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 حجية السنة النبوية
  عبد الفتاح ادلربوك الكاسح. أ                                                      

 اجلامعة األمسرية اإلسالمية - مسالتة  كلية العلوم الشرعية                                
 

 : ادلقدمة
وسالمو على ادلبعوث رمحة للعادلٌن سيدان دمحم  رىب ،وصالةعلمنا ونوران ابلوحياحلمد  الذي 

-- ٍب بعثو إىل الناس بشًناً ونذيراً (1)﴾َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم  ﴿: رابه فأحسن تربيتو حيث قال ،
رًا َونَِذيرًا )يََ  ﴿: فقال ، (2)﴾ َوِسرَاًجا ُمِنًنًا اَّللَِّ ِبِِْذنِوِ ( َوَداِعًيا ِإىَل 45يَهَاا النَُّّيَ ِإانَّ أَْرَسْلَناَك َااِىًدا َوُمَبشِّ

ُ  يَهَاا الرَُّسوُل بَهلِّْغ َما أُْنلَِل إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن ْمَْ تَهْعَع ْ ٍب أمره ابلتبليغ فقال: ﴿ يََ  َفَما بَهلَّْغَت رَِسالََتُو َواَّللَّ
 .(3)يَهْعِصُمَك ِمَن النَّاِس﴾

 --فإن أارف العلوم وأحسناا وأقوماا ما كان متعلقا بكتاب هللا وبسنة رسولو : وبعد 
النبوية فالسنة . (4)﴿ َوَما يَهْنِطُق َعِن اذْلََوى ِإْن ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي يُوَحى ﴾: الذي وصعو تبارك وتعاىل بقولو

 من الوحي.
وحذر من سلالعتو، وتواترت األحاديث --ابتباع ما جاء بو الرسول  -تعاىل -أمر هللاوقد  

ُب وجوب طاعتو واتباع ما جاء بو، وربرًن معصيتو، وذلك ُب حق من كان ُب  --عن رسول هللا 
: حيحٌن أنو قالُب الص--عصره وُب حق من يٌب بعده إىل يوم القيامة، ومن ذلك ما ثبت عنو 

 . (5)"من رغب عن سنيت فليس مين"

                                                 

 . 4: اآلية، سورة القلم -1
 . 46 – 45: سورة األحلاب، اآلية -2
 . 67: من اآلية، سورة ادلائدة -3
 .4-3: اآلية، سورة النجم -4
، ُب  020 1 /2: ، ومسلم4776حديث رقم ، ابب الرتغيب ُب النكاح: ، ُب كتاب النكاح949 1 /5: أخرجو البخاري -5

 .  401 1كتاب النكاح ابب استحباب النكاح حديث رقم 
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-فعن زيد بن اثبت  هنع هللا يضر أن النُّي دلن سلك ىذا الطريق اَّلاتغال ابلسنة النبوية ارفونضارة و 
- رَُه فَهُربَّ َحاِمِ  » : قال ِفْقٍو ِإىَل َمْن ُىَو أَفْهَقُو َنضََّر اَّللَُّ اْمرًَأ َسََِع ِمنَّا َحِديثًا َفَحِعظَُو َحَّتَّ يُهبَهلَِّغُو َغيهْ

 .(1)« "ِمْنُو َوُربَّ َحاِمِ  ِفْقٍو لَْيَس بَِعِقيٍو 
 : "وػلتم  معناه وجاٌن: لرامارمليقال القاضي ا 

لو جّ : وىي احلسن وخلوص اللون، فيكون تقديره، لبسو هللا النضرةأيكون ُب معىن : أحدىا
 . ونوزيّ ، هللا

: أوصلو هللا إىل نضرة اجلنة، وىي نعمتاا ونضارهتا قال هللا عل وج أن يكون ُب معىن : والثاين
 .(3)﴿َوَلقَّاُىْم َنْضَرًة َوُسُرورًا﴾: وقال ،(2)﴿ تَهْعِرُف ُب ُوُجوِىِاْم َنْضَرَة النَِّعيِم ﴾

فإن احلديث والبحث ُب السنة النبوية اببو عظيم كبًن، ورلالو متنوع، وقد كتبت ىذا : وبعد
ورَست مناج سًنه ُب أربعة مباحث تضمن ك  مبحث عدة مطالب  ،حجية السنة((هسوم بالبحث ادلو 

 : آلٌبفكان على الوجو ا
وأى   العقااءو  األصوليٌنو  ادثٌنلغة واصطالحاً، وعند تعريف السنة  :ادلبحث األول

 العقيدة.
 من حيث ذاهتا. أقسام السنة :ادلبحث الثاين

 .ابلقرآن الكرًنعالقة السنة : الثالث ادلبحث
 وعدم سلالعتاا. ا،حجية السنة واحلث على التمسك هب: الرابعادلبحث 

 : ونشرع فيو وعلى هللا نتوك  وبو نستعٌن فنقول
 

                                                 

، قال 2658 – 2657ما جاء ُب احلث على تبليغ السماع، حديث رقم  7، ُب كتاب العلم، ابب 5/34: أخرجو الرتمذي -1
والكعاية ُب ، 230، ُب ادلقدمة ابب من بلغ علماً حديث رقم 1/99: وأخرجو ابن ماجو. أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح

وقال رواه البلار ِبسناد حسن، وصحيح ابن حبان ، 6: ، حديث رقم1/59: ، والرتغيب والرتىيب73 1 – 29علم الرواية 
 .1/268: برتتيب ابن بلبان

 . 24: سورة ادلطععٌن، اآلية -2
 .  1 1: سورة اإلنسان، اآلية -3
 .67 1: ادث العاص  -
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وأهل  الفقهاءو  األصولينيو  احملدثني، وعند لغة واصطالحا  تعريف السنة : ادلبحث األول
 .نا، وفيه مطلبالعقيدة

 اصطالحاً.و تعريف السنة لغة : األول ادلطلب
 العقيدة.وأى   العقااءو  األصوليٌنو  السنة ُب اصطالح ادثٌن: الثاين ادلطلب

 : لغة  واصطالحا   تعريف السنة: ادلطلب األول
سن الطريقة يسناا سناً  : ، يقال(1)الطريقة، أو السًنة محيدة كانت أو ذميمة: السنة لغة: أول  

.  فمن إطالقاا على السًنة (2)" السًنة حسنة أو قبيحة": سارىا، وجاء ُب لسان العرب أن السنة
َلَك ِمْن ُرُسِلَنا ﴾: احلسنة قول هللا تعاىل ﴿ ُسنََّة َمْن َقْد أَْرَسْلَنا قَهبهْ

"السنة الطريقة : ، قال األزىري(3)
، (4)من أى  الطريقة ادلستقيمة امودة": الن من أى  السنة، معناهف: امودة ادلستقيمة؛ ولذلك قي 

 إذا أطلقت تعين احلميدة، أما إذا قيدت فتتبع قيدىا. يوبذلك فا
ْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة، فَهَلُو َأْجُرَىا، َوَأْجُر َمْن َعِمَ  هِبَا بَهْعَدُه، ِمْن » : -تعاىل -وقولو َمْن َسنَّ ُب اإْلِ

ْساَلِم ُسنًَّة َسيَِّئًة، َكاَن َعَلْيِو وِْزُرَىا َوِوْزُر َمنْ َغًْنِ   َعِمَ  هِبَا َأْن يَهنهُْقَص ِمْن ُأُجورِِىْم َاْيٌء، َوَمْن َسنَّ ُب اإْلِ
ُقَص ِمْن أَْوزَارِِىْم َاْيءٌ   .(5)«ِمْن بَهْعِدِه، ِمْن َغًْنِ أَْن يَهنهْ

َخَلْت ِمْن قَهْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسًنُوا ُب اأَلْرِض  ﴿ َقدْ : هللا تعاىل قولُ : إطالقاا على الشر نوم
 .(6)فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبٌَن ﴾

على طريق : وفالن على السنة، أي، جع سنة وىي الطريق ادلستقيم: والسنن: "قال القرطُّي
سن فالن سنة حسنة : ًب بو، يقالاإلمام ادلتبع ادلؤ : اَّلستواء َّل ؽلي  إىل ايء من األىواء، والسنة

 .(1)إذا عم  عمالً اقتدي بو فيو من خًن أو ار": وسيئة

                                                 

 . 445: ادلصباح ادلنًن -1
 . 9/244: اتج العروس: . وانظر3/225 1: لسان العرب -2
 .77: سورة اإلسراء، اآلية -3
 . 3/226 1لسان العرب ، 244 – 9/243اتج العروس  -4
، ُب كتاب اللكاة، ابب احلث على الصدقة ولو بشق سبرة، أو كلمة طيبة وأهنا حجاب من النار، 704/ 2: أخرجو مسلم -5

ُب كتاب العلم، ، 1/74: ن سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل ىدى أو ضاللة. وابن ماجوم: ، وابب7 01 1حديث رقم 
 .203: من سن سنة حسنة أو سيئة حديث رقم: ابب
 .37 1: سورة آل عمران، اآلية 6 -
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عادة األولٌن ُب عذاب : . فسنة األولٌن(2)﴿ ِإَّلَّ أَْن ََتْتِيَهُاْم ُسنَُّة اأْلَوَِّلٌَن ﴾: وقال تعاىل
 .(4)" أي معاينة العذاب ": ، وقال اللجاج(3)اَّلستئصال

