


 : للكتاب الفنية ملعلوماتا

 .العقدية للردود منهجية وضوابط قواعد الكتاب: عنوان
 الددددعو  بكليدددة العقيدددد  أسددد    ،خملدددو  الدددر ي  عبدددد قوشدددي أمحدددد .د أ. املؤلمممم : اسممم 
 .القرى أم جب معة الدين وأصول
 .الدم م ،واألحب ث  للدراس ت  تكوين مركز الطباعة: دار
 .م2019-هد1441 ع م ،األوَل  بعةالط   :واترخيها الطبعة رق 

 .صفحة (1052) صفح ته عددو  ،جملدين يف يقع الكتاب: حج 
 :وهدفه البحث  مشكلة
 العلميدة السد  ة يف العقديدة للدردود ضدوابط  وجدود  عددم  يهد  حبثده  مشدكلة  أن  الب  ث  بّي 

 الدردود تكد رر  لك  عن فن ج ؛العصر هذا يف حم وره بكل اإلسالم على اهلجوم رقعة  اتس ع  مع
 وال أصديل ال قعيدد :هممو البحممث هممد  جعدل  فإنده  وعليه  ،واملنهجية  والقو   الرص نة  يف  وتف وهت 
 امللحدددين مددن املسددلمي غددر مددن أو املسددلمي مددن املخدد لفي علددى سددوا  ،العقددد ّ  الددرد لبدد   

 وال طبيقد ت  ابلددليل ق عدد  كدل  م بعدا  ،الفكريدة واملدذاه  والفالسدفة األداين وأهدل  والالدينيي
 .القواعد ل لك  العملية
 البحث: حدود

 حمد ور ك فدة  يف مبكد ن األمهيدة مدن هدي  كرهد  الي والقواعد الضوابط أن  إل  الب  ث  أش ر
 والنصددددرانية اليهوديددددة مثددددل األداين أهددددل أو ،الالدينيددددة اإلحل ديددددة اجلبهددددة سددددوا  ،العقددددد  الددددرد

 الفدر  أو ،الفكريدة املدذاه  أو ،واحلديثدة القدميدة الفلسدفية االجت هد ت  أو ،والبو ية  واهلندوسية
 ولكن ،احل ل بطبيعة الفقهي الرد ضوابط  لك  يف يدخل وال  ،وتنوعه   اخ الفه   على  املب دعة
 م علقددا  كدد ن  مدد  سدديم  ال ،والفقهددي العقددد  اجملدد لي يف منهدد  لالسدد ف د  صدد حلة القواعددد بعدد 
 امليددددان عدددن النظدددر بغددد ّ  احلجدددج، ومن قشدددة وأخالقي تددده، ال ع مدددل يف ال فكدددر منهجيدددة بضدددبط
 عداده. يف تندرج الذ  العملي

 العقدد  الدرد اب   يف املنهجيدة والضدوابط القواعدد علدى يركز  البحث  أن  الب  ث  بّي   كم 



 .العقدية األبوا   من اب   وضوابط لقواعد ال فصيلي ال  بع ال ،ع مة بصفة
  البحث: منهج 

 ورودهددد   سدد  مجعدد  هوضدددوابط الك دد    قواعددد أن البحدددث مقدمددة يف الب  ددث أفصدد 
 ق بلدددددة وهددددي وال نظددددي ، الرتتيدددد  اب   مددددن وصددددنف  ق عددددد ، (185) وبلغدددد  ،اخلدددد  ر علددددى

 أول. علمية نوا  كل  كح ل  وال عديل لإلض فة
 ابلدددرد املشددد غلي ينفددع منهجدددي  دد بع لددده مدد  مجدددع الك ددد    مددن األسددد   املقصددد كددد ن  وملدد 
 الق عددد  بدي االصددطال ية الفروقد ت  عنددد  دويال الب  ددث يقد  ملو  ،ابلعمددوم وي سد  ،العقدد 
  لك. كل  من ينفع م  مجع بل ،واألصل والض بط

