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 ) )هل الس نة النبوية جحة يف ادلين أ م أ نه ال جحة ا ال للقرأ ن يف الترشيع( (

 انحج سلهب :

ازتراهل العزت ( مناظرة ثنائية فقط بني ادلكتور محمد رايض من طرف املعزتزتةل واأ سزت تاغ اسزتا ن النهبزتان ) أ بزتو ا 

 من طرف املسلمني احلنفاء )القرأ نيني( يف موضوع :

 وسوف يكون ترتيب املناظرة وأ ليهتا اكلتايل :

معدة سلفًا حملمد رايض يس تعرض فهيزتا جحزتا املعزتزتةل يف ثبزتوة جحيزتة السزت نة ويو زته أ سزت ه  ملنزتاظر  مقدمة  -

 اسان اأ س تاغ

يرشزت  فهيزتا مو زتل القزترأ نيني الزترافن لكزتون السزت نة جحزتة يف الترشزتيع ولتفزتر   اسان معدة سلفاً  اأ خ مقدمة -

 القران فقط يف الاحتواء عىل تفاصيل الرشيعة ويطر  تساؤالته عىل محمد رايض

   يقة. 20مث تبدأ  املناظرة بعد يمت وضع املقدمتني ليك يقرأ ها امجلهور ويفهم وهجة نظر الطرفني  -

 سطرا حىت يس تطيع امجلهور  راءهتام وفهمها يف الو ت احملد .  20تجاوز لك مقدمة مع اأ س ه  ال ت  -

 ال تزيد عن ثالثة حىت يس تطيع اال  ابة علهيا مضن و ته. اأ خراأ س ه  املو ه للطرف  -

 تبدأ  املناظرة :

   يقة  15 كتور محمد رايض يقدم ر   عىل مقدمة مناظر  وجييب عن أ س هلته   -

   يقة  15   عىل مقدمة  . رايض وجييب عن أ س هلته اسان يقدم ر  اأ س تاغ -

   يقة  10مداخ   كتور رايض  -

   يقة  10مداخ  أ س تاغ اسان  -

   يقة  5مداخ   كتور رايض  -

   يقة  5مداخ  أ س تاغ اسان  -

   يقة 5لكمة ختامية  كتور رايض  -

   يقة 5لكمة ختامية أ س تاغ اسان  -

 اهئا ويشكر احلضور مدير املناظرة يعلن انهت -
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   يقة. 90اجملموع  -

 .أ خرطرف  أ يتعليق من  أ يتعليق أ ي احد غري املتناظرين وسوف يمت حذف  أ يمينع وضع  مالحظة:

 وأ رجو من اأ خوة التقيّد التام ابلو ت احملد .

 مع متنيايت للجميع ابلتوفيق

 انحج سلهبمدير املناظرة: 

 

Mohammad Riyad: 

ثبزتاة أ ن اية أ و  توضيح احملاور التالية حىت ال خيتلط اأ مزتر عزتىل الزتبعن. فزته ان هنزتا اللزتي  السالم عليمك. بد  ال 

لزامية من انحية مبدئية للس نة النبوية ويه: )فعل الرسول أ و  وهل أ و تقرير ( جحة يف الرشع  وليس لدلفاع أ ي ا 

 عن كتب احلديث اكلبخاري ومسمل وغريمه .

 رسول وفعهل وتقرير :الربهان العق  عىل جحية  ول ال

. الرسول هو املبلغ عن ربه، ومن مقتضياة غكل أ ن يكون معصومًا عزتن اططزته  يف تبليزتغ الرشزتيعة وتطبيقهزتا 1

ن أ خطزته  يف تفسزتري الرسزتاةل وت يا زتا وتفسريها ، أ نه لزتو أ خطزته  يف التبليزتغ لفسزتدة الرسزتاةل وبطلزتت، وكزتذكل ا 

الته يه القرأ ن، فوجب عقاًل أ ن يكون معصومًا ليس فقزتط رس أ نوتوضيحها وتفصيلها للناس تفسد أ يضًا، ومبا 

 يف تبليغه هل، بل ويف رشحه وتفصيهل وت يانه للناس. 

 

. الرسول هو اخملاطب اأ ول ابلقرأ ن، فا ن مل يفهم كيل يفرس  ويبينه ويرشحه ويفصل أ حاكمه للنزتاس، مفزتا  2

اي ،  ختيار  ا  ن أ  رران أ نه أ فضلغكل أ ن هللا اكن عابثًا اب  من فهمه. لزم من غكل أ ن يكون ت يانزته هل ) زتواًل أ و  وا 

 فعاًل( جحة عىل غري . 

 

، فزتزتا ن غكل ال يغزتزتدوا أ حزتزتد حزتىت لزتزتو  لنزتزتا أ ن الرسزتزتول اكن جيهتزتزتد مزتزتن تلقزتزتاء نفسزتزته يف فهزتزتم أ حزتزتاكم الترشزتزتيع. 3

ما أ ن احامتلني ماكنية و وع  ابفرتاض:ا  غ خيتار رسوال لتبليغ  اططه  ا  رساةل مث يفرسزتها منه، وهنا يصبح هللا عابثًا ا 

 هذا الرسول عىل حنو مغاير لقصد هللا.
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فا ن اكن مصيبًا وال حماةل حىت ال يكون هللا عابثًا صار لقوهل جحة حىت ولو مل يكن رسواًل أ و أ ن يكون مصيبًا، 

ن عرفنا . تباع احلق ا  ننا مه مورون اب    أ 

 أ ن(: ارهان ان  ول الرسول أ و فعهل )سنته( جحة ابدلليل النق  )من القر 

تباع: 1 تباع الرسول، فكيل حيتا التابع به ن  ول املتبوع لزتيس ججزتة،  يه مرانالقرأ ن . اال  ن أ مرًا مبارشًا اب  ) زتل ا 

 كنمت حتبون هللا فاتبعوين حيببمك هللا ويغفر لمك غنوامك وهللا افور رحل( 

 وفعهل املتعلزتق بزته مور الرشزتع جحزتة بطاعة الرسول، فه مر هللا لنا بطاعته جيعل لقوهل هللا تعاىل يه مران. الطاعة: 2

 النساء. )وأ طيعوا هللا وأ طيعوا الرسول( النساء ) ومن يطع الرسول فقد أ طاع هللا( ملزمة لنا، 

 اأ حزاب  )لقد اكن لمك يف رسول هللا أ سوة حس نة(. اال  تداء به يف أ فعاهل املتعلقة به حاكم الرشيعة : 3

لزام. وجوب 4  احلرش الرسول خفذو  وما  امك عنه فانهتوا( )وما أ اتمكبه مر  و يه:  اال 

 النساء)فال وربك ال يؤمنون حىت حيمكوك فامي جشر بيهنم( . احلمك يف موطن اطالف: 5

لهيم(  .7. مبينًا للرشيعة: 6  ليك اذلكر لتبني للناس ما نزل ا   النحل.)وأ نزلنا ا 

ان ذرا مزتن العقزتاب ومبينزتا ماهيتزته م رشزتا ابلثزتواب ومبينزتا ماهيتزته للنزتاس وحمزت. بشريًا ونذيرًا: 8  )اي أ هيزتا النزتإ ا 

 أ رسلناك شاهدا وم رشا ونذيرا( 

 

 

 أ س ه  حملاوري:

هبزتزتا يف معزتزترض  استشزتزتهدةوأ رجزتزتوا الزتزتر  عزتزتىل حزتزتمك اأ اية الزتزت   3و  2و  1أ رجزتزتوا  حزتزتن الرباهزتزتني العقليزتزتة 

 7 – 1اأ  ةل النقلية من  اس تعراض

فسري وتفصيل وت يان الرسول أ حاكم القرأ ن وأ نمت )أ ي القرأ نيني( كيل تنكرون جحية ت أ سه ل حماوري،   أ خرياً . 1

جحة علمية،  الس تنتا اتمكتقومون ليل  ار بنرش أ جاث ومقاالة يف تفسري ورش  وتفصيل أ حاكمه وتعربون 

 أ حالل لمك حرام عىل الرسول!!!!!

 شكرًا لمك.
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اراهل الع  :  أ بو ا 

 تعريل خمترص مبهنا املسلمني احلنفاء:

ال هللا   ، و د أ مر أ ن نتبع القرءان وال نرشك معه شيئًا، وتعهزتد هللا جفزتك كتابزته أ ن احلسزتاب سزتوف ن احلمك ا 

لهيزتة،وكتاب هللا  يمت عىل موجبه، فزنلت نصوص اأ حاكم حممكة غري متشاهبة وغكل من متام احلمكة والرمحزتة اال 

حيامن يكون ثقافة عامة للمجمتع،ونتعامزتل مزتع  جبانبه الرسايل هو مصدر رئيس دلس تور ادلوةل وليس  ائيًا وغكل

لهية وفق مفهوم املقاصد والعوا ب، ونزل الكتاب بلسان عريب مبني خال من الرتا ف أ و اجملاز الزت   الرساةل اال 

يه صزتزتفاة للشزتزتعر ولم النزتزتاس قورة لقصزتزتورمه، وغكل أ ن اططزتزتاب القزتزترءاين يقزتزتوم عزتزتىل احلزتزتق والصزتزتد  

و اللهو، فلك لكمة يف اططاب القرءاين لها مفهزتوم لسزتاين تبزتت ومعزتاين متعزتد ة وليس عىل العبث أ و احلشو أ  

تظهر من خالل اس تخدام املتلكم وفق س يا  لمه وحمل تعلق خطابه من الوا زتع، والقزترءان منظومزتة واحزتدة 

حيتزتزتوي منظومزتزتاة اتبعزتزتة لهزتزتا ومنسزتزتجمة معهزتزتا وال يصزتزتح فهزتزتم أ ي لكمزتزتة أ و نزتزتز أ و تشزتزتكيل مفهزتزتوم مبعزتزتزل عزتزتن 

 مته واملنظومة العامة ال  تقوم عىل منظومة أ سامء هللا احلس ىن.منظو 

ولكمزتة حنيزتل تزتدل عزتىل التحزتديث و د أ مزتران هللا أ ن نكزتون حنفزتاء يف  راسزتتنا وتفكزتريان ابلقزترءان والوا زتع، 

وحن القرءان عىل اس تخدام وظيفة التعقل والتفكري  والتحرك ادلامئ حنو احلق أ و الصواب وفق احملور الثابت،

علهام  ليل ومعيار ومزيان للفهم والمتيزي وفق منطق علمي كوين، وجعل عال ة املسلمني ابهلل ولزتيس ابل رشزت وج 

اكئنًا من اكنوا، ذلكل ال جند يف القزترءان غكزتر أ مزتر طاعزتة للنزتإ أ و حملمزتد، كزتام أ ننزتا ال جنزتد غكزتر للكمزتة سزت نة أ و 

سزتزتا السزت نة سزت نة هللا، واحلزتزتديث  حزتديث هللا، واأ مزتزتر ابلطاعزتة تعلزتزتق ابهلل حزتديث أ ضزتيفت للنزتزتإ أ و محمزتد، وا 

ورسوهل متصاًل أ و منفصاًل، وأ ىت حمك الصالة يف القرءان وهيئهتزتا العامزتة وأ ىت يف السزت نة التفصزتيل العمزت  لهزتا 

ويه طريقة متتابعة يف اأ مة  ون انقطاع وال س ند لها وال عنعنة، وال عال ة للحديث هبا  زتط وال منيزتة أ حزتد 

ن اكن لها أ صل  رءاين يرشعهاوال   يف نقلها لنا،  ال ا  ال للصزتالة و  مية أ ي س نة ولو تتابعت ا  وال يو زتد سزت نة ا 

لزام وال مانع من تغيريهزتا عزتىل  احلا فقط، وا رت  النإ مجموعة من اأ غاكر لنتلوها يف الصالة ليس عىل و ه اال 

عن النإ من أ حا يث متعلقة مبزتاكرم ضوء القرءان واذلكر والتس يح والتعظل هلل، واأ وىل الالزتام هبا، وما حص 

سزتا يه صزتدن للقزترءان  اأ خال  والقل واحلن عىل العمل الصزتا  والزترب واال حسزتان أ و تبيزتني بعزتن اأ حزتاكم ا 

واس تنباط منه واتبعة هل واكمنة فيه، وتزتالوة القزترءان أ وىل مهنزتا مزتع جزتواز غكرهزتا، ويسزت تطيع البزتاحامون العلزتامء 
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لهيا من القرءان،  د معصوم يف مقام الرسول مكبلغ واتيل للويح، وجمهتد وعامل ومعمل و اعية يف مقام ومحمالوصول ا 

هزتا  النبوة يصيب وخيطئ، وذلكل جند يف القرءان  امئًا العتاب والتعلل واأ مزتر ابلتقزتون يتعلزتق مبقزتام النبزتوة َايه أ هي 

قينيه  الُْمنهافي ريينه وه في عي الاْكه اله تُطي ه وه كياميً {اأ حزابالنَّإي  اتَّقي اَّللَّ نه عهلياميً حه ه اكه نَّ اَّللَّ
ِ
وابلتايل صارة نبوة محمد لقومه ، 1 ا

وأ حا يثه يه تفاعهل مع القرءان وفق معطياة زمانه واحتيا اته، ورسالته للناس مجيعًا تقوم عىل مقصد الرمحة 

 معومًا.

ُسلُ  ي الر  ن  هْبهلي لهْت مي ُسوٌل  هْد خه الَّ ره
ِ
ٌد ا مَّ ا ُمحه مه بهْيزتهي  َوه قي ه عه هنقهليزتْب عهزتىله ن ي مه اةه أ ْو  ُتيله انقهلهْبمُتْ عهىله أ ْعقهاايمُكْ وه ِن مَّ

أ فها

اكيريينه {أ ل معران يهْجزيي اَّلّلُ الشَّ س ه يْئًا وه هُُضَّ اَّلّله شه  144فهلهن ي

 زتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزت

لس نة أ و احلديث مضافة للنإ محمد، وما الفر  بني الس نة و احلديث لسااًن هل غكر القرءان يف نصه لكمة ا -1

 و رءااًن؟

ميانية أ و يؤسس ترشيع أ و يس تقل عزتن القزترءان أ و جحزتة وارهزتان جزتد  -2 هل احلديث النبوي جحة ابملفاهل اال 

 غاته؟

ان أ و التطبيزتق حمفزتوم مزتع القزترءان أ و هل يتو ل صالحية القرءان واس مترار  عىل بيان النإ أ و تطبيقه، وهل هذا البيزت -3

 معصوم محمد يف مقام النبوة ؟

 

Mohammad Riyad : 

 السالم عليمك مشاركة مجي  أ س تاغ اسان.

ليك تعليقي وا  اب  عىل تساؤالتك:  وا 

 يقول مناظري يف مداخلته أ عال : 

مة س نة أ و حديث أ ضيفت للنإ أ و )))ال جتد يف القرءان غكر أ مر طاعة للنإ أ و حملمد، كام أ ننا ال جند غكر للك

 محمد(((

 د أ ور ة يف مقدم  أ اية  رأ نية كثرية تدل عىل وجوب الطاعة، انهيك عن اأ  ةل والرباهني العقليزتة: وال  و

عا ة بعضها  به س اب 
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تباع: 1 تباع الرسول، فكيل حيتا التابع به ن  ول املتبوع لزتيس ججزتة،  يه مرانالقرأ ن . اال  ن  ) زتلأ مرًا مبارشًا اب  ا 

 كنمت حتبون هللا فاتبعوين حيببمك هللا ويغفر لمك غنوامك وهللا افور رحل( 

هللا تعاىل يه مران بطاعة الرسول، فه مر هللا لنا بطاعته جيعل لقوهل وفعهل املتعلزتق بزته مور الرشزتع جحزتة  . الطاعة:2

 سول( النساء. النساء )وأ طيعوا هللا وأ طيعوا الر  ) ومن يطع الرسول فقد أ طاع هللا(ملزمة لنا، 

 اأ حزاب :)لقد اكن لمك يف رسول هللا أ سوة حس نة(. اال  تداء به يف أ فعاهل املتعلقة به حاكم الرشيعة 3

لزام. وجوب 4  احلرش)وما أ اتمك الرسول خفذو  وما  امك عنه فانهتوا( به مر  و يه:  اال 

 النساء بيهنم( )فال وربك ال يؤمنون حىت حيمكوك فامي جشر . احلمك يف موطن اطالف: 5

 . مبينًا للرشيعة: 6

لهيم( . الت يان 7 ليك اذلكر لتبني للناس ما نزل ا   النحل. )وأ نزلنا ا 

ان م رشزتا ابلثزتواب ومبينزتا ماهيتزته للنزتاس وحمزتذرا مزتن العقزتاب ومبينزتا ماهيتزته  . بشريًا ونزتذيرًا:8 )اي أ هيزتا النزتإ ا 

 أ رسلناك شاهدا وم رشا ونذيرا( 

 أ مر . والامتثالللزوم طاعته عليه السالم  فهل أ كرث من غكل ت ياانً 

 ويقول مناظري :

)))وأ ىت حمك الصالة يف القرءان وهيئهتا العامة وأ ىت يف الس نة التفصيل العم  لها ويه طريقة متتابعة يف اأ مة 

  ون انقطاع وال س ند لها وال عنعنة، وال عال ة للحديث هبا  ط وال منية أ حد يف نقلها لنا ((

املسزتزتلمني أ مجعزتني مبزتذاههبم حزتزتول هيهزتاة الصزتزتالة  اخزتتالفسزت بحان هللا مزتزتن  زتال بزتذكل، وحنزتزتن نعزتمل وأ  زتول 

 وتفصيالهتا!!!!!

 ويقول مناظري: 

))))ومحمد معصوم يف مقام الرسول مكبلزتغ واتيل للزتويح، وجمهتزتد وعزتامل ومعزتمل و اعيزتة يف مقزتام النبزتوة يصزتيب 

 وخيطئ((((،

، صمته كنإ ال يلزمنا بل يلزم من يقول به، ومل يقل به غري القرأ نينيأ  ول هذا التفريق بني عصمته كرسول وع 

وتفسزتري   اجهتزتا  و د عاجلت هذ  النقطة يف مقدم  عقاًل، حيث يلزمنزتا العقزتل أ ن يكزتون النزتإ معصزتومًا يف 

غ ال يعقل أ ن خيطه  يف تطبيق حمك أ و تفسري  او تفصيهل، أ ن هذوت يانه أ حاكم الرشع يف لك أ حواهل،  ا يعزتد ا 
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ن أ خطه  عىن غكل أ ن هللا مهتم ابلعبث يرسزتل رسزتواًل ن يزتًا ويرتكزته خيطزته  يف تفسزتري   النبوة عقاًل. نوا زمن  فا 

ن هذ  لهتمة لتنتقز من حمكة هللا س بحانه والعياغ ابهلل.   وتفصيهل لرشعة ال ضالل الناس. ا 

 أ س ه  حماوري: 

ث مضافة للنإ محمد، وما الفر  بني الس نة و احلديث )))هل غكر القرءان يف نصه لكمة الس نة أ و احلدي سؤاهل:

 لسااًن و رءااًن؟(((

وهو  ول الرسول وفعهل وتقرير  فامي يتعلق يف ت يان وتفصيل ورش  اي أ يخ حنن نتلكم عن معىن واحض  ا  اب :

أ ثبتنزتا  ما  منزتا الاصطال مسهيا )س نة( أ و ) ول ومعل وتقرير الرسول( ال مشاحة يف  وتطبيق أ حاكم الرشع،

تباعه وطاعته يف  وهل وفعهل وتقرير ، وأ ث تا عصزتمته يف هزتذا  أ عال  و وعزته يف اططزته   واسزت تحاةلورو  اأ مر يف ا 

 عقاًل. 