. سنة هللا (5)ُسنََّت اَّللَِّ الَّيِت َقْد َخَلْت ُِب ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلَكاِفُروَن ﴾﴿ : وقولو ج  اأنو
سن هللا عل وج  ُب الكعار أنو َّل ينععام اإلؽلان : سن يسن سناً وسنة، أي: مصدر، ألن العرب تقول

 .(6)إذا رأوا العذاب
، "لتتبعن سنن من كان قبلكم اربا بشرب: لقا--وعن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر عن النُّي 

: اي رسول هللا الياود والنصارى ؟ قال: جحر ضب تبعتموىم! قلنا اوذراعًا بذراع حَّت لو دخلو 
 .(7)فمن"

 : السنة اصطالحا  : اثنيا  
لسنة وأقالم أستعم  على استعملت السنة استعماَّلت كثًنة، حسب نوع العلم الذي يُ  

 . ادلشتغلٌن بو فيما بينام فك  استعملاا ابدلعىن الذي يامو
دثون وتصحيحو ليقتدي بو، وىم ا--فكان منام من غايتو إثبات ك  ما نق  عن النُّي  

﴿ َلَقْد  : من حيث كونو اإلمام اذلادي، والقدوة احلسنة لقولو تعاىل  --فرتاىم يبحثون ُب حديثو 
سًنتو، وخلقو، ومشائلو، وأخباره، وأقوالو، --، فنقلوا عنو (8)َكاَن َلُكْم ُِب َرُسوِل اَّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة ﴾

 وأفعالو.

                                                                                                                         

 . 4/227: تعسًن القرطُّي -1
 . 55: سورة الكاف، من اآلية -2
 . 0 1/1 1تعسًن القرطُّي  -3
 . 9/244اتج العروس  -4
 . 85: اآلية، سورة غافر -5
 . 5/322 1تعسًن القرطُّي  -6
: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حديث رقم قول النُّي : كتاب اَّلعتصام، ابب،  2 3/31 1: البخاري مع فتح الباري -7

 . 6723رقم : اتباع سنن الياود والنصارى، حديث: ُب كتاب العلم، ابب، 6/436 1: ومسلم بشرح النووي، 7320
 .  21: اآلية، سورة األحلاب -8
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وكان منام من ىدفو البحث عن اجلانب التشريعي فياا ليستنبط مناا األحكام، وىم علماء  
رع الذي يضع القواعد للمجتادين من حيث كونو ادلش--أصول العقو، فيبحثون ُب حديث الرسول 

 . من بعده
من أفعال العباد وجوابً، أو حرمة، --وأما عند علماء العقو فيبحثون عن ك  ما ثبت عنو 

 أو إابحة.
وأهل  الفقهاءو  األصولينيو  احملدثني": حسب اصطالح كل فٍن منالسنة : الثاين ادلطلب

 :"العقيدة
 : السنة يف اصطالح احملدثني: أول  
من قول، أو فع ، أو تقرير، أو صعة ُخلقية أو َخْلقية، أو   --ىي ك  ما أثر عن النُّي  

 .(1)سًنة، سواء أكان ذلك قب  البعثة كتحنثو ُب غار حراء، أم بعدىا
العاضلة كما اادت بذلك أم ربنثو ُب غار حراء، وأخالقو : (2)ويراد بسًنتو قب  البعثة 

" كال وهللا َّل ؼلليك هللا أبدا، إنك لتص  الرحم، وربم  : لو حيث قالت -اهنع هللا يضر -ادلؤمنٌن خدغلة
 .(3)الَكّ ، وتكسب ادلعدوم، وتقري الضيف، وتعٌن على نوائب احلق"

 . "(4)" السنة عندان آاثر رسول هللا : وقد أورد السيوطي عن أمحد بن حنب 
 : السنة يف اصطالح األصوليني: اثنيا  

 . وأفعالو، وتقريراتو، وطريقتو، وطريقة أصحابو، وأقواذلم--ىي أقوالو 
من األدلة الشرعية شلا  --وقد تطلق على ما صدر عن النُّي : "فقد عرفاا اآلمدي بقولو

وأفعالو،  --ليس دبتلو وَّل ىو معجل، وَّل داخ  ُب ادلعجل، ويدخ  ُب ذلك أقوال النُّي 
 ، فقد نص على أن السنة ىي األقوال واألفعال والتقريرات.(5)وتقاريره"

                                                 

: والسنة قب  التدوين مد عجاج اخلطيب، 38 - 35ص : ، وقواعد التحديث للقاَسي2 ص: توجيو النظر لطاىر اجللائري -1
 .47 /1: والسنة ومكانتاا للسباعي، 6 1ص 

 . 60جاود ادثٌن ُب نقد منت احلديث النبوي الشريف : انظر -2
 . 3حديث رقم  3كتاب بدء الوحي ابب ،  1/30: مع فتح الباريالبخاري  -3
 . 66: معتاح اجلنة ُب اَّلحتجاج ابلسنة -4
 . 45 1/1: اإلحكام ُب أصول األحكام لآلمدي -5
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على  --يطلق لعظ السنة على ما جاء منقوَّل عن النُّي : "وُب ادلوافقات للشاطُّي
ب  إظلا نص عليو من جاتو عليو الصالة والسالم كان ، ينص عليو ُب الكتاب العليل اخلصوص شلا ْم

 .(1)بياان دلا ُب الكتاب أو َّل "
ُب اصطالح أى  الشرع فاي قول النُّي : وأما معناىا ارعاً أي: "وعرفاا الشوكاين أيضا بقولو

--" (2)، وفعلو، وتقريره. 
َّل ؼَلرج  األصول بصيغ متعددة، إَّل أهنا دبعىن واحدٍ وقد جاءت تعريعات للسنة عند علماء 

 .عما ذكرتُو آنعاً 
 : السنة يف اصطالح الفقهاءاثلثا : 

وىم الذين يبحثون فياا ليعطوا أفعال العباد ما تستحق من حكم، سواء كان احلكم واجباً أو  
 . مكروىاً زلرماً أو مباحاً أو مندوابً أو 

فالن على السنة إذا عم  على وفق : وقد تطلق السنة عند العقااء ُب مقاب  البدعة، فيقال
 .(3)َّل ُب الكتاب أوكان ذلك شلا نص عليو --ما عم  عليو النُّي 

وأما ُب عرف أى  العقو فإظلا يطلقوهنا على ما : "وأورد الشوكاين تعريعاا عند العقااء بقولو 
ىي ُب العبادات : على ما يقاب  البدعة كقوذلم فالن من أى  السنة"، وقي  ليس بواجب وتطلق

 .(4)من غًن القرآن من قول أو فع  أو تقرير --النافلة، وُب األدلة ما صدر عن النُّي 
فاي الطريقة ادلتبعة ، وْم يكن من ابب العرض وَّل الواجب--فاي ك  ما ثبت عن النُّي  

 .(5)وجوب ُب الدين من غًن افرتاض وَّل
 : السنة يف اصطالح علماء العقيدةرابعا : 

ما وافقت الكتاب واحلديث : "السنة ُب اصطالح علماء العقيدة والوعظ واإلرااد ىي 
 .(6)وإجاع سلف األمة من اَّلعتقادات والعبادات، وتقابلاا البدعة "

                                                 

 . 4/2: ادلوافقات للشاطُّي -1
 . 1/33إرااد العحول  -2
 . 4/2: ادلوافقات -3
 . 33: إرااد العحول -4
 . 8 1: السنة قب  التدوين -5
 . 64جاود ادثٌن ُب نقد منت احلديث النبوي الشريف  -6
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 :مطالب، وفيه من حيث ذاهتا أقسام السنة: ادلبحث الثاين
 السنة القولية.: ادلطلب األول
 السنة الععلية. : ادلطلب الثاين
 السنة التقريرية.: ادلطلب الثالث
 : السنة القولية: ادلطلب األول

وىي من صريح السنة؛ وحلكمة أرادىا هللا عرب ُب --أقوال النُّي: القوليةادلراد ابلسنة  
       ( ِإْن ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي 3﴿ َوَما يَهْنِطُق َعِن اذْلََوى ): القرآن ابلنطق، ويراد بو القول ُب قولو تعاىل

 .(1)يُوَحى ﴾
ادلسلمٌن على أعلية الكلمة فكأين ابلكتاب العليل يعتح عيون : "وجاء ُب أصول علم احلديث

 . فاي َّل تق  عن العع  قيمة إن ْم نق  تسبقو زمناً "
 .(2)ما ينطق، أي ما يقول: فلم يق  القرآن وما يعم  عن اذلوى؛ وإظلا قال: ٍب قال

اليت قاذلا ُب سلتلف األغراض وادلناسبات وترتب على ذلك --فالسنة القولية ىي أحاديثو 
 .(3)حكم ارعي

