطومي. 213:   1نعة في  ملنند المنة،   رجله الش:   حمد جعفم الطبمي 
1009
 . 133:   15صحنح اب  لبلا،   : اب  لبلا 
1010
 .  113:    5المعجل الكبنم ،  كتبة العأول االحكل، الموصل،   : الطبماني 
1011
 . 133:   3تهذيم ،   : اب  لجم 
1012
 .315:   1رجله الطومي،   : االطومي. 213:   1لمنة،   رجله الشنعة في  ملنند ا:   حمد جعفم الطبمي 
1013
 . 111:   2: ،   51: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
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لدننل  حمد ب   بد هللا الحضم ي : ))قله الطبماني  :ق الخمسونالطري    

ننل جمهور ب   نالور ننل خأف ب  خأنفة قله مامعه  بال هالراا ياذكم  ا  

 ا  كناه :  ا النبي صأر هللا  أناه ا ماأل قاله ياول أاديم خال :  يد ب   رقل

 .1014(( واله فعأي  واله  

ور ، الظااالهم  ناااه جمهاااور بااا   نالااا: إمااانلده ال يالاااح، ألا  ااا  رجللاااه   

لاال   مفااه : )) جهااوه ، فأاال   ثاام لااه  أاار لااله ، افنااه قااله  أااي الهنثمااي

))1015. 

، (هاـ111ت )خأف ب  خأنفة ب  صل د األاجعي  والهل  باو  لماد الكاوفي

 .1016ُ تهل بللكذب، افنه العف، نقة: قنل فنه

: ، قناال فنااه1017 بااو هاالراا  ماالرو باا  جااوي  العباادي البالاامي: ا اانهل  

 .1018نس بشيء، تمان ، انعي  تطمرالعنف، كذاب، ل

 

لاادننل  أااي باا  مااعند  : ))قااله الطبمانااي : الطريااق الواحااد والخمسااون    

الما ي ننل الحما  با  صاللح با   رياا العطالر لادننل  حماد با   اوا  باو 

اهدنل :  وا الايلدي ننل لمب ب  ممي     بشم ب  لمب    جميم قله 

نااه ا مااأل اهااي لجااة الااودا  الموماال فااي لجااة  اا  رمااوه هللا صااأر هللا  أ

فبأغنال  كلناال يقاله لااه أااديم خال فناالدك الالاا و جل عاة فلجتمعناال المهاالجماا 

 يهال النالا : ) ااألناللر فقلل رموه هللا صأر هللا  أنه ا ماأل اماطنل فقاله 

ا ا : قاللوا ( نال  اه   : ) نشاهد  ا ال إلاه إال هللا قاله : قللوا ( بل تشهداا   

: هللا ارموله  والنل قاله : قللوا ( فم  النكل   : ) له  حمدا  بده ارموله ق

نل المب بنده  أر  ضد  أي رالي هللا  ناه فأقل اه فناا  (    النكل   ) 

 . 1019:...(( ضده فأخذ بذرا نه فقله 

الحم  ب  صللح با   رياا العطالر، :  إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله     

لامب با  : ا انهل. اال تمجماة الظلهم  نه  جهوه ، فأل ا ثم له  أر لله،

لاانس بقااوي، لديثااه أمياام، نقااة، ال : ماامي  باا  المنااذر البالاامي ، قناال فنااه

بشم ب  : ا نهل   .1020يُحت  بحديثه، كثنم الخطأ ، فنه نظم، صدا ، صللح

 .1021العنف، لنس بشيء،  تمان: لمب  بو  مم األ دي الندبي، قنل فنه

 
                                                 

1014
 .  213:    5المعجل الكبنم ،  كتبة العأول االحكل، الموصل،   : الطبماني 
1015
 .  211:   5 جم  الااائد،   :  الهنثمي 
1016
 .  23:   1: ،   51: رقلتهذيم التهذيم ، : اب  لجم 
1017
:   5الطبماناي المعجال الكبنام،   . اللظ  ممله خأف ب  خأنفةن ابل هماا فقط، لك  الطبماني ذكم بأناه هاو  باو هالراا العبادي 

 . اهذا هو نفمه  ملرو ب  جوي . ا ل بعدهل  213
1018
 .  211:   1: ،   51: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
1019
 .  352:   2المعجل الكبنم،   : الطبماني 
1020
 .131:   1: ،   51: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
1021
 . 311:   12: ،   51: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
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لدننل  باد هللا لادنني ، : ))في  مند  لمد  :الطريق الثاني والخمسون      

 بي ننل ب  نمنام ، لادنني  جأاح الكنادي ،  ا   باد هللا با  بميادو ،  ا   بناه 

بعثان  إلار الانم   أار  -صاأر هللا  أناه ا ماأل-بعث رماوه هللا  :بميدو قله 

 لدهمل  أي ب   بي طللم ، ا أر ا خام خللاد با  الولناد ، فقاله إذا التقناتل 

فأقننال بناي : قله . النلا ااا افتمقتمل فكل االد  نكمل  أر جنده فعأي  أر 

 يد     هل النم  فلقتتأنل فظهم المماأموا  أار المشامكن  ، فقتأنال المقلتأاة 

امبننل الذرية ، فلصطفر  أي ا م و    المبي لنفمه قله بميدو فكتام  عاي 

بااذلغ ، فأماال  يخباامه -صااأر هللا  أنااه ا مااأل-خللااد باا  الولنااد إلاار رمااوه هللا 

دفعااه الكتاالب ، فقاامئ  أنااه ، فم يااه -صااأر هللا  أنااه ا مااأل- تنااه النبااي 

يل رماوه هللا هاذا : فقأه -صأر هللا  أنه ا مأل -الغضم في اجه رموه هللا

فقله .  كلا العلئذ، بعثتني    رجل ا  متني  ا  طنعه ففعأه  ل  رمأه به 

فااي  أاي فهناه  ناار ا نال  نااه، ال تقا  : " -صاأر هللا  أنااه ا ماأل-رماوه هللا 

 .1022 "((اهو النكل بعدي ، ا  نه  نر ا نل  نه، اهو النكل بعدي

 

 جأح ب   بد هللا ب  لجناة ، الاعنف : اإمنلده ال يالح ، ألا    رااته     

 .1024ا ده الشنعة    رجللهل. 1023،نقة، انعي، لنس بللقوي ، ال يُحت  به

مااأمي  بااو مااهل المااما ي  بااد هللا باا  بمياادو باا  الحالاانم األ: ا اانهل   

جالئا الحاديث، : قنل فناه ( هـ 115 ا115: هـ، توفي 11:الد نحو)القلالي 

نقاة، صادا ، لاد   ا  بعاض الالاحلبة .  1025له  نلكنم، العنف الحديث

الل يمم   نهل ، كعمم ا لئشة، توقف  لماد فاي مامل ه  ا   بناه بميادو لال 

 بنه، اقد راك     بناه  ينفه الل يُثبته، لك  إبماهنل الحمبي نفر ممل ه   

فللمجال الاعنف ،الال يثباه مامل ه  ا   بناه ، فللمجال . 1026 للديث ُ نكمو

 .لد   م  لل يمم  

لاادننل  حمااد باا   بااد : )) قااله الطبمانااي :الطريااق الثالااث والخمسااون    

نال  ياد : نل لمن  األاقم قاله: نل  بي قله: الملم  ب   نالور الحلرني قله

بو  ل م الممي ،     بي إمحل ،    اب  بميادو ، ننل  : ب   بي الحم  قله

 أنل   نما  أر الانم  -صأر هللا  أنه ا مأل  -بعث رموه هللا:     بنه قله 

ا خذ  أي جلرية  ا  الخماس ، فاد ل ... ، ابعث خللد ب  الولند  أر الجبل 

بمال  -صاأر هللا  أناه ا ماأل -اأتنمهل فأخبم النبي: خللد ب  الولند بميدو فقله

                                                 
1022
 .  131:   5المن  الكبمك ،   : ا النملئي .  351:   5الممند ،   :  لمد ب  لنبل  
1023
 .  222:   2تهذيم الكمله ،   : الماي 
1024
 .  51:   1رجله الشنعة في  ملنند المنة ،   :  حمد جعفم الطبمي 
1025
 . 213:   2 ومو ة  قواه اش لل  لمد،   :  لمد ب  لنبل 
1026
 . 113:   3تهذيم ،   :  ب  لجم 
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 ل بله  قوال ينتقالاوا :  غضبل اقله)) " فأمل مم  النبي خم  . " ... صن 

 . 1027..."(( أنل ،    ينتقص  أنل فقد انتقالني ا   

الاااعنف ، لااانس :لمااان  األااااقم : إمااانلده ال يالاااح ، ألا  ااا  رجللاااه      

: المابنعي -ا  انهل  باو إماحل .  1028بللقوي، ألٍه في تشنعه ، ااتلل لأماأف

 بااد هللا باا  بمياادو، : ا اانهل. ي ماابا تفالاانل لللااهالااعنف ، ااانعي إ اال 

 .  العنف كمل بننله في الطميا الملبا

 

لاادننل  بااد الوهاالب باا  : )) قااله الطبمانااي :  الطرياق الرابااع والخمسااون   

:  طنة قالهلدننل لم  ب  : لدننل  بو كميم قله:  راالة الما هم اي قله

لدننل معلد ب  مأنملا ،     بد هللا ب   طلء ،     بد هللا ب  بميدو    ، 

بعث رموه هللا صأر هللا  أنه ا مأل  أاي با   باي طللام اخللاد :   أي قله

...  فاادخل  أااي فأبعااد فأصاالب ماابنل فأخااذ جلريااة  اا  الماابي ... باا  الولنااد 

فأخاذ  -هللا  أناه ا ماأل صاأر-لتر دخأه  أر رماوه هللا ... فد لني خللد  

:  قاله". يل بميدو  لم  أنل فهنمال يفعال  ال يا  م باه " فقله... الكتلب بشملله 

 . 1029((فقمه ا ل    النلا الد  لم إلي  نه 

لما  با   طناة : ا هذا اشمنلد ال يالح لضعف طلئفة    رجللاه ، اهال   

هللا با   ا باد. ا معلد ب  ماأنملا ، اانعي ، لانس باللقوي . العوفي العنف 

ا بد هللا با  بميادو، . 1030 طلء المكي ، ُ دلس ، ا العنف    جهة البطه

 .العنف كمل بننله آنفل  

   

لادننل  باد هللا )) : مند المد ب  لنبال في: الطريق الخام  والخمسون    

، لدنني  بي، ننال  باد الام ا  ، ا فالا المعنار، اهاذا لاديث  باد الام ا  

قله لدنني ياياد المااغ ،  ا   طامر با   باد ننل جعفم ب  مأنملا ، : قلال

 -صاأر هللا  أناه ا ماأل -بعاث رماوه هللا :هللا ،     مماا ب  لالن  قله 

فألاد  اانبل  -رالاي هللا تعاللر  ناه-ممية ا  م  أنهل  أي ب   بي طللام 

صاأر هللا  أناه ا -فتعلقد  ربعة  ا   صاحلب  حماد : قله  فلا... في مفمه 

اكنال : قله  ماماا. -صأر هللا  أنه ا مأل -موه هللا ا يذكماا   مه لم -مأل

: قله. فمأمنل  أنه -صأر هللا  أنه ا مأل -إذا قد نل    مفم بد نل بمموه هللا

فاادخأوا  أنااه فقاالل رجاال  اانهل فقااله ياال رمااوه هللا إا  أناال فعاال كااذا اكااذا 

هللا صاأر  -فأقبل رموه هللا... -نل قلل الماب  ... نل قلل الثلني. فأ مض  نه 

                                                 
1027
 . ا  ل بعدهل   112:   1المعجل األامط ،   : الطبماني 
1028
 .  121: خ صة تهذيم تهذيم الكمله ،    :ا الكمله الخارجي .  11:   1المغني ،   : الذهبي 
1029
 .  112:   5المالدر الملبا ،   : الطبماني 
1030
:   2تهذيم التهذيم ،   :  ا اب  لجم.  322:   1ا الكلاف ،   .   21:   1المغني في الضعفلء،   : الذهبي:  نهل  نظم 

 .  353: خ صة تهذيم تهذيم الكمله ،  : ا الكمله الخارجي.  212
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د وا  أنل، د اوا  أنال ، إا : " أر الماب  اقد تغنم اجهه فقله - أنه ا مأل

، ا فااي راايااة 1031" (( أناال  نااي ا ناال  نااه، ا هااو الااي كاال  اا    بعاادي

 ل تميداا     أي   ، إا  أنل  ني ا نل  نه، ا هاو الاي كال : )) التم ذي 

 . 1032((     بعدي 

عفم ب  ماأنملا الضابعي، ا ياياد ج: إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله        

، 1033، األاه انعي، العنف، يماي المنكمات -يايد ب   بي يايد  -الماغ 

دقه الشنعة اش ل نة    رجللهل اانقوه ا  
 . 1035االثلني العنف.  1034

 

 الدننل يومف ب   ومر قله: ) قله الباار: الطريق السادس والخمسون   

هللا النخعاي  ا   ماأل   - بناد -جميم ب   بد الحمند    الحم  با   بادننل 

قاله رماوه هللا صاأر هللا : ب  صبنح     يد با   رقال رالاي هللا  ناه قاله 

كتلب هللا ا  هال بنتاي ا إنهمال لا  يتفمقال  فيكم الثقلين أنه ا مأل إني تلرن 

 .1036((لتر يمدا  أي الحوض

ب   بد الحمناد با  قامط الضابي جميم  :إمنلده ال يالح  ، ألا    رجلله   

نقة، يُدلس ، لنس بللذكي اختأطه  أنه : ، قنل فنه  (هـ 111-112) الكوفي 

.  1037 للديااث لتاار  ناهاال لااه بعااض المحاادنن  كاالا يشااتل  علايااة   ننااة

ااصفه مأنملا ب  لمب بأنه ال يالأح إال  ا يكوا را نل لأغانل ، الال يكا  

اكلنااه فنااه أفأااة  نناالء التحااديث، ا كاالا .  يحفااظ، اال يُحاادق  إال  اا  كتبااه

يمماال  اال ياُلاامح بللتحااديث فااي كثناام  اا  راايلتااه بطميقااة فنهاال تغأاانط 

ذكاامه اباا  قتنبااة  اا  باان  رجااله الشاانعة، انماابه إلاار التشاان  .  1038اتاادلنس

فللمجال اانعي إ ال ي ُ ادلس، .   1040ا ده الشنعة    رجللهل.  1039المفمط

 . ا دالة ُ غللط كثنم التخأنط ، العنف البطل 

الحمااااا  بااااا   بناااااد هللا بااااا   اااااماو النخعاااااي  باااااو  اااااماو : ا ااااانهل     

:  ا انهل .  1041نقاة،  ضاطمب الحاديث، الاعنف: ، قنل فنه(131ت)الكوفي

 111ت ) ماأل باا  صاابنح بللتالااغنم الهماداني  بااو الضااحر الكااوفي العطاالر

                                                 
1031
 .  332:   3الممند ،   :  لمد ب  لنبل 
1032
 .  311:   5المن  ،   : التم ذي 
1033
 .  15:   2تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم 
1034
 .  22:   1رجله اب  دااد ،   : اب  دااد الحأي 
1035
 .  22:   11المالدر الملبا ،   : اب  لجم. انقه آخماا ، لك  الجمح  مبا    التعديل  
1036
 . 133:   2باار،    مند ال: الباار 
1037
 .  52، 51:   1،    111: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
1038
 . ا  ل بعدهل  535:   3تهذيم الكمله ،   : الماي 
1039
،  1321 قد ة فتح البلري ، لققه  حمد ف اد  باد البالقي ، دار المعمفاة ، بنامات، : ا اب  لجم.  131: المعلرر،  : اب  قتنبة  

  :315  . 
1040
رجااله : ا  باو جعفاام الطوماي . ا  اال بعادهل  123:   1،    11: رجاله الشاانعة فاي  مالنند الماانة ، رقال: د جعفام الطبمااي  حما 

 .  211:   1،    2115: الطومي ، رقل
1041
 . 113:   1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
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لاد   ا  بعاض الالاحلبة الال يمام   انهل ،  ،1042 شهور بكننتاه ،نقاة( هـ

اهو هنل قد  نع ، فممل ه     يد . -1043رالي هللا  نهمل –كعأي ا لئشة 

 ب  ارقل لل يثبه 

لدننل لمداا ب  إبماهنل : ))  قله الطبماني :الطريق السابع والخمسون    

العل مي الكوفي قله نال يحنار با  الحما  با  فامات القااا  قاله نال  باو  باد 

 طناة  ا  الملم  الممعودي    كثنم الناواء ااباي  اميل االنالالري  ا  

فاايكم  بااي مااعند الخاادري  اا  النبااي صااأر هللا  أنااه ا مااأل قااله انااي تاالرن 

هللا ا تمتي اهل بنتي ال  يتفمقل لتار يامدا  أاي الحاوض لال  الثقلين كتاب

 . 1044((يما هذا الحديث    كثنم النواء إال  بو  بد الملم  الممعودي 

ات القاااا ، يحناار باا  الحماا  باا  فاام: إماانله ال يالااح، ألا  اا  رجللااه       

 طناة با  ماعد با  : ا انهل.   جهوه الحله، فأل  جد لاه لالال ، اال تمجماة 

، الااااعنف، لاااان  ، ااااانعي إ اااال ي، ( هااااـ111ت)العااااوفي الكااااوفي جناااالدو

 .1046ا ده الشنعة    رجللهل.1045 دلس

 

لادننل الحما  با   ماأل با  : ))قاله الطبماناي :الطريق الثاامن والخمساون 

مند ب  صبنح ، لدننل يونس ب   رقل ،    الطنم الالنعلني ، لدننل  بد الح

هلراا ب  معد ،     طنة ،     بي معند الخدري ،  ا  النباي صاأر هللا 

إني تلرن فنكل الثقأن   ل إا تمماكتل باه لا  تضاأوا كتالب :  أنه امأل ، قله 

لاال يااماه  اا  . هللا ا تمتااي ، اإنهماال لاا  يفتمقاال لتاار ياامدا  أاار الحااوض 

 .  1047 ((نس هلراا ب  معد ، إال يو

لانق  ، : الكنادي البالامي يونس با   رقال :ألا    رجللهإسناده ال يصا،    

 ارده : هااالراا بااا  ماااعد العجأاااي الكاااوفي: ا ااانهل . 1048الاااعنف ، يتشااان 

رافضاي بغانض ،  فامط . 1049رافضي، صدا : الذهبي في الضعفلء اقله 

  .ا نهل  طنة العوفي، العنف، انعي إ ل ي كمل بننله    ه. 1050في التشن 

 
لااادننل  حماااد بااا   باااد هللا : الطبماناااي :الطرياااق التاساااع والخمساااون     

الحضاام ي لاادننل  بااد الااملم  باا  صااللح نناال صااللح باا   بااي األمااود  اا  

كاأني قاد د ناه فأجباه فاهني : األ مي     طنة     بي معند رفعاه قاله 
                                                 

1042
 . 13:   1تهذيم ،   : اب  لجم 
1043
 . 221 :جل   التحالنل في  لكلل الممامنل ،  : الع ئي 
1044
 .  33: ،   3المعجل األامط ،   : الطبماني 
1045
 . 121:   1االتقميم،   .   113صغ  1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
1046
 . 311:   1رجله الشنعة في  ملنند المنة ،   :  حمد جعفم الطبمي  
1047
 .  232:   1المعجل الالغنم ،   : الطبماني 
1048
 .  252:   1،   331:    2لملا المنااا ،   : اب  لجم 
1049
 .   1112: المغني في الضعفلء، رقل: الذهبي 
1050
 . 111:   3 نااا اال تداه ،  : الذهبي 
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تلرن فنكل الثقأن  كتلب هللا لبل  مداد بان  الماملء ااألرض ا تمتاي  هال 

ي اإنهمل لل يفتمقل لتر يمدا  أي الحوض فلنظماا كناف تخأفاوني فنهمال بنت

 ))1051 . 

: صللح ب   بي األمود الكوفي، قنل فنه: إمنلده ال يالح، ألا    رجلله     

: ا اااانهل .1052ُ نكااام الحاااديث، لااانس بمعاااامار،  للديثاااه لنماااه  ماااتقنمة

 .نهملاأل مي، ا طنة العوفي، العنفلا ، انعنلا إ ل نلا مبا تفالنل للل

 

قااله  لمااد فااي )): قااله البخاالري فااي التاالريخ الالااغنم  :الطريااق السااتون   

:" لديث  بد المأغ     طنة     بي معند قله النبي صاأر هللا  أناه اماأل

 .  1053(( للديث الكوفنن  هذه  نلكنم" تمكه فنكل الثقأن 

 إمنلده ال يالح، بمل قلله  لمد ب  لنبل، الكل  أر ذلغ الحاديث بطمقاه    

امبا  ا ذكمنل  ا  طناة العاوفي، الاعنف ، افالاأنل . بأنهل  للديث  نلكنم

 .للله

لاادننل  حمااد باا   بااد هللا :  )) قااله الطبمانااي  :الطريااق الواحااد والسااتون

الحضم ي ننل جعفم ب  لمند لدننل  بد هللا با  بكنام الغناوي  ا  لكانل با  

ه رماوه هللا جبنم     بي الطفنل     ياد با   رقال رالاي هللا  ناه قاله قال

إني لكال فامط اإنكال اارداا  أاي الحاوض  مالاه : صأر هللا  أنه ا مأل 

 ال باان  صاانعلء إلاار بالاامك فنااه  اادد الكواكاام  اا  قاادللا الااذهم االفضااة 

يل رموه هللا ا ل الثق ا : فلنظماا كنف تخأفوني في الثقأن  فقلل رجل فقله 

هللا مبم طمفه بند هللا  األكبم كتلب:   فقله رموه هللا صأر هللا  أنه ا مأل 

اطمفه بأيديكل فتممكوا به ل  تاالوا اال تضأوا ااألصغم  تمتي اإنهل لا  

يفتمقل لتر يمدا  أي الحوض امأله لهمل ذان رباي فا  تقاد وهمل فتهأكاوا 

 .  1054((اال تعأموهمل فهنهمل   أل  نكل  

، قنال لكانل با  جبنام األمادي الكاوفي  :ألا  ا  رجللاه إسناده ال يصا،    

 باو الطفنال : ا انهل. 1055العنف،  تمان الحديث، لنس بشايء، اانعي: فنه

 . ل م، العنف، انعي، مبا تفالنل للله

 

لادننل  لماد با  القلمال با   : ))قاله الطبماناي :الطريق الثااني والساتون    

 ماالار الجااوهمي نناال مااعند باا  مااأنملا الوامااطي قاالال نناال  يااد باا  الحماا  

بااوذ  اا   بااي الطفناال  اا  لذيفااة باا   مااند األنماالطي نناال  عاامار باا  خم

                                                 
1051
 .  15:   3المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
1052
 .  2115: االذهبي ن المغني في الضعفلء، رقل.  125:   3لملا المنااا ،   : اب  لجم 
1053
 .  1311: رقل،  133: التلريخ الالغنم ،   
1054
 .   11:   3المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
1055
 .  311:   1تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم 
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لمل صدر رماوه هللا صاأر هللا  أناه ا ماأل  ا  لجاة الاودا  : الغفلري قله 

نهاار  صااحلبه  اا  اااجمات بللبطحاالء  تقلرباالت  ا ينالااوا تحااته  ناال بعااث 

يال : إلنه  فقل  ل تحته     الشون ا ماد إلانه  فالاأر تحاته  نال قالل فقاله 

طنف الخبنم  نه لل يعمم نبي إال نالف  مم الذي  يهل النلا إني قد نبأني الأ

يأنه    قبأه اإناي ألظا   ناي يوااغ  ا  د ار فأجنام اإناي  ما اه اإنكال 

نشاهد  ناغ قاد بأغاه اجهادت انالاحه :  م الوا فملذا  نتل قالئأوا   قاللو 

 لاانس تشااهداا  ا ال إلااه إال هللا ا ا  حماادا  بااده : فجاااان هللا خنااما فقااله 

لا انالره لاا ا ا الماوت لاا ا ا البعاث بعاد الماوت ارموله ا ا جنته 

بأار : لا ا ا المل ة آتنة ال ريم فنهل ا ا هللا يبعاث  ا  فاي القباور قاللوا 

الأهاال ااااهد ناال قااله  يهاال الناالا إا هللا  ااوالي ا ناال  ااولر : نشااهد بااذلغ قااله 

الأهال ااه  -يعناي  أنال  -الم  نن  ا نل  الر بهل     نفمهل فم  كنه  واله 

 .  1056... ((يل  يهل النلا :   اااله ا لد     لداه نل قله  

، ( هاـ211ت ) عامار با  خمباوذ : إمنلده ال يالاح ا ألا  ا  رجللاه     

جعأااه .  1057الااعنف، صادا ، يُكتاام لديثاه، ال يُتالب   أاار لديثاه: قنال فناه

 بو الطفنل  ل م، الاعنف ا اانعي : ا نهل. 1058الشنعة    رجللهل اانقوه

 .ل لللهإ ل ي مبا تفالن

لدننل  بند ب  أنلل ننال  باو ))  :قله الطبماني  :الطريق الثالث والستون    

بكم ب   بي انبة ننل  مم ب  معد  باو دااد الحفامي ننال ااميغ  ا  الامكن  

قاله رماوه هللا صاأر : ب  المبن     القلمل ب  لملا     يد ب  نلبه قله

عاادي كتاالب هللا  ااا ا جاال  اا  ب فاايكم الثقلااينإنااي تاالرن : هللا  أنااه ا مااأل 

 . 1059((ا تمتي  هل بنتي اإنهمل ل  يتفمقل لتر يمدا  أي الحوض 

اااميغ باا   بااد هللا ، الااعنف، ااانعي : إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه   

. إ ل ي ، اقد مبا اا فالأنل للله، االمااية تتفا تمل ال  ا  تشانعه اش ال ي

ال : القلمل ب  لمالا العال مي الكاوفي ، قنال فناها نهل  .ا أنه ف  تقبل  نه

 . فتوننقه لل يثبه، ايايد في العفه  نعنته . 1060يُعمر للله، نقة

 

لادننل  أاي با   باد العاياا  : )) قله الطبماني :الطريق الرابع والستون   

الوامطي ننل خللد ب   بد هللا    الحم  ب   بند هللا    ننل  مما ب   وا 

: قاله رماوه هللا صاأر هللا  أناه ا ماأل :  بي الضحر     يد با   رقال قاله

                                                 
1056
 .  111:   3المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
1057
 . 213:   2الضعفلء الكبنم،   : االعقنأي. 113:   1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
1058
 .  153:   2رجله الشنعة في املنند المنة ،   : ا حمد جعفم الطبمي.   211:   1رجله اب  دااد،  : اب  دااد الحأي 
1059
  . 153:   5المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
1060
 .  221:   2تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
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إني تلرن فنكل الثقأان  كتالب هللا ا تمتاي  هال بنتاي اإنهمال لا  يتفمقال لتار 

   .1061 ((يمدا  أي الحوض 

 بد هللا ب   باد الاملم   باو خللد ب   : إمنلده ال يالح، الا    رجلله      

نقااة،  قاالرب الحااديث، (: هااـ 112-111) الهنااثل المانااي الطحاالا الوامااطي

ابمل  ا هذا للله، اهنل قد  نع  فلشمنلد    جهتاه .1062العفه اب   بد البم

 .لل يثبه اتاللله

، (131ت)الحم  ب   بند هللا ب   ماو النخعي  بو  ماو الكاوفي: ا نهل   

 .ايايده العفل  نعنته. 1063مب الحديث، العنفنقة،  ضط: قنل فنه

 ماااأل بااا  صااابنح بللتالاااغنم الهماااداني الكاااوفي  باااو الضاااحر  : ا ااانهل  

لد     بعض الالحلبة الل  ،1064 شهور بكننته ،نقة( هـ 111ت )العطلر

اهاو هنال قاد  انع ، . -1065رالاي هللا  نهمال –يمم   نهل ، كعأاي ا لئشاة 

 .فممل ه     يد ب   رقل لل يثبه 

 

لادننل  أاي با   باد العاياا  : ))قله الطبماناي  :الخام  والستون الطريق

ننل  بو أملا  للغ ب  إممل نل ننل إممائنل     ثملا ب  المغنمو     أي 

: ب  ربنعة قله ، لقنه  يد ب   رقل داخ   أر المختلر  ا خلرجال قاله قأاه 

ي تالرن إنا: لديثل بأغني  نغ ممعه رموه هللا صأر هللا  أنه ا مأل يقاوه 

 .1066((نعل : كتلب هللا ا تمتي   قله  فيكم الثقلين

اباو أمالا  للاغ با  أمالا ، اإمامائنل : إمنلده ال يالح، ألا    رجللاه   

 .العنفلا، انعنلا إ ل نلا ، مبا تفالنل لللنهمل: المبنعي

 

لدننل الحمن  ب   أاي با  جعفام ))قله الباار  :الطريق السادس والستون 

لباه قاله لادننل ماعلد با  ماأنملا  ا   باي إماحل   ا  قله لدننل  أي با  ن

قااله رماوه هللا صااأر هللا  أنااه اماأل إنااي  قبااوض : الحالر   اا   أاي قااله

اإني قد تمكاه فانكل الثقأان  كتالب هللا ا هال بنتاي ا نكال لا  تضاأوا بعادهمل 

ا نه ل  تقول المل ة لتار يبتغار  صاحلب رماوه هللا صاأر هللا  أناه اماأل 

 1067.((ف  توجد كمل تبتغر الضللة

                                                 
1061
 111:   5المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
1062
 .211:   2ذيم الكمله ،   ته: ا اب  لجم. 231:   1 ومو ة  قواه اش لل  لمد،   :  لمد ب  لنبل 
1063
 . 113:   1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
1064
 . 13:   1تهذيم ،   : اب  لجم 
1065
 . 221: جل   التحالنل في  لكلل الممامنل ،  : الع ئي 
1066
 .  111:   5المعجل الكبنم ،   : الطبماني 
1067
 .  113،  151: ،   1 مند الباار ،   :  بو بكم الباار 
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معلد ب  مأنملا الكوفي ، انعي ، لانس : إمنلده ال يالح، ألا    رجلله    

إبو إماحل  المابنعي، الاعنف، اانعي إ ال ي ، يُادلس ، : ا نهل. 1068بللقوي

 .  اقد مبا تفالنل للله

لادننل  حماد با  )): : قاله الطبماناي:  -السابع والساتون -الطريق األخير   

انطأقه  نل الالان  با  : فضنل ،     بي لنلا ،    يايد ب  لنلا ، قله 

يال  ياد لقاد لقناه خناما : مبمو ، إلر  يد ب   رقل فجأمنل إلنه ، فقله لالن  

امامعه لديثاه ، اأااات  -صأر هللا  أناه اماأل  -كثنما ر يه رموه هللا 

صاأر هللا  -قالل رماوه هللا :   عه ، لدننل يل  ياد بمال مامعه  ناه ، قاله  ياد

يخطبنل بملء يد ر خل بن   كة االمدينة ، فحمد هللا ا ننر  أنه  - أنه امأل 

  ل بعد ،  ال  يهال النالا ، إنمال  نال بشام يوااغ  ا : ، اا ظ ، اذكم نل قله 

كتالب هللا ،  :الثقلين ، أحادهما يأتنني رموه ربي فأجنبه ، اإني تلرن فنكل 

ور ، فتممااكوا بكتاالب هللا اخااذاا بااه ، فمأاام فااي كتاالب هللا فنااه الهاادك االناا

ا هل بنتي  ذكمكل هللا في  هل بنتي ن    مات فقاله : الث  أنه ، نل قله 

بأار إا :     هل بنته    لنس نمالؤه  ا   هال بنتاه   قاله : له  يد الالن  

: ا   هل   قله : نملءه     هل بنته ، الك   هل بنته    لمل الالدقة قله 

 .1069((نعل: كل ه الء لمل الالدقة ، قله : آه  أي اآه العبلا ، قله 

 حمد ب  فضنل ب  أاااا با  جميام : إمنلده ال يالح، ألا    رجلله      

انعي ُ حتمر، صدا ، ال بأا باه، : ، قنل فنه( هـ113ت )الضبي الكوفي

هل اجعأاه الشانعة اش ل ناة  ا  رجالل. 1070نقة، يغأو في التشان ، ال يُحات  باه

هذا المااي العنف داا اغ، اهو انعي إ ال ي كالا يُمالرا . 1071اانقوه

التقنة في   قتاه بأهال الحاديث، الهاذا انطأار  لللاه  أار بعضاهل لمال كالا 

االحقنقاة إا الاذي يُوناا الشانعي اش ال ي إ ال .يتظلهم به  ا  تمان  اتاهاد 

 . جلهل بمذهم القول،  ا  غفل،  ا انعي

د باا  لناالا، ماابا  ا تومااعنل فااي الكشااف  اا   بااو لناالا، اياياا: ا اانهل   

 . لللنهمل ، اتبن  العفهمل،  ا  أر األقل  دل نبوت توننقهمل

 

طميقل يُمتنت   نهال  12لنقدنل لطم  لديث أديم خل االتي بأغه وإنهاء     

 نه لديث لل يالح إمنلدا رأل كثمو طمقه ، فأل يالح  نهال اال إمانلد االاد 

نماابة لأالااحلبة الااذي  رااه  اا  جهااة نلننااة؛  اا  جهااة؛ اهااو لااديث  لاالد بلل

                                                 
1068
 .  212:   2تهذيم التهذيم ،   :  اب  لجم 
1069
 . 513: ، رقل 211:   1 مند اب   بي انبة ،   : اب   بي انبة 
1070
 .  211:   1تهذيم التهذيم،  : اب  لجم 
1071
 . 255:   1رجله اب  دااد،   : اب  دااد الحأي 
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فهال كأهال . الديث آللد    نللنة الذي  رااه  ذهبل ا وطنل  ا  جهاة نللثاة

 .   تقميبل    الشنعة اش ل نة بللكوفة

فماا  جهااة  اادد الالااحلبة الااذي  رااه ال يُمكاا   ا يكااوا  تااواتما؛ ألا      

م نمابي لمام  جماو  التواتم ال يتوقف  أر العدد في نفماه، اإنمال هاو   ا

فهذا ر ك  شمو  ااخل  للدناة  ال ، ارااهال  شامو، . الذي  الهداا الخبم

فللخبم  تواتم بلجمل ، اإا رااه نملننة ، فهو  تواتم بأأأبنة، لك  إا رااه 

ابماال  ا األ اام كااذلغ، ا اادد . خممااة فأقاال، فأاانس بمتااواتم، فهااو خباام  لاالد

يايد     شمو كمال ذكام الشانخ الالحلبة الذي  ُراي  نهل لديث الغديم ال 

 أناااه الالااا و -ابمااال  ا  ااادد الالاااحلبة  ناااد ل رجااا  النباااي. 1072األلبااالني

إلر المدينة    لجة الودا  كلا يُقدر بالالالر، فحاديث أاديم خال  -االم ل

. فهو لديث آللد، بل هو  قل    ا للد إا صح التعبنام -رأل كثمو طمقه–

   الالاحلبة، ا همناة ذلاغ الحاديث ألنه    المفماض  ا ذلغ العدد الكبنم 

الما ااول الااذي يتوقااف  أنااه  الاانم اشماا ل ااأل ااة ، االعااللل كأااه إلاار يااول 

القنل ة، فهنه كلا    الضماري  ا يمايه  شمات بال  بالت، بال  كثام  ا  

 لااف  اا  الالااحلبة ابطاام  صااحنحة، اال يُااماك  اا   شاامو  اانهل فقااط، 

إذا فمالاانل جاادال  ا  اادد التاار . ابطاام  كأهاال أناام صااحنحة إماانلدا ا تناال

الالااحلبة الااذي  رااا ذلااغ الحااديث بأااغ  شاامي  صااحلبنل، فماانبقر الحااديث 

لديث آللد    جهة، اال يُمك     جهة  خمك اا يكوا  تاواتما اال يالاح 

اصفه بللالحنح اال بللتواتم    جهة  خمك، ألنه لل يالح  ناه اال طمياا 

لأاامااو الكااذابن   ا  االااد فكنااف يكااوا  تااواتما  ، األنااه  اا  المااهل جاادا

فاللتواتم ال . يختأقوا  بلت الطم  اينمبونهل إلار  شامات ا بالت الالاحلبة

يقول  أر  جمد كثمو الماايلت ،اإنمل يقول  أر  عطنلت ااواهد صحنحة 

 وافقاة لأشام  االعقال االتالريخ الالاحنح، الانس بمجامد  كثامو الممااياالت 

 . اطمقهل

لااديث الغديما صاال مااكنلهل ، فهااو  ا  اال  اا  جهااة  ااذهم الااذي  رااا      

الهد آخم قوي  أر  دل صحة ذلغ الحاديث بكال طمقاه، اإنمال هاو لاديث 

فأااو كاالا لااديثل صااحنحل لاامااه الناالا  اا   ختأااف الماااذاهم .آلاالد  يضاال

ابمال . اشم  نة،  الظهم في كل المادا االبأاداا اشما  نة  شامقل ا غمبال

ث لنس بالحنح ، اال يُمك  اا  ا هذا لل يحد  ده  يضل  أر  ا ذلغ الحدي

 ا  -1: ألا اماط التاواتم لال تتاوفم فناه، اهاي  ربعاة .يكوا لديثل  تواتما

 ا تُوجااد هااذه الكثاامو فااي جمناا  طبقاالت   -1. يمايااه  اادد كثناام  اا  الاامااو 

 ا تُحناال العاالدو تواطاا  الاامااو  أاار الكااذب ، كااأا يكونااوا  اا   -3. اشماانلد 

                                                 
1072
 .  1251: ، رقل 331:   3األللديث الالحنحة ،   : األلبلني 
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س      -3. تأفة بأداا ، ا  جنلا ، ا  ذاهم  خ  ا يكوا ُ متند خبمهل الح 

هااذه الشااماط  جتمعااة لاال تتااوفم فااي كاال طاام  .  1073ماام  ا بالاام ا لمااس

 .لديث أدر ُخل

إا ذلاغ الحاديث بكال طمقاه ارد  صا  فاي المالالدر : اال يالح اا يقله   

ال يالح  ألا الذي  اختأقوه ارااه انشماه بن   هال المانة هال  ا  . المننة 

ة كمل مبا  ا بنناله  ا  جهاة، األا  هال الحاديث داناوا  كثام الشنعة اش ل ن

ا ا  . الحديث الذي كلا رائجل في   لنهل بغض النظم  كالا صاحنحل  ل ال 

المعمار تلريخنل  ا انعة الكوفة هل  كثم النلا اخت قل لأماايلت الحديثناة 

االتلريخنااة انتالاالرا لمااذهبهل الُمختأااا، فأاجااداا لااه ااام نة ا كلناال باان  

لممأمن  بلخت   الماايلت التي تطعا  فاي القامآا، ابلألللدياث التاي ت ياد ا

االشالهد .  1074 ذهبهل، ابلألخبلر التي تطع  في الالاحلبة اتنالام  اذهبهل

 للديث : )) أر ذلغ  يضل قوه  لمد ب  لنبل    بعض طم  لديث أديم

 . 1075((الكوفنن  هذه  نلكنم

: ))  رااه القلالاي  نالض بقولاها   كثمو اخت   الكوفنن  لبخبالر  ال     

فأقااالل نحاااو الماااتن   ا المااابعن  : جااالء رجااال  ااا   هااال الكوفاااة إلااار  للاااغ

نحا  باللعما  نكتام : يو لً،فمم   ندهل  للديث، فشكر ذلغ إلر  للغ اقاله

يل اب   خي، بللعما   ندكل دار : فقله له.   الحديث في مل ة  كثم    هذا

: نال قاله  للاغ. أنال ايخام  بللنهالر، يضامب بلل -دار مغ النقود  -الضمب

كلنااه العااما  تجااني  أنناال بللاادنلننم االاادراهل، فالاالرت ا ا تجااني  أنناال 

 .1076((بللحديث

لحديث أديم خال  ا  جهاة المات  ، فهناه بعاد ل نقادنل  مالنند  وأما نقدنا       

طمقااه اتباان  بط نهاال كأهاال ، فهنناال هناال مااننقده  اا  جهااة ُ تونه،اماانتبن  لناال 

اهذا إنبلت اتأكناد  ل مال  ذكمناله . نهل كمل تبن   دل صحة  ملنندهلايضل بط

ماالبقل بأنااه يمااتحنل  ا تكااوا لأتشاان  اش اال ي راايااة صااحنحة تُ يااده، ألنااه 

اهنال مانبن   ادل صاحة لاديث الغاديم . نلقض لدي  اشم ل كمل بننله مالبقل

 :      جهة  تونه فنمل يأتي

اختأفه  ضل ننهل اخت فل كبناما  مال  إا راايلت طم  لديث الغديم :اوال  

يشااهد  أنهاال بلالالااطماب ا اادل الالااحة  اا  جهااة ؛ ا نهاال رااياالت  ختأقااة 

 ا  ذلاغ .افتماهل ات  م بهل رااو الشانعة انتالالرا لادينهل  ا  جهاة  خامك

قله فقط في للدنة أديم  - أنه الال و االم ل - ث  راايلت قلله  ا النبي

                                                 
1073
 . 21،  11،  11: مصطلح الحديث ، صتيسير : محمود  الطحان  
1074
 .   درمة المااو الكذابن  في رااية التلريخ اشم  ي اتداينه: لأتوم  في ذلغ  نظم كتلبنل 
1075
 .  1311: ، رقل 133: التلريخ الالغنم ،  :  البخلري 
1076
 . 122:   1تمتنم المدارن اتقميم الممللغ،   : القلالي  نلض 
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الأهال : )) ، افاي  خامك   الالر إلنهال (( واله    كنه  واله فعأي: )) خل 

تمكاه : ))  ، افاي  خامي  ناه قاله((انالم  ا  نالامه ااخاذه  ا  خذلاه    

، افاي ((  كبام  ا  ا خام كتالب هللا ا تمتاي  هال بنتاي الثقأن   لدهملفنكل 

فااأي  الالااواب  ، ا االذا قااله ...((.  ذكاامكل بأهاال بنتااي : ))  خاامك انااه قااله

فه ل  نه قله االادا  ا  ذلاغ . االالطماب ااالخت ر  الملذا هذا. المموه 

 ال ياده هاذا  أار  ا الخبام  ختأاا افتاماه رااو الشانعة .  ا لل يقل  صا    

 . ا اداا فنه لمم  هوائهل  

ا    ظالهم االاطمابه اتنلقضاه  يضال  ا الطمياا المالدا الاذي رااه     

  -ناه الالا و االما ل أ-الحلكل الننملبوري، كلا  مل تضمنه قوله بأا النباي

يل  يهل النلا  نه لل يبعث نبي قط  : )) ند ل اقف في أديم خل كلا  مل قلله

إال  ل  ال  نالاف  ال  ال  الاذي كالا قبأاه اإناي  اااغ  ا اد ار فأجنام 

يل  يهل النلا إناه : ))ا في رااية الطبماني  نه قله" (( . ...اإني تلرن فنكل 

ل  الاذي كالا قبأاه ، اإناي  اااغ  ا لل يبعث نبي قط إال  ل  نالف  ل  ا

 . 1077... (( د ر فأجنم 

مانة ،  1111 ال  نحاو  - أناه الما ل-ااالح  ا  ذلاغ  ناه إذا كالا ناوح  

 نبناالء  1االاذي ياأتي  ا  بعاده يعاني نالااف  مامه ، فهاذا يماتأال  ناه بعاد  

منعني الذي يأتي بعدهل  قل     شم منوات ، نل يتوقف ظهاور األنبنالء ، 

 أانهل -ولاداا  بادا ، ا لا  يظهام  ومار ،ا ال  نمار ،ا ال  حمادألنهل ل  يُ 

ا هذه نتنجة بلطأة ب  اغ  اصأنل إلنهل  ت  ذلغ الحديث . -الال و ا الم ل

،اهذا الك ل ال يمكا   ا يالادر  ا  نباي ،اال يقولاه إنمالا يعاي  ال يقاوه، 

 اإنماال هااو  اا   كلذياام ات  باالت رااو الشاانعة الااذي  اختأقااوا طاام  لااديث

 . أديم خل

االشلهد  أر  أر ذلغ  يضل  ا ذلغ  الجاء الممتحنل    الحاديث ُراي    

 يضاال  نفالاا   اا  للدنااة أااديم خاال ا  اال جاامك فنهاال ،  اا  االخاات ر فااي 

صاأر هللا -قله النبي :     يد ب   رقل قله : )) بعض رااته ،ا هو كل تي 

 ل  نالف  ل  ل  النبي  ل بعث هللا نبنل إال :"  - أنه امأل هللا  أنه امأل

فللحديث ال   قة له بحلدنة أديم خل ، فملذا يعناي .  1078" ((الذي كلا قبأه

إنه  ُلحا بللحديث األاه لغلية ُ خطط لهال ماأفل ، ا ت  ام باه رااو ! هذا   

 .    الشنعة الذي  اختأقوا طم  أديم خل

                                                 
1077
 .  121:   5المعجل الكبنم ،   : ا الطبماني.  313:   1الالحنحن  ،  الممتدرن  أر : الحلكل  
1078
 .  112:   2،    1111التلريخ الكبنم ، لققه هلال النداي، دار الفكم ، : البخلري 
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ل ، اا كاا  ماال يشااهد  أاار  اادل صااحة ذلااغ الحااديث بكاال طمقااه: ثانيااا   

 ضاال ننه فماا  اخت فهاال ااالااطمابهل فهااي  خللفااة لأقاامآا الكااميل  خللفااة 

 : ااالحة،  مل يعني انهل لنمه بالحنحة، بدلنل الشواهد ا تنة

ذلغ الحديث  ناه راايالت   امت باللمجو  االامد إلار آه  :الشاهد األول    

 نهل آه  أي االتممغ بهل ، اهاذا  خاللف لأقامآا الكاميل ااألللدياث البنه 

ألا القمآا   منل في آيلت كثنمو بطل ة هللا ارماوله . الالحنحة الموافقة له 

ي ال   يُّه ال : )) ا  ذلاغ قولاه تعاللر. ابلاللتكلل االمجو  إلنهمال االتمماغ بهمال

ُمااول هُ ا   ر  نُعااوْا هللاق  ا  نُااوْا   ط  ي   آ   ُعوا  الَّااذ  ْنااهُ ا   نااتُْل ت ْماام  لَّااْوا    : األنفااله )ال  ت و 

ي   ف نه ل   ب اداً ))ا(( 21 لل د  ه نَّل  خ  ُمول هُ ف ه اَّ ل هُ ن لر  ج  ر  : الجا  )ا     ي ْعص  هللاَّ  ا 

ُموه  إ ا ُكنتُْل تُ ْ ))،ا ( (( 23 المَّ اهُ إ ل ر هللاق  ا  ْيٍء ف ُمدُّ ْ تُْل ف ي ا  نُوا  ف ه ا ت ن ل     

ُ  ت أْا ي ً  ْنمف ا   ْلم  ل غ  خ  م  ذ  اْلن ْول  ا خ    ا 
ابمل األ م كذلغ، ((.  51: النملء)ب لهللق

 .فذلغ الحديث ال يالح

توجاد راايالت  ا  لاديث الغاديم   امت بلتبال  آه البناه : الشاهد الثااني   

ألا .  ل ة اآه  أي خلصة، ا أاي بالألخص ، اهاذا  خاللف لأشام   يضال

ا الكميل   منل بلتبال  الما  نن   ل اة االالاحلبة  ا  المالبقن  األالان  القمآ

   المهلجمي  اا ناللر خلصة، ا منل بلتبل  مبنأهل انهجهل النس  قوالهل 

. اال اجتهلداتهل الخلصة بهل ، ا  منل  ند االخت ر باللمد إلار هللا ارماوله

االق ا  : ))الال يُمنااا  لادا  اا  الالاحلبة تمنناااا خلصال بااه ، اإنمال قااله ا  يُش  ا   

لَّر  ال ت او  للاه     ن ن   نُو  اب نل  اْلُماْ    ْنام  م  ي تَّب ْ  أ  ل ت ب نَّ   ل هُ اْلهُد ك ا  ُموه      ب ْعد     المَّ

نماً  لءْت   ال  م  ه نَّل  ا  ناُْلأ ه  ج  لُوا       ))، ا(( 115: النملء )ا  لب قُوا  األ اَّ المَّ ا 

لر   نال 
األ  م ي   ا  ْناهُ  اْلُمه لج  اُلوْا    ر  ْنهُْل ا     ُ ي  هللاق ال  لٍا رَّ ي   اتَّب ُعوهُل ب ه ْلم  الَّذ  ا 

ل اااغ  اْلف اااْوُ   ي   ف نه ااال   ب اااداً ذ  لل اااد  نَّااالٍت ت ْجااام ي ت ْحت ه ااال األ ْنه ااالُر خ  ااادَّ ل هُاااْل ج    
ا   

ااانلُ  ظ  اهُ إ ل ااا))))، ا((111: التوباااة )اْلع  اااْيٍء ف اااُمدُّ ْ تُْل ف اااي ا  ر هللاق  ف اااه ا ت ن ااال  

ااااُ   ْناااامف ا   ْلم  ل ااااغ  خ  اااام  ذ  اْلن ااااْول  ا خ    ا 
نُااااوا  ب اااالهللق ُمااااوه  إ ا ُكنااااتُْل تُْ    المَّ ا 

فللشم    منال بلالتبال  الانس بلاللتكالل اال الامد إلار ((. 51: النملء)ت أْا ي ً 

ا أنه فاها تأاغ .  قوالهل، الل يمنا اال خص االدا  نهل بلالتبل  داا أنمه

خاله ا نات آه البنه، اآه  أي، ا أنل بلالتبل  كمل  ناتهل  الماايلت قد

ألا . اهااذا  خااللف لأشاام  اال يالااح األخااذ بااه. بلاللتكاالل االتممااغ بهاال

التخالنص الذي تضمنته راايلت لديث الغديم جعأه  أنل اآلاه فاي  متباة 

اهااذا بلطاال ااام ل ألا  أناال اآلااه لنمااوا . الممااوه، ا ناااتهل  اا  الالااحلبة

. بمعالو ن  اال  نااهل الشام  بمنااو تجعأهال فاي تأاغ الممتباة بأنبنلء، اال

 . مل يعني بط ا  اا ل تأغ الماايلت
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، تأااغ الممااياالت  - أاار بطاا ا  تااوا رااياالت الغااديم -الشاااهد الثالااث   

 ا  كناه  اواله فعأاي " جعأه  أنل  ولر كل الم  نن  بعد المموه ، بقولهل

فضال ، ألا هاذا القاوه الما اول ،اهاو  ات  ُ نكام ايمفضاه القامآا ر" واله

 ناااا  أنااال  ااا  كااال الالاااحلبة اماااواه بللمماااوه اجعأاااه  مجعااال للمااا ل 

اهاذا بلطال قطعال ألا .  االممأمن ،  ناد ل جعال  أنال  اولر لكال المماأمن 

الي الممأمن   هللا  اال، ارموله نلننل نال الما  نن  نللثال داا تمنناا اتحدياد 

اال : ))قااله تعااللر. لناال بعااض اااخص  عاان ، االم  نااوا كأهاال بعضااهل  ا إ نَّم 

هُاْل  الو  ا  ك  يُْ تُاوا  الاَّ ا  و  ا  ي   يُق نُماوا  الالَّ نُاوْا الَّاذ  ي   آ   الَّاذ  ُمولُهُ ا  ر  ُ ا  ل نُُّكُل هللاق ا 

اك ُعوا   ن الُت ب ْعُضاهُْل   ْال ن الء ب ْعاٍض ))، ا(( 55: الملئادو)ر  اْلُمْ    نُاوا  ا  اْلُمْ    ا 

االو  ي ااأُْ ُماا  ب االلْ  ك  يُْ تُااوا  الاَّ اا  و  ا  يُق نُمااوا  الالَّ اام  ا  اا   اْلُمنك  ي ْنه ااْوا     ْعُمار  ا  م 

ك اانلف  ا ياااف ل      
ُ إ اَّ هللاق ُمهُُل هللاق اان ْمل  ُمااول هُ  ُْال ااـب غ  م  ر  نُعااوا  هللاق  ا  يُط  : التوبااة )ا 

لااغ فهااذا \فاا  يالااح القااوه بااأا  أناال الااي الماا  نن  اتخالنالااه ب(( . 21

 .يف لأشم  ا خللف له، االهد  أر  دل صحة تأغ الماايلت تحم

 

تأاااغ  - أاار  ااادل صااحة  تااوا راايااالت لااديث الغااديم -الشاااهد الرابااع   

فقد مبا  ا . الماايلت لل تفم  بن   هل البنه اآه البنه، اهذا بلطل ام ل

بننل بأدلة الشم   ا  فهول  هل البنه يقول  أر رابطة الااا  فقط، ا فهول 

آه  -كمل  ا  راايالت الغاديمجعأه آه النباي. لبنه يقول  أر النمم فقطآه ا

 اا   هاال البنااه، اهااذا  يضاال بلطاال قطعلااـ فقااد ماابا اا  اردناال  دلااة  -البنااه

ابنناال . القامآا االمانة  أار  ا  هال البناه لنماوا هال آه البناه ، اال العكاس

 - انهل رالاي هللا - يضل  ا  أنل اال الحما ، اال الحمان  ، اال ابا   بالا

اال يُمكاا  اا يكونااوا كااذلغ، اإنماال هااو  اا  آه . هاال لنمااوا  اا   هاال البنااه 

لكاا  تأااغ المااياالت تعماادت الخأااط االتحميااف االت  اام لغناالت فااي . البنااه

 .نفوا  ختأقنهل

 

 فالده  ا طمقال  ا   - أر بط ا  توا لديث الغديم -الشاهد الخام       

قله لأالحلبة  ا  أنل هاو  - ل أنه الال و االم -رايلته ذكمت  ا المموه

اهااذا   اال بلطاال قطعاال ، ألا  والااو  الخ فااة . الاانهل االخأنفااة  اا  بعااده

لمامه الشام  لماامل  ناد ل جعال الحكاال ااورك بان  الممااأمن  اهاذا باادلنل 

ْقن االهُْل يُنف قُااوا  : ))القاامآا فااي قولااه تعااللر اال ر    مَّ ك ب ْناان هُْل ا    ا   ْ ااُمهُْل ُاااور 

أ ار هللاق  إ اَّ )) ا ،((31: الشورك ) اْل    كَّ ْ اه  ف ت و  ا  ا    ْ م  ف اه ذ 
لا ْرهُْل ف ي األ  ا  ا 

أ ن    كل اامُّ اْلُمت ااو  نُعااوْا هللاق  ))،ا((151: آه  مااماا)هللاق  يُح  نُااوْا   ط  ي   آ   ي اال   يُّه اال الَّااذ 

ُمااوه   نُعااوْا المَّ لماانة  يضاال، اباادلنل ا((. 51: النماالء) َوأُْولِااي األَْمااِر ِماانُكمْ ا   ط 
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 الت الال ياو  أللاد بللخ فاة  - أنه الال و االما ل-فم  الثلبه  ا النبي

اباادلنل . ابااذلغ يكااوا قااد طبااا  مأناال  اال   اام بااه القاامآا الكااميل .  اا  بعااده

فهال . اخت ر الالحلبة فنمل بننهل لوه    يتولر الخ فة  نهل بعاد المماوه

هاذا لال يحاد ، ألنهال كالنوا هل الحكل اورك  ا بللورانة ، ف: لل يختأفوا في

يعأمااوا قطعاال  ا الحكاال اااورك بناانهل الاانس خلصاال بفاامد اال بعلئأااة، اال 

 . بقبنأة، اإنمل اختأفوا فنم  يتوالهل  نهل بللشورك

 نهال تشاهد بنفماهل  - أار بطا ا راايالت لاديث الغاديم– الشاهد السادس  

. ما اتمصد نهل  النو ة صنعل ا وجهة توجنهل انعنل إ ل نل    ملبا إص

 أناه الالا و  -األالر جعأه  اجلت النباي: بدلنل  ل ارد في راايتي  مأل

 ا  اهال بنتاه ، االثلنناة  خامجته   ناه اجعأاه آه النباي هال  هال  -االم ل

ألناه ال يالاح . اهذا توجنه اانعي إ ال ي تحميفاي  الكم ابلطال  يضال. بنته

اال إدخاله ا ه  ام ل اال لغة اال ااقعل إخاما  الااجالت  ا   هال البناه،

هاذا  مال تحميفاي  كشاور، اال يالاح . في  هال البناه اجعأهال هال األهال

 .       قوله ا   الخطأ قبوله اال يجو  األخذ به

إا ذلاغ الحاديث بطمقاه  - أر  دل صحة لديث الغاديم- -الشاهد السابع   

اال  عنر لب ام بلتبل هال االتمماغ  - أنه الال و االم ل-منة النبيقد هدل 

ألنهل ذكمت صمالة اا  أنل اآه بنته هل خأفلء المموه في النبوو بلمل . بهل

اش ل ااة ، ا  اامت بلتباال هل، ا أقااه النجاالو بااذلغ ، المق ااه  أاار األ ااة 

بلتبل  المنة  ابمل  ا هذا تعطنل لمل   م به القمآا في آيلت كثنمو.  خللفتهل 

ابمال . االحث  أر التممغ بهل، االمد إلنهل  ند االخت ر بعد القمآا الكميل

 ا راايلت لديث أديم خل   مت بلتبل   أي اآه بنته االتممغ بمل يقولوا 

فااها هااذا دلناال دا ااغ  أاار  اادل صااحة . اجعأااه   اام الاادي  االاادننل بأيااديهل

 . -ه الال و االم ل أن-راايلت الغديم، ألنهل هلد ة لمنة النبي

إا قوه كثنم      فلده - أر  دل صحة لديث الغديم-: الشاهد الثامن      

الأهال ))  د ال لعأاي بقولاه  - أناه الالا و االما ل-راايلت الغديم بأا النباي

ااه  اا  اااله، ا االد  اا   االداه، ا لاام  اا   لبااه، ا بغااض  اا   بغضااه، 

لء ال يالاح  ا يُنمام إلار هاو د ا(( . اانالم    نالمه، ااخذه    خذلاه 

ألنه  ال يالح ام ل ا ال  قا   ا ناوالي انحام كال  ا  .النبي اال اا يقوله

كلا     أي لمجمد  نهل كلنوا في صفه ، ا  نهل قتأة الخأنفة الشهند  ثملا 

با   فاالا، ا اانهل الماببنة ااألاباال  ا الم اال  الاذي   الااوه ،ا خأقطااوا لااه 

ا اا  جهااة !!.  أنااه جنشااه، ناال قتأااوه األ ااور، ا خمجااوا  أنااه ،ا  فمااداا 

 خمك فهنه ال يالح ام ل ا ال  ق   ا نعلدي ا نابغض الاذي  خاللفوا  أنال 

رالااي هللا -اقاالتأوه الخاات ر اجهاالت النظاام، كطأحااة ،ا الابناام ، ا لئشااة
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ال يالااح هااذا  باادا، ألا  اال لااد  بناانهل كاالا مااببه االخاات ر فااي .  - اانهل

قتأاة الخأنفاة الشاهند  ثمالا با   فالا ، اجهلت النظم في كنفنة التعل ل  ا  

فهاا الء كأهاال . ا\الاال يكاا  قتااله كفاام االاا ه ابغااي كماال بننااله فااي كتلبناال ه

ن ن   اْقت ت أُاوا ف أ ْصاأ ُحوا } : يندرجوا تحه قولاه تعاللر ا   اْلُماْ    إ ا ط لئ ف ت الا     ا 

ك ف ق لت أُو أ ر اأْلُْخم  ل    اهُم  ْه إ ْلد  ل ف ه ا ب غ  ْ ام  ب ْنن هُم 
تَّر ت ف يء  إ ل ر    ي ل  ا الَّت ي ت ْبغ 

ن    اااط  ااامُّ اْلُمْقم  اااطُوا إ اَّ هللاَّ  يُح  اااْده  ا   ْقم  ااال ب لْلع  هللاَّ  ف اااه ا ف ااالءْت ف أ ْصاااأ ُحوا ب ْنن هُم 

 . -1:مورو الحجمات{

ال ". اانالم    نالمه، ااخذه  ا  خذلاه : " كمل  ا  قوه لديث الغديم    

به، فم  الثلبه تلريخنل  ا الذي  خللفوا  أنال الالربوه يالح ، ألا الواق   كذق

انتالماا في النهلية، ا ا الذي  كلنوا  عه لل ينتالماا، اإنمال انقماموا  أار 

فأمالذا لال . نفمهل  اال، نل مأموا الخ فة في نهلية األ ام لما  لالربوهل نلننال

اانمال هاو لل يتحقا ألنه لنس لاديثل صاحنحل، . يتحقا ذلغ الد لء الما ول 

 .    فتميلت رااو الشنعة اش ل نة

 

إا خ صااة  -   أار  اادل صاحة لاديث الغاديم-التاساع  -الشااهد األخيار    

 ضل ن  راايلت لديث أديم خل هاي نقاض لخاتل النباوو الاذي  كاده القامآا 

الكميل ااألللديث الالحنحة الموافقة له ، المل   م به الشم  بوجوب اتبل  

داا أنامه، بال اجعال طل تاه  ا  طل اة هللا،  -االما ل أنه الالا و -النبي

أ اْنه ْل : ))لقوله تعللر ْأن لن     ل   ْرم  لَّر ف م  ُموه  ف ق ْد   ط ل   هللاق  ا     ت و  ْ  يُط    المَّ َّ 

ف نظلً  ؛فجلءت تأغ الماايلت اجعأه  أنل اآله كلألنبنلء، بل (( 11: النملء )ل 

فهااو  ااولر الماا  نن  ، االاانهل، . نناله ماالبقل فاي  متبااة األنبناالء ا كثاام كماال ب

اجعأااه . االخأنفااة  اا  بعااد الممااوه داا اااورك اال اختناالر  اا  الممااأمن 

الحا يدار  عه ا   خللفه فهو ظللل ا أر بلطل، ا   اافقه فهو  أر لا 

افي الشم  الحم في هللا االبغض . لتر اإا كلا     الل النلا ا كفمهل

الحديث جعأاه الشام  يقاول  أار الحام فاي  أاي في هللا، لك  راايلت ذلغ 

كمل  نهل قامرت فاي النهلياة   اما خطناما  فالده اا النباوو . االبغض في  أي

فحمام   مهال فعناد ل .  صبحه امكة بن  آه البنه  ل ة اآه  أي خلصة

كلا المموه لنل كلنه النبوو امكة بن  آه البنه، فأمل  لت  صبحه امكة 

اخ صة ذلاغ هاو راايالت الغاديم جعأاه  أنال . خلصة بعأي ابعض  االده

ابمل انهل ناله  أر ذلغ ف  اغ انهل راايلت بلطأة قطعل ألنهل خللفه . نبنل

ا ما  عمافال  ا  الشام  بللضامارو، هاو خاتل باللنبوو بمحماد  أناه الالا و 

االم ل    جهة، ااا الخ فة اورك بن  المماأمن ، النماه فاي آه البناه 

 .جهة  خمكاال في  أي اآله    
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ابذلغ يتبن  جأنال  ا لاديث أاديم خال بكال طمقاه لال يالاح إمانلدا اال       

 تنل ، اهذا تأكند لمل  امنل إلنه ملبقل بأنه يمتحنل  ا توجد راايالت لديثناة 

اال تلريخنة صحنحة ت يد  ذهم الشنعة اش ل نة، ألنه  ذهم  نلقض لادي  

مك  اا تكوا  نده رااية االدو ا ذهم هذا للله ال يُ . اشم ل  اُ تمتم به 

 . صحنحة ت يده، لتر اإا ُ ددت طمقهل إلر  لف طميا

 

 أاار صااحة  رااياالت لااديث أااديم خاال  وأمااا احتجاااج عاادنان ابااراهيم    

كثاامو الطاام  تقااوي : بااد وك كثاامو تعاادد طمقااه،  عتماادا  أاار  اال يقااله بااأا

لمقولاة  نهال ألناه  اال، إا األصال فاي تأاغ ا. بعضهل ، فها األ م لانس كاذلغ

أناام صااحنحة، اال تكاالد تالااح إال فااي لاالالت امااتثنلئنة ابشااماط ااااواهد 

يجاام  ا تتااوفم فنهاال  اا  داخأهاال اخلرجهاال ، التاار  نااد ل تالااح بهاال تبقاار 

ألا بمال  ناه بمقادار الامااو . تحتمل  دل الالحة  يضل اال تكوا يقنننة أللبل

لمباالت  يضاال، الكااذابن   ا يختأقااوا لأحااديث الوالااد  شاامات الطاام  باال اا

