
  



 متهيد:
ُّ،األشوءعز ُّعلموء ُّأبوز ُّأحود ُُّّ(هوو895ُّ)ت:ُّن سو الس ُُّّي سو ُّبو ُّدحممو ُُّّهللاُّعبودُُّّأبو ُُّّيعد ُّ
ُّأهنووءُّجيوود ُُّّكتبوو ُُّّعلوو ُّلوو واملط ُُّّاملعءصووز،ُّاألشووعز  ُُّّالعقوود  ُُّّرسالوود ُُّّيفُّالكبوورُّأ الشوو ُُّّلكتبوو ُّوكووء 
ُّاألشووءعز ُّمعءهوودُّيفُّروتقووز ُُّّسر ُّد ُّتو ُّوُُّّ،كبوورُُّّابهتمووء  ُُّّيوو حظ ُُّّولولل ُُّّ؛تعليميووةُّةعقديوو ُُّّمتوو  ُُّّلمتثو ُّ

ُّها:أهم  من عديدة، مؤلّفات ولهُّ،همومدارسُّاملعءصزي 

ُّبفضولُّاملزغموةُّالتقليدُّوربقةُّاجلهلُّظلمءتُُّّم ُّهللاُّبع  ُُّّاملخزجةُُّّالت حيدُُّّأهلُُّّعقيد  -
 .الكربىُّالعقيد ُّ=ُّعنيدُّمبتدع ُُّّكلُُّّأن  ُُّّهللا

 الكربى.ُّالعقيد ُّشزح -
 وشزحهء.ُّ،ال سط ُّالعقيد  -
 ُّ.الصغزىُّالعقيد ُّ=ُُّّالرباهنيُّأ  -
 .الرباهنيُّأ ُّشزح -
 ى.الصغزُُّّصغزى -
 .احلفيد ُّ=ُّالصغزىُّصغزىُّصغزى -

ُّالكتب.ُُّّم ُّوغرهء
ُّابملولهبُّوللمهتمونيُّ،ءعم موُُّّالعقيود ُّبعلومُّنيللمهتمو  ُُُّّّابلغوةُُّّةأمهيو ُُُّّّهلوءُُّّالكتوبُُّّهلهُُّّودراسة
ُّفءلكتوووء ُُّّهنوووء،ُّ نستعزضوو ُُّّالووول ُّالكتوووء ُُّّهوولاُّةأمهيووو ُُّّجوووء تُُّّهنووءُّومووو ُّابخلصووو  ،ُّاألشووعز  ُّ

ُّللسن س .ُّالرباهني"ُّأ  ُُّّشزح"ُّلكتء ُُّّنقديةُّقزا  ُّه ُّنستعزض ُّالل 
 الكتاب: بياانت

ُّي سوووو ُّبوووو ُّحمموووودُّهللاُّعبوووودُّأليبُّالرباهوووونيُّأ ُّشووووزحُّعلوووو ُّةنقديوووو ُُّّةنظزيوووو ُُّّدراسووووةُّعنوانههههه:
ُّ.التلمسءينُّالسن س 
ُّاللطي .ُّالعبدُّاللطي ُّعبدُّب ُّأمحدُّد.ُّ:هفمؤلّ 

ُّعيس .ُّب ُّحممدُّب ُّمء  ُّد.ُّإبخراجه: اعتىن

ُّ .2021ُّ/هو1442ُّ،األوىلالطبعةُُّّ:طبعته



ُّصفحة.477ُُّّم ُّواحدُُّّجملدُّحجمه:
 للكتاب: العام املوضوع 

ُّالرباهووووونيُّأ ُّ"شوووووزحُّلكتوووووء ُُّّةنقديووووو ُُّّدراسوووووةُّعووووو ُّعبوووووءر ُّ أنووووو ُُّّالكتوووووء ُُّّعنووووو ا ُّمووووو ُّيظهوووووز
ُّهوو وُُّّهلووء،ُّواسووتد  ُُّّعقيدتوو ُّاملؤلوو ُّ فيووُّذكووزُّأشووعز  ُُّّعقوود  ُُّّكتووء  ُُُّّّاألخوورُّوهوولاُّ،للسن سوو "

ُّبيوودُّ،السن سوو ُّ املؤلوو ُُّّبوو يب   ُُّّملُّوالكتووء ُُّّالصووغزى،ُّابلعقيوود ُّ املسووم ُُّّالرباهوونيُّأ  ُُّّلكتءبوو ُّشووزح
ُّوهي: أقسام، مخسة إىل ممقسم  هأنم  نعلم أن ميكننا التأمل بعدُّأن 

ُّمقدمءت.ُّ-1
ُّوتعءىل.ُّسبحءن ُّهللاُّصفءتُُّّ-2
ُّهللا.ُّوج دُّ-3
ُّالنب  .ُّ-4
ُّدات .ءالشهُّ-5

ُُّّامل اضووو ُّبعووو ُّيفُّإالُّهووولاُّعلووو ُّءمزتبوووُُّّوجوووء ُّالكتوووء ،ُّيووودورُّةاخلمسوووُّاحملوووءو ُّهووولهُّفعلووو 
ُّهللا.ُّوج دُّمبحثُّبعدُُّّالصفءتُُّّلبع ُّكلكزه

ُّالسن سوو ُّ"فعقيود ُّ:فقوء ُّللسوون  ُّالرباهونيُّأ ُّشوزحُّةأمهيوو ُُّّببيوء ُّابلكتوء ُُّّاملعتوويُّبودأُّوقود
ءُّتقزيظهوءُّيفُّلمتثو ُُّّابلو  ُُّّابهتمء  ُُُّّّحظي ُُّّالرباهني"ُُّّ"أ  ءُّعلو ُّاإلجوء اتُُّّنحومو ُُّّونثوزًا،ُّنظموً ُّقزا ِتو 

