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 المقدمة
ر أنفسنا ومنن سنيتاأ أامالننا، إن الحمد هلل، نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرو 

مننن يهننده اهلل ضننل م ننن لننه، ومننن ي نن ن ضننل نننادل لننه، وأشننهد أن ك إلننه إك اهلل وحننده ك شننري  لننه 
 .ابده ورسوله ا  وأشهد أن محمد

 .(201: امران  نآ(. )يا أيها الذين ءامنوا اتقوا اهلل حق تقاته وك تموتن إك وأنتم مس مون)

 :أما بعد 

ديث كتاب اهلل، وخير الهدل ندل محمند صن ا اهلل ا ينه وسن م، وشنر ا منور ضإن أصدق الح
 .محدثاتها، وكن محدثة بداة، وكن بداة  للة وكن  للة ضي النار

شننديدا، ضنني  مننن  ا  تعصننا الفننتن بممننة محمنند صنن ا اهلل ا يننه وسنن م اصننفا، وتمننو  بهننا مو نن
ابد النكباأ، وتت رع النويلأ، تتق نب منن اخت طأ ضيه الشبهاأ بفتنة الشهواأ، وا مة اإلسلمية تك

إلننا ريرنننا مننن  الت ننريا الشننني  بغيننر حننق،إلننا ضتنننة  ،والتبنندي  ضمننن ضتنننة التكفيننر محنننة إلننا محنننة،
ناني  اما يبثه أاداء نذه ا مة من سموم، بهدا إبعادنا ان ديننا بشنتا الوسناتن،  الفتن والمحن،

 .- بحانه العصمة والرشادنسمله س –ولسنا ندرل ما يستقب نا بعد ذل  

ون ننا مننن  - كمننا ثبننأ ذلنن  اننن النبنني صنن ا اهلل ا يننه وسنن م - والسننعيد حقننا مننن  نننب الفننتن
نذه المحنن، ولنن ين نو أحند منن ننذه الفنتن والمحنن إك باتبناع شنرع اهلل القناتم ا نا الندلين الشنراي، 

 - ا ا مننة ا خيننار بفهننم سنن ،واكاتصننام بكتنناب اهلل وسنننة نبيننه المصننطفا صنن ا اهلل ا يننه وسنن م
 .-ر ي اهلل انهم

بنين يندل القنارل الكنريم، بهندا إبعناد الشنبهة  ن ن  ننذا البحنث ضي ظن الواق  المشار إلينه،و 
ان السنة النبوية المطهرة، المحفوظة بحفنظ كتناب اهلل، والف نن ك نه هلل تعنالا وحنده ضني إانداد ننذا 

 .هلل ا يه وس مسنة الحبيب المصطفا ص ا ا البحث، الذل أداض  ضيه ان

أنميننة السنننة : وقنند قسننمأ نننذا البحننث إلننا ثلثننة ضصننون، حيننث بينننأ ضنني الفصننن ا ون منننه
ا  ماع ا مناء ا منة و معتمدا ضي ذل  ا ا كتاب اهلل وسنة رسون اهلل ص ا اهلل ا يه وس م،  ؛النبوية

 .س فا وخ فا
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صن ا اهلل ا ينه  -اهلل ون ننة رسنند الندضين ا نا سننيه مدى الحقنو حأ ض: ن الثانينوضي الفص
 .من أاداء اإلسلم قديما وحديثا - وس م

 .لموقا المستشرقين ودااة التغريب من السنة النبوية المطهرة ضفيه بيان :أما الفصن الثالث

ضقننند ار نننأ ضينننه أمث نننة ا نننا  ؛النننذل يعتبنننر  نننونر البحنننث وخلصنننته: وضننني الفصنننن الرابننن 
بالرد ا يها بشكن مختصر، حيث تمثن  -د اهلل تعالابحم -اضتراءاأ المستشرقين وشبهاتهم، وقمأ 

 .منه ي بذكر الشبهة بعنوان بار ، والرد ا يها من و وه مخت فة

قنند ق ننا اهلل تعننالا بحكمتننه أن ك اصننمة لكتنناب مننن الخطننم والنننق  والخ ننن : أقننون ا  وختامنن
تن ينن منن حكنيم حميند، والسهو إك لكتابه الع ي ، النذل ك يمتنه الباطنن منن بنين يدينه وك منن خ فنه، 

لبشننر مننن خ قننه، إك لمننن اصننمه اهلل تعننالا مننن أنبياتننه ورسنن ه ا ننيهم الصننلة والسننلم،  اصننمة وك
. ضما كان من توضيق ضمن اهلل وحنده، ومنا كنان منن نقن  وتقصنير ضمنن نفسني ومنن الشنيطان ؛وا يه
 .قدير واكحترامض يبادر بنصحنا، وله منا كن الت ا ا خطم أو نق ، البحث وق  ضي نذاضمن 
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 الفصل األول
 اـهـيتـجـوية وحـبــة النـنـية السـأهم

ضنني  - صنن ا اهلل ا يننه وسنن م - لنننا كننن مننا قننام بننه رسننون اهلل وثّقننأنهننا مب تكمننن أنميننة السنننة النبويننة
 ،داناءه وابتهالنه ،تسنبيحه وذكنره ،هّ نصنلته وح ،منهاصنيامه وقي ،ابادتنه و ننده: حياته وقبن مماته

ضل دخنن  ،والقته م  صحبه و و اته ،ضتوحه ور واته ،اداته و هادهأص حه م   ،ون رته داوته
مننه  إك كنان انندناض نم يبنق منهنا شنيتا   ؛سنيرته العطنرة أو ضي وك إظلم ضي  انب من  وانب حياته

ة تمنودونهنا أ ،الذين نق وا اننهم ،الرواة الثقاأمن بعدنم حابته والتابعين و قبس وص نا ان طريق ص
أض نن  اكنتمام لنصرة نذا الدين وسنة رسولنا الكريم ا ينهالرااية و الحديث ضي كتبهم التي حظيأ ب

 .الصلة وأتم التس يم

ن السنة  ي ا م  اشتمالها ا ا حياة رسولنا الكريم وتبيان  وانب حياته تعد مصدر منن مصنادر أوا 
 :التشري  ضي ديننا العظيم ومن ا دلة ا ا ذل  قوله تعالا 

 1( (ي وَحى َوْحي   ِإال ه وَ  ِإنْ  اْلَهَوى َعنِ  َينِطق   َوَما))

 َفـر دُّو    َشـْي    ِفـي َتَنـاََْعت مْ  َفـِِن ِمنك مْ  اأَلْمرِ  َوأ ْوِلي الرَّس ولَ  َوَأِطيع واْ  الّلهَ  َأِطيع واْ  آَمن واْ  الَِّذينَ  َأيَُّها َيا))
 2( (تَْأِويلا  َوَأْحَسن   َخْير   َذِلكَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالّلهِ  ونَ ت ْؤِمن   ك نت مْ  ِإن َوالرَّس ولِ  الّلهِ  ِإَلى

 َلـمْ  مَّـا َوي َعلِّم ك ـم َواْلِحْكَمـةَ  اْلِكتَـا َ  َوي َعلِّم ك م   َوي ََكِّيك مْ  آَياِتَنا َعَلْيك مْ  َيْتل و مِّنك مْ  َرس والا  ِفيك مْ  َأْرَسْلَنا َكَما))
 3( (َتْعَلم ونَ  َتك ون واْ 

و البعند أانن تركهنا ا  ونهين ،بنالت ام السننة ا  منر أتحنول  ،خرى اديدة كثيرة مبثوثنة ضني كتناب اهللأوآياأ 
 .انها وت نبها

 :لت ام بهديه واتباع سنته منها تحث ا ا اك - ص ا اهلل ا يه وس م -و أحاديث من رسولنا الكريم 

ا بعــدهما كتــا  ا  إنــي  ــد تركــ  فــيكم شــيوين لــن ت ــلو ): قننان صنن ا اهلل ا يننه وسنن م 
 4 (ولن يتفر ا حتا يردا علي الحوض ،وسنتي

                                                           
 .4-3: الن م  (1
 .95: النساء  (2

 .292: البقرة  (3
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من أطاعني فقد أطاع ا  ومـن عصـاني فقـد عصـى ا  ومـن ):  قان ا يه الصلة والسلم ا  ي أو 
 5 (أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني

كته يحـد  بحـدي ي فيقـول على أري منكم يوشك أن يقعد الرجل): وقان أي ا ص ا اهلل ا يه وس م 
نمـا حـرم  اا استحللنا  وما وجدنا فيـه حرامـ فيه حلالا فما وجدنا  ،بيني وبينكم كتا  ا :  حرمنـا  وان

 6 (رسول ا  صلى ا  عليه وسلم كما حرم ا 

أال إنــي أوتيــ  الكتــا  وم لــه معــه اليوشــك رجــل شــبعان علــى )صنن ا اهلل ا يننه وسنن م  وأي ننا  قولننه
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلل فأحلو  وما وجدتم فيه مـن حـرام فحرمـو   أريكته يقول

أال ال يحل لكـم الحمـار األهلـي وال كـل ذي نـا  مـن السـبط وال لقطـة معاهـد إال أن يسـت ني عنهـا 
 7 ( را  صاحبها ومن نَل بقوم فعليهم أن يقرو  فِن لم يقرو  فله أن يعقبهم بم ل

ض منن ضننيض مننن ا حادينث التنني تحنندثأ انن السنننة واكلتنن ام رننيو  كيند ق ننةومنا أوردننناه بالتم
 .بصاحبها ص واأ اهلل وسلمه ا يهبها واكقتداء 

