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ABSTRACT 

 

This study discusses the suspicions of the critics of the Prophetic Hadiths in general, 

and the well-known Sunna collections in particular. These suspicions were based on 

verses from the Holy Quran: 

1 – The claim that the Holy Quran is sufficient and so there is no need for the Sunnah 

of the Prophet and how this claim may be refuted. 

2 - The claim that if the Sunnah had a binding force, Allah Almighty would protect 

it and how this claim may be refuted. Indeed, those who raise such a doubt are the 

enemies of the Qur'an which disavows them. They denied the Sunnah and fought it 

on the pretext that Qur’an is a sufficient source of faith and legislation in Islam. 

They do not apply the Prophetic Sunnah at all, and do not cite their hadiths in their 

entirety. Their argument relies on the claim that Allah has promised to protect only 

the Qur'an, and therefore it is enough and sufficient, so they do not need the Sunnah 

according to them. 

The Holy Qur'an firmly and unambiguously enjoins the Muslims to follow the Seal 

of the Prophets (peace and blessings of Allah be upon him) as He said explicitly and 

clearly: “Say: "If ye do love Allah, follow me: Allah will love you and forgive you 

your sins: For Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. Say: "Obey Allah and His 

Messenger": But if they turn back, Allah loves not those who reject Faith”. 
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 ملخص ال

  ـ وصدواوين الُسّن  املشهورة عةلى وجه اخلصشبهات الطاعنني يف األحاديث النبوي  عموما، ويف يناقش هذا البحث 
 :شبهات عةلى آيات من القرآن الكرميوقد بنيت هذه ال

 .شبه  االكتفاء بالقرآن الكرمي وعدم احلاج  إىل السن  النبوي  والرد عةليها-1
 ن، والقرآنأعداء القرآ احلقيق وهم يف  .شبه  أن السن  لو كانت حج  لتكفل اهلل عز وجل حبفظها والرد عةليها-2

  اإلسالم. يف والتشريع لإلميان كمصدر  بالقرآن االكتفاء وحاربوها حبج  النبوي  السن  أنكروا فقد براء. منهم

 وعد قد اهلل أن ذلك يف وحجتهم وتفصيال، مجةل  بأحاديثها يستشهدون وال إطالقا، النبوي  بالسن  يأخذون ال فهم
 .يزعمون كما  لةلسن  النبوي ، حيتاجون ال لذلك والكفاي ؛ الغني  فيه وأنه فقط، القرآن حبفظ

 غموض؛ وال فيه بسل ال قاطعا حازما جازما أمرا وسةلم عةليه اهلل صةلى خامت النبيني باتباع أمر املسةلمني الكرمي القرآن وأن
 ُقل    ر ِحيم   غ ُفور   و الةلَّهُ  ُذنُوب ُكم   ل ُكم   يـ غ ِفر  و   الةلَّهُ  حُي ِبب ُكمُ  ف اتَِّبُعوِن  الةلَّه   ُتُِبُّون   ُكن ُتم    ِإن   ُقل  : يف صراح  ووضوح  قال حيث
 ال ك اِفرِين " حيُِبُّ  ال   الةلَّه   ف ِإنَّ  تـ و لَّو ا ف ِإن   و الرَُّسول   الةلَّه   أ ِطيُعوا
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 1 جممع الةلغ  العربي  بالقاهرة، املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار، دار الدعوة
471، ص1باب الشني، ج  

  2  القرآن الكرمي، سورة املائدة 48

 

 :لغة واصطالحا الشبهة معنى

 ال  ف   أمره ال تبس م ا الشَّر ع: ويف   "اختةلط، واشتبه يف املسأل : شكَّ يف صحتها : االلتباس، واشتبه األمر عةليه:لغ  "الُشبـ ه  ُ 
 1.ب اِطل أم ُهو   و حقّ  حر ام أم ُهو   أحالل يدرى

أما املفهوم االصطالحي: لةلشبه  فهي كل ما يثري الشكَّ واالرتياب يف صدق الداعي وحقيق  ما يدعو إليه، فتمنع املدعو 
واالستجاب  له، أو تؤخِّر هذه االستجاب ، كما أنه غالًبا ما ترتبط إثارُة الشبه  بعادٍة موروث ، أو مصةلح  من رؤي  احلق 

قائم ، أو شهوة دنيوي ، أو محيٍ  جاهةلي ، أو سوء ظن، أو غبٍش يف الرؤي ، فتتأثر النفوس الضعيف  املتصةل  هبذه األشياء، 
 . وجتعةلها حج  وبرهانًا تدفع به احلق

 :بهذه الطائفةالتعريف 

ةلهم أتباع هذا املنهج أهنم عةلى النهج الصحيح واألصيل الذي كان عةليه خامت النبيني فهو متبع ملا أنزله اهلل عةليه ودلييعتقد 
و اء ُهم  ع مَّا ج اء ك  ِمن  احل  قِّ  نـ ُهم ِب ا أ نز ل  الةلَُّه  و ال  تـ تَِّبع  أ ه  ُكم بـ يـ   2﴾يف هذا اآلي  ﴿ف اح 

يف العصر احلديث ظهرت فكرة إنكار السن  يف اهلند يف فرتة االحتالل اإلجنةليزي عةلى يد أمحد خان الذي فسر القرآن 
 .ِبنهج عقةلي، ووضع شروطا تعجيزي  لقبول احلديث مما جعةله ينكر أغةلب األحاديث

هرة، ويزعمون املط -ةليه وسةلم صةلى اهلل ع -هلذه الطائف  مغالطات وجهاالت، زعموا أهنا شبهات ضد سن  رسول اهلل 
أن هذه الشبه هي يف الوقت ذاته أدل  قاطع  عةلى وجوب ترك السن  النبوي  املطهرة، وإمهاهلا واالنصراف عنها، وعدم 
اعتبارها مصدراً لةلتشريع، واالقتصار عةلى القرآن اجمليد مصدراً وحيداً لةلتشريع اإلسالمي. وسنتوىل ذكر شبهاهتم هذه كما 

 .مث نرد عةليها ونبني بطالهنا أوردوها،

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 125 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

  3  القرآن الكرمي، سورة األنعام: 38( 
  4  القرآن الكرمي، سورة يوسف:111   

 

 الشيهة األولى:

إن القرآن الكرمي كاٍف يف بيان قضايا الدين وأحكام الشريع ، وإن القرآن قد اشتمل عةلى الدين كةله، ما ترك شيئًا وال 
كان هلا. مفرط يف شيء. وهلذا كان القرآن كافياً، ومل يكن مث  حاج  ملصدر ثان لةلتشريع. فالسن  ال حاج  إليها، وال 

ٍء{سبحانه: }م ا فـ رَّط ن ا يف ال كِ  -وقد استدلوا لشبهتهم هذه ِبا زعموه أدل  من القرآن اجمليد. من ذلك قوله   3ت اِب ِمن  ش ي 
تـ ر ى و ل ِكن  ت ص ِديق  الَّ  -سبحانه  -بقول اهلل  -كذلك   -واستدلوا ،  ِديثاً يـُف   ِذي بـ ني   يصف القرآن الكرمي: }م ا ك ان  ح 

ٍم يـُؤ ِمُنون { ٍء و ُهدًى و ر مح  ً  لِق و  ي ِه و تـ ف ِصيل  ُكلِّ ش ي    4ي د 

واضح ال حيتاج إىل عةلم غزير، وإمنا حيتاج إىل حبث متأن يف كتاب اهلل تعاىل، لةلتأكد من أن هذه الشبهة  ونرد على
ن القرآن زئيات والتفاصيل، والزعم بأالقرآن وإن مشل عةلى أصول الشريع  وكةليات هذا الدين، إال أنه مل ينص عةلى اجل

 مشل كل صغرية وجزئي  يف هذا الدين افرتاء وهبتان عظيم، ال يقره واقع آيات كتاب اهلل تعاىل.

