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 ١ترمجة املؤلف

  .أبو القاسم حممد زين الرباطايب ٢هو أبو مسلم حممد زين: نسبه

م بقرية السليمي بوالية اجلزيرة ، مث انتقلت إىل  ١٩٨٥ولدت يف عام :ميالده
حيث موطن اآلل ، وأدخلت اخللوة لتعلم القرآن -ديار الرباطاب–والية ر النيل

ومل أمكث طويالً حىت دخلت مدرسة -كما هو معتاد يف بالد السودان-الكرمي 
سية مث مدرسة أم غدي األساسية ،ومنها إىل أبوهشيم الثانوية، مث أمكي األسا

منارة اد الثانوية ، ومنها إىل جامعة اخلرطوم كلية التربة ، مث جامعة أمدرمان 
اإلسالمية انتساباً ومل أكمل الدراسة لظروف احلياة ودواعي العمل ،وعملت 

يها للغة العربية والتاريخ أستاذاً مبدرسة العاديات األساسية اخلاصة مدرساً ف
  .والتربية اإلسالمية

  :شيوخه

  -:منهم 

فضيلة الشيخ حممد مصطفى عبدالقادر حفظه اهللا حضرت له بعض  .١
  .االس واحملاضرات والدروس

فضيلة الشخ الدكتور حسن اهلواري حفظه اهللا حضرت له بعض االس  .٢
 .واحملاضرات والدروس

عبداللطيف حفظه اهللا حضرت له شرح فضيلة الشيخ الدكتور خالد  .٣
 .الطحاوية كامالً و بعض االس واحملاضرات والدروس

                                                           
 .ويل ترمجة منفصلة أمتها اهللا سبحانه وتعاىل ١
  ....وحممد زين هذه أسم واحد مركب فتأمل ٢
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فضيلة الشخ حسن عطا اهللا حفظه اهللا حضرت معه الواسيطة كاملة  .٤
والدرر البهية للشوكاين وكتاب التوحيد وخنبة الفكر ومل أكملهما معه ، 

 .وحضرت له بعض االس واحملاضرات والدروس

شيخ الدكتور صالح األمني حفظه اهللا حضرت له نزهة النظر فضيلة ال .٥
 .وبعض االس واحملاضرات والدروس

فضيلة الشيخ عبدالرمحن حامد آل نابت حفظه اهللا حضرت معه شئ من  .٦
 .شرح البخاري ،وبعض االس واحملاضرات والدروس

 .فضيلة الشيخ علي أبوالفتح و استفدت كثرياً بتوجيهاته مربياً ومرشداً .٧

ودرست عليه (!) فضيلة الشيخ عوض الكرمي عثمان األشعري القادري  .٨
 .املنطق وعلم الكالم وقد استفدت منه كثرياً

 .جعفر العوض الفاضاليب حفظه اهللا درست عليه اللغة .٩

 .حممد عثمان سعد الدين حفظه اهللا درست عليه اللغة  .١٠

 .سكينة أمحد طلحة حفظها اهللا درست عليها اللغة .١١

 .حفظها اهللا درست عليها اللغة جناة كرار .١٢

 .ابراهيم حممد مكي حفظه اهللا درست عليه العقائد .١٣

 :منها:مناظراته

مع معمر من مجاعة اهلجرة والتكفري حول احلكم بغري ما أنزل اهللا  .١
 .والتشريع

مع مجاعة اهلجرة والتكفري مرتني بأمبدة اخلرطوم حول مسألة العذر  .٢
 .باجلهل
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 .حول حرمة اخلروج على احلكام الظلمة مع حزب األمة جبامعة سنار .٣

يف األستواء ويف كرامات األولياء ويف : مع عبدالواحد الصويف ثالث مرات .٤
 .التصوف عامة

 .مع خالد األشعري يف جامعة سنار حول مذهب األشاعرة يف الصفات .٥

 .وغريها .مع أجمد فيصل حول مسألة احلكم بغري ماأنزل اهللا والتشريع .٦

 منها:مؤلفاته    

  . خمتصر النبذ يف أصول الفقه الظاهري .١
  .النونية يف الرد على الصوفية .٢

 .كتم األنفاس يف بطالن القياس وإن رغمت أنوف كثري من الناس .٣

 .يف العذر باجلهل) رمحه اهللا(اإلجهاز على فتوى ابن باز  .٤

  ).وهو هذا الكتاب( اجلزء األول-املتناقضون .٥

 .نظم النبذ يف أصول الفقه الظاهري .٦

 . املعلقة الشرعية .٧

 .الباهرة يف تتبع األشاعرة .٨

 .بيان تناقضات الرازي .٩

 .جمموع أشعار حممد زين الرباطايب بالفصحى .١٠

 .جمموع أشعار حممد زين الرباطايب بالعامية .١١

 .أيام العرب يف السودان .١٢

 .الصارم اليماين يف الرد على الكفور اجلاين معتقد عقيدة التجاين .١٣

  .مراتب املقلدين وغريها .١٤
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  :املقدمة

)دمالْح لَّهي للَ الَّذزلَى أَنع هدبع ابتالْك لَملْ وعجي ا لَهجووجعل لنا من ٣)ع ، 
ملجأً وخمرجاً ، وفتح لكل مبطلٍ يف التناقض موجلاً ، وبعث حممداً  خطأ كل

  @من الظلمات مجاًرِخ.  

ملا يف التناقض من إبطال ؛وبعد فهذا كتاب املتناقضني يف األفكار واألقوال 
، ومل أشترط فيه ذكر الطائفة بعينها أو الشخص أو  ٤املذهب رأساً على عقب

ولكن ألسباب أضربت عن ذلك ، وال أجد حرجاً يف ذكر األمساء ؛  ٥املؤسسة
  :هي

ألن  ؛ مل أذكر أسم الطائفة )اإلنصاف( قلو )اإلجحاف( كثُرأنه ملا  .١
إلتزمه و قطع  )علمائه(لم أن هذا القول قول عإذا  )املتعصب(
، ٦الفالين قال به )مـعامله(إال ألن  )شئ(ـال ل )خالفه(من  )خطأ(ـب

، ولكن  ٧طبقات املقلدونن ؛ أل )االستدالل(سيحاول  (!)وإن زاد
د ائعاملنا العالمة زقول : ولسان حاله يقول،  )وجه الداللة(الينظر يف 

هؤالء يف الفرق والطوائف حىت يف  )أكثر(، وما )!!حق(يساوي  )دليل(
 .)السلفيون(طريقةً وهم  الفرق )أمثل(

