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 منظور اإلسالميـها حسب الردوقرآنيين والعقالنيين وأفكارهم وشبهات ال

 
 ار  و  ك   أيوب محمد

AYUBA MUHAMMAD KAURA 
ayyubkn@gmail.com 

08036308809 
 :البحثمستخلص 

جاء موضوع البحث لنقد الشبهات التي أثيرت حول القرآن الكريم الذي ال تنقضي عجائبه؛ بدعوى حرية فهم النص القرني مجردا 
 عن فهم سلفنا الصالح، حيث عالج البحث انحراف األفكار وعادها إلى جادة الصواب، وتوصل إلى النتائج التالية:

 يرى ضرورة تقديم العقل على النقل، وأن النقل إذا خالف العقل مردود. أن وصف )العقالني(، ينطبق على كل من -

 أن العقل في ذاته وسيلة ال غاية. -

 أن هذا الوصف معاصر، ال وجود له في عهد سلف األمة، وإن وجدت َلِبناُته عند المعتزلة. -

على أن العقل متفاوت، وأنه يعتري أن هذا الوصف ليس محمودا على اإلطالق، وغاية ما فيه الذم، فعباد العقل متفقون   -
 لذويه نقص وخفق، فيعطي نتائج عكسية؛ فكيف االعتماد على المتفاوت والمنقوص.

 أن أهداف العقالنيين المعاصرين تخالف أصولهم السابقة كالمعتزلة والخوارج. -

 أن القرآنيين لم يرتضوا بالسنة النبوية. -

 القرآن الكريم وهويته.ويوصي الباحث بدراسة مماثلة ألفكار أخرى ضد 
  

 :مقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 وعلى آله وصحبه ومن وااله. وبعد؛
فالشبهات حول القرآن الكريم أخذت أطوارا 
عديدة من وقت آلخر في القديم والحديث، منذ 

و القضاء على بدء نزوله، وغرض أصحابها ه
هذا الكتاب العزيز، الذي لم يشهد التأريخ مثله، 
والقضاء على السنن النبوية، والتي هي شارحة 
له، وما زالت تلك الشبهات تتجه بسهامها، وتلقي 
شبكتها حتى اليوم بأساليب متنوعة ومتعددة 
األطراف، فكل طائفة تساهم في غرس أغوائها 

دين التي عند النابية؛ ومن ذلك: شبهة حرية ال
المالحدة، وشبهة حرية المرأة،  وشبهة تعدد 

الزوجات، وشبهة المواريث، وشبهة تقديس 
العقل، وشبهة انقراض السنة إلى غير ذلك من 
الشبه التي تتداول بين طرق التواصل، حيث 
ُيستهدف بها سفهاء العقول وضعفاؤها، فرغبت 
في تخصيص طائفتين من هؤالء الطوائف 

 لخطرهما على األمة اإلسالمية. بالدراسة، 
ولما كانت األفكار ممتدة حتى وقتنا الحاضر 
شرعت مساهما ومشاركا لبيان جزًء من تلك 
األصناف وهم القالنييون والقرآنيون وشبههم 
والرد عليها، فجاءت خطة البحث على التالي 

 حيث تضمن مقدمة ومبحثين وخاتمة!
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 .المبحث األول: العقالنيون 
 األول: التعريف بالعقالنيينالمطلب 

وفيه التعريف بلفظ العقالني لغة 
واصطالحا، ومن العقالنيون؟ والتعرف على 
فكرتهم، والموازنة بين العقالنيين والمعتزلة، 
وأسباب مباينة أهداف الطرفين، وأصناف 

 العقالنيين، ومصادر العقالنيين.
 

 المطلب الثاني: 
 :االشبهات العقالنيين والرد عليهم إجم

وفيه بيان الشبهات الرئيسية والفرعية والرد 
 عليها! 

 المبحث الثاني: القرآنيون 
 وفيه مطلبان:

  :التعريف بالقرآنيين وفيه المطلب األول
بيان لماذا سموا بذلك؟، ومن هم؟ وبيان 

 فكرتهم وأصولهم.
  :أبرز شبهات القرآنيين والرد المطلب الثاني

 .عليها
قولهم "حسبنا كتاب وفيه بيان شبهتهم وهي 

هللا"، وما تفرع منها من بقية الشبه، والدليل على 
 هذه الشبهة، والرد عليها كلها.

  :وفيها أبرز نتائج البحث.الخاتمة 

 
 المبحث األول: العقالنيون 

 وفيه مطالب:
 المطلب األول: التعريف بهم

 في اللغة واالصطالح:العقالنيون 

لعقل العقالنيون جمع عقالني نسبة إلى ا
، وعقله عن حاجته (1)وهو في اللغة: ضد الحمق

 .(2)يعقله، وعقله، وتعقله واعتقله حبسه
وقال ابن فارس: العين والقاف والالم أصل 
واحد منقاس مطرد، يدل عظمه على حبسة في 

. وأصل معنى (3)الشيء أو ما يقارب الحبسة
عقل الدواء بطنه، أي  :يقال ؛العقل: المنع

أمسكه، وعقل البعير إذا شد وظيفه إلى ذراعه، 
 .(4)وشدهما جميعا بحبل؛ لمنعه من الهرب

وسمي العقل عقال ألنه يعقل صاحبه عما 
ال يحسن أي يمنعه ويحبسه عنه، وهو القوة 
المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده 

 .(5)اإلنسان بتلك القوة: العلم أيضا
 .وأما في االصطالح له تعاريف كثيرة

هو  جاء في التعريفات للجرجاني أن العقل:
 .(6)الحق والباطل -به  –نور في القلب يعرف 

وقيل: العقل والنفس والذهن واحد؛ إال أنها 
سميت عقاًل لكونها مدركة، وسميت نفًسا؛ 
لكونها متصرفة، وسميت ذهًنا؛ لكونها مستعدة 

 .(7)لإلدراك
الغريزة التي في اإلنسان، فيها يعلم  وقيل:

ويعقل، وهي كقوة البصر في العين، والذوق في 
اللسان، فهي شرط في المعقوالت والمعلومات، 
وهي منواط التكليف، وبها يمتاز اإلنسان عن 

 .(8)سائر الحيوان
يقول ابن تيمية يرحمه هللا: "فالعقل 

ضد اإلرسال واإلمساك، والضبط، والحفظ، 
 .(9) والتسيب ونحو ذلك... ق، واإلهمالواإلطال
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فنستنتج من ذلك، أن العقل المعني به هنا 
هو ما يخص باإلنسان مما يدرك به أمور دنياه 
وأخراه، وأنه متفاوت! إذن؛ العقل ليس يشمل 
جميع الذوات الروحية فهي وإن كانت دون 
اإلنسان إال أنها تعقل لمصالح طعامها وشرابها، 

ردت ضرب دابة فإنها ستفر فمثال: لو أنك أ
عنك، إذ أنها عقلت أنك ستؤذيها، وإن أردت 
إطعامها فإنها ستقبل عليك ألنها عقلت النفع! 