فالقرآن اجمليد قد اشتمل عةلى قضايا الدين، وأصول األحكام الشرعي ، أما تفاصيل الشريع  وجزئياهتا فقد فصل بعضها 
صةلى اهلل  -اليت اقتضت أن يتوىل رسوله  -عز وجل  -اجململ يف القرآن بناء عةلى حكم  اهلل ا، وإمنا جاء أكثرهوأمجل 

تفصيل ذلك اجململ وبيانه. وهذا هو ما قام عةليه واقع اإلسالم، وأمجعت عةليه أمته، ومن مث فال وزن ملن  -عةليه وسةلم 
 إذا كان أصحاب هذه الشبه  يزعمون أنيقول بغري ذلك أو يعارضه، ألن معارضته مغالط  واضح  وهبتان عظيم، و 

القرآن اجمليد قد فصل كل شيء، وبني كل صغرية وكبرية يف الدين، فةلنحتكم وإياهم إىل عماد الدين الصالة، أين يف 
القرآن الكرمي عدد الصةلوات، ووقت كل صالة ابتداء وانتهاء، وعدد ركعات كل صالة، والسجدات يف كل ركع ، 

وما يقرأ فيها، وواجباهتا، وسننها، ونواقضها، إىل غري ذلك من أحكام ال ميكن أن تقام الصالة بدوهنا؟  وهيئاهتا، وأركاهنا،
ومثل ذلك يقال يف أحكام العبادات كاف ، إن القرآن العظيم قد ورد فيه األمر بالصالة والزكاة والصيام واحلج، فأين جند 

سبحانه  -ع، وأين جند أحكام الصيام؟ وأين جند مناسك احلج؟ إن اهلل خترج منها الزكاة، ومقدار كل نو  منه األنواع اليت
 صةلى اهلل  -الذي ال ينطق عن اهلوى، وجاء رسول اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -قد وكل بيان ذلك إىل رسول اهلل  -
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 5http://taseel.com/articles/4086  

 

فصيل د خال من تفقال: "صةلوا كما رأيتمون أصةلي"، ومل يقل: كما جتدون يف القرآن، ألن القرآن ق -عةليه وسةلم
 .األحكام وبياهنا

ولو كان هذا الزعم صحيحا فأين هو تفصيل عدد الصةلوات اخلمس اليت بينتها السن  النبوي ، وأين هي عدد ركعات كل 
فريض  يف كتاب اهلل، وأين هو نصاب الزكاة املفروض  يف اإلبل والبقر والغنم والذهب والفض ، إىل غري ذلك من التفاصيل 

 ات واملعامالت اليت مل ترد جزئياهتا إال يف السن  النبوي .يف العباد

 الشبهة الثانية:

فةلم  أقوال نسبها الناس إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم زورا وتزييفا، هي بل أن السن  مل تكن وحيا من اهلل عز وجل 
 عةلى تقوم ه الشب هذهو من الوحي سوى القرآن الكرمي. –حسب زعم هؤالء  –ينزل عةلى الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم 

 ولكنه - سةلمو  عةليه اهلل صةلى - رسوله عةلى - سبحانه- اهلل قبل من وحياً  ليست النبوي  السن  أن ادعائهم أساس
 االعتبار هبذا - سةلمو  عةليه اهلل صةلى - وهو بشريته، ِبقتضى - وسةلم عةليه اهلل صةلى - النيب من وتصرف اجتهاد
 وال الوحي، هو مناإ اخلطأ عن املنزه ألن اخلطأ، عن منزه  ليست فهي وبالتايل وحياً، ليست فالسن  وخيطئ، يصيب
 باتباعها، مةلزمني فةلسنا وحياً، ليست وأفعاله - وسةلم عةليه اهلل صةلى - الرسول أقوال كانت  وإذا. اجمليد القرآن إال وحي
 اجتهاد هي وإمنا وحياً، ليست السن  أن عةلى أدل  أهنا يزعمون أموراً  يذكرون وهم. التشريع مصادر من مصدر هي وال
 .بشراً  باعتباره - وسةلم عةليه اهلل صةلى - النيب من

احلرك  عبد اهلل: "إنا مل نؤمر إال باتباع ما أنزله اهلل بالوحي، ولو فرضنا جدال صح  نسب  ويف ذلك يقول مؤسس هذه 
بعض األحاديث بطريق قطعي إىل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، "فإهنا مع صح  نسبتها ال تكون واجب  االتباع، ألهنا 

 " 5ليست بوحي منزل من اهلل تعاىل

واحلقيق  أن الرد عةلى هذه الشبه  ال حيتاج إىل كثري وعةلم وفقه يف الدين أيضا، بل حيتاج إىل بصرية وبعد عن التعصب 
 واجلهل والعناد، فقد ورد يف القرآن الكرمي ما يثبت أن الرسول ال يأيت بالكالم واألحاديث من عنده، بل كةله وحي من 
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  6 القرآن الكرمي، سورة القةلم/4-3
فيش،دار الكتب طالقرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي،  اجلامع ألحكام القرآن، ُتقيق: أمحد الربدون وإبراهيم أ 7

     85_ ص17، جم 1964 -هـ 1384القاهرة،  الطبع : الثاني ،  –املصري  
  8 النحل/44،

   9 حممد رشيد بن عةلي رضا ، تفسري املنار، ،اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب، 1990 م، ج8_ص274

 

ي  يُوح ى{  اهلل تعاىل، قال تعاىل: }و م ا يـ ن ِطقُ  ، قال القرطيب رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلي :  6ع ِن اهل  و ى * ِإن  ُهو  ِإالَّ و ح 
ل    ع ةل ى أ نَّ السُّنَّ  ٍي ِمن  الةلَِّه ع زَّ و ج ّل،وفيه د ال  ِي ال ُمنـ زَِّل يف ال  أ ي  م ا خي  رُُج نُط ُقُه ع ن  ر أ يِِه، ِإمنَّ ا ُهو  ِبو ح  ال و ح  ِل.   ك    7ع م 

كما أن السيد رشيد رضا يقول: "ال شك يف أن اتباع الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم فيما صح عنه من بيان الدين داخل 
يف عموم ما أنزل إلينا عةلى لسانه....فإنه تعاىل أمرنا باتباعه وطاعته وأخربنا أنه مبةلغ عنه، فقال تعاىل: }و أ نـ ز ل ن ا إِل ي ك  

ر  لُِتبـ   واجلمهور عةلى أن األحكام الشرعي  الواردة يف السن  موحى هبا،  8نيِّ  لةلنَّاِس م ا نـُزِّل  إِل ي ِهم  و ل ع ةلَُّهم  يـ تـ ف كَُّرون {الذِّك 
 9وأن الوحي ليس حمصورا يف القرآن"

ث ظنوا يولعل الذي أوقع من يسمون أنفسهم "القرآنيني" يف هذه الشبه  هو عدم فهمهم حلقيق  الوحي يف السن ، ح
 أن طريق  الوحي فيها مثل طريق  وحي القرآن، من نزول املةلك به وتسجيةله مث روايته تواترا، وعدم إتيان البشر ِبثةله.

وإلزال  هذا الةلبس واخلفاء ال بد من بيان أهم الفروق بني وحي القرآن ووحي السن ، فالقرآن معجز بةلفظه إىل األبد دون 
كما يف   سن ، وتكفل اهلل حبفظه من التغيري والتبديل دون السن ، وال جيوز روايته باملعىنالسن ، ومتعبد بتالوته دون ال

 السن ، وحيرم مسه لةلمحدث ال كالسن ، ولفظ القرآن ومعناه من اهلل تعاىل خبالف السن .

