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 األعالم باألئوة البٌا ومجال رية أبي هطاعي
ىوتفٌيد دراسة

ىالدامرائيىمحمدىأحمدىمثنى.ىم.ىىمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالدامرائيىىمحمدىطهىقادم.ىد.ىىم.ىأ
ىالدونىىأصولىقدم/ىىاألرظمىاإلمامىكلوظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالدونىأصولىقدم/ىىاألرظمىاإلمامىكلوظ

ىالمػدمظىى
والسالم عمى سيدنا محمد المبعوث رحمة لمعالمين وعمى آلو  والصالة ، رب العالمين  الحمد      

 وصحبو أجمعين . 
 : وبعد

عمى  فيو الحرب ستشرتفقد اظرفا استثنائيا ،  يومال الشك فيو أن األمة اإلسالمية تعيش فمما      
اإلسالم من كل جانب ، وان الغزو الفكري المنظم والواسع النطاق ، والذي طال جميع جوانب الحياة في 
المجتمعات اإلسالمية ، ومحاولة من أعداء اإلسالم التأثير عمى عقيدة المسممين وشرعيم النير باألساليب 

الشبيات والمطاعن برموز األمة من الفقياء وغيرىم ،  إلثارةنيا تسخير بعض المأجورين م كانو  ،المختمفة 
وبذلك ييدف التأثير إلى تغيير نمط الحياة اإلسالمية في كل مظاىرىا ، مما حدا بالعمماء إلى التصدي 

 بالرد عمى ىذا الغزو بأسموب يتناسب مع خطورة ذلك الغزو .
اإلسالم ، رأينا أن نخصص ىذا البحث بالرد عمى  ةأسيا بالغيارى عن بيضمنا عمى ديننا وت وغيرة     

مطاعن أبي رية وجمال البنا باألئمة ، والطعن بيم من خالل الحديث النبوي الشريف وعنوناه ) مطاعن 
 . أبي رية وجمال البنا باألئمة األعالم دراسة وتفنيدا (

 
ىأهموظىالموضوعى:ىىوأما
 -وبعض الصحابة -صمى ا عميو وسمم  -في حديث النبي  ثيرةالبنا مطاعن كألبي رية وجمال  إن -1

وقام الباحث )مثنى احمد محمد السامرائي( بجمع شبياتيم وشبيات غيرىم من  -رضي ا عنيم 
المعاصرين وتفنيدىا في أطروحتو لمدكتوراة والتي قد أعدىا تحت إشرافنا ، فرأينا أن نخصص ىذا البحث 

 اعنيم في األئمة األعالم .لدراسة مط
الكتابة في ىذا الموضوع أصبحت ميمة ، وذلك لما يثيره ىؤالء من أفكار وآراء خطيرة تؤثر عمى  إن -2

 العامة ، من خالل الفضائيات التي يظيرون عمييا او مواقع االنترنت التي يفرغون بيا أرائيم الشاذة .
 يتحتم القيام بو عمى عمماء المسممين  إن التصدر لنقد اآلراء الشاذة واجب ديني  -3

 ىذه المطاعن وردىا خدمة لسنة المصطفى صمى ا عميو وسمم . ةذلك أحببنا أن نقوم بدراس وألىمية
 الغزو: لبيان ألولوقد احتوى البحث عمى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة خصصنا المبحث ا ىذا     

لمطعن  انالشخص انانطمق من خاللو ىذ الذيالمحور  لكونو الفكري وأىمية الرد عمى أىل البدع واألىواء
 باألئمة 
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 مطمبان :  وفيو
 األول : خطورة الغزو الفكري المطمب
 الثاني : أىمية الرد عمى أىل البدع واألىواء والمطمب

 وفيو مطمبان : ،وأما المبحث الثاني: فقد أوردنا فيو شبياتيم عمى األئمة  
 قوال أصحاب المطاعنفي المطمب األول أ ذكرنا
 لتيمالمطمب الثاني ذكرنا أد وفي

 المبحث الثالث لدراسة ىذه الشبيات وتفنيدىا ، وفيو ثالثة مطالب : وخصصنا
 بمطمبفي المطمب األول معنى التقميد ، وذكرنا في المطمب الثاني حكم التقميد ، وختمنا ىذا المبحث  بينا

 تفنيد مطاعن ىذين الرجمين في األئمة 
 ختمنا البحث بخاتمة ضمت أىم النتائج والتوصيات ثم

ىاألولىالمبحث                                           
ىالعزوىالغكريىوأهموظىالردىرلىىأهلىالبدعىواألهواءىخطورة

 اظيور البدع والخرافات واألفكار اليدامة ىي ليست بالجديدة عمى المجتمع اإلسالمي ، بل اني إن     
ع بداية انتشار اإلسالم عندما اسقط عروش الكفر والشرك ، فظير عبد ا بن سبأ ومن تاله من ظيرت م

 :  أولئكوكان من  صحابيادون تفنيد ورد عمييا وعمى أ عالمأصحاب األىواء والبدع ، ولم يقف األئمة األ
 أبو الحسن األشعري في كتابو ) مقاالت اإلسالميين ( -1
 (  والنحلوف بابن حزم األندلسي في كتابو ) الفصل في الممل واألىواء   وعمي بن أحمد المعر  -2
 وعبد القاىر البغدادي في كتابو ) الفرق بين الفرق ( وغيرىم كثير . -3

أن التجديد لمنيج األئمة األعالم في الرد عمى أصحاب أىل األىواء والبدع أمر ضروري اليوم ،  وبما     
 والدعاة ومسؤوليتيم لذا جاء ىذا المبحث في مطمبين : بل ىو جزء من دور العمماء

 
 
 
 
 
 
 
 

ى
ى
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ىاألولىالمطلب
ىالعزوىالغكريىخطورة

الغزو الفكري بأنو : )) مجموعة من الشبيات  واالغاليط مصوغة صياغة عممية متقنة  فتعري يمكن     
في دينيم وحضارتيم  توجو إلى عقول المسممين بطرق مختمفة وبأيدي شتى يراد منيا تشكيك المسممين

( ويستنتج من التعريف السابق أن 1ورجاالتيم بغية الوصول إلى تسخيرىم لمآرب عدوىم وغاياتو (( )
الغزو الفكري يكون خاليا من استخدام األسمحة العسكرية إال انو يعمل عمى غزو العقول وىدميا باألفكار 

 قوى تأثيرا عمى األمة من الغزو العسكري .والعقائد والتصورات الباطمة وىو بذلك يكون اشد خطر وأ
الدكتور عبد الستار فتح ا سعيد : )) ويتميز الغزو الفكري بالشمول واالمتداد فيو حرب دائمة  ويقول     

دائبة ال يحصرىا ميدان بل تمتد إلى شعب الحياة اإلنسانية جميعا وتسبق حروب السالح أو تواكبيا ثم 
جز السالح عن تحقيقو فتشل إرادة الميزوم حتى يمين ويستكين ، وتنقض تستمر بعدىا لتكسب ما ع

ليم ، بل ربما  يالتماسكو حتى يذوب كيانو ، فيقبل التالشي والفناء في بوتقة أعدائو أو يصبح امتدادا ذل
 ( .2(( ) ومناىجيا رىاتبمغ حدا من اإلتقان يصل إلى النفس فتنقمب معايي

