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        ملخص البحث:ملخص البحث:ملخص البحث:ملخص البحث:
ن هذا البحثُ خيصتإنكار السنة"، اليت  فتنةأال وهي  يف اإلسالم، ظهرت قدمياً  اخلطرية إحدى الف"

لَما ها خطر ها وقلَّتدضعفت ششغلت علماَء اإلسالم عامةً وأهل احلديث خاصةً عرب القرون، مث 
 واستفحلت يف هذا العصر من جديدشطت ناست ها. لكنايف الرد على أصحاتصنيف الكتب ب  قاوموها

لذلك استحسن . هاررر شوتطاي هااتسع خطرف ،من دين اإلسالم احلنيف للتآمر على السنة النبوية والنيلِ
أوالً  وا، حيث استعرضتلك الفتنة من أهم نواحي يف هذا البحث هذا املوضوع واتناولأن ي ونالباحث

بعض أشهر الشبهات اليت أثارها املنكرون للسنة إلفقاد ثقة املسلمني  واتنة من بداياا، مث عرضلتاريخ الف
من الكتب حول  -  من املتقدمني واملعاصرين -علماء اإلسالم  هبعض أهم ما ألَّف واا وحبجيتها. مث عرف

  الدفاع عن السنة النبوية، والرد على أباطيل أعدائها.
        مقدمة البحث:مقدمة البحث:مقدمة البحث:مقدمة البحث:

كمصدرٍ  �بأدلَّة قاطعة على وجوب قبولِ سنة النيب  الكرمي واألحاديث النبوية حافلةٌ إنَّ القرآن
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 قال: قال رسولُ �بن معدي كَرِب  اممقْدما رواه الْ فمنهايف هذا الباب أما األحاديث النبوية 
اهللا  قال: قال رسولُ �ما رواه أبو هريرة ، ومنها ١ » !!هعم لَهثْآنَ ومرقُيت الْي أُوتإن أالَ: «�اهللا 
�» :تكْرف تكُيم شئَيلَنِي ،ن لُّوضتا بعدهما: كتاِهللا اب، وسنت٢ »ي. 

 �جوب طاعة النيب النبوية كُلُّها تورِثنا يقيناً صادقاً بو النصوصاآليات القرآنية، و هذه إنَّو
واتباعِ سنته، ولذا فقد حكَم مجاهري العلماء بكُفر من ينكر حجيةَ السنة ووجوب العملِ ا، وقال 

: "ولو أنَّ امرءاً قال: ال نأخذُ إالَّ ما وجدنا يف القرآن لكان كافراً  )ه٤٥٦(ت الظَّاهري اإلمام ابن حزم
  .٤: "وقائلُ هذا كافر مشرِك حاللُ الدمِ واملالِ"، وقال أيضا٣ًبإمجاع األمة... "

ونظراً إىل تلك األمهية العظيمة للسنة النبوية يف ديننا احلنيف وشريعتنا الغاء، فقد قام أصحاب ر
ن التابعني وأتباعهم، مث أئمة اإلسالم وحمدثو امللة ومفسروها وفقهاؤها بل ومن بعدهم م �رسول اهللا 

مية كلها باالحتكام إىل السنة الصحيحة، وبذل علماؤها ما استطاعوا من اجلهود خلدمة األمة اإلسال
  السنة حفظاً ودراسةً، واستنباطاً ومتسكاً، وحبثاً وحتقيقاً، وتأليفاً وتصنيفاً، ما يغنينا عن احلديث عنها.

! أالَ هعم لَهثْآنَ ومرقُيت الْي أُوتإن أالَ«أمته يف حديثه:  �ولكن األمر الذي حذَّر منه الرسولُ 
يوشك رجلٌ شبعانٌ على أريكته يقول: عليكم ذا القرآن، فما وجدمت فيه من حالل فأحلّوه، وما 

ه الَ أُلْفين أَحدكُم متكئاً علَى أَرِيكَته، يأْتي«حديثه اآلخر: ، وكذلك يف ٥ »وجدمت من حرامٍ فحرموه
م راَألمقُوفَي ،هنع تيهن أَو بِه ترا أَممرِي مأَم لُ الَ نرِيند مي كا فندجابِ اِهللاا وت اهنعبفهذا ما٦»ات ، 
، فقد حتقَّق، فقد حاول اهلدامون فصل السنة عن احملذوريف هذين احلديثني من األمر املنكَر  �تنبأ به 

اء واألهواء على النصوص الصرحية، وقد جترأ على النيل من السنة والتشكيك يف الكتاب، وتقدمي اآلر
وهؤالء الذين عقولَهم املريضة ولو كان صحيحاً.  حجيتها، ورفضِ كلِّ ما ال يوافق من األحاديث

  .يف إنكار السنةاتجاهام  مع تسليط الضوء علىيف املبحث اآليت سنتحدث عنهم 
        

        ::::املبحث األول: منكرو "السنة" عرب التاريخاملبحث األول: منكرو "السنة" عرب التاريخاملبحث األول: منكرو "السنة" عرب التاريخاملبحث األول: منكرو "السنة" عرب التاريخ
"إنكار السنة" هلا جذور عميقة يف التاريخ، وبوادر يف العصور األوىل، حيث إا ظهرت يف إنَّ ظاهرة 

القرن األول اهلجري يف عهد الصحابة، فكانت بدايتها عدم معرفة قيمة السنة كمصدرٍ ثان للتشريع عند 

                                                 
 ).٤٦٠٤يف السنن، يف كتاب: السنة، باب: النهي عن اجلدل يف القرآن، برقم: ( أخرجه أبو داود  ١

  ).٣١٩)، برقم: (١/٩٣( يف "املستدرك على الصحيحني" يف كتاب العلم، أخرجه احلاكم ٢

  ).٢/٨٠ابن حزم،  إحكام األحكام: ( ٣
 ).٢/٨٠املرجع السابق: (  ٤

 .�كرب مقدام بن معدي من طريق)، ٤٦٠٤ كتاب: السنة، باب: النهي عن اجلدل يف القرآن، برقم: (يف السنن، يف أخرجه أبو داود  ٥

  ه رضي اهللا عنهما.عن أبي أيب رافع  من طريق )،٤٦٠٥يف السنن، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة، برقم: (أبو داود أخرجه  ٦
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بين ذلك مما بعض الناس، حيث حاولوا البحث عن كافة املسائل يف القرآن وحده دون السنة، كما يت
  يأيت:

القرطيب (تروى احلافظ ابن عبد الب ني ه) ٤٦٣رصمران بن حبسنده عن الصحايب اجلليل ع
أنَّ رجالً أتاه فسأله عن شيء، فحدثه، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب اهللا وال حتدثوا عن غريه.  �

 جهر فيهاأربعاً ال ت راب اهللا الظُّه"إنك امرؤ أمحق!، أجتد يف كت -  �عمران بن حصني  -فقال 
كاةَ وحنو هذا، مث قال: "أجتد هذا يف كتاب اهللا مفسراً؟، إنَّ كتاب ؟"، مث عدد عليه الصالةَ والزبالقراءة

  .١اهللا أبهم هذا، وإنَّ السنة تفسر ذلك"
ران بن حصني حيدث عن مينما عب" ):ه١١٠(ت بن يسار البصرياحلسن  التابعي اجلليل قال

قرؤون يإذ قال له رجلٌ: يا أبا نجيد! حدثْنا بالقرآن. فقال له عمران: "أنت وأصحابك  �سنة نبينا 
القرآن، أكنت محدثي عن الصالة وما فيها وحدودها؟، أكنت محدثي عن الزكاة يف الذَّهب واإلبل 

كاة يف الز �ملال؟ ولكن قد شهدت وغبت أنت". مث قال: "فرض علينا رسولُ اهللا والبقر وأصناف ا
قال الرجل: أحييتين أحياك اهللا، قال احلسن: "فما مات ذلك الرجلُ حىت صار من فقهاء وكذا وكذا"، 

  .٢"املسلمني
اهللا عنهما: "إنا  قال لعبد اهللا بن عمر رضيالذي   ٣خالد عبد اهللا بن وقع مثل ذلك ُألمية بن

بن عمر: "يا ابن ااحلضر وصالةَ اخلوف يف القرآن، وال جند صالةَ السفر يف القرآن؟" فقال  جند صالةَ
  .٤يفعل" �داً حموال نعلم شيئاً، فإنا نفعل كما رأينا م �داً حمنَّ اهللا بعث إلينا مإأخي! 

الذين كانوا يبحثمث ازداد بت عدد مانم الزهم يف ضوء القرآن وحده، حىت قال ون مشاكلَقاد
ة فقال: دعنا من هذا، وحدثْنا من ن"إذا حدثت الرجل بالسه): ١٣١اإلمام أيوب السختياين (ت

  .٥القرآن، فاعلَم أنه ضالٌّ مضلٌّ"
ا كانت هذه جاهاً مجاعياً، بل رمبرقةً ما أو اتإليهم فهم مل يكونوا ميثِّلون ف ناولكن الذين أشر

حاالت فردية، فزاد عددهم مبرور األيام، وكانوا على األغلب يف بالد العراق؛ ألنَّ عمران بن حني ص
وأيوب السختياين كانا من البصالشافعي  أبو عبد اهللا حممد بن إدريس ة، وكذلك الذين ذكرهم اإلمامر

                                                 
  ).٢٣٤٨) برقم: (٢/٣٣١( :ابن الرب القرطيب، جامع بيان العلم وفضله ١
  ).٣٧٢)، برقم: (١٩٢، ١/١٩١: (املستدرك على الصحيحني يف احلاكمأخرجه  ٢
. انظر: "اإلصابة يف متييز الصحابة" ه٨٧أمية بن خالد بن عبد اللّه بن أسيد األموي. يف صحبته نظر. عداده يف التابعني. تويف سنة  هو  ٣

 ).٤٦٥، ١/٤٦٢البن حجر: (

  واته الثقات، مدنيون" ووافقه الذهيب.وقال: "ر )،٩٤٦، برقم: ()٣٨٩، ١/٣٨٨املستدرك على الصحيحني، ( يفاحلاكم أخرجه  ٤
  .١٦اخلطيب البغدادي، الكفاية، ص ٥
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،  فلذلك ١ة) يف كتابه "اختالف احلديث" من منكري حجية السنة فكان أغلبهم من البصره٢٠٤(ت
  .٢ميكن القول: إنّ هذا االجتاه وجد جماالً يف العراق دون غريها من البالد اإلسالمية