ردة عن جمأما ما زعمه "برويز" من أن تقسيم الوحي إىل خفي وجةلي مستعار من اليهود، فهي دعوى مرفوض  ألهنا 
الدليل، فةلم يوضح لنا اسم من قام بنقل هذا التقسيم من اليهودي  إىل اإلسالم، ويف أي عصر أصبح واقعا مفروضا،  
كما أنه ال شبه بني ما عند اليهود من األقوال املنسوب  إىل أنبيائهم وبني ما عند املسةلمني من سن  املصطفى صةلى اهلل 

اف  سند هلا البت ، بينما السن  ال تقبل ما مل يتوفر فيه شروط القبول يف السند، باإلض عةليه وسةلم، إذ إن أقوال اليهود ال
 إىل خةلو املنت من الشذوذ وخمالف  ما ورد عن الثقات.
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م برقم  2001 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، مؤسس  الرسال ،  الطبع : األوىل،  -أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد، احملقق: شعيب األرنؤوط   10 
  وقال األرنؤوط إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد الرمحن بن أيب عروف اجلرشي فمن رجال أيب داود والنسائي وهو ثق  17213

  11 القرآن الكرمي، سورة النجم:4-3
  12  القرآن الكرمي، سورة احلاق :47-44 

 

وفوق كل ما سبق فإن اصطالح الوحي اجلةلي واخلفي جاءت من قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم: )أال ان أوتيت القرآن ومثةله 
ل ينثين شبعانا عةلى أريكته يقول: عةليكم بالقرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحةلوه وما وجدمت فيه معه، أال يوشك رج

 .10من حرام فحرموه، أال ال حيل لكم حلم احلمار األهةلي.....(

كوا النخل أصحابه أن يرت  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -من أدلتهم عةلى ذلك، أواًل: مسأل  تأبري النخل، حيث أمر النيب 
 فأطاعوا أمره ففسد النخل، وخسر الناس مثار خنيةلهم.  -يةلقحوه  -ؤبِّروه فال ي

 ومل يقتةلهم، وأخذ منهم الفداء، ونزل -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -الرسول  أبقاهمأسرى بدر، حيث  : مسأل نياوثا
 القرآن مبيناً خطأ ذلك االجتهاد وإصاب  اجتهاد عمر ورأيه يف املسأل . 

 الشبهة:هذه  ونرد على
 :مايةليأمهها  ومنكثرية وعديدة   -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -عةلى نبيه  -تعاىل  -األدل  عةلى أن السن  وحي من اهلل 

عز  -بذلك يف آيات بينات من القرآن اجمليد الذي ينتسب إليه هؤالء. من ذلك قوله  -تعاىل  -أواًل: إخبار اهلل 
ي  يُوح ى{: }-صةلى اهلل عةليه وسةلم  -عن النيب  -وجل   -. ومن ذلك قوله   11و م ا يـ ن ِطُق ع ِن اهل  و ى ِإن  ُهو  ِإالَّ و ح 

ن ا ِمن ُه بِال ي ِمنيِ -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -عن نبيه  -عز وجل  ن ا بـ ع ض  األ  ق اِويِل أل  خ ذ   مُثَّ ل ق ط ع ن ا ِمن ُه : }و ل و  تـ ق وَّل  ع ةل يـ 
ٍد ع ن ُه ح اِجزِين { ال و ِتني  ف م ا ِمن ُكم  ِمن   ). فهذه اآليات ليس فيها إخبار بأن الرسول ال ينطق إال بالوحي فقط،  12أ ح 
ه لقتةله اهلل وقضى شيئاً مل يوحه اهلل إلي -تعاىل  -لو افرتى عةلى اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -بل فيها إخبار بأنه 

 -، فإن الرسول  يقض عةليهمل يأخذ من رسوله باليمني، ومل يقطع منه الوتني، أي مل -تعاىل  -عةليه. وحيث إن اهلل 
 إليه. -تعاىل  -ما نطق إال ِبا أوحاه اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم 

صةلى اهلل عةليه  -فيها املؤمنني باتباع الرسول  -عز وجل  -ثانياً: النصوص القاطع  من كتاب اهلل اجمليد اليت يأمر اهلل 
 ُخُذوُه تبارك وتعاىل: }و م ا آت اُكُم الرَُّسوُل ف   -قول اهلل  يف كل ما يأخذ وما يدع، وما يأمر وما ينهى، من ذلك -وسةلم 
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  13 القرآن الكرمي، سورة حلشر:7 
  14   القرآن الكرمي، سورة النساء:65(   

  15  القرآن الكرمي، سورة  النور، 51 
  16 لقرآن الكرمي، سورة األحزاب:21       

 

 . 13و م ا نـ ه اُكم  ع ن ُه ف انـ تـ ُهوا{
سةليم ألمره وهنيه والرضا حبكمه، والت -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -اإلميان عةلى طاع  رسوله  -تعاىل  -ثالثاً: ترتيب اهلل 

نـ ُهم  مُثَّ حُي كِّمُ  : }ف ال و ر بِّك  ال يـُؤ ِمُنون  ح ّتَّ -عز وجل  -يف كل ما يراه وحيكم به، وذلك يف قول اهلل  ر  بـ يـ  وك  ِفيم ا ش ج 
ةِليمًا{ ُدوا يف أ نـ ُفِسِهم  ح ر جاً ممَّا ق ض ي ت  و ُيس ةلُِّموا ت س  املؤمنني بأن شأهنم مع  -تعاىل  -. ومن ذلك وصف اهلل   14ال جيِ 

قـ و ل  ال ُمؤ ِمِنني   : }ِإمنَّ ا ك ان  -سبحانه  -أن يقولوا مسعنا وأطعنا، وذلك يف قوله  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسول اهلل 
ةِلحُ  ع ن ا و أ ط ع ن ا و أُول ِئك  ُهُم ال ُمف  نـ ُهم  أ ن  يـ ُقوُلوا مسِ  ُكم  بـ يـ   .  15ون {ِإذ ا ُدُعوا ِإىل  الةلَِّه و ر ُسولِِه لِي ح 

وخباص   -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -إىل رسوله  -عز وجل  -السن  وحي من قبل اهلل  رابعاً: إمجاع األئم  كةلها عةلى أن
 -ظون أقواله حيث كانوا يف حياته الشريف  حيف -صةلى اهلل عةليه وسةلم ورضي اهلل عنهم أمجعني  -صحاب  رسول اهلل 

يف كل ما يأيت  -م هلل عةليه وسةلصةلى ا -ويتذاكروهنا فيما بينهم، وكانوا يتحرون االقتداء به  -صةلى اهلل عةليه وسةلم 
يف قوله ألم  اإلسالم:  -تعاىل  -مستجيبني لتوجيه اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -فيما ليس خبصوصي  له  -وما يذر 

ِخر  و ذ ك ر  ال و ة  ح س ن    ِلم ن  ك ان  يـ ر ُجو الةلَّه  و ال يـ و م  اآل  ِثريًا{ةلَّ }ل ق د  ك ان  ل ُكم  يف ر ُسوِل الةلَِّه أُس   .   16ه  ك 
أما ما أثاروه من مغالطات مدعني أهنا أدل  عةلى أن السن  النبوي  املطهرة ليست وحياً، فهو كالم ظاهر البطالن. وحنن 

 إبطااًل ملزاعمهم. -رغم وضوح بطالنه  -نرد عةليه 
  هلا بالوحي   واخلربة وال عالقالنخل. وهي مسأل  ترجع إىل التجرب -تةلقيح  -وأول مزاعمهم الباطةل  مسأل  تأبري  -1

من قريب أو من بعيد. ومن املعةلوم أن األمور اليت تقوم عةليها معايش الناس وحياهتم العادي  ال صةل  هلا بالوحي إال 
فيما يتصل هبا من حل وحرم  وإباح . أما كيفي  مزاولتها والقيام هبا، فذلك مرتوك لةلخربة والتجرب  يزاولوهنا حسب ما 