 وهكذا. 
 

 من العقالنيون؟
فالعقالنية وصف ينطبق على تفسير كل 
شيء في الوجود، أو تمرير كل شيء في الوجود 
من قناة العقل إلثباته أو نفيه، أو تحديد 

 .(10)خصائصه
وبعضهم عّرفهم: بأنه مذهب فلسفي الذي 

، ما هو موجود يرد إلى مبادئ عقليةيرى أن كل 
وخصوصا: االعتداد بالعقل ضد الدين؛ أي عدم  
تقبل المعاني الدينية إال إذا كانت مطابقة 

 .(11)للمبادئ المنطقية والنور الفطري 
 التعرف على فكرة العقالنيين:

إنشاًء، وإنما  العقالنيون لم ينشئوا فكرهم  
ظهر من خالل فتاويهم، ومن خالل آرائهم، ومن 
خالل أفكارهم، فنشأ هذا الفكر الذي سمي فيما 
بعد بالعقالنية؛ ألنهم يقدمون العقل على 

جمال  -كما قلت-النصوص الشرعية، وأبرزهم 
الدين األفغاني قديمًا، وحديثًا الشيخ محمد 
 الغزالي الذي رد عليه المشايخ، وكتبهم

 .(12)موجودة

والعقالنيون يتبنون أفكارا اعتزالية في 
الضالل األول، إذ يجمعهما إعمال العقل قبل 
النقل في الظاهر، وتختلف المقاصد من 

 .(13)بينهما
 

 الموازنة بين العقالنيين والمعتزلة
أوجه الفرق بين العقالنية القديمة والعقالنية 

 الحديثة:
عموما للعقالنية الحديثة تجاه الوحي 

تأويالت عدة؛ تدور كلها على تفسيره تفسيرا 
ماديا وبشريا ال يعدو كونه نشاطا من األنشطة 
اإلنسانية الفردية وأنه جاء نتيجة تأثيرات 
روحانية أو قوى عقلية أو انفعاالت نفسية أو 
تأمالت باطنية لبعض األفراد الذين تميزوا 
بعبقرية فذة في جانب أو أكثر من جوانب 

 ة اإلنسانية...إلخ. الشخصي
كما أن العقلية الحديثة أكثر جرأة من القديمة 
فالقديمة إنما حاولت التأويل والتحريف والتعطيل 
لنصوص الوحي دون أن تتجرأ على إنكار نسبته 

. أما العقلية الحديثة فقد حاولت إنكار .إلى هللا
نسبة الوحي إلى هللا تعالى أو التشكيك فيه وإثارة 

 حوله.الشبهات 
والعقلية الحديثة كذلك تزيد عن العقلية 

. في شبهاتها حول الوحي بسبب تعلقها .القديمة
بالعلمية المزعومة حيث تزعم أن العلم الحديث 
ال يعرف ظاهرة الوحي وال يعترف بها إال أنها 
إنسانية من سائر الظواهر االجتماعية األخرى 
أو أنها سمة من سمات المجتمعات المدنية 
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دائية القديمة التي تؤمن بالخرافة والكهانة الب
 .(14)واألساطير على حد زعمهم

هذا مجمل الشبهات التي وردت في القديم 
والحديث عن الوحي فمعظمها يدور حول هذا 

. سواء كانت حول القرآن بصفة خاصة .المعنى
 أو حول الوحي على وجه العموم.

 
 أسباب مباينة أهداف الطرفين

الخراشي في كتابه نقض يقول سليمان 
: "والذي دعاهم إلى هذا (14)أصول العقالنيين

-االلتفاف حول العقل في ظني أمور كثيرة 
 منها: -والعلم عند هللا تعالى

أخذهم من تراث األولين من فالسفة  أواًل:
اليونان مّمن لم ينعموا بمصاحبة وحي إلهي يقود 

 مسيرتهم...إلخ.
ية وجهلهم لعلم ضعفهم في مجال الروا ثانيًا:

الحديث النبوي واقتصارهم على آيات القرآن 
وبعض األحاديث التي رأوا أنها تؤيد أقوالهم؛ 
وهذا مصداق ما روي عن عمر بن الخطاب 

))إن أصحاب الرأي أعداء رضي هللا عنه قال: 
السنة أعيتهم األحاديث أن يحفظوها وتفلتت 
ا منهم فلم يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولو 

ال علم لنا فعارضوا السنة برأيهم إياك 
 .(15)وإياهم((
حب التمايز على اآلخرين وشهوة  ثالثًا:

االنفراد بشيء غير معروف عند عامة الناس 
لُيذَكروا به، وال يكونوا كغيرهم من جملة أهل 
الحديث. وهذا السبب لم يزل في الناس قديمًا 

وحديثًا فلو تدبرت حال كثير من أهل البدع 
 وجدت النشأة األولى لهم هذه الشهوة الخفية.ل
 

 :أصناف العقالنيين
 :يقول الشيخ ناصر العقل

 العقالنيون في تاريخ اإلسالم أصناف:"
وهم العقالنيون الخّلص  -وأخطرها  أولها

الفالسفة، وال أقصد بذلك الفالسفة الذين سبقوا 
المسلمين، ال، أولئك أمرهم واضح؛ ألنهم لم 
يكونوا على اإلسالم أصاًل، إنما أخطر 
العقالنيين وأنكأهم على األمة اإلسالمية هم 
الفالسفة المسّمون بالفالسفة اإلسالميين، الذين 

م ويظهرونه، وهم في حقيقة أمرهم يعلنون اإلسال
إنما يستمدون دينهم من عقولهم و يخلعون الدين 
كله، حتى ما يتعلق بذات هللا وأسمائه وصفاته، 
وأمور الغيب كاليوم اآلخر وما فيه، وكاألخبار 
التي أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم بها من 
أخبار الغيب ومن فلسفة السابقين لهم، كـ ابن 

فارابي وابن رشد وابن عربي ومن نحا سينا وال
 نحوهم.

