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 شبهات العقالنيني الطاعنني يف السنة من خالل وسائل التواصل االجتماعي

 د. علي حممد أبوالقاسم إبراهيم
 جامعة غراين -كلية العلوم واآلداب

alialiali1980600@gmail.com 
_______________________________________________________________ 

يم  ب    ْسم  هللا  الرَّْْحَن  الرَّح 
حممد , وصلوات هللا وسالمه على خامت األنبياء واملرسلني، نبي ِّنا احلمد هلل رب ِّ العاملني

 . وعلى آله وصحبه والتَّابعني
 :أمَّا بعد

سبحانه  –وهي توحيده وعبادته فقد خلق هللا سبحانه خلقه حلكمة ابلغة وغاية سامية، 
وسخَّر هلم األرض لعمارهتا، وهيَّأ هلم سبل اإلقامة عليها؛ لتكون وسيلة معينة على تلك  -

 الغاية.
كما جعل يف األرض عالمات_  يهدون النَّاس   –وجعل هللا سبحانه خللقه عالمات 

هللا ، وهذه العالمات هم أنبياؤه ورسله، كلما مات رسول أو نيبٌّ َخَلَفه من بعده  ويرشدوهنم إىل

، مث ختم _ جل (1)چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ   ٹ ٹ رسول أو نيبٌّ 
، وأيَّده ابملعجزات الباقيات، والدالئل  وعال_ هذه املنارات والرساالت برسوله حممد 

الواضحات، اليت تبقى على مر ِّ الزَّمان، وأعظم تلك املعجزات والدالالت؛ هو القرآن الكرمي، 
 .(2)وأفعاله وتقريراته وصفاته اخللقية واخللقية والسُّنَّة النَّبويَّة اليت هي أقوال الرسول 

َكٌم واقتضت حكمته _سبحانه_ أن يكون احلقُّ  يف صراع دائم مع الباطل، وله سبحانه حِّ
ابلغة يف ذلك، وتنوَّعت طرق أهل الباطل وتعدَّدت سهامهم، فمن وسائلهم الطعن يف السُّنَّة 

ق ِّق  النَّبويَّة حبجَّة خمالفتها للعقل _زعموا_. ذوا لذلك طرقًا عدَّة، بل مل يرتكوا مسلًكا ُيح واَّتَّ
وجلوها ما يعرف بـ)وسائل التَّواصل املعاصر( اليت  وسائل اليتمشارهبم إال سلكوه، ومن تلك ال

                                                           

 .165النساء:  ((1
 .( بريوت1978) 2( املكتب اإلسالمي ط47السنة ومكانتها للسباعي ص) ((2
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أصبح كلُّ من ُيسن ، أو الُيسن، كاتًبا وانقًدا ومعل ًِّقا فيها_ ولعلَّ هذا مصداق حديث النَّيب ِّ 
 (3)يف فحشو ِّ القلم وأنَّه من عالمات السَّاعة. 

ذ ا  فاَّتَّ بعض الطَّاعنني يف السُّنَّة من هذه الوسائل طريًقا للطَّعن يف السُّنَّة وانتقاصها، وأهنَّ
 متعارضة مع العقل وال تنسجم معه.

غري أنَّ هلذه الوسائل فتنة وهبرجة؛ ولذلك يظنُّ بعض  وهذه الشُّبه وأمثاهلا قدمية متجد ِّدة,
, خاصَّة وأنَّ جحلَّ من يتابع هذه الوسائل من عامَّة النَّاس أنَّ من أييت هبذه الشُّبه هو على شيء
 النَّاس، الذين مل يعرفوا حقيقة السُّنَّة ومكانتها.

فأصبح االلتفات إىل هذه الوسائل وعدم الغفلة عنها واالهتمام هبا؛ من واجب الوقت 
 الذي يلزم أهل العلم وطلبته النَّظر فيه, وأن يردوا على أمثال هذه الشُّبه.

ه األسباب وغريها، رأيت أن أتقدَّم هبذا البحث حماواًل أن أضرب بسهم يف الد ِّفاع عن هلذ
السُّنَّة الشَّريفة، من خالل التَّعريف العام ابلسُّنَّة النَّبويَّة, والعقل وماهيته ومكانته يف الشريعة,  مث 

ومها تركي احلمد,  تتبعت منوذجني من الذين ُياولون سلوك مسلك الطعن العقلي يف السُّنَّة,
وحممد هداية, وكالمها ممن ركب منت عقوهلما البشرية القاصرة ، وجعال منها حَكًما على كثري 
ذ من  من السُّنن واألحكام, واألوَّل انتشرت تغريداته على صفحات )تويرت(, والثَّاين اَّتَّ

على الشبهة نفسها, إال  )اليوتيوب( وسيلة لنشر ابطله , وإن كانت األمساء غري مهمة بقدر الرد ِّ 
في نفسها، بل  أنَّ هذا التتبع يساعد يف النقد املباشر سيَّما وأنَّ أمثال هذه الشَّخصيات ال َّتح
ا جاءت بشيء مل تسبق إليه, واحلقيقة أن جحلَّ بل كحلَّ ما أيتون به هي بضاعة مكررة,  تزعم أهنَّ

م خواء من العلم الشرعي ِّ  , وحقيقة السُّنَّة فهًما وإدراًكا, وأنَّ العقل وسلعة رخيصة, تدلُّ على أهنَّ
ا هو عقلهم القاصر وفهمهم الفاسد ؛ ألنَّ العقل الصَّحيح  الذي جعلوه حجة وقدَّموه النَّقل ، إمنَّ

 ال يحعارض النَّقل الصريح. 
به إىل العناية ببيان احلق ِّ للنَّاس, وأالَّ  -كما ذكرتح -والغاية   هي دعوة أهل العلم وطالَّ

يحرتك احلبل على الغارب, خاصَّة وأنَّ أهل العلم عندما يرون أو يسمعون مثل هذه الشبهات؛ 
ا ال تنهض لتكون شبهة  يستصغروهنا وال ُيسبون أنَّ هلا أثرًا, لسذاجتها وخحلو ِّها من العلم، وأهنَّ

                                                           