ُّعلو ُّاإلقبوء ُّوكثوز ُُّّعليهوء،ُُّّواملنظ موءتُُُّّّوالتعليقوءتُُُّّّواحل اشو ُُّّالشوزوحُُّّووفز ُُّّمهء،وتعل ُُُّّّومسءعهء
ُّنسوو ُّعووددُّوجتووءو ُّنسووخة،ُّأربعوونيُّفقوو ُّاحلسووينيةُّاخلزانووةُّيفُّنسووخهءُّعووددُّبلوو ُّحووىُّ،نسووخهء
ُُُّّّ.(1)نفسهء"ُُّّاخلزانةُُّّيفُُّّنسخةُُّّمخسنيُُّّفهءمؤل ُُُّّّشزح ُّفيقو  :ُّالكتوء ُُّّهبولاُّاالهتموء ُّسببُّويبني  
ُّطءلعهووءُّموو ُّفيسووتغيُّ،األشووعز  ُُّّالكوو  ُّ بوود  ُُّّحوو تُُّّءألهنوو ُُّّهبووءُّالبووءل ُّاالهتمووء ُّهوولاُّكووء ُُّّء"وإنوو ُّ

ُّ.(2)يق ل  "ُّكمءُُّّالك  ُّعلمُّيفُّواوي الد ُُّّكبءرُُّّع ُّودرسهءُّوحفظهء
 الكتههاب هههذا قههراءة ف  اللطيهه  عبههد بههن أمحههد الههدوتور مههن الدراسههة  هذه  جاءت  وقد

 

ُّ(.10دراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :ُُّّ(1)
ُّ(.10(ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :2ُّ)



ُّ"وحنوو ُّيقوو  :ُّكمووءُُّّوالسوونةُّالكتووء ُُّّعلوو ُّضووهءزُّبعُّوذلوو ُُّّه،ونقههدُّاألشههعرية املدرسههة ف  املهههم
ُّعزضو ُّمثُّ،ك مو ُُّّفهوم ُُّّهودفنءُّ،بوالتعصو ُُّّجالتشون ُُّّعو ُّبعيود ًُُُّّّةًُّم ضو عي ُُُّّّدراسةًُُُّّّكتب ُُّّمءُُّّسندرس

ُُّّوقودُّ.(1)احلو""ُّاملونهجُّعو ُّبعدهُّأوُّقزب ُّمدىُّومعزفةُُّّ،الصحيحُُّّواملعق  ُُّّوالسنةُُّّالكتء ُُُّّّعل 
ُّمثُّ،معءنيهوءُّجممولُّوبيوء ُّبشوزحهءُّيبودأُّمثُّ،السن س ُّنص  ُُّّم ُّقطعةُّيعزضُّأمحدُّالدكت رُُّّكء 
ُّ،األسوءسُّالغوزضُّهو ُّلوي ُّالشوزحُّأ ُّومو ُّبوة،مزت ُُّّبطزيقوةُّم حظوءتُُُّّّمو ُُّّالونصُُّّعلو ُُّّمءُُّّبيء 
ُّقوزا  ُّجموزد ُُّّلوي ُّفهو ُّص،للون ُُّّاإلمجوءيُّاملعوىُّوبنيُّ،السن س ُّعبءراتُُّّبس ُُّّقدُُّّالدكت رُُّّأ ُُّّإال

ءُّهوو ُّبوولُّ،الكتووء ُُّّيفُّالنقوودُّموو اط ُّعلوو ُّالقووءر ُّ ي قوو ُُّّنقديووة ُّاملوولهبُّرلتصوو  ُُّّمسووءعد ُُّّأيضووً
ُّ. وفهمُّمت ن ُّأهم  ُُّّم ُّواحد ُُّّبدراسة ُُّّاألشعز 
 للكتاب: التفصيلية النظرة

ُُّّ:ابلكتاب عتينامل  مقدمة
ُّ،وح اشووي ُّشووزوح ُّكثووزتُُُّّّحووىُّءواسووعًُُّّقبوو اًلُُّّ قوولُّ وأنوو ُُّّالرباهووني،ُّأ ُّأمهيووةُّببيووء ُّاملعتوويُّبوودأ

ُّمووو ُّعووودد ُُّّيفُّعووو رضُّفقووودُّذلووو ُُّّومووو ُّ،ومزيديووو ُّأتبءعووو ُّعنووودُّواسوووعة ُُّّحظووو   ُُّّلووو ُّالسن سووو ُّوأ  ُّ
ُُّّ،التلمسووءينُّ كووز ُّبوو ُّأمحوودُّفيهووءُّعءرضوو ُّوالوويُّداملقلوو ُُّّإميووء ُّكمسووألةُُّّ؛املسووء ل ُّأ  ُُّّعتووياملُّوبووني 
ُّالغوووز ُُّّيفُّاألشوووعز ُّاملووولهبُّرتطووو  ُُّّمزاحووولُّمووو ُّمزحلوووةُّأهوووم ُُّّالسن سووويةُّعصوووزُّيعووود ُُّّمووو ُّهنوووء 

ُّ،ةالعقديووو ُُّّاملؤلفوووءتُُّّيفُّالكبووورُّاملعوووزيفُّالوووماكمُّمزحلوووةُّهووو ُّ:يق لووو  ُّبووولُّ؛ابخلصووو  ُّاإلسووو م 
ُّموو ُّاألشووعز  ُُّّالكوو  ُّعلوومُّيفُّ الماجووُّموو ُّءن عووُُّّمتثوولُّةالسن سووي ُُّّاملزحلووةُّأ  ُُّّآخووزو ُّيووزىُّبينمووء
ُّ.املصنفءتُُّّمست ىُّعل ُّ  ُّكم  ُُُّّّتط ر ُُّّوج د

ُّبنووء ًُُّّالكتووء ُُّّسأسووتعزضُّأقسووء ،ُّمخسووةُّإىلُّتقسوويم ُّميكوو ُّالكتووء ُُّّأ ُّسووءبًقءُّبينوو  ُُّّوقوود
ُّعليهء:
 املقدمات: -1
ُّاألشوءعز ُّقوز ُُّّومودىُّاألشوءعز ،ُّأكثزيوةُّمثولُّةمهمو ُُّّمسوء لُّىلإُّاملقدموةُّيفُّالودكت رُُّّقطز ُّت
ُُّّكمووءُُّّ،واجلمءعووةُّالسوونةُّأهوولُّموو  ُّبعوو ُّيفُّهوومكل ُُُّّّعلوويهمُّاحلكوومُّأ  ُُّّوذكووزُّ،األشووءعز ُّمزاحوولُّبووني 

ُُّّألخووووزى،ُّمزحلووووة ُُّّموووو ُّاختلوووو ُّموووو قفهمُّأل  ُُّّ؛ءدقيقووووُُّّيكوووو  ُّأ ُّميكوووو ُّالُّالقضووووءا ُّخمءلفووووةُّوبووووني 
 