ن ل سنة القة م  كتاب اهلل   ،حوأ أحكاما اديدة رير منذكورة ضني كتناب اهللمنها ب تتمثنوا 
كمنا ذكنر ذلن  ابنن القنيم  ،لنه ا  دلمنا ضني كتناب اهلل وم كن ا  أو مواضقن ،لما  اء ضني كتناب اهلل و تفصيل  أ

 .8رحمه اهلل ضي كتابه القيم إالم الموقعين ان رب العالمين

 ان  - بنن أطبقنأ ا نا ذلن  اسنت ابة هلل ،وقد أ معأ ا مة اإلسنلمية ا نا العمنن بالسننة
 .وتقبن المس مون السنة كما تقب وا القرآن ،ول رسون ا مين -و ن

ظنننا حن تأنهنننا منننن ا نمينننة بمكنننان   ،ء السننننة حقهنننايفننناإوننننو ق ينننن ضننني مّمنننا ذكنننر يت نننا 
يهنننا والنينننن منهنننا  انننداء اإلسنننلم ل طعنننن ض ا  ولتكنننون مقصننند ،بالعناينننة الشنننديدة منننن ا مننناء اإلسنننلم

                                                                                                                                                                          
م، 292550الحنناكم، أبننو ابنند اهلل محمنند بننن ابنند اهلل، المسننتدر  ا ننا الصننحيحين، دار الكتننب الع ميننة، بيننروأ، لبنننان، ط (4

 .120، 2كتاب الع م،  

م، كتناب ال هناد 2551، 1ارل شنر  صنحيا البخنارل، دار الكتنب الع مينة، بينروأ، لبننان، طالعسقلني، ابن ح ر، ضتا الب (5
 . 243،   6والسير، باب نقاتن من وراء اإلمام،  

 .252،  2م، كتاب الع م،  2550، 2المستدر ، دار الكتب الع مية، بيروأ، لبنان، ط (6

، 2، م سسنننة الكتنننب الثقاضينننة، دار ال ننننان، بينننروأ، لبننننان، طأبنننو داود، سننن يمان بنننن ا شنننعث الس سنننتاني، سننننن ابننني داود (7
 . 620، كتاب السنة، باب ل وم السنة،   1م،  2511

أبنو بكننر، شننمس الندين أبنني ابنند اهلل، المعنروا بننابن قننيم ال و ينة، إاننلم المننوقعين انن رب العننالمين، دار ال يننن، بيننروأ،  (8
 . 101-101،   1م،  2513
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واهلل  ننن واننل يقننيض لهننذه ا مننة  ،الننذل تكفننن بحفظننه وراايتننه -و ننن انن  -اهلل وبالتننالي مننن ديننن 
 .ا أوتوا من ا م وقوة وبيان إلا يوم القيامةبكن مر ان أشداء يذودون ان نبيهم وسنته 
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 الفصل ال اني
 ( ديما وحدي ا)السنة النبوية بين الحا دين والجاهلين 

منننذ القنندم وكننان مننن  - صنن ا اهلل ا يننه وسنن م -كثننر الطنناانون بسنننة الحبيننب المصننطفا 
وقنند رد ا يننه ابننن  ،عت لنةالفرقننة النظامينة التنني تتبنن  ضرقننة الم نسننبتام واليننه لّنظّنأواتنن مننن طعننن بهننا ا

لمنا الشناضعي ضني كتابنه ا م انن قنوم ينردون ا خبنار كمنا أ 9قتيبة ضي كتابه تموينن مخت نا الحنديث 
 .10وذكر مناظرة له م  من ينسب الا الع م منهم  ،ك ها

المعت لننة وذلنن  كنهننم  طاتفننةومننن الفننرق القديمننة التنني تسننتعمن العقننن ضنني الحكننم ا ننا السنننة النبويننة 
ن العقننن أون ا دلننة ونننو الننذل يمينن  بننين الحسننن والقبننيا وأن ا صننون الخمسننة الخاصننة بهننم يعتبننرو 

 .11ني ما ك ا به العباد 

ذم أنن اكات ان تع م الحديث وحذروا منن تع منه حتنا قنالوا بمننه ك حا نة إلنا تع منه إذ العقنون قد و 
 .12تغني وا ذنان تكتفي

وكننان  ،كفي ننة بنسننخ اكخبننار موالح ننة العق يننة اننندن ،روقننالوا ب ننوا  وقننوع الكننذب ضنني الخبننر المتننوات
ذا  ،الدين ضي أمور اموقفهم من أحاديث اآلحاد بمنها التي ك يع م أنها صدق أو كذب وك يحتج به وا 

كنن لوضني بناب العقيندة ك ي خنذ بنه مط قنا ويقب وننه ضني ا امنان و  ،خالا الحديث العقن لنم يحنتج بنه
 .بشروط

يمهم ل عقنن دتقنوذل  ب اء المعاصرين من واضق المعت لة ببعض ما ذنبوا إليهولألسا ننا  من الع م
وننذا البحننث الصننغير  من  معتقننداتهم الفاسنندة بح نة تعار ننهاالنبويننة الشننريفة حادينث ا نا بعننض ا 

 .ليس محل لذكر ن كء الع ماء أو المشايخ وذكر آراتهم والرد ا يها

ق كمننا ننني ا يننه اليننوم ضننالحرب ا ننا بوم ا يهننا ضنني السنناولننم تكننن الحم ننة ا ننا السنننة النبويننة واله نن
خر أانداء اإلسنلم أينة وسني ة لمحاربنة دّ ولم ي ،قوى مما كانأ ا يه من ذل قبنأاإلسلم باتأ أشد و 

                                                           
 .1،  2م، ط2515محمد، دضاع ان السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، مكتبة السنة، ابو شهية، محمد بن  (9

الخطيننب والننندول والسننبااي، محننب النندين والسننيد ومصننطفا، دضنناع اننن الحننديث النبننول وتفنينند شننبهاأ خصننومه، مكتبننة  (10
 .51اإلمام، مصر،  

 .بتصرا 56/201نة النبوية، مكتبة الرشد، الرياض،   ا مين، محمد ا مين، موقا المدرسة العق ية من الس (11

 .بتصرا 232-213المر   السابق،   (12
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وحتنننا ضننني مننننانج تع يمننننا بمننننهج مننندروس  ا ،وضكريننن ا  واقتصنننادي ا  وسياسننني ا  ننننذا الننندين ضغ وننننا اسنننكري
بننن بشننكن  ،، ولننم يكننن ذلنن  خننبط اشننواءين اهلل والطعننن ضيننهالمسنناس بنند ووصننن ا مننر إلننا ،مخطننط
ومننن تمراأ المستشنننرقين ضننني بنننلد المسننن مين نننني ق ينننن ممنننا أا نننن منننن مننن تمراتهم لحنننرب  ،مننندروس
 .اإلسلم

منننهم ا ننا سننبين المثننان ك  ،عنندد كبيننر مننن المستشننرقين كتننب وم لفنناأ ل طعننن ضنني اإلسننلمل وكننان
 .ورضنس ومنتو ومرل وريرنم كثير يه ونيهر وشاخأ وسوضا ولد تسالحصر 

من شنبههم  ا  السيرة النبوية ونم كثر وسنذكر اددالسنة و ولم يكن المستشرقون وحدنم نم من حارب 
كنانوا أشند منن المستشنرقين  ،ن بعنض المسن مين وخاصنة بعنض نن كء المثقفنينإبنن  ،ا  وتفنيدنا كحق

ضني  (واتي)المستشرق  اإلسفاا ضي العبارةو اد ا يها  ،والمبشرين نوى واصبية واداء ل سنة وأن ها
 نوك سننيما الصننحابي ال  يننن أبننو نريننرة ر نني اهلل انننه بملفنناظ نابيننة ااريننة مننن كنن ،تناولننه ل صننحابة

 .13(أ واء ا ا السنة المحمدية)، وذل  كما صن  محمود أبو رية ضي كتابه أدب ومروءة

السنيرة شنّوة منن  ،نموطنه حسنين ورينر مين وا ي ابد النرا ق أ أحمدمثن  ،وننا  رير من ذكر كثير
وا نننا / أمنننين حنننمض نننر اإلسنننلم و نننحا اإلسنننلم  ككتنننابي  ،و مقننناكأأب لهنننم سنننواء بكتننن النبوينننة،

 .نامش السيرة لطه حسين

 

 

                                                           
 .1ابو شهبة، دضاع ان السنة،    (13
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 الفصل ال ال 
 مو ف المستشر ين ودعاة الت ري  من السنة النبوية المطهرة

ضقنند كقننأ  ،مننن الناحينة الدينيننة أو الفكرينةس الحربنة ضنني الحنرب ا ننا اإلسنلم أر يعتبنر المستشننرقون 
بنن وحتنا اقتنعنوا بمضكننارنم  ؛كتنبهم روا نا لفتنرة مننن الوقنأ وو ندأ منن تننمثر بهنا منن أبنناء المسنن مين

 .وأخذوا يرددونها ويكتبونها ويبثونها بكتبهم وكمنها حق مط ق ك ربار ا يه وك دخن

رنا والطعننن ضنني ية ثننم التشننكي  ضنني مصننادلغنناء الشننريعة اإلسننلمإا ننا لقنند امننن الغننرب المسننتعمر 
الشنننريعة ب المسننن مين بتمسنننكهم  ن الغنننرب أدر  أن ،ك يعنننود لهنننا المسننن مون ثانينننةصنننلحيتها حتنننا 

 .14لدين اهلل  ا  أو داوة ونشر  ا  ضتح بر لا اقر ديار الغإاإلسلم ووص وا  استطااوا نشر رسالة

ض ننن الصننلة وأتننم أبصنناحبها ا يننه  بننن ضقننط؛ الطعننن بالسنننة ا ننا ينالمستشننرق ولننم يقتصننر امننن
ي نا أالوحي ظانرة ووصا  ،ن الوحي من اهلل نو الوحي النفسي كما قان بروك مانإضقالوا  ،التس يم

