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المقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين  .وبعد:
فهذا البحث يف بيان أمهية السنة النبوية وأهنا مصدر للتشريع وكيفية االحتجاج والعمل هبا  ،وأهنا قدد تسدت ل ببيدان
بعض األحكام الشرعية .
وهذا البحث حماولة لتعميق الفهم الذي قصده العلماء من كون السنة النبوية هي املصدر الثاين للتشريع .
وبنيت خطة البحث على هذه امل دمة ،وثالثة فصول وخامتة:
أما الفصل األول فعنوانه :التعريف بكون السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي:

وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :التعريف بالسنة ،وأدوار العناية هبا.
فيه ثالثة مطالب:
وشرعا.
األول :تعريف السنة لغة ً
الثاين :الفرق بني السنة واحلديث.
الثالث :أدوار العناية بالسنة.
املبحث الثاين :التعريف بالشريعة ومصادرها وم اصدها.
وفيه ثالثة مطالب:
شرعا.
األول :تعريف الشريعة لغة و ً
الثاين :مصادر التشريع.
الثالث :م اصد الشريعة.
املبحث الثالث :األدلة على حجية السنة.
املبحث الرابع :عناية احملدِّثني بالف ه ،وعناية الف هاء باحلديث.
وفيه مطلبان:
األول :عناية احملدثني بالف ه.
الثاين :عناية الف هاء باحلديث.
املبحث اخلامس :أقسام السنة من حيث ثبوهتا ومن حيث دالالهتا.
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وفيه مطلبان:
األول :أقسام السنة من حيث ثبوهتا.
الثاين :أقسام السنة من حيث دالالهتا.
املبحث السادس :أنواع ال رائن الصارفة العمل بظواهر السنة.
املبحث السابع :أسباب عدم االحتجاج بالسنة.
املبحث الثامن :موقف العلماء من السنن اليت ظاهرها التعارض.
الفصل الثاني :تبيين السنة ألحكام القرآن الكريم.
وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :تفصيل السنة ألحكام جمملة يف ال رآن الكرمي.
وفيه مطلبان:

األول :تعريف اجململ واملفصل.
الثاين :أمثلة ألحكام جمملة يف ال رآن الكرمي ورد تفصيلها يف السنة.
املبحث الثاين :تفصيل السنة ألحكام عامة يف ال رآن الكرمي.
وفيه مطلبان
األول :تعريف العام واخلاص.
الثاين :أمثلة ألحكام عامة يف ال رآن خصصتها السنة.
املبحث الثالث :ت ييد السنة ألحكام مطل ة يف ال رآن الكرمي.
وفيه مطلبان:
األول :تعريف املطلق وامل يد.
الثاين :أمثلة ألحكام مطل ة يف ال رآن الكرمي قيدهتا السنة.
الفصل الثالث :أحكام وردت في السنة ولم تذكر في القرآن.

وفيه سبعة مباحث:

األول :الفرق بني وحي ال رآن ووحي السنة.
الثاين:م اييس وضوابط ل بول ما صح من أخبار اآلحاد.
الثالث :هل جاءت السنة بأحكام مل تثبت يف ال رآن؟
الرابع :أمثلة مما است لت به السنة يف العبادات.
اخلامس :أمثلة مما است لت به السنة يف املعامالت.
السادس :أمثلة مما است لت به السنة يف النكاح.
السابع :أمثلة مما است لت به السنة يف اجلنايات.
مث اخلامتة يف أهم النتائج اليت توصل إليها البحث.
الفصل األول :التعريف بكون السنة المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي وفيه مثانية مباحث:
األول :التعريف بالشريعة ،مصادرها وم اصدها.
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الثاين :التعريف بالسنة ومكانتها ،وأدوارها.
الثالث :األدلة على حجية السنة.
الرابع :عناية احملدِّثني بأحكام الشريعة.
اخلامس :أقسام السنة من حيث ثبوهتا ودالالهتا.
السادس :أنواع من ال رائن الصارفة عن العمل بظواهر السنن.
السابع :أسباب عدم االحتجاج ببعض السنن.
الثامن :موقف العلماء من السنن اليت ظاهرها التعارض.
المبحث األول :التعريف بالشريعة ومصادرها ومقاصدها
وشرعا
أوالً :تعريف الشريعة لغةً ً

الشريعة في اللغة:
موِرُد الشاربة اليت يردها الناس فيشربون منها ويست ون ،والعرب ال تسميها شريعة حىت يكون املاء ال ان طداع
ْ
)
1
(
ظاهرا معينا ال يُس ى بالدلو ،وشرعت يف هذا األمر ُشُرعا :أي خضت .
له ،ويكون ً
شرعا:
الشريعة ً
استعمل العلماء لفظ الشريعة باستعماالت متعددة وذلك حسب امل ام فمنهم من أطل ها على التوحيد وما

سواه من الفروع ومنهم من أطل ها وأراد هبا التوحيد ف ط ومنهم من أطل ها وأراد هبا الفروع ف ط(.)2
والرأي الراجح يف معىن الشريعة عند الباحثني :هي الفرائض واحلدود واألمر والنهي(.)3
فيدخل يف تعريفها التوحيد وسائر األحكدام ،وهدي بدذلك أعدم مدن احلكدم الشدرعي الدذي عرفده العلمداء بأنده:
اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفني بالطلب ،أو التخيري أو الوضع(.)4
معا.
فيمثل احلكم الشرعي الوجه العملي للدين ف ط ،والشريعة متثل الوجهني الع دي والعملي ً

ثانيًا :مصادر الشريعة
ذكد ددر العلمد دداء أن مصد ددادر الش د دريعة األساسد ددية أربعد ددة مصد ددادر :ال د ددرآن الكد ددرمي ،والسد ددنة املطهد ددرة ،واإل د دداع،
وال ياس(.)5
وال خيفى على املتأمل أن أدلة حجية اإل اع وال ياس الكتاب والسنة.
أتى رجل إىل اإلمام الشافعي فسأله عن الدليل يف أن اتفاق األمة حجة يف الدين؟ فذهب اإلمام الشافعي
ومل خيرج ثالثة أيام ،مث خرج وجاءه الشيخ فسلم مث جلس ،ف ال حاجيت؟ف ال الشافعي رمحه اهلل:نعم أعوذ باهلل
( )1ابن منظور /لسان العرب (مادة شرع) .571/8
( )2عابد السفياين /الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية.42-42 :
( )3عبد اهلل الكمايل /الشريعة اإلسالمية وف ه املوازنات :ص .03
( )4شرح البدخشي على املنهاج ،03/5 :شرح األسنوي على املنهاج.22/5 :
( ) 5ذكر العلماء لالستدالل مصادر غري أساسية وتسمى األدلة الفرعية ،ومل تسلم من االختالف بني األصوليني وهي :االستصحاب،
شرع من قبلنا ،مذهب الصحايب ،االستحسان ،املصاحل املرسلة .انظر :اآلمدي /اإلحكام يف أصول األحكام.432-574/2 :
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الرس َ ِ ِ
ِ
ني لَهُ ا ْْلَُدى َويدَتَّبِ ْع
ول م ْن بدَ ْعد َما تَدبَد َّ َ
من الشيطان الرجيم بسم اهلل الرمحن الرحيم قال اهلل تعاىلَ :وَم ْن يُ َشاق ِق َّ ُ
َغيدر سبِ ِيل الْم ْؤِمنِني ندُولِِّه ما تَدوَّىل ونُ ِ ِ
تمِ
ص ًريا [النساء .]551:ال يصليه – تعاىل -جهنم على
ُ َ َ َ َ َ ْ
َّم َو َساءَ ْ َ
َْ َ
صله َج َهن َ
خالف سبيل املؤمنني إالّ وهو فرض .قال :ف ال :صدقت .وقام وذهب .قال الشافعي :قرأت ال رآن يف كل يوم
وليلة ثالث مرات حىت وقفت عليه(.)1أي الدليل على أن حجية اإل اع ثابتة يف الكتاب.
وكذلك رِوي يف السنة قوله (ص)(:ما رآه املسلون حسنا فهو عند اهلل حسن)(.)2
ً
ُ َ
)
3
(
وذكر أهل ال ياس ونفاته أدلتهم من الكتاب والسنة .
وتعريف ال رآن باألحكام الشرعية أكثره كلي ال جزئي ،فهو حمتاج إىل كثري مدن البيدان ،والسدنة إادا هدي بيدان
لل رآن(.)4فمصادر الشريعة :الكتاب والسنة وغريمها تبع ْلما.
ثالثًا :مقاصد الشريعة
دفعا ْلا.
ال رآن الكرمي والسنة الشريفة أتيا للتعريف مبصاحل الدارين جلبا ْلا ،والتعريف مبفاسدمها ً

وهذه املصاحل ْلا ثالثة أقسام :الضروريات ،واحلاجيات ،والتحسينيّات.
والضروريات مخس :حفظ الدين ،وحفظ النفس ،وحفظ العرض ،وحفظ املال ،وحفظ الع ل.
واحلاجيات تدور على التوسعة ،والتيسري ،ورفع احلرج ،والرفق يف هذه امل اصد.
والتحسينيّات ترجع إىل العمل مبكارم األخالق وما حيسن يف جماري العادات يف هذه امل اصد اخلمس.
ولكل مما ت دم أمثلة عديدة وردت يف الكتاب والسنة(.)5
والف ه دداء وه ددم ينظ ددرون يف الس ددنن ا دددون باالس ددت راء أن دده ال مك ددن أن تش ددذ س ددنة فت دددفع مص ددلحة أو ل ددب
مفسدة راجحة ،فإن وجدت مفسدة ،فهو دليل ضعفها أو كذب ناقلها.
المبحث الثاني :التعريف بالسنة ،وأدوار العناية بها

وشرعا
أوالً :السنة لغة ً

السنة في اللغة
سن اهلل سنّة أيب ّبني طري ا قوما ،قال
تأيت يف اللغة مبعاين منها الصورة وما أقبل من الوجه ،والطري ةّ :
ِ ِ َّ ِ
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَدبْ ُل [األحزاب.]08:
تعاىلُ :سنَّةَ اللَّه يف الذ َ
والسنّة السرية ،حسنة كانت أو قبيحة:

ي ول الشاعر :فال ْزعن من سرية أنت ِس ْرهتا فأول ر ٍ
اض عن سنّةً يَسريُها

()6

( )1انظر الشافعي /أحكام ال رآن.23-02/5 :
( )2قال األلباين :ال أصل له مرفوعاً ،وإاا ورد موقوفاً على ابن مسعود .انظر السلسلة الضعيفة 57/4
رقم .100
( )3ابن ال يم /أعالم املوقعني.447-528-521/5 :
( )4الشاطيب /املواف ات.583/2 :
( )5املرجع السابق.014-022/2 :
( )6لسان العرب ،مادة "سنن" .441/50
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شرعا :ما جاء من والً عن النيب (ص) من قول أو فعل أو ت رير بالوحي أو االجتهاد(.)1
السنة ً
أيضددا فيمددا ي ابددل البدعددة ،ي ددال :فددالن علددى سددنة إذا عمددل علددى وفددق مددا عمددل عليدده
وتطلددق السددنة يف الشددرع ً
النيب (ص) .
)
2
(
جمتمعدا عليده مدنهم أو مدن خلفدائهم .يددل عليده قولده
ويطلق ً
أيضا لفظ السنة على مدا عمدل عليده الصدحابة ً
عليدده الصددالة والسددالم( :علدديكم بسددنيت وسددنة اخللفدداء الراشدددين املهددديني مددن بعدددي ،ومتسددكوا هبددا وعض دوا عليهددا
بالنواجذ()4())3
ثانيًا :الفرق بين السنة والحديث

للحديث قسمان عند علماء احلديث:
علددم احلددديث روايددة وهددو العلددم الددذي يشددتمل علددى أق دوال الرسددول (ص) وأفعالدده وت ريراتدده وروايتهددا وضددبطها
وحترير ألفاظها .وهذا ال سم ينطبق تعريفه على تعريف السنة.
وال س ددم الث دداين عل ددم احل ددديث دراي ددة وي ص ددد ب دده العل ددم ال ددذي يع ددرف ب دده ح ي ددة الرواي ددة وش ددروطها وأنواعهد دا
وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف مروياهتم(.)5
ي ول الدكتور رفعت فوزي ":قد يبدو يف أقوال بعض العلماء يف ال رن الثداين اْلجدري التفرقدة بينهمدا ذلدك يف
قومددا يطلبددون هددذا احلددديث ،وحيبددون هددذه السنة"وأوضددح مددن هددذا قددول
قددول األعمدده رمحدده اهلل تعدداىل ":ال أعلددم هلل ً
عبد ا لرمحن بن مهدي ( :الناس على وجوه ،فمنهم من هو إمام يف السنة وليس بإمام يف احلدديث ،ومدنهم مدن هدو
إمددام يف احلددديث ولدديس بإمددام يف السددنة) ورمبددا كددان أسدداس هددذا التفريددق هددو أهنددم كددانوا ينظددرون إىل أن احلددديث أمددر
علمي نظري ،وأن السنة أمر عملي ،إذ إهنا كانت تعترب املثل األعلى للسلوك يف كل أمور الدين والدنيا ،وكان هدذا
سبب االجتهاد يف البحث عنهدا واالعتنداء ظفظهدا واالقتدداء هبدا .ورمبدا كدان األسداس هدو أن بعضدهم كدان ينظدر إىل
السنة على أهنا أعم من فعل الرسول وقوله وت ريره وتشمل أفعال الصحابة والتابعني"(.)6
وسأسري يف البحث على طريق من اختار أن السنة واحلديث معنامها واحد.
مرت بها السنة وتدوينها
ثالثًا :األدوار التي ّ
الدور األول :القرن األول الهجري

السنة في عصر النبي (ص) وعصر الصحابة:

