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السنَّة
الرد على من ينكر ُّ

المقدمة
احلمد هلل الذي أكمل لنا الدين ،وأمت علينا نعمته ،ورضي لنا اإلسالم دينا ،والصالة والسالم على
نبينا حممد ،الذي أرسله اهلل هاديا ومبشرا ونذيرا ،وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيا ،أما بعد:
فإن سنَّة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم هلا منزلة عظيمة يف اإلسالم ،وال يستطيع مسلم أن
يستغين عنها ،ولكن أعداء اإلسالم دائما لنا باملرصاد؛ فهم يريدون أن يشككوا أمتنا اإلسالمية يف
ثوابتها ،كمن يطعنون يف الصحابة ويف سنَّة نبينا صلى اهلل عليه وسلم ،ويف وقتنا احلاضر ظهرت
فرقة من الناس ،يسمون أنفسهم بالقرآنيني ،والقرآن الكرمي منهم براءَّ ،
يدعون متسكهم مبا جاء يف
القرآن الكرمي فقط ،وينكرون العمل بسنة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ فأصبح من الواجب
السنَّة ،وبيان حقيقة
السنَّة يف اإلسالم ،والرد على شبهات املنكرين حلجية ُّ
علينا بيان منزلة ُّ
القرآنيني ،والتحذير من أفكارهم الضالة ،أسأل اهلل تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيعل
هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ،وأن جيعله ذخرا يل عنده يوم القيامة؛ {ي ْوم ال ي ْن ف ُع مال وال
ب نُون * إَِّال م ْن أتى اللَّه بِق ْل ٍ
ب سلِي ٍم} [الشعراء ،]88 ،88 :كما أسأله سبحانه أن ينفع به
طالب العلم ،وآخر دعوانا ِ
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله
أن ُ
وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.
صالح نجيب الدق
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

أهمية الرسالة الخاتمة:
ملا أراد اهلل تعاىل أن خيتم رسالته إىل أهل ارأر اصطفى نبينا حممدا صلى اهلل عليه وسلم ليكون
رسوال إىل اجلن واإلنس كافة ،فلما بلغ سن ارأربعني أنزل اهلل تعاىل عليه الكتاب اخلامت الذي ليس
بعده كتاب ،أال وهو القرآن الكرمي ،وهو الكتاب املهيمن على مجيع الكتب اليت قبله؛ قال تعاىل:
احل ِّق مصدِّقا لِما ب ْني يديِْه ِمن الْ ِكت ِ
ِ ِ
ِ
اب وُمهْي ِمنا علْي ِه} [املائدة.]88 :
{وأنْزلْنا إلْيك الْكتاب ب ْ ُ
وقد توىل اهلل بنفسه حفظ هذه الرسالة اخلامتة؛ قال تعاىل{ :إِنَّا َْنن ن َّزلْنا ِّ
الذ ْكر وإِنَّا لهُ حلافِظُون}
ُ
[احلجر.]8 :
مث عهد اهلل تعاىل إىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم بيان ما جاء جممال يف القرآن الكرمي؛ قال تعاىل:
{وأنْزلْنا إِلْيك ِّ
الذ ْكر لِتُب ِّني لِلن ِ
َّاس ما نُِّزل إِلْي ِه ْم ولعلَّ ُه ْم ي ت ف َّكُرون} [النحل.]88 :
وش ِهد اهلل تعاىل له صلى اهلل عليه وسلم أن بيانه هذا من الوحي الشريف.
قال تعاىل{ :والنَّج ِم إِذا هوى * ما ض َّل ص ِ
احبُ ُك ْم وما غوى * وما ي ْن ِط ُق ع ِن ا ْهلوى * إِ ْن ُهو إَِّال
ْ
يد الْ ُقوى} [النجم.]5 - 1 :
و ْحي يُوحى * علَّمهُ ش ِد ُ

السنَّة:
تعريف ُّ
السنَّة يف اللغة:
ُّ
السنَّة :هي الطريقة ،حممودة كانت أو مذمومة.
ُّ
روى مسلم عن جرير بن عبداهلل ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :من سن يف
اإلسالم سنَّة حسنة ،فعمل هبا بعده ،كتب له مثل أجر من عمل هبا ،وال ينقص من أجورهم
شيء ،ومن سن يف اإلسالم سنَّة سيئة ،فعمل هبا بعده ،كتب عليه مثل وزر من عمل هبا ،وال
ينقص من أوزارهم شيء))؛ (مسلم حديث.)1111 :
السنَّة يف الشرع:
ُّ
السنَّة :هي كل ما ثبت عن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم ،من قول أو فعل أو تقرير ،أو صفة خ ْلقية
ُّ
السنَّة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ملصطفى السباعي ص .)81 :
(بدنية) أو ُخلقية؛ ( ُّ
السنَّة هي احلكمة:
ُّ
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ذكر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز كلمة احلكمة يف العديد من آيات القرآن مقرونة بالقرآن الكرمي،
السنَّة النبوية الشريفة.
والذي ال شك فيه أن املراد باحلكمة يف هذه اآليات الكرميات هو ُّ
احلِ ْكمة}
ث فِي ِه ْم ر ُسوال ِمْن ُه ْم ي ْت لُو علْي ِه ْم آياتِك ويُعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكتاب و ْ
قال اهلل تعاىل{ :ربَّنا وابْع ْ
[البقرة.]128 :
* قال اإلمام الشافعي (رمحه اهلل) :فر اهلل على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى اهلل عليه
وسلم فقال يف كتابه{ :لق ْد م َّن اللَّهُ على الْ ُم ْؤِمنِني إِ ْذ ب عث فِي ِه ْم ر ُسوال ِم ْن أنْ ُف ِس ِه ْم ي ْت لُو علْي ِه ْم
احلِ ْكمة وإِ ْن كانُوا ِم ْن ق ْبل ل ِفي ضال ٍل ُمبِ ٍ
ني} [آل عمران:
آياتِِه ويُزِّكي ِه ْم ويُعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكتاب و ْ
ُ
 ،]168مع آ ٍي سواها ذكر فيهن الكتاب واحلكمة ،فذكر اهلل الكتاب وهو القرآن ،وذكر
احلكمة ،فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول :احلكمة سنَّة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم؛ (معرفة السنن واآلثار للبيهقي ج  1ص  118رقم.)28 :01 :
* قال بعض العلماء :مل يسن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم سنة قط إال وهلا أصل يف الكتاب ،كما
كانت سنته صلى اهلل عليه وسلم لتبيني عدد الصالة وعملها ،على أصل مجلة فر الصالة،
وكذلك ما سن صلى اهلل عليه وسلم من البيوع وغيها من الشرائع؛ رأن اهلل تعاىل قال{ :ال
تأْ ُكلُوا أموال ُكم ب ي ن ُكم بِالْب ِ
الربا}
اط ِل} [النساء ،]28 :وقال سبحانه{ :وأح َّل اللَّهُ الْب ْيع وحَّرم ِّ
ْ ْ ْ ْ
[البقرة ،]215 :فما أحل صلى اهلل عليه وسلم وحرم فإمنا َّبني فيه عن اهلل ،كما َّبني الصالة؛
(الرسالة للشافعي ص  168 :رقم.)012 :
السنَّة الصحيحة:
ال تعار بني القرآن و ُّ
ال يقع التعار بني آيات القرآن الكرمي وارأحاديث الصحيحة ،فإذا وقع تعار يف الظاهر بني
اآلية واحلديث الصحيح ،فإن العلماء الربانيني يقومون بالتوفيق بينهما ،إلزالة هذا التعار
الظاهري.
* روى الدارمي عن يعلى بن حكيم ،عن سعيد بن جبي أنه حدث يوما حبديث عن النَّيب صلى
اهلل عليه وسلم ،فقال رجل :يف كتاب اهلل ما خيالف هذا ،قال( :ال أراين أحدثك عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وتعر فيه بكتاب اهلل ،كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلم بكتاب
اهلل تعاىل منك)؛ (إسناده صحيح)؛ (سنن الدارمي ج  1 :1ص  158 :رقم.)581 :
* قال اإلمام الشافعي (رمحه اهلل) :ليس خيالف احلديث القرآن ،ولكن حديث رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يبني معىن ما أراد ،خاصا وعاما ،وناسخا ومنسوخا ،مث يلزم الناس ما سن بفر اهلل،
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فمن قبِل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فع ِن اهلل قبِل؛ (معرفة السنن واآلثار للبيهقي ج 1
ص  111رقم.)18 :
* قال اإلمام الشافعي (رمحه اهلل) :سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع كتاب اهلل ،وسن فيما
ليس فيه بعينه نص كتاب (أي القرآن) ،وكل ما سن فقد ألزمنا اهلل اتباعه ،وجعل يف اتباعه
السنَّة معصيته سبحانه ،اليت مل ِ
يعذ ْر هبا خلقا ،ومل
طاعته ،ويف العنود (تعمد االبتعاد) عن اتباع ُّ
جيعل هلم من اتباع سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خمرجا؛ (الرسالة للشافعي ص  165 :رقم:
.)288
السنَّة الصحيحة:
سوف نذكر بعض ارأمثلة اليت تدل على عدم وجود أي تعار بني القرآن و ُّ
ِ
الر ُس ُ
( )1قوله تعاىل{ :يا أيُّها َّ
ول ب لِّ ْغ ما أُنْ ِزل إِلْيك م ْن ربِّك وإِ ْن ملْ ت ْفع ْل فما ب لَّ ْغت ِرسالتهُ واللَّهُ
يع ِ
ص ُمك ِمن الن ِ
َّاس إِ َّن اللَّه ال ي ْه ِدي الْق ْوم الْكافِ ِرين} [املائدة ،]61 :وقد صح أنه جرح رأسه
ْ
يوم غزوة أُحد.
أجاب العلماء على ذلك بوجهني:
أحدمها :أن هذا كان قبل نزول هذه اآلية؛ رأن غزوة أُحد كانت سنَّة ثالث من اهلجرة ،وسورة
املائدة من أواخر ما نزل باملدينة.
والثاين :بتقدير تسليم ارأخي ،فاملراد العصمة من القتل ،وفيه تنبيه على أنه جيب عليه أن حيتمل
كل ما دون النفس من أنواع البالء ،فما أشد تكليف ارأنبياء!
ِ
اجلنَّة ِمبا ُكْنتُ ْم
اه ُم الْمالئِكةُ طيِّبِني ي ُقولُون سالم علْي ُك ُم ْاد ُخلُوا ْ
( )2قوله تعاىل{ :الَّذين ت ت وفَّ ُ
ت ْعملُون} [النحل ،]02 :مع ما رواه مسلم عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسددوا ،واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله)) ،قالوا :يا رسول اهلل ،وال أنت؟
وسلم(( :قاربوا ِّ
قال(( :وال أنا ،إال أن يتغمدين اهلل برمحة منه وفضل))؛ (مسلم حديث.)2816 :
أجاب العلماء على ذلك بوجهني:
أحدمها :نقل عن سفيان الثوري وغيه ،كانوا يقولون :النجاة من النار بعفو اهلل ،ودخول اجلنة
برمحته ،وانقسام املنازل والدرجات بارأعمال.