( اَببح َمْن َكرَِّه َتْسلِّيَم اخْلَاصَّةِّ، ويف "مسند أمحد" بلفظ 1049رواه البخاري يف "األدب املفرد" رقم ) ((3
 .(، وقال شعيب األرانؤوط: إسناده حسن3870ظهور القلم رقم )
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؛ (4)ها فيهميحستحق الرَّدُّ عليها _وهي كذلك_, ولكن إذا نظرت إىل أثرها على النَّاس وأتثري 
ا تحؤث ِّر وتحغري ِّ املفاهيم الصَّحيحة لكثري من النَّاس, بل إنَّ هذه الوسائل جعلت هلم  وجدت أهنَّ

 مجهورًا  وأنصارًا, ولكل ِّ ساقطة القطة كما يحقال, والشُّبه خطَّافة.
الباطل, لذا وجب العناية هبذه الوسائل والرَّدُّ على هؤالء الطَّاعنني, وبيان ما هم عليه من 

 . وبيان السُّنَّة وأحكام اإلسالم كما شرعها هللا 

وقد قسَّمت البحث إىل مقد ِّمة، وثالثة مباحث، وخامتة, حيث جعلت املبحث األوَّل 
يتها, والثَّاين للكالم عن مفهوم العقل ومكانته،  للحديث عن السُّنَّة؛ مفهومها، ومصدرها، وححج ِّ

عليها،  وعالقته ابلنَّص ِّ الشَّرعي ِّ, وخصَّصتح املبحث الثَّالث للكالم عن الشُّبهة وأمهية الرَّد ِّ 
 وتتبعت بعض الشُّبه للشَّخصني حمل ِّ الد ِّراسة مع الرَّد ِّ عليها, مثحَّ اخلامتة وأهمَّ النَّتائج. 

 وهللا املوفق

 ملبحث األوَّل : السُّنَّة ؛ مفهومها، ومصدرها، وُحجيَّتها :ا
 املطلب األوَّل : مفهوم السُّنَّة ومصدرها.

 مفهوم االسُّنَّة: - أ
يف   بيان رسوله ركًنا أصياًل يف معرفة حدود شرعه, وقـََرَن طاعته بطاعة رسوله  جعل هللا 

ٿ   چ  ٹ ٹ  من خمالفة أمره وهنيه, -أيًضا-كثري من اآلايت, بل وحذَّر يف آايت كثرية 

  چٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
(5) 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  ٹ ٹو

   ﴾چ
(6) 

چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ  ٹ ٹ و
(7)

 

                                                           

األمر كما ذكرت أنَّ جحلَّ من ينظر يف هذه الوسائل من عموم املسلمني ،الذين ال ُيملون شيًئا من  ألنَّ   (4)
 العلم، وال من الثَّقافة اإلسالميَّة اليت تدفع عنهم هذه الشُّبه .

 (.44النحل: ) ( (5
 (.92املائدة: ) ( 6)
 (.7احلشر: ) ( 7)
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ڳ  ڳ    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڑ  ک چ ٹ ٹو    

چ
(8).  

ركن أصيل يف دين هللا ال ميكن  وغري ذلك يف آايت كثرية تدلُّ داللة واضحة أنَّ سحنَّة النَّيب ِّ 
 االستغناء عنه يف فهم الكتاب العزيز.

رية: حسنة كانت أم سي ِّئة  .(9)فالسُّنَّة لغة هي الطَّريقة, والس ِّ
والسُّنَّة عرَّفها أهل العلم بتعريفات عدَّة حبسب اختالف َّتصُّصاهتم ، واملراد هنا هو 

ا: ما أضيف إىل النَّيب ِّ   إطالق لفظ السُّنَّة عند أهل احلديث، حيث قالوا يف تعريف السُّنَّة أهنَّ
ذلك قبل البعثة أم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة َخلقيَّة، أو خحلحقيَّة، أو سرية, سواء كان 

 بعدها. 
وسبب اختيار هذا التعريف؛ أنه يتماشى مع طبيعة البحث, إذ أنَّ شبهات الطاعنني تتجه ألي 
م خيبطون خبط عشواء، وال  شيء يظنونه مطعًنا يف السُّنَّة، ووسيلة إىل انتقاصها، وذلك ألهنَّ

 يستندون إىل أصل صحيح ينطلقون منه.
 ب_ مصدر السُّنَّة :

ا قرن هللا طاعته بطاعة رسوله، وبنيَّ يف كثري من اآلايت أنَّه ال يحستغىن عن السُّنَّة يف ملَّ  
التَّشريع؛ دلَّ ذلك على أنَّ للسُّنَّة مكانة عظيمة يف دين اإلسالم, وهذه املكانة بيَّنتها كثري من 

ينٌّ من عند هللا, اآلايت القرآنيَّة الىت أبرزت مكانة السُّنَّة، وعلمنا من خالهلا أنَّ ال سُّنَّة وحي رابَّ
وإن كانت ليست يف مرتبة القرآن من جهة التعبد هبا؛ لكن ذلك ال يعين عدم الوحي هبا, فللَّه 

  َكم وطرق يف تبليغ شرعه بيَّنها يف كتابه, فإنَّنا إذا استطردان يف احلحجج اليت جعلها هللا حِّ

ٹ  اإلمجاع والقياس أدلة يستند عليها يف الشرع, دلياًل على شرعه؛ جند أنَّ هللا أرشد إىل أنَّ 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ ٹ 

چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ
 .(11)وقد استحدلَّ هبا عل ححجيَّة اإلمجاع ، (10)

چۅ  ۉ  ۉچ  ٹ  وقوله 
 .استحدل هبا على ححجيَّة القياس (12) 

                                                           

 (.63النور: ) (8)
 (.61-3/60معجم مقاييس اللغة ) (9)

 . (115النساء: ) ((10
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فإذا كان هذا يف مصادر أييت ترتيبها بعد السُّنَّة, فكيف مبنزلة السُّنَّة يف القرآن, وقد بنيَّ 
 :-يف وصف كالم رسوله  -وحي أوحاه هللا إليه, فقال تعاىل  هللا تعاىل أنَّ كالم رسوله 

چڀ  ڀ   ڀ  ٺچ
اكتب »:  لعبد هللا بن عمرو بن العاص  وقد قال  (13)

ْنُه إ الَّ َحق   فَ َوالذ ي ا ََيُْرُج م  ي ب َيد ه  م  وأومأ أبصبعه إىل فيه, وذلك ملا قالت قريش لعبدهللا  «نَ ْفس 
فأمسك عن « بشر يتكلم يف الغضب والرضا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول هللا : »

 . (14)فذكر احلديث الكتاب, حىت ذكر ذلك لرسول هللا 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ وقال تعالى:

چ ڃ  ڃ
(15)

گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ٹ ٹ چو  

  چڱ
(

 16)
ضى من أهل فسمعتح َمْن أرْ : »-رمحه هللا – (17)قال اإلمام الشافعي  

: احلكمة سنة رسول هللا ، وهذا يحشبه ما قال، وهللا أعلم, ألنَّ القحَرآن ذحكر العلم ابلقحَرآن يقول
أن  -وهللا أعلم  -وأحْتبَِّعْته احلكمة وذكَر هللا منَّه على َخْلقه بتعليمهم الكتاب واحلكمة فلم ََيحْز 

 .ملسو هيلع هللا ىلص يقال احلكمة هاهنا إال سنةح رسول هللا
ا مقرونة مع كتاب هللا ،وأنَّ هللا افرتض طاعة رسوله، وحتَّم على النَّاس اتب  اع وذلك أهنَّ

 . (18)«: فرٌض إال لكتاب هللا مث سنَّة رسولهلأمره، فال َيوز أن يحقال لقو 
تحبني ِّ مكانة سنته، وأنَّ ما يتكلم به وحي من هللا  وقد جاءت أحاديث عن النَّيب ِّ  

ثْ َلُه َمَعُه :»تعاىل؛ فقال صلوات هللا وسالمه عليه   . (19)...«َأاَل إ يِن  ُأْوت ْيُت اْلك َتاَب َوم 
                                                                                                                                                         

 (.24مفتاح اجلنة للسيوطي) ((11
 (.2احلشر) ((12
 (.3النجم ) ((13
 (3646رواه أبوداود يف سننه كتاب العلم, رقم) ((14
 (231البقرة: ) ((15
 (.34األحزاب: ) ((16
املذهب الشافعي، اتفق على ثقته وإمامته أبو عبد هللا حممد بن إدريس القرشي املطليب الشافعي، إمام  ((17

هـ( ، 150وعدالته وحسن سريته، له أشعار كثرية، من مؤلفاته: كتاب "األم" و"الرسالة"، ولد سنة )
 .(4/163( ، و"وفيات األعيان" )1/44هـ( . انظر: "هتذيب األمساء واللغات" )204وتويف سنة )

 .(73الرسالة لإلمام الشافعي  ) ((18
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 .( 20 ) «نَ َفَث يف  ُروع ي...» ، ويف رواية « َأْلَقى يف  ُروع ي.. إ نَّ ُرْوَح الُقُدس  »وقوله : 
 ُحجيَّة السُّنَّة:  املطلب الثَّاين

ملَّا كان مصدر السُّنَّة رابينٌّ بداللة القرآن؛ كانت ححجيَّتها الزمة ال حميص عنه, بل إنَّه قد 
إال ابالستناد والرجوع للسُّنَّة, وهلذا تَبنيَّ أنَّ القرآن ال يستقل أحد بفهمه وإدراك كامل معانيه 

املعىن أمثلة كثرية؛ كمعرفة أوقات الصلوات وكيفياهتا, وأنصبة الزكاة، وشعائر احلج وكثري من 
 األحكام اليت ال َّتفى داللة السنة عليها.

ٱ  چ :وات ِّباع سنته فقد قال هللا  تعاىل وقد جاءت آايت كثرية أتمر بطاعة رسول هللا 

  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ : وقال (21)

چڎ  ڎ   ڈ   ڈ  
فأمر تعاىل بطاعته وطاعة رسوله ،وأعاد » ، يقول ابن القيم:  (22)

الفعل إعالًما أبنَّ طاعة الرسول جتب استقالاًل من غري عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا 
يف الكتاب أو مل يكن فيه فإنَّه أحويت الكتاب ومثله أمر وجبت طاعته مطلًقا، سواء كان ما أمر به 

 .(23) «معه

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    چ  :طاعة رسوله ابلذ ِّكر فقال تعاىل وأفرد هللا 

وتوعَّد على  وقد حذَّر هللا سبحانه أشد التَّحذير من خمالفة أمر رسوله   )24)چ ہ  ہ

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  چ  : ذلك ابلنَّار فقال

                                                                                                                                                         

 (.4604رواه أبوداود يف سننه كتاب السنة رقم ) ((19
 (. 3/381البيهقي يف اجلامع لشعب اإلميان ) ((20
 (.80النساء: ) ((21
 (.33حممد: ) ((22
طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات  ( حتقيق:1/49ابن القيم :) عالم املوقعني عن رب العاملني,إ ((23

 (م .1968(هـ/)1388األزهرية، مصر، القاهرة)
 (7احلشر: ) ((24
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والفتنة هنا القتل, قاله ابن عباس. وقيل: الطَّبع على :» قال القرطيبُّ رمحه هللا ، (25)چڳ
   .(26)«القلوب بشؤم خمالفة الرسول

ٴۇ  ۋ   ۈ  چ   قال تعالى: جعل طاعة رسوله من لوازم اإلميان, بل إنَّ هللا 

ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   

چەئ  ەئ  وئ  
(27) . 

 -أيًضا -،وهذه اآلايت ملزمة    وهكذا يف آايت كثرية تحلزِّم كلَّ مسلم ابت ِّباع سحنَّة نبي ِّه 
م زعموا أهنم ال ُيتجون إال ابلقرآن, وآايت ملنكري السُّنَّة ابت ِّباع سنَّة النيب ِّ  القرآن أتمر ؛ ألهنَّ

ستبقى وحتفظ ؛ ألنَّ يف  ة نبي ِّه قد علم وسبق يف علمه أن سنَّ  ،وهللا  ابت ِّباع رسوله 
 حفظها حفظ للد ِّين الذي تكفَّل هللا حبفظه, فاتباعها واجب والزم.

, يرى كيف كانت عناية املسلمني بسنَّة  واملتتبع لتاريخ السُّنَّة واتريخ التَّشريع اإلسالمي ِّ
م استنبطوا  نبيهم  ؛ كتابًة، وتدويًنا، وحفظًا، وضبطًا, والرد  على الوضَّاعني والكذَّابني؛ حىت إهنَّ

رح والتَّعديل الذي يحعدُّ من علوًما مل تكن معروفة لدى األمم السَّابقة, وهو علم الر ِّجال وعلم اجل
 مناقب هذه األمة وخصائصها.