ُّ(.6دراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :ُُّّ(1)



ُّلقضوويةُّتطووزقُّمثُّذلوو ،ُّإىلُّومووءُّةوالسووببي ُُّّاالسووتدال ُّيفُّواجلمءعووةُّالسوونةُّأهوولُّجملوونهُّاألشووءعز 
ُُّّالكوو  ُّعلمووء ُّموو ُّوكثوورُّ،فوتصوو  ُُّّكوو  ُُّّعلوومُّالشووخصُّيفُّجيتموو ُّأ ُّميكوو ُّ أنوو ُُّّوهوو :ُّةمهموو ُّ
ُُّّالكتووووء ُُّّهوووولاُّآخووووزُّويفُّ،صوووو يفُّ ت جوووو ُُّّهلوووومُّكووووء  ُّعلوووو ُّفالتصوووو  ُُّّأثووووزُّب ضوووو حُّالوووودكت رُّيبووووني  

ُّأتثووزُّأوُّأخوولُّحيووثُّ،ذكووزهُّوطزيقووةُّفضووء ل ُّوذكووزُّالت حيوودُّلكلمووةُّعزضوو ُّعنوودُّنفسوو ُّالسن سوو  ُّ
ُّ.الص يفُّابملنهج
ُّوأنوو ُّالعقيوود ،ُّعلوو ُّئالسووي ُُّّأثووزهُّوذكووزُّ،العقء وودُّعلوو ُّالكوو  ُّعلوومُّأثووزُّإىلُّالوودكت رُّعووز ُّمث
ُّ.بدع  ُُّّ كل ُُُّّّاهمؤد ُُّّإىلُّابلنظزُّالك  ُّعلمُّوأ ُّالسل ،ُّملنهجُّخمءل 
 اجلوانههههب علهههه  مقتصههههرة ليسهههه  الرباهههههن أم لشههههر  قراءتههههه أنم  بتهههه االك زمييههههّ   ممههههاو 

ُّأ ُّاملقدمووةُّيفُّوذكووزُّوالتنءقضووءت،ُّاملنهجيووةُّاألخطووء ُّالوودكت رُّيوولكزُّمووءُّكثوورًاُُّّبوولُّالتفصههيلية 
ُّلزسووو ُّم ُُّّث ثوووة:ُّعنووودهُّفءألركوووء ُّ،لزسووو ُّم ُّال ُُّّإثبوووءتُُّّعلووو ُّمبوووي ُُّّالزسوووءلةُّإثبوووءتُُّّأ ُّيوووزىُّالسن سووو  ُّ
ُُّّثبو تُُّّبعدُّإالُّالزس  ُّم ُّؤخلي ُُُّّّوالُُّّ،ورسءلةُُّّورس   ُّ

 
ُّيوزىُّكموءُُّّ يمأخولُّهءهنوءُّأ  ُُّّإالُّ،لزسو ُّامل

ُُّّ:ومهءُّالدكت ر،
ُّ.طبي"الت ُُّّعندُّمنهج ُّإىلُّيتطزقُّخلً ُُّّسنجدُّنءأن ُُّّ-1
ُُُّّّ.(1)ال اق ُّم ُّتصطد ُّتقزيزات ُّوبع ُّ،واقع  ُُّّغرُّمنهج ُّأ  ُُّّ-2

ُّالسووببُّإالُّيووزىُّالُّالرباهوونيُّأ   ُُّّ مؤلوو ُُّّأ  ُُّّاملقهههدمات: ف  هلههها تطهههر   الهههي املسههها ل ومهههن
ُّجيعلووو  ُّإذُّ؛موونهمُّمكووءبز ُّهوولاُّإنكووءرُّيفُّمووولهبهمُّأ  ُُّّالوودكت رُّوبوونيُّ،(2)العقلوو ُّدو ُّالشووزع 
ُُّّ،فق ُّمقم ُّعءد  ُُّّحكمه ُُّّوإنءُّ،ءسببًُُّّلي ُّمثً ُُّّءرالن ُُُّّّإحزاق ُّمولهبهمُّبط  ُّالدكت رُّوبني 
ُّحكوومُّسن سوو الُّأ  ُُّّالعجيووبُّوموو ُّ،لألسووبء ُُّّآ زُّالقووُّوإثبووءتُُّّالكووزمُّالقووزآ ُّخوو  ُّموو ُّهوولا
ُّ،العءديووةُّاألحكووء ُّتلوو ُُّّيفُّقوو  ُّ غلوو ُُّّوقوود"ُّكق لوو :ُُّّعظيمووةُّأبحكووء ُّاألسووبء ُُّّيثبوو ُّموو ُّعلوو 

ُّوشوووز  ُُّّالووودي ُّأصووو  ُّيفُّشووونيعة ُُّّوبدعوووة ُُّّذمووويم ُُّّهبووو س ُُّّابؤواُّوقووودُّفأصوووبح اُّة...عقليووو ُُّّفجعل هوووء
ُّ.الكفزُّأص  ُّضم ُّم ُّهلاُّيلكزُّالسن س ُّأ ُّوسيأيتُّ،(3)عظيم"

 

ُّ(.46(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :1ُُّّ)
ُّ(.54الرباهنيُّ) :ُُّّ(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ 2ُُّّ)
ُّ(.58(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :3ُُّّ)



ُُّّقودوُُّّ،السن سو ُّعنودُّ"ظلومال"ُّقضويةُّاملقههدمات:  ف   هلهها    التطرّ   تم   الي  املسا ل  ومن ُّبوني 
ُّالسن سووو ُّجعووولُّحووونيُّوذلووو ُُّّ،ذلووو ُُّّعكووو ُّعلووو ُّوالقوووزآ ُّ،خطوووأُّعنووودهُّمفه مووو ُّأ  ُُّّالووودكت ر
ُّصوحيحُّغورُّوهولاُّ،عقوً ُُّّظوز الن ُُّّاجلوء زُّمو ُّعونيُّطزفوةُّقو  ُُّّهللاُّيعوصُّملُّالول ُُّّء  الط ُُُّّّتعليب
ُّجيعوولُّوالوول ُّ،م ضووع ُّغوورُّيفُّالشوو  ُّوضوو ُّفيوو ُّأنوو :ُّالصووحيحُّالظلوومُّفتعزيوو ُّاإلطوو ق،ُّهبوولا