خلطأ جنوت من بعض اإذا مل أذكر الفرقة اليت نقلت منها الصواب أو  .٢
 )العسر(لعلمائهم ويلتمسون  )رالعذ(وهم الذين يلتمسون املقلدين 

                                                           
  .١سورة الكهف اآلية  ٣
 عند من كَانَ ولَو:(... شرعاً ملا أقرر اهللا تعاىل ذلك يف كتابه الكرمي يف غري ما موضع من كقوله سبحانه وتعاىل ٤

  .من سورة النساء ٨٢اآلية ) كَثريا اختلَافًا فيه لَوجدوا اللَّه غَيرِ
  .اللهم إال النذر اليسري كما هو يف موضعه حول الشيعة الشنعاء ووضحنا ذلك يف مكانه ٥
بتعليق ولالستفاضة حول معرفة مسالك اهلوى راجع كتاب القائد يف تصحيح العقائد للمعلمي اليماين رمحه اهللا  ٦

 .١٢الطبعة املكتب اإلسالمي صفحة – اهللا األلباين رمحه
 .املقلدين أمته اهللا طبقاتوقريباً للوجود إن شاء اهللا كتابنا املوسوم ب ٧
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 )مجيلٌ(هذا كالم :، قال )حسناً(له كالماً  :الناس إذا قلت، فبعض لغريهم
 )حسن البنا(أو  ~ )سيد قطب(ـلهذا كالم : ، وإذا قلت له 

منه أو  )النقل(وجه وحرم  )سبعة عشر(من  )خطأ(هذا  :لقال~ 
يف  )خطأ(، وإذا نقلت له قوالً ؟؟!)باطل(أُريد ا  )حق(قال كلمة 
؛ )سئ القصد(:قال -وإن اون- )كافر(أو  )مبتدع(هذا : مسألة قال

 رمحه اهللا: ، قال  -)عاملهم املبجل(أي  -)فالن(هذا قول : فإذا قلت له 
 !!تزندق )العلماء(خص ومن تتبع ر،  )وهلة فاضل(، و )زلة عامل(

 .وهذا نفسه من املتناقضني ،)األعذار(وإلتمس له 

فخصصت هلذا الكتاب زمن ؛)كثري(والعمل  )قصري(الزمن أن  .٣
 .األسفارإذ ال أجد املراجع و ؛)األسفار(و )املواصالت العامة(

 .ما أمكن )خمتصراً(ليكون الكتاب  .٤

ه العذر من اهللا واهللا و ال أحد أحب إلي ،فهذه األسباب فلتعترب أسباب
  .املستعان 

كتب نع ذا الكتاب وإمنا تقد أنسب القول لطائفة ما ال أرى أا ستق *
  .أخرى أو لظهور هذا القول عنهم ولكن هذا يسر إن شاء اهللا تعاىل
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عندما أنكروا  مسمياا )غري(ـاألشياء ب )سم(وهم من :املتناقض األول .١
 )يقني(، واملعىن اليوجد  )مطلقة(حقائق التوجد :احلقائق الثابتة وقالوا 

 .مطلقاً

  :وجه التناقض
  ؟الأم (!)  مطلقاً) يقني(هذا  ـم)كالمكـ(هل :نقول

  .نعم تناقضوا: إن قالوا 
إىل  -!؟؟)ال(أم  )يقني(هل هي  ،أيضاً هذه )ال(ن سألناهم ع ،ال:وإن قالوا 
   .-ما الاية
إلزام إنتقلنا إىل  )ظن(التسلسل وإلتزموا أن  ،)التسلسل(ـبنقول  :أن قالوا
  :وهو  ،من هذا )أظهر(وهو  آخر

  !؟؟)ال(أم  )يقني(ـب موجودينهل حنن 
  .تناقضوا يقنيهذا  :إن قالواو 
 .)عاقل(لكل  )املكابرة(ظهرت  )نيممعدو(نكون  قد :وإن قالوا 

 :منكر وجود اهللا :املتناقض الثاين .٢

 )ثراآل(بداللة عليه  الردكان  - )وجود اخلالق(بـ) أؤمن(أنا ال : من قالك
  .- )املؤثر(على 

  .ال أؤمن ا :فإن قال 
  ؟؟أنت )وجودك(هذا اليدل على  )كالمك(أن :لك  قيلإن :قلنا  

  .يدل فقد تناقض :أن قال
  .٨اليدل علم هو أنه قد تناقض :وإن قال 
قبل أن يكذبوا  )أنفسهم(على  )يكذبون(يعلمون أم  )األول(و  )هذا(و 

 .ضرورة )الناس(على 

                                                           
  .ألن األسئلة سوف تعاد له من على إجابته هذه إىل ما الاية ٨
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،  )املسلمني(وهم من  من قال بعدم تسلسل احلوداث :املتناقض الثالث .٣
 )األزل(منذ  )قدميان(مسعه وبصره أي  مسيع بصري ٩بأنه :لونوهم يقو

 .ألن التسلسل باطل عقالً ؛)تسلسل(ال  )احلوداث(و

  :وجه التناقض
يبصر وال ،  )األزل(منذ  )اليبصر(إذا كان  السمع والبصرمن حيث   . أ

 .)اتراملبص( يبصريسمى مبصر حىت ال :قلناشئ مبصر 

 ،)العقل(ـقاعدة إبطال تسلسل احلوداث ب قررمتإنكم :قلنا و  . ب
 )مع(و،  )العقل(ـب )جيتمعان(وال  )يرتفعان(أن النقيضان ال وقررمت 

إن كان اهللا  ،)األزل(يف  )السكون(و )احلركة(بارتفاع  :ذلك تقولون
 )ممتنع(هذا :قلنا  ،سكون )ال(توجد حركة وال و )موجود( عزوجل
 أشد )إبطال التسلسل(ـبفتمسكهم ،  متاماً )التسلسل(ـعقالً ك

بطالن أثبت ألن الذي  ؛ تناقضهذا و ،)ارتفاع النقضني(من 
 هو )ارتفاع النقيضني(أثبت بطالن  والذي،  )العقل(هو  )التسلسل(
فلماذا  ؛)العقل( هو )العدم احملض(منع من وجود  والذي،  )العقل(

 !!.؟؟)هنالك(ال حيكم به  )هنا(حيكم به 

وهؤالء هم القائلون نثبت هللا ذات وال نثبت له صفات :الرابعتناقض امل .٤
 خشية التشبيه والتجسيم