 ،بمنه ظانرة لإلصل  اك تمااي ليص ا به حان م تمعه ضي مكة كما ذكنر مونتنو مرل وو ريمني
صنن ا اهلل ا يننه وسنن م كمننا قنننان  ووصننفونا كننذل  بمنهننا أمننراض اق يننة ونفسننية مصنناب بهننا الرسننون

 .15تسيهر وريره من المستشرقين قات هم اهلل 

وضي محاوكتهم المحمومة ل طعن بالنبي المعصوم ا يه الصنلة والسنلم وطعننا بنالوحي النذل ينطنق 
 16الوحي مقتبس من العقاتد والدياناأ القديمة قالوا إن به 

بننن وطعنننوا بشخصننه ؛  17ه اسننطورة نننإواداننا بروك مننان أن الننوحي كهانننة وقننان تولسننتوا 
 .بحمد اهللضي نحورنم كيدنم اهلل ليق  وا من نيبته ضي أمته ضرد  -ا يه الصلة والسلم -الكريم 

كتننناب أصنننون الشنننريعة  :ومنننن أننننم دراسننناأ المستشنننرقين ضننني الحنننديث النبنننول الشنننريا كتابنننان نمنننا
ضننني نهاينننة    بهنننذا الطعننننوخ ننن ،با حادينننث خاصنننة الفقهينننة منهنننا النننذل طعننننالمحمدينننة لشننناخأ 

وقننند سنننبقه ضننني الكتابنننة انننن  ،بنننواب الفقنننهأالمطننناا إلنننا أننننه لنننيس نننننا  حنننديث واحننند صنننحيا ضننني 
ا حاديننث والطعننن ضيهننا المستشننرق  ولنند تسننهير ضنني كتابننه دراسنناأ إسننلمية الننذل كننان يشننك  ضنني 

                                                           
 .15م،  2555، 2بهاء الدين، المستشرقون والحديث النبول، دار النفاتس، امان، ا ردن، ط.محمد، د (14
 .بتصرا 490/464/410ة،   ا مين، موقا المدرسة العق ية من السنة النبوي (15
 .923المر   السابق،    (16

 .بتصرا 925/912ا مين، موقا المدرسة العق ية من السنة النبوية،    (17
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 ل طعنن والندس سنيانركننان أسا المشنار إليهمنا آنفنا  الكتابنان و  ،صحة ا حاديث ونق ها ووصنولها إليننا
بننناء المسننن مين ممننن درسننوا الثقاضنننة أمننن بهمننا النننبعض وقننند تننمثر  ،لنندى المستشننرقين ضننني نننذا البنناب

 .ان اإلسلم ولم يكن لهم باع طوين ضي الشريعة واكتب منأو م 18الغربية 

                                                           
 .10-25محمد، المستشرقون والحديث النبول،   (18
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 الفصل الرابط
 عليها الردّ و أم لة على افترا اتهم 

 ا  مننا برحننوا طعننن ،وريننرنم كثيننر ،ين وحننداثيين وا مننانييناننداء اإلسننلم مننن ليبننراليأإن المستشننرقين و 
لشننريعة السننمحاء أو السنننة ويسننعون ضنني اقتنننا  الخطننم وال لننن مننن الننبعض ولننيس مننن ا ،بنندين اهلل
، ضننناهلل ان بننناط هم وخننناب مسنننعانم بحمننند اهللكيننندنم وانكسنننرأ شنننوكتهم وبننناهلل ، ومننن  ذ  رد المطهنننرة

ضالحمد هلل ا ا  ،كتابة ومقالة وخطابة دينه وشراهض  ان من يدا يهيئالمتكفن بحفظ دينه ونصرته 
 .نعماته

ضالم نان  ،ختصار ضي ذكر الشبه وحتا ضي النرد ا يهنااك والرد ا يها م بع ا  من الشبه ر ننا نذك
صننفأ بهنذا الم نان، يمكنن الر نوع إليهنا لمنن منن الكتنب الكثينر ونننا   ك يسما بالتوس  ضي ذل ،

 .أراد اكست ادة

صن ا اهلل ا ينه  - ك بعند متتني سننة منن وضناة الرسنونالسنة النبوينة لنم تندون إ :األولى هة الشب
وكننذل  شننبرن ر ضنني  ،وركنن  ا ننا ذلنن  المستشننرق  ولنند تسننيهر ضنني كتابننه دراسنناأ إسننلمية - وسنن م

إ ننعاا ثقننة الننناس بالسنننة النويننة  بهننذا ارادو او  ممننن أورد ذلنن ، وريرنمننا ،العننرب نكتابننه الحننديث انن
 .ها وصحة نق ها ووصولها لنا من الرسون ص ا اهلل اي ه وس موح يت

 :رتيسةنقاط  ضي اوالرد ا يه

ضنني اصننر النبنني صنن ا اهلل ا يننه وسنن م، وشننمن أن تنندوين الحننديث قنند بنندأ منننذ العهنند ا ون  -2
، ومننا ي ننده المطننال  ل كتننب الم لفننة ضنني رواة الحننديث مننن نصننو  قسننما  كبيننرا  مننن الحننديث

تدن ا نا  ،بصورة واسعة  دا   تثبأ كتابتهم ل حديث ،ترا م ن كء الرواةتاريخية مبثوثة ضي 
 .بشكن مبكر انتشار التدوين وكثرته البالغة

متقدمنة  ندا  و مرح ة متطورة  ني أن تصنيا الحديث ا ا ا بواب ضي المصنفاأ وال وام  -1
 ،ن الثنانيضنتم ضني أواتنن القنر  ،ل ه نرة بكثينر 100، وقند تنم ذلن  قبنن سننة ضي كتابنة الحنديث

ضهنا   م ة من نذه الكتب ماأ  ،بدلين الواق  الذل بين لنا ذل  ،نن 230ن  210بين سنة 
نشنام بنن و  (ننن294)  ام  معمر بن راشدمثن  ،تقريبا   مصنفونا ضي منتصا الماتة الثانية

 .وريرنا كثير ،(نن262) و ام  سفيان الثورل ،(نن290)وابن  ريج  ،(نن241) حسان
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 ،تكفنن نق نه ابنر ا  ينان بمماننة و نبط ،حديث و نعوا شنروطا  لقبنون الحنديثأن ا ماء ال -3
ضهنننا  شننروط اشننترطونا ضنني  ،حتننا يدنن دمى كمننا سدننمو  مننن رسننون اهلل صنن ا اهلل ا يننه وسنن م

 م  اإلدرا  التننننام لتصننننرضاته وتحمننننن،الننننراول ت ننننمن ضيننننه رايننننة الصنننندق والعدالننننة وا مانننننة
، ممننا بط بصنندره أو بكتابننه أو بهمننا معننا  لحفننظ وال نن، كمننا أنهننا ت ننمن ضيننه قننوة االمسننتولية
، ويت نا ذلن  منن الشنروط التني اشنترطها استح نار الحنديث وأداتنه كمنا سنمعه يمكنه منن

تناقننن الحننديث بننين ح قنناأ  ، ثننم سننلمةيا والحسننن والتنني تكفننن ثقننة الننرواةالمحنندثون ل صننح
محنننندثين لهننننذه الشننننروط ودقننننة تطبيننننق ال ،، وسننننلمته مننننن القننننواد  الظننننانرة والخفيننننةاإلسننننناد

، مننن رينننر أن بال ننعا لم نننرد ضقنند دلينننن ا ننا صنننحته والقواانند ضنني الحكنننم ا ننا الحنننديث
 .ينتظروا قيام دلين م اد له

بن و عوا شروطا  ضي الرواية المكتوبة لم يتنبه لها أولت   ،أن ا ماء الحديث لم يكتفوا بهذا -4
ولنذل  ن ند  ،وط الحديث الصحياضقد اشترط المحدثون ضي الرواية المكتوبة شر  ،المتطف ون

ون نند  ،ا ننا مخطوطنناأ الحننديث تس سننن سننند الكتنناب مننن راوي إلننا آخننر حتننا يب نن  م لفننه
وخننط الم لننا أو الشننيخ المسننم   الننذل يننرول النسننخة اننن نسننخة  ،ا يهننا إثبنناأ السننماااأ
ضكان منهج المحدثين بذل  أقوى وأحكم وأاظم حيطة من أل مننهج  ،الم لا أو ان ضراها

 .تمحي  الرواياأ والمستنداأ المكتوبةضي 

بنن ضنتش الصنحابة  ،أن البحث ان اإلسنناد لنم ينتظنر مناتتي سننة كمنا وقن  ضني كنلم الن اام -9
، ن رية لصيانة الحديث من الدس 39 ان اإلسناد منذ العهد ا ون حين وقعأ الفتنة سنة

ح ننوا إلننا شنننتا ، حيننث ر ن الفرينند ضنني التفتنننيش اننن ا سننانيدو ننرب المسنن مون ل عننالم المثنن
، حتنننا ااتبنننرأ الرح نننة شنننرطا  أساسنننيا  لتكنننوين ثنننا  انهنننا واختبنننارا  لنننرواة الحنننديثاآلضننناق بح
 .المحدث

أن المحدثين لم يغف وا اما اقترضه الو ااون وأنن البدع والمذانب السياسنية منن اكخنتلق  -6
ضو نعوا  ،السنةبن بادروا لمحاربة ذل  باتباع الوساتن الع مية الكاض ة لصيانة  ،ضي الحديث