ميانية أ و يؤسس ترشيع أ و يس تقل عن القرءان أ و جحة وارهان جد  سؤاهل: هل احلديث النبوي جحة ابملفاهل اال 

 غاته؟ 

وال يسزت تقل رسول محمد فامي يتعلق بتبليغ الرساةل هو جحزتة وهزتو معصزتوم فيزته تقرير لل لك  ول وفعل أ و اال  ابة:

 فهو مفرس ومبني ومفصل ومطبق أ حاكمه.  بيش عن القرأ ن

هل يتو ل صالحية القرءان واس مترار  عىل بيزتان النزتإ أ و تطبيقزته، وهزتل هزتذا البيزتان أ و التطبيزتق  - سؤاهل:

 وة ؟حمفوم مع القرءان أ و معصوم محمد يف مقام النب

بيان النإ وتطبيقه وتفصيهل ورشحه هو أ حد مصا ر فهم الرشيعة والقرأ ن وليس املصدر الوحيد طبعًا  اال  ابة:

  واال هجا فعندان القياس 

 متت

اراهل الع  :   أ بو ا 

 هذ  أ س ه  ادلكتور وسه ر  علهيا تباعًا اجلواب حتت السؤال

تباع: 1 تباع ا يه مرانالقرأ ن .اال  ن لرسول، فكيل حيتا التابع به ن  زتول املتبزتوع لزتيس ججزتة، أ مرًا مبارشًا اب  ) زتل ا 

 كنمت حتبون هللا فاتبعوين حيببمك هللا ويغفر لمك غنوامك وهللا افور رحل( 

ن كنمت حتبون هللا فاتبعوين حيببمك هللا ويغفر لمك غنوامك وهللا افور رحل( - 1ج  ) ل ا 
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تباع ليس لشخز النإ ك رش وهذا اأ مر مس متر للمؤمنني بعد وفاة النإ فهو يتعلزتق ابتبزتاع الرسزتاةل الزت   اال 

 . نزلت عليه

 

هللا تعاىل يه مران بطاعة الرسول، فه مر هللا لنا بطاعته جيعل لقوهل وفعهل املتعلزتق بزته مور الرشزتع جحزتة  . الطاعة:2

 ساء.الن )وأ طيعوا هللا وأ طيعوا الرسول( النساء  ) ومن يطع الرسول فقد أ طاع هللا(ملزمة لنا، 

 الطاعة للرسول فامي نزل عليه وهذ  هممة الرسول التالوة التبليغ وليس الطاعزتة أ حا يثزته ملزتن أ ىت بعزتد  ، -2ج

ويزتر ون  ومن عارص  اكن يسه هل هل هذا من الويح أ م الزترأ ي واحلزترب واملكيزتدةفالرسول مبلغ وليس مرشع ،

 .الرسولوالنإ نفسه هو مه مور بطاعة  وهل وينا شو  كقائد س يايس هلم، 

ال  والطاعة املتص  مع هللا تتعلق ابلرساةل غاهتا ، أ ما الطاعة املنفص  عن طاعة هللا فهيي خارج  ائزترة ادليزتن وا 

ا تىض أ ن امجللتني مامل بعضهم رمغ الفر  ابملبىن، ويه متعلقة به مور ادلنيا ذلكل أ ىت أ ويل اأ مر معطوفني عزتىل 

يؤكزتد أ ن طزتاعهتم مزتن نزتوع واحزتد يف  ائزترة املبزتا  تنظزتامي ومنعزتا  لكمة الرسول  ون تكرار هلم فعل طاعة وهزتذا

 وسامحا وا  ارة 

 اأ حزاب)لقد اكن لمك يف رسول هللا أ سوة حس نة( . اال  تداء به يف أ فعاهل املتعلقة به حاكم الرشيعة 3 

سا هو مامل القدوة ابلنبيني اذلين مضوا يتعلق غكل ابملهنا والهدن  -3ج  واأ خال  معوماً مفهوم اأ سوة والقدوة ا 

ن وليس ابأ حا يث فالنإ محمد نفسه مه مور ابال تداء ابلنبيني  بهل وال يعين غكل أ حا يهثم  زتده يزتنه هه ي هزتئهيكه اذلَّ َُأْول

نيه { الهمي ن ليلْعه ْكره الَّ غي
ِ
ْن ُهوه ا

ِ
ْ   ُل الَّ أ ْسه لُمُكْ عهلهْيهي أ ْجرًا ا امُهُ اْ تهدي ُده  90اأ نعاماَّلّلُ فههبي

 احلرش وما أ اتمك الرسول خفذو  وما  امك عنه فانهتوا(: )و يهبه مر   الالزتامب . وجو 4

زتْن أ ْهزتلي هذ  امجل   امئا خيطئ هبا معظم الباحامني عندما يقتطعو ا من س يا ها  -4ج ي مي ُسزتوهلي ُ عهىله ره ا أ فهاء اَّللَّ َمَّ

الْيهته  ي الُْقْرَبه وه ي ذلي ُسولي وه ليلرَّ ي وه ن فهليهلَّ زتا الُْقره مه زتنمُكْ وه هزتنْيه اْأ ْانييهزتاء مي ً ب ْ اله يهُكزتونه ُ وةله يلي يه زت ي ااْني السَّ اكينيي وه سه الْمه ى وه امه

قهابي { يُد الْعي دي ه شه نَّ اَّللَّ
ِ
ه ا َُّقوا اَّللَّ ات ُوا وه ْنُه فهانهته هامُكْ عه ا  ه مه ُسوُل فهُخُذوُ  وه مُكُ الرَّ وينبغي  راءهتا وفق سزت يا ها  7احلرشأ اته

تيان والهنيي يتعلق به مور س ياس ية اجامتعية  نيوية وليسزتت  ينيزتة وواحض ويه مسزت مترة ملزتن  املقصد ابأ مر ابال 

 بعد  يف ادلائرة غاهتا فهيي مامل الطاعة للرسول املنفص  عن طاعة هللا .

 النساء )فال وربك ال يؤمنون حىت حيمكوك فامي جشر بيهنم( احلمك يف موطن اطالف  .5
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 .6النساء يؤمنون حىت حيمكوك فامي جشر بيهنم(  )فال وربك ال -5ج

صدار حمك ترشيعي سا احلمك بني املتشاجرين وفق ما أ نزل هللا وهذا  واحض النز هو أ مر ابلتحكل وليس اب  ، وا 

ْعريُضزتمامل  وهل تعاىل  زتهْنُم م  ا فهرييزتٌق ّمي غه
ِ
ُْم ا هيهْنه ي لييهْحمُكه ب ُسوهلي ره ي وه ىله اَّللَّ

ِ
ا ُ ُعوا ا غه

ِ
ا ، وهزتذا التحكزتل  48النزتورونه {َوه

 واحلمك بني الناس أ مر متا  كل من يه يت بعد وفاة النإ ويقوم مبهمته كعامل وكقايض وحامك .

لهيم( .7. مبينًا للرشيعة: 6 ليك اذلكر لتبني للناس ما نزل ا   النحل.  )وأ نزلنا ا 

لهيم(  -6ج ليك اذلكر لتبني للناس ما نزل ا   النحل.)وأ نزلنا ا 

 أ يضًا خيطئ به معظم الباحامني عندما يقتطعونه من الس يا  .هذا النز 

هْعلهُمونه  ن ُكنمُتْ اله ت
ِ
ْكري ا ْم فهاْسه لُوْا أ ْهله اذّلي ههْيي ل

ِ
ااًل ن ويحي ا الَّ ري ه

ِ
ه ا ن  هْبِلي لْنها مي ا أ ْرسه مه  43النحل{َوه

ْكره ليُتبه  لهْيكه اذّلي
ِ
لْنها ا أ نزه اُري وه الز  نهاةي وه ّي لْبهي هتهفهكَُّرونه {َابي َّهُْم ي ل هعه ل ْم وه ههْيي ل

ِ
ا نُّزيله ا ه ليلنَّاسي مه  44النحلنّيي

لهية ، واذلكر الثاين هو القرءان اذلي نزل فهذان النصان مرتابطان مع بعن  وواحض أ ن اذلكر بداية هو الكتب اال 

دمي وفهمهزته عزتىل موجزتب عىل الرسول محمد، واملطلوب هو اس تخدام اذلكر احلديث )القرءان( لتبيني اذلكر الق

ولكمة التبيني تعين اال ظهار والتالوة و الت يلزتغ وعزتدم الكزتمت  اذلكر احلديث، والعال ة ذلكل جديث النإ  ط ،

هزتُه فهنهبهزتذُ ليشء مما أ نزل هللا  اله تهْكُتُمون نُنَّزتُه ليلنَّزتاسي وه ّي هُتبهي تهابه ل كي
ينه ُأوتُوْا الْ ي يثها ه اذلَّ ذه اَّلّلُ مي غه أ خه

ِ
ا ْ َوه مهي اء ُظهُزتوري ره وُ  وه

ونه { ُ هْشرته ا ي ئْسه مه نًا  هليياًل فهبي ْوْا بيهي ثهمه ه اْشرته  187أ ل معرانوه

ان م رشزتا ابلثزتواب ومبينزتا ماهيتزته للنزتاس وحمزتذرا مزتن العقزتاب ومبينزتا ماهيتزته . بشريًا ونزتذيرًا: 7 )اي أ هيزتا النزتإ ا 

 أ رسلناك شاهدا وم رشا ونذيرا(

ها النَّإي   -7ج يرًا {َايه أ هي  هزتذي ن زتًا وه ُم هرّشي دًا وه اهي لْنهاكه شه انَّ أ ْرسه
ِ
، واحض ان الصزتفاة الثالثزتة هزتذ  متعلقزتة 45اأ حزتزاب ا

ال جضور الشاهد خشصيا حضور عمل ووعي ، وذلكل صفة ال شارة  بشخز النإ جياته أ ن الشها ة ال تصح ا 

نذار مس مترة بعد النإ ابلرساةل غاهتا وابلعلامء والعقل  نسان.و اال   عىل لك ا 

 

Mohammad Riyad  

 شكرًا أ س تاغ اسان. 

 ر ي:
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 اتفقناو د  و ته احملد  للر  مل جيب عىل الرباهني العقلية ال  طرحهتا يف مقدم  ابنهتاءمناظري اأ س تاغ اسان 

 لعهل مل ينتبه لها جيداً  أ عيدهاكام أ جبت عىل أ س هلته. ذلكل  أ س هل أ ن جييب عىل 

 جحية  ول الرسول وفعهل وتقرير :الربهان العق  عىل 

. الرسول هو املبلغ عن ربه، ومن مقتضياة غكل أ ن يكزتون معصزتومًا عزتن اططزته  يف تبليزتغ الرشزتيعة وتطبيقهزتا 1

ن أ خطزته  يف تفسزتري الرسزتاةل وت يا زتا  وتفسريها، أ نه لزتو أ خطزته  يف التبليزتغ لفسزتدة الرسزتاةل وبطلزتت، وكزتذكل ا 

رسالته يه القرأ ن، فوجب عقاًل أ ن يكون معصومًا ليس فقزتط  أ نومبا  وتوضيحها وتفصيلها للناس تفسد أ يضًا،

 يف تبليغه هل، بل ويف رشحه وتفصيهل وت يانه للناس. 

. الرسول هو اخملاطب اأ ول ابلقرأ ن، فا ن مل يفهم كيل يفرس  ويبينه ويرشحه ويفصل أ حاكمزته للنزتاس، مفزتا  2

ن أ  رران ابختيار غكل أ ن هللا اكن عابثًا  اي ، وا   أ نه أ فضل من فهمه. لزم من غكل أ ن يكون ت يانزته هل ) زتواًل أ و ا 

 فعاًل( جحة عىل غري . 

. حزتزتىت لزتزتو  لنزتزتا أ ن الرسزتزتول اكن جيهتزتزتد مزتزتن تلقزتزتاء نفسزتزته يف فهزتزتم أ حزتزتاكم الترشزتزتيع، فزتزتا ن غكل ال يغزتزتدوا أ حزتزتد 3

ما أ ن احامتلني ماكنية و وع  ابفرتاض:ا  غ خيتار رسوال اططه  ا   لتبليغ رساةل مث يفرسزتها منه، وهنا يصبح هللا عابثًا ا 

 هذا الرسول عىل حنو مغاير لقصد هللا.

أ و أ ن يكون مصيبًا، فا ن اكن مصيبًا وال حماةل حىت ال يكون هللا عابثًا صار لقوهل جحة حىت ولو مل يكن رسزتواًل 

ن عرفنا .  تباع احلق ا   أ ننا مه مورون اب 

 

اأ مر ابلطاعة للرسول يف القرأ ن عىل أ نه ابلطاعة  اأ س تاغ اسان فه س تغرب من أ نه يفرس ال  اابةأ ما ابلنس بة 

 هل يف تبليغه للقرأ ن!!!!!

ال بدالةل و رينة من الس يا  أ و من رصحي ابلطاعة عام،  ابأ مرما  ليِل عىل هذا؟؟؟ فالنز  والعام ال يقيد ا 

 مفا يه  رينتك أ و  اللتك لتقييد أ مر الطاعة للرسول، العقل

 

تباع الرسول وطاعته ومل يقل ، كذكل لو اكن اأ مر كام تقول فلامغا و ه هللا اططاب مبارشة للمؤمنني بُضورة ا 

 مفعلوم أ ن القرأ ن لم هللا وذلكل ال يعو  ال ضافة لكمة أ طيعوا الرسول قورة أ و  اعي. وأ طيعوا هللا فقط



 12 

لهيم( مث أ مل يقل تعاىل  ليك اذلكر لتبني للناس ما نزل ا  كر اذلي أ نزل عليه هزتو غزتري وال نسمل كل ابن اذل)وأ نزلنا ا 

القرأ ن، فكيل يبني القرأ ن؟؟ أ ليس بتفسري  وتفصيهل ورشحزته، أ ولزتيس غكل معزتاًل يقت زت أ ن يكزتون هل  زتول 

ليه عىل أ نه ت يانه ورشحه؟؟؟؟  ينسب ا 

تعزتين فقزتط احلزتمك يف املنازعزتاة )فال وربك ال يؤمنون حىت حيمكوك فزتامي جشزتر بيزتهنم( مث يقول مناظري ان أ ية 

يف فهزتم  الاخزتتالفمن أ يزتن أ تيزتت هبزتذا التقييزتد جمزتد ًا أ و لزتيس الزتزناع يشزتمل ة، وأ  ول س بحان هللا، العا ي

 تث ت مرجعية  طعية لرأ ي الرسول يف غكل.  اأ يةهذ   اأ حاكم الرشعية وتفسري وت يان اأ اية القرأ نية،

 ويقول مناظري: 

سا هو مامل القدوة ابلنبيني اذلي ن مضوا يتعلق غكل ابملهنا والهدن واأ خال  معومًا ))))مفهوم اأ سوة والقدوة ا 

 وليس ابأ حا يث فالنإ محمد نفسه مه مور ابال تداء ابلنبيني  بهل.((((

من أ ين كل أ ن اال  تزتداء واأ سزتوة جمد ًا يفرض مناظري فهمه عىل اأ اية ويقيدها بغري  ليل وال  الةل. أ سه هل: 

 احلمك عام وواحض فهاة  ليِل عىل فهمك اطاص  ال تشمل اال  تداء والته يس ابلسلوك!!!!!!!

 

الطاعة متعلق ابلرسول ال  أ مرمناظري من بدهيية عند  هو ويه أ ن  انطال مث أ ن هناك نقطة هامة  داً ويه 

ن  ابلنإ، القرأ ن  . أ محد صبحي  – أ هلمو ع  رئيسوهذا التفريق ملزم هل وللقرأ نيني اذلين يقولون بذكل، بل ا 

وأ ن هزتذا  يقولون عنه أ نه أ بو القرأ نيني يقول عىل مو عه به نزته ال فزتر  بزتني الرسزتول والنزتإ، منصور وهو اذلي

 به أ هل التقليد. يعين حىت القرأ نيني غري متفقني عىل هذا التفريق، ابلتايل فالتفريق ملزم هل ال يل.  اءالتفريق 

 

اراهل الع  :  أ بو ا 

 يقول  .محمد رايض :

تنكرون جحية تفسري وتفصيل وت يان الرسول أ حاكم القرأ ن وأ نزتمت )أ ي القزترأ نيني( أ سه ل حماوري، كيل   أ خرياً 

جحة علمية،  الس تنتا اتمكتقومون ليل  ار بنرش أ جاث ومقاالة يف تفسري ورش  وتفصيل أ حاكمه وتعربون 

 أ حالل لمك حرام عىل الرسول!!!!!

 الر :
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ه ومع غكل اكنوا ينا شزتو  ويسزته لو  هزتل هزتذا ويح أ م بيان النإ ملن عارص  الشك جحة لسامعهم من النإ نفس

 فهمك اطاص، وهذا يعين أ  م ال يعدون فهم النإ ورأ يه جحة بذاته .

سا  ،وحنن ال نرفن بيان النإ اذلي حص س ند  ومتنه وال ميكن أ ن نعرف حصة املنت ونس ته للنإ من الس ند و ا 

ر اع املنت للقرءان والعمل نزاهل حتت النز أ و املفهوم املتعلق به فا ن شهد هل ابلصواب  من املنت وهذا يقت  ا  وا 

ن احلديث حصيح املنت ونقبهل ا ن حص س ند  عىل غلبة الظن ، ولكن كتابع وفرع أ صل شهد هل وابلتزتايل  : لنا ا 

، والفهزتم اكمزتن يف الزتنز القزترءاين ميكزتن للعلزتامء أ ن  ليس هو جحة أ و ارهان بذاته واحلجزتة و الربهزتان للقزترءان

ن و د املاء بطل التميم، ي   واأ وىل تالوة القرءان اأ صل مع جواز غكر احلديث بعد  ملن يشاء .س تنبطو  ، وا 

 . ذلكل  لنا نبوة محمد لقومه ورسالته للناس مجيعا

فزتاأ مر  يزتين ومفهزتوم أ ان ، أ و غزتريان  ، واملوضوع ليس يف جمال أ ن تصطلح أ نت أ ومل جتب عن السؤال اأ ول 

 ساين  رءاين وغري ملزمني مبصطلح اعتباطي.الس نة مفهوم ل 

عا ة حلصول اجلواب يف كتاب  السابقة .والقرءان فر  بني مفهوم الس نة ومفهوم احلديث   وال حا ة لال 

 

 السؤال الثاين

يس تقل ابلترشيع عن القرءان مبعىن ال يؤسس حكام رشعيا  ديدًا، وهذا يعين  ال احلديث جيد أ نك اعرتفت أ ن

وعىل افرتاض حصة احلديث للنزتإ فهزتو مزتن ابب  هو املصدر الترشيعي اذلي يؤسس حكامً فقط ،أ ن القرءان 

طريقزتة التعامزتل معزته ترجزتع للقزترءان والعزتمل حرصزتًا فهزتو اتبزتع وفزترع  التفسري والبيان واليشء غري غكل ، ومعليزتاً 

يتجزتاوز   ابلقزترءان وال يمكزتن فهمزته وسزت نداً  احلزتديث الصزتحيح متنزتاً  اأ ولوحمكوم وليس حاكامً، ورجعنا للمربزتع 

ليه العلامء .  ويصل ا 

 السؤال الثالث:

ال القرءان بناء عىل لمك وموافقتك الضمنية أ ن  الرشع مصدر  القرءان فيعين أ نه اليو د مصدر رشعي  يين ا 

ولهام يرجعان للمصدر القرءاين فهو حمل الفهزتم  وكذكل الاجهتا ،  هو أ لية فهم والقياس ليس مصدراً ، فقط 

 ادلراسة والتفكري.و 
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Mohammad Riyad: 

ن وافق منت احلديث القران  . وها أ ان أ نقل لمه لمك كام هو، اي  وم أ عتقد أ ن مناظري سمل يل ججية الس نة ا 

)))) وحنن ال نرفن بيزتان النزتإ اذلي حص سزت ند  ومتنزته وال وهذا ما نقوهل وبذكل ال يبقى بيننا و ه طالف: 

ر زتاع املزتنت للقزترءان والعزتمل  ميكن أ ن نعرف حصة املنت سا من املنت وهزتذا يقت زت ا  ونس ته للنإ من الس ند و ا 

ن احلديث حصيح املنت ونقبهل ا ن حص س ند   نزاهل حتت النز أ و املفهوم املتعلق به فا ن شهد هل ابلصواب  لنا ا  وا 

نهتيى لم اأ س تاغ اسان وسمل لنا مبا نقول وامحلد هلل عىل نعمعىل غلبة الظن(((   . االتفا ة ا 

السزت نة ليسزتت مصزتدرًا مسزت تقاًل حنن نقول و لنا يف املايض وكت نا وأ جاثنا منشورة ومتزتداوةل أ ن  املسه ةل الثانية

سا يه مصدر اتبع   كام أ  ر يل مناظري. للترشيع وا 

الس نة مزتن وأ ان هنا أ  افع عن  املسه ةل الثانية: الرشع عندان مصدر  العقل والقرأ ن والس نة ال  يه مبينة للقرأ ن

انحية مبدئية أ ي من حيث كو ا  ول الرسول وفعهل وتقرير  وليس عن كتزتب اأ حا يزتث الزت  تعزتا ابلتزتدليس 

 والزتوير.

 شكرًا لمك. 

 

اراهل الع  :  أ بو ا 

 من أ ين يس تقي الناس  يهنم ؟؟ 

لهية املقدسة.   من الكتب اال 

لهية ومقدسة ويؤخذ مهنا  ين؟؟  فهل كتب الروااية ا 

ن كتب   رشاف النزتإ اأ عظزتم عليزته الصزتالة و -املصدر الثاين للترشزتيع –احلديث ا  السزتالم . بزتل  مل تزتدون اب 

الضياء املقزتديس  . و458البهيقي  هزت.و 256هزت .والبخاري تويف  179 ونت يف أ زمنة وأ مكنة خمتلفة مفاكل تويف 

  هزت. 11هزت. بيامن تويف النإ اأ عظم  643

 مة  بل أ ن تدون الروااية:معلوم الظروف ال  مرة هبا اأ   و

 اكحلروب ادلاخلية كحرب صفني وغريها  -
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وتفر  املسلمني س ياس يا وظهور ادلوةل اأ موية مث العباس ية وال  أ صبحت التباري فهيا بوضع الروااية عزتىل  -

 مذهبية وغريها. سواء أ س باب س ياس ية أ و –لسان النإ اأ عظم 

 صارن وغريمه.مامل الهيو  ن و خول أ  وام بثقافاهتم -

 30. بيزتامن مسزت ند أ محزتد حزتوايل  500, مفوطه  ماكل ال يتجاوز فيه الزتروااية و د اختلفت هذ  الكتب كام وكيفا

 أ لل. مع العمل أ ن ماكل اكن أ  رب زماان وماكان للرسول الكرمي حيث اكن يف املدينة. 

مزترة واحزتدة بيزتامن تلميزتذ  مسزتمل  ولومفثال البخاري يشرتط املعارصة وثبوة اللقاء و د اختلفت رشوط احملدثني 

غا الزتمنا برشط البخاري سقطت مئاة الروااية ال  رواها تلميذ  مسمل.   يشرتط املعارصة فقط. وا 

رواية املدلس فهيا ثالثة أ  وال: مفهنم من  . مفثالً واختلفوا يف طريقة توثيق الراوي أ و تعديهل, واختلفوا يف املعايري

واترة لزتيس  يزتن حسزتب القزتول  ومهنم من  بلها برشوط. فتزتارة يكزتون  ينزتاً   ها مطلقاً  بلها مطلقا, ومهنم من ر 

 اذلي ته خذ 

 :ملا س بق حنن نرفن أ ن تكون هذ  الكتب ) وعىل رأ سها البخاري ومسمل(جحة يف الترشيع أ س باب كثرية و

  زيد وأ نقز وأ بدل فهيا فاخرت ها التحريل والزتييل جبميع صور أ نه  د  -

 رضاع الكبري( -رمج الزاين -) امليت يعذب ابلباكء عليه تواهئا روااية ختالل كتاب هللاوث ت اح  -

 :هلل والنإ والقرءان اال ساءةواحتواهئا عىل  -

 به ن هللا هل صورة وأ ن هللا سوف يرن يوم القيامة ..اخل .التجس ل والتش يه روااية  * مفثالً 

ن  ن هيرم هذا تقم وءوأ نه  ال نب ا وأ نه أ را  الانتحارالنإ حسر وأ نه ماة مسموم* وروااية تقول ا  اة اكغبة ) ا 

 الساعة(.

