
 

  



َّ َّقس    س  س  مَّالمحدثونَّالس    ق ع ََّّباعتباراتباعتباراتََّّمَّالمحدثونَّال ع مت وِّ َّ،َّف،َّفمت وِّ َّمنَّحيثَّالقبول  سم قس  مييََّّوالردوالردََّّمنَّحيثَّالقبول  ََّّإلىإلىََّّالحديثالحديثََّّ ق

سنوَّومردودمقبولَّ)الص   حياَّوالحس   نوَّومردود صحياَّوالح .و    و)الض    ياَّوالم واَّوالمو.   و    وََّّمقبولَّ)ال ض ياَّوالم واَّوالمو شي َّيقولَّالش   ي َََّّّ،،)ال يقولَّال

صالاص  بحاَّالص  الا ض يا،َّوهواَّهوَّالحديثَّإماَّمقبولَّوهوَّالص  حيا،َّوإماَّمردودَّوهوَّالض   يا،َّوهواَّهوَّ"":َّ:َّصبحاَّال صحيا،َّوإماَّمردودَّوهوَّال الحديثَّإماَّمقبولَّوهوَّال

بتفاوتَّبتفاوتَََّّّ؛؛ااالتقسيمَّالطبي اَّالويَّت درجَّتحتَّنوعيهَّأقسامَّكثيرةَّأخرىَّتتفاوتَّصح َّو. ف َّالتقسيمَّالطبي اَّالويَّت درجَّتحتَّنوعيهَّأقسامَّكثيرةَّأخرىَّتتفاوتَّصح َّو. ف َّ

َّ  وو1))""األحاديثاألحاديثحوالَّمتونَّحوالَّمتونَّأحوالَّالرواةَّوأأحوالَّالرواةَّوأ

َّ َّوتقريري  وتقريري  ََّّووصفي  ووصفي  ََّّقولي َّوف لي قولي َّوف لي :َّ:َّمواَّالس  َّمنَّحيثَّحقيقتهاَّإلىمواَّالس  َّمنَّحيثَّحقيقتهاَّإلىكماَّقس َّكماَّقس 

سيم هو الذي عليه مدار حديثنا، سيم هو الذي عليه مدار حديثنا،وهذا التق يجدَّأنَّال لماءَّقدَّحاولواَّحصرَّيجدَّأنَّال لماءَّقدَّحاولواَّحصرَََّّّوالمتأملَّفيهوالمتأملَّفيهََّّوهذا التق

َّ َّس تهَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّكلها؛َّفهوَّإماَّأنَّيقولَّقول  َََّّّ،،س تهَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّكلها؛َّفهوَّإماَّأنَّيقولَّقول  َّأوَّيف لَّف ل  ،َّأوَّيوصاَّيفََّخلِقهَّأوَّ،َّأوَّيوصاَّيفََّخلِقهَّأوَّأوَّيف لَّف ل 

ل قه ل قهخ  صلى هَّأوَّي كره؛َّهَّأوَّي كره؛َّ،َّأوَّيحدثَّحدٌثَّماَّأوَّموقاَّماَّأمامهَّأوَّيفَّعصرهَّثمَّيقر َّ،َّأوَّيحدثَّحدٌثَّماَّأوَّموقاَّماَّأمامهَّأوَّيفَّعصرهَّثمَّيقر َّخ  صلى وذلك ألنه  وذلك ألنه 

سلم سلماهلل عليه و شارح َّللقرآنَّمبي  َّالمرادَّم ه،َّقالمبيِّن عن اهللمبيِّن عن اهلل  اهلل عليه و س   تهَّ شارح َّللقرآنَّمبي  َّالمرادَّم ه،َّقال،َّو س   تهَّ الكتابَّالكتابَّ"":َّ:َّاألوزاعااألوزاعاََّّ،َّو

َّ َّأحوجَّإلىَّالس       َّمنَّالس      س  س   َّمنَّال ضاهناَّتقض    اأأ:َّ:َّيريديريد"":َّ:َّقالَّابنَّعبدَّالربقالَّابنَّعبدَّالرب،َّ،َّ""   َّإلىَّالقرآن   َّإلىَّالقرآنأحوجَّإلىَّال عليه،َّوتبينَّعليه،َّوتبينَََّّّهناَّتق

َّ  وو2))""المرادَّم هالمرادَّم ه

َّ}}:َّ:َّكماَّيفَّقولهكماَّيفَّقولهََّّوقد أمرنا اهلل تعالى باتباع سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلموقد أمرنا اهلل تعالى باتباع سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ول  س  َّالر  م  ََّوَماَّآَتاك  ول  س  َّالر  م  َوَماَّآَتاك 

وا ََّفاْنَته  ْمََّعْ ه  ََّوَماََّنَهاك  وه  و  واَفخ  ََّفاْنَته  ْمََّعْ ه  ََّوَماََّنَهاك  وه  و  شر]الحش    رََّّ{{َفخ  سبحانهَّوت الىَّ اع َّنبيهَّمنَّ اعتهَّ،َّبلَّج لَّس    بحانهَّوت الىَّ اع َّنبيهَّمنَّ اعتهَّ[[77:َّ:َّ]الح ،َّبلَّج لَّ

و}}:َّ:َّفقالَّت الىفقالَّت الى س  وَمْنَّي طِِعَّالر  س  َّ  [[0808:َّ:َّ]ال ساء]ال ساءََّّ{{َلََّفَقْدََّأَ اَ َّاهللَََّلََّفَقْدََّأَ اَ َّاهللَََّمْنَّي طِِعَّالر 

اَّللمتقين اَّللمتقينفكانَّص   لىَّاهللَّعليهَّوس   لمَّإمام  سلمَّإمام  صلىَّاهللَّعليهَّو صالحين،َّوقدوةَّللص   الحين،َََّّّ،،فكانَّ سيرَّرك َّعلىَّ ريقهَّيس   يرَّرك َّوقدوةَّلل علىَّ ريقهَّي

َّأ ْسَوٌةََّحَس َ ٌَّ}}نَّلهمَّبإحسان،َّنَّلهمَّبإحسان،َّووأصحابهَّوالمتب أصحابهَّوالمتب 
ِ
وِلَّاهلل ْمَّفِاََّرس  َّأ ْسَوٌةََّحَس َ ٌََّلَقْدََّكاَنََّلك 
ِ
وِلَّاهلل ْمَّفِاََّرس  َّ  [[2121:َّ:َّ]األحزاب]األحزابََّّ{{َلَقْدََّكاَنََّلك 

ساالمؤس  اوو--ال ج َّال اج َّال ج َّال اج َّومنَّومنَّ اََّّالمؤ اأيض    ض  صد َّأنَّيتص  د َََّّّ--أي سيمَّأحدَّالمهواَّالتقس  يمَّأحدَّالمََّّىَّلردَِّّىَّلردَِّّأنَّيت لينَّلينَّتطف َّتطف َّهواَّالتق

َّ!!يردَّعنَّال باَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّنفسه!يردَّعنَّال باَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّنفسه!بحج َّأنَّهواَّالت رياَّللس  َّلمَّبحج َّأنَّهواَّالت رياَّللس  َّلمَََّّّ؛؛  علىَّمائدةَّالس  علىَّمائدةَّالس  

شحرور شحروريقولَّمحمدَّ س  َّال بوي َّبأهناََّّ--برأي ابرأي ا--منَّه اَّيأيتَّالت رياَّالخا ئَّمنَّه اَّيأيتَّالت رياَّالخا ئَّ"":َّ:َّيقولَّمحمدَّ س  َّال بوي َّبأهنالل كلَّماَّكلَّماَََّّّ::لل
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صلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّمنَّقولَّومنَّف لَّأوَّأمرَّأوَّهناَّأوَّإقرار  صلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّمنَّقولَّومنَّف لَّأوَّأمرَّأوَّهناَّأوَّإقرار صدرَّعنَّال باَّ اَّبأنَّهواَََّّّصدرَّعنَّال باَّ اَّبأنَّهواَّعلم  علم 

سهالت رياَّللس     َّليعَّت رياَّال باَّص   لىَّاهللَّعليهَّوس   لمَّنفس   ه سلمَّنف صلىَّاهللَّعليهَّو س  َّليعَّت رياَّال باَّ وبالتالاَّفهوَّقابلَّلل قاشَّوبالتالاَّفهوَّقابلَّلل قاشَََّّّ،،الت رياَّلل

َََّّّددويؤكَِّّويؤكَِّّ َّ َّوو1))""واألخوَّوالردواألخوَّوالرد َّقائل  اَّبأنَّال باَّص   لىَّاهللَّعليهَّوس   لمَّوص   حابتهَّلمَّي رَِّّ"":َّ:َّقائل  صحابتهَّلمَّي رَِّّعلم  سلمَّو صلىَّاهللَّعليهَّو اَّبأنَّال باَّ فواَّفواَّعلم 

َّالس َّ َّ  وو2))""  َّهبواَّالشكل  َّهبواَّالشكلالس 

نة لدى شحرور نة لدى شحرورالتعريف المختار للسُّ  : : التعريف المختار للسُّ

اَّلهوهَّالم ض    ل شحرورَّش    حرورَّأوجدَّأوجدَّ ضل مخرج  اَّلهوهَّالم  س   ،َّفيفَّت رياَّالس       ،َّفََّّمخرج  ضعل ض    ع"":َّ:َّقالقاليفَّت رياَّال اَََّّّل  اَّاآلنَّت ريف  اآلنَّت ريف 

اَّللس      ،َّوهو س  ،َّوهوم اص    ر  اَّلل صر  س  َّهاَّم هتَّيفَّتطبيكَّأحكامَّأمَِّّالس      َّهاَّم هتَّيفَّتطبيكَّأحكامَّأمَِّّ:َّ:َّم ا سرالكتابَّبس    هول َّويس    رََّّال سهول َّوي دونَّدونَََّّّ،،الكتابَّب

.عَّحدودَّعرفي َّمرحلي َّيفَّبقي َّاألمور،َّمعَّالخروجَّعنَّحدودَّاهللَّيفَّأمورَّالحدودَّأوَّو.    عَّحدودَّعرفي َّمرحلي َّيفَّبقي َّاألمور،َّمعَّ الخروجَّعنَّحدودَّاهللَّيفَّأمورَّالحدودَّأوَّو

.الزمانَّوالمكانَّوالش   رولَّالمو.   --العتبارَّعالمَّالحقيق َّالعتبارَّعالمَّالحقيق َََّّّاألخوَّب يناألخوَّب ين شرولَّالمو وعي َّالتاَّتطبكَّفيهاَّوعي َّالتاَّتطبكَّفيهاَّالزمانَّوالمكانَّوال

ََّّ::البقرةالبقرة]]ََّّ{{رََّرََّْسَّْسَّ  َّ  َّالَّْالَََّّّْم َّم َّك َّك َّبَِّبَََِّّّيد َّيد َّرَِّرََِّّي ََّّي ََّلََّلَّوََّوََََّّّرََّرََّْسَّْسَّالي َّالي َََّّّم َّم َّك َّك َّبَِّبَََِّّّاهلل َّاهلل َََّّّيد َّيد َّرَِّرَِّي َّي َّ}}:َّ:َّم تمدينَّعلىَّقولهَّت الىم تمدينَّعلىَّقولهَّت الىََّّ--هوهَّاألحكامهوهَّاألحكام

س  َّجاءتَّمنفالس     َّجاءتَّمنََّّ[[7070ََّّ::الحتالحت]]ََّّ{{ج َّج َّرََّرَََّحََّحَََّّّنَّْنَّْمَِّمَََِّّّينَِّينَِّاَّالدَِّّاَّالدَِّّفَِّفَََِّّّمَّْمَّْك َّك َّيَّْيَّْلََّلََّعََّعَََََّّّلََّلَّ ََّ ََّاََّجَّاََّجَّمََّمََّوََّوََّ}}:َّ:َّ،َّوقوله،َّوقوله[[101101 ََّّ،،سنس   نََّّ::فال