من العقالنيين: المتكلمون،  الطبقة الثانية:
ا ال يقلون خطورة على الفالسفة ألمور: وهم أيًض 

األمر األول: أن أمر الفالسفة معروف، وأيضًا 
اشتهروا بخالف ما عليه أهل السنة في االعتقاد 

 والعمل.
في خلط  األمر الثاني: أن المتكلمين تكلفوا

نصوص الشرع بأصول الفالسفة، واألصول 
 العقلية التي كان عليها العقالنيون.
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العلمانيون ورثوا أغلب أفكار  الطبقة الثالثة:
الفرق القديمة من حيث تسلطهم على اإلسالم 
من ناحية، وعلى نصوصه وشرعه وأحكامه، 
ومن ناحية أخرى أنهم جعلوا عقولهم وأهواءهم 

يزنون بها الحق من الباطل،  هي الموازين التي
فهؤالء أصحاب اتجاهات ال يمكن حصرهم، إنما 
يجمعهم اتجاه واحد أو وصف واحد، وهو 
وصفهم بالعلمانيين، فأغلب العلمانيين على هذا 

 االتجاه.
وأخطر العلمانيين ما يسمون اآلن 
بالحداثيين، وهم توجهات واتجاهات مختلفة، 

لذلك نجدهم أكثر  لكنهم الورثة الحقيقيون للفرق؛
الناس إشادة بشذاذ الفكر القدامى، وهم الذين 
أشادوا برءوس البدع القدامى وال يزالون يشيدون 
بهم، كما أنهم يشيدون باتجاهات الفرق 
كالمعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم؛ ألنهم 
يرونهم أصحاب الفكر الحر، والفكر المتحرر 

 .(16)التجديدي في تاريخ اإلسالم
الصوفية: وذلك أن تقديم  قة الرابعة:الطب

العقل فيما حقه التوقيف أوجب لصاحبه الدخول 
في جملة أرباب العقل، وأغلب المتصوفة ليسوا 
إال كذلك، فكانوا يعتمدون على الهوى والذوق 
واالستحسان في العبادة، وهو مناٍف لمنهج 

 .(17)الكتاب والسنة، وينافي االستسالم المأمور
 :العقالنيينمصادر 

 .االعتماد على العقل وهو أخطرها (1)
تقديس آراء الرجال وكالم الزعماء  (2)

والمقدسين فيهم وتقديمهم على كالم هللا 
 .وكالم رسوله

: امصادر العقالنيين قديمًا وحديثً  من (3)
الفلسفة، الفلسفة بمعناها القديم والحديث، 
وهي تعني: الكالم في أمور الغيب بغير 

يسمونه: إلهيات، أو ما علم، وهذا الكالم 
 وراء الطبيعة.

من مصادر العقالنيين المحدثين: دراسات  (4)
 .(18)المستشرقين

 
 المطلب الثاني: شبهاتهم

الشبهات الرئيسية والرد  المسألة األولى:
 عليها! 

وهي الركيزة األساسية  الشبهة األولى:
والقانون الكلي لشبهاتهم جميعا، فكل شبهة مبنية 

ومجملها قولهم: إن العقل إمام وأصل ( 19)عليها
 (20)لكل خطاب شرعي كان أو غيره

 
 الدليل على هذه الشبهة:

يقول أحُد العقالنيين: "فالعقل هو أول األدلة 
وليس ذلك فقط بل هو أصلها الذي به يعرف 
صدقها وبواسطته يكتسب الكتاب والسنة 
واإلجماع قيمة الدليل وحجيته. ألن حجية القرآن 

على حجية الرسالة وهما متوقفتان على  متوقفة
التصديق باأللوهية ألنها مصدرها فوجب أن 
يكون إلثبات األلوهية طريق سابق عليهما وهذا 

 !"(21)الطريق هو برهان العقل
 

 الرد عليها:
إن اإلنسان في ذاته مخلوق ضعيف، ومن  (1)

ُوِصف بالضعف في أصله ُحّق له أن 
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عليه؛ يضعف في سائر حركاته وسكناته، ف
فمن جعل العقل إماما له فقد سقط من تحته 

ٿ  ٹ   چ عالنية قال تعالى:

 ]النساء[.  چٹ

فهذه اآلية دليل ظاهر في أنه ال يمكن     
بحال أن يعتمد المسلمون على عقولهم في 
الشريعة اإلسالمية خالفا للعقالنيين، وذلك 
بأن الناس هم أصحاب تلك العقول،  وقد 

فإذا كانت الذوات ثبت ضعف أصلهم، 
 ضعيفة فأوصافها كذلك.

فثبت بذلك أن العقل بحاجة إلى     
توجيهات ربانية وهدي محمدي في كافة 

 األنحاء.
إذا ثبت وجود اإلله سبحانه وتعالى بالعقل  (2)

وأدلته فيجب أن يقف العقل إلى هذه النقطة 
وال يتجاوزها إلى غيرها فهو قائد أمين إلى 

عليه ثم يعود إلى  إثبات وجود هللا ودالّ 
مستقره الطبيعي الذي خلقه هللا ألجله وال 
يستلزم من إثباته لوجود هللا تعالى أن 
يتجاوز به مقداره فيصبح سلطانًا على 
الكتاب والسنة، فما دمت أيها العقل قد 
أوصلتنا إلى معبودنا الذي أرسل إلينا الرسل 
بوحيه وأمرهم بتبيين ذلك للناس فالتزم ما 