كان املعدول يف حفدظ السدنة وضدبطها صددور الصدحابة رضدوان اهلل علديهم ،وذلدك لشديوع األميدة فديهم فكدان
اعتمددادهم علددى السددماع واحلفددظ ال علددى ال دراءة والكتابددة ،مل يكددن للتدددوين ضددرورة ،والسدديما وأن حرصددهم علددى
( )1الشاطيب /املواف ات.420/2 :
( )2املرجع السابق.423/2 :
( )3النواجذ :الناجذ آخر األضراس ،ولإلنسان أربعة نواجذ يف أقصى األسنان ،ويسمى ضرس احللم ألنه ينبت بعد البلوغ وكمال الع ل ،ي ال ضحك حىت
بدت نواجذه .انظر :الرازي /خمتار الصحاح :باب النون ،فصل اجليم.ص.222 :
( )4أخرجه الرتمذي وصححه الشيخ األلباين .انظر:األلباين :إرواء الغليل.537/8 )4211( :
( )5السيوطي /تدريب الراوي.23/5 :
( )6توثيق السنة يف ال رن الثاين اْلجري أسسه وا اهاته :ص.43-52 :
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ت دددوين ال ددرآن الك ددرمي وخش دديتهم م ددن أن يك ددون يف ت دددوين احل ددديث م ددا ي ددؤدي إىل ا دداذ الن دداس ص ددحف احل ددديث
مص دداحف يض دداهون هب ددا ص ددحف ال ددرآن العزي ددز ،فيش ددتبه عل ددى بعض ددهم ال ددرآن باألحادي ددث ورمب ددا اش ددتغلوا بد ده ع ددن
التالوة(.)1
لكن وجد من الصحابة مدن كدان يكتدب ويكثدر مدن الكتابدة لنفسده كعبدد اهلل بدن عمدرو بدن العداص رضدي اهلل
عنهما فكانت عنده صحيفة يسميها الصادقة(.)2
وأمر رسول اهلل (ص) بالكتابدة لرجدل مدن أهدل الديمن عدام الفدتح دع النديب (ص) خيطدب ف دال :اكتدب يل يدا
رسول اهلل .ف ال :اكتبوا أليب فالن (.)3
وذكر أن عليًا (ر) كان لديه كتاب فيه حكم النيب (ص) يف الزكاة(.)4
وثبت أن لديه صحيفة فيها فكاك األسري والدية وال ي تل مسلم بكافر()5
الدور الثاني :القرن الثاني الهجري

بدأ تدوين السنة يف هذا ال رن بطري ة أوسدع وبشدكل أمدر ر دي مدن ويل أمدر املسدلمني حيدث كتدب عمدر بدن
عبد العزيز أمري املؤمنني اخلليفة الراشد رمحه اهلل تعاىل إىل اآلفاق ( :انظروا حديث رسول اهلل (ص) فا عوه)(.)6
واألرجح أن أول من ع احلديث من العلماء اإلمام حممد بن شهاب الزهري .ومن وقته شاع دع احلدديث
وتدوينه فكتب بعده :ابن إسحاق ومالك باملدينة ،ومحاد بن سلمة بالبصرة ،ومعمر باليمن.
مث تددال هددؤالء :عبددد الددرزاق بدداليمن وأبددو قُددرة موسددى بددن طددارق ،وتفددرد بالكوفددة أبددو بكددر بددن أيب شدديبة بتكثددري
األبواب ،وجودة الرتتيب وحسن التأليف(.)7
الدور الثالث :القرن الثالث الهجري
ويدون ويُسطّر يف األجزاء ،والكتب إىل زمن
يف هذا الدور بلغ احلديث غايته ومنتهاه ،فلم يزل يروى وامع َّ
اإلمامني البخاري ومسلم ،ورزقهما اهلل حسن ال بدول شدرقًا وغربًدا ،مث ازداد اجلمدع والتددوين وظهدر جهابدذة احملد ّدثني
كالرتمذي وأيب داود والنسائي وكان هذا العصر خالصة العصور يف حتصيل هذا العلم وإليه املنتهى(.)8
الدور الرابع :القرن الرابع الهجري

طغ ددى الت دددوين يف ه ددذا ال ددرن عل ددى الرواي ددة الش ددفهية ع ددن الش دديوا كم ددا ك ددان احل ددال ف دديمن س ددبق م ددن علم دداء
احلديث(.)9

( )1العس الين/هدي الساري م دمة فتح الباري :ص ،2السيوطي/تنوير احلوالك شرح على موطأ مالك.1/5 :
( )2ي ول  ":هذه الصادقة فيها ما عت من رسول اهلل  ليس بيين وبينه أحد"انظر :طب ات ابن سعد.424/2 :
( )3اخلطبة عن مكة وحرمتها هي مشهورة .انظر صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب كتابة العلم.552/5 )553( :
( )4ابن حزم /اإلحكام يف أصول األحكام.424/4 :
( )5أخرجه البخاري ،انظر :صحيح البخاري ،باب كتابة العلم ،باب كتابة العلم.552/5 )532( :
( )6العس الين /فتح الباري ،521/5 :الكتاين /الرسالة املستطرفة :ص.2 :
( )7انظر :الرامهرمزي /احملدث الفاصل.252-250 :
( )8ال نوجي /احلطة يف ذكر الصحاح الستة :ص .25
( )9حممد أبو زهو /احلديث واحملدثون :ص .240
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وكثرت املستخرجات( ،)1وظهرت كتب عت أدلة املذاهب الف هية من األحاديث(.)2

الدور الخامس :من القرن الخامس الهجري وحتى سقوط بغداد على أيدي التتار عام 656هجري

قاصرا على اجلمع ،واالنت اء ،والرتتيب ،أو التهذيب
ما كاد ال رن الرابع أن ينتهي ،حىت أصبح عمل العلماء ً
لكتب الساب ني(.)3
الدور السادس :بعد سقوط بغداد وحتى نهاية القرن العاشر
بعد س وط بغداد ت اعست اْلمم وفرتت العزائم عن الرحلدة إىل األقطدار ،وخدمدة احلدديث فان رضدت الروايدة
الشددفهية إالّ يف أف دراد اددددون مددا خلددق وحييددون مددا اندددثر مددن وقددت آلخددر.)4(،ويشددتكي اإلمددام الددذهيب مددن قددتلهم
في ول":فأين علم احلديث وأين أهله؟ كدت ال أراهم إالّ يف كتاب أو حتت تراب"(.)5
وأصددبح للسددنة شددأن يف مص ددر علددى م ددار ثالثددة ق ددرون حيددث اهددتم املماليددك ب ددالعلوم وأنشددأوا فيهددا م دددارس
احلديث ،حبسوا األموال علدى املؤسسدات الدينيدة والعلميدة واسدتمرت هدذه النهضدة مبصدر إىل أوائدل ال درن العاشدر مث
أخذ النشاط العلمي يتضاءل ويضمحل ،وطفق يرحل شيئًا فشيئًا إىل اْلند(.)6
الدور السابع :من بداية القرن الحادي عشر وحتى اليوم
سددخر اهلل عددز وجددل بفضددله ومندده يف اْلنددد مددن محددل ل دواء السددنة يدددعو إليهددا وينددافح عنها.وكانددت ْلددم آثددار
ملموسة وأحيا اهلل هبم احلديث والسنة(. )7
وممّا هو جدير بالذكر اإلشدادة بداجلهود الطيبدة املباركدة الديت قدام هبدا جاللدة امللدك الراحدل( عبدد العزيدز بدن عبدد
الددرمحن آل سددعود) عليدده رمحددة اهلل وعدددد مددن أبنائدده وعدددد مددن علمدداء اجلزيددرة الددذين ُعندوا بكتددب السددنة والف دده وبددذلوا
األموال يف حت ي ها وطبعها ونشرها بني أيدي الناس دون م ابل.
المبحث الثالث :األدلة على حجية السن

أوالً من القرآن:

اع اللَّهَ [النساء.]83:
الر ُس َ
جل شأنهَ :م ْن يُ ِط ِع َّ
ول فَد َ ْد أَطَ َ
 قوله َّطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِمنْ ُك ْم [ النساء.]12:
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
 قوله تعاىل :أ ُ َ َ قوله عز من قائل :فَ َال وربِّك َال يدؤِمنو َن ح َّىت ُحي ِّكم َ ِيما َش َجَر بدَْيدنَد ُه ْم ُمثَّ َال َِا ُدوا ِيف أَنْد ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ِممَّا
ّ
وك ف َ
ََ َ ُْ ُ َ َ ُ
ِ
ِّ
يما [ النساء.]21:
قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسل ُموا تَ ْسل ً
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما ندَ َها ُك ْم َعْنهُ فَانْدتَد ُهوا [احلشر.]7:
الر ُس ُ
 قوله سبحانهَ :وَما آتَا ُك ُم َّ( )1من املستخرجات املشهورة :مستخرج أيب عوانة على صحيح مسلم ،ومستخرج ابن أيب ُدهل اْلروي على صحيح البخاري.
2
السنن الكربى على املذهب الشافعي.
( ) من ذلك كتاب معاين اآلثار للطحاوي يف املذهب احلنفي ،و ُّ
( )3انظر :حممد أبو زهو /احلديث واحملدثون :ص .20
( )4مثل احلافظ زين الدين العراقي وتلميذه احلافظ ابن حجر العس الين.
( )5تذكرة احل ّفاظ.2/5 :
( )6أبو زهو /احلديث واحملدثون :ص  ،223الكشمريي /فيض الباري.51/5 :
( )7انظر الزركلي /األعالم.522/5 :
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ثانيا :من السنة الشريفة:
حد د د د د د د ددذر الرس د د د د د د د ددول (ص) م د د د د د د د ددن ت د د د د د د د ددرك س د د د د د د د ددنته فف د د د د د د د ددي احلد د د د د ددديث الد د د د د ددذي يروي د د د د د ده امل د د د د د دددام
بن معد يكرب (ر) (:ال ألفني أحدكم متكئًدا علدى أريكتده يأتيده األمدر ممدا أمدرت بده أو النهدي ممدا هنيدت عنده،
في ددول :مددا أدري؟ مددا وجدددنا يف كتدداب اهلل اتبعندداه) ويف لفددظ( يوشددك أحدددكم أن يكددذبين وهددو متكد علددى
أريكته ُحيدَّث ظديثي ،في ول :بيننا وبينكم كتاب اهلل ،فما وجدنا فيده مدن حدالل اسدتحللناه ومدا وجددنا فيده
مدن حدرام حرمندداه ،أال وإن مددا حددرم رسددول اهلل (ص) مثددل مددا حدّدرم اهلل)(.)1والشدداهد مددن احلددديث( أال وإن مددا
حرم رسول اهلل مثل ما حرم اهلل).

ثالثًا :اإلجماع:

املتتبددع لتص درفات الصددحابة رضددي اهلل عددنهم يف وقددائع كثددرية ال تنحصددر اددد أهندم حيددث وجدددوا السددنة
عملوا هبا ،وجعلوها حجة يف الدين ومل يستجيزوا خمالفتها أو إغفاْلا أو طرحها ،ممدا ال يددع جمداالً للشدك أنده

درر لددديهم أن سددنة رسددول اهلل (ص) حجددة علددى عبدداده ،وأن العمددل هبددا عمددل بالدددين ،فانع ددد علددى
كددان م د ً
ذلك إ اعهم(.)2
ابعا :المعقول:
رً
كيددف ال تكددون ا لسددنة حجددة وهددي الدديت جدداءت ببيددان كيفيددة العمددل ففيهددا ذكددر األسددباب والشددروط
واملوانددع واللواحددق ومددا أشددبه ذلددك كبياهنددا مواقيددت الصددلوات والركددوع والسددجود ،وبياهنددا للزكدداة يف م اديرهددا
وأوقاهتا وتعيني ما يزكى ،وبيان أحكام الصوم وما فيه مما مل ي ع النص عليه يف الكتاب ،وكذلك الطهارة من
احلدث واخلبث ،واحلج ،والذبائح والصيد وما يؤكل مما ال يؤكل واألنكحة وما يتعلق هبا من الطالق والرجعة
والظه ددار واللع ددان ،والبي ددوع وأحكامه ددا ،واجلناي ددات م ددن ال ص دداص وغ ددريه ك ددل ذل ددك بي ددان مل ددا وق ددع جممد دالً يف
ال رآن(.)3
وكيف ال تكون حجة وقد است لت بأحكام كثرية يف احلالل واحلرام عمل هبا سلف األمة وخلفها؟
فمددن قددال :إن الس دنّة ليسددت حجددة يف التش دريع اإلسددالمي معطددل بالع ددل ألحكددام الشددرع حيددث إن
معظمها ال يعرف إال عن طريق السنة.
ّ
المبحث الرابع :عناية الفقهاء بالحديث وعناية المحدثين بأحكام الشريعة
السدتنباط احلكدم الشدرعي ،ي دول
ال خيفى على أحد اهتمدام الف هداء باحلدديث وأهندم ال يسدتغنون عنده

اإلمددام الن ددووي مبينًددا أمهي ددة ذلددك " :عل ددى السددنن م دددار أكثددر األحك ددام الف هيددات ،ف ددإن أكثددر اآلي ددات الفروعي ددات
جمم ددالت ،وبياهن ددا يف الس ددنن احملكم ددات ،وق ددد اتف ددق العلم دداء عل ددى أن م ددن ش ددروط ال اض ددي واملف دديت أن يك ددون عامل ددا
ً
باألحاديث احلكميات"(. )4وكان تأثر األئمة احملدثني أمثال البخاري ومسلم وأيب داود والرتمذي مبذاهب أئمة الف ه
( )1أخرجه أمحد واحلاكم وقال :صحيح على شرطهما وواف ه الذهيب .انظر :املسند .504/2 :واملستدرك على الصحيحني538/5 :
( )2انظر :ابن ال يم /أعالم املوقعني  ،22/5 :حممد األش ر /أفعال الرسول  وداللتها على األحكام الشرعية :ص .51
( )3الشاطيب /املواف ات :ص .131
( )4النووي /شرح صحيح مسلم.2/5 :
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كبريا.
ً