لكافرة عمى مر التاريخ انو ال يمكن توجو ضربة عسكرية لإلسالم وذلك بكونو فقد أدركت الدول ا ىذا     
نسانيا لما يحممو من عقيدة ومبادئ مستمدة من القران الكريم والسنة النبوية المطيرة  ، فعمدت  دينا عالميا وا 

وسائل ، وبشتى دول الكفر بمؤسساتيا وانضمتيا المعادية لإلسالم بغزو المسممين فكريا وبكل ما أوتوا من 
الطرق واألساليب من خالل بث األفكار اليدامة والتي تعمل عمى زعزعة المسممين وتشكيكيم بدينيم ، 
وبالتالي إبعادىم عن تعاليمو ونشر األفكار الغربية بديال عنيا لذا الغزو الفكري أعمق أثرا واشد فتكا في 

ناء األمة وقموبيم مما يؤدي إلى تغيير المعتقدات حياة األمة من الغزو المسمح ، ألنو يتسمل إلى عقول أب
 ( .3والقناعات واألفكار المسمم بيا )

ضعاف  فقد      كان المشركون والمنافقون يحاولون تفرقة المسممين والعمل عمى تركيم لدين اإلسالم، وا 
ألقاويل الكاذبة ، قوتيم وعزيمتيم في المقاومة ، والتردد عن اإلسالم من خالل بث األفكار واإلشاعات وا

بالشبيات الواىية التي تيدف إلى إبعاد المسممين عن دينيم ، ولكن ىذا النوع من الغزو لم يكتب  تيانواإل
ولم يكن لو التأثير الكبير عمى المسممين ، لكن مع ذلك فقد قام أبناء اإلسالم إلى  -و الحمد  -لو الفالح 

( 4بكل أجندتيم من المستشرقين وعمالئيم من أبناء المسممين )خوض معاركيم الفكرية ضد أعداء اإلسالم 
. 

مما تقدم أن مصطمح ) الغزو الفكري( لم يكن معروفا عند المسممين بيذا االسم إال في  فنخمص      
القرن الرابع عشر اليجري فاخذ يتردد عمى األلسن بعد مجيئ االحتالل الغربي ، واستخدامو ألساليب جديدة 

ميدان الفكر وذلك من خالل إثارة الشبيات حول الحضارة  يرةد اإلسالم إذ شممت حروبو األخفي حربو ض
اإلسالمية من حيث المغة ، والتاريخ ، ومصادر الشريعة ، فضال عن استعمالو الدعاية المكثفة لبيان تقدمو 

يم الغرب فييا ، العممي ومنزلة حضارتو ، وكان اليدف من وراء ذلك ىو إقحام عقول المسممين وغرس ق
وكسر معنوياتيم من اجل اجتثاث روح الوالء لمدين واالنتماء لإلسالم ، وتحويل ذلك االنتماء إلى الفكر 

 الغربي  .
 

ى
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ىالثانيىالمطلب
ىالردىرلىىأهلىالبدعىواألهواءىأهموظ

في الدعوة إلى  احد المطالب الرئيسة خالفيماحماية الدين عقيدة وشريعة ، والدفاع عنيما ونقد ما ي إن     
 ا تعالى ، إذ الدعوة تتضمن غايتين ال تقوم إال بوجودىما وىما :

 0تقرير الدين والعقيدة ، وتعمميما ، وتعميميما ، ونشرىما ، والعمل بيما  -1
 0حماية الدين والعقيدة والشريعة والدفاع عنيما وبيان مايخالفيما-2

حد مطالب الدين وغاياتو ، وانو من أبواب الجياد ، ومن أعمى ىنا فان التصدي ألىل البدع واألىواء ا ومن
 ( .5درجات األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ، وذلك كمو وفق غايات الدعوة ومقاصدىا )

: )) جاىدوا المشركين  -صمى ا عميو وسمم  -انو من أبواب الجياد ، فحديث انس عن النبي  أما     
 0( 6م (( )بأموالكم وأنفسكم وألسنتك

فشت البدع والخرافات في المجتمع اإلسالمي حتى طغت عمى جوىر اإلسالم وحقيقتو دون  فقد     
ظيار زيف المروجين ليا جزء أساسي من عقيدة المسمم ، وبدء الطريق بالوصول إلى اإلسالم  تفنيدىا ، وا 

 الخالص النقي ، 
دعاىم  التي ميمتيمالمشركين لن يتركوىم أحرارا ألداء  فيم المسممون من القرآن والسنة النبوية أن فقد     

اإلسالم إلييا ، وبينا ليم أن أعداء اإلسالم سيقفون ليم بالمرصاد لمنعيم من أدائيا ، بل والحرص عمى 
 إخراجيم من اإلسالم ودعوتيم إلى ما كانوا عميو من الكفر والجيل والشرك 

ُفُرونَ  َلو   َودُّوا ﴿: جاء في ىذا المعنى قولو تعالى  ومما       ( .7) ﴾ َسَواءً  َفَتُكوُنونَ  َكَفُروا َكَما َتك 
 َبع دِ  ِمن   َأن ُفِسِيم   ِعن دِ  ِمن   َحَسًدا ُكف اًرا ِإيَماِنُكم   َبع دِ  ِمن   َيُردُّوَنُكم   َلو   ال ِكَتابِ  َأى لِ  ِمن   َكِثيرٌ  َود   ﴿تعالى :  وقولو
 ( .8) ﴾ ال َحقُّ  َلُيمُ  تََبي نَ  َما

المسممون نوره إلى بقاع العالم المختمفة ،  أوصلاإلسالم عروش الشرك والوثنية عندما  أسقط وقد     
 0واسقطوا امبراطورياتيم ونجى األقوام المستضعفة من سياطيم 

كل ىذا الوضوح الذي جاء بو الدين اإلسالمي فنجد بعضا ممن ينتسبون لإلسالم يثيرون الشبيات  ومع
ريعة اإلسالمية ، ويشنون حممة شرسة عمى فقياء األمة ومحدثييا متنكرين لصنع المعروف الذي عمى الش

شاشات الفضائيات بالتنقص واالزدراء  مقام بو أولئك األفذاذ ، إذ قام بعض من حرص عمى الظيور أما
بالقوانين الوضعية  والشاذة ، أو االستعانة الغريبةمن أولئك األعالم ممتمسا حمول مشاكل األمة من أرائو 

 .( 9البعيدة عن ىدى اإلسالم )
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ىالثانيىالمبحث
ىأبيىروظىوجمالىالبناىباألئمظىاإلرالمىمطارن

ىمطلبانى:ىوفوه
ىاألولى:ىأقوالىأصحابىالمطارنى.ىالمطلب

الحنفي لشيرتو ثم  والمعروف الذي ال خالف فيو انك تجد الحديث الذي يعمل ب ومنأبو رية : ))  قال -1
خالفو ويعمل بو  ىالشافعي فيرفضو لضعف في سنده وتجد المالكي يترك الحديث الن العمل جرى عم ييأت

( . وأراد تأييد قولو بنقل عن الحنفية من كتاب مرآة األصول 10الشافعي لقوة في سنده عمى ما رأى (( )
ة مطمقا سواء وافق القياس وشرحيا مرقاة الوصول : )) إن من عرف بالرواية فان كان فقييا تقبل منو الرواي