 .القيود وال وابط لرواية المبتدع وبيان أسباب الو   والماأ الحديث المو وع

بننن إنننه  ،أن نننذا التنننوع الكثيننر ل حننديث لننيس بسننبب أحوالننه مننن حيننث القبننون أو الننرد ضقننط -1
ا ا امق نظر المحندثين ، ونو دلين ده ومتونهيتناون إ اضة إلا ذل  أبحاث رواته وأساني
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حكنام أن نه لنه تقاسنيمه وتنويعاتنه ،ودقة بحثهم بنن ك  ،ضإن مما يسنتدن بنه ا نا دقنة الع نم وا 
 !!.يدعد ا ما  ما ليس ضيه تقسيم أقسام وتنوي  أنواع ؟

 19 .ضظهر بذل  تهاضأ نذه الشبهة وبعدنا ان المو واية والمنه ية

ْلنَ  َنْحن   ِإنَّا))ن اهلل تعالا تكفن بحفظ كتابنه أ :الشبهة ال انية  نَّا الذِّْكرَ  اَنََّ ( (َلَحاِفظ ونَ  َله   َواِن
 .ولم يتكفن بحفظ السنة ضهي رير محفوظة والخطم يدخن لها وك تعتبر دليل كالقرآن 20

 :الرد ا ا نذه الشبهة 

أراد سننبحانه أي ننا  أك يك ننا ابنناده  ،إن اهلل انن  و ننن كمننا أراد لهننذه الشننريعة البقنناء والحفننظ
 ،ةّيننضمننن المع ننوم أن العننرب كننانوا أمننة أم ،ي حقهننم ضيننه مشننقة شننديدةوك  ،مننن حفظهننا إك بمننا يطيقننون

ا نا  ريند  حتنا إن القنرآن كنان يكتنب ،وكاننأ أدواأ الكتابنة ا ين ة وننادرة ،وكان ينندر ضنيهم الكتبنة
به بعند البعثننة ثلث ننا بنين أصننحا -صنن ا اهلل ا ينه وسنن م  -، وقنند اناش النبنني النخنن والعظننام وال  نود

ضني راينة الصنعوبة والمشنقة ، ولهذاواشرين سنة  ننه يشنمن  ،كان التك يا بكتابنة الحنديث ك نه أمنرا  
ولومنا يحتا نه ننذا العمنن منن تفنر   -صن ا اهلل ا ينه وسن م  - مي  أقوالنه وأضعالنه وأحوالنه وتقريراتنه 

منن  ا خننذ ضنني اكاتبننار أن الصننحابة كننانوا محتننا ين إلننا السننعي ضنني  ،انندد كبيننر مننن الصننحابة لننه
، ضكننان تركينن  ننن كء ق ننة منننهمبننن  ،وأنهننم لننم يكونننوا  ميعننا يحسنننون الكتابننة ،معايشننهممصننالحهم و 

الكتبة من الصحابة ا ا كتابة القرآن دون ريره حتا ي دوه لمن بعدنم تام ا م بوط ا ك يدْنق  منه 
 .حرا

ومن أ ن ذل  اقتصر التك يا ا ا كتابة ما ين ن من القرآن شنيتا  ضشنيتا  حتنا  من  القنرآن 
 .ك ه ضي الصحا

وخصوصنا  ضني  -وكان الخوا من حدوث ال بس اند اامة المس مين ضيخنت ط القنرآن بغينره 
أحنند ا سننباب المهمننة التنني منعننأ مننن كتابننة  -ت نن  الفتننرة المبكننرة التنني لننم يكتمننن ضيهننا ننن ون الننوحي 

 .السنة

                                                           
وث ودراسناأ بوقرين، أحمد محمد، الرد ا ا شبهاأ المستشرقين حون السنة النبوية المطهرة، بحث منشور ا نا موقن  بحن (19

 .http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/islam/rad_shobhat.htmlا ا شبكة اإلنترنأ، 

 .5: سورة الح ر  (20

http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/islam/rad_shobhat.html
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حرم القتنن ضقد است ،ثم إنه لم يحصن لحفاظ السنة ضي اهد الصحابة ما حصن لحفاظ القرآن
صن ا اهلل  -أما السنة ضإن الصحابة الذل رووا الحنديث انن رسنون اهلل  ،بحفاظ القرآن من الصحابة

  .ولننننننم يحصننننننن أن اسننننننتحر القتننننننن ضننننننيهم قبننننننن ت قنننننني التننننننابعين انننننننهم ،كننننننانوا كثننننننر -ا يننننننه وسنننننن م 
ولننو  ،نومننن ا سننباب أي ننا  أن السنننة كانننأ متشننعبة الوقننات  وا حننداث ضننل يمكننن  معهننا ك هننا بيقنني

ظننا  مننهم أن منا  ؛ م  الصحابة منا أمكننهم ض ربمنا كنان ذلن  سنببا  ضني رد منن بعندنم منا ضناتهم منهنا
 . م  نو كن السنة

ثننم إن  معهننا ضنني الكتننب قبننن اسننتحكام أمننر القننرآن كننان ار ننة  ن يدقبوننن الننناس ا ننا ت نن  
 .وبعض الكتاباأ الخاصة ،ض ذل  رأوا أن يكتفوا بنشرنا ان طريق الرواية ،ويداوا القرآن ،الكتب

مع ن  ضني نظمنه  ،أ ا إلا ذل  أن القرآن يخت ا ان السنة من حيث أننه متعبند بتلوتنه
ض و تر  ل حواضظ ضقط لما أمن أن  ،بن ك بد من الحفاظ ا ا لفظه المن ن ،وك ت و  روايته بالمعنا

 ،د منهنا المعننا دون ال فنظبينمنا السننة المقصنو  ،أو تبدن ك مة بمخرى ،ي اد ضيه حرا أو ينق  منه
وضننني روايتهنننا  ،وت نننو  روايتهنننا بنننالمعنا ،ولنننم يتحننندانم بنظمهنننا ،ولنننذا لنننم يتعبننند اهلل الخ نننق بتلوتهنننا

  .بالمعنا تيسير ا ا ا مة وتخفيا انها ضي تحم ها وآداتها

ا َيـ)): الدين ك ه وشهد اهلل له بهنذا النبل  ضقنان سنبحانه  -ص ا اهلل ا يه وس م  -وقد ب م  
ــه  َيعْ  ــاَلَته  َواللَّ ــَ  ِرَس ــا َبلَّْ  ــْل َفَم ــْم َتْفَع ْن َل ــَك َواِن ــْن َربِّ ــَك ِم َل ِإَلْي َِ ــ ــا أ ْن ــْ  َم ــول  َبلِّ ــا الرَّس  ــَن َأيَُّه ِصــم َك ِم

ــا ِ  وو ننود السنننة بننين ا مننة  نبننا  إلننا  نننب منن  القننرآن الكننريم ضيننه أب نن  دكلننة ا ننا تب ينن   ،21((النَّ
 -إيانننا  متننه وبالتننالي لننم ي نن  نصننا مننا أوحنناه اهلل إلننا نبيننه  -سنن م صنن ا اهلل ا يننه و  -الرسننون 

ال مين  أن الصنحابة ر ني اهلل اننهم كنانوا  يع نم بنن ،-كما  انم ال اامنون  -ص ا اهلل ا يه وس م 
ممننا أانننانهم ا ننا حفنننظ السنننة وتب يغهنننا كمنننا  ،وذكننناء مفنننرط ،وق نننوب واايننة ،يتمتعننون بحنننواضظ قويننة

لهننم ضننني الحننديث النننذل رواه  -صنن ا اهلل ا ينننه وسنن م  -  لحننث نبنننيهم مسننت يبين ضننني ذلنن ،سننمعونا
ن ر اهلل امرءا  سم  مني مقالة ضحفظها ضمدانا كما سنمعها ضنرب مب ن  أوانا )الترمذل و ريره بقوله 

 (. من سام 

                                                           
 .61: سورة الماتدة  (21
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 -ويكنننون بنننذل   ،منننن حفنننظ السننننة وتب يغهنننا -صننن ا اهلل ا ينننه وسننن م  -ضنننتم منننا أراده النبننني 
 22.قد ب   دين اهلل ا  و ن كامل  ولم ينق  منه شيتا   - ص ا اهلل ا يه وس م

قولهم بمن كتاب اهلل حوى كن شيء وكنن حكنم محتنا  إلينه واسنتدلوا بقولنه  : الشبهة ال ال ة
ْلَنـا))وقولنه تعنالا أي نا  23( (َشـْي    ِمن الِكتَا ِ  ِفي َفرَّْطَنا مَّا))تعنالا   لِّ لِّك ـ ِتْبَيانـاا  اْلِكتَـا َ  َعَلْيـكَ  َوَنََّ
 .ض م الحا ة ل سنة النبوية 24( (ِلْلم ْسِلِمينَ  َوب ْشَرى َوَرْحَمةا  َوه داى َشْي   

 :الرد ا ا نذه الشبهة 

ــا)): لننيس المننراد مننن الكتنناب ضنني قولننه تعننالا: و وابننا  ا ننا نننذه الشننبهة يقننان   ِفــي َفرَّْطَنــا مَّ
نمننا المننراد بننه ال ننو  المح ،القننرآن 25( (َشــْي    ِمــن الِكتَــا ِ   ،ضإنننه نننو الننذل حننوى كننن شننيء ،فننوظوا 

ما ننننيها وحا ننننرنا  ،  ي هننننا ودقيقهننننا ،واشننننتمن ا ننننا  مينننن  أحننننوان المخ وقنننناأ كبيرنننننا وصننننغيرنا
بدكلة سياق اآلية نفسها حيث ذكر اهلل ا  و ن ننذه ال م نة اقنب  ،ا ا التفصين التام ،ومستقب ها