من قام رمضان إؽلاان واحتساابً غعر لو ما : "مثلة على ذلك قولو عليو الصالة والسالمومن األ
 .(4)تقدم من ذنبو"
نضر هللا امرأ َسع منا حديثا فحعظو حَّت يبلغو، فرب حام  فقو إىل من ىو أفقو : "وقولو

 .(5)منو، أو رب حام  فقو ليس بعقيو"

                                                 

 . 4، 3: سورة النجم، آية -1
 . 42 1 – 41 1صه: أصول علم احلديث بٌن ادلناج وادلصطلح -2

 .1/50: حبوث ُب السنة ادلطارة: ، وانظر6 1ص: السنة قب  التدوين 3-
   :، ومسلم2009 -2008: فض  من قام رمضان، حديث رقم ُب كتاب صالة الرتاويح، ابب، 44/ 3: أخرجو البخاري 4-
 . 759 – 73 1: ُب كتاب صالة ادلسافرين وقصرىا، ابب الرتغيب ُب قيام رمضان، حديث رقم، 523 /1

ابب من ، 83 /1: وابن ماجو، 3660: ُب كتاب العلم، ابب فض  نشر العلم، حديث رقم،  501/ 5: أخرجو أبو داوود 5-
: ، ُب أبواب العلم، ابب ما جاء ُب احلث على تبليغ السماع، حديث رقم33/ 5: ، والرتمذي230: ث رقمبلغ علما، حدي

 ( بلعظ مقارب.03)ص/: وتقدم ُب«. حديث حسن»: ، وقال2656
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وما سقي ، العشر (1)فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرايً : "ُب زكاة اللرع --وقولو 
 .(2)ابلنضح نصف العشر"

 .(3)" ىو الطاور ماؤه احل  ميتتو": ُب ماء البحر --وقولو  
تسمعون ويسمع منكم ويسمع : "، وقال أيضاً (4)ليبلغ الشاىد الغائب": "--وقول النُّي 

 .(5)شلن َسع منكم"
وىذا احلديث وغًنه من األدلة الصحيحة اليت تقرر أبن  ،وأقوال فاحلديث ادلسموع ىو كالم

 . القول لو مكانتو ادلرموقة ذبعلو يكم  عناصر السنة اليت لن يستقيم الدين إَّل ابجتماعاا كلاا
 : السنة الفعلية: ادلطلب الثاين

وصعة --وأما السنة الععلية فاي اليت نقلاا إلينا الصحابة، مث  نق  صعة وضوء النُّي 
مناسك احلج وقضائو ابليمٌن  --غسلو وأدائو الصلوات اخلمس هبيئاهتا وأركاهنا، ومث  أدائو 

 .(6)والشاىد
ك  عيد إىل ادلصلى ليصلي --ما رواه الصحابة ُب خروج النُّي --ومن أمثلة أفعالو 

" خطب يوم عيد على رجليو "، وأنو  : وُب بعض الرواايت أنو، هبم العيد، وأنو كان ؼلطبام بغًن منرب
 .(7)وضلو ذلك ،ويعود مرضاىم، ويشاد جنائلىم ،كان يلورىم ُب دورىم

  : فتنقسم إىل --أما أنواع فعلو 

                                                 

 . أو مستنقع من غًن سقي : ما امتدت عروقو فضرب ُب هنرالعثري1- 
، 483 1: العشر فيما يسقى من ماء السماء وابدلاء اجلاري حديث رقم، ُب كتاب اللكاة، ابب 26 1/ 2: أخرجو البخاري 2-

 . 7/57ج 2269ومسلم ُب كتاب اللكاة ابب ما فيو العشر أو نصف العشر حديث رقم 
وقال حديث  69حديث رقم  00 1/1ج 52، والرتمذي ابب 4 1/1: كتاب الطاارة، ابب الوضوء دباء البحر: أبو داوود -3

 .47 1/1وابن ماجو ، 1/50النسائي حسن صحيح، وأخرجو 
ومسلم ُب كتاب القسامة ابب تغليط ،  1 7/71ج 4406ابب قصة وقد طّيئ حديث رقم : فتح الباري ُب كتاب ادلغازي 4-

 .  71 1/1 1ج 4359ربرًن الدماء واألغراض واألموال حديث رقم 
 . 459: ، وجامع بيان العلم64 1: ، وادث العاص 26 2/1: أبو داوود -5
ُب كتاب األقضية، ابب القضاء ابليمٌن والشاىد، واحلديث من حديث ابن عباس أن رسول هللا ، 337 1/ 3: أخرجو مسلم -6
 . 2967حديث رقم  9 1 5/1، وأمحد ُب ادلسند 2 71 1: قضى بيمٌن وااىد" حديث رقم: "هللا 
: ، وينظر إعالم ادلوقعٌن َّلبن القيم956كتاب العيدين ابب اخلروج إىل ادلصلى بغًن منرب حديث رقم   2/520فتح الباري  -7
 . بتصرف 2/367
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تشريعياً؛ ألنو يصدر عنو اجلبلي كاحلركة والسكون واألك  والشرب، وىذا ليس مصدرًا : أوَّل
 .؛ ابعتباره إنساانً حبكم طبيعتو
 .--أفعال خاصة بو مث  التلوج أبكثر من أربع نسوة، وكوجوب التاجد عليو: اثنيا
إما أن يكون مبينًا للقرآن ، وىو من األفعال التشريعية--ما ليس خاصًا ابلرسول : اثلثا

ابتداء فيعرتيو الوجوب والندب  --رسول فحكمو حكم ما بينو، وإما أن يكون صدر عن ال
 واإلابحة.

دبقتضى رسالتو، وتشم  ك  ما أمر بو وما هنى عنو --أفعال صدرت عن الرسول : رابعاً 
 .(1)من العبادات وادلعامالت واألخالق، وىي تشريع عام ينبغي على ك  مكلف اَّلقتداء بو فياا

 : ريةيالسنة التقر : ادلطلب الثالث
وكان قادراً على  ،وعلم هبا ،من أفعال صدرت عن بعض الصحابة--ىي ما أقره الرسول  

أو بسكوت منو، أو دبوافقتو وإظاار استحسانو وَتييده، فيعترب ىذا اإلقرار من سنتو ، اإلنكار وْم ينكر
--إقرار على العع ، وإقرار  على احلكم. :واإلقرار على ضربٌن 

 : مثال اإلقرار على العع  : أوَّلً 
فحضرت الصالة وليس معاما ، أنو خرج رجالن ُب سعر :-هنع هللا يضر-عن أيب سعيد اخلدري  

ٍب أتيا ، فأعاد أحدعلا الصالة وْم يعد اآلخر ،فصليا، ٍب وجدا ادلاء ُب الوقت ،فتيمما صعيداً طيباً  ،ماءٌ 
َوقَاَل لِلَِّذي «. َأَصْبَت الَسنََّة، َوَأْجلَأَْتَك َصاَلُتكَ » : دعِ فقال للذي ْم يُ  ،فذكرا ذلك لو--رسول هللا 
 .(2)«َلَك اأْلَْجُر َمرَّتَهٌْنِ »: تَهَوضَّأَ َوأََعادَ 
فلم يعنف أحدًا منام"، وذلك ُب  --فذكر ذلك للنُّي : "ومثالو أيضا قول الراوي 
أن من الصحابة من  --، بعد أن علم النُّي (3)َّل يصلٌن أحد العصر إَّل ُب بين قريظة"" :حديث

                                                 

 . 208 – 207: أصول العقو عبد السالم أبو انجي: ، وانظر07 1 – 06 1: أصول العقو لبدران أبو العينٌن بدران -1
، 338:  كتاب الطاارة، ابب ُب التيمم غلد ادلاء بعدما يصلي ُب الوقت، حديث رقم، ُب93/ 1: أخرجو أبو داوود 2-

 /1: ، و احلاكم ُب ادلستدرك433: ، ُب كتاب الغس  ابب التيمم دلن ْم غلد ادلاء بعد الصالة، حديث رقم3 21 /1: والنسائي
وقد وص  ىذا اإلسناد «  هللا بن انفع ثقةىذا حديث صحيح على ارط الشيخٌن، فإن عبد » : وقال 632: حديث رقم، 286

 عن الليث وقد أرسلو غًنه.
،  391 1/ 3: ، ومسلم946: من األحلاب حديث رقم مرجع النُّي : ُب كتاب ادلغازي، ابب، 2/51: أخرجو البخاري -3

لٌن أحد الظار إَّل ُب أن َّل يص: ". ولعظ حديث مسلم770 1: ادلبادرة ابلغلوة حديث رقم حديث رقم: ، ُب كتاب اجلااد، ابب
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فعدم تعنيف واحد منام إقرار ذلم جيعاً على ما فعلوا، .ومنام من صلى ُب الطريق ،صلى ُب بين قريظة
 َّل يقر على ابط .--ورسول هللا 

 : اإلقرار على احلكممثال : اثنيا
ااادة رُلَلِّز ادلدجلي --ومثالو إقراره  

إن ىذه ": على أبوة زيد ألسامة لشبااما بقولو (1)
وكان ،لكونو أسود اديد السواد ؛، وكانت اجلاىلية تقدح ُب نسب أسامة(2)األقدام بعضاا من بعض"

زيد أبيض، فلما قضى القائف ِبحلاق نسبو مع اختالف اللون وكانت اجلاىلية تعتمد قول القائف، 
 على حكم القائف. --منو  اً فكان إقرار  ،(3)لكونو زاجراً ذلم عن الطعن ُب النسب --فرح النُّي 
وذلك  (4)وْم يق  ايئاً"، --فضحك رسول هللا ": ومثالو أيضا قول الراوي ُب احلديث 

﴿ َوََّل تَهْقتُهُلوا : إين َسعت هللا يقول": عقب قول عمرو بن العاص وقد صلى أبصحابو ابلتيمم جنبا
أَنْهُعَسُكْم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما﴾
(5) . 