أو خالف ، وان لم يكن فقييا كأبي ىريرة وانس رضي ا عنيما فترد روايتو إن لم توافق الحديث الذي رواه 
( ))11. ) 
دون مطالبة بحجة . فحاصل التقميد  منوقال جمال البنا : )) التقميد كما قالوا ىو : قبول قول الغير  -2

ا وال عن رسولو بل يسأل عن مذىب إمامو فقط ... وعندما قال القرآن ) إن  أن المقمد ال يسأل عن كتاب
( فأنو أراد أن يجعل من اإلسالم نموذجا فريدا يتحرر مما يعمق عادة بالدين 12الدين عند ا اإلسالم( )

دين ودخل نمطا جديدا من الدين ىو اإلسالم ولكن المسممين عكسوا اآلية فجعموا اإلسالم ىو ال جدوان يو 
 ( .13(() بالدينإلى اإلسالم من ىذا المدخل الرواسب العديدة لمخرافة التي اصطحبت 

أيضا : )) فمن ناحية نجد الشيوخ والفقياء يحممون بإيمانيم ما خمفو ليم األسالف من مرويات  وقال -3
عكفوا عمييا كما  قدو  ،أن أغمق باب االجتياد  منذ ،فقو وأحكام وىم يحممون ىذه األسفار من ألف عام 

درسوىا في الجامعات  وقد ،عكف أجدادىم رجوعا القيقرى إلى القرن الرابع اليجري  وكما ،عكف آبائيم 
وال يممكون ليا تغييرا أو يستطيعون فييا تجديدا الن ىذا سيعرض لمخطر  ،سواء فييا الدينية أو المدنية

لك أوضاعيم نفسيا وقد اكتسب ىذا الوضع قداسة الكيان القائم المستقر من ألف عام ، ربما بما في ذ
ما  صعبالدين ، وجالل القدم ، وطرزتو أسماء األئمة العظام ، فتغييره ليس باألمر السيل ، وقد يكون أ

في عممية التغيير انو ليس ىناك بديل أو أن البديل ليس بالوضع والجالء الذي يستحق الدخول في المعركة 
( ))14) 

 الثانيىالمطلب

ىأصحابىالمطارنىأدلظ
( من أصحاب 15أناس من أىل حمص ) عناستدلوا لمطاعنيم بما أخرجو أبو داود وغيره ،  وقد      

لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال : كيف تقضى  -ا عميو وسمم صمى -معاذ بن جبل أن رسول ا 
 -قال فبسنة رسول ا  ؟كتاب ا  فيقال أقضى بكتاب ا قال : فإن لم تجد  ؟قضاء  لكإذا عرض 

 ؟كتاب ا  فيوال  -ا عميو وسمم صمى -سنة رسول ا  فيقال : فإن لم تجد  -ا عميو وسمم صمى
وفق  الذيصدره وقال : الحمد   -صمى ا عميو وسمم-وال آلو ، فضرب رسول ا  رأييقال أجتيد 

( عمم مما سبق أن الشبية التي أثارىا أبو رية وجمال البنا ، 16 (( )رسول رسول ا لما يرضى رسول ا
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األئمة ،إذ زعما أن من  برموزىي إنكار أن يقمد المكمف إماما من أئمة المذاىب ، بعد ذلك بدءا الطعن 
األئمة قد اخذوا بأحاديث رفضيا آخرون وال يعرف الصحيح من ذلك إذ عمى اإلنسان إذا عرض لو أمر 

 . كتاب ا أن يجتيد فيو لظاىر الحديث الذي أخرجو أبو داود ليس في

ىالثالثىالمبحث
ىمطنىىالتػلودىوحكمهىوتغنودىالذبؼظىبوان

ىثالثظىمطالبىىوفوه
ىاألولى:ىالمطلب
ىمطنىىالتػلودىلعظىواصطالحاىبوان
نبين أوال معنى التقميد في بد لنا قبل قيامنا بتفنيد ىذه الشبية والتي تتعمق بالطعن باألئمة ، نود أن  ال      

المغة وفي االصطالح ، وبيان حكمو ، كون ىذه المطاعن تتعمق بيذا الجانب ، ومن اجل إيضاح أمر ىذه 
 المسالة لدى القارئ الكريم .

ابن  قال( 17وضعت في العنق ) إذامن القالدة بالكسر  مأخوذالزبيدي :  قال:  اللعظ فيىفالتػلود
((  بو يوم والدال أصالن صحيحان، يدل أحدىما عمى تعميق شيء عمى شيء ولفارس : )) القاف والال

(18. ) 
عبارة عن إتباع اإلنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا لمحقيقة فيو من غير  التقميد: ))  الجرجاني وقال

 ( 19نظر وتأمل في الدليل كأن ىذا المتبع جعل قول الغير أو فعمو قالدة في عنقو (( )
 ( .20(( ) دليمو اعتقاد قبل القول: فقال ابن حزم : )) ىو اعتقاد  االصطالحىوفي
 ( .21(( ) عمم إلى يستند ولم حجة بإتباعو يقم لم من إتباعالجويني بقولو : ))ىو  وعرفو

في الفروع ((  وال األصول في ال العمم إلى طريقا ذلك وليس حجة بال قول قبولالغزالي : )) ىو  وقال
(22. ) 

 

ىالثانيىالمطلب
ىحكمىالتػلودىبوان

مستند كالمو فيذا -بالفتح -مما تقدم أن التقميد الذي ال يستند إلى دليل شرعي أو ال يدري المقمد  نفيم     
مما ال يقبل قطعا، أما إذا كان المجتيد يستند بكالمو إلى حجة من األصول المعتبرة من كالكتاب ، والسنة 

مثل ىذا ألنيم ال يستطيعون النظر في تمك األدلة والوصول  ميديكون لمعوام تق، واإلجماع ، والقياس ، ف
إلى الحكم فييا ، فيأخذون بالنتيجة بقول المجتيد، أما العالم الذي يتمكن من الوصول إلى الحكم من خالل 

 النصوص فيذا ال يجوز لو التقميد . 
، وكان من أبرزىا أخذىم بأحاديث ترك العمل بيا  وجو المبتدعة قديما وحديثا مطاعنيم لالئمة األربعة وقد

 أو التمسك بعد ذلك بمذىب معين ؟ يدىمغيرىم من األئمة ، فيل يجوز تقم
 يمزمو( : 23اليراسي ) الكيا. قال وجيان فيو((  :الزركشي  فقال
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 - الصحابة فإن، الصحيح وىو( 25)القضاءأوائل  في النووي(:) ال ( ورجحو 24) برىان ابن وقال
 مالك زمن الخمفاء بعض رام وقد. تقميد غير من بعضيم تقميد العامة عمى ينكروا لم - عمييم ا رضوان
 العمماء بتفريق البالد في العمم فرق ا بأنواحتج  ، مالك فمنعيم مالك مذىب عمى اآلفاق في الناس حمل
 بعد معين مذىب التزام يقتضي الدليل: فقال( 26)المنير ابن...، وتوسط  الناس عمى الحجر ير فمم، فييا