 املبحث الثاين: مفهوم العقل ومكانته وعالقته ابلنص الشرعي
 املطلب األول: مفهوم العقل

 العقل لغة :
 (28)العقل مصدر عقل, يعقل, عقال, فهو معقول, وعاقل. وأصل معىن العقل: املنع .

العني والقاف والالم أصٌل واحد منقاس مطرد، يدلُّ عحْظمحه على ) (29)وقال ابن فارس:
. من ذلك الَعْقل، وهو احلابس عن َذميم الَقول ححْبسة يف الشَّيء أو ما يقارب احلحْبسة

  (30)والفِّعل(.
                                                           

 (.63النور: ) ((25
,  3(, دار الكتاب العريب, ط:12/323اجلامع ألحكام القرآن, أليب عبد هللا حممد القرطيب: ) ((26

 ( عن دار الكتب املصرية.1967)
 .  65النساء:  ((27
 ( مادة عقل .11/458لسان العرب ) ((28
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اختالف الناس يف تعريف العقل اختالفا كثريا ) ولعل سبب  : لقد كثرالعقل اصطالحا
اختالفهم هو تباين املرجعيات واملقاصد واملناهج واملخزوانت النفسية اليت سادت يف حبوثهم 
حول العقل, فقد تداول البحث يف هذا املوضوع فالسفة وعلماء كالم وعلماء أصول وأطباء 

 (31)وغريهم( .
 (32)فاضال     عن العقل وانظر هل جواب حمصل.سل الناس إن كانوا لديك أ

ألهل اللغة تعريف للعقل, وللفالسفة تعريف وقد أتثر هبم بعض فالسفة املسلمني, ف
وعلماء املسلمني من غري الفالسفة هلم تعريف, ولألطباء تعريف, وهذا كله يدل على أعجوبة 

ابلعقل عن سائر املخلوقات , مث جند هذا اخللق الرابين وهو العقل, فقد ميز هللا تعاىل اإلنسان 
 أن اإلنسان مل  يهتد إىل تعريف متفق عليه  للعقل !!

ولكن الذي أظنه, أن أهم من تعريف العقل هو معرفة مكانة العقل يف الشرع ومعرفة 
جماالته واستخدامه ألن العقل آلة من اآلالت كما أن األسنان آلة فمن استخدم أسنانه يف قضم 

ها, ألن األسنان مل َّتلق هلذا, فكذلك العقل إذا استخدم يف غري ما خلق له كل  احلديد أهلك
 وضل . 

و"ابجتماع العقل والنقل تعرف احلقيقة الشرعية, وإذا تعارضا قحدم النقل على العقل, ألن 
  (33)النقل علم اخلالق الكامل, والعقل علم املخلوق القاصر"

هل العلم, واليت من خالهلا ترتسم صورة ذهنية وسأمر على التعريفات اليت ذكرها بعض أ
 عن العقل, وقد تقدم معنا تعريف أهل اللغة للعقل. 

يتفقون على جنس العقل من املوجودات, وأنه ذات مستقلة أما فالسفة املسلمني فيكاد "
 (34)وأنه جوهر روحاين بسيط.

                                                                                                                                                         

 ابن فارس.((29
, ) معجم مقاييس اللغة . ((30  ( تح: عبد السَّالم حممد َهارحون,4/56أيب احلسني أمحد بن فارِّس بن زَكرِّاي 

 (م.2002( هـ = )1423احتاد الكتاب العرب ,ط : )
 (.19( ص )1دار النفائس ط) مباحث يف العقل أد حممد نعيم ايسني, ((31
 (دار الكتاب العريب.2/731كشف األسرار, عالء الدين البخاري )( (32
 ه. 1435(, 1أسطر من النقل والعقل والفكر, عبدالعزيز الطريفي, مجع: عز ام احمليسين, ط: ) ((33
  27مباحث يف العقل , د: حممد نعيم ايسني , ص: ((34
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مقارن هلا يف فعله، وهي وعرفه اجلرجاين فقال: "العقل جوهر جمرد عن املادة يف ذاته، 
النفس الناطقة اليت يشري إليها كل أحد بقوله: أان، وقيل: العقل: جوهر روحاين خلقه هللا تعاىل 
متعلقًا ببدن اإلنسان، وقيل: العقل: نور يف القلب يعرف احلق والباطل، وقيل: العقل: جوهر 

للنفس الناطقة، وهو صريح أبن  جمرد عن املادة يتعلق ابلبدن تعلق التدبري والتصرف وقيل: قوة
 (35)القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة، وأن الفاعل يف التحقيق هو النفس والعقل آلة هلا.

-أما علماء املسلمني من غري املتكلمني فقد أنوا عن أن يكون العقل جوهر قال املاوردي 
هر جلاز أن يكون عقل بغري عاقل  ن اجلوهر يصح قيامه بذاته, فلو كان العقل جو إ" : -رمحه هللا

 (36)كما جاز أن يكون جسم بغري عقل..."
فقال :  العقل يف الكتاب والسنة وكالم الصحابة واألئمة ال يراد به  (37)وعرفه ابن تيمية 

هو عند من يتكلم  جوهر قائم بنفسه ابتفاق املسلمني وإمنا يراد به العقل الذي يف اإلنسان الذي
من قبيل األعراض ال من قبيل اجلواهر. وهذا العقل يف األصل مصدر: عقل يف اجلوهر والعرض 

ہ  ہ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ      ٹ ٹ يعقل عقال كما َييء يف القرآن

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  چ         ٹ ٹ    (38) چھ  ھ   

  چخس  مس  حص  مص   جض       حض    خض    حسجخ  حخ   مخ  جسٹ ٹ چ           ( 39) چ  ۇئوئ  ۇئ

   (41) چائ  ەئ        ەئ       وئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ        ٹ ٹ چ       (40)

                                                           

 ط:بدون  49التعريفات للجرجاين, ص: ((35
 , دار مكتبة احلياة.18أدب الدنيا والدين, ص: ((36

احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد (37) 
 -هـ 1408هـ(،  دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 728احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

 م1987
   4العنكبوت: ) ((38

 46احلج: (39) 
 42يونس:  ((40

 10امللك: (41)
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وهذا كثري وهذا مثل لفظ السمع فإنه يف األصل مصدر مسع يسمع مسعا وكذلك البصر 
فإنه مثل اإلبصار مث يعرب هبذه األلفاظ عن القوى اليت ُيصل هبا اإلدراك فيقال للقوة اليت يف 

 (42)العني بصر والقوة اليت يكون هبا السمع مسع وهبذين الوجهني يفسر املسلمون العقل.
هبا يدرك اإلنسان املعاين,  علماء الطب أبنه: " العقل وظيفة من وظائف الدماغ, وعرفه

وهبا يعي وجوده وما يدور حوله, وهبا يتفكر ويتذكر ويرتجم األحاسيس إىل الدماغ عرب احلواس 
 (43)اخلمس".