سانَّال رباوت  اَّيفَّاللس     انَّال ربا ل ََّّ::وت  اَّيفَّالل يانَّبس    هو ل اليس    رَّوالجر سهو يانَّب سرَّوالجر س ونماءَّمس     ونََّّ::كقول اكقول اََّّ،،الي يجريَّيجريَََّّّ::أيأيََّّ،،ماءَّم

َّ َّ َّوو3))""بسهول بسهول 

َََّّّااهكواَّنجدَّشحرور َّهكواَّنجدَّشحرور َّوو ،َّومقصودهَّ،َّومقصودهَّال ربي ال ربي ََّّنَّوبفهمهَّللغ نَّوبفهمهَّللغ تيتي  َّباآليتينَّالكريم  َّباآليتينَّالكريميربرَّفهمهَّللس َّيربرَّفهمهَّللس 

سيأيت--منَّذلكَّمنَّذلكَّ سيأيتكماَّ َََّّّ--كماَّ س  َّأنَّنطويَّب جل َّالحرك َّوالجريانَّزمانَّال س  َّفتكونَّالفتكونَّالََّّ  ااومكاهنومكاهنََّّ    أنَّنطويَّب جل َّالحرك َّوالجريانَّزمانَّال َّس    َّ  َّس 

سلمَّمكاني ا!فيهَّص  لىَّاهللَّعليهَّوس  لمَّمكاني ا!لَّتتجاوزَّالبيئ َّوالمجتمعَّالويَّعاشَّلَّتتجاوزَّالبيئ َّوالمجتمعَّالويَّعاشَََّّّب اءَّعلىَّهواَّالقولب اءَّعلىَّهواَّالقول صلىَّاهللَّعليهَّو ََّّفيهَّ

َّ!!ولَّتتجاوزَّالقرنَّالسابعَّالميلديَّزماني ا!ولَّتتجاوزَّالقرنَّالسابعَّالميلديَّزماني ا!

شحرور َّوبالرجو َّإلىَّكت َّاللغ َّنجدَّأنَّش   حرور َّ ََّّ،،لبنَّفارسلبنَّفارسََّّ""مقاييعَّاللغ مقاييعَّاللغ ""قدَّاعتمدَّعلىَّقدَّاعتمدَّعلىَََّّّااوبالرجو َّإلىَّكت َّاللغ َّنجدَّأنَّ

اَّيست دَّإليهَّيفَّتحديدَّفروقَّم اينَّاأللفاظ،َّلواعتربهَّمرج  َّواعتربهَّمرج  َّ اَّيست دَّإليهَّيفَّتحديدَّفروقَّم اينَّاأللفاظ،َّلاَّمهم  سيماَّوهوَّممنَّي فاَّوقو َّسيماَّوهوَّممنَّي فاَّوقو َََّّّاَّمهم 
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َّال ادفَّيفَّاللغ  ال ادفَّيفَّاللغ  

صٌلَّواحدَّمطرد،َّوهوالس   ينَّوال ونَّأص   ٌلَّواحدَّمطرد،َّوهو"":َّ:َّيقولَّابنَّفارسيقولَّابنَّفارسََّّ سينَّوال ونَّأ ه َّ:َّ:َّال ه َّجرَيانَّالش   اءَّوا راد  شاءَّوا راد  يفَّيفَََّّّجرَيانَّال

َّإذاَّأرسلتإذاَّأرسلتََّّ؛؛ااالماَءَّعلىَّوجهاََّأس   ه ََّس  الماَءَّعلىَّوجهاََّأس   ه ََّس  َََّّس َ ْتَس َ ْت:َّ:َّسهول ،َّواألصلَّقولهمسهول ،َّواألصلَّقولهم َّهَّإرسال  َّم ههَّإرسال  َّاشت ك  َّم ه َّثم  َّاشت ك  ََّّ:: َّثم 

َّالمس     ونَّمنَّذلك،َّكأنهَّقدَّ َّعلىَّوجهه َّوالَحَمأ  ن  َّاللحمَّقدَّس      س ونَّمنَّذلك،َّكأنهَّقدَّرجلَّمس     ونَّالوجه،َّكأن  َّالم َّعلىَّوجهه َّوالَحَمأ  ن  س  َّاللحمَّقدَّ س ونَّالوجه،َّكأن  رجلَّم

ََّصب َّ ََّصب َّص    َّم هََّّ  ااص    َّم هومماَّاشتك  يرة َّوس    َّرسولَّاََّّ::ومماَّاشتك  يرة َّوس    َّرسولَّاالس    ،َّوهاَّالس  َّ  وو1))""ِسيرتهِسيرته:َّ:َّهللَّعليهَّالسلمهللَّعليهَّالسلمالس    ،َّوهاَّالس 

شةاليةإشككككةاليةوو   شحرورنص ابن فارس التي تجاوزها شككككحرور  إ : : تةمن يف قولهتةمن يف قولهََّّ--ألنها ال تخدمهألنها ال تخدمه--  نص ابن فارس التي تجاوزها 

 الجريان والسهولة.الجريان والسهولة.  لفظةلفظة  ؛ إذ تجاوز كلمة االطراد، وأخذ؛ إذ تجاوز كلمة االطراد، وأخذ""جريان الشيء واطراده يف سهولةجريان الشيء واطراده يف سهولة""

،َّإذاَّاس    تقام:َّ:َّمنَّقولكمنَّقولكََّّ::وال رادَّيفَّاللغ وال رادَّيفَّاللغ  ستقاما  َرَدَّاألمر  ،َّإذاَّا ا  َرَدَّاألمر 
شاءوا  ردَّالش    اءََّّ  وو2)) ضهَّتابعَّب ض    هَّ:َّ:َّوا  ردَّال تابعَّب 

َّ َّب ض  ه َّ:َّ:َّا َرَدَّاألمرا َرَدَّاألمر"":َّ:َّيقولَّابنَّفارسيقولَّابنَّفارسووََََّّّّ  وو3))ااب ض  َّفهواَّقياس  َّامتد 
َّشاء  ه َّاستقام َّوكل  َّفهواَّقياس  َّامتد 
َّشاء  َّ  وو4))""استقام َّوكل 

شاءَّي  اَّعدمَّالتغييرَّوالتبديلَّفيهاس   تقام ،َّوالس   تقام َّعلىَّالش   اءَّي  اَّعدمَّالتغييرَّوالتبديلَّفيهََّّ::فال رادَّعلىَّهوافال رادَّعلىَّهوا ستقام َّعلىَّال ستقام ،َّوال ََّّ،،ا

شحرور َّنجدَّش    حرور َََّّّواواككوهوه ياَّالنتقائي َّوالنتقائي َّوََّّيمارسيمارسََّّاانجدَّ ياَّالتحكمَّوعدمَّالمو.    وعي َّيفَّت اولَّالقض    ا ضا .وعي َّيفَّت اولَّالق التحكمَّوعدمَّالمو

ض هَّيفَّمحلَّالمماَّيض    هَّيفَّمحلَّالََّّ؛؛اللغوي اللغوي  ص  وبالتالي فسكككاد النتيجة التي توصككك  ،َّ،َّهتامَّوفقدانَّالثق َّبقولههتامَّوفقدانَّالثق َّبقولهمماَّي ساد النتيجة التي تو ل ل وبالتالي ف

صارَّالتيارَّاألولوقدَّانتهتَّالم رك َّمعَّاألس    اَّبانتص    ارَّالتيارَّاألول"":َّ:َّ،َّوهاَّقوله،َّوهاَّقولهإليهاإليها ساَّبانت وماَّزل اَّن يشَّوماَّزل اَّن يشَََّّّ،،وقدَّانتهتَّالم رك َّمعَّاأل

ََّّ،،أهلَّالس  َّوالجماع أهلَّالس  َّوالجماع ََّّ::نفسهنفسهََّّاايسمَِّّيسمَِّّمآسيهاَّوخيبتهاَّحتىَّيوم اَّهوا،َّحيثَّأصباَّالتيارَّاألولَّمآسيهاَّوخيبتهاَّحتىَّيوم اَّهوا،َّحيثَّأصباَّالتيارَّاألولَّ

صارَّالتيارَّاألولَّقتلَّالفكرَّالحر َّوانتص   ارَّالتيارَّاألولَّقتلَّالفكرَّالحر َّ سلمهممماَّأدىَّإلىَّاس   تس   لمهمََّّ؛؛ال قديَّع دَّال اسال قديَّع دَّال اسََّّوانت ست حيثَّحيثَََّّّ؛؛مماَّأدىَّإلىَّا

ستلمَّالفقهاءَّقيادةَّال اسَّتحتَّع واناس    تلمَّالفقهاءَّقيادةَّال اسَّتحتَّع وان س  َّوالجماع ،َّوماتَّالفكرَّال قدي َّوم وَّأهلَّالس      َّوالجماع ،َّوماتَّالفكرَّال قدي َّوم وَََّّّ::ا أهلَّال

َّ َّذلكَّالحينَّأص  باَّالفقهَّوالس  لط َّتوأمانَّبغ ِّ سلط َّتوأمانَّبغ ِّ صباَّالفقهَّوال سلط ،َّو  ي َّأمَّريرَّال ظرَّعنَّماهي َّهوهَّالس  لط ،َّو  ي َّأمَّريرَََّّّذلكَّالحينَّأ ال ظرَّعنَّماهي َّهوهَّال

َّبي َّأمَّريرَّعربي  بي َّأمَّريرَّعربي  و  ي ،َّعرو  ي ،َّعر

حيثَّتمَّظهورَّعلمَّالحديثَّحيثَّتمَّظهورَّعلمَّالحديثَََّّّ؛؛ َّإلىَّعلمَّالحديث َّإلىَّعلمَّالحديثهكواَّيظهرَّلماذاَّكانتَّالحاج َّالملح َّهكواَّيظهرَّلماذاَّكانتَّالحاج َّالملح َّ

                                 
 (.61-60 /3( مقاييس اللغة )1)
 (.502 /2الصحاح )ينظر: ( 2)
 (.4103 /7شمس العلوم، للحميري )ينظر: ( 3)

 (.456 /3( مقاييس اللغة )4)



َّ َّيفَّخضمَّهوهَّالم رك َّحتىَّأصبحتَّالس    َّبمفهومهاَّوت ريفهاَّالتقليديَّالفقهاَّهاَّالسياَّ  َّبمفهومهاَّوت ريفهاَّالتقليديَّالفقهاَّهاَّالسياَّيفَّخضمَّهوهَّالم رك َّحتىَّأصبحتَّالس 

هللَّهللَّصلىَّاصلىَّاََّّااع دَّالمسلمينَّأنَّمحمد َّع دَّالمسلمينَّأنَّمحمد َََّّّوأصباَّالظن َّوأصباَّالظن َََّّّ،،رَّونقديرَّونقدينيَِّّنيَََِّّّّطَّعلىَّرأسَّكلَّفكرَّحر َّطَّعلىَّرأسَّكلَّفكرَّحر َّالمسل َّالمسل َّ

َّ َّعليهَّوسلمَّحل  َََّّّعليهَّوسلمَّحل  َّكل  َّ  وو1))!!!!""مشاكلَّال اسَّمنَّوفاتهَّإلىَّأنَّتقومَّالساع مشاكلَّال اسَّمنَّوفاتهَّإلىَّأنَّتقومَّالساع ََّّكل 

 ما أجرأه على نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى سنته!!!ما أجرأه على نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى سنته!!!فيا هلل! فيا هلل! 