 الوقائع كثرت وال مذاىبيم يدونوا لم األربعة األئمة قبل كانوا الناس أن والفرق. قبميم ال، األربعة األئمة
 مثال - الشافعي يستفتي الذي وكان، أكثرىا وفي الوقائع كل في منيم واحد كل مذىب عرف حتى، عمييم

 فال، ذلك قبل لو وقعت ما ألنيا أو، الواقع تمك في مذىبو يشتير لم ألنو ،المفتي يقولو بما لو عمم ال -
 من المرخص وعرف واشتيرت ودونت المذاىب فيمت أن بعد وأما، خاص سر إال يعضده أن يتصور
 االنحالل إلى ركونا إال مذىب إلى مذىب من - ىذه والحالة - المستفتي ينتقل فال، واقعة كل في المشدد

 أن أصحابنا عامة مذىب أن اإلمام أصحاب أحد اليروي الفتح أبي عن الرافعي وحكى،  لواالستسيا ،
  ( .27(( ) لو مذىب ال العامي

 إي إتباع لو جاز لو أنومن قال بمزوم مذىب معين أوضحو ابن الصالح بقولو : )) ووجيو  ووجو      
 ذلك في والتجويز التحريم بين ومتخيرا ىواه متبعا المذاىب رخص يتمفظ أن إلى ألفضى شاء مذىب
 ميدت قد حينئذ الحوادث بأحكام الوافية المذاىب تكن لم فإنو األول العصر بخالف التكميف رتبة الخالف
 ( .28(( ) التعيين   عمى يقمده مذىب اختيار في يجتيد أن يمزمو ىذا فعمى وعرفت
لة ال يشكمون نسبة كبيرة من المكمفين ،  ىذا نخمص إلى أن الذين يستطيعون التمييز بين األد وبعد     

والناس العوام ال يميزون بين األدلة فيكون مذىبيم مذىب مفتييم، مع إقرارنا أن الفتوى ينبغي أن تكون 
 عمى اقرب المذاىب من األدلة الصحيحة ، الن ذلك يعطي لمرأي والفتوى القوة والثبوت 

ن  قال  فيمزمو إمامو لمذىب المخالف برأيو عبرة فال حنيفة ألبي مدامق كان فإن مقمدا كانابن نجيم : )) وا 
ن أيضا المغرب إعادة ن أيضا العصر إعادة يمزمو فال لمشافعي مقمدا كان وا   مذىب لو ليس عاميا كان وا 
ن والمغرب العصر أعاد حنفي أفتاه فإن بو صرحوا كما مفتيو فتوى فمذىبو معين  فال شافعي أفتاه وا 

ن برأيو عبرة وال يعيدىما ((  عميو إعادة وال أجزأه مجتيد مذىب عمى الصحة وصادف أحدا يستفت لم وا 
(29. ) 

 

ىمدألظىالتػلودىفػدىوضعىاألئمظىضوابطىردودةىفػدىذكرىالبكريىذرائطىدتظىوهيى:ىىوأما
 مدونا . –بفتح الالم  -يكون مذىب المقمد  أن -1
 في تمك المسألة . -الالم  بفتح -شروط المقمد  -بكسر الالم  -المقمد  حفظو  -2
 ال يكون التقميد مما ينقض فيو قضاء القاضي . أنو  -3
ال فتنحل ربقة التكميف من عنقو  باألسيل،بأن يأخذ من كل مذىب  صال يتتبع الرخ أنو  -4  وا 
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 ألبيال يعمل بقول في مسألة ثم يعمل بضده في عينيا، كأن أخذ نحو دار بشفعة الجوار تقميدا  أنو  -5
الشافعي ليدفعيا، فإنو ال  اإلمامفاستحق واحد مثمو بشفعة الجوار، فأراد أن يقمد  شتراىافة، ثم باعيا ثم احني
 . زيجو 
بيا، وزاد بعضيم  اإلمامينال يمفق بين قولين تتولد منيما حقيقة واحدة مركبة، ال يقول كل من  أنو  -6

 ( .30اة مقمده لمغير )شرطا سابعا: وىو أنو يمزم المقمد اعتقاد أرجحية أو مساو 
رية : انك تجد الحديث الذي يعمل بو الحنفي لشيرتو ثم يأتي الشافعي فيرفضو لضعف  أبيزعم  وأما      

بو الشافعي لقوة في سنده  ويعمل ،المالكي يترك الحديث الن العمل جرى عمى خالفو  وتجد ،في سنده 
 عمى ما رأى .

وضعوا شروطا لألخذ بالحديث ، فالحنفية كانوا يرون أن الراوي الفقيو  قد -رحميم ا  -إن األئمة  : فنقول
 أنتقدم روايتو عمى الراوي غير الفقيو، ألن األول اعرف باأللفاظ ، قال الحافظ ابن حجر : )) والظاىر 

بيقيا ( ولتوضيح ذلك نذكر مثاال تط31(() البموى بو تعم بما التفرد عندأو  ، المخالفة عند يشترط إنما ذلك
ن  ، بيعيما في ليما بوركوبينا  ، صدقافإن  ، يتفرقا لمما  بالخياروىو حديث : )) البيعان   وكتما كذباوا 

 ( .32(( ) بيعيما بركة محقت
 العمماء في ثبوت خيار المجمس لممتبايعين عمى قولين : فاختمف

سالة وتعضده أحاديث أخرى ثبوتو لممتبايعين : وبو قال جميور العمماء الن الحديث واضح في الم -1
 ( 33كثيرة  )

 ( .34عدم ثبوت الخيار : وبو قال أبو حنيفة ومالك ، ) -2
الحنفية : إن ىذا الحديث فيما تعم بو البموى وىو آحاد ، وقالوا إن المقصود بالتفرق ىو تفرق األقوال  وقال

 (  .35ال األبدان )
 ( .36لعمل أىل المدينة )المالكية : إن ىذا الحديث آحاد وىو مخالف  وقال

يشترط أن يكون الحديث موافقا لعمل أىل المدينة ، ألنو  -رحمو ا  -فنجد اإلمام مالك  وكذلك      
 وىكذا . –صمى ا عميو وسمم  -يرى أن أىل المدينة اقرب عيدا ومكانا برسول ا 

ذلك الطعن برجال الحديث مطمقا ، األئمة المجتيدين عندما يتركون العمل بحديث ليس القصد من  وان
نما ليم أحاديث أخر استدلوا بيا ) ( فعندما يقدم الحنفية رواية الفقيو فال يقدموه إال ألنو اعمم باأللفاظ 37وا 

 المدينة أىل لعمل بو يعمل ولم الخيار حديث مالك روى)) وقد  ، قال السيوطي : المعنى يحيل بماعالما 
 ( . 38(( ) راويو نافع يف قدحا ذلك يكن ولم بخالفو
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ىالثالثىالمطلب
 المطارنىتغنود

المقمد ال يسأل عن كتاب ا وال عن رسولو بل يسأل عن مذىب  أنحاصل كالم جمال البنا :  ان     
 إمامو فقط .