 والشددر  واإلسدده    واإلجيدد   األمهيددة  يددث مددن نفسدده  القواعددد بددي فيمدد  تفدد وت  وهندد  
 تلددددك  مدددن نقطددددة لكدددل   ج هدددد  ومددددى ،نفسدددده  الق عدددد   بيعددددة حبسددد  ،وال مثيددددل وال عليددد 
 النق ط.
 الكتاب: مميزات

 أمور: بعد  الك     مي   
 أو املوافد  مدع سدوا  ،ابلق ئدل االع بد ر دون والدع وى للمس ئل املوضوعية املن قشة  األول:
 املخ ل .
 املخد ل  قدول يعدر  وإمند  ،يع د  وال جير   فال  ،ك  به  يف  للمؤل   اهل دئ  سالنفَ   الث ين:

 .به املس   دون
 . وتوريقه ابلنص املن وئ شبهة إبيراد العن ية الث لث:
 عليه . والرد دع وىال إل الولوج قبل املسألة يف السنة أهل مذه  ب أصيل عن ي ه الرابع:

 البحث: خطة
 رئيسة: أقس م ةوأربع  مقدمة على حت و  إمجاال وهي

 وصددددف ت  وضددددوابطه املخدددد لفي علددددى الددددرد حبكدددد  م علقددددة وضدددد بط قواعددددد األول: القسدددد 



 به. الق ئمي
 ونسب ه  ظهوره ، وأسب    املخ لفي، مق الت  بفه  م علقة وضوابط قواعد  الث ين:  القس 
 ألصح هب .
 و رقه. وأصوله الرد مبنهجية م علقة وضوابط قواعد الث لث:  القس 
 ،الك دددد    أقسدددد م أ ددددول جنددددده ولددددذا ؛الك دددد    مددددن األسدددد   املقصددددود هددددو القسدددد  وهددددذا
 .األقس م من بغره مق رنة الك     من جز  أكرب واس غر 

 ال ع مدددل وكيفيدددة املخددد لفي، علدددى الدددرد أبخالقيددد ت  م علقدددة وضدددوابط قواعدددد الرابدددع: القسددد 
 عليه . واحلك  معه ،

 فك ل  يل: تفصيل  وأما
 وخط ه. و دوده وأمهي ه ومشكل ه البحث هد  بي ن  يهوف  املقدمة:

 القمماي ن وصممفات وضممواهطه   املخممالفن  علمم   المم د  حبك   متعلقة  قواعد  األول:  القس 
 :هه

 القس : هذا يف  سطره  الي  القواعد ومن
  دام ومدددد  ،اجلهدددد د أبددددوا   مدددن واب   الكفدددد ايت، فددددرو  مدددن املخدددد لفي علددددى الدددرد -1

 لذلك. األكف   هتيئة األمة فعلى  كذلك 
 وان فددد  ،املصددد ح وغلبددد  ،الشدددروط قددد حتقّ  إ ا إال املخددد لفي علدددى الدددرد يشددرع ال -2

 املف سد.
 ف نددددة املددددؤهلي غددددر  وتصدددددّ   لددددذلك، مددددؤهالا  كدددد ن  مددددن إال الشددددبه ت  علددددى دّ يددددر   ال -3

 العقدية. للقضية عظي  وضرر للن  ،
 واالسد ع نة ،املخد لفي علدى الدرد يف واال  سد     وتصدحيحه ،  النيدة  إخالص  جي  -4

 .تع ل ابهلل
 عنه . الدف ع إل احل جة  قبل الصحيحة العقيد  معرفة إل احل جة -5
 إفحد مه  أمد  الب  دل، وإ هد   احلد ، بيد ن املخد لفي: على الرد  من  أص لةا   املقصود -6