بقمانهااال ، ا ا  ابل كااالنهل  ا يو  اااوا المهااالل ، ا ا يمقعاااوا  لااالديثهل ايُج 

فا  . يممقوا األمالنند الالاحنحة ايمكباوا لهال  تنونال الاعنفة  ا  والاو ة

 .يالح القوه بأا تعدد طم  الحديث الوالد يقويه ايجعأه صحنحل

فااي صافور  هاال ابمال  ناه ن بُااه إا جمل اة  ا  الشاانعة اش ل ناة تماأأوا      

الحديث اتظالهماا بللتمان  االاهاد االالا ح ا خفاوا تشانعهل فاونقهل  كثام 

 هل الحديث اقد  امنل إلر بعضهل ملبقل، فهنه في إ كلا ها الء  ا يختأقاوا 

 للديث  انعنة كثنمو بعشمات الطم  كمل فعأوا    لديث الغديم، اال يُنتبه 

وك كثااامو تعااادد طمقهااال ،  ا فناُلاااححهل  كثااام المحااادنن   باااد . إلااانهل أللبااال

 . لتوننقهل له الء المااو المندمن      نهل في الحقنقة لنمه كذلغ

إا الماايلت التي قد تتقوك بكثمو طمقهل هي الماايلت التي تعاددت : نلننل   

طمقهل لنس بمبم اخت   الكذابن  لهل ، اإنمل هي راايالت تنلالاه لاواد  

في هذا الحللة لكاي تتقاوك بطمقهال يجام ا. لقنقنة لك  رااتهل كلنوا العفلء

التأكد بأنهل لنماه  ا  اخات   الكاذابن  ،اانهال تاتكأل  ا  لاواد  لقنقناة ال 

 ختأقااة، ااا تتااوفم الشااواهد الالااحنحة إماانلدا ا تناال  اا  داخأهاال اخلرجهاال 

 .  أر  ا  واالنعهل صحنحة رااهل  نلا العفلء

هال ال تالاح امانلدا اال  تنال، ا  ل الماايلت المتعددو الطم  االتي ن بُاه  ن   

كماايلت الشنعة اش ل نة المتعأقة بمذهبهل  فهذه ال تتقوك ببعضهل لتر اإا 

كماال  نااه يجاام االنتبااله إلاار انااه توجااد رااياالت . بأغااه طمقهاال  باالت الطاام 

 تعددو الطم ، لهل املنند ا توا ظلهمهل صحنح لكنهل في الحقنقة  كذابة، 

ألا الامااو الكاذابن  كمال . مال تعاددت طمقهالاال يُمك  اا تكاوا صاحنحة  ه
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رااا راايلت بلمالنند ا ضال ن  بلطأاة، كحاديث الغاديم بكال طمقاه، فاهنهل 

ياامااا  يضاال  للديااث  كذابااة بأماالنند ا تااوا ظلهمهاال صااحنح لكنهاال فااي 

فهذا النو   ا  األللدياث المتعاددو . الحقنقة  كذابة اال رصند لهل في الواق 

 . وك بتعدد طمقهلالطم  ال يُمك  اا تتق

ابااذلغ ا يتباان  جأناال  ا التجاال   اادنلا ابااماهنل ا  ثللااه بالااحة  للديااث     

، الااديث الغااديم، "انااه  نااي بمنالااة هاالراا  اا   وماار" الشاانعة كحااديث 

بد وك تعدد طمقهل هو التجل  بلطل ، اال يالح  بادا االلتجال  باذلغ فنمال 

، كمال هاو لاله راايالت  يتعأا بللماايلت التي  دد طمقهال الامااو الكاذابوا

 . الشنعة اش ل نة الم ممة لمذهبهل

 اادنلا ابااماهنل  أاار صااحة لااديث أااديم خاال بااد وك  ا وامااا احتجاااج    

الشنخ األلبالني صاححه الكال بتاواتمه ، ا رد  أار ابا  تنمناة فاي  جل فتاه 

فلأل م لنس كمال . 1079((لمل فنه    فضنأة الهل بنه النبوو" بلنكلر الحديث 

تحل ل  أر الشنخ اب  تنمنة    جهة، افنه تحميف اتدلنس  ا     ل، افنه

فأاااو كاالا  والااو نل  حليااادا فااي طملااه لأموالاااو  ، ألارد .جهااة  خاامك

 واقف كبلر العأملء    الحديث،    جهة، ابنق  لججهل    جهة نلنناة،  ا 

ابمل  نه لل . لقا هو بنفمه طم  ذلغ الحديث بحنلد اصما ة    جهة نللثة

اكتفاار بغمااا اباا  تنمنااة االتحل اال  أنااه، ااالمتشااهلد بموقااف يفعاال ذلااغ ا

ُاجااد  اا   هاال الماانة  أماالء  نكااماا : األلباالني ألنااه اافااا هااواه، فااهني  قااوه

 بااو لالاان  :  اانهل. لااديث الغااديم كأااه ابكاال طمقااه، فضااعفوه ارفضااوه 

 ثملا ب   لصل الكوفي، االبخلري، ا إبماهنل الحمبي، ا اب  لال ،ا اب  

كلا  بو لالن   ثملا قد اتهل  بل إمحل  المبنعي الكوفي بأنه ا.   1080تنمنة

، فقاله "   كنه  واله فعأي  واله" هو الذي  دخل لديث الغديم إلر الكوفة

فلتبعاه ...  ل ممعنل هاذا الحاديث لتار جالء هاذا  ا  خمامالا فنعاا باه : )) 

 .1081(( أر ذلغ نلا 

لاال يااذكمه فااي  اا اال اماامل نل البخاالري فقااد الااعف لااديث الغااديم، ا     

ا  ال .  1082صحنحه، ا  ارد قممل  نه في التالريخ الكبنام ،ا الاعف طمقاه

الأهل " اب  تنمنة فهو قد العف الحديث كأه ،ا كد  أر  ا الايلدو اهي قوله

، هاي "  نه  الار بكال  ا    ا   ناة " ،ا" ااه    اااله ا لد     لداه 

 .1083كذب ب  اغ

                                                 
1079
: دكتور  دنلا يكشف جمأة    الشبهلت، توالنحلت  دنلا ابماهنل،   وق " أر هل ي خطبة بن  الحمن  ايايد :   دنلا ابماهنل 

 .  كتبة الدكتور  دنلا ابماهنل 
1080
 .  231:   1،    325:   1التلريخ الكبنم ،   : البخلري.  321:   2 نهل  المنة النبوية ،   : اب  تنمنة  
1081
 .  13:   1التلريخ الكبنم ،   : البخلري  
1082
 .  231:   1،    113:   3،    325:   1نفمه ،    
1083
 . ا  ل بعدهل  311:   2   نهل  المنة ، : اب  تنمنة  
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 ا  كناه " ي  صاححوا قمامل  ا  الحاديث ا  ل  أملء  هال المانة الاذ        

 لماااد ابااا  لنبااال،ا التم اااذي ، االاااذهبي، : ، فمااانهل" اااواله فعأاااي  اااواله

 اا  كنااه  ااواله فعأااي " فااأنكم  لمااد باا  لنباال  اال  اد  اا  .  1084ااأللباالني

ا ذكام الاذهبي  ا هاذا . 1085إنهال  يالدو كوفناة: ،ا قاله "  واله  ا  الحاديث

ا  ال . 1086"نلباه با  ريام" لحاديث   كنه  واله فعأي  اواله  ا  ا" القمل

   كنه  واله فعأي  واله " األاه : األلبلني،  فالحح اطمي     الحديث 

الأهال ااه  ا  اااله ا الد  ا  " ، ا قاله  ناه  تاواتم ،االثالني "    الحاديث

 .1087"اانالم    نالمه، ااخذه    خذله" االعقف الشطم الثللث ".  لداه

 

كل في ا: ا قوه        لقضليل العأمنة هاو الادلنل الالاحنح، النماه بمل  ا الح 

الماا ل اال التهاوي ت، اال األقأناة اال األكثمياة، اال األماملء ، فاها الحاا  

   الذي   نكماا الحديث كأه، اقد اخطاأ  ادنلا اباماهنل فاي تهجماه اأمااه 

فحديث الغديم بكل . الب  تنمنة، االتملئه بلأللبلني انتاللرا لأتشن  اش ل ي 

هو لديث بلطل كأه، الال يالاح إمانلدا اال  تنال، اال يُمكا   ا يكاوا طمقه 

اهذا   م مبا  ا بنناله ا نبتناله بأدلاة قوياة دا غاة قطعناة، لال .  تواتما قطعل

تالاامد   ل هاال كاال طاام  لااديث الغااديم الااذي اختأقهاال رااو  ااانعة الكوفااة 

 ا   اأنمهل ،   نهل جمل ة تمأأه  إلار  هال الحاديث ا دخأاوا بنانهل طمقال

لااديث الغااديم، صااححهل بعااض كباالر المحاادنن  رأاال  نهاال لنمااه صااحنحة، 

 . بعد ل انطأه  أنهل  لواه ه الء المندمن 

اقبل إنهلء الموقف الثللث لعدنلا اباماهنل المتعأاا بمواقفاه  ا  األللدياث    

النبوية التي انتالم بهل لأشنعة اش ل نة داا اا يحقاا الماايالت بنفماه، اال 

ف العأملء  نهل، اإنمل اجههل توجنهل ذاتنل نفعنل انتقلئنل؛ فهنني امتقالر  واق

 ارد هنااال نمااالذ   خااامك لعااادنلا اباااماهنل تكشاااف لنااال جوانااام  خااامك  ااا  

انتهل يتاه اتحميفلتاه اقأااة انالالفه انااهتاه ا اادل  ملرماته لأتحقناا بنفمااه 

رأل تهواليته اا تداده بنفمه    جهة، اانتاللره لتشنعه بماايالت لال تثباه 

 . صحتهل    جهة  خمك

فقد  خمجاه ...( ا اني قلتل بلب  بنتغ )  ل لديث : ملبعل: )) ...  نهل قوله   

   اب   بلا رالاي :  أر امط  مأل: الحلكل اصححه اكذا الذهبي، قله

                                                 
1084
: ا األلباالني.  212:   3الالاحنحة ،   : ا األلبالني .  315:   5المانم ،   : ا الاذهبي . ا  ال بعادهل  311:   2نفماه ،    

 . 212: ،   3الالحنحة ،   
1085
 . 312:   3 جمو  الفتلاك ،   : اب  تنمنة  
1086
 .  315:   5المنم ،    
1087
 .  212: ،   3الالحنحة ،   : األلبلني 
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 لفال  الر هللا تعللر إلر  حمد إني قتأه بنحنر ب   كميل مبعن  : هللا  نهمل

هذا لفظ لديث الشلفعي ا فاي . اإني قلتل بلب  ابنتغ مبعن   لفل امبعن   لفل

لديث القلالي  بي بكم ب  كل ل إناي قتأاه  أار دل يحنار با   كميال اإناي 

تعأنااا . هااذا لااديث صااحنح اشماانلد ا لاال يخمجااله. قلتاال  أاار دل اباا  ابنتااغ

هبي ال يدريلا  أر امط  مأل، فهل  يضل الحلكل االذ: الذهبي قي التأخنص

 . 1088(( ل يخم     رؤامهمل 

ذلغ الحديث أنم صحنح، ا دنلا لل يك    ننل فاي نقأاه ، ألناه  اال : أقول  

لدننل  بو بكم  حمد ب   بد هللا ب  إبماهنل ب   مما : ))إا إمنلد الحلكل هو

الباار ببغداد ننل  بو يعأر  حمد ب  ااداد الممامعي ننال  باو نعانل ننال  باد هللا 

لبنم ب   بي نلبه     بنه    معند ب  جبنم    اب   بلا رالي هللا  ب 

 الر هللا إلر نبنكل صأر هللا  أناه ا ماأل  ناي قتأاه بنحنار با  :  نهمل قله 

 .1089(( كميل مبعن   لفل ا  ني قلتل بلب  ابنتغ مبعن   لفل ا مبعن   لفل

الااعنف،  : بااو نعاانل الفضاال باا  دكاان : إماانلده ال يالااح ، ألا  اا  رجللااه   

 باد هللا با  لبنام با   باي نلباه : ا انهل . انعي إ ال ي مابا تفالانل لللاه

نقااة، ال يُحاات  بااه  اا   بنااه ، امااعند باا  جبناام، : األماادي الكااوفي، قناال فنااه

 .اهنل قد راك     بنه، ف  يالح اشمنلد    جهته .1090اطلاا

في لبنم ب   بي نلبه قنس ب  دينالر األمادي  اوالهل الكاو: : ا نهل االده  

 .مبا تفالنل للله، بأنه العنف، انعي إ ل ي(( : هـ122،  ا 111ت )

لل يك   دنلا ا ننل فاي نقأاه لتعأناا الاذهبي  أار ذلاغ الحاديث، ألا : نلننل   

الذهبي  أقا  أنه في  والعن ، الال يالاححه فاي الموالاعن   يضال، اإنمال 

 افاي الثاالني. 1091 أار اامط  ماأل: قاله فاي الموالا  األاه  ال نقأاه  ادنلا

فللحااديث ُ نكاام  نااد . 1092"الماات  ُ نكاام جاادا : "  أقااا  أنااه الااذهبي بقولااه

 . الذهبي، فأملذا  خفر  دنلا  وقف الذهبي  نه   

فللذهبي لال يالاحح الحاديث، اهاذا الاذي  نبتناله فاي نقادنل لاه، ابننال  ادل     

صااحته ، لكاا   اادنلا أااللط ادلااس  أاار القااماء ا اهمهاال بااأا ذلااغ الحااديث 

ا  ال تالاحنح الحالكل لأحاديث فا  قنماة . !!لكل االذهبيصحنح، صححه الح

                                                 
1088
: دكتور  دنلا يكشف جمأة    الشبهلت، توالنحلت  دنلا ابماهنل،   وق " أر هل ي خطبة بن  الحمن  ايايد :   دنلا ابماهنل 

 .  كتبة الدكتور  دنلا ابماهنل 
1089
 . 311:   2،   1111الممتدرن  أر الالحنحن ، لققه  الطفر  بد القلدر  طل، دار الكتم العأمنة، بنمات، : الحلكل 
1090
 .3313: لملا المنااا ، رقل: اب  لجم 
1091
 .115:   3،   1111الممتدرن  أر الالحنحن ، لققه  الطفر  بد القلدر  طل، دار الكتم العأمنة، بنمات، : الحلكل 
1092
 . 311:   2،   1111الممتدرن  أر الالحنحن ، لققه  الطفر  بد القلدر  طل، دار الكتم العأمنة، بنمات، : الحلكل 
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له، ألا الحالكل  عامار بتمالهأه اتخأنطاه  ا  جهاة، ابتشانعه المفامط  ا  

االحقنقاة  ناه ال يالاح قباوه . فهاو  ثال  ادنلا اباماهنل ا  ثللاه. جهة اخمك

رااياالت الحاالكل المتعأقااة بللتشاان  اش اال ي، فهااو لاانس بثقااة فنماال يمايااه  اا  

فهو في الحقنقة العنف  دالاة االابطل، الال يُجما  العأمالء . عةراايلت الشن

 : اإلنغ تفالنل ذلغ.  أر توننقه

: نقة ،اقله اب  طلهم: ، قنل فنه ( هـ315 –321: )) الحلكل الننملبوري    

نقاة فااي الحاديث رافضااي : ماأله  بال إماامل نل األنالالري  اا  الحالكل فقااله

لأشاانعة فااي الباالط ، اكاالا كاالا اااديد التعالاام : ناال قااله اباا  طاالهم، خبنااث

 تظالهًما ، في التقديل االخ فة، اكلا  نحمفًل     علاية اآلهيظهم التمن  

  ل انحمافه    خالول  أاي : قأه)) اقله الذهبي (( . بذلغ اال يعتذر  نه 

فظاالهم، ا  اال   اام الشاانخن  فمعظاال لهماال بكاال لااله فهااو ااانعي ال رافضااي 

 ا هذا المجل انعي إ ل ي كالا يُمالرا التقناة يتعاني االماجح جدا .1093((

 أمال باأا . بهل بن   هل المنة ،اإنمل يُظهم بعض التمن  كمل ذكم اب  طلهم

اإذا كالا ، المافضي ال يُمكا   ا يكاوا نقاة فاي الحاديث  ا  النللناة العمأناة

صلدقل فأ  يكوا رافضنل ، ألا الامفض يقاول  أار تكاذيم الاولي الالاحنح  

 . فقه    العقل الالميح، االتلريخ الالحنح ا ل يُوا

ا وقفنل هاذا قاله باه الشانعة اش ل ناة ، فقاد جعأاوا الحالكل   ا  رجاللهل       

،ا لحقوا  ضنفلته بتمانهل ، ااصفه بعضهل بأنه  ا   بطاله الشانعة امادنة 

 . 1094الشميعة

نني يمنل إلر التشن  فحد -الحلكل -كلا ب  البن )): اقله الخطنم البغدادي   

 بو إمحل  إبماهنل ب   حمد األر وي بننملبور اكلا اانخل صاللحل فلالا  

جم  الحلكل  باو  باد هللا  للدياث   ال  نهال صاحلح  أار اامط :  للمل قله 

البخلري ا مأل يأا همل إخماجهل في صحنحنهمل  نهل لديث الطلئم ، ا ا  

توا فناه إلار كنه  واله فعأر  واله فأنكم  أنه  صحلب الحديث ذلغ الل يأتف

 ا  يفعال هاذا فهاو اانعي إ ال ي : اللاظ  .1095((قوله اال صوبوه في فعأاه 

قااله اباا  : ))افااي ذلااغ ذ كاام اباا  الجااو ي . الاانس  تشاانعل اال ااانعنل مااننل 

لاديث  والاو  إنمال جالء  ا  ماقلط آهال الكوفاة  -   لديث الطنام-نلصم

أو الحلكل ف  يخ: قله اب  طلهم.     المشلهنم االمجلهنل    انس اأنمه 

                                                 
1093
 .  111-115:   3تذكمو الحفلظ،   : ذهبي ال 
1094
: ،   22،    1113: ، رقال 311:   21،    2311: الذريعاة إلار تالالننف الشانعة ، رقال:  أل بام ن الطهماناي : نظم  ث   

 .  111:   2الكنر ا األلقلب،   : ا  بلا القمي.  215
1095
 .  323:   5،    3123: تلريخ بغداد، رقل  
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     مي  إ ل  نه يجهل الالحنح ف  يعتمد  أر  ل يقوله اإ ل يعأمه نل يقوه 

 . 1096((خ فه فنكوا  علندا كذابل 

فللحلكل الاعنف  ا  جهاة  دالتاه افناه أأاو فاي التشان ، ا قاد تامجل لاه      

كمل  نه الاعنف . الشنعة ااننوا  أنه، اقد طع  فنه بعض  حدني  هل المنة

اكتلباه .طه، فم  المعامار  ناه  تمالهل جادا فاي التحقناا جدا    جهة الب

: الممتدرن  مأوء بلألخطلء االماايلت البلطأة، قله فنه امس الدي  الذهبي

بال ، اال ريم  ا في الممتدرن  للديث كثنامو لنماه  أار اامط الالاحة))

النتااه لاال يالاانف ... فنااه  للديااث  والااو ة ااالا الممااتدرن بهخماجهاال فنااه

: اقاااله  يضااال.1097((ض  ااا  فضااالئأه بماااوء تالااامفه المماااتدرن فهناااه أااا

اقطعة    الكتلب إمنلدهل صللح الم  اجند، اذلاغ نحاو ربعاه، ابالقي ))

الكتلب  نلكنم ا جلئم، افي أضوا ذلاغ  للدياث نحاو المباة يشاهد القأام 

بل هي  كثم    ذلاغ بكثنام، فأللديثاه !! .فملذا يعني هذا  . 1098((ببط نهل 

 .البلطأة تقدر بللمبلت 

الكتااالب ا )الاااديث الثقأااان  )) .  :قاااله  ااادنلا اباااماهنل: الحاااديث الثااااني   

إناي تالرن فانكل خأنفتان  اقاد  خمجاه أنام االاد :  ماي  يضل بأفظ( العتمو

 . 1099. ...((بلملنند صحنحة ال يتم  المقلل لذكمهل ا   ابتغلهل الفلهل

نهال مبا  ا بننل بتوم   دل صحة لديث أديم خل بكال طمقاه،  :  قوه     

، فقاد ارد  ا  طمياا االاد "الخأنفتان : " طميا الثقأان ، ا  ال طميقاه بأفاظ

لاادننل  بااو دااد  ماام باا  مااعد ،  اا  )): رااه ابااو بكاام باا  ابااي ااانبة، قااله

اميغ ،    المكن  ،    القلمل با  لمالا ،  ا   ياد با  نلباه ، يمفعاه ، 

، اإنهمال لا   كتالب هللا ، ا تمتاي: إني تمكه فنكل الخأنفتن  كال أتن  : قله 

 .1100((يتفمقل لتر يمدا  أي الحوض  

اااميغ باا   بااد هللا ، الااعنف، ااانعي  :اإماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه  

. إ ل ي ، اقد مبا اا فالأنل للله، االمااية تتفا تمل ال  ا  تشانعه اش ال ي

ال : ا نهل  القلمل ب  لمالا العال مي الكاوفي ، قنال فناه.ا أنه ف  تقبل  نه

فااأي  . فتوننقااه لاال يثبااه، ايايااد فااي الااعفه  نعنتااه . 1101، نقااةيُعاامر لللااه

                                                 
1096
 .  223:   2،    333: لمنتظل ، رقلا: اب  الجو ي 
1097
 .  111،  113:   3تذكمو الحفلظ،   : الذهبي  
1098
 .  125: ،   12،    111: منم    ل النب ء، رقل: الذهبي 
1099
: دكتور  دنلا يكشف جمأة    الشبهلت، توالنحلت  دنلا ابماهنل،   وق " أر هل ي خطبة بن  الحمن  ايايد :   دنلا ابماهنل 

 . الدكتور  دنلا ابماهنل  كتبة 
1100
 . 531:   1 مند اب  ابي انبة،   : اب   بي انبة 
1101
 .  221:   2تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
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اشملنند الالحنحة التي تُثبه صحة هذا الطمياا االطام  األخامك المتعأقاة 

 . بحديث الغديم  

  ل  ال ذكامت  ا  لاديث : نل نل: ))  قله  دنلا ابماهنل : الحديث الثالث    

ذا  هال  ادل ا ناغ لال تجاد  ا  صاححه، فكالا  ال"    مم  أنل فقاد مابني"

الحاديث  خمجاه اش الل  لماد فاي : الوجداا يعني  دل الوجود  اإلنغ البنالا

 منده اصححه الشنخ اعنم ا جلب  مل تعأا به األلبلني فاي تضاعنفه  ا  

اخت ط  بي امحا بجواب قوي اهو  ا رااياة  باي امامائنل  ناه فاي ألياة 

، فضا   مال ذكامه االتقلا لأاا ه ايله، قأه كمل  نه مام   ناه قبال اخت طاه

اش لل الع ئي في كتلب المختأطن      ا  لدا    األئماة لال يعتبام  ال ذكام 

   اخت ط  بي امحا ا التجوا به  طأقل اذلغ يده  أر  ناه لال يخاتأط فاي 

انص    لديثه، الذلغ الت  البخلري بمااياة امامائنل  ا  اباي اماحا، نال 

باي اماحا ألناه كالا صاللم إا اش لل  لمد قدل امامائنل  أار ااميغ فاي  

ماأوا : كتلب، بل اا اعبة اهو    هو لمل مبل     للديث  بي اماحا قاله

 نهل اممائنل فلنه انبه فنهل  ني، ا خمجه  لمد في كتلب فضلئل الالحلبة 

اصاااحح امااانلده  حققاااه اصاااي هللا  بااالا، كمااال رااه اال ااالل النمااالئي فاااي 

نخ اباااو اماااحا اصاااححه  حققاااه الشااا 11خالااالئص   نااام المااا  نن  بااامقل 

الحااويني، ا  جاالب الحااويني  اا  ااابهة تاادلنس  بااي امااحا اقااد  نعنااه باالا 

المدي تلبعه    ابي  بد هللا الجدلي، ارااه  بو يعأر اصحح امنلده  حققه 

اممائنل مم   ا   باي اماحا قبال االخات ط، اقاله اش الل : لمن   مد قلئ 

لالحنح أنم  بي  بد رااه  لمد ارجلله رجله ا: الهنثمي في  جم  الااائد

هللا الجدلي اهو نقة، ا م  صححه  يضال  ا  المعلصامي  الشانخ  الاطفر 

العداي في كتلبه الالحنح الممند    فضلئل الالاحلبة، فللحاديث صاحنح ا 

 .1102((ا تمااللت األلبلني رلمه هللا  مداد  أنهل    ه الء جمنعل  

، لال يالاح ارد ذلغ الحديث     ربعة طم  لمم  ل توصاأه إلناه:  قوه  

اال طميااا االااد  نهاال، اهااذا خاا ر  اال   مااه  اادنلا االااذي  نقاال  اانهل، 

 : اتفالنل ذلغ فنمل يأتي

لادننل :  خبمنل العبلا ب   حمد ، قاله : ))  قله النملئي  :الطريق األول    

لدننل إممائنل ،     بي إماحل  ،  ا   باي  باد : يحنر ب   بي بكنم ، قله 

صأر هللا  أناه  - ل مأمة فقلله  يمم رموه هللا  هللا الجدلي قله دخأه  أر

                                                 
1102
: دكتور  دنلا يكشف جمأة    الشبهلت، توالنحلت  دنلا ابماهنل،   وق " أر هل ي خطبة بن  الحمن  ايايد :   دنلا ابماهنل 

  . كتبة الدكتور  دنلا ابماهنل 
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صاأر هللا  -فنكل فقأه مبحلا هللا  ا  علذ هللا قلله ممعه رموه هللا  -امأل 

 . 1103((يقوه    مم  أنل فقد مبني - أنه امأل 

إمااامائنل بااا  ياااونس ،ا باااو إماااحل  :  إمااانلده ال يالاااح، ألا  ااا  رجللاااه  

 باو  باد  :ا نهل . تفالنل لللنهمل المبنعي، العنفلا ، انعنلا إ ل نلا مبا

العنف، : قنل فنه: هللا  بد ب   بد اقنل  بد الملم  ب   بد الكوفي الجدلي

 . 1104اديد التشن ، نقة

 خبمنل  باد األ أار با  ااصال با   باد : )) قله النملئي  :الطريق الثاني   

لدننل : لدننل جعفم ب   وا    اقنا ب   بي  بد هللا ، قله : األ أر ، قله 

 بو بكم ب  خللد ب   مفطة قله ر يه معد ب   للغ بللمدينة فقله ذكام  نكال 

تماابوا  أناال قأااه قااد فعأناال قااله لعأااغ مااببته قأااه  عاالذ هللا قااله ال تماابه فااها 

اال  المنشلر  أر  فمقاي  أار  ا  مام  أنال  ال ماببته بعاد ل مامعه  ا  

 . 1105(( ل ممعه -صأر هللا  أنه امأل  -موه هللا ر

إمنلده ال يالح، ألا    رجلله، جعفم ب   وا ب  جعفم ب   ماما با       

صاادا ، رجاال (: هااـ211ت)لميااث  بااو  ااوا المخاا ااي العماامي الكااوفي

. ااالاح  ا المجال الاعنف  ا  جهاة الابطه. 1106صللح لنس به باأا، نقاة

ن  العنعة االممل ، ف  نعمر للله اهنل قد  نع  اكلا في     يُفم  فنه ب

 .فنجم االلتنلط    ذلغ .  نهل

، اجعأااه 1107اااقنا باا   بااي  بااد هللا الكااوفي، انقااه  هاال الماانة: ا اانهل    

االالاحنح التوقاف فاي لللاه،، خلصاة ا ا الحاديث . 1108الشنعة    رجللهل

. 1109 قباوه:  بو بكم ب  خللاد با   مفطاة، قنال فناه: ا نهل . ينتالم لأتشن 

 .فلشمنلد    جهته لل يالح. لممتبة ال تونقه  دالة اال البطلاهذا ا

لدننل  بو جعفام  لماد با  : ))  رااه الحلكل الننملبوري  الطريق الثالث     

 بند الحلفظ بهمداا ننل  لمد ب   ومر ب  إمحل  التنمي ننل جنده ب  االا 

ممعه  بل : ممعه  بل إمحل  التمنمي يقوه : ننل بكنم ب   ثملا البجأي قله 

لججه ا  نل أ ل فممرت بللمدينة ا إذا النلا  نا :  بد هللا الجدلي يقوه 

قلله ...االد فلتبعتهل فدخأوا  أر  ل مأمة  ا  النبي صأر هللا  أنه ا مأل 

                                                 
1103
 . 221:   1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1104
 .131:   3 ومو ة اقواه  لمد ب  لنبل ،   : ا لمد ب  لنبل. 12:   11تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
1105
 . 221:   1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1106
 .21:   3تلريخ اشم ل ،   : االذهبي.15:   2تهذيم التهذيم،   :اب  لجم 
1107
 . 221:   1لتقميم،   ا: اب  لجم 
1108
 .  31:   3 عجل رجله الحديث،   : الخوئي 
1109
 . 313:   2التقميم،   : اب  لجم 



321 

 

 اا  ماام  أناال فقااد : فااهني ماامعه رمااوه هللا صااأر هللا  أنااه ا مااأل يقااوه : 

 .1110((مبني ا    مبني فقد مم هللا تعللر

بكثناام باا   ثماالا البجأااي، الظاالهم  نااه :  ماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااهإ  

 باو : ا انهل.    جهوه الحله، فأل   ثم له  أار لاله  ناد الاذي  تمجماوا لاه

 تمان صدا ، لنس بللقوي، : التغأبي الكوفي، قنل فنه  أي جنده ب  االا

،  بو إمحل  المبنعي العنف، انعي إ ل ي  دلس: ا نهل.  1111لنس بللقوي

 بو  بد هللا  بد ب   بد اقنل  بد الملم  ب   بد  :ا نهل. كمل مبا  ا بننله

 . 1112العنف، اديد التشن ، نقة: قنل فنه: الكوفي الجدلي

لادنني  باو : ))رااه اباو بكام ا جامي بلمانله : -الرابع -الطريق األخير     

حماد با  لدننل  :  بد هللا جعفم ب  إدريس القاايني في الممجد الحمال قله 

لدننل يعقوب با  جعفام با  ماأنملا الهلاامي :  كميل الغ بي البالمي قله 

لدنني  بي جعفم ب  مأنملا     بنه مأنملا ب   أي ،     بناه  أاي : قله 

كناه  ا   باي  باد هللا با   بالا بعاد  ال كاف بالامه اهاو : ب   بد هللا قله 

ر هللا  أنه اماأل فهني  اهد لممعه رموه هللا صأ: فقله اب   بلا ...بمكة 

 .1113((   مم  أنل فقد مبني » : يقوه 

كاذاب، :  كميل الغ بي البالمي  حمد ب : إمنلده ال يالح، ألا    رجلله 

 .1115اهو    رجله الشنعة، ا مايلته الشنعنة في  النفلتهل. 1114االل 

يتعأااا بحااديث الكماالء، ا تمااد  أنااه  اادنلا :  -الرابااع -الحااديث األخياار   

ره لأشانعة االتشان ، ا ياد قولاه بتالاحنحه لحاديث الكمالء ابماهنل في انتالال

الديث الكملء ا ل في : )) أر الشنخ األلبلني له، اتعأنقه  أنه، فقله الشنخ

 عنله ألية  ل فنه تومن  داللة ا ية ادخوه  أي ا هأه فنهل كمل بننه الحلفظ 

 .1116((اب  كثنم اأنمه

ل توصاأُه إلناه، الال ارد لاديث الكمالء  ا   ربعاة طام  لمام  ا:  قوه   

 : يالح إمنلدا اال  تنل، اتفالنل ذلغ فنمل يأتي

                                                 
1110
 .212:   3الممتدرن  أر الالحنحن ،   : الحلكل 
1111
 .  11:  1تهذيم التهذيم،   :اب  لجم 
1112
 .131:   3 لمد ب  لنبل ،    ومو ة اقواه : ا لمد ب  لنبل. 12:   11تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
1113
 . 1313: كتلب الشميعة، رقل: ا جمي 
1114
 .113: الكشف الحثنث  م  ر ي بوال  الحديث، رقل: اب  العجمي 
1115
 .113:   1الكلفي ،   : االكأنني.  353:  صل الشنعة ا صولهل،  : آه كلاف الغطلء:  نظم  ث  
1116
: دكتور  دنلا يكشف جمأة    الشبهلت، توالنحلت  دنلا ابماهنل،   وق "يد  أر هل ي خطبة بن  الحمن  ايا:   دنلا ابماهنل 

 .  كتبة الدكتور  دنلا ابماهنل 
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لدننل  باد هللا لادنني  باي : )) في  مند  لمد ب  لنبل  :الطريق األول      

 ماملر  ا   ال م با  ننل قتنبة ب  معند ننل للتل ب  إمامل نل  ا  بكنام با  

المال : ... مامعه رماوه هللا صاأر هللا  أناه ا ماأل يقاوه: معد     بنه قاله

د ال رماوه هللا صاأر هللا  أناه ا { ناد   بنلءنال ا بنالءكل } ناله هذه ا ية 

مأل  أنل افلطمة المنل المننل رالي هللا  نهل  جمعان  فقاله الأهال ها الء 

 .1117(( هأي

للتل ب  إممل نل المدني  باو إمامل نل :  رجللهإمنلده ال يالح ، ألا       

نقاااااة، يممااااال، لااااانس باااااللقوي،يهل، : ، قنااااال فناااااه(هاااااـ111ت )الحااااالرني 

 .اهنل قد  نع  ا فلشمنلد أنم  تالل    جهته.1118صدا 

اهااذه  .1119، صاادا (هااـ153ت )بكناام باا   مااملر الاهاامي الماادني: ا اانهل

 ااا  جهاااة فللمجااال الاااعنف . الممتباااة تُشاااعم بللعدالاااة، اال تشاااعم بللضااابط

فنااه بعااض : " االشاالهد  أاار ذلااغ قااوه البخاالري.الاابطه، ا دالتااه لاال تثبااه

بلا البمتي ااب  لال.1120"النظم الننه اب  ل 
ا قال اايء  ا المجال لال .1121

االشالهد  أار  ا المجال . تثبه  دالته، اهنل قد  نع   يضل اقد كلا يُممال

ابي للتل تمجل له الل يذكم فنه جملل اال تعدي  رأل  نه فنه جهللة،  ا اب  

 .1122قميم  نه   ننل

لدننل  بد هللا لدنني  بي ننال  حماد با  : ))في  مند  لمد: الطريق الثاني   

 العم قله ننال األا ا اي  ا  ااداد  باي  مالر قاله دخأاه  أار اانأاة با  

بامن بمال ر ياه  ا  األمق  ا نده قول فذكماا  أنل فأمل قل وا قاله لاي  ال  خ

رموه هللا صأر هللا  أنه ا مأل قأه بأر قله  تناه فلطماة رالاي هللا تعاللر 

 نهاال  مااألهل  اا   أااي قللااه توجااه إلاار رمااوه هللا صااأر هللا  أنااه ا مااأل 

فجأمه  نتظمه لتر جلء رموه هللا صأر هللا  أنه ا مأل ا عه  أي الم  

بناده لتار دخال فاأدنر المن  رالي هللا تعاللر  انهل آخاذ كال االاد  نهمال 

 أنل افلطمة فأجأمهمل بن  يديه ااجأس لمنل المننل كل االاد  نهمال  أار 

إنمل يمياد هللا لناذهم } فخذه نل لف  أنهل نوبه  ا قله كملء نل ت  هذه ا ية 

اقاله الأهال ها الء  هال بنتاي {  نكل المجس  هل البناه ايطهامكل تطهناما 

 .1123((ا هل بنتي  لا 

                                                 
1117
 . 115:   1الممند ، تحقنا اعنم األرنلؤط في تحقنقه،   ممة قمطبة، القلهمو ،   :   لمد ب  لنبل 
1118
 . 111:   1اتهذيم التهذيم،   .  111:   1تقميم التهذيم،  : اب  لجم 
1119
 ا. 131:   1تقميم التهذيم،  : اب  لجم 
1120
 .   112: المغني في الضعفلء، رقل: الذهبي.  33:   2التلريخ الكبنم،   : البخلري 
1121
 .   112: المغني في الضعفلء، رقل: الذهبي 
1122
 .  221:   2الجمح االعديل،   : اب   بي للتل 
1123
 . 112:   3  ممة قمطبة، القلهمو ،   الممند ، تحقنا اعنم األرنلؤط ، :   لمد ب  لنبل 
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 حمد ب   العم ب  صدقة القمقمالني ، : الح، ألا    رجللهإمنلده ال ي   

لاانس بشاايء، ُ خأااط، ُ غفاال، يااماي المناالكنم،  ل ااة  للديثااه  اا  : قناال فنااه

 . 1124األا ا ي  قأوبة، اراك  نه  للديث كأهل  نلكنم، النس لهل  صوه

ا اانهل اش االل المعاامار  بااد الااملم  األا ا ااي، نقااة، لكنااه كاالا كثناام   

ابمال  ناه هنال قاد . 1125   قوال لل يمم   انهل اال  دركهالاالرمله، الد   

 . نع  فلشمنلد    جهته  نقط ، العأه    فعل  حمد ب   العم

 

لدننل  بد هللا لدنني  بر ننال  باد هللا با  : ))في الممند : الطريق الثالث     

نمنم قله ننل  بد المأغ يعنر با   بار ماأنملا  ا   طالء با   بار ربالح قاله 

مم   ل مأمة تذكم  ا النبي صأر هللا  أنه ا ماأل كالا فاي بنتهال  لدنني   

فأتته فلطمة ببم ة فنهل خايمو فادخأه  أناه فقاله لهال اد ار  اجاغ اابنناغ 

قللااه فجاالء  أاار االحماان  االحماا  فاادخأوا  أنااه فجأمااوا يااأكأوا  اا  تأااغ 

الخايمو اهو  أر  نل ة  أر دكلا تحته كملء له خنبمي قللاه ا نال  صاأي 

إنماال يميااد هللا لنااذهم  اانكل } الحجاامو فاالناه هللا  ااا ا جاال هااذه ا يااة فااي 

قلله فأخذ فضل الكمالء فغشالهل باه { المجس  هل البنه ايطهمكل تطهنما 

نل  خم  يده فألوك بهل إلر المملء نل قله الأهال ها الء  هال بنتاي اخلصاتي 

فلذهاام  اانهل الاامجس اطهاامهل تطهنااما الأهاال هاا الء  هاال بنتااي اخلصااتي 

لذهم  نهل المجس اطهمهل تطهنما قلله فأدخأه ر مي البنه فقأه ا نال ف

 . 1126(( عكل يل رموه هللا قله انغ إلر خنم إنغ إلر خنم

الاادنني  بااو لنأاار  اا   ل مااأمة  ثاال لااديث  طاالء  قااال عبااد الملااك ))ا    

 . 1127((مواء

الدنني دااد ب   بر  ور الحجلر    لوام     قال عبد الملك)) ا    

 .1128((ة بمثأه مواء  ل مأم

 بااد المأااغ باا   بااي مااأنملا  نماامو : إماانلده ال يالااح ، ألا  اا  رجللااه   

نقة ،  تق ، ال بأا به، العنف، صادا  : ، قنل فنه (هـ135ت ) العم  ي 

افعأه هاذا تادلنس اإرماله ا .  1130، رف   للديث     طلء 1129، له  اهلل

ال يُاا تم  ، اال ا  اا  يفعاال هااذا .  نكاام، اال يالااح، ا فنااه تغأاانط ات  اام 

 أمل بأا الشنعة  داه  نهل ،ايأخذاا بماايلته ، ارااا  ناه . تُقبل راايته 

                                                 
1124
 .  331:   1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
1125
 .  331: جل   التحالنل في  لكلل الممامنل، رقل:  بو معند الع ئي 
1126
 . 212:   1الممند ، ، تحقنا اعنم األرنلؤط ،   ممة قمطبة، القلهمو ،   :  لمد ب  لنبل 
1127
 . 212:   1اعنم األرنلؤط ،   ممة قمطبة، القلهمو ،    الممند ، تحقنا:  لمد ب  لنبل  
1128
 . 212:   1الممند ، تحقنا اعنم األرنلؤط ،   ممة قمطبة، القلهمو ،   :   لمد ب  لنبل 
1129
 .  225:   5،    251: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
1130
 .  211:   2 ومو ة  قواه أل لل  لمد ،   :  لمد ب  لنبل  
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اهااذا ااالهد . 1131رااياالت إ ل نااة ، ا ذكاامه  بااو جعفاام الطومااي  اا  رجللااه

قااوي  أاار  ا المجاال كاالا ااانعنل إ ل ناال يُماالرا التقنااة فااي تعل أااه  اا   هاال 

ابماال اا هااذا لللااه ، .  هالماانة، لهااذا تضاالربه  ااواقفهل  نااه كماال بننلهاال   اا

 .اكلا يُدلس، اهنل قد  نع  فلشمنلد ال يالح    جهته

 -22) طلء با   باي ربالح القمااي المكاي  باو  حماد ، امامه  ماأل: ا نهل  

نقة،  كثنم اشرمله ، يأخذ    كل المب ، ا مم ته : ، قنل فنه ( هـ113

: نباال، ا كاالا ياادلس، افااي هااذا قااله  لمااد باا  ل1132 اا   الااعف الممماا ت

اقاد . 1133((مامعه: ارااية  طلء  ا   لئشاة ال يحات  بهال، إال  ا يقاوه))

ابمال  ا المجال الاعنف .1134لد     اب   مم كثنما ، اهو لال يمام   ناه

فلشمانلد .    جهة البطه، اهنل قد  نع  ، بل ا أفل المااي، فهو  جهاوه

 .ال يالح    جهته 

ذهبي فاي الضاعفلء، دااد ب   بر  ور الحجلر الكوفي ، ذكامه الا :ا نهل  

ا اااده الشااانعة  ااا  .1135صاااويأح، اااانعي، ال يُحااات  باااه، نقاااة: اقنااال فناااه

 .1136رجللهل

 
لادننل  باد هللا لادنني  باي : ))في  مند  لمد ب  لنبال : الطريق الرابع     

ننل  بو  لمد الابنمي ننل مفنلا     بند    اهم ب  لواام  ا   ل ماأمة 

أي الم  المن  افلطمة كمالء اا النبي صأر هللا  أنه ا مأل جأل  أر  

نل قله الأهل ه الء  هل بنتي اخلصتي الأهل اذهام  انهل الامجس اطهامهل 

  .1137((تطهنما فقلله  ل مأمة يل رموه هللا  نل  نهل قله انغ الي خنم

 : بو  لمد الابنمي  بو الماد الابنامي : إمنلده ال يالح، ل     رجلله      

: ، قنال فناه( هاـ213)الكاوفي ب   مم با  درهال حمد ب   بد هللا ب  الابنم 

ياأتي لنس به بأا، انعي ، نقة، كثنم الخطاأ فاي لاديث مافنلا ، لاه  اهالل، 

ا ااده الشاانعة اش ل نااة  اا   .1138بماال ال يمايااه  ل ااة الناالا، ا اال بااه بااأا

اهال .ااالح    ذلغ  ا الابنامي هاذا الاعنف الابطل ا دالاة .1139رجللهل

 . !!!!تُقبل راايته ايكوا نقة        يأتي بمل ال يمايه  ل ة النلا

                                                 
1131
:   2 قبلت األنوار في إ ل اة ألئماة ،   : ا لل د النقوي.  315:   1،    3252: رجله الطومي ، رقل:  بو جعفم الطومي  

 .  323: خاللئص الولي ،  : ا اب  البطميا الحأي .  221
1132
 .  13: ،   21،   3133: تهذيم الكمله ، رقل : الماي  
1133
 .  31:   5،     ومو ة  قواه اش لل  لمد:  لمد ب  لنبل  
1134
:   3،    3112: ، ا رقاال 331:   1،    1132: الماان  ، رقاال: ا  بااو دااد. 131:   1تهااذيم التهااذيم ،   : اباا  لجاام  

321  . 
1135
 . 2111: المغني في الضعفلء، رقل: الذهبي 
1136
 . 331:   1رجله الطومي،   : ابو جعفم الطومي 
1137
 . 313:   1نلؤط ،   ممة قمطبة، القلهمو ،   الممند ، تحقنا اعنم األر:   لمد ب  لنبل 
1138
:   3 وماو ة  قاواه اش الل  لماد با  لنبال فاي  أال الجامح االتعاديل،   : ا لماد با  لنبال.115:   1تهذيم ،   : اب  لجم 

113. 
1139
 .ا ل بعدهل 125:   2رجله الشنعة في  ملنند المنة،   :  حمد جعفم الطبمي 
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النال ي الكاوفي  ب   بد الكميل ب   مما ب  كعام  بند ب  الحلر : ا نهل  

هااو  اا  باان  ااانعة  حاادني الكوفااة الااذي  ذكاامهل : (هااـ123ت ) بااو  بااد هللا 

نقة نباه ،   أاوي يمنال :  قنل فنه. الجو جلني ا لذر  نهل ا     مايلتهل

ابماال  نااه ُ ااتهل ، اهناال قااد . 1140أناال  أاار  ثماالاإلاار التشاان  ، كاالا يُفضاال  

 .  نع ، االحديث يتوافا     ذهبه ف  يُقبل    جهته

 تامان : ، قنال فناه(هـ112ت )اهم ب  لوام األاعمي الشل ي : ا نهل  

، لنس باللقوي، الاعنف، ينبغاي  ا ال يُغتام باه اال بماايتاه ، نقاة  ال  لما  

. د بأللدياث لال يُشالركه  لاد فنهاللديثه ، لانس باه باأا، نباه، مالقط ،  نفام

 أنااه الالاا و ا -ا راك  اا  النبااي. ُرايااه  نااه  للديااث طااواه  جلئاام 

راك المعضاا ت  اا  .  للديااث فااي القااماءات لاال يااأت بهاال أناامه  –الماا ل 

اقد  ده . 1141ال يُحت  بحديثه اال يُتدي  به. الثقلت، االمقأوبلت    األنبلت 

ا  لوالاه .1142ا  نه راايلت إ ل ناةالشنعة     صحلب بعض  ئمتهل ا راا

 .المتنلقضة هي الهد قوي  أر  نه كلا انعنل يُملرا التقنة

 

 خبمنال  حمااد با  المثناار قاله لاادننل : ))قاله النماالئي :الطرياق الخااام      

يحنر ب  لملد قله لدننل الواللح اهو  بو  وانة قله لدننل يحنر قله لدننل 

اد ال رماوه هللا صاأر ...    بالا إني لجللس إلر ب:  مما ب   نموا قله

هللا  أنه ا ماأل الحما  االحمان  ا أنال افلطماة فماد  أانهل نوبال فقاله الأهال 

   .1143... ((ه الء  هل بنتي فأذهم  نهل المجس اطهمهل تطهنما 

 بو  وانة االلح با   باد هللا النشاكمي :  إمنلده ال يالح، ألا    رجلله   

: يحنار، هاو : ا انهل. ل لللاه،  العنف،  ضاطمب، مابا تفالان(هـ121) 

لنس بثقة، فنه نظم، يُخطص،  اذكور فاي :  بو بأ  يحنر ب   بر مأنل الكوفي

 .1144الضعفلء

 خبمنل  حماد با  المثنار قاله : ))قله النملئي :-السادس -الطريق األخير    

لدننل  بو بكم الحنفي قله لدننل بكنم ب   مملر قاله مامعه  ال م با  ماعد 

معد ب   بي اقل   ل  نعغ  ا تمم  أي ب   باي طللام يقوه قله  علاية ل

ال  ماابه  ال ذكاامت لان  ناااه  أنااه الاولي فأخااذ  أنال اابننااه افلطمااة ...قاله

 .1145...((فأدخأهل تحه نوبه نل قله رب ه الء  هأي ا هل بنتي

                                                 
1140
 .  335:   1 ومو ة  قواه اش لل  لمد ،   : ا   لمد ب  لنبل. 213:   2تهذيم ،   : اب  لجم 
1141
 .253:   3تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم 
1142
 2الكالفي،   : ا الكأنناي. 132:   2، قال ،    2تهاذيم المقاله فاي تنقانح كتالب المجاله لأنجلااي، ط:  أي األبطحي: انظم  ث   

  :211 . 
1143
 . 112:   5النملئي ن المن  الكبمك،    
1144
 . 1115: المغني في الضعفلء، رقل: االذهبي. 233:   1الكل ل في الضعفلء،   : اب   دي 
1145
 . 122:   5النملئي ن المن  الكبمك،    
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ت )بكناام باا   مااملر الاهاامي الماادني: إماانلده ال يالااح ، ألا  اا  رجللااه   

. اهااذه الممتبااة تُشااعم بللعدالااة، اال تشااعم بللضاابط .1146، صاادا (هااـ153

االشالهد  أار ذلاغ قاوه .فللمجل العنف    جهة البطه، ا دالته لال تثباه

باااالا البمااااتي ااباااا  .1147"فنااااه بعااااض النظاااام: " البخاااالري الننااااه اباااا  ل 

ا أر  قل تقديم  ا المجل لل تثبه  دالته، اال يالح قباوه لاديث .1148لال

 أر  ا المجل فنه جهللة،  ا اب  ابي للتل االشلهد .  تنه ُ نكم كللذي رااه

 .1149تمجل له الل يذكم فنه جملل اال تعدي  رأل  نه قميم  نه   ننل

 

فحااديث الكماالء،  تنااه ُ نكاام جاادا، ا ضااطمب ا تناالقض،  وامااا متنااا،     

 ا  ذلاغ  ا طميقال  نهال ذكام  ا مابم اراد لاديث . اتضم  ا ورا بلطأة 

ْأال     :)) الكملء هو نااه قوله تعللر ا   اْلع  الءن     ال ج  ا  ب ْعاد     غ  ف نه     َجَّ ْ  ل    

اُكْل نُالَّ ن ْبت ه اْل  ان ل ا  نفُم  لءُكْل ا   نفُم  ن م  لءن ل ا  ن م  لل ْوْا ن ْدُ    ْبن لءن ل ا   ْبن لءُكْل ا  ف قُْل ت ع 

ب ن    االذ  أ اار اْلك  اال لَّْعن ااة  هللاق     م بدايااة ، اآخاام قااله بمااب((11: آه  مااماا )ف ن ْجع 

ْجس    ْهال  اْلب ْناه  : ))الولي، اآخم قوله تعللر انُكُل الامل ُ ل نُاْذه م     ل يُم يُد هللاَّ إ نَّم 

ُكْل ت ْطه نماً  يُط هلم   ((.  33: األلااب)ا 

االا   -الال و االما ل أنه -ا   ذلغ  يضل  ا طمقل  نه ذكمت  ا النبي 

اهااذا . الكمالء  أاار  أاي افلطمااة االحماا  االحمان  اجعأهاال هاال اهال بنتااه

ألناه نبُاه  - أناه الالا و االما ل-ك ل بلطل ، اال يالاح  ا يفعأاه المماوه

بللقمآا االمنة الالحنحة الموافقة له  ا  هل بنته  اجلته ا االده فقط، ا  ل 

المال ا   الكذب  ا . وا     هأه أي االحم  االحمن  فهل    آله، النم

 . يكوا ه الء     هل بنته

نااه :"  ا الطميا الملدا   ل  نه المموه قله ذلغ لمال ا   ذلغ  يضل   

اهذا بلطل،  ي الي هذا  ، ا لذا ناه  ،  المم  ظلهم ، "  أنه الولي

ك  اه  ناه  نااد ل باد ت النبااوو، اهاذا بلطال ألا  أناال كالا صااغنما الال يكاا  

  .بفلطمة  ص  تاا 

 

. لحااديث الكماالء،  نااه لااديث، لاال يالااح إماانلدا اال  تناال وخالصااة نقاادنا     

اتبن   نه ا   األللديث األخمك التي امتشهد بهل  ادنلا باماهنل كأللدياث 

الغديم  نه لل يالح اال االد  نهل    جهة، ا نه لل يعتمد  أر  ية  عطنالت 

لأتشن  اطعنل فاي  هال المانة صحنحة في تالحنحه لتأغ األللديث انتاللرا 
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ا تضح  يضل انه لل يُملرا نقاد تأاغ الماايالت بنفماه، اإنمال .    جهة نلننة

فأمالذا لال يُمالرا ذلاغ بنفماه  ، .ا تماد  أار أنامه بطميقاة نفعناة انتهل ياة 

ا ي  تعللملته ا نتميلته في التظلهم بكثمو العأل اتمكناه  ا   أماي الحاديث 

 . االتلريخ اأنمهمل  

 

 موقف عدنان من أحمد في موقفه من األحاديث الرديئة: موقف الثانيال

كاالا  لمااد باا  لنباال ينكاام راايااة األللديااث التااي اختأقهاال  هاال األهااواء      

لكاا   اادنلا ". األللديااث المديبااة" لأطعاا  بهاال فااي الالااحلبة، اكاالا يُماامنهل 

فاي ااأا  اش لل  لمد با  لنبال يفتاي: ))ابماهنل الشنعي لل يُعجبه ذلغ، فقله

 مااتغفم لنفمااي ا لل االل ، ا  مااتغفمهللا  اا  تعبناام  لمااد)األللديااث المديبااة 

ألا األللديااث المديبااة لنمااه اقفاالً  أاار األللديااث الموقوفااة باال ، ( لمااد 

، !!ا تماامنهل ياال  لمااد رديبااة، األللديااث الممفو ااة إلاار رمااوه هللا  يضاال

ح  ناه  ناه تحاد  ببملطة لن  يتحد  المموه ايال( ..  متغفم هللا العظنل)

ا قله لك  لديثه هذا ال يتفا     هواء الطلئفة االمذهم االحاب االمنلمة 

هنل  أر المموه  ا يتماج  ا  ا يمكه ا أنغ  ا تحم  لديثه ا ا تدفناه 

 .  1150((في األرض ا يحمل  أنغ  ا تمايه ا يحمل  أنغ  ا تمتم  إلنه 

هاواه ااجاه ك  اه لغلياة إا  دنلا تحل ل  أار  لماد با  لنبال ب :أقول     

انعنة في نفمه    جهة، اتضم  تشجنعل  أار رااياة األبلطنال االمطال   

اهاي راايالت  عظمهال  كاذاب  أانهل، اهاي  . في الالحلبة    جهة  خمك

 .     فتميلت  هل األهواء    الشنعة ا  ثللهل

 اتفالنل ذلغ  اال، إا المااية     لمد التي  الر  دنلا إلر  الدرهل     

التغأنظ  أر    كتم األللدياث التاي فنهال طعا     :))فقط الل يوردهل ، هي

مامعه  بال  بادهللا :  خبمنل  بو بكام الماماذي قاله.  أر  صحلب رموه هللا

اقاد . إا قو ل يكتبوا هذه األللديث المديباة فاي  صاحلب رماوه هللا : يقوه

ه  نااال ال  نكااام  ا يكاااوا صاااللم لاااديث يكتااام هاااذ: لكاااوا  ناااغ  ناااغ قأاااه

بلطل  علذ هللا،  نل ال : فغضم ا نكمه إنكلرا اديدا ،اقله. األللديث يعمفهل 

. ،  لو كلا هذا في  فنلء النلا ألنكمته، فكنف في  صحلب  حمد!! نكم هذا

فما   مفتاه يكتام هاذه : قأُه ألبي  باد هللا.  نل لل  كتم هذه األللديث: اقله

يمتلهل صللم هاذه األللدياث نعل : األللديث المديبة ايجمعهل  يُهجم  قله

: اقاله  باو  باد هللا جالءني  باد الاملم  با  صاللح فقأاه لاه. المديبة المجل

قااد لااد  بهاال فاا ا، الااد  بهاال فاا ا : تُحااد  بهااذه األللديااث، فجعاال يقااوه
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إمانلده // فم يته بعاد، فأ مالاه  ناه الال  كأماه . ،ا نل  رفا به اهو يحت  

 . 1151((صحنح

د ب  لنبل  ن     رااية األخبلر التي تطع  في ااالح    المااية  ا  لم 

ألا  لماد كالا . الالحلبة كأهل بمال فانهل كبالر الالاحلبة اآه البناه اأنامهل

لكا  . يعأل  ا ها الء اأنامهل كاذب  أانهل  هال األهاواء  بلطنال كثنامو جادا

 اادنلا لاال يعجبااه هااذا، ألا  ماال  لمااد د ااوو إلاار التالاادي لأمااياالت التااي 

لكا   ادنلا . لخوار  اأنمهل االتي تطعا  فاي الالاحلبةاختأقهل  الشنعة اا

اإخوانه    الشنعة اأنمهل    اهل األهواء،  قل وا دينهل  أار الطعا  فاي 

الهذا لل يُعجبهل  وقف  لمد .القمآا اتحميفه اتكفنم الالحلبة االطع  فنهل

االااغ  .    األللديث التي تطع  في الالاحلبة اماملهل األللدياث المديباة 

يقالد بللمديبة تأغ األللديث البلطأة التاي اختأقهال الشانعة ا  ثاللهل   ا  لمد

ال تمااا الماايلت الالحنحة التي تكأمه فاي : لأطع  في الالحلبة، الل يقل

الالحلبة، اإنمل يقالد المماايلت المختأقة ، بادلنل  ناه فاي  مانده راك فناه 

ة،  خبلرا كثنمو صحنحة االعنفة يتضام  بعضاهل طعنال فاي بعاض الالاحلب

. 1152((إا فااي  صااحلبي انناال  شاام  نلفقاال ))  نهاال  ااث  الحااديث الااذي فنااه 

  -العفه اعنم األرنلؤاط-ا نهل  يضل  ا  لمد ب  لنبل راك لديثل العنفل

في  منده جم  فنه ااصلفل في الثنلء  أر  أي ب   بي طللم  نهل الالاحنح 

 ناااه ال ينبغاااي  ا  ذهااام اال ا: ))ا نهااال الضاااعنف، ا نهااال المنكااام، كقولاااه

 .   1153((خأنفتي قله اقله له رموه هللا  نه الني في كل      بعدي

اش لل  لمد ب  لنبال يفتاي فاي ااأا األللدياث : ))إا قوه  دنلا : ثانيا     

ألا ، ( ماتغفم لنفماي ا لل الل  لماد ، ا  متغفمهللا    تعبنم  لمد)المديبة 

بااال األللدياااث األللدياااث المديباااة لنماااه اقفااالً  أااار األللدياااث الموقوفاااة 

هو قوه ال يالح، افنه جهال بعأال الحاديث (( الممفو ة إلر رموه هللا  يضل

ألا الحاديث الامديء  ا .  ا تجلهل ُ تعمد لنتحل ال باه  أار  لماد با  لنبال

ال يعني  ناه لاديث صاحنح  - أنه الال و االم ل -أنمه الممفو  إلر النبي

الذلغ فاها . نلد المااية، لمجمد  ا الالحلبي ،  ا أنمه رفعه إلنه لمم إم

الحديث الممفو  لنس هو الحديث الالحنح اإنمل هو كل لديث رفعه راايه 

، بغاااض النظااام  ا هاااو صاااحنح،  ل - أناااه الالااا و االمااا ل -إلااار النباااي
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النالاح . 1154ا أنه فللممفو    نه المتالل ، االمممال، االمنقطا .العنف

لدا ا تنل لتتبان  الحديث الممفو  صحنحل  يجم  ا يخض  لأنقد الحديثي إمن

اتوجاد  للدياث كثنامو . اال يكاوا صاحنحل لمجامد رفعاه. صحته    العفه

لتار  ا . جدا هي    الممفو الت النماه صاحنحة، اكثنام  نهال  والاو 

:  بااد الااملم  باا  الجااو ي صاانف كتلباال فااي األللديااث الموالااو ة ماامله

له، فهل  دنلا ابماهنل يجهل  ل بنن. الموالو لت في األللديث الممفو لت 

اا  نااه تجلهأااه لاانطع  فااي  لمااد باا  لنباال،  نااد ل لاال يُعجبااه  وقفااه  اا  

 !!األللديث التي اختأقهل الشنعة اطعنوا بهل في القمآا االالحلبة   

 :موقف عدنان ابراهيم من أحاديث كتاب اإلحياء: الموقف الثالث 
  ند ل تكأل  ادنلا اباماهنل  ا  األللدياث النبوياة فاي كتالب إلنالء  أاول    

لل يعتامر بخطاأ المجال فاي تعل أاه  ا  األللدياث الدي  ألبي لل د الغاالي 

النبوية، اإنمل بمر  وقفه اداف   نه كعلدته باللتحميف االتادلنس االتعالام 

فلبو لل د اخذ الملدو العأمناة لكتالب االلنالء  ا  كتام اباي :: ))لأبلطل، فقله

للة اال لل االكبم رم)طللم المكي ، ا   كتم الحلر  اب  امد المحلمبي ، 

انخ اال هم  بدالحأنل  حماود فاي المامبوا كلناه  ا  الحالر  ابا  االماد 

 اا  كتاام الحاالر  اباا  امااد المحلماابي اهااي كثناامو طباا   نهاال ( المحلماابي 

الكثناام فااي هااذا العالاام ، ا اا  المنثااورات المااأنورو  اا  اقطاالب التالااور 

لدهل اال بتخميجهال الكبلر ، ه الء في العلدو ال يهتماوا بلالللدياث اال بلمان

اباو لل اد يال اخاواني اذا ر ياتل : رابعالً اربمال اخناماً . فأحقه  ل لحا ها الء 

 نهجه في اال  االلنلء اا في تالننف االلنلء ، اهاو المانه  الاذي جامك 

 االً يباد  بلأليالت اي  والاو  يباد  فناه يباد  بلأليالت . فنه  أر هاذه الخطاة 

نبوية ، نل بلالنالر  ا  الالاحلبة ، فللتالبعن  القمآننة ، نل يعقبهل بلالللديث ال

فم  بعدهل ، نل يبد  بعاد ذالاغ فاي  امض فكمتاه ، اقاد امماهل  أار  الذا   

 أر الكتلب االمنة ااألنلر  نده افكلره هو يبد  االا في تفمي  الكا ل لاوه 

الفكمو التي  والو هل هذا الكتلب اا هذا البلب    هذا الكتلب هذا  نهجه ، 

بال لل اد اماس فكامو  حورياة فاي كتلباة اال فاي اي كتالب  ا  كتام لل نجد ا

االلناالء  أاار لااديث  والااو  اا لااديث ال اصاال لااه، تتلمااس افكاالره دائماال 

 أر االيلت االنالو  الالحنحة االمعلني المتفا  أنهل ، اتلتي االللديث 

الضااعنفة االموالااو ة بعاادهل  مالاالً يمااتأنس بهاال ، لااو لااذفتهل  اال نقااص 

 . 1155((بقر  علننه صحنحة ، فهذا ال ينقص    قدر االلنلءااللنلء انبل ت
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ارب  ااذر  قاابح  اا  :  تبمياامه هااذا ال يالااح، اتنطبااا  أناه  قولااة:  قاوه   

ألنه  اال إا كتلب اشلنلء في لقنقته ا صوله األيلته ا ما نه كتالب . ذنم

تالور النس كتلب دي  اشم ل، فهو كتلب إلنلء  أاول التالاور ال  أاول 

كتلب النلء  أول : ))اهذا ا تمر ببعضه  دنلا  بنفمه  ند ل قله. اشم ل

الدي  كتلب يعني اذا اردنل اا نعطنه تالننفلً فنقوه كتلب في التالور ، فناه 

فقهنلت فنه  قاديلت با  ااغ ، لكا   ال الاذي يغأام  أناه الفقاة اا العقنادو اا 

التاكناة هاو التالور   ال التالور ، يعني  أل االخ   االتمبناة النفمانة ا

اهاذا األ ام .  1156((كتلب تالور فاي االخنام كتالب تمبناة نفمانة بالالخنم 

ا تاامر بااه الغاالااي فااي إلنلئااه،  نااد ل قماال العأاال إلاار  أاال المكلااافة ا أاال 

ه به، اانتالم له ، اجعأه ألية كبلر  المعل أة، افضل األاه  أر الثلني انوق

فقااد تكأاال  نهاال الغاالااي فااي اشلناالء . ايقالااد بهاال الاادو الوجااودالالااوفنة، 

بلشالرات االعبلرات ابه المفهو ة ، اظل طواه كتلبه يثناي  أنهال ايحاول 

ه بهل ايُشوق  إلنهل، ايتعللل بهل لولهل ايُنوق
1157 . 