واملتأمددل يف كتددبهم يظهددر لدده حرصددهم علددى وزن املددذاهب الف هيددة وم ارنتهددا مبددا صددح مددن حددديث رسددول اهلل
(ص) ومناقشتها أحيانًا.
ول ددد تفدداوت حددظ الف هدداء مددن احل د ديث كمددا تفدداوت حددظ احملدددثني مددن الف دده .فاإلمامددان مالددك وأمحددد بددن
حنبل حمدثان ولكن شهرهتما يف الف ه غلبت شهرهتما يف احلديث(.)1
واختلف تأثر احملدثني بالف هاء ،ي دول يف ذلدك اإلمدام ابدن تيميدة ":أمدا البخداري وأبدو داود فإمامدان يف الف ده
واالجتهدداد ،وأمددا مسددلم والرتمددذي والنسددائي وابددن ماجدده وابددن خزمددة ولددوهم فهددم علددى مددذهب أهددل احلددديث ليسدوا
م لدين لواحد بعينه من العلماء ،وهم إىل مذاهب أهل احلجاز كمالك وأمثاله أميل منهم إىل مذاهب أهل العراق
كد د د د د ددأيب حنيف د د د د ددة والثد د د د د ددوري ووكيد د د د د ددع .وحيد د د د د ددي بد د د د د ددن سد د د د د ددعيد وابد د د د د ددن املب د د د ددارك م د د د دديالن إىل م د د د ددذهب العد د د د دراقيني
كأيب حنيفة والثوري ،والبيه ي على مذهب اإلمام الشافعي ،والدارقطين ميدل إىل مدذهب الشدافعي ولكدن اجتهداده
أقوى من البيه ي وكان أعلم منه وأف ه"(.)2
فالسددنن واألحكددام الش ددرعية علمددان يكمددل أح دددمها اآلخددر كعل ددم الصدديدلة والطددب ال يس ددتغين أحدددمها ع ددن
اآلخر(.)3
وقد يكون الف يه حمدثًا ف ًيها .مع التسليم ًيعا من اجلميع أن احلكم الشرعي ينبغي أن ال خيدالف احلدديث
ال طعي الداللة وال طعي الثبوت ظال من األحوال.
ي ول اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل ":مل يزل الناس يف صالح ما دام فيهم من يطلب احلديث ،فإن طلبوا
العلم بال حديث فسدوا"(.)4
ي ول أبو يوسف رمحه اهلل ":ال حيل ألحد أن ي ول قولنا حىت يعلم من أين قلناه"(.)5
وقددول اإلمددام مالددك بددن أنددس رمحدده اهلل املشددهور ":مددا كددان مددن كالمددي مواف ًددا للكتدداب والسددنة فخددذوه ومددا مل
يوافق فاتركوه"(.)6
وقول اإلمام الشافعي رمحه اهلل ":احلديث مذهيب فما خالفه فاضربوا به احلائط"(.)7
وي ول اإلمام أمحد رمحه اهلل ":عليكم بأصحاب اآلثار والسنن"(.)8
واملتأمل بعمق يف كتايب اإلمامني البخاري والرتمذي يلحظ الرتابط ال وي بدني األحكدام الشدرعية الديت ناقشدها
األئمة الف هاء وإثباهتا مبا صح من األحاديث واآلثار.

( ) 1اشتهر كتاب املوطأ لإلمام مالك ،كما اشتهر مسند اإلمام أمحد ومل يثبت لإلمامني أيب حنيفة ،والشافعي مثلهما.
( )2الفتاوى.24-02/43 :
( )3يوسف ال اسم /مبادئ الف ه اإلسالمي :ص  ،551احلجوي /الفكر السامي.524/4 :
( )4حممد عوامة /أثر احلديث الشريف يف اختالف األئمة ص .52
( )5ابن ال يم /أعالم املوقعني.584/4 :
( )6الشاطيب /االعتصام بالكتاب والسنة :ص .131
( )7الذهيب /سري أعالم النبالء.78/53 :
( )8املرجع السابق.405/55 :
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ددرا أساسديًا للتشدريع
وهذه األقوال توضح أن مذهب أعالم وعلماء األمدة حمددثني وف هداء :اعتمداد السدنة مص ً
اإلسالمي ،فمن ش ّذ عنهم بإنكار حجيتها ،ف د جاء ببهتان وإمث عظيم ،ومن ش ّذ ف د ش ّذ يف النار.
المبحث الخامس :أقسام السنة من حيث ثبوتها ومن حيث دالالتها

عامداً ال يتعمددون خمالفدة السدنة يف
ينبغي لطلبة العلم بعد معرفتهم أن يدع األئمدة امل بدولني عندد األمدة قبدوالً ّ
دقيددق وال جلي ددل ،وأهنددم متف ددون ي ينًددا عل ددى وجددوب إتب دداع الرسددول (ص)  :معرف ددة أن تلددك الس ددنن منهددا املعت ددرب يف
املعترب.وفصدل العلمداء يف ذلدك حيدث ذكدروا أن بعدض األحاديددث ال
التشدريع مدن حيدث الثبدوت والداللدة ومنهدا غدري
ّ
ددرا للتشدريع ،وأن بعددض أفعالدده (ص) اخلاصددة بدده ليسددت حجددة لعمددل سددائر األمددة ويوضددح ذلددك أكثددر
تصددلح مصد ً
املبحث التايل:
أوالً :أقسام السنة من حيث ثبوتها
تن سم من حيث ثبوهتا إىل قسمني :ثابتة وغري ثابتة .والثابتة إما قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت.
وال طعي ددة ه ددي األحادي ددث املت دواترة ال دديت تفي ددد العل ددم الي ي ددين :أي الض ددروري ال ددذي يض ددطر اإلنس ددان إلي دده ف ددال
يسددتطيع دفعدده ،والفددرق بيندده وبددني العلددم النظددري :أن العلددم الضددروري يفيددد العلددم بددال اسددتدالل والنظددري يفيددد العلددم
لكن مع االستدالل ،والضروري حيصل لكل سامع ،والنظري ال حيصل إالّ ملن فيه أهلية النظر(.)1
أما الظنية الثبوت فهي األحاديث امل بولة اليت رواها آحاد يغلب على الظن فيهدا صددق اخلدرب لصددق ناقلده.
فيؤخذ هبا ،واب العمل هبا عند اجلمهور ،وتفيد غلبة الظن ما مل تعارض مبثلها.
مث إذا اجتمعت ْلا قرائن مثل كون احلديث يف الصحيحني ،وله طدرق متعدددة ،ورواه األئمدة فدال يبعدد حينئدذ
ال طع بصدقه(.)2
أمددا األحاديددث غددري الثابتددة ،أو املددردودة فهددي الدديت يغلددب علددى الظددن فيهددا كددذب اخلددرب ،لثبددوت كددذب ناقليدده،
وهذه األحاديث الضعيفة ،واليت ْلا أنواع قد يعمل ببعضها يف فضائل األعمال واملواعظ وأشباهها(.)3
اعدا وتفيدد العلدم الي يدين ،واآلحداد الصدحيحة ادب العمدل هبدا عندد
واخلالصة :أن املتواترة ادب العمدل هبدا إ ً
اجلمهدور وتفيدد غلبدة الظدن ،فدإذا اجتمعدت ْلدا قدرائن وجدب العمدل هبدا وأفدادت العلدم النظدري ،واملدردودة الضددعيفة ال
علما وال عمالً.
تفيد ً
داللتها()4

ثانيًا :أقسام السنة من حيث
تن سم سنة رسول اهلل (ص) مدن حيدث دال لتهدا إىل ثالثدة أقسدام :أقدوال ،أفعدال ،ت ريدرات .ولكدل قسدم فدرع

( )1العس الين :نزهة النظر :ص .08
( )2املرجع السابق :ص .08
( )3النووي /شرح صحيح مسلم ،42-48/5 :النووي /ما متس إليه حاجة ال ارئ إىل صحيح البخاري :ص .08
اصطالحا :وضع الشيء ظيث يفهم منه شيء
( )4الدالالت لغة :مفردها داللة من دلّه على الشيء إذا أرشده إليه ،والدليل املرشد .و
ً
آخر وقسمها اجلمهور إىل قسمني؛ منطوق :وهو ما يفهم من اللفظ يف حمل النطق ،ومفهوم وهو ما يفهم من اللفظ ال يف حمل
وقسم األصوليون األلفاظ الواضحة الداللة إىل قسمني نص وظاهر ،فالنص هبذا املفهوم هو ما كانت داللته قطعية وهو
النطقّ .
امل صود من ال اعدة " ال اجت هاد مع نص" .والظاهر ما كانت داللته راجحة ف ط ،واألحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب
والسنة وتارة تؤخذ من ظاهرمها .انظر :ابن بيه /أمايل الدالالت :ص  ،18سعد العثماين :الف ه الدعوي مسامهة يف التأصيل:ص
 ،57السعدي /رسالة خمتصرة يف أصول الف ه.540 :
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ولكل فرع داللة ذكرها العلماء.
القسم األول:

أقواله (ص) وهي على مخسة أنواع:أوامر وهدي تددل علدى الوجدوب مدا مل ي دم دليدل علدى خدروج الوجدوب إىل
الندب وغريه( .)1وللوجوب صور وأمثلة..
وند د دواهٍ ،والنهد د ددي عن د د ددد اجلمهد د ددور يفي د د ددد التح د د ددرمي م د د ددا مل ت د د ددأت قريند د ددة أو دليد د ددل يص د د درفه عد د ددن التحد د ددرمي إىل
الكراهة(.)2وللتحرمي صور وأمثلة.
أمرا ،أو أثىن عليه دون أن يأمر بده فإنده يددل علدى اسدتحباب ذلدك األمدر( .)3ولده
وإذا مدح رسول اهلل (ص) ً
صور وأمثلة.
وإذا ذم الرسول (ص) أمرا ومل ينه عنه أو يتوعد عليه بع وبة فإنه يدل على الكراهة( .)4وله صور وأمثلة()5
ً
أمددا إذا قددال الرسددول (ص) عددن شدديء (( :شددأنكم بدده)) فمعندداه أمددره إلدديكم فمددن شدداء فعلدده ،ومددن شدداء تركدده،
فيدل هذا ال ول على اإلباحة()6ففي احلديث عن عائشة رضي اهلل عنها ((:أن النديب (ص) دع أصدواتًا ،ف دال :مدا
()7
شيصدا( ،)8فدذكروا
هذا الصدوت ؟ قدالوا :النخدل يؤبروهندا  .ف دال :لدو مل يفعلدوا لصدلح .فلدم يؤبروهدا عامئدذ ،فصدار ً
للنيب (ص) ف ال :إن كان شيئا من أمور دنياكم فشأنكم به ،وإن كان من أمور دينكم فإيل))(.)9
ً
وكذلك قوله (ص) عدن شديء هدذا حدالل فإنده يددل علدى اإلباحدة .ك ولده (ص) عدن البحدر (( :هدو الطهدور
ماؤه احلل ميتته))(.)10
أما القسم الثاني فدالالت أفعاله (ص)  ،وْلا ثالثة فروع:

 -5أفعال تدل على اإلباحة ،وال قدوة فيها لألمة .وْلا ثالث صور:
الفعل اجلبلي الطبيعي املركوز يف أصل اخلِلْ ة(:)11
( )1أصول السرخسي ،51/5 :األصفهاين /خمتصر ابن احلاجب ،52/4 :اخلبازي /املغين يف أصول الف ه :ص  ،03ابن دقيق العيد/
إحكام األحكام.52/5 :
( )2أصول السرخسي ،72/5 :اخلبازي /املغين يف أصول الف ه :ص  ،27األصفهاين /بيان املختصر.87/4 :
( )3ابن حزم /اإلحكام يف أصول األحكام.031/0 :
( )4ابن حزم  /اإلحكام يف أصول األحكام.425/5 :
5
ضلِّل عليه ف ال :ما هذا ؟ قالوا :صائم قال((:
زحاما ورجالً قد ُ
( ) حديث جابر بن عبد اهلل  قال :كان رسول اهلل  يف سفر فرأى ً
ليس من الرب الصيام يف السفر)) أخذ العلماء منه كراهة الصوم يف السفر ملن اهده ويشق عليه.انظر ابن دقيق العيد /إحكام
األحكام.41/4 :
( )6ابن حزم /اإلحكام يف أصول األحكام.031/0 :
( )7يُؤبروهنا :يُل حوهنا واملأبورة املل ّ حة .انظر :ابن األثري /النهاية باب اْلمز مع الباء.50/5 ،
ُ
8
شيصا  :الشيص التمر الذي ال يشتد نواه وي وى ،وقد ال يكون له نوى .انظر املرجع السابق باب الشني مع الباء.158 /4 ،
() ً
( )9أخرجه أمحد ،وابن ماجه وصححه الشيخ األلباين ،انظر املسند ،540/2 :سنن ابن ماجه كتاب الرهون ،باب تل يح النخل:
 ،841/4صحيح ابن ماجه(.22/4 )4275