ن  .وأ اية  د أ لغيت من القرءان بعن هذ  السزتور جحمزته يزتوازي جحزتم سزتورة البقزترة  سوراً * وروااية تقول ا 

غا زنيزتا فزتارمجوهام بزته مامزتل ) الشزت ي  و أ لغيت تالوهتا وحذفت من القرءان لكن بقي حمكهزتا معمزتوالً   الشزت يخة ا 

 البتة( 

  رءانية مامل ) ال وصية لوارث(. وروااية أ لغت أ حاكماً -

 أ و رواية تقول أ ن املعوغتني ليس تا من كتاب هللا. 
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ن ا .اخل من هذا لش يطان اس تطاع أ ن يضع أ اية عىل لسان النإ فهيا مد  لل صنام ويقرأ ها للناس..أ و تقول ا 

 الهراء وغري  الكامري الكامري

 (. لو دوا فيه اختالفا كثرياً ) ولو اكن من عند غري هللا

 لهذ  اأ س باب وغريها كثري نرفن أ ن تكون هذ  الكتب مبا حتويه جحة يف الترشيع.  

 هل تطبيق الرسول حمفوم مامل القرءان ؟ 

 هل تطبيق الرسول هو ما ة احلديث النبوي؟ 

 يدرس ؟ يفهم وال هل القرءان جا ة لتطبيق الرسول ويضيع  ونه وال

عال زتة لهزتا  بس نة معلية متتابعة اتبعة حلمك  زترءاين وال أ ىتطبيق تتلكم هل هو الصالة و احلا فهذا ت  أ يوعن  

 ابحلديث؟ 

يؤسزتس مفهومزتا  يس تقل عن القرءان فهزتو ال  وكل تطبيق الرسول يعين نفي عنه أ نه مصدر ترشيعي ابتداء أ و

ميانياً   حكامً رشعيًا .  وال ا 

 ريقة وهذا متحقق ابلصالة و احلا فقط.نه يشء مع  هل طأ   وكل تطبيق يعين 

 

ن س نة الرسول صىل  -رمحه هللا تعاىل –الش ي  اجلليل أ مني انيل غايب  يقول أ مري املعزتةل يف و تنا املعارص ا 

لينا عرب  نواة أ ربع يه :  هللا عليه وسمل  د وصلت ا 

 وهام : -قناة الرابعة وما هيمين مما  اهل الش ي  اجلليل رمحه هللا تعاىل هو القناة اأ وىل وال -

ىل أ ْن يصل اجليل عرب وليس روايًة عن اجليل اذلي  بهل - ناة نقل اجليل نقاُل معليًا  -1 مخسٍة  عن اجليل  بهل ا 

وثالثزتزتني جزتزتياًل، ا ىل جيزتزتل الصزتزتحابة، اذليزتزتن شزتزتاهدوا معليزتزتًا صزتزتالة الرسزتزتول صزتزتىل هللا عليزتزته وسزتزتمل، وصزتزتيامه 

يس املبارش، نقاُل حيًا مستند  احلس، فهذا الطريق أ مه طريق ملعرفزتة ..... فهذ  مصدرها النقل احلوجحزته....اخل

 س نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، هذا الطريق واجب االتباع والطاعة وخمالفُته بال عذر كفٌر مع .

2-........... 

3-............ 
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وثقاة أ هزتل السزت نة وامجلاعزتة  الثقاة،املصدر الرابع جّر البالء عىل اأ مة، وال زال، وهو ما يسمى ارواية  -4

احلشوية، غري ثقاة الش يعة اأ مامية، ونقل الثقاة نقل يتعارض ويتنا ن، بل يتعارض ويتنا ن نقل الواحزتد 

العدل الضابط، ويتنا ن مع القرأ ن، بل ويتنا ن مع عامل الشها ة واختلط حابهل بنابهل ، فكامري من اأ حا يزتث 

ىل الصحيحة عند أ هل الس نة وامجل اعة يه أ حا يث تفيد التجسزت ل مامزتل حزتديث الصزتورة ا ىل حزتديث الزتزنول ا 

أ حا يث الرؤية. وأ حا يث هتز بل هتدم نظرية الالزتام ابال سالم ويه مجموعة نظام البدائل أ و  زتل يه صزتكوك 

حياء لي  القدر أ و هذا القدر من   ةملائزت ومامل حديث الر ل القاتزتل والهتليل التس يحالغفران ! بفعل احلا. أ و ا 

من اأ نفس، وحديث أ م  ليس علهيا عذاب، وأ حا يث الشفاعة أ هزتل الكبزتائر بعزتد املزتوة، وأ حا يزتث عزتدم 

ىل  انهبا وأ حا يث فداء أ هل اذلنوب من أ مة محمد اهيزتو ي  اطلو  ابلنار للعصاة اذلين فعلوا أ فعااًل هيون الكفر ا 

بزتل وصزتورة الفاضزتلني   عليه، وصزتورة محزتزةأ و نرصاين، وته يت أ حا يث أ خرن لهتز صورة الرسول صلواة هللا

من الصحابة مامل حديث احلوض اذلي يُذا  عنه أ حصاب الرسول، وحديث رضزتاعة املزترأ ة للكبزتري أ ي ملزتن اكن 

ايمهس نة مامل حديث سه  بنت سزتهل وحزتديث س تصزتاحلون الزتروم صزتلحًا أ منزتا فتغزتزون أ نزتمت  15أ كرب من   وا 

ليه مفزت  أ معزت ابحزتة اأ رض جليوشزتهم  التبعيزتةى العزتني والبصزترية ليجزتزي وتغمنون، وهو حديث استند ا  للكفزتار وا 

ومتاريس وأ كياس رمزتل لصزتا  اأ مزترياكن والغزترب يف حزترب العزترا  وأ حا يزتث  متكأ والر ال املسلمني ليكونوا 

 الرؤاي الصاحلة ال  جعلتنا ننتظر انتصار العرا   ون  خول املعركة.

ال ما س بق اين من فين من صورة القناة الرا بعة وأ فاعلهيا ويه مع أ  ا جمر   ناة وحاةل ا عاء خالطه الهون ا 

 أ  ا صورة بلغت من التقديس أ  ا  اضية عىل القرأ ن.

عزتا ة بنزتاء العقزتل اال سزتالا بنزتاء حصيحزتًا متينزتًا البزتد مزتن  بزتول حتزتدي اأ فزتاكر الزائفزتة همزتام حزتاول  ففي س يل ا 

عطاء  دس ية لها ولعلامهئ  ا منذ القرن الثاين الهجري وحىت اليوم !.املفسدون يف اأ رض من ا 

وبعد سالمًا سالمًا ملن ال يفهم! و عوة حارة للفهم واحملاورة واجلدال واحلجاج والنقزتا  ملزتن يريزتد أ متزته اطزتري، 

ىله وويٌل ويٌل ملن أ خذ يرتز  أ و يش هتر عىل حساب متتني مسِل الضياع والتوهة. 
ِ
ي ي أ ْ ُعزتو ا ذي ي سه ي ))  ُْل هه

ي  نه الُْمرْشيكينيه (( اَّللَّ ا أ انه مي مه ي وه انه اَّللَّ ْبحه س ُ َّبهعهيني وه ني ات مه ٍة أ انه وه ريه هصي  ( .108)يوسل: عهىله ب

 لبيك اي رسول هللا !
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اّن عىل البصرية سزتائرون وسزتالم عزتىل  ىل يوم ادلين فا  اي من خاطبك هللا ابأ ية السابقة ويه خطاب أ تباعك ا 

 عواان أ ن امحلد هلل رب العاملني.عبا   اذلين اصطفى وأ خر  

 انهتيى لمه رمحه هللا.

 

Mohammad Riyad : 

لقد بدأ ة بعرض أ  ل  العقلية عىل حماوري وطلبزتت منزته أ ن يزتر  عزتىل السالم عليمك. شكرًا ملتابعتمك الرائعة، 

 ثالثة اراهني عقلية فمل ير  عىل أ ي مهنا، 

 والالزتزتامواال  تداء به والتزته يس بزته  به مر  والالزتامالرسول  وعرضت عليه أ  ةل القرأ ن ال  تفيد بوجوب طاعة

به مر  وكونه مبينًا لتفسري القرأ ن ومفصاًل جملمهل، فه  اب مناظري به ن املقصو  هو القرأ ن غاته بال  ليل أ و  الةل 

 ختصيز عامة أ و خاصة. 

غا فهذا ما نقوهل.  ارتفعمث أ  ر يل به نه يقبل احلديث ا ن حص متنه ووافق القرأ ن وأ ان أ  ول هل   اطالف ا 

مث رجع يف مداخلته اأ خرية، لهيامج البخاري ومسمل، مع أ ين أ علنت يف مقدم  ويف سطرها اأ ول أ ين ال أ عترب 

 البخاري ومسمل وغريمه جحة ومه ليسوا كت نا أ ي املعزتةل عىل أ ية حال. 

ثباة جحية  ول الرسول ومعهل وتقرير  مزتن سا أ ريد ا  انحيزتة مبدئيزتة، بعزتد غكل نزتتلكم يف السزت ند  و د بينت أ ين ا 

ثباة، وامحلد هلل انه أ  ر يل بذكل.  واملنت وطر  اال 

النز لكه بعد غكل  رأ ان أ و حديثًا ليكشل عن  ويه يتوأ خرياً يبقى العقل عندان هو مصدر التحسني والتقبيح  

 .رصحي العقول يف غكل

 

 بوجو ي معمك. اس متتعتلمك مجيعًا،  اً شكر  

 

ارا  هل الع  :أ بو ا 

عنزتدان ولكزتن  هو مفهوم مشرتك بيننزتا كل! اً  رار ا   لنا من البداية أ ن القرءان هو املصدر الترشيعي فقط وليس 

ن حص وفق رشوط  رءانية فهزتو حتصزتيل حاصزتل مفعل وغري مفعل عندمك،  واحلديث ليس مصدرًا ترشيعيًا، وا 
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لزام وحنن ن  ارهان مع اس تغناء القرءان عنه، وليس جحة بذاته وال قبل ابأ حا يث املتعلقة ابلتعبداية مع نفي اال 

 هبا 

أ ما املصدر هو من صدر وتعين ادلخول لليشء واطروج منه مبعلوماة أ و حمك، وبناء عىل غكل العقزتل لزتيس 

سا هو   والفر  كبري بني مفهوم املصدر وادلليل.   ليل،مصدرًا وا 

ومزتع غكل  مصدرًا ترشيعيًا وأ نت أ  ررة بذكل بداية ، وسواء  جمت الس نة ابحلديث أ و أ فر هتا فالكهام ليسا

ميزتاين أ و ترص عىل وضعها حتت عنوان املصا ر الرشعية ادلينية  رمغ أ نك تزترفن أ ن يؤسزتس احلزتديث مفهزتوم ا 

ضزتزتبط املصزتزتطلحاة والتسزتزتلل للمفزتزتاهل  ا ىلوواحض مزتزتن احلزتزتوار أ ن اأ مزتزتر حيتزتزتاج  حزتزتمك رشعزتزتي أ و خزتزترب ايزتزتإ

ريق بني الس نة و احلديث ، وبني النإ والرسول والعجيب رفضك لكتب اأ حا يث مامل التفاملنضبطة  رءانيًا، 

 وا ع هل فهو ومه غهين فقط . كجهد برشي ، وتدافع عن مفهوم نظري ال

 

اتحةأ شكر اأ س تاغ ادلكتور محمد رايض عىل سعة صدر   الفرصة يل للحوار معه, عىل أ مل حزتواراة أ خزترن  وا 

  ا مة. 

 ني.وامحلد هلل رب العامل

 

 انحج سلهب : 

انهتاء املناظرة بني ادلكتزتور محمزتد رايض  ابملناظرة وأ علن رمسياً  والالزتامأ شكر اأ خوين الكرميني عىل املشاركة 

 واأ س تاغ اسان النهبان. 

 املتابعني وطيب هللا أ و اتمك. اأ خوةوأ شكر مجيع 

 يف حفك هللا ورعايته. أ تركمك مجيعاً 

 متت املناظرة.

 

 (1ملحق )

 ناظرة عىل شلك حوار بني )معزتيل وحنيل( / بقمل اأ س تاغ سامر ا سالمبويلامل 
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 نقا  بني مسلمني )حنيل ومعزتيل(

 املصدر الترشيعي ادليين هو القرءان فقط . احلنيل:

 مصا ر الترشيع أ ربعة: العقل والقرءان و الس نة والقياس. املعزتيل:

 ماغا تعين الكمة الس نة؟ احلنيل:

 س نة مصطلح معروف يشمل فعل و ول وا  رار النإ محمد.ال  املعزتيل :

 وهذا املصطلح هل هو  رءاين ولساين ؟ احلنيل:

 ل، تصا  عليه مجهور العلامء ، وال مشاحة ابالصطال . املعزتيل:

 وهل الاصطال  عىل يشء جيعهل علامً وجحة وملزم لل خرين؟ احلنيل:

 ال هيم اأ سامء املهم املضمون. املعزتيل:

غا أ  خلت حتت مفهوم السزت نة مزتا لزتيس مهنزتا ، لزتمك الفعزتل غزتري حزتمك القزتول أ و حزتمك  احلنيل: أ ي مضمون، ا 

اال  رار، وأ ثناء ادلراسة والنقا  البد من ضبط املفاهل بشلك علمي مربهن عليزته ولزتيس اعتباطيزتًا وغزتري حمزتد  

 وحيتوي لك يشء.

 أ ان غري ملزم ابصطالحك وتعريفك لل مور.املعزتيل: 

أ ان ال أ صطلح شيئاً  أ ان أ عرض مفهوم  رءاين لساين وهو يلزمك ، هل السزت نة يف القزترءان أ و اللسزتان  يل:احلن 

 العريب تتعلق ابلقول واحلديث أ م ابلفعل والطريقة الثابتة ؟

 ال تلزمين بطريقة للنقا  خاصة امك. املعزتيل :

 هو يلزمك.وهل يو د طريقة خاصة بنا وخاصة امك ، هذا عمل وارهان و  احلنيل:

 عندان الس نة يه فعل و ول وا  رار. املعزتيل:

 طيب، هل ميكن للمصدر الترشيعي ادليين أ ن يكون ليس وحيًا من هللا؟  احلنيل:

 طبعًا، ال يصح أ ن يكون املصدر ادليين ليس وحيًا من هللا .املعزتيل: 

ل  احلنيل:  هيي؟هل أ فهم من لمك أ ن الس نة الك ما حتوي حسب تعريفك يه ويح ا 

لهيًا. املعزتيل:  ل، الس نة ليس وحيًا ا 
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 جعيب ، وكيل وضعهتا مع القرءان مكصدر تين ويه ليس وحيًا؟ احلنيل:

 حص ليس وحيًا ولكن مدعومة ابلويح وحتت املرا بة .  املعزتيل:

نقطزتة  جيد، أ نت أ  ريت أ ن فعل النإ و وهل وا  رار  ليس وحيًا، مبعزتىن أ ن السزت نة لزتيس وحيزتًا، هزتذ  احلنيل:

 ث هتا.

 أ ان  لت غكل  بل  ليل فمل ته ة جبديد. املعزتيل :

 هل النإ جيهتد؟ احلنيل:

 ال يصح عىل النإ أ ن جيهتد فهو مبلغ ومطبق للويح. املعزتيل:

 ولكن  لت أ ن الس نة ليس وحيًا، وهذا يلزمك أ ن النإ جيهتد بفهمه و راس ته للقرءان . احلنيل:

ن صزتدر للوا زتع ميكن أ ن جيهتد ولك املعزتيل: ىل الوا ع  بل أ ن يصزتوبه الزتويح هل ، وا  ن ال يصدر منه الاجهتا  ا 

واكن خطه  فرسعان ما يصوبه الويح، وهذا ما  صزتدته ازتالكا السزتابق السزت نة ليسزتت وحيزتًا ولكزتن مدعومزتة 

 ابلويح وحتت املرا بة ، فاجهتا  النإ هو مرا ب ابلويح ومو ه للفهم الصواب.

ميانيزتًا أ و خزتربًا ابيزتًا خزتارج  هل هذا املصدراحلنيل:  املدعوم ابلويح واملرا ب يؤسس حكامً رشعيًا أ و مفهومًا ا 

 القرءان و ونه مس تقاًل؟

أ كيد اجلواب هو النفي ، فهذا املصدر يتعلق ابلرش  والتفسري والتطبيق وليس ابلته سيس ليشزتء ممزتا  املعزتيل :

 غكرة .

ادليين فقط، ومزتا غكرتزته  حُضزتتك جتزتاوزًا السزت نة مصزتدر هزتو يعين أ ن القرءان هو املصدر الترشيعي  احلنيل:

سا فلنقل افرتاضًا مصدر تعلميي مع . لهيي وا   ليس مصدر ترشيع وحمك ا 

 ال مشاحة ابالصطال  ، ال هيم التسمية املهم مصدر  يين. املعزتيل: 

يو د فزتر  بزتني املصزتدر حنن بصد  نقا  و راسة علمية أ صولية وليس حديثًا عاميًا شعبيًا ، وذلكل  احلنيل: 

 الترشيعي واملصدر العم .

 ال تلزمين بطريقتك وتقس اميتك و اصطالحاتك. املعزتيل:

 طيب، هل ميكن للمصدر واحلجة أ ن يكون ظين الثبوة؟احلنيل: 

 املصدر واحلجة و الربهان ينبغي أ ن يكون  طعي الثبوة أ نه سوف يمت البناء عليه .املعزتيل: 
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 ملدعوم ابلويح  طعي الثبوة ؟هل مصدرك ا احلنيل:

 حديث حسب ما غكر أ حد اأ مئة. 300يغلب عىل الس نة  ظنية الثبوة، ومل يصح عندان أ كرث من  املعزتيل:

هل ميكن للمصدر أ ن يكون معظمه ظين الثبوة، وخيضزتع للتصزتحيح والتضزتعيل والقبزتول والزترفن،  احلنيل:

لزمة للمسلمني أ م يه رأ يه ورمبزتا عنزتد املعزتزتةل غاهتزتم مل ال  ثبتت عند أ حد أ مئتمك م 300وهل هذ  اأ حا يث 

 تث ت ورمبا يه يت أ خر فال يث ت عند  يشء ، فيس متر املصدر املدعوم ابلويح ابلتقلز حىت خيتفي؟

أ ان أ ث ت الس نة مكصدر من الناحية املبدئية وليس العملية و التفصيل، وال أ  افزتع عزتن كتزتب احلزتديث  املعزتيل:

 البخاري ومسمل والاكيف  فهيي هجد برشي ...لكها وعىل رأ سها 

هو حاةل غهنية عاطفية فقط وليس لهزتا ترمجزتة عزتىل  الس نة عندكأ فهم من لمك أ ن مفهوم مصدرية  احلنيل:

 أ رض الوا ع؟

 ال تقولين ما مل أ  ل، وأ ان غري ملزم اكيل تفهم. املعزتيل:

 لنإ أ و لكمة محمد أ و حىت الرسول؟هل لكمة الس نة و احلديث  أ تت ابلقرءان مع لكمة ااحلنيل:  

اأ مور ليسزتت هبزتذا الشزتلك وال تلزتزمين بطريقزتة  راسزت تك ونقاشزتك ، لزتيس مزتن الُضزتوري أ ن تزته يت املعزتيل: 

 اللكمة مقرتنة الكمة النإ أ و الرسول ولكن أ تت ابملعىن و املفهوم عندما أ ىت نز به مر طاعة الرسول.

 ن الكمة النإ أ و لكمة محمد؟هل أ ىت ابلقرءان أ مر الطاعة مقرت  احلنيل:

رجعت لل سلوب غاته ، أ ان غري ملزم بطريقة نقاشزتك فزتال تلزتزمين هبزتا ، أ مل يزته ة أ مزتر الطاعزتة مقزترتن  املعزتيل:

 ابلرسول،؟

هزتل أ فهزتم مزتن لمزتك أ ن  الةل لكمزتة النزتإ و الةل لكمزتة الرسزتول ويف أ ي سزت يا  أ تيزتا يكزتون املعزتىن  احلنيل:

 عين أ طيعوا النإ ؟واحد، مبعىن أ طيعوا الرسول ي

 هذ  أ مور خاصة امك الهتمين وال تلزمين مبصطلحاة أ نمت وضعمتوها، والتفريق بني النإ والرسول.  املعزتيل:

 أ ليس عندك اططاب القرءاين خطاب حق وحممك وصد  ومزن  عن احلشو والعبث؟احلنيل: 

 أ كيد اططاب القرءاين حممك وحق وصد . املعزتيل:

غا اختلزتل املبزتىن اختلزتل املعزتىن، ويه  اعزتدة منطقيزتة علميزتة أ ال يل احلنيل:  زمك هذا القول ابال  رار بقاعزتدة ا 

  رءانية لسانية وليست خاصة بنا ؟
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 القاعدة صواب ولكن تطبيقها من  بلمك خطهأ. املعزتيل:

 طبقها أ نت عىل مفهوم الس نة و احلديث، ومفهوم النإ والرسول؟ احلنيل:

و د بينت كل الفكرة وأ مقت عليك احلجة به ن الس نة مصدر  يين ملزتزم لنزتا وهزتو ممكزتل املوضوع كبري  املعزتيل:

ال كيل تص  وحتا وتزي؟   للقرءان يف التفاصيل العملية، وا 

ال تزنل للفروع طاملا أ ن اأ صل مل يث زتت ، وحنزتن نفزتر  بزتني مفهزتوم السزت نة ومفهزتوم احلزتديث كزتام أ ىت  احلنيل:

، فالصزتالة نزتزل حمكهزتا ابلقزترءان وهيئهتزتا العامزتة وأ ىت ابلسزت نة كطريقزتة معليزتة التفريق ابلقزترءان واللسزتان العزتريب

ممارسة التفصيل العم  لها امللحق ابحلمك القرءاين، واس مترة ابأ مة تتابعًا  ون سزت ند وال عنعنزتة وال عال زتة لهزتا 

لزتزام  ابحلديث  ط، وما أ ىت من أ غاكر وأ  عية يف الصالة ابحلديث هو عىل س يل الاختيار النبوي وال يفيزتد اال 

 به. وكذكل احلا.

