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 ةالـمقــدمـــ
ليهم إ احلمد هلل رب العاملني الذي أنزل أعظم كتبه على أشرف رسله صلى هللا عليه وسلم، ليبني للناس مانزل 

 ويهديهم صراط رهبم ويرتكهم على حمجة بيضاء اليزيغ عنها إال هالك.
ومبا أننا يف زمن نطق فيه الرويبضة،  وتعامل فيه اجلاهل، وبرز فيه املشكك، وانربى املدلس حلرب اإلسالم  

ِد نفعا؛ ألن البناء يعود من جديد اذا كان أساسه، وقد فطنوا أن ضرهبم  وأهله وجهوا سهامهم ف ،قائم للبناء مل ُيج
 لعله ينهدم فال تقوم له قائمة بعدها. حنو األساس

ول إىل ـــمي حوزة الدين طامعني ابلوصــمن هنا كانت احلرب على السنة لعلمهم أبهنا السياج املنيع، الذي حي 
 ميه.ـــدافع عنه وحيمن يادره، وقيض له ـــــحبل هللا املتني )القرآن(، لكن أىن هلم ذلك وقد حفظ هللا دينه حبفظ مص

وقد أفردت من أمسوا أنفسهم )القرآنيني( ابلبحث، تعريفا هبم وردا على أصول شبهاهتم حول السنة وتبصريا لألمة 
مبا يهدفون إليه ، متبعة يف هذا الدليل من القرآن الذي يزعمون اإلحتكام إليه، والدليل من السنة يف حال انقضوا 

 أنفسهم واستدلوا هبا.
  أواجه صعوبة وهلل احلمد يف هذا البحث سوى ندرة املراجع ال ي تناولت هذه الفرقة على وجه اخلصو..ومل
 

 وكان سري البحث على اخلطة التالية:
 املقدمة.
 التمهيد.

 املبحث األول : التعريف ابلقرآنيني.
 املطلب األول: نشأة القرآنيني.       
 العامل العريب. املطلب الثاين: ظهور القرآنيني يف     
 املطلب الثالث: منهج فرقة القرآنيني.     
 املطلب الرابع: حكم منكر السنة.     
 املطلب اخلامس: أساليب القرآنيني يف إاثرة الشبهات.     

  املبحث الثاين: شبهات القرآنيني حول أصل السنة.
 املطلب األول:الشبهة األوىل.    
 املطلب الثاين: الشبهة الثانية.    
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 املطلب الثالث: الشبهة الثالثة.   
 املبحث الثالث: شبهات القرآنيني حول عموم السنة وطريقة نقلها.

 املطلب األول: الشبهة األوىل.    
 املطلب الثاين: الشبهة الثانية.    
 املطلب الثالث: الشبهة الثالثة.    
 .الرابعة: الشبهة الرابعاملطلب     

 اخلامتة.
 الفهارس.

 
هذا وإين أمحد ريب وأشكره على ما من به علي ووفقين للدفاع عن سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، مث أشكر  

زوجي الذي ساندين بتهيئة اجلو املالئم وتوفري أدوات البحث، والشكر موصول ألستاذيت الفاضلة رشا البليهد، ال ي 
                                                      .توجهين وترشدين ابرك هللا مسعاها وحقق هلا مبتغاها مافتأت

 
 

         ةلطيف   
 ه١١/٣/١٤٤١اجلمعة 
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 دـيــهـمـتــال
 

 التعريف مبصطلحات البحث الرئيسية: 
 .(١) "االلتباس"لغة:  الشبهة:

 .(2)" القلب حيول بينه وبني انكشاف احلق لهد يرد على ر وا"ويف االصطالح: 

 .)٣)" الطريقة"لغة:  السنة:
 .(٤)" ما أثر عنه صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير"ويف االصطالح: 

 

 مصادر التشريع يف اإلسالم: 
 على ركيزتني أساسيتني ال غىن أبحدمها عن اآلخر ومها: الكتاب والسنة. يف اإلسالمالتشريع  ميقو  

 اطل، يقولـــتور احلق واهلداية وبرأه من البــالم وجعله دســيه الصالة والســوله علـــتاب فأوحاه هللا إىل رســفأما الك
لج ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل اَل ََيْتِيِه اْلَباطِ  *َلِكَتاٌب َعزِيٌز ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرجوا اِبلذ ِْكِر َلمَّا َجاَءهجْم َوِإنَّهج  ﴿ تعاىل:

يٍد   . (٤2-٤١)فصلت: ﴾ ِمْن َحِكيٍم محَِ

 ، يقول تعاىل:( 5) ومفصلة جململه لكتابل ةوأما السنة فهي مبين

َ لِلنَّاِس َما نـجز َِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَّهجْم يـَتَـَفكَّرجونَ  اِبْلبَـيِ َناتِ ﴿   .(٤٤)النحل: ﴾َوالزُّبجِر َوأَنـْزَْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتـجَبنيِ 
 

إلسالم عند تشكيك فيها وزعزعة ثوابت الهلجمات عده ل -وهو السنة-تشريع لوقد تعرض املصدر الثاين ل
ًء من اخلوارج تدابا ، األكرب من ذلك حيث أنكروا السنة مجلة وتفصيال النصيب القرآنينياملسلمني، وكان لفرقة 

 املبحث األول ما سيأيت بيانه يفكالذين أنكروا شيئاً منها وانتهاء ابلقرآنيني الذين أنكروا السنة ابلكلية   (6)والشيعة
. 

                                                      
 (.١/١6١خمتار الصحاح، الرازي )ج (١)
 (.١٤٠/  ١دار السعادة، ابن القيم، )ج (2)
 (.2٩٩/  ١٣لسان العرب، ابن منظور، )ج  (٣)
 (.2٣/  ١التهذيب يف فقه الشافعي، البغوي، )ج (٤)
 (.٣6-٣5د . )انظر: زوابع يف وجه السنة، صالح الدين أمح (5)
 (.26/  ٣انظر: فتاوى يسألونك ، حسام الدين عفانه ، )ج (6)
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 التعريف ابلقرآنيني: املبحث األول:
 مطالب: مخسةوهلذا املبحث 
 القرآنيني: ة: نشأاملطلب األول

بصبغة علمية  البحوث هذه ، وصبغوا يف حبوثهم مجاله كثري من املستشرقني بتحريف اإلسالم وتشويه  عين
من املثقفني هؤالء ن م، وإخالصهم للحق. تقادهم مبقدرهتم العلميةأدى إىل أتثر كثري من املثقفني ببحوثهم ؛ الع ؛

 .(١) يلبسها ثوابً إسالمياً جديداً ينقلها كما هي ومنهم من 
د املدعو: سنة يف اهلند على يكتفاء ابلقرآن دون الإىل اال  ةرن التاسع عشر امليالدي بدأت دعو ففي الق