صور تصككككوير النتيجة للقارذ بهذه الصككككور إن إن  صوير النتيجة للقارذ بهذه ال ستلمَّفيهاَّالفقهاءَّزمامَّاألمور،َّأهناَّم رك َّاس    تلمَّفيهاَّالفقهاءَّزمامَّاألمور،َّ:َّ:َّت أهناَّم رك َّا

َّ َّوص  ارتَّالس    س  صارتَّال اَّمس  لط اَّعلىَّرأسَّكلَّو سلط اَّعلىَّرأسَّكلَّ  َّس  يف  اَّم سيف  َََّّّكوهناكوهنا،َّوتحقيرَّ،َّوتحقيرَّفكرَّحر َّفكرَّحر َّ  َّ َّتحل  شاكلَّال اسَّمش  اكلَّال اسَّكلَّكلَََّّّتحل  م

نة: : د منهد منهيرايراإلىَّيومَّالقيام ،َّإلىَّيومَّالقيام ،َّ نةتحجيم دور السُّ إسقاطها من حيا  إسقاطها من حيا  بعادها وبعادها و، إل، إلتاريخيتهاتاريخيتهاالقول بالقول ب، و، وتحجيم دور السُّ

َََّّّ..المسلمينالمسلمين

اَّمسلط اَّعلىَّرؤوس اَّمسلط اَّعلىَّرؤوسفم وَّمتىَّوالس  َّكانتَّسيف  َّالفكرَّالحر؟!الفكرَّالحر؟!ََّّأصحابأصحابََّّفم وَّمتىَّوالس  َّكانتَّسيف 

َّالمآساَّوالخيبات؟!المآساَّوالخيبات؟!ََّّوم وَّمتىَّكانَّاتبا َّالس  َّسبَ َّوم وَّمتىَّكانَّاتبا َّالس  َّسبَ َّ

تألمَّيقرأَّيفَّألمَّيقرأَّيفَّ ماَّاحتو ت َّاآلدابَّواألخلق،َّو تك ماَّاحتو ت َّاآلدابَّواألخلق،َّو َََّّّههك ل َّعلىَّالتحض      لدا يثَّا َّمنَّاألحاد ض  ل َّعلىَّالتح لدا يثَّا رَّرَّمنَّاألحاد

َّلرقاَّبقيمَّاإلنسان؟!َّلرقاَّبقيمَّاإلنسان؟!َّواوا

اَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمََّّرسولهرسولهََّّاهللَّعزَّوجلاهللَّعزَّوجلََّّأرسلأرسل اَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلممحمد  اَّمسلط اَََّّّرحم َّلل المين،رحم َّلل المين،ََّّمحمد  اَّمسلط اَّلَّسيف  لَّسيف 

ساكين،َّبلَّعلىَّالمس    اكين،َّبلَّ سلمَّعرفَّال المَّقيم َّال دلَّيفَّالحروبَّوال كبات،َّتحتَّظلَّاإلس    لمَّعرفَّال المَّقيم َّال دلَّيفَّالحروبَّوال كبات،َّعلىَّالم تحتَّظلَّاإل

َّ َّوإعطاءَّكلَّذيَّحك  صحقه،َّواح امَّالكبارَّوال طاَّعلىَّالص    ََّّوإعطاءَّكلَّذيَّحك  لقدَّلقدَََّّّغار،َّومكارمَّاألخلق غار،َّومكارمَّاألخلق حقه،َّواح امَّالكبارَّوال طاَّعلىَّال

سجلَّالتاري َّمقول وقدَّس    جلَّالتاري َّمقول شهدَّاألعداءَّبولكَّحتىَّيفَّالحروب،َّش    هدَّاألعداءَّبولكَّحتىَّيفَّالحروب،َّ ساَّالفيلس    وفَّالفرنس    اَََّّّوقدَّ سوفَّالفرن الفيل

َََّّّ  وو2))""أرحمَّمنَّال ربأرحمَّمنَّال ربََّّاالمَّي لمَّفاتح َّلمَّي لمَّفاتح َّإنَّال المَّإنَّال المَّ"":َّ:َّنَّالشهيرةنَّالشهيرةووجوستافَّلوبجوستافَّلوب

شرقَّليوبولدَّفايعيقولَّالمس  تش  رقَّليوبولدَّفايع ست َََّّّيقولَّالم اَّالس    َّ)محمدَّأس  دوَّم ص  ف  س  اَّال صف  سدوَّم  َّ"":َّ:َّ    )محمدَّأ َّلقدَّكانتَّالس    س  ََّّاا  َّمفتاح َّ  َّمفتاح َّلقدَّكانتَّال

شرَّقرن َّلفهمَّال هض    َّاإلس   لمي َّم وَّأكثرَّمنَّثلث َّعش   رَّقرن َّ سلمي َّم وَّأكثرَّمنَّثلث َّع ض َّاإل لفهمَّانحلل اَّلفهمَّانحلل اَََّّّاا،َّفلماذاَّلَّتكونَّمفتاح َّ،َّفلماذاَّلَّتكونَّمفتاح َّاالفهمَّال ه

                                 
 (.569)ص: ( الكتاب والقرآن 1)
 (.4)ص: البرهان على سالمة القرآن، محمد سعدي : ( انظر2)



إنَّال ملَّبس  َّرسولَّاهللَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّهوَّعملَّعلىَّحفظَّكيانَّاإلسلمَّإنَّال ملَّبس  َّرسولَّاهللَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّهوَّعملَّعلىَّحفظَّكيانَّاإلسلمَََّّّ!!الحا.ر؟الحا.ر؟

س  َّهوَّانحمه،َّوإنَّتراَّالس    َّهوَّانحوعلىَّتقد َّوعلىَّتقد َّ س  َّالهيكلَّالحديديَّالويَّللَّاإلس  لم َّلقدَّكانتَّالس    َّالهيكلَّالحديديَّالويَّمه،َّوإنَّتراَّال سلم َّلقدَّكانتَّال للَّاإل

سقامَّعليهَّص  راَّاإلس   صراَّاإل ذَّذلكَّالب اءَّكأنهَََّّّلم،َّوإنكَّإذاَّأزلتَّهيكلَّب اءَّمالم،َّوإنكَّإذاَّأزلتَّهيكلَّب اءَّماقامَّعليهَّ َكَّأنَّيتقو  ذَّذلكَّالب اءَّكأنهََّأفي دِهش    َكَّأنَّيتقو  ش  َأفي دِه

َّ  وو1))""!!بيتَّمنَّورق؟بيتَّمنَّورق؟

،َّوالويَّتولىَّكربهَّمحمدَّ،َّوالويَّتولىَّكربهَّمحمدَّالمختَرع والمبتَدع للسنة النبويةالمختَرع والمبتَدع للسنة النبوية  المنةرالمنةر  نأتي إلى التقسيمنأتي إلى التقسيماآلن اآلن وو

مَّآياتَّالقرآنَّالكريمَّإلىَّثلث َّاتاتشغاَّبالتقسيمشغاَّبالتقسيمََّّشحرور،َّوشحرورَّلهشحرور،َّوشحرورَّله مَّآياتَّالقرآنَّالكريمَّإلىَّثلث َّ،َّوقدَّسبكَّلهَّأنَّقس  ،َّوقدَّسبكَّلهَّأنَّقس 

سامأقس   ام سدَّيفَّع،َّوهوَّتقس   يمَّبا ل؛َّلماَّب اَّعليهَّمنَّالمفاس   دَّيفَّعوو2))أق سيمَّبا ل؛َّلماَّب اَّعليهَّمنَّالمفا دمَّالنقيادَّألوامرَّاهللَّعزَّوجلَّدمَّالنقيادَّألوامرَّاهللَّعزَّوجلَّ،َّوهوَّتق

َّسنة النبو ، وسنة الرسالة.سنة النبو ، وسنة الرسالة.: : وهماوهما  ،،عجيبينعجيبين  نة إلى قسميننة إلى قسمينم شحرور السُّ م شحرور السُّ قس  قس  ،َّلقدَّ،َّلقدَّو اعتهو اعته

سم األولالقسككم األولفف سلمَّبمقامَّهاَّت ليماتَّجاءتَّإلىَّال باَّص  لىَّاهللَّعليهَّوس  لمَّبمقامَّوو: : النبو النبو سنة سككنة : : الق صلىَّاهللَّعليهَّو هاَّت ليماتَّجاءتَّإلىَّال باَّ

سال َّبقولهال بوةَّوليس  تَّبمقامَّالرس  ال َّبقوله ستَّبمقامَّالر َّبَِّبَِّاَّال  اَّال  هََّهََّي َّي َّاَّأََّاَّأََّ)يََّ)يََّ:َّ:َّال بوةَّولي
 
َّا
 
ص َّبال باَّوذلكَّلتبيانَّأهناَّت ليماتَّخاص   َّبال باَََّّّ؛؛ووا وذلكَّلتبيانَّأهناَّت ليماتَّخا

سلم،َّأوَّت ليماتَّمرحلي َّجاءتَّلحقب َّم ي  ص    لىَّاهللَّعليهَّوس    لم،َّأوَّت ليماتَّمرحلي َّجاءتَّلحقب َّم ي   توزيعَّالغ ائم،َّأوَّتوزيعَّالغ ائم،َّأوَّ:َّ:َّمثلمثلََّّ،،صلىَّاهللَّعليهَّو

هاَّاألحاديثَّالتاَّتت لكَّبالسلوكياتَّهاَّاألحاديثَّالتاَّتت لكَّبالسلوكياتَّوو،َّ،َّوو3))للمسلمينَّولك هاَّليستَّتشري اتللمسلمينَّولك هاَّليستَّتشري اتت ليماتَّعام َّت ليماتَّعام َّ

ليعَّلهاَّعلق َّليعَّلهاَّعلق َّ:َّ:َّأيأيََّّ،،وو4))!!وهاَّريرَّملزم َّألحدوهاَّريرَّملزم َّألحدََّّ،،فلهاَّأهمي َّتاريخي َّفقطفلهاَّأهمي َّتاريخي َّفقطََّّ،،ال ام َّوالجتماعي ال ام َّوالجتماعي 

ابالحللَّوالحرامَّإ لق ا َّ  وو1))!!!!بالحللَّوالحرامَّإ لق 

 !!!!أن سنة النبو  غير ملِزمة، ولها أهمية تاريخيةأن سنة النبو  غير ملِزمة، ولها أهمية تاريخية: : الخالصةالخالصة

وقدَّبي نَّشحرورَّأنَّالقرآنَّالكريمَّيحتويَّعلىَّرسال َّونبوة،َّوقدَّبي نَّشحرورَّأنَّالقرآنَّالكريمَّيحتويَّعلىَّرسال َّونبوة،َّ: : سنة الرسالةسنة الرسالة: : القسم الثاينالقسم الثاين

سالة صوده بالر سالةومق صوده بالر سانَّالتقيدَّهباَّمنَّعبادات،َّ: : ومق سانَّالتقيدَّهباَّمنَّعبادات،َّهاَّمجموع َّالت ليماتَّالتاَّيج َّعلىَّاإلن هاَّمجموع َّالت ليماتَّالتاَّيج َّعلىَّاإلن

َّوهاَّم الَّالتكليا وهاَّم الَّالتكليا ََّّ،،الحللَّوالحرامالحللَّوالحرامووََّّ،،أخلقأخلقووم املت،َّم املت،َّوو

                                 
 (.87)ص: ( اإلسالم على مفترق الطرق 1)
 : خالل هذا الرابط من (، والرد عليه37)ص: الكتاب والقرآن : ( انظر2)
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سولهوقدَّاس  ت بطَّذلكَّمنَّخللَّخطابَّاهللَّلرس  ولهََّّ ست بطَّذلكَّمنَّخللَّخطابَّاهللَّلر سال َّأحكامَّوةَّعلومَّوالرس  ال َّأحكامَّفال بفال ب"":َّ:َّ،َّيقول،َّيقولوقدَّا وةَّعلومَّوالر