لك قال مل تكن له سابق  خربة بتأبري النخل، وملا رآهم يفعةلون ذ -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -تعودوا. ورسول اهلل ألفوا و 
 هلم "لو تركتموه لصةلح" إما عةلى هيئ  االستفهام، وإما عةلى االقرتاح املبين عةلى عدم التجرب . ومل يكن لذلك من صةل  
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  17  القرآن الكرمي، سورة األنفال:69-67

 

يف  -ةليه وسةلم صةلى اهلل ع -تركوا تأبري النخل ومل يصةلح، وحدثوا رسول اهلل بالتشريع ال أمراً وال هنياً. ولذلك ملا 
 هلم: )أنتم أعةلم بأمور دنياكم(  ذلك، قال

وأما مسأل  األسرى يف بدر، فهي قد مجعت بني الرأي والوحي. فقد كان الرأي أواًل، مث أعقبه الوحي بعد ذلك.  -2
صةلى اهلل عةليه  -ال يتوفر يف كثري غريها من قضايا التشريع. فرسول اهلل  وقضي  األسرى ببدر توضح لنا أمراً هاماً قد

 -هلل ، فكل أدىل برأيه، مث مال رسول ا-رضوان اهلل عةليهم -أخذ يف أسرى بدر بالرأي، فاستشار أصحابه  -وسةلم 
 -اهلل عنه  رضي -كر إىل الرأي القائل باستحيائهم وأخذ الفداء منهم، وكان هذا رأي أيب ب -صةلى اهلل عةليه وسةلم 

وبعد أن استقر األمر عةلى ذلك نزل الوحي عةلى رسول  -أن يقتل األسرى مجيعا  -رضي اهلل عنه  -وكان رأي عمر 
 - يبني ما كان ينبغي أن يفعل يف مسأل  األسرى، ويبني الصواب يف القضي . يقول اهلل -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -اهلل 

ر ى ح ّتَّ يـُث ِخن  يف  يف شأن فعل الرسول يف -سبحانه  ر ِض تُرِيُدون  ع ر ض  ا أسرى بدر: }م ا ك ان  لِن يبٍّ أ ن  ي ُكون  ل ُه أ س  أل 
ا أ خ ذ   ِخر ة  و الةلَُّه ع زِيز  ح ِكيم  ل و ال ِكت اب  ِمن  الةلَِّه س ب ق  ل م سَُّكم  ِفيم  نـ ي ا و الةلَُّه يُرِيُد اآل  اب  ع ِظيم  ف كُ الدُّ ُتم  مُت  ع ذ  ةُلوا ممَّا غ ِنم 

 .  17ح الاًل ط يِّباً و اتَـُّقوا الةلَّه  ِإنَّ الةلَّه  غ ُفور  ر ِحيم {
ةلى اهلل عةليه ص -فقضي  األسرى بدأت بالرأي، مث انتهت بالوحي. وهذه القضي  جبمةلتها شاهدة عةلى أن الرسول 

ال يدع  -حانه سب -وأن اهلل  -سبحانه  - إال بوحي من عند اهلل -فيما يتصل بالدين  -ال يقول وال يفعل  -وسةلم 
عةلى غري صواب، حّت يف حال  تصرفه برأيه واجتهاده وذلكم هو األمر اهلام الذي  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسوله 

ال برأيه. وفعةله يف أمور الدين وحي، حّت ولو ق -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -نـ وَّهنا به قبال، وخالصته أن قول الرسول 
له  - سبحانه -عةلى ذلك. وكان إقرار اهلل  -تعاىل  -ن قال أو فعل برأيه وكان صواباً موافقا ألمر اهلل أقره اهلل ألنه إ

ليس  -ةلم صةلى اهلل عةليه وس -فيكون وحياً، وإن كان اجتهاد الرسول  -تعاىل  -دليالً عةلى موافق  عمةله ملراد اهلل 
صحح. ال يقره عةلى ما قال أو فعل اجتهاداً، بل يصوب له وي -تعاىل  - فإن اهلل -سبحانه  -صواباً موافقاً ملراد اهلل 

 زل حيث ن“ عبس “ وذلك كما حدث يف أسرى بدر. حيث نزل فيها القرآن مصوباً، وكما حدث يف أوائل سورة 
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   62-52شبهات القرآنيني حول السن  النبوي ،  جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف باملدين  املنورة، ص انظر حممود حممد مزروع ، 18   
الزهد، باب تاب بريوت، يف ك –احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب  أخرجه مسةلم، مسةلم بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسةلم،  19 

  .2298ص -4التثبت يف احلديث ، ج

 

 -سبحانه  - ، وأن اهلل-القرآن معاتباً. وهكذا يتضح أن واقع  أسرى بدر شاهدة بأن السن  وحي من عند اهلل تعاىل 
 18حييط أقوال وأفعال رسوله بالوحي حّت ولو اجتهد برأيه.

 الثالثة: الشبهة
أن تكون سنته  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -، ومل يقصد النيب -صةلى اهلل عةليه وسةلم -إن السن  مل تكن شرعاً عند النيب 

يف حياته أن  -م صةلى اهلل عةليه وسةل -النيب مصدراً تشريعياً لةلدين، وما قال شيئاً أو فعةله بقصد التشريع، ومل يرد 
هو  -م صةلى اهلل عةليه وسةل -يكون مث  مصدر تشريعي سوى القرآن اجمليد. بل كان مصدر التشريع عند الرسول 

ن ، وجاء عهد التابعني الذين بدأت فيه فتن  القول بالس -رضوان اهلل عةليهم  -القرآن وحده، وكذلك فهم الصحاب  
مصادر التشريع، وكانت تةلك قاصم  الظهر بالنسب  لةلدين، حيث دخل فيه ما ليس منه، واختةلط وأهنا مصدر من 

بالوحي الصحيح اخلالص الذي هو القرآن، ما ليس من الوحي بل هو كالم البشر، نعين بذلك سن  النيب.وهم يزعمون 
 أن هلم أدل  عةلى ذلك. منها:

حابه بكتاب  القرآن الكرمي، وحضهم عةلى ذلك، وهنى أصحابه عن  قد أمر أص -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أن النيب  -1
عين غري  : )ال تكتبوا عين، ومن كتب-صةلى اهلل عةليه وسةلم  -كتاب  شيء من السن  قواًل كانت أو فعال، وذلك قوله 

 . 19القرآن فةليمحه( 
تابتها ست شرعاً فأمهةلوا كعرفوا من النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أن السن  لي -رضوان عةليهم  -أن الصحاب   -2

تب عةليه.  وحفظها، رغم اهتمامهم الشديد بكتاب  القرآن اجمليد عةلى كل ما يصةلح أن يُك 
كانوا يكرهون رواي  األحاديث، وحيذرون   -ومنهم اخلةلفاء الراشدون  -رضوان اهلل عةليهم  -أن كبار الصحاب   -3

ويتوعدهم، وقد حبس عمر بن اخلطاب عدداً من الصحاب  يهدد رواة احلديث  -رضي اهلل عنه  -منها، وكان عمر 
 بسبب روايتهم لةلحديث تنفيذاً لوعيده وهتديده إياهم بعدم رواي  احلديث.
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 الشبهة:هذه على  ونرد
  –اهلل عةليه وسةلم  صةلى -عةلى أن سن  النيب  -حبول اهلل تعاىل  -ألم  املسةلم  جممع  سةلفاً وخةلفاً وحّت قيام الساع  ا

من اهلل  عةلى أن السن  وحي -بفضل اهلل  -املصدر الثان من مصادر التشريع اإلسالمي. وقد أقمنا األدل  وافي  هي 
بذاته عةلى  قاطع وكاف -تعاىل  -وكون السن  وحيا من عند اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -عةلى رسوله  -سبحانه  -

