
  



 
 أو عنه ثوحتد   إل اجملالت من جمال   كيت   ومل نظام، وأفضل شريعة أبمسى اإلسالم   جاء

 ويستندون والسنة الكتاب من همأفكار   يستلهمون العصور مر    على ناملسلمو  وبقي   إليه، أشار  
 ناظراتملوا واجلدل املناقشات من اأنواع   اإلسالمي التاريخ   عرف وقد حياهتم، شؤون يف عليهما

 أحكامها حول اواسع   جدل   تثي   زالت ول كانت  اليت املوضوعات من عدد حول والكتاابت
 مخس قضااي القضااي تلك أبرز ومن الشرعية، ومستنداهتا وأقسامها تطبيقها وآلية وصورها

 .مجعها بعضهم يف هذا الكتاب الذي هو حمل العرض والنقد
 والسنة. الكتاب ميزان يف ةحموري   قضااي الكتاب: عنوان

 .فلسطني، باملقدس بيت يف لإلفتاء اإلسالمي اجمللس عضو ،حسن نزار أشرف أتليف:
 اخلالفية املسائل :منها ،املؤلفات من عدد له ،املعتقد أشعري   وهو فلسطني، من واملؤلف

 وقد السجون، بفقيه بولق    الحتالل، سجون يف مسجون   كان  املعاصرة، والسلفية احلنابلة بني
 السجن. داخل كتبه  من اعدد   كتب

 صالح. رائد :للكتاب قدم
ان والتوزيع، للنشر املبني النور دار طبعته الطبعة:  م.2018 ،األوىل الطبعة األردن، عم 
 يلي: فيما تلخيصها ميكننا األهداف من اعدد   املؤلف بني   الكتاب: هدف

 بصورة وتقدميها الكتب بطون من تناوهلا اليت اخلمس القضااي هبذه قيتعل   ما استخراج -1
 مبسطة.

 إىل اإلشارة جتدر وهنا املسائل، هذه من واجلماعة السنة أهل موقف وتوضيح بيان -2
 لب   األشاعرة أمساه: اخاص   امبحث   له وضع ولذلك ،األشاعرة واجلماعة السنة أبهل مراده أن  

 أبن الناس بعض اعتقاد إزالة وهدفه مراده أن يبني ما مقدمته يف وذكر واجلماعة. السنة أهل
 .(1)الدين يف له دخل ل فلسفي مذهب العتقاد يف األشاعرة مذهب

                                         
 .(21) الكتاب مقدمة نظرا (1)



 الكتاب: ضوعاتمو 
 وهي: موضوعات مخسة الكتاب هذا يف املؤلف حبث

 املعني. تكفي -1
 هللا. أنزل مبا احلكم -2
 احلاكم. على حاملسل   اخلروج -3
 العلمانية. الربملانت يف املشاركة -4
 واجلماعة. السنة أهل لب   األشاعرة -5

 الكتاب: مالمح أبرز
 مث ،واألحاديث اآلايت بعض له يسرد مث ،حبثه املراد املوضوع بيان بذكر املؤلف يبدأ -1

 الكتاب على سيعتمد أبنه كتابه  ةممقد    يف التزم وقد األصلية، الفكرة ختدم فرعية عناوين يضع
 األربعة. األئمة من األمة جمتهدي مبواقف املنضبط الوسطي والفهم والسنة
 اترتيب   بهايرت    أن هو ذلك يف منهجه أن بني  و  ا،وحديث   اقدمي   العلم أهل أقوال يذكر -2

 بعض يف تضارب هناك وإمنا ،املواضع بعض يف هبذا يلتزم ومل ا،بعض   بعضه ريفس   حبيث امنطقي  
 لختياره. خمالفة الزايدات تلك وتكون   ،بعد فيما عليها هنب   ي   ل زايدات أو ،األقوال بني األحيان

 كل  آخر حرص وقد ا،جد   قليل   والستنباطات واخلالصات الشخصية اآلراء ر  ك  ذ   -3
 املوضوع أما رأيه، هافي وأودع لموضوعل خالصة يكتب أن اخلمسة املوضوعات من موضوع

 أن دون نقل   هاكل    متتابعة   صفحات   تجدس ولذلك ؛قلالن   على فيه يعتمدما  اغالب   فإنه نفسه
 توجيه. أو تعليل أو استنباط   أي   جتد

