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ABSTRACT 

The Prophets Sunnah has a great place in Islam, it is the second source of Islamic 

law after the Noble Quran. The research has tried to  proof the authenticity of  

Sunnah, through the Quranic verses , hadith, and reason, there are also a consensus 

among the scholars of Islam. The research also prescribed the jobs of  the The 

Prophets Sunnah, which are: to confirm laws of the Noble Quran, or to detail its 

abridged , or to restrict the absolute of Quran, or to private its general, or to interpret 

its ambiguous , or to legislate some laws that did not come in the Noble Quran. The 

research has shown that the enemies of Islam realized the importance of  the Sunnah 

in the live of  Muslims; So that they tried to raise suspicions about it, and reduce its 

legislative value, because the demolition of  the Sunnah is the demolition of Islam 

itself. However, their efforts have been destroyed by our great scholars. There are 

two directions; one of them is Orientalists who questioned the Sunnah. Another 

direction is Quranists who denied the Sunnah. 
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 ملخص ال

 
لةلسن  النبوي  مكان ٌ عةلي  يف اإلسالم، وهي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن 

وقد سعى البحث إىل إثبات حجي  السن  النبوي ، وذلك من خالل اآليات القرآني ،  واألحاديث  الكرمي.
النبوي ، واملعقول، وأطبق عةلى ذلك فقهاء اإلسالم. كما أبان البحث أبرز وظائف السن  النبوي  من 

ه، وختصيص قحيث تأكيدها ألحكاٍم مقررة يف القرآن الكرمي، أو تفصيةلها جململ القرآن، وتقييد مطةل
عامه، وتفسري مبهمه، أو تأيت السن  النبوي  حبكٍم جديٍد غري منصوٍص عةليه يف القرآن الكرمي، فتستقلُّ 
بتشريع ذلك احلكم. وقد جةلَّى البحث أنَّ أعداء اإلسالم  أدركوا أمهي  السن  النبوي  يف حياة املسةلمني، 

ا، وتنقيص ، وإثارة الشبهات حوهلا، سنًدا ومتنً ومكانتها الرفيع ، فبذلوا أقصى ُجهدهم لةلتشكيك فيها
قيمتها التشريعي ؛ ذلك أنَّ هدم السن  النبوي  هٌدم لإلسالم نفسه. بيَد أنَّ جهودهم قوبةلت برد عةلمي 
رصني وأصيل من قبل حنارير عةلماء اإلسالم، فدحضوا تةلك الشبهات، وأشعروا األم  بأنَّ السن  النبوي  

هتا. ومن هنا، مث  اجتاهات عديدة يف التشكيك يف السن  النبوي ، وإثارة نبض حيويتها، ومصدر قو 
الشبهات حوهلا، استعرض البحث اثنني منها، ومها: اجتاه املستشرقني الذين شككوا يف السن  النبوي ، 
سنًدا ومتًنا، واجتاه القرآنيني الذين أنكروا السن  النبوي ، وقد عرض البحث أبرز شبهات االجتاهني، 

 ةلمي. يف ميزان البحث الع ،وانتهض بالرد عةليها، واستبان بأهنا شبهاٌت داحضٌ ، وشكوك باطةل 
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 مقدمة
احلمد هلل الذي أمر بطاع  الرسول حممد يف كتابه، والصالة والسالم عةلى نبينا حممٍد الذي مل ينطق عن اهلوى، بل عن 

 ونافحوا عنها، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين.وحٍي، وعةلى آله وأصحابه الذين حفظوا السن  النبوي  
 أما بعد!

فإنَّ السن  النبوي  تعدُّ املصدر الثاين لةلتشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي، وحجيتها مستمدة من القرآن الكرمي، يف آياٍت 
مه، وشرح غامضه، وتأكيد اعديدة، ومهمتها تربز يف تبيان كتاب اهلل تعاىل، بتبيني جممةله، وتقييد مطةلقه، وختصيص ع

 أحكامه، وتستقلُّ بتشريع أحكام جديدة مل ينصَّ عةليها كتاب الرمحن.
وقد قيَّض اهلل تعاىل حلفظها رجااًل مسةلمني، ثقاٍت، متقنني، عظماء، فنقشوها يف قةلوهبم، وحفظوها عن ظهِر قةلٍب، 

  عةلماء صنَّفات، واملعاجم، وغريها. كما خصص فطاحةلودوَّنوها يف مصنفاٍت جةليةلٍ  كالصِّحاح، والسنن، واملسانيد، وامل
األصول بابًا يف مؤلفاهتم؛ الستجالء أحكام السن ، وحجيتها. وهبذا النمط، كانت السن  النبوي  مصدرًا ثانًيا لةلتشريع 

 اإلسالمي، والتزم املسةلمون بذلك عةلماًء وأفراًدا.
اين اهلجري، ن سهام األعداء اليت سعت لتهدمي بنياهنا، بدًءا من القرن الثوهلاته املنزل  العةليَّ  لةلسن  النبوي ، فةلم تسةلم م

ه(، تصدَّى بعزٍم لةلرد عةليهم، ودحض شبهاهتم. مثَّ ملا ضعف املسةلمون يف القرون 204غري أنَّ ناصر السن  الشافعي)ت
ل  عصرنتها، ثارًة لةلشبهات، وحماو املتأخرة، استغلَّ األعداء الفرص ؛ ليجددوا هجومهم عةلى السن  النبوي ، تشكيًكا، وإ

 وكانت أبرز اجتاهاهتم متمثةلً  يف االستشراق، والقرآنيني.
بيَد أنَّ عةلماء اإلسالم، يف القرن الرابع اهلجري، تصدَّوا بقوٍة، لتةلك املساعي اليت أرادت النيل من السن  النبوي ، وحتديًدا 

وافتقار  يها، فأوضحوا يف كتٍب متعددة، فضةلها، ومكانتها، وحجيتها،حجيتها، وكانوا باملرصاد لكلِّ من يريد التطاول عةل
األم  إليها، وهبذا الشكل، بقيِت األم  مةلتزمً  بكتاب رهبا، وسن  نبيها، ومل جتِن األعداء وبعض املستشرقني واملستغربني 