 ا  لةلتشريع بال ريب. ولكنا نزيد األمر وضوحاً، ونرد عةلى مإىل الناس، فهي املصدر الثان -تعاىل  -اهلل  أهنا شرع

 زعموه أدل  عةلى شبهتهم تةلك.
، هنى عن كتاب  احلديث، بينما حضَّ عةلى كتاب  القرآن وحفظه -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أما قوهلم بأن الرسول  -1

ق وإخفاء التدليس وذكر بعض احل كتب  القرآن، فقول مبالغ فيه، ويقوم عةلى  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -وكان له 
البعض. وليس من شك يف أن القرآن اجمليد قد لقي من العناي  بكتابته وحفظه ما مل يكن لةلسن  النبوي . فهو مصدر 

الدين األول، وهو أعةلى من السن  منزل  وقداس ، وهو أحق بالعناي  واالهتمام بكتابته وحفظه، لذلك حظي القرآن من 
ظ به السن  وخباص  تدوينها وكتابتها. واألسباب اليت جعةلت الصحاب  يهتمون بكتاب  القرآن فوق العناي  ِبا مل ُت

صةلى اهلل عةليه  -اهتمامهم بكتاب  السن  كثرية. منها: أن القرآن الكرمي حمدود حبدود ما ينزل به جربيل عةلى قةلب النيب 
عةليه وسةلم  صةلى اهلل -لسن  النبوي  من أقوال الرسول فكتابته واإلحاط  به أيسر، وهم عةلى ذلك أقدر، أما ا -وسةلم 

 -عاشها  وأفعاله اليومي ، وعةلى مدى ثالث وعشرين سن  -عةليه السالم  -وأفعاله فكثرية ومتشعب  تتضمن أقواله  -
بني بني تبينهم، وهذا أمر يشق كتابته وتدوينه، وخباص  إذا أخذنا يف االعتبار ندرة أو قةل  الكا -صةلى اهلل عةليه وسةلم 

 رضوان اهلل عةليهم  -الصحاب  
هنى عن كتاب  غري القرآن، وغري القرآن هو السن . فهو  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -وأما احتجاجهم بأن الرسول 

ةلى ص -احتجاج باطل من وجوه. أوهلا: أن هذا احلديث الذي رواه مسةلم عن أيب سعيد اخلدري، وهو قول الرسول 
تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن فةليمحه". هذا احلديث معةلول "أعةله أمري املؤمنني يف : "ال -اهلل عةليه وسةلم 

 صةلى اهلل عةليه  -احلديث أبو عبد اهلل البخاري وغريه بالوقف عةلى أيب سعيد. ولو صرفنا نظراً عن هذا، فإن رسول اهلل 
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م يأخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السةلطاني  بإضاف  ترق     20.
  125_ص 3هـ باب كيف تعرف لقط  أهل مك ، ج1422حممد فؤاد عبد الباقي، الطبع : األوىل، 

ولفظ البخاري: ما من أصحاب النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أحد أكثر  113برقم  1/313رواه البخاري، الصحيح، كتاب العةلم، باب كتاب  العةلم  21  
  حديثاً عنه مين إال كان من عبد اهلل بن عمر.

بريوت،  كتاب  –املكتب  العصري ، صيدا  الدين عبد احلميد ، رواه أبو داود،  سةليمان بن األشعث السجتان، سنن أيب داود،  احملقق: حممد حميي   22.
  43، والدارمي يف املقدم  باب 2/162، وأمحد 3629، برقم 3/318العةلم، باب كتاب  العةلم، 

  23  القرآن الكرمي، سورة ألنعام:57 ويوسف:40،67
  24   القرآن الكرمي، سورة األنعام:62

 

اإلذن هبا، بل األمر هبا يف أحاديث أخر،  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -كما هنى عن الكتاب ، فقد ورد عنه   -وسةلم 
 ولذلك قةلنا إن استدالهلم فيه تدليس، حيث ذكروا حديث النهي، ومل يشريوا إىل أحاديث اإلذن وهي كثرية. منها: أن 

ن البخاري أو الفيل الشك م -رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم خطب يوم الفتح فقال "إن اهلل حبس عن مك  القتل 
ةليهم رسول اهلل واملؤمنون...." وملا انتهى من خطبته جاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب يل يا رسول وسةلط ع -

 -رضي اهلل عنه  -. ومنها: ما روي عن أيب هريرة 20صةلى اهلل عةليه وسةلم: "اكتبوا أليب شاة". –اهلل فقال رسول اهلل 
 ب مين إال عبد اهلل بن عمرو فقد كان يكت -ه وسةلم صةلى اهلل عةلي -أنه قال: "ما كان أحد أعةلم حبديث رسول اهلل 

أن بعض الصحاب  حدثه فقال: إنك  -رضي اهلل عنهما  -ذلك ما روي عن عبد اهلل بن عمرو  . ومن21وال أكتب" 
رجع بشر يغضب فيقول ما ال يكون شرعاً، ف -تكتب عن رسول اهلل كل ما يقول ورسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم 

 عةليه وسةلم: "اكتب، صةلى اهلل -فأخربه ِبا قيل له، فقال له الرسول  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسول اهلل  عبد اهلل إىل
  22فوالذي نفسي بيده ما خيرج من فمي إال احلق"

 :الرابعة الشبهة

بأن االحتكام إىل السن  وااللتزام هبا مؤّد إىل الشرك والكفر. فإن االسالم يقوم عةلى أن احلاكم هو اهلل وحده، وأن  
ُم ِإالَّ لةلَِّه{-تعاىل  -يقول  -سبحانه  -احلكم له وحده  ك  ُم و ُهو  -عز وجل  -). ويقول  23: }ِإِن احلُ  ك  : }أ ال ل ُه احلُ 
ر ُع احل  اِسِبني { ، فإن االحتكام إىل سن  -سبحانه  -). وإذا كان اإلسالم يقوم عةلى أن احلكم ال يكون إال هلل  24أ س 

 يف احلكم مع اهلل -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -فيه إشراك الرسول  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسول اهلل 
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  25 القرآن الكرمي، سورة  النساء/65 
  26 .القرآن الكرمي، سورة النساء، 80

 

 هذه الشبهةعلى  ونرد

واحلقيق  أن هذه الشبه  فيها الكثري من اجلرأة عةلى اهلل ورسوله صةلى اهلل عةليه وسةلم، فهل بعث اهلل الرسل إلحياء الشرك 
 أم حملوه وإزالته ؟!! وهل احلكم بالسن  إال تطبيق ألحكام القرآن وأوامر اهلل تعاىل !! قال تعاىل: }ف ال  و ر بِّك  ال  يـُؤ ِمُنون  

ةِليًما{ ح ّتَّ حُي كِّمُ  ُدوا يف أ نـ ُفِسِهم  ح ر ًجا ممَّا ق ض ي ت  و ُيس ةلُِّموا ت س  نـ ُهم  مُثَّ ال  جيِ   25وك  ِفيم ا ش ج ر  بـ يـ 

صةلى  -ول وأن كل ما يقول الرس -تعاىل  -فهذه اآليات نصوص قرآني  قاطع  يف أن السن  النبوي  وحي من عند اهلل 
  إمنا هو احلق من عند اهلل، وكذلك تدل اآليات عةلى وجوب -ل بأمور الدين فيما يتص -أو يفعل  -اهلل عةليه وسةلم 

ىل والرضا ِبا حيكم به، والتسةليم واإلذعان لذلك. وأن من مل حيتكم إ -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -االحتكام إىل رسول اهلل 
 من اإلسالم. ومل يرض حبكمه هو خارج عن اإلميان، وليس له حظ -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسول اهلل 