ُّالسوونةُّأهوولُّعنوودُّأمووءُّوالتعليوول،ُّاحلكمووةُّنفوو ُّعلوو ُّملهبوو ُّبووىُّأنوو ُّهوو ُّخطووأًُُّّالسن سوو ُّموولهب
ُّ.الطء عنيُّعلا ُُّّأتىبُّفحكمت ُّواجلمءعة
ُّالسن سو ُّذكزُّوقدُّاملكل ،ُّعل ُّواجبُّأو مسألةُُّّاملقدمات: ف  ةاملهمّ   املسا ل  منو 

ُّوُُّّ.ذل ُُّّوغرُّوالقصدُّظزالن ُُّّبنيُّواجبُّأو ُّيفُّاملتكلمنيُُّّاخت ف ُّينتءبو ُّهولاُّأ ُّالودكت رُّبوني 
ُّ:أمزا 
ُّوانظز!ُّاذهبُّ:يبل ُّحنيُّالبن ُّيق  ُّأحدُّي جدُّف ُّ؛لل اق ُّمصءد  ُُّّ أن ُُّّ-1
:ُّيقو  ُّمو ُّفمونهمُّ؛ينظوزُّملُّمو ُّحكومُّبيوء ُّيفُّاالضوطزا ُُّّمو ُُّّاملسوألةُُّّعل ُُّّبتزت ُُُّّّمءُُّّ-2

ُّ.(1)إميءن ُّيقبلُّالُّم ُّومنهمُّ،عء  ُُّّه 
ُّورالود ُُّّيفُّيقو ُّالسن س ُّأ  ُُّّ:منهءُّالقضيةُّهلهُّيفُّكءالتُّشاإلُّم ُّاعددًُُّّالدكت رُّبنيُُّّوقد

ُّلل اجوووبُّوجوو دُّوالُّ،الشوووزع ُّال اجووبُّإالُّي جووودُّالُّيقوو  :ُّألنووو ُّ؛ظووزللن ُُّّالشوووزع ُّاإلجيووء ُُّّيف
ُّتنظوور ُُّّجمووزدُّاهوولُّأ  ُُّّالوودكت رُّويووزىُّدور،ُّفهوولاُّالشووءرع،ُّيثبوو ُّأ ُّقبوولُّواجووب ُُّّوالن ظووزُّالعقلوو ،
ُّغ ُّالبلووُّدعنووُّابنوو ُّأيمووزُّموو ُّي جوودُّفوو ُّ،يفعل نوو ُّالُّالنووءسُّةعءموو ُُّّ  ُّأُّوذلوو ُُّّ،ال اقوو ُّموو ُّيصووطد 

ُّاملتكلمووونيُّأ  ُُّّالووودكت رُّويبووونيُّومقبووو  ،ُّكوووءف ُُُّّّإميءنووو ُّأل  ُُّّلسوووب ُّابلصووو  ُّأيمزونووو ُّبووولُّ؛ظوووزابلن ُّ
ُُّّلوي ُّواألموزُّ،احملو ُّقليودالت ُُّّعل ُّالنءسُّعءمةُّأ  ُُّّرو   ُّيتصُّفهمُُّّ؛التقليدُُّّتص رُُّّيفُُّّخلل ُُُّّّلديهم

ُّ؛التقليووودُّجموووزدُّتنوووءيفُّالووويُّالصوووحيحةُّالفطوووز ُّفلوووديهمُّ،الفطوووز ُّالووودليلُّعلووو ُّهووومُّبووولُّ؛كووولل ُّ
ُّيفُّمغزوسووووةُّهللاُّمعزفووووةُّأل ُّ؛ذلوووو ُُّّويكفوووويهمُّ،الك نيووووةُّوالرباهوووونيُّاآلاتُُّّيفُّينظووووزو ُّولوووولل ُّ
ُُّّالف طز.

ُّك مهوومُُّّةومصووءدمُّالتنووءق ُّوبوونيُّ،الوودكت رُّوتعبوو ُّ،النظووزُّيفُّالكوو  ُّالسن سوو ُّأطووء ُّوقوود
ُّلل اق .ُّمصءد  ُُّّك مهمُُّّأ ُّكمءُُّّ،النظزُّالُّللت حيدُّدعءُّالشزعُّأل ُُّّ؛للشزع

 

ُّ(.99(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :1ُُّّ)



 وتعاىل: سبحانه هللا صفات -2
ُّكت ردُّالوُّبونيوُُّّ،(1)فيهوءُّالكو  ُّأطء ُّوقدُّ،وتعءىلُّسبحءن ُّهللاُُّّصفءتُُُّّّبلكزُُّّالسن س ُُّّبدأ

ُّاألشوءعز ُّعنودُّألي الت ُُّّيفُّالصحيحُّللمنهجُّخمءل  ُُّّهنءُّللصفءتُُّّذكزهُّأ  ُُُّّّالبء ُُُّّّهلاُُّّةبدايُُّّيف
ُُّّ يقود ُُّّأ ُّاألوىلُّوكوء ُّ،صوفءت ُّعو ُّثُّيتحود ُُّّحىُُّّبعد ُُُّّّهللاُُّّوج دُُّّأدلةُُّّي ثب ُُّّملُُّّفإن  ُُّّابخلص  ،

ُّصفءت .ُّع ُّميتكل ُُّّمثُّهللاُّوج دُّع ُّك م 
ُُّّ،صوفةًُُّّعشوزي ُّالسن سو ُّذكوزوُّ ُّالبوء ُُّّهولاُّويفُّ،صوفءتُُّّسوب ُّإىلُّتزجو ُّءأهنو ُُّّالودكت رُّبوني 