" كيف : لطريقو معاذ بن جب  ُب القضاء حينما بعثو إىل اليمن إذ قال لو --ومنو إقراره  
فبسنة : فإن ْم ذبد ُب كتاب هللا؟ قال: أقضي بكتاب هللا، قال: تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال

أجتاد رأيي وَّل : وَّل ُب كتاب هللا؟ قال --فإذ ْم ذبد ُب سنة رسول هللا : قال--رسول هللا 

                                                                                                                         

وقد صلى الظار ، "، وجع بعضام بٌن الروايتٌن ُب كوهنا الظار والعصر، على أن ىذا األمر كان بعد دخول وقت الظاربين قريظة
إَّل ابدلدينة بعضام دون بعض، فقي  للذين ْم يصلوا الظار َّل تصلو الظار إَّل ُب بين قريظة، وللذين صلوا ابدلدينة َّل تصلوا العصر 

 . 473- 7/471وفتح الباري ،  2/371 1ارح النووي على صحيح مسلم : ُب بين قريظة". انظر
بضم ادليم وإسكان الدال وكسر الالم. : دبيم مضمومة ٍب جيم معتوحة ٍب زاي مشددة مكسورة ٍب زاي أخرى، و ُمْدِلج: رُلَلِّز 1-
 .40/ 0 1: ارح النووي: انظر

ُب كتاب ،  081 1/ 2: ومسلم،  6771: القائف، حديث رقم: ُب كتاب العرائض، ابب ،57 1/ 8: أخرجو البخاري -2
 . 0/283 1: ، وارح النووي2/57 1: فتح الباري: وانظر .459 1: العم  ِبحلاق القائف الولد حديث رقم: الرضاع، ابب

 .0/283 1: ارح النووي على مسلم 3-
 .334ُب كتاب الطاارة، ابب إذا خاف اجلنب الربد أيتيمم؟ حديث رقم ، 92 /1: أخرجو أبو داوود 4-
 . 29: سورة النساء، اآلية -5
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دلا يرضى  --احلمد  الذي وفق رسول رسول هللا : صدره وقال --فضرب رسول هللا  ،لوآ
 .-(1)-رسول هللا 

أو استبشر  ،أو استحسنو ،أو رضيو ،دهأو أيّ  ،--ىي ك  ما أقره الرسول : فالسنة التقريرية
 بو.

لثبوت : كلاا حجة ػلتج هبا على ثبوت األحكام الشرعية للعصمة، أي  (2)فأقسام السنة -
 .(3)ولسائر األنبياء صلوات هللا وسالمو عليام أجعٌن --العصمة للنُّي 

 : عالقة السنة ابلقرآن الكرًن: الثالث ادلبحث
لتشريع واألحكام، فالقرآن أمر ابلصالة واللكاة ُب ا ىي ادلصدر الثاين ذلذا الدين: السنة النبوية

مواقيت الصالة  ةً نيِّ ُمبواحلج أمرًا عامًا دون تعصي  جللئيات ك  ركن من األركان، فجاءت السنة 
قاديرىا وأنصبتاا وأنواعاا،  ادلعروضة، وعدد ركعاهتا، وكيعية أدائاا، وكذلك اللكاة تكّعلت السنة ببيان م

" جيع : قال اإلمام الشافعي رمحو هللا، ببيان مناسك احلج وكيعية أدائو قوَّل وعمال أيضاً كما تكعلت 
 .(4)ما تقولو األمة ارح للسنة، وجيع السنة ارح للقرآن"

و إيضاحاً باط العلماء لفصار الكتاب أصال، والسنة لو بياانً، واستن": وقال القرطُّي ُب تعسًنه 
 .(5)"وتبياانً 

؛ ب  إنو من ادلستحي  أن يوجد حديث يعارض ةَ لبتَّ أفليس ىناك سنة تعارض حكما قرآنيًا  
، حةً ، أو موضِّ نةً ، أو مبيِّ دةً أو قواعده العامة، فال ؼللو حاذلا إما أن تكون مؤكِّ  ،أحكام القرآن اخلاصة

َ  ﴿ :، مصداق ذلك قولو تعاىلالقرآندلا ُب  خةً ، أو انسِ دةً ، أو مقيِّ صةً أو سلصِّ  َوأَنْهلَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُهبَهٌنِّ
 وقد تكون مستقلة ابلتشريع. (6)﴾لِلنَّاِس َما نُهّلَِل إِلَْيِاْم 

                                                 

، 608/ 3: والرتمذي، 3592: اجتااد الرأي ُب القضاء، حديث رقم: ُب كتاب األقضية، ابب، 303/ 3: أخرجو أبو داود1- 
ليس إسناده عندي دبتص ، واحلديث فيو : وقال، 327 1: ُب كتاب األحكام، ابب ما جاء ُب القاضي كيف يقضي، حديث رقم

 . 76 1 – 75 1/1: إعالم ادلوقعٌن: مقال عند أى  العلم، ورجح ابن القيم احلديث، وصححو. انظر
 . 9ص: اَّلذباىات العامة لالجتااد: األقوال واألفعال والتقريرات، فال يتوىم دخول احلديث الضعيف ُب كالمو انظر: أي -2
 . 67 2/1: ارح الكوكب ادلنًن -3

 . 51 1/ 2: ، واحلاوي للسيوطى1/6: الربىان ُب علوم القرآن: ينظر 4-
 . ُب ادلقدمة 4 1/1تعسًن القرطُّي  -5
 . 44: اآلية، سورة النح  -6
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 : وفيما يٌب نذكر ايئا سلتصراً عن عالقة السنة ابلقرآن الكرًن
 :أن تكون مؤكدة للقرآن: أوَّلً 
َنُكْم اِبْلَباِطِ  ِإَّلَّ أَْن َتُكوَن : وذلك مث  قولو تعاىل  ﴿ اَيأَيَهَاا الَِّذيَن آَمُنوا ََّل ََتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَهيهْ

 ََّل ػلََِ  َِّلْمرٍِئ أَْن َيُْخذَ ": --ودعمتو بقولو  ،فأيدت السنة ىذا احلكم (1)ذِبَاَرًة َعْن تَهرَاٍض ِمْنُكْم﴾
 . ، فإن ىذا احلديث يؤكد الناي الوارد ُب اآلية(2)"َماَل َأِخيِو ِبَغًْنِ َحقِّوِ 

 : أن تكون مبينة للقرآن: اثنيا
َ لِلنَّاِس َما نُهّلَِل إِلَْيِاْم ﴾: وذلك لقولو تعاىل  فتأٌب السنة مبينة  (3)﴿ َوأَنْهلَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُهبَهٌنِّ

حلكم ورد رلماًل ُب القرآن الكرًن مث  الصالة واحلج فإن القرآن أمر ابلصالة على وجو اإلجال ُب قولو 
: --فبينت السنة كيعية الصالة من ركوع وسجود، وذلك ُب قولو  (4)﴾وأقيموا الصالة  ﴿: تعاىل

﴿ َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحَج اْلبَهْيِت : ولو تعاىل قرلمال ُب ابحلج تعاىل ، وأمر(5)صلوا كما رأيتموين أصلى""
لةً نبيِّ مجاءت السنة ف، (6)﴾ َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبياًل  لتأخذوا ": --ذلك بقولو  ًة ومعصِّ

 .(7)مناسككم"
 :أن تكون السنة موضحة دلشك  القرآن: اثلثا
﴿ الَِّذيَن آَمُنوا َوْمَْ يَهْلِبُسوا ِإؽلَانَهُاْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك ذَلُُم اأْلَْمُن َوُىْم  :كما ُب قولو تعاىل 
ِإنَّ  ، فنللت ﴿(9)"وأينا ْم يظلم؟!": --فلما نللت ىذه اآلية قال أصحاب رسول هللا  (8)ُمْاَتُدوَن﴾

                                                 

 . 29: من اآلية، سورة النساء -1
 . 23605: حديث رقم .8 1/ 39: مؤسسة الرسالة: مسند اإلمام أمحد ط -2
 . 44: اآلية، سورة النح  -3
 . 43: اآلية، سورة البقرة -4

: وينظر فتح الباري، 605اآلذان للمسافرين إذا كانوا جاعة حديث رقم : ، ُب كتاب اآلذان، ابب1/226: أخرجو البخاري  5-
 . 32 1 – 31 2/1: الباري