أل مكتوبنة  ((ِور  َيِطيـر  ِبَجَناَحْيـِه ِإالَّ أ َمـم  َأْم َـال ك مْ َمـا ِمـْن َدابَّـة  ِفـي اأْلَْرِض َوال َطـاوَ )): قوله سنبحانه 
أر اقهننا وآ الهننا وأامالهننا كمننا كتبننأ أر اقكننم وآ ننالكم وأامننالكم كننن ذلنن  مسننطور مكتننوب ضنني ال ننو  

 .المحفوظ ك يخفا ا ا اهلل منه شيء

الثانينة ونني قولنه  كمنا ننو ضني اآلينة ،وا ا التس يم بمن المراد بالكتناب ضني ننذا اآلينة القنرآن
ْلَنــا)): سننبحانه  ضننالمعنا أنننه لننم يفننرءط ضنني شننيء مننن أمننور  26( (َشــْي    لِّك ــلِّ  ِتْبَيانــاا  اْلِكتَــا َ  َعَلْيــكَ  َوَنََّ

 .وأنه بيمنها  ميعا  بيانا  واضيا   ،الدءين وأحكامه

ا حكام ولكن نذا البيان إما أن يكون بطريق الن  مثن بيان أصون الدين واقاتده وقوااد 
ننء البين  والنكنا  ،ضبيمن اهلل ضي كتابه و وب الصنلة وال كناة والصنوم والحنج ،العامة بنا  ،وحو وحرمنة الرء

ْرمننننة أكنننن الخباتننننث ا نننا  هننننة اإل مننننان والعمنننوم ،والفنننواحش نننننء أكنننن الطيبنننناأ وحد وت ننننر   بيننننان  ،وحو
 .التفاصين وال  تياأ لرسوله ص ا اهلل ا يه وس م

                                                           
قين حون السنة النبوية المطهرة، بحث منشور ا نا موقن  بحنوث ودراسناأ بوقرين، أحمد محمد، الرد ا ا شبهاأ المستشر  (22
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 .15: حن سورة الن (24
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ير ولهننذا لمننا قيننن لمد  ننخء واهلل مننا : ك تحنندثونا إك بننالقرآن قننان : " ط ننرءا بننن ابنند اهلل بننن الشو
 .نبغي بالقرآن بدك  ولكن نريد من نو أا م منا بالقرآن

إنن  امنر  أحمنق أت ند ضني : ورول ان امران بن حصين أنه قان لر ن يحمن ت   الشنبهة 
ثنم قنان أت ند  ،لينه الصنلة وال كناة ونحنو ننذاثنم اندد إ ،ك ي هر ضيها بنالقراءة ا  كتاب اهلل الظهر أربع

ن السننننننننننننننة تفسنننننننننننننر ذلننننننننننننن   ،ننننننننننننننذا ضننننننننننننني كتننننننننننننناب اهلل مفسمنننننننننننننرا  " إن كتننننننننننننناب اهلل أبهنننننننننننننم ننننننننننننننذا وا 
مننا أن يكننون بيننان القننرآن بطريننق اإلحالننة ا ننا دليننن مننن ا دلننة ا خننرى التنني ااتبرنننا الشننارع ضنني  وا 

 .كتابه أدلة وحد   ا  ا ا خ قه

ضنالقرآن مب نيءن  ، ماع أو القياس أو رير ذل  من ا دلنة المعتبنرةضكن حكم بينته السنمة أو اإل
وبهنذا المعنننا تكننون  مينن  أحكننام الشننريعة را عننة إلننا  ، نننه أرشنند إليننه وأو ننب العمننن بننه ،لنه حقيقننة

 .القرآن

 ،ضنحن اندما نتمسن  بالسننة ونعمنن بمنا  ناء ضيهنا إنمنا نعمنن ضني الحقيقنة بكتناب اهلل تعنالا
لعنن اهلل الواشنماأ والمستوشنماأ والمتنمصناأ : " بد اهلل بن مسعود ر ي اهلل انه ولهذا لما قان ا

ض نناءأ  ،ب نن  ذلنن  امننرأة مننن بننني أسنند يقننان لهننا أم يعقننوب" المغيننراأ خ ننق اهلل  ،والمتف  نناأ ل حسننن
 -ضقننان ومننا لنني ك ألعننن مننن لعننن رسننون اهلل  ،إنننه ب غننني اننن  أننن  لعنننأ كيننأ وكينأ: إلينه وقالننأ 
لقد قرأأ ما بين ال وحين ضما و دأ ضيه ما : ضقالأ  ،ومن نو ضي كتاب اهلل -ا يه وس م  ص ا اهلل

ــا))لننتن كنننأ قرأتيننه لقنند و دتيننه أمننا قننرأأو : قننان  ،تقننون ــاك م   َم ــول   آَت ــذ و    الرَّس  ــا َفخ  ــاك مْ  َوَم ــه   َنَه  َعْن
 .28ضإنه قد نها انه: قان  ،ب ا: قالأ ! ؟ 27( (َفانَته وا

كوي أن الشناضعي رحمنه اهلل كنان  السنا  ضني المسن د الحنرام ضقنان  ك تسنملوني انن شنيء : وحد
ْنبدننور ؟ ضقننان ك : ضقننان ر ننن  ،إك أ بننتكم ضيننه مننن كتنناب اهلل تعننالا مننا تقننون ضنني المدْحننروم إذا قتننن ال ف

ــذ و    الرَّس ــول   آتَــاك م   َمــا)): قننان اهلل تعننالا : أيننن نننذا ضنني كتنناب اهلل ؟ ضقننان : شننيء ا يننه ؟ ضقننان   َفخ 
صن ا اهلل  -ثم ذكر إسنادا  إلا النبي ضي الحديث النذل رواه الترمنذل  ،29( (َفانَته وا َعْنه   َنَهاك مْ  َوَما

                                                           
 .1: سورة الحشر  (27
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ثم ذكنر إسننادا  إلنا امنر  ،(ا يكم بسنتي وسنة الخ فاء الراشدين من بعدل): أنه قان  -ا يه وس م 
 .ضم ابه من كتاب اهلل" ْنبدور ل مدْحروم قتن ال ف " ر ي اهلل انه أنه قان 

أخبر سبحانه أنه لم يغادر شنيتا منن أمنر الندين لنم يت نمن " قان اإلمام الخطابي رحمه اهلل 
اشننتمن ا يننه  بيننان    وننّي تناولننه الننذكر نصننا  وبيننان خفوننيّ : إك أن البيننان ا ننا  ننربين  ،بيان ننه الكتننابد 

صنن ا اهلل  -فصننين بيانننه موكننوك  إلننا النبنني ، ضمننا كننان مننن نننذا ال ننرب كننان تمعنننا الننتلوة  ننمنا  
ونَ )):وننو معننا قولنه سنبحانه -وس م  ا يه َل ِإَلـْيِهْم َوَلَعلَّه ـْم َيَتَفكَّـر  ، ضمنن 30( (ِلت َبـيَِّن ِللنَّـاِ  َمـا ن ـَِّ

وبنننذل  يتبنننين  نننلن نننن كء وسنننوء ضهمهنننم , "  مننن  بنننين الكتننناب والسننننة ضقننند اسنننتوضا و هننني البينننان 
 .31 وأنه ك مناضاة بين ح ية السنة وبين كون القرآن تبيانا  لكن شيء ،وتهاضأ شبهاتهم

قون المستشرقين بالو   ضي الحديث واستدلوا بذل  ا ا و ود ا حادينث  :الشبهة الرابعة 
را ننني وبقننناع منننن ا رض أالتننني تنبنننمأ بنننمحوان قادمنننة وأحنننداث التننني تتحننندث انننن اكمنننور الغيبينننة 

وو ننود  ،انندد مننن ا حاديننثضنني لننه أي ننا بو ننود أخطنناء تاريخيننة ، وقو ( وينبننن)وض نن ها كمننا قننان 
 .أحاديث متناق ة ضي ادد من الموا ي 

 :الرد ا ا نذه الشبهة 

: لقنند اخننت  اهلل سننبحانه وتعننالا بمعرضننة الغيننب ونفننا ذلنن  اننن  مينن  الخ ننق ضقننان تعننالا 
ونَ  َوَمـا اللَّـه   ِإالَّ  اْلَ ْيـ َ  َواأْلَْرضِ  السَّـَماَوا ِ  ِفـي َمن َيْعَلم   الَّ    ل)) حتنا أن  32( (ي ْبَع ـ ونَ  َأيَّـانَ  َيْشـع ر 

 َأْمِلك   الَّ    ل))رسولنا الكريم ا يه أض ن الصلة وأتم التس يم نفا ا مه بالغيب ضقان تعالا ضي كتابه 
 السُّـو    َمسَّـِنيَ  َوَما اْلَخْيرِ  ِمنَ  َ ْر   اَلْسَتكْ  اْلَ ْي َ  َأْعَلم   ك ن    َوَلوْ  الّله   َشا  َما ِإالَّ  َ رّاا  َوالَ  َنْفعاا  ِلَنْفِسي

ولكنن اهلل  نن  للنه قنان أي نا بمحكنم التن ينن أننه يط ن   33( (ي ْؤِمن ونَ  لَِّقْوم   َوَبِشير   َنِذير   ِإالَّ  َأَناْ  ِإنْ 
 اْرَتَ ـى َمنِ  الَّ إِ  َأَحداا  َغْيِبهِ  َعَلى ي ْظِهر   َفل اْلَ ْي ِ  َعاِلم  ))ا ا ريبه من يشاء من اباده ضقان تعنالا 
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 ِبَمـا َوَأَحـاطَ  َربِِّهـمْ  ِرَسـااَل ِ  َأْبَل  ـوا َ دْ  َأن َرَصداا ِلَيْعَلمَ  َخْلِفهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمن َيْسل ك   َفِِنَّه   رَّس ول   ِمن
 .34( (َعَدداا  َشْي    ك لَّ  َوَأْحَصى َلَدْيِهمْ 