والثاين :أن الباء يف املوضعني مدلوهلا خمتلف؛ ففي اآلية باء املقابلة ،وهي الداخلة على ارأعرا ،
ويف احلديث للسببية؛ رأن املعطي بعو قد يعطي جمانا ،وأما املسبَّب فال يوجد بدون السبب،
ومنهم من عكس هذا اجلواب ،وقال :الباء يف اآلية للسببية ،ويف احلديث للعو  ،وقد مجع النَّيب
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صلى اهلل عليه وسلم بقوله(( :قاربوا وسددوا ،واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله)) ،قالوا :يا
رسول اهلل ،وال أنت؟ قال :وال أنا ،إال أن يتغمدين اهلل برمحة منه وفضل)).
( )0قوله تعاىل خمربا عن خلق السموات وارأر وما بينهما؛ قال اهلل تعاىل{ :اللَّهُ الَّ ِذي خلق
َّ ِ
ِِ ٍ
يل وال
است وى على الْع ْر ِش ما ل ُك ْم ِم ْن ُدونِِه ِم ْن وِ  ٍّ
السموات و ْارأ ْر وما ب ْي ن ُهما ِيف ستَّة أيَّام ُمثَّ ْ
ش ِفي ٍع أفال ت تذ َّكُرون} [السجدة ،]8 :فإنه يقتضي أن يكون يوما من أيام اجلمعة بقي مل خيلق فيه
شيء ،والظاهر من ارأحاديث الصحاح أن اخللق ابتدأ يوم ارأحد ،وخلق آدم يوم اجلمعة آخر
ارأشياء ،فهذا يستقيم مع اآلية الشريفة ،ووقع يف صحيح مسلم أن اخللق ابتدأ يوم السبت ،فهذا
خبالف اآلية ،اللهم إال أن يكون أراد يف اآلية الشريفة مجيع ارأشياء غي آدم ،مث يكون يوم اجلمعة
هو الذي مل خيلق فيه شيء مما بني السماء وارأر ؛ رأن آدم حينئذ مل يكن فيما بينهما؛ (الربهان
يف علوم القرآن للزركشي ج  2ص .)66 :61

السنَّة يعني الحكم بالقرآن:
الحكم ب ُّ
السنَّة الصحيحة ،مل خيرج بذلك عن كتاب اهلل تعاىل.
إذا حكم أحد العلماء ب ُّ
* روى الشيخان عن عبداهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،قال( :لعن اهلل الوامشات واملستومشات،
للحسن املغيات خلق اهلل) ،قال :فبلغ ذلك امرأة من بين
والنامصات و ِّ
املتنمصات ،واملتفلِّجات ُ
أسد يقال هلا :أم يعقوب ،وكانت تقرأ القرآن ،فأتته فقالت :ما حديث بلغين عنك أنك لعنت
الوامشات واملستومشات ،واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغيات خلق اهلل ،فقال عبداهلل( :وما يل
ال ألعن من لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ وهو يف كتاب اهلل) ،فقالت املرأة :لقد قرأت ما
بني لوحي املصحف فما وجدته ،فقال :لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ قال اهلل عز وجل{ :وما
ول ف ُخ ُذوهُ وما ن ها ُك ْم عْنهُ فانْت ُهوا} [احلشر]1 :؛ (البخاري حديث /8886 :مسلم
الر ُس ُ
آتا ُك ُم َّ
حديث.)2125 :
السنَّة ومل ينص عليه يف القرآن :إنه
فهذا عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه يقول عن حكم ثبت ب ُّ
يف كتاب اهلل تعاىل.
* قال اإلمام الشافعي (رمحه اهلل) :ما سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما ليس هلل فيه حكم،
اط مست ِقي ٍم * ِصر ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
اط اللَّ ِه
فبحكم اهلل سنَّه ،وكذلك أخربنا اهلل يف قوله{ :وإنَّك لت ْهدي إىل صر ُ ْ
الَّ ِذي له ما ِيف َّ ِ
ِ ِ ِ
ور} [الشورى]50 ،52 :؛ (الرسالة
ُ
السموات وما ِيف ْارأ ْر ِ أال إىل اللَّه تصيُ ْارأ ُُم ُ
للشافعي ص  165 :رقم.)282 :
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اتباع سنَّة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم وصية رب العاملني:
( )1قال سبحانه{ :قُ ْل إِ ْن ُكْنتُ ْم ُُِتبُّون اللَّه فاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم اللَّهُ وي ْغ ِف ْر ل ُك ْم ذُنُوب ُك ْم واللَّهُ غ ُفور
رِحيم} [آل عمران.]01 :
* قال اإلمام ابن كثي (رمحه اهلل) :هذه اآلية الكرمية حاكمة على كل من ادعى حمبة اهلل ،وليس
الدين
هو على الطريقة احملمدية ،فإنه كاذب يف دعواه يف نفس ارأمر ،حىت يتبع الشرع احملمدي و ِّ
النبوي يف مجيع أقواله وأحواله ،كما ثبت يف الصحيح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:
((من عمل عمال ليس عليه أمرنا ،فهو رد))؛ وهلذا قال{ :قُ ْل إِ ْن ُكْنتُ ْم ُُِتبُّون اللَّه فاتَّبِعُ ِوين ُْحيبِْب ُك ُم
اللَّهُ} [آل عمران]01 :؛ أي :حيصل لكم فوق ما طلبتم من حمبتكم إياه ،وهو حمبته إياكم ،وهو
ب،
أعظم من ارأول ،كما قال بعض احلكماء العلماء :ليس الشأن أن ُُِت َّ
ب ،إمنا الشأن أن ُُت َّ
وقال احلسن البصري وغيه من السلف :زعم قوم أهنم حيبون اهلل ،فابتالهم اهلل هبذه اآلية ،فقال:
{قُ ْل إِ ْن ُكْنتُ ْم ُُِتبُّون اللَّه فاتَّبِعُ ِوين ُْحيبِْب ُك ُم اللَّهُ} [آل عمران]01 :؛ (تفسي ابن كثي ج  0ص
.)86
الر ُسول وأ ِ
ُويل ْارأ ْم ِر ِمْن ُك ْم فِإ ْن ت ناز ْعتُ ْم ِيف
( )2قال تعاىل{ :يا أيُّها الَّ ِذين آمنُوا أ ِطيعُوا اللَّه وأ ِط ُيعوا َّ
ٍ
ِ ِ
الرس ِ
ول إِ ْن ُكْنتُ ْم تُ ْؤِمنُون بِاللَّ ِه والْي ْوِم ْاآل ِخ ِر ذلِك خْي ر وأ ْحس ُن تأْ ِويال}
ش ْيء ف ُرُّدوهُ إىل اللَّه و َّ ُ
[النساء.]58 :
قال اإلمام جماهد بن جرب (رمحه اهلل) يف قوله تعاىل{ :فِإ ْن ت ناز ْعتُ ْم ِيف ش ْي ٍء ف ُرُّدوهُ إِىل اللَّ ِه
الرس ِ
فردوه إىل كتاب اهلل وسنَّة رسوله صلى اهلل عليه وسلم؛ (تفسي
ول} [النساء]58 :؛ أيُّ :
و َّ ُ
الطربي ج  8ص .)518 :
* قال اإلمام ابن كثي (رمحه اهلل) :هذا أمر من اهلل ،عز وجل ،بأن كل شيء تنازع الناس فيه من
اخت ل ْفتُ ْم
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع يف ذلك إىل الكتاب و ُّ
السنَّة؛ كما قال تعاىل{ :وما ْ
فِي ِه ِم ْن ش ْي ٍء ف ُح ْك ُمهُ إِىل اللَّ ِه} [الشورى]11 :؛ فما حكم به كتاب اهلل وسنة رسوله وشهدا له
بالصحة فهو احلق ،وماذا بعد احلق إال الضالل؛ وهلذا قال تعاىل{ :إِ ْن ُكْنتُ ْم تُ ْؤِمنُون بِاللَّ ِه والْي ْوِم
ْاآل ِخ ِر} [النساء]58 :؛ أي :ردوا اخلصومات واجلهاالت إىل كتاب اهلل وسنَّة رسوله صلى اهلل
عليه وسلم ،فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إِ ْن ُكْنتُ ْم تُ ْؤِمنُون بِاللَّ ِه والْي ْوِم ْاآل ِخ ِر} [النساء:
السنَّة وال يرجع إليهما يف ذلك،
 ،]58فدل على أن من مل يتحاكم يف جمال النزاع إىل الكتاب و ُّ
فليس مؤمنا باهلل وال باليوم اآلخر؛ (تفسي ابن كثي ج  8ص .)101
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( )0قال سبحانه{ :فال وربِّك ال يُ ْؤِمنُون ح َّىت ُحي ِّك ُموك فِيما شجر ب ْي ن ُه ْم ُمثَّ ال ِجي ُدوا ِيف أنْ ُف ِس ِه ْم
حرجا ِممَّا قضْيت ويُسلِّ ُموا ت ْسلِيما} [النساء.]65 :
* قال اإلمام ابن كثي (رمحه اهلل) :يقسم تعاىل بنفسه الكرمية املقدسة :أنه ال يؤمن أحد حىت
ِّ
حيكم الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف مجيع ارأمور؛ فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له
{مثَّ ال ِجي ُدوا ِيف أنْ ُف ِس ِه ْم حرجا ِممَّا قضْيت ويُسلِّ ُموا ت ْسلِيما} [النساء:
باطنا وظاهرا؛ وهلذا قالُ :
]65؛ أي :إذا َّ
حكموك يطيعونك يف بواطنهم ،فال جيدون يف أنفسهم حرجا مما حكمت به،
وينقادون له يف الظاهر والباطن ،فيسلمون لذلك تسليما كليا من غي ممانعة وال مدافعة وال
منازعة؛ (تفسي ابن كثي ج  8ص .)181 :181
الر ُسول ف ق ْد أطاع اللَّه وم ْن ت وَّىل فما أ ْرس ْلناك علْي ِه ْم ح ِفيظا} [النساء:
( )8قال تعاىل{ :م ْن يُ ِط ِع َّ
.]81
قال اإلمام ابن كثي (رمحه اهلل) :خيرب تعاىل عن عبده ورسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم بأنه من
أطاعه فقد أطاع اهلل ،ومن عصاه فقد عصى اهلل ،وما ذاك إال رأنه ما ينطق عن اهلوى ،إن هو إال
وحي يوحى؛ (تفسي ابن كثي ج  8ص .)111
وقوله تعاىل{ :وم ْن ت وَّىل فما أ ْرس ْلناك علْي ِه ْم ح ِفيظا} [النساء]81 :؛ أي :ال عليك منه ،إن
عليك إال البالغُ ،فمن تبعك سعد وجنا ،وكان لك من ارأجر نظي ما حصل له ،ومن توىل عنك
خاب ِ
وخسر ،وليس عليك من أمره شيء؛ (تفسي ابن كثي ج  8ص .)111 :111
( )5قال جل شأنه{ :إَِّمنا كان ق ْول الْ ُم ْؤِمنِني إِذا ُد ُعوا إِىل اللَّ ِه ور ُسولِِه لِي ْح ُكم ب ْي ن ُه ْم أ ْن ي ُقولُوا
ِمس ْعنا وأط ْعنا وأُولئِك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحون * وم ْن يُ ِط ِع اللَّه ور ُسولهُ وخيْش اللَّه وي تَّ ْق ِه فأُولئِك ُه ُم
الْفائُِزون} [النور.]52 ،51 :
* قال اإلمام ابن كثي (رمحه اهلل) :أخرب تعاىل عن صفة املؤمنني املستجيبني هلل ولرسوله صلى اهلل
عليه وسلم ،الذين ال يبغُون دينا سوى كتاب اهلل وسنَّة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فقال{ :إَِّمنا
كان ق ْول الْ ُم ْؤِمنِني إِذا ُدعُوا إِىل اللَّ ِه ور ُسولِِه لِي ْح ُكم ب ْي ن ُه ْم أ ْن ي ُقولُوا ِمس ْعنا وأط ْعنا} [النور]51 :؛
أي :مسعا وطاعة؛ وهلذا وصفهم تعاىل بالفالح ،وهو نيل املطلوب ،والسالمة من املرهوب ،فقال:
{وأُولئِك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحون} [النور]51 :؛ (تفسي ابن كثي ج  11ص .)261
* قال اإلمام ابن كثي (رمحه اهلل) :قوله تعاىل{ :وم ْن يُ ِط ِع اللَّه ور ُسولهُ}؛ أي :فيما أمراه به ،وترك
ما هنياه عنه{ ،وخيْش اللَّه} فيما مضى من ذنوبه{ ،وي تَّ ْق ِه} [النور ]52 :فيما يستقبل.