إا  اادنلا ا تاامر بللحقنقااة المعمافااة  اا  كباالر الالااوفنة، اهااي  :ثانيااا   

لغاالي لعأل الحديث ا دل لمصهل  أر تحقنقاه اال إهمله الالوفنة ا نهل ا

إنهال لال .  فأملذا فعأوا ذلغ  ، لل يجم  دنلا اال للاه اشجلبة  نه . توننقه

يهتموا باذلغ ألا أاليتهل  ا   اذهبهل اديانهل هاو التالاور بطمقاه ا نل لاه 

األيلتااه ، الاال تكاا  أااليتهل دياا  اشماا ل قأباال اقللباال، لكاانهل اظفااوه خد ااة 

فأماال اجااداا القاامآا يخااللف  صااولهل تمااأطوا  أنااه . ا لأتالااوراانتالاالر

المااال اجاااداا  عظااال األللدياااث الالاااحنحة تخاااللف . بللتاااأاي ت التحميفناااة

تالااوفهل اهمأوهاال  ا لمفوهاال ، ناال اهتمااوا بلألللديااث الضااعنفة االمكذابااة 

ابااادانهل لااا  يماااتطنعوا  ا يفعأاااوا  ااال فعأاااوه فاااي . ابهااال  مماااوا لأتالاااور

اإلبلمه نوب الشم ، اهاذا األ ام الاذي قالل باه الغاالاي االنتاللر لأتالور 

باال إا الالااوفنة  ممااوا كاال  صااوه تالااوفهل  أاار التااأاي ت . فااي إلنلئااه 

التحميفنة لنالو  القمآا ااألللديث الالحنحة    جهة، ا أر األللدياث 

ا أنهال  قال وا  صاولهل كأهال الانس . الضعنفة االموالو ة    جهاة  خامك

. 1158إبماهنل بأنهل  قل وا اصولهل  أر الكتلب االمنةاأل م كمل   ل  دنلا 

   ذلغ  ث   ا .  1159فهذا   ل بلطل قطعل لنس هنل  وال  تفالنأه اإنبلته

                                                 
1156
، الحأقاة الثللثاة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 ذ.  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
1157
 .التضأنل االتحميف في كتلب إلنلء  أول الدي :  نبه ذلغ بعشمات الشواهد في كتلبي 
1158
 . نشور إلكتماننل اارقنل. نقد الماايلت ااألفكلر الم ممة لأتالور: غ االتوم  فنه  نظم كتلبنللأتلكد    ذل 
1159
االتضاأنل االتحمياف فاي كتالب إلنالء  أاول . نقاد الماايالت ااألفكالر الم مماة لأتالاور: بننُه ذلغ في ن نة كتم  ا  كتباي، هاي 

 .انقد تجمبة الشغ االنقن   ند  بي لل د الغاالي. الدي 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater


311 

 

الغاالااي  نااد ل  صاال ألصاال  اا  اصااوه الطميااا الالااوفي، اهااو الجااو  

الالوفي ال الشم ي، فهنه ا تمد  أر طلئفة    األللديث ال نكالد نعثام  ا  

:  بنالا فضانأة الجاو  اذل الشاب ))   : فقاله. صحنح بننهل  أر لديث االد 

جلهااداا  نفمااكل بااللجو  االعطااي : "صااأر هللا  أنااه ا مااأل -قاله رمااوه هللا

فها األجم في ذلغ كأجم المجلهد في مبنل هللا ا نه لنس     مل  لم إلار 

 -صأر هللا  أناه ا ماأل -اقله اب   بلا قله النبي" ...هللا    جو  ا طي

 ي : "  اقناال ياال رمااوه هللا" ...  أكااوت المااملء  اا   ااب بطنااه ال ياادخل: "

" ... النلا  فضل قله    قل  طعمه االحكه ارالي  مل يمتم باه  ورتاه

مند األ مله الجو  اذه النفس لبلا : "  -صأر هللا  أنه ا مأل-اقله النبي 

صااأر هللا  أنااه ا -اقااله  بااو مااعند الخاادري قااله رمااوه هللا " ... الالااور 

اااااااامُّ ))البمااااااااوا ا"  -مااااااااأل ال  تُْماااااااام فُوْا إ نَّااااااااهُ ال  يُح  بُوْا ا  اْااااااااام  ُكأُااااااااوْا ا 

" فاي  نالالر البطاوا فهناه جااء  ا  النباوو((     31: األ مار()اْلُمْمم ف ن   

الفكام نالاف العبالدو "  -صاأر هللا  أناه ا ماأل-اقله الحم  قاله النباي ...  

صاأر هللا  -ه رماوه هللا اقله الحما   يضال قال" ...  اقأة الطعلل هي العبلدو

 فضأكل  ند هللا  نالة يول القنل ة  طاولكل جو ال اتفكاما فاي "  - أنه ا مأل

 ناااد هللا  اااا اجااال ياااول القنل اااة كااال نااا ال  كاااوه هللا مااابحلنه ا بغضاااكل 

 .1160"((اماب

تأااغ طلئفااة  اا  األللديااث الكثناامو التااي ا تمااد  أنهاال الغاالااي فااي تقمياامه   

و  الشم ي ، لنس    بننهال اال لاديث االاد لأجو  الالوفي ا خللفته لأج

صااحنح، باال هااي  للديااث  والااو ة، اال  صاال لهاال،  ي لنمااه لهاال اماالنند 

 - أناااه الالااا و االمااا ل-االغميااام  ا الغاالاااي  ماااندهل إلااار النباااي. اصااا 

ُراي، اا يُااماك، : فأاال يقاال  ااث . بأمااأوب التأكنااد ال  التمااميض االتشااكنغ

. قاله الممااوه، اكامره  اامارا: مااأوب االنبالتقنال،  ا يُقاله اإنماال رااهال بأ

اقمر بتأغ األللديث  ص     اصوه الطميا الالوفي، الل يقمر بهل   ما 

األللدياث ،  ناه لال يالاح  نهال القنقة تأاغ . هل شنل اال نلنويل    التالور

لااال  جاااد لهاااذه : " اال لاااديث االاااد، ا أقاااا  أنهااال الحااالفظ العماقاااي بقولاااه

 . 1161(( األللديث المتقد ة  ص 

فقاالرا باان  ذلااغ اباان  قااوه  اادنلا الاائااف الُمضااأل  نااد ل قااله بااأا        

الغاالاي لال يُ مااس ألفكالره األملمانة فااي اشلنالء بلألللدياث الضااعنفة ، اا 

ا نااد ل   اال ايضاال اا الغاالااي ذكمهاال  مالاال اامتبنلماال ال . الموالااو ة

ر ذلااغ االحقنقااة خاا . ا تماالدا اتأمنماال اتأصاان  ألصااوه كتاالب اشلناالء

                                                 
1160
 .  11:   3إلنلء  أول الدي  ،   : الغاالي 
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تمل اال، فااها كاال  بااواب التالااور طميقاال ا ناال ه قااد امااتده  أنهاال الغاالااي 

 . بللتأاي ت التحميفنة لأنالو  ااألللديث الضعنفة االموالو ة

 

 أمل بأا تأغ األللديث هاي نمالذ   ا  األللدياث الضاعنفة االموالاو ة    

فهو قد  ب ، اإال . التي  اردهل  بو لل د الغاالي في كتلبه إلنلء  أول الدي 

فعال . كتلباه بلألللدياث الضاعنفة االمكذاباة انتالالرا لأتالاور ادفل ال  ناه

  - أنااه الالاا و االماا ل -ذلاغ اهااو يعأاال  نااه قاد صااحه   للديااث  اا  النباي

   كذب  أيق  تعمدا فأنتبو   قعاده  ا  ))   لذقر فنهل    الكذب  أنه،  نهل 

كاااذب فهاااو  لاااد  ااا  لاااد   نااي بحاااديث يااامك  نااه ))  ، ا .1162...((الناالر

لك  المجل ا صحلبه لل يُبللوا بذلغ  ص ، اتملداا اتفننوا .. 1163((الكذابن  

اتومااعوا فااي راايااة الموالااو لت تعضااندا لأتالااور اانتالاالرا لااه، اردا 

فااللقول بااذلغ قااد ارتكبااوا جميمااة . لبللديااث الالااحنحة المخللفااة لتالااوفهل 

 أناه الالا و -نبايفشالركوا فاي الكاذب  أار ال. كبمك في لا المنة النبوياة

 .  !!بلخت   األللديث، ابمااية الموالو لت -االم ل

 

ض الغاالي النتقلدات الذ ة    بعض  هل العأل قاديمل       ابمبم ذلغ تعمق

 " اشلنلء " لل د  بو اح : )) الديثل ، فلنتقده  بو بكم الطمطواي بقوله

 نل  نه، كذبًل  كثم األرض بمنط  أر كتلبًل   أل هللا ،ف  رموه  أر بللكذب

 ياماا قاول اهال الالافل،  إخاواا رمالئل ا عالني الف مافة، بماذاهم اابكه

 .  1164()ا خلريا لنل  المعما   ا ا  موا  كتمبة، النبوو

اذكاام اباا  الجااو ي  نااه لماال ر ك فااي إلناالء  أااول الاادي   اال ياادهي  اا      

نلء بأأللنط إ  ل األل: التخأنط في األللديث االتواريخ ، صنف كتلبل ممله 

اشلنااالء ، بااان  فناااه  خطااالءه ا نقلئالاااه ،  نهااال كثااامو األللدياااث الضاااعنفة 

االموالو ة ، ألا الغاالي كلا للطم لنل في نقأه ، لقأة  أمه باللمنقوالت 

 .1165،النته  مالهل  أر    يحققهل له

 

 ا ذكاام المالاانفن  لبللديااث  ا ااالر الشاانخ تقااي الاادي  باا  تنمنااة إلاار     

فالتهل ،قالاد العمال بهال  ا  اش مالن  ا  بنالا  نهال كاذب ، المكذابة في   ل

 أناه الالا و  –لمال  ند العأملء لمل رااه التم ذي فاي لديثاه الالاحنح  ناه 

                                                 
1162
 . 1313: ، رقل321:   3المأمأة الالحنحة،   : األلبلني 
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 .  31: ، رقل 13:   1صحنح اب   لجة،   : األلبلني 
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   لدق   ني لديثل اهو يمك  نه كذب فهو  لد الكذابن  : )) قله  -االم ل

 .1167ا   ل إذا رايه    بنلا كذبهل فجلئا 1166((

اهذا يعناي  ا إياماد الغاالاي ألللدياث كثنامو ، الاعنفة ا والاو ة فاي     

فهاو لامال  بغاض النظام  ا  . إلنلئه داا تمننا لهل ، هاو  مال أنام جالئا

ابمبم ذلاغ  نكام  أناه كثنام  ا  العأمالء  مال . الموال  الذي امتخد ه فنه

ابا  الجاو ي ا  باو بكام الطمطوااي الماللكي :  نهل  ث  . فعأه في اشلنلء

،ا امس ( ل  1131/ ه 533ت ) ا القلالي  نلض ( ل 1121/ ه 521ت )

اقد ردق البللث المعلصم الطالهم . 1168(ل  1332/ ه 231ت )الدي  الذهبي 

ا  ا  اجاود األللدياث  المعمودي  أار الفقناه تال  الادي  المابكي  ناد ل هاوق

 ((ا لنس في ذلغ كبنم   م اال  خللفاة اام  : )) البلطأة في اشلنلء بقوله 

فأخذ  أنه  نه لل يك   والو نل ، ا ا الاور  يقتضاي التحامي فاي المااياة 

 ل لل يقأه ، االشم  قاد  –صأر هللا  أنه ا مأل  –كي ال ينمم إلر المموه 

 . 1169ادد الو ند في    يتملهل في   م الحديث

ا وقف المبكي لنس صحنحل ، اهو نفمه الاذي قاله باه  ادنلا اباماهنل،     

. أمنة تقتضي  ال يُنمم شنملا ك  ل لل يقأه،  ا  شكوكل فناه ألا األ لنة الع

فبأي  بمر ممح الغاالي لنفمه  ا يماي  للدياث الاعنفة ا  والاو ة الال 

يمناهل باللعودو إلار كتام  الحاديث  المتخالالاة ،  ا بلالماتعلنة بللمحادنن  

فأانس لاه  ي  بامر صاحنح ا قباوه يمامح لاه باذلغ، خلصاة . لنحققوهل له  

اال يتعأاا بكا ل إنمالا  - أنه الال و االما ل- م يتعأا بك ل النبيا ا األ

 ا  كاذب  أايق : ))  قد صح  نه  أناه الالا و االما ل  ناه قالها!! . لدي 

 ا  لاد   ناي بحاديث : ))  اقاله . 1170...(( تعمدا فأنتبو   قعده  ا  النالر

جميماة فاي فعمال الغاالاي هاذا هاو  .1171((يمك  نه كذب فهو  لاد الكاذابن  

لا الشم  االعأل ،اال يالح اال تذار له في ذلغ    جهة، اهو الهد  أر 

تهلاا الالوفنة في تعل أهل    الماايالت الحديثناة  لغليالت فاي نفوماهل  ا  

 .جهة  خمك

اذكم البللاث  حماود  باد الامؤار القلمال  ا كتالب إلنالء  أاول الادي      

 والاو  ا كاذاب،  نهال لاديث  311ألبي لل د الغاالي تضام   كثام  ا  

: نال قاله. قمل لل يجده  حقا الكتلب الحلفظ العماقي، اآخم لل يجد لاه  صا 

 مل يجعأنل نظ   ا الواال  لهل  ا لبعضهل  أر األقل هو الغاالي نفماه، )) 
                                                 

1166
 . 21: ،   5،    2112: من  التم ذي ، رقل الحديث : التم ذي  
1167
هد ا الور  ، الجاائم دار الشهلب ،  : اب  تنمنة    . 112: الاق
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ا  ل إذا  ردنل الحا فنبقر الغاالي  تهمل بوالعهل كأهل لتار يثباه .  ا كشفه

 . 1172((العكس

 للدياث  خامك الاعنفة ياياد  -الموالاو ة -األللدياث ايُضلر إلر تأاغ    

 اددهل  ا  الموالاو ة، ابااذلغ يكاوا  جمو هال قميباال  ا  نالاف  جمااو  

 .1173 للديث الكتلب، إا لل تك   كثم

ااتهاالل ذلااغ البللااث لأغاالااي بوالاا  تأااغ األللديااث   اام اارد جاادا، ألا    

قااتهل  اا  الغاالااي كغناامه  اا  الالااوفنة قااللوا بللتقنااة ا لرمااوهل شخفاالء لقن

األنهاال ماامحوا ألنفمااهل بمخللفاة الشاام  االعقاال االعأاال انتالاالرا . المماأمن 

لأتالاااور  ناااد ل لمفاااوا النالاااو  ااختأقاااوا األللدياااث انتالااالرا لولااادو 

ا أناه فاها اخات   الغاالاي ا صاحلبه . الوجود اأنمهل     قلئد الالوفنة

باال هااو  لمماياالتهل الضااعنفة االتااي انفاامداا بهاال   اام اارد فااي لقهاال بقااوو،

 لدي اطبنعي جدا بللنمبة إلنهل ، فهاو جااء ال يتجاا   ا  الادي  الالاوفي، 

 .  كقوله بللتقنة، فهي    اصوله كمل هو الحله في التشن  اش ل ي

 

إا الغاالي امتخدل األللديث اا يلت لنس كمال   ال  ادنلا اإنمال  :ثالثا    

لنمااه فااي ا اا  جهااة  خاامك فااها العباامو . اظفهاال كأهاال  اا  اجاال التالااور

 والاا  امااتخدال الحااديث  هااو فااي  والاا   ملمااي  ا ناالنوي  ا  صااأي  ا 

ألناه ال يالاح اام ل اال  قا   ا . فم ي، اإنمل في اماتخدال الحاديث نفماه

 أناااه الالااا و -نتعماااد نمااابة األللدياااث الضاااعنفة االموالاااو ة إلااار النباااي

 ا   يفعل ذلغ  مدا. فهذا لمال بغض النظم     كلا امتخدا هل -االم ل

فهو يتعمد الكذب  أر المموه االادي  ، ايشاج  النالا  أار ذلاغ، ايحاد  

الاذلغ فاهذا كالا . الفت  بننهل ، ايفتح بلب الغي االتحميف االت  م بللدي 

الغاالي العنفل فاي  أال الحاديث فكالا فاي  قاداره  ا يتعأماه كمال تعأال  أال 

تعأماه اخد تاه،  الك ل، االفقه، االفأمفة، االمنطا الذي بذه جهدا كبنما في

فعل كل ذلغ    المنطا     نه  نطا . االن   اقلتل كثنمو    لنلته ألجأه 

 ائف تلفه ال طلئل  نه إال تكمنم المؤاا اتضنن  الجهود ااألاقالت، كمال 

، فأملذا كلا الغاالي  ند  تبل ه لجة اشم ل في العأول ، الل . مبا  ا بننله

ا فاي  قاداره  ا يضا  كتام الحاديث فقاد كال. يك  كذلغ فاي  أال الحاديث  

  ل اه اينقاال الالااحنح  نهال ،  ا يمااأه المختالاان  فاي الحااديث،  ا يعاامض 

لكنه لل يفعال ذلاغ، اتامن كتلباه  مأاوءا بلألللدياث .  أنهل   للديث اشلنلء

                                                 
1172
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فأمالذا لال يفعال .  الضعنفة االموالو ة الهدا  أناه بللجميماة التاي ارتكبهال

ه   إا تبميام  اادنلا ابااماهنل بلطاال ارب ذلاغ اتاامن كتلبااه  أار ذلااغ الحاال

 .  ذر  قبح    ذنم

تجاام اشااالرو هناال إلاار اا الماابم األملمااي فااي اهمااله الغاالااي  :رابعااا    

اأناامه  اا  الالااوفنة لتحقنااا األللديااث هااو  أمهاال اا تحقنقهاال ال يتفااا  اا  

فأمل كالا التالاور  خللفال لأشام  قأبال اقللبال تعماد الالاوفنة  ادل . تالوفهل

  األللدياث الالاحنحة إال إذا اافقاه تالاوفهل  ا  جهاة، ااجاداا البحث  

في العنف الحديث ا والو ه  لدو لهال ا دلاة يحتجاوا بهال  أار تالاوفهل 

   جهاة نلنناة؛ لكانهل  ا  جهاة نللثاة اختأقاوا كثناما  ا  األللدياث انتالالرا 

اقد ظهام فاي الالاوفنة كثنام  ا  رااه الحاديث  مفاوا بضاعفهل . لأتالور 

 حماد با  الحمان   باو  باد   نهل  ث    رخ الالوفنة. للديثااخت قهل لب

انخ الالاوفنة اصاللم تالريخهل ( هـ 312ت )الملم  المأمي الننملبوري

قاله الخطنام " . تكأماوا فناه الانس بعمادو:" اطبقلتهل اتفمنمهل قله الذهبي

كلا يضا  األللدياث لأالاوفنة : قله لي  حمد ب  يومف القطلا :" البغدادي

بعاااااااوا لاااااااديثل فاااااااي التالاااااااور راينلهااااااال  للناااااااة افنهااااااال  ر"، الاااااااه "

 ا تنالء ال أاللبهل فاها: ))افنه ا  ثلله قله الحلفظ الذهبي.1174" والو لت

  . 1175(( بللمااية لهل

نل  ا  دنلا ابماهنل ااصل دفل ه اتبميمه لفعل الغاالاي ، فمدلاه بمال ال    

مقض بم  ينقده في  دل  عمفته بعأل الحديث فقلهيمتحا،  س  ثأاغ لن: ))ا  

اص ً    يتالدك لمعمفة الغاالي اص ً  عمفته  أنغ اصعم بكثنم  ا  اا 

تدركااه ، يضاانوا اا العأاال بااتحفظ اللديااث اتخاامي  اللديااث ااماالنند ، هااذا 

يحمنه كل الد هذه  مأنة مهأه جداً  مأنة صنل نة ، لكا  اا تكاوا  بقميالً 

فاي العالاور بال  في لجل الغاالي ا ماً أنم  قدار اال لأندرو ،  ا  العالام

 . 1176(( في  جمو  اجمأة  الور

 عقوه تفهل الحديث  مكا  جاداً جاداً الحاديث  ال باده ذكالء :)) اقله  يضل    

 أر فكمو ، لكي تفهل الحاديث دراياة ارااياة  ال بادا ذكالء بادا طاوه درا 

 . 1177((...اتحفظ  ل بده الذكلء ابداً، لك  الفأمفة ايء صعم جداً جداً 

                                                 
1174
: الكلاف الحثنث  م  ر ي بوال  الحاديث،  رقال : مبط اب  العجميا . 112:   5 نااا اال تداه في نقد المجله ،   : الذهبي 

135 . 
1175
 .  313:   12   منم    ل النب ء،: الذهبي 
1176
، الحأقاة المالبعة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأمأة الغاالي البللث  أر الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
1177
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 اال ، ال يهمنل هنل أأو  دنلا فاي الغاالاي ا دلاه بمال ال يماتحا  :أقول    

فقااد ماابا  ا نقضاانل  اا مااه اأأااوه فااي الغاالااي افكاامه، اإنماال يهمناال هناال 

 وقفه     أل الحديث، فقد تبنر  وقفل أنم صحنح، ألا  أل الحديث لفظال 

ادراية هو    اصاعم العأاول الشام نة ااشنمالننة، الانس داره  حالاورا 

لفظ اتخمي  األللديث ااألملنند كمل   ل  دنلا، فهذا جاء  نه، اإال في  

فااها جاااءه الهاالل جاادا االااذي هااو اماالا  أاال الحااديث يتعأااا بنقااد المااياالت 

ا أناه فقاد كالا  أار الغاالاي  ا يُخامق  األللدياث الالاحنحة . إمنلدا ا تنال

. مكاأنمهل    جهة ا ا يُحقا أنم الالحنحة إمنلدا اال  تنل    جهة  خا

اإذا كالا  أال الحاديث . لك  الغاالي لل يخم  اال لقا  للديثه فاي اشلنالء

مه  كمل   ل  دنلا فأملذا لال يُخام  الغاالاي  للديثاه     المالذا قاله  ا  

اإذا كاالا التحقنااا   .؟؟ 1178((بضاال تي فااي  أاال الحااديث  اجاالو )) نفمااه ا

  بهال فاي  نلظمتاه مه  فأملذا لل يحقا  دنلا  بنفمه راايلته التي كلا يحت

لل يحققهال بنفماه  ا   ناه كالا  ا   المفاماض  أناه  ا يُحققهال . ادرامه   

لمهولة  أل الحديث لمم   مه، األا المواالن  التي خلض فنهال تفامض 

إنااي لال   ثام لاه  أار  ياة راايااة . فهال فعال ذلاغ    .  أناه تحقناا  مايلتاه

كمااه  أاار األللديااث لققهاال بنفمااه إماانلدا ا تناال، اإنماال كاالا يعتمااد فااي ل

 . بلال تملد  أر أنمه بطميقة نفعنة انتهل ية انتقلئنة

إا  أل الحديث لنس مه  كمل   ال  ادنلا ، فهاو  أال  يتكاوا  ا   :ثانيا   

المااية االدراية، الكل نو  صاعوبلته، ألا اتقالا المااياة : قممنق   ملمنن 

االتلريخناة إمانلدا  لنس   ما مه ، كمال اا  ملرماة نقاد الماايالت الحديثناة

ا تنل لتمننا صحنحهل    مقنمهل لنس بلأل م المهل، بل هو صعم جدا في 

الهذا اجدنل آالر الحفلظ . كثنم    المماايلت اال يتالدك له إال كبلر النقلد

   المحدنن  في تلريخنل اشم  ي الل نجد الل يظهم    العبلقمو المحققن  

ل اشماا ل بللمقلرنااة إلاار كثاامو  اادد الُمحاادنن  النُقاالد إال القأناال طااواه تلريخناا

كللبخااالري، ا ماااأل، ا لماااد، ايحنااار بااا   عااان ، االااادارقطني، . الحفااالظ

االخطنم البغدادي، االذهبي، ااب  تنمناة، اابا  كثنام، اابا  قانل الجو ياة، 

فتحقنا األخبلر إمنلدا ا تنل لنس   ما . ااب  لجم اأنمهل    المعلصمي 

ء ا بقميااة اصاابما ا ملرمااة ا أو اال كثناامو الاانس مااه ، إنااه يتطأاام ذكاال

:  ند ل مبل المحقا اب  قنل الجو ية ا. األ م مه  كمل   ل  دنلا إبماهنل

هل يمك   عمفة الحديث الموالو  بضلبط    أنام  ا يُنظام فاي مانده   ، 

 ظنل القدر اإنمل يعمر ذلغ    تضأ  في  عمفة المن  هذا م اه : )) قله 

                                                 
1178
 .  131: قلنوا التأايل، المكتبة التوفنقنة، القلهمو،  : رملئل اش لل الغاالي: الغاالي 
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ه بد ااه الحمااه اصاالر لااه فنهاال  أكااة ااختالاال  اااديد الالااحنحة ااختأطاا

بمعمفة المن  اا نلر ا عمفة منمو رموه هللا صأر هللا  أنه ا مأل اهدياه 

فنمل يأ م به اينهار  ناه ايخبام  ناه اياد و إلناه ايحباه ايكمهاه ايشام ه 

لب ة بحنث كأنه  خللط لأمموه صأر هللا  أنه ا ماأل كوالاد  ا   صاحلبه 

ا يعاامر  اا   لااواه الممااوه صااأر هللا  أنااه ا مااأل اهديااه الكاامال فمثاال هااذ

اك  ه ا قواله ا فعلله ا ل يجو   ا يخبام  ناه ا ال ال يجاو   ال ال يعامر 

 . 1179((أنمه اهذا اأا كل  تب      تبو ه

ل  أاال الحااديث  ااالر إلاار جلناام علمااا بااأن        اادنلا ابااماهنل   نااد ل قاااق

   اا تدركاه ، يضانوا اا العأال )  : )المااية  نه فقط في قوله األاه بقوله

بتحفظ اللديث اتخامي  اللدياث اامالنند ، هاذا يحمانه كال الاد هاذه  مأناة 

الدرايااة، : ، فهنااه  خفاار جلنبااه ا خاام ، اهااو(( مااهأه جااداً  مأنااة صاانل نة

. االتحقنا، االنقد االتمحنص في نقد الماايلت لتمننا صاحنحهل  ا  ماقنمهل

اقد اخفله  دنلا ابماهنل الال يُشام إلناه فاي فهذا  صعم  ل في  أل الحديث، 

باال التاار .  ك  ااه األاه كااأا  أاال الحااديث ينحالاام فااي ذلااغ الجلناام فقااط

)) ا:  ند ل  الر إلر الدارية فاي الانص الثالني فقاد قا هال  يضال  ناد ل قاله

 عقوه تفهل الحديث  مك  جداً جاداً الحاديث  ال باده ذكالء  أار فكامو ، لكاي 

راايااة  اال باادا ذكاالء باادا طااوه درا اتحفااظ  اال بااده تفهاال الحااديث درايااة ا

فهل يُعقل  ا تحقنا . 1180((...الذكلء ابداً، لك  الفأمفة ايء صعم جداً جداً 

إنه ك ل بلطال  ائاف  تهلفاه،  !!الماايلت   م مهل اال يحتل  إلر ذكلء  

. ال يقوله إال جلهل، اا جللد  علند،  ا صاللم هاو ينتالام لديناه ا ذهبنتاه

مااه  فأماالذا لاال يحقااا  ادنلا ابااماهنل المااياالت التااي امتشااهد بهاال  اإذا كالا

 اكلا يعتمد  أر المحققن  أللبل  

لهاااذا المبحاااث يُماااتنت   ناااه  ا  ااادنلا اباااماهنل فاااي تعل أاااه  ااا  وإنهااااء     

الممااياالت الحديثنااة التااي ااردنلهاال اامااتده بهاال انتالاالرا لأتشاان  االغاالااي 

اايلت صحنحة، اال  الرا  ادنلا بنفماه اتالوفه، تبن   نهل  نهل لل تك  ر

نقدهل اتحقنقهال اإنمال ا تماد  أار أنامه فاي تالاحنحه لهال  بطميقاة انتقلئناة  

 .نفعنة انتهل ية

 :  نقد مواقف لعدنان ابراهيم تتعلق بروايات تاريخية: * ثانيا

                                                 
1179
 .  11،  21،  35: المنلر المننف ،   : اب  القنل الجو ية  
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تبنر  دنلا  واقف ذاتناة ا ذهبناة  ا  قضاليلت تلريخناة كثنامو يتطأام      

ل لماانه  نقااد الخباام بطميقااة  أمنااة صاالر ة جمعاال باان  نقااد تبننهاال إخضاال ه

اشمنلد االمت   عال؛ لكناه تبنلهال ادافا   نهال با  تحقناا اال تمحانص ، اال 

إنااه تعل اال  عهاال كعلدتااه بنفعنااة . لاام   أاار فعاال ذلااغ بنفمااه اال بغناامه

اانتهل ياااة انتالااالرا لأتشااان  ااهوائاااه اطعنااال فاااي  هااال المااانة، االشاااواهد 

 . تنة الكثنمو االمتنو ة تُثبه ذلغ التلريخنة ا 

اجادت  شاكأة بان   باي  اباماهنل ذكام  ناه  فلده  ا  دنلا: الموقف األول   

بكم ا مم    جهة،  أي    جهة اخمك ابمببهل اختأف الشنعة االمنة في 

الشانعي اذا ابار اا يفكام  تنالاالُ اصاحلب رماوه هللا : )) وقفهل  نهل، فقاله

ة الشنعنة  متحنل ،    جهتنل النال الحان   ماتحنل نفتمض اال داخل المااي

انه يفل  ل نميد تفهنمه ايله    تالور اخم لمشكأة ابي بكم ا مم  ا  ماندنل 

.  أي  ل يقدر هو  نده ال، النه هو صد  كل راايلته ابعتبمهال لقالً  طأقالً 

االمني نفس الشيء  متحنل اا يتقبل اجهة نظم اخنه الشنعي في اباو بكام 

 .1181((ا مم

كاا ل  اادنلا قاالئل  أاار ا اام  ائااف ُ ختأااا، اال اجااود لااه فااي  :أقااول      

اتأاغ المشاكأة الما و اة . التلريخ الالحنح، لكنه صدقه لتشنعه اقأة  أماه 

بن  المنة االشانعة  هاي  شاكأة اش ل اة االخ فاة كمال هاو  عمار،ا أنهال 

لغ، ألا الااذي لكاا  الحقنقااة لنمااه كااذ.  قاالل الشاانعة دياانهل فُعمفااوا بلش ل نااة 

هاو اناه لال تحاد    - أنه الال و االم ل-لد  بن  الالحلبة بعد افلو النبي

بننهل  شكأة الخ فة  ص ، فأل تحد  بننهل، اال بن  األناللر االمهلجمي ، 

اال بن   بي بكم ا مام ا أاي كمال   ال  ادنلا ؛اإنمال الاذي لاد  هاو  ناه 

   يتاولر : ختأف الالحلبة فيا  - أنه الال و االم ل- ند ل تُوفي رمولنل

هاال الخ فااة بللشااورك  ل :  اانهل الخ فااة  اا  بعااده، الاال يختأفااوا  باادا فااي

هال الخ فاة لعأاي اآه بنتاه، اا هاي لشاخص : بللتوريث  ، اال اختأفاوا فاي

فهااذا لاال يحااد  اال يُمكاا   ا يحااد  ، ألا   اام . آخاام،  ا لعلئأااة  خاامك  

ل جعأااه اااورك باان  الممااأمن ، الخ فااة لماامه القاامآا الكااميل لماامل  نااد 

فقد كلنوا  أر اتفال  . لغ  ند ل  لت الل يو  أللد    بعده \اطبا النبي 

ناال  نااد ل اختأفااوا فاانم  يتوالهاال  اانهل . تاالل بااأا الخ فااة هااي اااورك بناانهل

الاال .  -رالااي هللا  نااه–بللشااورك ، اتفقااوا فااي النهليااة  أاار بنعااة  بااي بكاام 

لغ ،الل يد   نه هو الوار  ااش لل ، اال رالي هللا  نه في ذ -يخللفهل  أي
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نعاال ربماال قااد كلنااه لااه اجهااة نظاام فااي . رفااض بنعااة  بااي بكاام اال  نكمهاال 

الطميقة التي تمه بهل  مأنة الشورك، لكنه لل ياد   ناه هاو اش الل اال انكام 

ا  اال المااياالت التااي اختأقهاال . بنعااة ابااي بكاام اال رفضااهل، اال تااأخم  نهاال 

  اهل األهواء لوه اش ل ة ارفاض  أاي لبنعاة  باي بكام الشنعة ا  ثللهل  

اتخأفه    بنعته فهي راايلت  ائفاة  ختأقاة بلطأاة لانس هنال  والا  نقادهل 

 .1182ادلضهل

بان  الالاحلبة كمال صاورتهل " خ فاة " فأنس صحنحل  نه لدنه  شكأة      

فهااذه المشاااكأة الما و ااة لاال تحااد   صااا  ، . المااياالت الشاانعنة اش ل نااة

ت ر الذي لد  بننهل لولهل هاو  ا   فالخم الالاحلبة، الاذي   كالهل ااالخ

فهاال  نااد ل ااجهااتهل  شااكأة . القاامآا ااااهد لهاال بلشيماالا االعماال الالااللح

 ند ل تاوفر فجاأو،  - أنه الال و االم ل -الفما  المنلمي الذي تمكه النبي

 االلجوه بطميقااة ااام نة اااورية  خويااة، ناال بعاادهل  بلااامو تفمأااوا لحاامب 

ممتاادي  افااتح البأااداا الققااوا انتالاالرات  ظنمااة جاادا منلماانل ا مااكميل ال

اهذه األ مله الجأنأاة االُمبهامو هاي  دلاة قطعناة  أار .ااجتمل نل ااقتاللديل

فأااو لاادنه تأااغ . بااللمفهول الشاانعي" إ ل ااة " انااه لاال تحااد  بناانهل  شااكأة 

 المشكأة الما و ة لشقه صفور الالاحلبة، اا القتهل  أار تكاوي  الخ فاة

 . الماادو، ا حلربة الممتدي  افتح البأداا

ا  اال تأااغ المشااكأة الما و ااة التااي اااالر إلنهاال  اادنلا ابااماهنل اكممااهل،    

ا كاادهل  أاار انهاال كلنااه  شااكأة تلريخنااة لقنقنااة، فاالأل م لاانس كااذلغ، إنهاال 

 شاكأة  ائفاة اهمناة اختأقهال الشانعة اش ل ناة ا انهل  خادهل الشانعي  ادنلا 

االحقنقة القطعنة االثلبتة ام ل اتلريخال . ل لغليلت في نفمهابماهنل، اانلره

هي اا تأغ المشكأة التي اختأقهل الشنعة بن  الالحلبة  ل ة اابي بكم ا مم 

ا أي خلصة، هي  شاكأة اهمناة ا ائفاة  ختأقهال الشانعة انتالالرا لتشانعهل 

ألنهل    الماريلت  اذهبهل، النماه  ا  اشما ل اال كالا لهال اجاود بان  

اذلااغ اا الشاانعة اش ل نااة  نااد ل اختأقااوا ديناال  تمااتما بلشماا ل . حلبةالالاا

مموه التشن  اش ل ي، نل ك فماا بللقمآا ، اكفقماا الالاحلبة ، انقضاوا خاتل 

فاهنهل اختأقاوا الماايالت  -كمال مابا  ا بنناله -النبوو بخمافاة اش ل اة ااألئماة

كااامهل اإ ااال تهل ، الحديثناااة االتلريخناااة ا مماااوا بهااال لااادينهل اتااالريخهل اف

   ذلغ  نهل اختأقوا  شكأة الخ فاة بان  . اطعنوا بهل  في القمآا االالحلبة

هااذه هااي . الالااحلبة  ل ااة ، اباان   بااي بكاام ا ماام ا ثماالا ا أااي خلصااة

الحقنقااة التلريخنااة القطعنااة الم ياادو بااللقمآا االماانة الالااحنحة الموافقااة لااه، 
                                                 

1182
 . ا ل بعدهل  5: بحو  لوه الخ فة االفتنة الكبمى  دار كنو  الحكمة، الجاائم،  : تومعه في نقدهل ادلضهل في كتلبي 
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هااذه الحقنقااة التااي . 1183ابللتاالريخ الالااحنح، الاانس هناال  جااله تفالاانل ذلااغ

ينكمهل  دنلا ابماهنل ا  ثلله  ا  الشانعة ، لانس ألنهال لنماه لقنقاة، اإنمال 

ابمال  ا األ ام كاذلغ فتأاغ المشاكأة التاي . ألنهل تتنلقض    تشنعهل اش ل ي

 نلرهل  دنلا  شكأة  ائفة  ختأقة  تهلفتة، ايجم  دل  جلراته ا  ثلله فنمل 

لهااال، ألا   ااام الخ فاااة لمااامه الشااام  ينشااامانه  ااا   كلذيااام ا بلطنااال لو

االتلريخ الالحنح الموافا له، اال قنمة لأماايلت التي تخللفهمل، فمكلنهل في 

 .  هم ت التلريخ

يتعأا بللفتنة بن  الالحلبة المعمافة بللفتنة الكبامك، تكأال : الموقف الثاني  

نظمو انعنة فنهل  دنلا ابماهنل ب   أل أللبل، ابللتهويل االغي االتعللل، اب

فكالا  مال قللاه،  ناه . إ ل نة انتاللرا لأتشان  اش ال ي اطعنال فاي  هال المانة

ااا يكاا  تااواتم : )) ، فقااله"تقتأااه الفبااة البلأنااة " تكأاال  اا  لااديث  ماالر 

تقتأهُ الفبه البلأنه ياد وهل الاي }  عنوي كـ لديث ايحه اب  ممنه اا  ملر 

فاا اكالدت تجما   أاي اا الفباه اكالدت اال اه تت{ الجنه ايد ونه الي النلر 

بغاوا علاي ها الء هال الاذي  ) البلأنه هي  علايه ا ا   عاه  ا  اهال الشالل 

ا    عه  ا  البادرين  االمالاواننن  _ كمل هللا اجهه_الم  نن   أي  امير

، هاذه الفباه البلأناه _ رالي هللا  نهل اارالالهل اجمعان _ابقنة االصحلب 

فبااه البلأنااه هااذا لااديث صااحلح كنااف االنبااي تااواتم الحااديث  نااه فااي هااذه ال

االااااي أناااام هااااذا الحااااديث كثناااام مااااور يااااأتي اللقاااال الحااااديث !! نمدهاااال 

 .1184((  نهل

تأااغ د االُء طهاام هللا تباالرن : ))ا أقااا  أاار قااوه  ماام باا   بااد العايااا      

القوه تأغ : ااال : ))، فقله((  اتعللر  نهل منوفنل ايدينل ف  نأو  بهل المنتنل

د لء طهم هللا  نهل ايدينل  شاعم تمل ال بظالهمه انهال د الء مافكه بغنام اجاه 

أ ار } هللا تعللر يقوه ، اهذا رد لك ل هللا ارموله ! لا  ل    هُم  ْه إ ْلد  ف ه ا ب غ 

ْ ام  هللْا   
ت ر ت ف ارء إ ل ار    ر ل  ك ف ق ت أُوْا ْالت ر ت بغ  لاذي هللا  اا اجال هاو ا{ اأْلُْخم 

اقاد كالا ) فلا قلتل ا لل     ئمة الممأمن  الخأنفه بحا ، ااجم قتله البغله 

هااذا ( _ كاامل هللا اجهااه_الخأنفااه بحااا بوقتااه  بلتفاال  الممااأمن  اال االل  أااي 

اال لل قلتل الفبه البلأنه بأ م هللا ابأ م رماوه هللا فللاد لء التاي مافكه انمال 

مر ا واناه  ااانجه  ااخواناه  ا ل التي مفكه    ط، مفكه بحا    طمفه 

هذه الد لء التي ينبغي ! مفكهل جند اهل الشلل ا    عهل فقد مفكه بللبلطل 

                                                 
1183
 .بحو  لوه الخ فة االفتنة الكبمك ،  االكتلب  نشور ارقنل اإلكتماننل: كتلبنل :  نظم  ث  
1184
 .  1: ،   2113 لمد  عن ، جم  اإ داد  كتبة  دنلا ابماهنل، الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ :   دنلا ابماهنل 
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اا نقوه نمأه هللا اا يطهم ايدينل     ثأهل النهل د لء تمافغ بغنام لاا اماـ 

 .1185(( يمأه كل    مفغ قطمه  نهل  نهل بن  يدي هللا تعللر

قلتال البغالو ،  انهل  -لديث الفبة البلأنةبنلًء  أر  –اذكم  يضل  ا  أنل      

فذ هل  دنلا .  الذي  قتأوا  ملر ب  يلمم ،ا نهل الخوار  الذي  قلتأهل  أي

ابماهنل  ااننر  أر  أي ب   بي طللام لأخاوار ، كمال قلتال  ا  قبال جاني 

نل ابللغ  دنلا في التهويال االتظالهم بللتمماغ . طأحة االابنم ا هل الشلل 

ا  ال اا الاذي  قالتأوا  أنال فاي الفتناة كالنوا بغالو . 1186ارماوله بمال قللاه هللا

" . ال يُحبغ إال  ا    ، اال يبغضاغ إال  نالفا:"  نلفقن  بدلنل لديث  مأل 

ابغاوا ،طو اه))  ا  فعأي قلتل الاذي  خاللفوه ألنهال ا تاداا  أناه اخمجاوا 

 .  1187((.اهل بغلو اهو  أ ور بكتلب هللا  ا يقلتأهل

اكلا لديث رموه هللا     ملر لديثلً  عمافالً ال يخفار ) ): اقله  يضل    

:     لد    الالحلبة ، اهو  تاواتم اقاد مامعه كثنام  انهل اهاو يقاوه لاه 

تقتأغ الفبة البلأنة ،  أال  ا    ا ل النباوو ،فاي بنالء المماجد  قد اه المديناة 

المنااورو  اه  اال قااد وا بنااوا الممااجد النبااوي ا ماالر كاالا يحماال األلجاالر ، 

ايح اب  مامنة تقتأاه الفباة البلأناة ،  مالر مام  ،  أال : نبي رآه هكذا قله ال

:   ل اا  أنل قلتل الذي  خمجاوا  أناه ، النهال ا. 1188...((      ل النبوو 

ابغااوا اهاال بغاالو اهااو  ااأ ور ،هاال الااذي  ا تااداا اخمجااوا  اا  طو ااه))   

، بمند العنف ايُماك    معد لك ، اقد ندل اب   مم. بكتلب هللا  ا يقلتأهل

بكتاالب هللا  ااأ وراا  ا ، نااه ناادل ألنااه لاال يقلتاال  اا  اش االل  أااي الااد البغاالو

 .1189 ()إا الء هللا يقتل  بتي  لف، نقلتأهل يل  خي

اإذا لل يكا  ماندنل  أاي خأنفاة اام ي فأال )) : ا خنما قله  دنلا ابماهنل   

 أاي كلنوا يطللبوناه باللقبض  أار المجام ن   ا   قبتاه ، اهال كالا ماندنل 

  نملً قبأنلً يقبض  أر    الء ايعلقبه داا  ي مند قالنوني   الاذلغ لتار 

النااول هاا الء اشخااوو الماادافعوا  ااا   علايااة يقولااوا إلاار النااول ال يعااامر 

بللضبط    قتل  ثملا ، هذه  شكأة اش لل  أي كلنه ، فع ً  ا  الاذي قتأاه 

  .1190((اار  المنف فنه ، لنس  عمافلً كأهل راايلت  ضطمبة

                                                 
1185
 .  1: ،   2113الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ  لمد  عن ، جم  اإ داد  كتبة  دنلا ابماهنل، :   دنلا ابماهنل 
1186
 . 1: ،   2113الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ  لمد  عن ، جم  اإ داد  كتبة  دنلا ابماهنل، :   دنلا ابماهنل 
1187
 -55: ، الحأقاة المالبعة ،   2113الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ  لماد  عان ، جما  اإ اداد  كتباة  ادنلا اباماهنل، :   دنلا ابماهنل 

51. 
1188
 فميا  مل الدكتور  دنلا إبماهنل: الكلتم  24/9/2013مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الخل مة  ، :   دنلا ابماهنل 

 . ر  دنلا ابماهنل ،  وق  تفميغلت الدكتو
1189
 . 51: ، الحأقة الملبعة ،   2113الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ  لمد  عن ، جم  اإ داد  كتبة  دنلا ابماهنل، :   دنلا ابماهنل 
1190
 فميا  مل الدكتور  دنلا إبماهنل: الكلتم  24/9/2013مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الخل مة  ، :   دنلا ابماهنل 

 . فميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل ،  وق  ت
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 عظل ك ل  ادنلا بلطال، افناه ت  ام اتحمياف لأشام  االتالريخ، : أقول 

افنااه تعالاام ااانعي  تطاامر، الاانس فنااه ااايء  اا  التحقنااا االتمحاانص 

ألنه  اال، يجم نعأل  ا الحقنقة الكبمك في الفتنة الكبمك االتي . ااشناللر

االبغالو ال يالح  ا تغنم  نل اال  ا ننملهل هاي  ا قتأاة  ثمالا هال الظأماة 

االماابم فنماال لااد   اا  جهااة ؛اهاال الااذي  ماانطماا  أاار المدينااة ااختاالراا 

الخأنفة الجديد بللقوو ااشكماه االتهديد    جهة نلننة؛ اهذه الفباة  هاي التاي 

كلا يجم  أر األ ة  ا تقتص  نهل بكال  ال تماتطن  اال يالاح اهمللهال اال 

لابنم االشلل فأل يكونوا ا  ل جني طأحة اا. االنشغله بغنمهل    جهة نللثة 

بغلو، ألنهل كلنوا يطللبوا بحا ، اهو االقتالل  لخأنفة المماأمن ، األنهال 

لل يعتداا  أر  أي اال ظأماوه اال  خاذاا  ناه لقال، اال يالاح تماويتهل اال 

. -الفباة البلأناة الثلنناة بعاد قتأاة  ثمالا -تشبنههل بقتأة  ثمالا اال باللخوار 

نم االشلل  بقتأة  ثملا االخوار  فهو جلهل، ا   يموي جني طأحة االاب

 .  ا جللد  علند،  ا انعي إ ل ي ينتالم لتشنعه بللبلطل االتعالم األ مر

 

" تقتأااه الفبااة البلأنااة" إا التجاال   اادنلا ابااماهنل بحااديث  ماالر  :ثانيااا     

 أر انه دلنل قطعي ا تواتم  أر  ا قتله  أي ب   بي طللم لجاني طأحاة 

لل كاالا لقاال ا اادال اصااوابل، ااا قتااله طأحااة االابناام ا هاال االابناام االشاا

الشاالل لعأااي كاالا بغناال اظأماال اخطااأ ، باادلنل ذلااغ الحااديث؛ هااو التجاال  ال 

يالح، ألا هاذا الحاديث لانس بالاحنح إمانلدا اال  تنال، اال يُمكا   ا يكاوا 

 : تواتما، بدلنل  ل يأتي

اال يُعامر الحاا إا هللا  ا اجل، هاو الحاا ايحام الحاا،   :بداية أقول   

اال فااي القضااليل العأمنااة النمااه  واقااف  ك  إال بللحا،االاادلنل الالااحنح هااو الح 

جمعاه  -ا أناه، فاها ذلاغ الحاديث بكال طمقاه . المجله المجمدو    الدلنل

 :لل يالح إمنلدا اال  تنل، بدلنل الشواهد االمعطنلت ا تنة  -طميقل 33 نهل 

 

اياح  مالر "   طام  لاديث تتضم  خممة طم   ا :المجموعة األول     

لاادننل  يااوب اخللااد  اا  : ))  ....قااله النماالئي: ، هااي" تقتأااه الفبااة البلأنااة

لادننل ابا  :  لدننل خللد ، قاله ))...ا. 1191...((الحم       ه     ل مأمة 

قللااااه  ل الحماااا  قللااااه  ل الماااا  نن   ل مااااأمة :  ااااوا  اااا  الحماااا  قااااله 

نناال اااعبة  اا  خللااد الحااذاء  ا ... : ))  افااي  مااند  لمااد باا  لنباال.1192...((

                                                 
1191
 . 233:    1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1192
 233:    1المن  الكبمك ،   : النملئي 
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: اقاااله  ماااأل. 1193...(( ياااوب  ااا  الحمااا  قاااله لااادنتنل   نااال  ااا   ل ماااأمة

 خبمنل أنادر لادننل ااعبة قاله مامعه خللادا يحاد   ا  ماعند با   بار ))...

لادننل أنادر ، .... : ))  قله النمالئيا. 1194...((الحم       ه     ل مأمة

يحد     معند ب   باي الحما   ا  ممعه خللدا : لدننل اعبة ، قله : قله 

 .1195... ((  ه     ل مأمة 

 

 حماد با  جعفام أنادر :  :   ملنند تأغ الطم  ال تالح، ألا    رجللهل     

نقة ، فنه أفأة اب دو، اكلا يُخطاص : ، قنل فنه ( هـ113ت)الهذلي البالمي

لا ااه اااعبة : ماامعه أناادًرا يقااوه:  اا   لمااد باا  لنباال مااملء الاامااو ، ا

مانة لال  كتام  ا   لاد أنامه اانبًل، اكناه إذا كتباه  ناه  مالاته  شامي  

افاي أنام ااعبة . 1196((  لمابه  ا  ب دتاه كالا يفعال هاذا:  أنه، قله  لمد

فللمجال فناه الاعف . 1197يُكتم لديثه اال يُحت  باه، الاعفه يحنار با  ماعند

   جهة البطه، لتر في ااعبة بمابم  ال فناه  ا  أفأاة ابا دو، اهاذا   ام 

ايقوي هاذا  يضال  ا  ات  المااياة . نس خلصل بشعبة فقط  لل في المجل ال

 .ُ نكم كمل منبننه اللقل

، قنال ( هاـ131ت )خللد ب   هماا  بو المنل ه الحذاء البالامي:  ا هنل    

لد     اقوال لل يمام   -يُكتم لديثه اال يُحت  به، نقة، كثنم اشرمله: فنه

المجاال الااعنف ، . 1198، الااعنف، تغنام لفظااه  نااد ل قادل إلاار الشالل - انهل

ايايده العفل إرملله، اهنل قد  نع ،  مل يعني اناه يكاوا قاد اماقط الامااي 

 .فلشمنلد    جهته  نقط . الذي بننه ابن   كم ة،  ا اختأا الخبم

بي الحم  الب اْلم يق : ا نهل     
، ( مانة 11هاـ قالرب 111ت ) الحم  ب    

مل اة لال يمام   انهل نقة، ،اكلا يممال كثناما ايادلس ، فكالا ياماي  ا  ج

. لدننل اخطبنل ،يعناي قو اه الاذي  لادنوا اخطباوا بللبالامو:فنتجو  ايقوه 

إذا . الد     بعض الالحلبة الال يادركهل، ا ا  آخامي  الال يمام   انهل

ح بللممل  لجة ،ا ال  رماأه لانس بحجاة، ا مامانأه فنهال الاعف  .1199صمق

ح بللمامل ، فا   يُعقال  ا يمام  اهو هنل قد  نع  ، الو ممعه      ه لالمق

 نهاال ايُعاانع ، انفااس األ اام يقااله  اا    ااه، فهااي  ااوالو  ل مااأمة، اتُعاانع  

. فهذا الهد باأا  لاد رااه تأاغ األمالنند هاو المتالامر فاي اشمانلد. !! نهل

 . فللحديث  نقط     جهة الحم  البالمي
                                                 

1193
 .21115: الممند، رقل:  لمد ب  لنبل 
1194
 . 111:   1الالحنح،   :  مأل 
1195
 . 233:   1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1196
 .  223:   3،    2215:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ، رقل: ا  لمد ب  لنبل .  13:   2التقميم ،   : اب  لجم 
1197
 . 21:   1تهذيم التهذيم ،   : ااب  لجم.  311:   5،   2323: المنااا ، رقل: الذهبي 
1198
 .ا ل بعدهل 33:   2المنااا،   : االذهبي. 213:   1االتقميم،   . 11:   2تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
1199
 .125:   1اتهذيم التهذيم،   .212:   1التقميم،   : اب  لجم 
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. 1200 قبولااة، ال يُعامر لللهاال:  ل الحما  خناامو  اوالو  ل ماأمة :  ا انهل    

فتوننقهاال لاال يثبااه، ااشماانلد  اا  جهتهاال . هاال ايُضاالر إلنااه  نعنتهاال هااذا للل

 .فحللهل  جهوه . نقط 

، فهاو نقاة لكناه - خ الحما  البالامي -ا  ل معند ب  ابي الحم  البالمي   

.  نع  الل ياُلمح بللممل ، اهذا االهد  أار اناه يوجاد راٍا بنناه ابان    اه

ح بللممل فأو ممعه  .ف  يُعقل  ا يمم   نهل ايُعنع    .نهل لالمق

 

 13هاـ،  ا  131ت) ياوب با    باي تمنماة الماختنلني ، فهاو  وأما أيوب     

لكنه كلا يُممال ، ألا  لماد با  لنبال نفار  ا يكاوا .  1201، نقة نبه( منة 

 ياوب )) ُمابل  باي  ا  : قله ابنه  بد هلل .  يوب قد مم      طلء ب  يملر

ا ا  جهاة  خامك . 1202((ال : هالمختنلني ، مم      طلء ب  يملر  ، فقال

الدننل ايوب ،    طلء ب  :قله  عمم )راك الخأنأي القاايني خبما  فلده 

.  1203: .... (( -صااأر هللا  أنااه ا مااأل-يماالر ، اا   بااي همياامو ، اا  النبااي 

ح بللمامل  فاللخبم بننهمال  ابمل  نه كلا يُممل ، اهو هنل قد  نع  الل ياُلامق

 .لل يثبه اتاللله

   : ))...قله النملئي:  تتضمن خمسة طرق، هي : لثانية المجموعة ا     

، لادننل ابا   اوا  ا  الحما   ا    اه  ا   ل : يايد اهو ب   ريا  ، قاله 

لدننل  بد هللا لدنني  بر ننل  -: ))في  مند  لمد ب  لنبل ا. 1204...((مأمة 

.  1205: ...((ب   بر  دك    ب   وا    الحم       ه     ل مأمة قلله

لدننل  بو بكم ب   بر انبة لدننل إممل نل ب  إباماهنل  ا  : ))...اقله  مأل

 .1206...((اب   وا    الحم       ه     ل مأمة قلله

بلاا     لدننل  بد الالامد قاله لادننل ااعبة  ا   اور  ا  ...: ))قله اب  ل 

لدننل  حمد ب  بشلر لدننل  بو ...))ا. 1207...((الحم       ه     ل مأمة 

   اااعبة  اا  يااونس باا   بنااد  اا  الحماا   اا    ااه  اا   ل مااأمة دااد  اا

:))...1208. 

 

جعفاام باا   ااوا باا  :  ال تالااح، ألا  اا  رجللهاال أسااانيد تلااك الطاارق       

جعفاااااام باااااا   مااااااما باااااا  لميااااااث  بااااااو  ااااااوا المخاا ااااااي العماااااامي 
                                                 

1200
 .  111،  131:   2التقميم،   : اب  لجم 
1201
 . ا  ل بعدهل  311:   3،    112: تهذيم الكمله ، رقل: الماي  
1202
 .  125:   1،    231:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ، رقل:  لمد ب  لنبل  
1203
 .  321:   1في  عمفة  أملء الحديث ،   اشرالد : الخأنأي القاايني 
1204
 . 233:    1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1205
 . 21525: الممند، رقل:  لمد ب  لنبل 
1206
 . 111:   1الالحنح،   :  مأل 
1207
 .  1231: صحنح اب  لبلا ، رقل: اب  لبلا 
1208
 . 2122: صحنح اب  لبلا ، رقل: اب  لبلا 
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ااالاح  ا . 1209صدا ، رجل صللح لنس به بأا، نقاة(: هـ211ت)الكوفي

د  نع  اكلا في     يُفم  فنه بن  اهنل ق. المجل العنف    جهة البطه

بال ذكام . فنجام االلتنالط  ا  ذلاغ . العنعنة االممل ، ف  نعمر للله  نهل

ا مل يُثبه ذلغ  ا اب  .  1210البخلري  ا لديث اب   وا    الحم   ممل

، االحماا  1211هااـ131هااـ ، اا 121لجاام ذكاام  ا اباا   ااوا هااذا الااد ماانة 

مم     الحم ، فلشمنلد بننهمال فلب   وا لل ي.  هـ111البالمي  لت منة 

 .  نقط 

ت ) اور با   باي جمنأااة البالامي المعامار بعاور األ مابااي: ا انهل     

 ال رالاي  اور ببد اة : ))  بد هللا ب  المبلرن  قله( . منة11هـ    131

اقاله  حماد . 1212((  االدو لتر كلنه فناه باد تلا كالا قادريل اكالا اانعنل

ولوا  ور ، اهللا لقد كلا  اور قادريل يق: )) اهو يقم   لديث  ور بندار

ا اده .  1214صادا ، صاللح، نقاة ، نباه: اقنل فنه . 1213(( رافضنل انطلنل

، 1216اذكامه الشانعة اش ل ناة   ا  رجاللهل. 1215اب  قتنبة  ا  رجاله الشانعة

ابمال ذلاغ لللاه، اهنال قاد  انع  فلشمانلد ال  .1217ارااا  مايلته فاي كتابهل

 .يالح    جهته

ند ب  دينلر العبدي البالمي، نقة، لكنه كالا يممال، يونس ب   ب: ا نهل    

اهنل قاد  انع ، فلشمانلد  نقطا   ا  .1218فقد راك     قوال الل يمم   نهل

 .جهته

الحما  البالامي، ا  اه خنامو  اوالو  ل ماأمة، مابا بنالا لللنهمال : ا نهل  

 .اتبن  انقطل  اشمنلد    جهة كل  نهمل

 

لادننل )) ...  قاله النمالئي:  ، هايتتضمن ستة طارق : المجموعة الثالثة   

لدننل اعبة  ا  خللاد  ا   كم اة ،  ا   باي ماعند :  حمد ب  جعفم ، قله 

لادننل ياياد با   ريا  لادننل خللااد :))... اقاله ابا  لبالا  .1219...((الخادري

خللاد  ا  لدننل ))... ا.  1220((...الحذاء     كم ة     بي معند الخدري

                                                 
1209
 .21:   3تلريخ اشم ل ،   : االذهبي.15:   2التهذيم،   تهذيم :اب  لجم 
1210
 . 1153: ، رقل 1التلريخ الكبنم ،   : البخلري 
1211
 . 113:   1التقميم،   : اب  لجم 
1212
 .  322:   1،   1321: ، رقل  1111هـ ، 1311، دار الكتم العأمنة، بنمات ، 2الضعفلء الكبنم ، ط: العقنأي  
1213
 .  322:   1،   1321: الكبنم ،، رقل الضعفلء : العقنأي  
1214
 . ا  ل بعدهل  332:   22،    3535: تهذيم الكمله ، رقل: الماي  
1215
 .  131: المعلرر ،  : اب  قتنبة 
1216
 .  11:   2،    11: رجله الشنعة في  ملنند المنة ، رقل:  حمد جعفم الطبمي  
1217
ااواهد : ا الحالكل الحماكلني.  11:   2،    1111، طهاماا،  1كاوفي، طتفمانم فامات ال: فمات ب  إبماهنل الكاوفي:  نظم  ث  

 .  111:   3،    1311، طهماا ،  1، ط التنايل لقوا د التفضنل في االيلت النل لة في اهل البنه
1218
 . 121: جل   التحالنل في  لكلل الممامنل، رقل:  بو معند الع ئي 
1219
 . 233:    1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1220
 . 2121: صحنح اب  لبلا ، رقل: اب  لبلا 
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خللد     كم ة  ا ب   بلا قله لي العأاي با   باد هللا با   بالا انطأقنال 

 .   1221(( ...إلر  بي معند الخدري 

لدننل  بد هللا لادنني  باي ننال  حباوب با   -: ))في  مند المد ب  لنبلو    

. 1222...((الحم     خللد  ا   كم اة ، اا با   بالا قاله لاه االبناه  أاي

لدننل  باد العاياا با   ختالر قاله لادننل خللاد الحاذاء  : )) ...اقله البخلري

.  1223((...    كم ة قله لي اب   بلا االبنه  أي انطأقال إلار  باي ماعند 

 خبمنل  باد الوهالب لادننل خللاد  ا   كم اة  ا ابا   بالا قاله لاه  )) ...ا

 .1224...((العأي ب   بد هللا ائتنل  بل معند فلممعل    لديثه 

 

 حبااوب  حمااد باا  الحماا  :  تالااح، ألا  اا  رجللهاال ال أسااانيد تلااك الطاارق

 .1225لنس بللقوي، العنف، لنس به بأا: البالمي، قنل فنه

 بد العايا ب  المختلر األناللري  بو إمحل  ايقله  بو إممل نل : ا نهل   

لااانس باااه باااأا، كااالا يُخطاااص ، نقاااة، لااانس :  الااادبل  البالااامي ، قنااال فناااه

المجاال فنااه الااعف .1227الشاانعة بمجااللهل الشاانعة اانقااوها لحقااه .1226بشاايء

ا  ال إا نباه فعا   ناه اانعي . ااالح، ا أر اقال تقاديم  ا توننقاه لال يثباه

إ ل ي ، فماايته  امدادو قطعال ألنهال تتفاا  ا   ذهباه، التار اإا لال يثباه 

انتملؤه لأشنعة، فنبقر  حتم  اربمل هو المابم الاذي جعال ابا   عان  يقاوه 

 . ـ فمبمل اللظ  نه  ل يميبه بمبم تشنعهبأنه لنس بشيء

 بااد الوهاالب  بااد الوهاالب باا   بااد المجنااد باا  الالااأه الثقفااي : ا اانهل      

اقااد  ااده الشاانعة  اا  . 1228 جهااوه، نقااة، فنااه الااعف: ، قناال فنااه:البالاامي

. 1229رجللهل، ا   اصحلب بعض  ئماتهل، اذكام بعضاهل   ا العل اة انقاوه

لديث انعي بل تنل ، ربمل يكاوا اهذا   م أميم، خلصة ااا الحديث هو 

هو  ختأقه، خلصة ااا في المااية الملبقة صامله باأا  كم اة مام   ا  

ح ، فأملذا    . اب   بلا، لك  الثلننة  لل تالمق

، قنال ( هاـ131ت )خللد ب   هماا  بو المنل ه الحذاء البالامي:  ا نهل    

لد      -م اشرملهيُكتم لديثه اال يُحت  به، نقة، كثن:  قله  بو للتل: فنه

المجل . 1230، العنف، تغنم لفظه  ند ل قدل إلر الشلل -اقوال لل يمم   نهل

                                                 
1221
 . 2121: صحنح اب  لبلا ، رقل: اب  لبلا 
1222
 11121: الممند، رقل:  لمد ب  لنبل 
1223
 . 12:   1الالحنح،   : البخلري 
1224
 . 21:   3الالحنح،   : البخلري 
1225
 . 25:   25تهذيم الكمله،   : الماي 
1226
 . 235: ،   5تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
1227
 . 35:   1 عجل رجله الحديث،   : الخوئي 
1228
 . 312:   5تهذيم التهذيم،  : ااب  لجم.  311: رقل:   3الجمح االتعديل،  : اب   بي للتل 
1229
 .311:   1رجله الطومي،   : اابو جعفم الطومي. 323:   3 صحلب جعفم الاللد ،   :  بد الحمن  الشبمتمي 
1230
 .ا ل بعدهل 33:   2المنااا،   : االذهبي. 213:   1االتقميم،   . 11:   2تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
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العنف ، ايايده العفل إرملله، اهنل قد  نع ،  مل يعني انه يكوا قد امقط 

 .فلشمنلد    جهته  نقط . المااي بننه ابن   كم ة،  ا اختأا الخبم

نقة ، : ، قنل فنه(هـ 112ت )لا كم ة  بو  بد هللا  ولر اب   ب: ا نهل    

كذاب ، تمكه  للغ ،  ضطمب الحديث ، كلا قأنل العقال ، لانس بثقاة، كالا 

.  1231ا لد     بعض الالحلبة الل يمم   نهل ،اال  درن بعضاهل. يممل

فلشمانلد هنال  .1232هذا فض   أر  ا المجل ُ تهل    جهة البطه ا دالتاه.

اباا   باالا ، : الالااحلبنن   أناام  تالاال  اا  جهتااه، فهااو  نقطاا   بننااه اباان 

ايايده العفل  ا  ت  الحديث ُ نكم، كمل منتبن  اللقل  .ا بي منعد الخدري 

. 