 سوى اخلسران.   
 مشكلة البحث

الم، القرون املتأخرة إىل هجماٍت شرسٍ  من قبل أعداء اإلس تربز مشكةل  البحث يف أن السن  النبوي  قد تعرَّضت يف
 وتالمذهتم يف العامل اإلسالمي، وأثاروا عدة شبهاٍت لصدِّ املسةلمني عنها، وتوهني قيمتها، ومن هنا، فإن البحث يسعى
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فنيدها مبنهٍج عةلمي وت إىل إبراز حجي  السن  النبوي ، واستجالء أبرز الشبهات املثارة حول مكانتها، كما ينهض بدحضها

 الحٍب وواضٍح. 
 أسئلة البحث

 جييب البحث عن األسئةل  اآلتي :
 ما مفهوم السن  النبوي ، وما أدل  حجيتها؟ .1
 ما وظيف  السن  النبوي ؟ .2
 ما أبرز شبهات املستشرقني والقرآنيني حول السن  النبوي ؟ .3

 أهداف البحث
 يرنو البحث إىل حتقيق األهداف اآلتي :

 مفهوم السن  النبوي  يف الةلغ  واملصطةلح.استعراض  .1
 استجالء وظيف  السن  النبوي . .2
 عرض أشهر شبهات املستشرقني والقرآنيني ودحضها بأسةلوٍب عةلمي. .3

 خطة البحث
 اإلسالمي لةلتشريع الثاين املصدر بوصفها النبوي  السن : األول املبحث
 واالصطالح الةلغ  يف النبوي  السن  مفهوم: األول املطةلب
 النبوي  السن  حجي  أدل : الثاين املطةلب

 املطةلب الثالث: وظيف  السن  النبوي .
 .احلديث العصر يف اإلسالمي التشريع يف النبوي  السن  مكان  حول شبهات: الثاين املبحث
 املستشرقني. شبهات: األول املطةلب

 املطةلب الثاين: شبهات القرآنيني.
 خامت .

 حسٍن، وينبته نباتًا حسًنا، وأن ينفع به، إنه عةلى كلِّ شيء قدير. واهللَ نسأل أن يتقبةله بقبولٍ 
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 .225، ص13، جلسان العرب، ابن منظور 1
 . 226، ص13املصدر نفسه، ج 2
 .633، ص2، جالمقارنالمهذب في علم أصول الفقه عبد الكرمي بن عةلي بن حممد النمةل ،  3
 . 3، صعلوم الحديث ومصطلحهصبحي صاحل،  4
 . 95، ص1، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين، حممد بن عةلي  5
 .633، 2، جالمهذب في علم أصول الفقه المقارنالنمةل ،  6
 .95، ص1، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين،  7

 
 المبحث األول: السنة النبوية بوصفها المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي

 يروم هذا املبحث التحدث عن السن  النبوي  من حيُث أهنا مصدر ثاٍن لةلشريع  اإلسالمي ، وذلك يف املطالب اآلتي .
 م السنة النبوية في اللغة واالصطالحالمطلب األول: مفهو 

مشتق  من الفعل الثالثي)سنَّ يسنُّ(. ومعناها: الطريق  والسرية مطةلًقا، حسن  كانت أو  السنة لغة: الفرع األول:
. وتطةلق عةلى عدة معاٍن، كالدَّوام، واملثال 2. ويقال: فالن من أهل السن ، أي: أهل الطريق  املستقيم  احملمودة1قبيح 

  چجب   حب  خب     مب  ىب    يئی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ  . ومن األخري قوله تعاىل:3املتَّبع، والشَّريع 
 [.23]الفتح:

 الفرع الثاني: السنة مصطلًحا
 عرَّف أهل كل اختصاص السن  َوفق ختصُّصه، وضمن دائرة عمةله، نسوقها فيما يأيت:

النيب  ىلإ صفٍ  ُخةلقيَّ ، أو َخةلقيَّ ، أو تقريٍر، أو فعٍل، أو قوٍل، السن  عند احملدثني:  تشمل إضاف  .1
. وعةلى 4

 هذا، فالسن  واحلديث مرتاِدفان، أي: يصدق كلٌّ منهما عةلى اآلخر.
، مما خيص األحكام 5تقريٍر" َأو أو فعٍل، قوٍل، من القرآن غري من  النيب عن صدر "ما السن  عند األصوليني: .2

األصوليني يقصرون السن  عةلى إفادهتا ألحد األحكام اخلمس  اليت هي اإلجياب، . ومن هنا، فإنَّ 6التشريعي 
 واالستحباب، واحلرام، واملكروه، واملباح، وهذا هو املقصود بالبحث.

. وهي ما طةلبه الشارع طةلًبا غري جازٍم، 7يطةلق الفقهاء لفظ السن  عةلى ما ليس بواجبٍ   السن  عند الفقهاء: .3
 قب تاركها.ويثاب فاعةلها، وال يعا
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 . 17، ص18، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  8

 
 المطلب الثاني: أدلة حجية السنة النبوية

دلَّ القرآن الكرمي، واحلديث النبوي، وإمجاع املسةلمني، والعقل السةليم عةلى حجي  السن  النبوي ، ونزجي أبرز براهني 
 حجيتها فيما يأيت:

 الدليل األول: القرآن الكريم
 ، وأن طاعته من طاع  اهلل تعاىل، ومنها:الرسولمث  آياٌت عديدة يف القرآن الكرمي تأمر بطاع  

 چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  قول اهلل تعاىل: .1

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    چڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  وقوله سبحانه: [.80]النساء:

 [.92]املائدة: چڍ  ڌ    
واألمر يفيد الوجوب عند خةلوِّه من الصوارف، ، أن هاته اآليات ونظائرها تأمر بوجوب طاع  الرسول  وجه الدليل:

 وال صارف هنا.