        :الفرق اليت ذهبت إىل إنكار السنة يف القرون األوىلالفرق اليت ذهبت إىل إنكار السنة يف القرون األوىلالفرق اليت ذهبت إىل إنكار السنة يف القرون األوىلالفرق اليت ذهبت إىل إنكار السنة يف القرون األوىلاملطلب األول: املطلب األول: املطلب األول: املطلب األول: 
تشريعية احلديثَ عن أشخاصٍ ذهبوا إىل إنكار السنة فهم كانوا أفراداً مل ينتبهوا للقيمة ال وفيما أسلفنا

للسنة النبوية، مث تطورت األمور مع مرور األيام لَما جنحت أعداء اإلسالم من اليهود والفُرس يف تشتيت 
شمل األمة وتفريقِ مجعها؛ حيث نشأ هناك العديد من الفرق والطوائف، اليت أنكرت بعض جوانب 

فه قواعد ال تتفق مع أصول احملدثني من أهل السنة اتباعاً هلواها، أو اختارت لتصحيح احلديث وتضعي
السنة واجلماعة، ومن تلك الفرق والطوائف: "اخلوارج" واملعتزلة" و"الشيعة" وغريها، وهذا موجز  يف 

  موقفها من السنة:  مع بيانتعريف كل منها 
  أوالً: اخلوارج:

السنة النبوية ويؤمنون ا مصدراً ، وكانوا يأخذون ب�هم الذين كانوا من أنصار علي بن أيب طالب 
قلون الصحابة مجيعاً، إال أنه نما رواه بعض الصحابة من  لَأساسياً للتشريع اإلسالمي، ويعد دعنهم ر

يف كتاب اهللا، وقالوا: ال حكْم إال هللا،  م الرجالُحكِّحني أنكروا أن ي األحاديث وخاصةً بعد التحكيم
 اجلملوأصحاب  -رضي اهللا عنهما  - ، مث كفّروا علياً وعثمان ٣معصيةً وكفراً مث اعتربوا ذلك التحكيم

ومن رضي بالتحكيم أو صوب احملكِّمني أو أحدمها، وبذلك ردوا أحاديثَ مجهور الصحابة  واحلكمني
وأنكروا ، ٤بعد الفتنة، لرضاهم بالتحكيم وأتباعهم أئمة اجلور على زعمهم، فلم يكونوا أهالً لثقتهم

  .٥األحاديث الواردة يف فضائل أهل البيت
مث بدأ االنشقاق يف صفوفهم، حىت توزعوا يف عشرين فرقةً، ومنهم "اإلباضية"، ولكن يف إنكار 

اخلوارج" الس"؛ ألنَّ كتبهم قد انعدمت بانعدام مذهبهم ما عدا "اإلباضية"، ومبراجعة كتبهم مثل  ةَننظر
يقبلون األحاديث النبوية، ويروون عن علي  كانوا " جند أم٦ع بن حبيب الفراهيدي"مسند  الربِي

                                                 
  .١٦٠مصطفى السباعي، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمية، ص ١
  ).١/٢٢حممد مصطفى األعظمي، دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه، ( ٢
  .٥١مياً وحديثاً، صصالح الدين مقبول أمحد، زوابع يف وجه السنة قد ٣
  .١٤٩حممد مصطفى السباعي، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، ص ٤
  .٦٣صالح الدين مقبول أمحد، زوابع يف وجه السنة قدمياً وحديثاً، ص ٥
الصحابة، مث رتبه اإلمام أبو يعقوب أحد علماء اإلباضية، صنف مسنداً على أمساء ه) ١٧٠وهو لإلمام الربيع بن حبيب الفراهيدي (ت ٦

على األبواب الفقهية، وأضاف إليه أحاديث العقيدة ومقاطيع جابر، وروايات حمبوب ه) ٥٧٠يوسف بن إبراهيم الوارجالين (ت
  ).٣٠اً، صوروايات أفلح، ومسى الكلَّ: "اجلامع الصحيح". (انظر: أبو الليث اخلريآبادي، اجتاهات يف دراسات السنة قدمياً وحديث
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 وعثمان وعائشة وأيب هريرة وأنس بن مالك وغريهم رضي اهللا عنهم أمجعني. فلذلك ال جيوز إطالق
  .١هالقول بأنَّ كافة "اخلوارج" كانوا يرفضون السنة اليت رواها األصحاب بعد التحكيم أم قبل

  ثانياً: الشيعة:
على اخلصوص، وقالوا بإمامته وخالفته، ووصيته إما جلياً وإما  �هم الذين شايعوا علي بن أيب طالب 

خفياً، واعتقدوا أنَّ اإلمامة ال خترج من أوالده، وإن خرجت فبظلمٍ يكون من غريه، أو بتقية من عنده، 
  .٢وغري ذلك من عقائد... يعتقدوا

هم بعضاً، واملوجودةُ منهم حالياً يف العالَم اإلسالمي أكثرهم شيعة" فرق كثرية، يكفِّر بعضو"ال
من اإلثين عشرية، وهم يذهبون إىل األخذ بالسنة النبوية، ولكن االختالف بينهم وبني أهل السنة يف 

 �الصحابة بعد وفاة النيب طريق إثبات السنة نفسها. ومبا أم (أي الشيعة) حيكمون بالردة على كافة 
لذلك ال يقبلون األحاديث املروية عن  -عدا عدة أشخاص يتراوح عددهم بني ثالثة إىل أحد عشر  - 

، كما أم ينكرون ٣، بل يعتمدون إىل روايات منقولة عن أهل البيت فقط�هؤالء الصحابة 
  .٤  �األحاديث الواردة يف مناقب الصحابة 

  ثالثاً: املعتزلة:
 ، وازدهرت يف العصر ه)١٣١تي على يد واصل بن عطاء (وِمي فرقة نشأت يف أواخر العصر اُألوه

العباسي. واعتمدت هذه الفرقة على العقل ارد يف فهم العقيدة اإلسالمية لتأثُّرها ببعض الفلسفات 
نوا يظُنون أنَّ كل ما هو ، وكا٥مما أدى إىل احنرافها عن عقيدة أهل السنة واجلماعة من اليونان املستورة

قادم من جهة الفلسفة موافق للعقل، وأنه جيب أن تكون العقائد اإلسالمية وأصولُها وفقاً لتلك 
النظريات، فوجدوا السنةَ النبوية متنعهم من هذا وتعرقل سيرهم، فذهبوا إىل إنكارها وشكَّكوا يف 

صولكن مع ذلك مل يكن من ٧ �الواردة يف صفات اهللا  ، كما  أنكروا الكثري من األحاديث٦تهاح .
  .٨مذهبهم رد األحاديث مجلةً، فكانوا مع مجهور األمة يف األخذ باألحاديث النبوية

 

                                                 
  ).١/٢٣حممد مصطفى األعظمي، دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه، (١
  ).١/٥١(، املعاصرةاملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب ، مانع بن محاداجلهين، انظر:  ٢
  ).١/٢٥حممد مصطفى األعظمي، دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه، (٣
  .٦٣بول أمحد، زوابع يف وجه السنة قدمياً وحديثاً، صصالح الدين مق ٤
  ).١/٦٤املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، (انظر: اجلهين،  ٥
  .٤٥٣حممد لقمان السلفي، اهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناً، ص ٦
  .٦٣جه السنة قدمياً وحديثاً، صصالح الدين مقبول أمحد، زوابع يف و ٧
  ).٢٥، ١/٢٤حممد مصطفى األعظمي، دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه، (٨
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  وجهودهم فيها: مقاومة العلماء هذه الفتنةَ
لك دوافع إنَّ الذين ذهبوا إىل إنكار السنة النبوية والتشكيك يف صحتها وحجيتها، كانت هلم يف ذ
  خاصةٌ ومصالح متعددة، ولكن قد انتهى وجودهم بنهاية القرن الثالث اهلجري ألسباب تالية:

"اختالف احلديث" لإلمام  :مثل أوالً: جلهود احملدثني العملية اليت ظهرت يف صورة تأليف كتبٍ
بن قُتيبة مام الإل"تأويل خمتلف احلديث" و، ه)٢٠٤الشافعي أيب عبد اهللا حممد بن إدريس (ت

الدينأيب  لطحاويإلمام او"مشكل اآلثار" ل، )ه٢٧٦(ت أيب حممد عبد اهللا بن مسلم يرِو
غريها من الكتب اليت أزالت هذه وو، )ه٣٢١(ت أمحد بن حممد بن سالَمة املصريجعفر 

 ها، وأثبتتحقيقت حتإشكالَها، ووض األحاديث ووفَّقت بينهما، ودفعت ضمن خالل تعار
  ذلك كلِّه أنه ال جمالَ للشك يف حجية السنة أو إنكارها.

 �ليس جمرد ناقلٍ عن اهللا  �ات القرآن الكرمي، اليت أثبت ا أهلُ العلم أنّ الرسول حيثانياً: تصر
  الوحي سواء أكان متلواً أو غري متلو، بل إنه شارح للقرآن الكرمي ومبين لألحكام فيه.

  .١  � الثاً: وليقظة ضمري األمة اإلسالمية الذي رفض فكرةَ التحرر عن طاعة الرسولوث
        فتنة إنكار السنة يف العصر احلديث:فتنة إنكار السنة يف العصر احلديث:فتنة إنكار السنة يف العصر احلديث:فتنة إنكار السنة يف العصر احلديث:املطلب الثاين: املطلب الثاين: املطلب الثاين: املطلب الثاين: 

فتنة إنكار السنة قد انتهت مع مرور األيام وتعاقُب األزمان، وعفي عنه الدهر،  سبق أنْ ذكرنا أنَّكما 
وصارت أكثرها يف ذيف أوائل القرن الرابع عشر  ةم ضت هذه الفتنةُ من جديد التاريخ، ولكن

 ، وإفقاديف حجيتها ت خمتلفة، وكان هدف معظمها هدم السنة، والتشكيكاهلجري، يف صورة اتجاها
  ثقة املسلمني ا.