: )) اقااله النمااالئي : تتضااامن ساابعة طاارق ، هاااي: المجموعااة الرابعااة    

لادننل األ ماي : لادننل  باو  علاياة ، قاله :  خبمنل  بد هللا با   حماد ، قاله 

...  ب  الحلر  قله  بد هللا با   ماما     بد الملم  ب   يلد     بد هللا

لادننل جميام  ا  األ ماي :  خبمنل  حمد ب  قدا ة ، قله : )) ا.1233((نحوه

 خبمناال  مااما باا  )) ا. 1234...(( اا   بااد الااملم   اا   بااد هللا باا   مااما 

   األ مي  ا   باد  -الثوري-لدننل  بو نعنل ،    مفنلا:  نالور ، قله 

فقاااله  باااد هللا بااا  ... بااا  الحااالر  الاااملم  بااا   باااي  يااالد  ااا   باااد هللا

 . 1235...(( مما

لدننل  بد هللا لدنني  بي لدننل الفضال با   -: ))افي  مند المد ب  لنبل   

دكن  ننل مفنلا    األ مي     بد الملم  ب   باي  يالد  ا   باد هللا با  

الحم  قله اني ألمليم  بد هللا ب   مما ب  العلصي ا علاية فقله  بد هللا 

  .1236: ...(( مماب  

 خبمنل  بو  كميل العنبمي ننل  حمد ب   باد الما ل ننال ))   :اقله الحلكل    

قله  بو  باد : ممعه األ مي يقوه : إمحل  ننل  طلء ب   مأل الحأبي قله 

 نباااأ ...  ))ا.1237...((ااااهدنل صااافن  فكنااال إذا توا ااادنل: الاااملم  الماااأمي 

                                                 
1231
 . 231: جل   التحالنل ،  : ا الع ئي. ا  ل بعدهل  212:   1،    321: تهذيم التهذيم ، رقل : اب  لجم 
1232
اشنبالت ،ا الاذي ذكامه  ال داف  اب  لجم     دالة ا انلقة  كم ة  ولر اب   لبس، لكنه كلا دفل ل العنفل ، لل يم  إلر القط  ا  

( ا  ل بعدهل  212:   1،    321: تهذيم التهذيم ، رقل : اب  لجم. )هو إال تمجنحلت ظننة ، أنم كلفنة لأمد  أر الذي  طعنوا فنه 

ه إلار  وقاف ا تحتل  إلر  ايد    البحث ا التحقنا لأوصاو. ا أنه فها  دالة المجل تبقر  عأقة ، ف  هي نلبتة ، ا ال هي  مفو ة .  

 . صحنح 
1233
 . 233:    1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1234
 . 233:    1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1235
 . 233:    1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1236
 . 1121الممند، رقل :  لمد ب  لنبل 
1237
 . 331:   3الممتدرن  أر الالحنحن  ،   : الحلكل 
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:  اور  ا  خللاد العمناي قاله األ -با  كنمالا -إممائنل ب  ياونس  ا   ماأل

 . 1238: ...((دخأه  نل ا  بو معند الخدري  أر لذيفة فقأنل 

لدننل  لماد با   نالاور لادننل  باد الام ا   خبمنال ... )) :اقله البنهقي     

 عمم    اب  طلاا     بر بكم ب   حمد ب   مما ب  لال     بنه قله 

 . 1239(: ...(ال  درك  كلا     بنه  ا  خبمه  بوه قله 

 باو  علاياة، ااباو نعانل :  ال تالاح، ألا  ا  رجللهال أسانيد تلك الطارق     

الفضاال باا  دكاان ، إماامائنل باا  يااونس، ااأل مااي ، هاا الء الااعفلء، ااانعة 

 .إ ل نة مبا تفالنل  لوالهل 

الل با  نالف   بد الم ا : ا نهل    ، قنال (هاـ211-121ت )الالانعلني ب  همق

نقااة ، نبااه ، يتشاان  ، ُ ااتهل بللتاادلنس اقااله العباالا باا   بااد العظاانل : فنااه

لقااد تجشاامه إلاار  بااد الاام ا  ، ا نااه : ))  -لماال قاادل  اا  صاانعلء-العنباامي 

كالا  باد الام ا  : )) قله  يد ب  المبلرن ا.((لكذاب االواقدي  صد   نه 

لل يخم   لد  ا  ها الء الكبالر  ا  ))  :اقله  يضل((..كذابل يمم  الحديث 

اقاله إماحل  با   باد هللا .  1240(( هل هنال إال اهاو  جما   ا ال يحاد   ناه

ق له  بو بكام . لجل  ب   حمد نلئمل  انا     بد الم ا  يقضلا: المأمي  ا 

ن  اقنل له : )) ب    بي خنثمة  ع  : إا  لمد ب  لنبل قاله : ممعه يحنر ب    

كالا اهللا الاذي ال إلاه إال :  ومر يامد لديثاه لأتشان  ، فقاله  إا ُ ب ند هللا ب 

في ذلغ  ناه  باة الاعف ،القاد مامعه  ا   -   الغأو-هو  بد الم ا   أأر

اهاذا اماتداله . 1241(( بد الم ا   العلر  العلر  ل ممعه    ُ ب ند هللا 

فأملذا نفم  بن  المجأن      ا  باد الام ا  . صحنح ،ا الهد قوي ادا غ 

يجاام الجماا  باان  : ،  لاانس العقاال البااديهي يقااوه! أااوا فااي التشاان     كثاام أ

  .  المتشلبهن ، االتفميا بن  المختأفن 

رالي -اكلا  بد الم ا  يمك  فضأنة  أي  أر الشنخن   بي بكم ا مم   

الاو : ))فقاله. ، لكنه فضأهمل  أنه ، لتفضنل  أي لهمل  أر نفماه -هللا  نهل

 بااي ا دراء  ا  لاام  أناال ناال  خااللف قولااه لاال يفضااأهمل  اال فضااأتهمل كفاار

، 1243اهذا تشن  صميح، ا ادخل إلار الامفض ، لكناه ُ غأاف بتمان . 1242((

                                                 
1238
 .112:   2الممتدرن  أر الالحنحن  ،   : الحلكل 
1239
 . 111:   1المن  الكبمك،   : البنهقي 
1240
ذكم اب  لجم تعأنا الذهبي  أر العنبمي ، ا  نكم هاو ذلاغ، لكا  .  212:   5،    131:   1تهذيم التهذيم ،  : اب  لجم  

فهمال بلالنكالر ا اال تاما   ا  داا دلنال ، فموقفهمال صاحنح ، ا الحقنقة لنمه كذلغ، ألا ه الء قللوا    تجمبة ا  أل، ا ال يمد  وق

 . نفس المالدر . ا  أنه فل تماض الذهبي ا اب  لجم ال يكفي لمد قوه ه الء . اليُثمد إال بدلنل صحنح 
1241
 .  33: ،   51: طبقلت المدلمن ، رقل: ا اب  لجم.  51: ،   11تهذيم الكمله ، : الماي 
1242
 . ا  ل بعدهل  211:   5،    111: هذيم ، رقلتهذيم الت: اب  لجم  
1243
لال يفضاأهمل  أار نفماه إكما ال  ا تقناة ، ا إنمال فضاأهمل  -رالاي هللا  ناه-ا يده  أر قأة  أل المجل بللشم  ا بلألخبلر ، ألا  أنل 

الام ا  لال يتشان  بادلنل  ا  أال ، اإنمال  ا الشلهد  أر ذلغ  ا  باد .لقنقة بدلنل الشم  ا التلريخ ، ا   ل هو   ثلله فلتبعوه تقأندا ال  أمل

ممعه     بد الم ا  ك  ل يو ل فلمتدلأه به  أر  ال : ))  جعفم الطنللمي راك    ب   عن   تقأندا ا تأنما ببعض المحدنن  ، هو  ا

قادل  أننال جعفام :  قالهإا امتلذيغ الذي   خذت  نهل نقلت كأهل  صحلب منة فعم   خاذت هاذا الماذهم ف:  ذكم  نه    المذهم فقأه له



311 

 

) : )لكنه    جهة  خمك راك  بد هللا ب   لماد  ناه قاله. يبدا  نه    التقنة 

اهللا  ال انشامح : مامعه  باد الام ا  يقاوه : ممعه مأمة ب  اابنم يقاوه 

م ، رلال هللا  بال بكام ارلال صدري قط ،  ا  فضل  أنل  أر   بي بكم اُ م 

ام ارلاال هللا  ثمالا ارلاال هللا  أناال ،  ا  لاال يحاابهل فمال هااو  اا    ،  هللا ُ م 

ق له  فبك  ه هذا    الشنخن  نقض قوله .  1244 (( انا  مأي لبي إيلهل : ا 

األاه ، ففااي األاه كاالا ياامك تفضاانل  أااي  أاار الشاانخن ، ا إنماال فضااأهمل 

نل هو هنل يقوه بأا صادره لال ينشامح لتفضانل  أاي  أنهمال  أنه اتبل ل له، 

فملذا يعني هذا  ، فهل هو  ملرماة لأتقناة االاحكل  أار النالا،  ل هاو !! . 

  .  تطور فكمي  م به المجل    

ا اا   ظاالهم أأااو  بااد الاام ا  الالاانعلني فااي التشاان  ادخولااه باالب      

الغأو في  أي ، فأنكمه المفُض،  نه ُذك م لديث     بد الم ا  في التشن  ا

 أاي با  يحي ب   عن  ، ااتهل به قو ل    ننملبور، اتفضنل ذلغ  ال رااه 

قدل قول     هل ننملبور  أر يحنر ب   عان  افانهل  باو : ))  معند ، بقوله 

إنمل الكذاب  نكل الذي راك     بد الام ا  فاذكم هاذا : األ هم فقله يحنر

: بنل يذ لدننل  لمد ب   حمد الشامقي قالهالحديث فقله  بو األ هم  ني  تنه 

كلا  بد الم ا  قد خم  إلر النعته فخمجه خأفاه : ذكم  بو األ هم ، قله

: يال  بال األ هام تعنناه هال هنال فقاله: اهو  أار بغأاة لاه فللتفاه فمآناي فقاله

 ال اخالااغ بحااديث : فقااله. فااأ مني فمكبااه  عااه  أاار بغأااه: اركاام ، قااله

 بند هللا ب   بد هللا    ب   بالا  ا النباي  خبمني  عمم    الاهمي    

لعأاي  ناه ماند فاي الادننل ماند فاي ا خامو،  ا  : قاله -صأر هللا  أنه امأل-

 لبغ فقد  لبناي، ا ا   بغضاغ فقاد  بغضاني، البنباغ لبنام هللا ابغنضاغ 

فأمل قد ه بغداد : قله  بو األ هم. بغنض هللا، االويل لم   بغضغ    بعدي

ب   عن  فذاكمت رج  بهذا الحديث فلرتف  لتار بأاغ  كنه في  جأس يحنر

   هذا الكذاب الاذي راك : فاللح يحنر ب   عن  فقله: يحنر ب   عن  قله

 نل رايُه هذا : قله فقمُه في امط المجأس قلئمل فقأه. هذا     بد الم ا 

الحديث     بد الم ا  ،اذكمُت له لتر خمجه به إلر القمية قله فماكه 

هااذا ااالهد تاالريخي دا ااغ  أاار  ا  بااد الاام ا  كاالا يُماالرا ف.1245((يحناار 

التقنة، فنتأوا كمل يميد المم  الأحته، لهذا تنلقضه  واقف  هل الحديث 

  !! .   نه بن  ُ ونا له اُ ضعف، ابن   لدح له اقلدح 

                                                                                                                                            
فهل بهذه الطميقة يختلر العأملء .   15: ،   1: تهذيم الكمله ،   : الماي (( .  ب  مأنملا فم يته فلال  لم  الهدك فأخذت هذا  نه

 !! .  ذاهبهل   
1244
 .  11: ،   11تهذيم الكمله ، : الماي 
1245
 .  333:   1،    1313: الكل ل في الضعفلء ، رقل : اب   دي 
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ا    ظلهم تشنعه ا ملرمته لأتقنة  نه راياه  ناه  خبالر تاده  أار  ناه    

 ا  ذلاغ  ال ذكامه . ل هو     هل المنة ااالمتقل ة     هل األهواء  كثم  م

ننل  بو للتل الما ي، ننال  لدننل يومف ب  يعقوب الننملبوري،: ))اب   دي 

ر يه  بد الم ا  ا مت  أناه :  حمد ب  إممل نل الضماري الما ي، قله

مامعه  أاي )) ا((. ا م و جمنأة فنظم إلنهل فقاله هاذه  ا   ماكام المأاون 

ممعه  بد : ممعه  بي يقوه: ي ب   مماا الجمجلني يقوهب   لمد ب   أ

فاها . 1246((  ل ر يه دااب قط  كاذب  ا   صاحلب الحاديث: الم ا  يقوه 

صح الخبماا فللمجل  الله صللم هوك ، اقأبه  مأاوء أنضال تجاله  هال 

المنة  ل ة، ا هل الحديث خلصة ، اهذه هي لقنقاة الشانعة اش ل ناة  ل اة 

اقوله الثلني ينطبا  أنه  اال ، فهذا ُاجد     هل . نةفي  وقفهل     هل الم

الحديث    كالا يكاذب ، فهاذا لانس  صا   نادهل ، اال هاو  قنادو  نادهل ، 

اإنماال هااو  قناادو  نااد الشاانعة اش ل نااة ، فقااد امااتحأوه بعقناادو التقنااة ، ا أاار 

ة ابه تمأأوا إلر  هال المان.  ملمه  قل وا  ذهبهل في اش ل ة ا  ل نت   نهل 

الوال أأبة الالد  الم  الظ   أر  هل المانة، اأفأاة . ابه اندموا بننهل 

كثنم  نهل ،  ل راجه  للديث  بد الما   ا  ثلله    الشنعة اش ل نة  أار 

فللمجاال  كااس ا يااة انمااي  ا تنلماار نفمااه . كثناام  اا   حاادني  هاال الماانة

 ناه  لكا  لك  اه اجاه صاحنح، هاو. 1247ا  ثلله ، بأنهل     كاذب الطوائاف

ربماال الااحغ بااه  أاانهل ااصاافهل بااذلغ،  نااد ل ر ك كثنااما  اانهل يأتونااه  اا  

 قطالر بعنادو ، فنمامعوا  ناه،ا يقبأاوا  للديثاه المكذاباة التاي كالا يحادنهل 

 . بهل

  

ا اا   ظاالهم تدلنمااه ا اادل لمصااه ااهتمل ااه اتدقنقااه ،  ا  بااد هللا باا      

  ال لناث : الم   فقاله بد الم ا  كبنم : قأه لنحنر: ))  لمد ب  لنبل قله

 خبمناي  باو : نل قاله يحنار. ر ينله فمل كلا بأغ نملنن ، نحواً    مبعن  بأغ 

جعفاام المااويدي،  نااه اقااول  اا  الخماماالننة، اقااول  اا   صااحلب الحااديث، 

جلؤاا إلر  بد الم ا  بأللديث لأقلالي هشلل، اتأقطوا  للديث     عمم، 

فجالؤاا بهال . اب  نور هاذا نقاة اكلا: قله يحنر.    لديث هشلل، ااب  نور

عتُهل، ابعضاهل ال   مفهال، : فقله. إلر  بد الم ا  فنظم فنهل هذه بعضهل م م 

. لادننل اال  خبمنال: فأل يفالرقوه لتار قم هال فأال يقال لهال: قله.  ا لل  ممعهل

. 1248((  خبمني بهذه القالة  بو جعفم الماويدي صاللم لنال: قله  بو  كميل

                                                 
1246
 .  333- 333:   1،    1313: الكل ل في الضعفلء ، رقل : اب   دي 
1247
 .  درمة الكذابن  في رااية التلريخ اشم  ي ا تداينه ، ا الكتلب  نشور ارقنل ا إلكتماننل :    ذلغ  نظم كتلبنل  
1248
 .  311:   2،    1511:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ، رقل:  لمد ب  لنبل  
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ر ياه : قاله  باد الام ا : ممعُه   بي يقوه:  بد هللا قله)) ا   ذلغ  يضل  

عتُهُ  نه  قله: له: فقأه.  بل لل ل ب  دينلر  . 1249((  ظ : م م 

 

قد رلال إلناه نقالت المماأمن  ا ئماتهل اكتباوا  ناه إال : )) قله اب   ديا   

 للدياث فاي الفضالئل لال يتالب   أنهال، هاذا  نهل نمبوه إلر التشن  اقاد راك 

ا  ال    ظل  ل ذ وه    راايته لهذه األللديث المل رااه في  ثللام أنامهل،

إنه قاد مابا  ناه  للدياث فاي فضالئل  .في بلب الالد  فأرجو  نه ال بأا به

 . 1250 (( هل البنه ا ثللم آخمي   نلكنم 

 

 يُقبال، اال يالاأح دلان  الحقنقة  ا تبميمه هذا العنف جدا، بل ال:  قوه     

صاحنحل يُقاالل  أنااه الادي ، ألنااه إذا كاالا هاا الء قاد رداا  للديثااه فااي التشاان  

 دلل اذ ل ، فهذا يعني  ا المجال فناه خأال كبنام ،اهاذا الخأال يتعأاا باذات 

اتبميام ذلااغ ال يكاوا بااللتمني .  قناادو اصادقل ا ملرمااة : اشنمالا اماأوكه

، اإنماال يكااوا بللاادلنل ((  ه ال بااأا بااهفااأرجو  ناا: ))اال التمجااي ، كقولااه 

الالحنح ، اال يكوا بللتمننلت، فقوله ال يُغنم    الحقنقة انبل، االدي  يجم 

 ا يُقاالل  أاار النقاان  االالااحنح  اا  األخباالر ، ال  أاار التاامجنح، االتمنااي 

اذلغ الذي رداه لنس هننل ، كمل هو ااالح    ك  ه، . االتمجي االتمقن  

ف بااد  اا  . خأفنااة  ذهبنااة ال يالااح تجلا هال  ا تقايمهاال إناه   اام خطناام لاه 

التعل ل     مايلته بحذر ااديد، يكاوا الحكال فناه الادلنل الالاحنح الاده ال 

االحاا ال يُعامر بكثامو اال . لم  الظ  اال التمجي اال التمني اال التمقن 

فاهذا تاوفمت األدلاة الالاحنحة فا  . بقأة ، اإنمال يُعامر بلألدلاة التاي تحمأاه 

 أماال بااأا تناالقض  واقااف . يالااح االلتجاال  بمواقااف المجااله كثاامو اال قأااة

المحدنن      باد الام ا  هاو االهد قاوي دا اغ  أار  مااألتاه ا ملرماته 

لأتقنة، النمه دلن   أر صدقه، خلصة ا ا تأاغ المواقاف تاأتي  ا  اانعي 

إا  باااد الااام ا  رجااال  شااابوه ا ت  ااام ، اال يماااتحا كااال ذلاااغ . إ ااال ي

لتبجنل االدفل   نه ، إنه ُدلل بأكثم  مل يماتحا، اال يالاح قباوه التعظنل اا

 خبلره لمجمد  نه هو راايهل إال بعد تحقنقهل إمنلدا ا تنل بشاواهد تُثبتهال  ا  

 !! . أنمه طميقه 

ابااذلغ يتباان   ا  بااد الاام ا   اا  رجااله الشاانعة ،  ظهاام التشاان  المااني     

،  1251باة اابا   ادي  ا  الشانعةا خفر التشن  اش ال ي ، الهاذا  اده ابا  قتن

                                                 
1249
 .  311:   2،    1511:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ، رقل: بل  لمد ب  لن 
1250
   1،    1313: الكل ل في الضاعفلء ، رقال : ا اب   دي.ا  ل بعدهل  211:   5،    111: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم  

:331. 
1251
 .  131:  المعلرر ا : ا اب  قتنبة . 331:   1،    1313: الكل ل في الضعفلء ، رقل : اب   دي 
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اجعأه الشنعة اش ل نة    رجللهل انقالتهل ، ا ا   صاحلب بعاض  ئماتهل ، 

اراا راايلته اش ل ناة فاي كتابهل المذهبناة،  ظهام فنهال القاوه بأئماة الشانعة 

 .1252االبماءو     خللفنهل

 

ت ) عمم ب  رااد األ دي  والهل البالمي نايل النم   بو  ماو:ا نهل    

نقة نبه فلالل إال  ا في راايته  ا  نلباه : ، قنل فنه(منة  51   هـ 153

صااللح، : اقناال فنااه  يضاال 1253ااأل مااي اهشاالل باا   ااماو ااانبل -البناالني–

إذا لاادنغ : )) اقااله يحناار باا   عاان  .  ااأ وا ، الااعنف فااي نلبااه البناالني 

 عمم    العماقنن  فخللفه، إال    الاهمي ااب  طلاا، فها لديثه  نهمل 

ا ال  مال فاي لاديث األ ماي .فأ ل  هل الكوفة ا هال البالامو فا    متقنل،

 ل لد   عمم بللبالمو فنه  أللنط اهاو صاللح : )) اقله  بو للتل (( .انبل 

: ممعه  بد الملم  ب   هدي يقوه: )) اقله اب  المديني . 1254 ((الحديث 

  عماام: انناالا إذا كتاام لااديثهمل هكااذا ر يااه فنااه، اإذا انتقنااه كلنااه لماالنلً 

اللظ هاذا دلنال دا اغ  أار الاعف المجال  ا  جهاة .1255((الملد ب  مأمة 

البطه  اال ،اقد يكوا ذلاغ  ا  جهاة  دالتاه  يضال، اهاذا منتضاح اللقال ، 

الااديث : )) اقااله يحنار  يضاال. فللمجال للطاام لنال فااي كثنام  اا   مايلتاه

 عماام  اا  نلبااه ا لصاال باا   بااي النجااود اهشاالل باا   ااماو اهااذا الضاامب 

اك  اه هاذا خطنام جادا، ا يجام تادبمه ا . 1256((هالل  ضاطمب كثنام األا

تحأنأه ، ألا ذلغ يعني  ا المجل فنه خأل إ ل في  دالته،  ا في الابطه،  ا 

فنه  خطلء، اإنمال : اك ل  بي للتل خطنم جدا  يضل، فهو لل يقل. فنهمل  عل 

 أللنط، اهذا انتقلد فناه جلنام يتعأاا بأ لنتاه النالده، ايعناي  ناه ربمال كالا 

الملذا يفعل !!. في بعض راايلته ، اهو نو     التدلنس  1257عمد التغأنطيت

، ا  ا  هاذا لللاه فهاو ُ اتهل االاعنف ، ايجام التحام   ا  قباوه !!ذلغ   

راايلته إال بحذر اديد ابشماط  ،  نهال  ا ال تتفاا  ا   ذهباه فاي التشان ، 

. هال اال تكوا  خللفة لبصوه، ايجم إخضل هل لأنقد الالالرل قبال األخاذ ب

  !!االغميم في األ م  ا ه الء لل يُفمماا مبم ذلغ ا تمكوه لغاا

اقااد لاالاه الااذهبي تفماانم ماابم االااطماب كثناام  اا   للديااث  عمااام     

ا اا  كااوا  عماام نقااة، نبتاال، فأااه  اهاالل، ال ماانمل لماال قاادل : ))ا اهل ااه فقااله
                                                 

1252
األ اللي ، : ا  باو جعفام الطوماي .  212:   3،    1125:  صحلب اش الل الالالد  ، رقال:  بد الحمن  الشبمتمي:   نظم  ث  

: ا  باو العبالا النجلااي .  213: ا رجله الطوماي ، رقال.  332:   2،    312: ا الغنبة ، رقل.  121، 1:   2،    1151: رقل

 .  312: رجله النجلاي ،  
1253
 .  212:   2التقميم ،   : اب  لجم 
1254
 .   123:   1،    331: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
1255
 .  121:   1تلريخ اشم ل ،   : الذهبي 
1256
 .  123:   1   1تهذيم التهذيم ، : اب  لجم 
1257
المعجال الومانط ، تحقناا  جما  :  لماد الايالت اآخاماا. ،  ل يُغللط به فاي الكا ل الُمابهل (  فمد  أأوطة ) ألا     علني  أللنط  

 .  151: ،   2الأغة العمبنة، دار الد وو ،   
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البالاامو لاياالرو   ااه، فهنااه لاال يكاا   عااه كتبااه، فحااد   اا  لفظااه، فوقاا  

   1258((ن   نه  أللنط لأبالمي

هذا ال يكفي لتفمنم كثمو  أللنطه ا اهل ه  ا  جهاة ،اهاذا االهد : ا قوه   

فأماالذا .  أاار قأااة لمصااه االاابطه فااي االهتماالل بللحااديث  اا  جهااة اخاامك 

ممح لنفمه  ا يُحاد   ا  أنام كتالب، االحاديث ديا  ، الانس   اما دننويال، 

فهاذا االهد آخام  أار . اال يالح فناه التهالاا ا ادل الحام   أار راايتاه 

ا  مال يضاعف تعأنال . العف المجل ،اهو الاده  يضال الانس فاي صاللحه 

الذهبي  ا المعمار     عمم ب  رااد انه كلا يحفظ اال يكتم،   ناه كالا 

قاله  باد الام ا   ا  :   ا  ذلاغ . للفظل  تقنل لميالل، ا يُحد     لفظه

لدو ا نال ابا  طأبه العأال مانة  الت الحما  ا ناه قاله جأماه إلار قتا:  عمم

اقاله ابا  .  رب   شمو منة فمل ممعه  نه لديثل إال كأنه ينقي في صادري

: اقاله  باد هللا با   لماد با  لنبال .1259كلا فقنهل للفظل  تقنال ار ال: لبلا

كالا  عمام يحادنكل  ا  لفظاه   : قأه شمامل نل با   أناة: قله. لدنني  بي

حد  لفظًل فنحذر اكلا  عمم ي: ))اقله  لمد. 1260كلا يحدننل بحفظه: قله

اكلا  عمام يحاد  ))افي رااية ((.  نهل،    األللديث، اكلا  طأبهل لأعأل

فكناف يكاوا هاذا لللاه، ايقا  . 1261 ...((لفظًل فنحمر، اكلا  طأابهل لأعأال 

، إا ! في تأغ األاهلل ااألأللنط  بد وك  نه لدق     لفظه ال  ا  كتباه  

األ م انبل، كمل قله المحدنوا ، اهاذا يُضاعف  يضال تعأنال الاذهبي، بال في 

 . ينقضه، اتأكند الذهبي  أر اا  عمم نقة، لل يثبه

ذك ام : )) ُ، فقاله ا    لواه  عمم التي تثبه  ل قأنله  ال رااه الماماذي     

ام يوً ال لاديثًل لأثاوري، فأخطاأ فناه، فقاله لاه : ُ عمم، فقله  لمد ب  لنبال ذك 

كأناه : نعمه يل  بل  ماو، فقله له  عمم ك ً ل  كامه  ا  لكناه، قأاه: فنلام

كناف : قأاه أللماد با  لنبال: ))اقله  يضال.  1262((كذبه، فضحغ : قله له

فمال هاذا  . 1263((نبه إال  ا في بعض لديثه اانبًل :  عمم في الحديث   قله

وح  لاواه ، الملذا لل يُبننه  هال الحاديث، كمال بنناوا بوالا!!الشيء الأغا   

فهال هاذا فاي صاللح !. فأملذا هذا التخور ا التكتنل  !! . المااو ا خمي    

 !! .  المنة االعأل  ل  الدهمل   

مام   عمام  ا  يحنار با  ( يعناي  بال  باد هللا)مألته : قله المماذي))ا      

لال يمام   عمام  ا  يحنار : قله  بو  بد هللا: اقله المنموني. ال: معند   قله

                                                 
1258
 .  12:   2،    1: منم    ل النب ء، رقل: الذهبي 
1259
 . ا  ل بعدهل  123:   1   1تهذيم التهذيم ، : اب  لجم 
1260
 .  331:   3،    2512:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ب  لنبل ، رقل: نبل لمد ب  ل 
1261
 . ا  ل بعدهل  331:   3،    2512:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ب  لنبل ، رقل:  لمد ب  لنبل 
1262
 .  332:   3،    2512:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ب  لنبل ، رقل:  لمد ب  لنبل 
1263
 .  332:   3،    2512:  قواه اش لل  لمد ب  لنبل ، رقل ومو ة :  لمد ب  لنبل 
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ابمل  نه لد  كثنما  ا  يحنار با  ماعند فهاذا يعناي  ناه كالا .  1264 ((انبًل 

فهل هاذا  ا  الالاد  ااأل لناة  ل هاو . 1265يُممل، فماك  نه الل يمم   نه

 !! .     الكذب االتقنة   

كااالا  عمااام :  ا  ااال  ااا  تشااانعه فقاااد ذكااام الاااذهبي  ا  بااال  مااال ة قاااله      

ا  ل الشانعة اش ل ناة فقاد .  1267ا دَّه اب  قتنبة    رجله الشنعة. 1266يتشن 

جعأوه    رجللهل  يضل ا لد  صحلب إ ال هل جعفام الالالد ، ارااا  ناه 

ابمال  ا ذلاغ هاو لاله المجال فاي الضاعف . 1268 خبلرا فاي كتابهل المذهبناة

االتدلنس، االتشن  اش ل ي ،اهنل قد  نع ، فها اشمانلد ال يالاح النقطل اه 

تعل أاه  ا   هال الحاديث ، اهاذا  اتشن  صللبه الذي كلا يُملرا التقناة فاي

االحقنقاة الممتخأالاة االُمماتنتجة . هو الأغا الذي لنامهل  ا    ام المجال 

االماجحااة  ماال ذكمنااله  اا   لااواه  عماام انااه الااعنف، ااانعي إ اال ي كاالا 

 .يُملرا التقنة في   قته    المحدنن ، ا أر  قل تقديم  ا توننقه لل يثبه

 
فاي  ماند  : تتضمن عشرة طارق، أولهاا ، -الخامسة -المجموعة األخيرة  

لدننل  بد هللا لدنني  بي ننل ب   بي  دي  ا  دااد  ا   -: ))المد ب  لنبل

  .1269...((:   بي نضمو     بي معند قله 

القشاانمي  دااد باا   بااي هنااد باا   ااذافم:  إماانلده ال يالااح ألا  اا  رجللااه   

: ، قنال فناه(مانة25هاـ  ا  131ت )  والهل  بو بكم  ا  بو  حمد البالامي

نقة، راي     نس خممة  للديث     نه لل يمم   ناه اانبل، يهال إذا لاد  

ا أناه فللمجال الاعنف الابطل . 1270   لفظه، كثنم االالطماب االخ ر

 .   1271ا دالة ،االماجح  نه انعي إ ل ي، ألا الشنعة  داه    رجللهل

نني  بي ننل لدننل  بد هللا لد))في  مند المد ب  لنبل : والطريق الثاني     

 ا   باي  -ب  يحنار-مأنملا ب  دااد ننل اعبة     مما ب  دينلر    هشلل

لدننل  بد هللا لدنني  بي ننل  حماد با  جعفام  -))ا. 1272...((معند الخدري 

ننل اعبة     بي مأمة قله ممعه  بل نضمو يحد      باي ماعند الخادري 

 . 1273...((قله

                                                 
1264
 .  332:   3،    2512:  ومو ة  قواه اش لل  لمد ب  لنبل ، رقل:  لمد ب  لنبل 
1265
 .  321:   1،    333: جل    عمم ب  رااد، رقل :  عمم ب  رااد:  نظم  ث  
1266
 .  151:  2،    1315: المغني في الضعفلء، رقل: الذهبي 
1267
 .  131: المعلرر ،   
1268
:   3،    11: الكلفي ، رقل: ا الكأنني.  221:   3،   3351:  صحلب اش لل الاللد  ، رقل:  بد الحمن  الشبمتمي:  نظم  

 .  11:   12،    3533: رجله الطومي ، رقل: ا جعفم الطومي ]ا ا.  211
1269
 11123الممند، رقل :  لمد ب  لنبل 
1270
 . 123:   12تلريخ د شا،   : ا اب   ملكم.  132:   2،    311: هذيم، رقلتهذيم الت: اب  لجم 
1271
 . 311:   3نقد المجله،  : ا  الطفر الحمنني.  215:  1رجله الطومي،   :  بو جعفم الطومي 
1272
 11232: الممند، رقل:  لمد ب  لنبل 
1273
 . 22112: الممند، رقل:  لمد ب  لنبل 
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 ا  35الاد مانة )المكي ب  دينلر   مما:  إمنلده ال يالح، ألا    رجلله   

نقة ، نبه ، يُدلس ، لد     بعض : ، قنل فنه ( هـ 121، اتوفي منة  31

الالاحلبة الاال يماام   اانهل ، كااأبي هميامو، االبااماء باا   اال ب، اراك  اا  

بعضهل  ل لل يممعه  نهل ، اُتهل بللتشان  ،المام الاذهبي  ناه لال يثباه ذلاغ 

 هاال المدينااة ال :)) " يحناار باا   عاان  قااله اذكاام الااذهبي  ا. 1274فااي لقااه

اال بأا به، هاو . يمالوا  مما، يم ونه بللتشن  االتحل ل  أر اب  الابنم

 .1275" ((بميء  مل يقولوا

إا الحالفظ الاذهبي قاله ذلاغ   ا  داا  ا يُ ياد دفل اه باأي دلنال :  قاوه      

ة  انهل ،  هل المدينة ، الال تقال فامدا  ا طلئفاة قأنأا: صحنح، االمااية قلله

 مل يشنم إلر  ا األ م له  صل ، اإال ف  يُعقل  ا يكوا ألهل المديناة ر ي 

أللم  أر األقل في  وقفهل     مما ب  دينلر  ا  داا  ا يكاوا لماوقفهل 

ف  يالح رد  وقف .  ل يُبمره ، ا   داا  ا تكوا  ندهل  دلة ت يد  وقفهل

إا  وقفهل قوي جادا ال . ح  هل المدينة بهذه الطميقة    داا  ي دلنل صحن

يقااف   ل ااه ا تااماض الااذهبي  باادا، باال إنااه  وقااف صااحنح باادلنل الشااواهد 

 الهل إا إجمل   هل المدينة  ا  عظمهل  أر ر ي ابا  دينالر بللتشان  :ا تنة

اهل ال يكذبوا  أناه . هو بنفمه دلنل قوي ال يقف   ل ه     نكم  أنهل ذلغ

االشالهد الثالني إا . غ، ا ال  جمعاوا  أناه، فأو لل يك   تشانعل  ال ر اوه باذل

هو االهد  -رالي هللا  نهمل -مبم تحل ل اب  دينلر  أر  بد هللا اب  الابنم

 أاار تشاان  المجاال ،ألا الشاانعة اش ل نااة  عاامار  اانهل تحاال أهل  أاار اباا  

الابنم اطعنهل فنه ، ألنه هو الذي قضر  أر نورتهل التي تا مهل المختلر 

فاالب  ديناالر تحل اال  أاار اباا  الابناام .هااـ 12وفر ماانة الثقفااي الكااذاب المتاا

 . انتاللرا لأشنعة الذي  ينتمي إلنهل، اإال  ل تعالم لهل

 

إا  مال يُ ياد ذلاغ  يضال  ا الشانعة اش ل ناة   -الثللاث -االشلهد األخنام       

ذكماا  مما ب  دينلر    بن  رجللهل ، اتمجماوا لاه فاي كتابهل المجللناة ، 

اهاذا لانس  ا   الدتهل اال . 1276ضل االعأل ،اانقاه بعضاهلا ننوا  أنه بللف

 اا   ااذهبهل فااي  ااوقفهل  اا   أماالء  هاال الماانة ، فه اال المااكوت  اانهل ،  ا 

فماوقفهل  ا   ماما با  . انتقلدهل،  ا اصفهل بأنهل  ال نوا،  ا  ا  العل اة 

دينلر لنس  وقفل جاافنل ، اإنمل له خأفنة  ذهبنة هل يعمفونهل تتعأا بللتشان  

                                                 
1274
: ا  باو بكام البنهقاي. 513: ، رقال 233: جل   التحالانل ،  : ا الع ئي.  21:   2،    35: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 

 . 133:   2 عمفة المن  ا ا نلر ،   
1275
 .  313:   1،    133: منم    ل النب ء، رقل: الذهبي 
1276
:   1،    1523: طوماي ، رقالرجاله ال: ا  باو جعفام الطوماي .  215: ،   1121: رجله ابا  دااد ، رقال : اب  دااد الحأي 

:   2،    5133: هاـ ، رقال1311،  كتبة المم شاي،  قال ،  1طمائف المقله في  عمفة طبقلت المجله ، ط:  أي البماجمدي.  221

113  . 
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ا أنه فنتبن     ذلاغ  ا  ماما با  دينالر كالا اانعنل إ ل نال ،  ا .  ي اش ل

 .   الماجح  نه كذلغ 

ا ااانم هناال إلاار   اام هاالل جاادا ذكاامه  لمااد باا  لنباال يتعأااا بموالااو       

القااماءات التااي رااهاال اباا  ديناالر  اا  اباا   باالا اأناامه ، فهااو لاال يماامعهل 

 مل راك  مما ب  دينلر،     (يعني   بله)ُمبل : اقله  بد هللا))فقله .  نهل

كالا  ماما ال : اب   بلا، ااب  الابنم في القماءات ممل    قله اب   نننة

اهذا الده كلر لمد تأغ الماايلت  ا  . 1277((يقوه فنهل ممعه اب   بلا 

جهة ، ااتهلل اب  دينلر    جهة  خامك ، فكناف مامح لنفماه  ا ياماي هاذه 

آا  ا  اباا   باالا ااباا  الابناام الاال الماايالت البلطأااة التااي تطعاا  فااي القاام

، فهل كلا هذا في صاللحه  ، ا لانس  مأاه هاذا جميماة !! يممعهل  نهمل   

الملذا يمايهل، ا ية فلئدو  نهل للم ل ! . في لا الشم  ،االعقل، االعأل   

إنه رااهل ألنهل تتفا    تشانعه اش ال ي، فقاد بننال مالبقل اا !!.االممأمن    

. يطعااا  فاااي القااامآا الكاااميل ايقاااوه بتعمالاااه لأتحمياااف التشااان  اش ااال ي 

اخ صة لله المجل  نه العنف، االاماجح  ناه اانعي إ ال ي كالا يُمالرا 

التقنااة فااي   قتااه بأهاال الحااديث، ااشماانلد  اا  جهتااه ال يالااح النقطل ااه 

 .،الضعف راايه 

هشااالل بااا  يحنااار بااا  العااال  المااادني المخاا اااي، فناااه نظااام، : ا ااانهل  

  نذر با   للاغ با  قطعاة  بو نضمو: : ا نهل.  العنففللمجل . 1278 متور

نقة ، رمل     أاي با   باي طللام، : ، قنل فنه (هـ111 ا111ت )العبدي 

 .1279فنه العف، لهذا ُذكم في الضعفلء

 
لادننل :  خبمنال  لماد با  ماأنملا ، قاله ))  :قله النملئي: الطريق الثالث    

  لنظأاة با  خويأاد قاله يايد قاله  خبمنال العاوال  ا  األماود با   ماعود  ا

 .1280...((فقله  بد هللا ب   مما لنطم ...  كنه  ند  علاية

يايااد باا  هاالراا باا   اذاا باا  نلبااه :  إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه  

نقة، صادا  ، : ، قنل فنه ( منة 11هـ قلرب  211 -111)المأمي  بو خللد 

 .1281نبه ، يُدلس، ال يُمنا اال يُبللي  م  راك، فنه العف

ا اده الشانعة  ا  .1282العوال ب  لوام ب  يايد، نقة، كالا يممال: ا نهل  

األمااود باا   مااعود : ا اانهل.  فلشماانلد  اا  جهتااه أناام  تالاال .1283رجااللهل
                                                 

1277
 تحقناا اتخامي ا كتالب العأال ا  عمفاة المجاله ، .  15:   2،    1113:  وماو ة  قاواه اش الل  لماد ، رقال:  لمد ب  لنبل   

 .  215:   3،    5212: ، رقل الدكتور اصي هللا ب   حمد  بلا المجأد االاه المكتم االم  ي بنمات دار الخلني الميلض
1278
 .32:   11اتهذيم التهذيم ،   .  211:   2التقميم،   : اب  لجم 
1279
 .  215:   1،    521: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
1280
 . 233:    1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1281
 .135:   3 ومو ة  قواه اش لل  لمد ،   : ا  لمد ب  لنبل. 251: ،   11تهذيم،   : اب  لجم 
1282
 .511: جل   التحالنل في  لكلل الممامنل، رقل: ا بو معند الع ئي. 111/   2تهذيم،   : اب  لجم 



311 

 

اقم ت بخط الذهبي في المنااا ال يُدرك    هو : ))العناي ، قله اب  لجم

 .1284 (( ، اهاو كاا ل ال يمااوك مامل ه فقااد  مفااة با   عاان  اانقااه الماابغ

ألا األمااود هاذا  اا  الطبقااة   ا المجاال فناه جهللااة كمال قااله الاذهبي،االحاا 

الثللثااة، فهااو بعنااد   نناال  اا  يحناار باا   عاان  ، اتفاامده بتوننقااه فنااه نظاام، 

اهذا   م يجام التشادد فناه، ألناه يتعأاا بللادي ، فا  . ايمجح  وقف الذهبي

ا اا  يطأاام . يالااح اباادا اا نتماالهل فااي التوننااا فااي  ي لااله  اا  األلااواه

حقنقة يجم  أنه اا يتشادد إلار اقالار لاد طأبال لهال، اال يتمالهل  بادا فاي ال

ا مل يايد في العف األمود،  نه . . قبوه الماايلت داا  دلة صحنحة تُثبتهل

فلشمانلد  ا  . هنل قد  نع ، فنُحتمل انه ارمل  ا دلقاس  ا  الاذي راك  ناه

 . جهته أنم  تالل  يلدو  أر الجهللة التي لحقته

 

لاادننل   خبمناال إمااحل  باا  إبااماهنل قااله:))قااله النماالئي: الرابااع  الطريااق  

النضم ب  امنل    ااعبة ،  ا   باي  ماأمة ،  ا   باي نضامو ،  ا   باي 

 .1285((معند الخدري 

-12)   اااعبة باا  الحجاال  باا  الااورد: إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه     

ااو ، كاالا كثناام الخطااأ فااي  ماال ي الاام1286نقااة ، نبااه، يُمماال( :  هااـ  111

، اقد مبا تفالنل للله، فللمجل فنه العف، اكلا يممل اهنال 1287،ايُقأبهل

 . قد  نع  ، ف  يالح اشمنلد    جهته

ت )  بااو مااأمة مااعند باا  يايااد باا   مااأمة األ دي البالاامي : ا اانهل       

لكنه هنل قاد  انع  ، الال   ثام  أار لللاه .  1288، نقة ، صللح( هـ 131نحو

ا أنااه فااها التمااله  ملرمااته لااذلغ يبقاار .  ا وقفااه  اا  االرمااله االتاادلنس

لاذا فانح  ننظام إلار خبامه هاذا . ااردا، إلر جلنم التمله  دل  ملرماته لاه

 أاار  نااه  عاانع ، ألا التاادلنس ااالرمااله قااد ااال  امااتخدا همل فااي   لنااه، 

ح فنهاال بللماامل ، ا  خاامك لاال  األنااي  ثاامت لااه  أاار رااياالت بعضااهل صاامق

 ا المجل كلا يُفم  بن  الالنغتن ، اهاذا  مل يعني .  1289ياُلمح فنهل بذلغ

 . يجعأنل ننظم إلر راايته  أر  ا إمنلدهل لل يثبه اتاللله 

                                                                                                                                            
1283
 . 121: رجله النجلاي، رقل:  بو العبلا النجلاي 
1284
 . 231:   12هذيم،   تهذيم الت: اب  لجم 
1285
 . 233:    1المن  الكبمك ،   : النملئي 
1286
جال   التحالانل، لققاه لمادي  باد : ا  باو ماعند الع ئاي. ا  ال بعادهل  233:   3،    511: تهذيم التهذيم ، رقل : اب  لجم  

 .111: ،  1111المجند المأفي،  للل الكتم ، بنمات، 
1287
 .  131:   2،    1111: ل  لمد ،رقل ومو ة  قواه اش ل:  لمد ب  لنبل  
1288
 .  115: ض 11،    2311: تهذيم الكمله، رقل: الماي 
1289
ا .  121:   1،    5255: ، ا رقااال22:  2   1113:، رقاال 111:   1،    321: الالااحنح ، رقاال:  مااأل :  نظاام  ااث   

 .  331:   2،    3211: صحنح ب   لجة ، رقل: األلبلني
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، (هـ111 ا111ت )العبدي   نذر ب   للغ ب  قطعة  بو نضمو: ا نهل      

ابمبم العفه، .1290نقة ،يُممل  فنه العف، لهذا ُذكم في الضعفلء: قنل فنه 

 .اإرملله ال يالح اشمنلده    جهته

ذلغ الطميا ال يُمك  قبوله لتر اإا كلا كل رااته نقالت، : ا قوه  يضل    

ألناااه ُ نكااام المااات  كمااال مااانبننه قميبااال، األناااه كأاااه  عااانع  إال فاااي  والااا  

فماا  الخطااأ الفاالدح قبولااه، ألنااه يحتماال اشرمااله االتاادلنس، االمنطااا .االااد

 . إذا دخل االلتمله مقط االمتداله: يقوه

 

ننل  معود ب  ماأنملا  ا  لبنام ... : ))قله الطبماني:  الطريق الخام    

ب   بي نلبه     حمد با   ماأل  ا  با  ااهلب  ا   باي النمام با   ماما 

 . 1291... ((ا يلد ب  الفمد  نهمل ممعل

لبنام با   باي نلباه الكاوفي ، الاعنف، : إمنلده ال يالح ، ألا    رجلله  

 .يممل، يُدلس، انعي إ ل ي مبا اا فالأنل للله

ت ) حمد ب   مأل با  تادرا األمادي  اوالهل المكاي  باو الابنام  ا نهل    

نقاااة، ال باااأا باااه، الاااعنف،ال يُحمااا   ا ياُلاااأي،  : : ، قنااال فناااه( هاااـ121

صدا ، صللح الحديث، ال يُحت  بحديثه،  دلس، لاد   ا   قاوال لال يمام  

 .1292 نهل

ي ننل لدننل  حمد ب   بد هللا الحضم :))  قله الطبماني :الطريق السادس  

المار ب  صمد ننل  أي ب  هلال     حمد ب   بند هللا با   باي رافا   ا  

 .1293:...(( بنه    جده قله

الاامار باا  صاامد التنمااي  بااو نعاانل : إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه     

كااذاب، ال يُحاات ، بااه، اااعنف ، لاانس بشاايء، : الطحاالا الكااوفي، قناال فنااه

 .1294صدا ، انعي،  تمان

 

قله الحلكل    رااية ندل اب   مم     دل  قلتأته لأفبة :  الطريق السابع  

لادننل  باو  باد هللا  حماد با   باد هللا األصابهلني ننال  لماد با  :  ))  البلأنة

:  هاادي نناال بشاام باا  اااعنم باا   بااي لماااو لاادنني  بااي  اا  الاهاامي قااله 

 نه بننل هو جللس  ا   باد هللا با   مام :  خبمني لماو ب   بد هللا ب   مم 

جلءه رجل     هل العما  فقله يل  بل  بد الملم   ني اهللا لقد لمصاه إذ 

                                                 
1290
 . 211:   2الملا المنااا،  .  215:   1،    521: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
1291
 5211: ، رقل 5المعجل الكبنم،   : الطبماني 
1292
: جل   التحالنل في  لكلل الممامانل ،  : ا الع ئي. 132:  2ا التقميم ،   .ا  ل بعدهل 325:   1تهذيم ،   : اب  لجم 

 . 211:، رقل 211
1293
 . 153: ، رقل 5المعجل الكبنم،   : الطبماني 
1294
 . 313:   3تهذيم ،   : اب  لجم 
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 ا اتممه بممتغ ا قتدي بغ في   م فمقة النلا ا  تاه الشم  ل امتطعه 

ا ني  قام  آياة  ا  كتالب هللا  حكماة قاد  خاذت بقأباي فاأخبمني  نهال  ر ياه 

ن ن   )) }  قوه هللا  ا اجل  ا   اْلُماْ    إ ْا ط لئ ف ت الا     ال  ا  اْقت ت أُاوا ف أ ْصاأ ُحوا ب ْنن هُم 

ْ م  هللاَّ  ف ه ْا 
تَّر ت ف يء  إ ل ر    ي ل  ك ف ق لت أُوا الَّت ي ت ْبغ  أ ر اأْلُْخم  ل    اهُم  ْه إ ْلد  ف ه ْا ب غ 

ااا ن    إ نَّم  اااط  ااامُّ اْلُمْقم  اااطُوا إ اَّ هللاَّ  يُح  اااْده  ا   ْقم  ااال ب لْلع  ْت ف أ ْصاااأ ُحوا ب ْنن هُم  ل ف ااالء 

أَُّكاااااااااْل  اتَّقُاااااااااوا هللاَّ  ل ع  ْيُكْل ا  اااااااااو  وف ف أ ْصاااااااااأ ُحوا ب اااااااااْن     خ  نُاااااااااوا  إ ْخاااااااااو  اْلُمْ   

ُمااوا    خبمنااي  اا  هااذه ا يااة فقااله  بااد هللا  للااغ  ((11 -1:الحجاامات()تُْمل 

الذلغ انالمر  ني فلنطأا لتر توارك  نل مواده ا قبل  أننل  بد هللا با  

ء فاي   ام هاذه ا ياة  ال اجادت فاي  مم فقله  ل اجدت فاي نفماي  ا  ااي

هذا بلب كبنم ". الفبة البلأنة كمل   مني هللا  ا اجل نفمي  ني لل  قلتل هذه

قد رااه     بد هللا ب   مام جمل اة  ا  كبالر التالبعن  اإنمال قاد ه لاديث 

اعنم ب   بي لماو    الاهمي ااقتالمت  أنه ألناه صاحنح  أار اامط 

 .1295((  أر امط البخلري ا مأل: خنص تعأنا الذهبي في التأ. الشنخن 

 

إماانلده ال يالااح، ألنااه تضاام   نعنااة تشااهد   أاار اجااود انقطاال  فااي      

اشمنلد بمبم إرمله اعنم ب   بي لماو    الاهامي رأال اناه مام   ناه 

ح بممل ه  نه في راايلت كثنمو فاي المالانفلت الحديثناة ، لكناه  اكلا ياُلمق

ح بللممل   ناه نلد ال يالاح النقطل اه، فقاد ماقط الامااي فلشما. هنل لل ياُلمق

اقاااد تبااان  . الاااذي بااان  ااااعنم االاهااامي،  ا اا ااااعنبل هاااذا ُاالااا   كلناااه

بللمعطنلت ا تنة، اا هذا الطميا تالمر فنه  لد الامااو ، فأماقط الامااي 

االماجح  ا الحلكل الننملبوري هو الذي فعال ذلاغ . الضعنف لغلية في نفمه

 :بدلنل الشواهد ا تنة

إا تأغ المااية التي  اردهل الحلكل    طميقه ، فقد ااردهال  يضال  :ولهاأ   

: البنهقي    جهته بطميقن  آخميق     يونس ب   بي إماحل  المابنعي،فقله

 حمااد باا   بااد هللا : لاادننل  بااو  بااد هللا الحاالفظ إ اا ء لاادننل  بااو  بااد هللا )) 

م با   بار لمااو الااهد لدننل  لمد ب   هدك ب  رمتل لادننل بشام با  ااعن

القمار لدننر  بر ح ا خبمنل  بو الحمن  ب  الفضل القطلا ببغاداد  خبمنال 

 بد هللا ب  جعفم ب  درمتويه لدننل يعقوب ب  مفنلا لدننل الحجل  ب   بر 

 نن  لدننل جدك الدننل يعقوب لدننر  حمد ب  يحنر ب  إممل نل    اب  

ث اعنم با   بار لمااو    الاهمك اهذا لفظ لدي عن يون  جميعااهم 

فأماالذا لاال .  1296: ... (( اا  الاهاامك  خبمناار لماااو باا   بااد هللا باا   ماام 

                                                 
1295
 .512:   2الممتدرن  أر الالحنحن  ،   : الحلكل 
1296
 . 112/  1المن  الكبمك ،   : البنهقي 
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يوجد يونس في رااية الحلكل  ،  أمل بأا يونس هذا العنف، انعي إ ل ي، 

المالذا  ارد الحالكل طمياا ااعنم داا الطاميقن  . خ ر ااعنم با  لمااو

 . فهل في األ م ايء فعأه الحلكل   .ا خمي    

 

إا الحلكل بعد ل  ارد المااية    طميا اعنم ب  لمااو  :الشاهد الثاني   

هذا بلب كبنم قد رااه     بد هللا ب   مام جمل اة  ا  : )) أقا  أنهل بقوله

 وإنماااا قااادمت حاااديث شاااعيب بااان أباااي حمااازة عااان الزهاااريكبااالر التااالبعن  

ه بللحاديث .1297(( ااقتالمت  أنه ألناه صاحنح  أار اامط الشانخن  إناه ناوق

به ألنه ي يد تشانعه اش ال ي، الال ياذكم الطام  األخامك باد وك  ناه  افمح

لك  الحقنقة  كبم    ذلغ، فلأل م ُ بناه لاه ُ مابقل كمال .  أر امط الشنخن 

 .منتضح اكثم

إا نفااس تأااغ الماايااة اردت  اا  اااعنم باا   بااي لماااو، : الشاااهد الثالااث  

الااحلبة ااجههاال  خللفااة لماايااة الحاالكل الااذي جعأهاال تتعأااا بللفتنااة باان  ال

توجنهاال ااانعنل، اباان  نفااس الماايااة التااي لاال تااتكأل  ماال لااد  باان  الالااحلبة 

   : اعنم ب   بي لماو: )) قله الذهبي. اص ، اإنمل تكأمه      م آخم

اإا طلئفتالا  ا  الما  نن  }: الاهمي،  خبمني لماو ب   باد هللا با   مام

اب  الابنم بغر  أار : ه   هل  قل: قأه ألبي: ، قله[1: الحجمات]{ اقتتأوا

فهي تتكأل  ا  ناورو  باد هللا با  الابنام  أار األ اوين  ، . 1298(( هل الشلل 

فللمااية ت  م بهال الامااو لمام . النس  مل لد  في الفتنة بن  الالحلبة

 هااوائهل، االااماجح  ا راايااة الحاالكل ت  اام بهاال الحاالكل اا أناامه اجههاال 

 .البح تتعأا بللفتنة الكبمكتوجنهل انعنل فحذر  نهل ا اللر إلنهل لت

إا الد طميقاي ياونس كمال  ارده البنهقاي يقاوه باأا ابا  :  الشاهد الرابع   

ا ا  تامك الفباة البلأناة  قاله ابا  : ))  مم  ند ل قله تأغ المقولاة، قنال لاه

اب  الابنم بغر  أر ه الء القول فأخمجهل    ديلرهل انكاث  هادهل :  مم

ارااه ياااونس،  ااا  : ))الاااذهبي فقاااله انفاااس هاااذه المااياااة ااردهااال. 1299((

 .1300((بغر  أر ه الء، انكث  هدهل )) الاهمي، افنه    اب  الابنم

ااالح    ذلغ  ا اب   مم لل يك  يتكأل    الفتنة الكبمك التاي اقعاه      

باان  الالااحلبة، اإنماال كاالا يااتكأل  اا   بااد هللا باا  الابناام  نااد ل ناالر  أاار 

فحماام هااذه . بنااه يايااد خأنفااة  اا  بعاادهاأل ااوين   أاار إناام تعناان   علايااة ال

المااية  ا اب   مم اصف اب  الابنم ا صحلبه بللفباة البلأناة فاي ناورتهل 
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لكاا  راايااة الحاالكل لاال تااذكم ذلااغ  صاا ، ااجهااه الماايااة .  أاار األ ااوين 

اهااذا ااالهد  أاار  ا الحاالكل  ا أناامه  اا  رااو طميقااه قااد . توجنهاال ااانعنل 

 .انعنلت  م بللمااية ااجههل توجنهل 

إا  مل يثباه  ادل صاحة تأاغ المااياة  ا  : -الخام  -الشاهد األخير       

ابا   مام بكاال طمقهال هاو اا  تنهاال  نُكام فنمال يتعأااا بلنطبلقهال  أار جااني 

طأحة االابنم االشلل في الفتنة الكبمك، اهذا األ م هو الاذي  راده الشانعي 

ه به  يكا  ها الء فباة بلأناة  اهذا لنس بالحنح ،فأل. الحلكل الننملبوري انوق

كمل  ا االية التي الت  بهل اب   مم لمام رااياة الحالكل . كمل منبننه اللقل

ال تنطبا  أر القتله الذي لد  بن  ه الء في الفتنة، ألا الذي لد  بننهمل 

كلا قتله فتنة بمبم اخت ر اجهلت النظم الل يك  قتله بغي كمال منتضاح 

 .قميبل

له، فااها راايااة الحاالكل هااي فااي األصاال  لنمااه كماال ابمال اا األ اام كماال بنناا  

 اردهل هو، اإنمل هي  كمل اردت    يونس ب   بي إمحل  المابنعي،ا   

فأال يكا   والاو هل  تعأقال بللفتناة . اعنم ب   بي لماو كمال رااهال الاذهبي

بن  الالحلبة كمل   ل الحلكل اإنمل كلنه تتعأا بخما   بد هللا ابا  الابنام 

 .   فطميا الحلكل لنس بالحنح.  أر األ وين 

لدنني  حمد با  صاللح  ا   لصال با  : )) قله الحلكل : الثامن  الطريق   

 مم لدنني  بد هللا ب  الحلر      بنه     ملرو ب  خايمة ب  نلبه قله 

 .1301... ((اهد خايمة ب  نلبه : 

إمااانلده ال يالاااح، ألناااه تضااام   ماااملء ُ بهماااة، يحمأهااال رااو كثناااماا،    

 لصال با   ماام  جهاوه، فأال  جاد اخالاال يحمال هاذا االماال : م  ا االظاله

انفاس األ ام ينطباا . راك  نه  حمد ب  صللح ب  هلني اهو انخ الحاللكل

 أر  بد هللا الحلر  ا بنه فأل امتط  تمنناهمل، خلصة ااا الحلكل لل يذكم 

ايااة قمينااة تماال د  أاار تمنناهماال، ألنااه يوجااد  كثاام  اا  اااخص لماال ذلااغ 

تر انخ الحلكل  حماد با  صاللح فأال  جاد  ا  تامجل لاه، اال ذكام ال. االمل

االظلهم اا الحلكل تعمد تعمناة اتأغناا تأاغ االماملء لغلياة اانعنة فاي . للله

 أماال باالا الحاالكل هااو نفمااه الااعنف، الاانس بثقااة كماال ماابا اا بننااله، . نفمااه

 . ا أنه فها الطميا ال يالح    جهته

 حمد ب  إمحل  الثقفي ننل  حماد ... ))  : اقله الحلكل :   التاسع الطريق   

: ب  بكلر ننل  بو  عشم المدني     حمد ب   ملرو ب  خايمة ب  نلبه قله 

  .   1302 ((...كلا جدي 

                                                 
1301
 .  333:   3الممتدرن  أر الالحنحن  ،   : الحلكل 
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 حمااد باا   ماالرو باا  خايمااة باا  نلبااه : إماانلده ال يالااح، ألا  اا  رجللااه  

نجاانح باا   بااد الااملم  : ا اانهل . 1303األنالاالري الماادني،  جهااوه الحااله

 .1304المندي  بو  عشم المدني، العنف، لنس بشيء

نناال  بااو البختاامي  بنااد هللا باا   حمااد باا  ...))ا :  -العاشاار -الطريااق األخياار

دخأنل : الكم ننل  بو  مل ة ننل  مأل ب   بد هللا األ ور    لبة العمني قله 

 .1305((...    بي  معود األناللري  أر لذيفة ب  النملا 

 

 ياد با   ماأل العاداي  اولر  بو  مل ة : إمنلده ال يالح، ألا    رجلله     

كلا  يد با  :قله ب   نننة  نقة ،يممل ،  دلس ،(: هـ 131ت ) مم المدني

،اراك  ا   قاوال لال يمام   انهل،   مأل رج  صللحل اكلا في لفظه ايء

 أاي ،  فأل يمم     معد ب   باي اقال ، اال  ا   باي   ل اة، ا رمال  ا 

اذكامه . 1306ا بي معند الخدري، اراك     حمود ب  لبند الال يمام   ناه

لكا  الحقنقاة  ا ذكام .  1307اب   دي في الضعفلء، فاأنكم  أناه الاذهبي ذلاغ

اب   دي له في الضعفلء له  ل يُبمره ، ألا العفه بمبم اشرمله االتدلنس 

لخبم بنناه ابان  ابمل  نه كلا يُدلس ايُممل ، اهنل قد  نع  فل. اقأة الضبط 

 .الذي يأنه لل يثبه اتاللله

لبااة باا  جااوي  باا   أااي باا   بااد نهاال العمنااي البجأااي  بااو قدا ااة : ا اانهل   

العنف، لنس بشيء، انعي  تطمر، نقة، لنس بثقة، لنس : الكوفي، قنل فنه

 .1309ا دقه الشنعة اش ل نة    رجللهل.1308بللقوي

 

 33التي  اردنله اقد بأغه  كل طم  لديث الفبة البلأنة وبذلك يتبين أن    

طميقل لل يالح اال االد  نهل إمنلدا، اهي في النهلية لديث  للد رأل تعدد 

طمقااه، فقااد ُراي  اا  نحااو تمااعة  اا  الالااحلبة ،  عظمهاال ُرايااه  اا  ال 

مأمة، اهو لديث آللد ألا  نلمبة قوله الما و ة كلنه للدناة  ل اة قللهال 

كبناام  اا   صااحلبه،  فأااو كاالا فااي جماا   - أنااه الالاا و االماا ل-الممااوه

 .الحديث صحنحل  لمااه جم  أفنم    الالحلبة يُعد بللعشمات بل بللمبلت

كمل  نه لديث آللد    جهة  ذهم الاذي  رااه، فمعظال الاذي  رااه هال     

اهال  نفماهل الاذي  .    انعة الكوفة، فهل الذي  اختأقوه انشاماه بان  النالا

                                                 
1303
 . 211:   2تعجنل المنفعة، بااائد رجله األئمة األربعة،   : اب  لجم 
1304
 . 311:   1  تهذيم التهذيم ، : اب  لجم 
1305
 . 332:   3الممتدرن  أر الالحنحن  ،   : الحلكل 
1306
التمهناد لمال فاي الموطاأ  ا  المعالني ا األمالنند، لققاه : ا اب   بد البام .  251:   1،   221: تهذيم التهذيم ، رقل : اب  لجم 

 .  331:   3 الطفر العأوي، ا  حمد البكمي،   ممة قمطبة،   
1307
 .  11:   3،    2111:  نااا اال تداه ، رقل: ا الذهبي.  213:  : 3،   213: لضعفلء، رقلالكل ل في ا: اب   دي 
1308
 .  111:   1تهذيم التهذيم،   : اب  لجم 
1309
 . 11:   1رجله الطومي،   :  بو جعفم الطومي 
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فللحاديث . ملء االمنالة كمال مابا  ا بننالهاختأقوا ارااا لديث الغديم االك

 .الل تتوفم فنه اماط الخبم المتواتم.لنس  تواتما

اال يالح االلتجل  بحكلية كثمو طام  الحاديث، باد وك  نهال تقوياه، هاذا   

األ م مبا  ا نلقشنله ابننال  ادل صاحة االلتجال  باه فاي الماايالت الكثنامو 

 للديث  ختأقة، فهي ل  تالح لتر الطم  التي لل تالح إمنلدا ا تنل، ألنهل 

ألنهل راايلت  ختأقة اختأقهال رااه كاذابوا  ا  . اإا اردت بم ين  الطم 

، فاا  يُعقاال اال "الفبااة البلأنااة"  نهاال طاام  لااديث . ماالبا إصااما اتمصااد 

يالح ام ل ا ق  ا أمل  ا نقبل راايلت كثنمو الطم  لل تالح إمنلدا اال 

تتااوفم فنهاال  يضاال اااماط التااواتم المعمافااة  تنل،ان بُااه  نهاال  كذابااة، الاال 

فكثمو طم  المااية     دل توفم الشماط األخمك هاي االهد  أار انهال .!!