ٹ  وهذا تفسري مادي مل يراع احلقائق الشرعية اليت ذكرها هللا سبحانه عن العقل حني

ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ٹ چ 

چۇئ
(44)  

واختار الدكتور حممد نعيم ايسني تعريفا للعقل حاول فيه القرب إىل التصور الشرعي وأظنه 
أصاب, فقال: " العقل هو أحد غرائز النفس, أو قوة من قواها متكنها من إدراك املعاين واحلقائق 

."(45) 
ابن تيمية السابق والذي ذهب إىل مثله كثري من علماء وهذا التعريف قريب من تعريف 

 املسلمني.
 املطلب الثاين: مكانة العقل

خلق هللا تعاىل اإلنسان وكرمه وفضله بغريه أبن جعله مكلفا من بني سائر خملوقاته,      
وسبب ذلك أنه رضى حبمل األمانة اليت اعتذرت عن محلها السماوات واألرض واجلبال, فلما 

مل األمانة أكرمه هللا تعاىل ابلعقل وشرفه به وميزه بسببه عن سائر املخلوقات, فالعقل رضي حب
 مكرم يف الشريعة حساً ومعىن. 

                                                           

ة بابن تيمة, تح: موسى الدويش, مكت والقرامطة والباطنية, تقي الدينبغية املراتد يف الرد على املتفلسفة ( (42
 1995هـ/1415العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية, الطبعة: الثالثة، 

  726املوسوعة الطبية الفقهية, أمحد كنعان, ص  ((43
 (٤٦احلج: ) (44)

 130مباحث يف العقل, ص: (45) 
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فكرامته حسيا أبن حرم كل وسيلة تغيبه أو تتلفه فحرم املسكرات ألنه مذهبة للعقل الذي هو 
ريه, قال عبدهللا ابن اإلمام مناط التكليف, وحرم إيذائه وجعل الدية كاملة على من أتلف عقل غ
  (46)أمحد: "مسعت أيب يقول: يف العقل الدية, يعين إذا ضرب ففقد عقله".

 (48)يف املغين: " ال نعلم يف هذا خالفا ". (47)قال ابن قدامة 
وأشار وألملح إليه  -تعاىل–وكرمه معىن أبن جعله مناط التكليف وحمل اخلطاب وخاطبه 

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ٹ ٹ  چ    يف كثري من آايت القرآن

چک  ک     گ  گ 
  چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئٹ ٹ چ  (49)

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  چ  _:حاأث عباده على التعقل والتفكر يف املآل_وقال تعاىل  (50)

ڭ    ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ   ھۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھ

چڭ
(51) 

, وأن واألمر إبعماله يف مرضات هللا مةوغري ذلك كثري من آايت التذكري هبذه النعمة العظي
 يكون دليال لصاحبه ملعرفة احلقائق الكونية والشرعية.

والشرع من أمره وحكمه, كان من البديهي أن ال  -تعاىل–وملا كان العقل من خلق هللا 

چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     چ  ٹ ٹ  يتصادما وال يتعارضا
(52) 

فالعقل وسيلة لفهم الشرع بل إن العقل حمتاج إىل الشرع ليبني له أسرار الكون  واخللق,    
وإذا استنكف العقل عن هذه احلقيقة فإنه سيضل, ومن أتمل يف احوال األمم السابقة اليت  

                                                           

  ه1406, 1مكتبة الدار ط:سليمان املهنا و تح علي ,3/1251)رواية ابنه عبدهللا( داإلمام أمحمسائل  ((46
 اعيلي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن اجلم بن أمحد بن حممد بن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد هللا ((47
 هـ(،620قدامة املقدسي )املتوىف:  
 م1969, تح طه الزيين, مكتبة القاهرة ,  8/465املغين البن قدامة ,  ((48

 190آل عمران:  ((49
   269البقرة:  ((50
  109يوسف:  ((51
 14امللك:  ((52
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كفرت ابهلل وعاندت رسله؛ رأى أن من أعظم األسباب حماجتهم للشرع ابلعقل وزعمهم أن 
 هذا الدين.عقوهلم ترفض 
 عالقة العقل ابلشرع الثالث: املطلب

العقل آلة من اآلالت وحاسة من احلواس, فكما أن لكل حاسة وظيفة فإذا استخدمت 
لغري ما خلقت له عجزت وكلت, فكذلك العقل جعله هللا تعاىل جالبا ملصاحل صاحبه ودافعا 

ودرء املفاسد واملضار عنه,  عنه املضار, فكما يستخدم اإلنسان عقله يف جلب رزقه ومنافعه,
 فكذلك من انحية الشرع َيب عليه أن يتفكر يف خلقه وسبب خلقه وماذا يريد خالقه منه,

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹ ٹ چ فاهلل جل وعال خلق خلقه لعبادته،

فالعقل إذا َيب عليه أن يعرف الطريق ملعبوده الذي دلت عليه رسله , وهذا املعبود )  53)چ
وختمها بكتابه العظيم وهو القرآن الكرمي وجعله معجزا إىل يوم القيامة, وقد دل العقل أنزل كتبه 

 على إعجازه, فبقي على العقل أن يعرف عالقته هبذا الكتاب, وكيف يتعامل معه.
فعالقة العقل ابلشرع من حيث املقصد من خلقه, ومن حيث حاجته إىل تلقي البيان من 

 حاكمية خالقه عليه وعدم معارضته وامتثال أمره.خالقه, وما هي وظيفته, ومدى 

ڀ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ , فمن حيث املقصد يعرف العقل أنه خلق ليبتلى   

چٿ       ٿ       ٹ     ٿٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ
(54)  

ومن حيث حاجته إىل تلقي البيان ووظيفته, َيب عليه أن يعلم أنه حمجوب عن     
الغيب ومعرفة مآل اخللق إال عن طريق األخبار الصادقة, وهذه األخبار ال ميكن أن يتلقاها إال 

پ  پ          ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پٹ ٹ چ  من اخلالق نفسه جل وعال,

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ٹڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

چڤ   
(55)

چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ٹ ٹ چ               
(56)  
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املنهج الذي سار عليه القرآن وهو املنهج األقوام أن َييب الناس عما : "يقول سيد قطب
هم يف حاجة إليه ، وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته؛ فال يبدد الطاقة العقلية اليت 
وهبها هللا هلم فيما ال ينتج وال يثمر ، ويف غري جماهلا الذي متلك وسائله وحتيط به...وليس يف 

ل يف حدوده ويف لعقل البشري أن يعمل . ولكن فيه توجيهاً هلذا العقل أن يعمهذا حجر على ا
. فال جدوى من اخلبط يف التيه ، ومن إنفاق الطاقة فيما ال ميلك العقل إدراكه جماله الذي يدركه

 (57)ألنه ال ميلك وسائل إدراكه".