قد أوفينا الكالم ف -تعاىل  –واجب  عةلى املسةلم، وأهنا من طاع  اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أما كون طاع  رسول اهلل 
ا أ ر س ةل ن   -عنها كذلك. ويكفي أن نذكر بقول اهلل  ي ِهم  اك  ع ةل  عز وجل: }م ن  يُِطِع الرَُّسول  فـ ق د  أ ط اع  الةلَّه  و م ن  تـ و ىلَّ ف م 

  26ح ِفيظًا{
 -عاىل وطاعته إمنا هو احتكام إىل اهلل ت -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -فهذه آيات قاطعات يف أن االحتكام إىل الرسول 

رآني  }م ن  يُِطِع الرَُّسول  فـ ق د  أ ط اع  الةلَّه { . وهؤالء يقةلبون اآلي  الق -تعاىل  -وقد قال اهلل  -سبحانه  -وطاع  له 
 عياذاً باهلل، وليس بعد هذا الضالل ضالل. -ه "من يطع الرسول فقد أشرك باهلل" فيزعمون أن

فإذا كان اهلل تعاىل هو الذي يقسم بذاته العةليه يف هذه اآلي  الكرمي ، بأنه لن يذوق أحد طعم اإلميان ما مل يرض 
ا قضيت فيهم، ضيق يف نفوسهم ِبمث ال يشعر املتحاكمون إليك حبرج أو  –صةلى اهلل عةليه وسةلم  –بقضائك يا حممد 

بل جيب أن يذعنوا لطاعتك وأن يسرعوا بامتثال حكمك، فهل ميكن أن يؤدي حكمه صةلى اهلل عةليه وسةلم بعد هذا 
 اخلرب اإلهلي يف القضاء وفصل اخلصومات إىل الشرك ؟!!
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http://taseel.com/articles/4086 27  
  28  القرآن الكرمي، سورة النور/51

 

ق  حكم اهلل تعاىل بل هو يف احلقي إن حكمه صةلى اهلل عةليه وسةلم يف احلقيق  هو عني التوحيد وامتثال األحكام اإلهلي ،
 .27نفسه

مل تكن هذه اآلي  الوحيدة اليت تبني هذا املفهوم، بل هناك آيات كثرية يف القرآن الكرمي تشري بوضوح إىل هذا املعىن، 
ا  فقد عةلقت بعض اآليات اإلميان والفالح بالتسةليم حلكمه صةلى اهلل عةليه وسةلم وطاعته يف قضائه، فقال تعاىل: }ِإمنَّ  

ع ن ا و أ ط ع ن ا نـ ُهم  أ ن  يـ ُقوُلوا مسِ  ُكم  بـ يـ  ةِلُحون {و   ك ان  قـ و ل  ال ُمؤ ِمِنني  ِإذ ا ُدُعوا ِإىل  الةلَِّه و ر ُسولِِه لِي ح    28أُول ِئك  ُهُم ال ُمف 
 :خامسةال الشبهة

 .السن  أخبار آحاد تفيد الظن وهو ليس حج 
 الشبهة هذهعلى  ونرد

أمرنا القرآن بقبوله وجرى العمل عةليه يف شرع اهلل قال تعاىل : } واستشهدوا شهيدين من رجالكم { إن خرب األحاد 
ومل يشرتط شهادة التواتر ، كما أن الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم كتب الرسائل إىل كسرى والنجاشي واملقوقس ، وقام 

وك تةلك رب اآلحاد واالحتجاج به فقبل أولئك املةلبإيصال تةلك الرسائل أفراد معدودون من رسةله ، عةلى اعتبار قبول خ
  .الرسائل دون أن يقولوا لةلرسل إنكم أفراد آحاد ، ال يستفاد من خربكم احلج  واليقني

إن القول هبذه الشبه  مبين عةلى الزعم بأن السن  ليست وحياً، وليست شرعاً، وهي قضي  األحكام الشرعي  اليت وردت 
لقرآن اجمليد يـُع ن ون هلا بـ "أسباب النزول". وقد ورد جانب كبري من األحكام الواردة يف يف أسباب خاص ، وهذه يف ا

القرآن الكرمي عةلى هذا النحو، أي نزل يف أسباب خاص  كما يف أحكام الظهار يف أول سورة اجملادل . لكن العةلماء مل 
  لزماننا، بل وبزماهنم ومل تعد صاحل -وسةلم  صةلى اهلل عةليه -يذهبوا إىل القول بأن هذه أحكام خاص  بأصحاب النيب 

صوص السبب". خب وضعوا القاعدة األصولي  املشهورة واليت يعرفها عام  املسةلمني، واليت تقول "العربة بعموم الةلفظ ال
 ومقتضى هذا أن احلكم ينزل يف واقع  معين ، مث يطبق عةلى كل ما مياثةلها وحّت آخر الزمان.

 ةلم يفرقوا بني القرآن ف -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -ومثل هذا الذي قيل يف أحكام القرآن اجمليد، قاله العةلماء يف سن  النيب 
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 عماد السيد حممد إمساعيل الشربيىن، السن  النبوي  يف كتابات أعداء اإلسالم مناقشتها والرد عةليها، لطبع  : األوىل 29  
          373-370، ص1م ، ج 2002 -هـ  1422سن  الطبع : 

 

لسن  وحي اهلل. فالقرآن وحي اهلل، وا -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -إىل رسوله  -تعاىل  -والسن  يف ذلك لكوهنما وحي اهلل 
 وقد سبق أن بينا ذلك بإفاض .

 :دسةالسا هةالشب

 .التأخر يف تدوين السن  النبوي  فالسن  مل تدون إال يف مطةلع القرن الثان اهلجري
استعراض الشبه  وأصحاهبا : روى البخاري يف صحيح  تعةليقاً قال وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم "

ما كان من حديث رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم فإن خفت دروس العةلم وذهاب العةلماء ، وال تقبل إال »انظر 
 ك حّت ا حّت يعةلم من ال يعةلم ، فإن العةلم ال يهةلحديث رسول اهلل صةلى اهلل عةليه سةلم ولتفشوا العةلم ، ولتجةلسو 

 " يكون سراً 
هبذه الرواي  تعةلق أعداء اإلسالم من الرافض  ، واملستشرقني ، ودعاة الالديني  املتفرجن  فقالوا: إن السن  مل تدون إال يف 

نه ، وهو قد العزيز رضي اهلل عمطةلع القرن الثان اهلجري ، ألن أول من أمر بتدوينها هو اخلةليف  الراشد عمر بن عبد 
هـ. وهذه املدة الطويةل  تكفي ألن حيصل فيها من التالعب والفساد ما قد 101هـ وتويف سن  99توىل اخلالف  سن  

 29".حصل
حنن جنزم بصح  هذه الرواي  اليت صدرنا هبا البحث ، وهي اليت تفيد أن عمر بن عبد  –دئ ذي بدء اواجلواب ؛ ب"

من أمر بتدوين السن  ، جنزم بصحتها ألهنا وردت يف أوثق مصادرنا ، وأصحها بعد كتابه تعاىل ، وهو العزيز ، هو أول 
  : صحيح البخاري ، ولكننا هندف من وراء هذا البحث إىل إثبات حقائق هام  وهي

التدوين هو  ناحلقيق  األوىل : أن الكثريين خةلطوا بني النهي عن كتاب  السن ، وبني تدوينها حيث فهموا خطئاً أ
ظةلت حمفوظ  يف الصدور مل تكتب إال يف هناي  القرن األول اهلجري يف عهد –الكتاب  ، وعةليه فإن السن  النبوي  

  – رمحه اهلل -اخلةليف  عمر بن عبد العزيز
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  30 املرجع السابق، ج1، ص377-376
  31 املرجع السابق، ج1، ص 380

 