( )10أخرجه أبو داود(  )80وصححه الشيخ األلباين ،انظر :صحيح سنن أيب داود :كتاب الطهارة ،باب الوضوء مباء البحر)72( ،
.52/5
( )11قلعة جي /معجم لغة الف هاء :ص .523
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وامل صددود بدده احملبددة والكراهددة الطبيعيتددان ،كحبدده (ص) احللدواء والعسددل والدددباء والثريددد مددن اخلبددز واللحددم ومددن
الشراب احللو البارد ،وكراهته لرائحة احلناء(.)1
الفعددل العددادي :وي صددد بدداألمور العاديددة مددا سددوى األمددور العباديددة أي مددا فعلدده الرسددول (ص) علددى
o
عادة قومه ومألوفهم مما مل يدل دليل على ارتباطه بالشرع ،مثال ذلك :لبسه (ص) الثوب املخطدط ،وإطالدة شدعره،
وأنواع الطيب والعطور.
الفعل الددنيوي :كالوسدائل الديت اسدتخدمها الرسدول (ص) يف الطدب والزراعدة والتجدارة والتددابري مدن
o
ا اذ الوالة واحلراس والسفراء()2
 -4أفعال خاصة به (ص) :
إذا ثبت ددت اخلصوص ددية يف فع ددل م ددن أفع ددال الن دديب (ص) فإهن ددا ت تض ددي أن حك ددم غ ددريه ل دديس كحكم دده،وذلك
إ اع( ،)3كاختصاصه (ص) بوجوب الوتر والتهجد بالليل.
وقددد تكددون واجبددة عليدده حمرمددة علددى أمته،كاختصاصدده بإباحددة الوصددال يف الصددوم فددال يفطددر بددني اليددومني أو
األيام(.)4
 -0أفعال تدل على الوجوب أو الندب في حقه (ص) وحق أمته:
كاألفعال اليت تصدر عنده (ص) بيانًدا آليدة دالدة علدى الوجدوب يف ح ده وح ندا كبيانده صدالة الظهدر وأهندا أربدع
ركعددات ،واجلمعددة وأهنددا ركعتددان ،وبياندده (ص) لكيفيددة الصددالة ،ففددي احلددديث (( :كددان رسددول اهلل (ص) إذا قددام إىل
صددلبه مددن الركعددة مث ي ددول :وهددو
الصددالة يكددرب حددني ي ددوم مث يكد ّدرب حددني يركددع مث ي ددول ددع اهلل ملددن محددده حددني يرفددع ُ
قددائم :ربنددا ولددك احلمددد مث يكد ّدرب حددني يهددوي ،مث يكددرب حددني يرفددع رأسدده ،مث يكددرب حددني يسددجد ،مث يكددرب حددني يرفددع
رأسه مث يفعل ذلك يف الصالة كلها حني ي ضيها ،ويكرب حني ي وم من الثنتني بعد اجللوس))(.)5
أمدا األفعدال الديت يفعلهدا (ص) مدن ذات نفسده مطاب ًدا ملدا فرضده اهلل تعداىل لده مدن إنشداء بعدض األحكدام فدإن
دل الدليل على أنه (ص) فعله واجبًا دل على وجوبه ،وإن دل الدليل على أنه فعله ندبًا كان مندوبًا يف ح ه وحق
أمته( .)6مثال ذلك ما ورد يف احلديث (( كان (ص) يعجبه التيامن يف تنعله وترجله ويف شدأنه كلده)) ( ".)7يعجبده"
دليل أن هذا الفعل لالستحباب.
أما ال سم الثالث :ت ريراته (ص) :
إذا رأى الرسددول (ص) شدديئًا ،أو علمدده ،فسددكت عندده ومل ينكددره ،فهددذا يدددل علددى إباحتدده لددذلك الشدديء ف ددط

( )1ابن ال يم /زاد املعاد.572 ،512/0 :
( )2األش ر /أفعال الرسول .452/5 : 
( )3اآلمدي /اإلحكام يف أصول األحكام.427/5 :
( )4معجم لغة الف هاء :ص .130
( )5متفق عليه ،واللفظ للبخاري ،انظر :صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب إمتام التكبري إذا قام من السجود.722/5 )722( :
( )6أفعال الرسول .074-041/5 : 
( )7متفق عليه ،واللفظ للبخاري ،كتاب الوضوء ،باب التيمن يف الوضوء والغسل.)522(520/5 :
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غري موجب له ،وال ندب إليه(.)1
ع ددن عم ددرو ب ددن خارج ددة (ر) ق ددال ((:خطبن ددا رس ددول اهلل (ص) مب ددىن وه ددو عل ددى راحلت دده ولعاهب ددا يس دديل عل ددى
.دل احلددديث علددى أن لعدداب مددا يؤكددل حلمدده طدداهر ،وهددو مبددين علددى أندده (ص) علددم سدديالن لعدداب الناقددة
كتفددي))(ّ )2
على الصحايب راوي احلديث ومل يأمره بغسله ،وال إزالته .وأخذ العلماء بذلك فلم ين ل عن أحد مدن األئمدة ال دول
بوجوب غسل لعاب ما يؤكل حلمه ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال اوز باالتفاق(.)3
المبحث السادس :أنواع القرائن الصارفة عن العمل بظواهر السنن

ورد يف تعريف ال رينة عدة مصطلحات منها:
ال رينة :األمر الذي يصرف الذهن عدن املعدىن الوضدعي إىل املعدىن اجملدازي ،وقيدل هدي :مدا يددل علدى املدراد مدن
غري أن يكون صرحيًا فيه .وقيل  :أمر يشري إىل املطلوب(.)4
واملتتبددع ملسددائل األمددر عنددد هددور األصددوليني اددد أهنددم متف ددون علددى أن ال رينددة ةميددع أنواعهددا تعتددرب صددارفة
األمر عن ح ي ته فإنه مىت وجدت ترك حتديد املراد من األمر حينئذ إليها(.)5
فالسنة النبوية املصدر الثداين للتشدريع اإلسدالمي واجلميدع متف دون علدى مكانتهدا املهمدة مدن حيدث االحتجداج
والعمل لكن ينبغدي عددم إغفدال مدا ت ددم مدن ثبدوت السدنة ،ووضدوح داللتهدا ،ومعرفدة ال درائن الديت ْلدا أثدر يف صدرف
السنة عن ظاهرها .ويوضح ذلك األمثلة التالية:
 -1عددن عبددد اهلل بددن عمددر رضددي اهلل عنهمددا أندده طلددق امرأتدده وهددي حددائض فددذكر ذلددك عمددر (ر) لرسددول اهلل
ددل ظداهر احلدديث علدى وجدوب الرجعدة ،ولكدن
(ص) فتغيظ رسول اهلل (ص) مث قدال لده (( :مدره فلرياجعهدا))( .)6ف ّ
ذهب اجلمهور إىل أهنا مستحبة ف ط(،)7حيث ظهرت ْلم قرينة صرفت األمر من الوجوب إىل االستحباب ،وتلدك
ال رينة هي :أن ابتداء النكاح ال اب فاستدامته كذلك ال ب ،ف اس العلماء ابتداء النكاح يف عدم وجوبه علدى
أيضا ليست بواجبة .فكان ال ياس قرينة على أن األمر للندب(.)8
استمرار وجوبه بالرجعة ،ف الوا :هي ً
 -2عن أيب هريرة (ر) أن رسول اهلل (ص) قال (( :إذا استي ظ أحدكم مدن نومده فدال يغمدس يدده يف اإلنداء
حددىت يغسددلها ثالثدًدا فإندده ال يدددري أيددن باتددت يددده))( .)9ظدداهر احلددديث يدددل علددى وجددوب غسددل اليدددين ثالثدًدا بعددد

( )1ابن حزم /اإلحكام يف أصول األحكام.522/5 :
( )2أخرجه أمحد وابن ماجه والرتمذي وصححه ،انظر  :املسند  ،582/2 :سنن ابن ماجه ،أبواب الوصايا ،باب ال وصية لوارث:
 ،557/4سنن الرتمذي ،أبواب الوصايا ،باب ال وصية لوارث.422/0 :
( )3الصنعاين ،سبل السالم02/5 :
( )4انظر :معجم لغة الف هاء ،ص  ،024احليفان /ال رائن الصارفة لألمر عن ح ي ته :ص .558
( )5املرجع السابق :ص .502-552
( )6أخرجه مسلم ،انظر :صحيح مسلم بشرح النووي ،كتاب الطالق ،باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها.25/53 :
( )7سبل السالم.550/0 :
( )8املرجع السابق.522/0 :
( )9رواه اجلماعة إال البخاري ،انظر :صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب كراهة غمس املتوض يده املشكوك يف جناستها يف اإلناء قبل
غسلها ثالثًا.400/5 .
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االستي اظ ،ولكن ذهب اجلمهور إىل أن األمر للندب(.)1
ال يدخله احتمال .فكان قرينة لصرف األمر عن ظاهره(.)2
 -3ع د د د د د د د د ددن عبد د د د د د د د ددد اهلل ب د د د د د د د د ددن عم د د د د د د د د ددر رض د د د د د د د د ددي اهلل عنهمد د د د د د د د ددا قد د د د د د ددال :قد د د د د د ددال رسد د د د د د ددول اهلل (ص) :
دل احلديث على وجوب الغسل يدوم اجلمعدة .وذكدر اإلمدام الشدوكاين أن
(( إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل))(ّ .)3
هددور العلمدداء مددن السددلف واخللددف وف هدداء األمصددار ذهب دوا إىل أندده مسددتحب( .)4وال رينددة الصددارفة عددن الوجددوب
أحاديددث صددحيحة دلّددت علددى االسددتحباب ،ك ولدده (ص)  (( :مددن توضددأ فأحسددن الوضددوء مث أتددى اجلمعددة فاسددتمع
وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة وزيادة ثالثة أيام))(.)5
وهندداك أمثلددة عديدددة خددالف فيهددا اجلمهددور ظدداهر السددنة ل رينددة قويددة ظهددرت ْلددم .وهددم يف هددذا األمددر خمددالفون
لبعض الظاهرية الذين ال يبالون بأي قرينة إذا خالفت ظاهر السنة(.)6
المبحث السابع :أسباب عدم االحتجاج ببعض السنن

عامدا يتعمدد
أستهل هدذا املبحدث ب دول لإلمدام ابدن تيميدة " :لديس أحدد مدن األئمدة امل بدولني عندد األمدة قبدوالً ً
خمالفة رسول اهلل (ص) يف شيء مدن سدننه دقيدق وال جليدل ،فدإهنم متف دون علدى وجدوب إتبداع الرسدول (ص) وعلدم
أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهلل (ص) "(.)7
فلددو وجددد ألحدددهم قددول خمددالف لسددنة صددحيحة فددال بددد لدده مددن سددبب قددوي كضددعف يف رجددال السددند ،أو
اختالف يف عدالة الرواة ،أو غري ذلك مما يسوغ عد األخذ باحلديث والعدول عنه إىل غريه(.)8
وينبغي لطالب العلم أن يرفع املالم عن األئمة األعالم إن وجد ألحدهم فتوى الف سدنة رسدول اهلل (ص)
 ،ول د ذكر العلماء أسباباً عديدة عل األئمة معذورين مأجورين ،وملخصها هذان السببان:
األول :زيادة بعضهم على بعض يف كثرة العلم:

( )1الشوكاين /نيل األوطار.425-423/5 :
( )2ابن دقيق العيد /إحكام األحكام ،52/5 :سبل السالم.27/5 :
( )3أخرجه اجلماعة واللفظ للبخاري ،انظر صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب فضل الغسل يوم احلمعة.232/4 )842( :
( )4نيل األوطار.425-423/5 :
( )5أخرجه مسلم ،انظر صحيح مسلم ،كتاب اجلمعة ،باب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة.)817(188/4 :
( )6من أعجب أقوال الظاهرية :أن الرجل إذا بال يف قارورة أو يف إناء مث صبه يف املاء الدائم فإنه ال ينجس وال يكون منهيًا عنه‘....

وما ذلك إال ملنعهم النظر يف احلديث ومنعهم ال ول بال رائن ،ومن أمثلة النظر يف ال رائن اليت يذهب إليها هور الف هاء موقفهم
من عدم وجوب االضطجاع بعد ركعيت سنة الفجر ...انظر :الشوكاين /نيل األوطار ،425-402/5 :سبل السالم،45/5 :

.2/4
( )7رفع املالم عن األئمة األعالم :ص .0
( )8املنبجي /اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب.11/5 :
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فاخللفدداء الراشدددون والصددحابة رضددي اهلل عددنهم كددانوا أعلددم األمددة وأف ههددا ،وأت اهددا وأفضددلها ،ومددع ذلددك مل
حييطوا ةميع أحاديث رسول اهلل (ص)( ،)1فمن بعدهم أن ص(.)2
وقد ينظر العامل يف احلديث فرياه ضعي ًفا لرجل متهم يف إسناده وخيفدى عليده طريدق أخدرى للحدديث صدحيحة
يعلمها إمام غريه.
الثاني :زيادة بعضهم على بعض يف قوة الفهم:
دل على
ف د فى داللة احلديث على إمام وتظهر لغريه ،أو يعت د اإلمام أن تلك الداللة قد عارضها ما ّ
أهنا ليست ُمرادة( )3وقد يفتح احلق سبحانه بدقائق الفهم إلمام ال تفتح لغريه( .)4وذكر سبحانه قصة داود
ِ
وسليمان عليهما السالم دليالً على ذلك :وداوود وسلَيما َن إِ ْذ َحي ُكم ِ
ت فِ ِيه َغنَ ُم الْ َ ْوِم َوُكنَّا
ان ِيف ا ْحلَْرث إِ ْذ ندَ َف َش ْ
ْ َ
ََ ُ َ َ ُ َْ
ِِ
ِ ِِ
فاختص سبحانه سليمان عليه
ْما [األنبياء. ]72-78:
ين فَد َف َّه ْمنَ َ
ّ
اها ُسلَيْ َما َن َوُك ًال آتَديْدنَا ُحك ً
حلُكْمه ْم َشاهد َ
وتدل اآلية كذلك على أن خطأ اجملتهد ال ي دح فيه بل يب ى اجملتهد
السالم بالفهم ،وأثىن عليهما باحلكم والعلمّ ،
موضع الثناء والت دير لعلمه الذي حيمله( .)5ول د بني العلماء أن دالالت أحاديث رسول اهلل (ص) من حيث
وضوحها وخفاؤها تن سم إىل قسمني:
 -5داللددة قطعيددة واضددحة ،ال يسددع أحددداً – غددري مغلددوب علددى ع لدده -جهلهددا كدداألمر بالصددالة ،والصدديام،
والزكاة ،واحلج ،فال طع بوجوهبدا ال خدالف فيده .وكدالنهي عدن الربدا ،والدزو ،وقدول الدزور ،والسدرقة ،فدال طع بتحرمهدا
ال خالف فيه(.)6
 -4داللددة ظنيددة خفيددة يعلمهددا اخلاصددة دون العامددة كفددروع الفدرائض واملسددائل املختلددف فيهددا بددني الصددحابة
رضدوان اهلل علديهم ،وقدد يكدون خفاؤهدا يف احلدديث ،إمدا للفدظ غريدب غدري مشدتهر ،وإمدا لكدون اللفدظ مشدرتًكا وفيده
أكثدر مددن معدىن( ،)7أو لكددون املعدىن خيتلددف بدني عددرف وعددرف ،وبلدد وبلددد .وإمدا لكددون احلدديثني ظاهرمهددا التعددارض.
وهددذه الداللددة يتفدداوت العلمدداء يف إدراكهددا وفهددم وجددوه الكددالم فيهددا ظسددب مددا يفددتح احلددق سددبحانه .وهددي أحددد
أسباب اختالف األئمة رمحهم اهلل تعاىل(.)8
المبحث الثامن :موقف العلماء من السنن التي ظاهرها التعارض
الباحث يف موضوع االحتجاج بالسدنة النبويدة وكوهندا املصددر الثداين للتشدريع اإلسدالمي ال مكنده ظدال إغفدال
( )1وقعت قصص ثابتة معروفة مثل قصة استئذان أيب موسى األشعري على عمر  ثالثًا مث رجوعه ،وقصة التيمم لعمار بن ياسر رضي
اهلل عنهما .انظر :رفعت فوزي /توثيق السنة يف ال رن الثاين :ص .552