 . كذابة النمه دلن   أر تواتمهل

 

فماات  ذلااغ الحااديث ُ نكام ، ألنااه  اا  الخطااأ الفاالدح  ا نجعاال  وأماا متنااا،    

  هل  صل الب ء المطللبن  بللحا بغلو ظللمن ، انمكه    قتأة  ثملا الذي

نال  ا . االفتنة، فهل قتأة ظأماة  عتاداا، اكالنوا بجاني  أاي با   باي طللام

ه الء القتأة هل الذي  فمالوا  أار األ اة خأنفاة باللقوو الال تختالره بشاورك 

فهل بغلو ألنهل قتأاوا خأنفاة المماأمن  ا نناوا آخام باللقوو، . ارالر ااختنلر

 أاي، فظهامت فانهل الماببنة التاي ابغلو ايضل ألنهل  لادنوا الفات  فاي جاني 

ه الء هل البغلو، النس جني طأحاة .  لهته، االخوار  الذي  كفماه اقلتأوه 

االابنم االشلل ، فهل لل يمتكبوا جم ل اص ، اإنمل طللبوا بحا، ا نهل  ا  

اال كالنوا ُ أاا ن  . بلي   أنل ُ كمهل، ا نهل    لل يُبلي  اال نكث بنعاة  أاي

لا  اا  األلماا   ا يتطاالا  الطمفاالا ايتفقاال  أاار العااده نعاال كاا. بهاال  صاا 

لكاا  الااذي . ا الااأحة األ ااة، لكاا  هااذا لاال يحااد  لتممااغ كاال طاامر بموقفااه

يهمناال هناال هااو  ا  تباال  طأحااة االابناام االشاالل لاال يكونااوا بغاالو، اال كاالنوا 

ا أنه فقوه ذلاغ الحاديث باأا الاذي  قتأاوا  مالرا بغالو، هاو .  أا ن  بللبنعة

 .ل صحتهالهد  أر  د

لل يالح إمنلدا اال  تنل، اال يُمك  " الفبة البلأنة"  ا لديث وبذلك يتبين    

فأي    ل  دنلا ابماهنل بأا الحاديث ارد باللتواتم   فا  . اا يكوا  تواتما

يُمك   ا يكاوا  تاواتما الال يالاح إمانلدا اال  تنال، اال تاوفمت فناه ااماط 

يث  أر بغي جني طأحة االابنام ا أنه فللتجل   دنلا بذلغ الحد. التواتم

 .ا هل الشلل  أر  أي اصحة  وقفه  نهل هو التجل  بلطل

إا   ال  ادنلا اباماهنل باأا  أاي با  اباي طللام قلتال البغالو  ا  : ثالثا     

جني طأحة االابنم ا هل الشلل بكتلب هللا هو   ل بلطل كللتجلجه بحديث 
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ن ن   اْقت ت أُاااوا } : ))قولاااه تعاااللرألا . الفباااة البلأناااة ااا   اْلُماااْ    إ ا ط لئ ف ت ااالا     ا 

تَّاار  ااي ل  ك ف ق االت أُوا الَّت ااي ت ْبغ  أ اار اأْلُْخاام  ل    اهُم  ااْه إ ْلااد  اال ف ااه ا ب غ  ف أ ْصااأ ُحوا ب ْنن هُم 

ا اْده  ا   ْقم  ال ب لْلع  ْ م  هللاَّ  ف اه ا ف الءْت ف أ ْصاأ ُحوا ب ْنن هُم 
امُّ ت ف يء  إ ل ر    طُوا إ اَّ هللاَّ  يُح 

ن    ط  الفتناة التاي لادنه بان    أار ال يالد  (( . -1:مورو الحجمات{اْلُمْقم 

 أي ا خللفنه طأحة االابنم ا هل الشلل،اال هي خلطبه طمفل داا ا خم 

؛ اإنماال خلطبااه الممااأمن  كأهاال  نااد ل تقتتاال طلئفتاالا  اانهل  بااأا يتاادخأوا 

ابماال انااه  اا  الثلبااه قطعاال  ا . الالااأح لأالااأح ا قلتأااة الباالأي إا رفااض

الطلئفااة الثللثااة التااي تاُلااأح باان  الطاالئفتن  المتقاالتأتن  لاال تظهاام، اال اقفااه 

بجلب  لد الطمفن ، ااختلرت العالة، اقاد  ثأهال كبالر الالاحلبة المعتاالن  

لأفتنة، كمعد ب  ابي اقل ، ااب   مم، ا يد ب  نلبه، ا باي هميامو؛ فاها 

ل دا اغ  أار  ا القتاله بان  الطالئفتن  لال يكا  قتاله بغاي،  وقفهل هذا هو دلن

ا أناه فل يتالا ال تنطبقالا  أار .اإنمل كالا قتاله فتناة بلجتهالد  ا  الطامفن 

 . الفتنة بن  ه الء الالحلبة، االتجل   دنلا بهمل ال يالح افي أنم  حأه

قلتال جاني طأحاة االابنام ا هال  -رالي هللا  نه -ا مل يده  أر  ا  أنل  

لل بللم ي ااالجتهلد الل يُقالتأهل بادلنل  ا  القامآا اال الحاديث كمال   ال الش

 :  دنلا،  مليده  أر ذلغ الشواهد الث نة ا تنة

 ر ياه  مانمن : ))  فلده  ا الالاحلبي قانس با   بالدو قاله لعأاي : أولها   

...  ل ر ك ر يتاه    -صاأر هللا  أناه ا ماأل -هذا  هد  هاده إلناغ رماوه هللا

فناه اانبل ،  الكا  ر ك  -صاأر هللا  أناه ا ماأل -ل  هد إلي رموه هللا : قله

 -صأر هللا  أنه ا مأل- ل  هد إلر رموه هللا )) ا في رااية .  1310((ر يته 

انبل خلصة داا النلا ، إال ايء ممعته  نه ، فهاو فاي صاحنفة فاي قاماب 

اال  فعأي لل يقلتل جني طأحة االابنم ا هل الشالل بكتالب. 1311... ((منفي 

بمنة اإنمل قلتأهل بلجتهلد كمل قلتأوه هل  يضل بلجتهلد، فلأل م لنس كمل   ل 

 .  دنلا بأا  أنل قلتل بللكتلب االمنة

رااه  -رالاي هللا  نااه -يتضام  قاوال لعمالر با  يلمام:  الشااهد الثااني      

لدننل  بو بكم ب   بر انبة لدننل  مود ب   ل م لادننل ااعبة : )) مأل بقوله

لحجاال   اا  قتاالدو  اا   باار نضاامو  اا  قاانس قااله قأااه لعماالر  ر يااتل باا  ا

صننعكل هاذا الاذك صانعتل فار   ام  أايق  ر يال ر يتماوه  ا اانبل  هاده إلانكل 

صااأر هللا -فقاله  ال  هااد إلننال رماوه هللا  -صاأر هللا  أناه امااأل-رماوه هللا 

                                                 
1310
حه الضانلء فاي المختالرو ، ا صح.  131:   1    . الخبم صحح إمنلده اعنم األرنلؤاط  في تعأنقه  أر  مند المد ي  لنبل  

  1   :312 . 
1311
 .  111:   1صحح إمنلده اعنم األرنلؤاط ، الممند ،    



313 

 

-ر انبل لل يعهده إلر النلا كلفة الكا  لذيفاة  خبمنار  ا  النبا - أنه امأل

فار  صاحلبر »  -صاأر هللا  أناه اماأل-قله قله النبر  -صأر هللا  أنه امأل

اننل  شم  نلفقل فنهل نملننة ال يدخأوا الجنة لتر يأ  الجمل فر مال الخنالط 

فأل يقل  ملر  نه قلتال ا تمالدا . 1312((.«نملننة  نهل تكفنكهل الدبنأة ا ربعة 

 . جتهلد أر آية اال لديث، اإنمل صمح بأنه الم ي ااال

يتضاام  ر ياال ألئمااة اهاال الماانة فااي  ااوقفهل  اا  القتااله : والشاااهد الثالااث    

فأئماة : ))الذي لاد  بان  الالاحلبة فاي الفتناة، لكاله  انهل ابا  تنمناة، فقاله

الماانة يعأمااوا  نااه  اال كاالا القتااله  ااأ ورا بااه ال ااجباال اال  مااتحبل الكاا  

كتالب اال مانة فأو كلا     أي نص  ا  . 1313(( يعذراا    اجتهد فأخطأ

يأ مه بقتله جني طأحة االابنم ا هل الشلل ،  ل قاله ها الء العأمالء باذلغ، 

ابمل  نهل قللوا بأا ذلغ القتله لل يك  ااجبل اال  ماتحبل، . اإنمل لقللوا خ فه

بمعناار  نااه كاالا  كماهاال صااللبه  جتهاادا، ده هااذا  أاار  نااه لاال يكاا   نااد 

 . م بللقتلهالطمفن  المتقلتأن  دلنل ام ي ااالح يأ 

دلنال  -رالاي هللا  نهمال - نه لل يك   ند  أي ا مالر واضا مما ذكرناه    

ااام ي  اا  الكتاالب اال  اا  الماانة يااأ م بللقتااله، اإنماال ا تماادا  أاار الاام ي 

انفس األ م ينطبا  أر جاني طأحاة االابنام ا هال الشالل، فقاد . ااالجتهلد

الاحلبة الاذي  ا تالااوا اهااذا خا ر  وقاف ال. خاللفوا اقالتأوا  أنال اجتهالدا 

الفتنة تمل ل، فقد كلنه  ناد كبالر الالاحلبة المعتاالن   دلاة اام نة صاميحة 

 نهال قولاه . اقوية تُ يد  اوقفهل فاي  ادل المشالركة فاي الفتناة  ا   ي طامر

ااْه } : ))تعااللر اال ف ااه ا ب غ  ن ن   اْقت ت أُااوا ف أ ْصااأ ُحوا ب ْنن هُم  اا   اْلُمااْ    إ ا ط لئ ف ت االا     ا 

ْ ام  هللاَّ  ف اه ا ف الءْت إ لْ 
تَّار ت ف ايء  إ ل ار    اي ل  ك ف ق لت أُوا الَّت ي ت ْبغ  أ ر اأْلُْخم  ل    اهُم  د 

ن    اااااط  ااااامُّ اْلُمْقم  اااااطُوا إ اَّ هللاَّ  يُح  اااااْده  ا   ْقم  ااااال ب لْلع  ماااااورو {ف أ ْصاااااأ ُحوا ب ْنن هُم 

 ، فل ياااة تاااأ م بللالاااأح اقتاااله البااالأي إا رفاااض الالاااأح(( -1:الحجااامات

لكنهل لل يجداا ا ية تنطبا  أر الطمفن ، ف  يوجد فنهمل . اامتمم في بغنه

باال ٍ، الكاال  نهماال اجتهاالده ااجهااة نظاامه تحتماال الالااواب االخطااأ، الكاال 

 .  نهمل يُطللم بحا لمم اجتهلده

ا نهاال  يضاال لااديث الفاات ، فقااد كاالا  عمافاال بناانهل، ا اا  الااذي  رااه       

ا فالده  ا رماوه هللا . هو    المعتاالن  لأفتناةا -رالي هللا  نه - بوهميمو

متكوا فت  القل اد فنهال خنام  ا  القالئل ،ا : )) قله  -صأر هللا  أنه ا مأل–

                                                 
1312
 .  122:   1،    2212: الالحنح، رقل:  مأل  
1313
 .  113:   3 نهل  المنة النبوية،  : اب  تنمنة  
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ر  القلئل فنهل خنم    الملاي ، ا الملاي فنهل خنم    المل ي ،ا  ا  تشامق

 . 1314((لهل تمتشمفه ، فم  اجد فنهل  أجأ  ا  علذا فأنعذ به 

 –رالي هللا  نه –لالحلبي  حمد ب   مأمة األناللري   ا نهل  ث ، اا ا  

فقااد ا تاااه  ااوقعتي الجماال ا صاافنق  اكاالا يحاات  بأللديااث نبويااة،  نهاال  ا 

ن الفتنااة :)) قااله لااه  -صااأر هللا  أنااه ا مااأل–النبااي افااي .  1315((ال تضاامق

إذا ر يه النلا يقتتأوا  أار الادننل فل ماد بمانفغ : )) لديث آخم انه قله له

خمو في الحمو ، فلالمبه بهل ، نل اجأس في بنتغ لتار تأتناغ  أر   ظل ص

ففعأاه  ال   مناي : ، نل قله  حمد با   ماأمة (( يد خلطبة ،  ا  ننة قلالنة 

إنهال : )) افي رااية انه قله لاه. 1316((صأر هللا  أنه ا مأل –به رموه هللا 

ه متكوا فتنة ا فمقة ا اخت ر ، فاهذا كالا كاذلغ فاأت بمانفغ  ُلاداً فلالامب

، (( لتر ينقط  ، نل اجأس في بنتغ لتر تأتنغ يد خلطبة ،  ا  نناة قلالانة 

–فقد فعأه  ل قللاه لاي رماوه هللا  :   - يلل الفتنة–نل قله  حمد ب   مأمة   

 . 1317- أنه الال و ا الم ل 

 نااد ل  -رالااي هللا  نااه–ا نهاال  ا الالااحلبي  هباالا باا  صاانفي البالاامي   

ا طأام  نااه  ا  -رالاي هللا  نااه- باي طللااما تااه الفتناة ، جاالءه  أاي باا  

نعل نل د ل جلرياة لاه باأا تأتناه بمانفه ، فأخمجتاه فاهذا : يأتحا به ، فقله له 

-صأر هللا  أناه ا ماأل-إا خأنأي اب   مغ : )) هو    خشم ، اقله لعأي 

 هد إلي إذا كلنه الفتنة بن  المماأمن  ، فلتخاذ مانفل  ا  خشام ، فاها اابه 

 .1318ال للجة لي فنغ ا ال في منفغ: أي خمجه  عغ ، قله  

 ا القتله الذي لديث بن   أي اجني طأحاة االابنام ا هال  وبذلك يتبين   

الشلل لل يك  قتله بغي ، اإنمل كلا قتله فتنة بلجتهلد بمبم اخت ر اجهلت 

ا أنه ف  طامر بغار  أار ا خام، . النظم في كنفنة لل  شكأة قتأة  ثملا

لبل لأحا، لك  يجم اا نعأل  ا قتأاة  ثمالا اهال الفباة ألا ك   نهمل كلا طل

                                                 
1314
 .  2513:   1صحنح البخلري ،   
1315
 3،    1111بنامات ، دار الكتام العأمنااة ،  1  ، لققاه  باد القالدر  طال ، طالمماتدرن  أار الالاحنحن. رااه الحالكل ا  صاححه  

 كتبااة البنااه : ا رااه  يضال   بااو دااد ،ا صااححه األلباالني ، مان   بااي دااد ،بناامات دار الفكاام  دت ، القام  المضااغوط ،. 312:  

 . الممأل الشل أة ،   ممة الخطنم لأبم جنلت ، األردا 
1316
 جم  الااائد ، القلهمو دار الميلا لأتاما  :  أي ب   بي بكم الهنثمي . في المعجل األامط ، ا رجلله نقلت  الحديث رااه الطبماني 

 ،1312    ،2   :311  . 
1317
اباا   لجااة ،ا ا  رااه  يضاال  . 311:   2المالاادر الماالبا   : الهنثمااي . رااه الطبمانااي فااي المعجاال األامااط ،ا رجللااه نقاالت  

 .  كتبة البنه الممأل الشل أة ،   ممة الخطنم لأبم جنلت ، األردا : صححه األلبلني ، من  اب   لجة ،     القم  المضغوط 
1318
مان  اباا  . ا ابا   لجاة ،ا التم ااذي ،  ا صاححه األلبالني . 313:   1، ا  11:  5المماند   : راك الخبام  الماد با  لنباال  

 كتباة البناه المماأل الشال أة ، : ، القم  المضغوط  311:   3ا من  التم ذي ،  كتلب الفت   . 1311:   2 لجة  كتلب الفت    

 .   ممة الخطنم لأبم جنلت ، األردا  
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البلأنة كالنوا فاي جاني  أاي با  اباي طللام، اكالا يجام  أار األ اة  ا ال 

 . يشغأهل   م آخم إال االقتالل     ه الء القتأة الذي  قتأوا خأنفة الممأمن 

 -رالاي هللا  ناه -إا قوه  دنلا ابماهنل بأا  أاي با  اباي طللام: رابعا    

، فقلتال بحاا المخاللفن  لاه ((بحاا بوقتاه  بلتفال  المماأمن ) هو الخأنفاة  كلا

بللكتاالب االماانة، هااو ا اام فنااه تحميااف ات  اام، ا اادل ا تاامار بللحقنقااة، 

ألنه يجم اا نعأل إناه إذا كالا  أاي  الار . اتمويا لشبهلت ا اا ل الشنعة

فهناه لال  -رالاي هللا  ناه -الالحلبة بم  يتولر الخ فاة بعاد امتشاهلد  ثمالا

اإنمال . يك  ااجبل  أر األ ة  ا تختلر  أنل، اال ااجبل  ا يتولر هو الخ فة

كلا    لاا األ اة اا تختالر  ا  يحكمهال بللشاورك الشام نة، فما   ختالره 

ا ا   ا األخبالر قاد تضالربه . النلا هو الخأنفة لتر اإا كلا    التلبعن 

 فة االظمار التاي تماه في الطميقة التي تمه بهل  بليعة النلا لعأي بللخ

فنهااال، فاااها الم كاااد  نهااال تماااه فاااي ظااال هنمناااة قتأاااة  ثمااالا  أااار المديناااة  

ابأاا مهل اإامافهل االغوطلتهل اتهديداتهل ، الل تتل إال بماللهل  ا أار 

االشلهد  أر ذلاغ  ناه  ناد ل طأام الالاحلبة  ا   أاي .  قلمهل ا الللحهل

كناف : ))تنفناذه، اقاله االقتالل   ا  قتأاة  ثمالا ا تاذر بعادل قدرتاه  أار

االشاالهد  أاار ذلااغ  يضاال  ا . 1319((  ... صاان  بقااول يمأكونناال اال نمأكهاال 

بعااض كباالر رؤاا قتأااة  ثماالا  صاابحوا  اا  كباالر جااني  أااي، كلألاااتم 

النخعي، اجبأة ب  لكانل، ابعضاهل  صابح  ا  االتاه كمحماد با  اباي بكام، 

 .1320ااألاتم  النخعي، ا حمد ب  ابي لذيفة

هي التي تماه فنهال بنعاة النالا لعأاي با   باي طللام، إنهال  تأغ الظمار    

بنعاة تماه بااهكماه اإرهالب اتوجناه ا اا اام  ا  قتأاة قتأااوا خأنفاة الممااأمن  

إنهل بنعة نلقالة جدا، الل تمتور ااماط . افمالوا  أنهل خأنفة آخم  كلنه

ابمال اا األ ام كاذلغ، . الشورك، المالاي، لمياة االختنالر: البنعة الشم نة

 أي لنمه كمل   ل  دنلا  نهل تمه بلتفل  الممأمن ، فهاذا لال يحاد  فبنعة 

فبنعاة  أاي لال تاتل كمال . في المدينة اال في أنمهال  ا   قاللنل با د المماأمن 

.   اال  اادنلن  فاا  تمااه بلتفاال  الممااأمن  اال امااتوفه الشااماط الشاام نة

 ا أنه فللذي  خمجوا  أر  أي    جاني طأحاة االابنام ا هال الشالل فقمال

 نهل كلا قد بلي  في المدينة كبلقي النلا بلشكماه ، اقمل آخم لل يُبليعاه اال 

االاذي  باليعوا  أنال بللمديناة اخمجاوا . ا تمر بخ فته  صا ، كلهال الشالل

:  أنه كطأحة االابنم االذي  خمجوا  عهمل، الظلهم انهل فعأوا ذلغ أل مي 
                                                 

1319
 . 31:   5المنتظل  ،   : ااب  الجو ي.  212:   2تلريخ الطبمي،   : الطبمي 
1320
: و ابن حجر.315: الخلفاء الراشدون ، ص: و الذهبي.  15: ص 1، ج و التاريخ الصغير. 311 2التاريخ الكبير، ج : البخاري 

 . 11-11: ص 1اإلصابة، ج 
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نهاال تمااه باالشكماه الاال تااتل إ اال  نهاال ر اا  ا بنعااتهل لااه أناام ُ أا ااة لهاال أل

اإ ل  نهل لال ينكاماا خ فتاه، اإنمال انكاماا  أناه . بطميقة ام نة اصحنحة

منلمته التي  تبعهل    قتأة  ثملا، فأمل ر اهل أنم ماأنمة خاللفوه اخمجاوا 

 . لأمطللبة بلالقتالل     قتأة  ثملا بللقوو

 تمفاوا بخ فتاه، فأانس ا  ل اهل الشالل، فبمال  نهال لال يُباليعوا  أنال اال ا     

االحقنقة  ا الطميقة االظامار التاي تماه فنهال . ااجبل  أنهل اال تمار بهل

بنعااة  أااي ا اال ناات   نهاال، هااي بنعااة نلقالااة جاادا، الاال تمااتور الشااماط 

الشااام نة، اال تُأاااال  لااادا، اال يالاااح إلااااال بهااال  لاااد، ماااواء بااالي   ا لااال 

طأحااة االابنام ا هاال ا أناه فااها الاذي  خمجااوا  أار  أاي  اا  جاني .يُبالي 

 . الشلل، لل يبغوا  أنه، اال ظأموه اال  نكماا لقل    لقوقه

رالاي  -اقد قلرا الشنخ تقي الدي  اب  تنمنة بن  بعنتاي اباي بكام ا أاي    

فأو كلناه االياة  باي بكام لما ال اطل تاه لما ال  نكاما : ))فقله -هللا  نهمل

ة لكالا ذلاغ  ا    ظال لوجم  ا ينهوا    ذلغ الو كلنه  بليعة  أي ااجبا

المعمار الذي يجم  ا يأ ماا به فأمل لل يك  كاذلغ   أال  ا  بليعاة هاذا إذ 

ذان لل تك   عمافل اال ااجبل اال  متحبل ا بليعة ذلاغ لال تكا   نكاما اهاو 

 .1321((المطأوب

اام ي فأال اإذا لل يك  ماندنل  أاي خأنفاة )) :ا  ل قوه  دنلا  :خامسا     

كلنوا يطللبوناه باللقبض  أار المجام ن   ا   قبتاه ، اهال كالا ماندنل  أاي 

  نملً قبأنلً يقبض  أر    الء ايعلقبه داا  ي مند قالنوني   الاذلغ لتار 

النااول هاا الء اشخااوو الماادافعوا  ااا   علايااة يقولااوا إلاار النااول ال يعااامر 

ع ً  ا  الاذي قتأاه بللضبط    قتل  ثملا ، هذه  شكأة اش لل  أي كلنه ، ف

  .1322((اار  المنف فنه ، لنس  عمافلً كأهل راايلت  ضطمبة

إنه ا تماض ال يالاح، افاي أنام  حأاه افناه تحمياف ات  ام، : فأقوه    

ألا الذي  طللبوا  أنل بلالقتالل  اهل  ا  . اتهمب    اال تمار بللحقنقة

حكال  ناه خأنفاة جني  هل الشلل يعأموا  نهل لل يبليعوه لكانهل طاللبوه باذلغ ب

 أر اتبل ه اهل الذي  اختلراه ا جبماه  أر القبوه ابليعوه ،فهو له ماأطة 

 .  أنهل

اا  أنل ال يعأال الاذي  قتأاوا الخأنفاة  ثمالا با   فالا ، فهاذا وأما حكاية      

تبميم ال يالح، ألا الماايلت التلريخنة لال تقال  ا  أنال كالا ال يعامر قتأاة 

                                                 
1321
 .  111:   1 نهل  المنة النبوية،   : اب  تنمنة  
1322
 فميا  مل الدكتور  دنلا إبماهنل: الكلتم  24/9/2013مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الخل مة  ، :   دنلا ابماهنل 

 . تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل ،  وق  
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لا ياامك تااأخنم االقتالاال ، لعاادل قدرتااه  أاار  ثماالا، اإنماال قللااه  نااه كاا

ا ناد ل طللباه الالاحلبة بلالقتالال   انهل  .االقتالل   نهل كمال بنناله آنفال 

اإذا .  1323...((كنااف  صاان  بقااول يمأكونناال اال نمأكهاال: )) ا تااذر اقااله لهاال

فمالنل جدال  نه ال يعمر    قتل الخأنفة بنده فللنلا كأهل ا نهل  أي كلنوا 

فتنة الذي  قلداا الثورو انفذاا جميمتهل الجمل نة في قتأهل يعمفوا رؤاا ال

األاتم النخعاي، اجبأاة با  ُلكانل، ا حماد با   باي : لخأنفة الممأمي، ا نهل

فكالا األ ام . لذيفة،ا حمد با  اباي بكام، ا باد هللا با  مابأ، اأنامهل كثنام

يتطأااام جمااا  هااا الء اإجاااماء تحقناااا قضااالئي لمعمفاااة  ااا  قتااال بناااده  اال 

ة الذي  جلؤاا بللثوار نلننل ،اا تداا  أر النلا االخأنفة في المدينة ،ا علقب

ا   الثلبه في الفقه اشم  ي  ا الجمل ة تُقتل بللفمد إذا تعلانه فاي . نللثل

فلأل م لل يك  صعبل اال أنم ُ مك  اإنمل كلا يحتال  إلار  ا  يهاتل باه . قتأه

لمالاأحة اال  ا  الحاا اال االحقنقة  نه لانس  ا  الحكماة اال  ا  ا. ايُنفذه 

   العده  حلربة الذي  لل يُبليعوا اخمجوا يُطللبوا بلالقتالل     القتأة، 

لكا  قتأاة  ثمالا تُمكاوا ا ُجال   اامهل  ا  جهاة، ا صابحوا هال  مالد جااني 

فاأي  العاده االحكماة .  أي، اكبلرهل قلدو جنشه ا ا  االتاه  ا  جهاة نلنناة

هل بعاد ل  صابح قتأاة  ثمالا هال االمالأحة الشم نة    هذا التالمر  ،ا

 لانس . !!قوال جني  أي اقلدته ا   االته يمتطن   أاي  ا يقاتص  انهل  

ا لنس  !!هل الذي   فمداا جنشه، اظهم فنهل     لهه، نل قتأوه في النهلية  

قتاااله قتأاااة  ثمااالا  الااار ا لمااا  اافناااد لب اااة  ااا  قتاااله الاااذي  يُطاااللبوا 

 بلالقتالل     قتأة  ثملا  

اا  ادنلا اباماهنل لال ياتكأل فاي  والاو   لمال ذكمناله يُماتنت   ناهنهاء وإ   

اإنمال تكأال فنهال بهاواه، . الفتنة بشم  اال بتلريخ صحنح، اب   قال صاميح

ف  جم  الماايلت اال لققهل ، فأخطاأ فاي  عظال  ال قللاه  ا  جهاة؛،اتعل ل 

لأشانعة   عهل    جهة اخمك بللتحميف االتغأنط االتهويل االنفعنة انتالالرا

 . اش ل نة اطعنل في  هل المنة

يتعأا بماايلت  خذ بهل  دنلا ابماهنل لنطع  بهال فاي : الموقف الثالث       

بغنم لا    جهة، ادلاه  أار  ناه تعل ال  عهال بهاواه ال   علاية ااأل وين 

فأخطأ في  خذه بهل، اكشفه  ياف  نهجاه . بمنه  نقد الخبم    جهة  خمك

ايالت ، ا ناه فعال ذلاغ بنفعناة اانتهل ياة انتالالرا لأتشان   في تعل أه    الما

 : منذكم  نهل الشلهديق  ا تنن . اش ل ي

                                                 
1323
 . 31:   5المنتظل  ،   : ااب  الجو ي.  212:   2تلريخ الطبمي،   : الطبمي 
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 فلده  ا  دنلا ابماهنل  ارد رااية طعا  بهال فاي اش الل  :الشاهد األول     

فأننظم  ل هاي قالاة )): األا ا ي اأنمه     أملء  هل المنة بللشلل، فقله

   ل النب ء لل لل الذهبي رلمة هللا  أنه   منماألا ا ي في نب ء الذهبي 

طبعة الممللة تحقنا األرنا اط اإخواناه ا  ا ؤه األا ا اي  باد الاملم  

اب   مم اب  يحمد انخ اشم ل  للل  هل الشلل  بو  مم األا اأاي إلار  ا 

يايد اب   حماد المهاوي  ا  المهال مامعه    بو فماو يعني لد    : يقوه

لعنماار اباا  يااونس يقااوه  يهماال  فضاال األا اأااي  ا ماافنلا  بااي يقااوه قأااه 

 ناه )الثوري فقله ا ي   نه     بي مفنلا قأه يل  بل  مم  خذتغ العماقناة 

األا ا ااي فقهااه افضااأه ( اال ي اماافنلا  اا   هال الكوفااة تتعالاام لبأاديلتغ

مامعه األا ا اي يقاوه   ا أمه فغضم اقله  تماني  انم  أر الحاا اانبل

لتاار العأماالء لاال يجاال أوا فااي هااذه )-الممتباالت الشااهمية-ء  اال  خااذنل العطاال

 . 1324((لتر اهدنل  أر  أي بللنفل  اتبم نل  نه ( المملئل الطغنلننة 

تأااغ الماايااة هااي طعاا  ماالفم فااي األا ا ااي، اأناامه  اا   أماالء :  قااوه   

الشلل، افي األ وين   يضل، اتهمتهل المااية بخنلناة   لناة الادي  االعأال طأبال 

 -رالااي هللا  نااه–فأخااذاا األ ااواه  اا  بنااي   نااة بطعاانهل فااي  أااي  لأاادننل،

ااردهل  دنلا ابماهنل، اصدقهل االات  . ااتهل ه بللنفل  نااال  ند رأبتهل

لاال . بهاال  أاار  وقفااه، الاال يُشااكغ فنهاال، اال تحقااا  نهاال  هااي صااحنحة  ل ال 

يفعاال ذلاااغ ألنهااال اافقااه هاااواه اتشااانعه فاااي تمااويقهل لأشااانعة اطعنهااال فاااي 

فعل ذلغ رأال اا المانه  العأماي يفامض . رالنهل    األ وين  اأنمهل عل

 أنه  دل تالديا تأغ المااية  ا تكذيبهل إال بعد تمحنالاهل لأتأكاد  نهال  هاي 

 . رااية صحنحة  ل العنفة، ال  والو ة

اتأااغ الماايااة رااه الااذهبي فااي كتلبااه ماانم   اا ل النااب ء، اهااي التااي      

. ريخ اشما ل، اهاي  افار ا االاح  ا  األالارذكمهل  دنلا، افي كتلبه تل

االمااياة . فهل  دنلا تعمد ذكم األالر داا الثلننة لغلية فاي نفماه،  ل ال   

قأااه : مامعه  باي يقاوه:  باو فااماو ياياد با   حماد المهاالاي: ))الثلنناة هاي

ا ي   ناه  ا  :  يمل  فضل األا ا ي  ا الثوري  فقله لي: لعنمر ب  يونس

ه به العماقناة، األا ا اي افقهاه افضاأه ا أماه، فغضام ذهب: مفنلا، قأه

 اال  خااذنل : ماامعه األا ا ااي يقااوه!  تمانااي  ؤناام  أاار الحااا ااانبل: اقااله

العطلء لتر اهدنل  أر  أي بللنفل  اتبم نال  ناه، ا خاذ  أننال باذان العتال  

فأمل  قأه   مي مأله  كحوال ايحنر ب   بي : االط   ا يملا البنعة، قله

لانس  أناغ : ء ب   بي ربلح ا بد هللا با   بناد با   منام، فقاللواكثنم ا طل
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فأاال تطاام نفمااي لتاار فلرقااه نماالئي ا  تقااه : ااايء إنماال  نااه  كاامه، قااله

 مفنلا كلا يفعل ذلاغ  : رقنقي اخمجه     للي اكفمت  يملني، فأخبمني

 .1325((ممعهل الحلكل     بي  أي الحلفظ  نل  كحوه ببنمات ننل  بو فماو

الحاالكل الننماالبوري ماامعهل  اا   بااي  أااي الحاالفظ، : اايااة إماانلدهلتأااغ الم  

ممعه  بي :  بو فماو يايد ب   حمد المهلاياخبمنل  كحوه ببنمات لدننل 

الحلكل : إمنلدهل ال يالح، ألا    رجلله: ...((. قأه لعنمر ب  يونس: يقوه

الننملبوري، مابا اا فالاأنل لللاه اتبان   ناه الاعنف الابطل ا دالاة، ااناه 

 .نعي إ ل ي كلا يتظلهم بللتمن  اقد جعأه الشنعة    رجللهلا

، 1326لانس باللقوي:  بو فماو ياياد با   حماد المهالاي، قنال فناه: ا نهل     

: اهو رجل االد له ذلغ االمل، لك   ادنلا جعأاه اننان ، فقاله. فهو العنف

 ((. يايد اب   حمد المهوي   بو فماو يعني لد    ))

نس، فقد ذكمت المااية  نه هو الذي لكار ذلاغ  ا  ا نهل  نمر ب  يو     

 اال  خااذنل العطاالء لتاار اااهدنل : ماامعه األا ا ااي يقااوه: ))األا ا ااي فقااله

:  نمر هذا لانس بثقاة، اتفالانل لللاه  ناه((.  أر  أي بللنفل  اتبم نل  نه 

نقاة : ، قنل فنه(هـ111 ا 112ت ) نمر ب  يونس ب   بي إمحل  المبنعي 

!! قتلدو الحماني، كلا     صحلب األ مي لل يك  يُفلرقه ، نبه ، تكأل فنه 

 ا   لماد كالا  نمار :) قاله األنامل  مند لديث الهدية، االنلا يممأونه،. 

 نمار با  : اقاله با   عان . ب  يونس يمند لاديث الهدياة االنالا يمماأونه

صاأر هللا  أناه  -يونس يمند لديثل    هشالل  ا   بناه  ا   لئشاة  ا النباي

ابا   اقاله. 1327((االنلا يممأونه. يقبل الهدية اال يأكل الالدقة كلا -امأل

ننال  لماد با  جنالب، ننال  نمار با  ياونس،  ا  : ))   بي خنثمة في تلريخاه

معند ب   بي  ماباة،  ا  قتالدو،  ا   ناس  لماد با  جنالب، ننال  ا  ااعبة 

لانس فناه : قاله با  لبالا.الحما ،  ا  ماممو باه ،   يونس ب   بناد ، ا  

فماال  عناار هااذا   ، إا المجاال (( .  إنماال هااو  وقااور  أاار الحماا ، مااممو 

ا مال ينادر  فاي . يتالمر في اشمنلد بللايالدو ،اهاذا  مفاوض اال يالاح 

لاادننل األ مااي  : ))ذلااغ ايأتقااي  عااه انفااماده بأللديااث داا أناامه ، فقااله 

 ب لاال يشاامكني فنهاال  لااد  اا  اباا  إمااحل  ربعاان  لااديثل فنهاال الاامب المقاال

فماال  عناار ذلااغ     إنااه  ماال ال يالااح، اصااللبه يشااهد  أاار نفمااه . 1328((
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ا  ل الشنعة اش ل ناة ، فاللقول جعأاوه  انهل ، كأبناه اجاده، .بمااية األبلطنل 

 .1329ارااا  نه  ماايلت إ ل نة في كتبهل المذهبنة

ل إ ل نل يُخفي للله ، الماجح  ا  نمر ب  يونس كلا انعن: اخ صة للله  

جاااده  باااو إماااحل  :  نهااال إا  لئأتاااه كلناااه اااانعنة : بااادلنل الشاااواهد ا تناااة

االثلني . المبنعي،، ااالده يونس،، ا خوه إممائنل ، اقد مبا ذكم  لوالهل 

هو  ا  خص انوخه كلا انعنل إ ل نل هو األ مي مأنملا ب   هاماا، اقاد 

االشلهد الثللث هو  ا الشنعة جعأوه . كلا     ل له، امبا  ا فالأنل للله 

االماباا  هااو  ا طعاا  . اانهل ارااا  مايلتااه اش ل نااة فااي كتاابهل المذهبنااة 

. بعض  هل المنة فنه، يشنم إلر اجود  طع  فنه ، لتر اإا  نكمه كبالرهل

. االخل س نبوت ت  باه بابعض األمالنند كمال مابا بنلناه ، اتفامده ببعضاهل

.  ملرماته لأتقناة اتماتمه بهال بان   هال المانةفهذا دلنال قاوي  أار ت  باه ا

ابمل  ا لللاه كاذلغ، فاللماجح اا  نمار هاذا هاو الاذي اختأاا  ال رااه  ا  

افي كال األلاواه فاها . األا ا ي اطع  به فنه افي   ثلله انتاللرا لتشنعه

المااية لل تالح إمنلدا اال  تنال ،لكا   ادنلا اباماهنل ا تماد  أنهال ااظفهال 

انتالاالرا لااه اطعناال فااي األ ااوين   ااألا ا ااي اأناامه  اا  تمااويقل لأتشاان  ا

 . أملء  هل المنة في الشلل

 فالده  ا  ادنلا اباماهنل لانطع  فاي  علاياة ااأل اوين   :الشاهد الثااني     

بللبلطل،   ل  ناه ُاجاد فاي  هال المانة طلئفاة  ا  كبالر المحادنن  الشاجعلا 

فأننر  أانهل .   داا اخور اال تمدد كلنوا يمبوا  علاية   ننة ايذ ونه

ه بماواقفهل  أار  نهال يُمثأاوا اتجلهال فاي الماننن   خللفال للتجاله الماني  انوق

النقوه  يضل بأا ذل  علاية امبه . العلل الذي ال يمم  علاية اال يطع  فنه

لانس  قتالاما  أاار الشانعة فقااط، اإنمال ُاجااد  ا  كباالر  هال الماانة  ا  فعاال 

فهال األ ام كمال   ال . قفهل  ا   علاياة با  اباي مافنلا ثأهل ااافقهل في  و

ره لأنالا    إناه لانس كاذلغ قطعال، ألا ها الء الاذي  امتشاهد .  دنلا اصاوق

بهل  دنلا  أر  نهل    اهل المنة، فهل في الحقنقة بشهلدو الماللدر الماننة 

االشنعنة هل    الشنعة اش ل نة الذي  اندموا بان   هال الحاديث، اتظالهماا 

ن  ا خفوا المفض ، الل يُظهماا  نه أللبال إال القأنال ، كمام  علاياة، بللتم

اتقديل  أي  أر  ثملا، لكي ال ينفضح لللهل بشكل كبنم اتنكشف  قندتهل 

اش ل نة    جهة، ا مأوا بكل قوو ابمختأف الومالئل  أار تالاديم  صاوه 

بالط  دي  الشنعة اش ل ناة إلار اهال المانة  عدلاة اُ تماتمو بتمان  ااكأي اب

 . انعي
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تأااغ الجمل ااة التااي امتشااهد بهاال  اادنلا إبااماهنل هااي التااي كاالا المحااد       

إبماهنل الجو جلني قد االر إلنهل الذرق  نهل، اذكم كبلر رجللهل، اقد مبا 

افنمل يأي تفالنل  ل قللاه  ادنلا اباماهنل  ا  .اا  اردنل ك  ه ف  نعنده هنل

كبلر  حدني  هل المنة الذي  كلنوا ه الء الذي  امتشهد بهل ،ا  ل  نهل    

 . يمبوا  علاية ايذ ونه، قله ذلغ جه  بحللهل  ا تعمدا لغلية في نفمه

قاله  ،(هاـ 213ت)  بند هللا ب   ومر با  بالذال العبماي الكاوفي : أولهم    

ا ا  يهل اشخوو بعد  ا فهمنل الجاو العالل الاذلغ لا  تجاداا  أمالء )):  دنلا

ضاا   ا يكونااوا بللمباالت تكأمااوا فااي  علايااة اانتقااذاه كثناامي  بللعشاامات ف

اظني  نهل كلنوا بللمبلت إا لال يكوناوا بالأللور الكا  يبتأعاوا  لمانتهل فاي 

فمي  لء اهل ينطا    فاي فناه  الء لال يماتطنعوا  ا يتكأماوا  مالكن  لكا  

بعااض ه الءالعأماالء فااي األ الاالر الماالبقة  ا ال لقااة تكأمااوا مااور ناامك 

هذا  لاد  شاليخ "،  بند هللا اب   ومر العبمي الكوفي. عأملءبعض ه الء ال

منمك  ال هاي قالاة  بناد هللا ،إ لل جأنل رالي هللا  نه ا رالله " البخلري

يقوه الذهبي في منم    ل النب ء المجأد التلم  طبعة الممللة ، اب   ومر 

 باو  حماد  اش لل الحلفظ العلبد،  بند هللا اب   ومر اب   بي المختلر بلداا ،

 اه  اا  صااانف الممااند  أااار تمتناام الالاااحلبة ، العبمااي  ااوالهل الكاااوفي

كمل  ا  بل داااد الطنللومي  اه    صنف الممند    " ، للل كبنم، بللكوفة

لد   نه  لمد ابا  لنبال قأان  "البالمين   أر  ل نقأه الخأنأي في إرالده 

يحام آه البناه  ،مور نامك  ال هاذه البد اة التشان ) كلا يكمهه لبد ة فنه،

 نل  قوه له هننبل له  نحمر ال ،ا نحمر     علاية ،يحم  أنل اآه البنه 

اإمااحل  اباا  إبااماهنل الحنضااأي  الاام ( يحاام  علايااة ايظهاام البااماء  نااه

ها الء لادنوا  ناه  الدي اااا ، لدنوا  نه لل يقل قأان ،ااب   عن  ،  لمد

ألئمااة الااذي  تمتأنمااوا اناال  قاام  ا)ا باادهللا اباا  لمنااد المشااهور ا بااو لاالنل 

اراك  نااه ( بماامل   مااملئهل ا مااقط األئمااة الغناام المعمافااة  نااد الناالا

انقاه ،ايعقوب اب   باي مافنلا الفماوي فاي  شانخته ، البخلري في صحنحه

لديثه في الكتام الماتة يعناي  خمجاه البخالري ا ماأل ،اب   عن  االجمل ة 

قاله ابا  . ي الكاوفيا صحلب المن   ألربعة إذا هذا هاو ابا   ومار العبما

خاذاا العأال  ناه  اللل )  نده كلا  لماد ابا  لنبال ياده النالا  أار  بناد هللا 

اكالا  عمافال باللمفض لال ياد   لادا امامه  علاياة يادخل ( كبنم تعأموا  نه

يعناي انقاوه ،االد منقوه  نه لنمتنل تقوه  للديثه فاي الكتام الماتة )داره 

 . 1330((  طبعل انقوه ألنه  للل نقي،
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إا  اادنلا الشانعي يُماالرا التقناة فنماال قللاه، فهااو يت  ام ايُخأااط ، : قاوه   

ايُموق  لأشنعة اش ل نة، ايُشو   أار النالا بمال قللاه، اتامن األ ام  عأقال 

االحقنقة التي  خفلهل  ادنلا الال يوالاحهل ايفالاأهل ايُبننهال . لغلية في نفمه

كمهل قميبل ، هي بوالوح     بند هللا ب   ومر ا  ثلله    الذي  منأتي ذ

 ا هذا المااي ا  ثلله كلنوا    انعة الكوفة الذي  اندموا بن   هل الحديث، 

انشااماا بناانهل رااياالت ااانعنة كثناامو اكاالا الجو جاالني  اا  الااذي  لااذقراا 

ا  ل رااية البخلري اأنمه     هل المنة له الء الشنعة اش ل نة، فقد .  نهل

فهاا الء اندمااوا باان   هاال . جو جاالنيماابا  ا  ااامنل إلاار لااللهل كماال ذكاام ال

الحديث، ا ظهماا التمن  ا خفوا المفض، فما  لللهل  أار كثنام  ا   هال 

بدلنل . الحديث، لك  لنس  أنهل كأهل، فكثنم  نهل انتبهوا إلنهل الذراا  نهل

 ننل نجد  قوالهل  تضلربة في الحكل  أر ه الء، فمنهل    انقهل ااهد لهال 

اهااذا   اام .فهل افضااحهل اذكاام  نهاال ااانعة أاا وبللالاا ح، ا اانهل  اا  الااع

مااابا  ا  اردنااال  ناااه ااااواهد كثنااامو  ناااد ل تكأمنااال  ااا   لاااواه هااا الء، 

 .  كللمبنعي، ااأل مي، الفضل ب  دكن ، االحلكل اأنمهل

 بناد هللا با   ومار با  بالذال العبماي ا  ل الشواهد التاي تاده  أار تشان     

 ادنلا، فمنهال اا كتام الجامح  الكوفي، اانه لانس  ا   هال المانة كمال   ال

 اانعي، لاد  بأللدياث ماوء، ااخام   للدياث ردئناة،االتعديل ذكمت اناه 

:  فقاللوا فناه.راك  للديث ُ نكمو فاي التشان  فضاعفه باذلغ كثنام  ا  النالاا

انعي ُ حتم  ، كلا اانعنل ُ تحمقال، نهار  لماد .  تمان، ُ فمط في التشن  

اانعي ، اإا قاله : )) با  مافنلا اقاله يعقاوب. ب  لنبال  ا  التحاديث  ناه

اهو    بن  اانعة . 1331((رافضي ، لل  نكم  أنه اهو  نكم الحديث : قلئل

ا بنااد هللا باا   وماار  أأاار : )) الكوفاة الااذي  لااذقر  اانهل الجو جاالني، فقاله

 .1332((ا مو   ذهبل ا راك لب لجنم التي تضل  ل ل    تبحم في العأال 

 .1333اجعأه الشنعة    رجللهل

 -رافضاانل –الااح  اا  ذلااغ  ا  بنااد هللا باا   وماار كاالا ااانعنل إ ل ناال اا     

فهو لنس مننل، لك   دنلا اباماهنل  خفار . بشهلدو الماللدر المننة االشنعنة

البنه، يحام )) ذلغ ا لحقه بأهل المنة، ا  ل  ا تشنعه يتمثل في لبه  ه 

ال يحم  نل  قوه له هننبل له  نحمر ،ا نحمر     علاية ، أنل اآه البنه 

                                                 
1331
 نااا اال تداه : ا الذهبي.   311:   1ا تقميم التهذيم ،   . ا ل بعدهل 31:   1،    12: تهذيم التهذيم ، رقل : اب  لجم 

 .  12:   5،    5311: ، رقل
1332
 .  32:   2تهذيم التهذيم ،   : اب  لجم.   11:  لواه المجله ،  :  بو إمحل  الجو جلني 
1333
رجله الشنعة في  ملنند المنة ، : ا  حمد جعفم الطبمي.  311:   1،    3211: رجله الطومي ، رقل:  بو جعفم الطومي  

 .  331:   1،    21: رقل



323 

 

هذا كأه كذب اأي اخادا ، ألا التشان  الاذي ((.  علاية ايظهم البماء  نه

كلا  أنه  بند هللا ب   ومر لنس تشنعل مننل اإنمل كلا تشنعل إ ل نل رافضنل 

يقااول  أاار الكفاام بااللقمآا، اتكفناام الالااحلبة ، انقااض خااتل النبااوو بااد وك 

لك   دنلا . شنعة  نفمهلاش ل ة، اهذا   م مبا  ا بننله اانقنله    كتم ال

الشنعي اش ل ي المحمر المت  م  خفار لقنقاة المجال اهاو  ثأاه، ا  ال 

لكا  األ ام لانس كاذلغ، فهاو .  ا  بند هللا كلا يحم آه البنه ايكمه  علاياة

 خطاام اا ظاال  اا  ذلااغ بكثناام، لكاا   اادنلا  خفاار  قلئااد الشاانعة اش ل نااة 

نتالالرا لأتشان  اطعنال فاي اتمتم بحم آه البناه ابغاض  علاياة تماويقل اا

االحقنقااة  نااه ال   قااة الاامارو باان  لاام آه البنااه االتشاان  .  هاال الماانة

اش اال ي، فاانح   هاال الماانة نحاام الالااحلبة ا اانهل آه البنااه، انحاام كاال 

 . الممأمن ، المنل رافضة، اال خوار ، اال  عتالة

باا   بااد الحمنااد باا  قاامط الضاابي جمياام يتعأااا بللشاانعي  :الشاايعي الثاااني   

ناأتي إلار رجال آخام اهاو جميام )) :قاله  ادنلا، (هاـ 111-112) الكوفي 

يعناي  خام  لاه ، اش لل جميمالضبي هذا  للديثاه فاي الكتام الماتة، الضبي

، المتة يقوه الحلفظ با  لجام العماق ني فاي تهاذيم التهاذيم المجأاد الثالني

اباد  ، باد هللا الاما ي القلالاي جميم ب   باد الحمناد با  قامط الضابي  باو 

 للديثااه فااي الكتاام ال تقاال لااي الااعنف )يااتكأل  أنااه آخاام ااانص الااذي يهمنااي 

نقة  تفا  أناه ، اقله الخأنأي في اشرالد( يعني في البخلري ا مأل اانتهر

لكناي مامعته يشاتل  علاياة   نناة ، اقله كتنبة لدننل جميام الحالفظ المقادل،

هاذا ،نشتل لمنل    الشتل اال الشتل  نل إنشلء هللا  يشتل ال ينقذ نح  ننتقذ اال،

اجميام ، كلا يشتل اتحه الشتل هللا   أل هذا ابا  لجام فاي تهاذيم التهاذيم

 . 1334((   رجله الكتم المتة 

إا  دنلا  خفر لقنقة ذلغ الُمحد ، ذكم جلنبل    الحقنقة ااخفار : أقول   

   بد الحمند كالا اانعنل، بجميم إنه لل يذكم  ا . جلنم آخم لغلية في نفمه

فأل ياذكم  ا  ا   هال الحاديث . لذلغ كلا يشتل  علاية   ننة، الل يك  مننل

ذكامه  ا  بان  ، ااا ابا  قتنباة  1335   ذكم  ناه اانعي كالا يا    بللمجعاة

ا ا الشانعة اش ل ناة  نفماهل . 1336رجله الشنعة، انمبه إلار التشان  المفامط

                                                 
1334
 . مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الثلننة،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل :   دنلا ابماهنل 
1335
 .  52، 51:   1،    111: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
1336
،  1321ه  حمد ف اد  بد البلقي ، دار المعمفة ، بنمات،  قد ة فتح البلري ، لقق: ا اب  لجم.  131: المعلرر،  : اب  قتنبة  
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فأملذا  خفار . بأدلة    الطمفن فللمجل انعي إ ل ي . 1337 داه    رجللهل

 .  دنلا لله هذا الشنعي اش ل ي الذي  خفر للله    كثنم    المحدنن   

النس صحنحل  ا  أملء المنة  جمعوا  أار توننقاه، فهاذا لال يحاد ، نعال    

بادلنل  ا بعضاهل رفاض الكتلباة .  كثمهل انقوه، لك  لل يُجمعوا  أر توننقاه

ااا بعضااهل نماابه إلاار التاادلنس، اانااه لاانس .عااة نااه ألنااه كاالا يُاا    بللمج

ااصافه . 1338اختأطه  أنه  للديث لتر  ناهل لاه بعاض المحادنن بللذكي 

اكلناه فناه أفأاة . مأنملا ب  لمب بأنه ال يالاأح إال  ا يكاوا را نال لأغانل

 ننالء التحاديث، ا كالا يمماال  اال ياُلامح بللتحاديث فااي كثنام  ا  راايلتااه 

 . 1339بطميقة فنهل تغأنط اتدلنس

ااالااح  اا  ذلااغ  ا المجاال ااانعي إ اال ي ُ اادلس، ُ ماالرا لأتقنااة، ُ غااللط    

النس صاحنحل  ناه  ُجما  . كثنم التخأنط ، العنف    جهة البطه ا  دالته

فهاذا لال يحاد ، اإنمال أللبناة  أمالء المانة انقاوه ، ألناه  ظهام . أر توننقه 

كشاف بأناه تمننل اص لل ا خفر تشنعه اش ال ي، لكا  بعضاهل انتباه إلناه ا

 . انعي ُ فمط في التشن 

اتجم اشالرو هنل إلر  ا اجود  ماايلت بعض  هل األهواء فاي كتام      

 هاال الماانة ال يعنااي انهاال  اا  المااننن  ، اال  نهاال لنمااوا  اا  اهاال األهااواء 

ألا بعااض  حاادني  هاال الماانة رااا  اا  رااو ااانعة ا عتالااة .بللضاامارو 

، رأال  أمهال  بانهل لنماوا  ا   هال اخوار  ظنال  انهل  نهال كالنوا صالدقن 

ابعضهل رااا    انعة إ ل نة ظنل  نهل  نهل    المنة ل مال  ظهاماه . المنة

 .    تمن  اص ح اكلنوا يُخفوا المفض

 باو أمالا النهادي : ))يقاوه  ادنلا:   بو أملا النهادي :الشيعي الثالث     

لا  للغ ب  اممل نل  بو أم، نأتي إلر اش لل الذهبي في منم    ل النب ء 

انتبهاوا هاذا لانس ك  ال هكاذا هاذا كا ل "،اش الل ، الحجة، الحلفظ،ب  درهل 

للفظ ، هذا   أر الدرجلت،إ لل ، لجة،يقوه للفظ ،رجله الجمح االتعديل 

 ااا  لاااد   ناااه  ااا  ت  ناااذه ،  اااوالهل الكاااوفي،  بوأمااالا النهااادي" لجاااة

ا حمااد باا  يحناار ، ةا بااي بكاام اباا   بااي ااانب، اااانخ البخاالري،  البخاالري

ا باو لالتل الما يالا ،ا باو  ر اة ( قالته  شاهورو  ا  البخالري )، الدهأي

قله  حمد با   أاي با  داااد البغادادي مامعه با   عان  ،  الميل البخلري
                                                 

1337
رجله : ا  بو جعفم الطومي . ا  ل بعدهل  123:   1،    11: رجله الشنعة في  ملنند المنة ، رقل:  حمد جعفم الطبمي  

 .  211:   1،    2115: الطومي ، رقل
1338
 .  52 ،51:   1،    111: تهذيم التهذيم ، رقل: اب  لجم 
1339
 . ا  ل بعدهل  535:   3تهذيم الكمله ،   : الماي 
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إا ممن  ا تكتم    رجل لنس في قأبغ  ناه اانص ، يقوه أللمد اب  لنبل

فلكتاام  اا   بااي " رجاال  متاال  انقااة  لئااة بللملئااة يعنااي فااو  كاال الشاابهلت"

اقله  بو للتل قله يحنر اب   عن  لنس فاي الكوفاة  تقار  ا  ، أملا النهدي

 ا  العلبادي  ، صاحنح الكتالب،اقله يعقاوب ابا   باي اانبة نقاة ،  بي أملا

نأتي ا ا إلر  وال  الشلهد يقوه الذهبي رلمة ،اقله  يضل كلا نقة  ثبتل ،

 بااو  لمااد .  دناار تشاان افنااه ، هللا  أنااه ارالااوانه لديثااه فااي كاال األصااوه

لاادننل لماان  "الاانس  بااو  بااد هللا الحاالكل هااذا ماالبا  أنااه بقأناال "الحاالكل 

البخالري )الغل ي قله مأله البخلري     بي أملا قله ا ا   الذا تماأه  

قاله ،قأاه  ا  التشان  ( يعمر    التشن  الذي فنه اانحمار    بني   نة 

ا بال نعانل الفضال ، ابا   ومارالو ر يتل  بند هللا ، هو  أر  ذهم  هل بأده

لمال ،اجمل اة  شاليخنل الكاوفنن  ،المجل الالاللح الع  اة الحالفظ ،ب  دكن  

اه الء  شليخ البخلري امننوا هل رجله الكتم . مألتمونل     بي أملا 

 .1340(( اال بني الحكل اال هذا النمل،المتة لك  ال يحبوا  علاية 

نه لأنص تماويقل لأتشان  ااهأاه ك ل المجل فنه أي ات  م اتوج: قول    

ا خفاالء لأشاانعة اش ل نااة الااذي  اندمااوا باان   هاال الحااديث فااأظهماا التماان  

 للغ ب  إممل نل ب  درهل النهدي الكاوفي  نهل  بو أملا . ا خفوا المفض

هذا المجل  ننار  أناه  ادنلا  لكناه لال ياذكم  ناه اانعي ااديد  ،(هـ 212ت)

. 1341بأنه بذلغ ا ناه  أار  اذهم ماوء التشن  ا ا    اهل المنة    اصفه

كمااال  ناااه لااال ياااذكم  ا الشااانعة  اااداه  ااا  رجاااللهل، ا مايلتاااه الشااانعنة فاااي 

اذكم الشنعي  حمد األبطحاي  ا  بال أمالا هاذا كالا  ا  رجاله . 1342كتبهل

  .، يعني  هل المنة1343الشنعة جأن   عمافل  ظمه العل ة  يضل

إنمال كالا اانعنل إ ل نال ااالح    ذلغ  ا  بل أملا النهدي لال يكا  ماننل ا  

بشهلدو  دلة الطمفن ، لكنه را   أر كثنم    اهل الحاديث لمال كالا يُظهامه 

اكونااه  اا  ااانوخ البخاالري ال . اا  تماان  اصاا ح، ايُخفااي تشاانعه اش اال ي

يجعأه مننل، ألا البخلري راك    بعض  هل البد  لظهور الالاد   أانهل 

ه ذكم اا  بل أملا كلا  أر االبخلري نفم.     أمه بأنهل     هل األهواء

ابمال  ا . ذهم  هل بأده، بمعنر انه كلا انعنل  أار  اذهم أللام الكاوفنن 

" ذلغ هو لله  بي أملا النهدي ف  يُمك  اا يكوا كمل اصفه  ادنلا بأناه 

                                                 
1340
 . مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الثلننة،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل :   دنلا ابماهنل 
1341
 .  11:   2رجله الشنعة في  ملنند المنة،   :  حمد جعفم الطبمي 
1342
ا باو جعفام .  11:   2رجاله الشانعة فاي  مالنند المانة،   : ا  حماد جعفام الطبماي. 12:   3الكالفي،   : الكأنناي:  نظم  ث  

 .315:   1األ للي،   : الطومي
1343
 .213:   1تهذيم المقله،   : األبطحي 
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هاذا   ال بلطال ا ائاف  تهلفاه، ". نقة  لئة بللملئة يعني فو  كل الشابهلت

شاانعي اش اال ي كاالا يُماالرا التقنااة فااي ألنااه ال يُمكاا  لمجاال كااأبي أماالا ال

اإنمل  دنلا يُمُو  لأشنعة .   قته بللمحدنن   ا يكوا نقة فو  كل الشبهلت

انتالاالرا لهاال اطعناال فااي األ ااوين   اا  جهااة، كماال اا طعاا   بااي أماالا فااي 

ألا ابل أملا لل يك  . علاية ااأل وين  مببه تشنعه اش ل ي    جهة  خمك

 . ل نلمننل اإنمل كلا انعنل إ

ناأتي ا ا إلار الحمالني يحنار : ))يقاوه  ادنلا اباماهنل:  الشيعي الراباع    

يقاوه العقنأاي اباو جعفام اش الل الجأنال صاللم الضاعفلء ، اب   باد الحمناد 

يتحاد  فاي التمجماة رقال ،طبعة دار الكتام العأمناة بنامات المجأاد المابا  ،

ذا لنس في رتبة  ا  ه) ييحنر ب   بد الحمند  بو  كميلء الحملا، . 2131

ابا   عان  انقاه ، اانقاه بعاض النالا ،باللعكس هاذا الاعفه جمل اة ،ذكمنل 

يقوه ( مأل  خم  له لديثل االدا ،النملئي العفه ،لك  اش لل  لمد العفه ،

لدنني  لمد اب   حمد قله مامعه  يالد با   ياوب دلوياه ، بو جعفم العقنأي 

 علاياة  أار أنام اشما ل ممعه يحنر اب   بد الحمند الحملني يقوه  لت 

 1344((كلا يقط   ا  علاية لل يمه  مأمل

باا   بااد  كاا ل  اادنلا فنااه خاادا  ات  اام ااخفاالء لحقنقااة يحناار: أقااول    

هاذا . (هاـ221ت )الحمند ب   بد هللا ب   نماوا با  بشامن  الحمالني الكاوفي

المااي لنس فقط  ا جمل ة     هل الحديث العفوه ا خماا انقوه، اإنمال 

 تشاان ، كالا يماام  األللدياث، كااذاب يكاذب جهاالرا، لاد   اا   ناه  ذكاماا

ا  رااو لااال يمااام   ااانهل، ابعضاااهل لااال يااادركهل ،  تااامان الحاااديث،  تأاااوق

اقد  ده الشنعة اش ل ناة  ا  رجاللهل، اذكاماا  ناه صانف كتلبال . 1345 تقأم

 .1346في إنبلت إ ل ة  أي، ا مايلته الشنعنة في كتبهل كثنمو

يحناار الحمالني، لكا   ادنلا ابااماهنل  خفار لللاه خاادا ل ذلاغ هاو لاله       

اأشل لنقوه لأنلا بأا الحملني كلا مننل ا   ذلاغ كفقام  علاياة اقطا  بأناه 

االحقنقاة لنماه كاذلغ  بادا، اإنمال هاي  ا الحمالني .  لت  أر أنم اشما ل

كلا انعنل إ ل نل  ظهم التمن  ااخفر المفض ، لكناه  ظهام بعضاه بتكفنامه 

اهاذا التكفناام فاي الحقنقاة هاو   ام  الدي اطبنعااي . با  اباي مافنلالمعلاياة 

بللنمبة لأشنعة اش ل نة، فقد مبا  ا بننل  ا التشن  اش ل ي يقول  أر الكفام 

                                                 
1344
 . نلا ابماهنل مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الثلننة،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  د:   دنلا ابماهنل 
1345
 . 111:   11تهذيم ،   : اب  لجم 
1346
. 233:   2رجاله الطوماي ،   : ا  بو جعفام الطوماي. 311،  315:   1طمائف المقله ،   :  أي البماجمدي :  نظم  ث  

 .11:   2اشرالد،   : االمفند. 231:   3اختنلر  عمفة المجله،  : ا بو جعفم الطومي
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لكا  الشانعة . بللقمآا ، اتكفنم الالحلبة، انقض ختل النبوو بخمافاة اش ل اة

نتهل  خفوا تكفنمهل اش ل نة كللحملني ا  ثلله الذي  اندموا بن   هل المنة بتق

لكل الالحلبة االممأمن  ااجداا في  علاية ا  ثلله  تنفمل لهل لأطع  فانهل 

اتكفناامهل،  اا   نهاال فااي الحقنقااة يُكفااماا كاال الالااحلبة االممااأمن  ؛فخفااي 

لاااللهل  أااار كثنااام  ااا  المحااادنن  اظناااوا  ا هااا الء يطعناااوا فاااي  علاياااة 

تبهااوا لهاال اكشاافوا لكاا  بعااض كباالر المحاادنن  ان. ااأل ااوين  داا أناامهل

 . لوالهل الذقراا  نهل، كمل مبا  ا اامنل إلنه  مارا

هاااو الحااالكل الننمااالبوري، قاااله  ااادنلا : -الخاااام  -الشااايعي األخيااار      

الحالكل  باو  باد هللا الننمابوري ، اش لل الحلكل رالواا هللا  أنه : ))ابماهنل

يخ اصااللم كتاالب تاالر، صااللم الممااتدرن  أاار الالااحنحن  ،باا  البناا  

الذي قاله فناه ابا  الماكي فاي الطبقالت لال  رك كتلبال فاي التالريخ ، نليملبور

اصاللم الكتالب ( كتالب  ظانل تماتفند  ناه فوائاد  جنباة)  ود بللفلئادو  ناه

فاي الجااء المالب   شام يقاوه ، كتام كثنامو جادا ،الشهنم في  أول الحديث 

ل اش االل الااذهبي  حمااد باا   باادهللا باا   حمااد باا  لمدايااه باا  نعاانل باا  الحكاا