 عميو من عدة وجوه : فيرد
ال ييمو أمر الثقافة بمعاني نصوص الكتاب والسنة ، ىذا   -ر الالم بكس –رمز بكالمو إلى إن المقمد  -1

من جية ، وان صاحب المذىب قد جاء بالكالم من عنده من غير دليل من جية أخرى ، وىما خطأن 
يستندون بأقواليم عمى مصادر التشريع ، فعندما يأتي العامي  -رحميم ا  -ظاىران ، فقد تبين أن أالئمة 

األدلة الثابتة ، وما  فيال يستطيع أن يتوصل إلى الحكم ، وبما أن المجتيد ىو اعمم من غيره  لمسؤال فيو
يستنبطو منيما ، فضال عن ان مذىبو مدون وما ذكره فييا اعتمادا عمى الدليل ، فاألخذ بذلك أولى من 

البدع ، ومن يأخذ  انتظار تشريع أحكام يشرعيا أصحاب األىواء كابي رية وجمال البنا وغيرىما من أىل
من مذىب ويتبعو وىو يعمم انو ال يستند إلى دليل بل يأتي بالكالم من عنده وقد يكون نتيجة جيل ، فيو 

 ضال مضل . 
ميمنا إلى إن اإلنسان لو أن يأخذ من الجميع ، ويبحث عن الحكم المستند إلى الدليل الصحيح  مع      

من غير تعصب إلى مذىب معين ، وىذا ما أكده العمماء ونقمو الشعراني عن جميع األئمة . وىو قوليم : 
 . (39) إذا صح الحديث فيو مذىبي ( )

نظر، فقد فرق العمماء بين اإلتباع والتقميد عمى ضوء  يو، ففوأما تسميتو لمن لو معرفة بالدليل مقمدا  -2
((  إثره في سرتتبوعا  الشيءالمعنى المغوي واالصطالحي ليذه الكممة ، فقال أىل المغة : )) وتبعت 

(40. ) 
 ىعم القائل تتبع أن ىو اإلتباع ألن؛  اإلتباع غير العمماء جماعة عندابن عبد البر: )) والتقميد  وقال     
 معناه، وال القول وجو وال تعرفو ال وأنت بقولو تقول أن: والتقميد مذىبو، وصحة قولو فضل من لك بان ما

 محرم وىذا،  قولو فساد لك بان قدوأنت  ، خالفو ميابة فتتبعو خطؤه لك يتبين أن أو سواه، من وتأبى
 ( .41(( ) سبحانو ا دين في بو القول

لإلنسان الذي يتصدى لمكالم في المسائل الشرعية أن ال يكون طفيميا بل المؤكد أنو ينبغي  ومن     
عميو أن يكون ذا دراية بمصطمحات الفقياء واألصوليين ، أو ىذا المحامي الذي يريد أن يجعل من فقو أبي 

وال حنيفة في مسائل أحكام الطالق قانونا يطبق في محاكم الدولة المدنية ، ال بد لو من النظر أوال في أق
اإلمام أبي حنيفة ، ودراستيا دراسة جيدة حتى يتبين لو دقو دليمو أو استنباطو ، فعمى أبي رية وجمال البنا 

 وأمثاليا أن ينتبيوا عند إطالقيم لممصطمحات .
وأما دعواه بأنو يجد الشيوخ والفقياء يحممون بإيمانيم ما خمفو ليم األسالف من مرويات فقو  -3

عكفوا عمييا كما  وقد ،أن أغمق باب االجتياد  منذ ،ن ىذه األسفار من ألف عام يحممو  وىم ،وأحكام 
درسوىا في الجامعات  وقد ،عكف أجدادىم رجوعا القيقرى إلى القرن الرابع اليجري  وكما ، ؤىمعكف آبا
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عرض لمخطر ىذا سي الن ،يممكون ليا تغييرا أو يستطيعون فييا تجديدا  وال ،سواء فييا الدينية أو المدنية 
اكتسب ىذا الوضع قداسة  وقد ،الكيان القائم المستقر من ألف عام ربما بما في ذلك أوضاعيم نفسيا 

 السيل وقد يكون أصعب ما في رليس باألم فتغييره ،أسماء األئمة العظام  وطرزتو ،الدين وجالل القدم 

ء الذي يستحق الدخول في المعركة (( التغيير انو ليس ىناك بديل أو أن البديل ليس بالوضع والجال عممية
(42. ) 

، فميس كل   األئمة: إن باب االجتياد مفتوح ، ولم يغمق ، لكن لو شروطو ومقوماتو عند  فنقول      
مدع لو يدخمو ، وما يستجد عندنا من مسائل ال بد من وجود من تتوافر فيو أىمية القول فييا ، ولذلك 

مجامع الفقيية التي تعنى بدراسة كل ما ىو جديد في حياة األمة وبيان حكمو وجدت المؤتمرات العممية ، وال
 -، ومن أمثمة ذلك مسألة ) أطفال األنابيب( فمم تكن ىذه الصورة من الحمل موجودة عمى عيد النبي 

، أو التابعين وتابعييم ، بل ىي من  -رضي ا عنيم  -وال في عيد الصحابة  -صمى ا عميو وسمم 
سائل المعاصرة ، وال بد لمعمماء من بيان الحكم الشرعي فييا ، وبما انو ال يوجد نص في ىذه المسألة الم

االجتياد وليس كما قال جمال البنا بأنيم : )عكفوا عمييا كما عكف آبائيم ( فالحكم عمى  منفال بد اذا 
لكل زمان ومكان ، وان كان جمال المسائل المستجدة باالجتياد احد الدالئل عمى واقعية اإلسالم وصالحية 

البنا يريد محو كل ما كتبو العمماء واإلتيان بقوانين جديدة فيو مخطأ كل الخطأ ، الن الفقياء لم يأتوا 
نما ىي أقوال مستمدة من كتاب ا وسنة النبي  بأحكاميم في المسائل التي تكمموا فييا  من عند أنفسيم وا 

ذا أراد االجتياد فانو  وقد قام -صمى ا عميو وسمم  - الصحابة ومن بعدىم بنقميا إلى أن وصمت الينا ، وا 
والعجيب ىذا تناقض في الرأي فمرة يؤيد بان باب االجتياد قد أغمق ومرة ،  تهدالمجال تتوافر فيو شروط 

 يريد أن يجعل من نفسو مجتيدا ، ويحث عمى اإلتيان باألقوال الجديدة .
 : عدة  شرائط يجب توافرها في المجتهد وهي وقد ذكر العمماء هذا     

 اإلسالم -1
 والعقل -2
 عند منيا الراجحومعرفة  ،والقياس  ،واإلجماع  ، ،والسنة الكتابيكون عالما باألحكام من  وأن – 3
 . منيا تقديمو يجب ماوتقديم  ، التعارض ظيور
 . والمنسوخ بالناسخ وعممو - 4
 . الكالم فيم من يمكنو العربية لمغةوا بالنحو عمم عمى يكون وأن - 5
 والمنطوق والمبين والمجمل والمؤول والظاىر والنص والمقيد والمطمق والخاص بالعام معرفتو - 6