( )2ابن تيمية /رفع املالم عن األئمة األعالم :ص .552
( )3ابن تيمية /الفتاوى.405/43 :
( )4ذكر الرامهرمزي قصة المرأة تغسل املوتى فسألت الف يه أبا ثور فأجاب :إذا فرقت رأس احلي باملاء فامليت من باب أوىل ،استنباطًا
من حديث عائشة رضي اهلل عنها كنت أفرق رأس رسول اهلل وأنا حائض .احملدث الفاصل بني الراوي والسامع :ص .422
( )5البيضاوي /أنوار التندزيل :ص .202
( )6أبو زهرة /أصول الف ه :ص .027
( ) 7األلفاظ املشرتكة :ما احتد لفظه وتعدد معناه :كال رء .واملرتادفة :كالف ري واملسكني .واملرتددة بني احل ي ة واجملاز كال مر .انظر :ولد
بيه :أمايل الدالالت وجمايل االختالفات :ص .71
( )8رفع املالم :ص .45
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النظر يف موضوع األحاديث اليت ظاهرها التعارض حيث ذهب هور العلماء إىل ما يلي:
 -5ينظددر يف احلددديث املعددا ِرض ،فددإن كددان ضددعي ًفا ف دال أثددر لدده يف املعارضددة ،ألن ال ددوي ال تددؤثر فيدده خمالفددة
الضعيف.
صحيحا م بوالً مثل األول ،فينظر هدل مكدن أن امدع بينهمدا؟ فدإن أمكدن:
 -4إذا كان احلديث املعارض
ً
معا ،فإعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها.
ع بينهما وعمل هبما ً
واخلددالف الظدداهر بددني العلمدداء هنددا أن مددنهم مددن ي دددم اجلمددع علددى الرتجدديح ،ومددنهم مددن ي دددم الرتجدديح علددى
اجلمع .ويعترب هذا األمر من أهم أسباب اختالفهم رمحهم اهلل تعاىل .ويوضح ذلك املثال التايل:
 ع د ددن الن د دديب (ص) قد ددال (( :إذا أتيد ددتم الغد ددائط فد ددال تسد ددت بلوا ال بلد ددة وال تسد ددتدبروها ،ولك د ددن شد د ِّدرقوا أوغربوا.)1())...
ّ
يوما على ظهدر بيدت لندا فرأيدت رسدول
 وحديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال (( :ل د ارت يت ًاهلل (ص) على لبنتني مست بالً بيت امل دس حلاجته.)2())...
 فمددن العلمدداء مددن رجددح احلددديث األول ف ددال :ال اددوز اسددت بال واسددتدبار ال بلددة بددالبول والغددائط ال يفالصحاري وال يف البنيان.
 ومددنهم مددن رجددح احلددديث الثدداين ف ددال :مبطلددق اإلباحددة وأندده اددوز اسددت بال ال بلددة واسددتدبارها بددالبولوالغائط يف الصحاري والبنيان.
 ومنهم من ع بني احلديثني ف ال :ال اوز يف الصحاري ،واوز يف البنيان()3 -0إن مل مكددن اجلمددع بينهمددا فددال خيلددو أن يعددرف التددأريخ أوال؟ فددإن عددرف وثبددت املتددأخر فهددو الناسددخ و
اآلخددر منسددوا .مثددال ذلددك حددديث (( هنيددتكم عددن زيددارة ال بددور فزروهددا)) ( .)4بددني احلددديث أن األمددر بزيددارة ال بددور
نسخ النهي عن زيارهتا.
 -2إن مل يعددرف الت ددأريخ للمت ددأخر ف ددال خيل ددو إم ددا أن مك ددن ت ددرجيح أح دددمها عل ددى اآلخ ددر بوج دده م ددن وج ددوه
الرتجيح املتعل ة باملنت أو السند ،أو ال مكن ذلك ظسب ما يفتح به اهلل من كثرة العلم أو عمق الفهم()5
 -1فددإن مل مكددن اجلمددع بينهمددا ،وال معرفددة الناسددخ واملنسددوا ،وال الرتجدديح ألحدددمها علددى اآلخددر فيكددون
التوقدف عددن العمدل باحلددديثني( . )6ي دول اإلمددام ابدن حجددر ":التعبدري بددالتوقف أوىل مدن التعبددري بالتسداقط ،ألن خفدداء
ترجيح أحدمها على اآلخر إاا هو بالنسبة للمعتدرب يف احلالدة الراهندة مدع احتمدال أن يظهدر لغدريه مدا خفدي عليده واهلل
أعلم"(.)7
( )1متفق عليه ،انظر :صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب قبلة أهل املدينة وأهل الشام واملشرق.501/5 )083( :
( )2رواه اجلماعة ،انظر :صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب من تربز على لبنتني.501/5 )524(.
( )3الشوكاين /نيل األوطار.28/5 :
( )4أخرجه مسلم ،انظر صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب استئذان النيب ربه عز وجل يف زيارة قرب أمه.277/4 :
( )5الشافعي /الرسالة :ص .484
( )6حممد عوامة /أثر احلديث الشريف قي اختالف الف هاء :ص .535
( )7نزهة النظر :ص .80
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الفصل الثاني
وفيه ثالثة مباحث:

تبيين السنة ألحكام القرآن الكريم

المبحث األول :تفصيل السنة ألحكام مجملة في القرآن الكريم.

المبحث الثاني :تخصيص السنة ألحكام عامة في القرآن الكريم.

المبحث الثالث :تقييد السنة ألحكام مطلقة في القرآن الكريم.
مل ي ع اخلالف بني الصحابة رضي اهلل عنهم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين يف أن السنة مبينة ألحكام
ال رآن الكرمي :فعن عبد الرمحن بن يزيد رأى حم ًرما عليه ثيابه فنهى احملرم ف ال :ائتين بآية من كتاب اهلل تندزع ثيايب؟
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما ندَ َها ُك ْم َعنْهُ فَانْدتَد ُهوا [احلشر.)1(]02:
الر ُس ُ
ف رأ عليه َوَما آتَا ُك ُم َّ
عن هشام بن حجري قال :كان طاووس يصلي ركعتني بعد العصر .ف ال ابن عباس رضي اهلل عنهما:
اتركه ما .ف ال :إاا هني عنهما أن تتخذ سنة ،ف ال ابن عباس رضي اهلل عنهما :قد هنى رسول اهلل (ص) عن
ٍِ
ِ ِ
صالة بعد العصر ،فال أدري أ تُعذب أم تؤجر؟ ألن اهلل تعاىل قالَ :وَما َكا َن ل ُم ْؤم ٍن َوَال ُم ْؤمنَة إِذَا قَ َ
ضى اللَّهُ
اخلِيَدَرةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم [األحزاب.)2( ]02:
َوَر ُسولُهُ أ َْمًرا أَ ْن يَ ُكو َن َْلُ ُم ْ
المبحث األول :تفصيل السنة ألحكام مجملة في آيات القرآن الكريم

جدداءت السددنة مفصددلة ومفسددرة لألحكددام اجململددة يف آيددات عديدددة مددن ال ددرآن الكددرمي؛ إمددا ظسددب كيفيددات
العم ددل أو أس ددبابه أو ش ددروطه أو موانع دده أو لواح دده ،وم ددا أش ددبه ذل ددك؛ كبياهن ددا للص ددلوات عل ددى اختالفه ددا يف أند دواع
مواقيتهددا ،وركوعهددا وسددجودها وسددائر أحكامهددا ،وبياهنددا للزكدداة يف م اديرهددا ونُصد ِ
دب األمدوال وتعيددني مددا يزكددى ممددا ال
يزكى.
وبيان أحكام الصوم وما فيه مما مل ي ع النص عليه يف الكتاب.
وكذلك الطهارة احلَ َدثية و اخلبثية ،واحلج ،والذبائح ،والصيد ،وما يؤكل مما ال يؤكل ،واألنكحة وما يتعلق هبا
من الطالق والرجعة والظهار واللعان ،والبيوع وأحكامها ،واجلنايات من ال صاص وغريه ،كل ذلك بيان ملا وقع
جممالً يف ال رآن الكرمي ،وهو الذي يظهر دخوله حتت قوله تعاىل :وأَنْدزلْنا إِلَيك ِّ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما ندُِّزَل إِلَْي ِه ْم [
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتُبَد ِّ َ
النحل)3( ،]22:
السا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيْ ِديدَ ُه َما َجَزاءً ِمبَا َك َسبَا نَ َك ًاال ِم َن اللَّ ِه َواللَّهُ َع ِزيز َح ِكيم
السا ِر ُق َو َّ
يوضح ذلك قوله تعاىلَ :و َّ
[ املائدة.]08:

( )1ال رطيب /اجلامع ألحكام ال رآن.08/5 :
( )2املرجع السابق.07/5 :
( )3انظر الشاطيب /املواف ات.020/2 :
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ظدداهر اآليددة ي تضددي قَطددع سددارق ال ليددل والكثددري ،والع ددل ال يهتدددي إىل الفصددل فيدده ظددد ت ددف املعرفددة عنددده،
ديت :ال ط ُدع يف ربدع
علي وال نس ُ
فجاءت السنة بتحديده بربع دينار؛ فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت (( :ما طال ّ
فصاعدا)) (.)2()1
دينار
ً
وظدداهر اآليددة ي تضددي ال طددع يف كددل مددال ال يسددرع إليدده الفسدداد أو يسددرع كاخلضددار والفاكه دة فجدداءت السددنة
مثرا ولوه ال ت طع يده؛ فعن النيب (ص) أنه قال ((:ال قطع يف مث ٍر وال كث ٍر (.)5()4()) )3
مفصلة أن من سرق ً
ومل تب ددني اآلي ددة اشد درتاط احل ددرز وج دداءت الس ددنة ب دده ،فف ددي احل ددديث(( ..وم ددن س ددرق ش دديئًا من دده بع ددد أن يُؤِوي دده
طع.)7())..
ين( ،)6فبلغ مثن ِّ
اجملن فعليه ال ُ
اجلَ ِر ُ
واشرتطه الف هاء لل طدع يف السدرقة ،ورد يف زاد املسدت نع ":فدإن سدرقه مدن غدري حدرز فدال قطدع ،وحدرز املدال مدا
العادة حفظه فيه ،وخيتلف باختالف األموال والبلدان.)8("..
وجاءت السنة لتبدني أن حدد السدرقة وغدريه مدن احلددود ال ي دام يف املسداجد ل ولده (ص)  ((:ال ت دام احلددود
يف املساجد وال يست اد فيها))(.)9
وفصد د ددلت السد د ددنة أن د دده ال ي د د ددام احل د ددد م د ددع وجد د ددود شد د ددبهة ل ول د دده (ص)  ((:ادرؤوا احل د دددود بالش د ددبهات م د ددا
اسدتطعتم))( .)10ومثّددل الف هدداء للشدبهة :أندده ال ي طددع السددارق بالسدرقة مددن مددال أبيدده وإن عدال وال بسدرقة مددال ولددده
وإن سفل ألن نف ة كل منهما ب يف مال اآلخر(.)11
فهذه التفصيالت وغريها وردت يف السنة ،فلوال السنة ملا عرف كيفية قطع يد الساق ،وال مىت ت طع .وعلى
ذلك أكثر اآليات .ي ول اإلمام النووي رمحده اهلل ":علدى السدنن مددار أكثدر األحكدام الف هيدات ،فدإن أكثدر اآليدات
الفروعي ددات جمم ددالت ،وبياهن ددا يف الس ددنن احملكم ددات وق ددد اتف ددق العلم دداء أن عل ددى ال اض ددي واملف دديت أن يك ددون عامل ددا
ً
باألحاديث احلكميات"(.)12
( )1متفق عليه ،انظر صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب قول اهلل تعاىل ،     :ويف كم ال طع.172/8 )5208( .
( )2ابن العريب /أحكام ال رآن.78/4 :
( )3ال َكثَر :بفتحتنيّ ،ار النخل ،وهو شحمه الذي وسط النخلة ،انظر :ابن األثري /النهاية :باب الكاف مع الثاء.514/2 ،
( )4أخرجه أبو داود ( ,)2088وابن ماجه( ،)4120وصححه الشيخ األلباين .انظر :صحيح سنن أيب داود :كتاب احلدود ،باب ما
ال قطع فيه (.842/0 )0288
( )5النجدي /هداية الراغب :ص .102
( )6اجلرين :موضع فيف التمر ،امع على ُجرون بضمتني ،انظر :ابن األثري /النهاية :باب اجليم مع الراء.420/5 ،
( )7أخرجه النسائي ،وأبو داود ،وحسنه األلباين .انظر :صحيح سنن النسائي (.5343/0 )2120
(.013/4 )8
( )9أخرجه أمحد  ،202/0والدارقطين  ،041-042قال الشيخ األلباين :اختلف فيه قول احلافظ ف ال يف بلوغ املرام :سنده ضعيف،
وقال يف التلخيص :ال بأس بإسناده...مث قال :وعندي أن احلديث حسن بالنظر  ..انظر األلباين /الثمر املستطاب يف ف ه السنة
والكتاب.221/4 :
( )10أخرجه الرتمذي( )5242يف احلدود ،باب ما جاء يف درء احلدود ،قال الشيخ عبد ال ادر األرناؤوط :ويف سنده يزيد بن زياد
فوعا وموقوفًا ،واملوقوف أصح كما قال الرتمذي .انظر  :ابن
الدمش ي وهو مرتوك كمال قال احلافظ يف الت ريب ،وقد روي مر ً
األثري /جامع األصول يف أحاديث الرسول.230/0 )5200( :
( )11انظر البهويت /الروض املربع.015/4 :
( )12النووي /شرح صحيح مسلم.2/5 :
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المبحث الثاني :تخصيص السنة ألحكام عامة في القرآن الكريم
العام اللفظ املستغرق ملا يصلح له(.)1
أي يستغرق يع األفراد اليت يصدق عليها معناه من غري حصر كمي وال عددي(.)2
وصيغة األلفاظ العربية تفيد الشمول واالستغراق وهي على النحو التايل:
 لفظ كل ،يع ،كافة املعرف ب "أل" اليت ليست للعهد. النكرة يف سياق النفي ،أو النهي. الذي ،واليت وفروعهما. أ اء الشروط. املضاف إىل ع. املفرد املضاف.وال خالف بني العلماء أن السنة إذا كانت متواترة اوز صيص ال رآن هبا.
أما إذا كانت السنة من أخبار اآلحاد فمذهب األئمة األربعة جوازه ،وهو املختار عند العلماء(.)3
واألدلددة املن ولددة عددن الصددحابة رضددي اهلل عددنهم كثددرية منهددا اآليددات التاليددة الدديت ُخصصددت بالسددنة الدديت رويددت
بأخبار اآلحاد:
 بعد ذكر احلق سبحانه وتعاىل للمحرمات من النسب والرضاع واملصاهرة قال سبحانه َوأ ُِح َّل لَ ُك ْم َماَوَراءَ َذلِ ُكم [ النساء ،]42:وخصص هذا احلل مبا رواه أبو هريرة (ر) عن النيب (ص) (( ال تنكح
املرأة على عمتها وال خالتها))(.)4
وصيكم اللَّه ِيف أَوال ِدكم [ النساء ]55 :ب وله(ص)  ((:ال يرث ال اتل)) ()5
ِ
 وخصص قوله تعاىل :يُ ُ ُ ُ َْ ُ ْوب وله (( :ال يرث الكافر املسلم وال املسلم من الكافر))(.)6
 وخصص قوله تعاىل :فَِإ ْن ُك َّن نِساء فَدو َق اثدْنَتَد ْ ِني فَدلَ ُه َّن ثدُلُثَا َما تَدَرَك [ النساء ]55:مبا روي عن النيب
ًَ ْ
)
(ص)  ((:أنّه جعل للجدة السدس))(. 7