والتشكيك يف وهذه بعض أشهر وأبرز االتجاهات اليت كان هلا دور كبري يف إنكار السنة   
  حجيتها، واالستخفاف منها:

        املستشرقون:املستشرقون:املستشرقون:املستشرقون:( أ ) ( أ ) ( أ ) ( أ ) 
ولقد  ،وأدام ولغتهم ثقافتهم وتارخيهمدينهم و"املستشرقون" هم الذين يبحثون يف أمور الشرقيني و

 اًن العالَم اإلسالمي خاصةً، معبرامةً، وعيف صياغة التصورات الغربية عن الشرق ع "االستشراق" أسهم
اهتموا بالسنة  يف بدايات ظهور االستشراق املستشرقون فكان .٢عن اخللفية للصراع احلضاري بينهما

اهتماماً كبرياً؛ ألم كانوا يعرفون أا تتبوأ منزلةً رفيعةً ومكانةً ساميةً يف اإلسالم، إذ هي عند املسلمني 
ر التشريعي الثاين بعد القرآن الكرمي، وهي تفسريه وبيانه، لذا ظهر اتجاههم حنوها بالطعن املصد

والتشويه والتشكيك ليتسنى هلم بعد ذلك التالعب بالقرآن الكرمي، وتأويلُه مبا حيلو هلم وحسبما 
                                                 

  ، بتصرف وزيادة.٤٥٣حممد لقمان السلفي، اهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناً، ص ١
 ).٢/٦٨٧انظر: اجلهين، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، ( ٢
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ينها، وهامجوا على حملتها . فقاموا حبملة شعواء وهجومٍ شرِسٍ على السنة ودواو١توسوِس هلم نفوسهم
من الصحابة والتابعني واحملدثني، فشكَّكوا يف صحتها، ويف عدالة احلاملني له، ونفثوا السموم والدسائس 

  ، وكلُّ ذلك بدعوى التجرد واملوضوعية، والعلم والتحقيق.٢الكثرية
ملؤرخني واملثقَّفني من املسلمني، وساروا مث تأثَّر والء املستشرقني بعض الكُتاب واملؤلِّفني وا

فاعتمدوا شبهات املتقدمني: من املعتزلة، والرافضة، وغريهم، مث توسعوا فيها على درب هؤالء، 
   .وازدادوا عليها، حىت اتخذوا ذلك سبيالً إىل هدم الدين، وإقصائه عن واقع احلياة

        ) املدرسة العصرانية:) املدرسة العصرانية:) املدرسة العصرانية:) املدرسة العصرانية:    بببب( ( ( ( 
راا إىل تطويع مبادئ الدين لقيم احلضارة الغربية ومفاهيمها، وإخضاعه لتصووهي احلركة اليت سعت 

-١٢٣٢(، وكان أشهر أصحاب هذا االجتاه: السيد أمحد خان ٣ووجهة نظرها يف شؤون احلياة
يعتبر رائد هذه املدرسة يف العامل اإلسالمي،  هذا الرجلُ، وكان ٤وأتباعه يف اهلندم) ١٨٩٨ه/١٣١٥
النهضة التعليمية بني  كامالً هلا، وكان لشخصيته نفوذ كبري وتأثري واسع يف اهلند، إذ هو رائد ومنوذجاً

املسلمني يف اهلند، ومؤس٥أول جامعة عصرية هلم س.   
وكان معجاملخالفة مع  باً جداً بنهضة الغرب يف جمال العلم، ولكنه يف الوقت نفسه كان شديد

خ يف القارة اهلندية يف ظلّ االستعمار، فقد فرض وييبِلدينية، الذي كان يالتبشري النصراين يف األمور ا
كتب كثرياً ضرة، وجلأ إىل  دأعداء اإلسالم دفاعاً عنه، لكنه انبهر أخرياً أمام احلمالت النصرانية املدب

قرآن إذا فُهِم وأخذ يفسر القرآن ويدعو إىل أنّ التأويل النصوص، ورأي االعتماد على املنطق والربهان، 
فهماً صحيحاً؛ اتفق مع العقل، وأنّ النظر الصحيح فيه يوجِب االعتماد على روحه أكثر من االعتماد 

                                                 
، و"السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي" للدكتور ٤٩صانظر: "االستشراق واملستشرقون وجهة نظر" لألستاذ عدنان حممد وزان،  ١

  .١٧٩، ١٧٧مصطفى السباعي، ص
يثها"، انظر  حممد أبو الليث اخلريآبادي يف كتابه "اجتاهات يف دراسات السنة قدميها وحد ها األستاذ الدكتورنلقد ذكر الكثري مو ٢

  .٧٩، حىت٤٩صفحات من 
  .٩٧، ٩٦حممد سعيد بسطامي، مفهوم جتديد الدين، ص ٣
  .٨١حممد أبو الليث اخلريآبادي، اجتاهات يف دراسات السنة قدميها وحديثها، ص ٤
يف ه) ١٣٧٣ور أمحد أمني (تجامعة عليكره اإلسالمية"، وهي تعد اليوم يف كربى اجلامعات اهلندية، فلذلك عده الدكتب"اليت اشتهرت  ٥

 زعماء اإلصالح يف العصر احلديث، ووصفه بأنه: "يف اهلند أشبه بالشيخ حممد عبده يف مصر"يف إصالح العقلية بالتثقيف والتهذيب.
فيقول ا من ناحية تضلُّعه من العلوم الشرعية وتدينه أم ).١٣١، ١٣٠(انظر: "زعماء اإلصالح يف العصر احلديث" ألمحد أمني، ص

"هو ما أتقن فناً، وتصانيفُه شاهدة على ما قلته، فإنْ رأيت مصنفاته علمت أنه كان كبري ه): ١٣٤١املؤرخ الشيخ عبد احلي احلسين (ت
امع نزهة اخلواطر وجة املس(انظر: " قليل العمل، ال يصلِّي وال يصوم غالباً". -ساحمه اهللا تعاىل  -العقل، قليلَ العلم، ومع ذلك كان 

  ).٨/١١٧٥ " للشيخ عبد احلي احلسين:والنواظر
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، فأقدم على تفسري القرآن متخذاً عقله هو ١على حرفيته، وأنه جيب أن يفسر على ضوء العقل والضمري"
ل ملتزمٍ لأللفاظ وداللته، وال أساساً هلذا التفسري، غريالزمن، وأو ملا أمجع عليه علماء املسلمني على مر 

لها اللغة العربية وقواعدها، فأنكر املعجزاتاليت مل توافق طبيعته وعقليته تأويالً ال تتحم النصوص ،
ه حسب زعمه، فقبل واجلنةَ والنار واملالئكة واجلن، وأنكر األحاديثَ النبوية الصحيحة اليت خالفت عقلَ

نها ورفض ما شاء منها، وأخذ يشتم األئمةَ الفقهاء، ويستهزئ باحملدثني وبالشعائر اإلسالمية، ما شاء م
  .٢ه من عندهألفاظَ � باملعىن فقط، مث صاغ الرسولُ �القرآن نزل على الرسول  وقرر أنَّ

يه من وهذه األفكار قد هيجت الرأي العام املسلم ضد السيد أمحد خان، وزاد تشديد النكري عل
العلماء حىت حكموا بكفره، وحذَّروا الناس من أن يقعوا فريسةً لعقليته املعاصرة، ونتيجةً لذلك ابتعد 
املسلمون عن قبول أفكاره، ومل يستفيدوا حق االستفادة مما كان يقترحه هلم حول اإلسهام يف التعليم 

  اإلجنليزي املعاصر ملسايرة ركب احلياة زمن االستعمار.
-١٨٤٤علي" ( اغْمحل لواَء أفكاره تلميذُه "مولوي جِر ،فاة السيد أمحد خانوبعد و

م)، الذي تأثَّر كثرياً بأفكاره الغربية والغريبة عن اإلسالم. وكانت هلذا الرجل صالت وطيدة ١٨٩٥
أمحد خان،  قد  ه وأفكار أستاذهفكانت أفكار ،مرزا غالم أمحد القادياين" مؤسس طائفة "القاديانية"ب"

  .عنها سنتحدثمهدت الطريق لتأسيس حركة "أهل القرآن" اليت 
        :) أهل القرآن) أهل القرآن) أهل القرآن) أهل القرآن    جججج( ( ( ( 

ألجل مكانته العلمية الكبرية يف األوساط املسلمة يف  - لقد تأثَّر بفكرة السيد أمحد خان يف إنكار السنة 
، ين وضعفاء العقيدة، وكان على رأسهم "مولوي جِراغْ علي"بعض أدعياء العلم وجهالء الد -  اهلند

وكان ألفكارمها حول السنة تأثري كبري وبعيد، فإا مهدت الطريق أمام "القرآنيني" ليعلنوا عن خبايا 
 مية، فاغترباالنضمام نفوسهم من إنكار السنة كلها، وأخذوا يدعون إليها كحركة علمية ثقافية تقد

، فزعموا أن القرآن الكرمي يكفي ٣إليها بعض البلَه ومن ال صلةَ هلم بالعلوم الدينية من العامة واملثقَّفني
ولكل حكمٍلكل ضرورة ، وأنّ عقلهم وفهمهم يكفي لتفسريه وشرحه، وأرادوا بذلك القضاء ومسألة ،

الصورةَ على ثروة األحاديث والفقه، وأن حتلّ حملَّها اجتهادا صبح هذه االجتهاداتم، فتم واستنباطا
  .٤للقرآن الكرمي، وثروةً موثوقةً لتعاليم اإلسالم الصحيحة الصحيحةَ

                                                 
  .١٣١، ١٣٠أمحد أمني، زعماء اإلصالح يف العصر احلديث، ص ١
. صالح الدين مقبول أمحد، زوابع يف وجه السنة قدمياً وحديثاً، ٤٥، ٤٤انظر: عبد املنعم النمر، كفاح املسلمني يف حترير اهلند، ص ٢

  .٩٤ص
  ، ١٠٠خادم حسني إهلى خبش، القرآنيون وشبهام حول السنة، ص ٣
  .٢٣أحسن الكيالين، ص تدوين احلديث" للشيخ مناظرل"سيد سليمان الندوي، مقدمته  ٤
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مث تعدى ذلك إىل صفوف املسلمني، واستفحل مبرور الزمن، حىت نادوا بكفاية القرآن يف أمور 
وما أنْ حلَّ القرن الرابع عشر اهلجري حىت ، ١ق هواهموافة إال فيما ينإىل الس الدين، وأنه ال حاجةَ