 ة، مث تاله عبدهللا جكرالوي يف ابكستان الذي أسس احلرك (2)يد أمحد خان ، يف فرتة االحتالل اإلجنليزي الس
 .(٤)حيث أنكر السنة كلها (٣)وأنشأ فرقة: )أهل الذكر( ةرآنيالق

 مث تعددت فرقهم بعد ذلك حىت بلغت يف الوقت احلاضر أربع فرق وهي:
 فرقة: )أمت مسلم أهل الذكر والقرآن(-١
 فرقة: )أمة مسلمة(-2
 فرقة: )طلوع إسالم(-٣
 .(5)فرقة: ) حتريك تعمري إنسانيت(-٤
 

  القرآنيني يف العامل العريب:ظهور  :املطلب الثاين
إن مما هيأ لظهور القرآنيني املعاصرين ؛ ما أشاعه من محل لوء التشكيك ابلسنة ورواهتا على مدى قرنني 

 ةحممود أبوري رتفض: حممد عبده مف ي الداير املصرية ، وسار على هنجه أمحد أمني، وامل من أبرزهم ، وكان ماضيني
 .(6)وغريهم

                                                      
 (.١٨٩-١٨٧(انظر: السنة ومكانتها يف التشريع ، د مصطفى السباعي ، . )١)
 (.٤١(انظر: القرآنيون ، علي زينو ، . )2)
 (املقصود ابلذكر )القرآن(.٣)
 (.٤٣( املرجع السابق ، . )٤)
 (.62-5٧وشبهاهتم حول السنة ، خادم خبش ، . )(انظر: القرآنيون 5)

 وهو من أوسع املراجع احلالية ال ي تناولت القرآنيني ابخلصو..
 (.٤6-٤5(انظر: علي زينو ، مرجع سابق . )6)



 6 حول السنة شبهاهتمالقرآنيون والرد على أصول 

، (١)ستمراراً لفكرهم الضال على يد الدكتور األزهري املصري: أمحد صبحي منصورافظهرت فرقة: )أهل القرآن( ،  
 لتشريعلكتفاء ابلقرآن كمصدر م ، وقام بتأسيس مذهب اال ١٩٧٧سنة منذ  ةالذي بدأ احلرب على السن

ة وظهر يف الوالايت املتحدة ليصبح أحد دعا . ففصل من األزهر بسبب إنكاره السنة، فغادر مصر ،(2)اإلسالمي
اً متطرفاً األمريكي الذي كان شيوعي هكمساعد ملدير سالمية(  اإلسالم األمريكي املعتدل و انظم إىل مركز )التعددية اإل

وهذا املركز ميول ويدعم من جهات عدة أبرزها: وزير الدفاع األمريكي بول  ، مث دخل اإلسالم من ابب التصوف
 (ة السابقمدير املخابرات املركزي)يز )مهندس احلرب على العراق ويعد من نشطاء اليهود( ، وجيمس وولسي وولفوت

 .(٣). ويف داللة هذين االمسني كفاية ملعرفة ماهية هذا املركز و مقاصده
 

 منهج فرقة القرآنيني: :املطلب الثالث
رالوي: "أن الكتاب ك، يقول عبدهللا ج(٤)ابلقرآنيقوم مذهب القرآنيني على إنكار السنة وعدم اإلميان إال 

، (5)اجمليد ذكر كل شيء حيتاج إليه يف الدين مفصاًل......فما الداعي إىل الوحي اخلفي؟ وما احلاجة إىل السنة؟ "
ؤمنون ون املصحف وليس القرآن ، فغالبيتهم ال يس: " املسلمون يف معظمهم يقدويقول أمحد صبحي يف لقاء معه

نا )أهل نقوم به يف موقع إال إذا كان معه كتاب بشري ُيعلونه حكما على القرآن"، ويقول أيضاً: " ما ابلقرآن
 .(6)الدين"  .واحلرية املطلقة يفالعليا... ه: هو توضيح التناقض بني اإلسالم و شريعته القرآنية وقيم(القرآن

 

 حكم منكر السنة: :املطلب الرابع
إنكار سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو الكفر برسالته ويكادان يكوانن متماثلني يف احلكم وال 

 . (٧)خيتلفان إال ابعتبار كفر دون كفر

                                                      
موقع )أهل  أأمحد صبحي األب الروحي هلذه الفرقة ويزعم أنه خملص لإلسالم يف الوقت نفسه يكتب يف: ) شبكه االدنيني العرب( و )شبكة االقباط(! وأنش (يعد١)

 القرآن( ينشر فيه ضالالته ومت حجبه.
 (.5٧(انظر: علي زينو، مرجع سابق ،. )2)
 . http://www.eltwhed.comسالم( لفهمي هويدي . موقع التوحيد (انظر: مقالة بعنوان )محلة يهودية لتفكيك اإل٣)
 (.65(انظر: علي زينو، مرجع سابق . )٤)
 (.٤٨٨/ 2(واحممداه )إن شانئك هو األبرت( ، سيد العفاين ، )ج5)
 . https://raseef22.com(موقع رصيف 6)
 (.2١/ ١شبهات القرآنني حول السنة ، حممود مزروعه  )جانظر: (٧)

http://www.eltwhed.com/
https://raseef22.com/
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إىل القرآن  افإنتساهب -وإن زعمت لنفسها اإلسالم-وفرقة القرآنيني جبميع طوائفها خارجة عن اإلسالم 
 .(١)ابطل ؛ ألهنا كفرت ابلقرآن بنفس اللحظة ال ي كفرت فيها السنة

 -من أنكر السنة كثرية منها : وأقوال العلماء يف
وقول ابن ابز  (2)قول ابن حزم رمحه هللا "ولو أن امرأ قال: ال أنخذ إال ما وجدان يف القرآن لكان كافرا إبمجاع األمة"

خر وكذب به وذلك كفر الزمان من جحد واحدًا فقد جحد اآلرمحه هللا عن الكتاب والسنة: "ومها أصالن مت
، وقول األلباين رمحه هللا: " إنكار احلديث كاًل  (٣)وضالل وخروج عن دائرة اإلسالم إبمجاع أهل العلم واإلميان "

، وقول  (٤)كر السنة ال يكون مسلما ؛ ألنه ال يؤمن ابلقرآن"يستلزم إنكار نصو. قرآنية.....ولذلك فمن أن
لكفر ابهلل لالطريفي: " فاجلاحد للسنة ويقول ال يوجد سنة يلزم لذلك أن ُيحد كثري من الشرائع وهذا مستلزم 

 .(5)سبحانه وتعاىل"
 

 : أساليب القرآنيني يف إاثرة الشبهات :املطلب اخلامس
أساليبهم وأسوئها ويظهر ذلك يف عدة صور منها حتريف وبرت النصو. والكذب يف اخليانة العلمية: وهو أهم ▪

 .قضااي علمية ونسبة النقل اىل غري صاحبه
ول األحاديث الصحيحة ح ةاالستناد يف االستدالل إىل مصادر غري موثوقة والطعن يف املوثوقة: فتجدهم يثريون الشب▪