( )1األصفهاين /بيان املختصر البن احلاجب.532/4 :
( )2صبحي الصاحل /مباحث يف علوم ال رآن :ص .032
( )3اآلمدي /اإلحكام يف أصول األحكام.274/4 :
( )4متفق عليه انظر :صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال تنكح املرأة مع عمتها(.44/7 )21
( ) 5أخرجه الرتمذي ،مث قال :والعمل على هذا عند أهل العلم أن ال اتل ال يرث ،وصححه األلباين .انظر سنن الرتمذي ،أبواب
( .451/4 )5750
الفرائض ،باب ما جاء يف إبطال مرياث ال اتل ،488/0 :صحيح سنن الرتمذي:
( )6أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي ،أبو داود ،انظر :جامع األصول يف أحاديث الرسول(.122/2 )7075
( )7أخرجه املوطأ ،الرتمذي ،أبو داود ،انظر :جامع األصول يف أحاديث الرسول(.232/2 )7075
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الربَا [ الب رة ]471:مبا روي عنه (ص)  ((:أنه هنى عن
 وخصص قوله تعاىلَ :وأَ َح َّل اللَّهُ الْبَدْي َع َو َحَّرَم ِّبيع الدرهم بالدرمهني)) ).(1
ِ
ني [ التوبة .]1:بإخراج اجملوس وهم عبدة النار مبا روي(( سنُّوا هبم
 وخصص قوله تعاىل :فَاقْدتُدلُوا الْ ُم ْش ِرك َسنة أهل الكتاب))(.)2
ّ
والصددحابة أ ع دوا علددى صدديص العمومددات بأخبددار اآلحدداد ،حيددث إهنددم أضددافوا التخصدديص إليهددا مددن غددري
اعا(.)3
نكري ،فكان إ ً
المبحث الثالث :تقييد السنة ألحكام مطلقة في القرآن الكريم
املطلق :ما دل على شائع يف جنسه.
)
4
(
أي هو اللفظ الدال على معىن غري متعني ،له أفراد مماثلة له .
ك ولك رقبة ،رجل ،صيب.

و امل يد :خبالف املطلق .فهو لفظ دال على معىن غري شائع يف جنسه.
ومادل على شائع لكن ال يف جنسه.
دل على معنيّ ،
فهو يتناول ما ّ
)
5
(
يدا هبذا التعريف .
فيكون العام م ً
ك ولك عن الرقبة :مؤمنة .وعن الرجل :صاحل .وعن الصيب :ذكدي .إذا ورد مطلدق وم يدد ،فدال خيلدو ،إمدا أن
خيتلف حكمهما ،أو ال خيتلف(.)6
ومثال اختالف حكمهما :إن ظاهرت فأعتق رقبة ،مع :ال متلك رقبة كافرة(.)7
وال خالف يف امتناع محل أحدمها على اآلخر(.)8
وإن مل خيتلف حكمهما أي حكم املطلق وامل يد ،واحتد سببهما ،وكان اللفظ داالً على إثباهتمدا أو نفيهمدا،
كمددا لددو قددال يف الظهددار :أعت دوا رقبددة ،مث قددال  :أعت دوا رقبددة مسددلمة .ي ددول اآلمدددي ":فددال نعددرف خالفًددا يف محددل
املطلق على امل يد هاهنا"(.)9
ومن أمثلة ت ييد السنة لآليات املطل ة اليت وردت يف ال رآن الكرمي:

( )1أخرجه مسلم واملوطأ ،انظر :جامع األصول.118/5 )084( :
( )2أخرجه املوطأ ،قال عبد ال ادر األرناؤوط ورجاله ث ات ،لكنه من طع ،فإن حممد بن علي مل يلق عمر ،وله شاهد من حديث مسلم
بن العالء احلضرمي انظر :جامع األصول.223/4 )5515(:
( )3اآلمدي /اإلحكام يف أصول األحكام.0/0 :
( )4األصفهاين /بيان املختصر.271/4 :
( )5املرجع السابق.013/4 :
( )6اآلمدي /اإلحكام يف أصول األحكام.2/0 :
( )7بيان املختصر.015/4 :
( )8اآلمدي /اإلحكام يف أصول األحكام.0/0 :
( )9املرجع السابق.2/0 :
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ِ
ِ
ِ ٍِ
ِ ِ
ضار
قوله تعاىل :فَِإ ْن َكانُوا أَ ْكثَدَر ِم ْن ذَل َ
وصى هبَا أ َْو َديْ ٍن غَْيدَر ُم َ
ك فَد ُه ْم ُشَرَكاءُ ِيف الثُّدلُث م ْن بدَ ْعد َوصيَّة يُ َ
َو ِصيَّةً ِم َن اللَّ ِه َواللَّهُ َعلِيم َحلِيم [ النسا .]54:فالوصية لفظ مطلق شائع جنسه.
وقيّددد رسددول اهلل (ص) الوصددية بالثلددث ،وذلددك يف قصددة مددرض سددعد بددن أيب وقدداص (ر) قددال (( :كددان رسددول
اهلل (ص) يعودين عام حجة الوداع من وج ٍع اشدت ّد يب ف لدت :إين قدد بلدغ يب مدن الوجدع وأندا ذو م ٍ
دال ،وال يدرثين إالّ
ابنة يل ،أفأتصددق بثلثدي مدايل؟ قدال :ال  .ف لدت :بالشدطر؟ ف دال :ال  .مث قدال :الثلدث والثلدث كبدري أو كثدري ،إندك
أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ...،احلديث ))(.)1
قدال اإلمددام الرتمددذي :والعمددل علددى هددذا عنددد أهددل العلدم ،أندده لدديس للرجددل أن يوصددي بددأكثر مددن الثلددث ،وقددد
استحب بعض أهل العلم أن ين ص من الثلث.)2(...
كما ورد قيد ثان للوصية يف السنة فذهب الف هداء إىل أن اإلنسدان إذا وصدى لوارثده بوصدية ،فلدم ازهدا سدائر
الورثة ،مل تصح بغري خالف بني العلماء واشرتط بعضهم لصحة الوصية أالّ يكون املوصى له وارثًا(.)3
ُ
فعن أيب أمامة الباهلي (ر) قال :عت رسول اهلل (ص) ي ول يف خطبته عام حجة الوداع (( :إن اهلل تبارك
وتعاىل قد أعطى كل ذي حق ح ه فال وصية لوارث.)4())..
و هور الف هاء أو قفوا نفاذها على إجازة باقي الورثة ،إن أجازوها نفذت و إالّ بطلت(.)5
ومل أعثددر فيمددا اطلعددت عليدده علددى أمثلددة كثددرية لت ييددد السددنة ملطلددق أحكددام ال ددرآن ،خبددالف صدديص اآليددات
العامة.
الفصل الثالث

وفيه سبعة مباحث:

االحتجاج والعمل بأحكام ثبتت في السنة ولم تذكر في القرآن

األول :مرتبة السنة مع الكتاب.

الثاني :ثبوت أحكام في السنة لم تذكر في القرآن الكريم.
الثالث :ضوابط قبول األحكام التي استقلت بها السنة.
الرابع :مثال مما استقلت به السنة في العبادات.

الخامس :مثال مما استقلت به السنة في المعامالت.

السادس :مثال مما استقلت به السنة في النكاح.

السابع :مثال مما استقلت به السنة في الحدود والجنايات.

( )1متفق عليه ،انظر :حممد فؤاد عبد الباقي /اللؤلؤ واملرجان ،كتاب الوصية ،باب الوصية بالثلث )5310( :ص .225
( )2أخرجه الرتمذي وصححه األلباين ،انظر :سنن الرتمذي ،أبواب الوصايا ،ما جاء يف الوصية بالثلث .425/0 :صحيح سنن
الرتمذي(.4555/4 )5758
( )3ابن قدامة /املغين.028/8 :
( )4أخرجه الرتمذي ،وقال :حسن صحيح ،أبواب الوصايا ،باب ال وصية لوارث.522/0 :
( )5حممد شليب /أحكام الوصايا واألوقاف :ص .87
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المبحث األول :مرتبة السنة مع القرآن
آيات ال رآن الكرمي هي األساس األول جلميع علوم الشرع( ،)1نزل هبا أمني السماء إىل أمني األرض ،ي ول
ٍ
سبحانه :وندََّزلْنا علَيك الْكِت ِ ِ
ِ ِِ
ني [النحل .]82:وال رآن حمفوظ
اب تْبديَانًا ل ُك ِّل َش ْيء َوُه ًدى َوَر ْمحَةً َوبُ ْشَرى للْ ُم ْسلم َ
َ َ َْ َ َ َ
ِ
ِّ
ظفظ مالك السموات واألرض عن التغيري والتبديل والزيادة والن صان ،ي ول سبحانه وتعاىل :إنَّا َلْ ُن ندََّزلْنَا الذ ْكَر
َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو َن [ احلجر.]2:
ور ّغددب الرسددول (ص) يف تالوتدده ومدارسددته( ،)2فعددن أيب هريددرة (ر) عددن الندديب (ص) أندده قددال (( :مددا اجتمددع
قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ،ويتدارسونه بينهم إالّ نزلت عليهم السدكينة وغشديتهم الرمحدة ،وحفدتهم
املالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده)) (.)3
وأهم الفروق بني وحي ال رآن ووحي السنة ما يلي:
 -5ال رآن معجزة بلفظه إىل األبد دون السنّة.
 -4يتعبد املسلم بتالوته.
 -0ال وز روايته باملعىن.
 -2حيرم مسه لغري طاهر دون السنة.
 -1تُسمى اجلملة منه آية ،والفصل منه سورة.
 -2لفظه ومعناه من عند اهلل عز وجل.
 -7تكفل اهلل سبحانه ظفظه فهو قطعي الثبدوت وأحاديدث اآلحداد مبدا حدف هبدا مدن ظندون يف املرتبدة الثانيدة
بعد ال رآن من حيث الثبوت(.)4
وكانت وصية عمر (ر) يف كتابه إىل أيب موسى األشعري (ر)  (( :الفهم فيمدا خيدتلج يف صددرك ممدا لديس يف كتداب
اهلل وسددنة رسددوله (ص)  ،مث عددرف األشددباه واألمثددال ،وقددس األمددور واعمددد إىل أقرهبددا إىل اهلل وأشددبهها بدداحلق))(.)5
ف دم ال رآن مث السنة وجعلهما مصدري التشريع ملا ظهر وخفي.
ي ول اإلمام الشافعي رمحه اهلل:
"فحق على طلبة العلم بلوغ جهددهم يف االسدتكثار مدن علمده – أي ال درآن -والصدرب علدى كدل عدارض دون
نصددا واسددتنباطًا"( .)6وي ددول يف موضددع آخر...":فأبددان اهلل لنددا أن سددنن
طلبدده وإخددالص النيددة هلل يف اسددتدراك علمدده ً
رسدوله فددرض علينددا بددأن ننتهددي إليهددا ،ال أن لنددا معهددا مددن األمددر شدديئًا إال التسددليم ْلددا واتباعهددا ،وال أهنددا تعددرض علددى