 . والمتشابو والمحكم والمفيوم
 ( .43) األحاديث من بو لالحتجاج يصمح بما معرفتو - 7

ه الشروط غير متحققة في جمال البنا بل بد لممجتيد أن يكون متصفا بيذه الشروط وجل ىذ فال      
انو ممن ينكر وجود الناسخ والمنسوخ في النصوص الشرعية ، وال نعرف كيف يصفونو بالفضائيات 
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والمقاالت ) بالمفكر اإلسالمي ( مع إن أقوالو تشوه صورة الدين، لكن الذي يبدو لنا أن ىناك من يروج لو 
 بين المسممين .وألمثالو وذلك لبث الشبيات والخالفات 

يممكون ليا تغييرا أو يستطيعون فييا تجديدا الن ىذا سيعرض لمخطر الكيان  الوأما دعواه أنيم  -4
 القائم المستقر من ألف عام ... الخ ، 

عمييا قائم من الكتاب والسنة أو مستنبط منيما ، وتغييرىا  والدليل: كيف يمكن أن نغيرىا  فنقول
ذا ما أراد جمال البنا التغيير فال وتبديميا احد مظاىر التح ريف لدين ا والخروج عن سبيل المؤمنين ، وا 

يأتي بالجديد ، وىل ىنالك عند جمال البنا من بديل ؟ لقد الحظنا من خالل قراءتنا لكتبو انو يحاول أن 
) بجواز االختالط ( يأتي بأشياء ويصفيا بالجديد ويعتبرىا تغييرا ألقوال الفقياء ، ومن أمثمة ذلك قولو :   

) وجواز تقبيل الرجل العازب لممرأة العازبة خشية من الوقوع في الزنا( وجواز إظيار المرأة بعض أعضائيا 
( وغير ذلك من اآلراء المنحرفة التي تؤدي بالمجتمع إلى الياوية ، فيل يسمي جمال البنا أقوالو ىذه تغييرا 

ا نتوصل إلى تفنيد ىذه الشبية التي يراد من خالليا الطعن بعمماء ايجابيا ؟ أم يسمييا بديال ناجحا ؟ وبيذ
   . األمة من خالل االستدالل  بالحديث النبوي الشريف

 :ىالخاتمظ

ى:ىوهيتوصلناىىالتيأهمىالنتائجىىنذكرخاتمظىبحثناىىفيىىىىىىى
شويو حقائقو غزو فكري ىدفو اقتالعو من جذوره وذلك من خالل ت إلى اإلسالميالدين  تعرض لقد -1

المعادي كالحروب  األسموباستخدام  أن اإلسالم أعداءتيقن  أن بعد ، األعالم باألئمةوالتشكيك  األساسية
 .  اإلسالمغير ذات جدوى في اقتالع  اإلسالميالمباشر لمعظم بالد العالم  واالستعمار ،الصميبية 
بمزاياىا الميمة  إلدراكيم اإلعالم لعمى وسائ وركزوا ،وسائل عديدة  أىدافيماتخذوا لتحقيق  -2

 لتسييل ميمتيم .
 اإلسالميلمدين  حماية ،اليدامة  األفكارالتصدي لمحاربة  اإلسالميينلزاما عمى المفكرين  أصبح -3

عمى نشر عقيدة  واإلصرار ، بتدعةعمى مطاعن الم والرد ،ا تبارك وتعالى  إلىمن خالل الدعوة 
 معمورة . أرجاءالمسممين في 

عمى أىوائيم ، ولم يسمكوا المنيج العممي في نقدىم  مطاعنيمأصحاب الشبيات بإيراد  تمداع -1 -4
 لمحديث .
 تبين لنا أن ىناك ثالثة أمور كانت وراء إثارة ىذه الشبيات وىي : -2
أن جيات داخمية وخارجية جندت نفسيا لرعاية أصحاب الشبيات ، وذلك ضربا منيم لإلسالم  -أ

 أىمو . من عميون بالمحسوبي
 أن ضعفيم في الحديث الشريف أحد األسباب التي كانت وراء وقوع ىؤالء في مزاعميم  -ب
 حب الظيور لدى البعض منيم وىو أحد مظاىر الشيرة حتى ولو كان بالمخالفة والشذوذ .    -ج

 
 
 
ىى
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ىىالؼوامش
 4/15089الفكري في المعيار العممي لمدكتور محمد عبد المطيف صالح :  الغزو (1)
 21الفكري والتيارات المعادية لإلسالم لمدكتور عبد الستار فتح ا :  الغزو (2)
 19الغزو الفكري في التصور اإلسالمي لمدكتور احمد عبد الرحيم :  ينظر (3)
  81االنفتاح الثقافي في العالم اإلسالمي ألسامة فضل الدين :  ينظر (4)
 3/ 1وتاريخ الفرق اإلسالمية  لمصطفى محمد :  أصول (5)
 ( 12246رقم الحديث )  19/272احمد : مسند انس بن مالك :  أخرجو (6)
 (89) اآليةالنساء:  سورة (7)
 (109البقرة : اآلية )  سورة (8)

 277/ 1تربية األوالد في اإلسالم لعبدا ناصح :  ينظر (9)
 340عمى السنة ألبي رية :  أضواء (11)
 340المصدر نفسو :   (11)
 (19سورة أل عمران : اآلية )  (12)
 42-41عقالنية : اإلسالم وال  (13)
  6وينظر: المرأة المسممة بين تحرير القران وتقييد الفقياء لجمال البنا : 11 – 9ثم كال :  كال (14)
 احد العمل الظاىرة القادحة في السند . ىوليذا إبيام في السند و  يقال (15)
( 3594/ رقم الحديث ) 330/ 3وأبو داود باب اجتياد الرأي في القضاء :  36/417أحمد : مسند معاذ بن جبل :  مسند (16)

والترمذي في السنن : باب ما جاء في القاضي كيف  1/40والمفظ لو / والدرامي في السنن: باب الفتيا وما فيو من الشدة 
( وقال : ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا الوجو وليس إسناده عندي بمتصل( والطبراني المعجم 1328/ رقم )3/616يقضي 

قال ابن الممقن : ) ىذا الحديث كثيرا ما يتكرر في كتب الفقياء واألصول والمحدثين ويعتمدون و  170/ 20في الكبير : 
 534/ 9 المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير البدرعميو ، وىو حديث ضعيف بإجماع أىل النقل( 

 9/69ينظر تاج العروس لمزبيدي :   (17)
 مادة ) قمد( . 19/ 5رس : معجم مقاييس المغة : البن فا  (18)
 199/ 1التوقيف عمى ميمات التعاريف :لممناوي :  ظروين 1/90التعريفات :لمجرجاني    (19)
 837/ 6البن حزم :  اإلحكام (21)
 96:  االجتياد (21)
 469/ 2في عمم األصول:  المستصفى (22)
د فحول العمماء وتفقو عمى إمام بن محمد بن عمي اإلمام شمس اإلسالم أبو الحسن إلكيا اليراسي الممقب عماد الدين أح عمي (23)

الحرمين وىو أجل تالمذتو بعد الغزالي وحدث عن إمام الحرمين وأبي عمي الحسن بن محمد الصفار وغيرىما روى عنو 
وسعد الخير بن محمد األنصاري وآخرون/  وأشيع أن إلكيا باطني يرى رأى اإلسماعيمية فنمت لو فتنة ىائمة وىو  فيالسم

عمى الناقل فإن صاحب األلموت ابن الصباح الباطني اإلسماعيمي كان يمقب بالكيا أيضا  االشتباهن وقع برىء من ذلك ولك
ثم ظير األمر وعمم أنو أتي من توافق المقبين ، ولد في خامس ذي القعدة سنة خمسين وأربعمائة وتوفي سنة أربع وخمس 

 4/329/األعالم: لمزركمي / 7/232 :لمسبكيافعية الكبرى: طبقات الش ينظر 37/245اعالم النبالء : لمذىي  سيرمائة .  
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بن عمي بن برىان بن الحمامي البغدادي، الشافعي ، روى عن : النعالي، وابن  البطر، وابن كميب ، من تصانيفو  أحمد (24)
مات كيال سنة  )البسيط( و )الوسيط( و )الوجيز( في الفقو واألصول، وكان يقول: إن العامي ال يمزمو التقيد بمذىب معين.