 . 97: اآلية، سورة آل عمران 6-
 . 3197استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكباً، حديث رقم : ، ُب كتاب احلج، ابب274 /8أخرجو مسلم  7-
 . 82: اآلية، سورة األنعام -8
 . 1/109: فتح الباري: ، كتاب اإلؽلان، ابب ظلم دون ظلم، وينظر4353: ، حديث رقم694 4/1: أخرجو البخاري -9
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ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم ﴾ :  أنو ليس على عمومو، وقالوبٌنَّ  ،فوضح عليو الصالة والسالم الظلم (1)ِإنَّ الشِّ
 .(2)""ليس بذاك إظلا ىو الشرك

َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبْهَيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن : وقولو تعاىل      ﴿ وَُكُلوا َواْارَبُوا َحَّتَّ يَهتَهبَهٌنَّ
واخليط األسود بسواد اللي ، ، اخليط األبيض ببياض الناار فقد فسر عليو الصالة السالم (3)﴾ اْلَعْجرِ 

َا َذاَك بَهَياُض النهََّااِر ِمْن َسَواِد اللَّْيِ  » : --النَِّبَ  ... قَاَل ىِل : فعن عدى بن حاًب قال  . (4)«ِإظلَّ
 : أن تكون سلصصة للقرآن: رابعا

صت السنة خصَّ حيث قد يٌب ُب القرآن األمر عاماً، ويٌب ُب السنة ما ؼلصص ىذا العموم، 
أن اَّلبن القات  َّل حظ  نتْ بيَّ ، و (5)﴾ ﴿ يُوِصيُكُم اَّللَُّ ُب أَْوََّلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُ  َحظِّ اأْلُنْهثَهيَهٌْنِ : قولو تعاىل

بعد  (7)﴿ َوُأِح َّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم ﴾: وُب قولو تعاىل، (6)َّل يرث القات "": --لقولو ؛لو ُب ادلًناث
َّل غلمع بٌن ": --فخصصت ىذه اآلية بقولو  ،بعد أن ذكر هللا ارمات من النساء جاءت السنة

﴿ ُحرَِّمْت : ، وحرم القرآن على ادلسلمٌن ادليتة والدم، قال تعاىل(8)ادلرأة وعمتاا وَّل بٌن ادلرأة وخالتاا"

                                                 

 . 3 1اآلية ، سورة لقمان -1
} ولقد آتينا لقمان احلكمة أن ااكر  { حديث : ابب قول هللا تعاىل، األنبياء، ُب كتاب 262 1 /3: أخرجو البخاري2- 
[ ﴾ حديث رقم 82: ُب كتاب التعسًن، ابب ﴿ َوْمَْ يَهْلِبُسوا ِإؽلَانَهُاْم ِبظُْلٍم ]األنعام 44 8/1: فتح الباري: وينظر .3246: رقم

4629 . 
 . 87 1سورة البقرة ن اآلية  -3

قَاَل أَبُو ِعيَسى َىَذا َحِديٌث ، 2970: ، ُب كتاب تعسًن القرآن، ابب سورة البقرة حديث رقم 1 5/21: أخرجو الرتمذي 4-
 َحَسٌن َصِحيٌح. 

 .  1 1اآلية ، سورة النساء -5
: وابن ماجو، 09 21ما جاء ُب إبطال مًناث القات  حديث رقم  7 1ُب كتاب العرائض، ابب ، 4/425: أخرجو الرتمذي -6

 القات  َّل يرث. 4 1ُب كتاب الدايت ابب ، 2/883: ماجو
 . 24اآلية ، سورة النساء 7-
 93 9/1: ومسلم، 4820: َّل تنكح ادلرأة على عمتاا حديث رقم: ابب، ، ُب كتاب النكاح965 1 /5: أخرجو البخاري 8-
ما َّل غلمع : النكاح، اببُب كتاب ، 325، وادلوطأ ص3422ُب كتاب النكاح، ابب اجلمع بٌن ادلرأة وعمتاا حديث رقم  93

 َّل تنكح ادلرأة على عمتاا.: ابب، ، كتاب النكاح9/64: فتح الباري: ، وينظر1129بينو من النساء حديث رقم 
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َتُة َوالدَُّم ﴾ َعَلْيُكُم اْلَميهْ
" أحلت لنا ميتتان : --فبينت السنة أن ىناك زبصيصًا لآلية بقولو  (1)

 .(2)السمك واجلراد، والكبد والطحال": ودمان
 : أن تكون السنة مقيدة للقرآن: خامساً 

جاء مطلقًا ُب القرآن مث  قولو تعاىل﴿ َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَُة فَاْقطَُعوا وقد ذبيء السنة مقيدة دلا  
بسارق فقطع يده من --فجاءت السنة فقيدت القطع بكونو من الرسغ، وُأٌَب النُّي ، (3)أَْيِديَهُاَما ﴾

 .(4)فكانت السنة ُب القطع الكعٌن"": معص  الكف، وعن ابن عباس رضي هللا عناما
 :تكون السنة انسخة لبعض أحكام القرآنأن : سادساً 

رًا اْلَوِصيَُّة  :وذلك مث  قولو تعاىل  ﴿ ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَهَرَك َخيهْ
فجاء احلديث الشريف انسخًا حلكم الوصية  (5)ا َعَلى اْلُمتَِّقٌَن﴾لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْهرَِبٌَن اِبْلَمْعُروِف َحق  

 . (6)َّل وصية لوارث": --للوارث بقولو 
 : استقالل السنة ابلتشريع: سابعاً 

يقول اتعق العلماء من أى  التحقيق على استقالل السنة بتشريع األحكام مثلاا مث  القرآن،  
 ،اعلم أبنو قد اتعق من يعتد بو من أى  العلم أن السنة ادلطارة  مستقلة بتشريع األحكام": الشوكاين

َّل إين أوتيت القرآن ومثلو أ": أنو قال--وأهنا كالقرآن ُب ربلي  احلالل وربرًن احلرام، فقد ثبت عنو 

                                                 

 . 3اآلية ، سورة ادلائدة -1
: ، قال الشيخ أمحد ااكر2/97: وأمحد ُب ادلسند، 8 321، ُب كتاب الصيد حديث رقم 073 2/1: أخرجو ابن ماجو -2

إسناده : إسناد ىذا ضعيف وسنذكر أنو اثبت صحيح بغًنه عن سليمان بن بالل عن يليد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا، فقال
 . 9/536: فتح الباري ُب كتاب الذابئح والصيد، ابب أك  اجلراد: وينظر صحيح.

 . 38اآلية ، سورة ادلائدة 3-
الكعاية : وينظر، 1/272: .اخل، أخرجو الرتمذي ُب أبواب الطاارة.. ىذا جلء من حديث ابن عباس حٌن سأل عن التيمم 4-

 . 4 1ُب علم الرواية 
 . 80 1: اآلية، سورة البقرة -5
حسن صحيح، وأبو داوود ُب  : من حديث طوي  وقال، 2120: ُب كتاب الوصااي حديث رقم، 4/433: أخرجو الرتمذي -6

: مسنده  وأمحد ُب،  7791حديث رقم، 8 /8: والطرباين ُب ادلعجم األوسط، 3 2/1: الوصااي، ابب ُب الوصية للوارث: كتاب
: وقال 843حديث رقم  2/100: ، ومسند الشاميٌن من مسند اإلمام أمحد، مد جاز17663: ،حديث رقم29/210

 . إسناده حسن
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مثلو من السنة اليت ْم ينطق هبا القرآن، وذلك كتحرًن حلوم احلمر  وتيتُ و أُ  ،القرآن وتيتُ أُ : أي ،(1)معو"
 .(2)وغًن ذلك شلا ْم يت عليو احلصر"، األىلية وربرًن ك  ذي انب من السباع وسللب من الطًن

اي أاب عبد الرمحن إان صلد صالة احلضر وصالة اخلوف ُب ": وسأل رج  عبد هللا بن عمر فقال
بعث  - عل وج  -اي ابن أخي إن هللا : السعر ُب القرآن؟! فقال لو ابن عمرالقرآن، وَّل صلد صالة 

 .(3)يعع "--وإظلا نعع  كما رأينا دمحماً  ،وَّل نعلم ايئاً  --إلينا دمحماً 
عون أن ك  ما ورد ُب السنة موجود ُب ويرى بعض العلماء أن السنة َّل تستق  ابلتشريع، ويدَّ  

اققٌن من العلماء قد ضععوا ىذا اَّلذباه، وْم يلتعتوا إليو واعتربوا  القرآن جلة وتعصياًل ؛ ولكن
 .(4)استقالل السنة ابلتشريع أمرا متعقاً عليو

أو ربرم أمراً  ،أن توجب حكمًا سكت القرآن عن إغلابو: ومن أمثلة استقالذلا ابلتشريع 
دلرأة وعمتاا، أو خالتاا ُب عصمة وىذا واقع موجود كما ُب ربرًن اجلمع بٌن ا ،سكت القرآن عن ربرؽلو