( )1ابن حزم /اإلحكام يف أصول األحكام.21-22/5 :
( )2أصل املدارسة :الرياضة ،والتعهد للشيء ،وتدارسوا ال رآن :أي اقرأوه وتعهدوه لئالّ تنسوه .انظر :ابن األثري /جامع األصول يف
أحاديث الرسول.222/8 )2472( :
()3أخرجه مسلم يف صحيحه ( .4372/2 )4222وأبو داود ( )5211يف الصالة ،باب يف ثواب قراءة ال رآن..
( )4خادم حسني خبه /ال رآنيون وشبهاهتم حول السنة :ص .457
( )5الصنعاين /سبل السالم.552/2 :
( )6الشافعي /أحكام ال رآن.43/5 :
182

Теология факультетинин илимий журналы 22-саны 2017

قيدداس وال علددى شدديء غريهددا وأن كددل مددا سدواها مددن قددول اآلدميددني تبددع ْلددا"( .)1وال ددرآن لدديس كددالم اآلدميددني في دددم
عليها.
المبحث الثاني :ثبوت أحكام استقلت بها السنة
ي ددول اإلمددام الشددافعي رمحدده اهلل تعدداىل ":فلددم أعلددم مددن أهددل العلددم خمال ًفددا يف أن سددنن الندديب (ص) مددن ثالثددة
وجوه ،فاجتمعوا منها على وجهني .والوجهان اتمعان ويتفرعان :أحدمها :ما أنزل اهلل فيده ندص كتداب فبدني رسدول
اهلل مثل ما نص الكتاب .واآلخر :مما أنزل اهلل فيه لة كتاب ،فبني عن اهلل معىن مدا أراد .وهدذان الوجهدان اللدذان
مل خيتلفوا فيهما( .)2الوجه الثالث :ما سن رسول اهلل فيما ليس فيه نص كتاب.)3("....
وهذا الوجه الثالث ذهب اجلمهور إىل أن يف سنة رسول اهلل (ص) ما ليس يف ال درآن( )4واسدتدلوا علدى ذلدك
بأدلة عديدة أمهها:
ِ
َّ
ين َآمنُوا
أوالً :إن يف نصوص ال رآن الكرمي ما يدل على أن يف السنة ما ليس يف ال رآن مثل قوله تعاىل :يَاأَيدُّ َها الذ َ
ُويل ْاألَم ِر ِمنْ ُكم فَِإ ْن تَدنَاز ْعتم ِيف َشي ٍء فَدرُّد ِ ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
الرس ِ
ول [ النساء .]12:و الرد
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ول َوأ ِ ْ
ْ ُ ُ
وه إ َىل اللَّه َو َّ ُ
َ ُْ
ْ
أ ُ ََ
إىل اهلل هو الرد إىل الكتاب والرد إىل الرسول هو الرد إىل سنته بعد وفاته .وكذا سائر ما قرن فيه طاعة الرسول
بطاعة اهلل فهو دال على أن طاعة اهلل ما أمر به وهنى عنه يف كتابه وطاعة الرسول ما أمر به وهنى عنه مما جاء به
مما ليس يف ال رآن؛ إذ لو كان يف ال رآن لكان من طاعة اهلل(.)5
معصوما عن اخلطأ ،واهلل قد أمر
ثانيًا :إنه ال مانع ع الً من وقوع است الل السنة بالتشريع مادام رسول اهلل
ً

رسوله بتبليغ أحكامه إىل الناس من أي طريق سواء كان بالكتاب أو بغريه.

فهما أعطيه رجل مسلم وما يف هذه الصحيفة،
ثالثًا :ثبت من قول علي (ر) (( :ما عندنا إالّ كتاب اهلل أو ً
عري( )6إىل كذا ،فمدن أحددث فيهدا حددثًا ،فعليده لعندة اهلل
فنشرها فإذا فيها أسنان اإلبل ،وإذا فيها :املدينة حرم من ْ
والالئكة والناس أ عني ،ال ي بل اهلل منه صرفًا وال عددال ،وإذا فيهدا :ذمدة املسدلمني واحددة يسدعى هبدا أدنداهم فمدن
قومدا بغدري
مسلما فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أ عني ال ي بل اهلل منه صرفاً وال عدال ،وإذا فيها :مدن واىل ً
أخفر ً
إذن مواليه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أ عني ،ال ي بل اهلل منه صرفاً وال عدال))(.)7
فدل على أن يف السنة أشياء ال حتصى كثرة ،مل ينص عليها يف ال رآن .وستأيت أمثلة أخرى عليها.
ويظهر للباحث أن اخلالف لفظي ،ألن ال ائلني إنه ليس يف السنة ما مل يرد يف الكتاب يثبتون هذه
األحكام ولكن يدخلوهنا حتت ال واعد الكليّة اليت وردت يف ال رآن كاألمر بطاعة الرسول (ص) فاخلالف ال مثرة
( )1رفعت فوزي /توثيق السنة يف ال رن الثاين :ص .481
( )2انظر :البحث :ص .02
( )3الشافعي /أحكام ال رآن.45/5 :
( )4انظر :السباعي /السنة ومكانتها يف التشريع :ص .083
( )5الشاطيب /املواف ات.045/2 :
6
عري :جبل باملدينة ،انظر ابن األثري :النهاية ،باب العني مع الراء.048/0 ،
() ْ
( )7أخرجه البخاري ،انظر :صحيح البخاري ،كتاب اجلزية ،باب ذمة املسلمني وجوارهم واحدة يسعى هبا أدناهم)5002( :

.100/2
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له .حيث إن كال منهما يعرتف بوجود أحكام يف السنة مل تثبت يف ال رآن ولكن أحدمها ال يسمي ذلك
()1
ك
است الالً ،واآلخر يسميه ،والنتيجة واحدة  .وكذا يتم اجلمع بني رأي اجلمهور وظاهر قوله تعاىلَ :وندََّزلْنَا َعلَْي َ
ٍ
الْ ِكت ِ ِ
ِ ِِ
ني [ النحل .]82:فكونه تبيانًا لكل شيء من أمور
اب تْبديَانًا ل ُك ِّل َش ْيء َوُه ًدى َوَر ْمحَةً َوبُ ْشَرى للْ ُم ْسلم َ
َ َ
)
2
(
الدين باعتبار أ ّن فيه نصا على بعض األمور ،وإحالة لبعضها على السنة  .وأن اآليات املعجزات جاءت تبيانًا
لكل شيء :إما تأصيالً وإما تفصيالً(.)3
المبحث الثالث :ضوابط قبول األحكام التي استقلت بها السنة

وضددع العلمدداء شددروطًا اددب أن تت دوافر يف ال دراوي ليكددون خددربه م بددوالً ،كمددا وضددعوا مندداهج لتحمددل احلددديث
تضمن الن ل الصحيح للسنة ن الً ال حتريف فيه وال تغيري ،وظثوا يف األسانيد من حيث اتصاْلا وان طاعها واستوىل
ذلك على معظم جهودهم .وهذا يسمى بتوثيق السند.
واختلفوا يف توثيق منت احلديث بعد ثبوت صحة سنده إىل مذهبني:
ذهب بعض الف هاء إىل أنه إذا ن لت السنة برواة ث ات ،وأسلمها بعضهم إىل بعض بطري دة سدليمة فإنده ممدا
ال شدك فيده سددتن ل كمدا صددرت مددن رسدول اهلل (ص) دون تبدديل أو تغيددري ،أو دخيدل فدال ينظددر إىل غدري ذلدك مددن
معارضتها لظاهر الكتاب أو لسنة مشهورة ألنه قد فدى علدى ع ولندا بعدض األحاديدث فنتدوهم أهندا تعدارض كتداب
اهلل عز وجل وليست كذلك يف واقع األمر وح ي ته(.)4
إالّ أن بعددض العلمدداء اعتن دوا بوضددع م دداييس وض دوابط يف توثيددق مددنت السددنة ال ت ددل أمهيددة عددن امل دداييس الدديت
طاعد ددا باطنيًد ددا يف احلد ددديث ي د دددح يف قبول د دده.ي ول اإلمد ددام
وضد ددعت لتوثي ه د ددا م د ددن حي د ددث السد ددند واعتد ددربوا ذلد ددك ان ً
السرخسددي ":ثبددوت االن طدداع بدددليل معددارض علددى أربعددة أوجدده :إمددا أن يكددون خمال ًفددا لكتدداب اهلل تعدداىل ،أو لسددنة
مشهورة عن رسدول اهلل ،أو يكدون حدديثًا شداذًا مل يشدتهر فيمدا تعدم بده البلدوى وحيتداج اخلداص والعدام إىل معرفتده ،أو
يكددون حددديثًا قددد أعددرض عندده األئمددة مددن الصدددر األول بددأن ظهددر مددنهم االخددتالف يف تلددك احلادثددة ومل ددر بيددنهم
احملاجة بذلك احلديث"( .)5وأكثر من اهتم هبذا ال سم احلنفية.
وأهم ما مت به توثيق متون السنة بعد صحة السند ما يلي:
 .1عرض المتن الذي ثبت في خبر اآلحاد على كتاب اهلل عز وجل.
ض
وأن النيب (ص) مل خيالف ال رآن ،وكيف خيالفه واهلل سبحانه وتعاىل ي ولَ :ولَ ْو تَد َ َّو َل َعلَْيدنَا بدَ ْع َ
ني (ُ )21مثَّ لَ َطَعنا ِمنْه الْوتِني ( )22فَما ِمنْ ُكم ِمن أ ٍ
َخ ْذنَا ِمنْهُ بِالْيَ ِم ِ
َْ ُ َ َ
ْاألَقَا ِو ِيل (َ )22أل َ
َحد َعنْهُ
ْ ْ َ
َ
ِ
ين [احلاقة .] 27-22:وكانت عائشة رضي اهلل عنها تفعل ذلك ،وقصتها مع حديث (( إن
َحاج ِز َ

( )1انظر :السباعي /السنة ومكانتها يف التشريع.081 :
( )2أبو السعود /إرشاد الع ل السليم إىل مزايا ال رآن الكرمي.501/1 :
( )3الشافعي /أحكام ال رآن.43/5 :
( )4رفعت فوزي /توثيق السنة يف ال رن الثاين.501/1 :
( )5أصول السرخسي .022/5
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()1
ُخَرى
امليت ليعذب ببكاء أهله عليه))  ،وعرضها هذا احلديث على قوله تعاىل :أََّال تَ ِزُر َوا ِزَرة ِوْزَر أ ْ
وأَ ْن لَيس لِ ِْإلنْس ِ
ان إَِّال َما َس َعى [ النجم ]02-08:مشهورة(.)2
َ ْ َ َ
دحيحا إذا خدالف كتداب اهلل عدز وجدل فدإذا ورد خمال ًفدا لده
وعليه ذهب احلنفية إىل أن خرب الواحد ال يكون ص ً
أيضا فاختار عرض الدليل من السنة علدى الكتداب فدإن
كان هذا دليالً على عدم صحته .واتبع اإلمام مالك ذلك ً
دل علددى ال تحددرمي وخددالف ظدداهر الكتدداب مل يددذهب اإلمددام مالددك إىل التحددرمي ومثددال ذلددك موقفدده مددن أك ددل ذي
ّ
)
3
(
املخلب من الطري وذي ناب من السباع .

وروي أن مال ًكا روى " مائدة ألدف حدديث دع منهدا يف املوطدأ عشدرة آالف مث مل يدزل يعرضدها علدى الكتداب
والسنة وخيربها باآلثار حىت رجعت إىل مخسمائة"(.)4
 .2عرض أحاديث اآلحاد على السنة المشهورة:
عرض احلنفية أخبار اآلحاد علدى السدنة املشدهورة ،ذلدك ألن األخبدار املشدهورة تفيدد الي دني ال لديب أمدا أخبدار
اآلحدداد فتفيددد العلددم الظددين فدداألوىل أوثددق صددلة برسددول اهلل (ص) مددن الثانيددة ،فددإذا تعارضددتا دلددت املشددهورة علددى أن
غريها مل يصدر عن النيب (ص) من أخبدار اآلحداد( .)5وطبدق هدذا امل يداس هدور الف هداء علدى السدنن الديت ظاهرهدا
التعارض(.)6
أيضا كان يعرض السنة على السنة يف كثري من األحكام(.)7
يرى الدكتور رفعت فوزي أن اإلمام الشافعي ً
مددن ذلددك قولدده يف غسددل يددوم اجلمعددة :إندده سددنة مسددتحبة ولدديس بواجددب ،وأن الوجددوب الددذي ورد يف بعددض
صرف بالسنة املشهورة وفيها أن عثمان بن عفان (ر) ترك الغسل وأقره عمدر (ر) وحاضدرو اجلمعدة وهدم
األحاديث ُ
)
8
(
أهل احلل والع د .
 .3عرض الحديث على عمل الصحابة وفتاواهم:
أيضا ل بدول أخبدار اآلحداد وشدرحهما الددكتور رفعدت
ت دم يف عبارة السرخسي املت دمة أن للحنفية ضابطني ً
فوزي ب وله ":هناك م ياسان غري ما ت دم لتوثيق احلديث أخذ هبما احلنفية ومها:
أوالً :احلددديث الددذي تعددم بدده البلددوى ،والددذي إليدده تكددون احلاجددة ماسددة يف عمددوم األح دوال؛ ال بددد أن يددأيت
بروايات مشهورة ليكون م بوالً وموث ً ا ،فإذا مل يكن كذلك يرفض؛ ألنده لدو صدح النتشدر وشداع بدني الصدحابة ومدن
بعدهم .فالعادة ت تضي استفاضة ن ل ما تعم به البلوى.
( )1متف ق عليه ،انظر :حممد فؤاد عبد الباقي /اللؤلؤ واملرجان ،كتاب اجلنائز ،باب امليت يعذب ببكاء أهله عليه )102( ،ص -423
.425
( )2الصنعاين /سبل السالم.552/4 :
( )3املرجع السابق.70-74/2 :
( )4السيوطي /تنوير احلوالك.2/5 :
( )5رفعت فوزي/توثيق السنة يف ال رن الثاين اْلجري :ص .040
( )6انظر البحث :ص .57
( )7رفعت فوزي /توثيق السنة يف ال رن الثاين اْلجري :ص .025
( )8النووي /شرح صحيح مسلم.500/2 :
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ثانيًا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا :احلد د د د د د د د د د ددديث الصد د د د د د د د د د ددحيح يأخ د د د د د د د د د ددذ ب د د د د د د د د د دده األئمد د د د د د د د ددة مد د د د د د د ددن أصد د د د د د د ددحاب الند د د د د د د دديب (ص)