 أ نمت تناورون ابأ لفام وتس تخدمو ا حسب مزاجمك وما تريدون . املعزتيل:

 طيب، أ ان فهمت من لك لمك، التايل: احلنيل:

لهيًا. -1   الس نة ليس وحيًا ا 

 نإ.الس نة مصطلح ليس  رءانيًا وال لسانيًا هو خاص مبا وضعه العلامء   ول وفعل وا  رار ال  -2

 الس نة مصدر مع  وتعلل ورش  وليس مصدرًا ترشيعياً  -3

 القرءان هو املصدر الترشيعي فقط  -4

 املصدر ينبغي أ ن يكون  طعي الثبوة -5

 مصدر الس نة يغلب عليه ظنية الثبوة  -6

 ومل يصل الكتاب اذلي حواها حديث ورمبا أ  ل 150مل يث ت عندمك أ كرث من  -7

ميانيًا وال تث ت خربًا اي ياً الس نة ال تؤسس حكامً  -8   ترشيعيًا وال مفهومًا ا 

 وضعها مع مصدر القرءان حتت عنوان مصا ر الترشيع هو وضع جمازي فهيي ليست من مصا ر الترشيع . -9

 الس نة اجهتا  النإ ولكن مدعومة ابلويح مكرا بة . -10

ل  -11  يناالس نة غري حمفوظة ومل يتعهد هللا جفظها ميكن أ ن ال تصل ا 

 ال هيممك لك كتب احلديث املعروفة من لك امللل ويه هجد برشي  -12
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 ال تفر ون بني مفهوم الس نة ومفهوم احلديث. -13

 ال تفر ون بني مفهوم مقام النإ ومقام الرسول. -14

غا اختلل املبىن اختلل ا -15  ملعىن.ال تفعلون القواعد اللسانية املنطقية أ ثناء  راسة القرءان مامل  اعدة : ا 

 تقيدون أ نفسمك ابملصطلحاة ولو خالفت القرءان و اللسان العريب . -16

 تضعون الس نة مكصدر مع القرءان رمغ أ نه ال يصح وضعها معه حتت عنوان مصا ر الترشيع . -17

 الس نة فرع وليست أ صاًل، وال تقوم بذاهتا وال جحة وال ارهان -18

ن مصدر الس نة هو ممكل ملصدر القرءان .تس تخدمون لمًا كبريًا ومبالغ فيه و  -19  خطه  عندما تقولون: ا 

 القرءان هو املصدر احملفوم واملس متر يف اأ مة وهو مس تغن عن غري  واكمل يف ترشيعه  -20

 ما رأ يك هبذا الالكم  اخملترص لفكرك و ناعتك عن مفهوم مصدر الس نة وجحيهتا هل هو غري صواب؟

التفصزتيل، واملهزتم حنزتن نث زتت مصزتدر السزت نة مبزتدئيًا  ون تفاصزتيل ويه ممكزت   ليس لكه صوااًب وهبذا املعزتيل:

 للقرءان.

مو فمك و ولمك مبصدرية الس نة رمغ اضطراب التعريل العلمي لها واطلط مع مفاهل أ خرن  هو حاةل   احلنيل :

لنزتاس، ويرتتزتب عليزته غهنية ال وا ع لها ، وختبط علمي خطري يف ما ة اأ صول، ومناورة و رمبا مسايرة  لعامة ا

ضالل وضياع،وترس ي  مصدر الس نة مبعىن احلديث يف اأ مة واال رشاك به مزتع كتزتاب هللا وهزتو لزتيس مصزتدرًا 

 ترشيعيًا ابعرتافمك، وال ينطبق عليه مفهوم املصدر أ و احلجة والربهان. 

نه املصدر الترشيعي ادليين فقط رمغ أ   نمك تقولزتون بزتذكل القزتول، والغريب أ نمك تطعنون مبن يتبع القرءان ويقول ا 

وتهتمو م ابلسطحية وعدم العمل مع أ ن الواحض أ نمك ال عمل دليمك وتتخبطون ختبطزتًا ابملصزتطلحاة الزت  تقزتدمو ا 

 عىل كتاب هللا واملنطق واللسان العريب .

 انهتيى.

 (2ملحق )

 مداخ  هممة و مية بقمل اأ س تاغ/ عبد اجمليد عقيل

 اأ خوة واأ خواة الكرام



 25 

جنا  هذا احلوار الفكري الغين وتقدميه للقزتار  بشزتلٍك بسزت يطٍ أ و     بل لك يشء أ ن أ شكر لك من سامه يف ا 

زتان النهبزتان، وتعزتاو ام معزتًا عزتىل تلخزتيز  ين ادلكتزتور محمَّزتد رايض، واأ سزت تاغ اسَّ وسلس بفضل ُريق املتحزتاوره

جال الفكري بني الفكر املعزتيل وفكر املسلمني احلنفاء، واطروج منزته مبحتزتون معزتريف يزترثي عقزتل القزتار   السي

 ويساعد  عىل اال طالع عىل وهج  النظر املعروضتني عىل عقهل.

هتَّفيقه املعزتةل واملسلمون احلنفاء عزتىل ماكنزتة العقزتل الكبزترية يف فهزتم رسزتاةل هللا واسزت تنباط      و من امجليلي أ ن ي

ىل اأ حاكم الرشعية وأ مور ادلين وادلنيا مهنا، وهو ما يشلّكي أ رضيةً   مشرتكة واسعة ميكن البناء علهيا للوصول ا 

نقاطي تالٍ  أ خرن مشرتكة، أ و عىل اأ  ل ليدرك لك طرف أ ن مناظر  اليوم هزتو يف الوا زتع رشيكزته يف  ضزتيته 

وحربه الفكرية الها فة لتحرير املسلمني من اراثن اجلهل والسلفية والظالمية.. وبوصفي منارصًا للفكر اال سزتالا 

ى جتزتاوزًا ابلفكزتر القزترءاين، أ و  أ ن أ عزترض بعزتن النقزتاط املهمزتة اسزت تكاماًل ملزتا عرضزته اأ سزت تاغ احلنيل، املسم

 اسان النهبان من طرفنا يف زمحة الو ت.

ان  د أ  اب علهيا بوضو ، لكن اس تجابًة لرابة   وأ بدأ  ابال  ابة عىل اأ س ه  الثالث ال  أ رن به ن اأ س تاغ اسَّ

 .وبة بطريقٍة متسلس ادلكتور محمد رايض يف تقدميي اأ ج

زت   ٌ َّزتام أ ان بهرشه ن زتاء َا  طَّ نساٌن خه ٌ وا  د بهرشه السؤال اأ ول لدلكتور رايض جييب عليه القرءان غاته يُقير  به نَّ النإَّ ُمحمَّ

ّيزته فليعمزتل معزتاًل صزتاحلًا وال يرشزتك بعبزتا ة ربزته أ حزتدًا{  هٌل واحٌد مفن اكن يرجو لقاء رب لهمك ا  يلَّ أ نَّ ا  ماملمك يوىح ا 

زتلَّ هللُا كله  ١١٠ة الكهل سور ّريُم مزتا أ حه ا النإ  ليمه حُته ،فيعاتبه هللا ابططاب القرءاين يف عدة مناس باة: َاي أ هي 

،و زتد نزلزتت سزتورٌة اكمزت  مزتن اثنتزتني وأ ربعزتني أ يزتة يه  ١ت تغي مرضاةه أ زوا ك وهللُا افوٌر رحل{ التحرمي، ،

ه وتصويبه  " يف معاتبة هللا لن يّي لسلوكه عنزتدما عزت س وتزتوىلَّ يف و زته اأ معزتى..!، وأ مزتر  أ ن يتقزتي سورة "عه هسه

كيزتاميً  نه عهليزتاميً حه ه اكه نَّ اَّللَّ
ِ
قينيه ا الُْمنهافي ريينه وه في عي الاْكه اله تُطي ه وه ها النَّإي  اتَّقي اَّللَّ ، وأ و  أ ن أ سزت تفهم  1 {اأ حزتزابهللاَايه أ هي 

زتئ يف فهمزته..؟! فزتا ن اكن اجلزتواُب بزتزت "ال" ، من ادلكتور رايض والقائلني بقوهل: هل أ نمت تُقي  ونه بزته نَّ النَّزتإَّ خُيطي ر 

ن اكنه اجلزتواُب بزتزت "نعم"،ترتزتب عزتىل غكل أ ن ادلكتزتور رايض هزتو مزتن صزتار مطالبزتًا  خالفمت رصحي الُقزترءان، وا 

 ابال  ابة عىل سؤاهل اذلي عرضه وليس حنُن، طاملا أ نَّ النإَّ دليه هو غاته الرسول.

زتزتاءًا أ صزتزتي ت العقيزتزتدُة ابلتنزتزتا ن ادلاخزتزت  وانتفزتزتى التلكيزتزتُل النتفزتزتاء اليقينيزتزتة أ مزتزتا  زتزتوهل : و   ن اكنه الرسزتزتوُل خطَّ ا 

واملصدا ية يف التبليغ..!. فهذا  ول خطه  نتيجة عدم متيزي  بني مقام النإ ومقام الرسول، والقرءان أ  زتر وغكزتر أ ن  
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ٌ خيطئ ويصيب، والعصمة للرسزتول وليسزتت لل  د بهرشه مَّ نزتإ، أ ي يه يف مقزتام تبليزتغ الرسزتاةل ومزتا يلزتزم النإ  ُمحه

غكل من أ مور، فعندما نقزتول العصزتمة يف تبليزتغ الرسزتاةل ال نعزتين أ نَّ الرسزتول ينطزتق القزترءان حرفيزتًا  ون خطزته  

ننا نر  ماماًل أ ية رواية تشكك يف الاتزان العق  للنإ محمد مامل اهتامزته ابمليزتل حنزتو الانتحزتار، ونزتر   فقط، بل ا 

ىف مع عصمة الرسول يف التبليغ مامل القول بسحر النإ أ و تعرضه للهلوسة، كام أ ن املقزتام النبزتوي لك رواية تتنا

جد غاته مقاٌم علمي وأ خاليق رفيع  دًا فال ميكن أ ن يه يت النإ ابلكبائر ك ن يكونه جمرمًا أ و اكغاًب أ و غري سزتوي 

لرساةل ال  حيملهزتا وهللا  زتد اصزتطفا  عزتن وال ميكن أ ن يتنا ن سلوكه مع جوهر ا -وحاشا  من غكل-أ خال يًا 

ال رش محلل مسؤولية تبليغ هذ  الرساةل، وأ ان أ اتبع الزتر  عزتىل السزتؤال اأ ول تزتداخل غكل فكزتراًي مزتع الزتر  عزتىل 

السؤال الثاين اذلي عرضه ادلكتور رايض، فالرسول مبلغ وهذا يقت  عصمته الرابنية يف بالغزته، والنزتإ عزتامل 

مام وهو ميِل حرية  وتفكري وطبيعي أ ن خيطئ ويصيب يف هذا املقام.  وا 

ن عدم أ خذان ججية احلديث املنسوب للنإ ليس انجامً عن تشكيكنا يف تطبيق النإ ملزتا بزتني يديزته  يف الوا ع ا 

مياننا به ن القرءانه كتزتاٌب صزتا ٌ لزتلك زمزتاٍن  من لم ربه، وال يف رشحه وتفصيهل وتوضيحه هل، بل هو انبٌع من ا 

مياننزتا ابلصزتالحية الزماكنيزتة وماكن، و  نَّ ا  لينا حنزتُن اأ حيزتاء يف لُكّي زمزتاٍن ومزتاكن، و ا  هو خطاٌب من هللا احلي ا 

لالكم هللا يعين من  ون شك أ نه ال ميكن فهم القرءان بشلٍك  امد وعىل معىن واحد، فزتالُقرءان يفهزتم ويُتزتدار 

ن ل رشزت اكئنزتًا مزتن اكن أ ن خيزترج جزتمك اجامتعزتي كحزتد وال يُفرسَّ أ نه هو التفسري والبيان واملبني ، وأ نه ال ميك

بمُْت بيزتهي  كهزتذَّ يّبي وه زتن رَّ نهٍة ّمي ّي هي يّني عهىله ب
ِ
زتا أ  ىن تبٍت صا ٍ للك اأ زمنة فهذا تعّدٍ عىل ما اختزَّ هللا به نفسه،َ ُْل ا  مه

زتقَّ وه  هُقزتز  الْحه ي ي ّ الَّ َّللي
ِ
ني الُْحزتمْكُ ا

ِ
زتهي ا لُونه بي تهْعجي هسزت ْ زتا ت ي مه ندي زتلينيه {اأ نعزتامعي زترْيُ الْفهاصي ن تفضزتيل معزتوم 57ُهزتوه خه ،  ا 

عزتىل حمزتور ثبزتاة  احلنيزتلالقرءانيني لتسمية املسلمني احلنفاء انبٌع من اال ميان العميق دلينا بُضورة اتباع املزتهنا 

نفهزتم النز وحركة املعىن للخروج به فهام نس ية حسب أ  واتنا املعرفية ، وعزتىل حمزتور املقاصزتد واملنزتافع والرمحزتة 

 انزتزتب اأ حزتزتاكم الثابتزتزتة كحزتزتدو  يف اأ  ىن وتزتزترك احلزتزتامك للمجمتزتزتع حريزتزتة التحزتزترك جتزتزتاوزًا حنزتزتو اأ عزتزتىل لتغطيزتزتة 

املس تجداة ومواكبة التطور واملتغرياة، وهذ  اطاّصيَُّة ال  يتيحها اللسان العريب املبني اذلي نزل بزته القزترءان 

سزتب سزت يا  الزتالكم و تعلزتق اططزتاب ابلوا زتع حمكومزتة يف ثباة مفهوم لك لكمة لسااًن وظهور معاين خمتلفة ج 

ابملفهزتزتوم اللسزتزتاين واملنطزتزتق مزتزتا جيعزتزتل حركزتزتة اططزتزتاب القزتزترءاين يزتزتوازي حركزتزتة التزتزتار  والعزتزتمل وتطزتزتور اجملمتعزتزتاة 

عد  فهم النإ أ ية معينة جحًة علينزتا، أ ن فهمزته  –وجسب ما س بق غكر   -اال نسانية، وابلتايل، ال يصح عقاًل 
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املعرفية واأ  واة املعرفيزتة املتزتوافرة يف زمانزته وماكنزته ومتعلزتق ابلظزتروف املعرفيزتة والاجامتعيزتة خاص ابأ رضية 

احمليطة به ومفاهل اجملمتع وأ عرافه وعا اته وتقاليد ، وأ كرر هنا ما غكر  اأ سزت تاغ اسزتان النهبزتان مزتن طرفنزتا: نبزتوة 

د لقومه ورسالته للعاملني، طبعًا؛ ليس هذا الس ب الوحيد  يف رفضزتنا ملفهزتوم جحيزتة احلزتديث النبزتوي لكزتن ُمحمَّ

 سوف أ عو  لهذا املوضوع الحقًا الزتامًا ابال  ابة عىل أ س ه  ادلكتور رايض ابلرتتيب. 

عزتزتا ة تكزترار ملزتا ور   زتزتبهل يف السزتؤالني اأ ول والثزتاين، و زتزتد ره َّ  وأ مزتا ابلنسزت بة للسزتؤال الثالزتزتث، فهزتو كزتام أ رن ا 

 واحض و  يق ومتسلسل عىل اأ اية السزت بع الزت  احزتتا هبزتا ادلكتزتور اأ س تاغ اسان النهبان من طرفنا بشلكٍ 

رايض عىل أ  ا أ  ةل نقلية من القرءان تؤسس ملفهوم جحية احلديث املنسزتوب للنزتإ، لكزتن جيزتدر بنزتا هنزتا الزتر  

عاء ادلكتور رايض به ن التفريق بني مقاا الرساةل والنبوة هو فهٌم ملٍزٌم القرءانيني فقط وال  مي ة علميزتة هل عىل اّ ي

 يف املناظرة من خالل اأ يت: 

أ واًل: مزتا ور  يف ر ان عزتىل السزتزتؤال اأ ول لدلكتزتور رايض، فزتالنإ خيطزتزتئ ويصزتيب كونزته اكئزتزتن برشزتي بشزتزتها ة 

القرءان، ولو اكن مقام النبوة غاته مقزتام الرسزتول النتفزتت العصزتمة يف التبليزتغ والنتفزتى التلكيزتل الرشزتعي نتيجزتًة 

 ذلكل 

غا اختلل املبىن اختلزتل املعزتىن، وعزتىل تنيًا: القرءان  لم هللا، وهو مزن  من العبث والاعتباط والرتا ف، فا 

من يستبدل لكمة الرسول ابلنإ لته سيس حمك طاعة مس تقل للنإ متعٍد للزمان واملاكن، وهزتو ملزتزم ومطالزتب 

 أ ن يه يت بدليهل وليس العكس. 

ًا متعلقًا ابلرسزتول؟ هزتل يزتؤمن ادلكتزتور رايض بزته ن كتزتاب تلثًا: هل من  بيل الصدفة أ ن فعل الطاعة  اء  امئ

 هللا  امئ عىل الصدف أ م أ نه نظاٌم لساين حممك و   يق وبليغ وصارم..؟!

كذكل أ و  اال شارة ا ىل هترب ادلكتور رايض من سؤال اأ س تاغ اسان حول التفريزتق بزتني مصزتطلحي السزت نة  

ض أ ن املشزتلكة ليسزتت يف التسزتمية، واملشزتلكة يف واحلديث، فقد اس تخل ادلكتور رايض بقميزتة اأ مزتر وافزترت 

ن  الوا ع يف جزٍء كبرٍي مهنا متعلقة ابلتسمية: فزته واًل: علينزتا أ ن نضزتبط مصزتلحاتنا ليكزتون فهمنزتا منضزتبطًا أ كزترث، وا 

 ول مجهور العلامء والفقهاء املسلمني به ن املصزتا ر الترشزتيعية يه القزترءان والسزت نة واال جزتامع والقيزتاس، ومزتن مث 

ملفهوم حديث اأ حا  ماكن مفهوم الس نة وخلطهم للمفهزتومني بعضزتهام بزتبعن هزتو حتايزتٌل وتزتدليس عزتىل ا  راهجم 

العبا ، وأ ان أ رن هنا به ن املعزتةل  د و عوا رمبا عن غري معد يف اططه  غاته ،عندما  الوا: مصا ر الترشزتيع العقزتل 
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قزتق هبزتا صزتفة أ و مفهزتوم املصزتدرية بيهنزتا، والقرءان والس نة  والقياس، وهذ  اأ مزتور تعزتدا  أ مزتور خمتلفزتة مل يتح

سا هو  ليل، والقياس هو أ لية تفكزتري وفهزتم ولزتيس مصزتدرًا، والسزت نة لسزتااًن يه الطريقزتة  فالعقل ليس مصدرًا وا 

غا اكنت اأ حا يزتث هزتذ  يه أ حا يزتث  املتتابعة املس مترة الثابتة وال عال ة لها ابلقيل والقال )احلديث(، فكيل ا 

نزته مزتن الُضزتوري التزتذكري  امئزتًا بزته ن لكمزتة  منسوبة للنإ ال ميكن القطع عىل و ه اليقني بصحهتا..؟ أ ما تنيزتًا: فا 

سزتا ارتبطزتا ابهلل سزت نة هللا وحديثزته،  احلديث ولكمة الس نة  مل يرتبطا يف القرءان الكمزتة النزتإ أ و لكمزتة محمزتد ،وا 

ن ا  راك هزتذ  احلقيقزتة وعندما نقول حديث الرسول فهذا يعين أ نه حديث هللا أ ن الرسول هو مبلغ عنزت ه، ، وا 

قوري  دًا ال عا ة وضع مفهوا الس نة واحلزتديث حتزتت ادلراسزتة ونقزتد مزتا يسزتمى بعزتمل احلزتديث خطزتهأ  كونزته 

لهيًا أ سس هل القرءان وال ينطبق عليه مفهوم العمل فهو حاكية سزتري وثرثزترة وغم  يشء وضعه برش وليس مفهومًا ا 

 ارير خمااراتية أ منية .و د  مزاجية من وهجاة نظر خاصة أ ش به بتق

 بشلٍك عام يو د ثالثة حماور رئيس ية أ ر  هبا مفهوم جحية احلديث النبوي 

ماكنية جماراة فهزتم ال رشزت   اأ ول: كون فهم النإ للقرءان ليس ملزمًا للمسلمني يف لك زمان وماكن بس ب عدم ا 

ن ر ي عزتىل السزتؤال الثزتاين لدلكتزتور لالكم هللا غو الصالحية الزماكنية املطلقة، و د ان شزتت هزتذا احملزتور مضزت

 رايض. 