 .(22)ونهيا عنه وال تتقدم عليهما أمرا به
وأيضا: صحيح أن كثيرًا من المقررات 
الشرعية دلل عليها العقل، بل ال نعرف شيئاً من 
الشرع في العقيدة والشريعة إال عن طريق التعقل 
والتفكر الذي هو االجتهاد، لكن ينبغي أن نفرق 

بين كون العقل وسيلة وبين كونه غاية، فالعقل 
لعقل ليس أصاًل، وإنما هو نعمة ليس غاية، وا

من هللا عز وجل ووسيلة إلى فهم الشرع وإدراكه، 
ووسيلة إلى فهم نعم هللا عز وجل على خلقه، 
وإدراك حقه سبحانه وتعالى، وعمارة الكون على 

ا: العقل وسيلة، والوسيلة ال تلغي ضوء الشرع. إذً 
 .(23)الغاية، والدليل ال يلغي المدلول

 
 الثانية:الشبهة 

يقولون إن النبوة مدتها محدودة، فبذهاب 
النبي تذهب سنته، فال حاجة للكون اإلنساني 

 إليها، فهي مناسبة للمدة المتاحة هنالك فقط.
 الدليل عليها:

 قال أحد زعمائهم وهو محمد أحمد خلف هللا:
"فلقد حرر اإلسالم العقل البشري من سلطان 

وتخليص النبوة، من حيث إعالنه إنهاءها، 
 ".(23)البشرية منها
إن البشرية لم تعد في حاجة إلى من وقال: "

يتولى قيادتها في األرض باسم السماء، فلقد 
بلغت سن الرشد، وآن لها تباشر شؤونها 

 ".(24)بنفسها
 الرد عليهم:

سيأتي الرد على هذه المزعومة، فالعقالنيون 
 هنا اتفقوا مع القرآنيين في محاربة السنة.

 
 الشبهات الفرعية! لة الثانية:المسأ

وبعُد؛ فهكا جملة من شبهاتهم التابعة لما 
 :(25)سبق؛ من ملتقى أهل الحديث
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زعمهم أن الوحي جاء نتيجة تأمالت  األولى:
باطنية وانفعاالت نفسية من قبل الشخص 
)النبي( الذي تميز بعبقرية فذة وشخصية ممتازة 

 لتأثره بأوضاع البيئة.
زعمهم أن صفة الوحي واتصال  الثانية:

الملك بالرسول ونقله لكالم هللا قضية غير 
 معقولة وأن العلم لم يصدقها أو ال يعرف بها.

الجرأة على تأويله وتحريف آياته  الثالثة:
حسب مقتضيات الحياة الجاهلية المعاصرة 
والمصالح الشخصية وحسب اآلراء الفردية 
والميل إلى التفسيرات التي تحتملها معاني 

 األلفاظ. 
الرد على الشبهات الفرعية  المسألة الثالثة:
 على وجه اإلجمال:

 –وهللا المستعان  –أما األولى فمحل كفر 
 چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍچ ل تعالى:قا

ڱ  ں   ں  ڻ  چ [، وقال العنكبوت]

ڻ  چ [، وقال:  العنكبوت] ڻ  ڻ  

 [.لقمان] ڻ  ڻ        ۀ  ۀ       ہ  ہ        ہ  

  قال تعالى: –وأما الثانية: فمحل اتباع هوى 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 [!الفرقان] ېئ  

وإلحاد في وأما الثالثة: فمحل إشراك باهلل 
ھ  ے      ے  ۓ  چ  آياته، قال تعالى:

الشورى: ]چ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  [ وقال:  ٢١

 [.فصلت] ڦ

 
 :المبحث الثاني: القرآنيون 

  :التسمية المطلب األول: التعريف بهم
القرآنيون جمع قرآني نسبة إلى القرآن الكريم، 

القرآن مصدرا للتشريع وسموا بذلك العتبارهم 
فقط؛ دون غيره من المصادر عند جمهور 

  مسلمين كالسنن واإلجماع والقياس!ال
وهذا المسمى أطلقه عليهم مخالفوهم، 

شرفون به إذ وبعض المنتسبين لهذه الفكرة يت
" في حين أن يطلقون على أنفسهم "أهل القرآن

 القسم اآلخر يتمسك بمسمى أو )مسلمين حنفاء(

(26). 
 من القرآنيون؟

القرآنيون هم فرقة فكرية رفعت شعار القرآن 
هو المصدر الوحيد للتشريع، واستتبع رفع هذا 
الشعار إنكار المصادر األخرى للتشريع من 

 .(27)السنة النبوية واإلجماع وغيرها
فمن هذا التعريف يلحظ أن أهم شبهة 
القرآنيين تنطلق من إنكار السنة النبوية إلى 

يها بشكل نهائي؛ بحيث يكون القضاء عل
وجودها منعدما أو ممزوقا، وتعود هذه الشبهة 
أيضا إلى فسحة تأويل القرآن كما تشاء 

 .(28)العقول
 

 فكرة القرآنيين وأصولها في القديم
إنكار حجية السنة النبوية ليس وليد العصر  

الحاضر، فالطعن في الصحابة منذ وقوع الفتنة 
لفرق الضالة جمهور األولى أدى إلى مخالفة ا

المسلمين في عدالة الصحابة الذين هم رواة 
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الحديث، والتشكيك في عدالتهم هو تشكيك في 
روايتهم للحديث، وللخوراج قصب السبق في 
تحييد السنة عن فهم القرآن، وتبعهم الشيعة، 
وكان للمعتزلة موقف متضارب من قضية السنة 

نة ولكن النبوية، فهم بالعموم معترفون بحجية الس
تحكيمهم للعقل في النص، ورفعهم له إلى مرتبة 
أعلى من النقل، إضافة إلى إسقاط أصولهم 
االعتزالية على مصادر التشريع، جعلهم ينكرون 

 .(28)بعض األحاديث الصحيحة
 

 في العصر الحاضر:
وفي العصر الحاضر ظهرت فكرة إنكار 
السنة في الهند في فترة االحتالل اإلنجليزي على 

د أحمد خان الذي فسر القرآن بمنهج عقلي، ي
ووضع شروطا تعجيزية لقبول الحديث مما جعله 
ينكر أغلب األحاديث، ثم تاله عبد هللا جكرالوي 
في باكستان الذي كان يشتغل بدراسة الحديث، 
من ثم اصطدم بالعديد من الشبهات حوله 
فتوصل في النهاية إلى إنكار كافة الحديث وأن 

ا أنزله هللا على الرسول محمد، القرآن هو م
وأسس جماعة تسمى أهل الذكر والقرآن التي 
دعا من خاللها إلى أن القرآن هو المصدر 

وألف في ذلك كتبا  ،الوحيد ألحكام الشريعة
 . (29)كثيرة

لذا فكل ما يثيرونه من شبهة فهو مبني على 
إنكار السنة النبوية المطهرة، فيعمدون إلى آيات 

فيؤولونها حسب ما يخدم معتقداتهم القرآن 
الخبيثة، فتحصل من ذلك أن شبهاتهم تتنوع 

 نوعين اثنين.