لكتب حاديث الضعيفة واملوضوعة، ويطعنون يف أصح استدالل ابأللوقت ال خيجلون من االيف نفس او وحياربوهنا 
ن يف السنة كما يفعل الطاع  وال يتحرجون من االستدالل بكتب القصاصني والكذابني بل و حىت املستشرقني،

إىل كتب املستشرقني وخاصة املستشرق اليهودي )جولد تسيهر( ويف نفس الكتاب  اإلحالة)حممود  أبو رية( من 
 .نه كان يهودايأب -رضي هللا عنه -)كعب األحبار( )أبو رية( يفيطعن 

البعد عن املوضوعية وعن اإلنصاف يف النقد: وذلك ابلطعن يف النيات واملقاصد دون دليل، والنقد بسطحية دون ▪
حبث علمي، والكيل مبكيالني فتجدهم ينكرون أمرا يف موضع و يعملونه يف موضع آخر إذا كان يف صاحلهم، 

                                                      
 ( ، ستجد إثبات ذلك يف املبحث الثاين.٨٩(املرجع السابق ، ). ١)
 (.٨٠/ 2(اإلحكام يف أصول األحكام ، ابن حزم ، )ج2)
 (.١2/ ١العمل بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكفر من أنكرها ، ابن ابز ، )ج (وجوب٣)
 (.5٤٠/ 5(موسوعة األلباين يف العقيدة ، األلباين )ج٤)
 . pwE-Khttps://youtu.be/qenv7N م ،  2:١2(برانمج شريعة ومنهاج ، الطريفي ، قناة دليل ،  5)

https://youtu.be/qenv7NK-pwE
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د األحاديث ال ي القرآن ض إلضافة إىل التحاكم إىل املفاهيم الغربية يف احلكم على السنة، والتظاهر ابلدفاع عناب
 .(١) ايته، واحلقيقة أهنا الختالف آايته بل ختالف فهمهم السقيمآختالف 

 
وحدهتا  هبدف  تشكيك األمة بدينها وزعزعة مما مت عرضه يتبني أن القرآنيني ما هم إال صنيعة اإلستعمار

وإبعادها عن سنة رسوهلا فيسهل تفكيكها، وما كان اختاذهم هلذا اإلسم إال تغطية حملاربتهم له وألهله، واإلقرار هلم 
به ماهو إال من ابب أهنم تنكروا له كتسمية )القدرية( هبذا االسم ألهنم تنكروا للقدر، وظهورهم لن يفت يف عضد 

 ِإىنِ  أجوتِيتج اْلِكَتاَب َأالَ  ) مة إبذن هللا، بل سيزيدها يقينا إىل يقينها  بصدق النبوة، قال صلى هللا عليه وسلم:األ
َعانج َعَلى أَرِيَكِتِه يـَقجولج َعَلْيكجْم هِبََذا اْلقجْرآِن َفَما َوَجْدمتجْ ِفي فََأِحلُّوهج َوَما َوَجْدمتجْ  ِمْن َحاَلٍل هِ َوِمثْـَلهج َمَعهج َأالَ يجوِشكج َرججٌل َشبـْ

 .لقد تنبأ بظهورهم قبل ألف وأربع مئة عام صلوات هللا وسالمه عليه ، (2)(ِفيِه ِمْن َحرَاٍم َفَحر ِمجوهج 
 

  

                                                      
 ( .5١_٤5(حنو منهجية لعالج شبهات منكري السنة وآاثرها:دولة ليبيا منوذجا، د.أسامة الرتيكي، .)١)
 ( .٣2٤/  ١٣(سنن أيب داود ، ابب لزوم السنة ، )ج2)
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 السنة.أصل شبهات القرآنيني حول  :املبحث الثاين
 مطالب : ةالثث هوفي

 الشبهة األوىل : :املطلب األول
قوهلم حسبنا كتاب هللا فقد اشتمل على الدين كله جبملته وتفصيله وكلياته وجزئياته ، وليس هناك حاجة للسنه  

 .(١)معه

 الرد:
وأمجل يف كثري من  (2)، ونص على بعض اجلزئيات اليسريةأن القرآن مشل أصول الشريعة كلهاال خالف 

 السنة النبوية مفصلة للمجمل مبينة له ، والنيب صلى، وفصل يف جوانب أخرى وجاءت  حكامهأ جوانب الدين و
استجابة ألمر (٣)أبمر من هللا تعاىل وهو بذلك يؤدي ما وكله هللا تعاىل إليه ههللا عليه وسلم يبني ويفصل القرآن ألمت

َ ﴿ :ربه يف قوله تعاىل  (٤٤)النحل :  ﴾ا نـجز َِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَّهجْم يـَتَـَفكَّرجونَ لِلنَّاِس مَ اِبْلبَـيِ َناِت َوالزُّبجِر َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيَك الذ ِْكَر لِتـجَبنيِ 
فالذكر هنا هو القرآن قد أنزله هللا عليك لتبينه للناس لعلمك مبعىن ما أنزل هللا عليك وحرصك عليه وإتباعك له 

 .(٤)ولعلم هللا أبنك أفضل اخللق وسيدهم فتفصل ما أمجل وتوضح ما أشكل
ْصِديَق الَِّذي َوَلِكْن تَ ﴿ يف هذا اللبس فهمهم اخلاطئ لقوله تعاىل عن القرآن أصحاب الشبهة أوقعوالذي 

ففهموا أن التفصيل هنا مبعىن تعيني اجلزئيات كما هو يف لغتهم  (١١١)يوسف : ﴾َبنْيَ يََدْيِه َوتـَْفِصيَل كجلِ  َشْيءٍ 
" إابنة أحد الشيئني من  : يف العربية وإمنا ماده )فصل( معناها (5)األردية ، غري أن هذا املعىن مل يرد يف العربية

 .(6)اآلخر"
جلزئيات هو مشول القرآن على األصول الشرعية دون تعيني ا ةيتبني أن التفصيل املقصود يف اآليومما تقدم 

 .(٧) بذكر كل صغرية و كبرية
 

                                                      
 (.6(انظر: قول عبدهللا جكرالوي يف املبحث األول من هذا البحث . )١)
 (.2١2(انظر: خادم خبش ، مرجع سابق ، .)2)
 (.5١(انظر: حممود مزروعه ،مرجع سابق، .)٣)
 (.٧٣١(انظر: املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري ، ابن كثري ، . )٤)
 (.2١2(انظر: خادم خبش ،مرجع سابق ،. )5)
 (. ومن املسلم به أن تفسري القرآن لغواي يرجع به إىل اللغة العربية ال ي هبا أنزل.6٣٨يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، . ) (املفردات6)
 (.2١٣(انظر: خادم خبش ، مرجع سابق ،.)٧)
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َيااًن ِلكجلِ  َشْيءٍ  َونـَزَّْلَنا﴿ وأن التبيان يف قوله تعاىل:    .(٨٩)النحل : ﴾َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
َوَمْن يجَشاِقِق الرَّسجوَل ِمْن ﴿ :، قال تعاىل (١) يكون ابلتفصيل أو اإلمجال ابإلحالة إىل السنة أو القياس أو اإلمجاع 