واحدة، فإّن ىذا احلكم ْم يُنص عليو ُب القرآن، وإظلا جاء ُب السنة النبوية ادلطارة مستقاًل، فعن ابن 
 .(5)أو على خالتاا" ،هنى أن تلوج ادلرأة على عمتاا" --عباس رضي هللا عناما أن النُّي 

حكم التغريب لللاين البكر فوق : القرآن ىلوشلا استقلت السنة بتشريعو من أحكام زائدة ع
ُاَما ِمائََة َجْلَدةٍ  ﴿: اجللد، وحكم الرجم للثيب، قال تعاىل  ،(6)﴾ اللَّانَِيُة َواللَّاين فَاْجِلُدوا ُك َّ َواِحٍد ِمنهْ

البكر ابلبكر جلد مائة  ؛".. خذوا عين خذوا عين قد جع  هللا ذلن سبيال: قولو--فإنو صح عنو 
وعلا  (1)و الغامدية برجم ماعلٍ  --، وقد أمر النُّي (7)والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم" ،سنةونعي 

                                                 

 . 2/260لوم السنة إسناده صحيح، وأبو داوود ُب كتاب السنة ابب ل، 08 71 1حديث رقم  3/241 1: ادلسند -1
 . 33: إرااد العحول: ينظر -2
ُب كتاب إقامة الصالة، ابب تقصًن الصالة ُب 1/346: وابن ماجو، ُب كتاب تقصًن الصالة 7 1 3/1: أخرجو النسائي -3

 . وإسناده صحيح، 5683 1: حديث رقم 83 5/1وأمحد ُب ادلسند بلعظ قريب ، 066 1السعر حديث رقم 
 . 1/225وحبوث ُب السنة ادلطارة ، 39 1: وتساي  الوصول إىل علم األصول للحمالوي، 2/504: مناى  العرفان -4

قال أبو عيسى حديث ابن عباس وأيب ىريرة حديث حسن صحيح،  3/432ج 25الرتمذي كتاب النكاح حديث رقم  5-
أبو داوود كتاب النكاح ابب ما يكره ان غلمع بٌن : وانظر 433ص، والعم  على ىذا عند عامة أى  العلم َّل نعلم بينام اختالفا

 . 1/323النساء 
 . 2: اآلية، سورة النور 6-
ُب كتاب احلدود،   4/41: ، والرتمذي690 1: ، ُب كتاب احلدود، ابب حد اللىن حديث6 31 1/ 3: أخرجو مسلم -7

 . حسن صحيححديث : بلعظ قريب وقال 434 1ما جاء ُب الرجم على الثيب حديث رقم : ابب
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وكذلك هنت السنة عن الشرب ُب  ،زلصنان، وحرمت السنة احلمر األىلية، وك  ذي انب من السباع
 ،وكما أوجبت مًناث اجلدة ،آنية الذىب والعضة واألك  فياما، وهنت عن لبس احلرير ابلنسبة للرجال

وربلي  ميتة البحر واجلراد وغًنىا من األحكام اليت تشاد للقائلٌن أبن السنة  ،واحلكم ابليمٌن والشاىد
 إذ لوَّل ورود السنة هبا ما أمكن اَّلىتداء دلعرفة ىذه األحكام. ؛مستقلة ابلتشريع

              ، وعدم خمالفتهاا هب يف حجية السنة واحلث على التمسك: الرابعادلبحث 
 :ثالثة مطالب وفيه

 حجية السنة.: ادلطلب األول
 احلث على التمسك ابلسنة واَّلعتصام هبا.: ادلطلب الثاين
 أو إنكارىا. ،التحذير من سلالعة السنة: ادلطلب الثالث
 : حجية السنة: ادلطلب األول

        ( ِإْن ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي 3﴿ َوَما يَهْنِطُق َعِن اذْلََوى ): بقولو تعاىل--زكى هللا رسولو  
 .(2)يُوَحى ﴾

: والتمسك هبا، قال تعاىل ،--وردت آايت كثًنة تدعو إىل اإلؽلان واَّللتلام بسنة الرسول 
واجب متعٌن َّل يتم إؽلان إَّل بو، وَّل  --، فاإلؽلان بو (3)َوَرُسولِِو َوالَنوِر الَِّذي أَنْهلَْلَنا ﴾﴿ َفآِمُنوا اِبَّللَِّ 

﴿ َوَمْن ْمَْ يُهْؤِمْن اِبَّللَِّ َوَرُسولِِو فَِإانَّ : ، فا جع بٌن اإلؽلان بو وبرسولو فقال(4)يصح إسالم إَّل معو
نَهُاْم ٍُبَّ ََّل : وقولو تعاىل (5)أَْعَتْداَن لِْلَكاِفرِيَن َسِعًنًا ﴾ ﴿ َفاَل َورَبَِّك ََّل يُهْؤِمُنوَن َحَّتَّ ػُلَكُِّموَك ِفيَما َاَجَر بَهيهْ

ُدوا ُِب أَنْهُعِسِاْم َحَرًجا شلَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما ﴾  .(6)غلَِ

                                                                                                                         

 4/42: والرتمذي، 9 441: ، ُب كتاب احلدود، ابب رجم ماعل بن مالك حديث رقم45 1/ 4: احلديث أخرجو أبو داود -1
، 435 1 -434 1: تربص الرجم ابحلبلى حَّت تضع، حديث رقم: ُب أبواب احلدود، ابب ما جاء ُب الرجم على الثيب، وابب

 " ىذا حديث صحيح".: وقال
 . 4، 3: اآلية، جمسورة الن 2-
 . 8: اآلية، سورة التغابن 3-
 . 2/9: الشعا بتعريف حقوق ادلصطعى 4-
 . 3 1: سورة العتح، اآلية -5
 . 65: سورة النساء، اآلية -6
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ىذا العاد  وأيقن أن ،وآمن اب واليوم اَّلخر ،"ىذه كافية دلن عق  وحذر: بن حلماقال  
 .(1)الواردة عليو" -عل وج   -ووصيتو  ،عاد ربو تعاىل إليو

وتصديقو  ،ىو تصديق بنبوتو ورسالة هللا لو--واإلؽلان بو ": قال القاضي عياض رمحو هللا
 .(2)"ُب جيع ما جاء بو وما قالو

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ ﴿ : وقال تعاىل  َوَرُسولِِو َوِإَذا َكانُوا َمَعُو َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع ْمَْ يَْذَىُبوا ِإظلَّ
 . (3)َحَّتَّ َيْسَتْأِذنُوُه ﴾

إذا كانوا معو إَّل  من لوازم اإلؽلان أهنم َّل يذىبون مذىباً  -هللا-"فإذاجع  : قال ابن القيم
إَّل بعد استئذانو، وإذنو  يلمفأوىل أن يكون من لوازمو أن َّل يذىبوا إىل قول وَّل مذىب ع ،ابستئذانو
 .(4)"دَّللة ما جاء بو على أنو أذن فيويعرف ب

فإذا وجب اإلؽلان بو وتصديقو فيما جاء  ،- عل وج  -مقرونة بطاعة هللا  --وطاعتو  
          :قال هللا تعاىل --وما ذلك إَّل لوجوب امتثال سنتو ، بو وجبت طاعتو؛ ألن ذلك شلا أتى بو

اَيأَيَهَااالَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُو َوََّل تَهَولَّْوا َعْنُو َوأَنْهُتْم َتْسَمُعوَن ﴾﴿ 
"اتباع : . فطاعة الرسول(5)

 .(6)"الكتاب والسنة
فاذا  ﴾ وأطيعوا الرسول ﴿: فاذا أص ، وىو القرآن ٍب قال ﴾ أطيعوا هللا ﴿: قال ابن حلم 

 .-(7)-اثٍن وىو اخلرب عن رسول هللا 
فجدد  ،إجالَّل ذلم ؛اخلطاب للمؤمنٌن ادلصدقٌن أفردىم ابخلطاب دون ادلنافقٌن: قال القرطُّي

عنو وْم : ﴿ َوََّل تَهَولَّْوا َعْنُو ﴾، قال: وهناىم عن التويل عنو فقال ،هللا عليام األمر بطاعة هللا والرسول
 .(8)سول طاعتويق  عناما؛ ألن طاعة الر 

                                                 

 . 96 – 1/95: اإلحكام ُب أصول األحكام 1-
 . 2/10: الشعاء بتعريف حقوق ادلصطعى 2-
 .62: سورة النور، اآلية -3

 . 43 – 1/42: ادلوقعٌنإعالم  4-
 . 20: سورة األنعال، اآلية -5
 . 9 21ابب اَّلقتداء ابلعلم حديث رقم  1/83: سنن الدارمي -6

 . 1/93: اإلحكام ُب أصول األحكام 7-
 . بتصرف 370 – 7/369تعسًن القرطُّي  8-
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 .(1)والتسليم دلا جاء بو" ،طاعة الرسول ُب التلام سنتو": قال عياض
 احلث على التمسك ابلسنة والعتصام هبا: ادلطلب الثاين