ُّموءُّالسن سو ُّذكوزُّكموءُُّّ،عليهوءُّ"وعلو ُُّّالودكت رُّوشوزحهءُّالسن سو ُّعزضهءُّوتقسيمءتُُُّّّتفءصيل
ُّالعوووود ُّوطووووزو  ُُّّواحلوووودوثُُّّكءلعوووود ُُّّ؛هللاُّعلوووو ُّاملسووووتحيلةُّوهوووو ُّالعشووووزي ُّصووووفءتُّلاُّهوووولهُّينووووءق 
ُّعزضهء.ُّعندُّكلهءُُّّم حظءت ُّالدكت رُّبنيوُُّّ،واجلهلُّللح ادثُُّّواملمءثلة
ُّعلو ُّردًّاُّوذلو ُُّّ،األصولحُّوفعولُّالصو حُّمسوألةُّإىلُّالقسومُّهولاُّيفُُّّالسن سو ُُّّقتطوزُُُّّّكمء
ُّالسوووونةُّأهوووولُّعنوووودُّاحلوووو" ُُّّاملوووولهبُّوبوووونيُّ،املسووووألةُّيفُّالطووووء فتنيُّخطووووأُّالوووودكت رُّوبوووونيُّاملعتزلووووة،

ُّواجلمءعة.
 هللا: وجود -3
ُّبودليلُّبودأُّوقودُّ،(2)الصوفءتُُّّيفُّأطوء ُّكموءُُّّفيهوءُُّّيطلُُّّوملُُّّ،هللاُُّّوج دُُّّبقضيةُُّّالسن س ُُّّبدأ
ُّهنووءُّالسووببيةُّقضوويةُّإىلُّالسن سوو ُّرجوو ُّوقوودُّاملتكلمووني،ُّاسووتدال ُّيفُّمعلوو   ُُّّهوو ُّكمووءُُّّاحلوودوثُّ

ُّإىلُّالودكت رُّتطوزقُّقودوُُّّهللا،ُّوجو دُّإثبءتُُّّبط  ُّمن ُُّّيلز ُُّّق هلمُُّّوأ ُُّّق هلم،ُُّّخطأُُّّالدكت رُُّّوبني
ُّالقزآين.ُّللمنهجُّوخمءلفت ُّالدليلُّهلاُّبدعية
ُّواإلراد ُّالقوودر ُّوهو :ُّصوفءتُُّّأربو ُّأدلوةُّيولكزُّوبودأُّ،الصوفءتُُّّقضويةُّىلإُّالسن سو ُّرجو وُّ
ُّ،احل ادثُُّّم ُّش  ُّوجدُّملءُّمنهءُّش   ُُّّانتف ُّل ُّ أن ُُّّه ُّذل ُُّّعل ُُّّالدليلُُّّوأ ُُّّ،واحليء ُُّّوالعلم

ُّملُّلووو ُّوأنووو ُّ،واإلمجوووءعُّوالسووونةُّالكتوووء ُُّّهووو ُّوالكووو  ُّوالبصوووزُّالسوووم ُّصوووفةُّبزهوووء ُّأ ُّذكوووزُّمث ُّ
ُّجيعلووو  ُّفهوومُّ،األشووءعز ُّخيووءل ُّهوولاُّيفُّ أنوو ُُّّت ركالووودُُّّويوولكزُّ،ءهأبضوودادُّصوو الت ُُّّهبووءُّصوو يت ُّ

ُُّّ.مسعيةُّالُّعقليةُّءأدلتهُّالبصزوُُّّالسم 
 

ُّ.268إىل134ُُُّّّ(ُّبدأُّالك  ُّفي ُّم ُّصفحة1ُّ)
ُّ.310حىُّصفحة272ُُُُّّّّ(ُّبدأُّالبء ُّم ُّصفحة2ُّ)



 ة:النبوم  -4
ُّالصوودقُّحقهوومُّيفُّجيووبُّ أنوو ُُّّبوونيفُّ،(1)لألنبيووء ُّجيووبُّمووءُّبيووء ُّيفُّذلوو ُُّّبعوودُّالسن سوو ُّبوودأ
ُّخطووأُّمو ُّمو  املتكل  ُُّّفيو ُّوقو ُّموءُّالودكت رُّوذكوزُّ،هءأضوداد ُُّّعلويهمُّويسوتحيلُّ،بليو والت ُُّّواألمءنوة

ُّ؛أخطووء همُّبيووء ُّموو ُّالقووزآ ُّيفُّوردُّمووءُّلوو او ُّوأتُّاألنبيووء ُّأخطووء ُّنفوو اُّحووىُّ،العصوومةُّم ضوو عُّيف
يم {ُّالتو   ا  ُُّّه   ُُّّإ ن   ُُّّع ل ي   ُُّّفو ت ء  ُُّّك ل م ءت ُُُّّّر ب    ُُّّم   ُُّّآد   ُُُّّّ}فو تو ل ق  ُُّّتعءىل:ُُّّق ل ُُّّمثل ُّ،[37ُّ]البقز :ُّالز ح 

ءه ُُّّأ نوو  ءُّد او ود ُُّّ}و ظوو   ُُّّوق لوو : تو غ ف ز ُُّّفو تو نوو  ز ُُّّر بوو   ُُّّف ءسوو  ءُّو خوو  {ُّر اك عووً ب   ُُّّوق لوو :ُّ،[24ُّ] :ُّو أ      ُّ}عوو 
} ُّ.[1ُّ]عب :ُّو تو   ىل 
ُّ،هللاُّعلوو ُّاجلووء زاتُُّّموو ُّسوولالز ُُّّإرسووء ُّ  ُّإُّقوو هلم:ُّخطأهووءُّالوودكت رُّذكووزُّالوويُّاملسووء لُّموو وُّ
ت م ُُّّ:يقووو  ُّالووول ُّهللاُّحلكموووةُّمنوووءف ُُّّهووولاُّأ  ُُّّالووودكت رُّيوووزىُّبينموووء بو  ءك م ُُّّأ نووو  ءُّ}أ ف ح سووو  نووو  ل ق  ءُّخ  ُّع بو ثوووً
ن ءُُّّو أ ن ك م ُّ ُّأالُّوميكو ُّجوء زُّهولاُّإ  ُُّّ:قوء ُّ"فمو ُّالدكت ر:ُّيق  ُّ،[115ُّ]املؤمنو  :ُّتو ز ج ع    {ُّال ُُّّإ ل يو 
ُُّّعقووووً ُُّّواجووووبُّ إنوووو ُُّّ:نقوووو  ُّالُّوحنوووو ُّ...هللاُّعوووو ُّاحلكمووووةُّنفوووو ُّجييووووزُّ فكأنوووو ُُّّرسوووو اًلُُّّهللاُّيبعووووث