  :وجه التناقض

 ،)املخلوق(كذات  )ليس(ذاته  :فإن قالوا ،)ذات(اجلسم  للمخلوق فإن :قلنا
 )نفى التشبيه(الذي  :مث ثانياً، )املخلوق(كصفات  )ليست(كذا صفاته  :قلنا

 .تناقض وظلم )!املتماثلني(بني  )التفريق(أدلة ، و )أثبت الصفات(أدلة والذي 

                                                           
 .أي اهللا سبحانه وتعاىل ٩
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 :وهم القائلون نثبت بعض الصفات وننفى اآلخرى :املتناقض اخلامس .٥

  :وجه التناقض
  ؟)اآلخر(تنفون البعض  ملاذا :قلنا 
  .)التجسيم(ألا تستلزم  :قالوا 
 عند بعض )التجسيم(تستلزم  )البصري(و )السميع(كذلك :قلنا  
  ).خمالفيكم(
  !.التجسيم )ننفي(الصفة و )نثبت( :فإن قالوا 
التجسيم و  )نفيتم(و ، الصفات )سائر(يف  )قولنا(ـب )قلتم(هال  :قلنا 

 .التشبيه

جال  من صفات للباري )أثبته(وهو الذي قال أن ما  :تناقض السادسامل .٦
ملا  )النقل(عليها  )دل(ولو  )لعقلا(عليها  )دل( اوعال أمنا أثبته أل

 .)التشبيه(ألا تستلزم ؛ )تهاأثب(

 :وجه التناقض

 ،)التشبيه(مايستلزم ) أثبت(لكن كالمك هذا يدل على أن العقل : قلنا له 
؛مع أن !؟)النقل(ما أثبته  )تركت(و )العقل(ما قبله  )قبلت(فلماذا 

 .سواء بسواء )دحوا(للعقل والنقل  )الالزم(

وهو القائل أن آيات الصفات اليعلم معناها إال اهللا :ملتناقض السابعا .٧
 وتفسريها تالوا واليفْهم منها شئتعاىل 

  :وجه التناقض
ومعىن -!!؟)أصالً(يف الصفات  )اآليات(أن هذه  )عرفت(كيف : قلنا له 

ينبغي لك أن تقول وكان  حدت عنهولكن  - )فهمت شئ(ذلك أنك 
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١١ 

 وجحدوا (:قال اهللا تعاىل فيهم  نكم هؤالءقول يف ن،  معناها )نتجاهل(:
  . ١٠)...وعلُوا ظُلْما أَنفُسهم واستيقَنتها بِها

املوجب  )الدليل(عندما سألنا عن يف هذه املسألة  التناقضووجه 
  .؟)للتفويض(
والنعرف معاين  )احملسوسات(إال يف  )املعاين(حنن ال نعرف :قالوا  
  .١١)الغيبيات(

  !؟؟)حارة(أن نار جهنم  )عرفتم(كيف :قلنا
  .!!؟)باردة(أم  )حارة(أهي  )ندري(ال :أم تقولون 

  !.؟أيها )يقيكم(اهللا عزوجل أن  )تسألون(ملاذا : ، قلنا الندري: أن قلتم
  !!.؟؟)ذكور(أم  )ناثأإ( احلور العني :اً عنونسأل أيض

  .- )كملجناد(ال– )ندري(ال :أن قلتم 
  .ناثإ:وأن قلتم 

  .معاين الغيبيات )تفويض(وبطل  )الغيبيات(معاين  )علمتم(إذن  :قلنا
 مثحقائقها  )علمت(ال  )الغيبيات(ألن ؛ أفوض:ا أن من قالنه ووجه التناقض

 :أن يقولمذهبه  )طرد(متناقضاً، و كان )ناثإ(واحلور  )حارة(جهنم  :قال
 )الغائب(و )!غيبيات( هذه، وأمنا )ذكور(أو  )ناثإ(احلور  أن )ال أدري(

الشاهد( علىقاس ال ي(. 

 )املتشابه(من  )الصفات(هو الذي يقول أن آيات :املتناقض الثامن  .٨
 آيات منه الْكتاب علَيك أَنزلَ الَّذي هو:(ويستدل بقوله تعاىل

)اتكَمحم( نه ابِ أُمتالْك رأُخو )اتابِهشتا )مفَأَم يني الَّذف قُلُوبِهِم 
 إِلَّا تأْوِيلَه يعلَم وما تأْوِيله وابتغاَء الْفتنة ابتغاَء منه تشابه ما فَيتبِعونَ زيغٌ

                                                           
 .١٤سورة النمل اآلية  ١٠
 !!.يف تبني اهللا عزوجل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وأن مل يريدوا هم الطعن ومل يقصدوهوهو فيه قدح خفي  ١١
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١٢ 

ونَ اللَّهخاسالري ولْمِ فقُولُونَ الْعا ينآم كُلٌّ بِه نم دنا عنبا رمو ذَّكَّري 
 .١٢)الْأَلْبابِ أُولُو إِلَّا

 :وجه التناقض

– )اللَّه إِلَّا(: على قوله  )القراءة(يف  )وقفوا(فقد -علم أصالًالت:فإن قالوا
من  )الصفات(يف أن  )أخطأوا(، ولكن  )لالستناف( الواوواعتربوا أن 

 )الفرق(فإنك جتد كل واحد من  ،على ذلك )دليل(ألنه ال  ؛)املتشابه(
 )غري(يف  )اختلفوا(مع أم -)للمتشابه(بإنه متبع  )خمالفه(اإلسالمية يصف 

من  )اآليات(أن هذه  :أن الذين يقولون: التناقض ووجهه- الصفات
 كتبهمومن ، )(!)تأويالً(الناس  )أكثر(هم  )الصفات(أي آيات  )املتشابه(

  :١٣ويقولون )التأويالت( كتاب
  ).ترتيها( ورم )فَوض( أو )أَولْه(... ايهبِشالت )أَوهم( صن )لّكُ(و

فجوزوا التأويل وجوزوا  ،)التأويل(ذمت  اليتباآلية  )التفويض( إىلففروا 
ائغ ز )فتنة(مبتغي  )تأويلال(مبتغي  يف أناآلية صرحية  مع أن-التفويض 

اآلية ،  )كل(ثانياً مل يلتزموا  مثأوالً،  )خاطئ(استدالهلم فقد كان  - القلب
 )يذم(اآلية  )أول( أي أنتناقض، وهذا )!أوهلا(، وعصوا  )!أخرها(أطاعوا 
 )املفوض(يف مدح  )قبلوها(ـاملفوض ف )ميدح(اآلية  )أخر(املؤول و

 .)!!املؤول(يف ذم  )تركوها(و

 .وهو القائل بالتقية:املتناقض التاسع  .٩

يف هذا الكتاب  )شرطي(غري  على )كتابه(و )أمسها( سأذكرالفرقة  وهذه 
 )أكذب( وهؤالء همأخرى  )تقية(ـب هذا قويل )يردوا(خوفاً من أن ؛

كما يف  اوهم الشيعة األمامية، وقد بالغوا فيه ):اإلطالق(اخللق على 
                                                           

  .٧سورة آل عمران اآلية  ١٢
  .وهو بيت من جوهرة التوحيد ١٣
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١٣ 

 تسعة( أن :(أن جعفر الصادق قال  )وسائل الشيعة(و )أصول الكايف(
أعارش( يف  ينالد)هأ )له )تقية( ملن ال )دين(وال  )التقية. 