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وقوله{ :فأُولئِك ُه ُم الْفائُِزون} [النور ]52 :يعين :الذين فازوا بكل خي ،وأمنوا من كل شر يف
الدنيا واآلخرة؛ (تفسي ابن كثي ج  11ص .)261
الر ُسول فِإ ْن ت ولَّْوا فِإَّمنا علْي ِه ما ُمحِّل وعلْي ُك ْم ما ُمحِّْلتُ ْم
( )6قال اهلل تعاىل{ :قُ ْل أ ِطيعُوا اللَّه وأ ِط ُيعوا َّ
ِ ِ
الرس ِ
ني} [النور.]58 :
ول إَِّال الْبالغُ الْ ُمبِ ُ
وإ ْن تُط ُيعوهُ ت ْهت ُدوا وما على َّ ُ
الر ُسول} [النور]58 :؛
* قال اإلمام ابن كثي (رمحه اهلل) :قوله تعاىل{ :قُ ْل أ ِطيعُوا اللَّه وأ ِطيعُوا َّ
أي :اتبعوا كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
وقوله تعاىل{ :فِإ ْن ت ولَّْوا}؛ أي :تتولَّوا عنه وترتكوا ما جاءكم به{ ،فِإَّمنا علْي ِه ما ُمحِّل}؛ أي:
إبالغ الرسالة وأداء ارأمانة{ ،وعلْي ُك ْم ما ُمحِّْلتُ ْم}؛ أي :من ذلك ،وتعظيمه ،والقيام مبقتضاه،
{وإِ ْن تُ ِطيعُوهُ ت ْهت ُدوا} [النور]58 :؛ وذلك رأنه يدعو إىل صراط مستقيم؛ (تفسي ابن كثي ج
 11ص .)262
ِ
الصالة وآتُوا َّ
الر ُسول لعلَّ ُك ْم تُ ْرمحُون} [النور.]56 :
يموا َّ
الزكاة وأ ِط ُيعوا َّ
( )1قال جل شأنه{ :وأق ُ
ِ
ِ َّ ِ
صيب هم فِْت نة أو ي ِ
ِ
ِ
صيب ُه ْم عذاب ألِيم}
ْ ُ
( )8قال سبحانه{ :ف ْلي ْحذر الذين ُخيال ُفون ع ْن أ ْم ِره أ ْن تُ ُ ْ
[النور.]60 :
* قال اإلمام ابن كثي (رمحه اهلل) :فليحذ ْر وليخش من خالف شريعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
صيب هم فِْت نة}؛ أي :يف قلوهبمِ ،من كف ٍر أو نفاق أو بدعة{ ،أو ي ِ
ِ
صيب ُه ْم
ْ ُ
باطنا أو ظاهرا {أ ْن تُ ُ ْ
عذاب ألِيم} [النور]60 :؛ أي :يف الدنياٍ ،
حد ،أو حبس ،أو َنو ذلك؛ (تفسي ابن
بقتل ،أو  ٍّ
كثي ج  11ص .)281 :
( )8قال جل شأنه أيضا{ :وما كان لِ ُم ْؤِم ٍن وال ُم ْؤِمن ٍة إِذا قضى اللَّهُ ور ُسولُهُ أ ْمرا أ ْن ي ُكون هلُ ُم
اخلِي رةُ ِم ْن أ ْم ِرِه ْم وم ْن ي ْع ِ
ص اللَّه ور ُسولهُ ف ق ْد ض َّل ضالال ُمبِينا} [ارأحزاب.]06 :
ْ
* قال اإلمام ابن كثي (رمحه اهلل) :هذه اآلية عامة يف مجيع ارأمور؛ وذلك أنه إذا حكم اهلل ورسوله
صلى اهلل عليه وسلم بشيء ،فليس رأحد خمالفته ،وال اختيار رأحد ها هنا ،وال رأي وال قول؛
(تفسي ابن كثي ج  10ص .)885
ول ف ُخ ُذوهُ وما ن ها ُك ْم عْنهُ فانْت ُهوا} [احلشر.]1 :
الر ُس ُ
( )11قال تعاىل{ :وما آتا ُك ُم َّ
* قال اإلمام ابن كثي (رمحه اهلل) :مهما أمركم به فافعلوه ،ومهما هناكم عنه فاجتنبوه؛ فإنه إمنا
يأمر خبي ،وإمنا ينهى عن شر؛ (تفسي ابن كثي ج  11ص .)111
السنَّة ونشرها:
حرص الصحابة على مجع ُّ
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السنَّة ،ومذاكرهتا فرادى أو
كان الصحابة ،رضي اهلل تعاىل عنهم أمجعني ،حيرصون على تعلم ُّ
الو ْسع يف إصابة النص الذي جاء عن النَّيب صلى اهلل
جمتمعني ،مع اليقظة وشدة التحري ،وبذل ُ
عليه وسلم؛ عمال بتوجيهه الكرمي صلى اهلل عليه وسلم.
نضر اهلل امرأ مسع منا
روى الرتمذي عن عبداهلل بن مسعود :أن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قالَّ (( :
ب ُمبلَّغ أوعى من سام ٍع))؛ (حديث صحيح)؛ (صحيح الرتمذي لأللباين
شيئا فبلغه كما مسع؛ ُفر َّ
حديث.)2181 :
( )1روى احل اكم ع ن عب داهلل ب ن عب اس ،ق ال" :مل ا قُ بض رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم ،قل ت
لرج ل م ن ارأنص ار :هلُ َّم فلنس أل أص حاب رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم؛ ف إهنم الي وم كث ي"،
فق ال :واعجب ا ل ك ي ا اب ن عب اس ،أت رى الن اس يفتق رون إلي ك ويف الن اس م ن أص حاب رس ول اهلل
ص لى اهلل علي ه وس لم م ن ف يهم ،ق ال( :فرتك ت ذاك وأقبل ت أس أل أص حاب رس ول اهلل ص لى اهلل
علي ه وس لم ،وإن ك ان يبلغ ين احل ديث ع ن الرج ل ف قا باب ه وه و قائ ل ،فأتوس د ردائ ي عل ى باب ه،
ي ْسفي الريح عل َّي م ن ال رتاب ،فيخ رج ف ياين) ،فيق ول :ي ا ب ن ع م رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم،
إيل فقتي ك؟ ،ف أقول( :ال ،أن ا أح ق أن آتي ك) ،ق ال :فأس أله ع ن
م ا ج اء ب ك؟ ه َّال أرس لت َّ
احل ديث ،فع اش ه ذا الرج ل ارأنص اري ح ىت رآين وق د اجتم ع الن اس ح ويل يس ألوين ،فيق ول( :ه ذا
الفىت كان أعقل مين)؛ (إسناده صحيح)؛ (مستدرك احلاكم ج  1ص .)188
( )2قال عبداهلل بن عباس رض ي اهلل عنهم ا :كن ت رأس أل ع ن ارأم ر الواح د ثالث ني م ن أص حاب
النَّيب صلى اهلل عليه وسلم؛ (سي أعالم النبالء للذهيب ج  0ص .)088
( )0روى ابن سعد ،عن أيب سلمة احلضرمي قال :مسعت ابن عباس يقول :كنت أل زم ارأك ابر م ن
أصحاب رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم م ن امله اجرين وارأنص ار ،فأس أهلم ع ن مغ ازي رس ول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وما نزل من الق رآن يف ذل ك ،وكن ت ال آا أح دا م نهم إال ُس َّر بإتي اين؛ لق ريب
يب ب ن كع ب يوم ا ،وك ان م ن الراس خني يف
م ن رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم ،فجعل ت أس أل أُ َّ
العلم ،عما نزل من القرآن باملدينة ،فق ال :ن زل هب ا س بع وعش رون س ورة ،وس ائرها مبك ة؛ (الطبق ات
الكربى البن سعد ج  2ص .)280 :288
( )8قال أنس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه :كنا نكون عند النَّيب صلى اهلل عليه وسلم ،ورمبا كنا
َنوا من ستني إنسانا ،فيحدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث يقوم ،فنرتاجعه بيننا ،هذا وهذا
وهذا ،فنقوم وكأمنا قد زرع يف قلوبنا؛ (الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ج  2ص .)268
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( )5قال أبو هريرة رضي اهلل عنه" :إين رأجزئ الليل ثالثة أجزاء :فثلث أنام ،وثلث أقوم ،وثلث
أتذكر أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"؛ (سنن الدارمي ج  1ص  85 :رقم.)268 :
( )6روى أمحد عن شقيق قال :كان عبداهلل بن مسعود وأبو موسى ارأشعري جالسني ومها
يتذاكران احلديث ،فقال أبو موسى :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :بني يدي الساعة أيام
يرفع فيها العلم ،وينزل فيها اجلهل ،ويكثر فيها اهلرج)) واهلرج :القتل؛ (حديث صحيح)؛ (مسند
أمحد ج  02ص 288حديث.)18881 :
( )1روى أمحد عن طاوس بن كيسان قال :قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره :كيف
أخربتين عن حلم أهدي للنيب صلى اهلل عليه وسلم وهو حرام؟ قال :نعم ،أهدى له رجل عضوا من
حلم صيد ،فرده ،وقال(( :إنَّا ال نأكله؛ إنَّا ُحُرم))؛ (حديث صحيح)؛ (مسند أمحد ج  02ص
 22حديث.)18211 :
( )8روى احلاكم عن أمي املؤمنني عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل تعاىل عنه ،أنه قال :قيدوا العلم
بالكتاب؛ (مستدرك احلاكم ج  1ص  181 :رقم.)058 :
( )8روى احلاكم عن عبداهلل بن بريدة ،قال :قال علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه:
س "أي :ينسى"))؛ (مستدرك احلاكم ج  1ص 110 :
((تذاكروا احلديث؛ فإنكم إال تفعلوا ي ْند ِر ْ
رقم.)028 :
( )11روى احلاكم عن مثامة ،عن أنس بن مالك ،رضي اهلل تعاىل عنه ،أنه كان يقول لبنيه:
((قيدوا العلم بالكتاب "أي بكتابته"))؛ (مستدرك احلاكم ج  1ص  188 :رقم.)061 :