  ڭڭ  ڭ  ڭے  ے  ۓ  ۓ ٹ ٹ چ ال حاكم، ذلك أنه حمكوم وأن يعرف بعد

چۇ  ۇ     ۆ  
(58)

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  

چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
(59) 

وأنه مطالب ابلتسليم والتنفيذ والرضى حبكم هللا, وان يعلم أن مصلحته ومنفعته يف حكم 
  هللا وخريته له, وليس يف خريته واختياره لنفسه.

 شبهات الطاعنني يف السنة والرد عليها. املبحث الثالث :
 املطلب األول: معىن الشبهة ولزوم الرد عليها

الشبهة لغة هي: )شبه( الشني والباء واهلاء أصٌل واحٌد يدلُّ على تشابحه الش يء وتشاكحلِّهِّ 
 
ح
ْبه وَشَبه وَشبيه. والش َبهح من اجلواهر: الذي يشبه الذ َهب. وامل َشب َِّهات من لواًن َوَوْصفاً. يقال شِّ

، إذا َأْشَكاَل.  األمور: املشكالت. واشتبه األمرانِّ
فالشبهة فيه الباس احلق ابلباطل وإيراد الباطل على أنه هو احلق, وما يظن أصحابه أنه 
حق وهو ليس كذلك , وهي يف مراتب اإلدراك من اجلهل املركب : الذي هو عبارة عن اعتقاد 

 (60)جازم غري مطابق للواقع.

                                                           

 5/72ظالل القرآن, سيد قطب,  ((57
 57األنعام:  ((58
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ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ أوجب هللا تعاىل على نبيه جهاد الكفار ابلقرآنوقد 

والرد على الشبه من األمر ابملعروف   (61)چڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ والنهي عن املنكر الذي أمر هللا به عباده

)من رأى منكم ملسو هيلع هللا ىلص وقال   (62) ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ڻڱ      ں  ں  ڻ
 منكرا فليغريه....( احلديث

جهاده على دفع ما يلقي إىل العبد من إحدامها وأما جهاد الشيطان فمرتبتان يقول ابن القيم: "
جهاده على دفع ما يلقي إليه من اإلرادات  الثانيةالشبهات والشكوك القادحة يف اإلميان. 

                          ٹ ٹ الفاسدة والشهوات فاجلهاد األول يكون بعده اليقني والثاين يكون بعده الصرب

  )63)چڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇچ
فأخرب أن إمامة الدين إمنا تنال ابلصرب واليقني فالصرب يدفع الشهوات واإلرادات الفاسدة  

 واليقني يدفع الشكوك والشبهات
اليت َيب أن ينهض به أهل الشريعة  فالرد على أهل املنكر واجب من الواجبات الكفائية

 يف دفع صولة الباطل وإزهاقه. 
 املطلب الثاين: مناذج واختيارات من شبهات تركي احلمد وحممد هداية والرد عليها.

من خالل التتبع ملا ينشره الطاعنون يف السنة عموما؛ جند أهنم ال أيتون جبديد مما 
يشككون فيه ويزعمون أنه خمالف للعقل وأن الواقع تتطور ومل تعد أحكام اإلسالم تواكب 
احلاضر وال تطلعات املستقبل, وجند أن كل ما يوردونه ويرددونه ما هو إال بضاعة كاسدة 

قبلهم من أعداء الدين من املستشرقني؛ بل جتد بعضا من كالمهم ممن وشبهات ألقاها من 
 .ملسو هيلع هللا ىلصسبقهم إليها أهل اجلاهلية يف اعرتاضهم على رسول هللا 

أما عن جمال التطبيق هلذا البحث, فإنه كما سبق يقوم على دراسة بعض الشبه اليت    
موقع تويرت, ينشر من يلقيها تركي احلمد, وهو مدون سعودي له كتب ورواايت وله صفحة على 

خالهلا أفكاره ورحءاه, واملدعي الثاين حمل الدراسة, هو حممد عبداجمليد هداية مصري اجلنسية 
                                                           

   52الفرقان:  ((61
 104آل عمران:  ((62
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ودرس يف اجلامعات املصرية, وكانت له بداايت دعوية, مث ما لبث أن زين له الشيطان نفسه, 
ألحكام القرآن,  وتنكر للسنة, وزعم أنه يعتمد على القرآن فقط, مث ما لبث أيضا أن تنكر

 وأصبح يرد األحكام الشرعية املعلومة من الدين ابلضرورة.
وال أريد أن أسهب يف إيراد مجيع شبه الشخصني حمل الدراسة, وال تتبع مجيع ما      

كتبوه, ألن اإلطار العام للبحث ال يسمح به, وأيضا لتنوع شبههم وكثرهتا, وأهم من هذا كله 
ر الشبه يعتمد على االختصار يف ذكر الشبهة, اإلسهاب يف الرد أن األسلوب القرآين يف ذك

وئ  ۇئ    وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ېچ قال تعالى: عليها,

(64)چ ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ
لذلك سأحاول أن أخلص بعض الشبه اليت يثريها كل ،  

 : :منهم
 الشبهة األوىل:

من الشبه اليت يوردوهنا إنكار السنة وعدم االعتداد هبا يقول تركي احلمد يف تغريداته: 
يف املدينة حنو عشر سنوات, فوهللا الذي ال إله إله إال هو لو أنه كان  ملسو هيلع هللا ىلصمكث رسول هللا 

ساعة يف اليوم ملا وصلت األحاديث إىل مئات األلوف.. كل أحاديث الرسول  24ُيدث طوال 
ربلة.. تعرض على كتاب هللا وهو الفيصل يف الصحيح من الباطل كما يف حديث حتتاج إىل غ