َ َلهج اهْلجَدى َويـَتَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلمجْؤِمِننَي نـجَولِ ِه َما تـََوىلَّ َونجْصِلِه َجَهنََّم   .(١١5)النساء: ﴾بـَْعِد َما تـََبنيَّ
فمثاًل الصالة وردت يف القرآن جمملة وفصلت السنة ركعاهتا ، والزكاة أيضًا وفصلت السنة  ويتضح املقال ابملثال ،

 .تطول مثلةأنصبتها ، واأل
 

 :الشبهة الثانية : املطلب الثاين
بل هي أقوال نسبها الناس إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم زورا  أن السنة مل تكن وحيا من هللا تعاىل ،

 .(2)وأنه مل يوح إليه شيء غري القرآن

 الرد:
ِإْن هجَو ِإالَّ َوْحٌي  *َوَما يـَْنِطقج َعِن اهْلََوى  ﴿ : سبحانه وتعاىل مدح نبيه صلى هللا عليه وسلم بقولهأن هللا

 (٣) العمل"كالوحي املنزل يف  ةعلى أن السن ة"فيها دالل : ية، قال القرطيب يف تفسري هذه اآل (٤-٣)النجم: ﴾يجوَحى 
َنا ﴿حقيقة مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف تبليغ الدين : ا، وقال سبحانه خماطبًا خلقه مبين َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ

-٤٤)احلاقه : ﴾ َأَحٍد َعْنهج َحاِجزِيَن  َفَما ِمْنكجْم ِمنْ  *مثجَّ َلَقَطْعَنا ِمْنهج اْلَوِتنَي  *أَلََخْذاَن ِمْنهج اِبْلَيِمنِي  *بـَْعَض اأْلَقَاِويِل 
حاشاه صلى هللا و  –فرتى على هللا اأن الرسول صلى هللا عليه وسلم لو تكلف القول و  اآليةويؤخذ من هذه ،  (٤٧

لى هللا عليه وسلم أن حيلل لنيب صلخترتمه يف حينه ، وما كان  املنيةغري ما أخربه هللا به فإن   -عليه وسلم أن يفعله 
عن أنه الصادق األمني يف تبليغه ، الفطن  ، فضالً  (٤)أو حيرم أو يفصل من تلقاء نفسه بعد هذا الوعيد الشديد

 اجتهاده وجربيل عليه السالم يؤيده فال يقره على خطأ.املوفق يف 
، (5)ته ابلقبول، وهلذا وجب تلقي كل سن انتهاءفكان املرد كله إىل الوحي إما ابلتعلم ابتداءً وإما ابإلقرار أو النسخ   

َوَما ﴿ : قال تعاىل ( ،6)وقد وردت اآلايت الدالة على وجوب طاعته يف حنو أربعني موضعاً من القرآن أبساليب شىت

                                                      
 (.١٤١/ ٣الدين االلوسي )ج( ، وروح املعاين ، شهاب 2٣٧/ ٣(انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، انصر الدين البيضاوي ، )ج١)
 (.2١٣(انظر : خادم خبش ، مرجع سابق ، .)2)
 (.١٧/٨5(اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب )ج٣)
 (.2١5(انظر : خادم خبش ، مرجع سابق ، .)٤)
 (.2٧(النبأ العظيم ، حممد دراز ، . )5)
 (.٣٨(زوابع يف وجه السنة ، صالح الدين أمحد ، .)6)
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 ة الرسول صلى هللا عليه وسلموقرن طاعته سبحانه بطاع (٧)احلشر: ﴾آََتكجمج الرَّسجولج َفخجذجوهج َوَما هَنَاكجْم َعْنهج فَانـْتَـهجوا 
َمْن يجِطِع ﴿ وقوله: (١٣2)آل عمران: ﴾َوأَِطيعجوا اَّللََّ َوالرَّسجوَل َلَعلَّكجْم تـجْرمَحجونَ  ﴿: ايت كثريه منها قوله تعاىلآيف 

فـَْلَيْحَذِر  ﴿، وقوله سبحانه حيذر من خيالف أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم: ( ٨٠)النساء : ﴾الرَّسجوَل فـََقْد أَطَاَع اَّللََّ 
َنٌة أَْو يجِصيبَـهجْم َعَذاٌب أَلِيٌم  َالِفجوَن َعْن أَْمرِِه َأْن تجِصيبَـهجْم ِفتـْ  .(6٣)النور: ﴾الَِّذيَن خيج

 ﴾ ْلمجْؤِمِننَي ِمْن أَنـْفجِسِهمْ النَّيبُّ َأْوىَل ابِ  ﴿ : تعاىل النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم بقولهو بل جعل هللا سبحانه       
يجب عليهم يرغبون ف يقول الطريفي يف تفسري هذه اآلية " وإن أمرهم بشيء خيالف أهواءهم و ما( 6)األحزاب : 

 .(١)طاعته ألنه أوىل هبم من أنفسهم"
 وآايت القرآن الدالة على وجوب طاعته واضحة جلية ملن أراد احلق وألقى السمع وهو شهيد.  
 

 : الشبهة الثالثة : املطلب الثالث
 .(2)(5٧)االنعام: ﴾َّللَِّ ِإِن احْلجْكمج ِإالَّ ﴿:  أن اتباع السنه واحلكم هبا  إمنا هو شرك ألن هللا تعاىل يقول

 الرد:
نه بنفسه ، وقد أقسم سبحا ق ألحكام القرآني، وما السنة إال تطب إلحيائهأن الرسل تبعث حملو الشرك ال 

: اىلك اي حممد صلى هللا عليه وسلم ويذعن وميتثل قال تعئأنه لن يذوق أحد طعم اإلميان ما مل يرض حبكمك وقضا
دجوا يف أَنـْفجِسِهْم َحَرًجا ممَّ  ﴿ نَـهجْم مثجَّ اَل ُيَِ  ﴾ا َقَضْيَت َويجَسلِ مجوا َتْسِليًماَفاَل َوَربِ َك اَل يـجْؤِمنجوَن َحىتَّ حيجَكِ مجوَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

ألحكام لعني التوحيد وامتثال و ، فهل يؤدي حكمه بعد هذا األمر اإلهلي إىل الشرك؟ ال وهللا بل ه (65)النساء:
 اإلهلية ، بل هو حكم هللا تعاىل.