  [.4، 3]النجم: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ : عزوجل   قول اهلل .2
 ال يتكةلم من تةلقاء نفسه، بل وحي جاءه من اهلل تعاىل. يستنتج من اآلي  أن الرسول  محل الشاهد:

]  چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ    چ قول اهلل سبحانه:  .3
 [.63النور: 

قرآن  ونواهيه؛ ذلك أن الرسول   هذه اآلي  حتذير رباين من َوبال وعاقب  خمالف  أوامر الرسول  موطن المحجة:

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٿ  ٿچ قال سبحانه:  ميشي عةلى األرض، ومفسِّر تطبيقي له،

 [.44]النحل: چڤ  ڤ   ڤ  ڦ

 .[7: احلشر] چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  چيقول اهلل تعاىل:  .4
 الغنائم يف كانت  وإن واآلي . تعاىل اهلل من أمر  النيب به أمر ما كل  ه( من اآلي :"أن671ويستنبط القرطيب)ت 

 .8فيها" دخل ونواهيه  أوامره فجميع
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ةلَِّجاِت َواْلُمَغي ِّرَاِت َخةْلِق الةلَِّه، حَترمِِي فعل اْلَواِصةَلِ  َواْلُمْستَ ْوِصةَلِ  َواْلَواِِشَِ  َواْلُمْستَ ْوِِشَِ  َوالنَّاِمَصِ  َواْلُمتَ َنمَِّصِ  َواْلُمتَ فَ   ، كتاب الةلباس والزين ، باب:صحيح مسلم 9

 . 1678، ص3، ج2125حلديث:رقم ا
 .328، ص4، ج4606، باب لزوم السن ، رقم احلديث:سنن أبي داودأبو داود سةليمان بن األشعث السجستاين،  10
 .1819، ص9، جعون المعبود شرح سنن أبي داودحممد ِشس احلق العظيم آبادي،  11

 
 َواْلُمْستَ ْوِِشَاِت، اِِشَاتِ اْلوَ  اهللُ  َلَعنَ : »قَالَ  اهلِل بن مسعوٍد رضي اهلل عنهما أنه عبدِ  ومما جيدر باإلملاح هنا، ما ثبت َعن

 أُمُّ : يقال هلا من بين أسدٍ  اْمَرأَةً  لكفبةلغ ذ: قال «اهللِ  َخةْلقَ  اْلُمَغي ِّرَاتِ  لةِْلُحْسنِ  َواْلُمتَ َفةلَِّجاتِ  َواْلُمتَ َنمَِّصاِت، َوالنَّاِمَصاتِ 
 َواْلُمتَ َنمَِّصاتِ  َواْلُمْستَ ْوِِشَاِت، اتِ اْلَواِِشَ  َلَعْنتَ  أَنَّكَ  َعْنكَ  بَ ةَلَغيِن  َحِديثٌ  َما: فَ َقاَلتْ  فَأَتَ ْتهُ  نت تقرأ القرآن،وكا يَ ْعُقوَب،

 «اهللِ  ِكَتابِ   يف  َوُهوَ  ؟ اهللِ  َرُسولُ  َعنَ لَ  َمنْ  أَْلَعنُ  اَل  ِل  َوَما: »اهللِ  َعْبدُ  فَ َقالَ  اهلِل، َخةْلقَ  اْلُمَغي ِّرَاتِ  لةِْلُحْسنِ  َواْلُمتَ َفةلَِّجاِت،
 :َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  قَالَ  َوَجْدتِيِه، َلَقدْ  رَأْتِيهِ ق َ  ُكْنتِ   لَِئنْ :"فَ َقالَ  َوَجْدتُُه. َفَما اْلُمْصَحفِ  َلْوَحيِ  بَ نْيَ  َما قَ رَْأتُ  َلَقدْ : اْلَمْرأَةُ  فَ َقاَلتِ 

 .9["7: احلشر] چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  چ
 الدليل الثاني: السنة النبوية

 دلَّت السن  النبوي  عةلى حجيتها، ومنها:
 رجل يوشك أال معه. ومثةله الكتاب أوتيت إىن أال: »قال أنه  اهلل رسول عن معديكرب بن املقدام عن .1

 حرام من يهف وجدمت وما فأحةلوه، حالل من فيه وجدمت فما القرآن، هبذا عةليكم يقول أريكته، عةلى شبعان
 عنها ىنيستغ أن إال معاهد لقط  وال السبع، من ناب ذى كل  وال األهةلى، احلمار حلم لكم حيل ال أال فحرموه.
 .10 «صاحبها

 :" ومثةله معه" السن  النبوي .أن املرام من قوله  محل الشاهد:
 وجهني: حيتمل احلديث "هذا:وجه الدليل من احلديث، قائالً  ه(458وجيةلِّي البيهقي)ت

 املتةلو. الظاهر من أويت ما مثل املتةلو، غري الباطن الوحي من أويت أنه أحدمها: 
 وخيص، فيعم، لكتاب،ا يف ما يبني أن له أذن أي: البيان. من مثةله وأويت يُتةلى، وحًيا الكتاب أويت أنه معناه أن والثاين: 

 من املتةلو الظاهرك  به العمل ولزوم احلكم، وجوب يف ذلك فيكون ذكر، له الكتاب يف ليس ما فيشرع عةليه، يزيد وأن
 .11القرآن"
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 . 1819، ص9املصدر نفسه، ج 12
 .329، ص4، ج4606، باب لزوم السن ، رقم احلديث:سنن أبي داودأبو داود سةليمان بن األشعث السجستاين،  13
 . 401، صالرسالةحممد بن إدريس الشافعي،  14
 .97، 96، 1، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين،  15
 . 80، ص2، جاإلحكام في أصول األحكامابن حزم،  16
 .299،ص4، جمعالم السنن، اخلطايب 17

 
 يف ذكر له ليس مما ، اهلل رسول شرعها اليت السنن خمالف  أنَّ احلديث حتذيٌر من ه(388وقد استنبط اخلطايب)ت

 السن  النبوي  كواوتر  القرآن، بظاهر تعةلقوا الضال ؛ ذلك أن هؤالء الفرق من والروافض اخلوارج، إليه ذهب ما عةلى القرآن،
وا لةلكتاب، تبيانًا جاءت اليت  .12وضةل وا فتحريَّ

 مريأ من األمر يأتيه أريكته عةلى متكًئا أحدكم ألفنيَّ  ال: »قال  النيب عن أبيه عن رافع أيب عن عبيداهلل بن .2
 .13«اتبعناه اهلل، كتاب  ىف وجدنا ما ندري، ال فيقول: عنه، هنيتُ  أو به، أمرتُ  مما

 مل وإن هلم، الزم نهأ وإعالُمهم اهلل رسول عن اخلرب الشافعي مغزى الدليل من احلديث بقوله:"ويف هذا تثبيتُ  وقد أبان
 .14اهلل" كتاب  يف حكمٍ  نصَّ  له جيدوا

 الدليل الثالث: اإلجماع
 .15أمجع املسةلمون عةلى حجي  السن  النبوي  واستقالليَّتها يف تشريع األحكام