ن   ا ينننه وسننن م صنننحيحة متنننواترة ضننني حادينننث الغينننب المنقولنننة انننن رسنننون اهلل صننن ا اهللأوا 
والمسن مون لنم يمخنذوا ننذه ا حادينث دون  ،ويب   ادد منهنا التنواتر بمفنرده كمحادينث الند ان ،أر بها

 .ضح  وتحقق ضمنها الصحيا ومنها المو وع

امنا بالسنننة لألحادينث ذاأ الوقننات  التاريخيننة ضفني الصننحيا منن كتننب السنننة الكثينر مننن نننذه 
 ِإنْ ))  مة بالقبون ان رسون اهلل ص ا اهلل ا يه وسن م ويقنون اهلل تعنالا ضني كتابنها حاديث ت قتها ا

وقد ااتمند أننن الع نم ا نا ننذه ا حادينث ودونوننا ضني كتنب التناريخ لبينان  35( (ي وَحى َوْحي   ِإالَّ  ه وَ 
نه سكتوا الحكم ا يها ضما واضق الحديث أخذوه وما خالفه ردوا وما نو مسكوأ اا حاديث التاريخية 

ال تصد وا أهل الكتـا  وال ): وقد ا ق ابن ح ر ا ا حديث رسون اهلل ص ا اهلل ا يه وس م  ،انه
أل إذا كنان منا يخبنرونكم بنه محنتمل لنتل يكنون ضني نفنس ا منر صندقا ضتكنذبوه : ضقان  36 (تكذبوهم

خلضنننه وك انننن أو كنننذبا ضتصننندقوه ضتقعنننوا ضننني الحنننر  ولنننم ينننرد النهننني انننن تكنننذيبهم ضيمنننا ورد شنننرانا ب
، ونذا نهج ا ماء اإلسلم ضي اثباأ الوقات  التاريخية الواردة بها 37 هقتصديقهم ضيما ورد شرانا بوضا

المستشرقون ا خطاء الفادحة التي وقعأ من ا حاديث ضي ا حداث التاريخينة وك ولم يذكر  ،ا دلة
ممننا و و ننعها أينننوا  ننعفها ينكننر و ننود أحاديننث مو ننواة ضنني نننذا البنناب ولكننن ا منناء اإلسننلم ب

 .38  حد شبه المستشرقين وح  هم

كمنننا ي امنننون أن السننننة  ،ضننني الكثينننر ا  أن بنننين السننننة والقنننرآن تعار ننن :الشـــبهة الخامســـة 
تتعنننارض ضيمنننا بينهنننا ويرتبنننون ا نننا ذلننن  النتي نننة التننني قننندموا لهنننا بمننننه ك دااننني لألخنننذ بالسننننة أل 

  .با حاديث النبوية

 :الرد ا ا نذه الشبهة 
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م اومنا  ا  إن ا ماءنا ا ضا ن وقفوا أمام شبهة التعارض الم اومة نذه سنواء كاننأ تعار ن
بين القرآن والحديث أو بنين ا حادينث بع نها من  بعنض ومنن أمث نة التعنارض ا ون حسنب  امهنم 
أل التعننارض بننين القننرآن والسنننة أن يننممر القننرآن بقننراءة مننا تيسننر مننن القننرآن ضنني الصننلة ضنني قولننه 

ننا اْقر  دواض نن)) ننن   ت ي سمننر   م     40 (ال صــلة إال بفاتحــة الكتــا ): ثننم يقننون الحننديث النبننول  39( (اْلقدننْرآنو  مو
نننذا و لكنننه تخصنني  ل عننام و  ا ،أبنند ا  ن نننذا ا مننر ك يمكننن أن يكننون تعار ننإضنقننون ببسنناطة شننديدة 

ننم )) ه قون القرآن ا مر من بديهياأ ا وم الشريعة ضممر القرآن اام خصصته السنة النبوية ومث  و أ ح 
رمم   اْلب ْي    الّ هد  ب ا و ح   ا  ضهنو انام ضني كنن أننواع البين  لكنن ي نئ الحنديث النبنول ليخصن  أنواان 41( (الرء

وك 42) إلـ  بـاا الذه  بالذه  م ل بم ل ويدا بيـد والف ـل ر )  :بعينها بطريقة بعينها ضي البي  ضيقون 
ْلن نا) )لما ي من ضي القنرآن كمنا تصنر  اآلينة  البيان التفصي ي يتعارض  ن السنة ن  النذءْكر   إول ْين    و أ ن  

ا لو نماسو  لوتدب يءن   ل ع  مهدمْ  إول ْيهومْ  ند ءن   م  ون   و    . 43((ي ت ف كمرد

ما روى ان استحباب الو وء بعد ا كن  ،أل تعارض حديث م  حديث ؛ومن النوع الثاني
ثننم  نناء  (وتو ننموا ضيمننا مسننأ النننار ،أكننن لحننم  نن ور ض يتو ننممننن )  :مننن طعننام مسننته النننار مثننن 

كان آخر ا مرين من رسون اهلل ص ا اهلل ا ينه وسن م ننو تنر  الو نوء ممنا مسنأ ضالحديث اآلخر 
ولكننن الحننديث ا خيننر ريننر الحكننم ضنني الحننديث الننذل سننبقه ضهننو مننا يسننميه  ،النننار ضننل تعننارض ننننا

 .ذل  ارض ضيل حكم المتقدم وك تعا ماء الحديث النسخ أل تغيير المتمخر 

لو ّنهو )) ومساتن كثيرة قد تحندث شنبهة كاسنتثناء الخنا  منن العنام كقولنه تعنالا  النمناسو  ا   نا و 
ننجف  نننو  اْلب ْيننأو  حو ننبويل   إول ْيننهو  اْسننت ط اع   م  ثننم يننمتي الحننديث ليقينند حننج النسنناء باشننتراط أن يكننون منن    44( (س 

إال  داا با  واليوم اآلخر أن تسـافر سـفرا يكـون  ل ـة أيـام فصـاع ال يحل المرأة تؤمن)المرأة محنرم 
ضهنذا اسنتثناء ل خنا  منن العنام  45 (وجهـا أو أخوهـا أو ذو محـرم منهـاومعها أبوهـا أو ابنهـا أو َ 

  .وأي ا ك تعارض ضيه
                                                           

 .10: سورة الم من  (39

 .29  1لترمذل، دار إحياء التراث العربي، بيروأ، لنان،  الترمذل، محمد بن ايسا ابو ايسا، سنن ا (40

 .119: سورة البقرة  (41

 .161  1البخارل، صحيا البخارل،   (42

 .44: سورة النحن  (43

 .51: سورة آن امران  (44

 .411  1الترمذل، سنن الترمذل،   (45
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ا مننناء السننننة وأضنننردوا لهنننا التصنننانيا  هاضهنننذه المسننناتن وريرننننا قننند اننننا بدراسنننتها وتو نننيح
التي حولتها من مواطن اشنتباه أو مخخنذ كمنا ينت مس الكنارنون إلنا حينث أصنبحأ  ميعهنا المخت فة 

 .مصدر سعة وثراء ورض  ل حر  ان اإلنسان ضي التشري  اإلسلمي يحسب له وك يعاب ا يه

لقد ااتبر الطناانون اخنتلا ا مناء  ،ختلا المحدثين ضي التوثيق والت عياا :الشبهة السادسة 
ضني مننه هم، وي ن م منن ذلن  أن يوثقنوا منن ك يسنتحق  ا  ق الر نان وت نعيفهم مطعننالحديث ضي توثين

التوثيننق، وي ننعفوا مننن ك يسننتحق الت ننعيا، وينننتج انننه تصننحيا أحاديننث لننم تب نن  در ننة الصننحة، 
 .ولذل  حكموا ا ا كثير من ا حاديث بالصحة وني ليسأ كذل 

 :الرد ا ا نذه الشبهة 

قوااند وأصننون ثابتنة لتوثيننق الننرواة وت نعيفهم ينفنني منا قننالوا، ولننم منا و ننعه ا مناء الحننديث مننن إن 
نمنا كنانوا يفع نون ذلن  حسنبة هلل وتندين ، ا  ينط قوا رحمهم اهلل ضني تعندين النرواة وت نريحهم منن ننوى، وا 

 ".إن ننننننننننننننننذا الع نننننننننننننننم دينننننننننننننننن ضنننننننننننننننانظروا امنننننننننننننننن تمخنننننننننننننننذون ديننننننننننننننننكم: "ولنننننننننننننننذل  كثنننننننننننننننر قنننننننننننننننولهم
 نبطأ بنه أحنوان  ا  دقيقن ا  ه ا سنس، و عنن مقياسنولقد قام ا م اظيم و نعأ لنه القوااند وأسسنأ لن

النذل ك نظينر لنه انند أمنة منن " ا نم ال نر  والتعندين" ننو الرواة من حيث التوثيق والت عيا، ذلن 
 .ا مم

أمننام نننذا الع ننم ضنناتقو الدقننة، البننال  اإلحكننام،  ا  والننذل يطننال  كتننب ا ننوم الحننديث يقننا مبهننور 
نمننا بننذلأ ضيننه  هننود، وتعبننأ ضيننه أ سننام، ا  ء افننو الننذل ك يمكننن أن يكننون و نن  صنندضة أو  ننا ، وا 

 .وسهرأ ضيه أاين حتا ب   إلا قمة الحسن ومنتها ال ودة

 .وبطلنه المطرو  ونتناون من نذا الع م ثلثة أست ة يت ا من خللها ضساد نذا ال ام

 .من نو الراول الذل يقبن حديثه؟: أوك

 .كيا يوثق؟: ثانيا

 .؟ وما الذل أدى إلا ذل ؟ا  وثيق وت عيا، ما العمن إذإذا تعارض ضيه ت: ثالثا

 :وال واب ا ا نذه ا ست ة
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لقد ن  ا ماء الحديث ا ا صفاأ معينة متا توضرأ ت ن  الصنفاأ ضني شنخ  معنين قب نأ : أوك
 .روايته واحتج بحديثه

وأ م   مانير أتمنة الحنديث والفقنه ا نا أننه يشنترط ضنيمن ): رحمه اهلل -قان ابن الصل  
اناقل، سننالما مننن  ا  بالغنن ا  وتفصنني ه أن يكنون مسنن م. لمنا يرويننه ا   ننابط ك  يحنتج بروايتننه أن يكنون انند

لكتابنه إن  ا  ث منن حفظنه،  نابطدّ إن حن ا  رينر مغفنن، حاضظن ا  أسباب الفسنق وخنوارم المنروءة، متيقظن
ن كنان يحندث بنالمعنا اشنترط ضينه من  ذلن . ث منن كتابنهدّ ح ( لمعنانيبمنا يحينن ا ا  أن يكنون االمن وا 
46. 