ربقيق رضاه وحصول غعرانو،  سبياًل إىل ني  حبو، ووسيلةإىل--باع الرسول تّ اجع  هللا  
ُ َغُعوٌر رَ : قال هللا تعاىل ُ َويَهْغِعْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللَّ َ فَاتَِّبُعوين ػُلِْبْبُكُم اَّللَّ ُتْم ربَُِبوَن اَّللَّ  .(2)ِحيٌم ﴾﴿ ُقْ  ِإْن ُكنهْ

﴾(2). 
هللا وليس ىو ىذه اآلية الكرؽلة حاكمة على ك  من ادعى زلبة ": - رمحو هللا- قال ابن كثًن 

فإنو كاذب ُب نعس األمر حَّت يتبع الشرع امدي والدين النبوي ُب جيع أقوالو  ؛على الطريقة امدية
زعم قوم أهنم ػلبون هللا فابتالىم هللا هبذه : قال احلسن البصري وغًنه من السلف: -ٍب قال - .وأفعالو

ُتْم ربَُِبوَن اَّللََّ :: اآلية فقال ػلص  لكم ىذا --بتباعكم لرسول هللا : أي ،(3) فَاتَِّبُعوين ﴾﴿ ُقْ  ِإْن ُكنهْ
 .(4)من بركة سعارتو

يًعا َوََّل تَهَعرَُّقوا﴾: فقال ،وأمر هللا ابَّلعتصام بكتابو وسنة نبيو ﴿ َواْعَتِصُموا حِبَْبِ  اَّللَِّ جَِ
(5)  

كلما وعظ أمتو حث على وجوب التمسك ابلسنة   --، فقد كان (6)الكتاب والسنة: وادلراد ابحلب 
 . واَّلىتداء هبدياا

فإنَّو من يَِعْش منكم بَهْعدي فَسًَنى اختالفًا كثًناً، فعليُكم  »: وُب حديث العرابض بن سارية
َاديٌَِّن الرَّااديَن، سَبَسَّكوا هبا

كم، بسنَّيت وُسنَِّة اخلُلعاِء ادل  ؛وزُلَْداثِت األمورِ  وَعَضوا علياا ابلنَّواجِذ، وإايَّ
 .(7)«فإن ُك َّ زُلَدثٍَة بْدَعٌة، وك  بدَعٍة َضاللٌة 

واحرصوا علياا كما  ،للموىااو  ،اجتادوا على السنة: عضوا علياا ابلنواجذ أي": قال ادلنذري 
 .(1)يللم العاض على الشيء بنواجذه خوفاً من ذىابو وتعلتو"

                                                 

 . 8 1 – 7 2/1: الشعا بتعريف حقوق ادلصطعى 1-
 .  31: اَّلية، سورة آل عمران 2-
 .  31: اَّلية، سورة آل عمران 3-
 . 2/19: تعسًن ابن كثًن 4-
 . 103: اآلية، سورة آل عمران -5
 . 13/259فتح الباري كتاب اَّلعتصام ابلسنة  -6

ُب كتاب العلم، ، 5/44: والرتمذي، 4607: ُب للوم السنة حديث رقم: ُب كتاب السنة، ابب،  2/261: أخرجو أبو داود 7-
 " حديث حسن صحيح".: وقال، 2676: ابلسنة، حديث رقماألخذ : العلم، ابب
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 .(2)"كتاب هللا، وسنة نبيو: ما سبسكتم هبماتركت فيكم أمرين لن تضلوا ": --وقال  
ارىا َّل يليغ عناا بعدي إَّل لقد تركتكم على مث  البيضاء ليلاا كنا": وصح عنو أنو قال 

 .(3)"ىالك
ْخَواين ": وأخرج البخاري عن عبد هللا بن عون البصري أنو قال َىِذِه : َثاَلٌث ُأِحبَهُانَّ لِنَهْعِسي َوإلِِ

َاا، َوالُقْرآُن أَْن يَهتَهَعاَُّموُه َوَيْسأَُلوا َعْنُو، َويََدُعوا النَّاَس ِإَّلَّ ِمْن خَ الَسنَُّة أَْن   .(4)ًْنٍ "يَهتَهَعلَُّموَىا َوَيْسأَُلوا َعنهْ
أن التمسك ابلسنة كالتمسك ابلكتاب سواء بسواء وَّل فرق  --فعي ىذا إخبار منو 

 السنة حق وأهنا دلي  صحيح على األحكام.بيناما، وأن ذلك أمان من الضالل، وىذا يقتضي أن 
 : أو إنكارىا التحذير من سلالعة السنة: ادلطلب الثالث -

وتوعد من ؼلالف  ،واعتربه ضالًَّل وبدعة ،وتبدي  سنتو--حذر هللا من سلالعة أوامر النُّي 
َنٌة أَْو : والعذاب فقال عل وج  أمره وسنتو ابخلذَّلن ﴿ فَهْلَيْحَذِر الَِّذيَن ؼُلَاِلُعوَن َعْن أَْمرِِه أَْن ُتِصيبَهُاْم ِفتهْ

 .(5)ُيِصيبَهُاْم َعَذاٌب أَلِيٌم ﴾
ابطنًا وظاىرًا أن تصيبام فتنة ُب  --فليحذر وليخش من خالف اريعة الرسول : أي 

عذاب أليم ُب الدنيا بقت  أو حد أو حبس أو ضلو قلوهبم من كعر أو نعاق أو بدعة، أو يصيبام 
 .(6)ذلك

وأن احلجة تقوم دبثلو، ٍب تركو فقد  ،يقر أنو صحيح--فمن جاءه خرب عن رسول هللا 
 . (7)خالف أمر هللا وأمر رسولو واستحق العتنة والعذاب األليم

                                                                                                                         

 . 43وقواعد التحديث  1/40الرتغيب والرتىيب ج -1
ُب كتاب ، 549: ومالك ُب ادلوطأ 2941: ، احلديث رقمابب حجة النُّي ، ُب كتاب احلج، 8/413: أخرجو مسلم -2

 صعة حجة النُّي : ُب كتاب ادلناسك، ابب 1/300: و أبو داوود، 1622: حديث رقم، الناي عن القول ابلقدر: ابب، القدر
 . احلديث« ..؟. وإين قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بو كتاب هللا، وأنتم مسؤولون عين، فما أنتم قائلون» : ولعظو

، اتباع سنة اخللعاءُب كتاب السنة، ابب ، 1/39: وابن ماجو، 17142: حديث رقم، 367/ 28: أخرجو أمحد ُب ادلسند -3
رواه ابن أيب عاصم ُب كتاب السنة ِبسناد : وقال، 92: حديث رقم، 1/110: وادلنذري ُب الرتغيب والرتىيب، 43: حديث رقم

 . حسن
 . 13/263: وينظر فتح الباري. -ملسو هيلع هللا ىلص-ُب كتاب اَّلعتصام، ابب اَّلقتداء بسنن رسول هللا ، 92/ 9: أخرجو البخاري -4
 . 63: يةاآل، سورة النور -5
 . 6/58: تعسًن ابن كثًن -6
 . بتصرف 1/98: اإلحكام ُب أصول األحكام -7
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وقي  ىي القت ، وقي  والعتنة ىنا غًن مقيدة بنوع من أنواع العنت، ": "فتح القدير"قال ُب  
 .(1)تسلط سلطان جائر عليام، وقي  الطبع على قلوهبم": اللَّلزل، وقي 
، (2)"عم  عماًل ليس عليو أمران فاو ردمن ": أنو قال --وُب الصحيحٌن عن رسول هللا  

ل ومعناه أن الواجب على من حكم بغًن السنة جاال وغلطًا، ٍب تبٌن لو أن سنة الرسو ": قال ابن بطال
ألمره تعاىل بوجوب  امتثاَّل ؛وترك ما خالعاا ،خالف حكمو فإن الواجب عليو الرجوع إىل حكم السنة

ُب : وقال ابن حجر، (3)طاعتو وطاعة رسولو أَّل ػلكم خبالف سنتو، وىذا ىو نعس اَّلعتصام ابلسنة "
أصول  من أحدث ُب أمران ىذا ما ليس فيو فاو رد"، ىذا احلديث معدود من ": --ُب قولو 
لو أص  من أصولو فال  من اخرتع ُب الدين ما َّل يشاد: وقاعدة من قواعده، فإن معناه ،اإلسالم

عظو واستعمالو ُب إبطال ىذا احلديث شلا ينبغي أن يعتىن حب": وقال النووي،(4)"يلتعت إليو
 .(5)"ادلنكرات

َتيِن ازبََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل ﴾: وُب قولو تعاىل  ، (6)﴿ َويَهْوَم يَهَعَض الظَّاْمُ َعَلى يََديِْو يَهُقوُل اَيلَيهْ
ٍب يكلاما، ىكذا كلما نبتت  ،يك  يديو حَّت تبلغ مرفقيو، ٍب تنبتان": ، نق  البغوي عن عطاء(6)﴾

، مع الرسول سبيال، ليتين اتبعت دمحماً اي ليتين ازبذت، ُب الدنيا: يداه أكلاما ربسراً على ما فع ، يقول
-- (7)"وازبذت معو سبيال إىل اذلدى. 