 عليها يرد   أن اإم   ينبغي وكان إليه، خلص الذي رأيه الفخت   العلم ألهل أقوال   يذكر   -4
 من أاي   يفعل مل ولكنه الرد، دون ابلتقرير يكتفي وإمنا يذكرها ل أو هلا، خمالفته وجه يبني    أو

  .كذلك  ليس وبعضها ه،ورأي   قوله   تدعم اأبَن   ار  ومقر   هلا اد  مؤي   النصوص ساق   بل ،هذين
 وكان اهلضييب، وحسن مشهور فىومصط كالقرضاوي  اإلخوان رموز عن اكثي    ينقل -5

 ه.رات  تصو   يف منها انطلق   اليت الثقافية اخللفية ملعرفة النقطة هذه ىعل التنبيه  



 الكتاب: ضوعاتملو  ونقد عرض
 :املعني تكفري األول: املوضوع

 اليت والنصوص اخلوارج على عرج مث ا،ونشأهت   وخطرها التكفي فتنة   ان  ببي   املوضوع هذا بدأ
 اخلوارج مبدرسة اخاص   عنوان   عقد مث املسلمني، رواكف    وإن تكفيهم عدم مع فيهم، قيلت

 مدرسة من فرقة ابسم يصرح مل فاملؤل   أن   :وهي وقفة العنوان هذا مع نقف وهنا املعاصرة،
 مذاهب   أو ارس  مد هناك أن ذكر ذلك بعد هلكن   واهلجرة، التكفي جبماعة إل املعاصرة اخلوارج

عبد  بن حممد الشيخ عن تبك    ما منها ،نقول ةعد   فيها ونقل اخلارجي، الفكر هبذا متأثرة
 ،إبراهيم زكي حممد كالم  هذا يف نقل وقد تكفيية! خارجية دعوة دعوته أبن   ودعوتهالوهاب 

 ويعودون ،هللا دين   من املسلمني من املاليني إبخراج حيكمون احلاضر العصر خوارج" فيه: قال
 مسلمون عندهم القبلة فأهل   ،ائهاجر   من املسلمني أصاب   وما ،الكربى الفتنة أايم إىل ابألمة

 ذلك على ورتبوا ،دونوح   فم   هم أما وثنيون صابئة عندهم القبلة وأهل ،فإسالميون هم اأم  
 املسلمني دماء   وااستحل   وبذلك ،السليم وحيدوالت   رع  والش   العقل   منها يربأ فاسدة   اأحكام   الفساد

 معتدلة صوفية الكاتب يراها اليت الصوفية عن الدفاع يف الكتاب وهذا. (1)هم"وأعراض   موأمواهل  
 سلفية! إسالمية

 املسلمني رتكف    قد أبَنا هاهم  ويت   ،وأتباعهاعبد الوهاب  بن حممد الشيخ دعوة   فيه ويهاجم  
 على أخرى مجاعات "وهناك قوله: بعد صالن   هلذا كتابنا  مؤلف ل  ق  ون    ،النص   هذا يف كما

 حممد الشيخ دعوة إحلاق يف قوله على أنه ينبئك (2)"-اخلوارج تفكي :أي- التفكي منط نفس
 دعوة يدرس أن افإم   جزافا، همللت   ورمي   علمي، غي منهج   وهو ابخلوارج،عبد الوهاب  بن

 ه  أبن   الصرحية الشيخ أقوال على ويرد اخلوارج، بقول تقول فعال   أَنا ويبني وينقدها وآراءه الشيخ
 يذكر ل أن األوىل كان  أو ابلكبائر، يكفر ول املسلمني، عموم يكفر ل وأنه ،اخلوارج من ليس

                                         
 .(8) أين إىل املعاصرة لسلفيةا (1)
(2) (38). 



 العلماء نقشها قدمية هتمة   وهي التهمة، هذه أجل من واضح   هو كما  ذكره الذي صالن   هذا
 .(1)عبد الوهاب بن حممد الشيخ دعوة تناولت اليت الكتب يف

 من وصارت وشرب، الدهر عليها أكل اليت التهمة هذه رد يف التفصيل جمال هذا وليس
 نكتفي ولكن ،عبد الوهاب بن حممد الشيخ كتب    نشر بعد الناس على ختفى ل اليت القضااي

 هللا: رمحه يقول املسألة، هذه يل   جت  عبد الوهاب  بن حممد الشيخ نصوص من واحد   نص    بنقل  
 قالوا: العلم أهل أن :-العوام على به تلبس الذي تلبيسك أكرب من وهي- الثالثة املسألة "وأما