سال َّولمَّتأتَّلل بوةوت ليمات،َّحيثَّإنَّالطاع َّجاءتَّللرس   ال َّولمَّتأتَّلل بوة ََّّ::وليعَّيفَّالكتابَّأيَّآي َّتقولوليعَّيفَّالكتابَّأيَّآي َّتقول،َّ،َّوت ليمات،َّحيثَّإنَّالطاع َّجاءتَّللر

((َّ
 
َّوأ ي واَّال با
 
َّواَّالر َّواَّالر َّي  َّي  َّ َِّ َِّأََّأََّوََّوََّ}}:َّ:َّبلَّه ااَّآياتَّتقولبلَّه ااَّآياتَّتقولََّّ،،وووأ ي واَّال با َّس  َّ  وو1)){"{"وَلَّوَلَّس 

 !!نة الرسالة ملِزمة؟نة الرسالة ملِزمة؟وهل كل س  وهل كل س  

َّ:َّ:َّسبكَّأنَّأجابَّشحرورسبكَّأنَّأجابَّشحرور س  َّأنَّ س  َّ  َّال بوةَّليستَّملِزم ،َّإلَّأنهَّ  َّال بوةَّليستَّملِزم ،َّإلَّأنهَّأنَّ س  َّقدَّيتبادرَّإلىَّالوهنَّأنَّ س    َّ  َّقدَّيتبادرَّإلىَّالوهنَّأنَّ

هاَّمنَّمقامَّالرسال ،َّإلَّهاَّمنَّمقامَّالرسال ،َّإلَّ:َّ:َّلواَّيقولَّعنَّالتشري اتلواَّيقولَّعنَّالتشري اتََّّ!!!!الرسال َّملِزم ،َّوهواَّريرَّصحياَّع دهالرسال َّملِزم ،َّوهواَّريرَّصحياَّع ده

َّ َّ َّوو2))أنَّالقرآنَّليعَّمنَّالرسال !أنَّالقرآنَّليعَّمنَّالرسال !

سالةمن هنا نجده ينطلق إلى تقسككيم رخر لسككنة الرسككالةََّّ سنة الر سيم رخر ل ،َّويميِّزَّبينَّنوعينَّمنَّالطاع َّيفَّمقامَّ،َّويميِّزَّبينَّنوعينَّمنَّالطاع َّيفَّمقامَّمن هنا نجده ينطلق إلى تق

َّوالطاعة المنفصلة.والطاعة المنفصلة.  الطاعة المتصلة،الطاعة المتصلة،: : وهماوهماالرسال ،َّالرسال ،َّ

صلةالطاعة المتصككلة  --أأ صدَّأنَّيأيتَّاألمرَّيفَّالقرآنَّبطيقص  دَّأنَّيأيتَّاألمرَّيفَّالقرآنَّبط: : الطاعة المت صل  َّال باَّمتص  ل اعاعيق بطاع َّاهلل؛َّكماَّيفَّبطاع َّاهلل؛َّكماَّيفَََّّّ َّال باَّمت

لهَّت الى لهَّت الىقو ونََّ}}:َّ:َّقو ْمَّت ْرَحم  وَلََّلَ ل ك  س      واَّاهلَلََّوالر  ونَََّوَأ ِي   ْمَّت ْرَحم  وَلََّلَ ل ك  س  واَّاهلَلََّوالر  له[[132132:َّ:َّ]آلَّعمران]آلَّعمرانََّّ{{َوَأ ِي   له،َّويفَّقو ْلَّ}}:َّ:َّ،َّويفَّقو ْلَّق  ق 

ْوا َفإِْنََّتَول  وَلَّ س      واَّاهلَلََّوالر  ْواَأ ِي   َفإِْنََّتَول  وَلَّ س  واَّاهلَلََّوالر  َكافِِرينَََََّّّأ ِي   َّاْل ِح   َّاهلَلََّلَّي  َكافِِرينَََّفإِن  َّاْل ِح   َّاهلَلََّلَّي  َوَمْنََّوَمْنَّ}}:َّ:َّ،َّوقوله،َّوقوله[[3232:َّ:َّ]آلَّعمران]آلَّعمرانََّّ{{َفإِن 

َّ يِقيَنََّوالش      دِّ ََّعَلْيِهْمَّمَِنَّال  بِيِّيَنََّوالص     ِّ ِويَنََّأْنَ َمَّاهلل  ل  ِئَكََّمَعَّا َفأ وَل وَلَّ س      َّي طِِعَّاهلَلََّوالر  ش  يِقيَنََّوال دِّ صِّ ََّعَلْيِهْمَّمَِنَّال  بِيِّيَنََّوال ِويَنََّأْنَ َمَّاهلل  ل  ِئَكََّمَعَّا َفأ وَل وَلَّ س  َهَداِءََّهَداِءَّي طِِعَّاهلَلََّوالر 

ا َنَّأ وَلئَِكََّرفِيق  الِِحيَنََّوَحس  اَوالص  َنَّأ وَلئَِكََّرفِيق  الِِحيَنََّوَحس  َّ  [[9696:َّ:َّل ساءل ساء]ا]اََّّ{{َوالص 

وبماَّأنَّاهللَّحاَّباقَّوقدَّدمتَّ اع َّالرسولَّمعَّ اع َّاهللَّيفَّ اع َّواحدة،َّففاَّوبماَّأنَّاهللَّحاَّباقَّوقدَّدمتَّ اع َّالرسولَّمعَّ اع َّاهللَّيفَّ اع َّواحدة،َّففاَّ"": : ويقولويقول

سولَّمعَّ اع َّاهللَّيفَّحياتهَّوب دَّمماته َّهوهَّالطاع َّجاءتَّهوهَّالحالتَّتص    باَّ اع َّالرس    ولَّمعَّ اع َّاهللَّيفَّحياتهَّوب دَّمماته َّهوهَّالطاع َّجاءتَّ صباَّ اع َّالر هوهَّالحالتَّت

َّ  وو3))""ووالصرالَّالمستقيمالصرالَّالمستقيم))اَّيفَّالحدودَّوال باداتَّواألخلقَّاَّيفَّالحدودَّوال باداتَّواألخلقَّحصر َّحصر َّ

محصورةَّبالحدودَّوال باداتَّواألخلقَّفقط،َّوهاَّليستَّمحصورةَّبالحدودَّوال باداتَّواألخلقَّفقط،َّوهاَّليستَََّّّأنَّالطاع َّالمتصل أنَّالطاع َّالمتصل : : والنتيجةوالنتيجة

َّثابت ،َّبلَّمتحرك َّتتحراَّبينَّالحدودَّمنَّالحدَّاألدنىَّإلىَّالحدَّاألعلى ثابت ،َّبلَّمتحرك َّتتحراَّبينَّالحدودَّمنَّالحدَّاألدنىَّإلىَّالحدَّاألعلى 
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ضيحوو ضيحتو شرعي ؛َّكحدَّالقصاصَّوالزناَّشرعي ؛َّكحدَّالقصاصَّوالزناَّليعَّالحدودَّالليعَّالحدودَّالََّّ)الحدود()الحدود(ب ب     ََّّمقصودهمقصودهأنَّأنَّ: : ذلكذلك  تو

حدَّاألعلى ََّّ      والخمروالخمر حدَّاألدنىَّوال لويَّي اواَّبينَّال ياينَّا حدَّاألعلى بلَّالخطَّالب حدَّاألدنىَّوال لويَّي اواَّبينَّال ياينَّا ل َََّّّبلَّالخطَّالب ماَّيفَّاألمث ل َّك ماَّيفَّاألمث ك

َّ:َّ:َّالتالي التالي 

 : : الحدود فيما يتعلق بالصال الحدود فيما يتعلق بالصال 

َّمنَّسبعَّعشرةَّ َّمنَّسبعَّعشرةَّقررَّشحرورَّأنَّالحدَّاألدنىَّللمسلمَّهوَّأنَّيصلاَّرك تينَّيفَّاليوم،َّبدل  قررَّشحرورَّأنَّالحدَّاألدنىَّللمسلمَّهوَّأنَّيصلاَّرك تينَّيفَّاليوم،َّبدل 

َّ  وو1))وهواَّاجتهادَّيفَّأعظمَّأركانَّاإلسلم،َّوهوَّعمودَّالدينوهواَّاجتهادَّيفَّأعظمَّأركانَّاإلسلم،َّوهوَّعمودَّالدينََّّ!!!!رك  رك  

 : : الحدود يف لباس المرأ الحدود يف لباس المرأ 

سوله؛َّأيماَّبينَّحدودَّاهللَّوحدودَّرس   وله؛َّأيََّّتتأرجاتتأرجا سدَّعداَّماَّبينَّال ري،َّوماَّبينَّس    َّالجس   دَّعداَّ:َّ:َّماَّبينَّحدودَّاهللَّوحدودَّر س َّالج ماَّبينَّال ري،َّوماَّبينَّ

َّالوجهَّوالكفين الوجهَّوالكفين 

اَّأعلى اَّأعلىيرىَّش   حرورَّأنَّلباسَّالمرأةَّو.   عَّلهَّالرس   ولَّحد  سولَّحد  .عَّلهَّالر شحرورَّأنَّلباسَّالمرأةَّو لَّالمرأةَّعورةَّإلَّلَّالمرأةَّعورةَّإلَّكك""وهوَّوهوَّ:َّ:َّيرىَّ

ها هاَّوكفي هاوجه هاَّوكفي تالا،َّ،َّ""وجه تالابال هاَّاهللإذاَّإذاَّ"":َّ:َّيقوليقولََّّبال ماَّخلق ي َّيفَّالطريكَّك عار هاَّاهللخرجتَّالمرأةَّ ماَّخلق ي َّيفَّالطريكَّك عار قدَّخرجتَّالمرأةَّ قدََّّف َّف

ََّّ--يدخلَّيفَّرطائهاَّالوجهَّوالكفانيدخلَّيفَّرطائهاَّالوجهَّوالكفان--اَّاَّوإذاَّخرجتَّمغطاةَّتمام َّوإذاَّخرجتَّمغطاةَّتمام َََّّّتَّحدودَّاهللَّيفَّاللباس،تَّحدودَّاهللَّيفَّاللباس،ت د َّت د َّ

سلم َّهوَّلباسَّحس َّاألعراففقدَّخرجتَّعنَّحدودَّرس  وله َّولباسَّالمرأةَّالمس  لم َّهوَّلباسَّحس   َّاألعراف سوله َّولباسَّالمرأةَّالم وي اواَّوي اواَََّّّ،،فقدَّخرجتَّعنَّحدودَّر

سمَّماَّعداَّالوجهَّوالكفين َّوهكواَّنرىَّأنَّلباسَّم ظمَّبينَّاللباسَّالداخلاَّوبينَّتغطي َّالجس   مَّماَّعداَّالوجهَّوالكفين َّوهكواَّنرىَّأنَّلباسَّم ظمَّ بينَّاللباسَّالداخلاَّوبينَّتغطي َّالج

َّ  وو2))!!""نساءَّأهلَّاألرذَّهوَّ.منَّحدودَّاهللَّورسولهنساءَّأهلَّاألرذَّهوَّ.منَّحدودَّاهللَّورسوله

:َّ:َّيفَّقولهَّت الىيفَّقولهَّت الىََّّوماَّالويَّيظهرَّم هاَّولمنَّيظهروماَّالويَّيظهرَّم هاَّولمنَّيظهرمفهومَّالزي  َّمفهومَّالزي  َََّّّوإنَّكانَّالفقهاءَّيت اولونوإنَّكانَّالفقهاءَّيت اولون

َّإَِّإَََِّّّن َّن َّه َّه َّتََّتََّي َي َزَِّزَََِّّّينََّينََّدَِّدَِّبَّْبَّْي َّي ََََّّّلََّلَّوََّوََّ}} َّل  َمَّل  َمََّّ تدعوَّإلىَّ[[3131]ال ور:َّ]ال ور:َََّّّ{{ااَهََّهَّ ْ ْمَِّمَََِّّّرََّرََّهََّهََّاَّظََّاَّظَََّّ ف ،َّلَّ حدودَّم رو هناَّيفَّ تدعوَّإلىَّ،َّإلَّأ ف ،َّلَّ حدودَّم رو هناَّيفَّ ،َّإلَّأ

َََّّّالتحللَّواإلباحي !!التحللَّواإلباحي !!