تَهَنا أَطَْعَنا اَّللََّ َوأَطَْعَنا الرَُّسوََّل ﴾: وقال تعاىل    ،(8)﴿ يَهْوَم تُهَقلَُّب ُوُجوُىُاْم ُب النَّاِر يَهُقوُلوَن اَيلَيهْ
تبيض وجوه أى  ": -رضي هللا عناما–بن عباس قال ا، (9)﴾ ﴿ يَهْوَم تَهبهَْيَض ُوُجوٌه َوَتْسَوَد ُوُجوهٌ : وقال

 .(1)أى  السنة، وتسود وجوه أى  البدعة"
                                                 

 . 4/84ج -1
ُب  ، 343 1/ 3: ، ومسلم7350: إذا اجتاد العاْم، حديث رقم: ُب كتاب اَّلعتصام، ابب، 07 1/ 9: أخرجو البخاري -2

 . 8 71 1: نقض األحكام الباطلة، حديث رقم: كتاب األقضية، ابب
 . 380/ 0 1: ارح ابن بطال -3

 . 330 – 3/329 1: فتح الباري 4-
 . 5/357: فتح الباري: وانظر ،6 1/ 2 1: ارح النووي 5-
 . 27: سورة العرقان، اآلية -6

 . 443/ 3: معاْم التنلي  للبغوي 7-
 . 66: سورة األحلاب، اآلية -8
 . 06 1: اآلية، سورة آل عمران -9
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﴿ َوأَنَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوََّل تَهتَِّبُعوا الَسُبَ  فَهتَهَعرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو : وقال تعاىل 
 . (2)ُقوَن ﴾َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِو َلَعلَُّكْم تَهتهَّ 

 --.. أمر ابتباع طريقو الذي طرقو على لسان نبيو دمحم . " ىذه آية عظيمة: قال القرطُّي
 .(3)..". وارعو وهنايتو اجلنة

ُلُغُو ": فقال --حذر هللا من إنكار وترك ما جاء بو النُّي  وقد َأََّل َىْ  َعَسى َرُجٌ  يَهبهْ
، َفَما َوَجْداَن ِفيِو َحاَلًَّل : أَرِيَكِتِو، فَهيَهُقولُ احلَِديُث َعينِّ َوُىَو ُمتَِّكٌئ َعَلى  َنُكْم ِكَتاُب اَّللَِّ نَهَنا َوبَهيهْ بَهيهْ

 .(4)"اْسَتْحَلْلَناُه. َوَما َوَجْداَن ِفيِو َحرَاًما َحرَّْمَناُه، َوِإنَّ َما َحرََّم َرُسوُل اَّللَِّ َكَما َحرََّم اَّللَُّ 
فوجب  ،عما يكون بعده من رد ادلبتدعة حديثو --وىذا خرب من رسول هللا : قال البياقي

 .(5)تصديقو فيما بعد
كان للاماً على ادلسلمٌن   ؛وذلا مكانتاا ومنللتاا الرفيعة ،دلا كانت السنة النبوية حجة ُب الدينو 
والسًن على تعاليماا، فقد انتاى العلماء اققون إىل أن احلديث الصحيح حجة على جيع  ،األخذ هبا

أو ملبس عليو  ،ىامة ُب التشريع اإلسالمي َّل ينكرىا إَّل جاحد أو معاند تواألمة اإلسالمية، ومكان
 لعدم تعمقو ُب دراستاا. ؛بشباة

ن أو فعال بشرطو ادلعروف ُب قوَّل كا --إن من أنكر كون حديث النُّي ": قال السيوطي
أو مع من ااء هللا من فرق  ،األصول، كعر وخرج عن دائرة اإلسالم وحشر مع الياود والنصارى

إن اَّلقتصار على الكتاب رأي قوم َّل خالق ذلم، خارجٌن عن ": وقال الشاطُّي رمحو هللا، 6))"الكعرة
فأداىم  ،السنة؛ إذ عولوا على ما بنيت عليو من أن الكتاب فيو بيان ك  ائ، فاطرحوا أحكام السنة

                                                                                                                         

 . 3/292: تعسًن البحر ايط: وينظر، 1/43: اَّلعتصام للشاطُّي 1-
 .153: سورة األنعام، اآلية 2-
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ومن جاءه ": وقال ابن حلم، (1)"وي  القرآن على غًن ما أنلل هللاذلك إىل اَّلطلالع عن اجلماعة وَت
أو قد صحح مث  ذلك اخلرب ُب  ،وأن احلجة تقوم دبثلو ،يقر أنو صحيح --خرب عن رسول هللا 

 ،ٍب ترك مثلو ُب ىذا ادلكان لقياس أو لقول فالن وفالن فقد خالف أمر هللا وأمر رسولو ،مكان آخر
وَّل فتنة أعظم من سباديو على ما ىو فيو  ،أما العتنة فقد عجلت لو...  واستحق العتنة والعذاب األليم

إن ثبوت حجية السنة ادلطارة، ": وقال الشوكاين، (2).".. وارتطامو ُب ىذه العظيمة أعظم فتنة
 . (3)واستقالذلا ُب تشريع احلكام ضرورة دينية، وَّل ؼلالف ُب ذلك إَّل من َّل حظ لو ُب دين اإلسالم"

ونواىيو، وما جاء الضالل واَّلبتداع إَّل  --لنُّي فالواجب على ك  مسلم التسليم ألوامر ا
 . ولكن ادلصيبة أكرب وأعظم شلن ينكرون السنة بكاملاا، وىذا أفظع جرماً  --من ترك سنتو 

 : اخلامتة
 ،، ب  أوجبت ذلكالنبوية ادلطارة األمة اإلسالمية أجعت على العم  واألخذ ابلسنة -

 ،، وتقب  ادلسلمون السنة كما تقبلوا القرآن الكرًن-- استجابة  عل وج  وللرسول األمٌن
وقوفًا عند وصيتو ادلشاورة  --اابدلال والدماء، وكذلك فعلوا بعد وفاتو ىومحو ِبخالص وخدموىا 
َاديٌَِّن الرَّااديَن، سَبَسَّ ": -- ُب قولو

كوا هبا وَعَضوا علياا ابلنَّواجِذ، فعليُكم بسنَّيت وُسنَِّة اخلُلعاِء ادل
كم وزُلَْداثِت األموِر، فإن ُك َّ زُلَدثٍَة بْدَعٌة، وك  بدَعٍة َضاللةٌ   ، احلديث.(4)"وإايَّ

﴿ ِإْن أَتَِّبُع ِإَّلَّ : أبنو َّل يتبع إَّل ما يوحى إليو، فقال  --وقد ااد هللا تعاىل للرسول   -
عتىن ادلسلمون ابلسنة النبوية، ونقلاا اخللف عن السلف، جياًل بعد ؛ لك  ىذا ا(5)َما يُوَحى ِإيَلَّ ﴾

جي ، ورجعوا إلياا ُب جيع أمور دينام، وعملوا دبا فياا وسبسكوا هبا وحافظوا علياا، استجابة  عل 
أَنْهَعَم اَّللَُّ َعَلْيِاْم  ﴿ َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذينَ : ، قال تعاىل--وج  وَتسيًا برسولو 

دِّيِقٌَن َوالَشَاَداِء َوالصَّاحِلٌَِن َوَحُسَن أُولَِئَك رَِفيًقا﴾  .(6)ِمَن النَِّبيٌَِّن َوالصِّ
 

                                                 

 . 326 – 325/ 4: ادلوافقات -1
 . 102/ 1: اإلحكام ُب أصول األحكام َّلبن حلم -2
 . 33: إرااد العحول -3

 . 38ص: سبق زبرغلو 4-
 . 50: سورة األنعام، اآلية 5-
 . 69سورة النساء، اآلية:  -6
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 : ويوصي الباحث
 -ملسو هيلع هللا ىلص-ابافظة على ىذا الوحي النبوي واَّلىتمام بدراستو والذب عن سنة نبينا  -

 فالتحدايت وادلكائد كبًنة وكثًنة.
ينبغي أن ترتكل األحباث على رد ُابو ادلستشرقٌن وأعداء اإلسالم اليت يثًنوهنا حول  -
، إذ ىم نقلة السنة ادلطارة،فبالطعن فيام تنادم قواعد ىذا الصرح العظيم، كطعنام ُب --الصحابة

م وغًنىم من الصحابة الذين أاثروا حوذل --وأيب بكر الصديق وعمر  وأيب ىريرة --أزواج النُّي 
 ابو تشكك فيام وُب نقلام دلشكاة النبوة.

ُب الغالب موضوعة اليت --ادلوضوعة وادلكذوبة على النُّي األحاديث دراسة غلب  -
 بريء مناا--والنُّي اَّلهتام؛ وتضعو موضع إلسالم لُتسيء ل

 --ُب زمن النُّي فقط لعرب ة لاألحاديث كان موجاغلب الرد على من ادعى أبن  -
 --وفاتو يللمنا األخذ هبا ُب زمننا، وخاصة بعد ال ذلك اللمان، فحسب ظروفام ُب 
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