ظهرت طائفة "القرآنيني" باسم "أهل القرآن والذكر"، وكان لالستعمار الربيطاين دور كبري يف تقويتها 
ليشغل املسلمني بزرع اخلالفات بينهم واألفكار الغريبة عن اإلسالم، وقد وجد االستعمار لتحقيق هذا 

بني املسلمني،  حنراف عن الدين؛ ليكونوا عمالءاً له، ينشرون هذه األفكاراهلدف أفراداً عرف فيهم اال
، وبدأ نشاطَه ٣م)١٩١٤. فربز مولوي عبد اهللا جكْرالَوِي (ت٢وخيدمون األهداف املشبوهة لالستعمار

اهلدام إلنكار السنة كلها، كما ظهرت يف نفس هذه الفترة شخصية أخرى يف مشال شرقي اهلند وهو 
بحالعظيم آبادي م إليها ٤احلق الذي شارك مع جكرالوي يف تأسيس حركة "أهل القرآن"، مث انضم ،

، واحلافظ أسلم ٥ م)١٩٣٦-١٨٦١وأشهرهم: أمحد الدين اَألمرتسرِي ( أشخاص آخرون،
الذين ازدهرت على ، ٧ م)١٩٨٥- ١٩٠٣يز (وِرب، وغالم أمحد ٦ م)١٩٥٥- ١٨٨٠اجلرياجفوري (

وكان هلم تأثري فيها ويف  ،رؤوس هذه الفتنة يف بالد اهلندفكانوا  ،يف هذه البالد أيديهم هذه احلركةُ
  وكان من شبهام يف السنة:، ٨غريها من البلدان

 ، وال يف عصر اخللفاء األربعة.�كتابة احلديث مل تكن بدأت يف عصر الرسول  أنَّ )١

 عن كتابة سننه؛ لذلك وا عن كتابتها. �الصحابة أدركوا حقيقة ي النيب  وأنَّ )٢

، مث فقدت تلك اموعات، �األحاديث جمعت أول مرة بعد مئة سنة من وفاة الرسول  وأنَّ )٣
ها مرةً ثانيةً من أفواه الناس يف القرن الثالث اهلجري.وتمجع م 

ده التمييز بني األحاديث املوضوعة اختلطت باألحاديث الصحيحة اختالطاً ال ميكن بع وأنَّ )٤
 الصحيح واملوضوع.

املعايري اليت اختارها احملدثون لنقد احلديث مل تكن كافيةً ملعرفة الصحيح من املوضوع  وأنَّ )٥
 .٩لكون كلِّها تدور حول نقد السند ورجاله، أما املنت فلم حيظ باهتمام احملدثني

                                                 
  .٩٤صالح الدين مقبول أمحد، زوابع يف وجه السنة قدمياً وحديثاً، ص ١
  ، بتصرف وزيادة.٤٥٨، ٤٥٧حممد لقمان السلفي، اهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناً، ص ٢
  .٣٢، ٢٥انظر: خادم حسني إهلى خبش، القرآنيون وشبهام حول السنة، ص ٣
  .٩٨بول أمحد، زوابع يف وجه السنة قدمياً وحديثاً، صصالح الدين مق ٤
  .٣٩، ٣٣انظر: خادم حسني إهلى خبش، القرآنيون وشبهام حول السنة، ص ٥
  .٤٥، ٤١انظر: املرجع السابق، ص ٦
  .٥٤انظر: املرجع السابق، ص ٧
  .١٦أبو األعلى املودودي، مكانة السنة التشريعية، ص ٨
  ، بتصرف يسري.٤٥٩، ٤٥٨احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناً،  صحممد لقمان السلفي، اهتمام  ٩
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فصاغوها املعتزلة واملستشرقني، يف احلقيقة مأخوذة من كتب اليت أثاروها إا وهذه الشبهات 
 يف عبارات متنوعة وأساليب حديثة.

        ) املدرسة العقالنية: ) املدرسة العقالنية: ) املدرسة العقالنية: ) املدرسة العقالنية:     دددد( ( ( ( 
وهي التوجه الفكري الذي يسعى إىل التوفيق بني نصوص الشرع وبني احلضارة الغربية والفكر الغريب 

لدى الغربيني، ومع انفجار  املعاصر بتطويع النصوص وتأويلها تأويالً جديداً يالئم مع املفاهيم املستقرة
املعلومات واالكتشافات الصناعية اهلائلة يف هذا العصر، وتتفاوتاً كبرياً يف  هذه ت رموزتفاو املدرسة

موقفها من النص الشرعي، ولكنها تشترك يف اإلسراف يف تأويل النصوص، سواء كانت نصوص 
 ١ما يستعصي من تلك النصوص على التأويلالعقيدة، أو نصوص األحكام، أو األخبار احملضة، ويف رد .

ويصاليت من أبرز ٢يف مصره) ١٣٢٣إطالق هذه املدرسة على مدرسة الشيخ حممد عبده (ت ح ،
جييها: املؤروحممود أبو ه)١٣٥٩، وإمساعيل أدهم (ته)١٣٧٣خ الكاتب الدكتور أمحد أمني (تخر ،

ر مع العصر يف سايسنة بعدم أهليتها للتم)، وغريهم الذين أثاروا الشكوك حول ال١٩٧٠رية (ت
  نظرهم.

الذي ٣األستاذ جاويد أمحد الغامديإىل هذه املدرسة  اليوم ن أبرز املنتمنيوم ،جعرل تصو 
ونفَّذها  - عليه السالم  - يف إطار حمدود، يعين السنن عنده هي اليت وجدت يف شريعة إبراهيم  السنة
 لَّةَ �اد أمته بعد إجراء بعض التعديالت كما قال تعاىل: على أفر �النيبم بِعات أَن كا إِلَينيحأَو ثُم

نيرِكشالْم نا كَانَ ممفاً ونِيح مياهر٤]١٢٣[النحل:  �إب.  
من أمهّها ما ألَّفه وحتذير املسلمني منها، و كار هذا الشخصماء بالرد على أفلقد قام العل

األستاذ حممد رفيق يف سلسلته باسم: "ما هو مذهب الغامدي؟"، و"جاويد الغامدي وفتنة إنكار 
  احلديث"، و"دراسة نقدية وحتليلية لفتنة الغامدي" وغريها.

  

                                                 
  .٩سلمان بن فهد العودة، يف حوار هادئ مع حممد الغزايل، ص ١
  .٨١حممد أبو الليث اخلريآبادي، اجتاهات يف دراسات السنة قدميها وحديثها، ص ٢
الشيخ أمني أحسن اإلصالحي، وقد تأثَّر بأفكاره، وأخذ  تتلمذ على، م١٩٥١، من مواليد عام هو باحث إسالمي معروف يف باكستان ٣

على عاتقه نشرها، وأصدر ألجل ذلك جملةً باألردوية باسم "إشراق" واألخرى باإلنكليزية، وأسس مركزاً علمياً باسم " معهد الْمورِد 
ية متفتحة ومنهج عقلي منحرف، وكان ألفكاره تأثري للعلوم اإلسالمية"، ويقوم من خالله بتعليم الشباب املثقَّف العلوم الدينية بعقل

حمدود يف باكستان، ولكنه منذ بدأ يدير حركةً فكريةً عرب وسائل اإلعالم اإللكترونية الشعبية يف باكستان، ويظهر على القنوات 
أثرياً كبرياً يف الطبقة املثقفة ال سيما الشباب. الفضائية؛ استغلَّ الفُرص، وبدأ يبثّ من خالهلا مسوم أفكاره بأسلوب لَبِق جذّاب مما ترك ت

 وله العديد من الكتب باللغة األردوية واإلنكليزية يف ترويج أفكاره. 

  .٣٥حافظ حممد زبري وحافظ طاهر إسالم عسكري، أفكار غامدي دراسة وحتليل، ص ٤
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        ) املدرسة البِدعية: ) املدرسة البِدعية: ) املدرسة البِدعية: ) املدرسة البِدعية: هـ هـ هـ هـ ( ( ( ( 
ها عة اخلرافية يف القارة اهلندية وأوسيعدوفية البِمن أكرب اجلماعات الص اليت تعداليت متثِّلها "البريلَوِية"، 

هذه  نشأت ه).١٣٤٠، وهي تنتمي إىل الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي (ت١بوعهاانتشاراً يف ر
الشديد يف األنبياء  بالغلو اشتهرت، و٢منه بدعمٍ كاملٍ الربيطاين االستعمار  يامأ يف اهلند اجلماعةُ
  .واألولياء

عة من السنة النبوية اإلنكار الصريح هلا، أو االستخفاف منها، مثل ليس موقف هذه اجلماو
مواقف مجاعات وحركات أخرى من السنة، اليت سبق احلديثُ عن بعضها آنفاً، لكنها عرفت مبخالفة 

كاء على السنة ما جاء يف األحاديث النبوية الصحيحة من التحذير من االبتداع يف الدين، وكذلك االت
ا الباطلةلترويج بِد٣عها ومعتقدا .  

فعلى كلٍّ .... أنَّ الذين ذهبوا إىل إنكار السنة جزئياً كان أو كلياً، من املتقدمني كانوا أو 
ئاً كتم لُجالر كشوي«: فقال � اهللا رسولُ همر منذَّح املتأخرين، من املسلمني كانوا أو غريهم، فقد

رِى أَلَعكَيت٤ه يحبِ ثُدحديث من حديثفَ يقُيلُوب :يننا وبيكُنم كتفَ� اِهللا اب ،ما وجدنا فيه من لٍالَح 
استلْلَحناهو ،ا موجدنا فيه من حامٍر حرمنالَ، أَاه نَّإِو ما حرم رساِهللا لُو � لُثْم ما حر٥»اُهللا م.  

اليت حتقَّقت، وفيه إشعار بأنه سيظهر يف هذه  -الصالة والسالم عليه  -  فهذا احلديث من نبؤاته
  األمة من ينكر حجيةَ السنة، مدعياً االكتفاء بالقرآن الكرمي. 