سدهاَّأماَّت اولهاَّبقص   دَّانكش   افَّالمرأةَّبإظهارَّكلَّجس   دهاَّ شافَّالمرأةَّبإظهارَّكلَّج صدَّانك اَّلَّيقولَّبهَّذوَّفطرةَّاَّلَّيقولَّبهَّذوَّفطرةَّعاري ،َّفهوعاري ،َّفهوأماَّت اولهاَّبق

                                 
 (.491-490ص: ) المصدر نفسه: ( انظر1)
 (.551 - 550ص: ) المصدر نفسه( 2)



سأل َّب اءَّعلىَّالحدَّاألش    حرورَّيفَّهوهَّالمس    أل َّب اءَّعلىَّالحدَّاألََّّسوي ،َّومنَّعرفَّرأيس    وي ،َّومنَّعرفَّرأي دنىَّواألعلىَّيفَّلباسَّدنىَّواألعلىَّيفَّلباسَّشحرورَّيفَّهوهَّالم

فهوَّيرىَّأنَّأقلَّمطلوبَّمنَّالمرأةَّيفَّاللباسَّفهوَّيرىَّأنَّأقلَّمطلوبَّمنَّالمرأةَّيفَّاللباسَّ:َّ:َّإلَّأنَّيمتَّقولهَّبمجردَّسماعهإلَّأنَّيمتَّقولهَّبمجردَّسماعهََّّالمرأةَّلَّيس هالمرأةَّلَّيس ه

.اَّاهللَّعزَّوجلَّإذاَّف لتهَّأنوير.  اَّاهللَّعزَّوجلَّإذاَّف لتهَّأن س َّال ورتينَّالمغلظتينَّفقط!َّوتظهتس   َّال ورتينَّالمغلظتينَّفقط!َّوتظهََّّوير رَّأمامَّعام َّال اس!!َّرَّأمامَّعام َّال اس!!َّت

َََّّّ  وو1))وأماَّالمحارمَّواأل باءَّوعمالَّاألش  َّفلهاَّأنَّتظهرَّأمامهمَّعاري َّبالكلي !!وأماَّالمحارمَّواأل باءَّوعمالَّاألش  َّفلهاَّأنَّتظهرَّأمامهمَّعاري َّبالكلي !!

 : : الحدود فيما يتعلق بعالقة الرجل بالمرأ الحدود فيما يتعلق بعالقة الرجل بالمرأ 

اَّفيمنَّخلعَّالمرأةَّمنَّجلباهباَّوب طالها اَّفيمنَّخلعَّالمرأةَّمنَّجلباهباَّوب طالهاليعَّمس    تغرب  ستغرب  دَّذلكَّبتحديدَّعلق َّدَّذلكَّبتحديدَّعلق َّيقومَّب يقومَّب ََّّننأأََّّليعَّم

صو َّهلَّيتص    و َََّّّياَّترىياَّترىفف،َّ،َّالرجلَّهباالرجلَّهبا شخ منَّش    خ ََّّررهلَّيت شددَّعليهاَّيش    ددَّعليهاَََّّّأنأنََّّيأمرَّالمرأةَّبالت رييأمرَّالمرأةَّبالت ريََّّمنَّ تكوينَّتكوينَّيفَّيفَّي

شم َّوال فافَّهلَّيتخيلَّمنَّش  خ َّيأمرَّالمرأةَّبالس  فورَّأنَّيأمرهاَّبالحش  م َّوال فافَََّّّال لق َّبالرجل؟!ال لق َّبالرجل؟! سفورَّأنَّيأمرهاَّبالح شخ َّيأمرَّالمرأةَّبال هلَّيتخيلَّمنَّ

سأل هوهَّالمس  أل شحرورَّش  حرورَّلواَّج لَّلواَّج لَََّّّيفَّآن؟!يفَّآن؟! سمىَّباآلدابَّتتبعَّاألعرافَّالتاب  َّلكلَّبلد،َّأوَّماَّيس  مىَّباآلدابَََّّّهوهَّالم تتبعَّاألعرافَّالتاب  َّلكلَّبلد،َّأوَّماَّي

َّمنَّالمدنَّ،َّوهاَّتختلاَّمنَّبلدَّآلخر،َّومنَّزمانَّ،َّوهاَّتختلاَّمنَّبلدَّآلخر،َّومنَّزمانَّال ام َّيفَّكلَّبلدال ام َّيفَّكلَّبلد َّمنَّالمدنَّآلخر؛َّثمَّ.  ربَّل اَّمثل  .ربَّل اَّمثل  آلخر؛َّثمَّ

َّلتطبيكَّقواعده،َّيقول َّلتطبيكَّقواعده،َّيقولالتاَّيراهاَّمحل  َّ"":َّ:َّالتاَّيراهاَّمحل  َّونض   ربَّمثال  ضربَّمثال  ص َّرئيعَّالدول َّيفَّم ص    َّرئيعَّالدول َّ:َّ:ََّّعلىَّذلكَّعلىَّذلكون يفَّم 

سيا،َّيفَّالولياتَّالمتحدةَّأوَّفرنس   اَّأوَّروس   يا،َّ ساَّأوَّرو سمح بعالقة بين الرجل يف هذه الدول األعراف تسكككمح بعالقة بين الرجل يفَّالولياتَّالمتحدةَّأوَّفرن يف هذه الدول األعراف ت

صل إلى حد الزنا المخفي ال العلنيوالمرأ  قد تصككككل إلى حد الزنا المخفي ال العلني اَّولَّاَّولَّ عَّهوهَّال لق َّعرف َّ عَّهوهَّال لق َّعرف َّولَّيوجدَّماَّيمولَّيوجدَّماَّيمََّّ،،والمرأ  قد ت

َّ  وو2))""ااتشري  َّتشري  َّ

لَّالحكمَّأكثرَّحينَّقال لَّالحكمَّأكثرَّحينَّقالثمَّفص     ص  سلمي ؛َّألنَّخطأَّالم اداةَّبتطبيكَّأحكامَّالش   ري  َّاإلس   لمي ؛َّألنَّ"":َّ:َّثمَّف شري  َّاإل خطأَّالم اداةَّبتطبيكَّأحكامَّال

وال يوجد حةم حدي يف اإلسالم وال يوجد حةم حدي يف اإلسالم الشري  َّاإلسلمي َّلَّتحتويَّعلىَّأحكام،َّبلَّعلىَّحدود،َّالشري  َّاإلسلمي َّلَّتحتويَّعلىَّأحكام،َّبلَّعلىَّحدود،َّ

َّ  وو3))""إال يف حالة الفاحشة العلنيةإال يف حالة الفاحشة العلنية

سائلالمس    ائلََّّلَّيحتاجَّيفلَّيحتاجَّيفالمتأملَّالمتأملَّوإنَّوإنَّ ىَّاعتداءاتهَّىَّاعتداءاتهَّليردَّعلليردَّعلََّّالثلثَّالموكورةَّإلىَّكبيرَّع اءالثلثَّالموكورةَّإلىَّكبيرَّع اءََّّالم

يكفاَّيكفاَََّّّ،،--حس َّتقسيمهحس َّتقسيمه--بحج َّالحدَّاألعلىَّوالحدَّاألدنىَّيفَّالطاع َّالمتصل َّبحج َّالحدَّاألعلىَّوالحدَّاألدنىَّيفَّالطاع َّالمتصل َََّّّ؛؛علىَّالشر علىَّالشر 
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َّ  هوهَّاألقوال،َّوماَّأهدافَّأصحاهباهوهَّاألقوال،َّوماَّأهدافَّأصحاهباََّّأنَّن رذَّهوهَّال تائتَّالقورةَّلي لمَّال اسَّمآلتأنَّن رذَّهوهَّال تائتَّالقورةَّلي لمَّال اسَّمآلت

صةوالخالصككة ستَّثابت أنَّس    َّالرس  ال َّالمتص  ل َّليس  تَّثابت : : والخال صل َّلي سال َّالمت س  َّالر ،َّبلَّمتحرك َّمنَّأدنىَّألعلى؛َّلواَّلَّ،َّبلَّمتحرك َّمنَّأدنىَّألعلى؛َّلواَّلَّأنَّ

َّيستدلَّهباَّعلىَّإ لق يستدلَّهباَّعلىَّإ لق 

صلة  --بب صلةالطاعة المنف َّعنَّ اع َّاهلل؛َّ: : الطاعة المنف َّعنَّ اع َّاهلل؛َّيقصدَّأنَّيأيتَّاألمرَّيفَّالقرآنَّبطاع َّال باَّم فصل  يقصدَّأنَّيأيتَّاألمرَّيفَّالقرآنَّبطاع َّال باَّم فصل 

ْمََّفإِْنَّ}}:َّ:َّكماَّيفَّقولهَّت الىكماَّيفَّقولهَّت الى وَلََّوأ ولِاَّاأْلَْمِرَّمِ ْك  س      واَّالر  واَّاهلَلََّوَأ ِي   ِويَنَّآَم  واََّأ ِي   َهاَّال  ْمََّفإِْنََّياََّأي  وَلََّوأ ولِاَّاأْلَْمِرَّمِ ْك  س  واَّالر  واَّاهلَلََّوَأ ِي   ِويَنَّآَم  واََّأ ِي   َهاَّال  َياََّأي 

َّاآْلِخِرََّذل ِ َكَّ ََّواْلَيْوِم
ِ
َّك  ْت ْمَّت ْؤمِ  وَنَّب ِ اهلل وِلَّإِْن س      ََّوالر 

ِ
َّإَِلىَّاهلل وه  د  ََّفر 

ء 
ْ
ا اَزْعت ْمَّفِاَّش    َ ِلَكََّت   َ َّاآْلِخِرََّذ ََّواْلَيْوِم

ِ
ِباهلل َّك  ْت ْمَّت ْؤمِ  وَنَّ وِلَّإِْن س  ََّوالر 

ِ
َّإَِلىَّاهلل وه  د  ََّفر 

ء 
ْ
ا شَ َ اَزْعت ْمَّفِاَّ ََّخيٌْرَََّّخيٌْرََّت

ََّتأَّْ ن  ََّتأََّْوَأْحس    َ ن  سَ ََّوَأْح َِّويل  ساء]ال س   اءََّّ{{ِويل  ْيت ْمََّفإِن َماَّ}}:َّ:َّ،َّويفَّقوله،َّويفَّقوله[[1616:َّ:َّ]ال  وَلََّفإِْنََّتَول  س      واَّالر  واَّاهلَلََّوَأ ِي   ْيت ْمََّفإِن َماََّوَأ ِي   وَلََّفإِْنََّتَول  س  واَّالر  واَّاهلَلََّوَأ ِي   َوَأ ِي  

بِين َّ َّاْلم  ولِ َاَّاْلَبَلغ  بِين ََّعَلىََّرس  َّاْلم  ولِ َاَّاْلَبَلغ  َّ  [[1212:َّ:َّ]التغابن]التغابنََّّ{{َعَلىََّرس 