( )11روى اخلطيب البغدادي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل تعاىل عنه قالُ( :تدثوا؛ فإن
احلديث يذكر بعضه بعضا)؛ (شرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي ص .)85 :
( )12روى احلاكم عن علقمة ،قال :قال عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه( :تذاكروا احلديث؛
فإن ِذكر احلديث حياته)؛ (مستدرك احلاكم ج  1ص  110 :رقم.)025 :
( )10روى الدارمي عن عطاء ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال( :إذا مسعتم منا حديثا،
فتذاكروه بينكم)؛ (سنن الدارمي ج  1ص  156 :رقم.)611 :
( )18روى الدارمي عن سعيد بن جبي ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال( :تذاكروا هذا
احلديث ،ال ينفلت منكم؛ فإنه ليس مثل القرآن جمموع حمفوظ ،وإنكم إن مل تذاكروا هذا احلديث
ث ِ
حدثت ِ
ينفلت منكم ،وال يقولن أحدكمَّ :
أمس ،ولتحدث
أمس ،فال أحدث اليوم ،بل ِّ
حد ْ
اليوم ،ولتحدث غدا)؛ (سنن الدارمي ج  1ص  155 :رقم.)611 :
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( )15روى الدارمي عن عطاء ،قال( :كنا نأا جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما ،فإذا خرجنا من
عنده تذاكرنا ،فكان أبو الزبي أحفظنا حلديثه)؛ (سنن الدارمي ج  1ص  151 :رقم.)615 :
السنَّة:
رحلة العلماء يف طلب ُّ
قام كثي من العلماء بالرحلة من أجل طلب حديث النَّيب صلى اهلل عليه وسلم ،وسوف نذكر
بعض ارأمثلة:
( )1روى أمحد عن ابن جريج قال :ركب أبو أيوب إىل عقبة بن عامر ،إىل مصر ،فقال :إين
سائلك عن أمر مل يبق ممن حضره مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال أنا وأنت ،كيف مسعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول يف سرت املؤمن؟ فقال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يقول(( :من سرت مؤمنا يف الدنيا على عورة ،سرته اهلل يوم القيامة)) ،فرجع إىل املدينة "فما حل
رحله حيدث هذا احلديث"؛ (مسند أمحد ج  28ص  656رقم.)11858 :
( )2روى أمحد عن عبداهلل بن حممد بن عقيل ،أنه مسع جابر بن عبداهلل يقول :بلغين حديث عن
رجل مسعه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فاشرتيت بعيا ،مث شددت عليه رحليِ ،
فس ْرت إليه
شهرا ،حىت قدمت عليه الشام ،فإذا عبداهلل بن أنيس ،فقلت للبواب :قل له :جابر على الباب،
فقال :ابن عبداهلل؟ قلت :نعم ،فخرج يطأ ثوبه فاعتنقين ،واعتنقته ،فقلت :حديثا بلغين عنك أنك
مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ِ
القصاص ،فخشيت أن متوت أو أموت قبل أن
أمسعه ،قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول(( :حيشر الناس يوم القيامة عراة غرال
هبما)) ،قال :قلنا :وما هبما؟ قال(( :ليس معهم شيء ،مث يناديهم بصوت يسمعه من بعُد كما
يسمعه من ُقرب :أنا امللك ،أنا الديان ،وال ينبغي رأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند
صه منه ،وال ينبغي رأحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة ورأحد من
أحد من أهل اجلنة حق حىت أقُ َّ
صه منه ،حىت اللطمة)) ،قال :قلنا :كيف وإنا إمنا نأا اهلل عز وجل
أهل النار عنده حق حىت أقُ َّ
عراة غرال بُ ْهما؟ قال(( :باحلسنات والسيئات))؛ (إسناده حسن)؛ (مسند أمحد ج  25 :ص :
 801حديث.)16182 :
( )0قال بُسر بن عبيداهلل احلضرمي( :إن كنت رأركب إىل املصر من ارأمصار يف احلديث الواحد؛
رأمسعه)؛ (سنن الدارمي ج  1ص  188رقم.)560 :
( )8قال أبو العالية( :إن كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
فلم نر حىت ركبنا إىل املدينة فسمعناها من أفواههم)؛ (سنن الدارمي ج  1ص  188رقم:
.)568
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( )5روى الدارمي عن أيب قالبة ،قال( :لقد أقمت باملدينة ثالثا ما يل حاجة إال وقد فرغت منها،
إال أن رجال كانوا يتوقعونه ،كان يروي حديثا ،فأقمت حىت قدم فسألته)؛ (سنن الدارمي ج  1ص
 188رقم.)562 :
( )6قال سعيد بن املسيب :إن كنت رأسي يف طلب احلديث الواحد مسية الليايل وارأيام؛
(اجلامع رأخالق الراوي للخطيب البغدادي ج  2ص .)008
( )1روى اب ن أيب ش يبة ،ع ن ق يس ب ن عب اد ،ق ال( :خرج ت إىل املدين ة أطل ب العل م والش رف)؛
(إسناده صحيح)؛ (مصنف ابن أيب شيبة ج  5 :ص  285 :رقم.)26102 :
( )8قال البخاري :دخلت إىل الشام ومصر واجلزيرة مرتني ،وإىل البصرة أربع مرات ،وأقمت
احملدثني؛ (مقدمة فتح الباري
باحلجاز ستة أعوام ،وال أحصي كم دخلت إىل الكوفة وبغداد مع ِّ
البن حجر العسقالين .)512
( )8ذهب مسلم بن احلجاج لسماع احلديث إىل مكة والكوفة واملدينة ومصر؛ (مقدمة صحيح
مسلم ص .)8 :
( )11بدأ ابن خزمية رحلته يف طلب احلديث وهو يف السابعة عشرة من عمره ،فسمع من علماء
كثيين يف نيسابور ومرو والري ،وذهب إىل الشام واجلزيرة ومصر وواسط وبغداد والبصرة والكوفة؛
(مقدمة صحيح ابن خزمية ج  1ص .)8 :8

التدوين الرسمي للدولة للسنَّة:
قال اإلمام البخاري :كتب عمر بن عبدالعزيز إىل أيب بكر بن حزم :انظر ما كان من حديث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاكتبه؛ فإين ِخفت دروس العلم (أي ذهابه وضياعه) ،وذهاب
العلماء ،وال تقبل إال حديث النَّيب صلى اهلل عليه وسلم( ،ولتفشوا العلم ،ولتجلسوا حىت يعلم من
ال يعلم؛ فإن العلم ال يهلك (ال يضيع) حىت يكون سرا (مكتوما))؛ (صحيح البخاري كتاب
العلم باب.)08 :
* كانت بداية التدوين الرمسي لسنَّة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم يف عهد اخلليفة عمر بن
عبدالعزيز (رمحه اهلل) عام مائة وواحد من اهلجرة.
* قال عكرمة بن عمار :مسعت كتاب عمر بن عبدالعزيز يقول( :أما بعد ،فقمر أهل العلم أن
السنَّة كانت قد أميتت)؛ (احملدث الفاصل للرامهرمزي ص
ينشروا العلم يف مساجدهم؛ فإن ُّ
.)016
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السنَّة:
رد الصحابة على من ينكر االحتجاج ب ُّ
( )1روى أمحد عن أمية بن عبداهلل بن خالد بن أسيد أنه قال لعبداهلل بن عمر :إنا جند صالة
احلضر وصالة اخلوف يف القرآن ،وال جند صالة السفر يف القرآن ،فقال له ابن عمر" :ابن أخي،
إن اهلل عز وجل بعث إلينا حممدا صلى اهلل عليه وسلم وال نعلم شيئا؛ فإمنا نفعل كما رأينا حممدا
يفعل"؛ (إسناده صحيح)؛ (مسند أمحد ج  8ص  885حديث.)5680 :
( )2روى الطرباين عن احلسن البصري ،قال :بينما عمران بن احلصني حيدث عن نبينا صلى اهلل
حدثْنا بالقرآن ،فقال له عمران( :أرأيت أنت وأصحابك
عليه وسلم إذ قال له رجل :يا أبا جنيدِّ ،
تقرؤون القرآن ،أكنتم حمدثي كم الزكاة يف الذهب ،واإلبل ،والبقر ،وأصناف املال ،ولو شهدت
وغبت أنتم؟) ،مث قال( :فر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الزكاة كذا وكذا) ،فقال الرجل:
يا أبا جنيد ،أحي ْيتين أحياك اهلل ،مث قال احلسن( :فما مات ذلك الرجل حىت كان من فقهاء
املسلمني)؛ (مسند الطرباين الكبي ج  18ص  165حديث.)068 :

السنَّة والرد عليها:
شبهات المنكرين لحجية ُّ
السنَّة فيما يلي:
ميكن أن نوجز شبهات املنكرين حلجية ُّ
الشبهة ارأوىل:
السنَّة:
قال املنكرون حلجية ُّ
قال اهلل تعاىل{ :إِنَّا َْنن ن َّزلْنا ِّ
الذ ْكر وإِنَّا لهُ حلافِظُون} [احلجر.]8 :
ُ
هذه اآلية دليل على أن اهلل تعاىل َّ
السنَّة دليال وحجة
السنَّة ،ولو كانت ُّ
تكفل حبفظ القرآن دون ُّ
كالقرآن ،لتكفل اهلل تعاىل حبفظها.