ته سيس القرءان ملفهوم جحية احلزتديث النبزتوي، و زتد ره َّ اأ سزت تاغ اسزتان مزتا اسزت تعمهل ادلكتزتور  الثاين: هو عدم

رايض ك  ةل نقلية من القرءان يف هذا الس يا ، كام وحضنزتا يف هزتذا الزتر  كزتون لكمزتة احلزتديث والسزت نة املضزتافة 

هلزتم يف القزترءان بزتل مه للنإ وما وضعه الرواة من  يل و ال واصطلحوا عليزته عزتمل اجلزتر  و التعزتديل ال وجزتو  

ة لنا.  مصطلحاة وضعية غري ملزيمه

الثالث: ال يصح عقاًل أ ن نكون ملكفني وحماس بني أ مام هللا عىل الالزتام أ و الرتك ملا مل يتكفل هللا لنا جفظه،  

مكزتة فالقاعدة العقلية املنطقية تقول: "ما طرأ  عليه الاحامتل بطل به الاس تدالل"، وال ميكن الاستشزتها  يف احمل

هزتل مزتهنا اال سزت نا   -بدليٍل منقوص هو غاتزته حيتزتاج  لزتياًل عليزته، وهنزتا أ و زته سزتؤايل لدلكتزتور محمزتد رايض: 

والعنعنة هو مهنٌا علمي   يق يعطي نتاجئ يقينية و اطعة ميكن من خاللها أ ن نعزتمل بزته ن  زتواًل  زتد صزتدر ابلفعزتل 

غا اكن عن النإ الكرمي..؟ مبعىن أ خر: هل يو د حديث أ حا  منسوب للن إ ميكن أ ن جنزم بصحته املطلقزتة؟ ا 

ميزتاين  -اجلواُب بزت "ال" نعوُ  لنطر  سؤااًل أ خر:  هل ميكن أ ن يؤسس مصدر غري يقيين حلمك رشعي أ و مفهزتوم ا 
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غا اكن اجلواُب بزت نعم، فا ن غكل يعين أ ن هللا حياس نا وحيامكنا بعكس ما  اء يف كتابه عندما  أ و خرب ايإ..؟ ا 

مَّ اتباع ال مٌث{ وهذا يتناىف مع عمل هللا وحمكتزته غه نَّ بعن الظّني ا  ّني ا  ا اذلينه أ منوا اجتنبوًا كثريًا من الظه ظن َاي أ هي 

غا اكن اجلزتواُب بزتزت "ال" ، وهزتو جزتواب املعزتزتةل وادلكتزتور رايض، فزتذكل يعزتين أ نزته ال يو زتد أ ي   ورمحته أ مزتا ا 

غا اكنزتت ال تبزتدأ   -نفزتاءأ و املسزتلمني احل -خالف بني تعاطي املعزتةل والقزترءانيني  مزتع اأ حا يزتث املنسزتوبة للنزتإ ا 

ميانيًا وال تؤسس حلمٍك رشعي وال يؤخُذ مهنا  ين.  مفهومًا ا 

ور ًا عىل ا عاء ادلكتور محمد رايض به ن القرءانيني يرفضون الاحتجاج جزتديث النزتإ لكزتهنم يعتزتربون أ  زتواهلم  

ح، والقرءانيون خيتلفون يف كثرٍي من اأ مور ومه ليسوا و راساة مفكرهيم وابحامهيم جحة، فهذا الالكم غري حصي

ن ظاهرة القرءانيني يه عبارة عن حد أ  ىن من االتفا  عىل نقزتاط ارتزتاكز رئيسزت ية أ  هزتا  طائفًة وال مذهبًا بل ا 

أ ن احلجية يف ادليزتن لكتزتاب هللا وحزتد  و راسزت ته بدايزتة  ابللسزتان العزتريب املبزتني مكنظومزتة مزتتاكم  مزتع رفزتن 

ىل مسزتزت تون املنطزتزتق الزترتا ف  واحلشزتزتو واللغزتزتو واجملزتاز والاعتبزتزتاط عزتزتن اططزتاب القزتزترءاين، ومزتزتن مث  الارتقزتاء ا 

والوا ع عىل حمور الثابت واملتغري ، وحمور املقاصد واملنافع والعوا زتب، ولك غكل وفزتق املنظومزتة العامزتة أ سزتامء 

 هللا احلس ىن ومنظومة القرءان ومنظومة الوا ع .

ازتراهل كزتام يزته مر القزترءان، ويشزترتك القرءانيزتون معومزتًا يف وما نقول به هو الزتام  مبهنا احلنيفية اتباعًا ملزت  النزتإ ا 

نسانية. عالهئم لشه ن العقل و راءهتم للقرءان بعيوٍن ا   ا 

ن  -املسمل احلنيل  -القرءاين  ال ا  يؤمن به نَّ لم هللا أ مشل وأ مع من أ ّيي فهٍم برشي وال يزتدعي أ ن بيزتد  احلزتق ا 

ناكر عقوبة الرمج أ و حد الر ة أ و برت يد السار  ماماًل.  اكن ما يقول  به واحضًا رصحيًا يف كتاب هللا، اك 

ويف الهناية، أ عتذر عن اال طاةل، وأ شكر اأ خوين ادلكتور محمزتد رايض، واأ سزت تاغ اسزتان النهبزتان عزتىل احلزتوار 

ميزتع ومنفعزتٌة لعقزتل هزتذ  اأ مزتة العلمي الرايق عىل أ مل تكزترار هزتذ  الفعاليزتاة مزتن حزتنٍي أ خزتر مبزتا فيزته خزترٌي للج 

 والهنضة هبا . 

 06/12/2015عبد اجمليد عقيل 

 انهتيى.
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ر  عىل اأ س ه  الثالث يف املناظرة الزت  ا عزتى أ  زتا عقليزتة ادلكتزتور محمزتد رايض/ بقزتمل   

 اأ س تاغ سامر ا سالمبويل

 بسم هللا وبه نس تعني

  الثالث أ ثناء عرضه وحوار  يف املنزتاظرة وتكزترر اجلزتواب أ يضزتًا يف لقد ر  اأ س تاغ اسان النهبان عىل اأ س ه

خزتراج الكتابزتة أ و الصزتياغة الفكريزتة  منعتزته مزتن ا  راك التعليقاة  ولكن يبدو طريقة تعامل الطزترف اأ خزتر مزتع ا 

 ية الاس تقرائية.املعىن واملفهوم ومل حيصل عند  اجلواب رمبا أ نه مل يتعو  القراءة العقلية القرءانية املنطقية التحليل 

يريد أ ن ي سزتط الفكزترة و  ومع غكل  ام  اأ خ عبد اجمليد عقيل ابال  ابة عىل اأ س ه  الثالث به سلوبه ومنطقه 

اأ سلوب عىس أ ن يفهم الطرف الثاين ويدرك اأ جوبة.  ولكن املفا ه ة أ ن الطرف اأ خر مل يقبل الر  ججة أ نزته 

ن أ سزت هلته عقليزتة وابلتزتايل يريزتد اعمتد عىل النقل واهتمه ابلنس  واللصق من  كتب أ و مو ع معني، واتبع  زتوهل: ا 

 الر  عقليًا. 

 وهذا نز لمه ور   عىل اأ خ عبد اجمليد عقيل:

RiyadMohammad   

أ ين اال  ابة عىل اأ س ه  العقلية عزيزي، لكمك تنسخون وتلصقون من نفس املو ع، وضع اال خوة هزتذ  املزتداخ  

 أ و مضمو ا سابقًا مراة كثرية أ طر  عليك جحجا عقلية فتجي ين بقال هللا.؟ 

https://www.facebook.com/mohammad.riyad.522?fref=ufi
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 ير  عليه بنقل!! هناك فر  بني حتاجا عق  اكذلي طرحته ير  عليه ابلربهان العق  وبني حتاجا نق 

 أ ول مرة أ رن خشز جييب عن جحة عقلية ب) ال هللا(. 

 ونقول لدلكتور محمد رايض:

 مهنا وليس مباك ا املناسب؟ بداية هل فعاًل اأ خ عقيل اكن ينس  ويلصق النصوص القرءانية  ون فهم وال

 ليس بني مؤمن وملحد؟ تنيًا: أ ليس القرءان ارهان عند الطرفني ومسمل به كو ام مسلمني، فالنقا 

 تلثًا: عندما  نتلكم عن فكرة ونث هتا ابلقرءان بنز رصحي ادلالةل والتعلق هبا  أ ال يكون هذا ارهااًن عىل الفكرة؟

 رابعًا: هل الربهان تفصيل وحسب ما يطلبه امجلهور، أ ليس الفكرة تث ت ابلربهان أ ي اكن نوعه؟

  يين، وابلتايل من الطبيعي أ ن يكون ارهان اأ فاكر  رءانية؟خامسًا: أ ليس احلوار أ و النقا  يف موضوع 

سا سًا: هل  النز القرءاين اذلي يث ت فكرة وا عية  هو جمر  خرب ايإ أ م هو نز يشهد هل الوا ع ويصزتد ه 

 وابلتايل يكون ارهااًن منطقيًا عقليًا؟

ثبزتاة الفكزترة. سابعًا: هل يصح اشرتاط نوع الربهان يف النقا  ومواصفاته أ م يُكتفزتى  ابلربهزتان أ ي اكن نوعزته ال 

 أ ن النقا  عىل الفكرة وليس عىل أ نواع الرباهني؟

وننا شه كام يريد وبه سلوب تدرييس تفصي ، ولن أ زيد  ادلكتور محمد رايضومع غكل سوف نزنل ا ىل مس تون 

عا ة نز ادلكتزتور اأ خوين اسان و عقيلعىل ما عرضه  ليتزتذكر  القزتراء  شيئًا من حيث املضمون، والبد من ا 

 ويس تحُضو .

RiyadMohammad  

 السالم عليمك. 

ثباة أ ن للس نة النبوية ويه: بداية أ و  توضيح احملاور التالية حىت ال خيتلط اأ مر عىل البعن. فه ان  هنا اللي  ال 

لزامية من انحية مبدئية وليس لدلفاع عن كتب احلديث  )فعل الرسول أ و  وهل أ و تقرير ( جحة يف الرشع أ ي ا 

 اكلبخاري ومسمل وغريمه 

 الربهان العق  عىل جحية  ول الرسول وفعهل وتقرير :

ن يكون معصومًا عن اططه  يف تبليزتغ الرشزتيعة وتطبيقهزتا الرسول هو املبلغ عن ربه، ومن مقتضياة غكل أ   1- 

ن أ خطزته  يف تفسزتري الرسزتاةل وت يا زتا  وتفسريها، أ نه لو أ خطه  يف التبليغ لفسزتدة الرسزتاةل وبطلزتت، وكزتذكل ا 

https://www.facebook.com/mohammad.riyad.522?fref=ufi
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وتوضيحها وتفصيلها للناس تفسد أ يضًا، ومبا أ ن رسالته يه القرأ ن، فوجب عقاًل أ ن يكون معصومًا ليس فقط 

 بل ويف رشحه وتفصيهل وت يانه للناس. يف تبليغه هل، 

الرسول هو اخملاطب اأ ول ابلقرأ ن، فا ن مل يفهم كيل يفرس  ويبينه ويرشحه ويفصل أ حاكمزته للنزتاس، مفزتا  2-

ن أ  رران أ نه أ فضل من فهمه. لزم من غكل أ ن يكون ت يانه هل ) زتواًل أ و  اي ، وا  غكل أ ن هللا اكن عابثًا ابختيار  ا 

  . فعاًل) جحة عىل غري 

ما 3- حىت لو  لنا أ ن الرسول اكن جيهتد من تلقاء نفسه يف فهم أ حاكم الترشيع، فا ن غكل ال يغدوا أ حد احامتلني:ا 

غ خيتار رسوال لتبليغ رساةل مث يفرسها هذا الرسول  ماكنية و وع اططه  منه، وهنا يصبح هللا عابثاً ا  أ ن ابفرتاض ا 

 عىل حنو مغاير لقصد هللا.

، فا ن اكن مصيبًا وال حماةل حىت ال يكون هللا عابثًا صار لقوهل جحة حىت ولو مل يكن رسواًل أ و أ ن يكون مصيباً  

ن عرفنا . تباع احلق ا  ننا مه مورون اب   أ 

املد ق يف مضمون اأ س ه  الثالث جيد أ ن مضزتمو ا واحزتد ومزتع غكل سزتوف حنزتاول أ ن جنزتز  اجلزتواب علهيزتا 

 ليفهم.

ن الرسول مبلغ عزتن ربزته وهزت -1ج ذا يقت زت العصزتمة يف تبليزتغ الرسزتاةل. هزتذا لم صزتواب ولزتيس حمزتل  وهل: ا 

زتا تهْكُتُمزتونه {املائزتدة مه ا تُْبُدونه وه ُ مه هْعمله اَّلّلُ ي ُغ وه الَّ الْبهاله
ِ
ُسولي ا ا عهىله الرَّ ، والرسزتاةل 99خالف وتبت عقاًل ونقاًل َمَّ

ه  زتفهاء نزلت بلسان عريب مبني وهممة الرسول التالوة لها عىل الناسَايه أ هي  شي ّيمُكْ وه ا ن رَّ ٌة ّمي ظه ْوعي اءتْمُك مَّ ا النَّاُس  هْد  ه

نينيه {يونس ّيلُْمْؤمي ٌة ل مْحه ره ُهًدن وه ُدوري وه ا يفي الص  ّيمه زتيْئًا 57ل زتُكوْا بيزتهي شه ا زتمُكْ عهلهزتْيمُكْ أ الَّ ترُْشي مه ره زترَّ زتا حه هْوْا أ تزْتُل مه زتال ،َ ُزتْل تهعه

اله  ااًن وه ْحسه
ِ
يْني ا ه ادلي لْوه ابي هْنهزتوه ههزتره مي ا ظه شه مه احي بُوْا الْفهوه اله تهْقره مُهْ وه ايَّ

ِ
ا ُن نهْرُز ُمُكْ وه ْ ْمالهٍ  حنَّ ْن ا  مُك ّمي هْقُتلُوْا أ ْواله ه زتنه  ت هطه زتا ب مه ا وه

هْعقيلُونه  َّمُكْ ت ل هعه امُكْ بيهي ل صَّ ليمُكْ وه ّقي غه لْحه الَّ ابي
ِ
مه اَّلّلُ ا رَّ هْقُتلُوْا النَّْفسه الَّ ي حه اله ت ، هل يو د أ حد من النزتاس 151 {اأ نعاموه

 مل يفهم غكل؟  أ خربوين من مل يفهم ما تال الرسول فلريفع يد ؟

 هل أ خطه  الرسول يف تالوة ما نزل عليه للناس؟ ل مل خيطئ.

 هل بلغ الرسول الرساةل؟ نعم  د بلغ.

فهمنزتا احلزترام واحلزتالل هل يو د أ حزتد مزتنمك مل يفهزتم مزتا بلغزته الرسزتول مزتن حزترام وحزتالل وواجزتب؟ ل لكنزتا 

 والواجب.
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 .وهذا يعين أ ن الرسول مبلغ وليس مرشعًا، واتليًا وليس شارحًا أ و مفرساً 

والغريب أ ن جند ادلكتور محمد بطريقة أ و أ خرن أ حقم ابلفكرة السابقة الثابتة فكرة أ خرن ليست تبتة وال يو زتد 

تضياة غكل أ ن يكون معصوماً عن اططه  يف تبليغ :) ومن مق علهيا أ ي ارهان عق  ولو ا عا  أ و نق  ويه  وهل

أ ين الربهزتان العقزت  عزتىل  )وتطبيقها وتفسريها(فكرة التبليغ انهتينا مهنا. وبقي  وهل  الرشيعة وتطبيقها وتفسريها(

أ ن الرسول هل تطبيق أ و تفسري للرساةل اي  كتور؟ وهزتل جمزتر  ا عائزتك أ  زتا فكزترة تبتزتة ابلعقزتل يعزتين أ ن غكل 

 أ ال تعمل أ ن ما مل يث ت ابلعقل ال ينقن ابلعقل!فعاًل ثبتت ابلعقل  وتريد نقضها ابلعقل؟ صوااًب و 

ن أ خطزته  يف تفسزتري  ال ادلكتور محمد: الربهان هو  أ نه لو أ خطه  يف التبليغ لفسدة الرساةل وبطلت، وكزتذكل ا 

رأ ن، فوجزتب عقزتاًل أ ن يكزتون الرساةل وت يا ا وتوضيحها وتفصيلها للناس تفسد أ يضًا، ومبزتا أ ن رسزتالته يه القزت

 . معصومًا ليس فقط يف تبليغه هل، بل ويف رشحه وتفصيهل وت يانه للناس

ىل أ مزتر أ خزتر  يعو  ادلكتور للخلط بني التبليغ للرساةل وما يرتتب علهيا  من عصمة ويسحبه بشلك غري علمزتي ا 

يغ وهو العصمة هل أ يضًا يف التفسري غري تبت وليس هو هممة الرسول أ صاًل، ويفرتضه افرتاضاً ويعطيه حمك التبل 

عطزتاء الرسزتول هممزتة التفسزتري والتطبيزتق  والبيان و التطبيق وغكل  سزتًا حتزتت حزتمك التبليزتغ، وهزتذا تزته ىت مزتن ا 

والبيان، فيا  كتور محمد حنن متفقني عىل أ ن الرسول مبلغ واتيل للرساةل وهو معصوم بذكل املقام الرسايل، مفن 

ال الزتبالغ املبزتني؟و ومطبقًا للرساةل؟ أ ين جئت به ن الرسول مفرسًا  فصزتاحب  مزتع العزتمل أ ن مزتا عزتىل الرسزتول ا 

أ ن تطبيق الرسزتول جحزتة وارهزتان يضزتاف للرسزتاةل. هزتو رسزتول، هزتل  أ و مفرسًا الرساةل نفسه مل جيعل الرسول 

 فهمت ماغا تعين لكمة رسول؟ تعين التبليغ والتالوة للرساةل.

يفهم ا السامع وحيتاج من يرشزت  هل اللكزتامة واملفزتر اة واأ حزتاكم  هل عندك الرساةل غامضة ومهبمة جيث ال 

 واملفاهل ال  هتمه يف  ينه؟ لرنن غكل وجنرب:

اله   زتااًن وه ْحسه
ِ
يْني ا ه ادلي لزْتوه ابي زتيْئًا وه ا مُكْ عهلهْيمُكْ أ الَّ ترُْشيُكوْا بيهي شه مه ره رَّ ا حه هْوْا أ تُْل مه ال مكُ  َ ُْل تهعه هْقُتلزُتوْا أ ْواله ه زتُن  ت ْ ْمزتالهٍ  حنَّ زتْن ا  ّمي

هْقُتلُوْا النَّْفسه الَّ ي  اله ت نه وه هطه ا ب مه هْنها وه ههره مي ا ظه شه مه احي بُوْا الْفهوه اله تهْقره مُهْ وه ايَّ
ِ
ا زتامُكْ نهْرُز ُمُكْ وه صَّ ليزتمُكْ وه ّقي غه لْحه الَّ ابي

ِ
مه اَّلّلُ ا رَّ حه

هْعقيلُونه {اأ نعام َّمُكْ ت ل هعه  151بيهي ل

نَّ اَّلّله 
ِ
ُظزتمُكْ له  َا هعي الْبهْغزتيي ي الُْمنكهزتري وه اء وه يههْنهيى عهني الْفهْحشه ي الُْقْرَبه وه يتهاء غي

ِ
ا اني وه ْحسه

ِ
اال ْدلي وه لْعه ههُْمُر ابي كَُّرونه ي َّزتمُكْ تهزتذه ل عه

 90{النحل
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هْم يهُكن هلَُّ  ل ْ { َوه هْم يُودله ل ْ وه هدلي هْم ي ُد { َل مه ُ الصَّ ٌد { َاَّللَّ ُ أ حه ٌد {اال خالص َ ُْل ُهوه اَّللَّ  4-1ُكُفوًا أ حه

هزتزتذ  النصزتزتوص وأ مامالهزتزتا املتعلقزتزتة ابدليزتزتن يه حتزتزتت متنزتزتاول أ فهزتزتام النزتزتاس ويزتزتدركون مفاهميهزتزتا ومعانهيزتزتا  عنزتزتدما 

ا زتمُكْ عهلهزتْيمُكْ ( الرسزتول يقزتوم بزتتالوة مزتا حزترم الزترب مه ره رَّ ا حه هْوْا أ تُْل مه ال  يسمعو ا.  انتبه اي  كتور ا ىل مج  ) ُْل تهعه

لهزتزتيي  متعلقزتزتة ابدليزتزتن مفعزتزتروف أ نزتزته يو زتزتد علينزتزتا.  ولزتزتيس بتفسزتزتري أ و رش .بيزتزتامن  لزتزتيس لك نصزتزتوص  الكتزتزتاب اال 

لهزتيي وليسزتت يه حتزتت متنزتاول لك  القصز واأ خبار الغي ية والعلمية الكونية ويه املا ة اأ كرب يف الكتزتاب اال 

ر  بني ما هو نصوص  ينيزتة أ فهام الناس ويه حتتاج دلراسة وعمل وتدار وامتالك أ  واة معرفية. فينبغي أ ن نف

معروفة  للك الناس ونصوص  رءانية حتتاج لعمل و راسة وتدار ويه متاحة ملن يشاء التعمل. والعمل ابلزتتعمل، ومل 

يقم الرسول ابلتعرض لها  ط  راسة أ و تدارًا. ذلكل ال يو د كتاب تفسري ابمس الرسول محمد تنزتا هل النزتاس مزتع 

 القرءان.