كلا  عمافال ا عمافال  يضال بللالا ح )الحلفظ النلقذ الع  ة انخ المحدنن  

 بو بد هللا ب  البن  الضبي الطهمالني الننمالبوري الشالفعي ( االتقر االور 

 نبأني  لمد ب  م  ة    123صللم التاللننف إلر  ا يقوه في الالفحة 

بال إمامل نل  باد هللا  حمد إممل نل الطهمومي    ا ب  الطلهم  ناه ماأه  

رافضاي ، ب   حماد الهاماي  ا   باي  باد هللا الحالكل فقاله نقاة فاي الحاديث

رافضااي اهااو  اا   نااوا  ئمااة  هاال الماانة كنااف رافضااي  لماالذا )،خبنااث 

لتار لال يثباه  أناه ،رافضي   هل نبه  نه  مو االدو مم  بال بكام ا مام 

ال يحام ،اية تفضنل  أي  أر  بو بكم ا مم إال  نه كلا  نحمر  أر  عل

قله اب  طلهم كلا ااديد التعالام لأشانعة فاي ( ، علاية اال يحد  بفضلئأه

هاذا الاذي قنال فاي العباد الفقنام قبال ، نعل  لالء هللا نعامر الباواط )البلط  

قللوا في بلطنه اهللا الحكه  ا   الذا    ا  المافه ا ا  الجاماءو  أار ، يلل 

فماغ  ا  بلطناغ اانص ال مال ن، تحكل  أار البالط  تعامر بالطني  ناه،هللا 

يتحاد   ا  ، يالد  يل  خي  نه   مر ببلطنغ يل   تفتامي  أار  بالد هللا

قله كالا ااديد التعالام لأشانعة فاي ( بلطني اهذا يتحد     بلط  الحلكل 

اكالا ( يقادل  بالبكم ا مام)اكلا يظهم التمن  في التقديل االخ فة ،البلط  

يعني ، يتظلهم بذلغ،  هل بنته نحمفل أللنل     علاية رالي هللا  نه ا   

 .1347(( يتظلهم  نه ال يحم  علاية اال  هل بنته

                                                 
1347
 .  علاية في المنااا ، الحأقة الثلننة،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل  مأمة:   دنلا ابماهنل 
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قااوه المجاال فنااه ت  اام اخاادا  اتأباانس  أاار طميقااة الشاانعة  :أقااول     

، فهاو فاي قولاه .اش ل نة، فهو  نهل يُملرا التقنة ايُظهم التمان  تقناة  يضال

لان  االادا يُثباه    الحلكل ادفل ه  نه افي طعنه في  علاية لل يقدل اال د

فأال يقادل .  دل تشن  الحلكل  قلبل الشواهد الكثنمو التي تثبه تشانعه اش ال ي

دلن  يُثبه   مه ااكتفي باللتهوي  ااالماتهااء االت  ام، اهاذا  األماأوب 

فكاالا  أنااه  ا يجماا  اقااواه العأماالء فنااه . لاانس دلاان  اال يعجااا  نااه  لااد

لكنه لل يفعل ذلاغ ألناه يعأال باأا الحالكل ااألخبلر ايقمر في النهلية الحقنقة، 

 . كلا انعنل  تمتما بللتمن 

ا  اال الشااواهد التااي تااده  أاار تشاانعه اش اال ي، فمنهاال  ا بعااض  أماالء    

الحديث ذكم  ا الحلكل لل يك  انعنل مننل يطع  في  علاية ااأل وين  اإنمل 

 ا إمامل نل  نهل . يُظهم التمن  ايُبط  المفض -انعنل إ ل نل -كلا رافضنل

، ااصافه ابا  ((،نقة في الحديث رافضي خبناث: ))األناللري اصفه بقوله

يظهام التمان  كلا اديد التعالم لأشنعة فاي البالط ، اكالا : ))طلهم بقوله

 تظاالهًما بااذلغ اال ، فااي التقااديل االخ فااة، اكاالا  نحمفًاال  اا   علايااة اآلااه

 .1348((يعتذر  نه 

الااحنح  للديااث إ ل ااة  أااي التااي ا نهاال  ا الحاالكل كاالا لميالاال  أاار ت    

اختأقهل الشنعة االتي  يضل تمدله اتذل  خللفنه    جهاة، اتشاهد  أناه بأناه 

كاالا يحاامر ات  اام بلألخباالر تقنااة  اا  جهااة  خاامك؛ فكاالا يحكاال  أنهاال 

كالا با  )):  نهل  اث  قاوه الخطنام البغادادي. بللالحة     نهل لنمه كذلغ

ني  بااو إمااحل  إبااماهنل باا   حمااد يمناال إلاار التشاان  فحاادن -الحاالكل -البناا 

جما  الحالكل  باو : األر وي بننملبور اكلا انخل صللحل فلال   للمال قاله 

 بااد هللا  للديااث   اال  نهاال صااحلح  أاار ااامط البخاالري ا مااأل يأا هماال 

إخماجهل في صحنحنهمل  نهل لديث الطلئم ، ا   كناه  اواله فعأار  اواله 

وا فناه إلار قولاه اال صاوبوه فاي فأنكم  أنه  صحلب الحديث ذلاغ الال يأتفتا

: )) ا أقا اب  طلهم  أر تالحنح الحلكل لحاديث الطنام بقولاه .1349((فعأه 

ف  يخأو الحلكل      مي  إ ل  نه يجهال الالاحنح فا  يعتماد  أار  ال يقولاه 

 . 1350((اإ ل يعأمه نل يقوه خ فه فنكوا  علندا كذابل 

لااديث الفبااة البلأنااة   اا  ذلااغ  يضاال ماابا  ا  اردناال طمقاال كثناامو  اا       

بل  ناه لامر . ذكمهل الحلكل الكل  أنهل بللالحة،     نهل لل تك  صحنحة

طميقل    طمقهل بللايالدو االنقالالا، اهاو الطمياا المتعأاا بقاوه  نماوب 
                                                 

1348
 .  111-115:   3تذكمو الحفلظ،   : الذهبي  
1349
 .  323:   5،    3123: تلريخ بغداد، رقل  
1350
 .  223:   2،    333: المنتظل ، رقل: اب  الجو ي 
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اهاذا . إلر  باد هللا با   مام باد وك  ناه نادل  ا   ادل  قلتأتاه لأفباة البلأناة

  .ل لهمبا اا بننله اانقنله ااتضح تحميف الحلك

ا نهل  ا  مل يشهد  أار الحالكل بأناه كالا اانعنل يُمالرا التقناة، اناه كالا    

يتعمااد قااوه بعااض األقااواه تقنااة اتشاانعل ، اهااو يعأاال  اادل صااحتهل، يقولهاال 

فما  ذلاغ  ناه قاله فاي كتلباه  عمفاة .بطميقة يتخأص بهل    كذبه  اتحميفاه

ا  أااي باا   بااي اال   أاال خ فاال باان   صااحلب التااواريخ   : )) أااول الحااديث

اقولاه هاذا االهد  أناه بللجهال  .1351...((طللم رالي هللا  نه  الهل إم  ل

 ا الكااذب انتالاالرا لتشاانعه، االااماجح  نااه تعمااد الكااذب بااد وك  نااه ال يعأاال 

اهذا   ل بلطال قطعال، ألا اخات ر . خ فل بن   صحلب التواريخ فنمل قلله

هور بنانهل قبال الحالكل  هل العأل في  اه  ا  اماأل  ا  الالاحلبة قاديل، ا شا

 - أمل بأنه    الثلبه  ا خديجة. هـ315هـ االُمتوفر منة 321المولود منة 

ا  اال بللنماابة لأمجااله . هااي  اه  اا  امااأل  اا  الالااحلبة -رالااي هللا  نهاال

فللخ ر كلا قلئمل بن  اهل العأل، الل يك   حمو ل، لك  الحلكل   ل انه لل 

فقد راك  لمد ب  لنبل راايلت  انهل، . يعأل خ فل بننهل لوه  الهل إم  ل

فمنهل    قله بأا ابل بكم هو  الهل إم  ل، ا نهل    قله  ياد با  للرناة ، 

فهاال لقاال اا الحاالكل لاال يكاا  يعأاال .1352ا اا   اا  قااله  أااي باا   بااي طللاام

 . اخت فهل فنه،  ل  نه قله ذلغ تقنة اتشنعل   

 - ا الحالكل كالا اانعنل إ ل نالا   الشواهد القوية االدا غة التي تُثبه        

تأكناادا لماال قللتااه بعااض المااياالت المااننة، هااو اا الشاانعة اال ل نااة  -رافضاانل

قد جعأوا الحلكل الننملبوري     رجللهل ،ا لحقوا  ضنفلته بتمانهل،  نفمهل 

 . 1353ااصفه بعضهل بأنه     بطله الشنعة امدنة الشميعة

 نه ال يُمك   عمفة  ل كالا يُخفناه ا  ل دفل   دنلا    الحلكل بد وك        

ألا  عمفاة . الحلكل ، فهو ك ل  ائف  تهلفه بلطال، اأاي ات  ام اتقناة

كثناام  اا  بااواط  الناالا ال يتوقااف  أاار  أاال الغناام، اإنماال يُمكاا   عمفتااه 

ا ا  خ لهال . االتأكد  نه، بمعمفة  قلئاد النالا، اتتبا   قاوالهل اماأوكنلتهل

، ألا األقااواه االمااأوكنلت الظاالهمو هااي  نعاامر كثنااما  ماال فااي  بااواطنهل

ا  ل بللنمابة لأحالكل فللشاواهد التاي  اردنلهال  أار تشانعه . انعكلا لأبواط 

تثبه  نه كلا انعنل إ ل نل يُملرا التقنة في   قته بأهل المانة، فاأظهم لهال 

التمن  االال ح ااخفار تشانعه اش ال ي فاي كثنام  ا   لوالاه، لكناه  ظهام 

 . تبه ابعض اقواله ا واقفهجلنبل  نه في ك
                                                 

1351
 . 13:   عمفة  أول الحديث، : الحلكل 
1352
 . 111:   1،   311:   2 ومو ة  قواه اش لل  لمد في  أل الجمح االتعديل،   :  لمد ب  لنبل 
1353
: ،   22،    1113: ، رقال 311:   21،    2311: الذريعاة إلار تالالننف الشانعة ، رقال:  أل بام ن الطهماناي : نظم  ث   

 .  111:   2الكنر ا األلقلب،   : ا  بلا القمي.  215
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ذلغ هو لله الحلكل اأنمه    المحدنن  الذي  امتشاهد بهال  ادنلا  أار     

 نهل كلنوا     هل المنة ا   ذلغ مبوا  علاية با  اباي مافنلا اطعناوا فناه 

لك   ادنلا لال يكا   نالافل فنمال قللاه  ا  ها الء، فقاد اخفار . افي األ وين 

لشاانعة اش ل ناة بال تمار القاول انفماهل  اا  لقنقاة ها الء، باأنهل كالنوا  ا  ا

جهااة، اانهاال كاالنوا  اا  الشاانعة اش ل نااة الااذي  اندمااوا باان  اهاال الحااديث، 

فأظهماا التمان  ااخفاوا الامفض  ا  جهاة نلنناة، لكانهل اظهاماا جلنبال  ناه 

 .   بطعنهل في بعض الالحلبة    جهة نللثة

بللالااوفي الحماان  الحاا   ا  قااة الحنلبأااة بااه يتعأااا : الموقااف الثالااث  

ا فالده اا  ادنلا اباماهنل اقا  فاي  خطالء ا الرا . ا وقف اب  تنمناة  ناه

 ا  دنلا ابماهنل ذكم  فم  ذلغ  اال . التحميف االغي فنمل قلله    ه الء

 ا الحنلبأااة تعاالطفوا  اا  الحاا    نااد ل مااجنته المااأطة العبلماانة، اطااللبوا 

ا مال يُأفاه اا جمالهنم الحنلبأاة كالنوا : )) اقله  يضال. 1354. (بلالفما   نه

قاااله ذلاااغ اانقاااه بتااالريخ بغاااداد لأخطنااام . 1355(( نحااال ي  إلااار الحااا   

 . 2121356 -211: ،   1البغدادي، الجاء 

إا ذلااااغ الخباااام الااااذي نقأااااه  اااادنلا  اااا   ماااالندو الحنلبأااااة  :أقااااول      

حة، ال اجاود لاه فاي لأح  ،اانقه بلشلللة إلر تلريخ بغداد باللجاء االالاف

فقد بحثُه فناه  امارا الال  جاده . هذا الموال  اال في أنمه    تلريخ بغداد 

ابحثه  ناه  يضال فاي طبقالت الحنلبأاة البا  . !!فنه، اال  ثمت له  أر  نم

. ابي يعأر الفماء، افي الذيل  أر طبقلت الحنلبأة الب  رجم فأل  جده فنهمل

م، االتواريخ العل ة االخلصاة فأال اجاد ابحثُه  يضل في كتم التماجل االمنق 

فهل  دنلا  خطأ ، اا نقأه  ا  كتالب آخام،  ا اختأقاه  ا   ناده،  ا . له  نما

 . !!نقأه    كتم بعض المعلصمي  نل الله إلر تلريخ بعداد  مدا  

اال اغ  ا ذلغ الخبم المتعأا بتأيند الحنلبأة لأح   اتعلطفهل  عاه، لانس   

د له في تأغ الكتم التي  امنل إلنهل، األنه ال يُعقل اال صحنحل، ألنه ال اجو

يالح  ا يقف الحنلبأة    الحا   الضاله الُمضال، اهال المعمافاوا بلتبال  

الماان  ااألناام، اكاالا إ اال هل  اا  األاائاال الااذي  ا تمالااوا  أاار الالااوفنة 

ا ا  الثلباه  ا الحنلبأاة .  ند ل ا تمض  أر الحلر  المحلمبي ا صاحلبه

                                                 
1354
القتااله، الذ اة االحميااة، اقتال الممتااد،  طمالااة دكتاوراو نوقشااه ماانة : لمياة اال تقاالد فااي اشما ل ا عتمالاالتهل:  ادنلا ابااماهنل  

 .  1121: بجل عة فلا بمويمما    2113
1355
اقتال الممتااد،  طمالااة دكتاوراو نوقشااه ماانة القتااله، الذ اة االحميااة، : لمياة اال تقاالد فااي اشما ل ا عتمالاالتهل:  ادنلا ابااماهنل  

 . 1123: بجل عة فلا بمويمما    2113
1356
القتااله، الذ اة االحميااة، اقتال الممتااد،  طمالااة دكتاوراو نوقشااه ماانة : لمياة اال تقاالد فااي اشما ل ا عتمالاالتهل:  ادنلا ابااماهنل  

 .  1121: بجل عة فلا بمويمما    2113
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هل المنة تالديل ا قلا ة لأتالور ارجلله كمل فعل اب  الجو ي، هل  كثم  

ف  يالح اال يُعقل  ا يقف لنلبأاة بغاداد  ا  . ااب  تنمنة، ااب  قنل الجو ية

الح   ، في     كلنوا فنه  قويلء، با ل ه  بي  حمد البمبهلري الذي كالا 

 . 1357اديدا  أر المخللفن 

لء  اادنلا ابااماهنل بااذلغ الخباام  ، ابماال  ا األ اام كااذلغ، فماا  اياا  جاا       

الماجح  ندي  ا  دنلا نقل الخبم     ماجا  لديثاة فأال يُوناا بهال ا لاله 

بادلنل  ا ذلاغ الخبام ال اجاود لاه فاي تالريخ . كذبل اخدا ل إلر تالريخ بغاداد

ابدلنل  ا ذلاغ الخبام الاذي . بغداد اال في أنمه    كتم التماجل االتواريخ

لمماجاا  الحديثااة داا  ا تونقااه هااي  يضاال  اا  نقأااه  اادنلا ذكمتااه بعااض ا

الماللدر، الهل لأممتشم  الفمنمي لويس  لمنننوا، في كتلباه  ا  الحا   

 :بعنواا

LA PASSION de HALLAJ Martyre Mystique de l’islam- 

Paris-Bibliothèque des ides-1975 Vol1-P:285. 

: ،  1  -ي اشما لنشاأو الفكام الفأمافي فا: االثلني لمل ي النشلر بعناواا

113. 

 .21:  اخالنلت قأقة في اشم ل، : االثللث، لعبد الملم  بداي

ط   -الحاا   اااهند التالااور اشماا  ي: طااه  بااد الباالقي ماامارلاالماباا ، 

 .132:   -1112 -المكتبة العأمنة ا طبعتهل -األالر القلهمو

وا  اا  الحاا   ا  اال لماالذا قااله  اادنلا اهاا الء الُكتاالب بااأا الحنلبأااة اقفاا     

ادافعوا  نه    اا المتوق   نهل االمفماض  أنهل     ذهبهل  نهل منقفوا 

الد الح   ايكونوا  اه المعتمالان   أناه، االمحمالان   أار قتأاه؛ فاها 

المااابم فاااي ذلاااغ لمااام  ااال  رك  نهااال  كاااذبوا  أااار الحنلبأاااة دفل ااال  ااا  

اا الحاا    فا مااوا  نهاال اقفااوا  عااه ادافعااوا  نااه لنُظهااماا لأناالا.الحاا  

 ظأااول ، ااا المااأطة العبلماانة ظأمتااه، الااو لاال يكاا  كااذلغ  اال اقااف  عااه 

الحنلبأة الذي  هل    اكثام المماأمن  تمماكل بللمانة اآنالر الماأف، ا كثامهل 

فأااو كاالا الحاا   ظللماال االاالال . تالااديل ألهاال األهااواء االبااد  فااي بغااداد

لب   ماوا  ارا ا نحمفل  ال اقاف  عاه لنلبأاة بغاداد، ابمال  ا ها الء الكتا

ابهتلنل بأا الحنلبأة اقفوا    الح   ده هذا  أر اا الحا   لال يكا  الالال 

اال ظللماال اال  نحمفاال، اإنماال كاالا  ظأو اال، اقتأتااه المااأطة العبلماانة ظأماال 

هذا هو الماجح في مبم   ل ه الء بأا الحنلبأة اقفوا    الح   . ا داانل

                                                 
1357
 . حمكة الحنبأنة ا نمهل في بغداد ال: لأتوم  في ذلغ  نظم كتلبنل 
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. ريخي اال  بامر  قأاي، اال اام ي   داا  ا يُ يداا   مهل بأي دلنل تل

إا هاا الء ا اانهل  اادنلا ابااماهنل قااللوا ذلااغ كااذبل  أاار الحنلبأااة اانتالاالرا 

 . لأح   بللغي االتحميف

نل  ا  دنلا ابماهنل   ل  يضل  ا  لد كبلر  صاحلب الحا   كالا  :ثانيا   

لنبأناال، هااو الشاانخ الالااوفي الحنبأااي  لمااد باا  مااهل باا   طاالء كاالا  لااد 

  لأح   ، اكالا لاه تاأننم ااالاح فاي الحنلبأاة الاذي  تعالطفوا  ا  الُمخأالن

اكلا ابا   طالء هاذا  أار ر ا الحنلبأاة .1358الح   اطللبوا بلشفما   نه

ااناا  ادنلا . 1359المنحل ي  لأح   االم يدي  له، فكأفه  وقفاه هاذا لنلتاه

 -211: ،   1ك  ااااه هااااذا بتاااالريخ بغااااداد لأخطناااام البغاااادادي، الجاااااء 

2121360. 

لقد رجعُه إلر تلريخ بغداد اإلر الموال  الذي تكأل فنه الخطنم  :أقول     

البغدادي بللتفالنل    الح   ا حلكمتاه اقتأاه، فأال اجاد فناه  ال يُشانم  ا  

قمياام اال  اا  بعنااد بااأا اباا   طاالء الالااوفي كاالا لنبأناال، اال اا الحنلبأااة 

أال  جاد ذلاغ، ابحثُه  يضل فاي الكتالب كأاه ف. اقفوا  عه في  ملندته لأح  

ابحثُه ايضل في طبقالت الحنلبأاة البا  اباي يعأار، افاي الاذيل  أار طبقالت 

ارجعُه  يضل إلار كتام . الحنلبأة الب  رجم، فأل اجد فنهمل  ل ذكمه  دنلا

التماجل االتواريخ فأل اجد فنهل  ية إالرو إلر اا اب   طلء كالا لنبأنال، اال 

ء لنبأناال لتاامجل لااه الحنلبأااة فااي الااو كاالا اباا   طاال. اا الحنلبأااة اقفااوا  عااه

 . طبقلتهل، كمل تمجموا لبلقي  أملئهل ا  نلنهل في بغداد أنمهل

ابذلغ يتبن  اا  دنلا ابماهنل  الر إلر كتالب تالريخ بغاداد كاذبل اخادا ل    

لغلية في نفمه، اإنمل نقل تأغ المعأو لت كمل نقل الخبم الملبا    المماج  

فعال ذلاغ لانفس الغلياة التاي ذكمنلهال فاي .أنمهال  التي  اامنل إلنهال مالبقل اا

 . الخبم األاه

إا  دنلا ابماهنل لل يقل الحقنقاة فنمال يتعأاا بللمابم األملماي فاي : ثالثا    

فعل . إدانة الح   اقتأه،فأخفله ا أفأه اركا  أر المببن  المنلمي االفقهي

هل بولاادو ذلااغ انتالاالراً لأتالااور ا هأااه اإخفاالًء لعقناادو الالااوفنة فااي قااول

فعدنلا صوفي  ثأهل بننل ملبقل  نه  يد الغاالي امابننو ا ا ينشاتلي  . الوجود
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في قولهل بولدو الوجود اداف   ا   اوقفهل اانتالام لهال باللتحميف االغاي 

فكلا  مل قلله     مبلب قتل الح    نه   ل  ا الح   لل يُقتل . االت  م

ل ال الاديني فاي قتأاه باد وك نل  نه قأل     همنة الع.1361لمبم ديني  ملمي

. الشطحلت التي  ظهمهال لال تكا  تخالاه هاو، فقاد اظهمهال صاوفنة  الامه

اارج  المبم األملمي إلر العل ل المنلمي بد وك اا الحا   كالا يشاكل 

نل جال  ا مبم قتل الح   لل يك   قاديل . 1362خطما  أر المأطة العبلمنة

تطعه ، ايكفناه اا يحا  فاي ، الكنه كلا فقهنل  ند ل  مقط الح   م  لال يما

إا قاوه الحا   بهماقلط الحا  : اقله  يضل. 1363بنته  ند ل يحن  اقه الح 

ال يمتحا به القتل، ألنه ال يخم     كونه بد ة في الادي ، اكالا يجام  ا 

 ال يُحكل  أر الح   بشيء    نللنة دينه ا قندتاه ألناه تبام   مال نمابه )) 

ني، اإنمل كلا يجم  ا يُحكل  أناه  ا  إلنه  صحلبه ا صم  أر انه  مأل م

نللنة  ل كلا يتعلطله    المحم االشعوذو الكماه التعايام باللحبس انحاوه 

 .1364((اال يالل   مهمل إلر الحكل بللقتل

إا  دنلا ابماهنل  حمر ا غللط ا ت  م، إنه لل يذكم المبم : اقوه      

االر إلناه ، الالام األملمي ااألاه في لكل  أملء بغداد  أناه بللقتال اال  

االحقنقاااة  ا هااذيق  الجااالنبن   ااا  . الماابم فاااي الجااالنبن  الفقهااي االمنلماااي

ألا المابم الفقهاي .  همنتهمل فأنس همل الماببلا األملمانلا فاي قتال الحا  

كلا اقل خطما    المبم المتعأا بللعقندو، كمل اا المابم المنلماي الاخمه 

فااي قتاال الحاا  ، اقااد  اادنلا قالاادا لالاامر األنظاالر  اا  الماابم العقناادي 

االحقنقااة  ا . اجتهااد  اادنلا فااي ابعاالد الجلناام العقناادي  اا  األماابلب تعماادا

المبم المنلمي كلا العنفل جدا الل يك  يشاكل  ي خطام كبنام  أار الدالاة 

فااللح   هااو ا تبل ااه كاالنوا الااعفلء جاادا، الاانس  ناادهل  يااة قااوو . العبلماانة

ح   مج   دو  مات ، نل قُتل بدلنل  ا ال. يمتخد ونهل الد الدالة العبلمنة

 . الل يتحمن اصحلبه، اال قل وا بأفعله تهدد     المجتم  االدالة

ابمل اا األ م كذلغ، فها المبم المئنمي في قتل الح   هو قوله بللحأوه   

اهذا الذي  خفله ا أفأه  دنلا اباماهنل  ا  األمابلب لناداف  . االدو الوجود

األناه يعأال  ا قاوه .   مابم قتال الحا     الح  ، اياُلمر االنظالر  ا
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الح   بللحأوه االدو الوجود يكفي الده لأحكل  أر الح   بللقتال ا ادل 

التعلطف  عه    جهة، اقوله بذلغ يجعال  ا  الواجام  أار المماأمن  قتأاه 

ا   يداف   ناه .ا   يقوه بذلغ فقد كفم بدي  اشم ل قطعل.    جهة  خمك

 .بمقولته فهو جلهل بحلله  ا يقوه

اقوه الح   بولدو الوجود االذي  خفله ا أفأه الالوفي  ادنلا اباماهنل    

هو   م نلبه تلريخنل ذكمته كتم الالوفنة اأنمهل    كتم التلريخ االمأل 

   ذلغ  ث   قواه لأح   تشهد  أر قوله بولدو الوجود    كتام . االنحل

قوله بولدو الوجود ، قاله    ند ل  ظهم الح   نهل ،  نه . الالوفنة اأنمهل

لقااد فضااحنل (: )) هااـ 212ت )ااانخ الالااوفنة  بااو القلماال الجننااد البغاادادي  

 :   نهل قوه الحمن  الح   ا  .1365((الح   

 مبحلنغ مبحلني***  نل  نه ب  اغ 

 .1366ا النلنغ  النلني*** تولندن تولندي 

 ال رااه ا نهل  .1368« ل في الجبة إال هللا  » ا  1367« نل الحا»  )):اقوله   

:  نبأنل با  الفاتح،  نبأنال  حماد با  الحمان  قاله))  الخطنم البغدادي بهمنلده 

كنه  نال االحمان  : " ممعه الشبأي يقوه: ممعه  نالور ب   بد هللا يقوه

بمعناار  ا . 1369"((ااانبل االاادا إال  نااه  ظهاام اكتمااه -الحاا  -باا   نالااور

ل  ظهمهل الح   لكال  أناه الح   االشبأي كلنل يقوالا بولدو الوجود، فأم

 . أملء بغداد بللقتل

ا نهل  ل ذكمه الخطنم البغدادي الل يُشم إلناه  ادنلا اباماهنل، فاذكم  ا     

 نوانه    الاملم  الاملنل )) النلا اجداا  ند الح    لد كتلبل    كتبه  

فألضام ا امض  أناه فقاله هاذا ... إلر فا ا با  فا ا ، ف ُوجاه إلار بغاداد 

 ل : كنه تد ي النبوو فالمت تد ي المبوبنة، فقله: فقللوا .نل كتبته خطي ا 

اد ي المبوبنة الك  هذا  ن  الجم   ندنل هل الكلتم اال هللا ا نال االناد فناه 

آلة فقنل هل  عغ  لد فقله نعال ابا   طالء ا باو  حماد الحميامي ا باو بكام 

وجااود، ااالااح  اا  ذلااغ  ا الحاا    ظهاام قولااه بولاادو ال. 1370 (( الشاابأي 

فل تمر الح   اامح لهل  قندته في قوله بولادو . االنلا انتبهوا إلر ذلغ

ا بقاام  نهاال بأنااه لاال يااد  المبوبنااة، اإنماال هااو  باام  اا  ذلااغ بعاان  . الوجااود
                                                 

1365
 .  215: ،   2112جواهم التالور ، جم  اتعأنا معند  لاور،،  كتبة ا داب ا القلهمو، : يحنر ب   علذ  
1366
 .  122: إيقلظ الهمل امح  ت  الحكل ،  : اب   جنبة 
1367
 .  31:   1إلنلء  أول الدي ،   : الغاالي 
1368
 .  131:   2افنلت األ نلا ، دار صلدر، بنمات ،   : اب  خأكلا 
1369
 . 533:   11منم    ل النب ء،   : ا الذهبي.  121:   1تلريخ بغداد،   : الخطنم البغدادي 
1370
 .  122:   1تلريخ بغداد ،   : الخطنم البغدادي 



331 

 

األاه يُنظم : بمعنر  ا قوله بولدو الوجود له  متبتلا. الجم  ال بعن  الفم 

النظم إلنهل  أار  نهال  جاااء إلنهل بعن  الفم ،  ي التفميا بن  المخأوقلت ا

اهاذا المعنار نقأناله مالبقل  ا  . اا تدادات لبصل الذي هو هللا لمم   مه

االممتبة الثلننة، هاي  ان  الجما ، بمعنار النظام إلار الكاوا . الغاالي  يضل

 .  كأه بأنه هو هللا، اهللا هو الكوا

نااه قااله بااأا ناال اا  اادنلا ابااماهنل انتقااد الماانخ اباا  تنمنااة بااد وك  :  رابعااا 

الح   قتل بلتفل  الممأمن ، ابلتفل  قضلتهل افقهالئهل، فاأنكم  أناه  ادنلا 

 .1371كمل   ل اب  تنمنة ذلغ اذكم  ا هذا االجمل  الموهول لل يحد 

فنماال يخاص اجماال  فقهالء بغااداد  أاار قتال الحاا  ، فاها كاالا اباا  : أقاول    

، . (1372) ي اابا  كثنامتنمنة قد لكله فأل ينفمد به، فقد لكله  يضل ابا  الجاو

اقاد ))، ا(( .لن  قتل بهجمال  الفقهالء ا كثام الالاوفنة : ))اقله هذا األخنم

ا جمعاوا  أار قتأاه اصاأبه، . اتفا  أمالء بغاداد  أار كفام الحا   ا ندقتاه

 .1373(( .اكلا  أملء بغداد إذ ذان هل الدننل

بللنمبة إلر اب  تنمنة فهو لل يقل  ل لكله  نه  دنلا ابماهنل، اإنمل ا  ل      

ا المقالود هنل  ا الح   لال يكا   قنادا بالانف : ))قله في  جمو  الفتلاك

   هذه األصنلر بل كلا قد قله    األقواه التر توجم الكفم االقتل بهتفل  

دتاه اجالب ا ند ل ُمبل اب  تنمناة  ا  الحا   ا قن.1374((طوائف الممأمن 

الحمد هلل    ا تقد  ل يعتقده الح      المقلالت التار قتال الحا   : ))بقوله

 أنهل فهو كلفم  متد بلتفل  الممأمن  فها الممأمن  إنمال قتأاوه  أار الحأاوه 

:  نال هللا،اقولاه: ااشتحلد انحو ذلغ     قلالت  هل الاندقة ااشلحالد كقولاه

ابللجمأة ف  خ ر بن  اال ة  ا    قله  ...إله فر المملء اإله في األرض 

بحأوه هللا فر البشم ااتحلده به اإا البشام يكاوا إلهال اهاذا  ا  ا لهاة فهاو 

إا الحا   لال : اقاله  يضال. 1375((كلفم  بلح الدل ا أار هاذا قتال الحا    

 .(1376)يُقتل  ظأو ل، ألا  ل  ظهمه جعل قتأه ااجبل  أر الممأمن 

 دنلا ابماهنل لال يكا  نايهال اال  نالافل  ناد ل تكأال ابذلغ يتبن  جأنل  ا    

   الح   ا  قة الحنلبأة به، فنمام إلناه   ام  ختأقال، ا لاله إلار تالريخ 

. بغداد كذبل اخدا ل، فأل يوجد فنه اال فنه أنمه    كتم التاماجل االتاواريخ
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ا نكاام  ا يكااوا لااد   جماال   أاار قتاال الحاا   ااتهاال اباا  تنمنااة بحكليتااه، 

كمل اناه لال . افتماء  أنه كمل بننله، الل يك    ننل في نقل ك ل اب  تنمنةاهذا 

فعادنلا ابااماهنل . يكا  ا ننال اال  نالافل  نااد ل تكأال  ا   مابلب قتاال الحا  

بللااث  حاامر  خاالد  أناام  نالااف اال  حليااد ينتالاام ألهوائااه ا فكاالره 

 اهااذا الماانه  طبقااه  اادنلا فااي كاال. بااللغي االخاادا   أاار لماالب الحقنقااة 

المجاالالت التااي تكأاال فنهاال،  اا  فأماافة اتالااور، اتشاان  اتاالريخ، اتغمياام 

إناااه بللاااث يفتقاااد إلااار المااانه  العأماااي الالاااحنح، افلقاااد . اتطاااور  ضاااوي

 . لأموالو نة ااشناللر إال  ل اافا هواه ااتجلهلته المذهبنة

 

، يتعأاا بلنتقالد  ادنلا -    واقف  دنلا التلريخنة  -: الموقف الرابع      

 مأمال " ثال )): نل للخبلري منف ب   مام التمنماي، فكالا  مال قللاهابماه

 مأماا ت إفااغ ا  ار "  مأماال القعقاال  باا   مااما" .. "الحماا  ا الحماان 

تعتمد راايلت منف ب   مم التمنماي اهاو  كبام كاذاب فاي تالريخ .. اكذب 

فأاس خنام : "يقوه يحنر اب   عان  ، المااو بشهلدو كل  أملء الحديث كذاب

مانف ابا   مام التمنماي  اتهل : قد اتهل بللاندقة كمل قاله ابا  لبالا  ا"  نه

 يااف ، ماانف اباا   ماام التمنمااي خأااا لناال تلريخاالً لاال يوجااد يو االً  .بللاندقااة

" رلماة هللا  أناه"التلريخ كأه اا تمدت راايلت ا  ياور الطبامي لبماف 

، ا قد مل  في تلريخاه نملنمباة رااياة لمانف با   مام، لكنه مل  انقل فقط

مبعمبة ا نحو  ربعن   ا مابعمبة ا خماس ا ن ناوا رااياة  نهال  ا  تأمناذ 

 هاااااااذا المجااااااال اهاااااااو كاااااااذاب  يضااااااالً اهاااااااو ااااااااعنم ابااااااا  إباااااااماهنل

فنمل يتعأا بفتناة  ثمالا كال  الرااه .. تلريخ    الكذب .. كذاب قوالً االدا 

 كلذيم ال  اه لهل    آخم .. كذب ا كل  ل راي    الجمل ا صفن  كذب 

 . 1377(( في تلريخنل

 

 اال، نعاال ماانف باا   ماام التمنمااي الااعفه  أماالء الحااديث، لكاانهل  :أقااول    

تكأمااوا فنااه بحااا ا ااده ا أاال ، الاال يتكأمااوا فنااه بكااذب اجهاال ،اتعالاام 

إنهااال كمااال الاااعفوه ، ااتهماااوه بللتحاااديث . اتشااان  كمااال فعااال  نااالا اباااماهنل

ه بللموالو لت االمااية    الكذابن  االمجهاولن ، اأنام ذلاغ ، فقاد اصاف

 ماااادو فااااي : ))  قااااله اباااا  لجاااام.  1378الااااذهبي بأنااااه إخباااالري  اااالرر

بعض  للديثه  شهورو ا ل تهل  نكمو لل  : ))اقله اب   دي. 1379((التلريخ

                                                 
1377
 .  - 27/5/2013تفميغلت  دنلا ابماهنل، تفميغ  مملء الجنلر، : ا ننل التلريخي كل هو بلئس ،  وق :  دنلا ابماهنل 
1378
 .   35:   2الضعفلء ،  : ا اب  الجو ي . 292:   1ا المغني ،  . ال 353:   3المنااا ،  : الذهبي  
1379
 .  804:   1التقميم،   : اب  لجم 
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فحله منف ب   مم التمنماي لانس هاو كمال اصافه  ادنلا .1380((يتلب   أنهل

 . ابماهنل، فهو  لم  لله    داا اغ 

ن  اهو لله الركه فنه كثنم ذلغ هو لله اشخبلري منف ب   مم التمنم    

اقاد  أفأهال  ادنلا .    االخبلرين  ، بل اكلنوا  مو   نه في جوانام كثنامو

فأاو كالا نايهال ُ نالافل لمال صام جالل أضابه  أار . ابماهنل لغلية فاي نفماه

منف ب   مم بحا ابغنم لا، المل بللغ فاي ذ اه اتقاايل  مأاه  ا  جهاة ، 

الشانعة الاذي  هال  كثام انحمافال ااأفل  ا  جهاة  خامك كثناما  ا  إخبالريي 

نالام با   ااالل :   انهل  اث .  اال ال اكاذبل  ا  مانف با   مام التمنماي

،   رخ  شهور ا تمد  أنه الطبمي كثناما فاي ( هـ212ت)العطلر البغدادي

كذاب رافضي  غلٍه ، لديثه فنه : ا قله  نه نقلد  هل الحديث .  1381تلريخه

 . 1382   الضعفلء االطماب ا خطأ كثنم ، ا راك المنلكنم

، إخبالري  شاهور ( هـ212ت) حمد ب   مم الواقدي البغدادي:  ا نهل     

،  ااا  الشااانعة الاااذي  اندماااوا بااان   هااال المااانة فاااأظهماا التمااان  ا خفاااوا 

،لااه  الاانفلت كثناامو فااي المغاال ي  االماانقم ا الطبقاالت ، لكنااه  1383الاامفض

ي كتبااه الغااث يفتقااد إلاار الماانه  العأمااي الالااحنح ، فهااو لاانس بثقااة ا خأقااط فاا

 .  1384بللممن  ا الخم  بللدر الثمن  ، ا قله  نهل اش لل الشلفعي إنهل كذب

 بد الاملم  با  خاما  ، جما  بان  الحاديث ا األخبالر، اكالا : ا نهل     

يوصل  الماايلت الممامنل ، اراي  خبلرا طع  فنهل في الشنخن   بي بكم 

افنااه يقااوه الحاالفظ اباا  . -رالااي هللا  نهماال –الالااديا ا ماام باا  الخطاالب 

هااذا ا هللا هااو الشاانخ المغتاام الااذي ظاال مااعنه ، فهنااه كاالا لاالفظ : )) لجاام 

  لناه ، ا لاه الملأاة الواماعة  االطاا   الكثنام ا اشللطاة ، ا بعاد هاذا  اال 

 .  1385((انتف  بعأمه ، ف   تبر  أر لمنم المافضة 

،   رخ  شهور ، قله فنه ( هـ152ت ) بو  خنف لوط ب  يحنر : ا نهل    

 تهل بللكذب لنس بثقة ،  تمان ال يوناا باه ، اانعي  حتام  : نقلد الحديث 

 .  1386صللم  خبلرهل ، يماي    الكذابن  االمجهولن 

                                                 
1380
 . 202:   3: تهذيم التهذيم ،  : اب  لجم 
1381
 .    ذلغ انظم الفالل الثللث  
1382
 .   160:   3الضعفلء ،  : ا اب  الجو ي.  28:  7المالدر الملبا ،  : ا الذهبي. 300:  8الضعفلء،  : العقنأي 
1383
 درمة المااو الكذابن  في رااية التلريخ : نلقش  ذلغ ابننه بللشواهد  نه كلا انعنل  ندمل بن   هل المنة، بننه هذا في كتلبي 

 .االكتلب  نشور ارقنل اإلكتماننل. اشم  ي اتداينه 
1384
 .  862،،  858:  9المنقم   : الذهبي  
1385
 .   888:   3لملا المنااا ،   
1386

 .   320:   7ا المنم ،   . 504:   5المالدر الملبا ،  :  الذهبي 
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  رخ انعي ال ( : هـ2: )اشخبلري  المعمار بشوكم البالمي : ا نهل   

 .  1387يعتمد  أنه ، كلا يض  األللديث ا األخبلر ااألمفلر

بالا :  ا نهل        كالا :  حماد با  المالئم الكأباي الكاوفي ، قاله فناه ابا  ل 

اهاذا الكاذاب هاو الاذي .بللكوفة كاذابلا ،  لادهمل  حماد با  المالئم الكأباي 

صاأر هللا -إا جبميل كلا يمأي الولي  أر المموه: افتمك الخبم الذي فنه 

الولي فأ  ه  أار فأمل دخل المموه الخ ء ، ااصل جبميل  – أنه ا مأل 

 . اهذا خبم بلطل راايه كلفم  نديا .  1388 أي ب   بي طللم

كاذاب ( هاـ211ت)هشلل ب   حماد با  المالئم الكأباي الكاوفي:  ا نهل       

 . 1389كأبنه ، راك األخبلر الموالو ة

جمل اااة  ااا  الشااانعة الكاااذابن  ، كلناااه  عمافاااة بللكاااذب ، هاااي : ا ااانهل      

 حمااد باا  : الناالا الكااذابن  ،  اا  رؤامااهل ، مااملهل  1390الجمل ااة المااببنة

ا    فكلرهل الخمافنة ، . ،ا جلبم ب  يايد الجعفي ( هـ2: )الملئم الكأبي 

الا ل بأا  أنل في المملء ،ا  نه منمج  إلار الادننل ،ا كالا رااند الهجامي 

 .  1391 نه دابة األرض: المببي يقوه لعأي ب   بي طللم 

عة المعاامافن  بللكااذب، الاامب  اانهل هاا الء  اا  رااو اإخباالريي الشاان    

فعاال ذلااغ انتالاالرا لتشاانعه .  اادنلا صاافحل، اهاال  مااو   اا  ماانف باا   ماام

 .اطعنل في منف االطلئفة التي ينتمي إلنهل

مانف با   مام : ))إا     جل فلت  دنلا ابماهنل، قوله    منف  :ثانيا  

(. (التمنماي اهااو  كبام كااذاب فااي تالريخ الاامااو بشااهلدو كال  أماالء الحااديث 

اقوله هذا   ل بلطل قطعل، اكلا يجم  أناه  ا يُونقاه إا كالا صالدقل فنمال 

لاال يونقااه، ألنااه كاالذب اُ حاامر اأناام نايااه اال . نماابه إلاار  أماالء الحااديث

إا قوله هذا هو  جل فة انعنة    داا اغ، قللهال لغلياة .  ُ نالف فنمل قلله

لكاانهل لاال  ، نعاال لقااد تكأاال  أماالء الحااديث فااي ماانف االااعفوه ،.  فااي نفمااه

يحكمااوا  أاار كاال راايلتااه الحديثنااة االتلريخنااة بااللبط ا  باادا، اال قااللوا  اال 

باال ا تمفااوا لااه .    مااه  اادنلا انماابه إلاانهل  ارا ابهتلناال، ظأماال ا ااداانل

بكفلءته ا أمه في التلريخ، التر في الحديث لال يحكماوا  أار كال  ال رااه 

                                                 
1387
 .  154:   3الأملا ،  : ا اب  لجم . 391:  3المنااا ،  : الذهبي  
1388
 . مبا ذكمه في المبحث األاه    الفالل األاه  
1389
 .  196:   6المالدر الملبا ،  : ا اب  لجم . 49:  7ا المنااا ، ،  102،  101:  10المنقم،  : الذهبي  
1390
نمبة لعبد هللا ب  مبأ النهودي المتممأل ،  ظهم اشم ل ا معر إلر الكند له ،ا  خبلره  عمافة في كتم التواريخ ا المقلالت ،  ند  

 . المننن  ا الشنعة  أر لد مواء 
1391
الضعفلء : ا العقنأي . 829:  8الأملا ،  : ا اب  لجم . 159:  6،   79:   3،  207:   2 نااا ،  : الذهبي  

 1 :129  . 
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ااصافه ابا  .  1392 الرر إخبالري:  بدلنل  ا الذهبي اصفه بأنه. بللبط ا

: اقاله ابا   ادي. 1393((العنف الحديث  مدو في التالريخ: ))  لجم بقوله 

فمانف لانس . 1394((بعض  للديثه  شهورو ا ل تهل  نكمو لل يتالب   أنهال))

فهو اخبلري  لرر، ا مادو فاي التالريخ، ابعاض  للديثاه . كمل   ل  دنلا

طامر لغليالت فاي فكا ل  ادنلا بلطال، افناه أأاو ات.  قبولة النمه  نكامو

 .نفمه

ابمل  ا األ م كاذلغ فأكاذب الامااو لانس هاو مانف با   مام التمنماي كمال   

.   ل  دنلا، اإنمال  كاذبهل رااو الشانعة الاذي   خفار لاللهل  ادنلا اباماهنل

 ا  ذلاغ  اث  قاوه اش الل  للاغ فاي . اهذا نلبه بشهلدو كبلر  أملء الحاديث

لال  ر : اقاله الشالفعي .هنهل يكاذبوا ال تكأموهل ، ال تاماا  انهل ، فا: الشنعة

المل العأل    كل  ال لقناه  إال : ا اقله اميغ . اهد بللاار    المافضة 

: اقاله ياياد با  هالراا .المافضة ، فهنهل يضعوا الحديث ا يتخذاناه دينال 

يُكتااام  ااا  كااال صاااللم بد اااة إذا لااال يكااا  دا ناااة  إال المافضاااة ، فاااهنهل 

 .1395يكذبوا

 

المافضااة  كااذب خأااا هللا ،ا  كااذب : باا  قاانل الجو يااة اقااله المحقااا       

 كثم  ل تمايه المافضة كذب : ا قله الحلفظ  امس الدي  الذهبي .الطوائف 

،ا ا د بهاال راايااة األبلطناال ،ا رد  اال فااي الالااحلح ا األماالنند ،ا تكفناام 

الشاانعة ال يونااا : ا قااله  اباا  لجاام  . الالااحلبة ،ا التاادنم بللتقنااة ا النفاال 

ا ماال ي كااد  اال قللااه هاا الء  اا  المافضااة ،  ا  اال كذبااه الشاانعة . 1396باانقأهل

قُدر بنحاو  –رالي هللا  نهل  –اش ل نة  أر  أي ب   بي طللم ا آه البنه 

 . 1397ن نملئة  لف لديث

كمل  نه ال يالاح  قا  اال  أمال  ا يقاله باأا كال  ال رااه مانف  كاذاب،   

بمال قأناله، ايماتحنل  ا  فهاذا   ال بلطال. اانه اختأا تلريخل لل يوجد  صا 

األا مانف با   مام كالا  لرفال ا مادو فاي التالريخ ا ا  . يوجد في الواق 

اصاافه بااذلغ انمااي باال . هاذا لللااه ال يُمكاا   ا يااماي تلريخاال كأاه  كااذاب 

                                                 
1392
 .   35:   2الضعفلء ،  : ا اب  الجو ي . 292:   1ا المغني ،  . ال 353:   3المنااا ،  : الذهبي  
1393
 .  804:   1التقميم،   : اب  لجم 
1394
 . 202:   3: التهذيم ،   تهذيم: اب  لجم 
1395
 .  186:   1نفس المالدر ،  : الذهبي :    قواه ه الء انظم  
1396
: ا اب  لجم . 119، 114:  1المنااا ،  .  93:  10المنقم ،  : ا  الذهبي. 152، 57، 52: المنلر المننف ،  : اب  القنل  

 .  119:  2الأملا ،  
1397
 .   105: نقد المنقوه ،  : اب  القنل  
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كمال  ناه . اتنلمر المااو الشانعة الاذي  هال  كثام النالا كاذبل كمال بنناله   ا ه

ثلله    رااو  هل المانة يكاذبوا يجم  ا ال يغنم  نل  ا منف ب   مم ا  

. ايحمفوا األخبلر ألهوائهل ا الللحهل ، اال يفعأوا ذلغ تادينل اال ا تقالدا

اهااذا خاا ر رااو الشاانعة اش ل نااة فهاال يتعمااداا الكااذب االتحميااف تعباادا 

اتعماادا ألا  اا  اصااوه دياانهل التقنااة، اهااي تعنااي الكااذب االنفاال  كماال بننااله 

لمالاللح دننوياة  ا  ا تقالده  ا ذلاغ لامال  فشتلا    يكذب ايحامر. ملبقل

اباان   اا  يعتقااد اا  ملرمااته لأكااذب االتحميااف هااو   اام لاا ه ا باالدو ، 

هذا المفلرقة الغميبة .  !!!!ا أ ور به، ا   يتوم  فنه له  جم كبنم  ند هللا

االمضحكة االطل ة الكبمك التاي  فمادت التالريخ  كثام  ا  أنمهال تنلمالهل 

ء ظهمه ، اصام جالل أضابه القاده  أار مانف با   دنلا اجعأهل    ارا

 مم التمنماي اتنلمار رااو الشانعة الكاذابن  االمحامفن  الاذي  يفعأاوا ذلاغ 

 .  تطبنقل االتاا ل بعقندو التقنة التي هي     صوه دينهل كمل بننلهل ملبقل

إا  مل يبطل   ل  دنلا ايكشفه فنمل قلله    مانف با   مام بأناه  :ثالثا   

 ا  كثم األخبلر التي بن  بلجمل ، ا نه  ختأا تلريخل لل يُوجد، هو  كبم الكذا

   ذلغ  اث   ال . رااهل منف رااهل  يضل الشنعة في كتبهل    أنم طميقه

ال  خبالرهل، لكناه لال ينفامد  رااه     بد هللا ب  مبأ ا صحلبه، فهاو قاد فالق

اردت فهاي قاد . بهل كمل   ل بعض الشنعة المعلصمي  لغليالت فاي نفوماهل

 نهال  اث  ، كتالب .  يضل في  اللدر الشنعة     أنم طميا منف ب   مم

 اا  قااد لء اكباالر  أماالء  –اختناالر  عمفااة المجااله ألبااي جعفاام الطومااي 

اارد  دو راايلت  مندو تتكأل     بد هللا با  مابأ  ا  داا طمياا  -الشنعة

دنني لا: لدنني  حمد ب  قولوياه القماي، قاله: ))منف ب   مم،  نهل ، قوله

لادنني با   ثمالا العبادي،  ا  : معد ب   بد هللا ب   باي خأاف القماي، قاله

لادنني  باي،  ا   باي : يونس ب   بد الملم ،  ا   باد هللا با  مانلا، قاله

جعفااام  أناااه المااا ل اا  باااد هللا بااا  مااابأ كااالا ياااد ر النباااوو اياااا ل  ا 

   .1398(...(فبأغ ذلغ(. تعللر    ذلغ)  نمالم  نن   أنه الم ل هو هللا 

ا نهل  يضل اب  بلبويه القمي تكأل    اب  مبأ    داا اشاالرو إلار مانف، 

ا   ذلغ  يضل رااية  ماندو  اردهال  باو جعفام . 1399كمل في كتلبه الخالله

:)) الطومي في كتلباه األ اللي  ا  ابا  مابأ لنماه  ا  طمياا مانف ، فقاله

لت،  خبمناي  باو لفاص  مام با   حماد الايا:  خبمنل  حمد با   حماد، قاله

لاادننل  لمااد باا   نالااور : لاادننل  بااو الحماا   أااي باا  العباالا، قااله: قااله

                                                 
1398
 .  20:   2 عمفة اختنلر المجله،   :  بو جعفم الطومي 
1399
 . 176:   3الخالله ،   : اب  بلبويه القمي 
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لادننل  مالر : لدننل ابا   ننناة، قاله: لدننل  بد الم ا ، قله: الم لدي، قله

جاالء المماانم باا  نجبااة إلاار   ناام : ماامعه  باال الطفناال يقااوه: الاادهني، قااله

 أناه )نم الما  نن   تأببل بعبد هللا ب  مبأ، فقله له   (  أنه الم ل)الم  نن  

 .1400((:...فقااله. يكااذب  أاار هللا ا أاار رمااوله:  اال اااأنغ   فقااله(: الماا ل

 . اهنلن راايلت انعنة اخمك كثنمو اردت في الماللدر الشنعة

ا  ل في الماللدر المننة، فهي  يضل  اردت  خبلرا     بد هللا ب  مبأ    

راايتن  فقط،  اردت بأملنند لنس فنهل منف ب   مم التمنمي،  ذكم  نهل

 فلدهل  ا الالحلبي  بل الطفنل راك  نه ر ك اب   1402األالر: 1401همل

: الموداء جيء به إلر  أي ب   بي طللم ا هو  أر المنبم ، ا قنل له  نه 

 .  1403إنه يكذب  أر هللا ا رموله

ا الثلننة رااهل  مما ب   م ا  البلهأي    اعبة ب  الحجل         

،  فلدهل  ا  بد هللا ب  مبأ  1404اهم الجهني مأمة ب  كهنل     يد ب 

 1405في  بي بكم ا  مم فأنكم  أنه  أي ب   بي طللم - ي يطع –كلا يق  

 . 

 

اباااذلغ يتبااان  جأنااال بطااا ا   ااال  ااادنلا فنمااال افتاااماه  أااار مااانف بااا      

فعدنلا قاله ذلاغ  جها ،  ا تعمادا انتالالرا لتشانعه .  ممالتمنمي انمبه إلنه

بلش دال  أر منف با   مام ظأمال ا اداانل لكاي يجعال النالا فهو قد لكل .

يُشككوا فنمل رااه     بد هللا ب  مبأ ا صحلبه    نشاأو التشان  اش ال ي، 

فعدنلا  راد  ا  ذلاغ اال ادال . اانهل هل الذي  اختأقوه ، اانه صنل ة يهودية

نس  ختأقل نفي هذه الحقنقة ، لنُقله فنمل بعد  ا التشن  هو    دي  اشم ل ال

هااو صاانل ة  -المافضااي -االحقنقااة اا التشاان  اش اال ي. اال صاانل ة يهوديااة

يهودياة  قطعال،  بادلنل القامآا الكاميل االمانة الالاحنحة الموافقاة لاه ابادلنل 

 .تلريخ المببنة التي  جمعه الماللدر المننة االشنعنة  أر ذكمه اتأكنده

                                                 
1400
 .  282:   1األ للي،   :  بو جعفم الطومي 
1401
 . بحو  لوه الخ فة االفتنة الكبمك : جمعه طلئفة  نهل في كتلبي 
عبد هللا يحي بن الحسن ، و أبو الحسين بن أبو : ال يوجد من بين رجالها سيف بن عمر ، و رجالها هم  1402

األبنوسي ،و  أحمد بن عبيد بن الفضل ،و  أبو نعيم محمد بن عبد الواحد ،و علي بن محمد بن حزقة ،و محمد 
و هؤالء كلهم ثقات . بن الحسن ،و احمد بن أبي خيثمة ،و  محمد بن عباد ، سفيان الثوري، و عمار الدهني  

 .  23: لمان بن فهد العودة ، اإلنقاذ من دعاوى اإلنقاذ صعلى ما حققه الباحث س
 .  2: ص 21تاريخ دمشق ، ج : ابن عساكر  1403
 1ه،ج 1315، الرياض، 1تذكرة الحفاظ ، حققه حمدي السلفي، ط: الذهبي : هؤالء كلهم ثقات ، أنظر  1404
، جدة ، دار الثقافة  2و الكاشف ، ط.  211-211: ص5، ج  111: ص 3و السّير ، ج.و ما بعدها  113: ص

، سوريا، دار الرشيد 1تقريب التهذيب ، حققه محمد عوامة، ط: و ابن حجر .  11: ص 2هج 1313اإلسالمية، 
 و . 321: ص 1ج  1111،

 .   211: ص 3ج  1111، بيروت، مؤسسة األعلمي، 3لسان الميزان ، ط: ابن حجر  1405
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التاي رااهال الطبامي  اإ ل إالرو  دنلا لمقدار راايالت مانف با   مام     

ره  ا  ماه، ألنااه   ام نمابي، يختأااف  ا  كتالب إلاار  فالأل م لانس كماال صاوق

فقاد تكثام راايالت مانف فاي الطبامي، لكا  قاد تكثام راايالت إخبالري . آخم

ا أناه فانح  . آخم العنف في كتلب آخم اتقل فناه راايالت مانف  ا تنعادل

ياالت إخباالريي إذا رجعناال إلاار كتاالب تاالريخ الطباامي  ااث ، فماانجد  ا  ماا

. الشنعة فنه  كثم     ماايلت االخبلرين  الضعفلء المنتمبن  إلر  هل المنة

فقااد  لالاانُه  اا  رااياالت الشاانعة  نااد الطباامي فوجاادتهل :  اا  ذلااغ  ااث 

 : كل تي

 .1406رااية 12 حمد ب  الملئم الكأبي ،  ثمُت له  أر  - 

 . 1407رااية 55هشلل  حمد ب  الملئم الكأبي ،  ثمُت له  أر  -

رااياة، اكثناما  ال  331 حمد ب   مام الواقادي ،  لالانُه لاه  كثام  ا    -

 . 1408 حمد ب   مم: ارد ذكمه بلمل 

 . 1409رااية  112 بو  خنف لوط ب  يحنر ،  ثمُت له  أر  كثم      -

 جمااو  رااياالت  ماانف باا  : تقلبأهاال . راايااة ااانعنة  1111:  جمو هاال   

راايااة، اال تايااد  اا  ذلااغ إال  211 ماام التمنمااي ،  لالاانُه لااه  كثاام  اا  

النس صحنحل قوه  دنلا باأا  جماو  راايالت مانف .  1410ببض  راايلت

فهاذه  بللغاة ال تالاح، قللهال لغلياة فاي .رااياة 111في تلريخ الطبمي بأغاه 

 .نفمه

 

اإذا بحثل    نفاس ها الء الامااو الاذي  راك  انهل الطبامي ، فاي كتالب    

الاااو ه األملمااي تاااماجل الشاااعماء  و -األأاالني ألباااي الفاام  األصااافهلني 

 :فهننل منجد  مايلتهل كل تي   -االأغوين  ا المغنن  

 .رااية  25 حمد ب  الملئم الكأبي ، له نحو  -

 .رااية 211هشلل ب   حمد الكأبي ، له قمابة  - 

 . رااية  11 حمد ب   مم الواقدي له نحو  -

 .  رااية  23 بو  خنف لوط ب  يحنر له نحو  -

                                                 
1406
 .645،  6739، 631:  3،   662،  518،  277،  271،  215،  81:   2،   566، 516:  1  : انظم  ث   
1407
 .  232،  212،  217:   8،   820،  800،  397:   3،   362، 110،  107، 97:  1 :انظم  ث   
1408
 .  366،   329،  672، 552، 517:   8،   679،  174:   3،  11،  10:  2،   854:   1 : انظم  ث   
1409
 .382،  380، 334:   8،  312، 303، 246، 232:   3،  118، 112، 42، 76:   3،  267:  2 : انظم  ث  
1410
 .  54، 57، 56، 55، 58، 53، 51، 50:  3،  866، 800، 371، 334،  319،  277،  268:   2 : انظم  ث  
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  ل بللنمبة لمانف با   مام التمنماي فأال  جاد لاه . رااية  311: جمو هل    

في كتلب األألني ألبي الفم  األصفهلني  إال  ربا  راايالت نقال ن نال  نهال 

 .    الطبمي

ابااذلغ يتباان  بلألرقاالل  ا رااو الشاانعة هاال  كثاام الطوائااف كااذبل ااخت قاال   

فاأي   ال   ماه . األأالني لبخبلر ارااية لهل، في كتالبي تالريخ الطبامي، ا

 اادنلا ابااماهنل باااأا ماانف باا   مااام هااو  كااذب الااامااو ا كثاامهل اخت قااال 

لأماايلت ا نه اختأا تلريخل كأه كذب، ا ا الطبمي  فماد تلريخاه بماايالت 

ماانف   هااذا   اال بلطاال قطعاال قللااه  اادنلا لاانطع  فااي ماانف خلصااة ا هاال 

خفااي لااله الشاانعة الماانة  ل ااة بحكاال  ا ماانفل ينتمااي إلاانهل  اا  جهااة ، النُ 

ايتمتم  نهل  ا   نهال هال اكاذب الطوائاف قطعال، اقاد ا تماد الطبامي  أار 

 .راايلتهل  كثم  مل ا تمد  أر راايلت المننن 

 

 فلده  ا  دنلا  -    واقف  دنلا التلريخنة -: -الخام  -الموقف األخير 

ي، ابماهنل  الر إلر  ا المبحث األخنم الذي تضامنه كتالب المنخاوه لأغاالا

ا والااو ه ذكاام  نااوب ا ثللاام  بااي لننفااة ا ذهبااه هااو  بحااث لاال يكتبااه 

اامتشاهد  أار ذلاغ . الغاالي، اإنمل  كذاب  أنه،  دخأه فناه بعاض   دائاه

بأا كتلب رملئل الغاالي الذي نُشام لاديثل تضام  فاي  لادك رمالئأه إنكالر 

 الغاالي  ا يكوا كتم ذلغ المبحاث فاي  ثللام  باي لننفاة،اإنمل كذباه  أناه

، هاذه الممالئل كتبهال )): اتفالنل كا ل  ادنلا اباماهنل هاو. بعض الخالول

اص ً بللفلرمنة بعضهل لط ب  أل بعضهل لممتفتن  بعضهل لما طن   ثال 

منجم هذا ابعضهل لو راء ، اكلا يكثم  كلتباة الاو راء االتشاديد  أانهل ، 

قنل االً  ايكثاام  اا  ا اامهل انهاانهل ااالنكاالر  أاانهل رلمااة هللا تعااللر  أنااه ،

بللواجم ، فذكم ابو لل د نفمه في الدك رملئأه الفلرمنة انه دا  أنه فاي 

كتلبه المنخوه    تعأنقلت االصاوه كأمالت رديباة فاي لاا ا الل جأنال يبام  

الر هللا  نهل ، ال كتبهل ، اال له لظ فنهل ، ففمله جدا بهذا لملذا   انل قمات 

ثم     شمي  منة    لواه االصوه في ابلبي البلكم بماله قبل  هلء اك

خمااس ا شاامي  ماانة ، الاان  قاام ت المنخااوه ماالءني ايضاالً انااه تناالاه اباال 

لننفة بأملا ذرب مأنط ، اخم  ابل لننفة  ا  تحاه ياد الغاالاي كلناه ا الل 

ار   افقهاه الاو  ايهال االخاوو ا تنالقض ا جنام ، ربمال لادنه اخاواني 

كنف المجل يتوالأ بنبنذ  االبلبي    هذه الممللة قبل منوات طويأة ، ذكم

، ايأبس جأداً لكذا أنم  دبو  ايالأي اينالمر  ا  الالا و بضاماط قاله 

هال هاذه صا و : هذا  ذهم ابل لننفاة ، اهاذ ديناه ، قاله ! اص و صحنحة 

هاذا ا راء ااديد جاداً  أار اباي لننفاة ، ! . بعث هللا بهل النبنن  االمممأنن  
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اه  مو الال ارك  ا  نباه الار هاذا ، فلفملني جدا بفضل هللا انني قم ت اال

الا هااذا كتاالب أناام  طبااو  طبنعااي ، العأماالء لهاال  ااذر الاه  اامو يطباا  

اقم ت فنه االاه  مو العأي اكوا ااه    نبه الر اا ابل لل د يعتمر هنل 

،  متلء    اا اصحلب االهواء ه الء ، االعنالذ بالهلل االمفامقن  لجمل الت 

 نخوله  ل يقدح في اال لل الجأنل ابي لننفة ، الم  نن  دموا  أر لملنه في 

اهو يبم  الر هللا    ذالغ ، هذا ايء طنم الحمد هلل ، اهذا قدر اهذا ا ي 

 . 1411.((ام  ة قالد اال لل الغاالي هذا هو اا الء هللا 

 

ال تهمنل هنل  ثللم  بي لننفة التي تضمنهل كتالب المنخاوه، اإنمال  :أقول    

التأكد  مل قلله  دنلا بأا تأغ المثللام لال يكتبهال الغاالاي الذي يهمنل هنل هو 

اهاال .فااي المنخااوه، اإنماال ُكااذبه  أنااه ا دخأهاال بعااض خالااو ه فااي كتلبااه

اهل اتب  المانه  العأماي الالاحنح فاي إنبالت .  دنلا ابماهنل تأكد  مل قلله 

 :اتفالنل ذلغ فنمل يأتي.  ل قلله،  ل ال   

ل يالح، اال جم  الشاواهد االمعطنالت لنتأكاد إا  ل قلله  دنلا ابماهنل ل    

 مل قللاه، االشالهد الاذي ا تماد  أناه الاعنف جادا، بال لال يالاح، ألناه كالا 

ااالهدا  ائفاال اختأقااه بعااض المااـتأخمي  ا دخأااه فااي  اات  بعااض  خطوطاالت 

 : االشواهد ا تنة تُثبه ذلغ . رملئل إبي لل د الغاالي المتأخمو

فضلئل األنلل    رمالئل لجاة اشما ل "  لب إا  قدل نمخة لكت:  الهل       

، هااي نمااخة  كتبااة  يلصااوفنل بلمااطلنبوه، امتنمااخهل " بااي لل ااد الغاالااي

اتمتل  بأنهل قديمة اصحنحة لال يتالامر . هـ بمدينة انما 111كلتبهل منة 

ا ضاموا إلادك رمالئل هاذه المخطوطاة  ا الغاالاي  رمال .  1412فنهل  لد

هااـ  رمااللة جواباال  ماال اتهمااه بااه 311إلاار المااأطلا المااأجوقي نحااو ماانة 

لكاا  المااأطلا لاال ياامض بللممااللة اطأبااه بللحضااور لناادلي .  1413 علرالااوه

ا  ال  ال قنال  اا  : )) فكالا  مال قللاه الغاالاي. بشاهلدته ايامد  أار  خللفناه 

بالهلل الطللام الغللام " فا   تحمأاه  -رلماه هللا -طعني فاي اش الل  باي جننفاة

بأا ا تقلدي فاي  باي لننفاة " لذي ال إله إال هوالمدرن المهأغ الحي القنول ا

 -صاأر هللا  أناه– نه كلا  كثم أوصل      ة الُمالطفر  -رلمة هللا  أنه–

                                                 
1411
لحأقاة الثللثاة ، خطام  ادنلا ، ا 2113/  أماطس / 5مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 . DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
1412
فضلئل األنلل    رملئل لجاة اشما ل  باي لل اد الغاالاي، جمعهال الققهال ادرماهل ناور الادي  آه  أاي ، الادار :   بو لل د الغاالي 

 .  11،21: ،   1122التونمنة لأنشم، 
1413
 أاي ، الادار  فضلئل األنلل    رملئل لجاة اشما ل  باي لل اد الغاالاي، جمعهال الققهال ادرماهل ناور الادي  آه:   بو لل د الغاالي 

 . ا ل بعدهل" 3: ،   1122التونمنة لأنشم، 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
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فُكاال  اا  لكاار ااانبل أناام هااذا   اا   قناادتي اخطااي  ا لفظااي فهااو كاالذب 

))1414 . 