 :التناقضوجه 

وأظهار  بل )للحق(دينه كتمان  )تسعة أعشار(و–! كيف يكون صادقاً؟
هذه التناقض األول يف  وهذا هو، )%٩٠(هذا كاذب بنسبة  ،) خالفه(

  .املسألة
وال  ،(!)والتقية واجبة:(البن بابويه  )االعتقادات(كتاب  يف:التناقض الثاين

خروجه فقد  )قبل(، فمن تركها  )!القائم(إىل أن خيرج  )رفعها(جيوز 
 )رسوله(و )اهللا(وخالف  )األمامية(تعاىل و دين  )اهللا(عن  )خرج(
  .هأ ١٤))األئمة(و

  :وجه التناقض
عزوجل  )اهللا(وخالف  ،)األئمة(من خالف ) أول( هوأن ابن بابويه 

شيعي  )عامل(، وكل  كتاب االعتقادات )ألف( ألنه؛  @ )رسوله(و
الناس قبل  )علموا(الكتب أو  )ألفوا( ألم؛  )النص( هلذا )خمالف(رافضي 

 على )يناظرون(اآلن  )الشيعة( بل حنن نعلم أن، !القائم )خروج(
  !.للتقية) ترك(وهذا  )اعتقادهم(
  :)قولك(ومبجرد  
  (!).للتقية  )ترك(هذا   )شيعي(أنا 
  .للتقية  )ترك( )كربالء(إىل  )ذهابك(و
.  
.  
  .اخل...وو

                                                           
 .٣٥٥كتاب االعتقادات البن بابويه صفحة  ١٤
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١٤ 

غري (أم  )تقية(القول  هذا )يعرف( هو كيف،  التناقضاتهذه بعد  :مث ثالثاً
  !!؟)تقية
الكالم  قال ذايكون  )قد(ـكالماً، ف ~األمام الصادق  يقول مثالً

 .)احلرام(ـب )احلالل(خيتلط  وذا ؛)تقية(

  ةهو القائل بالبداء:شرااملتناقض الع .١٠

 ماكان )خالف(أنه ظهر  ة، ومعىن البداء الشيعة األمامية وهؤالء أيضاً هم
اليت  )املغيبات(ا من كي خيرجوا  ووضع األمامية هذا األصل،  )ظاهر(

أو جاءت  )تقع(ومل ، )الغيب( !أم يعلمون الذين أدعوااألئمة  أخرب ا
فلما  ،عاماً )سبعني(بعد  ستقوم دولتهم، فقد أخربوا أن ما أخربوا )خالف(

هللا سبحانه وتعاىل أن  )بدأ(ذلك بأنه  عللوادولتهم  )تقم(مرت األعوام ومل 
فنسخ  ،)احلكم(ونسخ  )اخلرب(، وفرق بني نسخ !! نسخ اخلربأي  )التقوم(

أي أنه  نِسخت@ سرية النيب : ، فلو أن أحداً قال ال حمالة )كذب(اخلرب 
 .لكان كالمه هذا يف غاية السخافة، )قريش(وليس من  )حممد(ـليس باآلن 

  :هللا عزوجل بدويف هذا أنه ميكن أن ي:ووجه التناقض

  (!). باطلهذا  دينكمأن  

  .أئمة )ليسو( األئمة هؤالءوأن 

  . رضوان اهللا عليهمأبوبكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وعائشة :هم  األئمةوأن 

  ...........وأن

  ...........وأن
  اخل...........وأن 
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 )إخبار(من  )فائدة( وكذلك ال،  )يقني(ليس على  )احلكم:(ذلك )معىن(و
،  )نسخي(أن  )جيوز(ذلك  كلألن  ؛ وعلمهم الغيب وعصمتهملكم  األئمة

أي أن  اخلطأالوقوع يف  )جاز(، فإذا  )جواز اخلطأ(فائدا عدم  )العصمة(و
يعين مع اعتقاد -ذلكتعاىل اهللا عن - علمهم للغيب ، وأيضا  )انتفت(العصمة 
وإخبار  )إخبارهم(فما الفرق بني ؛ )اليقع(اخلرب وقد  )يقع(قد  ةالبداء

 .!!؟)الدجالني(و )الكذابيني(و  )الكهان(من  )غريهم(

وهذا هو املقلد الذي ينتخب عاملاً مث يتبعه يف :تناقض احلادي عشرامل .١١
 :كل شئ بغري حجة

  ؟؟ملاذا تقلده: نقول له 
  .عاملألنه  :فإن قال

  ؟؟)شاء(أن يقلد من ،لكل شخص جواز التقليد  )جيوز(وهل :نقول  
  .نعم :فإن قال 
  .؟؟)الرافضة(ماذا تقول فيمن قلد :قلنا 
  .جيوز :فإن قال 
  .؟؟)السنة(ماذا تقول فيمن قلد  :قلنا 
  ).النقضيني(مجع بني فقد ،جيوز أيضاً :فإن قال 
  .)الروافض(الجيوز تقليد  :وإن قال 
  .؟ملاذا ال جيوز :قلنا له 
  .أخطائهم )عدد(كذا وكذا و )فعلوا(ألم  :فإن قال 
  ؟)أخطاء(أن هذه  )عرفت(كيف  :قلنا 
  .الفالين قال بكذا )العامل(ألن :فإن قال 
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١٦ 

وعوام  )أهل السنة(يذمون  )علماء( أيضاً هلم )الروافض(وهؤالء :قلنا 
هلم  )جيوز(فهل  ،)علماء(الشيوخ من الروافض  أن هؤالءالشيعة يعتقدون 