وال س يط واملفهوم  سوف أ قب كل  مزتاماًل لعزتِل تفهزتم. عنزتدما يرسزتل مزتِل رسزتواًل ومع هذا الرش  السهل 

ارساةل ا ىل مِل أ خر، يقوم الرسول بتوصيل الرساةل للمِل ويتنحى الرسزتول  انبزتًا. وينبغزتي أ ن تكزتون الرسزتاةل 

ن اكنت بغري لسانه  يه ة مبرتمج حملزتل أ مزتني  يرتمجهزتا للسزتان  املزتِل كزتام مكتوبة بلسان واحض ومعلوم للمِل وا 

يه  ون زاي ة أ و نقصان، والسؤال هل املِل يتعامل مع الرسزتاةل غاهتزتا أ م يزتدعو الرسزتول ليرشزتوا هل ويعلمزته 

ّريسه؟  ايها ويُده  ا 

كامل الرساةل؟  وهل مكتوب ابلرساةل اس تعن ابلرسول فهو عند  التفصيل وا 

 عزل عن الرسول.يتعامل املِل مع الرساةل وبناء عىل فهمه لها يترصف ويتخذ القرار مب

 ونعو  لفكرتنا

أ نزل هللا رساةل ) نصوص اأ حاكم( يف كتابه بلسان عريب مبني حممكة مكبىن ومعىن حىت ال خيزتتلط الفهزتم عزتىل 

اتمُُكْ  زتوه أ خه هنهزتاتمُُكْ وه ب ههزتاتمُُكْ وه زتْت عهلهزتْيمُكْ ُأمَّ  الناس ويقعون ابلتباس ويضلون عن احلقيقة فقال عىل س يل املثال: َُحّريمه

زتوه  اتمُُك ّمي زتوه أ خه ْعنهمُكْ وه ههاتمُُكُ الالَّيتي أ ْرضه ُأمَّ هنهاُة اُأْختي وه ب هنهاُة اأ خي وه ب االهتمُُكْ وه خه َّاتمُُكْ وه زته ئيمُكْ معه ههزتاُة نيسه ُأمَّ زتاعهةي وه ضه نه الرَّ

 
ِ
نَّ فها ي لمُْت هبي خه ه ئيمُكُ الالَّيتي  ه ّيسه ن ن مُك ّمي ئيُبمُكُ الالَّيتي يفي ُحُجوري ابه ره ئيزتُل وه اله حه زتنَّ فهزتاله ُجنهزتا ه عهلهزتْيمُكْ وه ي لمُْت هبي خه َّْم تهُكونُوْا  ه ن ل

نه اه  نَّ اَّلّله اكه
ِ
لهله ا ا  هْد سه هالَّ مه هنْيه اُأْختهنْيي ا  ُعوْا ب مه ْ أ ن جته ايمُكْ وه ْن أ ْصاله ينه مي ي اميً {النساءأ بْنهائيمُكُ اذلَّ  23ُفورًا رَّحي

 اتمك وبناتمك وأ خواتمك؟هل يسه ل أ حد ماغا تعين لكمة أ هم
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 هل يسه ل أ حد ماغا تعين لكمة ) حرمت عليمك أ هماتمك( هل تعين حترمي أ لكهم أ م حترمي جمالس هتم؟

 وأ نزل أ يضًا:

ني اْضزتُطرَّ غهزت لَّ ليغهرْيي اَّلّلي بيهي فهمه ا ُأهي مه زنييري وه هْحمه الْخه ل مه وه ادْلَّ ْيتهةه وه مه عهلهْيمُكُ الْمه رَّ ا حه َّمه ن ِ
نَّ اَّلّله اهُفزتوٌر رْيه َا

ِ
اله عهزتاٍ  فهزتا غٍ وه ابه

ٌل {النحل  115رَّحي

 هل يسه ل أ حد ماغا تعين لكمة ) امليتة وادلم وحلم اطزنير(؟

هل يسه ل أ حد ماغا تعين لكمة )حرم عليمك امليتة وادلم (، هل تعين الناك  هلم أ م التصوير جبزتانهبم وعنزتا هم أ م 

 ماغا تعين؟

نسان يفهزتم ويعزتمل مزتا  الرساةل نزلت من عامل حكل نسان عا ل متعمل. هللا عامل مبا يقول ويزنل، ويعمل أ ن اال  ىل ا  ا 

من خزتالل تعلزتق اططزتاب مبحزتهل مزتن الوا زتع فامليتزتة و ادلم حمزتل  يقصد هللا من  وهل )حرم عليمك( يف لك نز

وال حيتزتاج غكل لعزتمل للغذاء، واأ هماة واأ خواة كنساء حمل  للناك ، فال يلت س عىل املتلقي للرسزتاةل الفهزتم، 

وغاكء و راسة س نواة طوي ، واحلجة  امئة عىل النزتاس مجيعزتًا يف تزتِل الرسزتاةل،  وال يتزتدخل الرسزتول بزتذكل 

 ط وخاصة أ نه سوف يتنحى  انبًا بوفاته،  وتسزت متر الرسزتاةل جفزتك هللا وعنايتزته مسزت مترة ملزتن بعزتد  يتعزتاملون 

 معها.

 ه يف مامل تِل النصوص؟ أ ين اي  كتور محمد تفسري الرسول أ و تطبيق

أ ال تالحك عال ة الناس ابلرساةل مبارشة يتجاوزون الرسول. وعندما ينفزتذون هزتذ  اأ مزتور ويطيعزتون الرسزتول 

 فامي تال علهيم مه يطيعون هللا حقيقة عن طريق تالوة الرسول للرساةل وليس طاعة للرسول كاكئن برشي. 

 علق هبذ  اأ مور احملمكة املعىن؟هل و ل أ حد من الصحابة وسه ل الرسول أ ي سؤال يت

 وخمترص الالكم وبناء عىل رشحنا نقول: اجلواب عىل السؤال اأ ول هو من وهجني:

الو ه اأ ول:  مقام الرسول ووظيفته التالوة و التبليغ  وهزتو معصزتوم. وهزتذا غزتري مقزتام النزتإ ووظيفتزته التعلزتل 

لهزتيي،  والزتكية  وهذا غري معصوم فيزته. ومل يكزتن التعلزتل يومزتاً  وحيزتًا أ و ترشزتيعًا أ و حمفوظزتًا أ و يتجزتاوز املقزترر اال 

ليه ويعرفون صواب املعمل من خالل تطزتابق  زتوهل  لهيي غاته ويتحامكون ا  واملعمل واملتعلمون حمكومني ابلكتاب اال 

مع املقرر ادلرايس فهو ال خيرج عنه،  ومامل غكل مكثل املعمل اذلي يُدرس الطالب املقرر علهيم فال خيزترج عنزته 

وال يتجاوز . وعندما يتوىف املعمل يقزتوم معزتمل أ خزتر بتزتدريس الطزتالب املقزترر غاتزته ال خيزترج عنزته فهزتو حيزتمك لك 
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املعلمزتزتني. وغزتزتري ملزتزتزم أ ي معزتزتمل بطريقزتزتة رش  أ و فهزتزتم معزتزتمل سزتزتابق. فاحلجزتزتة امللزمزتزتة هزتزتو املقزتزترر ادلرايس فقزتزتط 

ن عرضزتها علزتهيم خزتارج املقزترر، وال  والطالب سوف يُمتحنون ابملقرر وليس بفهزتم املعزتمل أ و مبعلوماتزته اطاصزتة ا 

يصح أ ي طالب أ ن حيزتتا عزتىل طريقزتة معزتمل مبخالفتزته ملعزتمل سزتابق. مجيزتع املعلمزتني والطزتالب ملزمزتون ابملقزترر 

ضافة يشء عىل املقرر، وغري معنيني الطالب اجلزتد  برشزت   ادلرايس فقط واللك يرجع هل، وال يقوم أ ي معمل اب 

 ملقرر  ادلرايس ومعمل  ديد.املعمل السابق. فهم يتعاملون مع ا

 والفر  بني الرسول والنإ هو أ مر تبت منطقًا ولسااًن، لنقرأ :

اُن يفي ُأْمنييَّتيهي فهيهن  ْيطه ىنَّ أ لْقهى الش َّ ا تهمه غه
ِ
الَّ ا
ِ
ٍّ ا هإي اله ن ُسوٍل وه ن رَّ ه مي ن  هْبِلي لْنها مي ا أ ْرسه مه اُن َوه ْيطه زتا يُلْقيزتي الشزت َّ ُ مه ُ  اَّللَّ سه

كيٌل {احلامُثَّ  ُ عهليٌل حه اَّللَّ تيهي وه ُ أ ايه ُ اَّللَّ مكي  52حُيْ

يًّا {مرمي َّ ي ُسواًل ن نه ره اكه نه ُمْخلهصًا وه َُّه اكه ن
ِ
تهابي ُموَسه ا اْغُكْر يفي الْكي  51َوه

اي  كتور محمد؛ حنن متفقني أ ن اططاب القزترءاين حزتق وصزتد  وحمزتمك وال يو زتد فيزته عبزتث وال حشزتو. وهزتذا 

غا اختلل املبىن اختلل املعىن.اعدة املنطقية اللسانية ال  تقوليقت  صواب الق  : ا 

وال يصح أ ن تقول هذا مصطلح خاص امك وال يلزمين. هذا عمل ومفهوم منطقي و زترءاين مزتا ينبغزتي أ ن ترفضزته  

 اعتباطًا. انقد  علميًا.

 !فدالةل لكمة النإ غري  الةل لكمة الرسول. واأ مر ليس شوربة أ و لكه صابون !!

والنصان اس تخدما لكمة نإ ولكمزتة رسزتول  يف سزت يا  واحزتد فزتا ن اكن اليو زتد فزتر  بيزتهنام فهزتذا يعزتين العبزتث 

 واحلشو يف النز، وحسب املنطق اذلي تدعي أ نك تس تخدمه يلزمك القول به حد احامتلني:

دة غزتري صزتواب الاحامتل اأ ول: القول بوجو  العبث واحلشو والاعتبزتاط ابططزتاب القزترءاين وابلتزتايل القاعزت - 

 وميكن أ ي لكمة أ ن تكون بدل أ ي لكمة.

الاحامتل الثاين: أ ن تنفي عن اططاب القرءاين احلشو والعبث والاعتباط وتث ت أ ن اططزتاب القزترءاين يقزتوم  -

 عىل احلق والصد  والعلمية وابلتايل فالقاعدة املنطقية اللسانية صواب.

ين ثبوة الفر  بني  الةل لكمة النإ ولكمة الرسزتول قورة ملزمزتة وأ ان أ ظن أ نك تقول ابالحامتل الثاين وهذا يع

 كل.
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ن خفزتي فزتالقرءان  والتفريق بني وظيفة النإ ووظيفزتة الرسزتول ال خيفزتى عليزتك أ و ينبغزتي أ ن ال خيفزتى عليزتك، وا 

أ مامك  مق برتتيل لك النصوص ال  اس تخدمت لكمة النإ ولكمة الرسول وانظر وظيفة لك مهنام والحزتك هزتل 

مع لكمة النإ أ ي أ مر بطاعته. أ و أ ىت أ ن النإ وظيفتزته الزتتالوة و التبليزتغ. أ م اخزتتالف صزتيغ  اططزتاب يف  أ ىت

 القرءان غري هممة وال تدل عىل يشء عندك؟

الو ه الثزتاين: أ نزتت لصزتقت وظيفزتة التعلزتل والرشزت  والتفسزتري والتطبيزتق مزتع وظيفزتة الرسزتول التبليزتغ والزتتالوة. 

ىل هذ  اأ مور  ون بينزتة وال منطزتق، مبعزتىن أ خزتر أ نزتت أ عطيزتت للرسزتول وظيفزتة وحسبت حمك عصمة التبليغ ا  

النإ و جمت بني املقامني، أ ين الربهان عىل هزتذا ادلمزتا؟ أ عطزتين نصزتًا  رءانيزتًا يث زتت للرسزتول وظيفزتة الرشزت  

والتفسري والتطبيق؟ طبعًا اليو د أ ي نز يدل عىل غكل، وما عرضته حُضزتتك  وا عيزتت أ نزته ارهزتان عقزت  

بينا كل أ نه جمر  ا عاء وليس ارهااًن  ط، فالرسول مبلزتغ واتيل ولزتيس مرشزتعًا وال شزتارحًا. واملتلقزتي للرسزتاةل  د 

ن رش  النإ شزتيئًا مزتن حزتمك أ و نزتز تلكيفزتي فهزتو لزتبعن النزتاس  فاهامً ما يتىل عليه من أ مور متعلقة بدينه وا 

أ نه ليس لك الناس امللكفني حزتاقين أ مزتام  اذلين أ شلك علهيم بيامن البايق يعلمون غكل من النز غاته. وخاصة

النإ بيامن النز القرءاين ينتقل بني الناس تالوة وحفظًا، وما غكرة من نصوص  رءانية  تس تدل هبا عزتىل غكل  

  د بني كل اأ س تاغ اسان مفهوهما  ابختصار فراجعها  بنز احلوار.

والشزتك أ ن  اأ ول و زتد أ جبنزتا عليزته مضنزتًا. السؤال الثاين لدلكتور محمد من حيث املضمون هزتو غاة السزتؤال

نسان مسمل هو أ ول املعنيني ابلتلكيل واططاب القرءاين، فهو جمزتر  أ ن ينهتزتيي مزتن الزتتالوة والتبليزتغ  الرسول اك 

كرسول يقوم ك ي مسمل ومزتؤمن بطاعزتة الرسزتاةل غاهتزتا تطبيقزتًا و  عزتوة وتعلزتاميً أ ن مقزتام النبزتوة هزتو مقزتام علمزتي 

نسان أ ن يصري معلامً و اعية من خالل العمل و التعمل لكتاب هللا احملفوم اذلي نزتزل و عوي وهذا متوفر للك  ا 

 بلسان عريب مبني.

لهية نزلت للناس مجيعًا ولزتيس لقزتوم النزتإ فقزتط، ويه مسزت مترة مبعزتزل عزتن الرسزتول ال رشزتي اذلي  والرساةل اال 

 نزلت عليه. ومبعزل عن النإ أ نه مقام خشيص انهتيى بوفاة النإ. 

حىت لو  لنا أ ن الرسول اكن جيهتد مزتن تلقزتاء أ عا  ادلكتور الفكرة غاهتا بصياغة أ خرن  فقال:  السؤال الثالث: 

ماكنية و وع اططزته  منزته، وهنزتا  ما أ ن ابفرتاض ا  نفسه يف فهم أ حاكم الترشيع فا ن غكل ال يغدوا أ حد احامتلني: ا 

غ خيتار رسوال لتبليغ رساةل مث يفرسها هذا الرسول عىل حنو مغاير لقصزتد هللا. أ و أ ن يكزتون  يصبح هللا عابثًا ا 
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ننا مه مورون  مصيبًا، فا ن اكن مصيبًا وال حماةل حىت ال يكون هللا عابثاً صار لقوهل جحة حىت ولو مل يكن رسواًل أ 

ن عرفنا . تباع احلق ا   اب 

عزتىل النزتاس، وال  اي  كتور محمد ؛ الرساةل ) نصوص اأ حاكم( نزلت بلسان عريب مبزتني حممكزتة املضزتمون جحزتة

يصح للرسول أ ن جيهتد يف مقزتام الرسزتاةل فهزتو مبلزتغ واتيل فقزتط ولزتيس مرشزتعًا وال معزتداًل وال مسزت تدراكً  علهيزتا 

بيشء، ولك املؤمنني حينهذ يعلمون ما نزل عليه من أ حاكم حرام وحالل وواجب يطبقو ا حيزتامن يسزتمعو ا و 

ابالجهتا  يف تطبيقها وتنفيذها يف الوا ع وفق فهمه وتفزتاعهل معهزتا يفهمو ا وحدمه كام غكرة كل أ نفًا، ويقوم النإ 

من منطلق مقام النبوة  وال يغري فهيا شيئًا  وهو أ ول املسلمني وال حيتاج فهزتم احلزترام واحلزتالل والواجزتب ذلاكء 

رته عىل غكل وال ميكن للنإ أ ن يقع مبعصية كبرية  أ و ميارس الكفر أ و الكذب أ و اال جرام  مع  دو راسة طوي ، 

لهيزتا وال خيلزتو  نسان أ ن يصل ا  ميانه وعلمه وخشيته من هللا. وهذ  العصمة اكتسابية ميكن أ ي ا  ولكن يعصمه ا 

نسان من عصمة غاتية عن سلوك معني همام تقلصت أ و تدنت العصمة، فكيل يقع النإ بفهم أ مر خالف حمك  ا 

ال يقع فيه العلزتامء ال حزتاكم الزتنز التلكيفزتي، وال  فهذا رشعي حممك وهو  د نزل عليه الويح وتال  عىل الناس؟

يعين أ ن التطبيق أ و التنفيذ صار وحيًا أ و أ ن صورة التطبيق يه ملزمة للناس مجيعًا وملصقة ابحلزتمك الرشزتعي، 

احلجة ابلنز الرشزتعي وهزتو منفصزتل عزتن فهزتم أ و تطبيزتق النزتإ أ و مزتن بعزتد  مزتن العلزتامء ولك فهزتم أ و صزتورة  

 الرشعي  وال يتجاوز   فهو مقبول يف زمانه وفق معطياة الوا ع.   تطبيق يعمتد عىل النز

 ، وذلكل جتد مجموعة من النصوص ختاطب النإ خطاب تعلل ومعاتبة ونصيحة مامل: 

كياميً  نه عهلياميً حه ه اكه نَّ اَّللَّ
ِ
قينيه ا الُْمنهافي ريينه وه في عي الاْكه اله تُطي ه وه ها النَّإي  اتَّقي اَّللَّ  1 {اأ حزابَايه أ هي 

فيزت خُتْ ه وه َّزتقي اَّللَّ ات كه وه ْو ه ْك عهلهْيكه زه أ نْعهْمته عهلهْيهي أ ْمسي ُ عهلهْيهي وه مه اَّللَّ ي أ نْعه ي ْغ تهُقوُل ليَّلَّ
ِ
ا يزتهي َوه ُ ُمْبدي زتا اَّللَّ زتكه مه هْفسي ي يفي ن

هْنها  ا  هىضه زهيٌْد ّمي اُ  فهلهمَّ شه ْ ق  أ ن خته ُ أ حه اَّللَّ َْشه النَّاسه وه خته ٌج يفي وه زتره نينيه حه ْ اله يهُكزتونه عهزتىله الُْمزتْؤمي ْجنهاكههها ليزتيكه وَّ رًا زه طه وه

ْفُعواًل {اأ حزاب ي مه نه أ ْمُر اَّللَّ اكه رًا وه طه هْنُنَّ وه ْوا مي ا  هضه غه
ِ
ْم ا ي يهاهئي اجي أ ْ عي  37أ ْزوه

رْ  ي مه ه ْتهغي ه ت ُ كله لَّ اَّللَّ ا أ حه ّريُم مه ها النَّإي  ليمه حُته ٌل {التحرميَايه أ هي  ُ اهُفوٌر رَّحي اَّللَّ كه وه ا ي اةه أ ْزوه  1ضه

 وال جتد يف القرءان لكه خطاب توجيه وتعلل أ و معاتبة يس تخدم لكمة الرسول، أ ن الرسول مبلغ واتيل فقط.

 وأ خريًا نه ة لتحليل لم ادلكتور محمد رايض
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ثباة أ ن للس نة النبوية ويه: القول اأ ول هل: )فعل الرسول أ و  وهل أ و تقرير ( جحزتة يف الرشزتع فه ان هنا اللي  ال 

لزامية من انحية مبدئية وليس لدلفاع عن كتب احلديث اكلبخاري ومسمل وغريمه   أ ي ا 

انتهبوا للكمة )الس نة النبوية(. من أ ين أ ىت هبذا املفهوم وجعهل مفهومًا  ينيًا يريد أ ن يلزم اأ خرين به  ون ارهان 

 كتزتاب هللا يه سزت نة هللا ومل تزتر  لكمزتة السزت نة مضزتافة للنزتإ وال المسزته محمزتزتد، مزتن هللا يف كتابزته. فالسزت نة يف

يعزتين أ  زتا تشزتمل احلزتديث رمغ أ ن مفهزتوم  )فعل الرسول أ و  وهل أ و تقريزتر (وانظروا   كيل عرفها بني  وسني 

و القزتزتول أ و السزت نة يف القزترءان ويف اللسزتزتان العزتريب يه الطريقزتزتة العمليزتة أ و املهنجيزتزتة وال عال زتة لهزتزتا ابحلزتديث أ  

اال  رار، فهو ال يفر  بني مفهوم الس نة و مفهوم احلزتديث رمغ أ ن  التفريزتق بيزتهنام واحض يف كتزتاب هللا واللسزتان 

العريب، ويرتك غكل جبرأ ة جعيبة. فكيزتل يصزتدر مزتن واحزتد يزتدعي العقالنيزتة واحلريزتة يف البحزتث هزتذا السزتلوك 

ول اأ ابء ججزتة أ نزته غزتري ملزتزم ابصزتطالحنا حنزتن ولزتلك الاعتباطي اخملالل لكتاب هللا واللسان العريب. ويتبع  

 وم مصطلح وال مشاحة يف الاصطال . اي  كتور! هذا ليس مصطلحًا  خاص بنا. هذا مفهزتوم  زترءاين لسزتاين  

أ ن ادلكتزتور محمزتد ال يزتؤمن بزته ن احلزتديث املنسزتوب للنزتإ يؤسزتس  ) من الناحية املبدئية(والحظوا  وهل أ يضًا 

ميانيًا وال يث ت خربًا اي يًا، وال وحيزتًا  وال يعتقزتد بوبزتوة معظزتم اأ حا يزتث مزتن حكامً رشعيًا وال يث   ت مفهومًا ا 

مزتام معزتزتيل  ال بضع مئاة كزتام غكزتر نفسزته نقزتاًل عزتن ا  انحية الس ند مفعظمها ظنية الثبوة، ورمبا مل يصح عند  ا 

يث لكزته. ولكهزتا ال عال زتة لهزتا حديث فقط، مع العمل أ نه  يو د أ مئزتة مزتن املعزتزتةل ال يقولزتون ججيزتة  احلزتد 300

مياين وال جمك رشعي وال خبرب ايإ، يعين هذا الالكم أ نه يتلكم من الناحية النظريزتة فقزتط  ون وجزتو   مبفهوم ا 

فهزتو ال يزتدافع  )وليس لدلفاع عن كتب احلديث اكلبخاري ومسمل وغزتريمه (وا ع مع  لها. وذلكل أ  يى لمه 

سالمية، انظروا كيل عا  واس تخدم لكمة احلديث بدل السزت نة. فزتاأ مر عن لك كتب احلديث يف لك امللل اال  

ابلنس بة هل هو فكرة مبدئية فقط مفرغة من حمتواها. مبعىن اال ميان بلفك جمر   ون مضمون ويصل هزتذا اللفزتك 

به نه مصدر رشعي وجحة ملزمة ولو أ نه غري موجو  يف الوا ع، فته مل اي صاحإ يرمحك هللا عزتىل هكزتذا عزترض 

 من ابحث و كتور    وجث

تباع احلق أ ما  وهل الثاين فقد أ ىت اهناية سؤاهل الثالث:  ننا مه مورون اب  )صار لقوهل جحة حىت ولو مل يكن رسوالً أ 

ن عرفنا (.  ا 
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تباعه، الحظزتوا اعرتافزته بنفزتي مقزتام الرسزتول  يقصد حديث النإ يف حال ث ت عنه يصري جحة وملزم لنا وجيب ا 

مغ أ نه سكت ادلكتور ومل يس تخدم لكمة النبوة يف هذا الفعل أ نه ضزتد فكرتزته أ و رمبزتا عن محمد يف هذا الفعل ر

ن عرفنا (افل عن غكل وال يدري. ويتابع القول:  تباع احلق ا  ننا مه مورون اب  وهذا ا  رار منه أ نزته لزتيس لك   )أ 

ن عرفنزتا (ما  اهل النإ وصل لنا أ و ميكن وصوهل حامتً وذلكل اس تخدم لكمة  أ نزته ميكزتن أ ن ال نعرفزته. ويعزتين  ) ا 

 وابلتايل ضاع احلق وضاع املصدر الثاين.