ات بالرغم من تلك احملاوالت الطائشة للتشكيك يف حجية السننة النبوية، والدعولكن و
، والدعوةُ إليها قائمةً، وال تزال معتىن ا، دراسةً ة) عالياًنإىل إنكارها؛ مل يزل شعارها (الس الصرحية

وتدريساً، تصنيفاً وتأليفاً، حتقيقاً وحبثاً، بل ازدات (السنةُ) اهتماماً بذلك كله مع تعاقُب األزمان وتوالي 
  العصور، فلم تضرها حماوالت أعداء اإلسالم تلك يف النيل منها.

املخلصني املؤمنني من قام بدحض فتنة هؤالء ومصر من عباده يف كل عصر  �وقد وفَّق اهللا 
الَ تزالُ : «�املرجفني، وتفنيد شبهِهم ، وإنكارِ باطلهم، والقضاء على مؤامرم على حد قول رسوله 

 ،مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضرِ اِهللا، الَ يةٌ بِأَممي قَائتأُم نفَةٌ ملَى طَائنَ عورظَاه مهاِهللا و رأَم يأْتي ىتح
                                                 

 .كتابه "الربيلوية: عقائد وتاريخ" يفه) ١٤٠٧وقد رد على معتقداا الباطلة األستاذ إحسان إهلي ظهري (ت ١

  وأتباع هذه اجلماعة يتبعون املذهب احلنفي، وهو يف براءة من معتقدام اخلرافية وأفعاهلم املخالفة ألهل السنة. ٢
  .١٠٢إحسان إهلي ظهري، الربيلوية: عقائد وتاريخ، صانظر:  ٣
 ثواب يف قُبة أو بيت كما يكون للعروس.األريكة: الفراش والسرير الوثري، املزين بالْحلَل واأل ٤

أبواب العلم، باب ما ي عنه أن والترمذي يف اجلامع،  ).٤٦٠٤( كتاب السنة، باب يف لزوم السنة، برقم:أخرجه أبو داود يف السنن،  ٥
والتغليظ على من  �وابن ماجه يف مقدمة السنن، باب تعظيم حديث رسول اهللا  .)٢٦٦٤( ، برقم:�يقال عند حديث رسول اهللا 

 وقال الترمذي: "حديث حسن". واللفظ البن ماجه، ،�الْمقْدام بن معديكَرِب )، عن ١٢عارضه، برقم: (
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يحملُ هذا الْعلْم من كُلِّ خلَف عدولُه، ينفُونَ عنه تحرِيف الْغالين، وانتحالَ «، وقوله: ١»الناسِ
نيلاهلَ الْجأْوِيتو ،نيلطب٢»الْم.  

إليه أصحاب تلك االتجاهات يف إنكار السنة فهو ال يكون إال   إنَّ ما ذهب  :وخالصة القول
  األسباب:من هذه بأحد 
  إما جهلُهم حبقائق التراث اإلسالمي وعدمِ اطّالعهم عليه من ينابيعه الصافية. - 
  وإما اخنداعهم باألسلوب العلمي املزعوم الذي يدعيه أولئك اخلصوم. - 
 - ا رغبتهم يف الشهرة، والتون.وإمعدر الفكري من ربقة التقليد كما ير بالتحرظاه  
وإما وقوعهم حتت تأثريات "أهواء" و"احنرافات" فكرية، ال جيدون جماالً للتعبري عنها إال بالتستر  - 

  .٣املستشرقنيو مأعداء اإلسالوراء 
  

  أشهر الشبهات اليت أثارها منكرو السنة يف حجيتها:أشهر الشبهات اليت أثارها منكرو السنة يف حجيتها:أشهر الشبهات اليت أثارها منكرو السنة يف حجيتها:أشهر الشبهات اليت أثارها منكرو السنة يف حجيتها:املبحث الثاين: املبحث الثاين: املبحث الثاين: املبحث الثاين: 
ثقتها يف قلوب  يف تشكيك حجيتها، وإفقاد إىل عدة شبهات قدمياً وحديثاً ند الْمنكرون للسنةاست

 مأههذه املسلمني، وهي يف زعمهم تويد ما ذهبوا إليه من االكتفاء بالقرآن وعدمِ االحتجاج بالسنة، و
  :تلك الشبهات
        اشتمال القرآن الكرمي على كلّ شيء ما يغين الناس عن الرجوع إىل السنة:اشتمال القرآن الكرمي على كلّ شيء ما يغين الناس عن الرجوع إىل السنة:اشتمال القرآن الكرمي على كلّ شيء ما يغين الناس عن الرجوع إىل السنة:اشتمال القرآن الكرمي على كلّ شيء ما يغين الناس عن الرجوع إىل السنة:    الشبهة األوىل:الشبهة األوىل:الشبهة األوىل:الشبهة األوىل:
 �p�q�r�s�t�vu�z}وقال تعاىل: ، ]٨٩نحل: [ال �a�b�c�d�z`�_�}قال اهللا تعاىل: 

  ].٣٨[األنعام: 
قد فهموا من هاتني اآليتني أنَّ القرآن اشتمل على كلِّ شيٍء، وعليه فال يرجع إال إليه، إذْ لو 

لكان معىن ذلك أننا نشك يف اشتمال القرآن على كلِّ شيء، وهو خالف ما  ؛جاز الرجوع إىل السنة
  آليتان.أخربت به ا

  اجلواب على هذه الشبهة:
هو أنَّ القرآن الكرمي بيانٌ ألمور الدين،  ،�a�b�c�d�z`�_�}�إنَّ املراد من قوله تعاىل:أوالً: 

ا ، وإمإما بطريق النص، وإما بطريق اإلحالة على السنة، فهو إما أنْ ينص على حكم الشيء صراحةً

                                                 
١
، عن معاوية ١٠٣٧، برقم...»ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق : «�، كتاب اإلمارة، باب قوله أخرجه مسلم يف الصحيح  

�.  
، يف سباعيات حديث اإلمام مالك ابن أنس بغية امللتمسالعالئي يف "، و٥٣ص ،"شرف أصحاب احلديثاخلطيب البغدادي يف "أخرجه  ٢

  ، وحسنه بقوله: "وهذا حديث حسن غريب صحيح".٣٤ص
  .٤، ٣مصطفى السباعي، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، ص ٣
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حيل إىل السأن يهذه اآليةُ مع قوله تعاىل: ن ة، وإالَّ لتعارضت{�U� �V� � � �W�X�Y�Z�[�\� �

z  :ة" و"الذكر" يف اآلية هو ]،٤٤[النحلنرين."الساملفس كما ذهب يف تفسريه مجهور ،  
هو  �p�q�r�s�t�vu�z}��: ب يف اآليةم هلم بأنَّ املراد بالكتاسلَال ن فإننا يتعلَّق باآلية الثانية ما أماثانياً: 

  اللَّوح احملفوظُ. :القرآنُ، وإمنا املراد به عند أكثر العلماء هو
إما يف ذات الكتاب،  ولو سلمنا هلم بأنَّ املراد به يف هذه اآلية هو القرآن الكرمي فإنَّ البيان يكون:

��������������}أو بإحالته على السنة: قال اهللا تعاىل:  ����	
�z  :٧[احلشر.[ 
        س بالسنة:س بالسنة:س بالسنة:س بالسنة:أنَّ اهللا تعاىل تكفَّل حبفظ القرآن فقط وليأنَّ اهللا تعاىل تكفَّل حبفظ القرآن فقط وليأنَّ اهللا تعاىل تكفَّل حبفظ القرآن فقط وليأنَّ اهللا تعاىل تكفَّل حبفظ القرآن فقط وليالشبهة الثانية: الشبهة الثانية: الشبهة الثانية: الشبهة الثانية: 

���������}احتجوا بقوله تعاىل:  � � � ����� ���z   :ة ليس هلا حظٌّ من هذا  ]،٩[احلجرنعلى أنَّ الس
  تكون حجةً.احلفظ؛ فهي معرضةٌ للضياع والتحريف، فال تصلُح أن 

  اجلواب على هذه الشبهة: 
القرآنَ الكرمي؛ وكذلك أَوحى  �أَوحى إىل آخر أنبيائه حممد  �كما أنَّ اَهللا وإنَّ السنة من الوحي، 

 !!$uΖإليه معه بيانه احلكيم أيضاً، كما قال تعاىل:  ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹s9 Î) t�ò2Ïe%!$# t Îit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκö� s9 Î)...〈 

   ]. ٤٤[النحل /
والوحي حمفوظٌ كله: قرآناً كان أم سةً، وكلّ ما تكفَّل اُهللا حبفظه مضمونٌُ أن ال يضيع منه ن

شيٌء، وأال يحرف حتريفًا ال يأيت البيان والربهان على بطالنه، أو خيتلط به باطلٌ موضوع خمتلق اختالطًا 
إذ لو جاز غري ذلك لكان كالم اهللا تعاىل كذباً، وضمانه خائساً، وهذا ال ال يتميز عند أحد من الناس؛ 

خيطر ببال ذي مكَسعقلٍ من ة.  
        مل يأمر بكتابة السنة ما يدلّ على عدم حجيتها:مل يأمر بكتابة السنة ما يدلّ على عدم حجيتها:مل يأمر بكتابة السنة ما يدلّ على عدم حجيتها:مل يأمر بكتابة السنة ما يدلّ على عدم حجيتها:    ����أنَّ النيب أنَّ النيب أنَّ النيب أنَّ النيب     الشبهة الثالثة:الشبهة الثالثة:الشبهة الثالثة:الشبهة الثالثة:

ر متها، إذ لو كانت حجةً َأليجمل يأمر بكتابة السنة وإمنا نهى عنها، وهذا يدلُّ على عدم ح �أن النيب 
  بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن، صيانةً وحفظاً له. -م عليه الصالةُ والسال - 

  اجلواب على هذه الشبهة:
عليه الصالةُ  - إذنه  أيضاً ثَبتكما عن كتابة السنة يف أول اإلسالم،،  �نعم، لقد ثَبت النهي من النيب 

 الميف صحيحه عن أيب سعيد - والس ري  بالكتابة وجوازها. فحديثُ النهي رواه اإلمام مسلمدالْخ� 
  .١»... فَلْيمحه ، ومن كَتب عني غَير الْقُرآنالَ تكْتبو عني«قال:  �النيب  أنَّ