 عائشة..
وحملمد هداية كذلك كالم يف رد السنة ال خيرج عن كالم من سبقه من املستشرقني ومن 

 تبعهم.
  :فإننا نقولملسو هيلع هللا ىلص وجواب عن هذا الكالم يف استكثار سنة النيب 

فإن ما نقل يعد قليال جدا يف حياة نيب  قياسا على الزمن الذي عاشهملسو هيلع هللا ىلصأن سنة النيب 
عاش ثالثة وعشرين عاما, ألن دواوين السنة على كثرهتا وعلماء احلديث إمنا ينقلون كل تفاصيل 

وأفعاله وتقريراته وصفاته اخلَلقية  ملسو هيلع هللا ىلصحياته عليه الصالة والسالم, فالسنة عندهم هي أقوال النيب 
 كما يف تعريف السنة عند احملدثني.واخلحلقية بل وينقلون أحواله قبل البعثة,  

وأن كتب احلديث ليس كل ما فيها أحاديث منشئة, بل فيها املكرر وفيها اآلاثر وغري 
 ذلك. 

                                                           

 64املائدة:  ((64
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وقد ذكر الشيخ صاحل الشامي يف كتابه معامل السنة, الذي مجع فيه حصيلة أربعة      
ومسند اإلمام أمحد, عشر كتااب من كتب السنة, وهي الصحيحان, والسنن األربع, واملوطأ, 

ومستدرك  وصحيح ابن خزمية وصحيح ابن حبان, وسنن الدارمي والسنن الكربى للبيهقي,
 احلاكم واألحاديث املختارة لإلمام املقدسي.

وع أحاديث هذه لكتب األربعة ذكر إحصائية األحاديث يف هذه الكتب فقال: إن جمم  
هو  -بعد حذف املكرر-روع ( حديثا, وجمموعها يف هذا املش114194هو)  عشر,

(28430 )(65) 

على اعتبار أن الشيخ هنا يعد احلديث إذا اختلف خمرجه, وهذا َيعل احلديث يتكرر  
 أكثر من مرة

على أن الشيخ يف كتابه أيضا كرر احلديث إذا اختلف خمرجه وهو الصحايب راوي 
 احلديث. 

توريق املنة حلفاظ األحاديث ويف إحصائية أخرى ذكرها الشيخ ذايب الغامدي يف كتابه 
( حديثا ابملكرر, وحبذف املكرر 7397والسنة, ذكر ما جممله, أن أحاديث البخاري )

( حديثا فقط ابلنظر إىل اللفظ وإن 600( حديثا, وزوائد مسلم على البخاري )2600)
حديثا, وزوائد  1851اختلف املخرج وهو الصحايب, وزوائد سنن أيب داود على الصحيحني: 

( حديثا, مث إذا نظران إىل زوائد سنن النسائي 944سنن الرتمذي على الصحيحني وأيب داود)
حديثا, وزوائد  593( حديثا, وزائد سنن ابن ماجة عليهم : 239على ما سبقه فإان  جندها )

 ( حديثا.569املوطأ عليهم )
 (66)( حديثا. 6803فتحصل أن جمموع أحاديث الكتب الستة مع املوطأ)

بل رمبا قلتها يف عمر  ملسو هيلع هللا ىلصأردته من هذا العد هو بيان مقدار أحاديث رسول هللا  والذي
ولكنه أويت جوامع الكلم , فكان كالمه إذا أراد أن يعده العاد لعده, مع اعتبار أيضا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

أن النقل جاء لكل تفاصيل حياته وحركاته وأكله وشربه وداخل بيته وخارجه ويف حربه وسلمه 
فكيف بعد هذا يستكثر حديثه ويستعظم , ولكنه شنشنة معروفة من  سالمه عليه.صلوات هللا و 
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أخزم, ونرجع إىل األصل الذي ذكرانه سابقا أن غاية ما ينقله هؤالء الطاعنون واجلاهلون ما هو 
 رجيع تلقفوه وأعادوه من غري متحيص وال علم.

 الشبهة الثانية:
على الشك يف كفر اليهود والنصارى, وأهنم  يكرر تركي احلمد دائما يف تغريداته الكالم

أهل كتاب وأن لكل إنسان أن يعبد ما يريد ومد الناس إىل خالقهم, وهكذا من مثل هذا 
 الكالم.

وا شيوعا أة ينطق هبا أعداء اإلسالم كلما ر واجلواب : أن هذه الدعوى كسابقتها هي دعو 
ذلك وجاءوا مبثل هذه الدعاوى الزائفة, وال حنتاج إىل كبري عناء يف  وانتشارا لإلسالم غاضهم

الرد على هذه الشبهة , ألن هذه الدعوى فندها القرآن الكرمي وأبدأ فيها وأعاد حىت أصبحت 
حقيقة واضحة لكل مسلم, وأن تفريق القرآن بني أهل الكتاب وغريهم , ألجل أحكام الدنيا, 

ا هو ثناء على أتباع األنبياء قبل اإلسالم ألن دينهم صحيح بل وإذا ذكرهم مبدح وثناء فإمن
وأننا ملزمون بتصديق أصله وأنه من عند هللا  ملسو هيلع هللا ىلصواجب اإلميان به واتباعه قبل بعثة رسول هللا 

. ... ينظر يف هذا ملسو هيلع هللا ىلصولكنه حرف مث نسخ ونسخت مجيع الشرائع بعد بعثة نبينا  -سبحانه
ريه من األداين, ان اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغفع للشيخ بكر أبو زيد بعنو حبث ان

 .دار العاصمة
 وهذه مجلة من اآلايت اليت تدل على هذا الكالم: 

ڻ      ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچقال تعالى 

  ڦچ وقال تعالى 67 چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڱ  چ    :سبحانهوقال   (68)چڑ  ک  ک  ک  ڑژ    ژ

ہ  ہ    ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ
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ڭ    ڭۓ   ڭ  ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہہ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ى  ائ  ائ        ىۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

ڳ  ڳ  ڱ  چ   ٹ ٹو 69 چوئ  وئ  ۇئ    ەئەئ

ھ  ے   ھ  ھ  ھ    چ  وقال جل وعال  (70) چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ

  (71) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۇے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭ
وهكذا يف آايت كثرية وأحكام واضحة, غري أن هؤالء القوم مل يفرقوا أو ال يريدوا أن  

يفرقوا بني ألحكام التعامل مع الكفار يف الدنيا وبني أسلوب خطاهبم ودعتهم إىل اإلسالم , 
وبني حكمهم ومآهلم يوم القيامة, بل إننا نقول إن هذا من الغش للناس يف تركهم على ماهم 

كفر وسوء عاقبة , وعدم نصحهم وبيان احلق هلم , وهذا الذي أخذه املسلمون عليه من  
 الناصحون على عاتقهم بدعوة الناس إىل دين احلق.