وبعد وفاته أتيت مرحلة التحاكم إىل سنته ، فالتحاكم إليها مبثابة التحاكم إليه والرضا حلكمها كالرضا حلكمه 
 ، وقد جاءت كاف اخلطاب يف )حيكموك( وَتء اخلطاب يف )قضيت( للتنصيص على ذلك. حيا

، استدالل بغري موضعه وتشري إىل غري ما  (5٧)االنعام: ﴾ِإِن احْلجْكمج ِإالَّ َّللَِّ ﴿أما استدالهلم بقوله تعاىل : 
اً على املشركني نعام ردمن كتاب هللا ، األول يف سورة األذهبوا إليه ، فهذه اجلملة القرآنية وردت يف ثالث مواضع 

ملا طلبوا نزول الوحي ، وموضعان يف سورة يوسف ، األول منهما يف نصح يوسف لصاحيب السجن برتك الشرك 
وعبادة هللا وحده ، والثاين يف وصية يعقوب لبنيه ابالستسالم لقضاء هللا ، وهذا ال يتناىف مع االحتكام إىل السنة 

                                                      
 (.١٩65/ ٤والبيان ألحكام القرآن ، عبدالعزيز الطريفي ، )ج (التفسري١)
 (.2١٩(انظر: خادم خبش ،  مرجع سابق ،. )2)
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َا َكاَن قـَْوَل اْلمجْؤِمِننَي ِإَذا  ﴿. قال تعاىل(١)بواسطة رسوله صلى هللا عليه وسلمألن احلكم ابلسنة مستمد من هللا  ِإمنَّ
ْعَنا َوَأطَْعَنا نَـهجْم َأْن يـَقجولجوا مسَِ  .(5١)النور: ﴾دجعجوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرسجولِِه لَِيْحكجَم بـَيـْ

 
 

دمة هدفهم وبرت نصوصها؛ خليف هذه الشبهات الثالث تلحظ ضرب القرآنيني لآلايت بعضها ببعض 
الرئيس يف عزل املسلمني عن السنة عن طريق إيهامهم مبناصرة القرآن، وهم يف احلقيقة أبعد ما يكون عن القرآن ومل 

يع الطوائف وغضوا الطرف عن مج ، )أهل السنة واجلماعة( يكتفوا ابلبعد بل أقاموا حراب ضروسا ضد أهله احلقيقني
 .املبتدعة واجلماعات الضالة ألهنا قد كفتهم مؤنة الزيغ عن السنة

أما أهل السنة فيعلمون علم اليقني أن سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم مبينة للقرآن، وأن رسوهلم الذي 
 .قرآان ميشي على األرضأنزل عليه هذا القرآن قد امتثله امتثاال كامال والتزاما َتما، حىت كأنه 

 
 

 

 

  

                                                      
 (.22٣-22٠(املرجع السابق ، . )١)
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 شبهات القرآنني حول عموم السنة وطريقة نقلها. املبحث الثالث:
 

 مطالب: ةوفيه أربع
 : وىل: الشبهة األاملطلب األول

رضوان هللا -تتلخص ابدعائهم أن السنة مل تكن شرعاً عند النيب صلى هللا عليه وسلم وفهمها الصحابة 
 .(١)هذا املنوال لذا هناهم النيب صلى هللا عليه وسلم عن كتابتها على -عليهم

 
 الرد :

ووعظهم ، و  -رضي هللا عنهم-أن الواقع يثبت حر. النيب صلى هللا عليه وسلم على تعليم الصحابة 
ينهم : ) دأمرهم ابلتبليغ ملن بعدهم ، ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم لوفد عبد القيس بعد أن علمهم أمور 

، كما يثبت أيضا حر. الصاحبة على األخذ ابلسنة ، وضرهبم أكباد اإلبل ( 2)احفظوه، وأخربوه من وراءكم (
ألخذها  و املذاكرة فيما بينهم حلفظها ، يقول أنس رضي هللا عنه: ) كنا نكون عند النيب صلى هللا عليه وسلم 

فلو مل تكن السنة مصدر دين عند الصحابة ملا  (٣)حىت حنفظه (  فنسمع منه احلديث ، فإذا قمنا نتذاكره فيما بيننا
َلَقْد َكاَن َلكجْم يف َرسجوِل اَّللَِّ أجْسَوٌة ﴿:ى ابلسنة فخراً أن جعلها هللا طريق الوصول إليه ، قال تعاىلحرصوا عليها ، وكف

 .(2١)األحزاب: ﴾َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرججو اَّللََّ َواْليَـْوَم اآْلِخرَ 
 

وأما ما ذكروه من أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن كتابة احلديث فقد كان ذلك بداية نزول القرآن 
 .(٤)خشية اللبس مث أذن هلم يف الكتابة ملا أمن اللبس

                                                      
 (.22٣(املرجع السابق .)١)
 ١ن وراءهم . )جم البخاري يف اجلامع املسند ، كتاب العلم ، ابب حتريض النيب صلى هللا عليه وسلم وفد عبد القيس على أن حيفظوا اإلميان والعلم وخيربوه (رواه2)
،2٩/٨٧.) 
 (.2٣6/٤6٤، ١(رواه اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي ، كتاب مذاكره الطلبه ابحلديث بعد حفظه ليثبت،)ج٣)
 (.22٧-22٤(انظر: خادم خبش ، مرجع سابق ، . )٤)
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 عليه وسلم: قول بعض الصحابة لرسول هللا صلى هللا :حاديث ال ي تثبت إذنه هلم يف الكتابة كثرية منهاواأل  
كما أن النهي عن الكتابة ال يعين   . (١)( نكتبها؟ قال " بلى ، فاكتبوها"أحاديث ال حنفظها ، أفال منك )إان نسمع

مث إنك ترى تناقض أصحاب هذه الشبهة واضحاً جليا ، ففي نفس اللحظة ال ي ينكرون هبا حجية  عدم احلجية ،
  .السنة ، يستدلون هبا

 : ثانية: الشبهة ال املطلب الثاين
تتلخص يف قوهلم : إن سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم مقيدة بزمنه وظروفه ، وال وجود ملثل هذه 

 الظروف يف زماننا.

 الرد :
وال بوفاة  هوخطابه لناس كافة عرهبم وعجمهم ، وال تنتهي إبنتهاء نزول ة القرآن الكرمي أن دعوته عامني  ب

ْيكجْم قجْل اَي أَيُـَّها النَّاسج ِإين ِ َرسجولج اَّللَِّ إِلَ ﴿: الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي أنزل عليه ، قال تعاىل 
يًعا  .(١5٨)األعراف:﴾مجَِ

ايت القرآنية: أن العربة بعموم اللفظ ال خبصو. السبب ، وإذا كان هبا يف أحكام اآلوالقاعدة املعمول 
فرق بني أحكامها لصدورهن من مصدر  خيتص بزمن و ال أشخا. فكذلك السنة ، إذ ال حكم اآلايت القرآنية ال

خيتصان أبحد دون أحد ؛ ألن عموم خطاب  ، كذا اتفق املسلمون أن خطاب القرآن والسنة عامان ال (2)واحد
فاهلل  (2٨)سبا:﴾َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا ﴿، قال تعاىل :  (٣) عموم خطاب السنةلالقرآن مستلزم 