                                                 
 ).٣٠٠٤أخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب الزهد، باب التثبت يف احلديث، برقم: ( ١
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 - رضي اهللا عنهما  -وحديثُ األمر بإباحة الكتابة رواه اإلمام أبو داود عن عبد اهللا بن عمرو 
بيا رسولَ اهللا!: "إين أمسع منك الشيَء فأكْت :ه، قال: قال: قلت»معضا؟ قال: »نب والرضقال: يف الغ ،

  .١»نعم، فإين الَ أَقُولُ فيهِما إالَّ حقّاً«
د كتابةَ عبدأيب هريرة  �أحاديثَ رسولِ اهللا  -رضي اهللا عنهما  - اهللا بن عمرو  ويؤي أثر� 

ما كان من عبد اهللا بن عمرو، فإنه  أكثَر حديثاً عليه مين إالَّ �هذا: أنه "ليس أحد من أصحاب النيب 
  .٢كان يكتب وال أكتب"

يف النهي عن الكتابة،  �وقد اختلف العلماء يف اجلمع والتوفيق بني حديث أيب سعيد اخلدري 
أَذنَ يف  �، فقالوا: لعلَّ النيب �وغريهم من الصحابة اليت رواها عبد هللا بن عمر  وبني أحاديث اإلباحة

سيانَ، ونعليه الن يشالكتابة عنه ملن خن هكال على الكتاب.ى عن الكتابة عنه محبفظه خمافةَ االت ثِّقو  
أو أنَّ النهي عن كتابة احلديث توجه لكُتاب الوحي خاصةً، ومل يتوجه لغريهم خوفاً من التباسه 

  واختالطه بالقرآن، وأنَّ اإلباحة كانت حيث أَمن ذلك.
يث والقرآن يف صحيفة على كتابة احلد �وحمل بعض العلماء حديثَ أيب سعيد اخلدري 

  واحدة، وأحاديثَ اإلباحة على كتابته وحده يف صحيفة.
قال احلافظ ابن الصالح: "مث إنه زال ذلك اخلالف، وأمجع املسلمون على تسويغ ذلك، 

  .٣وإباحته، ولو ال تدوينه يف الكتب لدرس يف اَألعصر األخرية"
فنهالنيب ةً  عن كتابة احلديث يف أول األمر � يجح ةَ دليالً على أنَّ السنة ليستتصلُح البال ي

  يحتج ا يف إثبات األحكام الشرعية.
ة ليست مقصورةً على الكتابة وحدها، بل احلجيةُ تثبت يجحوهنا ال بد من تنبيه على أنَّ الْ

  حصال.  بأمرين آخرين، مها: التواتر، ونقْلُ العدولِ الثقات، واللَّذان قد
ه مل يعتمد يف مجعه على املكتوب فإذا حصرنا احلجية فقط على الكتابة فنقول: إنَّ القرآن نفس

منه فقط، بل تواتر أخذُ الصحابة له صدراً، حىت تواتر حفظُ القرآن الكرمي صدراً وكتابةً. وكذلك 
آنُ الكرمي، لكن كان كثري من الصحابة يكتبون السنة قد توفَّر هلا األمران، وإنْ مل تكتب كما كُتب القر

ما يسمعونه من أحاديث، وقد اشتهرت بينهم "الصحيفة الصادقة" لعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي 
  اهللا عنهما.

                                                 
 ).٣٦٤٦أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب العلم، باب يف كتاب العلم، برقم: ( ١

 ).١١٣أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب العلم، باب كتابة العلم، برقم: ( ٢

 .٨٨ص ابن الصالح، علوم احلديث، ٣
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 ي النيب ب بسبكتة مل تنوعلى تقديرٍ أنَّ الس� ن لَها عن طريق احلفظ قْعن كتابتها، لكن
الذين اختصوا واشتهروا بقُوة  - وقتئذ -  لّ صحةً وضبطاً من الكتابة، وخاصةً من العربصدراً ليس بأق

  .١من سماعه إياها مرةً واحدةً منهم حيفظ القصيدةَ احلافظة؛ حىت كان الرجلُ
        على أنَّ القرآن وحده يحتج به ويرجع إليه دون السنة النبوية:على أنَّ القرآن وحده يحتج به ويرجع إليه دون السنة النبوية:على أنَّ القرآن وحده يحتج به ويرجع إليه دون السنة النبوية:على أنَّ القرآن وحده يحتج به ويرجع إليه دون السنة النبوية:أحاديث أحاديث أحاديث أحاديث داللة داللة داللة داللة     الشبهة الرابعة:الشبهة الرابعة:الشبهة الرابعة:الشبهة الرابعة: 

ما أَتاكُم يوافق القُرآنَ إنَّ احلديثَ سيفْشو عني، فَ«يستدلّ املانعون حلجية السنة ذين احلديثني، أوهلما: 
ما أَتاكُم عني فَاعرِضوه علَى كتابِ «، والثاين: ٢»فَهو عني، وما أَتاكُم عني يخالف القُرآنَ فَلَيس عني

مهم أنَّ هذين احلديثني يدالَّن على أنَّ عزبِ، ف٣»اِهللا، فَإِنْ وافَق كتاب اِهللا فَأَنا قُلْته، وإِنْ خالَف فَلَم أَقُلْه
  القرآن هو الذي يحتج به، وال يرجع إال إليه.

  اجلواب على هذه الشبهة:
 تا أصالً عن النيبثبما مل ي وقد قال العلماء فيها بالوضع �إنَّ هذين احلديثني الذين استدلّوا ،

قةُ به. قال اإلمام  واالختالق، فيسقط االحتجاجنادقال عبد الرمحن بن مهدي: الز" :رابن عبد الب
وضعوا حديثَ: (ما أتاكم عين فاع رِواخلوارج٤فهو حديث موضوع،  "وه على كتاب اهللا ...)ض.  

ر، وإمنا هي روايةٌ بوقال اإلمام الشافعي: "ما روى هذا أحد يثبت حديثُه يف شيٍء صغر وال كَ
  .٥هذه الرواية يف شيء" ن ال نقبل مثلَمنقطعةٌ عن رجل جمهول، وحن

اليت أثارها املنكرون للسنة يف عصور خمتلفة يف أساليب متنوعة،  ٦وهذه بعض أشهر الشبهات
هلا يف  مجملٌ عاً يف كتابام ومؤلَّفام، وسيأيت عرضقنِالرد عليهم رداً مفحماً ومب العلماءوقد قام 

  املبحث التايل.
        

        ::::" والرد على أصحاا" والرد على أصحاا" والرد على أصحاا" والرد على أصحااإنكار السنةإنكار السنةإنكار السنةإنكار السنة""""جهود علمية لعلماء اإلسالم يف مقاومة فتنة جهود علمية لعلماء اإلسالم يف مقاومة فتنة جهود علمية لعلماء اإلسالم يف مقاومة فتنة جهود علمية لعلماء اإلسالم يف مقاومة فتنة : : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث
مل يقف علماء اإلسالم مكتويف األيدي إزاء تلك الفتنة وأمام تضليالت وتشكيكات أصحاا يف حجية 

 طُرق شتى ، ومنمةً عن السنة النبوية، بل قاوموها مقاومةً شديدةً، وردوا على أصحاا ردوداً مفح
كثرياً من تلك  أزالوامبراحل تدوين احلديث وتأرخيها، و عرفوا فيهااليت  ،تأليف الكتب أمهّها

دافعوا من خالل االعتراضات واالفتراءات اليت أُثيرت حول تدوين احلديث عرب القرون واألزمان. كما 
                                                 

 .١٠٣، ٨٤انظر: "تدوين احلديث: للشيخ مناظر أحسن الكيالين، ص ١

 ).١/٩أخرجه البيهقي يف "معرفة السنن واآلثار"، باب: احلجة يف تثبيت خرب الواحد،  ( ٢

 ).١/٨احلجة يف تثبيت خرب الواحد،  (أخرجه البيهقي يف "معرفة السنن واآلثار"، باب:  ٣

 ).٢٣٤٧)، برقم: (٢/٣٣٠(الرب القرطيب:  جامع بيان العلم وفضله: البن عبد ٤

 .٢٢٥الرسالة: لإلمام الشافعي، ص:  ٥

، والغوري، سيد عبد املاجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها ٣٦ص ،دراسات أصولية يف السنة النبوية انظر: احلفناوي، حممد إبراهيم، ٦
 .٤٦، ٤٥دراسة عامة، ص
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بهات ومطاعن أعداء السنة على ش ردواعن السنة النبوية كمصدرٍ ثان للتشريع اإلسالمي، و تلك الكتب
  مثل املستشرقني من الكُفَّار، أو تالمذم من املسلمني.

يف  ألّفوهاا: الكتب اليت م: أوهلقسمنيموزعةً يف  نذكرها ١الكتب املفيدة وهذه بعض من تلك  
ويف الرد على  ،ةيف الدفاع عن السنة النبوي ألّفوهاتدوين احلديث النبوي وكتابته، والثاين: الكتب اليت 

  شبهات أعدائها من املستشرقني ومنكري السنة، وها هي تعريف موجز لكلٍّ منها:
        يف تدوين احلديث النبوي وكتابته:يف تدوين احلديث النبوي وكتابته:يف تدوين احلديث النبوي وكتابته:يف تدوين احلديث النبوي وكتابته:    املطلب األول:املطلب األول:املطلب األول:املطلب األول:

وهو من أوائل الكتبِ اليت أُلِّفَت يف : م)١٩٥٦تدوين احلديث: للشيخ مناظر أحسن الكيالين (ت -١
ن تدوين احلديث بأسلوبٍ علمي رفيعٍ سهلٍ ميسرٍ يفهمه كلُّ هذا املوضوع، حتدث فيه املؤلِّف ع

  من حصل على شيٍء من الثقافة العامة.  
٢- السث : حممد عجاج اخلطيبللدكتور  :ة قبل التدويننن أفضل الكتب يف هذا املوضوع، حتدوهو م

صر الصحابة والتابعني، مث عن تدوين فيها املؤلِّف عن السنة، مث عن كتابتها يف العهد النبوي وع
السنة ومراحله، مث عن الوضع يف احلديث، مع الرد على الشبهات املثارة يف كتابة احلديث وتدوينه، 

  ومروياته. �وعلى االفتراءات على الصحايب اجلليل راوية احلديث أيب هريرة 
وهو من أوثق  صطفى األعظمي:دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه: للدكتور حممد م -٣