 اخلوارج أن وذلك؛ فيه حنن   ما هذا ليس ولكن حق، وهذا ابلذنب، املسلم تكفي جيوز ل
 السنة أهل وأما ،كفر  املسلم فعلها إذا كبية  كل  بل الدم، سفك أو سرق، أو زىن، من رونيكف  

 .(2)"ركابلش    إل ريكف   ل املسلم أن فمذهبهم:
 الفهم سوء منها وذكر ،والتكفي طرفالت   نشوء   أسباب   املؤلف عرض العنوان هذا بعد

 املسلم يف األصل وأن ،خطره وبيان   التكفي تعريف إىل بعد فيما عرض وقد الشرعية، وصللنص
 املسألة. خبالصة ختمه مث ،وعرضه وماله دمه حرمة

 :هللا أنزل مبا احلكم الثاين: املوضوع
 على وركز هللا، شرع حتكيم وجوب   يف شرعية نصوص   من األوىل به بدأ مبا املسألة هذه بدأ

م } :تعاىل هللا قول وهي فيها، لماءالع   أقوال وبيان   املائدة سورة يف الثالث اآلايت ن مل   حي  ك  م  و 
اف ر ون   م  ال ك  م  } وقوله: ،[44 ]املائدة: {مب  ا أ نز ل  اَّلل   ف أ ول  ئ ك  ه  م مب  ا أ نز ل  اَّلل   ف أ ول  ئ ك  ه  ن مل   حي  ك  م  و 

ون   ق ون  } وقوله: ،[45 ]املائدة: {الظ ال م  اس  م  ال ف  م مب  ا أ نز ل  اَّلل   ف أ ول  ئ ك  ه  ن مل   حي  ك  م   ]املائدة: {و 

 حكم من كفر  يف كالمهم  ل  ق  ن    اآلية هذه يف العلماء كالم  نقل   عند أنه   العجيب ومن   .[47
 ما بغي احلكم يف األكرب الكفر رفصو   هلا، اجموز   أو الوضعية للقوانني ال  فض   م   هللا أنزل ما بغي
 ولكنه واحدة، ليست املسألة ذات يف األصغر الكفر صور أن   كما  واحدة، ليست هللا أنزل

                                         
عبد الوهاب  بن حممد الشيخ لدعوة املناوئني ودعاوى العقل، نصر للدكتور وهابية ل إسالمية :ثلم (1)

 ا.وغيمه عبداللطيف، آل العزيز لعبد
 .(39 /10) سنية يف األجوبة النجديةال الدررينظر:  (2)



 وهذا ،فقط ود  ابجلح أكرب اكفر    يكون املسألة هذه يف الكفر أن إىل خلص اخلالصة عرض حني
 صفحات. ةعد   قبل عنهم نقل هو الذين العلماء لكالم مناقض   احلصر

 :اإلمام على حاملسل   اخلروج   الثالث: املوضوع
 طاعة يف عديدة شرعية انصوص   ساق   مث واإلمام، واإلمامة اخلالفة بتعريف   املبحث هذا بدأ  

 أنه :وهي مهمة لنقطة التنبه ينبغيو  آاثره، بعض وبني ،اخلروج عن والنهي ووجوهبا، األمر ويل
 اأَن   على يسوقها وإمنا هها،يوج   أن دون متباينة خمتلفة أبقوال   اإلتيان من اسابق   قلناه ما ميارس

 على اخلروج حتري   تفيد نصوص ةعد   نقل هأن   مثال   ذلك ومن كذلك،  وليست لفكرته موافقة
 كانوا  وإن املسلمني إبمجاع فحرام وقتاهلم عليهم اخلروج "وأما النووي: قول منها ابلسالح، املالظ  

 على اخلروج جيوزون ل واجلماعة السنة أهل مذهب أن "اعلم القزويين: وقول، (1)ظاملني" فسقة
 ذلك يف القرضاوي كالم  نقل مث، (2)طاعته" الرعية على جيب بل ،حال بكل الظامل السلطان  

 هناف، (3)يستطيعه" ملن هو إمنا -العسكرية ابلقوة :أي- ابليد الظامل احلاكم "وجهاد ه:ونص  
 األوىل. النقول خالف   وهو ،يستطيع ملن الظامل على اخلروج زو   جي  