سولَّيفَّحياتهأ ي واَّالرس    ولَّيفَّحياته: : والمعنىوالمعنى صل َّبأوامرَّاهللأماَّب دَّمماتهَّفل؛َّألهناَّلمَّتأتَّمتص    ل َّبأوامرَّاهللََّّ،،أ ي واَّالر ََّّأماَّب دَّمماتهَّفل؛َّألهناَّلمَّتأتَّمت

     الحاَّالباقاالحاَّالباقا

ا، حين قال ا، حين قالوقد بين شكككحرور الفري بين الطاعتين كما نقلنا سكككابقن سابقن شحرور الفري بين الطاعتين كما نقلنا  وبماَّأنَّاهللَّحاَّباقَّوبماَّأنَّاهللَّحاَّباقَّ"": : وقد بين 

صباَّ اع َّوقدَّدمتَّ اع َّالرس    ولَّمعَّ اع َّاهللَّيفَّ اع َّواحدة،َّففاَّهوهَّالحالتَّتص    باَّ اع َّ سولَّمعَّ اع َّاهللَّيفَّ اع َّواحدة،َّففاَّهوهَّالحالتَّت وقدَّدمتَّ اع َّالر

     وو1))""الرسولَّمعَّ اع َّاهللَّيفَّحياتهَّوب دَّمماتهالرسولَّمعَّ اع َّاهللَّيفَّحياتهَّوب دَّمماته

صل َّلمَّيدمتَّأنهَّيفَّالطاع َّالم فص   ل َّلمَّيدمتَّ: : ومفهومهومفهومه سولهَّمعَّ اعته،َّاهللَّ اع َّرس   ولهَّمعَّ اعته،َّأنهَّيفَّالطاع َّالم ف : : لنتيجةلنتيجةفتةون افتةون ااهللَّ اع َّر

صلىَّاهللَّعليهَّوسلم َّويفَّهواَّ صلىَّاهللَّعليهَّوسلم َّويفَّهواَّأنَّهوهَّالطاع َّريرَّملِزم َّاآلن؛َّألهناَّجاءتَّب دَّوفاةَّالرسولَّ أنَّهوهَّالطاع َّريرَّملِزم َّاآلن؛َّألهناَّجاءتَّب دَّوفاةَّالرسولَّ

شحروريقولَّش    حرور سولَّيفَّحياتهَّلَّب دَّمماتههوهَّالطاع َّجاءتَّ اع َّللرس    ولَّيفَّحياتهَّلَّب دَّمماته"":َّ:َّيقولَّ يفَّاألمورَّيفَّاألمورَّ:َّ:َّأيأيََّّ،،هوهَّالطاع َّجاءتَّ اع َّللر

ي  ي َّواألحكامَّالمرحل ي اليوم ي َّواألحكامَّالمرحل قاذَََّّّ،،اليوم ل َّوك هاَّكرئيعَّدو مارس     قاذَّويفَّاألمورَّوالقراراتَّالتاَّ ل َّوك هاَّكرئيعَّدو س مار ويفَّاألمورَّوالقراراتَّالتاَّ

باسَّحيثَّاتبعَّ ي َّوالط امَّوالش    رابَّوالل باسَّحيثَّاتبعَّوكقائدَّعس    كري،َّويفَّأمورَّاألحكامَّالم اش     شرابَّوالل شي َّوالط امَّوال سكري،َّويفَّأمورَّاألحكامَّالم ا وكقائدَّع

َّ  وو2))""وكانَّيتحراَّ.منَّحدودَّاهللَّدونَّأنَّيخرجَّع هاوكانَّيتحراَّ.منَّحدودَّاهللَّدونَّأنَّيخرجَّع هاََّّ،،األعرافَّال ربي األعرافَّال ربي 
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 : : الرد على هذا التقسيمالرد على هذا التقسيم

َّلوَّتأملَّالمتأملَّيفَّهواَّاللوَّتأملَّالمتأملَّيفَّهواَّال َّتقسيم،َّوكمَّمنَّالس  ست َّ  َّست َّتقسيم،َّوكمَّمنَّالس  ََّّمََّمََّلَِّلَِّ ََّ ََّ،َّلََّ،َّلََّالمرءَّيفَّحياتهالمرءَّيفَّحياتهََّّذاَّماَّ بقهذاَّماَّ بقهإإََّّهملهمل  َّ

َّأنأن َّداعاَّالهوىَّوالشيطان داعاَّالهوىَّوالشيطان للََّّهبا،َّواستجابهبا،َّواستجابََّّوال ملوال ملََّّ    هَّقدَّعط لَّالس َّهَّقدَّعط لَّالس 

اَّعنَّ اَّعنَّوب يد  َّبَِّبَِّاَّال  اَّال  هََّهََّي َّي َّاَّأََّاَّأََّيََّيََّ}}الحكم َّالبلري َّيفَّالخطابَّب َّالحكم َّالبلري َّيفَّالخطابَّب      َّوب يد 
 
َّا
 
َّاَّالر َّاَّالر َّهََّهََّي َّي َّاَّأََّاَّأََّيََّيََّ}}ب َّب      َّووََّّ{{ا َّس    َّس  َّول  ،َّأوَّ،َّأوَّ{{ول 

صلَّبينَّأوامرَّاهللَّوالفص   لَّبينَّأوامرَّاهللَّو سولهَّبكلم َّرس   ولهَّبكلم َّأوامرَّأوامرَّالف صح َّالم  ىَّاللغويَّيفَّولوَّس   ل م اَّبص   ح َّالم  ىَّاللغويَّيفَََّّّالطاع ،الطاع ،ر سل م اَّب ولوَّ

اَّعنَّذلكَّكله، اَّعنَّذلكَّكله،الفرقَّبينَّالرس   ولَّوال باَّمنَّحيثَّاألص   ل،َّب يد  صل،َّب يد  سولَّوال باَّمنَّحيثَّاأل صحاب َّلقدَّأخوَّالص   حاب َّ:َّ:َّنقولنقولََّّالفرقَّبينَّالر لقدَّأخوَّال

،َّوعملواَّبه، ،َّوعملواَّبه،هواَّالدينَّكامل  علىَّأتمَّوجه،َّعلىَّأتمَّوجه،َََّّّوفهمواَّم  ىَّال بوةَّوالرسال َّوالطاع َّوالم صي وفهمواَّم  ىَّال بوةَّوالرسال َّوالطاع َّوالم صي ََّّهواَّالدينَّكامل 

رَّيفَّرَّيفَّولمَّيد َّولمَّيد َََّّّوسلم،َّوالشرَّكلهَّيفَّمخالفتها،وسلم،َّوالشرَّكلهَّيفَّمخالفتها،أنَّالخيرَّكلهَّيفَّاتبا َّس تهَّصلىَّاهللَّعليهَّأنَّالخيرَّكلهَّيفَّاتبا َّس تهَّصلىَّاهللَّعليهَّعلمواَّعلمواَّوو

َّتتمثلنَّفيهَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم!تتمثلنَّفيهَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم!ََّّ)نبوةَّورسال و)نبوةَّورسال وََّّننحقيقتيحقيقتيأوَّأوَََّّّخلدهمَّأنَّه ااَّشخصيتينخلدهمَّأنَّه ااَّشخصيتين

َََّّّياتياتاآلاآلوقدَّجاءتَّوقدَّجاءتَّ َّالقرآني َّص  ريح َّيفَّالحثِّ صريح َّيفَّالحثِّ سلم،َّم هاَّماَّعلىَّاتباعهَّص  لىَّاهللَّعليهَّوس  لم،َّم هاَّماَََّّّالقرآني َّ صلىَّاهللَّعليهَّو علىَّاتباعهَّ

سال َّوال بوة؛َّكماَّيفَّقولهَّت الىالرس    ال َّوال بوة؛َّكماَّيفَّقولهَّت الىََّّلفظلفظََّّجم تَّبينجم تَّبين ِويَنَّ}}:َّ:َّالر ِويَنَّال  وَل الن بِي  ال  سكككك  وَن الر  وَل الن بِي  َيت بِع  س  وَن الر  ََََّّّيت بِع 
 
ا َّاأْل مِّ
 
ا اأْل مِّ

ْمََّعِنَّاْلم َّ َهاه  وِفََّوَي ْ ِباْلَمْ ر  ْمَّ ه  ر  َيْأم  يِلَّ ْنِج
ْمَّفِاَّالت ْوَراِةََّواإْلِ ْ َده  اَِّع ََّمْكت وب  وَنه  ِجد  ِويََّي ل  ْمََّعِنَّاْلم َّا َهاه  وِفََّوَي ْ ِباْلَمْ ر  ْمَّ ه  ر  َيْأم  يِلَّ ْنِج
ْمَّفِاَّالت ْوَراِةََّواإْلِ ْ َده  اَِّع ََّمْكت وب  وَنه  ِجد  ِويََّي ل   َْكِرَّ َْكِرَّا

َّاْلَخَبائَِثَّ ََّعَلْيِهم  م  َحرِّ يَِّباِتََّوي  َّالط  م  ََّله  َّاْلَخَبائَِثََّوي ِحل  ََّعَلْيِهم  م  َحرِّ يَِّباِتََّوي  َّالط  م  ََّله  تِاََّكاَنْتََّعَلْيِهْمََّوي ِحل  ْمََّواأْلَْرَلَلَّال  ْمَّإِْصَره  ََّع ْه  تِاََّكاَنْتََّعَلْيِهْمَََّّوَيَضع  ْمََّواأْلَْرَلَلَّال  ْمَّإِْصَره  ََّع ْه  ََّوَيَضع 

ونََّ ح 
ْفلِ َّاْلم  م  َكَّه 

َّأ وَلئ  ِ ه  ْنِزَلََّم   َ ِويَّأ  َّال    َّال  وَر وا َب   ََّوات  وه  ر  ََّوَنص    َ وه  ر  ََّوَعز  ِه َّب  ِ ِويَنَّآَم  وا ال    ونََّف  َ ح 
ْفلِ َّاْلم  م  ِئَكَّه  َّأ وَل َ ه  ْنِزَلََّم ِويَّأ  ل  َّا َّال  وَر وا َب   ََّوات  وه  ر  صَ ََّوَن وه  ر  ََّوَعز  ِبِه َّ ِويَنَّآَم  وا ل  ََّّ{{َفا

سلمَّل ملَّبس   تهَّص  لىَّاهللَّعليهَّوس  لمَّمَّتفرقَّهوهَّاآلي َّالكريم َّيفَّالتبا َّوامَّتفرقَّهوهَّاآلي َّالكريم َّيفَّالتبا َّوافلفلََّّ  [[117117:َّ:َّ]األعراف]األعراف صلىَّاهللَّعليهَّو س تهَّ ل ملَّب

َّبينَّكونهَّنبي اَّأوَّرسول  بينَّكونهَّنبي اَّأوَّرسول  

:َّ:َّالتبا َّيردَّيفَّب  َّاآلياتَّالتاَّلمَّتوكرَّال بوةَّولَّالرسال ،َّقالَّت الىالتبا َّيردَّيفَّب  َّاآلياتَّالتاَّلمَّتوكرَّال بوةَّولَّالرسال ،َّقالَّت الىاألمرَّباألمرَّبوكواَّنجدَّوكواَّنجدَّ