 

ااالح    اهلدو الغاالي،  نه لل ينكم بأنه كتم ك  ل يطعا  فاي  :  قوه     

في كتلبه المنخوه، اإنمل ا تامر بللتضام  بكتلبتاه لاه، لكناه قاله  بي لننفة 

بمعني  نه نقأه نق   ا  أنامه ،اهاذا الاذي يتفاا  ا  التالريخ . بأنه ال يتحمأه

ألناه  ا  الثلباه تلريخنال  ا الغاالاي نقال .االموجود ا ا في كتلبه المنخاوه

الجاويني     كتالب اانخه إ الل الحام ن  عظل  ل قلله     ثللم  بي لننفة 

الااذي  لفااه فااي تاامجنح  ااذهم "  غنااث الخأااا فااي تاامجنح القااوه االلااا ))" 

 .1415((الشلفعي  أر أنمه    المذاهم

ا  ل النص الذي  الر إلنه  دنلا  ابماهنل اا تمد  أنه فنمال قاله باه، فهاو   

 خطوطاة  -نص يمج  إلر  خطوطة  خمك  تأخمو    المخطوطة األالر

   بالرو أنام  وجاودو فاي المخطوطاة األالار اقاد تضام - كتبة  يال صاوفنل

ا والاعهل فاي مانل   .1417((تطعا  فاي اش الل: )) ، هاي1416األقدل ااألصح

فااي  يالل الالااغم  كتوبال  أاار  ناال  ُخاذ تعأنقاال صانفتُه:)) قااوه الغاالايالانص 

اقد  اد  أنه جمل ة بحكل الحمد  ا  " المنخوه    تعأنا األصوه" ظهمه 

 . 1418" (( بي لننفة( في اش للتطع  )قبل ن نن  منة بكأملت 

 

ااالح    النص  ا الغاالي لل ينكم بأنه كتم  بحثال  ا   باي لننفاة فاي    

المنخوه، اإنمل قله بأا جمل ة    الحملد  اداا  أر ك  ه    جهاة، الال 

تطع  ) اا ل  بلرو. يقل  نهل ادخأوا  بحث المثللم في كتلبه    جهة  خمك

النص ألنهل أنم  وجودو في المخطوطة األقدل  ، فهي ُ قحمة في(في اش لل 

فللشلهد الذي ا تمد  أنه  دنلا في   مه باأا  بحاث  ثللام  باي . ااألصح

اإنمل هاو .لننفة  ُقحل في المنخوه العنف جدا، اال يالح، اال يُثبه  ل قلله

 . الهد  أر  ا  بحث المثللم هو جاء    كتلب المنخوه

   

                                                 
1414
فضلئل األنلل    رملئل لجاة اشما ل  باي لل اد الغاالاي، جمعهال الققهال ادرماهل ناور الادي  آه  أاي ، الادار :   بو لل د الغاالي 

 .  32: ،   1122التونمنة لأنشم، 
1415
 . 333:   11،  هل ي   1113مات، ،   ممة الممللة، بن 1منم    ل النب ء، ط : الذهبي 
1416
فضلئل األنلل    رملئل لجاة اشما ل  باي لل اد الغاالاي، جمعهال الققهال ادرماهل ناور الادي  آه  أاي ، الادار :   بو لل د الغاالي 

 .11: ،   1122التونمنة لأنشم، 
1417
اشما ل  باي لل اد الغاالاي، جمعهال الققهال ادرماهل ناور الادي  آه  أاي ، الادار فضلئل األنلل    رملئل لجاة :   بو لل د الغاالي 

اقااد  ااالر المحقااا إلاار اا الكأماالت الموجااودو باان  ه لاانق  لنمااه  وجااودو فااي  خطوطااة  كتبااة . 35: ،   1122التونماانة لأنشاام، 

 .  11: نفس الممج ،  .   يلصوفنل، اهي األقدل ااألصح، اإنمل توجد في  خطوطلت  خمك
1418
فضلئل األنلل    رملئل لجاة اشما ل  باي لل اد الغاالاي، جمعهال الققهال ادرماهل ناور الادي  آه  أاي ، الادار :   بو لل د الغاالي 

 . 35: ،   1122التونمنة لأنشم، 
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جاال   رماالئل الغاالااي اهااو  اا   قمباالء الغاالااي  فاالده  ا  :الشاااهد الثاااني 

ا علصميه ذكم  نه  ناد ل اجادهل  بعثامو ا تفمقاة جمعهال فاي كتالب االاد 

االشاالهد هناال بعااد ل .1419خد ااة لهاال الأعأاال الأقمابااة التااي بننااه اباان  الغاالااي

 مفنل بجل   المملئل  نه  ناد ل  االر فاي إلادك رمالئل الكتالب إلار إنكالر 

الااي فنماال قللااه  اا   بااي لننفااة ، ذكاام ماابم ذلااغ بعااض الخالااول  أاار الغا

بوالوح اا تمار فقله بأا الغاالي  ناد ل كالا فاي  باد  طأاه لأعأال صانف 

جم  في آخم هاذا الكتالب " المنخوه    تعأنا األصوه)) "  ختالما ممله 

 -رلماه هللا  أناه -في قمب    كلأديق      ثللم  ذهم اش الل  باي لننفاة 

اقاد جما  فناه كال . و االغالم االممقة اأنمهال    كتلب الطهلرو االال 

اهااذا دلنال دا ااغ اقطعاي بااأا  بحاث المثللاام كتبااه . 1420((اانن   اا   ذهباه

الغاالي اهو جاء  صنل    كتلبه المنخاوه، الانس ُ قحمال فاي الكتالب كمال 

فهل  دنلا لل يم هذا النص الموجود في رمالئل الغاالاي ، ال . قله  دنلا  

الاماجح  ناه رآه إا كالا قام  . همه  ند ل لل يُعجباه   انه رآه اتمكه اراء ظ

 . المملئل كأهل

 فلده  ا  مل يُ كد  ا  بحث  ثللث  بي لننفة هو جاء  :الشاهد الثالث      

 اا  كتاالب المنخااوه الاانس  كااذابل اال ُ قحماال فااي الكتاالب، هااو  ا الماا رخ 

 ا الكتالب   ند ل تكأل    كتلب المنخوه اانتقده لل يقال( هـ231ت )الذهبي

تعاامض لأتحميااف، اال قااله  نااه توجااد نمااختلا  نااه  ختأفتاالا فنماال يتعأااا 

بللمثللاام؛ اإنماال  كااد اجودهاال ا بقاام  اا   اادل رالااله  أاار الغاالااي  نااد ل 

لأغاالاي كا ل فا  فاي إ الل ال  رك " المنخاوه " افي  ااخام : ))كتبهل، فقله

مثللاام كتبااه اقولااه هااذه اااهلدو قويااة ادا غااة بااأا  بحااث ال. 1421((نقأااه هناال

اهذه الشهلدو تتفا تمل ل    اهلدو . الغاالي في المنخوه النس  كذابل  أنه

كلتم رملئل الغاالي، ا   كتلب المنخوه كمل هاو ا ا  وجاود بان   يادينل، 

 .  1422ايتضم   ثللم  بي لننفة ا ذهبه

ذهام إلناه ، ا اناه تعماد ااالح  مل ذكمنله  ا  ادنلا اباماهنل  خطاأ فنمال    

قوله بلأفلله لأحقلئا التي  اردنلهل دفل ل     باي لل اد الغاالاي اانتالالرا 

له الم  أأوه فنه افي   مللاه الفأمافنة االفقهناة االالاوفنة االك  ناة التاي 

 .مبا  ا تنلالنلهل في فالوه ملبقة

                                                 
1419
آه  أاي ، الادار فضلئل األنلل    رملئل لجاة اشما ل  باي لل اد الغاالاي، جمعهال الققهال ادرماهل ناور الادي  :   بو لل د الغاالي 

 . 21،  22: ،   1122التونمنة لأنشم، 
1420
فضلئل األنلل    رملئل لجاة اشما ل  باي لل اد الغاالاي، جمعهال الققهال ادرماهل ناور الادي  آه  أاي ، الادار :   بو لل د الغاالي 

 . 31: ،   1122التونمنة لأنشم، 
1421
 . 333:   11،   1113 ،   ممة الممللة، بنمات، 1منم    ل النب ء، ط : الذهبي 
1422
 .511 -511: هـ ،   1311المنخوه في تعأنقلت األصوه، دار الفكم، د شا، :  بو لل د الغاالي:  نظم 
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ل ال  ا  يُمتنت   نه  ا  دنلا اباماهنل تع -الملدا -وختاما لهذا الفصل     

المااياالت الحديثنااة االتلريخنااة بهااواه ابنفعنااة اانتهل يااة أللباال، فوقاا  فااي 

الال يُخضاعهل لمانه  النقاد التالريخي إمانلدا اال  تنال . خطلء كثنمو ا تنو اة

ا ناد ل كالا ينقادهل لال ينقادهل بنفماه جمعال بان  . فاي  كثام  واقفاه التلريخناة

لبل  أار تحقنقالت بعاض النقالد النقدي  المتني اشمنلدي، اإنمل كلا يعتمد أل

فعل ذلغ ألنه يفتقد إلر  نه  نقد األخبلر  ملرمةا .   المتقد ن  االُمحدنن 

 .  تطبنقنل ،ف  يمأكه  مأنل اإا تظلهم به قوال

اتبن   يضل  ا  دنلا ابماهنل كالا كحلطام لنال فاي تعل أاه  ا  الماايالت   

داا نقااد اال تمحاانص الالااوفنة االشاانعنة، فقااد ا تمااد  أنهاال ادافاا   نهاال 

لكنااه  اا  جهااة  خاامك لاال يفعاال ذلااغ  اا  المااياالت المااننة فااي لاالالت .أللباال

كثناامو، لنمااه ألنهاال أناام صااحنحة، اإنماال ألنهاال تخااللف رأبلتااه ااتجلهلتااه 

ألا . اكثاامو تعالاابه لأبلطاالا وقفااه هااذا ااالهد  أاار قأااة  أمااه . المذهبنااة

.  ناال اتهلفتااالرااياالت الالااوفنة االشااانعة هااي  كثاام الماايااالت الااعفل ابط

، األنهال  -الكاذب االنفال  –االمبم في ذلغ   نهل  ماايلت تقول  أر التقنة 

األنهاال  خللفااة لأمااياالت الحديثنااة الموافقااة .  خللفااة لأقاامآا الكااميل أللباال

. األنهل  خللفة لأتالريخ الالاحنح الموافاا لأكتالب االمانة الالاحنحة. لأقمآا

ظمهاال الااعنفة  اا  داخأهاال افلقاادو فللمااياالت الالااوفنة االشاانعنة هااي فااي  ع

لك   دنلا ابماهنل تعل ال  عهال . لأموالو نة ااشناللر العأمي بللضمارو

في الغللم بللقبوه ااالمتم ل ا ادل النقاد  ا  جهاة، افضاأهل اقاد هل  أار 

 .الشم  االماايلت المننة    جهة  خمك

حديثنة ااتضح  يضل  ا  دنلا ابماهنل  ظهم رفضه لكثنم    الماايلت ال   

االتلريخنااة المااننة، اتكأاال  اا   شااكأته  اا  البخاالري اكثناام  اا  الممااياالت 

المننة؛ لكنه    جهاة  خامك لال يفعال ذلاغ  ا   ماايالت الالاوفنة االشانعة 

اإنمل انتالم لهل  الل . التي هي في الغللم  خللفة لأشم  االتلريخ الالحنح

لكل  عهال اال يعمالهل  أر  نااا النقد االتمحانص، الال يقال  ناه اجاد  شا

لاال يجااد  عهاال ذلااغ ألنااه بللااث صااوفي ااانعي .  اا  كتاام الشاانعة االالااوفنة

 تعالام لأبلطاال ، فأال يتعل اال  عهال بااولي اال بعقال اال بعأاال اإنمال تعل اال 

اباذلغ تبان   ا . عهل أللبل بهواه ابنفعنة اانتهل ية ا ذهبنة صوفنة ااانعنة

بأنه منتعل ل    الماايالت  دنلا ابماهنل لل يك  صلدقل اال  أتا ل بمل قلله 

 .1423الحديثنة االتلريخنة بمنه  القمآا االالحلبة

 

 

                                                 
1423
 .  12: ،   2112 لي  25 شكأتي    البخلري ، تفميغ   نر  يتوا، :  دنلا ابماهنل  



331 

 

 

 

 

 الفصل السابع 

 

 وخصاةص فكر عدنان ابراهيم نقد مواقف متفرقات 

 

 

 :نقد مواقف متفرقات لعدنان ابراهيم : أوال

 :  خصاةص فكر عدنان ابراهيم: ثانيا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



351 

 

 

 

 وخصاةص فكر عدنان ابراهيم نقد مواقف متفرقات

 

 خطاالء  تفمقاالت  تنو االت  اا   خطاالء  -األخناام -يتضاام  هااذا الفالاال    

نال نخاتل كتلبنال هاذا بتبنالا . دنلا ابماهنل منتنلالهل    خا ه  واقفاه ا تناة

 . اإبما   هل خاللئص ا مناات فكم  دنلا إبماهنل

 :نقد مواقف متفرقات لعدنان ابراهيم : أوال

نُجم       ل  خطالء  ادنلا اباماهنل المتعأقاة بهاذا المبحاث فاي ماتة  واقاف م 

 ا  الفقناه الماتكأل  باي بكام البالق ني تكأل  فلده  نه  ند ل  :أولهاُ تفمقلت، 

كاالا  ماال ذكاامه  اا   خباالره  ا بعااض ( هااـ  313: ت)البغاادادي األاااعمي 

الحنلبأة الحنلبأة  د ر  ا  بل بكم البلق ني لنبأي،    انه لل يك   أر  قندو 

لتاار  أمالء الحنلبأااة خمجااوا )) الماال  االت البالق ني . اهاو  اااعمي العقنادو

لتار الحنلبأاة ، " النول قبم اشما ل :" لفلو  ماو يأطموا اجوههل يقولوا 

 .1424((ألنه انخ  جنم كلا . اكلنوا ا داءا له في الفكم كذا

يجام  أناه قولاه هاذا لال يونقاه ، اال  االر إلار  الادره ،  ا   ناه  :أقول    

: اتفالانل ذلاغ  اال. توننقه    جهة، افنه  خطلء ا بلطنل  ا  جهاة  خامك

إا الحقنقة هي  ا البلق ني هو الذي انتمر إلار الحنلبأاة الانس العكاس، فقاد 

 حمد ب  الطنم الحنبأي، ا ناد ل ُرفا    امه : كلا يكتم في بعض جوابلته 

تم بلالنتمالب إلار اش الل إلر الخأنفة القلدر بالهلل ، االال   أناه الحاله ، تما

 لنلنال ينتمام إلار  - ي البالق ني– لمد ب  لنبل،ا ظهم  وافقته له ،اكالا 

 . 1425 للغ ا الشلفعي ا المد: األئمة الث نة 

إا قوله بأنه لتر  أملء الحنلبأة خمجوا في جنل و البالق ني، فهاو  :ثانيا    

. طبقلت، اال  دنلا انقها م لل يثبه الل اجد له انما في كتم التلريخ اال ال

ا ماال ي يااد  اادل صااحة  اال قللااه  اادنلا هااو ا أللبنااة الحنلبأااة كاالنوا الااد 

األاااعمي ا صااحلبه األاائاال رأاال انتمااالبهل إلاار اش االل المااد االتمااالئهل 

لكاا  ذلااغ ال يمناا   اا  خااما  بعضااهل فااي جنل تااه . 1426بللحنلبأااة فااي بغااداد

ة، التقااالربهل الفكااامي لمكلناااة البااالق ني الالاااداقته  ااا   التمنمنااان  الحنلبأااا

                                                 
1424
 . 11: بمهلا الحدا  ،  دراا في العقندو، الدرا الماب   ااه الواجبلت ا:  دنلا ابماهنل  
1425
 .  111:   2،   221:  1ا درء التعلرض،   .  11:   3 جمو  الفتلاك، ،   : اب  تنمنة  

1426
المانقم : ا الاذهبي . 311:   1تتمة المختالم في  خبلر البشم،  : ا اب  الوردي. 332:   1المنتظل ،   : اب  الجو ي: انظم  

ا  نهل  المنة النبوية ، لققه راالد ماللل ، . 12: ا نقض المنطا ،  . 221:   3لاك،    جمو  الفت: اب  تنمنة.  11:  15،   

 2ا درء تعاالرض العقاال ا النقاال ،  .  112:   2دقاالئا التفماانم ،   : اباا  تنمنااة.  115:   2ه،    1311،   ممااة قمطبااة ،  1ط

 .ا  ل بعدهل  121 :  2طبفلت الحنلبأة ،   : ا  بو الحمن  ب   بي يعأر .  11، 12، 11: 
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ا  ل القوه بأا  أملء الحنلبأة ببغداد خمجوا في جنل تاه فهاذا كا ل .1427 عه

بعض  أملء الحنلبأة،  ا كثنم : أنم صحنح اأنم دقنا، االالواب  ا يُقله

 . نهل خمجوا في جنل و البلق ني

إا قااوه  اادنلا ابااماهنل  بااأا  أماالء الحنلبأااة خمجااوا لفاالو  ااماو  :ثالثااا   

وا اجوههل  ند ل  لت البلق ني، فهو قوه بلطل اال يالح قوله، اهو يأطم

إناه لال . ، فهل نح  في يول القنل اة  !!ك ل جنوني، ال يفعأه اال يقوله  لقل

تمااجل طبقاالت الحنلبأااة اال طبقاالت أناامهل اال كتاام التااواريخ  ا  أماالء 

البالق ني الحنلبأة اال  أملء الشالفعنة االمللكناة االحنفناة خمجاوا فاي  اوت 

المالذا  أمالء الحنلبأاة فقاط هال الاذي  خمجاوا . لفلو  ماو يأطموا اجاوههل

فهذا   ل بلطل، اال يوجد دلنال يُثبتاه ، اال . !! ماو يأطموا داا أنمهل  

اهل يُعقل  ا يخم  العأملء لفالو  اماو يأطماوا . تالح راايته اال تالديقه

  العأمالء ااأل نالا   ، اجوههل  في جنل و البلق ني  ا في جنال و أنامه  ا

ا لاانس الخااما   ااماو  لاامال ااام ل فااي الجناالئا اأنمهاال  ، ا لاانس الأطاال 

لمال ، اهل يعقل  ا يفعل  أملء الحنبللاة ذلاغ اهال  ا   كثام  أمالء األ اة 

اهل مجل التالريخ اشما  ي  ا العأمالء فاي بعاض . تممكل بللمنة ااألنم  

فماا  اياا  لعاادنلا بااذلغ الخباام . جناالئا العأماالء ااأل ناالا خمجااوا  ااماو   

ا ي   نه  النقاد التالريخي الاذي قاله  ادنلا . الغميم االمضحغ االبلطل  

الملذا لل يطبقاه  ناد ل راك .  نه يأخذ به ايطبقه في تعل أه    الممايلت  

إناه لال . ذلاغ الخبام المتعأاا بللبالق ني رأال ظهاور    الت الكاذب  أناه  

 !!أنااه بااأا الباالق ني كاالا ااانخل  جنباال يفعاال ذلااغ ارااه  اصاادقه ا أااا  

فتعجام  اادنلا  اا  الباالق ني الاال يشااغ فااي الخباام العجناام الااذي رااه  اا  .

اهال كالا  ادنلا فاي . !! وته، الل يتعجام  ادنلا  ا  نفماه  ناد ل صادقه 

 .كل ل قواه العقأنة  ند ل راك ذلغ الخبم  ، اهل كلا يعي  ل يقوه   

يقاااوه  ااادنلا اباااماهنل  ننااالء ك  اااه  ااا   باااي لل اااد : الموقاااف الثااااني    

فاي الحقباة التاي الاد فنهال اباو لل اد رلماة هللا تعاللر  أناه كلناه )):الغاالي

لمكة  بد هللا البممنمي اهو    الشنعة ، كلا  نحل اً لأخأنفة الفلطمي في 

القلهمو فألد  انق بلً في بغداد اا تقل الخأنفة القلئل بالهلل العبلماي ااالاعه 

 .1428((...في المج  

                                                 
1427
 .   12، 11:   2ا درء التعلرض ،   .  53:   1 جمو  الفتلاك ،   : اب  تنمنة  
1428
، الحأقاة المالبعة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأمأة الغاالي البللث  أر الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
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 الهال ال يالاح القاوه باأا . في ك ل  دنلا خممة  خطلء تلريخنة :أقول     

الغاالي الد في الحقبة التي ظهمت فنهل لمكاة البملمانمي، ألا الُحقباة،  ا 

قام هاو . الُحقم  دو   نناة تمالاي نمالنن  مانة اقنال  كثام قباة ، اا الح  االح 

ب ث ن   ف  : ))الدهم،كقوله تعللر ف  يالح التاأريخ باه ((. 23: النبأ )نه ل   ْلق لبلً ال 

فكالا  أار  ادنلا  ا . هاـ 351: لتحديد منة افلو الغاالي  اأنمه اهي منة

في العلل الذي التال فناه البملمانمي بغاداد، مانة : يذكم المنة،  ا يقوه  ث 

3511429. 

: فقالهيتمثل في  ا  دنلا اخطأ في ذكم امال البمنلمانمي  :الخطأ الثاني    

 بااو الحاالر   رماا ا باا   بااد هللا : ، االالااحنح هااو"  بااد هللا البمماانمي" 

 .فلمل المجل هو  رم ا ب   بد هللا، النس  بد هللا . 1430البملمنمي

" اا تقااال الخأنفاااة القااالئل بااالهلل العبلماااي: " قاااوه  ااادنلا : الخطاااأ الثالاااث  

اإنماال  ،الالااحنح  ا البملماانمي لاال يعتقاال الخأنفااة اال االااعه فااي المااج ،

الخأنفااة خاام   اا  بغااداد قباال دخااوه البملماانمي االتماار باالأل نم ُ هاالر  

 .1431صللم  دينة الحديثة، نل  ند ل قُتل البملمنمي  لد إلر بغداد

كالا  نحال اً لأخأنفاة الفالطمي : ))قوه  دنلا    البملمانمي :الخطأ الرابع

  تشانعه الالاحنح هاو  ناه كالا  والنال لأخأنفاة الفالطمي ا  أا((. في القلهمو

المل ريلت الفلطمنن  بعد ل خم   أر طل ة الخأنفاة العبلماي القالئل باأ م 

 . 1432هللا

فألاد  انق بالً : ))قاوه  ادنلا  ا  البملمانمي :-الخام  -الخطأ األخير   

انق باال  أاار الخأنفااة الالااحنح هااو اا البملماانمي لاال يُحااد  ((. فااي بغااداد 

العبلمي، اإنمل بعد ل اختأف  عاه اخام   ا  طل تاه، أالدر بغاداد االتحاا 

نل كوا جنشل باد ل  ا  الفالطمنن  امانطم  أار  نالطا . بللشنعة الفلطمنن 

فااي العااما ، ناال دخاال بغااداد االتأهاال  مااكميل فتأقااله ااانعة بغااداد بللتملاالب 

 .1433بغداد اقتل كثنم     هأهلاتعلانوا  عه في االنتقلل    المننن  انهم 

                                                 
1429
افنلت األ نلا : ااب  خأكلا. ا ل بعدهل 533:    1البداية،    : ااب  كثنم.  221:   5اذرات الذهم،   : اب  العملد الحنبأي 

  1   :112  . 
1430
افنلت األ نلا : ااب  خأكلا. ا ل بعدهل 533:    1البداية،    : ااب  كثنم.  221:   5اذرات الذهم،   : اب  العملد الحنبأي 

  1   :112  . 
1431
افنلت األ نلا : ااب  خأكلا. ا ل بعدهل 533:    1البداية،    : ااب  كثنم.  221:   5اذرات الذهم،   : اب  العملد الحنبأي 

  1   :112  . 
1432
افنلت األ نلا : ااب  خأكلا. ا ل بعدهل 533:    1البداية،    : ااب  كثنم.  221:   5اذرات الذهم،   : اب  العملد الحنبأي 

  1   :112  . 
1433
افنلت األ نلا : ااب  خأكلا. ا ل بعدهل 533:    1ية،    البدا: ااب  كثنم.  221:   5اذرات الذهم،   : اب  العملد الحنبأي 

  1   :112  . 
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يتعأاا بمظهام  ا   ظالهم تشان   ادنلا اباماهنل، هاو قولاه  :الموقف الثالث

لتار  ناه ذكام  ،1434((- أنه الم ل_اال لل  أي )):     أي ب   بي طللم 

فأل يالل اال مأل  أنه لكنه مأل  أر  أي اقاد  - أنه الال و االم ل-النبي

:  - أناه الما ل -   قاوه النباي لعأاي)) : جلء اممه  بلامو بعد اممه، فقله

:)) اقد بمر المجل قوله بذلغ فقله. 1435(( نه بمنالة هلراا     ومر )) 

كثنم    اشخوو اربمل لنموا طا ب  أال يماألوا لمالذا  ناه يال اانخ  ادنلا 

تمأل  أار  أاي  لماه  نال اماألوا البخالري لمالذا يماأل  أناه  البخالري ماأل 

ا أار فلطماة  كثام  ا  ،  واالا   أناه الما ل   أنه بشكل ااالح في  رب 

ااش لل الطحلاي ال ،ااش لل  لمد مأل ااش لل الطبمي مأل كثنما جدا ،ذلغ 

ااش الل  باو ، ااش لل الهنثمي في  جم  الااائد ،يكلد يذكم  أنل إال بللتمأنل 

 كثم العأملء بفضل ،االذهبي  مات ،ااش لل اب  كثنم ، الفم  اب  الجو ي 

نكمل اجهه في الجنة افاي الادننل ، نح  نتمالر  نه، يمأموا  أر  أي هللا

نحاا  فااي الالاا و   مناال  ا نالااأي  أاار آه البنااه ،انمااأل  أنااه ،إنشاالء هللا 

ف  يذهب  بكل الاوهل إخاواني ، الأهل صأي  أر  حمد ا أر آه  حمد: نقوه

بعض لقوقهل    خاللئالهل    خاللئص آه  عل  أهل البيت هذاالم ل ،

 . 1436((البنه  أنهل

إا  عظل  ل قلله  دنلا أنم صحنح، افنه تحميف ات  ام اتشان  :أقول   

كاال فااي ذلااغ األ اام هااو الشاام  .إ اال ي ُ تمااتم بلشماا ل االتماان  كماال  ا الح 

ألنه  اال ، يجم  ا ال تغنم . الده، اال قنمة لأماايلت اا راء التي تخللفه 

لر لال ياأ م بللالا و االما ل  أار  نل لقنقة اام نة قطعناة هاي  ا هللا تعال

ت ااهُ : ))بقولااه - أنااه الالاا و االماا ل- لااد إال  أاار نبنااه  حمااد ئ ك  إ اَّ هللاَّ  ا     

األُموا ت ْماأ نملً  م  أ ْنه  ا  أُّوا    نُوا ص  ي   آ   أ ر النَّب يل ي ل   يُّه ل الَّذ  أُّوا     : األلاااب)ياُل 

أقل  أر  نبنلئه، بقولهاالحقنقة الثلننة هي  ا هللا ت((. 51 ْمُد : ))عللر م  قُل  اْلح 

ااال يُْشااام ُكوا   َّ 
ْنااامف    ُ خ  ي   اْصاااط ف ر آهللَّ ه  الَّاااذ  ب ااالد  أ ااار    لف    ااا   م  َّ  ا  : النمااال )هلل 

أ ن   ))،ا((51 أ ر اْلُمْمم  لف    م    فأنس في القمآا األ م ((. 111: الاللفلت )ا 

 أناه الالا و -لكناه   ام النباي.  انهلبللم ل  أر الالحلبة، اال  أار االاد 

أ ااْنه ْل إ اَّ ))  :بللالاا و  أاانهل بمعناار الااد لء بقولااه تعااللر -االماا ل االل    ص  ا 

أ نلف  ن ف    ُ م م  هللاق هُاو  الَّاذ ي )):اقله  يضال ((.113: التوبة )ص   ت غ  م ك  ف لَّهُْل ا 

ا    ُكل  ل تُاهُ ل نُْخام ج  ئ ك  أ اْنُكْل ا      األي    ن ن    ياُل  الا  ب االْلُمْ    ك  الت  إ ل ار النُّاور  ا  أُم 
الظُّ

نملً  ل   ((.33: األلااب )ر 

                                                 
1434
 . 1: ، الحأقة األالر،   2113الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ  لمد  عن ، جم  اإ داد  كتبة  دنلا ابماهنل، :   دنلا ابماهنل 
1435
 .11: ، الحأقة الثلننة   2113 لمد  عن ، جم  اإ داد  كتبة  دنلا ابماهنل، الالحلبة ا دالتهل ، تفميغ :   دنلا ابماهنل 
1436
 . مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الثلننة ،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل :   دنلا ابماهنل 
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  ام بللما ل  - أناه الالا و االما ل -ا   جهة  خمك فأال يثباه  ا النباي  

، اال فعأاه  عاه اال  ا  أنامه "  أناه الما ل: "  أر  أي  ند ل يُذكم بقاوه

خالااوا  أناال اال أناامه  اا  كماال  نااه لاال يثبااه  ا الالااحلبة .  اا  الالااحلبة 

ابمل  ا األ م كمل بننله ف  يالح . الالحلبة بللم ل  أنه  ند ل يُذكم ُ نفمدا

اال يحا أللد  ا يتايد  أار القامآا الكاميل االمانة الالاحنحة الموافقاة لاه، 

فنتايد  أنهمل بماايلت ظننة ال يُمكنهل  بدا  ا تقند القمآا ،اال  ا تخالالاه 

 .،اال  ا تنمخه

لنس صحنحل  قوه  دنلا باأا  كثام  أمالء  هال المانة يماأموا  أار  :اثاني 

. فهذا   ل ب  دلنل، االذي  ذكمهل ال يُمثأوا ُ شام  أمالء  هال المانة.  أي

االقااوه بااذلغ ال يالااح ، ألا القااوه بااه يتطأاام القناالل بلمااتقماء تاالل لمواقااف 

هذا لال يقال ا. قمنل    الالحلبة إلر النول 13 أملء الممأمن  طنأة  كثم    

ابمل  نه لل يقل به ف  يالح  ا . به  دنلا ، اال يمتطن  القنلل به، اال بنالفه

باال الالااحنح هااو . فقولااه هااو أااي اخاادا  اتحميااف لأتاالريخ. يقااوه ذلااغ 

خ فه، فحمم اط  ي ا عمفتي بللتلريخ فاها أللبناة  أمالء  هال المانة ال 

اإنمل يُمأموا . حلبيمأموا  أر  أي اال  أر أنمه    ا ه اال    األص

 . أر الكل إجملال ال تخالنالل

كمل  نه لنس صحنحل  ا الشم    منل  ا نمأل  أر  أي  اآه البنه، ااا    

الأهال صاأي  أار : )) هذا    لقوقهل  أننل ، باد وك  ننال نقاوه فاي الالا و

هاااذا   ااال بلطااال ااماااتداله ال يالاااح، ألا . 1437(( حماااد ا أااار آه  حماااد

االبمكااة  أاار آه إبااماهنل اآه  حمااد ، الاال ياااأ م الحااديث يااأ م بللالاا و 

اتأاغ الالا و هاي . فأمالذا نُادخل فاي الحاديث  ال لانس  ناه  . بللم ل  أنهل

ص و  ل ة النماه خلصاة بشاخص اال  مامو اال  لئأاة، اال قبنأاة، اإنمال 

  - أنهمال الالا و االما ل-هي ص و  ل ة تشامل كال  تبال  إباماهنل ا حماد

، ألنهل اتبل هل بلشيمالا االعمال الالاللح، ا  ال اشتبال   اهل ا ه الحقنقنوا

ا  : ))القلئل  أر النمم ف  قنمة له  ند هللا تعللر أ ْقن الُكل  ل ي ل   يُّه ل النَّلُا إ نَّال خ 

ند  هللاَّ    ْتق لكُ  ُكْل    فُوا إ اَّ   ْكم    لر  ق ب لئ ل  ل ت ع  ْأن لُكْل ُاُعوبلً ا  ع  ج  ٍم ا  ُنث ر ا  ك  ْل إ اَّ هللاَّ  ذ 

ب نمف  أ نلف خ  فأمالذا نُخالاص الحاديث با  دلنال، ابا  لاا ((. 13: الحجامات)  

أ اْنُكْل : ))االشلهد  أر ذلغ  يضل قوله تعللر. اال  ده    األي    هُاو  الَّاذ ي ياُل 

ن ن    ااالا  ب ااالْلُمْ    ك  ااالت  إ ل ااار النُّاااور  ا  أُم 
ااا   الظُّ ُكل  ل تُاااهُ ل نُْخااام ج  ئ ك  نمااالً ا      ل  ر 

أ انلف )) ،ا((33: األلااب ) ن ف    ام  ُ م  هللاق اك  ف لَّهُاْل ا  ا  ت غ  م  أ اْنه ْل إ اَّ ص  لل    ص  ا 

فها الء ا ه الاذي  ذكامتهل الالا و االبماهنمناة هال  تبال  ((. 113: التوبة )
                                                 

1437
 . بنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الثلننة ،  تفميغ ل:   دنلا ابماهنل 
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ق اله  ي ال : ))قاله تعاللر. دينال ال نمابل -إبماهنل ا حمد  أنهمل الالا و االما ل

ْأالف نُوُح إ   ال ل اْنس  ل اغ  ب اه     الل حٍ ف ا   ت ْماأ ْل      ْناُم ص  لف أ  م  ْهأ غ  إ نَّهُ   
    ْ نَّهُ ل ْنس    

أ ن    له  ظُغ    ا ت ُكوا       اْلج   ((.31: هود )إ نلي     

كماال انااه يجاام  ا نعأاال  ا  أماالء  هاال الماانة الااذي  خالااوا  أناال  :ثالثااا    

هاالد الااعنف اخاال  بهاال قااللوه ر ياال الباال ابعااض  االده بللماا ل ، هااو اجت

فهاو تماأنل اجتهالدي ماني . اتمننلا النس    المنة اال    هذي الالحلبة 

لكا   ادنلا اباماهنل اماتخدل ذلاغ ااظفاه تشانعل . النس تمأنمل اانعنل إ ل نال

فشتلا بن  تمأنل ه الء العأملء الماننن   أار  أاي . اتمويقل لأتشن  اش ل ي

البنه، ابن  تمأنل الشنعي  أر  أي  ا الحم  ،  ا   ا  أر  لد آخم    آه

ذلغ التمأنل  ند ها الء الماننن  هاو تماأنل لام ال أنام، لكناه  ناد . الحمن 

فهاو تماأنل  أار  نبنالء . الشنعة هو تمأنل إ ل اة ا قنادو انباوو بلمال اش ل اة

ألناه مابا  ا بننال  ا إ ل اة الشانعة اش ل ناة هاي إ ل اة نباوو، . بلمل اش ل ة

بلمل اش ل ة، نقضه نبوو  حمد الخلتمة، اجعأاه  ا  بعاده اننار  شام نبنال 

بلمل اش ل ة ااألئمة،  اصلفهل كللنبي في جوانم، ا  ظال  ناه فاي جوانام 

ا أناه . ااشيملا بهل ااجام، ا ا  انكام إ ل اة االاد  انهل فقاد كفام.  خمك

تشانعل ال  يجم  ا ن حذر  مل قلله  دنلا ابماهنل، فهو تماتم بللماذهم الماني

تمننل، ااظفه د لية لأتشن     جهاة، الضامبه االتشاويي  أناه  ا  داخأاه 

بدلنل  نه قله بأا    لقو   أي اآه البناه  أار المماأمن  .   جهة  خمك

اهذا   ل بلطل، ا لنس    دي  اشم ل، اإنمل هاو  ا  ديا  . التمأنل  أنهل

ل   ظاال  اانهل، اجعأااوا فهاال الااذي  جعأااوا  ئمااتهل  نبناالء، باا. الشاانعة اش ل نااة

ابماال اا األ اام كااذلغ فعناادهل الماا ل  أاار . إ اال تهل نبااوو، باال ا  ظاال  نهاال 

لك   دنلا  خفر هذا األ م اتنلاله .  أي ا ئمتهل ا خمي  دينل القل اااجبل

 .بلمل اشم ل ا ذهم  هل المنة

 ند ل كلا  دنلا يتحد       لفلت الغاالي ذكم  ا   :الموقف الرابع     

: ننهل كتلب فضلئح البلطننة، نل ذكم اا له كتلبل آخم هو الممتظهمي ،فقله ب

هذا نشم  نه اجنلتس أولاه . فوال  كتلبه فضلئح البلطننة كتلب  شهور ))

تمنهم الممتشم  المجمي جاءا    تعأنقلت اللفنه بللأغة االلملننة ، نل بعد 

ضالئح البلطنناة لاه ذالغ المملول الدكتور بد الملم  بداي نشامه كال  ً ، ف

المماتظهمي بنالءاً  أار ... كتلب الممتظهمي ايضلً هو ينلقي فناه البلطنناة 

طأم الخأنفة الممتظهم بلهلل العبلمي ، طأم النه اا يكتم كتلب باللمد  أار 

هنلن تفمنم في الديلر الهندياة امامه . ه الء فللف كتلب اممله الممتظهمي 

اذا . ه اخنااماً قوامااال البلطنناااة الممااتظهمي ايضااال لكاا  قالاااة  ختأفااة ، الااا
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ن ناة كتام  شاهورو الباي . فضلئح البلطننة اقوامل البلطننة االمماتظهمي 

  .1438((لل د الغاالي يهدل فنهل  أر رؤاا البلطننة بننلنهل    القوا د

 

إا الحقنقاة لنماه كاذلغ، فقاد  خطاأ  ادنلا اباماهنل فنمال قللاه  ا   :أقاول    

اهي اا كتلب فضلئح البلطننة  نوانه الكل ل  الكتلبن  ،اكمر خطأه  متن ؛

: )) هااو كماال ذكاامه الغاالااي بنفمااه فااي  قد ااة كتلبااه فضاالئح البلطننااة فقااله

ااُنتدبه لتالننف هذا الكتلب  بننل  أر  شمو ابواب مالئ   ا  هللا مابحلنه 

فضالئح البلطنناة افضالئل المماتظهمية :  التوفنا لشلكأه االالواب امامنته

اهاااذا الكتااالب نفماااه يُعااامر   .1439((وفاااا شتمااالل هاااذه النناااة اهللا تعاااللر الم

، فنح    لل كتلب االد لاه ن ناة 1440بفضلئح البلطننة، ابللممتظهمي  يضل

فهاو .  نلاي  بلممه الكل ل، ابلممنق  آخامي    اأخوذيق   ا   نواناه الكل ال

قواماال " اا اال كتاالب . كتاالب االااد الاانس كتاالبن  كماال قااله  اادنلا ابااماهنل

النس كمل ذكم  ادنلا " قواصل البلطننة : فعنوانه خطأ، اإنمل هو "البلطننة 

 . 1441"قوامل البلطننة" إبماهنل

 أمل بأا  دنلا ابماهنل اق  في ذلغ الخطأ في الحأقة  الثللثة    لأقلته      

اقأنال اباو لل اد لاه ن ناة : ))   الغاالي، نل كمره في الحأقة الملدمة بقوله

البلطنناة ، كتالب فضالئح البلطنناة اقواصال  كتم تالادك فنهال لكشاف  اوار

إناه كامر . 1442((البلطننة اكتالب المماتظهمي الفاة الخأنفاة المماتظهم بالهلل 

نفس الخطأ ، فهل  نه لل ينتباه إلناه ،اال راجا   مأاه اال نبهاه أنامه،  ل اناه 

 .انتبه إلنه لكنه رفض تغننمه لغلية في نفمه   

 ناه ذكام  ا الغاالاي فاي كتلباه     أمائم  خطلء  دنلا: الموقف الخام 

 -(  لفه هاذا الكتالب)انل كممت هذا الكتلب : قله: ))المنقذ    الض ه قله 

 لفه ، كممت ، االعه هذا الكتلب فقاط فاي  –يقله كمم الكتلب يعني  لفه 

الاامد  أاانهل فااي هااذه المماالئل التااي أأطااوا فنهاال ، اخطاا اا فنهاال ، اهااي فااي 

ي الحقنقاة اجادنلهل هناال خماس ا شاامي  المجماو   شاماا  مااألة ، لكا  فاا

                                                 
1438
، الحأقاة الثللثاة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأماأة الغاالاي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

اللاظ قاوه  ادنلا فناه اخطالء إ  ئناة كثنامو، .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفانس باون 

 .اهذا كثنم جدا في كتلبه    الغاالي ألنه القله ك  ل الل يكتبه ، الل يأتال فنه بللفالنح 
1439
 . 5: لققه  بد الملم  بداي،   ممة دار الكتم الثقلفنة، الكويه ،  فضلئح البلطننة، :  بو لل د الغاالي 
1440
األ ا ل،   : االاركأي.  5:لققه  بد الملم  بداي،   ممة دار الكتم الثقلفنة، الكويه ،  فضلئح البلطننة، :  بو لل د الغاالي 

 .  1313:   2 لت العمبنة،    عجل المطبو: ا إلنلا ممكنس.  22:   2
1441
 .  113:   1طبقلت الشلفعنة الكبمك،   : التل  المبكي 
1442
، الحأقاة الملدماة ، خطام  ادنلا  2113/  أماطس / 5مأمأة الغاالي البللث  أر الحقنقة ، تفميغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 

https://www.facebook.com/DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi/photos/a.349017908528864.74917.348657825231539/448783438552310/?type=1&theater
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قاله امااتحقوا التبادي  فاي ماابعة  شام  نهال اامااتحقوا التكفنام فااي ...  ماألة 

 .1443(( ن  

بحثُه في المنقذ ااشلنلء ، فأل  جد العبلرو التي  االر إلنهال  ادنلا  :أقول   

فااي المنقااذ  اال فااي اشلناالء، باال ابحثااه فااي كتاام الأغااة االتاالريخ االفقااه 

اكتم الأغة االتلريخ فأال اجاد دلان  ياده  أار  ال ذكامه  ادنلا فنمال ااألدب 

فللعباالرو لاال توجااد فااي المنقااذ اال . كماامت الكتاالب، يعنااي  لفتااه : قللااه بقولااه

فما  ايا  لعادنلا .  !!!! ثمت لهل  أر ذكم في الكتم األخمك بذلغ المعنار

الغاالي قله تأغ العبلرو في كتلبه المنقذ    الض ه،  ل  نه تكأل اجتهلدا بأا 

 .  !!اهل يحا له فعل ذلغ   . ال  علينة  

يتعأاا بقاوه  ادنلا اباماهنل بنظمياة التطاور : -الساادس-الموقف األخير    

 31اتفالانل ذلاغ  ناه  لحقار . العضوي اتأينده لهل ادفل ه  نهال اتبنناه لهال

نظميااة التطااور العضااوي  اتأيناادهل االاادفل   نهاال، اهااي لأقااة فااي ااامح 

 مجأة في فنديوهلت ا كتوب  كثمهل ، اتوجد فاي الموقا  الممامي لعادنلا 

 . إبماهنل  أر الشبكة، افي  واق   خمك كثنمو جدا

 ابمل  ا  ادنلا اباماهنل قاله بتأاغ النظمياة الخمافناة، فهناه بهال قاد اماتكمل  

بحااا كلتاام الااله  ضاال  اا  جهااة ،ا لحااا انحمافلتاه االاا الته ، ا صاابح 

اك  نال .نفمه بللحنوانلت اجعأهال ماأنأة القامدو االخنال يم  ا  جهاة  خامك

هاااذا لااانس طعنااال فناااه اال كاااذبل  أناااه، اإنمااال هاااو اماااتنتل   أماااي صاااحنح 

ا أناه فقاد  صابح  ا  . بللضمارو بحكل  ناه آ ا  بخمافاة التطاور العضاوي

الااادكتور " ،  ا "لحناااواا ا" الواجااام  أااار  ااادنلا إا خلطباااه النااالا باااـ 

الاااوا ظ " ،  ا "الخطنااام الحنااواا" ،  ا "البللاااث الحنااواا: ،  ا"الحنااواا

ف  يغضام، اال يحاا لاه  ا يغضام، ألناه هاو الاذي رالاي ذلاغ " الحنواا

فهننبل لعدنلا بللحنواننة التي انتمر إلنهل . لنفمه ذلغ اجعأهل مأنأة الحنوانلت

 . !!ا صبح     فمادهل

، افنمال كتباه  نهال -لأقاة 22 –عُه كل لأقلته    التطور تقميبال اقد تتب    

 يضل فاي  بللاث  خامك ، فوجدتاه  حمفال ُ ضاأ   ت  بال أشلاال  خلد ال  

فقااااد لاااامر الشاااام  اكااااذب . فااااي انتالاااالره لخمافااااة التطااااور العضااااوي

 أنااه،المر العأاال اافتاامك  أنااه اا تمااد  أاار  عطناالت  ائفااة انتالاام بهاال 

الاال يكاا   نااده اال دلناال االااد صااحنح  اا   أاال اال . لخمافتااه  ارا ابهتلناال
                                                 

1443
قاة الثل ناة ، خطام  ادنلا ، الحأ 2113/  أماطس / 5مأمأة الغاالي البللاث  أار الحقنقاة ، تفمياغ  مام العااو  ،:  دنلا إبماهنل  

 .  DrAdnanIbrahimAltafreghAlnasi@: ابماهنل التفميغ النالي  أر الفنس بون 
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ا نال هنال  كتفاي بمال قأتاه اال  توما  فاي .  قل، اال ام  يثباه باه قولاه بهال

نقض قوله بخمافة التطور العضوي، ألناه مابا لاي  ا توماعُه فاي نقضاهل 

نقاد العقال المأحاد، انقاض :  أمل ااام ل ا قا  فاي كتالبنق   ا  كتباي، همال

 .   ضوي الموجهخمافة التطور الع

اتجدر اشالرو هنل  يضال إلار إ ا ل القالرئ الكاميل  باأا البللثاة القاديمو    

قاد تفمأاه لأامد  أار  بلطنال اتحميفالت  ادنلا . 1444الدكتورو  نر  يتاوا

ابماهنل في قوله بخمافة التطور، فتتبعته في ل قلتاه الث نان   انقضاه كال 

ل  أاار الشااابكة المعأو لتناااة  اا مااه بللشاااواهد العأمناااة الدا غااة فاااي  وقعهااا

تاد ي كاذبلً  ناغ  ا    : ))ا   انتقلداتهل له قولهل لعادنلا . فجااهل هللا خنما

بللتطور لك  تحه توجنه هللا، فهل اجه هللا مأف الحوت ألا تتكوا فنه رئة 

اهااذا ال يعجبااغ   ل  ا مااأف الحااوت الما ااول طااور المئااة داا توجنااه هللا 

بلً   بر هللا إال  ا يكشف  ل في نفمغ     الت فظهمت المئة التي تماهل  ن

قأنلهل كثنماً هذه النظمية تجمجم    يتممغ بهل لأكفام راياداً راياداً . لملنغ

ألنهل تتنلفر    المنطاا، ا ناد ل تعناد اتحالاه  ا تبامر لهال  اراً مانأهمغ 

الشنطلا تبميمات كفمية، فللهادر هاو إنبالت التطاور لتار لاو كالا  ال قأاه 

ود هللا ا ناه الخااللا، ا ا  تجمجاامه النظمياة القااذرو  ا  لماالنه فااي ينفاي اجاا

لشمن هللا    لبنبغ داراا . الدننل متجمجمه في ا خمو  أر قفله في النلر

 .   1445((لتعمر إا كلا هللا يحبه  ل ال

 هل ايء في الحأقة  نغ خأعاه ناوب التمثنال بعاد  ا : ))  اقلله له  يضل   

غ تمياد  ا تنتهاي إلار التطاور الموجاه  ا  ال انفضحه نوايالن اا تمفاه  نا

– ممنته التطويم اشلهي، ا  أنه  ا ر يغ فاي تالامنل خأاا هللا  ناه  عنام 

كماال ذكاامُت  ناال فااي  نشااور األلااد الملالااي ااد اار الاابعض  ننااي  دخاال فااي 

 .، الكاااا  خماااابه اكااااذبه  أاااار هللا  نااااد ل جمعتااااه  اااا  داراا-النواياااال

  طأم  ني التماي  نناي لال  كا   خطباة   تقد  نه قد نبه لأجمن  ا الهل  

 ند ل اصفته  نه كذاب ايمثل  ناه يأعام  داار اي كاد  ا  اانلء يماتده بهال 

التطوريااوا صااحنحة النمااه بالااحنحة، ايخفااي  عأو االت كثناامو لليهاالل 

بالحة التطور لغمض في نفمه النس لأحقنقة التي اد ار كاذبلً  ناه ماننحل  

يايد   داد المخادا ن  اال يادركوا كال هاو لهل طللبلً  ا نكف    النقد لتر 

 ند ل تغنم اجه بعاض  ا  لضاماا –كونغ للاله لأحظة . كلذب ا حتله

                                                 
1444
لمعجبن  بعدنلا ابماهنل، االركه في نشم فكمه ، لكنهل لمل تبن  لهل الا له اانحمافاه  ا  الشام  االعأال انقأباه الاده، كلنه    ا 

 .ارداهل  أنه  وجود في الشبكة المعأو لتنة. اتفمأه لأمد  أنه في قوله بخمافة التطور العضوي
1445

  ، مأمااااااااااأة التطااااااااااور لأاااااااااادكتور  اااااااااادنلا إبااااااااااماهنلنقااااااااااد الحأقااااااااااة المابعااااااااااة االعشاااااااااامي  ،  اااااااااا  :  ناااااااااار  يتااااااااااوا 
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 ا تنفي  نغ  قتنا  بهاذا الكا ل بعاد  ا صامله باه  ادو  امات  -المحلالمو

 .1446((يضلر إلر مجل كذبغ

المااتة هااي اااواهد  خاامك  اا   خطاالء  اادنلا ابااماهنل  تلااك المواقااف       

نحمافتاه تُضالر إلار المواقااف األخامك التاي تضامنتهل الفالااوه ا بلطنأاه اا

اهي تشهد كأهل بأا  دنلا ابماهنل لنس  نده  نه  صحنح في النقد . الملبقة

العأمااي، اال  تقاا   أماال  اا  العأااول، اال كاالا  حلياادا اال ُ نالاافل فااي  عظاال 

طالءه القضليل الفكمية التي تكأل فنهل إال  ل اافا  نهل هواه    جهاة، ا ا  خ

 .اانحمافلته اال لته ال تكلد تنتهي    جهة  خمك

 :  خصاةص فكر عدنان ابراهيم: ثانيا
بعد ل نقدنل فكم  دنلا ابماهنل في كال جوانباه الم مماة لاه، مانوجا فاي     

ا مااأكلً  نطأقاال ً : هااذا المبحااث  هاال الخالاالئص التااي تمنااا بهاال فكاام  اادنلا

 نهل  اال، تبن     نقدنل لفكم  دنلا اا هذا المجل لنس نلقادا  أمنال . اآنلرا

لقنقناال اال ُ حققاال ُ تضااأعل اال ُ تمهااما فااي  ملرمااته لمختأااف  نااوا  النقااد 

الل يملرا الشغ العأمي بطميقة صحنحة اال التال .العأمي لمم  واالنعه

ل الفكمية التي خالض فنهال؛ بللمنه  االمتداللي الالحنح في كثنم    القضلي

اانماال تباان  بجاا ء انااه بللااث أللباال  اال ينطأااا  اا  خأفنلتااه المذهبنااة الفلماادو 

اينتالم لهل ،ا    جأهل يتعل ل بهواه ابتقناة انفعناة اانتهل ياة  ا   ختأاف 

فعدنلا ابماهنل ال يمتأغ  نهجل . القضليل الفكمية االشم نة التي يخوض فنهل

فااي  ملرمااته لأنقااد العأمااي فااي  جااله الشاام   أمناال صااحنحل قوياال  نالاافل 

 .االتلريخ االفأمفة اأنمهل     جلالت الفكم

لقد تبن  بشواهد كثنمو  ا فكم  دنلا اباماهنل  لانس فكاما   ننال فاي : ثانيا   

اهذا ا م  نبتنله بأدلة كثنمو  نهل  ث   ند ل . النقل ،اال التوننا ،اال التحأنل

ا نهل  يضل  ا  دنلا  ند ل تكأل    افالو . ح  تكأل      قة الحنلبأة بلل

 بي لل د الغاالي نقل ك  ل الب  الجاو ي  ا  افلتاه فتالامر فناه ا دخال 

يقاوه اال الل اباو الفام  ابا  الجاو ي فاي كتلباه : ))  فنه  ل لنس  ناه ، فقاله

لكار اخاو لجاة االما ل الماد اباو الفتاوح  ا  اخناه " الثبلت  ند الممالت"

ح ابو لل د في صبلح يول االننان  اهاو ياول افلتاه رلماة هللا لمل اصب: فقله 

تعللر  أنه ، صأر الالبح نل د ر بللكف  ، قله الي بكفني ، اهو في  كلنه 

فلتنه به ، فلخذه فقبأه ، ااالعه  أر  نننه نل االعه  أر نفماه ا اد : قله

                                                 
1446

  ، نقااااااااااد الحأقااااااااااة المابعااااااااااة االعشاااااااااامي  ،  اااااااااا  مأمااااااااااأة التطااااااااااور لأاااااااااادكتور  اااااااااادنلا إبااااااااااماهنل:  ناااااااااار  يتااااااااااوا 
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لك  النص كمال هاو  ناد .  1447!(( ملبلً بللدخوه  أر المأغ : رجأنه اقله 

لمل كلا : قله  خبمه  لمد  ))ب  الجو ي في كتلبه الثبلت  ند المملت هكذا ا

يااول االنناان  اقااه الالاابح توالااأ  خااي  بااو لل ااد اصااأر اقااله  أااي بااللكف  

ممعل اطل ة الدخوه  أر المأغ نل  د : فأخذه اقبأه اتمكه  أر  نننه اقله

 .1448((رجأنه اامتقبل القبأة ا لت قبل اشمفلر

لكار : ))   النص الذي نقأاه  ادنلا  ناه  دخال فناه جمأاة ااالح  :  قوه   

فهي ال توجاد فاي كتالب ابا  (( اخو لجة االم ل المد ابو الفتوح    اخنه 

الجو ي  اإنمل  دنلا هو الذي الحقهال باللنص المنقاوه  ا  قالاد لغلياة فاي 

هاي اناه  راد اا يُاوهل القالرئ ايُغللطاه باأا ابا  الجاو ي اصاف ابال . نفمه

اهذا أنم صاحنح اافتاماء  أار ابا  الجاو ي . االي بحجة اشم للل د الغ

ااب  الجاو ي لال يماتخدل  بالرو لجاة اشما ل فاي كتلباه . اتحميف لك  ه

بال لال يالاف الغاالاي باذلغ . الثبلت  ند المملت، فأل ا ثم لهل    ذكام فناه

المنااتظل، اتأباانس ابأاانس، اصااند الخاالطم، ا اد : فااي كتبااه األخاامك،  نهاال

اق اْلد  دنلا هو  دح الغاالي بمل . فقد بحثه فنهل    ذلغ فأل  جده. الممنم

لل يمدله به اب  الجو ي، النقوه  يضل  ا لتر اب  الجو ي الذي  كثم    

انتقلد ابي لل د الغاالي في كتلبنه تأبانس ابأانس ، اصاند الخالطم، اصانف 

كلنااة كتلباال فااي  أااللنط اشلناالء ، فهنااه  اا  ذلااغ االااطم إلاار اال تاامار بم

فالنظم .  لكا  الحقنقاة لنماه كاذلغ . الغاالي العأمنة ااصفه بحجاة اشما ل

إلاار ت  اام  اادنلا اقأااة   لنتااه العأمنااة اتعمااده التحميااف االت  اام  أاار 

طميقاااة الالاااوفنة االشااانعة  االتطاااورين  فاااي  ملرماااتهل لمختأاااف امااالئل 

ُ تشاب  إا  دنلا  لرا ذلغ قديمل الديثل ، ألنه . التحميف االخدا  االغي

 .بعقندو التقنة التي  خذهل    التالور االتشن  االتغميم

تحناه ا دل   لنتاه فاي التحأنال االطامح االمعللجاة  ،  ناه ومن مظاهر      

 كثاام  اا  انتقاالد المااننن  االحااط  أاانهل اتحميااف  اال يمااتطن  تحميفااه  اا  

 قااوالهل، ابااللغ فااي الثناالء  أاار التالااور ارجللااه، ا أاار التشاان  ااهأااه، 

نتاللر لهل بكل  ل يمتطن     جهة؛ لكنه    جهة  خمك المب صفحل ااال

 اا   عظاال ابلطناال اانحمافاالت ا كلذياام الالااوفنة االشاانعة، ا اا   قلئاادهل 

  . ا فكلرهل المخللفة لدي  اشم ل

ا بلطنأاه ،  تضح    نقدنل لفكم  ادنل  ناه فكام  عظال اصاوله فلمادو: ثالثا   

يقوله، الل يُتق   أمل اال تمهم فنه، لكا  اصللبه  تعللل في  كثم  ل  كثنمو،

                                                 
1447
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 لادهل  لتار  ا.  تبل ه االمماجن  لفكمه أللوا فنه ابللغوا فاي الثنالء  أناه

اهاذا . 1449((..!!فوْبنل  ادنلا إباماهنل تالانم الجمنا : )) كتم  قلال  نوانه

هو خور  ائف افي أنم  حأه ا ال  بمر له    النللناة الخور الما ول  

الا فكم  دنلا  عظمه فكم  ائاف  تهلفاه  صاوال افما ال اآنالرا . العأمنة

قه  تبل ااه انشااماه باان  الناالا .كماال ماابا اا بننااله إنااه  تخااور  ا ااول مااوق

تعظنمل لشنخهل    جهاة؛ اهاو تخاور  يضال  ا   خللفناه الجالهأن  بحقنقاة 

انح  ال ننكم بأا في فكم  دنلا  خلطم كثنمو .  خمك فكم  دنلا    جهة

فهااذا   اام نلبااه بماابم  ا  عظاال  صااوه فكاامه  تهلفتااة افلماادو، ا مأااوءو 

بللمامول االشابهلت ااألبلطناال، فهاي  خاالطم بمابم ذلااغ النماه ألا فكاامه 

صحنح اقوي الحجة، ايحمل فكما مأنمل   افكم هذا للله ال يُمك   ا يكوا 

إنه فكم هايل جادا ا ائاف  تهلفاه، ا عظماه  نقاوه . مكمل   ل ذلغ الكلت

.    التالور االتشن  ااألاعمية االفأمافة القديماة االفكام الغمباي الحاديث

إنه فكم  عظمه ال قنمة له، اال يمتحا  ا يممر  أمل، اال  ا يُعطر له كال 

ذلغ االهتملل    املئل اش  ل ،ا ا  اتبل اه المغامر بهال،  ا المهتمان  باه 

 .لت في نفومهل لغلي

اقد اجدُت كثنما     تبل   دنلا ا  يدياه االمتاأنمي  باه  يباللغوا فاي      

تعظنمااه بااد وك  نااه قاام   شاامات األلااور  اا  الكتاام القديمااة االحديثااة فااي 

االحقنقة . 1450 ختأف العأول ايمداا بذلغ  أر    ينتقده في  كلنته العأمنة

ل، اا  علند جللد ،  ا صللم إا األ م لنس كذلغ، ا   يقوله فهو إ ل جله

ألا العباامو فااي التحالاانل العأمااي لنمااه . هااوك قااله ذلااغ لغليااة فااي نفمااه

ال تقال لاي كال كتلبال قام ت ، : بللضمارو في كثمو  طللعة الكتم، الهذا قنل

فقد يقم  إنملا  لف كتلب ال يفهل اال يبد   ل . اإنمل قل لي كل مطما فهمه 

بال إناه يوجاد  ُنالا قامؤاا . ل  ا  العأاول بد  إنملا قم   شمو كتم فاي  أا

ألا األ ام ال . طواه لنلتهل ف  صنفوا كتلبل اال  باد وا فاي  أال  ا  العأاول

يتعأا بللكل  ململ اإنمل يتعأا بللفهل ااشرادو االننة ، اا ت ن  أكة التحأنل 

االمنلقشااااة ، اماااا  ة المنطأقاااالت االمنااااله  النقديااااة، ااتالاااالر الكلتاااام 

. دبنة، االتحمر    القنود المذهبنة التي تعاو  االبادا  الفكاميبللشجل ة األ

اقااد ر يناال كنااف كاالا  اادنلا ابااماهنل  ماانم اتجلهلتااه الالااوفنة ااألاااعمية 

. االشاانعنة االتغميبنااة التااي  اقعتااه فااي كثناام  اا  األخطاالء  صااوال افما اال

فعاادنلا لتاار اإا كاالا قاام  كثنااما  اا  الكتاام فقااد كاالا ُ كااب  بااأأ ه اقنااود 
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هبنلته الالوفنة ااألاعمية االشنعنة االتغمبنة التي  فمدت  عظل اصاوله  ذ

 .الفكمية ،ا اقعته في  خطلء اابلطنل اانحمافلت كثنمو جدا

ا اا  جهااة اخاامك فهنااه يجاام  ا نعأاال  ا  عظاال  طللعاالت  اادنلا لاال تكاا    

ُ طللعلت ايجلبنة ، اإنمل كلنه   طللعلت ُ كبأة بتعالبلته المذهبنة؛ فأاردته 

. لموارد الم ته    اشبدا  الفكمي الالحنح االمتمنا في  صوله افما ها

الهذا أأم  أر  دنلا النقل االتقأند االعف اشبادا  اقأاة النقاد المنات  فاي 

 ا  ذلاغ  اث  تعل أاه  ا  الماايالت الحديثناة . كل المجلالت التي خلض فنهل

قأااه أناامه ال نلقاادا االتلريخنااة، فقااد بنناال  ا الغللاام  أنااه  نااه كاالا ناالق  لماال ن

التر التقأنعلت التي ُ مر بهل كهنكلره لأمجل، االممنح الدجله، فهي .بنفمه

 واقف لنمه جديادو، اال انفامد بهال  ادنلا، فقاد مابقه إلار القاوه بهال  ُنالا 

 .  قديمل الديثل

فاي كثنام  ا  الحالالت  إا    خاللئص فكم  دنلا ،  نه تبن   ناه: رابعا   

الشبهلت لوه  ختأف القضليل الشم نة خلصة االفكمية كلا يُثنم الشكون ا

ا نهجه هاذا .  ل ة،ايمكه  نهل ايتمكهل ُ ثلرو داا جواب ااالح صحنح

نلقص افنه المر كبنم، النس    الشم  اال  ا  العقال اال  ا  المالاأحة 

إنه يجم  أنه  ا يُعأا  أنهل ايبن   يفهال، اال يتمكهال  عأقاة،فها . فعل ذلغ

االمد  أنهل،  أناه  ا يمفضاهل اي عاد بنقضاهل  ماتقب ، اا  جا    نقضهل 

ا ا  أمائام  ادنلا  ه مامر كتلباه الاذي خالالاه . يماد إلر كتلب نقضاهل

لك  الحقنقة  ا ".  طمقة البمهلا  أر  جل  اشلحلد: " لنقض اشلحلد ممله

إناه كتالب  نواناه . كتلبه هذا كالا كتلبال الاعنفل هااي   نهجال ا الدو اتاأننما

اطناالا  لكاا   ضاامونه الااعنف جاادا، الاال يحماال  طمقااة البمهاالا إال رناالا 

قأن ، اإنمل  نلر الشبهلت االشكون  كثم  مل لمل المداد النقنننة االبماهن  

فقاد لمال  طالر  با  باماهن  أللبال، اال لمال  طالر  يقننناة تُقانل .القطعنة

لال يفعال  االم كد  ا  دنلا في كتلبه  طمقاة البمهالا.اشيملا اتهدل اشلحلد

لل يقل باذلغ الواجام إ ال ألناه كالا . ذلغ رأل كثمو تعللمه اتفلخمه بمل يقوه

 لجاا    المد،  ا  متهتما  هم  لمال  ارده الال يقادر خطورتاه، اا تعماد 

 .  دل المد  أنه لغلية في نفمه

ا   الشبهلت التاي  نلرهال  ادنلا اتمكهال ُ ثالرو ابا  جاواب ، ناه  ارد     

لأطبنم المتفأمف  بي بكم الما ي، فأل ينقدهل اال امتنكمهل؛ ابهة  شهورو 

افي النبوات كمل ذكمت لكل،  حمد اب   كميل الما ي  ث  قد طع  : ))فقله

هااااذا النبااااي اذا بعثااااه هللا ماااانبعثه بااااأاا م انااااواهي : "فااااي النبااااوات قاااالئ 
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 اتشميعلت، هل العقل يمتطن  اا يعمر ا  ا يبمر  ل اتر النبي  نهال اا ال