إنكار حجية السنة، وأن القرآن  النوع األول:
النوع كاف للتشريع؛ فيترتب على ذلك النوع 

وهو إلقاء شَبٍه على ظاهر بعض آيات  الثاني:
التنـزيل؛ بالسيطرة على معاني التنزيل الدالة 

أن السنة حجة وبرهان؛ حيث أولوها فعطلوا على 
مرماها فحرفوا مقاصدها فهم يحاولون حسب 
 معتقدهم الباطل تهجير الناس وتحذيرهم  منها.

 

 المطلب الثاني: أبرز شبهاتهم
الشبهة األولى؛ ومجملها  قولهم "حسبنا كتاب 

 هللا".
قال أحد زعمائهم: " إن الكتاب المجيد ذكر 

في الدين مفصال ومشروحا كل شيء يحتاج إليه 
من كل وجه، فما الداعي إلى الوحي الخفي وما 

 ؟.(30)الحاجة إلى السنة
وقال آخر: " قد انحصرت ضروريات الدين 

 ".(31)في اتباع القرآن المفصل وال تتعداه 
 

 الرد عليهم:
تلك أكذوبة على هللا وعلى كتابه، وإال فقد  (1)

رتب هللا فهم دينه على ما يأتي به نبيه 
صلوات هللا وسالمه عليه، كونه هو المبلغ 

ڦ  ڦ  چعن هللا عز وجل كما قال تعالى: 

وليت شعري كيف  چڦ  ڄ   ڄ   ڦ   
يوجهون القرآنيون اآلية، إن هم إال متبعون 

ال أسالفهم لمجرد فهمهم ال يرجعون إلى أقو 
فقد جاء عن غير واحد من السلف أنهم 

فعن فسروا ذلك بسنته صلى هللا عليه وسلم؛ 
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ   الحسن في قوله:
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قال: "فكان عالمة حبه إياهم اتباع  چ  
 .(32)"سنة رسوله

ال نزاع في أن القرآن شمل أصول الشريعة  (2)
كلها، ونص على بعض جزئياتها اليسيرة، 

اء هؤالء من تنصيصه على كل وأما ادع
صغيرة وكبيرة فهو بهتان عليه؛ ال يقره واقع 
القرآن، فلو كان األمر كما يقولون فأين عدد 
الصلوات الخمس المفروضة في اليوم 
والليلة؟، وأين عدد الركعات لكل فريضة؟، 
وأين نصاب زكاة اإلبل والبقر والغنم؟ 
والذهب والفضة...؟ فلو اشتمل القرآن على 
كل التفاصيل والجزئيات التي يحتاج إليها 

لما أمر هللا  –كما يزعم هؤالء  -في الدين 
رسوله صلى هللا عليه وسلم بتيينه للناس، 
ولما أمر المسلمين بطاعة الرسول وامتثال 
ما يأمرهم به واجتناب ما ينهاهم عنه عليه 

ڻ  ڻ    الصالة والسالم: قال تعالى:

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  

 .(33)]الحشر[ ھ     ھ  ے  ے  ۓ   
ويندرج تحت هذه الشبهة ما أوقعهم في هذا 

  الخطأ الفاسد فلم يستبصروه؛ قوله تعالى:

ۆئ  ۈئ                ۆئائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     

 چی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ   

  ١١١يوسف: 

قال األستاذ خادم حسين: " ففهموا من 
التفصيل القرآني ما يفهمون منه في لغتهم 
األردية، "فالتفصيل والتفاصيل والتفصيالت" في 

األردية يأتي بمعنى تعيين الجزئيات، غير أن 
مادة ) فصل ( لم ترد بهذا المعنى في لغة الضاد 
وإنما معناها اإلبانة والتنحية والتوضيح ألن 

فصيل ضد اإلجمال، قال الراغب: " الفصل الت
 ".(34)إبانة أحد الشيئين عن اآلخر

وهو  –ثم استدل األستاذ خادم بقول برويز 
في نقده لهذا الفهم ما نصه: "   -أحد القرآنيين 

كان محور عبدهللا جكرالوي أنه فهم استعمال 
المفصل والتفصيل في العربية مثل استعمالهما 

وضع حجر أساسه على في األردية، وبذلك 
الخطأ، ومن ثم كان عدم استقامة البنيان نتيجة 

 ".(35)حتمية لذلك األساس المنحرف
وهللا  -: "والمعنى (36)قال في معاني القرآن

أن آياته أحكمت وفصلت بجميع ما  -أعلم 
ُيحتاج إليه من الداللة على التوحيد، وإثبات نبوة 

وإقامة الشرائع،  –عليهم السالم  -األنبياء 
 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌوالدليل على ذلك قوله: 

، چی  ی  ی  چ: وقوله [األنعام]چ 

ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  : قوله هذا على ويدل

ڳ  ڳ  ڳ    المعنى[، هود] ہ     ہ  ھ  

 .(37)]هود[ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  

وقال ابن عاشور في مثل هذا التعبير حيث 
 أحال هو إليه: 

)لكل شيء( مراد به أعظم األشياء، أي و
المهمات المحتاج إلى بيان أحكامها في أحوال 

المهم، فيكون من الدين أو يراد بالشيء: الشيء 
حذف الصفة، كقوله: يأخذ كل سفينة غصبا 

 . (38)[، أي كل سفينة صالحة79]الكهف: 
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ی  ی  چ وقال ابن جرير: وقوله:

ذكره: وهو أيًضا تفصيل كل يقول تعالى  ،چی 
أمر هللا ونهيه،  ما بالعباد إليه حاجة من بيان

 ."(39)وحالله وحرامه، وطاعته ومعصيته
ووجه كالم ابن جرير أن القواعد العامة 
مذكورة فيه، وهي التي تبنى عليها الجزئيات 

 كلها. 
ومجملها قولهم: إن القرآن  الشبهة الثانية:

وحي: وال يشرحه إال وحي مثله، فالنبي لم يشرح 
الكتاب، وإنما هي أقوال نسبها الناس إلى رسول 

 .(40)هللا صلى هللا عليه وسلم زورا وتزييفا
قول قائلهم: "إنا   الدليل على هذه الشبهة

لم نؤمر إال باتباع ما أنزل هللا بالوحي، ولو 
فرضنا جدال صحة نسبة بعض األحاديث 
بطريق قطعي إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، 
فإنها مع صحة نسبتها ال تكون واجبة االتباع، 

 ".(41)ألنها ليست بوحي منزل من هللا عز وجل
 

 الشبهة  الرد على هذه
هذه الشبهة توحي تكذيب القرآن، وذلك أن 
الذي جاء به مكذَّب من قبل هؤالء، فيلزم من 
تكذيبه تكذيب ما جاء به سواء مما هو متلو أو 

 مما هو غيره من الشرائع.
وحاشا النبي صلى هللا عليه وسلم أن يكتم 

چ  چ  چ  چ  ڇ     الرسالة فقد قال تعالى:

ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ 

 ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ 

  .]المائدة[

وليس أمره بمجرد التبليغ بل أمره ببيانه 
 للمرسل إليهم فقال: 

ِّ ّٰ  ٌُّّ ٍّ َّ جي جي  جي جيمي ىي  جيجي جي   

 [.نبياء]األ  َّ جي جي  جي
وال يخفى أنه تعالى عّبر باإلنزال في التبليغ، 

البيان وعبر بالتنزيل في البيان، ليدل على أن 
ال يكون في وقت واحد، بل يراعى فيه الحدوث 
والتجددات المحيطة، وذلك أن اإلنزال ما نزل 

 جملة واحدة، والتنزيل ما نزل مفرقا منجما.
وقال تعالى مدافعا عن نبيه في كتم الرسالة 

 بالزيادة عليها: 
ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه 

 ...باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
فهذا التهديد الرباني يدل على أنه صلى هللا 
عليه وسلم لم يفعل إال ما أمر بتبليغه وبيانه كما 

 هو واضح في اآليتين المذكورتين
إذن؛ فال يتصور منه صلى هللا عليه وسلم؛ 
بعد هذا اإلنذار والوعيد الشديدين صدور تشريع 
في الدين مبناه الهوى؛ فحاشاه ثم حاشاه، فهو 

 .  (42)األمين قبل البعثة وبعدها الصادق
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    وقال تعالى أيضا:

]النجم[، وما ينطق عن الهوى   ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  
 إن هو إال وحي يوحى.

قال القرطبي يرحمه هللا: "وفيها أيضا داللة 
 ".(43)على أن السنة كالوحي المنـزل في العمل

 قال في تفسير المنار: "والجمهور على أن
األحكام الشرعية الواردة في السنة موحى بها، 

 ".(44)وأن الوحي ليس محصورا في القرآن
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فدل على أن االكتفاء بنص القرآن فقط دون 
االفتقار إلى السنة إيمان ببعض الكتاب وكفر 

 ببعض آخر.
 

 :الشبهة الثالثة
ے  ے  ۓ  چ  وهي استداللهم بقوله تعالى: 

 على عدم حجية السنة!   ؛]األنعام[ چۓ
 

 :الدليل على هذه الشبهة
قول أحد زعمائهم: "قد وضع الناس إلحياء  

الشرك طرقا متعددة، فقالوا إنا نؤمن أن هللا هو 
األصل المطاع، غير أن هللا أمرنا باتباع رسوله، 
فهو اتباع مضاف إلى األصل المطاع، وبناء 
على هذا الدليل الفاسد يصححون جميع أنواع 
الشرك، فهل يصبح األجنبي زوجا لمتزوجة بقول 

ا إنها زوجته، أال وإن هللا لم يأمر بمثل زوجه
 ".(45)ے  ے  ۓ  ۓ  ذلك

 

  :الرد على هذه الشبهة
قال األستاذ خادم حسين: "ما أجرأهم على 
هللا وعلى سنة رسول هللا عليه الصالة والسالم، 
فهل تبعث الرسل إلحياء الشرك؟ وهل الحكم 

ۈ  بالسنة إال تطبيق ألحكام القرآن قال تعالى: 

ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ٴۇ  ۋ

ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   

يقسم الرب  (65النساء، )ەئ  ەئ  وئ
في هذه اآلية بذاته عز وجل، بأنه لن يذوق أحد 
طعم اإليمان ما لم يرض بقضاءك يا رسول هللا 

صلى هللا عليك وسلم، ثم ال يشعر المتحاكمون 
إليك بحرج أو ضيق في نفسهم بما قضيت فيهم، 

جب أن يذعنوا لطاعتك وأن يسرعوا بامتثال بل ي
..فحكمه عليه الصالة والسالم هو عين .حكمك

التوحيد وامتثال لألحكام اإلالهية، بل هو حكم 
 ".(46)هللا تعالى

قلُت: ومما يدل على أن حكم رسول هللا هو 
ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    حكم هلل قوله تعالى:

ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  

ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ڭ  ۇ   ۇ  ۆ 

ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   ىى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئ         ۇئ  ۇئۆئ   ۆئ    ۈئ  ۈئ  

ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی   ی  جئحئ  

 ]الممتحنة[  مئ    ىئيئ  جب  حب  خب  مب  
الذي أشار هللا  -فأفاد أن حكم المؤمنين 

تعالى لهم متوقف على ما ظهر لهم فيحكمون 
حكم هللا، والنبي صلى هللا عليه  هو  -بحسبه 

 وسلم في حكم األولية في اآلية.
"وأما ما استدل به الخصم : قال خادم حسين
( 40يوسف، ) ے  ے  ۓ  ۓ  منهم بقوله تعالى:

كما سبق  فغير صحيح، ألن هذه الجملة القرآنية 
وردت في ثالث مواضع من كتاب هللا، ففي 
األنعام جاءت ردا على طلب الكفار من النبي 
صلى هللا عليه وسلم بإنزال اآليات واإلسراع بها، 
فرد هللا على هذا الطلب موضحا أن ذلك مرجعه 
 إلى هللا ال إلى رسوله، وأنه هو المتفرد في هذه

الشؤون، ال يشركه فيها ملك مقرب وال نبي 
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مرسل، قال تعالى: قل إني على بينة من ربي 
وكبتم به، ما عندي ما تستعجلونه به إن الحكم 

 إال هلل يقص الحق...
والموضعان اآلخران في سورة يوسف أولهما 
حكاية عن قول يوسف لصاحبيه في السجن، 

ن ونصحه لهما بترك الشرك، وأن عبادة األوثا
افتراء واختالقا على هللا، وأن هللا هو المتفرد في 

ڃ  ڃ  چ  چ  الحكم والعبادة قال تعالى: 

چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  

 [.40]يوسف: ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژ
والموضع األخير جاء حكاية عن قول 
يعقوب عليه السالم، ينصح أبناءه، ويعلمهم 

إن وقع لهم ما  آداب الدخول على الملوك، وأنه
يكرهون في الحياة، فهو قضاء وقدر وإن هذا 
لهو مسلك عباد هللا الصالحين، قال تعالى: وقال 
يا بني ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 

 متفرقة...إن الحكم إال هلل...
والمواضع الثالثة المتقدمة ال تشير إلى ما 

ل إنها ب ،ذهب إليه هؤالء، وال صلة لها بما قالوه
تأمر العبد بالرضا بما قدره هللا له أو عليه، وإن 
هللا هو المتفرد في حكمه، ال يشرك فيه أحد، 
وهذا ال يتنافى مع االحتكام إلى السنة، وال 
يوصل من حكم بها أو تحاكم إليها إلى دائرة 

 .(47) الشرك، بل هو عين التوحيد...
ې  ې  ى     ى  ائ    وقال تعالى:

وئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ائ   ەئ   ەئ  

 ے  ے  ۓ  ۓ  ]النساء[، فالذي قال: ۈئ

فأثبت الحكم  ، ائ   ەئ   ەئ  هو القائل:

لنفسه كما أثبته لنبيه صلى هللا عليه وسلم؛ 
فوجب اإليمان بكلتا اآليتين ونظائرهما، لئال 

ڃ    يترتب على عدم ذلك ما في قوله:

]البقرة:    ڃ  چ  چ   چ
٨٥.] 

 في الشبهة الرابعة. العاشرة:المسألة 
ٱ  ٻ  ٻ    وهي قولهم في قوله تعالى:

 ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ

ونظائره؛ بأن هذه الطاعة إنما هي  ،]النساء[
 طاعة مقيدة في حياته فحسب.

 
  المسألة الحادية عشرة:
 الدليل على هذه الشبهة

قال أحد زعماءهم وهو الخواجة في مجلة 
اعلم أن طاعة الرسول صلى : " 32البيان ص/

هللا عليه وسلم كانت مقيدة بزمنه، وامتثال 
أحكامه، ال تتجاوز حياته، وقد أوصد هذا الباب 

 منذ وفاته عليه الصالة والسالم.
 

 .الرد عليهم المسألة الثانية عشرة:
ذكر القرآن أنه ال نبي بعد النبي محمد صلى 

د من هللا عليه وسلم بقوله: ما كان محمد أبا أح
وال يزال  رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم النبيين

الناس يعيشون بعده، فعلى حد قولهم ذلك، أن 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       چ  هللا أخلف الميعاد حيث قال:

]فاطر[، إذن فمن نبي هذه األمة  چڍ  ڍ  ڌ 
 بما هو أنت داخل فيها؟ 
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إن قلَت ال نبي لها، فقد نسبت الظلم هلل حيث 
يرسل لها رسوال ليعلمها رسالة ربها ظلمها ولم 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  وقد قال:

 ]النحل[ چچ  چ   چ  ڇڇ  گ  
وإن قلَت لها نبي، قيل من هو؟ ومن هنا 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  يأتي قوله:

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  

ۀ  ہ  چ  ونظائر ذلك كقوله: چ ے

ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ            ہ  

 سبأ. چے  ۓ ے 
ففي ختام اآلية سر لطيف، حيث أشارت 
إلى منكري هذا المبدأ النبوي المشرق، ومنهم 

 القرآنيون، هداهم هللا وإيانا.

 
 :الخاتمة

هذا البحث يؤتي أكله في بيان الشبهات 
المعاصرة المثارة حول القرآن، باتخاذ طائفتي 
العقالنيين والقرآنيين أنموذجا، وقد خرج الباحث 

 تالية منها:بنتائج 
أن وصف )العقالني(، ينطبق على كل من  -

يرى ضرورة تقديم العقل على النقل، وأن 
 النقل إذا خالف العقل فمردود.

 أن العقل في ذاته وسيلة ال غاية. -

أن هذا الوصف معاصر، ال وجود له في  -
العهد الماضي، وإن وجد لبناته عند 

 المعتزلة.

أن هذا الوصف ليس محمودا على   -
ق، وغاية ما فيه الذم، فعباد العقل اإلطال

متفقون على أن العقل متفاوت، وأنه يعتري 
لذويه نقص وخفق، فيعطي نتائج عكسية؛ 
 فكيف االعتماد على المتفاوت والمنقوص.

أن أهداف العقالنيين المعاصرين تخالف  -
 أصولهم السابقة كالمعتزلة والخوارج.

 أن القرآنيين لم يرتضوا بالسنة النبوية. -

أنهم يلوون أعناق النصوص بالتأويل  -
 والتحريف ليوافق معتقدهم الباطل.

بأمر عسير أن الرد على الطائفتين ليس  -
 ولو لطالب االبتدائي!