الكتب وأقواها يف هذا املوضوع، تناول فيه املؤلِّف تعريف السنة، وبيانَ مفهومها عند املستشرقني، 
مث حتدث عن منكري السنة قدمياً وحديثاً، وعقد باباً حول كتابة األحاديث النبوية، وباباً آخر يف 

نتصف القرن الثاين اهلجري، وعقد باباً يف بداية اإلسناد يف إىل م �تقييد احلديث من عصر النيب 
احلديث، وذكر موقف املستشرقني من ذلك، مث رد على ما أثاروه من شبهات حول السنة، وكل 

  ألقواهلم يف هذه املسألة.مع نقد علمي  ذلك
        يف الدفاع عن السنة:يف الدفاع عن السنة:يف الدفاع عن السنة:يف الدفاع عن السنة:    املطلب الثاين:املطلب الثاين:املطلب الثاين:املطلب الثاين:

١- السللدكتور سالميالتشريع اإل يف ة ومكانتهان :وهو أقوى : )ه١٣٨٤تباعي (مصطفى الس
املخالفني  الكثري من آراءفيه  دفَنو ،جامعة منهجية بطريقة ألَّفه صاحبهكتابٍ يف هذا املوضوع، 

ملواقف بعض  فيه عرضكما ، يف املسائل حول تدوين السنة وحجيتها وقيمتها التشريعيةقدمياً 
  من السنة، ورد عليهم رداً مفحماً. نياملستشرقني واملستغرب

٢- حجية السللشيخ  :ةنه١٤٠٣تق (عبد الغين عبد اخلال(: يعن هذا الكتاب ديف ى الكتبأوفَ م 
، ومن أهم ميزاته أنَّ مؤلِّفه أورد فيه ةً ومنهجيةً وإحكاماً ورسوخاًي، وأكثرها جِدّهذا املوضوع

                                                 
 .١١٧، ١١٣ذكرها الباحث سيد عبد املاجد الغوري يف كتابه "املنهج املفيد لطلب علم احلديث، انظر: اليت  ١
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حجية السنة باستقصاٍء ال مثيلَ له، واستقراٍء تام ال يتأتى لغريه، مث أورد فيه سائر األدلة الدالة على 
 سائر الشبهات املثارة حول السنة، مث رد على كلٍّ منها رداً علمياً مقنِعاً.

٣- دفاع عن السنة ورد ه املستشرقني والكُتبحممد بن حممد: للدكتور اب املعاصرينش هة أيب شب
شبه وجتنيات الذين أثاروا يف السنة من على رد فيه املؤلِّف ردوداً علميةً قويةً  ه):١٤٠٣(ت

 قدمياً وحديثاً، وأنكروا حجيتها. وأباطيل

ألَّفه ): ه١٤١٢نصرة احلديث يف الرد على منكري احلديث: للشيخ حبيب الرمحن األعظمي (ت -٤
ومجع فيه الكثري الطيب من أخبار كتابة السنة يف عهد النيب  ،يف اهلند رداً على أحد منكري السنة

فمن بعده، ومن الشواهد الدالة على حافظة الصحابة فمن بعدهم، وسيالن أذهام وجودة  �
من شبهات حول السنة بدالئل قوية وحجج  كما دحض يف هذا الكتاب سائر ما أُثريتقرائحهم. 

  دامغة من الكتاب والسنة. 
نِيون وشبهام حول السنة: للدكتور خادم حسني إهلي خبش: وهو كتاب فَذٌّ يف الرد على القُرآ -٥

الذين ينكرون السنة النبوية حبجة أنَّ القرآن يغنيهم عن العمل بالسنة واالحتجاج ا. لقد تناول 
ريخ فكرة إنكار السنة قدمياً فيه املؤلِّف هذا املوضوع وأَوفَى حقَّه، حيث إنه حتدث فيه عن تا

اليت ظهرت يف اهلند يف أوائل القرن الرابع  - وحديثاً، مث سلَّط الضوَء على تاريخ فرقة "القرآنيني" 
ببيان نشأم وتراجم أهم دعام، وفرقهم املعاصرة، مع اإلشارة إىل موقف علماء  -عشر اهلجري 

بين يف هذا الكتابِ األصولَ التارخيية لفكر القرآنيني.  اإلسالم والشعب من أفكار القرآنيني. كما
ودرس ألفكارهم وشبهاتهم حول السنة وآرائهم االعتقادية والتشريعية دراسةً مستوعبةً، وناقشها 

  مناقشةً جيدةً يف أسلوبٍ علمي رصنيٍ. 
وهو كتاب : ليث اخلريآبادياتجاهات يف دراسات السنة قدميها وحديثها: للدكتور حممد أيب ال -٦

جاهات واألفكار البابيف هذا  جداً مفيدث فيه مؤلِّفُه عن االتز عن الكتب السابقة، حتدومتمي ،
جاه مجهور والنظريات حول السنة النبوية عرب العصور، ومجاهات القدمية املمتدة: كاتثَّل لالت
آنيني يف عصر اإلمام الشافعي، واتجاه اخلوارج املسلمني قدميهم وحديثهم حنو السنة، واتجاه القر

املستشرقني والشيعة واملعتزلة حنو السنة. كما م جاهجاهات احلديثة حنو السنة، كاتثَّل لالت
واملستغربني، واتجاه املدرسة العقالنية حنوها، واتجاه إنكار السنة، واتجاه تقسيمها إىل تشريعية 

 ذلك من االتجاهات األخرى. وغري تشريعية، وغري

  

        نتائج البحث وتوصياته:نتائج البحث وتوصياته:نتائج البحث وتوصياته:نتائج البحث وتوصياته:
  ا البحث إىل نتائج وتوصيات وهي:من خالل إعداد هذ وقد توصل الباحثون



١٨ 

 

  ( أ ) النتائج:
أنه قد ظهر قدمياً العديد من الفرق والطوائف مثل "اخلوارج" و"اجلهمية" والرافضة"  )١

بدوافع خمتلفة وأغراض وقيمتها التشريعية و"املعتزلة"...، اليت ذهبت إىل إنكار السنة النبوية 
ب هلا البقاء لطويل األمد حيث انتهى وجودها بنهاية القرن الثالث ولكن مل يكتمتعددة، 
ولكن استيقظت تلك الفتنةُ من جديد يف هذا العصر من قبيل بعض عبِيد الفكر  اهلجري.

الغريب، الذين حاولوا اغتيال السنة النبوية واإلجهاز عليها، بكلِّ ما استطاعوا من قُوة، وما 
يف حجيتها ومصدريتها لتشريع اإلسالم وتوجيهه زعماً منهم أم  واوطعنملَكوا من حيلة، 

 استغنوا بالقرآن الكرمي عنها!. 

مل يكونوا  تلك االتجاهات (العصرانية والعقالنية وأهل القرآن والبدعية)املنتمني إىل  أنَّو )٢
منكرين للسنة إنكاراً صرحياً، بل كان من مذهبهم تقدمي عقوهلم يف فهم السنة النبوية، فكانوا 

قتها، ويردوا ما مل توافقها، أو يؤولوا بتأويالت واهنة تخالف مذهب يقبلوا ما واف
اجلمهور، أو يخالفون األحاديث الصحيحة يف نشر بِدعهم وخرافام، مما أدى ذلك كله إىل 

 االستخفاف من السنة النبوية لدى عامة الناس.

سنة النبوية، ويف عدمِ صالحيتها لتكون وأنَّ الشبهات اليت أثاروها يف التشكيك يف حجية ال )٣
مصدراً ثان للتشريع، وقدوةً التباعها لألمة اإلسالمية يف شؤوا الدينية والدنيوية، فهي كلها 

باألدلة القاطعة والرباهني الساطعة.العلماء  عليها شبهات واهية وغري ثابتة عقالً وعلماً، وقد رد 

وقاوموها مقاومةً  على السنة النبوية قد وقفوا على تلك الفتنة باملرصاد، الغيورين أنَّ العلماء )٤
 طيبةً حيثُ خف شديدةً، وبذلوا يف القضاء عليها جهوداً كبرية، اليت أمثرت فيما بعد نتائج

 تأثريها إىل حد كبري. 

  ( ب ) التوصيات: 
  ى التوصيات التالية:باستئصاهلا من جذورها، ميكن بالعمل عل فتنة إنكار السنةللقضاء على 

األخرية من مرحلة الليسانس يف كليات أصول  السنواتإدخال مادة باسم "الدفاع عن السنة" يف  )١
الغين عبد اخلالق،  الدين والدعوة، بتقرير كتب مفيدة فيها مثل: "حجية السنة" للدكتور عبد

و"دفاع عن السنة" للدكتور  حممد بن حممد أيب شهبة، و"دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ 
تدوينه" (اجلزء األول منه فقط) للدكتور حممد مصطفى األعظمي وغريها، فيدرس فيها أشهر تلك 

اً وحديثاً، مع حول السنة قدمي أُثريت من قبل تلك الطوائف واالجتاهاتالشبهات والشكوك اليت 
التركيز على تعريف اجتاهات معاصرة يف دراسات السنة، باالستفادة مما ألِّف فيه من الكتب املفيدة 



١٩ 

 

مثل: "القرآنيني وشبهام حول السنة" للدكتور خادم حسني إهلي خبش، و"اجتاهات يف دراسات 
  السنة قدميها وحديثها" للدكتور أيب الليث اخلريآبادي وغريمها.

حىت تكون هناك توعية بني ختصيص الربامج عرب القنوات الفضائية اإلسالمية للتحذير من هذه الفتنة )  ٣
  الناس، وال سيما فتنة "القرآنيني" اليت يفتنن ا سريعاً من ليس له خلفية دينية متينة.

منكري السنة النبوية واتجاهام عن  احلديثُ من خالل هذا البحث للباحثنيوهذا ما تيسر 
هذه الفتنة، ودورهم يف إزاء  –الغيورين على السنة  -  قدمياً وحديثاً، وكذلك عن موقف علماء اإلسالم

اهللا تعاىل أن يوفِّقنا مجيعاً خلدمة سنة نبيه املطهرة، واحلماية هلا، والذب عنها بكل ما  مقاومتها، فنسأل
سخره لنا من صالحيات وإمكانيات، وصلّى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبع 

  دعا بدعوم إىل يوم الدين. بإحسان هلم و
  

        مصادر ومراجع البحث:مصادر ومراجع البحث:مصادر ومراجع البحث:مصادر ومراجع البحث:
  أوالً: بالعربية:

الرياض: دار ابن حتقيق: أيب األشبال الزهريي. . جامع بيان العلم وفضلهجامع بيان العلم وفضلهجامع بيان العلم وفضلهجامع بيان العلم وفضلهلقرطيب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري. ابن البر ا )١
 .ه١٤٣٠. ٨طاجلوزي. 