ااذا كاالا العقاال ال  ،يمااتطن   فااها قأناال العقاال يمااتطن ، فاا  للجااة لناال بهاال

 .1451"..  ((يمتطن  فهي أنم  عقولة، كنف يُكأَّف بهل العلقل فمأردهل ايضل

إا  قولة الطبنم الما ي هي  قولة صبنلننة اابهة  ائفة ال يقولهل :  قوه   

حاا لأعقال  ا يقاوه ألناه ال ي. إال جلهل ، اا جللد  علند ،  ا صللم هاوك

بأننل لمنل في للجة إلر النبوو إذا جلءتنل بمل نعمر، ألا اشنملا بداا النبوو 

ل  يمتطن   ا يعمر بنقن     الذي خأقه   المالذا ُخأاا  ، ابمالذا يعباد هللا 

الكي يتل ذلغ البد    النبوو، االبد لأعقل .  ، ا ل هو المالنم الذي ينتظمه 

كماال  نااه ال يالااح للنماالا  ا .بماال يااأتي بااه النبااي   ا يكااوا قاالدرا  أاار فهاال

يعتمض  أر هللا تعللر في الومنأة التي يتالل بهل بنل ، ا   يعتامض  أناه 

االبد  ا يكوا العقل قالدرا . فهو جلهل ،  ا جللد  علند ، اا صللم هوك 

فاللنبوو الباد  نهال، اتمناا . أر الفهل لنُمنا بن  النبي الاللد  االنبي الكلذب

فشاابهة المجال األالاار . قال بللقادرو  أاار فهال لمال يااأتي باه النبااي الباد  ناهالع

 . ائفة ابلطأة اهي    ابهلت األهواء االشنلطن 

 أمل بأنه ال يالح القوه بأنه إذا كلا العقل يمتطن    ا يعمر ف  للجة      

لأنبوو، فهذا ك ل  ائف ا تهلفه، ألا هنلن   ورا يفهمهل اشنمالا لكناه فاي 

فااللقمآا  ااث  . ة إلنهاال اال يمااتطن   ا يااأتي بهاال كااللولي اشلهااي  ااث للجاا

البشمية في للجة إلنه اتفهمه لك  هل تمتطن   ا تأتي به  ، اهال تماتطن  

 .طبعل ال ال  تمتطن .  ا تأتي بمثأه 

ايجاام  ا نعأاال  ا األنبناالء يااأتوا بماال يوافااا العقااوه اتفهمااه  لتأتااال      

 يضل بمل ال تدركاه العقاوه كللجناة االنالر، لكنهال ال  بللشم  اشلهي، ايأتوا

لكاانهل ال يااأتوا  باادا بماال . تنكاامه ألنااه  اا  الممكناالت الاانس  اا  الممااتحن ت

ينلقض العقوه ايهد هل ، اال بمل يخللف العأول الالحنحة، فهذا  متحنل في 

لا األنبنلء،  ا يأتوا بذلغ، ألا الولي الذي يأتوا به  أل يقنني قطعاي  ا  

فأانس صاحنحل . ند خللا الكوا، ايمتحنل  ا يتنلقض الناه  ا   خأوقلتاه 

فهااذا   اال .  ا  اال ال تمااتطن  العقااوه الوصااوه إلنااه ا عمفتااه لاانس  عقااوال

بلطل، ألا المماتحن ت هاي التاي لنماه  عقولاة اال  مكناة اا ال الممكنالت 

 التي ال تدركهل العقوه لقالورهل االعفهل فهي  عقولة النمه  متحنأة اقد

ياااتمك  اشنمااالا  ااا   عمفتهااال فاااي الااادننل  ناااد ل تتطاااور العأاااول،  ا ياااول 

 أمل بأا تمننا العقوه لب ور المعقولة    الممتحنأة هو   م نمبي، .القنل ة
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فاا  اااغ  نااه كاالا  اا  الممااتحنل  مأناال  اا  اا يتالااور اشنماالا القااديل  ا 

لااار اشنمااالا يطنااام بللطااالئمو فاااي الفضااالء، ايممااال األقمااالر االممااالبنم إ

الكواكم، لك  هذا لل يالابح  ا  الممكنالت فقاط اإنمال هاو  ا  األ اور التاي 

فأمالذا ماكه  ادنلا  ا  تأاغ الشابهة التاي نقأهال  ا  الطبنام . تحققه فعا  

الضله  بي بكم الما ي  ، ا يا   طمقاة البمهالا التاي لمأهال  ادنلا  ،  ل 

 . هي  طمقة ب  بمهلا 

جلا بوه : ))لجوا بوه ملرتم، فقلها   ذلغ  يضل  ا  دنلا   ارد قوال   

اناال ال انكاام اجااود هللا هكااذا : " فنأمااور اجودياال  أحااد كاالا يقااوه( ماالرتم 

بللمطأا، لك  قولي هو  ا هللا في يول    األيلل كالا  وجاودا، اكالا ينطاا 

اكلا يتالل بلشنملا، نل صم ه بللكل ل لال يُعاد يُمام  لاه صاوت، ايا  هاذا 

حلجة الناه امانعني بداناه، انحا  افضال بداناه، ألا اشله، لقد فقدنله لمنل ب

المماا النة مااتُأقر  أاار  لتقناال بللكل اال، نحاا  ا ا لماانل ذلكاال الطفاال الااذي 

يعني فاي ر لياة ابناه اا ابوياه، بال  أار العكاس نحا  اطفاله با  آبالء ا ا 

س المم النة الكل أة  .1452".((امور نجلبه المم النة بح 

 دنلا امكه  نهل، اكأنه صححهل،  ا  وافا تأغ المقولة ااردهل :  قوه   

إنهاال  قولااة  أحااد تلئااه  غاامار اجلهاال، اهااي  قولااة .  أنهاال،  ا نلااام لهاال 

ألنااه إا كلناه  عجاااات هللا تعاللر المتعأقااة بحادا  خااوار  .  ائفاة افلمادو

، فاها  عجااات هللا  - أنه الم ل -كوننة قد توقفه    النبي  نمر ب   ميل

هل بمعجاو  أمنة خللدو  متممو ال تتوقاف  عجااتهال إلار لل تتوقف، فقد ختم

تحاادك هللا بااه اشنااس االجاا  ، ا ظاالهم . يااول القنل ااة هااي القاامآا الكااميل 

ا جل ه المبهمو االمذهأة كثنامو ا تنو اة جادا فاي  ختأاف العأاول لانس هنال 

 . جله تفالنأهل

ل رأال ا  ل قوه ملرت فهو قوه جلهل  غمار، ألا اشنمالا إلار الناو      

 ل لققه    انتاللرات في العأول اتطبنقلتهل فهاو  ال ياااه الاعنفل جادا، بال 

ااشنملا  ل . العأل نفمه  اد في إظهلر العفه اإرجل ه إلر  كلنه الضعنف

يااه العنفل ا حتلجل إلر خللقه الا  يجاد الماعلدو الدننوياة ااألبدياة إال فاي 

التار إذا . تلفاه  ائاف اك ل ملرتم كا ل صابنلني ا.   بلدته له داا مواه

فمالنل جدال  ا اشنملا  صبح قويل في هذه الدننل، فمنبقر  خأوقال هلل تعاللر 

اُ كأف بعبلدته،  لم  ل كمه ،امنواجه  النمه المحتاول  ناد ل يماوت ياول 

االعجاام  يضاال  ااا   اادنلا ابااماهنل  ناااه  ارد  قولااة هااذا الجلهااال .القنل ااة
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قته التاي   ال  نهال تكمام  جال  المغمار،امكه  نهل، الل يمد  أنه بمطم

 !!فهل  دنلا يماق  لشبهلت اشلحلد بمطمقته الاائفة   !!اشلحلد

قوال لأمأحد فنور بلخ الل يعأا  أناه اال رده   دنلا ا   ذلغ  يضل  ارد   

 -( لودفنغ فوي م بلخ: ))اال نقده رأل تضمنه لشبهلت ا اا ل إلحلدية، فقله

 –اخذ  فهول االأتماب " جوهم الممنحنة >  في كتلبه –( هنغل)   ت  نذ 

مااه ا  ااا ه ابمااطه، قااله( هنغاال)الااذي ذكاامه  االيماالا بهلااه ُ فاالر   : "اد ق

اا العاللل االبشام إ اء = خلر  هذا العللل ايقاوده، ايقاود االنمالا ا مالره 

( فويم بالخ)قله . ،  ي  ننل كأعبة االعهل هللا ا ل ه ايأعم بنل!"هللا ال اــيء

اا هذا المفهول  متحنل، هذا ايملا يعمل الد االنملا، الاد : قفه الرلل  و

المملر البشمي، لملذا تعمل  أر  جلربة نفمغ، انه تغتمب    نفمغ    

ال  ؤ ا  : "قاله .اتا    بهلاه ( فاويم بالخ)اذا  الذا يال . قدراتغ  ا  طلقلتاغ

ق طُ بهله، ال يوجد إله بلألملا، فلشله هو  جمد صورو اهمنة افتماالانة يُما

االنماالا  أنهاال ال  ااه اآ للااه ا  ننلتااه، االنماالا  حااداد ا حداديتااه تكأفااه 

انملنل، لك  اشله فهاو أنــاـم  حاداد، ااالنمالا الاعنف االاعفه هاذا ايضال 

يكأفه انملنل بلهظة، لك  اشله قوي بل ا ُكأقي القدرو، االنمالا جلهال  حاداد 

 .1453".((الالفلتاهكذا الر آخم .. المعمفة، لك  اشله كأي العأل 

تأااغ الشاابهلت نقأهاال  اادنلا  اا  فنااور باالخ الاال ينقاادهل بمطمقتااه،  :أقااول     

اتمكهاال قلئمااة تثناام الشااكون اتفمااد العقااوه االنفااوا، اكأنااه راٍض  نهاال، 

اتأاااغ الشااابهلت هاااي  ااااا ل ا هاااواء اظناااوا ا نتميااالت . !!انلاااام لهااال 

. نااادا هلل تهلفتاااة، اصاااللبهل  غااامار راكااام ر ماااه يمياااد  ا يكاااوا إلهااال  ا 

إنهال بلطأاة قطعال  قا  ا أمال . اابهلته  ائفة اتشهد  أنه بللجهل االغامار

اذلاغ بمال  ا . اام ل اااقعل،بحكل اا هللا تعللر هو كبمك النقنننلت الكوننة

الكوا بكل  ل فناه  خأاو   ا   ادل فا  باد لاه  ا  خاللا خأقاه  تالاف بكال 

 .هصفلت الكمله ا يمتحنل  ا يكوا المخأو  ندا لخللق

االحمكــاااـة : ))ا ااا  الشااابهلت التاااي  نلرهااال  ااادنلا اماااكه  نهااال ، قولاااه 

النملئنة ايضل مل دت اشلحلد، إلر اا  تننل الر العأملاية، االكتفـــلء باللعأل، 

االدية العأل، العأل يثبه اينفي، فاهذا لال تماتط  اا تثباه اجاود هللا فاهذا ال 

العأاال، اليهمهاال اذا لاال  يوجااد إلااه، فهاال الي  نااوا بااأي ااايء اال  اا  طميااا
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تمتط  اا تنفي،  ليهمهل انغ لل تمتط  اا تثبه، فهذا لال تثباه فهاذا الشايء 

 .1454((أنم  وجود

تأاااغ الشااابهة  نلرهااال  ااادنلا بلمااال العأااال اماااكه  نهااال، رأااال :  قاااوه       

خطورتهل، اقد تكوا مببل في انحمار االحلد بعاض النالا،  ا  أار األقال 

اهي ابهة بلطأة،  ألا  كبم انتالالر لققاه .يملنهل نه تشو   أنهل دينهل اإ

العأل المعلصم لالللح الدي  االد اشلحلد هو  ناه  نباه  ال يقولاه الادي  باأا 

هااذه الحقنقااة الديننااة  نبتهاال ا ا العأاال . الكااوا  خأااو  اماالئم إلاار الاااااه

ا فلدهال  ا  الكاوا بكال  ال فناه  خأاو   ا  . ا صبحه لقنقاة كونناة  يضال

اهذا يمتأال لتمل  ا له خللقال خأقاه ألا العادل بمال . إلر الاااه دل ا ملئم 

االمخأااو  .  نااه ال ااانص يمااتحنل  ا يخأااا نفمااه اهااو  اادل لنالاابح ااانبل

. يمتحنل  ا يخأا نفمه ألا المخأاو  لانس خللقال ايماتحنل  ا يالابح خللقال

الكااوا  خأااو  فاا  بااد لااه  اا  : ا أنااه فنحااا ايجاام  أاار اشنماالا  ا يقااوه

هاذا هاو . ل  وجاود  خأاو  الال اخأاا نفماي فا  باد لاي  ا  خاللاا ن. خللا

لك  المأحد ل  يمتطن   ا يثبه  دل اجاود هللا .  نطا العقل االعأل االشم 

فهاال . بللطميقاة الشاام نة االعقأنااة االعأمنااة التااي  نبتناال بهاال اجااود هللا تعااللر

ا نفماه، يمتطن  المأحد اا يقوه بللعقل االعأل  نل خأقه نفماي ، االعادل خأا

اصاد  . طبعل ل  يمتطن   ا يقوه ذلغ بعقل اال بعأل. االمخأو  خأا نفمه

أ قُااوا : ))هللا تعااللر  نااد ل قااله االل قُوا    ْل خ  ااْيٍء   ْل هُااُل اْلخ  ْناام  ا  ااْ  أ  ْل ُخأ قُااوا   
  

اأْل ْرض  ب اال الَّ يُوق نُااوا   ات  ا  لا  اام  فماا  هااو العأمااي ((.  31 -35:الطااور)المَّ

 ، إنااه الماا    باالهلل ال المأحااد ، ا اال المأحااد فهااو صااللم  هااواء االعق نااي

اظنوا اخمافلت ا متحن ت ا اهلل ارأبالت الانس  ناده  ا  العقال اال 

فاااأي   طلرقاااغ يل ااادنلا لتكمااام بهااال  جااال  . العأااال ذرو فاااي قولاااه بلشلحااالد

 . !!الم لدو،  ل هي  طلر  ب  بمهلا   

ابهة اجود الشم فاي الكاوا، اذكام  ا   ذلغ  يضل  ا  دنلا ابماهنل  نلر 

نال   ااكأهل ا قادهل . التجل  الم لدو االشكوكن  بهل ،ا ارد بعض  قاوالهل

اجعأهل    اقاوك اابهلت الم لادو فاي إلحالدهل  ا  جهاة، الال ينلقشاهل اال 

: فكااالا  مااال قللاااه.  أاااا  أنهااال بتعأناااا  قتضااام كعلدتاااه  ااا  جهاااة  خااامك

ل المان د، اُته ال بأناه  أحاد، ااالا كثنام هذا في القما الثللث قبا( ايبكنور)))

هاذا  أار اناه  أحاد، ا ناده لجا ، اهاو ( ايبكنور)   الم لدو يحتجوا بـ 

، قاله كناف انال  ؤ ا  بالهلل العأاي العظانل : "     لم      صال   لجاة الشامق

الحكنل القديم الخنلم الُمحم لأخأا، اانل ارك في العللل كل هذه المعلنلو اكال 
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 ناتل تا ماوا  ا اشلاه ! كل الشمار اا الل االعذابلت االممائم التطلل  ا

 وجود ا نه كألي العأل اانه كأي القدرو ا نه خنلم، إ ل اا هذا المب يمياد اا 

يغنم هذه األانلء االيقدر  أر ذلغ فهو  لجا الانس باـمب، اإ ال  ناه يمياد 

، اا !ااميم لقاوداا يغنم اقلدر  أر انه يغنم الكنه اليفعل، فهذا  بثاي اا 

!" إ ل انه يميد ايقدر الكنه لل يق  هذا الشيء لل يغنم،  عنله  نه أنم  وجود

اهااذه اماامهل لجااة الشاام اهااي  اا   قااوك األدلااة  باام العالااور اإلاار النااول 

 11يمتعلا بهل ، الم لدو الجدد اا المحدنوا كثنــــــاـم  تاأنمي  فنهال، بعاد 

طفااح المااو  بكتلباالت  2112ا  2113ماابتمبم ايأااوه، كتبااوا كتلباالت ا باان  

ه الء الم لدو الجدد، اكثنم  كداا الع قة بن  اشلحلد ااشيمالا ااشرهالب 

ايأاوه، امال ح هللا  ا  فعال  11االشمار االقتل االحماب امتغأوا الادا  

ذلغ ا    يقد ذلغ ا   صلر فتنة لأعللمن  ، فتنة جعأه النلا يحقاماا هاذا 

 ه دياا  ارهاالب اقتاال اتااد نم لأعااللل االحضاالروالاادي  ايكمهااوا اهأااه كأناا

))1455. 

تأاغ الشابهة نقأهال  ادنلا اااملهل ا ااكأهل االاخمهل ، اقاله بأنهال :  قوه  

افعأاه هاذا ال يالاح، كالا  أناه . قوية ،الل ينقدهل اال ا د بأنه مانمد  أنهال

ألا اااملهل لااه .  ا ياامد  أنهاال كماال اااملهل االااخمهل ، اال يمااكه  نهاال

 نهاال قااد يكااوا فتنااة لكثناام  اا  الناالا  اا  جهااة، اقااد  اتضااخنمهل امااكوتهل

كمال  ا اهمللاه الامد . يمتغأه الم لدو ايوجهونه لالاللحهل  ا  جهاة  خامك

 أر تأغ الشبهة يتنلفر     طلرقه التي لمأهل لكمم  جل  اشلحلد،  ل هاي 

 !! طلر  ب  بماهن  

لكناي  ،1456ا  ل قضنة اجود الشم في الكوا، فأنس هنل  وال  تفالانأهل    

إا اجاود الشام فاي العاللل لانس  شاكأة اصا  لاو نظمنال إلنهال  ا  كال : قاوه

   ذلغ  ث  ال ااغ  ا .جوانبهل، ا    نطأا صحنح بللشم  االعقل االعأل

. الخنمات في العللل كثنمو ا تنو ة اهي  كثم    الشمار بنمبة كبنمو جادا

هااي  اا   ا نهاال  يضاال  ا  عظاال الشاامار االمالاالئم الموجااودو فااي األرض

اب ْه : ))قاله تعاللر. فعله البشم  نفماهل م  ال ك  اْلب ْحام  ب م  الُد ف اي اْلب امل ا  ظ ه ام  اْلف م 

ُعوا   أَّهُْل ي ْمج  أُوا ل ع  م  يق هُل ب ْعض  الَّذ ي    ا نهال ((. 31: المال )  ْيد ي النَّلا  ل نُذ 

 ااامار ا الاالئم خأقهاال هللا تعااللر بحااا ا ااده الكمااة بعضااهل يُعلقاام بهاال

الظللمن ، ابعضهل يفتنهل بهل لنختمبهل في الدننل، ابعضهل تكوا طميقل إلار 

مٌّ لَُّكْل : ))  قله تعللر. الخنم في الدننل اا خمو هُو  ا  ْنبلً ا  بُّوْا ا  م ر   ا تُح  ا   
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ُ ي ْعأ ُل ا   نتُْل ال  ت ْعأ ُموا   هللاق فُمب الالرو نلفعاة، اُرب نلفعاة ((. 211: البقمو )ا 

 . اللرو

المتعأقاة بللشام االظأال االمالالئم التاي  نلرهال ومن أمثلة الشابهات         

 دنلا    داا  ا يُنلقشهل ايبننهل بحاا ا أال ااكتفار باللتعأنا  أنهال بكا ل 

الااعنف اهاياال اتمكهاال  عأقااة األ ضااة ا بهمااة ؛  نااه ذكاام  ا الفناياالئي 

فالده اناه لكار  : النهودي إيأي ايايل  لحد بممم  شهد  أمالاي رآه بعنناه

داا العلاامو   ئكاي الوجاه اُقتناد  الار اال ادال  ))   نفمه بأنه ر ك طفا  

انقلً، االطفل كلا يمشي الر المشنقة في لللة مكننة اصمه هداء  جنم، 

ا علنال !.. ا اُجبمنل  أر اا نالطف اا تدت  مأناة ا دا اه اكثام  ا  مال ة

هنال " . ايا  هللا  ايا  هاو "  في اذاللنل ا ار لبنل، قله رجل بجلنبي اتمالءه

هذه التجمبة الالعبة لقل، ا ا لنس العقل يتحد  فقط، اكثام اايء العلطفاة 

فبعاد اا تمالءه ذلاغ ! ... الشعور، اإال نح  نعأل اا األطفله تفقت ال كال ياول 

انبثاا صاوت فاي داخأاي :" ، الاذي قاله لننهال(إيأاي ايايال) المجل بجلنم 

 ي اناه ال يوجاد ! " . و  عأَّا  أار المشانقةهــله: اممعه بشكل ااالح يقوه

فهاذه  مااألة . ، فأاو كالا يوجاد إلااه لال يكا  لنمامح لهااذا العادااا اا يقا !إلاه 

نفمنة النس بتفمنم  قأي اال تبميم  نطقي لللحلد، إنمل  مألة نفمنة نلتجة 

 تعليشاال  اا  إلحـــــااـلده، فأاال ( إيأااي اياياال) ابقااي .  اا  تجمبااة اخالاانة

ت ا مخط ه يمتو م  قأه  .1457((..ا نفمه الجم 

ااالح    ذلغ  ا  دنلا كعلدته انلر القضنة اتمكهال  عأقاة با  :  قوه      

ا رجا  ، فأااكل األ ام ا قاده . لل ُ قنا ، اال جاواب االٍر كالٍر صاحنح 

مبم إلحلد ذلغ الفنأمور إلر مبم نفماي داا تفالانل لحللاه، اال اشاالرو 

نااأت األرالاانة التااي  اصااأته إلاار إلاار العوا اال األخاامك التااي ماالهمه اه

إنه تفمنم ُ جمل االعنف انلقص، رأال اا الموالاو   ا  صامنل . اشلحلد

 طمقااة المهاالا ا جاال  اشلحاالد، األ اام الااذي يطأاام  نااه :  واالاان  كتاالب

االحقنقااة إا إلحاالد ذلاااغ . االهتماالل بللموالااو  االاامد  أنااه بقاااوو اتوماا  

، االااديني االفأماافي االعأمااي الفناياالئي لااه  ماابلب تتعأااا  بتكوينااه اشيماالني

ألا انهنالره النفماي اإلحالده جالء . النمه  نحالمو في الجلنم النفمي فقط

نتنجة العف إيملنه بلهلل، االعف تكوينه الديني االفأمافي االعأماي المتعأاا 

صحنح  ا ذلغ الموقف   نم جدا، لكا  لاو . بلهلل امننه في الكوا االمجتم 

ل بأا هللا تعللر خأقنل لعبلدته ، ااا ذلغ ل  ياتل كلا ذلغ الفنايلئي يعتقد ايعأ
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إال بلال تحلا ااالبت ء    جهة، اانه    ذلغ ا منل بللعده انهلنل    الظأل 

   جهة نلنناة، ا ا هللا  ا  جهاة نللثاة ال يقاتص  ا  الظاللمن  فاي الادننل إال 

 ا  امتثنلء ،اإنمل منقتص  نهل يول القنل ة افناه يأخاذ المظأو اوا لقاوقهل 

ااا هللا تعااللر لااو اقااتص  اا  كاال الظااللمن  فااي . الظااللمن  بعااده ال ظأاال فنااه

الااادننل لتعطأاااه مااانة االبااات ء ، التعطأاااه  هماااة ارماااله األنبنااالء اإناااااه 

ااال : ))قاااله تعاااللر. الشاامائ  اااُل الظَّااالل ُموا  إ نَّم  ااال ي ْعم  مَّ االف  ً    اااب  َّ هللاق  أ  ال  ت ْحم  ا 

ُمهُْل ل ن ْوٍل ت شْ  خل الُر يُ   ُص ف ناه  األ ْبال  فأاو كالا يعتقاد بهاذه ((.  32: إباماهنل )خ 

فهلحالد ذلاغ . المفلهنل االعقلئد اشيملننة  ل اغ في هللا، ا ال تعجال ا ال  لحاد

الفنايلئي مببه جهأه االعف إيملنه، اتعأنال  ادنلا لحللاه نالقص اأال ض 

    .االعنف جدا

 اادنلا ،  نااه فكاام الااعنف الحجااة هاياال فكاام إن ماان خصاااةص : خامسااا  

فه ال  ا .البمهلا، في كثنم  ا  القضاليل التاي يُثنمهال االمواقاف التاي يتبنلهال

يتمكهل  عأقة،  ا يُ اكأهل ايُعقدهل ايتمكهل كذلغ،  ا يعأقا  أنهل بكا ل  الل 

االشاواهد  أار ذلاغ كثنامو  اردنال طمفال  نهال فاي الفالاوه . العنف هايال

الأقلتاه  ا  . منل إلنه في الخلصانة التاي  امت بنال آنفالالملبقة، ابعضهل  ا

 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد، الاعنفة جادا : اشلحلد التي جمعهل في كتلبه

   جهة، ا يدت اشلحلد اا مكته  نه في  واال   كثم  مال انتالامت فنهال 

لليملا    جهة نلننة، اقا ه اشيملا ا بعدت  دلاة الشام  االعأال القطعناة 

فكلنه  طلر   دنلا ب  بمهلا، . تنقض اشلحلد اتهد ه    جهة نللثةالتي 

فهال  ادنلا . اال كممت  جل  اشلحلد في  واال  كثنمو جدا مبا تفالنأهل

اهاال كاالا  اادنلا يعااي  اال .  لااف كتلبااه لنااداف   اا  اشيماالا ااشلحاالد  عاال  

 . يقوه،  ل  نه تعمد فعل ذلغ لغليلت في نفمه  

فكم  دنلا ابماهنل  نه فكام يقاول  ملمال  أار صاةص إن من خ: سادسا     

التغأاانط االت  اام ،االتحميااف االخاادا  ، االنفعنااة ااالنتهل يااة، اكاال هااذه 

تبنلهال . االفعله هي  ند  دنلا  صأهل     قندو التقنة التي ي    بهال  ادنلا

ألنااه صااوفي اااانعي، اقااد بنناال ماالبقل  ا التقنااة هااي  اا   قلئااد التالااور 

باه ، ألا الفكام الغمباي يقاول  أار االتشن      جهاة، اتبنلهال  يضال  ا  تغمق

فلتالالر فكام  ادنلا بتأاغ الخالالئص . النفعنة ااالنتهل ية    جهة  خامك

االشواهد  أار ذلاغ كثنامو جادا مابا ذكمهال فاي . هو    الماريلت فكمه 

اهناال نضاانف إلنهاال ااالهدا آخاام يايااد  اال قأنااله توالاانحل . الفالااوه الماالبقة

ه  ا  اا  اماالئل  اادنلا ابااماهنل  فااي د ليتااه لخمافااة التطااور اتأكناادا،  فاالد

العضااوي اقولااه بهاال  نااه تظاالهم بااأا التطوريااة ال تقااوه بااأا  صاال اشنماالا 
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  ل هذا، اكأنه جلء بشيء جديد يختأف    القوه بأا اصال اشنمالا . قمد

 ا  . قمد،     ا النتنجة االدو لم  فهل اتدبم في األ م، اكمل منبننه قميبل

لنس    النلدر  ا تمم  رجل دي  كبنماً  ا لتر  للمالً : )) قله  دنلا  ذلغ

ال يُمك اا   ا يكاوا اشنماالا  صاأه قاامد :ربمال فاي العأااول األلنلئناة يقااوه لاغ 

اا  قااله هااذا  ! اال  لااد  اا   أماالء    Darwinلاال يقاال بهااذا داراياا  ! . ا  

ل الً بنظمياة نظمية التطور  أر اشط   ، اال يقوه بهذا إال رجل جلهال تم

 .1458! ((لمنل قماداً :التطور ، لك  هذه العبلرو تتكمر بلمتممار 

ناال  ا  اادنلا  أقااا  أاار   مااقف تماالءه ماالخماً  اا  التطااوري هناامي     

 ا يُخب منل  ي  جداده كلا قمداً  ،Huxleهكمأي هل يُمك   لأمند : ))هكمأي 

داً  ا ااالاح جا: ))، فعأقاا  أناه  ادنلا بقولاه!(( ، جده ألبنه  ا جده أل اه  

ال    ،Huxleهكماأي  هذا التملؤه الملخم ينُل    جهل ُ مك ام بللنظمياة ،

 Darwinخامي   ا  القاماد ، ا دارايا  يعتقد  ا  جداده  ا  جداد البشم األ

ح ،  لل يقل هذا ، الل يقل بهذا  ي  اللل فاي التطاور ، إناه فقاط الجهال الُمتابج 

 أاار  يااة لااله  ناال  فضاال  ا : ))،فاامد  أنااه هكمااأي بقولااه!(( تاابجح الجهاال 

يكوا  جادادي قاماداً  أار  ا يكوناوا   ثاله هاذا األماقف الاذي ياتكأل بجهال 

 .1459! ((النلا بعدل ذكم الحقلئا االذي يعمد إلر تضأنل 

 

ذلااغ القااوه هااو  اا  ت  باالت  اادنلا  اتحميفلتااه اتحلي تااه؛ ألا  :أقااول    

الااذي   نكااماا كااونهل قاامادا يقالااداا  نهاال لنمااوا  اا  اصااوه لنواننااة، اال 

راا  اا  الحنواناالت، اإنماال خأقهاال هللا تعااللر خأقاال خلصاال ألا األ اام ال . تطاوق

  قماد ،  ا    فبماا ، ا    كا ب ،  ا  ا  هل نح  تطورنل  : يتعأا  بـ

هل نح  خأقنل هللا خأقل خلصل :  ابله قماد،  ا     ابله بشم، اإنمل يتعأا بـ

رنل    لنوانلت ملبقة لنل رنل    لنوانلت .  نفال  ،  ل طوق فهذا كلا هللا طوق

ل فقد انتهر األ م ، اال يهل  تطورنل    قماد ،  ل    ك ب،  ل    ذبلب،  

ال نحاا  لاال : فاا   عناار  اا  القااوه.  اا  ديااداا،  ل  اا  لمناام،  ل  اا  لنتاالا

نتطااور  اا  القااماد، اإنماال تطورناال  اا  الكاا ب،  ا  اا  مااأف لنااواني باان  

فللنتنجاااة االااادو هاااي  ا اشنمااالا  تطاااور  ااا  . !!القاااماد االدينلصاااورات

لنواا، االقمد  يضل لنواا ا تطور    لنواا، فللكل لنواا ا تطور    

ابمال اا اشنمالا لال يتطاور  ا  لناواا اال . اا لمم   ال التطاورين لنو

 اا  كااالئ  آخاام ،اال اجاااود  صاا   لخمافاااة التطااور، اهاااذا باادلنل الشااام  

فكاا ل  اادنلا بلطاال اال فلئاادو  نااه، اال قنمااة لااه، اإنماال هااو  اا   1460االعأاال

                                                 
1458
 .،  وق  الدكتور  دنلا ابماهنل  بو النظمية تشلرلا داراي  – 1نظمية التطور، الحأقة :  دنلا ابماهنل  
1459
 .،  وق  الدكتور  دنلا ابماهنل  بو النظمية تشلرلا داراي  – 1نظمية التطور، الحأقة :  دنلا ابماهنل  
1460
 .نقد العقل المأحد، انقض خمافة التطور العضوي. بعض كتبي،  نهل نبت  ذلغ بعشمات الشواهد ااألدلة الشم نة االعأمنة في  

http://www.adnanibrahim.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B3%D9%84%D9%8A/
http://www.adnanibrahim.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B3%D9%84%D9%8A/
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ابمل  ا  دنلا اإخواناه التطاورين  جعأاوا .خدا ه اأشه اتحميفه ات  به 

ل لنوانلت، فهننبل لهل بللحنواننة، اال يحا لهال اا يغضابوا إذا ماملهل  نفمه

  ل المافضوا لخمافة التطور فهل يقولوا بأنملننة اشنملا . النلا لنوانلت 

 .اتكميل هللا له، إتبل ل لأشم  االعأل  عل

ا  اال بللنماابة لماا اه األمااقف ، فهااو لاانس خطااأ ايتعأااا بالاامنل خمافااة     

ه األمقف تبكنه اإمكلت التطوري هكماأي ااالماتهااء باه التطور ، اراد ب

. ابأ ثللااه، النمااه العباامو فااي كأمااة القاامد، ألا المقالااود  نهاال  نااه لنااواا

 ي  جاااداده كااالا لنوانااال ،  ا كأبااال ،  ا لوتااال، اا : ))ا أناااه فأاااو قاااله لاااه

. فك  ااه صاااحنح الاانس جهااا !(( دينلصااورا ، جااده ألبناااه  ا جااده أل اااه  

اتعأنقه  أنه فنه . نه تغأنط اتحميف ات  م بمماد األمقفاتعأنا  دنلا ف

انفس األ م ينطبا  أر جاواب هكماأي، فقاد تهامب .تجلهل اتبجح اتغأنط 

 . ات  م في رده  أر ك ل األمقف

 
فكاام  اادنلا  نااه فكاام  تناالقض  نهجاال إن ماان أهاام خصاااةص : سااابعا     

ذهبي بان  المماأمن ، اتطبنقل،    ذلغ  ث   نه يد و إلر تمن التعالام الما

بعناف اهنجالا امام اهو ألر  في ذلاغ إلار األذقالا  .1461اذل المذهبنلت

ايد و إلر نبذ التعالم الماذهبي اهاو . ااتل اامتهااء في كثنم     واقفه

 تعاادد الماااذهبنلت االتعالاابلت، يتعالااام لأفأماافة االتالاااور، ااألااااعمية 

 ادنلا  اذهبنلت  االحقنقة  ا  عظال لأقالت. االتشن ، االتغميم االتطورية

ااياااديولوجنلت ، ألنهااال دفااال   ااا   فكااالره ااتجلهلتاااه الالاااوفنة االشااانعنة، 

اإنمل قله ذلغ ت  بال اتغأنطال اتغفان  تطبنقال لعقنادو . االتغميبنة االتطورية

 .التقنة لغليلت في نفمه

ا نهاال  يضاال  نااه يااد و إلاار التاامال ا خاام اهااو أاالر   فااي ذل ا خاام      

ايااد و إلاار نقااد .  هم بااه ايفتاامي  أنااه بمااياالت  كذابااةالُمخااللف لااه، فنُشاا

المااياالت اتمحنالااهل ، لكنااه يتعل اال  اا   المااياالت المااننة بهااواه، فنُحققهاال 

ا  اال رااياالت الالااوفنة االشاانعنة فهااي  قبولااة . لهااواه ايتمكهاال لهااواه  يضاال

يد و إلر  نه   ا.  نده داا تحقنا أللبل، رأل اا األصل فنهل  دل الالحة

ي المجله العأمي لكنه ال يشغ في  بلطنل التالور االفأمفة االتشان  الشغ ف

االتغميم، اإنمل يشغ في األ ور التي تخاللف  ذهبنلتاه، ايطعا  فنهال لتار 

 .اإا كلنه صحنحة

                                                 
1461
، الحأقاة  2113 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  ناله الاذبنلني،  وقا   تفميغالت  الادكتور  ادنلا اباماهنل، :  دنلا ابماهنل  

11. 
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، اهاو يعمال  أار 1462ا   تنلقضلته  يضل  ناه ياد و إلار الادو المماأمن   

الفت  ااأللقلد بن  قدل املبا  نذ منوات  أر تفميا األ ة، انشم الشبهلت 

فممو يطع  فاي البخالري، ا امو ياذل ايمام كثناما  ا  الالاحلبة، .الممأمن 

" . ناقال  تقأام المااا "  أنه الال و االم ل بأنه كالا –ا مو يالف نبننل 

ا اامو يحاامر الشاام  ايااد و إلاار . ا اامو يااذل  هاال الماانة اينتالاام لأشاانعة

مأمن  ايُشو   أنهل ديانهل فننشم الفت  االبأبأة بن  الم.التغميم االتطورية

بد وك االجتهلد االتجدياد، اهاو يعمال  أار افمالد الادي  اتعمناا اتكاميس 

فعال كال ذلاغ نال هاو يتظالهم بللاد وو إلار جما  كأماة . الفمقة بن  الممأمن 

 .  الممأمن  ايتبلكر  أر لللهل اتفمقهل

مل، فقد إا التنلقض لنس  نبل دائ:  دنلا  ا أنمه    النلاوربما يقول      

يكوا امفل لالللبه، ألا كل    يقم  يتعأل ايُغنم  واقفه، ا ا  ال يتنالقض 

 !! .إنملا فلر  اال يفهل فهو 

إا التنلقض هو دلنل  أر الخطاأ ااالنحامار  ا  الفهال الالاحنح  :أقول    

اكأمل كثامت التنلقضالت دلاه  أار انحامار صاللبهل اقأاة . االمنه  المأنل

نعاال هناالن تنلقضاالت . فلتااه المنهجنااة االتطبنقنااة أمااه اكثاامو جهأااه اانحما

تحد  بمبم الغفأة االنمنلا،  ا بمبم التممق  اقأة العأل ،  ا لتغنم األفكلر 

اكأهل في النهلية لنمه  حمودو  بادا ، ا أار االنمالا  ا يماتفند . االقنل لت

    خطلئه اتنلقضلته اهي   امات ااواهد  أر  انحمار صاللبهل  ا  

طأقل اامنأة انتنجة ،ا أنه اا يتمكهل ايمج  إلر الالواب ال  ا  ن: الجلدو

االتنلقضالت التاي لهال ُ بمراتهال يُمفا  . يفمح بهل ايحلفظ  أنهل ايتبلهر بهال

ا  اال . بهاال الأااول  اا  صااللبهل، لكنهاال تبقاار  اا  تنلقضاالته ا حمااوبة  أنهاال

. التنلقضااالت التاااي لنماااه ُ بااامرو فالاااللبهل يُااا ل  أنهااال ايتحمااال ا رهااال

تنلقضاالت  اادنلا  كثمهاال بماابم انحمافلتااه الفكميااة االمااأوكنة  اا  جهااة؛ ا

االحقنقااة  ا كثاامو . القأااة  أمااه االااعف  نهجااه النقاادي  اا  جهااة  خاامك

تنلقضلت  دنلا إبماهنل هي    الاماريلت فكامه، اال يُمكناه إال اا يكاوا 

 . كذلغ  لدال  الما  أر اتجلهلته ا ذهبنلته المنلقضة لأشم  االعقل االعأل

ب ُ تماتم إن من اهم خصاةص : ثامنا   فكم  دنلا ابماهنل ،  ناه فكام ُ تغامق

بلشمااا ل، يعمااال  أااار افمااالد اشمااا ل اتشاااتنه المماااأمن  خد اااة لأغااامب 

ظهم ذلغ بج ء في تبميمه لأفكم اشلحلدي، اقوله بخمافة . اانتاللرا لفكمه

، ماأقولهل كأماه : )) التطور العضوي، اأأوه في الثنلء  أر الغامب، كقولاه

                                                 
1462
 .3، الحأقة  2113 طمقة البمهلا ا جل  اشلحلد ، تفميغ  نله الذبنلني،  وق   تفميغلت  الدكتور  دنلا ابماهنل، :  دنلا ابماهنل  
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 اا  اجاال ، الااذي نلالاال انلالاال انلالاال اال يااااه،  اال ارا  هااذا الغاامب 

نحا  نكفام باه ابكال  نتجلتاه اال  ال ،  ل ارقر هاذا الغامب ، لقو  االنملا 

 .1463((, اافا هوانل

قوله هذا فنه جلنم  ا  الحاا ابلطال كثنام ، افناه أأاو فاي  ادح  :أقول     

نعل إا الغامب نلالال  ا   جال . نملاالغمب االتمويا له بد وك لقو  اش

لقو  اشنملا في الغمب النس     جل اشنملا خلر  الغمب، إناه نلالال 

 نذ القما التلما   شام اقبأاه لكناه  ا  جهاة  خامك فهناه  ناذ القاما التلما  

 شاام اهااو ينلالاال ايعماال  أاار هاادل لقااو  اشنماالا خاالر  باا د الغاامب 

لقاو  اشنمالا الغمباي بلنتهالن بلمتعملر الشعوب الضاعنفة اإفقلرهال لبنالء 

إنهل لقو   اشنملا في الغمب النمه لقاو  كال . لقو  الشعوب الضعنفة

مانة، اارتكباه فنهال  132 ا  ذلاغ  اث   ا فمنمال التأاه الجاائام . البشم 

نال .   ختأف  نوا  الجمائل، انفس األ م تكمر فاي بأاداا  خامك  ا  العاللل 

الغاامب  مااتعمما لهاال اقتالاالديل   نااد ل تحاامرت اااعوب العااللل الثللااث ظاال

ا أمنال افكمياال ،انلااما لأظأاال ا شااجعل لأحكالل الظأمااة  أار اااعوبهل لبناالء 

كال ذلااغ  ا   جاال الغامب القااو  . الغامب القاو  اشنماالا فناه ال خلرجااه

فأمالذا نظام  ادنلا إلار . إنملنه، إنهل  أر لمالب لقاو  الشاعوب الضاعنفة

دار الغامب فاي هادل اتضانن  لقو  اشنمالا الغمباي بعان  االادو، ا أفال 

 .  لقو  اشنملا في بأداا العللل الثللث  

 

اتنلمر  يضل  ا الغمب بلمل لقو  االنملا ينشم  ختأف  نوا  الفملد       

ااالنح ه األخ قاي فاي العاللل ،  ا  خماور اد الرو، ا خادرات، اتباذيم، 

ي  دلاه انماي  ا تنلمار  ا الغامب الاذ. اتشاجن  الانال االماحل  االأاواط 

بلمل لقو  اشنملا  نه يعمل لنل نهلر  أر لجم اشم ل    الشعوب فاي  

يُطباا ذلاغ .  ختأف بقل  العللل، ابشتر املئل التحميف االخدا  ااالفتماء

اقاد جناد لتحقناا .بوملئل اش  ل االجل عالت االم ممالت العأمناة األخامك

حفنن  ا  ثااللهل ذلااغ جنشاال  اا  الممتشاامقن  االعأماالننن  ،االكنماانن  االالاا

يعمأااوا لناال نهاالر الااد اشماا ل ا لقااو  اشنماالا ألنااه  اا  لااا البشاام  ا 

لكاا  الغاامب يااأبر ذلااغ ايالاام  أاار تشااويه .  يعمفااوا اشماا ل  أاار لقنقتااه 

ا مأاه هاذا . اشم ل االطع  فنه بكل  ل يمتطن   نذ  ادو قاماا إلار الناول 

ديا  هللا تعاللر  ا   ألنه اقور  فاي اجاه.  خللف لحقو  اشنملا اهلدل لهل

. فأي  انه    كال ذلاغ يل ادنلا المتغامب التطاوري  . اا ينتشم بن  النلا

                                                 
1463
 . تفميغلت الدكتور  دنلا إبماهنل : ،  وق   2113/  22/15الحا في الشغ  ، تفميغ  حمد  بد هللا  ، :  دنلا إبماهنل  
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إنغ     جل الغمب لمفه الشم  االعأل لتقاوه بحنوانناة اشنمالا انتالالرا 

 .  !!لأغمب

لوه  دنلا الممجد الذي يُشمر  أنه بللنممل لوله إلر  ومن أجل الغرب   

فاااتح دراماااه اُخطباااه بللحمدلاااة االمااا ل فن. نبااام لأتغميااام اخد اااة الغااامب

ايختمهل بهمل ا ضل ننهل  أنبة بلألبلطنل االض الت ااألكلذيم ، االاد وو 

اكال ذلاغ بلمال اشما ل خد اة . إلر األفكلر االمذاهم الفلمدو االدفل   نهال

 .لأغمب اانتاللرا له

         

 النالافكام  ادنلا المعمافاة  ا صاللبه نشامه بان   من خصاةص: تاسعا   

بللتمثناال االبهأواننااة االتالاان  االتهاامي ، االتظاالهم بااللعأل ، االتااأننم فاانهل 

 . 1464:بحمكلت يديه ار مه، كمل هو ُ بن  في الالور ا تنة

 

 
 

اتهميجلتاه اتالانعلته لنماه لأضاحغ   أمل باأا تمثنأنالت  ادنلا اباماهنل   

ه االتمر كمل يفعل الممثأوا اإنمل هي املئل فعللة اخطنامو لنشام الا الت

ا بلطنأه انحمافلته    جهة ، ايبث بوامطتهل ممو ه اتخميبلتاه ا ذهبنلتاه 

في العوال ا ناللر اال اغ  ا  دنلا قد  نم بتأغ الوملئل .    جهة  خمك

لكنهال لانس  ماأوبل  أمنال صاحنحل فاي االقنال  االنقال  .المثقفن  االاعفلئهل 

 اا  قنمااة فكاام  اهااي تحااط. االجااداه ، اااللتاااال بللحناالد االنااهااة العأمنااة

 دنلا ،خلصة اقد تبن  بعشمات الشواهد اا  دنلا لنس  حليدا اال  نالفل 

في فنمال يقولاه، اإنمال هاو  ت  ام  حامر  خالد  نفعاي انتهال ي  مالرا 

الذلغ فها الطميقة البهأوانناة التمثنأناة التهميجناة . لأتقنه في كثنم  مل يقوله 

                                                 
1464
 .الالورو اأنمهل كثنم  توفمو في الشبكة المعأو لتنةتأغ  

http://www.adnanibrahim.net/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85/
http://www.adnanibrahim.net/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-l-%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%8a/
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بال إا ا تماالد . أاال االُمخأالان  لاهال تأناا بللعأمالء الُمنالافن  المتفامأن  لأع

 دنلا  أر تأغ الطميقة هو الهد  أر العف فكمه اقأة  أمه انااهته    

جهة، اتجعأه ظلهمو صوتنة تمثنأنة  كثم  مل هو ظلهمو  أمنة بفلر  كبنام 

ألا تأغ الطميقة ت نم في  واطف النالا  كثام  مال تا نم فاي  قاولهل، .جدا

وا إلر المنطا ااألدلاة العأمناة  ا  نللناة، اتهنجهل  كثم  مل تجعأهل يحتكم

اتايدهل موءا اانحمافل االا ال تعاللل  ادنلا اقأاة انالالفه اكثامو  خطلئاه 

فعاادنلا ابااماهنل ياا نم فااي  تبل ااه ا مااتمعنه بحمكلتااه .   اا  نللنااة  خاامك

اصااوته ا ظهاامه الخاالرجي  كثاام  ماال ياا نم فاانهل ببااماهن  العأاال االشاام  

 . االمنطا بفلر  كبنم

تبن     نقدنل لفكم  دنلا  ا    خاللئاله العل ة :  -عاشرا –وأخيرا       

لاانس  للماال اال  حققاال  تقناال، اال ُ فكااما االُمجمأااة االُممكاااو،  ا صااللبه 

 تضااأعل ُ مااتقنمل، اال اتقاا   أماال  اا  العأااول، اإنماال هااو  جماا  لبخطاالء 

االض الت ااالنحمافلت االتنلقضلت    جهة، اهاو بللاث صاوفي اانعي 

الانس  الاأحل اال ُ جاددا، الا .  اعمي تغميباي تطاوري  ا  جهاة  خامك 

 عظل   ملله في االفملد ال في اشص ح ، افي التخميم ال في البنلء، افاي 

التغمياام ال فااي األمااأمة، افااي اشبعاالد  اا  الكتاالب االماانة ال فااي اشرجاال  

. الجمل اةإلنهمل،افي الد وو إلر الف ام  الضاللة ال الاد وو إلار  هال المانة ا

نمتحنل  ا يكوا  جددا لدي  اشم ل في الفهل ابمل  ا ذلغ هو لله  دنلا ف

الالحنح اااللتاال به، اال يُمك   ا يكوا    بن  اهال العأال الاذي  يجادد هللا 

 . بهل دينه

، ابنالًء  أار  ال ذكمناله فناه تبان   ا فكام  ادنلا وختاما لهذا الفصال        

كاام  خااللف لأشاام  االعقاال االعأاال، ا نااه مااأبي ابااماهنل الغللاام  أنااه انااه ف

تخميبي تغميبي، النس فكما ايجلبنل اال  نتجال اال ُ باد ل فمال هاي األمابلب 

نناة المجال المانبة، : إنهل  ربعة  مابلب  ملمانة ، االهال. التي جعأته كذلغ  

فماا   ا هللا تعااللر هااو العااللل بللغناام االنواياال، إال  ا اشنماالا يمااتطن   ا 

أاار النوايال اجتهاالدا ااماتقماء اتتبعاال لأظاواهم اا ناالر لمعمفاة  اال يتعامر  

ا أنه فها  ال رصادنله ااكتشافنله  ا  نقادنل لفكام  ادنلا . يجوه في البواط 

ابماهنل تبن   ا ننته فنهل دخا  كثنام، اهاوك  مانطم  أنهال ، اتعاللل كبنام، 

ل هااذه الالاافلت الذ نمااة  فماادت ننتااه  اا  جهااة، ا ادتهاا. ا ناال  تضااخل جاادا

األفكلر ااالتجلهلت الفلمدو التي ي    بهل  دنلهل  ادتهل فملدا اانحمافل    

اإذا فمااادت الننااة، فقاااد اشنمااالا اشخاا  ، اُلااامل التوفناااا . جهااة  خااامك

 .االالواب أللبل
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ابماهنل    جهة التكوي  العأماي يتمثل في العف  دنلا : السبب الثاني     

اهذا ااالح     حلالامات  ادنلا ادراماه التار  طمالتاه ، .األكلديمي

ابمعنار . إا تكوينه العنف لغة ا مالل ا نهجل اتحأن  ، افنه دخا  كبنام

الاال يااتق   أماال  اا  .  نهجناال اال  عمفناال: آخاام إا المجاال لاال ينضاا   أمناال 

اطااا   نااالقص افلماااد بمااابم العأاااول رأااال  ا لاااه اط  ااال ال باااأا ، لكناااه 

فأل ينقأه اط  ه    المشالركة . انحمافلته المذهبنة، اال  تكوينه األكلديمي

في العأول إلر التخالاص ااالبادا  فنهال ،فبقاي اط  ال  ل ال  ا  جهاة؛ اال 

 . كمم صللبه  نهجل صحنحل في القماءو االفهل االنقد    جهة  خمك

ل فكاام  اادنلا إبااماهنل  صااوال يتمثاال فااي فماالد  عظاا: الساابب الثالااث      

ألناه فكام لال يقال  أار الاي صاحنح، اال  أار  قال صاميح، اال . افما ل

 أر  أل صحنح، اإنمل هو فكم   ضطمب قلل  أر التالور، ااألاعمية، 

هذه األصوه  فمدت  نطأقالت فكام  ادنلا . االتشن  ، االتغميم االتطورية

 . ااملئأه اآنلره

تبن   ا  نقادنل لفكام  ادنلا  ناه االا  نفماه فاي :  -الرابع -السبب األخير   

خد ة الغمب االمذاهم ااالتجلهلت الضللة ، الل يجعأهل في خد ة اشما ل 

ابمبم ذلغ  صبح  دنلا يعمل جلهادا  أار .  ا هأه ، اال في خد ة الحقنقة

طبااا ذلااغ  .إفماالد اشماا ل اتفميااا  هأااه، اخد ااه   ااداء اشماا ل االممااأمن 

أنه  الللحه ااتجلهلته الفكمية    جهة، المم  ال يطأباه لمم  ل تمأنه  

 . نه الموجهوا له    اراء متلر

**** 
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 الخاتمة   

 ظهاام نقاادنل الشاال ل لفكاام الاادكتور  اادنلا  ابااماهنل، لقاالئا ا عطناالت       

 نهال . انتلئ  كثنمو اخطنمو جدا تتعأا بفكم  ادنلا  صاوال اامالئل اآنالرا

 ند ل تكأال فاي  والاو  الادي  االعأال ااشيمالا ااشلحالد لال  اال إا المجل 

ياااتكأل فنهااال بمااانه  ماااأنل اال بفكااام صاااحنح ، اإنمااال تكأااال فناااه بفكااام ماااقنل 

ل  دلااة اجااود هللا رأاال .  ضااطمب،  اقعااه فااي  خطاالء جماانمة  نهاال  نااه قاااق

بمهاااالا "قطعنتهاااال اظهورهاااال، ا نتالاااام لعقناااادو الاااادو الوجااااود بااااد وك 

الم لدو اقواهل الال يقطا  ببط نهال رأال فمالدهل ،ابمر ابهلت "الالديقن 

 .ا يفهل ام ل ا أمل

 

تبن     نقدنل لمواقف  ادنلا اباماهنل الفأمافنة،  ناه اقا  فاي  خطالء : ثانيا  

كثنمو افللشة فنمل قلله  ا  الفأمافة القديماة  ناد النونالا االمماأمن ، افنمال 

افنمال قللاه  ا  . قلله    فأمافة  رماطو االغاالاي، اأأاوه فنهمال بغنام لاا

المنطا الالوري، فجلنم الالواب فاي نظمتاه إلناه الكماه  أناه، اتبميامه 

له، امكوته     خطلء الغاالي االف مفة الممأمن  في أأاوهل فاي المنطاا 

فلتضااح  اا  كاال ذلااغ  ا  اادنلا ابااماهنل اقاا  فااي تأااغ األخطاالء .الالااوري

 .هااالنحمافلت لقأة  أمه،  ا فعل ذلغ تعمدا لغليلت في نفم

 

اتضح    نقدنل لمواقف  دنلا    التالور ارجلله، نه صوفي الل : ثالثا  

يكاا   حلياادا اال  نالاافل فنماال قللااه  اا  ذلااغ؛ اإنماال كاالا  غللطاال ا حمفاال 

فعاال ذلااغ انتالاالرا . ا ت  باال فااي كثناام  ماال قللااه  اا  التالااور االغاالااي

لأتالاور بغناام لااا  اا  جهااة، ا خفاار  اا  الغاالااي  ملرمااته لأتقنااة اقولااه 

 . بولدو الوجود ا أل الغنم    جهة  خمك

فقاد .انفس األ م تبن     نقدنل لمواقف  دنلا المتعأقاة بقضاليل  أال الكا ل  

اتضااح بجاا ء انااه  خطااأ فنماال قللااه  اا  الالاافلت اشلهنااة ، افااي  وقفااه  اا  

 خطاأ فاي ذلاغ ألناه لال ياتكأل فناه بحنالد .المببنة، رأل دفل ه الممتمنه  نهل

 .، اإنمل تكأل فنه أللبل بمذهبنته األاعمية االالوفنةاام نة ا ق ننة

 ظهم نقدنل لفكم  ادنلا اباماهنل  ا صاللبه لانس  والاو نل اال : رابعا     

.  نالفل في  كثم المواقاف التاي تبنلهال االمتعقأاة بللماذهبن  الماني االشانعي
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فكلا يتمتم  أر  بلطنال  اذهم الشانعة اال ياذكم  صاولهل المخللفاة لأقامآا 

ميل كقولهل بتحميفه اتكفنمهل لأالاحلبة  ا  جهاة؛ لكناه  ا  جهاة اخامك الك

كمال  ناه .كلا لميالل  أر اتهلل  هل المنة ببغض آه البنه االتحل ل  أانهل

تعل ل بمكنللنق  في  وقفه    راايلت الالوفنة االشنعة    جهة، اراايالت 

بال فكالا يقبال الماايالت األالار داا تمحانص ألل. هل المنة    جهة  خمك

ألنهل توافا هواه، االماايلت الثلنناة كالا يقاف  نادهل ايتعل ال  عهال بنفعناة 

اانتهل ية، فعند ل توافاا هاواه يقبأهال، ا ناد ل تعلرالاه يمفضاهل لتار اإا 

ا عظاال انتقلداتااه . كلنااه صااحنحة، ا لنلناال ينقاادهل ا لنلناال  خاامك ال ينقاادهل

 أار نفماه فااي كلناه الاعنفة، انلقالاة  عتمادا  أار أناامه  كثام  مال يعتماد 

ألنه ال يمأغ  نهجل  مأنل نقديل صحنحل في  جله نقاد األخبالر جمعال .تحقنقهل

 .بن  النقدي  اشمنلدي االمتني  عل

تبااان  بعشااامات الشاااواهد  ا  ااادنلا اباااماهنل كثنااام األخطااالء : خامساااا     

ااالنحمافاالت العأمنااة، ألنااه لاال يكاا  ُ تضااأعل اال ُ تمهااما فااي  ي  أاال   اا  

تكأل فنهل ، اال ُ تقنل اال ُ تمكنل  ا   ي  انه   ا   ناله  البحاث  العأول التي

العأمي، ال في الفأمفة، ، اال في الفكام الغمباي ،اال فاي التالاور، اال فاي 

 أاال الكاا ل، اال فااي التاالريخ اال فااي المااذاهم االفاام  اشماا  نة، اال فااي 

ه فاي اهذا كأه بمام الاعف تكويناه األكالديمي، اقأاة تجمبتا.  أول الشميعة

الكتلبة العأمنة، ألا  عظل انتلجه العأماي ُخطام الأقالت، فما  ايا  يكتمام 

 .  نله  البحث العأمي ايتمهم فنهل  

 ظهااام نقااادنل لفكااام  ااادنلا اباااماهنل  ناااه فكااام ُ تماااتم  :-سادساااا -وأخيااارا   

ا كلنة الشام  . بلشم ل، ايعمل  أر هد ه، النس له    اشم ل إال القأنل

ال يحتكل إلنه اال ينطأا  نه إال إذا اافا هواه، اإنمل ينطأاا  فنه نلنوية، فهو

أللباال  اا  اتجلهلتااه الالااوفنة االشاانعنة ااألاااعمية االتغميبنااة االتطوريااة 

االمنكنلفنأنة، ا نهل ينظم إلر الشم  ايُخضعه إلنهل ، فاها  بار تماأط  أناه 

فاي تعال أهل اهذا هو  نه   هل األهواء قديمل الاديثل . بللتأاي ت التحميفنة

ا نهجه هاذا طبقاه  امارا اتكامارا فاي تعل أاه  ا  الشام ، فاها .    الشم 

اافا هواه تمتم به ااظفاه لمام  الاأحته، اإا خللفاه الال يماتط  تأايأاه 

كقولاه بخمافاة التطاور العضاوي، ااصافه . تمكه اراء ظهمه الال يأتاال باه

، ا خااذه 1465" تقأاام المااا ، كالا ناقال " أناه الالاا و االما ل بأنااه -لأنباي

فللشام   ناد . ، اقولاه بضا لة الادو الوجاود"كال  جتهاد ُ الانم:" بمقولة

لكمال، اإنمال هاو خالدل ا حكاول كمال اال ل  ا وقفاه هاذا بلطال .  دنلا لنس ل 
                                                 

1465
 . مأمة  علاية في المنااا ، الحأقة الثلننة،  تفميغ لبنبة  ي ،  وق  تفميغلت الدكتور  دنلا ابماهنل :   دنلا ابماهنل 
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قطعل ام ل ا ق  اال يالح  بادا  ا يالادر  ا   ماأل، ألناه يتنالقض تمل ال 

اال  أمناال فااي فعاادنلا ابااماهنل لاانس ااام نل اال  ق نناال .  اا  دياا  اشماا ل

أللاااام  واقفااااه المتعأقااااة بللالااااوفنة، ااألاااااعمية، االتشاااان ، االتغمياااام 

 .االتطورية

 يضل ابشواهد كثنمو جدا  ا  دنلا اباماهنل لانس بثقاة الال يكا  وتبين       

 حليدا في  كثم القضليل الفكمية التي تكأل فنهل االمتعأقاة بلتجلهلتاه المذهبناة 

فعادنلا .ة انفعناة اانتهل ياة  ا  جهاة  خامك   جهة، ا نه تعل ل  عهال بتقنا

ابماهنل بللث أنم ُ نالف،  تعالم لأبلطال، االاله ُ ضال، اال يُمكا  اا 

 .  !!اال  أمنل يكوا بللثل  جددا اال  الأحل ،اال  ق ننل

 .ابلهلل التوفنا االحمد هلل  اال ا خنما 

 

 األمتلذ الدكتور خللد كبنم   ه 

 ل 2112/فنفمي/11-هـ1331/ جملدك األالر/ 11 -الجاائم

**** 
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المالامل األ ظال ،  أاا  أناه  حماد با  رالال : لم  ب   لمد الأواتي -21

 ل  2113، الدار العمبنة لأعأول ، بنمات ،  1الأواتي، ط 
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 فهرس المحتويات

 :المقدمة 

 : الفصل األول

 نقد مواقف لعدنان ابراهيم تتعلق بالدين والعلم واإليمان 

 واإللحاد وخلق الكون

 نقد  واقف لعدنلا تتعأا بللدي  االعأل:  اال

 نقد  واقف لعدنلا تتعأا بلشيملا ااشلحلد:  نلننل

 نقد  واقف لعدنلا تتعأا بأدلة اجود هللا:  نللثل

 نقد  واقف لعدنلا تتعأا بأ لنة الكوا: رابعل

 نقد  وقف  دنلا     نه  الشغ في المجله العأمي: خل مل

 

 الفصل الثاني 

 نقد مواقف لعدنان ابراهيم تتعلق بالفلسفة 

 :نقد قوه  دنلا بتأمنس ف مفة النونلا لعأول الطبنعة:  اال 

 :نقد  وقف  دنلا في  وقفه     أول  رمطو : نلننل  

 :نقد  واقف لعدنلا ابماهنل    المنطا الالوري : نللثل  

 :نقد  واقف لعدنلا     مل الغاالي في الفأمفة  :رابعل 

  :نقد  واقف  تفمقلت لعدنلا تتعأا بللفأمفة : خل مل 

 

 : الفصل الثالث                                  

 نقد مواقف لعدنان تتعلق بالغزالي بعد تصّوفه 

 رامات عدنان المزعومةوبك
  واقف لعدنلا تتعأا بللالوفي  بي لل د الغاالي نقد:  اال

 الالوفي  دنلا ابماهنل له كما لت  هل: نلننل

 

 :الفصل الرابع 

 نقد مواقف لعدنان ابراهيم تتعلق بقضايا من علم الكالم  

 هل كل  جتهد ُ النم  : الموقف األاه

 الي    المببنةنقد  وقف  دنلا االغا: الموقف الثلني

 نقد  وقف  دنلا    المحكل االمتشلبه: الموقف الثللث
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 نقد  وقف  دنلا    الالفلت اشلهنة: الموقف الماب  

 هل اال  الغاالي العقل في  كلنه الالحنح : الموقف الخل س

 

 : الفصل الخام  

 نقد مواقف لعدنان  تتعلق بالشيعة اإلمامية وأهل السنة 
 :ابماهنل يعتقد العالمة في  أي دنلا :الموقف األاه

 هل  ند الشنعة لج  قوية  : الموقف الثلني

 التظلهم بلنتقلد الشنعة لأطع  في  هل المنة: الموقف الثللث 
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 اش ل نة

 االنتاللر لأشنعة ااتهلل  هل المنة ببغض آه البنه: الموقف الخل س
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 اتهلل  دنلا لعللل مني بللنالم انتاللرا لأتشن  اش ل ي: الموقف الملب 
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 :لتكفنم بن  الفم  اشم  نةا: الموقف التلم  
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 الفصل السابع 

 وخصاةص فكر عدنان ابراهيم نقد مواقف متفرقات

 
 :نقد  واقف  تفمقلت لعدنلا ابماهنل : اال 

 :  خاللئص فكم  دنلا ابماهنل: نلننل 

 

 :الخاتمة 

 :أهم المصادر والمراجع
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