 ال ولكان األم ، بإمجاع كافرًا  لكان القرآن يف وجدنا ما إال نأخذ ال قال: امرًءا أن "ولوه(: 456ابن حزم)ت يقول
 وال صالة اسم عةليه يقع ما أقل هو ذلك ألن الفجر؛ عند وأخرى الةليل غسق إىل الشمس دلوك بني ما ركع  إال يةلزمه
 اجتمعت قد ممن الرافض  غالي  بعض هذا إىل ذهب وإمنا واملال، الدم حالل مشرك كافر  هذا وقائل ذلك، يف لألكثر حدَّ 

 .16كفرهم"  عةلى األم 
 اهلل، كتاب  عةلى وهفاعرض احلديث جاءكم "إذا بالتشريع، الُسنَّ ِ  استقالل بعدم القائةلون يرتكز عةليه الذي احلديث وأما
 .17الزنادق  له، ووضعته أصل ال باطل حديث فإنه فدعوه". خالفه وإن فخذوه وافقه فإن

 الدليل الرابع: المعقول
دلَّ العقل عةلى حجي  السن  النبوي ؛ ذلك أنَّ اهلل تعاىل أوجب عةلى الناس واجباٍت جممةل  كالصالة، وشرع هلم أحكاًما 
عام  كالشورى، وبر الوالدين وغري ذلك، ومل يوضِّح القرآن الكرمي تفصيل هاته الواجبات واألحكام، ويستحيل عقاًل 

 خاطب بالقرآن الكرمي أداء تةلك الفرائض، وتنفيذ تةلك األحكام واستنباط ذلك ومعرف  كيفيته، ومن هنا، عةلى املكةلَِّف امل
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 .355-354، الجهود المبذولة في حجية السنة في القرن الرابع عشر الهجريحممد الزحيةلي،  18
 .90، صالرسالةالشافعي،  19
 . 380-379، ص السنة ومكانتها في التشريع اإلسالميمصطفى السباعي،  20

 
لتبني ذلك اإلمجال قوالً وعماًل، ملا منحه  اهلل تعاىل من سةلط  البيان. وعةلى هذا، يوجب العقل اجملرد  أتى رسول اهلل 

 .  18االحتجاج بالسن  النبوي  والرجوع إليها، وإال وقف حائرًا مضطربًا أمام تطبيق القرآن الكرمي، ومجد
 المطلب الثالث: وظيفة السنة النبوية في التشريع اإلسالمي

البحث بوظيف  السن  النبوي  الدور التشريعي املنوط هبا، وموقعها من تشريع األحكام، ومهامُّها. وقد خلَّص يقصد 
 ُسنن أن يف خمالًفا العةلم أهل من أعةلم مل ":ه( مؤسس عةلم أصول الفقه وظيف  السن  النبوي ، فقال204الشافعي)ت

 : ويتفرَّعان جْيَتِمعان والوجهان .وجهني عةلى منها فاجتمعوا وجوٍه، ثالث ِ  من النيب
َ  كتاب،  نص فيه اهلل أنزل ما: أحدمها  الكتاب. نصَّ  ما مثلَ  اهلل رسول فبَ نيَّ

  .يهماف خيتةلفوا مل الةلذان الوجهان وهذان أراد؛ ما معىن اهلل عن فبنيَّ  كتاب،  مجةل َ  فيه اهلل أنزل مما: واآلخر 
 .19كتاب"  نصُّ  فيه ليس فيما اهلل رسول سنَّ  ما: الثالث والوجه

 ويف هاته الفقرة، جةلَّى الشافعي أبرز وظائف السن  النبوي ، وهي ثالثٌ :
تأيت السن  النبوي  مؤكدة حلكٍم نصَّ عةليه القرآن الكرمي، وأمثةل  ذلك تةلك األحاديث اليت أفادت وجوب  الوظيفة األولى:

 أركاهنا. الصالة والزكاة، واحلج، والصوم، دون تطرٍق إىل شروطها، و 
 تنهض السن  النبوي  بتبيان وتفصيل جممل القرآن الكرمي، وتقييد مطةلقه، وختصيص عامه. الوظيفة الثانية:

 وتوضيح كامها.أح وسائر وسجودها، وركوعها، مواقيتها، يف اختالفها عةلى لةلصةلوات ومن مناذج هذا القسم: بيان السن 
حج  كامأح وكذلك اليت مل ينص عةليها القرآن، الصوم أحكام وإبان  واألنصب . واألوقات، املقادير، من حيث الزكاة

ملا أمجل  بيانًا وقع اممَّ  وغريه، القصاص من واجلنايات واملعامالت املالي ، واألحوال الشخصي ، والذبائح، بيت اهلل تعاىل،
 القرآن. وأغةلب السن  النبوي  راجٌع إىل هذا القسم. يف

من أمثةل  هذا و  تأيت السن  النبوي  حبكٍم غري منصوص عةليه يف الكتاب، بل استقةلت السن  يف تشريعها. الوظيفة الثالثة:
 احملصن، البكر زاينال ورجم الشفع ، وأحكام َخالَِتَها، أَو َوَعمَِّتها املرأة بني اجلمعِ  أثبتت حرم  اليت القسم: األحاديث

 .20ذلك وغري اجلدة، وإرث البكر، الزاين وتغريب
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 . 9، ص، المستشرقون والسنةسعد املرصفي 21
 . 49، صالعقيدة والشريعة في اإلسالمجولدتسيهر،  22
 . 49، ص اتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثهاحممد أبوالةليث اخلري آبادي،  23

 
 المبحث الثاني: شبهات حول مكانة السنة النبوية في التشريع اإلسالمي في العصر الحديث.

يتحدَّث هذا املبحث عن تةلك الشبهات، واالهتامات اليت يوجِّهها املستشرقون املغرِضون، والقرآنيون إىل مكان  السن  
 النبوي  يف الوقت احلديث، وذلك فيما يأيت.