 :العلمانية الربملاانت يف املشاركة الرابع: املوضوع
 املصلحة اقتضت   إن وضوابط بشروط املشاركة جتويز   هي املسألة هذه يف رأيه وخالصة  

 وضعها اليت الشروط ومن العلم، أهل وأقوال األدلة بعض ولالق هذا تعضيد يف نقل وقد ،ذلك
 الدخول: لتجويز  
 دعوى. جمرد ل فعال   مشاركة مثة تكون أن -1
 والطغيان. ابلظلم اموسوم   احلكم يكون ل أن -2
 اإلسالم. خيالف من كل  معارضة حق   له   يكون أن -3

                                         
 .(112) الكتاب نظرا (1)
 .(113) الكتاب نظرا (2)
 .(114) الكتاب نظرا (3)



 بينها واملوازنة فيها، خولالد   من قةق  احمل الفائدة مدى ملعرفة املشتكني جتربة ت قو م أن -4
 املفاسد. وبني

 ،للواقع وقراءاته اجتهاداته عليه متليه مبا إنسان كل  فيها يكتب قد اجتهادية شروط   وهذه
 الربملانت. هذه يف الدخول جواز هي املوضوع من األساسية الفكرة ولكن

 :واجلماعة السنة أهل لب   األشاعرة :اخلامس املوضوع
 هبم فعر   وقد واجلماعة، السنة أهل هم األشاعرة أن   لقضية ليؤث    أن أراد املبحث هذا يف

 نقل من كالم  مع هاع  مج    وإمنا ،منفصلة وحدها األدلة يورد ومل أدلة، بعدة ذلك على استدل مث
 نناقشها: مث أدلته ذكر وجنمل املتفرقات جنمع أن حاولوسن   هلم،

 :األشاعرة لواء   حامل األشعري احلسن أيب مدح   :األول الدليل
 وبناء ،هللا محهر  تيمية ناب وخاصة أاب احلسن مدح قد العلماء من اعدد   أن املؤلف ذكر

 بعض تفاصيل نبني أن وقبل ماعة،جلوا السنة أهل من يكون احلسن أاب فإن املدح هذا على
 األشاعرة، متأخري من السنة إىل أقرب األشعري احلسن أاب أن إىل نشي أن نود   األقوال هذه

 ،املعتزلة مقابل   عليه وأثنوا العلماء مدحه وقد وفاته، قبل األخي طوره   يف منهم هو :يقال   بل
 من واجلماعة السنة أهل وإىل حلقا إىل أقرب أنه شك   ل للمعتزلة فبالنسبة ،هلم وحملاججته

 .اجلانبني هلذين هو إمنا احلسن أيب مدح يف ي ذكر ما وغالب املعتزلة،
 يف ليست -هللا رمحه- تيمية ابن عن هانقل   اليت النصوص إن فيقال: ذلك تفصيل اأم  

 هأن   بيان   يف أو ،حق من فيه مبا مدحه يف وإمنا ،ادائم   واجلماعة السنة أهل من أنه بيان   معرض
 ا:تباع   وسنوردها نقلها، اليت النقول بتتبع ذلك عرفوي   األخي، طوره يف السنة أهل من

 ،عليه يناظر اعام   أربعني العتزال يف نشأ األشعري احلسن أبو "هذا تيمية: ابن قال -1
 ميدحه أنه واضح هنااألمر و . (1)عليهم" الرد يف وابلغ املعتزلة بتضليل وصرح ذلك عن رجع مث

 املعتزلة. على ولرده احلق إىل رجوعه حال

                                         
 .(72 /4) الفتاوى جمموع (1)



 رمحه أمحد اإلمام إىل املنتسبني املتكلمني أجل    من كان  األشعري" :تيمية ابن قال -2
 بت   عن ينشأ إمنا اخلاطئ الفهم أكثر ن  إ إذ ؛كامال    النص   نقل قد املؤلف أن وليت. (1)هللا"

 يعين- واألشعرية احلنابلة بني وقعت نفرة   عن يتحدث هنا -هللا رمحه- تيمية وابن صوص،الن  
 إىل أقرب األشعري أن هلم ليبني تيمية ابن جاء مث ،-فرقتني جعلهم فقد أصال   سواء ليسوا أَنم

 كان  األشعري أن هلم وبينت   ،الوحشة من النفوس يف كان  ما عامة "وأزلت   :فقال السنة أهل
 يذكر كما  لطريقه املنتصرين وحنوه -هللا رمحه- أمحد اإلمام إىل املنتسبني املتكلمني أجل من