 
 الهوامش:

 (.1/204المحكم والمحيط األعظم ) -1

 (.1/205المرجع السابق ) -2

 (.4/69مقاييس اللغة ) -3

 لسان العرب، تاج العروس. -4

 (.1/152بصائر ذوي التميز.) -5

 (.16العقالنيون أفراخ المعتزلة ص)/ -6

 .251-250بغية المرتاد  -7

 .46العقالنيون أفراخ ص/  -8

 المرجع السابق.  -9

شرح العبودية لعبد الرحيم السلمي   -10
 .21ص/

ينظر: العقالنيون أفراخ المعتزلة   -11
 (.8)ص/

ملتقى أهل الحديث   -12
eth.comhttp://www.ahlalhde   بقلم

 عبدالرحمن الرحيمي.

13-  (2/27). 
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 (.5/256سنن الدار قطني )  -14

دروس الشيخ ناصر العقل   -15
http://www.islamweb.net. 

 المرجع السابق.  -16

المستشرقون: هم طائفة من أهل الكتاب   -17
ومن المالحدة الغربيين، تسلطوا على 

ي= = وعلى التراث التاريخ اإلسالم
 .اإلسالمي. دروس ناصر العقل

.، وقد 84العقالنيون أفراخ المعتزلة ص/  -18
رد على هذا القانون بأوجه عدة كما تجدها 

 في المرجع المشار.

ينظر: العقالنيون أفراخ المعتزلة   -19
 . 84ص/

، نقال عن 70تيارات الفكر اإلسالمي ص/ -20
 (.2/41نقض أصول العقالنيين )

، 42 /2أصول العقالنيين )ينظر: نقض  -21
 بترقيم الشاملة آليا(.

االتجاهات العقالنية المعاصرة أصولها  -22
 .، بترقيم الشاملة آليا(12 /1ومناهجها )

نقال عن  51غزو من الداخل ص/ -23
 (.65)العقالنيون أفراخ المعتزلة ص/

العدل اإلسالمي نقال عن )غزو من  -24
 (.51الداخل ص/

ملتقى أهل منشور عبدالرحمن الرحيمي في  -25
 .الحديث

 .الموسوعة الحرة، )ويكبيديا( -26

، 167االنتصار للقرآن الكريم ص/ -27
 الموسوعة الحرة )ويكبيديا(.

 .170ينظر االنتصار للقرآن الكريم ص/ -28

 33زوابع في وجه السنة قديما وحديثاص/ -29
نقال عن االنتصار للقرآن الكريم 

 .168ص/

 الموسوعة الحرة،  )ويكبيديا(. -30

العدد الثالث  49آن ص/مجلة إشاعة القر  -31
، وإشاعة السنة 1902عام 

 .1902عام/286ص//19

 .143مقام حديث ص/ -32

 (.2/633تفسير ابن أبي حاتم ) -33

-211القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ص/ -34
212. 

 .212القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ص/ -35

 .213القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ص/ -36

إن أصل اسم قال عبدالرحمن الشهري: " -37
تاب هو: )الجواهر( وهو للباقولي وليس الك

للزجاج"، وذكر أدلة ذلك، كما في ملتقى 
 أهل التفسير.  والعلم عند هللا.

 (.177أ/ -8التحرير والتنوير ) -38

 /16تفسير الطبري = جامع البيان ) -39
314 .) 

ينظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة  -40
 .214ص/

نقال عن "القرآنيون  81المباحثة ص/ -41
 .214ص/ وشبهاتهم"

ينظر: القرآنييون وشبهاتهم حول السنة  -42
 .215ص/

 (.17/85الجامع ألحكام القرآن ) -43

نقال عن  2/395تفسير بيان للناس  -44
 . 219القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ص/
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 .220القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ص/ -45

 .222القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ص/ -46

 .231القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ص/ -47
 

 ثبت المصادر والمراجع
المحكم والمحيط األعظم، البن سيده 

  ه(، دار الكتب العلمية.458)ت:

ه(، دار 395مقاييس اللغة، البن فارس، )ت:
 الفكر. 

ه(، صادر 711لسان العرب البن منظور،)ت:
  .بيروت –

هـ(، دار 1205تاج العروس للزبيدي )ت:
 الهداية.

ه(، 817)ت:بصائر ذوي التميز للفيروزبادي، 
 إحياء التراث.
عتزلة لعلي بن حسن بن العقالنيون أفراخ الم
 ، مكتبة الغرباء األثريةعلي الحلبي

ه(، مكتبة 728بغية المرتاد البن تيمية )ت:
 العلوم والحكم.

 شرح العبودية لعبد الرحيم السلمي.
ملتقى أهل الحديث 

http://www.ahlalhdeeth.com   بقلم
 عبدالرحمن الرحيمي

 هـ(، مؤسسة الرسالة.385سنن الدار قطني )ت:
دروس الشيخ ناصر العقل 

http://www.islamweb.net  

تيارات الفكر اإلسالمي للدكتور محمد عمارة، 
 مكتبة فلسطين.

بترقيم الشاملة آليا، نقض أصول العقالنيين، 
 لسليمان الخراشي، مكتبة علوم السنة

قالنية المعاصرة أصولها االتجاهات الع
، بترقيم الشاملة آليا، لناصر ومناهجها
  العقل. 

 الغزو من الداخل لعبدهللا البردوني.
 العدل اإلسالمي لحسن أحمد عبدالقادرش 

 الموسوعة الحرة، ) ويكبيديا (.
هـ(، دار 403لباقالني )ت:االنتصار للقرآن ل

 الفتح.
االنتصار للقرآن الكريم لسهاد أحمد قنبر، 

 المكتبة األسدية.
زوابع في وجه السنة قديما وحديثا، لصالح الدين 

 مقبول أحمد، مجمع البحوث العلمية.
القرآنيون وشبهاتهم حول السنة لخادم حسين 

 مكتبة الصديق. ،إلهي
هـ(، 1393)ت:التحرير والتنوير البن عاشور 

 دار التونسية للنشر.
(، مؤسسة 310جامع البيان البن جرير )ت:

 الرسالة. 
ه(، 671الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )ت:

 دار الكتب المصرية. 
القرآنيون العرب وموقفهم من التفسير للدكتور 

 دار التفسير. ،جمال محمد
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