حتقيق: عبد اهللا بن عبد احملسن  .اإلصابة يف متييز الصحابةاإلصابة يف متييز الصحابةاإلصابة يف متييز الصحابةاإلصابة يف متييز الصحابة .بن حجر العسقالين، أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عليا )٢
 م.٢٠٠٨/ه١٤٢٩. ١طركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية. القاهرة: مالتركي. 

 ه.١٤٠٤ .١ ط .دار احلديثالقاهرة: إحكام األحكام يف أصول األحكام. إحكام األحكام يف أصول األحكام. إحكام األحكام يف أصول األحكام. إحكام األحكام يف أصول األحكام. . ابن حزم الظاهري أبو حممد علي األندلسي )٣

. ١٣طبريوت: دار الفكر. حتقيق: نور الدين عتر. . علوم احلديثعلوم احلديثعلوم احلديثعلوم احلديثابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري.  )٤
 م.٢٠٠٨/ه١٤٢٩

 .ه ١٤٢٠ .١ط  .دار السالم لرياض:ا .السننالسننالسننالسننأبو عبد اهللا حممد بن يزيد الربعي القزويين.  ،ابن ماجه )٥

 .ه١٤٢٠ .١ط .دار السالملرياض: ا . السننالسننالسننالسننأبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين.  )٦

 م.١٩٨٣ه/١٤٠٣، ١ط .، الهور: إدارة ترمجان السنةالربيلوية: عقائد وتاريخالربيلوية: عقائد وتاريخالربيلوية: عقائد وتاريخالربيلوية: عقائد وتاريخإحسان إهلي ظهري.  )٧

 م.١٩٤٨ .١ط .، القاهرة: النهضة املصريةزعماء اإلصالح يف العصر احلديثزعماء اإلصالح يف العصر احلديثزعماء اإلصالح يف العصر احلديثزعماء اإلصالح يف العصر احلديثأمحد أمني.  )٨

  م.١٩٨٠/ه١٤٠٠ .١طوت: املكتب اإلسالمية. بري. دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينهدراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينهدراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينهدراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينهاألعظمي، حممد مصطفى.  )٩
  م.٢٠٠٧ه/١٤٢٨ .٥ط .، بريوت: دار الكتب العلميةالصحيح اجلامعالصحيح اجلامعالصحيح اجلامعالصحيح اجلامعالبخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل.  )١
 ه.١٤٠٥ .١ط .الكويت: دار الدعوة .مفهوم جتديد الدينمفهوم جتديد الدينمفهوم جتديد الدينمفهوم جتديد الدينبسطامي، حممد سعيد.  )٢

. ١طدمشق: دار قتيبة. حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي. . رفة السنن واآلثاررفة السنن واآلثاررفة السنن واآلثاررفة السنن واآلثارمعمعمعمعاخلسروجردي.  أمحد بن احلسنيالبيهقي،  )٣
 م.١٩٩١/ه١٤١٢

   ه.١٤٢٠ .١ط .دار السالم لرياض:ا .السننالسننالسننالسننأبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة.  ،الترمذي )٤
 ه.١٤٢٠، ٤، الرياض: دار الندوة العاملية، طاملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرةاملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرةاملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرةاملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرةاجلهين، مانع محاد.  )٥

بريوت: دار الكتب العلمية. بد القادر عطا. صطفى عمحتقيق:  املستدرك على الصحيحني:املستدرك على الصحيحني:املستدرك على الصحيحني:املستدرك على الصحيحني:    احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري، )١٠
 م.٢٠٠٢/ه١٤٢٢. ١ط

 ه١٤١٢. ١طاملنصورة: دار الوفاء. . نة النبويةنة النبويةنة النبويةنة النبويةدراسات أصولية يف السدراسات أصولية يف السدراسات أصولية يف السدراسات أصولية يف الساحلفناوي، حممد إبراهيم.  )١١

 م.١٩٨٩، ١ة الصديق، ط، الطائف: مكتبالقرآنييون وشبهام حول السنةالقرآنييون وشبهام حول السنةالقرآنييون وشبهام حول السنةالقرآنييون وشبهام حول السنةخادم حسني إهلى خبش.  )٦



٢٠ 

 

أنقرة: منشورات كلية  .حممد سعيد أوغلي .حتقيق .شرف أصحاب احلديثشرف أصحاب احلديثشرف أصحاب احلديثشرف أصحاب احلديث .بن علي بن ثابت أبو بكر أمحداخلطيب البغدادي،  )٧
  .م١٩٧١ .١ط .اإلهليات، جامعة أنقرة

 م.٢٠١١ه/١٤٣٢ .١ط .بريوت: مؤسسة الرسالة .اجتاهات يف دراسات السنة قدميها وحديثهااجتاهات يف دراسات السنة قدميها وحديثهااجتاهات يف دراسات السنة قدميها وحديثهااجتاهات يف دراسات السنة قدميها وحديثهااخلريآبادي، حممد أبو الليث.  )٨

  م.٢٠٠٨/ه١٤٢٩. ٤طالقاهرة: دار السالم. . السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالميالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالميالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالميالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي. السباعي، مصطفى )٩
 ه.١٤٢٠ .٢ط .الرياض: دار الداعي .اهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناًاهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناًاهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناًاهتمام احملدثني بنقد احلديث سنداً ومتناًالسلفي، حممد لقمان.  )١٠

  .ت.دبريوت: دار الكتب العلمية. شاكر. حممد حتقيق: أمحد  الرسالة.الرسالة.الرسالة.الرسالة.الشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس.  )١١
  م.١٩٩٨ه/١٤٠٩ .١ط .الرياض: دار عامل الكتب .زوابع يف وجه السنة قدمياً وحديثاًزوابع يف وجه السنة قدمياً وحديثاًزوابع يف وجه السنة قدمياً وحديثاًزوابع يف وجه السنة قدمياً وحديثاًصالح الدين مقبول أمحد.  )١٢
 .م١٩٩٩ه/١٤٢٠ .١ط .بريوت: دار ابن حزم ....نزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظرنزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظرنزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظرنزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظر. احلي احلسين دعب )١٣
 م.١٩٨٤/ه١٤٠٤. ١طمكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمية. . االستشراق واملستشرقون وجهة نظراالستشراق واملستشرقون وجهة نظراالستشراق واملستشرقون وجهة نظراالستشراق واملستشرقون وجهة نظرعدنان حممد وزان.  )١٤
  م.٢٠٠٧ .١ط .، الهور: مكتبة خدام القرآنأفكار غامدي دراسة وحتليلأفكار غامدي دراسة وحتليلأفكار غامدي دراسة وحتليلأفكار غامدي دراسة وحتليل. حافظ حممد زبري وحافظ طاهر إسالمعسكري،  )١٥
محدي  :"، حتقيقيف سباعيات حديث اإلمام مالك ابن أنسيف سباعيات حديث اإلمام مالك ابن أنسيف سباعيات حديث اإلمام مالك ابن أنسيف سباعيات حديث اإلمام مالك ابن أنس    بغية امللتمسبغية امللتمسبغية امللتمسبغية امللتمس ،سعيد خليل بن كيكلدي بوصالح الدين أالعالئي،  )١٦

م١٩٨٥ه/١٤٠٥ .١ط .بريوت: عامل الكتب .يد السلفيعبد ا.  
 ه.١٤١٠، ٢، الرياض: دار اهلجرة، طحوار هادئ مع حممد الغزايلحوار هادئ مع حممد الغزايلحوار هادئ مع حممد الغزايلحوار هادئ مع حممد الغزايلالعودة، سلمان بن فهد.  )١٧

 م.٢٠٠٩/ه١,١٤٣٠طبريوت: دار ابن كثري. . السنة النبوية حجيتها وتدوينها دراسة عامةالسنة النبوية حجيتها وتدوينها دراسة عامةالسنة النبوية حجيتها وتدوينها دراسة عامةالسنة النبوية حجيتها وتدوينها دراسة عامة .الغوري، سيد عبد املاجد )١٨

 .١ط .سالجنور: معهد دراسات احلديث النبوي .مبادئ التعامل مع السنة النبويةمبادئ التعامل مع السنة النبويةمبادئ التعامل مع السنة النبويةمبادئ التعامل مع السنة النبوية .الغوري، سيد عبد املاجد )١٩
 .م٢٠١٢ه/١٤٣٣

  م.٢٠١٣/ه١٤٣٤. ١طسالجنور: دار الشاكر. . علم احلديثعلم احلديثعلم احلديثعلم احلديث    املنهج املفيد لطلباملنهج املفيد لطلباملنهج املفيد لطلباملنهج املفيد لطلب .الغوري، سيد عبد املاجد )٢٠
  م.٢٠٠٤ .١ط .غرب اإلسالميبريوت: دار ال .. تدوين احلديث. تدوين احلديث. تدوين احلديث. تدوين احلديثالكيالين، حممد مناظر أحسن )٢١
 م.١٩٩٨ه/١٤١٩ .١ط .الرياض: دار السالم .الصحيحالصحيحالصحيحالصحيحمسلم بن احلجاج  بن مسلم القشريي.  )٢٢

  م.١٩٧٧ .٤ط .، الهور: مطبعة نور عاملسنت كي آئيين حيثيت)سنت كي آئيين حيثيت)سنت كي آئيين حيثيت)سنت كي آئيين حيثيت)، (مكانة السنة التشريعيةمكانة السنة التشريعيةمكانة السنة التشريعيةمكانة السنة التشريعيةاملودودي، أبو األعلى.  )٢٣
 ه.١٣٨٤ .١ط .القاهرة: مكتبة وهبة .كفاح املسلمني يف حترير اهلندكفاح املسلمني يف حترير اهلندكفاح املسلمني يف حترير اهلندكفاح املسلمني يف حترير اهلندالنمر، عبد املنعم.  )٢٤

  
  