  ؟تقليدهم
  .الجيوز :فإن قال 
  ؟)علمائك(لك أنت أن تقلد  )جاز(كيف :قلنا 
أو جوز  )اجلمع بني النقضيني(وقع يف التناقض األول هو  )جيوز( :وأن قال 
 .قطعاً )حرام(و )ال جيوز(والصواب أن التقليد  )التفريق بني املتماثلني(

أقوال الصحابة رضوان اهللا  وهو القائل حبجية:تناقض الثاين عشرامل .١٢
 .عليهم

  ؟)حجة( رضوان اهللا عليهمآثار الصحابة  )كل(هل  :لهنقول 
قد  :قلنا ،أخذ ما مجيعاًفإن - )متعارضني(ءنا إليه بآثرين جا- نعم: فإن قال
  .)اجلمع بني النقضني(جوزت 

  ؟؟أصالً )حجيتها(على  )الدليل(ماهو  :مث نوجه له سؤاالً ثانياً
  .رضوان اهللا عليهم ١٥الصحابة )فضائل(سرد  فإن 
 رضوان اهللا عليهمللصحابة  )عأتب( بل قد نكون ،فيه )خنالفك(ال هذا  :قلنا 

  .أكثر منك )حنبهم(منك و
أمة (مجيع أقوال  )حجية(وإال يلزم ،)حجية القول(التدل على  )األفضلية(و

جبواز  :قال )مسلماً(لو أن :؛ ومعىن كالمي  )مجيع األمم(على @  )حممد
؛ ألنه من  أخذنا بقول املسلم، )حترميه(ـب:قال )نصراين(وجاء  الربا

، وإذا  عاملفضالً عن  طالب علمفضالً عن  عاقل، هذا اليقوله !أمة )أفضل(

                                                           
 .وعلى ذلك فسر...والصحابة رضوان اهللا عليهم عندنا ما بني فاضل وأفضل وصاحل وأصلح  ١٥
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، وكان قول  > هريرة أيبمع قول  > أليب بكر الصديققول  تعارض

  .يرجحه دليل >أيب هريرة 

 .ترك مذهبه يف حجية قول األفضل ،>نأخذ بقول أيب هريرة  :فإن قال 
اهللا تعاىل أو رسوله هو من عند  )الدليل(ألن  ،ترك األفضلوإن التزمه أيضاً 

 .>أفضل من أيب بكر الصديق  @و اهللا تعاىل و رسوله  @

 :وهؤالء هم أصحاب القياس:املتناقض الثالث عشر .١٣

 ~عند ابن حزم جتدها  إبطالهوإدلة  كتب األصوليف  ١٦وإدلتهم عليه 
يف إبطال القياس والرأي  والصادع يف أصول األحكام يف اإلحكام
إعالم املوقعني البن القيم  يف وكذلك ~ هاتقصاوقد  ١٧واالستحسان

أصحاب القياس على أن القياس يكون يف حالة  )اتفق(، ولكن  ~
عدم (مع أن املسلم يف حالة - الكتاب والسنةمن !! النص  )عدم(

ألن النيب  ؛)احلل(ـعليه القول ب )واجب( -من الكتاب والسنة ١٨)الدليل

 سكَت( وما حرام فَهو حرم وما حاللٌ فَهو كتابِه في اللَّه أَحلَّ ما( : @

                                                           
  :حفظه اهللا عروة أمحد بابكر ولكن كما قال الشاعر....كذا زعموا  ١٦
  .ظرت وجدت السرابفحيث ن ***قالوا دليلنا عليه هذا البحرف

  . رابـاكي اخلـوجهل عميق حي***ابـففهم سقيم وقول يب
  .أيبــقي مكـاناً لكوم التراب*** كريح شديد يهب مراراًً 
 . العواصف والريح اهلبـاب برغم*** ويبقى الدليل قوي ثبوتاً 

كتم األنفاس يف بطالن القياس وإن رغمت أنوف كثري من (وإن كنت يف عجالة فعليك بكتابنا املوسوم بـ ١٧
  ).الناس

 .احملرم ١٨
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هن(فَـ )عوه فْوع( بداية احلديث ) أخذوا(فأصحاب القياس  ١٩)...
  .)املتماثلني(بني  )تفريق(وهذا تناقض ألنه ، أخره )تركوا(و
  .اإلباحة )اليعين(العفو  :أحد وقال كابرفإن  
  .)القياس(ال يعين  )العفو(وكذلك  :قلنا له 
  :وهوالقائل بالكشف و اإلهلام والذوق :املتناقض الرابع عشر .١٤

  :وهذا الرد عليه وبيان تناقضه من أسهل ما يكون وهو
  .كشفه وذوقه وإهلامه )يبطل(آخراً  كشفاًله  تدعيأن  
كل  )إبطال(ـيقر بفإنه  )حجة(والذوق  الكشف واإلهلاميف  )رأى(ومن  
 . )اإلباحية(من أبواب  باب) أول( وهذا، )حرمة(كل  )انتهاك(، و )حق(

 )اللدين( والعلم )االستحسان(و )احلقيقة( وعلم )الباطن( علم بني )فرق(وال
 .)اإلهلام(و )الذوق(و )الكشف(ـب اهكما يسميه من مس

وهو القائل حبجية قول عمل أهل املدينة  :تناقض اخلامس عشرامل .١٥
  :على غريهم

  ما الدليل على ذلك؟:  قلنا له
-)مكة(وفضائل  )اليمن(و )الشام(فضل  ذكرنا، )فضلها( الدليل:فإن قال
عمل أهل  )حجية(ـب اليقولون )املدينة( عمل أهل )حجية(ـب والقائلون

األفضلية التدل على حجية  أن وقد أسلفنامنوهذا تناقض ،  )األقطار( تلك
                                                           

 ويتركُونَ أَشياَء يأْكُلُونَ الْجاهلية أَهلُ كَانَ«: قَالَ عباسٍ، ابنِ من راويةِ  ٣٨٠٠يف سننه برقم  وروى ابودواد ١٩
  أَحلَّ ٠فَما حرامه، وحرم حلَالَه، وأَحلَّ كتابه، وأَنزلَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى نبِيه، تعالَى اللَّه فَبعثَ »تقَذُّرا، أَشياَء
ولَالٌ، فَها حمو مرح وفَه ،امرا حمو كَتس هنع وفَه فْولَا"  عتلَا قُلْ( و ا أَجِديمف يأُوح ا إِلَيمرحرِ إِلَى )مآخ  ةالْآي