الرد على هذه الشبهة:
( )1قال اإلمام ابن حزم (رمحه اهلل) :إن قال قائل :قوله تعاىل{ :إِنَّا َْنن ن َّزلْنا ِّ
الذ ْكر وإِنَّا لهُ
ُ
حلافِظُون} [احلجر ]8 :إمنا عىن اهلل تعاىل بذلك القرآن وحده؛ فهو الذي ضمن تعاىل حفظه
لسائر الوحي الذي ليس قرآنا ،قلنا له وباهلل تعاىل التوفيق( :هذه دعوى كاذبة جمردة عن الربهان،
للذكر بال دليل ،و ِّ
وختصيص ِّ
الذكر اسم واقع على كل ما أنزل اهلل على نبيه صلى اهلل عليه وسلم
من قرآن أو سنَّة ،وحي يبني هبا القرآن ،وأيضا فإن اهلل تعاىل يقول{ :وأنْزلْنا إِلْيك ِّ
الذ ْكر لِتُب ِّني
لِلن ِ
فصح أنه صلى اهلل عليه وسلم مأمور ببيان القرآن للناس،
َّاس ما نُِّزل إِلْي ِه ْم} [النحلَّ ،]88 :
ويف القرآن جممل كثي  -كالصالة والزكاة واحلج وغي ذلك  -مما ال نعلم ما ألزمنا اهلل تعاىل فيه
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بلفظه ،لكن ببيان النَّيب صلى اهلل عليه وسلم ،فإذا كان بيانه صلى اهلل عليه وسلم لذلك اجململ
غي حمفوظ وال مضمون سالمته مما ليس منه ،فقد بطل االنتفاع بنص القرآن ،فبطلت أكثر
الشرائع املفرتضة علينا فيه ،فإذا مل ند ِر صحيح مراد اهلل تعاىل منها)؛ (اإلحكام يف أصول ارأحكام
البن حزم ج  1ص .)122
( )2ذكر العلماء ،ويف مقدمتهم اإلمام الشافعي (رمحه اهلل) ،أن السنن موجودة عند عامة أهل
السنَّة كلها ،وإذا فرق
العلم ،وإن كان بعضهم أمجع من بعض ،ولكن إذا مجع علمهم أتى على ُّ
السنَّة موجودا عند غيه؛
علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها ،مث كان ما ذهب عليه من ُّ
(الرسالة للشافعي ص .)08 :
( )0قال اإلمام ابن حزم (رمحه اهلل)( :ال خالف بني أحد من أهل اللغة والشريعة يف أن كل وحي
نزل من عند اهلل فهو ذكر منزل؛ فالوحي كله حمفوظ حبفظ اهلل تعاىل له بيقني ،وكل ما تكفل اهلل
حيرف منه شيء أبدا ُتريفا ال يأا البيان ببطالنه)؛ (اإلحكام
حبفظه فمضمون أال يضيع منه وأال َّ
يف أصول ارأحكام البن حزم ج  1ص .)121
الشبهة الثانية:
السنَّة:
قال املنكرون حلجية ُّ
السنَّة حجة ،لما هنى النَّيب صلى اهلل عليه وسلم عن كتابتها؛ وذلك بدليل ما رواه مسلم
لو كانت ُّ
عن أيب سعيد اخلدري :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(( :ال تكتبوا عين ،ومن كتب عين
غي القرآن فلي ْم ُحه ،وحدثوا عين وال حرج ،ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار))؛
(مسلم حديث.)0118 :
الرد على هذه الشبهة:
السنَّة ،مث أمجعت ارأمة بعدهم
* قال اإلمام النووي (رمحه اهلل) :قال مجهور السلف جبواز كتابة ُّ
على استحباب كتابتها ،وأجابوا عن أحاديث النهي جبوابني:
* أحدمها :أهنا منسوخة ،وكان النهي يف أول ارأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد ،فنهى عن كتابة
غيه خوفا من اختالطه واشتباهه ،فلما اشتهر وأمنت تلك املفسدة أذن فيه.
* والثاين :أن النهي هني تنزيه ملن وثق حبفظه ِ
وخيف اتكاله على الكتابة ،واإلذن ملن مل يوثق
حبفظه؛ (مسلم بشرح النووي ج  5 :ص .)181 :181
السنَّة:
استحباب كتابة ُّ
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( )1روى البخاري عن أيب هريرة قال( :ما من أصحاب النَّيب صلى اهلل عليه وسلم أحد أكثر
حديثا عنه مين ،إال ما كان من عبداهلل بن عمرو؛ فإنه كان يكتب وال أكتب)؛ (البخاري
حديث.)110 :
( )2روى أبو داود عن عبداهلل بن عمرو بن العاص ،قال :كنت أكتب كل شيء أمسعه من رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أريد حفظه ،فنهْتين قريش ،وقالوا :أتكتب كل شيء تسمعه ورسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم بشر يتكلم يف الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب ،فذكرت ذلك
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأومأ بأصبعه إىل فيه ،فقال(( :اكتب؛ فوالذي نفسي بيده ،ما
خيرج منه إال حق))؛ (حديث صحيح)؛ (صحيح أيب داود لأللباين حديث.)0188 :
( )0روى الشيخان عن الوليد بن مسلم قال :حدثنا ارأوزاعي ،قال :حدثين حيىي بن أيب كثي،
قال :حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن ،قال :حدثين أبو هريرة رضي اهلل عنه ،قال :ملا فتح اهلل على
رسوله صلى اهلل عليه وسلم مكة ،قام يف الناس فحمد اهلل وأثىن عليه ،مث قال(( :إن اهلل حبس عن
ِ
ت يل ساعة من
مكة الفيل ،وسلط عليها رسوله واملؤمنني؛ فإهنا ال ُتل رأحد كان قبلي ،وإهنا أُحلَّ ْ
هنار ،وإهنا ال ُتل رأحد بعدي ،فال ينفر صيدها ،وال خيتلى شوكها ،وال ُتل ساقطتها إال ملنشد،
ومن قتل له قتيل فهو خبي النظرين ،إما أن يُفدى وإما أن يُِقيد)) ،فقال العباس :إال اإلذخر (نوع
من ارأعشاب)؛ فإنا جنعله لقبورنا وبيوتنا ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :إال اإلذخر))،
فقام أبو شاه  -رجل من أهل اليمن  -فقال :اكتبوا يل يا رسول اهلل ،فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم(( :اكتبوا رأيب شاه)) ،قال الوليد :قلت لألوزاعي :ما قوله :اكتبوا يل يا رسول اهلل؟
قال :هذه اخلطبة اليت مسعها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ (البخاري حديث/2808 :
مسلم حديث.)1055 :
قال اإلمام النووي (رمحه اهلل) :قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :اكتبوا رأيب شاه)) ،هذا تصريح جبواز
كتابة العلم غي القرآن؛ (مسلم بشرح النووي ج  5 :ص .)181 :
( )8روى البخاري عن أنس بن مالك :أن أبا بكر ،رضي اهلل عنه ،كتب له هذا الكتاب ملا وجهه
إىل البحرين :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذه فريضة الصدقة اليت فر رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم على املسلمني ،واليت أمر اهلل هبا رسوله صلى اهلل عليه وسلم( ،فمن سئلها من املسلمني
على وجهها ،فليعطها ،ومن سئل فوقها فال ِ
يعط يف أربع وعشرين من اإلبل ،فما دوهنا من الغنم
من كل مخس شاة إذا بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني ،ففيها بنت خما أنثى ،فإذا بلغت
ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى ،فإذا بلغت ستا وأربعني إىل ستني ففيها حقة
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طروقة اجلمل ،فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني ،ففيها جذعة ،فإذا بلغت يعين ستا
وسبعني إىل تسعني ،ففيها بنتا لبون ،فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ،ففيها حقتان
طروقتا اجلمل ،فإذا زادت على عشرين ومائة ،ففي كل أربعني بنت لبون ،ويف كل مخسني حقة،
ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل ،فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا ،فإذا بلغت مخسا من
اإلبل ،ففيها شاة ،ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة ،فإذا
زادت على عشرين ومائة إىل مائتني شاتان ،فإذا زادت على مائتني إىل ثالمثائة ،ففيها ثالث
شياه ،فإذا زادت على ثالمثائة ،ففي كل مائة شاة ،فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة
واحدة ،فليس فيها صدقة ،إال أن يشاء رهبا ،ويف الرقة ربع العشر ،فإن مل تكن إال تسعني ومائة،
فليس فيها شيء إال أن يشاء رهبا)؛ (البخاري حديث.)1858 :
الشبهة الثالثة:
السنَّة :جاءت أحاديث عن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم تدل على عدم حجية
قال املنكرون حلجية ُّ
السنَّة.
ُّ
احلديث ارأول:
* روى البيهقي عن خالد بن أيب كرمية ،عن أيب جعفر ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أنه
دعا اليهود فسأهلم فحدثوه حىت كذبوا على عيسى عليه السالم ،فصعد النَّيب صلى اهلل عليه وسلم
املنرب فخطب الناس فقال(( :إن احلديث سيفشو عين ،فما أتاكم عين يوافق القرآن فهو عين ،وما
أتاكم عين خيالف القرآن فليس عين))؛ (معرفة السنن واآلثار للبيهقي ج  1ص .)111
السنَّة قد أثبت حكما شرعيا جديدا كان ذلك غي موافق
قال الطاعنون :إذا كان ما روي من ُّ
السنَّة
للقرآن ،وإن مل يثبت ُحكما جديدا كانت حملض التأكيد ،واحلجة هو القرآن فقط؛ ( ُّ
ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ملصطفى السباعي ص .)158 :
الرد على هذا احلديث:
* هذا احلديث موضوع ،وكذب على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم.
( )1قال اإلمام الشافعي (رمحه اهلل) :ما روى هذا أحد يثبت حديثه يف شيء صغر وال كرب ،وهذه
رواية منقطعة عن رجل جمهول ،وَنن ال نقبل مثل هذه الرواية يف شيء؛ (الرسالة للشافعي ص :
.)222
( )2قال البيهقي (رمحه اهلل) :خالد بن أيب كرمية جمهول ،وأبو جعفر ليس بصحايب؛ فاحلديث
منقطع؛ (معرفة السنن واآلثار للبيهقي ج  1ص .)111
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( )0قال البيهقي (رمحه اهلل) :احلديث الذي روي يف عر احلديث على القرآن باطل ال يصح،
وهو ينعكس على نفسه بالبطالن ،فليس يف القرآن داللة على عر احلديث على القرآن؛ (دالئل
النبوة للبيهقي ج  1ص .)21
احلديث الثاين:
* روى الطحاوي عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إذا حدثتم عين حديثا
تعرفونه وال تنكرونه ،فصدقوا به ،قلته ،أو مل أقله؛ فإين أقول ما تعرفونه وال تنكرونه ،وإذا حدثتم
عين حديثا تنكرونه وال تعرفونه ،فكذبوا به؛ فإين ال أقول ما تنكرونه ،وأقول ما تعرفونه؛ (شرح
مشكل اآلثار رأيب جعفر الطحاوي ج  15ص  081حديث.)6168 :
قال الطاعنون :هذا احلديث يدل على وجوب عر ما ينسب إىل النَّيب صلى اهلل عليه وسلم
السنَّة حجة.
على املعروف عند املسلمني من حكم القرآن الكرمي ،وعلى ذلك ال تكون ُّ
الرد على هذا احلديث:
هذا احلديث موضوع ،وكذب على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم ،ورواياته ال قيمة هلا عند
احملديثن.