ََّواهلل َّ}} ْم ن وَبك  َّذ  ْم ََّلك  ََّوَيْغِفْر َّاهلل  م  ْحبِْبك  َّي  ونِا ات بِ   َّف  َ َّاهلَل َّت ِحب وَن َّك  ْت ْم َّإِْن ْل ََّواهلل َّق    ْم ن وَبك  َّذ  ْم ََّلك  ََّوَيْغِفْر َّاهلل  م  ْحبِْبك  َّي  ونِا َفات بِ   َّ َّاهلَل َّت ِحب وَن َّك  ْت ْم َّإِْن ْل ََّرِحيمٌَّق  وٌر ََّرِحيمٌَََّّرف  وٌر ]آلَّ]آلَََّّّ{{ََّرف 

َّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم؟!صلىَّاهللَّعليهَّوسلم؟!محمدَّمحمدَّرسولهَّرسولهَّوو َّفمنَّهواَّالويَّأ مرناَّباتباعهَّسوىَّنباَّاهللَّ َّفمنَّهواَّالويَّأ مرناَّباتباعهَّسوىَّنباَّاهللَّ[[3131:َّ:َّعمرانعمران

سنته يف حياته ال بعد مماتهوأما ما يتعلق بالعمل بسككنته يف حياته ال بعد مماته سانَّحالَّالقائلَّبهَّيقول؛َّفكأنَّلس  انَّحالَّالقائلَّبهَّيقولوأما ما يتعلق بالعمل ب ن فاَّن فاَّ:َّ:َّ؛َّفكأنَّل

صم !َّوإلع هَّال ص   م !َّوإل اَّوأنهَّيوحىَّإليه؛ََّلَلِزَمَّأنَََّّّع هَّال  اَّوأنهَّيوحىَّإليه؛ََّلَلِزَمَّأنَّلوَّآمنَّأنهَّص   لىَّاهللَّعليهَّوس   لمَّكانَّم ص   وم  صوم  سلمَّكانَّم  صلىَّاهللَّعليهَّو لوَّآمنَّأنهَّ

َّ ا،َّفلَِمَّنفىَّأنَّتكونَّتلكَّالس      َّيقولَّذلكَّيفَّكلَّالوحاَّحتىَّلوَّكانَّقرآن  س  ا،َّفلَِمَّنفىَّأنَّتكونَّتلكَّال صلاَّلالم َّلَّ  َّتص    لاَّلالم َّلَّيقولَّذلكَّيفَّكلَّالوحاَّحتىَّلوَّكانَّقرآن    َّت



صلاَّلَّكله؟!وب  َّالوحاَّيص   لاَّلَّكله؟!ََّّ،،تلكتلك نة والقررن يف كونهََّّوب  َّالوحاَّي ى اهلل عز وجل بين السكككُّ نة والقررن يف كونهوقد سكككوا سُّ ى اهلل عز وجل بين ال سوا ا ا مموقد 

ا اوحين قالَّت الىوحين قالَّت الى،َّ ََّعِنَّاْلَهَوىَّ)وََّوََّ}}:َّ:َّ،َّ ََّعِنَّاْلَهَوىَّ)َماََّي ْطِك  َّي وَحى33َماََّي ْطِك  ٌ
ََّوْحا َوَّإِل  َّي وَحىوَّإِْنَّه  ٌ
ََّوْحا َوَّإِل  ،َّوعِنَّ،َّوعِنَّ[[44،َّ،33َّ:َّ:َّ]ال جم]ال جمََّّ{{وَّإِْنَّه 

.اَّاهللَّع ه َّالِمقداِمَّبِنَّم ديَّكِرَبَّر.   اَّاهللَّع ه َّ سلمَّقالعنَّرس   ولَّاهللَّص   لىَّاهللَّعليهَّوس   لمَّقالََّّ،،الِمقداِمَّبِنَّم ديَّكِرَبَّر صلىَّاهللَّعليهَّو سولَّاهللَّ إنِّي إنِّي   أالأال»»:َّ:َّعنَّر

م بهذا : : ي وشك  رجٌل شبعاَن على أريةته يقول  ي وشك  رجٌل شبعاَن على أريةته يقول    أوتيت  الةتاَب ومثله  معه ، أالأوتيت  الةتاَب ومثله  معه ، أال م بهذا علية  القررِن، فما القررِن، فما علية 

وه   م  ، ما وجدتُّم فيه من حراٍم فحرِّ وه  وجدتُّم فيه من حالٍل فأحلُّوه  م  ، ما وجدتُّم فيه من حراٍم فحرِّ ال باَّال باَََّّّعنعنََّّ،،وعنَّأباَّرافعوعنَّأباَّرافع،َّ،َّوو1))««وجدتُّم فيه من حالٍل فأحلُّوه 

سلمَّقالص    لىَّاهللَّعليهَّوس    لمَّقال يأتيه األمر من أمري مما يأتيه األمر من أمري مما   ،،على أريةتهعلى أريةته  ااال ألفين أحدكم متةئن ال ألفين أحدكم متةئن »»:َّ:َّصلىَّاهللَّعليهَّو

َّ  وو2))««ما وجدنا يف كتاب اهلل اتبعناهما وجدنا يف كتاب اهلل اتبعناه  !!ال ندريال ندري: : فيقولفيقول  ،،أمرت به أو نهيت عنهأمرت به أو نهيت عنه

صلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّقالوو صلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّقاليفَّالصحيحينَّمنَّحديثَّأباَّهريرةَّر.اَّاهللَّع هَّأنَّال باَّ :َّ:َّيفَّالصحيحينَّمنَّحديثَّأباَّهريرةَّر.اَّاهللَّع هَّأنَّال باَّ

ويفَّصحياَّالبخاريَّع هَّر.اَّاهللَّويفَّصحياَّالبخاريَّع هَّر.اَّاهللَّ،َّ،َّوو3))««ومن عصاين فقد عصى اهللومن عصاين فقد عصى اهلل  ،،من أطاعني فقد أطاع اهللمن أطاعني فقد أطاع اهلل»»

ياَّرسولَّياَّرسولَََّّّ::قيلقيلََّّ،،««إال من أبىإال من أبىكل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة »»:َّ:َّع هَّأنَّال باَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّقالع هَّأنَّال باَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّقال

َّ  وو4))««ومن عصاين فقد أبىومن عصاين فقد أبى  ،،من أطاعني دخل الجنةمن أطاعني دخل الجنة»»:َّ:َّقالقالََّّ!!ومنَّيأبى؟ومنَّيأبى؟ََّّ،،اهللاهلل

مقامَّال بوةَّمقامَّال بوةَّولمَّيحددَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّيفَّهوهَّال صوصَّنو َّالطاع ،َّولمَّيفرقَّبينَّولمَّيحددَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّيفَّهوهَّال صوصَّنو َّالطاع ،َّولمَّيفرقَّبينَََّّّ

سال َّوالرس    ال َّ شحروركماَّيزعمَّش    حرور--والر ،َّبلَّحورَّكلَّالحورَّمنَّالتفريكَّبينَّ،َّبلَّحورَّكلَّالحورَّمنَّالتفريكَّبينَّالمبتَد المبتَد ََّّهبواَّالم  ىهبواَّالم  ىََّّ--كماَّيزعمَّ

َّلَّبال ملَّبالقرآنَّوحدهَّدونَّالس   لَّبال ملَّبالقرآنَّوحدهَّدونَّالس   الكتابَّوالس  ،َّخاص َّمنَّيقوالكتابَّوالس  ،َّخاص َّمنَّيقو

سولَّو اعتهَّيفَّحياته،َّوج َّفكماَّوج َّعلىَّالص    حاب َّبأمرَّاهللَّيفَّالقرآنَّاتبا َّالرس    ولَّو اعتهَّيفَّحياته،َّوج َّ"" صحاب َّبأمرَّاهللَّيفَّالقرآنَّاتبا َّالر فكماَّوج َّعلىَّال

صوصَّالتاَّأوجبتَّعليهمَّوعلىَّمنَّب دهمَّمنَّالمس    لمينَّاتبا َّس     تهَّب دَّوفاته؛َّألنَّال ص    وصَّالتاَّأوجبتَّ س تهَّب دَّوفاته؛َّألنَّال  سلمينَّاتبا َّ عليهمَّوعلىَّمنَّب دهمَّمنَّالم

                                 
والطبراني  ،(620) ابن زنجويه في األموالو، (4604أبو داود )ومختصرا  ( أخرجه مطوال1)

، (549 /6) ، والبيهقي في دالئل النبوة(1061) وفي الشاميين ،(670، 668) /20 في الكبير
، من طرق (150-149 /1) ، وابن عبد البر في التمهيد(89 /1) الفقيه والمتفقهوالخطيب في 

عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب 
  (.1229الكندي به. وصححه األلباني في صحيح الجامع )

ححه األلباني في المشكاة (، وص368(، والحاكم )2663(، والترمذي )4605( أخرجه أبو داود )2)
(23.) 

 (.1835(، ومسلم )7137( أخرجه البخاري )3)
 (.7280( أخرجه البخاري )4)



صحابت اعتهَّعام َّلمَّتقيدَّذلكَّبزمنَّحياته،َّولَّبص    حابت هَّدونَّريرهم،َّوألنَّال ل َّجام  َّبي همَّهَّدونَّريرهم،َّوألنَّال ل َّجام  َّبي همَّ اعتهَّعام َّلمَّتقيدَّذلكَّبزمنَّحياته،َّولَّب

َّأمرَّاهللَّباتباعهَّو اعته سول  َّأمرَّاهللَّباتباعهَّو اعتهوبينَّمنَّب دهم،َّوهاَّأهنمَّأتباٌ َّلر سول  َََّّّ؛؛وبينَّمنَّب دهم،َّوهاَّأهنمَّأتباٌ َّلر ض  َّوألنَّال ل َّأي ض  نَّنَّييجام  َّبجام  َّبََّّااوألنَّال ل َّأي

شئ َّإذَّكانَّقولهَّوحكمهَّوف لهَّناش  ئ َََّّّ؛؛حياتهَّووفاتهحياتهَّووفاته َّم ص  ومَّأمرَّاهللَّبامتثالَّأمره،َّفلَََّّّااإذَّكانَّقولهَّوحكمهَّوف لهَّنا ر   ش  َ صومَّأمرَّاهللَّبامتثالَّأمره،َّفلَّعنَّم  َّم  َشر   عنَّم 

َّ  وو1))""ههيختلاَّالحالَّبينَّأنَّيكونَّحي اَّأوَّب دَّوفاتيختلاَّالحالَّبينَّأنَّيكونَّحي اَّأوَّب دَّوفات

اَّمدتهَّعلىَّتلكَّالف ةَّأوَّالحقب َّالتاريخي ،َّفماَّم  ىَّقولهَّت الىََّّ اَّمدتهَّعلىَّتلكَّالف ةَّأوَّالحقب َّالتاريخي ،َّفماَّم  ىَّقولهَّت الىوإذاَّكانَّالوحاَّقاصر  :َّ:َّوإذاَّكانَّالوحاَّقاصر 

ْسَلَمَِّدي  ا}} َّاإْلِ م  ََّلك  ْمَّنِْ َمتِاََّوَرِ.يت  ََّعَلْيك  ْمََّوَأْتَمْمت  ْمَِّدي َك  ََّلك  ْسَلَمَِّدي  ااْلَيْوَمََّأْكَمْلت  َّاإْلِ م  ََّلك  ْمَّنِْ َمتِاََّوَرِ.يت  ََّعَلْيك  ْمََّوَأْتَمْمت  ْمَِّدي َك  ََّلك  َّ؟!؟![[33:َّ:َّ]المائدة]المائدةََّّ{{اْلَيْوَمََّأْكَمْلت 

علىَّهوهَّاألم  ؛َّحيثَّأكملَّت الىَّلهمَّدي َهم،َّفلَّعلىَّهوهَّاألم  ؛َّحيثَّأكملَّت الىَّلهمَّدي َهم،َّفلَََّّّت الىت الىهوهَّأكرب َّنَِ مَّاهللَّهوهَّأكرب َّنَِ مَّاهللَّ"":َّ:َّقالَّابنَّكثيرقالَّابنَّكثير