 كان  فإنه اتب، مث املعتزلة تالمذة من كان  وإن األشعري أن وأبني كتبه...  يف ذلك األشعري
 ابلبصرة، احلديث أصول الساجي زكراي عن وأخذ ،كالب  ابن طريقة إىل ومال اجلبائي تلميذ

 وأصحابه هو ذكره كما  أمره آخر وذلك أخرى، أمورا بغداد حنبلية عن أخذ بغداد قدم ملا مث
 .(2)املوفق" الشيخ كالم  من خي هذا قالوا: احلنبلية ورآه األشعري كالم  أظهرت   وملا كتبهم...  يف

 أشياء: هذا من ويتضح
 منهج أعين ا،فرق   املنهجني بني أن ومعلوم ،"املنتسبني املتكلمني أجل    من" :قال أنه :أوال

 املتكلمني. ومنهج السنة أهل
 ملا ميدحه فهو ،احلنابلة بعض عن أخذ حياته آخر يف وأنه حياته مراحل ذكر أنه :اثنيا

 ا.آخر   عليه كان
 مذهبه، قحق   قد أنه يذكر ومل حنبل بن أمحد إىل أقرب األشعري أن كالمه  من يفهم :اثلثا

 حنبل بن أمحد إىل منتسبني وأصحابه األشعري كان  "إذ فقال: آخر موضع يف هبذا صرح وقد
 كثي  من السنة وأهل حنبل بن أمحد مذهب إىل أقرب األشعري وكان السنة، أئمة من وأمثاله

 .(3)عقيل" كابن  املعتزلة كالم  بعض إىل مالوا الذين أمحد إىل املنتسبني املتأخرين من
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 وإمامهم احلديث أهل مذهب إىل إل ينتسب كان  ما األشعري "فإن تيمية: ابن يقول -3
 .(1")حنبل بن أمحد هدعن

 العلمي املنهج أن إىل التنبيه مع ،تيمية ابن مراد ليتبني كامال    ص   الن   نقل   هذا بيان يف ويكفي
 "وأما هللا: رمحه تيمية ابن يقول يبتها، أن ل كاملة  النصوص املؤلف يذكر أن يستدعي كان

 األولياء؛ وكرامات والقدر الصفات يف معتزلية قوية مادة كالمه  يف وقع احنرف فإذا عقيل ابن
 إىل إل ينتسب كان  ما األشعري فإن ،السنة إىل وأقرب منه قول   أحسن األشعري يكون حبيث

 يف وغيه العزيز عبد بكر أبو ذكر وقد ،حنبل بن أمحد هدعن وإمامهم احلديث أهل مذهب
 متقاربني اقدمي   وكانوا ،هلم امباين   جيعله مل ،احلديث أهل متكلمي من عنده أنه يقتضي ما مناظراته

 يف ملا الكالم؛ من شيء   إىل منهم خرج من على ينكرونه قد ما عليه ينكر من فيهم أن إل
 اتقصي   عنها مقصر هو بل ،احملضة السنة على ليس مقالته أصل يف أنه مع ،البدعة من ذلك

 .معروفا"
 يلي: ما الكالم هذا ويف
 أقرب أنه فبني   املعتزلة، إىل املائل عقيل ابن نيوب بينه املقابلة معرض يف الكالم أن :أوال

 السنة. إىل
 أقرب. هو وإمنا ،ابلكلية منهم ليس أنه يف واضح وهذا ،"السنة إىل وأقرب" قوله: :اثنيا
 عنها مقصر هو بل احملضة السنة على ليس مقالته أصل يف أنه مع" الصريح: قوله :اثلثا

 ."معروفا تقصيا
 نةالس   إىل منتسبني وأصحابه األشعري احلسن أبو كان  ملا" تيمية: ابن يقول -4

 .(2)واجلماعة"
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 كلولذ ؛الواقع يف ذلك حتقيق عن ل منتسبون مأَن عن يتحدث تيمية ابن أن وواضح  
 وأصحابه احلسن أبو اإلمام أن تيمية ابن اإلسالم شيخ ويؤكد" فقال: نفسه املؤلف هلذا فطن

 .(1)"السنة ألهل إل ينتسبون كانوا  ما
 الدين وصالح الدين نور مثل السنة ملوك من هللا ضقي   مث" هللا: رمحه تيمية ابن قول -5