 الشددبهة صدد    هدايددة دون املسددلمي وق يددة يقصددد مدد  وكثددرا ،تبعددي مقصددود فهددو
 .نفسه

 بدددي ابالشدددرتا  إال هلددد  ال ددد م ال صدددد  ميكدددن ال املنحرفدددة واألفكددد ر املدددذاه  بعددد  -7
 وامل كلمة. املن  قة على الرد يف كم   م نوعة،  وختصص ت   علوم عد 

 .الضالل أسب    أه  من تشرهب  فإن   ؛منه  خشي ملن واج  الشبه ت  اج ن    -8
 أن املددر  سددع د  ومددن شددديد ، مبشددقة إال يف رقدده أن يصددع  مع قددد علددى نشددأ مددن -9

 الصحيحة. العقيد  على يربيه ملن  دار ه يف  يوف  
 عدر  يف عال وسدّ  وال مغمدور ، شدبه ت  إيراد أو معدومة شبه ت  افرتا  يصل   ال -10

 يصد  وال ،الشدبهة إيدراد مدع داجليدّ  الدرد مدن بددّ  ال  بل  ه ،ردّ   يف  واالق ض     الشبهة
 اخ زاله. وال أتخره

 الشبه ت   صر إن بل ، وله الشبه ت   إبط ل  على   ي وقّ   ال  املربهن  ابحل   اجلزم -11
 وقدددع وإ ا بددده، والعمدددل دل دددهأب احلددد  تقريدددر واألصدددل حت ددده،   ئدددل ال مسدددألة كدددل  يف

 .عليه ورد اب ل، أنه ع رّ  َ  الب  ل
 شأنه. ويعلو ظهورا احل ّ  فيزداد ،يبطله  من هللا  ويقيّ  إال اب لة مق لة تظهر ال -12
  أشدد   الف ندة ك ند   وكلمد  أجدود، بده الدر ّ  كد ن  أ دوج الشدي   إل  الند    ك ن  كلم  -13

 أظهر. بطالهن  دالئل ك ن 
 ظهورهمما  وأسممباب املخممالفن  مقمماالت هفهمم  متعلقممة وضممواه  قواعممد الثمما : القسمم 
 :ألصحاهبا ونسبتها
 :ومنه  ،أبمهه  وبدأ مهمة ضوابط عن  ث حتد   القس  هذا ف حتة  ويف
 وجدددذوره  وأسدددب هب  وظروفهددد  واترخيهددد  املق لدددة  قيقدددة معرفدددة اجليدددد الدددرد شدددروط مدددن -1

 .وأسسه 
 بنددور يقددوم مددن ضددع  وكلمدد  والبدعددة، اخلددال  كثددر  النبددو  عددن العصددر أتخددر كلمدد  -2

 يف صددد ر شدددرباا، املب دعدددة الفدددر  رؤو  عندددد الغلدددط كددد ن  إ او  ،البدعدددة قويددد  النبدددو 
  لك. بعد األمر تف ق  مث ابعا ، مث  راعا  األتب ع

 ل.ال نقّ  أكثر للخصوم ت  عرضة دينه  جعل من -3



 ملددن بددد وال ظ هرهدد ، مددن شددر واب نهدد  واب ددن، ظدد هر هلدد  والضددالالت  البدددع عدد ب -4
 ظ هره . على يق صر أال ينقده 

 قدددوهل  إظهددد ر إل ايصدددلو   دددى مدددذاهبه  عدددر  يف جوني ددددرّ  الب  دددل أهدددل غ لددد  -5
 ابلكلية. لإلسالم املن ق 

 هددو بددل اإلسددالم، يف نشددأت  وضدداللة بدعددة كددلّ   أصددل ورسددوله هللا عددن الفهدد  سددو  -6
 جدلو  ،القصدد سدو  إليده أضدي  إ ا سديم  ال والفدروع؛ األصدول يف خطدأ  كدلّ   أصل