َّري َّرييحتاجونَّإلىَّدين  َّريرَّنبيِّهمَّيحتاجونَّإلىَّدين   
َّريرَّنبيِّهمَّره،َّولَّإلىَّنبا  
هَّعليه--ره،َّولَّإلىَّنبا هَّعليهص   َلواتَّاهللَّوس   لم  سلم  ولهواَّج لهَّولهواَّج لهَََّّّ؛؛--صَلواتَّاهللَّو

َثهَّإلىَّ ياء،َّوبَ  خاتَمَّاألنب َثهَّإلىَّاهللَّت الىَّ ياء،َّوبَ  خاتَمَّاألنب َّاهللَّت الىَّ ،َّفلَّحلَلَّإل  َّاإلنِعَّوالجنِّ ،َّفلَّحلَلَّإل  َََّّّاإلنِعَّوالجنِّ ه،َّولَّحرامَّإل  َّماَّأحل  ه،َّولَّحرامَّإل  ماَّماَّأحل  ماََّّ َّ

مه،َّولَّدي مه،َّولَّديحر  َّحر  َّنَّإل  لاََّّنَّإل  َّوصدقَّلَّكوبَّفيهَّولَّخ  َّشاءَّأخربََّبهَّفهوَّحك  لاماَّشرَعه،َّوكل  َّوصدقَّلَّكوبَّفيهَّولَّخ  َّشاءَّأخربََّبهَّفهوَّحك  َّ  وو2))""ماَّشرَعه،َّوكل 

سل صلىَّاهللَّعليهَّو سولَّاهللَّ سلوقدَّتواترتَّاألحاديثَّعنَّر صلىَّاهللَّعليهَّو سولَّاهللَّ صحابهَّيفَّوقدَّتواترتَّاألحاديثَّعنَّر صحابهَّيفَّمَّبأنهَّكانَّيوصاَّأ مَّبأنهَّكانَّيوصاَّأ

شاهدهمَّرائبهم،َّويقولَّلهميبلغَّش   اهدهمَّرائبهم،َّويقولَّلهمأنَّأنَََّّّخطبتهخطبته سام رب مبلغ أوعى من سكككام »»:َّ:َّيبلغَّ ََّّههأنأنََّّ،َّومنَّذلك،َّومنَّذلكوو3))««رب مبلغ أوعى من 

سلمَّلماَّخط َّال اسَّيفَّحج َّالودا َّيفَّيص   لىَّاهللَّعليهَّوس   لمَّلماَّخط َّال اسَّيفَّحج َّالودا َّيفَّي :َّ:َّومَّعرف َّويفَّيومَّال حرَّقالَّلهمومَّعرف َّويفَّيومَّال حرَّقالَّلهمصلىَّاهللَّعليهَّو

شاهد ال ا فليبلغ الشكككاهد ال ا »» س تهَّحج َّعلىَّفلولَّأنَّس    تهَّحج َّعلىَّ،َّ،َّوو4))««فإنه رب مبلغ يبل ه لمن هو أوعى لهفإنه رب مبلغ يبل ه لمن هو أوعى له  ؛؛ببفليبلغ ال فلولَّأنَّ

سم هاَّوعلىَّمنَّبلغته،َّولولَّأهناَّباقي َّإلىَّيومَّالقيام ،َّلمَّيأمرهمَّبتبليغها،َّف لمَّبولكَّمنَّس    م هاَّوعلىَّمنَّبلغته،َّولولَّأهناَّباقي َّإلىَّيومَّالقيام ،َّلمَّيأمرهمَّبتبليغها،َّف لمَّبولكَّ منَّ

سلمأنَّالحج َّبالس    َّقائم َّعلىَّمنَّس  م هاَّمنَّفيهَّعليهَّالص  لةَّوالس  لم صلةَّوال سم هاَّمنَّفيهَّعليهَّال س  َّقائم َّعلىَّمنَّ وعلىَّمنَّنقلتَّإليهَّوعلىَّمنَّنقلتَّإليهَََّّّ،،أنَّالحج َّبال

َّ َّ َّوو1))باألسانيدَّالصحيح باألسانيدَّالصحيح 

سلمَّالقولي َّ س تهَّعليهَّالصلةَّوال صلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّ صحابَّرسولَّاهللَّ سلمَّالقولي َّوقدَّحفظَّأ س تهَّعليهَّالصلةَّوال صلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّ صحابَّرسولَّاهللَّ وقدَّحفظَّأ

                                 
 (.72)ص: ( السنة ومكانتها في التشريع 1)
 (.246 /5( تفسير ابن كثير )2)
 ( عن أبي بكرة رضي هللا عنه.1741( أخرجه البخاري )3)
 هللا عنه.( عن أبي بكرة رضي 7078( أخرجه البخاري )4)
 (.241 /1مجموع فتاوى ابن باز ): ( انظر5)



كواَّنقوالف لي   ،َّوبلغوه  اَّمنَّب   دهمَّمنَّالت  اب ين،َّثمَّبلغه  اَّالت  اب ونَّمنَّب   دهم،َّوهك  واَّنق تاب ونَّمنَّب دهم،َّوه هاَّال تاب ين،َّثمَّبلغ هاَّمنَّب دهمَّمنَّال ي ،َّوبلغو هاَّله  اَّوالف ل ل

َّال لماءَّالثقاال لماءَّالثقا َّتَّجيل  َّب دَّقرن ب دَّقرن ََّّااب دَّجيل،َّوقرن َّب دَّجيل،َّوقرن َََّّّتَّجيل 

وقدَّتبي نَّمنَّخللَّكت َّالس نَّوالمص فاتَّالتاَّنقلتَّل اَّصورَّاتبا َّالصحاب َّلرسولَّوقدَّتبي نَّمنَّخللَّكت َّالس نَّوالمص فاتَّالتاَّنقلتَّل اَّصورَّاتبا َّالصحاب َّلرسولَّ

،َّفالقتداءَّبهَّ،َّفالقتداءَّبهَّمدىَّصدقَّحبهمَّله،َّفقدَّ.ربواَّأرو َّاألمثل َّيفَّذلكمدىَّصدقَّحبهمَّله،َّفقدَّ.ربواَّأرو َّاألمثل َّيفَّذلكََّّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمصلىَّاهللَّعليهَّوسلمََّّاهللاهلل

شريعَّيفَّالحللَّوالحرام،َّبلَّإهنمتجاوزَّقض    ي َّالتش    ريعَّيفَّالحللَّوالحرام،َّبلَّإهنم ضي َّالت شدةَّحبهمَّلهَّيقتدونَّبهَّحتىَّيفَّمنَّش    دةَّحبهمَّلهَّيقتدونَّبهَّحتىَّيفَََّّّتجاوزَّق منَّ

ي األف   الَّالجبلي    َّأنعَّر.    اَّاهللَّع   هَّيقول؛َّ؛َّاألف الَّالجبل .اَّاهللَّع هَّيقولفه  وا َّأنعَّر هوا باءَّمنَّحوالاَّرأي  تَّال باَّيتتبعَّال  دب  اءَّمنَّحوالاَّ)):َّ:َّف لد يتَّال باَّيتتبعَّا رأ

َََّّّ  وو1))ووفلمَّأزلَّأح َّالدباءَّمنَّيومئوفلمَّأزلَّأح َّالدباءَّمنَّيومئو)):َّ:َّ،َّقال،َّقالووالقص  القص  

س  يفَّكتابَّالعتص    امَّبالكتابَّوالس      اإلمامَّالبخاريَّاإلمامَّالبخاريَََّّّههأوردأوردول تأملَّماَّول تأملَّماَّ صامَّبالكتابَّوال بابَّالقتداءَّبابَّالقتداءَََّّّ::يفَّكتابَّالعت

صلىَّاهللَّعليهَّبأف الَّال باَّص  لىَّاهللَّعليهَّ .اَّاهللَّع هماوس  لم،َّعنَّابنَّعمرَّر.  اَّاهللَّع همابأف الَّال باَّ سلم،َّعنَّابنَّعمرَّر صلىَّاهللَّاتخوَّال باَّص  لىَّاهللَّ:َّ:َّقالقالََّّو اتخوَّال باَّ

اَّمنَّذه ،َّفاتخوَّال اسَّخواتيمَّمنَّذه ،َّفقالَّال باَّص    لىَّاهللَّعليهَّ صلىَّاهللَّعليهَّعليهَّوس    لمَّخاتم  اَّمنَّذه ،َّفاتخوَّال اسَّخواتيمَّمنَّذه ،َّفقالَّال باَّ سلمَّخاتم  عليهَّو

سلموس    لم من »»:َّ:َّو خات خذت  من إين ات خات خذت  هبإين ات هبا من ذ قالََّّ««ا من ذ بوه،َّو قالف  بوه،َّو ا»»:َّ:َّف  بدن اإين لن ألبسككككه أ بدن سه أ بوَّال اسَّ««إين لن ألب بوَّال اسَّ،َّف  ،َّف 

َّ  وو2))تيمهمتيمهمخواخوا

َّفف َّهواَّحديثَّعظيمَّالشأن؛َّإذَّاستدل  بهَّاإلمامَّالبخاريَّيفَّالقتداءَّبأف الَّال باَّصلىَّاهللَّبهَّاإلمامَّالبخاريَّيفَّالقتداءَّبأف الَّال باَّصلىَّاهللَََّّّهواَّحديثَّعظيمَّالشأن؛َّإذَّاستدل 

َّكماَّيفَّالتبوي ،َّبلَّج لهَّيفَّكتابَّالعتصامَّبالكتابَّوالس   كماَّيفَّالتبوي ،َّبلَّج لهَّيفَّكتابَّالعتصامَّبالكتابَّوالس   ََّّعليهَّوسلم،عليهَّوسلم،

صوالص    صورَّالقتداءاَّص   ورَّالقتداءجلَِّّجلَِّّورَّوالمواقاَّالتاَّت َّورَّوالمواقاَّالتاَّت َّوال ََّّأكثرَّمنَّأنَّتوكرَّيفَّهوهَّالورق ،َّوهاَّلأكثرَّمنَّأنَّتوكرَّيفَّهوهَّالورق ،َّوهاَّلََّّاَّ

َّ َّش كَّتدل  .ح َّدلل َّوا. ح َََّّّشكَّتدل  صلىَّاأنَّالقتداءَّبس  تهَّص لىَّاعلىَّعلىَّدلل َّوا س تهَّ سلمَّدَِّهللَّعليهَّوس لمَّدَِّأنَّالقتداءَّب قالَّقالَّ،َّ،َّيٌنَّوهداي َّونوريٌنَّوهداي َّونورهللَّعليهَّو

 ََّّ  وو3))[[110110:َّ:َّاألعرافاألعراف]]ََّّ{{ونََّونََّد َّد َّتََّتََّهَّْهَّْتََّتََََّّّمَّْمَّْك َّك َّل َّل َّ ََّ ََّلََّلََََّّّوه َّوه َّ  َّ  َّبَِّبَِّات َّات َّوََّوََّ}}:َّ:َّت الىت الى

                                 
 (.2041(، ومسلم )2092( أخرجه البخاري )1)
 (.7298( أخرجه البخاري )2)
"االتجاه العلماني المعاصر في : لالستزادة في هذا الموضوع ورد هذا التقسيم المنكر ينظر( 3)

حرور في هذا التقسيم المهندس وقد تبع ش .(108-54السنة النبوية"، غازي الشمري )دراسة 
"الجناية : "جناية البخاري"، ورد عليه مروان الكردي في كتابه: زكريا أوزون كما في كتابه

 على البخاري".