( )1قال فيه أبو حممد بن حزم( :هذا حديث مرسل ،وارأصبغ  -أحد رواة احلديث  -جمهول)؛
(اإلحكام يف أصول ارأحكام البن حزم ج  2ص .)11
( )2قال اإلمام ابن حزم (رمحه اهلل)( :عبداهلل بن سعيد  -أحد رواة احلديث َّ -
كذاب مشهور،
وهذا هو نسبة الكذب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أنه حكى عنه أنه قال( :مل أقله ،فأنا
قلته) ،فكيف يقول ما مل يقل؟ هل يستجيز هذا إال كذاب زنديق كافر أمحق؟!)؛ (اإلحكام يف
أصول ارأحكام البن حزم ج  2ص .)18
( )0قال البيهقي (رمحه اهلل) :قال ابن خزمية (رمحه اهلل)" :يف صحة هذا احلديث مقال ،مل نر يف
شرق ارأر وال غرهبا أحدا يعرف خرب ابن أيب ذئب من غي رواية حيىي بن آدم ،وال رأيت أحدا
السنَّة للسيوطي ص
من علماء احلديث يثبت هذا عن أيب هريرة"؛ (مفتاح اجلنة يف االحتجاج ب ُّ
.)28
( )8قال البيهقي (رمحه اهلل) :هذا احلديث خمتلف فيه على حيىي بن آدم ،يف إسناده ومتنه،
اختالفا كثيا يوجب االضطراب ،منهم من يذكر أبا هريرة ،ومنهم من ال يذكره ويرسل احلديث،
ومنهم من يقول يف متنه (نص احلديث)" :إذا رويتم احلديث عين ،فاعرضوه على كتاب اهلل"،
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السنَّة للسيوطي
وقال البخاري يف تارخيه" :ذكر أيب هريرة فيه وهم"؛ (مفتاح اجلنة يف االحتجاج ب ُّ
ص .)28
( )5روى البيهقي من طريق احلارث بن نبهان ،عن حممد بن عبداهلل العرزمي ،عن عبداهلل بن
سعيد بن أيب سعيد ،عن أيب هريرة :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :ما بلغكم عين من
حديث حسن مل أقله فأنا قلته" ،قال البيهقي :هذا باطل ،واحلارث والعرزمي مرتوكان ،وعبداهلل بن
سعيد عن أيب هريرة مرسل فاحش ،قال :وقد روى عن أيب هريرة ما يضاد بعض هذا؛ (مفتاح
السنَّة للسيوطي ص .)28
اجلنة يف االحتجاج ب ُّ
( )6هذا احلديث فيه ما يقطع العلماء بكذبه وعدم صحته ،وهو قوله( :فصدقوا به ،قلته أو مل
أقله) ،فما كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يسمح بالكذب عليه ،وهو الذي تواتر عنه
السنَّة ومكانتها
قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :من كذب علي متعمدا ،فليتبوأ مقعده من النار))؛ ( ُّ
يف التشريع اإلسالمي ملصطفى السباعي ص .)160 :

تعريف الحديث المتواتر:
* احلديث املتواتر :هو ما يرويه مجع من العدول الثقات عن مجع من العدول الثقات ،وهكذا حىت
السنَّة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ملصطفى السباعي
يصل إىل النَّيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ( ُّ
ص .)161 :
احلديث الثالث:
* روى البيهقي عن الربيع بن سليمان ،أنبأ الشافعي ،أنبأ ابن عيينة ،بإسناده يعين عن طاوس :أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :ال ميسكن الناس علي بشيء ،وإين ال أحل هلم إال ما أحل
اهلل هلم ،وال أحرم عليهم إال ما حرم اهلل (ويف رواية (يف كتابه)"؛ (السنن الكربى للبيهقي ج  1ص
 121حديث.)10881 :
الرد على هذا احلديث:
هذا احلديث غي صحيح؛ فال تقوم به حجة عند أهل العلم.
( )1قال اإلمام الشافعي (رمحه اهلل) :هذا حديث منقطع؛ (السنن الكربى للبيهقي ج  1ص
.)121
( )2قال اإلمام الشافعي (رمحه اهلل) :قوله إن كان قاله( :ال ميسكن الناس علي بشيء) ،يدل على
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ كان مبوضع القدوة ،فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما مل
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يبح للناس ،وحرم عليه فيها ما مل حيرم على الناس ،فقال( :ال ميسكن الناس علي بشيء من الذي
يل أو علي دوهنم)؛ (معرفة السنن واآلثار للبيهقي ج  1ص 118رقم.)18 :
( )0قال اإلمام الشافعي (رمحه اهلل) :قوله( :فإين ال أحل هلم إال ما أحل اهلل ،وال أحرم إال ما
حرم اهلل) ،فكذلك صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وبذلك أمر وافرت عليه أن يتبع ما
أوحي إليه ،ونشهد أن قد اتبعه ،فما مل يكن فيه وحي فقد فر اهلل يف الوحي اتباع سنته فيه،
ول ف ُخ ُذوهُ وما ن ها ُك ْم
الر ُس ُ
فمن قبل عنه فإمنا قبل بفر اهلل؛ قال اهلل تبارك وتعاىل{ :وما آتا ُك ُم َّ
عْنهُ} [احلشر]1 :؛ (معرفة السنن واآلثار للبيهقي ج  1ص 118رقم.)18 :
الشبهة الرابعة:
السنَّة:
قال املنكرون حلجية ُّ
قال اهلل تعاىل{ :ما ف َّرطْنا ِيف الْ ِكت ِ
اب ِم ْن ش ْي ٍء} [ارأنعام.]08 :
وقال سبحانه{ :ون َّزلْنا علْيك الْ ِكتاب تِْب يانا لِ ُك ِّل ش ْي ٍء} [النحل.]88 :
هذه اآليات تدل على أن القرآن الكرمي قد اشتمل على كل شيء من أمور الدين ،وكل حكم من
أحكامه ،وأنه قد بينه بيانا تاما ،وفصله تفصيال واضحا ،حبيث ال حيتاج إىل شيء آخر ،مثل
السنَّة ،ينص على حكم من أحكام الدين ،أو يبينه ويفصله ،وإال ملا كان القرآن الكرمي تبيانا لكل
ُّ
شيء ،ويف هذه احلالة تصبح هذه اآليات ال معىن هلا ،وهذا أمر مستحيل.
الرد على هذه الشبهة:
( )1قال اإلمام الشافعي (رمحه اهلل) :سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع كتاب اهلل وجهان:
أحدمها :نص كتاب ،فاتبعه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما أنزل اهلل ،واآلخر :مجلةَّ ،بني
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه عن اهلل معىن ما أراد باجلملة ،وأوضح كيف فرضها عاما أو
خاصا ،وكيف أراد أن يأا به العباد ،وكالمها اتبع فيه صلى اهلل عليه وسلم كتاب اهلل تعاىل؛
(الرسالة للشافعي ص  168 :رقم.)288 :
السنَّة قاضية على القرآن ،وليس القرآن بقا ٍ
( )2روى الدارمي عن حيىي بن أيب كثي ،قالُّ ( :
السنَّة)؛ (إسناده جيد)؛ (سنن الدارمي ج  1ص  150حديث.)586 :
على ُّ
السنَّة
السنَّة إىل القرآن)؛ ( ُّ
السنَّة من ُّ
( )0قال مكحول الشامي (رمحه اهلل)( :القرآن أحوج إىل ُّ
حملمد بن نصر املروزي ص  00رقم.)118 :
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جيب على كل مسلم أن يعلم أنه ال ميكن االستغناء عن سنَّة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛
وذلك رأهنا ضرورية لفهم ما جاء جممال يف القرآن الكرمي ،وس وف نذكر بعض أمثلة لألحكام اليت
السنَّة املباركة.
جاءت جمملة يف القرآن وبينتها ُّ
السنَّة ضرورية لفهم القرآن:
ُّ
أوال :الصالة:
الصالة :هي الركن الثاين من أركان اإلسالم ،جاء ذكرها يف القرآن الكرمي جمملة.
السنَّة
السنَّة النبوية وحدها هي اليت جتيب عن هذا السؤال؛ فقد بينت ُّ
فكيف تكون إقامة الصالة؟ ُّ
عدد الصلوات املفروضة ،وعدد ركعاهتا ،وكيفية إقامتها وشروطها وأركاهنا ،وما يقال فيها من
ارأذكار.
ثانيا :الزكاة:
ِ
الصالة وآتُوا
يموا َّ
جاءت الزكاة مقرتنة بالصالة وجمملة يف آيات كثية ،مثل قوله تعاىل{ :وأق ُ
َّ
الزكاة} [البقرة ،]80 :وقال تعاىل{ :وآتُوا حقَّهُ ي ْوم حص ِاد ِه} [ارأنعام ،]181 :فقامت ال ُّسنَّة
فوضحت مقدار الزكاة وشروطها ومصارفها ،وكذلك زكاة الفطر يف هناية
ببيان هذا اإلمجالَّ ،
رمضان.
ثالثا :الصوم:
جاء الصوم بنوع من التفصيل يف القرآن ،كما هو واضح يف سورة البقرة ،وكانت هناك أسئلة مل
جتب عليها آيات القرآن الكرمي ،مثل :ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ وما حكم من جامع
امرأته يف هنار رمضان؟
رابعا :احلج:
السنَّة فبينت باقي
فر اهلل تعاىل احلج على الناسَّ ،
وبني بعض تفصيالته يف القرآن ،مث جاءت ُّ
ارأحكام اليت مل ترد يف القرآن ،كما يف حديث حجة الوداع من رواية جابر بن عبداهلل يف صحيح
مسلم.
خامسا :الزواج:
ذك ر اهلل تع اىل احملرم ات زواجه ن م ن النس اء فق ال س بحانه{ :وال ت ْن ِك ُح وا م ا نك ح آب ا ُؤُك ْم ِم ن
ِ
ِ
ت عل ْي ُك ْم أ َُّمه اتُ ُك ْم وب ن اتُ ُك ْم
النِّس اء إَِّال م ا ق ْد س لف إِنَّهُ ك ان فاحش ة وم ْقت ا وس اء س بِيال * ُحِّرم ْ
وأخواتُ ُكم وع َّماتُ ُكم وخاالتُ ُكم وب ن ات ْارأ ِِ وب ن ات ْارأُخ ِ
ت وأ َُّمه اتُ ُك ُم ال َّالِا أ ْرض ْعن ُك ْم وأخ واتُ ُك ْم
ُ ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
الرضاع ِة وأ َُّمه ِ ِ
ِمن َّ
ُ
ات نس ائ ُك ْم ورب ائبُ ُك ُم ال َّالِا ِيف ُح ُج وِرُك ْم م ْن نس ائ ُك ُم ال َّالِا دخ ْل تُ ْم هب َّن ف ِإ ْن ملْ
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ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ُخت ْ ِ
ني
صالبِ ُك ْم وأ ْن ْجتمعُوا ب ْني ْارأ ْ
ت ُكونُوا دخ ْلتُ ْم هب َّن فال ُجناح علْي ُك ْم وحالئ ُل أبْنائ ُك ُم الَّذين م ْن أ ْ
ِ
إَِّال ما ق ْد سلف إِ َّن اللَّه كان غ ُفورا رِحيما * والْمحص ن ِ
ت أ ْمي انُ ُك ْم كِت اب
ات م ن النِّس اء إَِّال م ا ملك ْ
ُْ ُ
اللَّ ِه عل ي ُكم وأ ُِح َّل ل ُك م م ا وراء ذلِ ُك م أ ْن ت بت غُ وا بِأموالِ ُكم ُْحم ِ
ص نِني غْي ر ُمس افِ ِحني} [النس اء22 :
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
 .]28السنَّة أنه حيرم على
* مل تذكر اآليات الكرميات ُحكم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها ،فبينت ُّ
الرجل أن جيمع بني املرأة وعمتها أو خالتها.
* روى الشيخان عن أيب هريرة رضي اهلل عنه :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(( :ال جيمع
بني املرأة وعمتها ،وال بني املرأة وخالتِها))؛ (البخاري حديث /5118 :مسلم حديث.)1818 :
سادسا :البيوع:
الربا} [البقرة:
ُت َّدث القرآن الكرمي عن البيع والتجارة؛ قال تعاىل{ :وأح َّل اللَّهُ الْب ْيع وحَّرم ِّ
السنَّة فوضحت أنواعا من البيوع املنهي عنها ،ومنها:
 ،]215ومع هذا جاءت ُّ
 1بيع املسلم على بيع أخيه 2 ،بيع النجش 0 ،بيع املالمسة 8 ،بيع تلقي الركبان 5 ،بيع حاضر
املصراة.