 المستشرقينالمطلب األول: شبهات 
لشرق. واملقصود هنا ا لرُتاث الَشْرِقيِّنيَ  غري من حيث العموم عةلى الدراسات اليت تنهض هبا االْسِتْشرَاق لفظ يطةلق

 .21الدراسات الغربي  اليت تتعةلق مبقومات الشرق اإلسالمي كعقيدته، وثقافته، ولغته، وتارخيه، وحضارته
 تقاليد الوراثية.الشبهة األولى: السنة هي جوهر العادات وال

وهي عبارٌة  دميًا،ق اإلسالمي  األُمَّ  وتفكري الُسنَّ  النبوي  ما هي إال جوهر العادات، ادعى املستشرق )جولد تسيهر( أنَّ 
 .22األول واألمر املقدَّس ، العادة عن

ال ندري من أين استقى املستشرقون هاته الشبه ؛ ذلك أنَّ السن  النبوي  احتضنت كل جماالت  تفنيد هاته الشبهة:
احلياة اإلنساني ، من العقائد، والعبادات واملعامالت املالي ، واألحوال الشخصي ، واألخالقيات، وغري ذلك، واألحاديث 

ها؛ إذ كان أهل مك  عةلى الشرك، والكتاب والسن  جاءا الواردة يف هذا الشأن أتت مؤسِّس  ال مقةلِّدة وحاكيً  ملا قبةل
لتقرير التوحيد، وضد الشرك. ومل يكن لةلصالة والزكاة وجود يف عاداهتم وتقاليدهم، ولئن كان احلج موجوًدا فيهم، ولكن  

لبسها اإلسالم أ كانوا يؤدونه عةلى طريقتهم، وقد جعةله اإلسالم عةلى طريقته خمتةلف  متاًما مع ما عندهم، أما األخالق فقد
 .23لباسه، ورتب عةليها الثواب األخروي

 الشبهة الثانية: السنة النبوية خليطٌة من العقائد والديانات والعادات القديمة
يقول جولد تسيهر:" مل تندمج يف احلديث أمور القانون والعادات والعقائد واألفكار السياسي ، بل قد لف فيه كل ما 

الشخصي. وكذلك األمور الغريب  عنه، وقد غري هذا الغريب املستعار تغيريًا أبعده عن أصةله ميةلكه اإلسالم من حمصوله 
املأخوذ منه، وضم ذلك كةله إىل اإلسالم. فهناك مجل أخذت من العهد القدمي، والعهد اجلديد وأقوال الربانيني، أو 

الم فرس واهلنود. كل ذلك أخذ مكانه يف اإلسمأخوذة من األناجيل املوضوع  وتعاليم الفةلسف  اليوناني  وأقوال حكم ال
 عن طريق احلديث". مث يستطرد ويقول:" وعن هذا الطريق دخل اإلسالم، وتسرب إليه كنز كبري من القصص الديني ، 
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 . 52-51، ص العقيدة والشريعة في اإلسالم 24
 . 515-514، ص1، جموقف المدرسة العقلية من السنة النبويةاألمني الصادق األمني،  25
 .517،ص1املصدر نفسه، ج 26
 .50، صاتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثها، نقالً عن: أبوالةليث آبادي، 53، صالعقيدة والشريعة في اإلسالم جولد تسيهر، 27

 
حىت إذا ما نظرنا إىل املواد املعدودة يف احلديث، ونظرنا إىل األدب الديين اليهودي، فإننا نستطيع أن نعثر عةلى قسم  

 .24ري دخل األدب الديين اإلسالمي من هذه املصادر اليهودي "كب
إن شخصي  اإلسالم مستقةلٌ  متاًما عن كل الديانات، والفةلسفات، بعقائد، وعباداٍت، وأحكاٍم دحض هذه الشبهة: 

 خاص .
الشمول والعموم. ببيان ذلك: أنَّ اإلله يف التوراة احملرف له تصور خاص يتعةلق ببين إسرائيل وأنبيائهم، وال يتصف 

واإلجنيل احملرف مشتمٌل عةلى فكرة التثةليث املناقض  لةلوحداني . والرسول ترعرع ونشأ يف بيئٍ  جاهةلي  جعةلت من األصنام 
واألوثان آهلً . ولةلهنود أدياٌن عديدة وعبادات خمتةلف  جتمع بني الوثني  الساذج  واآلراء الفةلسفي ، عبدوا احليوانات وقوى 

ذلك. أما اجملوسي  اليت هي دين الفرس وغريهم فكان عندهم إهلان: النور ميثل إله اخلري، والظةلم  متثل إله  الطبيع  وغري
الشر، وعبدوا النار. وقد أنكر اليونانيون والبابةليون من الفالسف  والصابئ  النبوات، ويعبد الصابئ  الكواكب واهلياكل، 

دها ق. أما الصوفي  فقد احنرفت عن الصراط املستقيم واختةلطت عقائويقدس الفالسف  العقل ويقولون بالوجود املطةل
 . 25بالفةلسفات اهلندي  والفارسي  واليوناني  وغريها، كعقيدة احلةلول، واالحتاد، والفناء

ومن غري املمكن أن تضحى هاته النحل الفاسدة، والعقائد املنحرف  مصدرًا لعقيدة التوحيد اخلالي  من شوائب الشرك  
منها مجيًعا دين اإلسالم الذي ال اختالف  وإذا كان هذا حال هذه العقائد والنحل، فكيف استقى رسول اهلل كةلها، 

   26فيه وال تباين؟
 الشبهة الثالثة: السنة النبوية أثٌر من آثار التطور الديني في القرون األولى.

 يف لإلسالم واالجتماعي والسياسي الديين لةلتطور نتيج  إال ليس احلديث من األكرب القسم "إن: جولدتسيهر يقول
 .27والثاين" األول القرنني

چ  چ  چ ، يقول سبحانه، إن اهلل عزوجل قد أكمل رسال  اإلسالم، قبل وفاة الرسول  دحض هذه الشبهة:

وهذه اآلي  من أواخر مانزل من [، 3]املائدة: چ  ڎچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 األسس الكامةل  لإلسالم قبل وفاته، وذلك مبا أنزل اهلل عةليه يف كتابه، ومبا سنه  القرآن الكرمي، وقد وضع الرسول 
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 . 196-195، ، السنة ومكانتها في التشريع اإلسالميالسباعي  28
 .20، صومن أيدهما من المستغربينالرد على مزاعم المستشرقين جولد تسيهر ويوسف شاخت عبد اهلل بن عبد الرمحن اخلطيب،  29
 . 44، ص2، جموقف المدرسة العقلية من السنة النبويةاألمني الصادق األمني،  30
 . 49، صالعقيدة والشريعة في اإلسالم 31
 .22، 21، صالرد على مزاعم المستشرقين جولد تسيهر ويوسف شاخت ومن أيدهما من المستغربينعبد اهلل بن عبد الرمحن اخلطيب،  32