ُّ.(2)"احلكيمُّ أن ُُّّهللاُّصفءتُُّّمقتض ُّم ُّواجب ُُّّه ُّبلُّ،كءملعتزلة
ُُّّعليهووء،ُّالنبو  ُّأدلووةُّحصوزُّخطووأُّالودكت رُّوذكووزُّاملعجوز ،ُّبوولكزُّالبوء ُُّّهوولاُّالسن سو ُّخوتموُّ
ُّاملعجز .ُّمبحثُّيفُّاألشءعز ُّفيهءُّوقع ُّاليُّاألخطء ُّم ُّعدًداُّبنيُّكمء

 الشهاداتن: -5
ُّوتكلومُّ،"هللاُّرسو  ُّحممودُّ،هللاُّإالُّإلو ُّال"ُّالت حيودُّكلموةُُّّتفسرُّيفُّاهلُّبعدُّالسن س ُُّّبدأ
ُّبيووووء ُّ-4ُّ،معءنيهووووءُّبيووووء ُّ-3ُّ،إعزاهبووووءُّ-2ُّ،ضووووبطهءُّ-1ُّ:وهوووو ُّ،جهووووءتُُّّسووووب ُّموووو ُّعنهووووء

ُّالووويُّالف ا ووودُّبيوووء ُّ-7ُّ،األكمووولُّال جووو ُّعلووو ُّذكزهوووءُّكيفيوووةُُّّ-6ُّ،فضووولهءُّبيوووء ُّ-5ُّ،حكمهوووء
ُّ.للاكزهءُُّّحتصل

ُّفمنهء:ُّ،الكلمةُّهلهُّح  ُّومبءحث ُّالسن س ُّتفسرُّعل ُّاملآخلُّبع ُُّّالدكت رُُّّذكزُّوقد
ُّ.صحيحُّغرُّوهلاُّ،إل ُّكلمةُُّّمفه  ُّيفُّأدخل ُّاحلكمةُّنف ُّم ُّعقيدت ُّيفُّقزرهُّمءُّأ  ُّ

 

ُّ.353إىل310ُُُّّّ(ُّم ُّصفحة1ُّ)
ُّ(.318-317يةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :ُُّّ(ُّينظز:ُّدراسةُّنظز2ُّ)



ُّقووء ،ُّ(1)للعبووءد "ُّاملسووتح"ُّال جوو دُّال اجووبُّهوو ُّاإللوو ُّ"حقيقووةُّقووء :ُّالسن سوو ُّأ  ُُّّومنهووء
ُّواجوبُّ إنو ُُّّ:وقو هلمُّ،"املعبو دُّهو ُّواإللو ُّ...العوز ُُّّعنودُّاإللو ُّملعوىُّاملفهو  ُّهو ُّلي "ُُّّالدكت ر:
ُّعنووودُّموووةلُّالكُّعووو ُّنبحوووثُّأواًلُُّّءلكنووو ُُّّ،ال جووو دُّواجوووبُّاحلووو" ُُّّفءإللووو ُّ؛صوووحيحُّمعوووىُّهووو ُّال جووو د
ُّاملتكلمونيُّأ  ُُّّ-م ضو ُّمو ُّأكثوزُّيف-ُّالودكت رُُّّبونيُُّّوقودُُّّ،املعبو دُُّّ:العوز ُُُّّّعنودُُّّمعنءهوءوُُُّّّ،العز ُّ
ُّاهتموووءمهمُّجووول ُُّّكوووء ُُّّمووونياملتكل ُُّّأ  ُُّّجهوووةُّمووو ُّوذلووو ُُّّ،ز الشووو  ُُّّانتشوووءرُّيفُّسوووءمه اُّالصووو فيةُّمووو 

ُّ.األل هيةُّالُّالزب بيةُّت حيدُّعل ُّينصب ُّ
ُّاإلجيوء ُّ"ُّأهنوء:ُّوذكزُّ،الستةُّالكفزُّأص  ُّوه :ُّالكتء ُُّّيفُُّّمهمةُُّّقضيةُُّّالسن س ُُّّذكزوُّ
ُّيفُّوالتمسوو ُُّّ،باملزكوو ُُّّواجلهوولُّ،العووءد ُّوالووزب ُّ،الووزد  ُّوالتقليوودُّ،لعقلوو اُّوالتحسوونيُّ،الوولايت
ُّوالق اطوو ُّالعقليووةُّالرباهوونيُّعلوو ُّءعزضووهُّغوورُّموو ُّوالسوونةُّالكتووء ُُّّظوو اهزُّمبجووزدُّالعقء وودُّأصوو  

ُّ،الف سووفةُّكقوو  ُُّّصووحيحُّهوو ُّمووءُّمنهووءُّذكزهوءُّالوويُّالكفووزُّ"أصوو  ُّالوودكت ر:ُّيقوو  ُّ(2)الشوزعية"
ُّ واحووودُّالسووو ُّهووولهُّالسن سووو ُّبووونيُّمث.ُّ(3)"السوووببيةُّيفُّملهبووو ُّكوووإدرا ُُّّابطووولُّهووو ُّموووءُّومنهوووء
ُّ .واحد
ُّتسووتلز ُّعلووةًُُّّهللاُّجبعوولُّالف سووفةُّعنوودُّالوولايتُّاإلجيووء ُُّّوهوو :ُّمنهووءُّاألو ُّأ ُّالوودكت رُّبوونيوُّ
ُّ.كفزُُّّاهلُّأ  ُُّّ؛من ُّاختيءرُّدو ُّمعل هلء
ُُّّفقدُّ-العقل ُُّّالتحسنيُُّّ:وه -ُُّّالثءينُُّّءأم ُّ ُّاخلطوأُّيفُّوقع اُّم ُّهمُّاألشءعز ُّأ ُّالدكت رُّبني 

ُّأيًضء.ُّاملعتزلةُّخطأُّم ُّ،ابلكليةُّنفي ُّيف
ُّتقليووودُّشوووب ُّفقووودُّ،ءأيضوووُُّّالسن سووو ُّمووو ُّخطوووأُّهووولافُّ-الوووزد  ُّالتقليووودُّ:وهووو -ُّالثءلوووثُّءأمووو ُّ
ُّ.الصحيحةُّالفطز ُّمعهمُّاإلميء ُّأهلُّفإ  ُُّّ؛صحيحُّغرُّاوهلُّ،اإلميء ُّأهلُّعلي ُّمبءُّاملشزكني
ُُُّّّفقدُُّّ-العءد ُُّّالزب ُُّّ:وه -ُُّّاب الز ُُُّّّءأم ُّ ُُّّخطئو ُّمو ُّهولاُّأ  ُُُّّّالودكت رُُّّبني  ُّأ ُّأرادُّألنو ُّ؛البوني  
ُّ.تعءىلُّابهللُّلإلميء ُّسببُّه ُّبلُّ؛للكفزُّءسببًُُّّهبءُّاإلميء ُّعلوجيُّالسببيةُّينف 