لباد 6 ،وبيع الشاة َّ
السنَّة.
فكل البيوع املشتملة على اجلهالة حمرمة ب ُّ
سابعا :احلدود:
السا ِرقةُ فاقْطعُوا أيْ ِدي ُهما جزاء ِمبا كسبا نكاال ِمن اللَّ ِه واللَّهُ ع ِزيز
السا ِر ُق و َّ
يقول اهلل تعاىل{ :و َّ
ح ِكيم} [املائدة ،]08 :وهذا كالم جممل حيتاج إىل بيان وتفصيل.
فمثال :نريد أن نعرف ما هو املقدار الذي إذا أخذه السارق تقطع يديه؟ وما هو حد اليد؟ هل
هو من املنكب؟ هل هو من املرفق؟ هل هو من مفصل اليد؟
السنَّة وحدها هي اليت أجابت عن هذه ارأسئلة ،فبيَّ نت أنه ال قطع إال يف ربع دينار
فنقول :إن ُّ
فصاعدا ،وأن القطع يكون من مفصل الكف.
ثامنا :ارأطعمة:
َّم وحلْ ُم ْ
اخلِْن ِزي ِر وما أ ُِه َّل لِغ ِْي اللَّ ِه بِِه والْ ُمْنخنِقةُ والْم ْوقُوذةُ
{حِّرم ْ
ت علْي ُك ُم الْمْيتةُ والد ُ
* قال تعاىلُ :
والْمت رِّديةُ والن ِ
ُّص ِ
ب وأ ْن ت ْست ْق ِس ُموا بِ ْارأ ْزالِم
َّطيحةُ وما أكل َّ
السبُ ُع إَِّال ما ذ َّكْيتُ ْم وما ذُبِح على الن ُ
ُ
السنَّة القولية فبينت أن ميتة اجلراد والسمك حالل ،وكذلك
ذلِ ُك ْم فِ ْسق} [املائدة ،]0 :جاءت ُّ
الكبد والطحال من الدم حالل.
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* روى البيهقي عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :أُ ِحلَّت لنا ميتتان،
ودمان ،فأما امليتتان :فاحلوت واجلراد ،وأما َّ
الدمان :فالكبد والطحال))؛ (حديث صحيح)؛
(صحيح اجلامع لأللباين حديث .)211
يل ُحمَّرما على ط ِ
* قال تعاىل{ :قُل ال أ ِج ُد ِيف ما أ ِ
اع ٍم يطْع ُمهُ إَِّال أ ْن ي ُكون مْيتة أ ْو دما
ُوحي إِ َّ
ْ
م ْس ُفوحا أ ْو حلْم ِخْن ِزي ٍر فِإنَّهُ ِر ْجس أ ْو فِ ْسقا أ ُِه َّل لِغ ِْي اللَّ ِه بِِه} [ارأنعام.]185 :
السنَّة النبوية فحرمت أشياء مل تذكر يف هذه اآلية:
وجاءت ُّ
( )1روى مسلم عن عبداهلل بن عباس قال" :هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن كل ذي
ناب من السباع ،وعن كل ذي خملب من الطي"؛ (مسلم حديث .)1808
( )2روى مسلم عن أيب هريرة :أن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :كل ذي ناب من السباع
فأكلُه حرام))؛ (مسلم حديث.)1800 :
( )0روى الشيخان عن أنس بن مالك :أن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم أمر مناديا فنادى يف الناس:
إن اهلل ورسوله ينهيانِكم عن حلوم احلُ ُم ِر ارأهليَّة؛ فإهنا رجس؛ (البخاري حديث  /5528مسلم
حديث.)1881 :
تاسعا :اللباس والزينة:
قال تعاىل{ :قُل من حَّرم ِزينة اللَّ ِه الَِّيت أخرج لِعِب ِاد ِه والطَّيِّب ِ
الرْزِق قُ ْل ِهي لِلَّ ِذين آمنُوا ِيف
ات ِمن ِّ
ْ
ْ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ْ ِ
صل ْاآلي ِ
ات لِق ْوٍم ي ْعل ُمون} [ارأعراف.]02 :
احلياة الدُّنْيا خالصة ي ْوم الْقيامة كذلك نُف ِّ ُ
حمرم على الرجال ،مثل :الذهب واحلرير.
السنَّة املباركة فبينت أن من الزينة ما هو َّ
جاءت ُّ
* روى النسائي عن علي بن أيب طالب :أن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم أخذ حريرا فجعله يف ميينه،
وأخذ ذهبا فجعله يف ِمشاله ،مث قال(( :إن هذين حرام على ذُكور أميت))؛ (حديث صحيح)؛
(صحيح النسائي لأللباين ج  0ص .)016
* روى النسائي عن أيب موسى ارأشعري :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(( :أُ ِحل الذهب
وحِّرم على ذكورها))؛ (حديث صحيح)؛ (صحيح النسائي لأللباين ج  0ص
واحلرير إلناث أميتُ ،
.)011 :016
السنَّة:
عاشرا :آيات ال ميكن فهمها فهما صحيحا إال ب ُّ
( )1قوله تعاىل{ :الَّ ِذين آمنُوا وملْ ي ْلبِ ُسوا إِميان ُه ْم بِظُْل ٍم أُولئِك هلُ ُم ْارأ ْم ُن وُه ْم ُم ْهت ُدون} [ارأنعام:
.]82
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روى البخاري عن عبداهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،قال :ملا نزلت {الَّ ِذين آمنُوا وملْ ي ْلبِ ُسوا
إِميان ُه ْم بِظُْل ٍم} [ارأنعام ،]82 :قلنا :يا رسول اهلل ،أينا ال يظلم نفسه؟ قال(( :ليس كما تقولون،
ِ ٍ
ين ال تُ ْش ِرْك بِاللَّ ِه إِ َّن
{ملْ ي ْلبِ ُسوا إِميان ُه ْم بِظُْل ٍم} :بش ْرك ،أومل تسمعوا إىل قول لقمان البنه{ :يا بُ َّ
الش ِّْرك لظُْلم ع ِظيم} [لقمان]10 :؟))؛ (البخاري حديث .)0061
الصال ِة إِ ْن ِخ ْفتُ ْم
صُروا ِمن َّ
( )2قوله سبحانه{ :وإِذا ضربْتُ ْم ِيف ْارأ ْر ِ ف لْيس علْي ُك ْم ُجناح أ ْن ت ْق ُ
أ ْن ي ْفتِن ُك ُم الَّ ِذين كفُروا} [النساء.]111 :
فظاهر هذه اآلية يقتضي أن قصر الصالة يف السفر مشروط له اخلوف؛ ولذا سأل الصحابة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك.
صُروا ِمن
روى مسلم عن يعلى بن أمية قال :قلت لعمر بن اخلطاب{ :لْيس علْي ُك ْم ُجناح أ ْن ت ْق ُ
الصال ِة إِ ْن ِخ ْفتُ ْم أ ْن ي ْفتِن ُك ُم الَّ ِذين كفُروا} [النساء ]111 :فقد أمن الناس ،فقال :عجبت مما
َّ
عجبت منه ،فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك؟ فقال :صدقة َّ
تصدق اهلل هبا
عليكم؛ فاقبلوا صدقته؛ (مسلم حديث .)686
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القرآنيون
تعريف القرآنيين:
القرآنيون :فئة من الناس ،نسبوا أنفسهم إىل القرآن الكرمي ،زورا وهبتانا ،والقرآن منهم براء،
يقولون :حسبنا القرآن وحده؛ لقوله تعاىل{ :ما ف َّرطْنا ِيف الْ ِكت ِ
اب ِم ْن ش ْي ٍء} [ارأنعام،]08 :
السنَّة قد دخلها الكثي من ارأحاديث الضعيفة واملوضوعة ،وأن
السنَّة ،حبجة أن ُّ
ويرفضون العمل ب ُّ
فيها أحاديث متعارضة  -حسب زعمهم.
نشأة القرآنيني:
ترجع نشأة القرآنيني إىل رجل خرج من البنجاب من إقليم اهلند ،ونسب نفسه رأهل القرآن،
وشتان بينه وبني أهل القرآن ،بل هو من أهل اإلحلاد واملرتدين ،وكان قبل ذلك من الصاحلني،
فتفوه مبا ال يتكلم به أهل اإلسالم ،فأطال
فأضله الشيطان وأغواه وأبعده عن الصراط املستقيمَّ ،
لسانه يف إهانة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم ،ورد ارأحاديث الصحيحة بأسرها ،وقال :هذه كلها
مكذوبة ومفرتيات على اهلل تعاىل ،وإمنا جيب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النَّيب
صلى اهلل عليه وسلم ،وإن كانت صحيحة متواترة ،ومن عمل على غي القرآن فهو داخل ُتت
قوله تعاىل{ :وم ْن ملْ ْحي ُك ْم ِمبا أنْزل اللَّهُ فأُولئِك ُه ُم الْكافُِرون} [املائدة ،]88 :وغي ذلك من
أقواله الكفرية ،وتبعه على ذلك كثي من اجلهال ،وجعله إماما ،وقد أفىت علماء العصر بكفره
وإحلاده وخروجه عن دائرة اإلسالم؛ (عون املعبود آلبادي ج  12ص .)200
الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيذرنا من القرآنيني:
( )1روى أبو داود عن املقدام بن معدي كرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال(( :أال
إين أوتيت الكتاب ِ
ومثله معه ،أال يوشك رجل شبعان على أريكته ،يقول :عليكم هبذا القرآن،
فما وجدمت فيه من حالل ِ
فحرموه ،أال ال حيل لكم حلم احلمار
فأحلُّوه ،وما وجدمت فيه من حرام ِّ
ارأهلي ،وال كل ذي ناب من السبع ،وال لقطة معاهد ،إال أن يستغين عنها صاحبها))؛ (حديث
صحيح)؛ صحيح أيب داود لأللباين حديث .)0888
* قال اإلمام مشس احلق العظيم آبادي (رمحه اهلل) :يف احلديث توبيخ من غضب عظيم على من
السنَّة استغناء عنها بالكتاب (أي بالقرآن) ،فكيف مبن رجح الرأي عليها ،أو قال :ال علي
ترك ُّ
أن أعمل هبا؛ فإن يل مذهبا أتبعه؟!؛ (عون املعبود ج  12ص .)200
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( )2روى ابن ماجه ،عن املقدام بن معدي كرب :أن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :يوشك
الرجل متكئا على أريكته حيدث حبديث من حديثي فيقول :بيننا وبينكم كتاب اهلل عز وجل ،ما
رسول اهلل صلى
حرم ُ
وجدنا فيه من حالل استحللناه ،وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ،أال وإن ما َّ
ِ
ثل ما حرم اهللُ))؛ (حديث صحيح)؛ (صحيح ابن ماجه لأللباين حديث .)12
اهلل عليه وسلم م ُ
( )0روى أبو داود ،عن أيب رافع :أن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :ال أُلفني (أي :أجدن)
أحدكم متكئا على أريكته ،يأتيه ارأمر من أمري مما أمرت به أو هنيت عنه ،فيقول :ال ندري ،ما
وجدنا يف كتاب اهلل اتبعناه))؛ (حديث صحيح)؛ (صحيح أيب داود لأللباين حديث .)0888
الرد على القرآنيين:

اعتمد القرآنيون على القرآن فقط ،مدعني أن القرآن الكرمي وحده ٍ
كاف إلقامة احلياة اإلسالمية،
السنَّة.