 امل م رالت. بي ال فرقة أو املخ لف ت، بي اجلمع إل ترجع العقدية  االحنراف ت 
 لدوا م ال زامهد  ضدالهل  أصدول ومن األفع ل، ردودو  العجمة الفر  ظهور  أسب     من -7

 اب لة. أو صحيحة ألصول اب لة
 الزك  . من معه بد ال بل ،ينجي ال و ده الذك   -8
 اخدددد ال  كددددل  ولدددديس الدددددين، يف اخدددد ال  افددددرتا  كددددلو  بددددال ، الدددددين يف االفددددرتا  -9

 أمدد  ، قيقددي األمددة بددي فدد خلال  ،حم لدة ال قدددراا واقددع  خلال فدد  لددك  مددعو  ،افرتاقدا 
 وإمندد  ،الشددرعي واجلددوا  القدددر  الوقددوع بددي تددال م وال واملمنددوع، اجلدد ئز فثمددة شددرعا 

 .اخلال  مع ال ع مل  ريقة ضبط ج االو 
 الع مددددة أمددددر العلمدددد   علددددى والواجدددد  ي عدددددد، ال وا ددددد االع قدددد د مسدددد ئل يف احلدددد  -10

 بيدنه  يوقدع الدذ  ال فصيل  يف  اخلو   من  ومنعه   واإلمج ع،  ابلنص  الث ب ة  ابجلمل
 واالخ ال . الفرقة

 أو الشددبهة أو الفرقددة تندددرر وقددد ،أشددك هل  تغددرت  وإن مكددرر  الشددبه ت  مددن كثددر -11
 .آخر شع ر حت  أو الشع ر بنفس تظهر مث ،م  لفرت  املذه 

 إال يدددروج ال الب  دددل فدددإن ولدددذا ؛احلددد  مدددن بشدددو   إال الوجدددود يف الب  دددل ينفددد  ال -12
 .ع مل أو إم م إل نسب ه أو ،ومتويهه بزخرف ه

 احل  أهل وص   رقه  ومن اب له، هب  يروج شبهة من الب  ل  ص    يعجز لن -13
 األوص  . أبشنع

 أفسد. الفروع ك ن   ف سد  األصول ك ن   إ ا -14
 الددالئل، يف خطدأ إل إم  ترجع  فيه  واحنراف هت   االع ق د  اب    يف  املخ لفي  شبه ت  -15



 معا . فيهم  أو املس ئل، يف أو
 مذهبده مدن رواسد  معده تبقدى أال فينددر لغره ف رقه مث فيه وتعم  مذهب   اع ن   من -16

 القدمي.
 واسددد عدا  ابلعقددد    ال لدددوي  إل واؤ جلددد احلجدددة عدددن عجدددزوا إ ا أهنددد  املبطلدددي عددد د  -17

 السلطة.
 أصح هب . عن  ك ي ه  يف ال  مة والدقة اآلرا  نقل يف ال ثب  جي  -18
 مقدد م بددي ال فرقددة مددن بددد وال االسدد طراد، مددن ال ال أصدديل سددي   مددن األقددوال تؤخددذ -19

 واجمل دلة. الرد مق م وبي وأتصيله، املع قد تقرير
 يكددذ   ومددن ،بغضدده  أو  بهدد  يف يغدد يل مبددن الكبددر  الشخصددي ت  تب لددى مدد  كثددرا -20

 الب  ل. ملذهبه ينسبه  ومن ،عليه 
 :وط قه وأصوله ال د مبنهجية متعلقة وضواه  قواعد الثالث: القس 
 رأسه : على املهمة الضوابط من مجلة  القس  هذا  يف  كر
 احلجدددج  شدددد أو اإليدددرادات، بكثدددر  واال  ج جددد ت  املنددد ظر  أرنددد   العدددرب  ليسددد  -1