 وعندما س هل ادلكتور محمد  هل الس نة ويح؟ أ  اب ابلنفي وأ  ا ليس وحيًا.

والس نة عند  تشمل الفعل واحلديث كام هو معروف، مبعىن أ نه ال فعل النإ وال حديثه وحيًا من هللا، وهذا  

الاجهتا  وادلراسة اذلاتية مع القرءان، بيامن هو ينفي الاجهتزتا  عزتن النزتإ، وهزتذا  يلزمه ابلقول أ ن النإ يف مقام

 من املفار اة الغريبة ال  يقع فهيا وهو يدعي املنطق!

 ما القصة اي  كتور محمد عن ماغا تدافع  وتنا ش وحتاور وتصول وجتول؟ 

ءان أ و تطبيقزته معصزتوم ابلزتويح مكرا بزتة أ ان أ عزتد فهزتم الرسزتول وحديثزته املتعلزتق برشزت  القزتر  ال ادلكتور محمد: 

 وتصحيح.

 لرنجع ونرتب أ فاكر ادلكتور محمد صاحب العقالنية و املنطق  

سا هام فهم ورش  وتطبيق الرسول املعصوم ابلويح مرا بة!   الس نة واحلديث ليسا وحيًا من هللا وا 

 هذ  الس نة املعصومة ابلويح ال تؤسس حكامً رشعياً 

ميانياً هذ  الس نة املعصومة   ابلويح ال تؤسس مفهومًا ا 

 هذ  الس نة املعصومة ابلويح ال تؤسس خربًا اي ياً 

 هذ  الس نة املعصومة ابلويح يغلب علهيا ظنية الثبوة وهذا يسقط جحيهتا والربهان عهنا

 هذ  الس نة املعصومة ابلويح يه اجهتا  من النإ ولكن أ  ر عليه من  بل الويح

لينا  هذ  الس نة املعصومة ابلويح  ميكن أ ن ال نعرفها والتصل ا 

 وبعد لك غكل يقول  ويكرر مصا ر الترشيع يه: العقل والقرءان والس نة و القياس !!!
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وكيل املصزتدر ال يكزتون وحيزتًا مبزتارشًا؟ وكيزتل املصزتدر ال يؤسزتس ليشزتء  زتط مزتن  أ ي س نة اي  كتور محمد؟

يصلنا وال نعرفه؟ وكيل املصدر ميكزتن أ ن ادلين؟ وكيل املصدر يغلب عليه الظن؟ وكيل املصدر ميكن أ ن ال 

 يكون فهم برش واجهتا ؟

لزامية من انحية مبدئية وليس لدلفاع عن كتب احلديث اكلبخاري مت  وهل مهل فه السابق )جحة يف الرشع أ ي ا 

 ومسمل وغريمه)

 هل القرءانيون معتزلة اأ مر لكه مناورة وتدليس وخداع وتن 
 تزلة؟قال أحدهم يل: هل القرءانيون مع

خيلتتو عاعتتة متتل  قلت:: ،  القتترءانيت فتلعتتت عتتل امعتزلتة متتم مشتتوب قامتتم م ت    يتت  م  م،
ت احت  مت تدمم متم اليانيتة أم  جيعتل امااعتة ت ا ه متم أرترب   تمل متل ال تمال مهت ا ،

 .تصري ات عة هلا
هلتم  محنل نرب أن امعتزلتة جمااعتة رمر تة ن تفك جعمتر معتاتب لدمتتمداب المتو  متصتدك

معامتت: معتتاهيم معي تتة أه تتا مع تتون اما تتة مان ااتتاجم وتتل اب ر التب   م بك  ار تتة 
خيتتدم ا حتته مع تتون رلتتن القتترءان  ممستتلملية ااتتاجم متملتتوت رمرهتتا حتتول هتت ا ال ق تتتت ممتتا

  مأزليته هو لتيمي: حر ة اإلنسان ممسلملية اااجم
 ا لقل تتا  ن القتترءانيت هتتم امتتتداب للاعتزلتتة قتتال: ملمتتل أنتت: قلتت: ر أحتتد تعليقاتتت   لتتو  تت 

 .ااقيقيت
لتتيك جتت ل  ملمتتل هتت ا أتتت   ن تتاأقلتت:: نعتتم قلتت: هتت ا ملمتتل انتمتته لملاتتة  لتتو  تت  ا   عتت  

 ستيا  التعليتن لرتا القتات  أن القتترءانيت هتم أهتل العقتل مالعمتتر ماار تة   مهت ا الت    يتتز 
ر ة عقدنية تدعو للحر ة العمر ة أهنتا معتزلتة   ملمتل   ع  أن جل  ه امعتزلة اتتخيياً جرمز  م،

هتت ا رتتات ارتت دل  تتت ال تتاع جتتل متتل  تتدعو للعمتتر ااتتر العقتتد  متتل امستتلات  قتتال ع تته 
معتتتزيل أم امتتتداب هلتتم ملتتو أنتته لتتيك متتل امعتزلتتة جمااعتتة   محنتتل جتت ل    متتم العلتتم أن ال تت  



 42 

 ن جتتان م، تتد متتل التصتت ي: ر قتتول : حماتتد هتتو أمل عقتتد  مرتتاحر تعمتتري حتتر قتترءا   م 
 .امعتزلة ما قاً هم شزء مل القرءانيت جعمر مم  م ملو أهنم قارر ل ر ام  م عاوماً 

رقط مليك ع تدها أرتول م، رقته ر تم  تمعتون  ماعلم أن امعتزلة ه  رمر عقائد  معلم جدن
م   تابمن  لعقتل ماار تة   التون العقتل ت تم أهنت ام اهر العق ية  ع  هم مقلدمن ر العقته م

 تمعتون  ،    مه ا مل أهم العترم   ي  تا   رتالقرءانيون عقدنيتون  إلوتان مالرتول مالعقته م،
 .القرءان

العقل م عدا القترءان  م قدمون ذجر مالعر  اليا  مهو شوهر  قوهلم  ن مصابت الت ر م أت عة
لقيتتتاع لتتتيك مصتتتدتا م فتتتا  ليتتتة تعمتتتري  مالستتت ة م القيتتتاع  مع تتتد التتتتدقين مالدتامتتتة تعلتتتم ان ا

 عت  ت تال ااتد ه ر تتو مصت ل  هدمت  مت ح  م تتري  ماإلقتتراتمالست ة  لحقتون  تا القتول 
تتعاشتتف ع تتدما   عتتون عتتل الستت ة أهنتتا محتت  أم حمعووتتة أم أهنتتا   تتتة  تت ا ا أم أهنتتا  م ضتتمط م

: مصتدت م  تعت  ع  تا جتل تلمك حمااً  رعياً أم مع وماً  وانيا أم تيم: رتااً  يميتاً  رميت
 تريا   رقتوهلم دصتدت ة الست ة  حمااً  ترعياً م، تيم:ه ا الصعاك ؟ مجي: مصدت مه  ، 

قول معرغ مل حمتواا متتدليك   م قت  القترءان مالعقتل   قولتون  ن العقتل هتو مصتدت مالقترءان 
 قتتول  تته العقتتل   عتت  حتته القتترءان مضتت ر ت ريتته هتتل هتتو مصتتدت  لمتتك   م تت: عتتل متتا

العقتتتل التتت    لمتتتك مالقتتترءان جا تتت: لتتته رقتتتط  مالعقتتتل ع تتتدهم مصتتتدت    أنمتتتم  تتترع  ح
 ضتتم ونه   ريوشتتد رتتتر   تتت مقولتتة  ن العقتتل  تتدت  حستتتل  م ضتت ر ون ر مع تتون العقتتل م،

مأثتر ال ت ء منتيمتته  م تت حماته حتران محتدل   مقتم  ال ت ء متل رتدل الواقتم م التمر تة
جيعله مصدتاً ت تر عيا   م فتا جيعلته بلتيدً  ييتزملً مامصتدت  رتاييز العقل  ت حس  ا مقمح ا ،

جيعلته مصتدتاً ت تر عياً  هو الواقم مالعلم مالتمر ة ماخلتا    م ييتزا  تت حستل ال ت ء مقمحته ،
لعاعلته  عليته الت ن مامتدل  طتد   لن الحمان حران محدل مماشر   م فا  ع يه رتدحية 

مهت ا  ت ء  رتر  تري اامتم التد      و امصتدت ملتيك العقتل مذلت  نتيمتة الواقتم مالعلتم ر ت
ر تتتت ا متتتتل العرمقتتتتاك ام اتتتتة  تتتتت امعتزلتتتتة مالقتتتترءانيت رتتتت حل نقتتتتول  ن القتتتترءان هتتتتو امصتتتتدت 
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ن عت  مصتابت أرترب للعلتم م امعررتة ميتل التتات ق مالواقتم مالعلتم  الت ر ع  التد   الوحيتد   م،
لقلتتر التت   هتتو العتتلاب امتاومتتم ر التتدماغ  م تتتم ل مالتعمتتري  منعتتد العقتتل رعتتل أم مويعتتة

تعاعل ا،ث ت مم ااواع مالواقم اخلاتش  مامعلوماك متل رتدل لستان  ل تة   تتم التعمتري  ته  
جحقل مجمال له ريايز  ت حسل أم قم  ال  ء محيمم عليه   اء علت  ذلت   لت ن أم امتدل 

 . لعاعله
م،نعد جتتر امعتزلتة مصتابت ام مراشتم ل تا ندتمت ا م وشد تعاريل  ريها حمل ارتدف  ي  ا  

 .أم نتيق:  ا ت م أهيت ا ج اث رمر  ململ جتامز ها
نتترب أن للاعتزلتتة أ  مشتتوب حاليتتاً علتت  أتب الواقتتم ممتتل  تتدع  ذلتت  هتتو م تتر  مهتتر ن  م،

  تحتتر  م، حيتتامل أن  معتته رمتتر ا،عتتتزال م تت عق ريتته ملمتتل هي تتاك راميتت: ، متتل التتتات ق
 . مل أن  رشم للحيا و
 

ليل ابس تخدام العقل واملنطق والربهان وختويل القار  هبذ  املصطلحاة املفرغة مزتن حمتواهزتا عنزتدمه  ال ر زتاع 

احلياة للمعزتةل من التار  وبعهثم من  ديد ولكن لل سل بثزتوب هتزترو وتزتدليس ومل يكزتن ادلكتزتور محمزتد عزتىل 

ابلفكر العقالين احلر، وال يو د أ س ه  عقلية عرضزتها ادلكتزتور محمزتد  مس تون الفكر الاعزتايل املعروف اترخييًا  

نشايئ عىل ما كتبه وال مه حيزنون. يه مناورة منه مكشوفة دلينا ،  وأ ان مل أ ضل أ ي فكرة يف لك هذا الرس  اال 

 عقزتالين،اأ س تاغ اسزتان يف حزتوار  اخملزتزتل مبقدمتزته الاكفيزتة ال  زتاء احلزتوار لزتو فهمهزتا ادلكتزتور محمزتد املنطقزتي ال

ولكن  راءة هذا الرس   ممتعة ومفيدة ل ساطته وحشذ التفكزتري  والاس تدراك اذلي كتبه اأ خ عبد اجمليد عقيل، 

وتن يه القار  أ ن ال خُيدع مبن يس تخدم لكمة  العقل واملنطق والربهان فلزتيس لك مزتن اسزت تخدم هزتذ  اللكزتامة 

 يعين أ نه يفكر .

 و ممت خبري . انهتيى .

 عتزلةهل القرءانيون م
 قال أحدهم يل: هل القرءانيون معتزلة؟
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خيلتتو عاعتتة متتل  قلت:: ،  القتترءانيت فتلعتتت عتتل امعتزلتة متتم مشتتوب قامتتم م ت    يتت  م  م،
ت احت  مت تدمم متم اليانيتة أم  جيعتل امااعتة ت ا ه متم أرترب   تمل متل ال تمال مهت ا ،

 .تصري ات عة هلا
فك جعمتر معتاتب لدمتتمداب المتو  متصتدك هلتم محنل نرب أن امعتزلتة جمااعتة رمر تة ن ت

معامتت: معتتاهيم معي تتة أه تتا مع تتون اما تتة مان ااتتاجم وتتل اب ر التب   م بك  ار تتة 
خيتتدم ا حتته مع تتون رلتتن القتترءان  ممستتلملية ااتتاجم متملتتوت رمرهتتا حتتول هتت ا ال ق تتتت ممتتا

  مأزليته هو لتيمي: حر ة اإلنسان ممسلملية اااجم
ملمتتل أنتت: قلتت: ر أحتتد تعليقاتتت   لتتو  تت  ا لقل تتا  ن القتترءانيت هتتم امتتتداب للاعتزلتتة  قتتال:

 .ااقيقيت
لتتيك جتت ل  ملمتتل هتت ا أتتت   ن تتاأقلتت:: نعتتم قلتت: هتت ا ملمتتل انتمتته لملاتتة  لتتو  تت  ا   عتت  

 ستيا  التعليتن لرتا القتات  أن القتترءانيت هتم أهتل العقتل مالعمتتر ماار تة   مهت ا الت    يتتز 
 ع  أن جل ر ة عقدنية تدعو للحر ة العمر ة أهنتا معتزلتة   ملمتل  عتزلة اتتخيياً جرمز  م، ه ام

هتت ا رتتات ارتت دل  تتت ال تتاع جتتل متتل  تتدعو للعمتتر ااتتر العقتتد  متتل امستتلات  قتتال ع تته 
معتتتزيل أم امتتتداب هلتتم ملتتو أنتته لتتيك متتل امعتزلتتة جمااعتتة   محنتتل جتت ل    متتم العلتتم أن ال تت  

أمل عقتتد  مرتتاحر تعمتتري حتتر قتترءا   م ن جتتان م، تتد متتل التصتت ي: ر قتتول :  حماتتد هتتو
 .امعتزلة ما قاً هم شزء مل القرءانيت جعمر مم  م ملو أهنم قارر ل ر ام  م عاوماً 

رقط مليك ع تدها أرتول م، رقته ر تم  تمعتون  ماعلم أن امعتزلة ه  رمر عقائد  معلم جدن
  التون العقتل ت تم أهنتم   تابمن  لعقتل ماار تة  قلدمن ر العقته مام اهر العق ية  ع  هم م

 تمعتون  ،    مه ا مل أهم العترم   ي  تا   رتالقرءانيون عقدنيتون  إلوتان مالرتول مالعقته م،
 .القرءان

العقل م عدا القترءان  م قدمون ذجر مالعر  اليا  مهو شوهر  قوهلم  ن مصابت الت ر م أت عة
يتتتاع  مع تتتد التتتتدقين مالدتامتتتة تعلتتتم ان القيتتتاع لتتتيك مصتتتدتا م فتتتا  ليتتتة تعمتتتري  مالستتت ة م الق
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 عت  ت تال ااتد ه ر تتو مصت ل  هدمت  مت ح  م تتري  ماإلقتتراتمالست ة  لحقتون  تا القتول 
تتعاشتتف ع تتدما   عتتون عتتل الستت ة أهنتتا محتت  أم حمعووتتة أم أهنتتا   تتتة  تت ا ا أم أهنتتا  م ضتتمط م

اً  وانيا أم تيم: رتااً  يميتاً  رميت: مصتدت م  تعت  ع  تا جتل تلمك حمااً  رعياً أم مع وم
 تريا   رقتوهلم دصتدت ة الست ة  حمااً  ترعياً م، تيم:ه ا الصعاك ؟ مجي: مصدت مه  ، 

قول معرغ مل حمتواا متتدليك   م قت  القترءان مالعقتل   قولتون  ن العقتل هتو مصتدت مالقترءان 
لقتترءان مضتت ر ت ريتته هتتل هتتو مصتتدت  لمتتك  قتتول  تته العقتتل   عتت  حتته ا  م تت: عتتل متتا
العقتتتل التتت    لمتتتك مالقتتترءان جا تتت: لتتته رقتتتط  مالعقتتتل ع تتتدهم مصتتتدت    أنحمتتتم  تتترع  

 ضتتم ونه   ريوشتتد رتتتر   تتت مقولتتة  ن العقتتل  تتدت  حستتتل  م ضتت ر ون ر مع تتون العقتتل م،
ل  مأثتر ال ت ء منتيمتته  م تت حماته حتران محتد مقتم  ال ت ء متل رتدل الواقتم م التمر تة

جيعله مصدتاً ت تر عيا   م فتا جيعلته بلتيدً  ييتزملً مامصتدت  رتاييز العقل  ت حس  ا مقمح ا ،
جيعلته مصتدتاً ت تر عياً  هو الواقم مالعلم مالتمر ة ماخلتا    م ييتزا  تت حستل ال ت ء مقمحته ،

لعاعلته  لعليته الت ن مامتد   طتد   لن الحمان حران محدل مماشر   م فا  ع يه رتدحية 
مهت ا  ت ء  رتر  تري اامتم التد      مذلت  نتيمتة الواقتم مالعلتم ر تو امصتدت ملتيك العقتل 

ر تتتت ا متتتتل العرمقتتتتاك ام اتتتتة  تتتتت امعتزلتتتتة مالقتتتترءانيت رتتتت حل نقتتتتول  ن القتتتترءان هتتتتو امصتتتتدت 
 ن عت  مصتابت أرترب للعلتم م امعررتة ميتل التتات ق مالواقتم مالعلتم الت ر ع  التد   الوحيتد   م،

للقلتتر التت   هتتو العتتلاب امتاومتتم ر التتدماغ  م تتتم  مالتعمتتري  منعتتد العقتتل رعتتل أم مويعتتة
تعاعل ا،ث ت مم ااواع مالواقم اخلاتش  مامعلوماك متل رتدل لستان  ل تة   تتم التعمتري  ته  
جحقل مجمال له ريايز  ت حسل أم قم  ال  ء محيمم عليه   اء علت  ذلت   لت ن أم امتدل 

 . لعاعله
 وشد تعاريل  ريها حمل ارتدف  ي  ا  م،نعد جتتر امعتزلتة مصتابت ام مراشتم ل تا ندتمت ا م 

 .أم نتيق:  ا ت م أهيت ا ج اث رمر  ململ جتامز ها
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نتترب أن للاعتزلتتة أ  مشتتوب حاليتتاً علتت  أتب الواقتتم ممتتل  تتدع  ذلتت  هتتو م تتر  مهتتر ن  م،
  تحتتر  م، ريتته ملمتتل هي تتاك راميتت: ،حيتتامل أن  معتته رمتتر ا،عتتتزال م تت عق  متتل التتتات ق

 . ومل أن  رشم للحيا 
 

 التحست مالتقمي  العقل 
تتتل  ن نتتتون       تتتُرُشمنم مو  ُون ُأر  اإلنستتتان جتتتائل عاقتتتل معمتتتر  يتتتز ملمتتتل ملتتتد بمن معلومتتتاك  ُما

ُم ُمالُ  ُصتتتتتتتاُت ُمالُ  تتتتتتتا  تتتتتتتمن ال سَّ تتتتتتتوُن ُ تتتتتتتي  اً ُمُشُعتتتتتتتُل ُلمن تتتتتتتمنرنمُن أنمَُّ تتتتتتتات منم  ،ُ تُتع ُلان تتتتتتتم  ُت   ر   تتتتتتتُدُ  ُلُعلَّمن
  مقتتتان اإلنستتتتان  تحصتتتيل امعلومتتتتاك متتتل رتتتدل متتتتريا ر التب متعاعلتتته متتتتم  78{ال حتتتل

ال تتاع مالحتتداث مالرتتواهر  مرتتات حيصتتل  علتت  امعررتتة مالعلتتم  ل تتياء متتل رتتدل نتائم تتا 
ء علت  تلت  العاليتة معواقم ا ر الواقم جضرت أم نعم   م  اجم ذل  ر ذاجرته العلاية   م  تا

ال اجاية   قون العقل  امم عل  حسل ملو   معتت أم قمحته  مهت ا متر ل دتدب مستتوب 
علاتته مهتتو ، تت  حمتتدمب  مهتت ا  عتت  مع تتون ااستتل م القتتم   العقلتت  نستت   تعلتتن دستتتوب 
ء الت تتوت العلاتت  متراجاتته  مالمتتر لتتيك هتتو حمصتتوتاً  لمتتوت التتش  ر تتر نتائم تتا مما تتر  أث تتا

الععتتل ميتتل قتتتل اإلنستتان ما،عتتتداء علتت  حقوقتته أمتتر قمتتي   م نقتتاذ ال ر تتن أمتتر حستتل  ر تت ا 
جتتا متتل أهتت  أمتتوت حمتتدمب  نستتمياً  مالواقتتم المتتوت ليستت: حمتتل رتتدف ر العمتتر اإلنستتا  م 

 ذل   ميري   
أن  مامدحظ مل الواقم اإلنسا  ممل تد ر ال ص القترءا  الستا ن أن اإلنستان ع تدما  ر تد   

حيمتتم علتت   تت ء حيتتتا  معلومتتاك ع تته ممعررتتة ليستتتهدم ا ر اامتتم   مهتت ا  تتدل علتت  أن 
العقتتل  تتد ذاتتته لتتيك مصتتدتاً للعلتتم مامعررتتة م فتتا مستتتهدن متتاهر للعلتتم م امعررتتة  جتهتتز ل م 
تقلتتيم ميليتتل مترجيتتر مامتتت ما    مهتت ا  تتدل علتت  أنتته  ليتتة  ييتتز متصتت ي: ماعتت  متعمتتري   