 فبطالن هذه الشبهة واضح ال شك فيه.
 الشبهة الثالثة:

ذهب  -وهو أوبقها–من مزاعم حممد هداية بعد أن خفف على نفسه إبنكار السنة      
لقرآن حىت وصل به فهمه العقيم إىل إنكار صالة الظهر والعصر واجلمعة, وأن فيما يزعم ُيتج اب

هذه الصلوات مل ترد يف القرآن, وينشر هذا الكالم ويردده على قناته فيب اليوتيوب والفيس بوك, 
 بل وتدعوه بعض القنوات الفضائية لينشر أمثال هذا الضالل.

سذاجته, ولكنك تعجب أشد العجب واجلواب : أنه ال شك يف هتافت هذا الكالم و 
ما يدعوا أهل العلم  -كما ذكرت سابقا-عندما ترى من يصدق هذا الكالم ويتابعه, وهذا 

 وطلبته إىل الرد ومواجهة هؤالء املنحرفني لبيان احلق للناس وبيان جهل هؤالء املنحرفني.
 وصدق من قال: 

 هللا أخر موتيت فتأخرت   حىت رأيت من الزمان عجائبا
                                                           

 31-30التوبة:  (69)
 17املائدة:  ((70

 6البينة:  (71)
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وأقول إن مواقيت الصالة حمددة حتديدا دقيقا يف كتاب هللا الذي يزعم أنه ُيتج به , فقد 

 چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ چ قال هللا تعاىل 
      وقال سبحانه (72)

فَعنِّ احلََْسنِّ، قَاَل: "  (73) چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

َ اَّللَّح َمَواقِّيَت  ، قَاَل:َقْد بـَنيَّ قَاَل:  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ الصَّاَلةِّ يفِّ اْلقحْرآنِّ

ٌء، َوقَاَل: ہ  ھ  ھ  چ دحلحوكحَها: إَِّذا زَاَلْت َعْن َبْطنِّ السََّماءِّ وََكاَن هَلَا يفِّ اأْلَْرضِّ يفَْ

اْلَغَداَة،  (74) چ ۇ  ۇ  ۆ        ڭۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓھ     ھ  ے       ے

َا زحْلَفَتا اللَّْيلِّ : »ملسو هيلع هللا ىلصاْلَمْغرَِّب، َواْلعَِّشاَء. قَاَل: فـََقاَل َرسحولح اَّللَِّّ  چے       ےھ  چ  َواْلَعْصَر. مهح
 (75)«.اْلَمْغرِّبح َواْلعَِّشاءح 

ومن األدلة املستقلة على ثبوت أوقات الصلوات هو عمل املسلمني املنقول ابلتواتر الذي 
والتواتر من أقوى األدلة الذي يلزم كل خمالف بتصديقه,    إىل اليومملسو هيلع هللا ىلص مل ينقطع من عصر النيب 

 وال يسع أحد إنكاره, ولكنها املكابرة واجلهل الذي ال ينقطع. 
وهذا الشك أنه من إنكار معلوم من الدين ابلضرورة الذي ال ُيتاج يف إخراج صاحبه  

 عنقه. من اإلسالم, ألن من ينكر ذلك خيرج نفسه من الدين وخيلع ربقة اإلسالم من
وهكذا فإن الشبه ال تنتهي وأكتفي بذكر هذه الشواهد اليت ال تنيب على شيء من العلم  

وال الفكر وإمنا هي حبث عن الشهرة والدعاية ألنفسهم ابلباطل , ولكن النصح هلل ولكتابه 
 ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم واجب كلف هللا سبحانه به كل مسلم.

 مد وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى هللا على نبينا حم
 
 

                                                           

 103النساء:  ((72
   78اإلسراء:  (73)
 114هود:  (74)

تفسري الطربي حممد بن جرير, جامع البيان عن أتويل آي القرآن, تح: د عبد: هللا بن عبد احملسن  (75)
 هـ. 1422الرتكي, دار هجر, ط: األوىل، 
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     امت     ة            اخل
بعد هذا العرض السريع حول موضوع الشبهات حول السنة ووسائل الطاعنني فإننا خنلص إىل 

 النتائج التالية:
اثبتة ومفسرة للقرآن وال يستغىن ابلقرآن عن السنة وهذا ما أكده هللا سبحانه ملسو هيلع هللا ىلص أن سنة النيب 

 اآلايت القرآنية.يف كثري من 
أن مصدر السنة رابين أوحاه هللا لنبيه, وال تالزم بني الوحي وبني ما هو متعبد به, فليس شرطا 

 أن يقتصر الوحي عن القرآن, بل إن هللا سبحانه خيتار لعباده شرعه وطريقة إيصاله هلم.
ى بعقله إىل ما أن العقل خلق من خلق هللا, فال يتعدى به حدود شرعه, وعلى اإلنسان أن يسع

 يصلحه, وال يقحمه يف شيء مل خيلق له.
 أن العقل هو: أحد غرائز النفس, أو قوة من قواها متكنها من إدراك املعاين واحلقائق.

أن العقل مناط التكليف وأن هللا سبحانه أحاطه ابلعناية احلسية واملعنوية, ووجه اخلطاب ألهل 
 العقول والبصائر.
ابلشرع هي عالقة مقصد, وعالقة حاجة إىل البيان, وأن احلاكمية عليه من أن عالقة العقل 

 خالقه, وأنه حمكوم ال حاكم.
أن وظيفة العقل إعماله يف التدبر والتفكر واستخراج الدالئل عن هللا من الكون املنظور والكتاب 

 املسطور.
, وأن ال يرتكوا األمر بتهأن الرد على الشبهات واجب كفائي, َيب أن ينهض به أهل العلم وطل

 , ويستصغرون الشبهات وضحالتها, ألن النظر إىل املتلقي ال إىل امللقي. السبهل
 عدم إمهال وسائل التواصل االجتماعي ومتابعة شبهات املغرضني والرد عليهم.

 
 هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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