 
  ناضج واإلسالم إال مل ميت الرسول وعةلى هذا، فإن  .عةليه الصالة والسالم من تشريعاٍت، وقوانني، وتعةليمات شافي 

 .28تسيهر جولد يدعي كما  يافع طفل ال كامل،
أضف إىل ذلك، أنَّ العناي  الفائق  اليت بذهلا جهابذة مصطةلح احلديث، وحنارير هذا العةلم، من توثيٍق لةلسن  النبوي ، 

 .29ووضع قواعد عةلمي  لضبط احلديث تدحض شبه  كون السن  النبوي  نتيجً  لةلتطور التارخيي واالجتماعي، والديين
شعائر اإلسالم من فرائض وسنن وأخالق إىل البالد واألقطار اليت فتحوها، ونشروها  ب رسول اهلل وقد محل أصحا 

هنالك، وليس مث  اختالف بني عبادة املسةلم يف ِشال إفريقيا، وجنوب الصني، ولو كانت السن  النبوي  نتيج  لةلتطور، 
 .30البةلدان من مسافاٍت شاسع ٍ ملا وجدت هاته املطابق  بني العبادات مع ما بني تةلك األصقاع و 

 الشبهة الرابعة: اتهام الصحابة بوضع الحديث
 طابع ةليهاع أحاديث هناك بل وحدها املتأخرة لألجيال املوضوع  األحاديث نعزو أن نستطيع واليقول جولدتسيهر: "

 .31"القدامى اإلسالم رجال عمل من هي أو الرسول، قاهلا إما وهذه القدم،
 داحضٌة بما يأتي:هاته الشبهة 

ينبغي التمييز بني احتمال وقوع الكذب من راٍو، وبني وقوع الكذب حقيقً ؛ ذلك أنه مل يثبت بدليٍل قاطٍع وقوع الكذب 
عةلى وجه التعمد. مث إنَّ عدال  الصحاب  ثابتٌ  بالكتاب، والسن ، وإمجاع  من صحايب معروف بالرواي  عن الرسول 

 زنديق، أنه فاعةلم  اهلل رسول أصحاب من أحًدا ينتقص الرجل رأيتَ  إذا»:الرازي ُزرع  أبو أهل السن  واجلماع . يقول
 أن نيريدو  الزنادق  وهؤالء الصحاب ، إلينا كةله  ذلك أدى حق، وإمنا به جاء وما حق، والقرآن حق، الرسول أن وذلك
 نفس هو الصحاب   عدال نقض من وغريهم املستشرقني . ومرام«أوىل هبم فاجلرح والسن ، الكتاب ليبطةلوا شهودنا جيرحوا

 .32أبوزرع  ذكره ما
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 .295،ص1، جمقدمة ابن الصالحابن الصالح،  33
 . 116،ص اتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثهاأبوالةليث اخلري آبادي،  34
. احلديث رواه مسةلم بةلفظ:" ال تكتبوا عين، ومن كتب 22، صشبهات القرآنيين، نقال عن: عثمان بن معةلم حممود بن شيخ عةلي، 7مقام حديث،  35

 .2298،ص4، ج3004يمحه"، باب التثبت يف احلديث وحكم كتاب  العةلم، رقم احلديث:عين غري القرآن فةل
 .541، ص4، ج1658، باب األذان، رقم احلديث: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانابن حبان،  36
 .125، ص5، ج9307، باب اإليضاع يف وادي حمسر، رقم احلديث:سنن البيهقي الكبرىالبيهقي،  37
 . 62،ص2، ج1654باب اخلطب  أيام مىن، رقم احلديث:  ،صحيح البخاري 38

 
يعِ  تعديل َعةَلى جُمِْمَع ٌ  األم  ِإنَّ  ويف هذا املضمار، يقول ابن الصالح:" ُهُم، فنتالبس ال ومن الصََّحابَِ ، مجَِ  فكذلك ِمن ْ

سبحانه  – الةلَّهَ  وكأنَّ  اْلَمآثِِر، ِمنَ  مْ هلَُ  مَتَهَّدَ  َما ِإىَل  َوَنَظرًا هبم، لةلظَّنِّ  إحسانًا اإلمجاع؛ يف  هِبِم يُعَتدُّ  الَِّذينَ  العةلماء بِِإمْجَاعِ 
 .33الشَّرِيَعِ " نَ َقةَل َ  ِلَكْوهِنِمْ  عةلى ذلك؛ اإلمجاع أَتَاحَ  - وتعاىل

 المطلب الثاني: شبهات القرآنيين
ندي ، تنادي بعدم الثالث عشر اهلجري يف شبه القارة اهليقصد البحث بالقرآنيني تةلك احلرك  اليت ظهرت يف أوائل القرن 

االحتجاج بالسن  النبوي  يف األمور التشريعي ، حتت اسم) أهل القرآن(؛ ذلك العتمادهم عةلى القرآن الكرمي وحده دون 
 .34السن  النبوي 

 الشبهة األولى: لم تكن السنة النبوية شرًعا في عهد الرسول
 القرآن، منهجك  منهجا وسةلم عةليه اهلل صةلى اهلل رسول هلا لوضع الدين من جزًءا السن  كانت  لو"قال غالم أمحد برويز: 

 عةليه اهلل ه صةلىلكن   حمفوظ، شكل عةلى ألمته الدين يعطي أن يقتضي النبوة مقام ألن.. واملذاكرة، واحلفظ الكتاب  من
 غري عين تكتبوا ال: ولهبق كتابتها  عن هنى بل لسن ته، شيئا يفعل ومل اهلل، لكتاب املمكن  الوسائل بكل   احتاط وسةلم

 .35"فةليمحه القرآن غري عين كتب  ومن القرآن،
 تنتقض هذه الشبه  مبا يأيت:ردُّ هذه الشبهة: 

حبفظها، وتبةليغها، واحلثِّ عةلى مذاكرهتا، والدعوة إىل اتباعها،    لو مل تكن السن  النبوي  شرًعا، ملا أمر الرسول .1
 .37، و"خذوا عين مناسككم"36كما قال:"صةلوا كما رأيتموين"