امصدت للاعلومتاك مامعررتة  مهتو  لوقت: ذاتته مومتم للتعمتري  ملت ل  نقتول: ، مالواقم هو 
تعمري  ،  واقم  مون حمدً له  لن التعمري بتامة مقراء  ميصيل معلوماك متصت ي: متقلتيم 
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ميليتل مترجيتتر مامتت ما  مجتتل ذلتت   لزمته لستتا ً  ل تتة   متون حقتتدً مميتتدا ً لته ممعتتاء حياتتل 
حيعر ا مخيزهنا م قلا ا  مل ل  نقتول :، تعمتري  ،  لستان حيصتل  ته تلت  تل  امعلوماك م 

 العالية جامال ممعاء  وق: ماحد 
 ذاً؛ العقتتتل ،  صتتتدت م تتته العلتتتم م امعررتتتة ر تتتو لتتتيك مصتتتدتاً علايتتتاً أم معرريتتتاً م فتتتا هتتتو  ليتتتة  

ال تت ء أم  امع يتة  رتاامم  استتل علت  تللتعمتري نستتهدمه ر امتصتتدات اامتم متل امصتتاب
قمحتته ىتتت  متتل بتامتتة الواقتتم منتتتائم ال تت ء رورتتل العقتتل   تتاء علتت  هتت ا امعررتتة العلايتتة أن 
هتت ا الستتلو  حستتل مهتت ا الستتلو  قمتتي   مهتت ا ، جيعتتل العقتتل مصتتدتاً للتحستتت م التقمتتي  
 م فتا جيعلته أبا  معيات تة ماعيتة مامصتتدت هتو الواقتم  مجت ل  العقتتل لتيك مصتدتاً ب  يتاً حيلتتل أم
حيتترن أم  وشتتتر   اتتتته   م فتتتا هتتتو  ليتتتة تعمتتري مر تتتم للتتتد ل متتتل مصتتتدتا القرءان  مرتتتن متتت  م 
 معتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ريصتتتتتتتتتتتتتتتتتتل العقتتتتتتتتتتتتتتتتتتل    أن هتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا المتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ماشتتتتتتتتتتتتتتتتتتر أم حتتتتتتتتتتتتتتتتتتران أم حتتتتتتتتتتتتتتتتتتدل 

 مموموع اليواب مالعقاب قمل نزمل الت ر م أمر ريه تعصيل:
د  مهتت ا المتتوت  وشتتد متتل المتتوت التتش  يتتاب راعل تتا ر حتتال قتتان  تتا ملتتو    علتتم حما تتا  عتت

امتعلقة خبري ال اع ممصلحت م   اد البىن امعرمف  ممعررة ذل  أمر ر تر  ميتل متل   قت  
 ر قتتاً متتل امتتاء رتتد  تت  أنتته  يتتاب موتتدل علتت  رعلتته ملتتو    وشتتد قتتانون  وشتتر عليتته هتت ا 
، الععتتل  مالستتلال لتتو تتتر   نقتتاذا هتتل  عاقتتر؟ مامتتواب هتتو ، عقتتاب  ،  قتتانون  جاتتا أنتته 

تمليتتت:  ،   تتترع  م   تتت ص القتتتانون علتتت  أن متتتل    ععتتتل اخلتتتري  عاقتتتر   منعتتت  العقو تتتة ، 
  ع  ال ن مالعتاب له عل  عدن  نقاذا لل ر ن  مه ا  ع  أن مشتوب اليتواب مامتدل علت  رعتل 
،  عتت  مشتتوب العقو تتة علتت  ترجتته متتابان ، وشتتد قتتانون جيتترن ذلتت  الععتتل  مهتت ا  تتري أن  قتتون 

اته  قتل أحد أم ا،عتداء علت  حقوقته  ر ت ا  عاقتر م ت ن ملتو    متل ر ت تر م ال هص ذ
 عتتد أم قتتانون و تتم ذلتت  مجيرمتته لن قتتم  هتت ا الستتلو  معتترمف ر تترملً  اتتد البىن   م هتت ا 

 السلو  حمدمب شداً دا  تعلن دصاحل ال اع  اد البىن امعرمرة أ ضاً 
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م قمحته  اتد البىن ر ت ا ، جيعلته مصتدتاً للحستل م م ت م أن العقل حيمم  ستل ال ت ء أ
القتتتم  لن اامتتتم ىتتتت  متتتل بتامتتتة الواقتتتم منتيمتتتته مال  يتتتة اليقاريتتتة رياتتتا  عتتتد  رامصتتتدت هتتتو 

 الواقم مليك العقل 
جاا أن ااسل م القم  الع ر    تر عليه ثواب معقاب لن العقتل  تدت  ذلت  متل الواقتم 

ل مم القتدت  عليته رتد  وشتد عليته عقو تة ملتو أنته  ستتحن الت ن م مما ر    أما تر  رعل ااس
العتتتاب عليتته  مااستتل م القتتم   تتري الع تتر  هتتو أمتتر نستت  م،  وشتتد عقو تتة علتت  راعلتته أم 

 تملي:  ،  قانون  خبدف مشوب اليواب مامدل عليه ر حال جان نتيمته حس ة لل اع
أم الد  ية   مالعقل هو بليل م ليتة للع تم م  مل ل  ،  ص  ممم العقل  ت امصابت العلاية

الدتامتتتة ما،متتتت ما  ماامتتتم علتتت  ال تتتياء مرتتتن تل تتتته امصتتتدت ة   مميلتتته جايتتتل القامتتت  ر 
احملماتتتة ر تتتو لتتتيك مصتتتدتاً قانونيتتتاً م فتتتا حيمتتتم  تتتت ال تتتاع مرتتتن تل تتتته القانونيتتتة التتتش ت امتتتر 

 اادث أم السلو   
 

 هل املعزتةل تعد احلديث النبوي مصدر رشعي تبت بذاته                                

 هل لك أ مئة املعزتةل يقبلون ابحلديث مكصدر  يين ترشيعي وهو جحة بذاته ؟

ىل أ  م يس تخدمون مصطلح  ا رؤوا أ  وال ومفاهل املعزتةل وكتهبم وأ  واهلم متوفرة عىل النت، وينبغي الانتبا  ا 

 وال يفر ون بيهنام حني الالكم وادلراسة .الس نة ويدخلون فيه مصطلح احلديث 

سزت نا   عزتن اازتن مسزتعو ، وهزتو  معرو ان ُعبهيد املعزتيل ا رؤوا مامال  ول  يقول عن حزتديث روا  اأ معزتش اب 

ع خلُقه يف بطن أ مه أ ربعني يوًما، مث يكون علقة...(( احلديث: لو مسعت اأ معش يقول  مك جُيمه ن أ حده حديث: ))ا 

بُته، ولو مسع  لْته، ولو مسعُت رسول هذا لكذَّ ُته من زيد ان وهب ملا صدَّ ته، ولو مسعت اان مسعو  يقوهل ما  بي

ْ تُه، ولو مسعت هللا يقول هذا لقلت: ليس عىل هذا أ خذةه ميثا نا  هللا صىل هللا عليه وسمل يقول هذا لر ه

 : http://www.alukah.net/sharia/0/71305/#ixzz3tBmgJN1Iرابط املوضوع

ًما العقل -يُعد  ويُبنّيي اأ  ةل الرشعية حسب معتقد ،  يقول القايض عبداجلبار املعزتيل  :- ُمقّدي

http://www.alukah.net/sharia/0/71305/#ixzz3tBmgJN1I
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 ."العقل؛ أ ن به ميزي بني احلسن والقبح؛ وأ ن به يعرف أ ن الكتاب جحة، وكذكل الس نة واال جامع :أ ولها"

مث يقول: "ورمبا تعجب من هذا الرتتيب بعضهم، فيظن أ ن اأ  ةل يه الكتاب والس نة واال جزتامع فقزتط، أ و     

ال أ هل  ر، وليس اأ مر كذكل؛ أ ن هللا تعاىل مل خياطب ا  غا اكن يدل عىل أ مور فهو مؤخَّ يدل عىل أ ن العقل ا 

 "العقل

 http://www.alukah.net/sharia/0/71305/#ixzz3tBnB9UIW :رابط املوضوع

هناك أ ية  رءانية تفيد نفس املعىن أ و أ ن  وجو   رائن دلمع منت الرواية، مامل أ ن تكون اشرتط اال مام النظام -

 !!!خرب  بطريقة أ خرن تكون مرتبطة جا ثة أ و مو ع وصلنا

ون مع كتب اأ حا يث مجيعًا عند لك الفر  اال سالمية عىل أ ساس أ  ا هجد برشي خاضع واملعزتةل يتعامل

 .للتحقيق والتد يق واملراجعة

 هذا رأ ي املعزتةل ابختصار

  ال يؤخذ حديث اأ حا  ابملسائل اال ميانية - 1

  ال يؤخذ حديث اأ حا  ابلترشيع لل حاكم بداية - 2

  والعمل واملنطق يرفن أ ي حديث أ حا  خمالل للعقل -  3

 300من يقول بقبول حديث اأ حا  مهنم يقبهل مضن رشوط عقلية منطقية علمية ومل يصح عند  اكرث من  - 4

 حديث ال عال ة لها ابال ميان وال بترشيع اأ حاكم

 كتب اأ حا يث لكها هجد برشي ليس جحة بذاهتا  -5

  جديث أ حا  حصحه البخاري ومسمل ولك اأ مئةأ ي فهم للقرءان خيالل العقل واملنطق مرفوض ولو اىت  - 6

ال مانع من اتباع اأ حا يث ال  تتعلق ابلتعبداية من أ غاكر وغري  يف الصالة واحلا مامال.، وال مانع من  - 7

  .تعد ها أ و تغيريها عىل ارارها من القرءان أ و ته ويال أ  عية  رءانية

 و عهم هبذ  املتاهة واطلطوعدم تفريقهم بني مفهوم الس نة ومفهوم احلديث أ   

فاأ مر لكه زوبعة يف فنجان ، واملدعني لالعزتال حاليًا يناورون فقط مناورة مكشوفة ال مية لها علميًا  ط ، 

سا كتابع للقرءان والعمل والعقل واملنطق وهو ال  ميانية بذاته وا  فبالنتيجة ال يقبلون احلديث مكصدر وجحة رشعية وا 

http://www.alukah.net/sharia/0/71305/#ixzz3tBnB9UIW
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ميانيًا، فهو حتصيل حاصل دأ  ترشيعاً يه ة بيشء  ديد وال يب  .وال يؤسس مفهومًا ا 

 من املعارصين وحياربون القرءانيني بعدوانية وكراهية الاعزتالضالل وتدليس من يدعون ،  فته ملوا يرمحمك هللا

 ملسايرة اتقوا هللا وال تضلوا اأ مة وتكرسوا فهيم الرشك مع كتاب هللا ججة ادلعوة و ا                          

 :ي  ماعن الس نة  بعن الباحامني  يقول

لهيًا. -1  ليست وحيًا ا 

 يس تخدمون مفهوم الس نة مكصطلح خاص هبم خمالل للقرءان و اللسان العريب -2

 يه من ته ليل النإ كفعل و ول وا  رار. -3

 اً يال تؤسس حكامً ترشيع  -4

ميانياً  -5  ال تؤسس مفهومًا ا 

 ال تث ت خربًا اي يًا. -6

 معظمها ظين الثبوة. -7

 رف معظمها ومت اخرتا ها ابلكذب أ س باب عديدةحت -8

 مضافة للرسول أ و للنإ أ و حملمد. يف القرءان مل تر  لكمة الس نة أ و احلديث -9

لهيي -10  يه اتبعة للكتاب اال 

لهيي  -11  غري حمفوظة مامل الكتاب اال 

 حديث ومل يصل الكتاب اذلي مجعهم. 150ويقول املعزتةل مل يث ت عندمه سون   -12

 ىل القرءان و العقل والعمل نتعامل معها بناء ع -13

ضزتافة أ و اسزت تدراك مكما حص من احلديث وفق الرشوط هو   -14 عىن اكمن يف اططاب القرءاين وليس ا 

 عليه....

 يقول بعضهم حنن حنرتم الس نة ونستشهد به  وال النإ وهو أ وىل من أ  وال العظامء والعلامء واحلكامء -15

منطقزتي أ ن احلزتديث لزتيس مصزتدرًا  ينيزتًا وال ترشزتيعيًا، وبناء عىل ما تقدم يلزم مزتن  زتوهلم معليزتًا وبشزتلك 

 أ ن املصدر ينبغي أ ن يكون  طعي الثبوة. ووضعه مع املصدر الترشيعي القرءان خطه  فاحش

 ، أ ن احلجة و الربهان ينبغي أ ن يكون تبت بذاته ويلزم من  وهلم أ ن احلديث ليس جحة بذاته وال ارهان
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 عنه لعدم حفظهويلزم من  وهلم أ ن القرءان مس تغن 

 وحاةل غهنية فقط  اً و يرمغ انه ال يث ت فيه شيئًا أ ن يكون ويعين  وهلم أ ن احلديث مصدر 

ونقول هلم يو د فر  بني الاحرتام والاستشها  ابلقول وفق عمل وارهان وبني جعل الزتالكم والقزتول جحزتة 

 وارهان بذاته، ال ختلطوا بيهنام

ولزتزتون هبزتزتذا القزتول أ ن يتقزتزتوا هللا ويكفزتزتوا عزتزتن تضزتزتليل اأ مزتزتة، وعزتزتدم ذلا،  يزتب هبزتزتؤالء البزتزتاحامني اذليزتزتن يق

ترس ي  يف أ غها م أ ن احلديث النبوي مصدر ترشيعي تين يضزتاف للمصزتدر اأ ول، ووضزتع النقزتاط عزتىل 

احلروف، واجلهر ابحلقيقة ال  يعرفو زتا كزتام يعرفزتون أ بنزتاءمه، ويكفزتوا عزتن نفزتي عزتن أ نفسزتهم اتبزتاع املزتهنا 

ة وشتمية وعدم اهتام اذلين يتبعون القزترءان ابلسزتطحيني أ و ينكزترون السزت نة ، فاحلقيقزتة القرءاين وك نه س ب

يو زتزتد اتفزتزتا  معهزتزتم مزتزتن حيزتزتث النظريزتزتة بنفزتزتي عزتزتن السزتزت نة أ و احلزتزتديث املصزتزتدر الترشزتزتيعي، ولكزتزتهنم  زتزتوم 

 يسايرون عامة الناس ويكذبون علهيم، وال تربروا فهذا ال جيعل اططه  صواب ، وال الضالل هدن.

  وال تشرتوا الضالةل ابلهدن، وال رىض الناس بسخط  هللا واضبه، وهللا أ حق أ ن ختشو اتقوا هللا

 كوميداي فكرية عند مدعي املعزتةل

 

ن تواتر جحية احلديث النبزتوي يف اأ مزتة ارهزتان عزتىل جحيتزته !! وغكل  جعبًا ملن يدعي التفكري املنطقي أ ن يقول: ا 

ن الس نة  س وحيزتًا وال حمفوظزتة ويه ظنيزتة الثبزتوة وال تؤسزتس حكزتامً لزتي -وتشزتمل احلزتديث  -بعد ان  ال: ا 

ميانيًا وال تث زتت خزتربًا اي يزتًا، ومعظمهزتا غزتري حصزتيح ومل يصزتح مهنزتا رمبزتا سزتون  حزتديث  150رشعيًا وال مفهومًا ا 

فاحلزتديث جحزتة ملزمزتة  ومع لك غكل  !!!!كام غكر اان الندمي مجعهم الكعإ حمدث املعزتةل يف كتاب ومل يصل لنا

  .عزنة ولو طارة للناس ،

ثبزتاة جحيزتة الاجزتامع فقزتال: اليو زتد أ ي نزتز  زترءاين يزتدل رصاحزتة عزتىل جحيزتة  غكرين  وهل بطريقة الغزايل يف ا 

الاجامع، وال يو د أ ي حديث رصاحة يدل عىل جحية الاجامع غري أ ن احلديث ظين الثبوة وفكرتنا أ صزتولية 

ىل  طعية الثبوة وادلالةل، واتبع البحث هذا العا مل املغوار الشجاع العبقري و ال: ولكزتن و زتدة اأ مزتة حتتاج ا 

 .كتاب املس تصفى للغزايل !!!جحية الاجامع ابلقبول فيكون هذا ارهان عىل جحية الاجامع تلقت
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وهذا الاس تدالل و ع يف ادلور ويه طريقة للتفكري ابط  بداهة، ال  تعين أ ن أ لزتل يعمتزتد يف ثبوتزته ووجزتو   

ثبزتاة النقطتزتني عىل ابء، وتعمتد ابء يف وج و ها عىل أ لل، وهكزتذا بطريقزتة  ائريزتة ، وهزتذا يعزتين منطقزتًا نفزتي ا 

 .وهالكهام

 .جحيته يف اأ مة وصاحبنا املغوار اأ ول املدعوم يقول: ججية احلديث النبوي أ نه تواتر

  .أ واًل: مل يتواتر جحية احلديث النبوي، وهذا معروف أ ي ابحث

يشء أ و صوابه فهو يدل عىل حصول احلدث فقط برصف النظر عن صزتوابه أ و التواتر ال يدل عىل جحية  :تنياً 

  .خطهه

تلثًا: التواتر لكمة اصطالحية غري صواب فهيي تتعلق ابلس ند والرواية همزتام كزترث الزترواة فالكزتذب وار  وكزتذكل 

 .اططه  و التحريل

ثبزتاة املفهوم الصواب هو التتزتابع للحزتدث يف اأ مزتة ممارسزتة  ون انقطزتاع ،وهزتو مصزتطلح   زترءاين ويزتدل عزتىل ا 

 .حصول احلدث  طعًا وليس جحيته وال صوابه أ و خطهه

 فهل هؤالء مدعي الاعزتال ال يعرفون كيل يفكرون وال يعرفون الاس تدالل وبطالن ادلور والتسلسل ؟

ثباة وحصة؟  ال يفر ون بني الربهان والرثثرة والقيل و القال واال شاعة فيعدو م ارهان ا 

ي لم ليث توا جحية احلديث سواء اكن هل عال ة أ و مل يكزتن هل عال زتة ، كزتام فعزتل الشزتافعي هل يبحثون عىل أ  

ثباة جحية الاجامع بعد أ ن  خل مزنهل ثالثة أ ايم وهو ضائع ال يعزترف ارهزتان الاجزتامع، حزتىت و زتد نزتز  يف ا 

ه   رءاين رأ ن هو أ نه ميكن ن ب ُسوله مي قي الرَّ ا ي ن يُشه مه زتْع أ ن يدلس به عىل الناس وهوَوه َّبي هت ي ن وه ُ الْهُزتده ه هله هبهزتنيَّ زتا ت ْعدي مه

ريًا {النساء صي اءْة مه سه ه وه هَّنَّ ي هجه نُْصهلي ىلَّ وه ا تهوه ي مه هّلي نينيه نُوه يلي الُْمْؤمي ، خفرج عىل الناس وا عزتى أ نزته و زتد 115غهرْيه سه ي

رفزتن  ني هل ، وذلكلالربهان و تىل علزتهيم الزتنز، وانطلزتت احلزتي  عزتىل املسزتلمني حينهزتذ املعزتارصين أ و التزتابع

 .فهم الشافعي وحمك عليه ابططه   الغزايل الاس تدالل ابلنز هذا عىل جحية الاجامع وفند

طريفة يدعي أ  ا ارهان عىل جحية احلزتديث النبزتوي املزتزنوع  بفكرة وصاحبنا املدعوم كذكل يغيب ومن مث يعو 

 .مواصفاة احلجية ابعرتافه هو بنفسه عنه لك
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ليس وحيًا وال حمفوظزتة ويه ظنيزتة الثبزتوة وال تؤسزتس  -وتشمل احلديث  -الس نة  :وهذا مفهومه عن الس نة

ميانيًا وال تث ت خربًا اي يًا، ويه اجهتا  للنإ اكمن يف الزتنز القزترءاين ،ومعظمهزتا غزتري  حكامً رشعيًا وال مفهومًا ا 

كزتام غكزتر اازتن  صل لنزتاحديث مجعهم الكعإ حمدث املعزتةل يف كتاب ومل ي 150حصيح ومل يصح مهنا رمبا سون 

  !!!!الندمي

  .!!فاحلديث جحة ملزمة للناس ، عزنة ولو طارة ومع لك غكل

 :و بل أ ن ننهتيي البد من تذكريمك مبا س بق يف احللقتني السابقتني

احللقة اأ وىل لصاحبنا املدعوم  وهل: احلديث النبوي ليس وحيزتًا ولكزتن مزتدعومًا ومرا زتب ابلزتويح، وميكزتن أ ن 

 . عن احلديث النبوي الويح املرا ب واملدعومنقول اصطالحاً 

 تواتر جحية حديث النإ يف اأ مة ارهان عزتىل جحيتزته :احللقة الثانية ال  أ حتفنا هبا واس متتعنا وحضكنا كثريًا  وهل

.! 

ىل حلقة تلثة ننتظر طرفة نرجو منه أ ن تكون ممتعة ومسلية ومضحكة أ كرث مما سزت بقها ونمتزتىن هل التوفيزتق يف  وا 

  كوميداي الفكريةال

 مالحظة

 سه لين أ حدمه: معقول هذا مس تون املعزتةل السابقني يف التفكري والنقا  واحلوار ؟ 

قلتتتال عتزلة تتتتب عت تتتوا مت رتتتوواع زةزتتتمنمت اع تتتةلوناع زتتتت عتلل تتتلب عتةتتت  

ةمجزا، اعألزتب دنمةتب د تن ا تلع عتلرتم عتلل تل  اعترشزت  اوبتة ماع اتمت 

اوتل ت  اةاوتاع رةمتم زتت عتل ااتوا عتجمزمتب دوزب عتووس، اترتت متم ز لتنات 

عتةتت  زتتو  وتت ا م ا تتو زتتت  تتلاوت ، ازوم تتاع عق تت  عوتتاع  عتلوتت   تتن 

عتزخوتلمت ت م ،اةدوتلاع زع عت لاب عال ةانعنمب ارتوواع  نع  قزتع امتن عتناتتب 

 .، اماجن زت تزع صامة م ا خل  جمعئز م

 