/ وفيات األعيان 426/ 37ثماني عشرة وخمس مائة. وقيل سنة عشرين وخمسمائة ببغداد . ينظر سير أعالم النبالء / 
 1/173/ اإلعالم لمزركمي : 1/99وأنباء أبناء الزمان : البن خمكان :

قولو عز وجل )فاحكم بين الناس قول النووي : )) وال يجوز أن يعقد تقمد القضاء عمى أن يحكم بمذىب بعينو ل  ونص (25)
بالحق( والحق ما دل عميو الدليل، وذلك ال يتعين في مذىب بعينو فإن قمد عمى ىذا الشرط بطمت التولية ألنو عمقيا عمى 

 128/  20شرط، وقد بطل الشرط فبطمت التولية (( المجموع شرح الميذب : 
ر الدين ابن المنير الجذامي المالكي  أحد المتبحرين في العموم بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ناص أحمد (26)

من التفسير والفقو، واألصمين، والنظر، والعربية والبالغة واألنساب ولد سنة عشرين وستمائة وتوفي في مستيل ربيع اآلخر 
لمزركمي  م/  األعال279/ 4 (  ديوان اإلسالم لمغزي :84/ 8سنة ثالث وثمانين وستمائة / ينظر الوافي بالوفيات لمصفدي)

 131/ طبقات النسابين البن غييب : ص:  220/ 1: 
 4/597المحيط في أصول الفقو:  البحر (27)
 1/46:والمستفتي مفتيال أدب (28)
 2/90الرائق شرح كنز الدقائق:  البحر (29)
 249/ 4: إعانة الطالبين:  ينظر (31)
 1/70تدريب الراوي : لمسيوطي :  ينظر (31)
( ومسمم : كتاب 1973/رقم ) 743/ 2كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا / البخاري في صحيحو :  أخرجو (32)

 5/10( 3935البيوع : باب الصدق في البيع والبيان /رقم الحديث )
ما أخرجو أبو داود :عن جميل بن مرة عن أبى الوضىء قال : غزونا غزوة لنا فنزلنا منزال فباع صاحب لنا فرسا بغالم  منيا (33)

قاما بقية يوميما وليمتيما فمما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسو يسرجو فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى ثم أ
فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقاال لو  -صمى ا عميو وسمم-الرجل أن يدفعو إليو فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي 

ا عميو  صمى-قال رسول ا  -صمى ا عميو وسمم-أقضى بينكما بقضاء رسول ا  ىذه القصة ، فقال : أترضيان أن
 288/ 3وسمم ) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ( قال ىشام بن حسان حدث جميل أنو قال ما أراكما افترقتما. سنن أبى داود : 

 4/3ي: ( قال المنذري : رجالو ثقات / ينظر نصب الراية لمزيمع3459/ رقم ) 
 6/101الفواكو الدواني :  ينظر (34)
 5/228بدائع الصنائع لمكاساني :  3/11مجمع األنير لمكميبولي :  3/21اليداية لممرغياني :  ينظر (35)
 2/5 االختيار لتعميل المختار : لمموصمي : ينظر (36)
ل ا صمى ا عميو و سمم جممة ما استدلوا بو الحنفية والمالكية حديث ابن عباس رضي ا عنيما ، قال : قال رسو  ومن (37)

طعاما فال يبعو حتى يستوفيو (( .أخرجو البخاري في صحيحو : كتاب البيوع : باب الكيل عمى البائع  بتاع:)) من ا
/ ومالك في الموطأ / باب العينة وما 5/8ومسمم : كتاب البيوع: باب بطالن بيع المبيع قبل القبض:  748/ 2والمعطي :
الوا : إن ىذا الحديث عام في التصرف بالمبيع بمجرد القبض ، فدل عمى عدم ثبوت خيار المجمس وق  925/ 4يشبييا :

قال في المباب ))مد رسول ا صمى ا عميو وسمم المنع من البيع إلى وجود القبض فإذا وجد القبض جاز البيع سواء وجد 
السالك في أصول  يصالإوانظر  2/470:  ة والكتابفي الجمع بين السن المبابالقبض في المجمس أو بعده (( ينظر : 

مما تقدم إن ىذا الحديث عام ولكن خصصتو أحاديث الخيار التي ذكرناىا كما وردت في  فتبين  9:  ص:  اإلمام مالك
 كتب السنن .

 315/  1الراوي لمسيوطي :  تدريب (38)
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 1/73عابدين : حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار / البن  ينظر (39)
 1/72)تبع ( وانظر المصباح المنير لمفيومي :  دةما 27/  8العرب الين منظور :  لسان (41)
 2/79بيان العمم وفضمو:  جامع (41)
  6/ وينظر: المرأة المسممة بين تحرير القران وتقييد الفقياء / جمال البنا: ص : 11 – 9ثم كال : ص  كال (42)
نهاية السول شرح منهاج  6/33 : للرازي في علم األصول المحصول 363/ 3 لمقدسي :قدامة ا بنال الناظر وجنة المناظر روضة (43)

 . 2/313/316:  لالسنوي الوصول
ى

 المصادرىىقائمظ
 الكريم القرآن -1
القمم ، دارة العموم  دارزنيد ،  أبو:د عبد الحميد  تحقيق: الممك بن عبد ا بن يوسف الجويني عبد : ألبي المعالي االجتياد -2

 ه1408الطبعة األولى ،  -دمشق ، بيروت  -فية الثقا
القاىرة /الطبعة األولى ،  –محمد عمي بن أحمد بن حزم األندلسي ، دار الحديث  ألبيفي أصول األحكام :  اإلحكام -3

 ه1404
ن، الطبعة الموصمي الحنفي/ تحقيق : عبد المطيف محمد عبد الرحم ودودلتعميل المختار : لعبد ا بن محمود بن م االختيار -4

 م 2005 -ىـ  1426 -بيروت / لبنان  -الثالثة /دار الكتب العممية 
 -: د . موفق عبدا عبد القادرقالمفتي والمستفتي : ألبي عمر عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشيرزوي / تحقي أدب -5

 ه1407الطبعة األولى ،  -بيروت –مكتبة العموم والحكم ، عالم الكتب 
 القاىرة –دار الفكر اإلسالمي  -قالنية : جمال البنا والع اإلسالم -6
 2003دار الفكر  –وتاريخ الفرق اإلسالمية :  لمصطفى بن محمد بن مصطفىى  أصول -7
 الطبعة الخامسة -عمى السنة المحمدية : لمحمود أبي رية ، دار المعارف  أضواء -8
 بيروت-الفكر  دار -الطالبين : ألبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي  إعانة -9