وليست هناك حاجة إىل ُّ
وبناء على ذلك ،تأولوا  -بأهوائهم الضالة  -آيات القرآن مبا جيعله شامال لألحكام بتفاصيلها،
الدين من
السنَّة الهندم ِّ
وراحوا يلتمسون من الشبهات ما يقوي بنياهنم ،ولو أننا استغنينا عن ُّ
أساسه ،والنفتح باب الزندقة على مصراعيه.
يف احلقيقة ،إن فرقة القرآنيني من الفرق الضالة ،اليت ختالف القرآن الكرمي ،وهم متبعون رأهوائهم،
السنَّة.
السنَّة؛ رأن القرآن يدعو املسلمني إىل ارأخذ ب ُّ
وهم خارجون عن القرآن كما خرجوا على ُّ
ول ف ُخ ُذوهُ وما ن ها ُك ْم عْنهُ فانْت ُهوا} [احلشر ،]1 :وكل من خالف
الر ُس ُ
قال تعاىل{ :وما آتا ُك ُم َّ
هذه القاعدة الشرعية الربانية اليت جاءت يف كتاب اهلل تعاىل ،فهو ضال ومضل لغيه.
فنقول هلؤالء القرآنيني :أجيبوا عن هذه ارأسئلة التالية من القرآن الكرمي:
أوال :الصالة :الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم ،جاء ذكرها يف القرآن الكرمي؛ قال
ِ
الصالة} [البقرة.]80 :
يموا َّ
سبحانه{ :وأق ُ
فكيف تكون إقامة الصالة؟ وما عدد فروضها يف اليوم والليلة؟ وما عدد ركعاهتا؟ وماذا نقول أثناء
الركوع والسجود وعند التشهد؟
السنَّة عدد الصلوات ،وكيفية
السنَّة النبوية وحدها هي اليت جتيب عن هذه ارأسئلة؛ فقد بينت ُّ
ُّ
إقامتها وشروطها وأركاهنا.
ثانيا :الزكاة :جاءت جمملة يف آيات كثية ،مثل قوله تعاىل{ :وآتُوا َّ
الزكاة} [البقرة ،]80 :وقال
تعاىل{ :وآتُوا حقَّهُ ي ْوم حص ِاد ِه} [ارأنعام ،]181 :فما هي ارأصناف اليت جتب فيها الزكاة؟ وما
نصاب الزكاة؟ وما هي املصارف الشرعية للزكاة؟
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ونقول هلم أيضا :أين الدليل من القرآن الكرمي على زكاة الفطر يف شهر رمضان؟
السنَّة ببيان هذا اإلمجال ،فوضحت مقدار الزكاة وشروطها ومصارفها ،وكذلك زكاة الفطر
قامت ُّ
يف هناية رمضان.
ثالثا :الصوم :جاء الصوم بنوع من التفصيل يف القرآن ،كما هو واضح يف سورة البقرة.
ولكن نريد منكم اإلجابة عن ارأسئلة اآلتية من القرآن الكرمي:
* ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟
* ما حكم من جامع امرأته يف هنار رمضان؟
رابعا :احلج :فر اهللُ تعاىل احلج على الناس ،وبني بعض تفصيالته يف القرآن.
ولكن نريد منكم اإلجابة عن ارأسئلة اآلتية من القرآن الكرمي:
* ما الدليل على املواقيت الزمانية واملكانية للحج؟
* ما هي صفة إحرام الرجل واملرأة؟
* ما هي صفة التلبية؟ ومىت تنقطع؟
* ما هي أنواع اإلحرام مبناسك احلج؟
* مىت يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟ ومىت ينتهي؟
* ما حكم املبيت مبزدلفة؟
* ما عدد ارأشواط حول الكعبة وبني الصفا واملروة؟
* ما عدد اجلمرات اليت يرمي هبا احلاج يوم النحر وأيام التشريق؟
سنة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم هي وحدها اليت جتيب عن مجيع هذه ارأسئلة.
السنَّة:
ح ك م إنكار حجية ُّ
إن إنكار حجية سنَّة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم والقول بأن اإلسالم هو القرآن الكرمي فقط
ال يقول به أي مسلم يعرف دين اهلل تعاىل وأحكام شريعته متام املعرفة ،وهو يصادم الواقع؛ فإن
السنَّة ،وما يف القرآن الكرمي من أحكام إمنا هو
أحكام الشريعة اإلسالمية املباركة إمنا ثبت أكثرها ب ُّ
جممل يف الغالب ،وحيتاج إىل تفصيل وبيان ،وسوف نذكر بعض أقوال أهل العلم فيمن ينكر
السنَّة:
حجية ُّ
( )1روى اخلطيب البغدادي عن ارأوزاعي ،عن أيوب السختياين ،أنه قال" :إذا حدثت الرجل
السنَّة فقال :دعنا من هذا وحدثنا من القرآن ،فاعلم أنه ضال مضل؛ قال ارأوزاعي :يقول اهلل
ب ُّ
الر ُسول ف ق ْد أطاع اللَّه} [النساء:
الر ُس ُ
ول ف ُخ ُذوهُ} [احلشر ،]1 :و{م ْن يُ ِط ِع َّ
تعاىل{ :وما آتا ُك ُم َّ
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 ،]81ويدعوه إىل تأويل القرآن برأيه"؛ (الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ج  1ص
.)16
( )2قال اإلمام أبو بكر اآلجري (رمحه اهلل) :مجيع فرائض اهلل اليت فرضها اهلل يف كتابه ،ال يُعلم
احلُكم فيها إال بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،هذا قول علماء املسلمني ،من قال غي هذا
خرج عن ملة اإلسالم ،ودخل يف ملة امللحدين ،نعوذ باهلل من الضاللة بعد اهلدى؛ (الشريعة
لآلجري ج  1 :ص .)812 :
( )0قال اإلمام ابن حزم (رمحه اهلل) :ال جيوز ملسلم يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إىل غي
القرآن واخل ِرب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وال أن يأىب عما وجد فيهما ،فإن فعل ذلك
بعد قيام احلجة عليه فهو فاسق ،وأما من فعله مستحال للخروج عن أمرمها وموجبا لطاعة أحد
دوهنما ،فهو كافر ،ال شك عندنا يف ذلك؛ (اإلحكام يف أصول ارأحكام البن حزم ج  1ص
.)88
وقال اإلمام ابن حزم أيضا :ولو أن امرأ قال :ال نأخ ذ إال م ا وج دنا يف الق رآن ،لك ان ك افرا بإمج اع
ارأمة؛ (اإلحكام يف أصول ارأحكام البن حزم ج  2ص .)81
السنَّة قسمني:
السنَّة ،وتنقسم ُّ
( )8قال اإلمام ابن عبدالرب (رمحه اهلل) :أصول العلم :الكتاب و ُّ
أحدمها :قسم تنقله الكافة عن الكافة ،فهذا من احلجج القاطعة لألعذار إذا مل يوجد هنالك
خالف ،ومن رد إمجاعهم فقد رد نصا من نصوص اهلل ،جيب استتابته عليه ،وإراقة دمه إن مل
يتب؛ خلروجه عما أمجع عليه املسلمون العدول ،وسلوكه غي سبيل مجيعهم.
السنَّة أخبار اآلحاد الثقات ارأثبات العدول ،واخلرب الصحيح اإلسناد ،املتصل
الثاين :قسم من ُّ
منها يوجب العمل عند مجاعة ارأمة ،الذين هم احلجة والقدوة؛ ولذلك مرسل السامل الثقة العدل
يوجب العمل أيضا ،واحلكم عن مجاعة منهم ،ومنهم من يقول :إن خرب الواحد العدل يوجب
العلم والعمل مجيعا؛ (جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب ج  1ص  118رقم.)1852 :
( )5قال اإلمام ابن تيمية (رمحه اهلل) :حممد صلى اهلل عليه وسلم مبعوث إىل مجيع الثقلني :إنسهم
وجنهم ،فمن اعتقد أنه يسوغ رأحد اخلروج عن شريعته وطاعته ،فهو كافر جيب قتله؛ (جمموع
فتاوى ابن تيمية ج  0ص .)822 :
( )6قال اإلمام السيوطي (رمحه اهلل) :إن من أنكر كون حديث النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قوال
كان أو فعال ،بشرطه املعروف يف ارأصول حجة ،كفر وخرج عن دائرة اإلسالم ،وحشر مع اليهود
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السنَّة للسيوطي ص
والنصارى ،أو مع من شاء اهلل من فرق الكفرة؛ (مفتاح اجلنة يف االحتجاج ب ُّ
.)5
السنَّة فقد أنكر الكتاب ،ومن أنكرمها أو
( )1قال اإلمام عبدالعزيز بن باز (رمحه اهلل) :من أنكر ُّ
أحدمها فهو كافر باإلمجاع ،وال جيوز التعامل معه وأمثاله ،بل جيب هجره والتحذير من فتنته،
وبيان كفره وضالله يف كل مناسبة ،حىت يتوب إىل اهلل من ذلك توبة معلنة؛ لقول اهلل عز وجل:
{إِ َّن الَّ ِذين ي ْكتُمون ما أنْزلْنا ِمن الْب يِّ ن ِ
َّاس ِيف الْ ِكت ِ
ات وا ْهلُدى ِم ْن ب ْع ِد ما ب يَّ نَّاهُ لِلن ِ
اب أُولئِك
ُ
ِ
ِ
ي ْلعنُهم اللَّه وي ْلعنُهم َّ ِ
اب
الالعنُون * إَِّال الَّذين تابُوا وأ ْ
ُُ ُ
وب علْي ِه ْم وأنا الت ََّّو ُ
صل ُحوا وب يَّ نُوا فأُولئك أتُ ُ
ُُ
َّ ِ
يم} [البقرة]161 ،158 :؛ (جمموع فتاوى ابن باز ج  2ص .)810
الرح ُ
*****
أسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذه الرسالة إخواين الكرام ،وأرجو من يقرؤها أن يدعو اهلل سبحانه يل
بالتوفيق ،والثبات على احلق ،وحسن اخلامتة؛ فإن دعوة ارأِ املسلم رأخيه بظهر الغيب مستجابة
اإلمي ِ
إن شاء اهلل تعاىل ،وأختم بقول اهلل تعاىل{ :ربَّنا ا ْغ ِف ْر لنا وِِإل ْخوانِنا الَّ ِذين سب ُقونا بِ ِْ
ان وال ْجتع ْل
ِيف قُلُوبِنا ِغال لِلَّ ِذين آمنُوا ربَّنا إِنَّك رُؤوف رِحيم} [احلشر.]11 :
وآخر دعوانا ِ
احلمد هلل رب العاملني
أن ُ
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
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