ولو أن املعاصرين فهموا حقيق  الكتاب  ، وحقيق  التدوين ، وأدركوا الفرق بينهما ، ملا تعارضت النصوص يف فهمهم ، 
 وملا صح تشكيك أعداء اإلسالم يف السن  النبوي  بدعوى تأخر تدوينها مدعني أنه دخةلها الزيف ، ألن العةلم الذي 

هو حصن خيةله التحريف ، فإن الذهن يغفل والذاكرة تنسى ، أما القةلم فيظل قرناً دون تسجيل البد وأن يعتربه يعرتيه و 
 .30آمان ملا يدون به

احلقيق  الثاني  : أن عمر بن عبد العزيز حينما أمر بتدوين السن  مل يبدأ ذلك من فراغ ، ولكنه اعتمد عةلى أصول 
ا أشعةلها اإلسالم يف أتباعه ، فأصبحو مكتوب  كانت متأل أرجاء العامل اإلسالمي كةله من خالل روح عةلمي  نشط  ، 

 .يتقربون إىل اهلل بأن يزدادوا يف كل يوم عةلماً ، وخري العةلوم قطعاً ما كان متعةلقاً بالقرآن والسن 
إن القول بأن السن  قد بدأت كتابتها منذ عصر النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم إىل زمن تدوينها رمسياً أصبح حقيق  عةلمي  

 هني القطعي  ، وتضافرت عةلى إثبات هذه احلقيق  الساطع  أقوال مجةل  من الباحثني الثقات مؤكدة ثبتت بالربا

 31"األثبات

وهناك شبهات كثرية لدعاة إنكار السن  وقد رد عةليها العةلماء ، فقد ألف األستاذ خادم خبش ) القرآنيون وشبهاهتم 
يف الرد عةلى منكري احلديث( وألف د. صالح  حول السن  ( وألف العالم  حبيب الرمحن األعظمي ) نصرة احلديث

 .الدين مقبول ) زوابع يف وجه السن  قدمياً وحديثاً 
وهناك دعاة إلنكار السن  قويت شوكتهم وتعددت شبهاهتم وقد اجتهدوا يف الطعن يف احلديث ومحةلته من الصحاب  

قد ألف كتابه ) أضواء عةلى السن  ومن بعدهم من أهل احلديث ، وأخبث وأشد هؤالء الساقطني حممود أبو ري  ف
احملمدي ( وكان من أفضل من رد عةليه العالم  احملدث عبد الرمحن املعةلمي يف كتابه )األنوار الكاشف ( وكذا الشيخ 

 حممد أبو شهب  يف كتابه ) دفاع عن السن (

 السابعة الشبهة
 عز  -وذلك يف قوله  .ومل يتكفل حبفظ السن  قد تكفل حبفظ كتابه القرآن -تعاىل  -تقوم شبهتهم هذه عةلى أن اهلل 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 138 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

  32  القرآن الكرمي سورة احلجر: 9 
 33  اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن عةلي بن ثابت بن أمحد بن مهدي، الكفاية في علم الرواية، احملقق: أبو عبداهلل السورقي

  273,إبراهيم محدي املدن، املدين  املنورة، املكتب  العةلمي ، ص

 

ر  و ِإنَّا ل ُه حل  اِفظُون { –وجل  . لذلك ظل القرآن هو احلق الوحيد يف دين اهلل اإلسالم، فةلم حيرف 32}ِإنَّا حن  ُن نـ زَّل ن ا الذِّك 
 -سبحانه  - ةلم يتكفل اهللومل يبدل، ومل تدخةله كةلم  وال خرجت منه كةلم ، ومل يرو بغري لفظه ومعناه، أما السن  ف

ال  -م صةلى اهلل عةليه وسةل -أي اليت مل يقةلها الرسول  -حبفظها، ولذلك داخةلتها املوضوعات احملض  من جانب 
  رويت باملعىنأن السن   ومن جانب آخر  -بةلفظها وال ِبعناها 

 الشبهة هذه على  ونرد
 -ظه اهلل سبحانه، لذا كان جديراً بأن حيف -فالقرآن كالم اهلل أنزل القرآن الكرمي بةلفظه ومعناه،  -عز وجل  -إن اهلل 

 ويصونه أن حيرف أو يبدل، وألن القرآن كذلك مل جتز روايته باملعىن. -سبحانه 
 يها من أحكام ِبا ف -تعاىل  -أوحى اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -إىل رسوله  -تعاىل  -أما السن  فهي وحي اهلل 

 تعاىل  -مث صاغها النيب بكالمه. وألن السن  ليست كالم اهلل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -وتشريعات إىل نبيه 
 مل حيفظها  -اىل تع -فإن كان املراد أنه  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -مل حيفظ سن  نبيه  -تعاىل  -أما الزعم بأن اهلل 

ولو رويت  بل احلاج  إىل معانيها املنضبط  بألفاظها. فهذا مسةلم، وقد بينا أن السن  ليست حباج  إىل نفس األلفاظ،
الت لعروة بن ق -رضي اهلل عنها  -املؤمنني عائش   بألفاظ أخرى ال ختل باملعىن. وقد روى اخلطيب البغدادي أن أم

الزبري "بةلغين أنك تكتب احلديث عين، مث تعود فتكتبه، فقال هلا: أمسعه منك عةلى شيء، مث أعود فأمسعه عةلى غريه. 
. فاملعىن إذا كان بنفس الةلفظ أو انضبط 33: هل تسمع يف املعىن خالفاً؟ قال: ال، قالت: ال بأس بذلك"فقالت

 بألفاظ مشاهب  فال بأس به.
مل حيفظ السن  مطةلقاً ال بألفاظها وال ِبعانيها، وأهنا ضيعت، فذلك كذب وافرتاء  -تعاىل  -أما إن كان املراد أن اهلل 

 ة وعةلى األم  املسةلم ، وجحد ونكران جلهود عظيم  مميز  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -رسوله وعةلى  -تعاىل  -عةلى اهلل 
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  34 القرآن الكرمي، سورة النحل:44

 

 قام هبا عةلماء السن  عرب تاريخ اإلسالم.
  –نياً حبفظ سن  نبيه ضم -تعاىل  -تكفل حبفظ كتابه، ومن خالل حفظ كتابه تكفل اهلل  -سبحانه  -واحلق أن اهلل 

ر  }و أ نـ ز ل ن   -عز وجل  -الكتاب حباج  إىل السن  اليت تبينه، كما قال ذلكم أن  -صةلى اهلل عةليه وسةلم  ا إِل ي ك  الذِّك 
. فالسن  ضروري  لةلكتاب، وهي إىل جانب الكتاب ضروريان لةلدين.   34لُِتبـ نيِّ  لةلنَّاِس م ا نـُزِّل  إِل ي ِهم  و ل ع ةلَُّهم  يـ تـ ف كَُّرون {

 -تعاىل  -حيفظ السن  اليت تبينه وتفصةله، فإن القرآن حباج  إليها ومن حفظ اهلل كتابه أن   -تعاىل  -فمن حفظ اهلل 
دينه كي يعرفه اخلةلق الذين كةلفهم اهلل به، وحياسبهم عةليه، أن حيفظ كتابه وسن  نبيه، فإن الدين حباج  إليهما. لذلك  

ظ السن  ء األعالم الذين بذلوا يف حفهؤال -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أن هيأ لسن  نبيه  -سبحانه  -كان من قدر اهلل 
 تعاىل -ن اهلل لك إال بتوفيق موالثقافات مثيال من قبل وال من بعد. وما كان ليتم هلم ذ ما مل يعرف له تاريخ العةلوم.