وما يوصلهم إليه ،  واب هللاثأنه ما أرسل رسوله صلى هللا عليه وسلم إال ليبشر الناس كافة ب سبحانه وتعاىل خيرب
 .(٤)مايوجبه عليهم وينذرهم عقاب هللا و

 

ومن املعلوم أن اإلميان ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ركن من أركان اإلميان ، وتصديقه هو الغاية من إرساله 
فمن أدعى أنه مؤمن ابلرسول صلى هللا عليه وسلم وهو ال يصدقه فيما قال وال َيمتر مبا أمر ، وال ينتهي عما هنى ، 

 رساله صلى هللا عليه وسلم.إ؛ ألن اإلميان به مستلزم لطاعته وهذا هو الغاية من ، فقد كذب 
 

                                                      
 (.٧٠١٨/  5٩١،  ١١(رواه أمحد يف مسنده ، مسند املكثرين من الصحابه ، مسند عبدهللا بن عمرو بن العا. رضي هللا عنهما ، )ج١)
 ( سبق إثبات ذلك يف الرد على الشبهة الثانية .2)
 .(2٣2-2٣١(انظر : خادم خبش ،مرجع سابق،  . )٣)
 (.6٨٠(تفسري السعدي ، عبدالرمحن السعدي ، . )٤)
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 : ثالثة: الشبهة الاملطلب الثالث 
ا وسنداً ، وأن احملدثني قد تكلموا برجاهلا ومتوهنا لذا فهي ال تصلح دينا لتعرضهأن السنة قد انتقدت متناً 

 للنقد وآراء الرجال . أن السنه هي السبب يف االهتامات املوجهة لإلسالم.

 الرد :
 - عليهمرضوان هللا-هذا القول يدل على جهل ابلتاريخ اإلسالمي ومقاومة الوضع يف السنة ، فالصحابة 

ن أبمانة وإخال. وحب اخلري للناس كافة ، فهم أمسى وأبعد من أن خيوضوا يف الكذب على النيب صلى نقلوا الدي
 .(١)هللا عليه وسلم وهم الذين مسعوا منه صلى هللا عليه وسلم: )من تعمد علي كذاب فليتبوأ مقعده من النار(

ضعوا يف احلديث وزاد عددهم مع ويف آخر عهد عثمان رضي هللا عنه ظهر من تكلم ابسم اإلسالم وو 
م انت اخلالفات السياسية والكالمية من أهوأراد كل صاحب هوى أن يتقوى ابحلديث لقيمته العالية فكالزمن 

 العوامل الرئيسية يف حركة الوضع تلك.
وقد قاوم العلماء هذه احلركة الوضيعة ، فوضعوا األسس العلمية لفحص احلديث ومتييز صحيحه من سقيمه 

فكان علم اجلرح والتعديل هو امليزان يف هذا الباب ، وقد بلغ غاية اإلتقان فمن يطعن يف علم احلديث ال يعرف  ،
ن يفرق أ،قال ابن تيمية: "الواجب  قدر هذا العلم ودقته ، وجاء النقد والفحص إلزالة ما لصق هبا مما ليس منها

 دون الباطل وهي األحاديث الصحيحة دون املوضوعةبني احلديث الصحيح واحلديث الكذب فإن السنة هي احلق 
 . (2)فهذا أصل عظيم ألهل اإلسالم " 

ابطل ، قد أجاب عنه قول  ادعاءوالطعن ، فهو  واالهتامأن السنة تعرض اإلسالم للنقد  ادعاؤهمأما  
 (١2٠ة : )البقر  ﴾ِملَّتَـهجمْ َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـهجودج َواَل النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع  ﴿هللا تعاىل: 

 .(٣)وما جاءت هذه التشكيكات واالعرتاضات إال من املستشرقني من اليهود والنصارى ومن شايعهم   
   
 

                                                      
 (.٣٣/١٠٨،  ١(صحيح البخاري ، كتاب العلم ، ابب إمث من كذب على النيب صلى هللا عليه وسلم )ج١)
 (.٣٨٠/  ٣(جمموع الفتوى ، ابن تيميه ، )ج2)
( ، وانظر: شبهات القرآنيني، عثمان بن شيخ علي ، . ١٣٩( ، انظر: سابغات ، أمحد السيد ، . )2٣6-2٣٣(انظر: خادم خبش ،مرجع سابق، .)٣)
(6١.) 

 وقد أشار املبحث األول من هذا البحث إىل دور املستشرقني الفاعل يف التشكيك ابلسنة والغاية من ذلك.
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 : رابعة: الشبهة الاملطلب الرابع 
حتت دوحة واحدة ، والقضاء على   : إن القرآن حض على وحدة األمة ، ومجع مشلها تتلخص يف قوهلم

امرة أعجمية ، مؤ  –أي السنة  –كل عائق يقف يف طريق تنفيذ هذه الوحدة من السنة املشتتة للمسلمني ، وأهنا 
 أهل فارس إذ أن أصحاب الكتب الستة منهم. حاكها

 الرد :
 ولكن الواقع يثبت عكس ذلك إذ هم يف حمله لكان أول من توحد هو صف القرآنيني ،اءلو أن افرت    

 –الدين  وهي عماد –تفرقوا إىل عدة فرق يف مدة وجيزة من ظهورهم ، وتباينت آراء رؤسائهم ، فحىت الصالة 
 يف عدد ركعاهتا وعدد أوقاهتا و وكل صاحب رأي يزعم أن صالته هي صالة القرآن. اختلفوا

يل وفهمهم له دلالالفروع ، واحلق أهنا مبنية على أما اختالفات املسلمني فال متس األصول ، بل هي يف 
 .(١)من رمحة هللا أبمته ويظهر عمق الشريعة ومساحتها -وهلل احلمد-واستنباط احلكم منه ، وهذا االختالف  

أعجمية ، فإن املطلع على َتريخ تدوين السنة ، يرى أن  مؤامرةأما الشق الثاين من الشبهة ،وهو أن السنة 
مث  إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ، كتدوينه الرسائل إىل امللوك ، وتدوينه أنصبة الزكاة وغريها ،ا يعود بداية تدوينه

خر ابحلديث وتدوينه ولو بطريقة غري رمسية ، مث تالهم عهد التابعني الذي ز  -رضوان هللا عليهم-عناية الصحابة 
 ص: ) موطأ اإلمام مالك ( ، مث جاء بعدهم من حمابلتدوين ، وكان أول مصنف مرتب على الكتب واألبواب هو 

السنة وميز صحيحها من سقيمها فجمع البخاري األحاديث ال ي ُيمعها رابط الصحة العليا ، وهو أول من قام 
 .(2)، وليس أول من مجع احلديث ابتداًء ؛ لذا التبس األمر على بعض اجلهلة من املشككنيبذلك 

 
 