 .ضهذا نو الثقة الذل تقبن روايته ونو الذل  م  بين شرطي العدالة وال بط

يوثنننق النننراول إذا ثبتنننأ ادالتنننه باكستفا نننة، أو باشنننتهاره بنننين أننننن الع نننم بالثنننناء والخينننر، أو : ثانينننا
 .بتعدين االم أو أكثر، وثبأ  بطه بمواضقة روايته ل ثقاأ المتقنين ضي الغالب

 .الراول ولو لم يذكر سببه وذل  لكثرة أسباب التعدين ومشقة ذكرنا ويقبن تعدين

وأما  رحه ضل يقبنن إك إذا بنين سنببه؛  ن ال نر  يحصنن بنممر واحند، وك مشنقة ضني ذكنره، 
 .إ اضة إلا اختلا الناس ضي أسبابه

لمعدلين، وا ا ولو  اد ادد ا ا  إذا تعارض  ر  وتعدين ضي راو معين قدم ال ر  إذا كان مفسر : ثالثا
ذل   مهور الع ماء؛  ن م  ال ار   يادة ا م خفيأ ان المعندن، ضالمعندن يخبنر انن ظنانر حنان 
الننراول، والم ننرو  يخبننر اننن أمننر بنناطن، ونننذا شننرط مهننم؛ ضننإنهم لننم يقب ننوا ال ننر  إذا تعننارض منن  

 .، ونذا ما استقر ا يه اكصطل ا  التعدين إك إذا كان مفسر 

، ضقد و دنانم ا ا التعدين القاادة ليسأ ا ا إطلقها ضي تقديم ال ر  نذه والحق يقان إن
 :إن القاادة مقيدة بالشروط اآلتية: يقدمون التعدين ا ا ال ر  ضي مواطن كثيرة، ويمكننا أن نقون

 .لساتر الشروط ا  ، مستوضيا  ن أن يكون ال ر  مفسر 2

 .ي  رحهض ا  ا ا الم رو  أو متعنت ا  ن أك يكون ال ار  متعصب1

                                                           
المعنروا بمقدمنة ابنن الصنل ، دار الكتنب  ابن الصل ، اثمنان بنن ابند النرحمن أبنو امنرو، معرضنة أننواع ا نوم الحنديث (46

 .121ن،  1001، 2الع مية، بيروأ، لبنان، ط



 12 

 .نننننننننن أن يبنننننننننين المعننننننننندن أن ال نننننننننر  مننننننننندضوع انننننننننن النننننننننراول، ويثبنننننننننأ ذلننننننننن  بالننننننننندلين الصنننننننننحيا3
ونذا يدن ا ا أن اختلا م حظ النقاد ين دل إلنا اخنتلضهم ضني ال نر  والتعندين، لنذل  قنان النذنبي 

لم ي تم  اثنان من ا مناء ننذا الشنمن قنط ا نا توثينق : "ونو من أنن اكستقراء التام ضي نقد الر ان
ونننذا؛  ن الثقننة إذا  ننعا يكننون ذلنن  بننالنظر لسننبب ريننر قنناد ، ".  ننعيا وك ا ننا ت ننعيا ثقننة

 .وال عيا إذا وثق يكون توثيقه من ا خذ بم رد الظانر

وال ننر  مقنندم ا ننا التعنندين، وأط ننق ذلنن   مااننة ولكننن مح ننه إن ): وقننان الحنناضظ ابننن ح ننر
ن صندر منن من اارا بمسبابه؛  نه إن كان رير مفسر  صدر مبينا   لم يقدم ضيمن ثبتأ ادالته، وا 

، ضإن خل الم رو  ان تعندين قدبنن ال نر  ضينه م منل رينر ا  رير اارا با سباب لم يعتبر به أي 
مبين السبب إذا صدر من اارا ا ا المختار؛  نه إذا لم يكن ضيه تعدين ضهو ضي حي  الم هنون، 

 .47 (امان قون الم رو  أولا من إنمالهوا  

ي ننب أن يرااننا اننند اكخننتلا حننان المعنندن والم ننر ؛  ن ذلنن  مننن القننراتن التنني كمننا أنننه 
 .ير ا بها اند اكختلا ضي التوثيق والت عيا

قان اإلمنام النذنبي مبيننا أقسنام المتك منين ضني الر نان منن حينث التعننأ والتوسنط واكاتندان 
 :ضي ال ر  والتعدين

ين، يغمن  النراول بنالغ طتين والنثلث، وي نين بنذل  ن قسنم مننهم متعننأ ضني ال نر ، متثبنأ ضني التعند2
ذا  نعا ر نل   ا  حديثه، ونذا إذا وثق شخص ضنانظر  ضعنض ا نا قولنه بنوا نذ ، وتمسن  بتوثيقنه، وا 

ن وثقنه  نن واضقنه رينره ا نا ت نعيفه، ضنإن واضقنه، ولنم يوثنق ذا  أحند منن الحنذاق، ضهنو  نعيا، وا 
نو : ، يعني ك يكفي أن يقون ضيه ابن معين مثل  ا   مفسر ك يقبن ت ريحه إك: أحد ضهذا الذل قالوا ضيه

 عيا، ولم يو ا سبب  عفه، ورينره قند وثقنه، ضمثنن ننذا يتوقنا ضني تصنحيا حديثنه، وننو إلنا 
 .وابن معين وأبو حاتم وال و  اني متعنتون. الحسن أقرب

: بكنننر البيهقنننينننن وقسنننم ضننني مقاب نننة نننن كء، كنننمبي ايسنننا الترمنننذل، وأبننني ابننند اهلل الحننناكم، وأبننني 1
 .متسان ون

                                                           
، ن نننة النظننر ضني تو ننيا نخبننة الفكننر ضني مصننط ا أنننن ا ثننر، أحمنند بننن ا نني بنن محمنند بننن أحمنند بنن ح ننرالعسنقلني،  (47

 .235م،   1000، 2، سوريا، طمطبعة الصبا ، دمشق
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 .معتننننننندلون منصنننننننفون: نننننننن وقسنننننننم كالبخنننننننارل، وأحمننننننند بنننننننن حنبنننننننن، وأبننننننني  رانننننننة، وابنننننننن اننننننندل3
ضع ماء الحديث لم ينط قوا ضني تنوثيقهم وت نريحهم، وتصنحيحهم وت نعيفهم منن خنواء وتخنبط،  ،وبعد

نما انط قوا من قوااد متينة وأرض ص بة، ضي أحكامهم؛ ولذل  بر أ نذه ا حكام إلا الو ود ضي  وا 
منتها الدقة، متفقة ضيما بينها، متحدة ك شذوذ ضيها، منس مة ك تباين يعتريها، ويع   كن داي أن 

 .48  وه بنقد ا مي ك مطعن ضيه، وبحكم ك قاد  ضيهصّ ينقد ما أ

ونننذه شننهادة أحنند المستشننرقين أنفسننهم ينق هننا النندكتور نورالنندين اتننر ضنني نننذه المسننملة ونننو 
إننا نتخطا نطاق نذا الكتاب إذا نحن أسهبنا ضي الكلم ا ا و نه التفصنين  : "قان (ليوبولد ضايس)

ضنني ا سنن وب النندقيق الننذل كننان المحنندثون ا واتننن يسننتعم ونه ل تثبننأ مننن صننحة كننن حننديث، ويكفنني 
إنه نشم منن ذلن  ا نم تنام الفنروع، رايتنه الوحيندة البحنث ضني : من أ ن ما نحن ننا بصدده أن نقون

 .يث الرسون، وشك ها، وطريقة روايتهامعاني أحاد

ولقد استطاع نذا الع م ضي الناحية التاريخية أن يو د س س ة متماسكة لترا م مفص ة ل مي  
ا شنننخا  النننذين ذكنننروا انننن أنهنننم رواة أو محننندثون، إن تنننرا م نننن كء الر نننان والنسننناء قننند خ نننعأ 

النذين كاننأ حيناتهم وطريقنة رواينتهم  لبحث دقيق من كن ناحية، ولم يعد منهم ضني الثقناأ إك أولتن 
ل حديث تتفق تماما م  القوااد التي و عها المحدثون، ت   القوااد التني تعتبنر ا نا أشند منا يمكنن 

ضإذا ااترض أحد اليوم من أ ن ذل  ا ا صحة حديث بعيننه أو ا نا الحنديث . أن يكون من الدقة
 .49 "، ضإن ا يه نو وحده أن يثبأ ذل  م ة