 :موضوع الشبهاتأسماء بعض الكتب التي ناقشت 

 ومناقش  مكانتها،و  الُسّن  ُحّجّي  باب يف واملثقفون العةلم طالب منها يستفيد بعض الكتب لكي بأمساء قائم    هذه
 اخلصوص، وجه عةلى املشهورة الُسّن  دواوين ويف عموما، النبوي  األحاديث يف الطاعنني شبهات

 (٢٠٤ ت) الشافعي إدريس بن حممد لإلمام( العةلم مِجاع_)١ 

 (٢٧٦ت)قتيب  بن مسةلم بن اهلل عبد لإلمام( احلديث خمتةلف تأويل_)٢

 (.٩١١ ت) السيوطي بكر أيب لةلحافظ( بالسّن  االحتجاج يف اجلن  مفتاح_ )٣

 (هـ١٣٨٤ ت)  السباعي حسين بن مصطفى  لةلدكتور( اإلسالمي التشريع يف ومكانتها السن _)٤

 بن حيىي بن محنالر  عبد لةلعاّلم ( واجملازف  والتضةليل الزلل من" السن  عةلى أضواء" كتاب  يف ملا الكاشف  األنوار_ ) ٥
 (هـ ١٣٨٦ ت) اليمان املعةلمي عةلي



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 140 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 يعقوب بن مطر العتييب 35 
 

 

 (١٣٩٢ ت)محزة الرزاق عبد حممد لةلشيخ( ريّ  أيب ظةلمات_)٦

 رياملس رمضان أمحد سيد لةلدكتور( وضحاه اإلسالم فجر صاحب وشبهات األئم  أصول بني املطهرة السن _)٧
 (١٣٩٥ت)

 (١٤٠٣ت)شهب  أبو حممد الدكتورحممد لةلشيخ( السن  عن دفاع_)٨

 (١٤٠٣ت)اخلالق عبد الغين عبد لةلدكتور( السن  حجي _)٩

 (١٤١٥ ت)عفيفي الرزاق عبد لةلشيخ( السن  حول شبهات_)١٠

 (.١٤١٩ ت) السندي حبيب القادر عبد لةلشيخ( حوهلا الناس بعض وشبهات النبوي  السن _)١١

 35(١٤٣٦ت)الدميين مسفر لةلدكتور( السن  متون نقد مقاييس_)١٢

 :البحث اتمةخ
 هذه جممل الشبهات اليت تقول هبا طائف  منكري السن . وقد اقتصرنا يف حبثنا عةلى الشبهات اليت قال هبا هؤالء ابتداء، 

 ني مث حوروا فيها وأضافوا إليها.أو أخذوها عن غريهم من السابق

أن تكون ردودنا عةليهم معتمدة أساساً عةلى القرآن  اخرتنا. وقد مث ذكرنا الردود عةليها وفندناهاوقد ذكرنا كل شبه  
الذي ينسبون أنفسهم إليه ظةلماً وزورا. وقد بان لنا من خالل البحث مجةل  من احلقائق عن هذه الطائف  نوجزها  الكرمي

 فيما يةلي:
ائع الكفار أعداء نأواًل: هذه الطائف  نشأت ابتداء عةلى أيدي اإلجنةليز الذين كانوا يستعمرون اهلند، فهي صنيع  من ص

 اهلل ورسوله واملؤمنني. وهي حرك  من احلركات الكثرية اليت قام هبا اإلجنةليز يف هذه املنطق  هلدم اإلسالم وتفريق 
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  36 حممود حممد مزروع ، شبهات القرآنيني حول السن  النبوي ، ص 89-88

 

 املسةلمني، من مثل "القادياني " وغريها.
سبت إىل ، وانت: هذه احلرك  جبميع طوائفها خارج  عن اإلسالم، فاسق  عن املةّل ، وإن زعمت لنفسها اإلسالمنياثا

القرآن. وإن انتساهبا إىل القرآن باطل، ألهنا كفرت بالقرآن يف نفس الةلحظ  اليت كفرت فيها بالسن ، فإنه ال تفرق  بني 
 القرآن والسن ، فهما خيرجان من مشكاة واحدة، هي مشكاة الوحي اإلهلي املعصوم.

األم   ون إىل ُتقيقها هو القضاء عةلى اإلسالم وتفريق: يتضح من كل ما تقدم أن هدف هؤالء، والغاي  اليت يسعثالثا
املسةلم . وأن انتساهبم إىل القرآن إمنا هو ستار يتخفون وراءه ليزاولوا ُتت شعاره أنشطتهم اهلدام ، وحركاهتم 

 36التخريبي .

من يسمون بالقرآنيني البد من التنبه لةلمالحظات اآلتي  عند مناقشتهم أو حماول   مجاع ن أجل فهم أهداف وأساليب م
 :الرد عةليهم، بأدل  من القرآن الكرمي، وباألسةلوب املنطقي العقةلي

إن أهداف مجاع  من يسمون أنفسهم بالقرآنيني وغايتهم احلقيقي  والنهائي ، هو تدمري بناء اإلسالم كةله ولكن من -1
إنكار السن ، يتالعبون بألفاظ القرآن، ألن السن  املشرف ، والسرية النبوي  تشبه حصون الدفاع األمامي ،  الداخل، فبعد

عةلى احلدود اخلارجي  ألي بةلد، والقرآن الكرمي هو احلصن احلصني لإلسالم، فبمجرد تدمري احلصون اخلارجي ، وهي هنا 
اإلسالم  صون الداخةلي  وهو ممثل هنا بالقرآن الكرمي، ومن مث ختريبممثةل  بالسن  والسرية النبوي ؛ ميكن لةلعدو تدمري احل

 بشكل كامل.

أهنم يريدون أن يضيعوا القرآن باسم القرآن، بعد إنكارهم سن  الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم ، وذلك من خالل   -2
ن القرآن يف دليل متكامل م تأويالت غريب  لآليات القرآني ، وحشو أفكارهم اليت ال تستند ألي مقوم عقةلي أو حّت

نشر شبهاهتم، مما جيعل كل من هب ودب أن يتجرأ عةلى التالعب بالقرآن باسم من يسمون أنفسهم بالقرآنيني 
لةلتشكيك والنقد لةلقرآن، فال يعرف الذي يرد عةلى ناشري الشبهات إن كانوا مسةلمني حقاً مغرر هبم أو مشككني ُتت 

 .أمساء إسالمي  مستعارة
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 37http://www.alukah.net/sharia/0/75198/#ixzz4poIZDpWu  

 

أخطر أساليب من يسمون بالقرآنيني أهنم يتالعبون بألفاظ القرآن بتأويةله، وُتريف معانيه، وتفسريه حبسب ومن  -3
أهواء شياطينهم من اإلنس واجلن بعد إنكارهم سن  الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم؛ ألن السن  حفظت القرآن وبينته، مع 

  زعمهم أهنم حيبون القرآن ويدافعون عنه.

حث مهما بةلغ جهده أن يتابع ما خيرتعونه من شبهات، وأفكار هدام  بسبب تالعبهم بألفاظ القرآن، ال ميكن لبا -4
حّت أنه مل يسةلم من تالعبهم إنكار نزول جربيل عةليه السالم أمني الوحي بالوحي بالقرآن؛ بقول أحدهم أن اهلل مل ينزل 

 .كيك املسةلمني بالقرآن باخلةلط عةليهمم ةل كاً من السماء. فاألسةلوب هو التالعب بالقرآن، واهلدف تش

إن أتباع فرق  القرآنيني الضال  ال ينكرون عةلى الشيع  الروافض، أو املتصوف  من القبوريني أو غريها من الفرق املبتدع ،  -5
دة، حأو الفرق الضال  اهلدام ، ال ينكرون عةليهم ما هم فيه من بدع؛ كما أهنم ال يردون عةلى شبهات املستشرقني واملال

ألن مؤسسو هذه الفرق  كانوا عمالء لالستعمار الربيطان يف اهلند، وقد دعمهم بنشر أفكارهم، وما زالوا مرتبطني بالدوائر 
 .37النصراني  الغربي 
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