 .(2)"واملنافقني الكفار وجاهدوا ،اإلسالم بالد ففتحوا ،وأتباعهم وإخوته
 كان  وإن فإنه السنة! أهل من األشاعرة نأ على بذلك املؤلف يستدل كيف  أدري ول

 حدأ يقل ومل نافقني،وامل للكفار جهاده يف هنا ميدحه تيمية ابن أن إل ،أشعراي الدين صالح
 مامتكل    كان  إن اإلنسان نإ :عاقل يقول ل كما  السنة، أهل إل جياهدهم ل نهإ :العاملني من

 ذموي   ،فيه مبا دحومي   ،قدره أحد كل  عطىي   وإمنا !حبال ميدح ول ،عدل ول صرف منه قبلي   ل
 به. هللا أمر الذي للعدل ااتباع   ذلك وكل ،فيه مبا

 صحة على الدعوى أهل لأبقوا حيتج ول ،أشاعرة عن منقولة فغالبها األخرى النصوص أما
 دعواهم.

 :أشاعرة األمة علماء أكثر أبن القول :الثاين الدليل
 احلقيقة يف وهذا العلماء، من جمموعة األشاعرة من عد   حني القرضاوي عن هذا نقل وقد

 صله.أ من نقضي   أو مبثله، عارضي   وأ فيه، نازعي   أن ميكن فإنه ،بدليل ليس
 األشعرية، يف ضنيح  متم أشاعرة ذكرهم الذين العلماء كل  ليس هأن   فببيان فيه املنازعة افأم  

 أشعري. أنه عليه يطلق ل فهذا ،السنية أصوهلم مع لألشعرية موافقة   بعض   بعضهم من كان  وإمنا
 ذكره ما أضعاف أَنم شك   ول ،السنة أهل علماء أمساء ت ذكر فبأن مبثله املعارضة اوأم  

 عن نقل فإنه ،مثال   للذهيب "العلو" كتاب  مطالعة ذلك عن وينبئك ا،وحديث   قدميا رضاويالق
 يف وكيف !عنهم؟ ينقل مل نمب فكيف ،األشاعرة ملذهب خمالفة واحدة مسألة   يف كثيين  علماء

 عنه   نقل فيما قال   -هللا رمحه- البخاري أن   احلقيقة هذه جيل  ي مما أن   كما  !األخرى؟ املسائل  
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 والكوفة واملدينة ومكة احلجاز أهل- العلم أهل من رجل   ألف من أكثر لقيت" الاللكائي:
 أدركت هم قرن، بعد قرن   مث قرن، بعد قرن   كر ات    لقيتهم -ومصر والشام وبغداد وواسط والبصرة

 أربع والبصرة مرتني واجلزيرة ومصر الشام أهل سنة وأربعني ست    من أكثر منذ متوافرون وهم
، سائر يف العلماء من كبية  جمموعة   عد   مث ،"مرات ينا" قال: مث األمصار   هؤلء بتسمية واكتف 

ا رأيت   فما ذلك، يطول ل وأن خمتصر ا، يكون كي  مث ،"األشياء هذه يف خيتلف منهم واحد 
 .(1)واجلماعة السنة أهل عقائد من مجلة   ذ كر

 العصور من عصر   أييت وقد ابلضرورة، احلق على تدل ل الكثرة إن   :يقال فبأن هنقض   وأما
 اهرالظ   يف املعتزلة علماء فيه كان  زمان   أتى وقد ،أهله من أكثر احلق أهل من ليس من كوني

 !حق؟ على كانوا  فهل ،األشاعرة من أكثر
 قلنا فإن !احلق؟ هو املذهب ذلك يكون ما مذهب   علماء فيه برز عصر   جاء ماكل    وهل

 وإن عصر كل  يف الرجال ابتباع ل ابتباعهما مأمورون فإننا ،والسنة الكتاب اتباع انتقض هبذا
 خالفومها.
 احلق. ويتبني الدعوى هذه أيضا تنتقض وهبذا

 اخلمسة، املوضوعات هذه يف العلماء بعض نصوص مجع الكتاب أن األمر: وخالصة
 مجع هو األساس يف عمله وكان العرض، هذا يف نقشناه ما على رأيه املؤلف فيها وأبدى

 .ومناقشتها األقوال حترير ل النصوص
 مجعني.أوعلى آله وصحبه  ،على سيدن حممد وسلم هللا وصلى
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