ُّ.غرهمُّوم ُّمنهمُّيق ُّفه ُّ،عء  ُُّّك  ُُّّوهلاُّ-املزكبُّاجلهلُّ:فه -ُّاخلءم ُّءأم ُّ
 

ُّ(.370(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :1ُُّّ)
ُّ(.402(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :2ُُّّ)
ُّ(.402(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :3ُُّّ)



ُّموو ُّيكوو  ُّأ ُّ:أ ُّ،ءأيضووُُّّابطوولُّهوولافُّ-النصوو  ُّبظوو اهزُّ ُّالتمسوو ُُّّهوو :وُّ-ُّالسووءدسُّءأموو ُّ
ُّء.ظءهزهُّعل ُّالنص  ُّفهمُّال اجبُّبلُّ،الكفزُّأص  
ُّأ  ُُّّىيوزُُّّوالودكت رُّ،شو  ُّكولُُّّحو تُُّّءوأهنو ُُّّ،الت حيودُُّّكلموةُُّّعلو ُُّّك مو ُُّّالسن س ُُّّأكملُُّّمث
ُّهللاُّإفووزادُّهبووءُّيووزادُّالت حيوودُّكلمووةُُّّأل  ُُّّ؛نظووزُّفيوو ُّالكلمووةُّهوولهُّموو ُّ بعووةُّالعقء وودُّكوولُُّّأ  ُُّّاعتقووءد

ُُّّ.والسنةُّآ زُّالقُّيفُّةمبث ثُّوصفءت ُّهللاُّخصء صُّم ُّذل ُُّّبعدُّومءُّ،لعبءد اب
ُّ،األكمووولُّال جووو ُّعلووو ُّذكوووزهُّوطزيقوووةُّ،الت حيووودُّكلموووةُُّّفضووولُّبووولكزُّكتءبووو ُُّّالسن سووو ُّخوووتموُّ

ُُّّذكزهووء،ُّعنوودُّلإلنسووء ُّحيصوولُّالوويُّوالف ا وود ُّفابلتصوو  ُُّّاكبوورًُُُّّّءخلطووًُُّّك موو ُُّّيفُّأ ُّالوودكت رُّوبووني 
 .والسنةُّالكتء ُُّّيفُّزدتُّملُّوأعداد ُُّّلطزق ُُُّّّاوذكزًُّ

 أفانن:
ُّمع :ُّال قفءتُُّّبع ُّهنءُّالكتء ُُّّاستعزاضُّبعد
: ُّهوولهُّيفُّاملعءصووزُّاألشووعز ُّاملوولهبُّعوو ُّتصوو رًاُّيعطوو ُّأنوو  ُّجهووةُّموو ُّمهووم ُُّّالكتووء ُُّّأوًلا
ُّهووولاُّمثووولُّلكووو ُّ،األشوووعزيةُّاملتووو  ُّبدراسوووةُّعليووو ُّاحلصووو  ُّميكووو ُّوهووولاُّذكز هوووء،ُّالووويُّالقضوووءا
ُُّّلسببني:ُّابللاتُُّّاملختصُّلغرُّمهمُّالكتء ُّ
ُّمثُّشوزح ُُّّهو ُّوإنءُّنقد،ُّجمزد ُُّّلي ُّفءلكتء ُُّّالكتء ،ُُّّملسء لُُّّمبسطًءُُّّشزًحءُُّّيقد ُُّّ ألن ُُُّّّ-1
ُُّّم حظءت.ُّإبدا 

ُّلووو ُّيستحسووو ُّاألشوووعزيةُّالعقء ووودُّمعزفوووةُّإىلُّالووودخ  ُّيزيووودُّالووول ُّصاملتخصووو ُُّّغووورُّأ ُّ-2
ُُّّامللهبُُّّتعزضُُّّألهنءُّ؛الكتبُّهلهُّعربُّالدخ   ُّمءُّوهلاُّواحد.ُّآ ُّيفُّعلي ُّامل حظءتُُّّوتبني 

ءُّجووووء ُّكمووووءُُّّبسوووويطة،ُّسووووهلةُّبطزيقووووةُّشووووءرًحءُّجووووء ُّفقوووودُّالوووودكت ر،ُّكتووووء ُُُّّّبوووو ُّمتيووووز ُّألبووووز ُّمبينووووً
ُّوالتفصيلية.ُّاملنهجيةُّامل حظءتُّ
ا: ُُّّيفُّالسن سووو ُّتنءقضوووءتُُّّأوُّاألشوووءعز ،ُّتنءقضوووءتُُّّذكوووزُّعلووو ُّحيوووز ُّالووودكت رُّكوووء ُُّّاثنيههها

ُّسوووم لاُّإثبوووءتُُّّعلووو ُّتت قووو ُّالُّبوو  الن ُُّّأ  ُُّّيقوووزرُّالسن سووو ُّأ  ُُّّيبووونيُّ أنوو ُُّّموووثً ُُّّ ُّذلوووُّ موووُّكتءبوو ،
ُّأ  ُُّّذلو ُُّّومو ُّ،(1)هللاُّبكو  ُّتعل"ُّهلءُّالنب  ُّأ  ُُّّآخزُّم ض  ُُّّيفُّيقزرُّبينمءُّ،هللُُّّوالك  ُُّّوالبصز

 

ُّ(.320أ ُّالرباهنيُّ) :ُُّّ(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزح1ُُّّ)