وعبدالرزاق يف مصنفه  ٣٣٦٧وابن ماجه يف سننه برقم  ١٧٢٦وقال األلباين صحيح اإلسناد ورواه الترمذي برقم 
والطحاوي يف شرح مشكل  ٤٠٨٧برقم  والبزار يف مسنده ١٩٨٧٩وابن أيب شيبة يف مصنفه برقم  ٨٧٦٧برقم 

ويف معجمه الكبري برقم  ٢١٠٢و٢٠٨٦والطرباين يف مسند الشاميني برقم ٣٣٧٧و٧٥٤اآلثار برقم 
ويف الكربى برقم ٣١٣٥والبيهقي يف سننه الصغرى برقم ٢٠٦٦والدارقطين يف سننه برقم ٦١٥٩و٦١٢٤

 .٢٢٥٦قم وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة بر ١٩٧٢٣و١٩٧٢٢و١٩٤٥٤
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 ٢٠)الضعيف( املؤمنعلى  )القوي( املؤمن قول وفعلللزم حجية  وإالالقول 
على على أذاهم  )يصرب(الناس و )خيالط(الذي  املؤمن وفعل قول، وحجية 

قول ،ولزم حجية ٢١يصرب على أذاهم )ال(الذي خيالط الناس و )ال( الذي
ألنه أفضل  ؛٢٢)السفلى( صاحب اليد على )العليا( صاحب اليد وعمل
  .اخل،وقد دل على أفضلية املذكورن أنفاً أحاديث صحيحة ومشهورة...منه

، واملدينة فاضلة ، فهل شركهم )مشركني( أهل املدينة كانوا :مث نقول
عمل  )إلبطال(إال  @ بل ما بعث النيب،!؟اإلسالم كان حجة )قبل(

  .صفات محيدة ما  كانوا عليه من )ترك(املدينة وما حوهلا و
  .رضوان اهللا عليهمحنن نعين الصحابة : فإن قالوا

 )وجه(، وال  )غريها(و )املدينة( كانوا يف رضوان اهللا عليهمالصحابة : قلنا 
  .لتخصيصها

فقد بيننا  ،)إمجاعهم(ومل يعين  رضوان اهللا عليهمالتزم بأقوال الصحابة  وإن
 .ذلك فيما سبق مبا أغىن عن اإلعادة

 : لذرائعوهو القائل بسد ا:السادس عشراملتناقض  .١٦

يف احلرام  )يوقعه(أنه  !إذا ظنه )حيرمه(املباح و )مينع(أن  :وهو يعين بذلك
وال وهلم أدلة متسكوا ا  سبقفيما  بطالنه، وقد بينا  ٢٣)القياس(ودليلهم 
  .داللة فيها

                                                           
 من اِهللا إِلَى وأَحب خير الْقَوِي، الْمؤمن(: @ اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ هريرةَ، أَبِي عن ٢٦٦٤رواه مسلم برقم ٢٠

 .ورواه غريه...) الضعيف الْمؤمنِ
 من خير أَذَاهم علَى ويصبِر الناس يخالطُ كَانَ إِذَا املُسلم(: قَالَ @ النبِي نِع٢٥٠٧رواه الترمذي برقم  ٢١

  .ورواه غريه وصححه األلباين يف تعليقه عليه) أَذَاهم علَى يصبِر ولَا الناس يخالطُ لَا الَّذي املُسلمِ
ورواه ...) السفْلَى اليد من خير العلْيا اليد(: قَالَ @ النبِي عن١٤٧٢ِو ١٤٢٩و١٤٢٧رواه البخاري برقم  ٢٢
  .غريه
  .فالحول والقوة إال باهللا!! القياس  ٢٣



 ضونـاقـَاملُتن
 

٢٠ 

ومثال  زموا تعريفهم لسد الذرائع يف كل مسألةتألم مل يل؛  وتناقضوا 
خشية الوقوع يف  )الباءة(الذي يهيج  )الطعام(حترمي  :ذلك يلزمهم

من خال ، وعم ، وأب ، : )ماراحمل(مينعوا أن : ،كذلك يلزمهم)الزنا(
ببنت األخت وبنت  األخ واالبنة وغريهن  )اخللوة(من احملارم من وحنوهم 

  .ا عياذاً باهللا )يزين(ألنه قد ؛  اجلمال )شديدة( إذا كانت،من احملارم 
  . أحكام الشرعيف  تناقضواذلك  التزمواوإن  

منه  )متنعوا(؛فلماذا مل  قستم سد الذرائع على أدلةأنكم  :مث ثانياً نقول
فاهللا  الطيبات وأكل رمااخللوة باحملأي  الزمناكماليت  األدلةعلى  قياساً

 . إليه )تؤدي( مع ما قد )أحلها(

 .القائل جبواز العمل بالظن الغالبوهو :ع عشرتناقض السابامل .١٧

  .)املغلوب(وال  )الغالب(الظن ومل يستثين  )حرم(اهللا  مع أن
 الغالب و الظن موجود٢٤اهللا تعاىل  أنظين الغالب  من قال أن :مث نقول

 @حممد  وأن) اللَّه رسولُ محمدا وأَنَّ اللَّه إِلَّا إِلَه الَ أَنْ( أنهيقول 
 )احتمال(@ يعين أن وجود اهللا تعاىل ووحدانيته وصدق النيب ،صادق 
  ؟مؤمن هل هذا - ذلك )خالف(ـب ولكن قد يكون - كبري

  .٢٥ليس مبؤمن :فإن قالوا 
  .واهللا إن هذا عمل بالظن الغالب: قلنا 
  ).العقائد(الظن الغالب اليعمل به يف : وإن قالوا  
 .٢٦)صادقني كُنتم إِنْ برهانكُم هاتوا قُلْ(...:قلنا 

                                                           
وحىت ال يقال أن هذا ضرب اخليال ومماراة للجهال فقد حدث معي  قريب من هذا يف ركن نقاش يف جامعة  ٢٤

يف سياق مداخلة % ٩٠وجود بنسبة السودان للعلوم والتكنلوجيا اجلناح الشمايل من أحد املستقلني أنه قال أن اهللا م
 حسرةً يا(فيه ملسألة نسبية احلقائق فالتزم الرجل مذهبه فـ الذي تعرضتو له يف ركن مجاعة أنصار السنة احملمدية ،

 ).ياخوفاً على فلذات األكباد(و) الْعباد علَى
 .قطعاً بعد حتقق  الشروط وانتفاء املوانع ٢٥
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 :وهو القائل بأن للقرآن الكرمي ظاهراً وباطناً:املتناقض الثامن عشر .١٨