 .38َساِمٍع" من أَْوَعى ُمبَ ةلَّغٍ  فَ ُربَّ  اْلَغاِئَب. الشَّاِهدُ  :" لُيبَ ةلِّغقوله  .2
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 . 401، صالرسالةالشافعي،  39
 . 227، صالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةخادم حسني،  40
 .  410،المدخل إلى السنن الكبرىالبيهقي،  41
 .560-3،559، صالنكت على مقدمة ابن الصالحالزركشي،  42
 . 130، ص18، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  43

 
 وحفِظها قالتهم استماع إىل اهلل رسول نََدب بقوله:" فةلمااستبان اإلمام الشافعي ناصر السن  وجه احملج  من احلديث 

 إمنا ألنه إليه؛ ىأد من عةلى احلج  به تقوم ما إال عنه يُؤدَّى أن يأمر ال أنه عةلى دلَّ : واحدٌ  واالْمُرءُ  يؤدِّيها، امرًءا وأدائها
 الفقهَ  محل قد نهأ عةلى ودل .ودنيا دينٍ  يف ونصيح  ويعطى، يؤخذ ومالٌ  يُقام، وحدٌّ  جُيتَ َنب، وحرام حالل، عنه يُؤدَّى
 .39فقيًها" فيه يكون وال حافظًا، له يكون فقيه، غريُ 

مث إن"املكتوب يف حد ذاته ال يكون حج  حىت يقوم الدليل عةلى صدق نسبته إىل كاتبه، بيد أن تشكيل اجملتمع  .3
 .  40أقوى حج ، وأكثر ضمانًا من املكتوب يف الكراريس دون نزوله إىل حميط العمل" العمةلي عةلى السن  

 هذا بني التعارض ظاهر دفع يف أما مسأل  النهي عن كتاب  احلديث، فقد اجته عةلماء اإلسالم عدة اجتاهاتٍ  .4
 وبني أحاديث أخرى تأذن بتدوينه، وأبرزها اجتاهان: احلديث الناهي عن تدوين احلديث،

 .له ناسخ  النهي، فهي حديث عن متأخرة اإلذن أتت أحاديث أي: إن النسخ، اجتاه :تجاه األولاال
 :طرائق وفيه بني املنع واإلذن، اجلمع اجتاه :االتجاه الثاني

 الكتاب  عن هنى أو ه،حبفظ وثق ملن عنه الكتاب  عن وهنى النسيان، عةليه خشي ملن عنه الكتاب  يف أذن:" البيهقي قال
 .41"منه أمن حني عنه الكتاب  يف وأذن االختالطَ  عةليهم من خاف عنه

 :فقال بينهما اجلمع يف أخرى وجوًها ه(794الزركشي)ت يف حني ذكر
 وقت كل  يف رأيط النسخ ألن وسةلم؛ عةليه اهلل صةلى النيب البشر سيد حبياة خمصوص الكتاب  عن النهي أن: "أحدها
 عةليه اهلل صةلى النيب اهب خطب اليت اخلطب  كتاب   يف له أذن ملا شاه أيب حديث له ويشهد باملنسوخ، الناسخ فيختةلط
 وسةلم.

 . احلفظ فيقلَّ  حيفظ، وال يكتب ما عةلى الكاتب يتكل لئال النهي أن: الثاين 
  .42"به يضاهى كتابا  القرآن مع يتخذ أال: الثالث
  .43والعةلم أمٌر سائغٌ  احلديث كتاب   عةلى أنَّ  املسةلمون أمجع مث األول، العصر يف كان  االختالف هذا .5

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 16 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 . 117، صاتجاهات في دراسات السنة، نقالً عن: أبوالةليث اخلري آبادي، 81املباحث ، لةلجكرالوي: ص 44
 .85،ص17، جالجامع ألحكام القرآن 45
 . 215، صالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةخادم حسني إهلي خبش،  46

 
 الشبهة الثانية: ليست السنة وحًيا من اهلل تعالى.

 األحاديث عضب نسب  صح  جدالً  فرضنا ولو بالوحي، اهلل أنزله ما باتباع إال نؤمر مل إنا: "جكرالوي اهلل عبد يقول
 .44وجل" عز اهلل من منزل بوحي ليست ألهنا االتباع؛ واجب  تكون ال نسبتها صح  مع فإهنا ، النيب إىل قطعي بطريق

 هذه الشبه  منقوضٌ  ومنحةلَّ  مبا يأيت: دحض هذه الشبهة:
دلَّ القرآن الكرمي يف آياٍت عديدة عةلى أنَّ السن  النبوي  وحي من عنداهلل تعاىل عةلى رسوله، ومن أبرز تةلك  .1

[. قال القرطيب:"فيها 4، 3]النجم: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ  اآليات قول اهلل تعاىل:
وعةلى قدر املرام مرَّ الكالم عةلى هذه املسأل  عند استعراض أدل   . 45أيًضا دالل  عةلى أن السن  كالوحي املنزل"

 حجي  السن  النبوي .

ک  ک  ک   گ  گ        ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک چ : نبيه  وجل عن قول اهلل عز .2

 . [47-44:احلاق  ] چگ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ    
عةلى اهلل تعاىل شيئا مل يوحه إليه،  -حاشاه أن يفعل ذلك – أخرب اهلل تعاىل بأنه لو افرتى الرسول  وجه الشاهد:

فإن مآل هذا الفعل وخيٌم وشنيٌع، وإن املني  خترتمه يف حينه، فهل يتصور بعد هذا التهديد الشديد أن يصدر عن الرسول 
 !َّ46حكٌم مبناه اهلوى والنفس، كال. 

 چ: - سبحانه- قوله يف وذلك وأطعنا، مسعنا يقولوا أن  اهلل رسول مع شأهنم بأن املؤمنني تعاىل اهلل وصف .3

ۈئ  ېئ  ېئ    ۈئې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ

 .[51:]النور چ
 إمجاع املسةلمني سةلًفا وخةلًفا عةلى أن السن  وحي من اهلل تعاىل. .4

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 17 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 . 54، صالقرآنيينشبهات ه ، نقال عن: 1321عدد: شعبان  39جمةل  إشاع  القرآن: 47
 .75-74، صشبهات القرآنيين حول السنة النبويةحممود حممد مزروع ،  ، نقال عن:238القرآنيون: ص 48
 . 238، ص القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، نقالعن: 446شاهكار رسالت، ص 49
 . 239، صالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةخادم حسني إهلي،  50
 . 77، صة النبويةشبهات القرآنيين حول السن 51

 
 الشبهة الثالثة: السنة سبب فرقة المسلمين.