ُّأييتُّمثُّ،والتعليوولُّاحلكمووةُّنفوو ُّقضوويةُّيفُّوذلوو ُُّّ،"يشووء ُّمووءُّلفعوويُّأ ُّهللُّإ  ُّ"ُّ:يقوو  ُّالسن سوو 
ُّووجووو "ُّ:لووودكت راُّ يقووو ُُّّهووولاُّويف،ُّ(1)"ابملعجوووز ُّالنووويُّيصووودقُّأ ُّعليووو ُّجيوووبُّهللاُّإ  ُّ"ُّ:ويقووو  
ُّعليو ُّأوجبو ُّأيو ُّمو ُّ:لو ُّفيقوء ُّ،شو  ُّعليو ُّجيوبُّوالُّجوء زُّهللاُّفعولُّأ  ُُّّءسءبقًُُّّرقز ُُّّ أن ُُُّّّاخللل
ُّتوزىُّفأنو ُّ؛سوءحزُّوهو ُّنويُّأ ُّ:وقوء ُّالنبو  ُّعو واد ُُّّا  ُّكل ُُُّّّجء ُّفل ُُّّ!الني؟ُُّّيصدقُُّّأ ُُّّتعءىل
ُّألووي ُّ!منوو ؟ُّميكنوو ُّوالُّيبطلوو ُّأنو ُّلوو ُُّّأيوو ُّموو ُّ:لوو ُُّّفيقوء ُّ،منوو ُّنوو ميك  ُُّّوالُّيبطلوو ُّتعوءىلُّهللاُّأ  ُّ

ُّ.(2)"!تعءىل؟ُّعلي ُّجبواُّش  ُّالُّ ألن ُُّّيشء ُّمءُّتعءىلُّهللاُّيفعلُّأ ُّملهب ُُّّعل ُّاجء زًُّ
ُّ.السن س ُّعل ُّاإللزامءتُُّّم ُّعدًداُّامل اض ُّم ُّعددُّيفُّالدكت رُّبنيُّاثلثاا:
ا: ُّ،السن سوو ُّمعتقودُّيعوزضُّولوولل ُُّّاألصول،ُّيفُّاألشوءعز ُّنقودُّالوودكت رُّقصودُّيكو ُّملُّرابعهها

ُّمسوألةُّعلو ُّحكمو ُّعندُّمءُّمسألة ُُّّيفُّمبلهب ُّأتثزُّالسن س ُّأ ُّبيء ُّيفُّلألشءعز ُُّّيتعزضُُّّوقد
ُّأ ُّمثووولُّالقضوووءا،ُّبعووو ُّيفُّلألشوووءعز ُّالسن سووو ُّخمءلفوووةُّالكتوووء :ُّهووولاُّيفُّيبينووو ُّومموووءُّأخوووزى،
ُّللمتكلموونيُّخ فووءُّالسن سوو ُّعنوودُّالسوومع ُّابلوودليلُّيكوو  ُّهللُّوالكوو  ُّوالبصووزُّالسووم ُّإثبووءتُّ
ُّ.عقليًّءُّعلي ُّالدليلُّيزو ُّاللي 

ُّوحود ُّحتتمولُّالويُّالعبوءراتُُّّبعو ُّلو ُّيولكزُّكوء ُُّّوقدُُّّالسن س  ،ُُّّالدكت ر ُُُّّّأنص ُُّّخامساا:
ُّوكوء ُّء،عم موُُّّاألشوءعز ُّينص ُّبلُّ،(3)"عقيدت ُّيفُّذل ُُُّّّنف ُُّّالسن س ُُّّإ  ُّ"ُُّّ:يق  ُُّّمثُُّّال ج د
ُّصووحيحةُّءعم موُُّّالتقسوويمءتُُّّ"وهولهُّويقوو  :ُّالقضوءاُّموو ُّعودد ُُّّيفُّالسن سوو ُّتقسويمءتُُّّيولكز
ُّ.(4)صحيحة"ُّغرُّثلتهءمأُّبع ُّلك 

ُّمو ُّجيودُّكو   ُُُّّّهولا"ُّالفلسوفة:ُّكتوبُُّّمو ُّالتحوليزُُّّيفُُّّلسن سو لُُّّك   ُُُّّّبعدُُّّالدكت رُُّّويق  
ُّ.(5)هبم"ُّأتثزواُّاللي ُّاملتكلمنيُّكتبُُّّوم ُّالف سفةُّكتبُُّّم ُّالتحليزُّوه ُّ،املؤل 

ُّقوووء ُّ،خووو فُّمووو ُّفيهوووءُّملوووءُّوالوووزوا حُّللطعووو  ُّهللاُّإدرا ُّصوووفةُّتوووز ُّالسن سووو ُّذكوووزُّوحوووني

 

ُّ(.330(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :1ُُّّ)
ُّ(.330(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :2ُُّّ)
ُّ(.28(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :3ُُّّ)
ُّ(.62(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :4ُُّّ)
ُّ(.132ينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :ُُّّ(5ُّ)



ُّمووءُّعلوو ُّواقتصووزُّالصووفءتُُّّابقوو ُّيفُّذلوو ُُّّفعوولُّليتوو ُّولكوو ُّ؛مجيوولُّطيووب ُُّّكوو   ُُُّّّ"هوولاُّالوودكت ر:
ُّ.(1)األمة"ُّعلي ُّأمجع 

ُّم نوو يقد ُُّّالوولي ُّاملتكلموونيُّعكوو ُّعلوو ُّ،ابلبسووءطةُّسوومات ُُّّاحلوودوثُُّّلوودليلُّعزضوو ُّأ  ُُّّوبووني
ُّامل اض .ُُّّم ُّذل ُُّّغرُّإىلُّ،بتعقيد

ا: ُّيووولكزُّبووولُّ،التفصووويليةُّاألخطوووء ُّعلووو ُّيقتصوووزُّالُّأنووو  ُّالكتوووء ُُّّيفُّتووو منهجي ُُّّمووو ُّسادسههها
ُّيقووووو  :ُّمثُّالتفصووووويليةُّاألخطوووووء ُّيووووولكزُّأوُّمبءشوووووز ،ُّالووووونص ُُّّبعووووودُّفيووووولكزهءُّاملنهجيوووووة،ُّاألخطوووووء 
ُّاملنهجية.ُّاألخطء ُّفيلكزُّ..واخل صة.
 .أمجعنيُّوصحب ُّآل ُّوعل ُّحممد،ُّنبينءُّعل ُّوسلمُّهللاُّوصل هلا،ُّ

 

ُّ(.205(ُّينظز:ُّدراسةُّنظزيةُّنقديةُّعل ُّشزحُّأ ُّالرباهنيُّ) :1ُُّّ)