القرآنيني_ َترخيهم وما يثريونه من شبهات_ يرى أهنم يتصيدون الشبهات لتحقيق إن املتبصر يف حال 
أهداف رمسها الغرب الكافر منذ زمن بعيد مبساعدة املستشرقني، ويبذلون قصارى جهدهم يف دعم هذه الشبهات 

 ابحلجج الواهية؛ ليعودوا إىل املربع األول الذي انطلقوا منه وهو )إنكار حجية السنة(.
لكن هذه الشبهات تتهاوى _كبيت عنكبوت _أمام براهني القرآن الساطعة ، ودالئل السنة املطهرة ، 

 .وَتريخ احملدثني الزكي

                                                      
 (.2٤٠-2٣٨(انظر: خادم خبش ،مرجع سابق،  . )١)
 (.١٠٧-١٠6ونقض أصول املنكرين، أمحد السيد ، . )(، وانظر: تثبيت حجية السنة 2٤١(انظر: املرجع السابق ، .)2)
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 اخلامتة
احلمدهلل أهل الكرم ، سابغ النعم ، ٌمن علي إبجناز هذا البحث الذي توصلت من خالله إىل نتائج كثريه أوجز    

 منها مايلي:
بذرة غرسها االستعمار منذ زمن بعيد وتعاهدوها ابلرعاية عن طريق أوساط املثقفني والباحثني أن فكرة إنكار السنة -

 الذين انساقوا وراءهم إما جهاًل و إما اتباعاً للهوى.
ليج يف كتاابت قنعا كما نلحظه يف بالد اخلتمظهور هذه الفكرة يف بعض البالد اإلسالمية  علنا ويف بعضها اآلخر -

ومقاالت املشبوهني من نقد للصحيح من احلديث وإهتام رموزه ابلتلميح حينا وابلتصريح حينا بعض الصحفيني 
 آخر.

، ومل  ألنه يسري خلف هواه وال دليل يهديه ليدخل أخرى ؛ شبهات القرآنيني الحد هلا ، خيرج أحدهم من شبهة-
 أقف يف حبثي على أي منهم يعتمد على أتصيل علمي أو جترد من اهلوى.

 انقسام القرآنيني إىل فرق شىت أثبت كذب ادعائهم مجع األمة على القرآن.-
أن إنكار السنة ولو بعضها طريق ينتهي ابإلحلاد كما حدث لبعض متابعي )عدانن إبراهيم( املشكك يف بعض -

 السنة من انحية العقالنية املزعومة.
ابعد ثابة احلصون األمامية له ، وهم يرمون إىل مأن احلرب على السنة هي يف احلقيقة حرب على القرآن ألهنا مب-

 هذه احلصون.
كما أن دعوهتم   سنته ، ساروا ابجتاه معاكس ملا أرادوا ، فقد أثبتوا صدق نبوة الصادق األمني وصحة القرآنينيأن -

 ربى الكثري للدفاع عنها َترة وإحيائها َترة أخرى.نإلنكار السنة أيقظ األمة فا
 ه .الذي تكفل هللا حبفظه وهذا مستلزم حلفظها تبعا ل لقرآنلأن السنة قائمة ما قام الليل والنهار ألهنا بيان -
 

 ومؤسسات: أفراداً مث إن هذه توصيات أوجهها لنفسي أوال مث أم ي 
 االلتجاء إىل هللا أوال وطلب الثبات على صراطه املستقيم حىت املمات.-
 اآلذان عن مروجها إال لصاحب علم يريد ردها.عدم االستشراف للفنت وصم -
ستوى الشخصي أواًل مث على مستوى كل من والان هللا أمره من أبناء املاالهتمام ابلبناء العلمي التأصيلي على -

 وغريهم.وطالب 
 غرس العقيدة الصحيحة يف نفوس النشئ وتعزيز اليقني لديهم مبصادر اإلسالم و ثوابته.-
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 ه ،  وتبصريه مبا حياك ضده.ؤ ناء مع اجليل الصاعد واحتواتفعيل احلوار الب-
 تكثيف اجلهود إبحياء السنة ونشرها ورد الشبهات عنها.-
 قطع الطريق على كل عابث ومدلس وعدم السماح هلم ابلظهور إعالميا ومقاطعة كل منشأة إعالمية تروج هلم.-
 بثوابت اإلسالم.وضع العقوابت الصارمة لكل من تسول له نفسه املساس -

 
 
 
 
 

 مت حبمد هللا
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 فهرس اآلايت
 

 الصفحة السورة رقمها االية
١ 

﴾......َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك  ﴿
 ١5 البقرة ١2٠ 

َ َوالرَّسجوَل... ﴿ ٢  ١١ آل عمران ١٣2 ﴾ َوأَِطيعجوا اَّللَّ
 ١١ النساء 65 ﴾ َفاَل َوَربِ َك اَل يـجْؤِمنجوَن...﴿  ٣
 ١١ النساء ٨٠ ﴾ َمْن يجِطِع الرَّسجوَل فـََقْد ... ﴿ ٤
 ١٠ النساء ١١5 ﴾ َوَمْن يجَشاِقِق الرَّسجوَل... ﴿ ٥
 ١١ نعاماأل 5٧ ﴾ ِ ِإِن احْلجْكمج ِإالَّ َّللَّ  ﴿ ٦
٧ ﴿ ...  ١٤ عرافاأل ١5٨ ﴾ قجْل اَي أَيُـَّها النَّاسج
 ٩ يوسف ١١١ ﴾ َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي... ﴿ ٩

 ٩-٤ النحل ٤٤ ﴾ اِبْلبَـيِ َناِت َوالزُّبجِر... ﴿ ١٠
 ١٠ النحل ٨٩ ﴾ َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب... ﴿ ١١
َا َكاَن قـَْوَل اْلمجْؤِمِننَي.. ﴿ ١٢  ١2 النور 5١ ﴾ ِإمنَّ
َالِفجوَن.. ﴿ ١٣  ١١ النور 6٣ ﴾ فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خيج
 ١١ حزاباأل 6 ﴾ أَْوىَل اِبْلمجْؤِمِننَي...النَّيبُّ ﴿  ١٤
 ١٣ حزاباأل 2١ ﴾ َلَقْد َكاَن َلكجْم يف َرسجوِل... ﴿ ١٥
 ١٤ سبأ 2٨ ﴾ َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة...﴿  ١٦
 ٤ فصلت ٤2-٤١ ﴾ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرجوا اِبلذ ِْكِر...﴿  ١٧
 ١١ نجمال ٤-٣ ﴾ َوَما يـَْنِطقج َعِن اهْلََوى... ﴿ ١٨
َنا بـَْعَض... ﴿ ١٩  ١٠ احلاقة ٤٧-٤٤ ﴾ َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ
 ١٠ احلشر ٧ ﴾ َوَما آََتكجمج الرَّسجولج َفخجذجوهج... ﴿ ٢٠
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 فهرس األحاديث
 