 وصح ه. الدليل بقو  العرب  إمن  الضعيفة،
 والدليل. املدلول بي اللزوم ربوت  الدليل: صحة شرط -2
 بعينه . صور  على صي غ ه أو به، االس دالل سب  الدليل شرط من ليس -3
  يف تددال م وال قددومي، واسدد دالل صددحي  بدددليل إال خمدد ل  علددى احلجددة إق مددة يدد   ال -4

 يكون وقد  به، االس دالل يس قي  وال  الدليل  يص  فقد  األمرين،  بي  األ وال كل
. االس دالل أو الدليل يص  ال وقد ابلعكس، األمر  أصالا

 حبجدددة دفعددده ميكدددن ال  ددد  هدددو ومددد  صدددحي ، دليدددل عليددده يقدددوم ال اب دددل هدددو مددد  -5
 صحيحة.

 للنفس. وأقرهب  األدلة أقوى من املن ظر  أمور يف  الفطر  الدليل -6
 ك م نه.  الع د  يف مي نع نقله على اهلم  تواترت  م  -7
 الدددين مسدد ئل يف امل ندد  عي بددي يفصددل أن ميكددن وال كبددراا،  تفدد واتا  م ف وتددة العقددول -8

 املنددددزل، الك دددد    بيددددنه  يفصددددل وإمندددد  معقولدددده، وال معددددي شددددخص قددددول واالع قدددد د



 املعصوم. والرسول
 عليه . املس دل املسألة و بيعة الدليل قو  بي ال ن س  جي  -9

 اع ض داا. يذكر وم  اع م داا، يذكر م  بي األدلة  يف ال فري  جي  -10
 وكيفيمممة املخمممالفن  علممم  الممم د أبخلقيمممات متعلقمممة وضمممواه  قواعمممد ال اهممم : القسممم 

 :عليه  واحلك  معه   التعامل
 رأسه : على املهمة الضوابط من مجلة  القس  هذا  يف  كر
 ابخلل . وأرمحه  ابحل  الن   أعر  السنة  أهل -1
 مد  ويك مدون هلد  مد  يدذكرون األهدوا  وأهدل علديه ، ومد  هلد  مد  يدذكرون السنة  أهل -2

 عليه .
 يلددوون مث أوال، الدرأ  فيع قدددون األهدوا  أهدل أمدد  يع قددون، مث يسدد دلون احلد  أهدل -3

 .صح ه على ل دل النصوص أعن  
 عيدوهب  ومدن املخ لفي، مع ال ع مل يف والظل   ابحل   اجلهل  بي  جيمعون  البدع  أهل -4

 .رونيكفّ   وال ئونخيطّ   أهن   العل  أهل مم د  ومن بعض ، بعضه  تكفر
 يف فهددو املسدلمي يف شدر وكدل أكثدر، املسدلمي يف فهدو املسدلمي غدر يف خدر كدل -5

 أكثر.  غره 
 .به امل كل  ك ن  أاي  م ح ّ  وقبوله ق ئله، يف ال  اته يف قيم ه احل  -6
 وتعظيمه . األشخ ص    على ميقد   أن جي  وتعظيمه احل     -7
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 ألهندد  ؛إلدديه  السددنة تضدد   السددنة أئمددة فددإن البدعددة؛ أئمددة مثددل ليسددوا السددنة أئمددة -9

 صدرت. عنه  مص در ألهن  إليه ، تض   البدعة وأئمة ظهرت، هب   مظ هر
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 والبعددد بعيندده، ملددذه  ال عصدد  يف سددبب  مدد  بلددد يف النشددأ  ظددرو  تكددون مدد  كثددرا -14
 .خم لفيه مع واإلنص    العدل عن
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 بكثددر  والعدرب  فيهد ، هبد  يق ددى وال علدديه ، هبد  عيشدنّ  وال تطدوى، األف ضدل  الت   -16

 .القليل ابخلطأ ال  الفض ئل
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