سناقه المستشنرقون وقنان بهنا منن تبن  المستشنرقين بنخراتهم  مّمنابه والنرد ا يهنا نذه بعض الش
 .رب العالمين، ونكتفي بذل  وهلل الحمد تغربينمن المس

 

                                                           
ذكر من يعتمد قوله ضي ال نر  والتعندين مطبنوع  نمن كتناب ،  محمد بن أحمد بن اثمانشمس الدين أبو ابد اهللالذنبي،  (48

 .211-212م،  2552، 4، لبنان، طبيروأ دار البشاتر،، أرب  رساتن ضي ا وم الحديث

أ بوقرين، أحمد محمد، الرد ا ا شبهاأ المستشرقين حون السنة النبوية المطهرة، بحث منشور ا نا موقن  بحنوث ودراسنا (49
 .http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/islam/rad_shobhat.htmlا ا شبكة اإلنترنأ، 

http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/islam/rad_shobhat.html


 14 

 خاتمة البح 

 ضصونأربعة مواناء و خيره بعد رح ة ابر ن   قطراتنا ا  ةالبارل ونعمة منه وض ن ورحماهلل  حمد
باب رفن أو تغاضنن اننه الكثينر أك وننو السننة النبوينة ومنا  وبحث وتمحي  لطرق بين تفكر وتعقن

ثنننننارة ل شنننننبهاأ منننننن قبنننننن أصنننننحاب النفنننننوس المعو نننننة والعقنننننون  تتعنننننرض لنننننه منننننن طعنننننن وتشنننننويه وا 
 .للرتقاء بدر اأ العقن ومعرا  اكضكار ةوقد كانأ رح ة  اند،المنحرضة

صبنا ضذا  أن إض ا ضيه قصارى  هدناا بذلنننأنداي ضيه الكمان ولكن اذرنا   هد مقن وك كإضما نذا 
عمناد الماقنان  وك ن يند ا نا .قطن  الطرينق أمنام كنن ننااق ننا ض ننا شنرا المحاولنه وممرادننا وان أخط

 :اكصفهاني

حسنن ولنو  يند كنذا لكنان أرينر ننذا لكنان  ضي يومه إك قان ضي رده لنو ا  نسان كتابإنه كيكتب أيأ أر 
اظنم العبنر وننو دلينن ا نا أ منن وننذا منن أ تنر  ننذا لكنانض ن ولنو أيستحسن ولو قدم نذا لكان 

 .استيلء النق  ا ا  م ة البشر

دح نها أعهم و منن ثنم ايو منن شنوالمسنتغربين شنبهاأ المستشنرقين  أقا ا نا من خلن بحثي نذا
 ثنموح يتهنا السننة  أنميةا ون من نذا البحث ان  الفصنتحدثأ ضي  قدلو ,رد ا يها أضندنا و أو 

كيننا تكننون السنننة النبويننة ضنني ق ننوب الحاقنندين وال ننان ين وا ننا ألسنننتهم  نيالثننا فصنننال ضنني ذكننرأ
ذكننرأ ضنني الفصننن الثالننث موقننا المستشننرقين مننن ثننم ونننذا نننو صننميم مو ننوانا و  ،"وحننديثا" قننديما

شنبهاأ نن كء المستشنرقين  داننوضي الفصن الراب  وا خير وقفأ  ودااة التغريب من السنة المطهرة
و قند تبنين لنني , ،أردضنأ كنن شننبهة منن ننذه الشننبهاأ بنالرد ا يهنا ودح ننهاو ي ركننابهم و منن سنار ضن

منننن خننننلن بحثننني نننننذا  م نننة مننننن الحقننناتق و النتنننناتج حنننون ننننن كء المستشنننرقين و مننننن سنننار ا ننننا 
 :دااة التغريب ومن.نه هم

ااتمنادنم ا نا نصننو  مفنردة متقطعنة امننا ورد ضني مو ننواها ممنا يو نا المننراد منهنا ويبينننه  .2
 .ذل  كثير ضي أبحاثهمو 

 .أنهم يعولون ا ا مصادر ليسأ ضي مستوى البحث الع مي .1

 .و   النصو  ضي رير مو عها، وتحمي ها ماك تطيقه ألفاظها وك يستمد من معانيها .3
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أنهننم يننوردون مقنندماأ   تيننة  ننعيفة ثننم يبنننون ا يهننا نتنناتج  ننخمة ض فا ننة ك تناسننب ت نن   .4
 .المقدماأ وك تنتج منها

 .إرفان الحقاتق التي تخالا استنتا اتهم وتبط ها .9

إاتمننادنم الكبيننر ا ننا اإلسننراتي ياأ وا حاديننث الوانيننة والمكذوبننة والتنني أثبننأ ا منناء الحننديث  -6
 .بطلنها منذ اهد طوين وألفوا الم لفاأ ضي كشفها والرد ا ا من و عونا

 ا  صننارية وق وبنن ا  ياأ ا هننا ت نند آذانننمننن التوصنن ا  بقنني أن أ نن  بننين أينندل مننن يقننرأ بحثنني نننذا شننيت
 :ريورة ا ا نذا الدين العظيم ضمقون  ا  مفتوحة وأنفس

ننندء منننن نشنننر  نننرورة قينننام المعانننند و  – 2 الك يننناأ الشنننراية والم سسننناأ اإلسنننلمية بننندورنا ضننني الح 
 .ا حاديث الوانية والمو واة

رينندنا مننن  ه والتنناريخ وا دب، وتالتوصننن إلننا خطننة لتنقيننة كتننب السننيرة والتفسننير والعقينندة والفقنن -1
 .واإلسراتي ياأ ا حاديث المردودة

تقننويم واقنن  النندااة والخطبنناء والبنناحثين، والكشننا اننن ح ننم اكستشننهاد باإلسننراتي ياأ والقصنن   -3
 .رير الثابتة

 اكنترننأ التحذير من خطورة نشر القص  الوانينة، وا حادينث المكذوبنة ابنر الشنبكة العالمينة -4
 .اأ الف اتيةالقنو و 

الكشننا اننن دور المتسننان ين والغنناض ين والمغر ننين مننن أنننن ا نننواء ضنني دسء ا حاديننث ريننر  -9
 .المقبولة، والتس ط ا ا تراث ا مة
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 المراجط

 .القرآن الكريم -2

إعـلم المـو عين عـن ر   ،المعروا بنابن قنيم ال و ينة ،شمس الدين أبي ابد اهلل ،بكر وأب -1
 م2513 ،بيروأ ،دار ال ين ،العالمين

 .الرياض ،مكتبة الرشد ،مو ف المدرسة العقلية من السنة النبوية ،محمد ا مين ،ا مين -3

دار  ،م سسننة الكتننب الثقاضيننة ،ســنن ابــي داود ،سنن يمان بننن ا شننعث الس سننتاني ،داود وأبنن -4
 .م2511 ،2ط ،لبنان ،بيروأ ،ال نان

 ،ستشـر ين والكتـا  المعاصـريندفاع عن السنة ورد شبه الم ،محمد بن محمند ،ةببو شهأ -9
 .م2515 ،2ط ،مكتبة السنة

المعننروا  نــواع علــوم الحــدي أمعرفــة  ،اثمننان بننن ابنند الننرحمن أبننو امننرو ،ابننن الصننل  -6
 .م1001 ،2ط ،لبنان ،بيروأ ،دار الكتب الع مية ،بمقدمة ابن الصل 

، 3ط ،لبننننان ،بينننروأ ،دار ابنننن كثينننر ،صـــحيل البخـــاري ،محمننند بنننن إسنننمااين ،البخنننارل -1
 .م2511

بحنث  ،الرد على شبها  المستشـر ين حـول السـنة النبويـة المطهـرة ،أحمد محمند ،بوقرين -1
 ،منشننننننننننننننننننننور ا ننننننننننننننننننننا موقنننننننننننننننننننن  بحننننننننننننننننننننوث ودراسنننننننننننننننننننناأ ا ننننننننننننننننننننا شننننننننننننننننننننبكة اإلنترنننننننننننننننننننننأ

http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/islam/rad_shobhat.html. 

 ،بينروأ ،دار إحيناء التنراث العربني ،سـنن الترمـذي ،محمد بن ايسا ابنو ايسنا ،الترمذل -5
 .لبنان

دار الكتننب  ،المســتدرك علــى الصــحيحين ،ابنند اهلل محمنند بننن ابنند اهلل وأبنن ،الحنناكم -20
 .م2550،لبنان ،بيروأ ،الع مية

ــ ،محننب النندين والسننيد ومصننطفا ،الخطيننب والننندول والسننبااي -22 اع عــن الحــدي  دف
 .مصر ،مكتبة اإلمام ،النبوي وتفنيد شبها  خصومه

ذكر من يعتمـد  ولـه  ،شمس الدين أبو ابد اهلل محمد بن أحمد بن اثمان ،الذنبي -21
 ،دار البشننناتر ،مطبنننوع  نننمن كتننناب أربننن  رسننناتن ضننني ا نننوم الحنننديث فـــي الجـــرع والتعـــديل

 .م2552، 4ط ،لبنان ،بيروأ

http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/islam/rad_shobhat.html
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فتل الباري شـرع صـحيل  ،بن ح نرحمد بن أحمد أحمد بن ا ي بن م ،العسقلني -23
 .م2551 ،1ط ،لبنان ،بيروأ ،دار الكتب الع مية ،البخاري

َهـة النظـر فـي تو ـيل  ،أحمد بن ا ي بن محمد بن أحمد بنن ح نر ،العسقلني -24 ن
 .سوريا ،مطبعة الصبا ، دمشق ،نخبة الفكر في مصطلل أهل األ ر

 ،ا ردن ،امان ،دار النفاتس ،النبوي المستشر ون والحدي  ،بهاء الدين.د ،محمد -29
 .م2555 ،2ط

 