 الصفحة الراوي رأس احلديث
 ١٣ البخاري ) احفظوه ، وأخربوا ... (

 ٨ أيب داود )أال إين أوتيت ... (
 ١٤ أمحد )إان نسمع مئات ... (
 ١٣ طيب البغدادياخل ) كنا نكون عند ... (
 ١5 البخاري ) من تعمد علي ... (
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 فهرس املصادر و املراجع
 
 القرآن الكرمي .-١
 كتب السنة: ▪
 حممد الناصر ، طوق النجاة . : احملقق،  ه(256اجلامع املسند = صحيح البخاري ، حممد خباري ، )ت:-2
شعيب األرنؤوط وآخرون ،  : احملقق، ه ،ط:األوىل( 2٤٠مسند اإلمام أمحد ، أمحد بن حنبل الشيباين ، )ت:-٣

 مؤسسة الرسالة .
احملقق : حممد عبداحلميد ، املكتبة العصرية ، ،  ه(2٧5سنن أيب داود ، أيب داود سليمان السجستاين ، )ت:-٤

 صيدا .
احملقق : د. حممود الطحان ،  ه(٤6٣اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ، أبو بكر علي البغدادي ، )ت: -5

 ، مكتبة املعارف ، الرايض .
 
 كتب الرتاث:▪
احملقق: حممد املرعشلي ، دار ،  ه ط:األوىل(6٨5أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، انصر الدين البيضاوي ، )ت:-6

 عريب ، بريوت .إحياء الرتاث ال
احملقق:  ه ، ط:األوىل(١2٧٠، شهاب الدين األلوسي )ت:  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين-٧

 على عطية ، دار الكتب العلمية ، بريوت .
إعداد: مجاعة من  ، ، ط:األوىل( ٧٧٣املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري ، إمساعيل بن كثري ، )ت:-٨

 العلماء ، دار السالم ، الرايض .
 وإبراهيم أطفيس ، حتقيق: أمحد الربدوين،  ه ، ط:الثانية(6٧١اجلامع ألحكام القرآن ، حممد القرطيب ، )ت:-٩

 دار الكتب املصرية ، القاهرة .
 ت .( ،دار الكتب العلمية ، بريو  ٧5١ة ، ابن قيم اجلوزية ، ) ت:مفتاح دار السعاد-١٠
 ه(احملقق: أمحد شاكر ، دار اآلفاق اجلديدة. ٤56اإلحكام يف أصول األحكام ، ابن حزم األندلسي ، )ت:-١١
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ه ، ط:األوىل( احملقق: عادل املوجود و 5١6التهذيب يف فقة اإلمام الشافعي ، أبو حممد الشافعي ، )ت: -١2
 علي معوض ، دار الكتب العلمية .

ه ، ط:األوىل( احملقق: صفوان الدوادي ، دار 5٠6، الراغب األصفهاين ، )ت: املفردات يف غريب القرآن-١٣
 القلم ، دمشق ، بريوت .

عبدالرمحن بن قاسم ، جممع امللك فهد لطباعة  : ه ( ، احملقق٧2٨جمموع الفتاوى ، أمحد بن تيمية ، )ت:-١٤
 .املصحف الشريف

 
 معاجم اللغة :▪

 ( ، دار صادر ، بريوت .١٣، ط : الثالثة ، ج ٧١١ابن منظور األنصاري ، )ت: لسان العرب ،-١5
الدار  –ه( ، احملقق: يوسف الشيخ ،  املكتبة العصرية 666خمتار الصحاح ، زين الدين الرازي ، )ت:-١6

 النموذجية ، بريوت .
 
 الكتب احلديثة:▪

ه ، ط:األوىل( ، احملقق :عبدالرمحن ١٣٧6عبدالرمحن السعدي)ت: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،-١٧
 اللوحيق ، مؤسسة الرسالة.

 التفسري والبيان ألحكام القرآن ، عبدالعزيز الطريفي ، )ط:الثانية( ، مكتبة دار املنهاج.-١٨
 زوابع يف وجة السنة قدميا وحديثا ، صالح الدين أمحد ، دار عامل الكتب ، الرايض. -١٩
 لنبأ العظيم ، د. حممد دراز ، )ط:الثانية( ، مركز إبصار ، القاهرة.ا-2٠
ه ، ط: الرابعة( املكتب ١٣٨٤السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ، د. مصطفى السباعي ، )ت:-2١

 اإلسالمي، بريوت ، دمشق.
مجع : عبدالرمحن  بيين ،رد شبهات حول عصمة النيب صلى هللا عليه وسلم يف ضوء السنة النبوية ، عماد الشر -22

 الشامي ، مرقم آليا، املكتبة الشاملة.
ه( وزارة ١٤2٠وجوب العمل بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم وكفر من أنكرها ، عبد العزيز بن ابز )ت:-2٣

 السعودية.-الشؤن اإلسالمية واألوقاف
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شادي آل نعمان ، مركز  :( ، صنعةه ،ط:األوىل١٤2٠موسوعة األلباين يف العقيدة ، حممد األلباين، )ت:-2٤
 النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية، اليمن .

 واحممداه )إن شانئك هو األبرت( ، سيد العفاين ، )ط:األوىل( ، دار العفاين .-25
 ، د. حسام الدين عفانه )ط:األوىل( ، املكتبة العلمية ودار الطيب ، القدس . فتاوى يسألونك-26
 ني حول السنة النبوية ، حممود مزروعة ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.شبهات القرآني-2٧
 د. خادم خبش ، مكتبة الصديق . ،القرآنيون وشبهاهتم حول السنة -2٨
 ،  نشأهتم ، عقائدهم ، أدلتهم ، علي زينو ، )ط:األوىل( ، دار القبس .القرآنيون -2٩
 ، أمحد السيد ، )ط:الثانية( مركز تكوين للدراسات والبحوث . تثبيت حجية السنة ونقص أصول املنكرين-٣٠
 سابغات ، أمحد السيد ، )ط: الثالثة( ، مركز تكوين للدراسات والبحوث .-٣١
 شبهات القرآنيني ، عثمان بن شيخ علي ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.-٣2
نة والرتاث ، مركز السالرتيكيليبيا منوذجا ، د. أسامة حنو منهجية لعالج شبهات منكري السنة وآاثرها:دولة -٣٣

 النبوي.
 
 :املعلومات اإللكرتونية▪

 ( pwE-https://youtu.be/qenv7NK)  قناة دليل،برانمج شرعة ومنهاج،عبد العزيز الطريفي-٣٤
 ( https://raseef22.com)  .القرآنيني(موقع رصيفحوار مع أمحد صبحي منصور امللقب ب)زعيم -٣5

 موقع منتدى التوحيد ، فهمي هويدي ، )محلة يهودية لتفكيك اإلسالم( مقال-٣6
 . (http://www.eltwhed.com )  

 
 
 
 
 
 

  

https://youtu.be/qenv7NK-pwE
https://raseef22.com/
http://www.eltwhed.com/
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