  ؟)معينة(يف آيات  أمآية  )كل( ذلك يفهل :سؤاالًأننا نسأله  ووجه التناقض
؟وما ظاهرهاماهذه  :وقلنا سردنا له آيات التوحيد ، الكليف  :فإن قال 

  باطنها؟؟
  .كفر كفراً ظاهراً الباطن خبالفه :فإن قال 
  .الظاهر كالباطن :وإن قال 
  .ألن املعىن واحد ؛إلنكارك )داعي(ال :قلنا  
له ظاهر دليله بباطن  )صرفنا(بالباطن و )عارضناه(بباطن وإن جاء  
  .)ندعيه(
  .قوله )رد(وإن رده  ،قوله )بطل(فإن قبله فقد  
 :ألا مل تدونوهم القائلون بعدم حجية السنة :املتناقض التاسع عشر .١٩

 :مثل )أحاديث(تارخيية و )أخبار(ـب مل تدونأا  أثبتواأم  :ووجه التناقض

أليب هريرة  >ومنع عمر  ٢٧)من كتب عين شئ فليمحه:(@قوله 
 يف الصحيحة يلزمهم )السنة( بهماردوا  أنفيلزمهم  ،من التحديث >

  .)أدلتهم(رد 
جيمعوا بعد ذلك  خالفية مثوهو القائل بأن املسألة :تناقض العشرونامل .٢٠

 :على أحد األقوال

فال جيوز اإلمجاع  ٢٨)خالفية(أمجعوا على أا أم يف  األول  :ووجه التناقض
  .)اإلتفاق(على 

                                                                                                                                                                      
  .٦٤ورة النمل اآلية وس١١١سورة البقرة اآلية  ٢٦
 و ١١٣٤٤ و ١١١٥٨ و ١١٠٩٢ و ١١٠٨٧و ١١٠٨٥وأمحد يف مسنده برقم ٣٠٠٤ مسلم برقم أخرجه ٢٧

وابن ٤٣٧واحلاكم يف مستدركه برقم  ٦٤وابن حبان يف صحيحه برقم  ١٢٨٨وأبويعلى يف مسنده برقم ١١٥٣٦
  .٤٦٤والدارمي يف سننه برقم  ٣٣٥عبدالرب يف جامع بيان العلم برقم 

 .واحلق مع الدليل وعلى صاحبه اإلنكار على املخالف وإن زعموا أا خالفية ٢٨
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 املشهورفإن  > ٣٠وابن الزبري >احلسني  ٢٩خروج :ومثال لذلك
مث اتفقوا على أن  )خالفية(أن اخلروج كان مسألة  :عند كثري من املتناقضني

 اإلمجاع األول )خالف(على  أمجعوافهؤالء بالشك قد  ،)حمرم(اخلروج 
 على أاأمجعوا  ذلك )بعد( مثباإلمجاع  )خالفية( كانت )عصر( ألا يف

  .باإلمجاع عليها )متفق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املراجع

 .القرآن الكرمي .١
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع .٢

 البخاري عبداهللا أبو إمساعيل بن ،حملمد) البخاري صحيح=(وأيامه  وسننه

                                                           
 .مع التنبيه أن اخلروج على حاكم املسلمني احلق الجيوز كما نطقت بذلك النصوص وأزعنت لذلك النفوس ٢٩
  .ه غري ته مع بيعةمل خيرج وأمنا سبقت أو تزامنت مع بيع >مع التنبيه أن هنالك قول أن ابن الزبري  ٣٠
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 مصورة( النجاة طوق دار: الناصر،الناشر ناصر بن زهري حممد: اجلعفي ،احملقق
 األوىل،: ،الطبعة)الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن

 .٩: األجزاء هـ،عدد١٤٢٢
 عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند .٣

: املتوىف( النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن وسلم،ملسلم
 – العريب التراث إحياء دار: الباقي،الناشر عبد فؤاد حممد: ،احملقق)هـ٢٦١

  .٥: األجزاء بريوت،عدد
 شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود داود،أليب أيب سنن .٤

 الدين حميي حممد: ،احملقق)هـ٢٧٥: املتوىف( السَجِستاين األزدي عمرو بن
 .٤: األجزاء بريوت،عدد - صيدا العصرية، املكتبة: احلميد،الناشر عبد

 اسم وماجة القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أبو ماجة ماجه البن ابن سنن .٥
 إحياء دار: الباقي،الناشر عبد فؤاد حممد: ،حتقيق)هـ٢٧٣: املتوىف( يزيد أبيه

 .٢: األجزاء احلليب،عدد البايب عيسى فيصل - العربية الكتب
 الصنعاين اليماين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر املصنف أليب .٦

 املكتب: األعظمي،الناشر الرمحن حبيب: ، احملقق )هـ٢١١: املتوىف(
 .١١: األجزاء ،عدد ١٤٠٣ الثانية،: بريوت،الطبعة - اإلسالمي

 بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد حنبل أليب بن أمحد اإلمام مسند .٧
 مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب: ،احملقق)هـ٢٤١: املتوىف( الشيباين أسد

الرسالة  مؤسسة: التركي،الناشر احملسن عبد بن اهللا عبد د: وآخرون،إشراف
 .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األوىل،: ،الطبعة

 النسائي اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد الكربى أليب السنن .٨
 - الرسالة مؤسسة: شليب،الناشر املنعم عبد حسن: ،احملقق)هـ٣٠٣: املتوىف(
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 ٢ و ١٠: (األجزاء م،عدد ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األوىل،: بريوت،الطبعة
  .)فهارس

 هالل بن عيسى بن حيىي بن املثُىن بن علي بن أمحد يعلى يعلى أليب أيب مسند .٩
 دار: أسد،الناشر سليم حسني: ،احملقق)هـ٣٠٧: املتوىف( املوصلي التميمي،
: األجزاء ،عدد١٩٨٤ – ١٤٠٤ األوىل،: دمشق،الطبعة – للتراث املأمون
١٣. 