ىـ( /  دار العمم لمماليين 1396: خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي )المتوفى :  األعالم -11
 م  2002، الطبعة الخامسة عشر 

مية اإلمام الثقافي في العالم اإلسالمي العراق أنموذجا : لمباحث أسامة فضل الدين ، رسالة ماجستير مقدمة إلى ك االنفتاح -11
 م 2012ه  1433،  ماالعض

 بيروت -ىـ( دار المعرفة970الرائق : زين الدين ابن نجيم الحنفي )ت  البحر -12
دار  -محمد محمد تامر : ىـ( تحقيق794الدين محمد بن عبد ا بن بيادر الزركشي )المتوفى :  بدرالمحيط : ل البحر -13

 م2000ـ / ى1421األولى،  : الطبعة -الكتب العممية، بيروت، 
 1982-لبنان -بيروت-( دار الكتاب العربي 587الصنائع: عالء الدين الكاساني : )ت  بدائع -14
ىـ( تحقيق : حمدي عبد المجيد إسماعيل السمفي 804المنير : ألبي حفص عمر بن عمي بن أحمد ابن الممقن  )ت  البدر -15

 ه1410الرياض -مكتبة الرشد  -الطبعة : األولى ، 
بي الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الممقب بمرتضى ، الزبيدي /تحقيق مجموعة من العروس : أل تاج -16

 المحققين/ دار اليداية
 الرياض –الراوي : لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي تحقيق : عبد الوىاب عبد المطيف / مكتبة الرياض الحديثة  تدريب -17
 م 2008 –عموان ، السالم لمطباعة والنشر القاىرة األوالد في اإلسالم : عبدا ناصح  تربية -18
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بيروت  –دار الكتاب العربي  -: عمي بن محمد بن عمي الجرجاني : تحقيق : إبراىيم األبياري الطبعة األولى  التعريفات -19
 ه 1405

ر المعاصر ، دار الفك دار: تحقيق : د محمد رضوان الداية،  عمى ميمات التعاريف : لمحمد عبد الرؤوف المناوي التوقيف -21
 ه1410الطبعة األولى ، -بيروت ، دمشق  -الفكر 

أبو عبد الرحمن فواز أحمد  /تحقيق: النمري القرطبي رعمر يوسف بن عبد ا بن عبد الب ألبي:  بيان العمم وفضمو جامع -21
 ىـ 2003-1424دار ابن حزم الطبعة األولى  -الريان  مؤسسة/زمرلي/ 

 . لبنان –م دار الفكر بيروت  1995تار: محمد أمين الشيير بإبن عابدين المحتار عمى الدر المخ رد -22
 أبي داود : ألبي داود سميمان بن األشعث السجستاني / دار الكتاب العربي ـ بيروت سنن -23
دار إحياء التراث  -ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السممي : تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرين  الترمذي : سنن -24

 بيروت – العربي
محمد عبدا بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق : فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العممي / دار الكتاب  ألبيالدارمي :  سنن -25

 1407بيروت الطبعة األولى ،  –العربي 
شيخ شعيب ىـ( تحقيق : ال748أعالم النبالء : شمس الدين أبو عبد ا محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي )المتوفى :  سير -26

  1985ىـ /  1405األرناؤوط م مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 
البخاري الجعفي: تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير ،  عبداالبخاري : محمد بن إسماعيل أبو  صحيح -27

 م1987 –ه 1407بيروت ، الطبعة الثالثة ،  –اليمامة 
دار إحياء التراث  -سين القشيري النيسابوري : تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقيمسمم : مسمم بن الحجاج أبو الح صحيح -28

 بيروت  –العربي 
الشافعية ـ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شيبة : تحقيق : د. الحافظ عبد العميم خان /الطبعة  طبقات -29

  –بيروت  -األولى: عالم الكتب 
دار الندوة  –يفية مواجيتو : الدكتور احمد عبد الرحيم السايح ، الطبعة األولى الفكري في التصور اإلسالمي وك الغزو -31

 م   2000ه  1421 –الرياض  –لمشباب اإلسالمي  عالميةال
جدة ،  –الفكري في المعيار العممي الموضوعي : الدكتور محمد عبد المطيف صالح ، مطبعة مجمع الفقو اإلسالمي  الغزو -31

 ه  1421
المنصورة ، الطبعة األولى  –التيارات المعادية لإلسالم : الدكتور عبد الستار فتح ا سعيد ، دار الوفاء الفكري و  الغزو -32

 ه . 1410
الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني:  أحمد بن غانم بن سالم بن مينا، شياب الدين النفراوي األزىري المالكي  الفواكو -33

 م1995 -ىـ 1415-ىـ( دار الفكر1126)المتوفى: 
 القاىرة –ثم كال كال لفقياء التقميد وكال ألدعياء التنوير : جمال البنا / دار الفكر اإلسالمي  كال -34
في عموم الكتاب : أبو حفص عمر بن عمي ابن عادل الدمشقي الحنبمي : تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  المباب -35

 لبنان –بيروت  -دار الكتب العممية  -م  1998-ىـ  1419-والشيخ عمي محمد معوض  الطبعة : األولى
ىـ( تحقيق خميل عمران 1078األنير في شرح ممتقى األبحر : عبد الرحمن بن محمد بن سميمان الكميبولي )ت  مجمع -36

  -م 1998 -ىـ 1419لبنان  -المنصور / دار الكتب العممية بيروت
 م1997بيروت– -دار الفكر -ي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوو  المجموع -37
بيروت  –دار الكتب العممية  -تحقيق : محمد عبد السالم-في عمم األصول : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المستصفى -38

 ه1413الطبعة األولى ، 
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 001 

  -م1999ىـ ، 1420أحمد : أحمد بن حنبل : تحقيق : شعيب األرنؤوط : مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية  مسند -39
مقاييس المغة : ألبي الحسين أحمد بن فاِرس بن زكِريا ، تحقيق : عبد السالم محمد َىاُرون /اتحاد الكتاب العرب /  معجم -41

 م.2002ىـ =  1423سنة: 
مؤسسة زايد بن سمطان آل نييان  -عبدا مالك بن أنس االصبحي ، تحقيق : محمد مصطفى أألعظمي ألبيمالك :  موطأ -41

 م2004 -ىـ 1425/الطبعة األولى 
 1357مصر ،  -الراية : عبدا بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيمعي: تحقيق : محمد يوسف البنوري / دار الحديث  نصب -42
الطبعة األولى  -لبنان -بيروت-دار الكتب العممية  -الدين عبد الرحيم اإلسنوي  جمال:  السول شرح منياج الوصول نياية -43

 م1999 -ىـ1420
 ىـ( المكتبة اإلسالمية593ة : ألبي الحسن عمي بن أبي بكر بن عبد الجميل الرشداني المرغياني )ت شرح البداي اليداية -44
األعيان وأنباء أبناء الزمان : ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خمكان، تحقيق ،  إحسان  وفيات -45

 ، الطبعة األولى بيروت -صادر  دار- عباس،
 