 بقوا ما وحد،م فكر مكتب يضمهم وال لواء جيمعهم ولن املسةلمني، عن والتشتت الفرق  ترتفع ال: "جكرالوي يقول
 .47"وعمرو زيد بروايات متمسكني

 .48"اهلل رسول طاع  يف املوضوع  كتبهم  يرتكوا مل ما ويقول حشمت عةلي:" لن تتحقق وحدة املسةلمني
 أعجمي ، ؤامرةم من جزء أهنا مع البشري ، التصورات كل  - السن  كتب  أي - الكتب هذه تقديس فاق قد"برويز: يقول

 إال الست  الصحاح أصحاب فما" فيقول: هبا، القائمني ويبني املؤامرة تةلك يفسر مث وأهةله". اإلسالم من النيل استهدفت
العرب مل  نبينهم، والشيء احملري لةلعقول أ اجلزيرة لساكن وجود ال إيرانيني، مجيًعا جندهم لذا املؤامرة، تةلك من جزء

 .49"يسهموا يف هذا العمل البناء
 ه الشبهة: ردُّ هذ
لو كانت السن  سبًبا يف تفرق  صفوف املسةلمني، لتوحد القرآنيون ال ذين أزالوا السن  يف حياهتم، وملا كانوا فرقا  .1

 آراؤهم يف الصالة، تباينت متعددة، ويف فرتٍة وجيزة، وملا صدرت من رؤسائهم آراء متناقض ، وعةلى سبيل املثال:
 أهنا يزعم  منهموكل واحدٍ  والةليةل ، اليوم يف مرتني والرابع ثالثا، وثالث أربًعا، وآخر مخًسا، بأدائها قائل فمن

. وهبذا تبني 50حرج وال عنه فحدِّث واهليئ  الركعات، عدد حيث من جزئياهتا يف اختالفهم وأما القرآن. صالة
 توحدهم، بل زاد من حدة اختالفاهتم.أن انسالخهم عن السن  مل تفض إىل 

 مالك إلماما بأن تدوين السن  النبوي  بدأت من " فمردوٌد، أما دعوى أن تدوين السن  النبوي "مؤامرٌة أعجمي " .2
 بقي  جاءو  مسنده، يف القرشي احلميدي بعده وجاء. موطَّئه يف وذلك - اهلل رمحه - اهلجرة دار إمام أنس بن

 عرب مجيعهم لاألوائ وهؤالء التدوين، تتابع وهكذا مسنده، يف حنبل بن أمحد اإلمام عصره يف الصاحل السةلف
 مذيالرت  واإلمام مسةلم فاإلمام. وافرتاء كذب  العجم من واضعيها أن فدعواهم الست ، الكتب عن أما. صرحاء
 51ةلمني؟"املس عةلى مؤامرة بذلك صنعوا وإهنم العجم؟ من إهنم يقال فكيف العرب، من مجيعهم داود أبو واإلمام
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 .55، صشبهات القرآنيين 52

 
 وهب نب اهلل عبد وموطأ أنس، بن مالك موطأ مثل واليمن، والعراق احلجاز عةلماء ألفها الست  الكتب هذه أصول وإن

شيخ مك   ين عي بن سفيان وجامع القرشي، احلميدي ومسند الشافعي، وسنن ذئب، أيب ابن وموطأ مالك، اإلمام تةلميذ
 .52وغريهم
 الخاتمة

 كتاب  البحث، أِزف أوان تسطري أهم نتائج البحث:بعد  
لةلسن  النبوي  مكانٌ  عةلي  يف اإلسالم، وهي حجٌ  شرعيٌ  أثبت ذلك القرآن الكرمي، والسن  النبوي  نفسها،  .1

 واملعقول، وأطبق عةلى ذلك فقهاء اإلسالم.
تقييد تفصيةلها جململ القرآن، و من أبرز وظائف السن  النبوي  تأكيدها ألحكاٍم مقررة يف القرآن الكرمي، أو  .2

مطةلقه، وختصيص عامه، وتفسري مبهمه، أو تأيت السن  النبوي  حبكٍم جديٍد غري منصوٍص عةليه يف القرآن الكرمي، 
 فتستقلُّ بتشريع ذلك احلكم.

يك كأدرك أعداء اإلسالم أمهي  السن  النبوي  يف حياة املسةلمني، ومكانتها الرفيع ، فبذلوا أقصى ُجهدهم لةلتش .3
فيها، وإثارة الشبهات حوهلا، سنًدا ومتًنا، وتنقيص قيمتها التشريعي ؛ ذلك أنَّ هدم السن  النبوي  هٌدم لإلسالم 
نفسه. بيَد أنَّ جهودهم قوبةلت برد عةلمي رصني وأصيل من قبل حنارير عةلماء اإلسالم، فدحضوا تةلك الشبهات، 

 ومصدر قوهتا، وعةليها عدم االحنراف عنها قيَد شعرٍة.وأشعروا األم  بأنَّ السن  النبوي  نبض حيويتها، 
مث  اجتاهات عديدة يف التشكيك يف السن  النبوي ، وإثارة الشبهات حوهلا، استعرض البحث اثنني منها، ومها:   .4

قد و  اجتاه املستشرقني الذين شككوا يف السن  النبوي ، سنًدا ومتًنا، واجتاه القرآنيني الذين أنكروا السن  النبوي ،
عرض البحث أبرز شبهات االجتاهني، وانتهض بالرد عةليها، واستبان بأهنا شبهاٌت داحضٌ ، وشكوك باطةل  يف 

 ميزان البحث العةلمي. 
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 قائمة المصادر والمراجع

بريوت،  عريب،ال الرتاث إحياء ،دارصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو .1
   .1392 الثاني ، الطبع 

 العةلمي ، ملطبع ا ،السنن معالم باخلطايب، املعروف البسيت اخلطاب بن إبراهيم بن حممد بن محد سةليمان أبو .2
 م.1932 ه /1351 األوىل: حةلب، الطبع 

، الحالنكت على مقدمة ابن الصالشافعي،  الزركشي هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد أبو .3
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