 بن حبان بن أمحد بن حبان بن حبان حملمد ابن صحيح تقريب يف اإلحسان .١٠
: املتوىف( البسيت الدارمي، حامت، أبو التميمي، معبد، بن معاذ
 ٧٣٩: املتوىف( الفارسي بلبان بن علي الدين عالء األمري: ،ترتيب)هـ٣٥٤
 مؤسسة: األرنؤوط،الناشر شعيب: عليه وعلق أحاديثه وخرج ،حققه)هـ

 ١٨: األجزاء م،عدد ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األوىل،: بريوت،الطبعة الرسالة،
 ).سفهار وجملد جزء ١٧(
 اخلُسروجِردي موسى بن علي بن احلسني بن ألمحد للبيهقي الصغري السنن .١١

 أمني املعطي عبد: ،احملقق)هـ٤٥٨: املتوىف( البيهقي بكر أبو اخلراساين،
 ـ كراتشي اإلسالمية، الدراسات جامعة: النشر قلعجي،دار

  .٤: األجزاء م،عدد١٩٨٩ - هـ١٤١٠ األوىل،: باكستان،الطبعة
 اخلُسروجِردي موسى بن علي بن احلسني بن ألمحد الكربى السنن .١٢

 القادر عبد حممد: ،احملقق)هـ٤٥٨: املتوىف( البيهقي بكر أبو اخلراساين،
 هـ ١٤٢٤ الثالثة،: لبنات،الطبعة – بريوت العلمية، الكتب دار: عطا،الناشر

 .م ٢٠٠٣ -
 الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أليب وفضله العلم بيان جامع .١٣

 األشبال أيب: ،حتقيق)هـ٤٦٣: املتوىف( القرطيب النمري عاصم بن
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 األوىل،: السعودية،الطبعة العربية اململكة اجلوزي، ابن دار: الزهريي،الناشر
 .٢: األجزاء م،عدد ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

 أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن الكبريلسليمان املعجم .١٤
 السلفي،دار ايد عبد بن محدي: ،احملقق)هـ٣٦٠: املتوىف( الطرباين القاسم
 ،ويشمل٢٥:األجزاء الثانية،عدد: القاهرة،الطبعة - تيمية ابن مكتبة: النشر
 دار( ١٣ الد من السلفي محدي الشيخ احملقق الحقا نشرها اليت القطعة

 .)م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ األوىل، الطبعة/  الرياض - الصميعي
 بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن الدارقطين أليب سنن .١٥

 نصه وضبط ،حققه)هـ٣٨٥: املتوىف( الدارقطين البغدادي دينار بن النعمان
 اهللا، حرز اللطيف عبد شليب، املنعم عبد حسن االرنؤوط، شعيب: عليه وعلق
 األوىل،: لبنان، الطبعة - بريوت الرسالة، مؤسسة: برهوم، الناشر أمحد

 .٥: األجزاء م، عدد ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤
 بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر اآلثار أليب مشكل شرح .١٦

، ) هـ٣٢١: املتوىف( بالطحاوي املعروف املصري احلجري األزدي سلمة
 ١٤١٥ - األوىل: الرسالة، الطبعة مؤسسة: األرنؤوط، الناشر شعيب: حتقيق
 .)للفهارس وجزء ١٥( ١٦: األجزاء م، عدد ١٤٩٤ هـ،

 الرمحن عبد وفوائدها ألبو فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة .١٧
 األلباين األشقودري آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، ناصر حممد

: الرياض ، الطبعة والتوزيع، للنشر املعارف ، مكتبة)هـ١٤٢٠: املتوىف(
 .)املعارف ملكتبة( األوىل،

 بن حممد بن اهللا عبد شيبة، أيب بن بكر واآلثار أليب األحاديث يف املصنف .١٨
 كمال: ، احملقق)هـ٢٣٥: املتوىف( العبسي خواسيت بن عثمان بن إبراهيم
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، ١٤٠٩ األوىل،: الرياض، الطبعة - الرشد مكتبة: احلوت، الناشر يوسف
 .٧: األجزاء عدد

 أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن الشاميني لسليمان مسند .١٩
السلفي،  عبدايد بن محدي: ، احملقق)هـ٣٦٠: املتوىف( الطرباين القاسم
 ،عدد ١٩٨٤ – ١٤٠٥ األوىل،: بريوت، الطبعة – الرسالة مؤسسة: الناشر
 .٤: األجزاء

 حممد بن اهللا عبد بن حممد احلاكم اهللا عبد الصحيحني، أليب على املستدرك .٢٠
 البيع بابن املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم بن نعيم بن محدويه بن
 الكتب دار: عطا ،الناشر القادر عبد مصطفى: ، حتقيق)هـ٤٠٥: املتوىف(

 .٤: األجزاء ،عدد١٩٩٠ – ١٤١١ األوىل،: بريوت، الطبعة - العلمية
 عبد بن عمرو بن أمحد بكر الزخار،أليب البحر باسم املنشور البزار مسند .٢١

: املتوىف( بالبزار املعروف العتكي اهللا عبيد بن خالد بن اخلالق
 إىل ١ من األجزاء حقق( اهللا، زين الرمحن حمفوظ: ،احملقق)هـ٢٩٢

 اخلالق عبد ،وصربي)١٧ إىل ١٠ من األجزاء حقق( سعد بن ،وعادل)٩
املنورة  املدينة - واحلكم العلوم مكتبة: ،الناشر)١٨ اجلزء حقق( الشافعي
 .١٨: األجزاء ،عدد)م٢٠٠٩ وانتهت م،١٩٨٨ بدأت( األوىل،: ،الطبعة

 الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن مدحمل الترمذي سنن .٢٢
 ،١ جـ( شاكر حممد أمحد،:وتعليق حتقيق،)هـ٢٧٩: املتوىف( عيسى أبو
 األزهر يف املدرس عوض عطوة وإبراهيم )٣ جـ( الباقي عبد فؤاد وحممد،)٢

 - احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر،)٥ ،٤ جـ( الشريف
 .أجزاء ٥: األجزاء عدد،م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ الثانية،: الطبعة،مصر

 .جوهرة التوحيد لللقاين .٢٣
 .للكوليين أصول الكايف .٢٤
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 .وسائل الشيعة .٢٥
 .وسائل االعتقادات البن بابويه .٢٦
 عبد بن اهللا عبد حممد يبأل) الدارمي سنن( بـ املعروف الدارمي مسند .٢٧

 السمرقندي التميمي الدارمي، الصمد عبد بن بهرام بن الفضل بن الرمحن
 للنشر املغين دار: الناشر،الداراين أسد سليم حسني: حتقيق،)هـ٢٥٥: املتوىف(

 ٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢ األوىل،: الطبعة،السعودية العربية اململكة والتوزيع،
 .٤: األجزاء عدد،م
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اجلزء األول من املتناقضني يف األقوال واألفعال حبمد اهللا وتوفيقه وأنه  مت

م ١٢/٤/٢٠١٣انتهى من حيث إبتدى ألين بدأته يف مغرب يوم اجلمعة 
  .مدين–يف طريق اخلرطوم 