دل ذل ددك عل ددى ان طاع دده أو نس ددخه ...وه ددذان
 ف ددإذا أعرض دوا ع ددن احل ددديث -وه ددم األص ددول يف ن ددل الشد دريعةّ -دحا -يرجع ددان إىل أص ددل واح ددد وه ددو الرج ددوع باحل ددديث وعرض دده عل ددى عم ددل الص ددحابة
امل ياس ددان -كم ددا يب دددو واض د ً
وفتاواهم ومدى ن لهم له ،فإذا كانت العادة ت تضي أن يعلمده أكثدرهم ويعملدوا بده ،وحددث ذلدك فعدالً ون لدوه قبدل
دحيحا أمددا إذا أعرضدوا عندده -وواجددب علدديهم أالّ يعرضدوا عمددا ثبددت عددن رسددول اهلل (ص) كددان ذلدك دلدديالً
وكددان صد ً
على أنه مل يصدر عن رسول اهلل (ص) "(.)1

 .4عرض الحديث على عمل أهل المدينة:
دتمرا عدن زمدن النديب (ص) أو كدان رأيًدا واسدتدالالً
امل صود بعمل أهل املدينة ما ن له أهلها مدن سدنن ن دالً مس ً
ْلم(.)2
فهل يشرتط يف قبول خرب اآلحاد بعد صحة سدنده عرضده علدى عمدل أهدل املديندة فدإن صدحب اخلدرب عملهدم
قُبل وإن خالفهم ال ي بل؟
ي ول الدكتور أمحد نور سيف:
" نسب إىل مالك أنه ال ي بل اآلحاد إالّ ما صحبه العمل .لكن باستعراض عددد مدن أخبدار اآلحداد باملوطدأ
رد مالددك أخبددار
والدديت مل يددذكر مالددك مصدداحبة عمددل ْلددا ،وكددذلك تفددرق بعددض األص دوليني بددني هددذا الشددرط وبددني ّ
اآلح دداد بالعم ددل ي دددل عل ددى أن دده ال يش ددرتط يف قب ددول أخب ددار اآلح دداد مص دداحبة العم ددل ْل ددا وإا ددا يرده ددا إذا عارض ددها
العمل"(.)3
معارضا خلرب اآلحاد ،وثبت عنهم من طريدق الن دل فهدذا يشدبه التدواتر ويفيدد ال طدع
إن كان عمل أهل املدينة
ً
والي ني ،ومن أمثلة ذلك:
زكاة الفاكهة واخلضروات:
*
عن عائشة رضي اهلل عنها ((:أن السنة جرت به وليس فيما أنبتت األرض من اخلضر زكاة))(.)4
ع ددن مع دداذ (ر) أن رس ددول اهلل (ص) ق ددال (( :فيم ددا سد د ت الس ددماء والبع ددل()5والس دديح()6العش ددر وفيم ددا سد د ي
بالنضح()7نصف العشر)) وإاا يكون ذلك يف التمر واحلنطة واحلبوب ،وأما ال ثّاء والبطيخ والرمان وال صب ف د
( )1توثيق السنة :ص .021
( )2انظر :أمحد حممد نور سيف /عمل أهل املدينة :ص .057
( )3املرجع السابق :ص .043
( )4أخرجه البيه ي :كتاب الزكاة ،باب الصدقة فيما يزرعه اآلدميون ،مث قال :هذه األحاديث كلها مراسيل إالّ أهنا من طرق خمتلفة
بعضا ومعها رواية أيب بردة ...ومعها قول بعض الصحابة رضي اهلل عنهم .انظر :السنن الكربى .503-542/2
فبعضها يؤكد ً
( )5البَعل :هو ما شرب من النخيل بعروقه من األرض من غري س ي اء وال غريها .انظر :ابن األثري /النهاية :باب الباء مع العني،
.525/5
6
السيح :املاء اجلاري ،املرجع .انظر :املرجع السابق ،باب السني مع الياء.200/4 ،
() ّ
( )7النضح :ما س ي بالدوايل واالستس اء ،والنواضح اإلبل اليت يُس ى عليها ،واحدها نضح .انظر :املرجع السابق ،باب النون مع
الضاد.22/1 ،
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عفا عنه رسول اهلل (ص) (.)1
قددال اإلمددام مالددك :السددنة الدديت ال اخددتالف فيهددا عندددنا والددذي عددت مددن أهددل العلددم أندده لدديس يف شدديء مددن
الفواكه كلها صدقة(.)2
الوقف:
*
شرعا :حتبيس األصل ،وتسبيل املنفعة(.)3
امل صود بالوقف ً

وخالف اإلمام أبو حنيفة هور العلماء يف جواز الوقف ولزومه(.)4
وقد روي أن مال ًكا قال له أبو يوسف ظضرة الرشيد :إن احلبس  -أي الوقف -ال اوز ف ال له مالك:
"فهذه األحباس؛ أحباس رسول اهلل (ص) خبيرب وفدك وأحباس أصحابه؟"()5
ََ
فاسددتدل بعمددل الرسددول (ص) وعمددل الصددحابة يف املدينددة الدديت شدداهدها الندداس وعرفوهددا وهددم علددى اطددالع
عليها ،فال رآن الكرمي مل يتعرض لذكر الوقف خبصوصه بل ر ّغب يف التصدق العام ويدخل الوقف يف هدذا العمدوم.
وكذلك وردت األخبار اليت تؤكد عمل أهل املدينة ،منها حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :أصداب عمدر (ر)
أرضددا خبيددرب قددال :مل أُصددب مدداالً قددط أنفددس مندده فكيددف تددأمرين بدده ؟ قددال( -ص)  (( -إن شددئت حبسددت أصددلها
ً
وتصدقت هبا)) فتص ّدق هبا عمر يف الف راء والرقاب ويف سبيل اهلل والضيف وابن السبيل ،ال جنداح علدى مدن وليهدا
أن يأكل منها باملعروف ،أو يطعم صدي ً ا غري متمول فيه(.)6
ويف األث ددر ع ددن ج ددابر (ر)  ((:م ددا ب ددي أح ددد م ددن أص ددحاب رس ددول اهلل (ص) ل دده م دددرة عل ددى الوق ددف إالّ
وقف))(.)7
دندا كمددا هددو
واخلالصددة ملددا ت دددم يف هددذا املبحددث أن أئمددة الف دده وعلمدداء األمددة بلغدوا الغايددة يف توثيددق السددنة سد ً
مشدهور ،ومتنداً بعددرض السدنن الصددحيحة علدى كتداب اهلل ،وعلددى املشدهور مددن السدنن األخدرى ،وعلددى فتداوى هددور
أصحاب رسول اهلل (ص) والسيما يف املدينة موطن رسول اهلل (ص)  ،والكبدار مدن صدحابته أتبدع النداس لده رضدوان
اهلل عليهم مث من كان فيها من بعدهم من التابعني يسلكون تلك السبيل وال يظن فيهم خمالفتها.
المبحث الرابع :مثال مما استقلت به السنة في العبادات
هذا املبحث واملباحث اليت تليه تصلح لطلبة الدراسات العليا الشرعية ،وفيها ردٌّ ودحدض لشدبهات ال درآنيني
وقوْلم :إن ال رآن ذكر كل شيء ،وال حاجة معه للسنة(.)8

( ) 1أخرجه احلاكم و البيه ي ،انظر :النسابوري /املستدرك على الصحيحني ،كتاب الزكاة ،باب أخذ الصدقة من احلنطة والشعري:
 ،235/5السنن الكربى ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة فيما يزرعه اآلدميون.542/5 :
( )2انظر :املوطأ ،كتاب الزكاة ،باب ما ال زكاة فيه من الفواكه وال صب والب ول.072/5 ،
( )3انظر :ابن قدامة /عمدة الف ه :ص .20
( )4انظر :السرخسي /املبسوط ،45/55 :الشليب /أحكام الوصايا والوقف :ص .052
( )5ابن العريب /أحكام ال رآن.520/4 :
( )6متفق عليه ،انظر :صحيح البخاري ،كتاب الشروط ،باب الوقف.082/2 ،)4707(:
()7أخرجه اخلصاف بسنده يف كتابه أحكام الوقف :ص .51
( )8انظر :خادم حسني خبه /ال رآنيون ص.45
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وسددأكتفي بددذكر ثالثددة أحكددام يف كددل مبحددث تارك دا االست صدداء واملوازنددة بددني املددذاهب لبدداحثني آخ درين ددة
أظاثهم التوسع وامل ارنة.
أحكامددا ثبتددت
املتأم دل لل سددم األول مددن أقسددام الف دده وهددو قسددم العبددادات يلحددظ يف كددل كتدداب مددن كتبدده
ً
بالسنة الصحيحة .ففي كتاب الطهارة:
باب السواك:

حددديث أيب هريددرة (ر) :أن رسددول اهلل (ص) قددال (( :لددوال أن أشددق علددى أمدديت – أو علددى الندداس -ألم درهتم
بالسواك مع كل صالة))(.)1
وحديث أيب موسى (ر) قال (( :أتيت النيب (ص) فوجدته يسنت بسواك بيدده ي دول " :أع أع" والسدواك يف
فيه كأنه يتهوع()3()))2
وحديث حذيفة (ر) قال (( :كان النيب (ص) إذا قام من الليل يشوص فاه ()4بالسواك))(. )5
فاستحباب السواك ثبت بالسنة الفعلية وال ولية.
كمددا ثبتددت أحكددام أخددرى كخصددال الفطددرة ،واملسددح علددى اخلفددني ،وولددوغ الكلددب يف اإلندداء ،وجناسددة املددذي
وغري ذلك .ومن أراد االست صاء فدونه كتب السنن.
وفي كتاب الصالة:

األذان وشفعه ،وإيتار اإلقامة ووردت السنن التالية يف ذلك:
حديث عن أيب حمذورة أن النيب (ص) علَّمه هذا األذان اهلل أكرب اهلل أكرب( )6أشدهد أن ال إلده إالّ اهلل أشدهد
أن ال إل دده إالّ اهلل أش ددهد أن حمم د ًددا رس ددول اهلل أش ددهد أن حمم د ًددا رس ددول اهلل مث يع ددود في ددول أش ددهد أن ال إل دده إالّ اهلل
أشددهد أن ال إلدده إال اهلل أشددهد أن حممد ًددا رسددول اهلل أشددهد أن حممد ًددا رسددول اهلل حد ّدي علددى الصددالة مدرتني حد ّدي علددى
الفالح مرتني ،زاد إسحاق :اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل()7
ّ
وحديث ابن عمر (ر) كان ي ول :كان املسلمون حني قدموا املدينة اتمعون فيتحينون الصالة ،ليس يندادى
ناقوسا مثل ناقوس النصارى ،وقال بعضدهم :بدل بوقًدا مثدل
يوما يف ذلك ،ف ال بعضهم لبعض :ا ذوا ً
ْلا ،فتكلموا ً

( )1متفق عليه ،انظر :حممد فؤاد عبد الباقي /اللؤلؤ واملرجان ،كتاب الطهارة ،باب السواك )524( ،ص .82
2
يتهوع :أي يت يأ ،واْلوعُ :ال يء  .انظر :ابن األثري /النهاية ،باب اْلاء مع الواو.484/1 :
() ّ
( )3متفق عليه ،انظر :اللؤلؤ واملرجان ،كتاب الطهارة ،باب السواك( )520ص .23
( ) 4يشوص :أي يدلك أسنانه وين ها ،وقيل هو أن يستاك من أسفل إىل علو ،والشوص :الغسل ،انظر :ابن األثري /النهاية :باب الشني
مع الواو.132/4 ،
( )5متفق عليه ،انظر :حممد فؤاد عبد الباقي /اللؤلؤ واملرجان :كتاب الطهارة ،باب السواك ()522ص .23
( ) 6قال اإلمام النووي ((:يف صحيح مسلم يف أكثر األصول يف أوله :اهلل أكرب مرتني ووقع يف غري مسلم :اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل
أكرب أربع مرات ،قال ال اضي عياض رمحه اهلل :ووقع يف بعض طرق الفارسي يف صحيح مسلم أربع مرات ،وكذلك اختلف يف
حديث عبد اهلل بن زيد يف التثنية والرتبيع ،واملشهور فيه أربع ))..شرح صحيح مسلم .85/2
( )7أخرجه مسلم ،كتاب الصالة ،صفة األذان ،انظر :املرجع السابق.83/2 :
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بددوق اليهددود؛ ف ددال عمددر (ر)  :أوال تبعثددون رج دالً ينددادي بالصددالة؟ ف ددال رسددول اهلل (ص)  (:يددا بددالل ،قددم فند ِ
داد
بالصالة)(. )1
وحديث أنس (ر) قال (( :ذكروا النار والناقوس ،فذكروا اليهدود والنصدارى ،فدأمر بدالل أن يشدفع األذان وأن
يوتر اإلقامة))()2
وثبت فرض الصلوات اخلمس بال رآن الكرمي وثبت حكم صالة العيدين ،واالستس اء ،والكسوف ،واجلندائز
بالسنة.
المبحث الخامس :مثال مما استقلت به السنة في المعامالت
ال سددم الثدداين للف دده اإلسددالمي قسددم املعددامالت ،وال اعدددة الدديت بددىن عليهددا املسددلمون معددامالهتم الدنيويددة قولدده
فإيل))(.)3
(ص)  (( :إن كان شيئًا من أمور دنياكم؛ فشأنكم به .وإن كان من أمور دينكم ّ
وكددان الضددابط منددع كددل مددا يثددري الشددحناء والبغضدداء بددني املسددلمني فثبددت يف السددنن مددا يؤكددد هددذه ال اعدددة يف
املعامالت واألمثلة على ذلك كثرية منها:
ِ
حديث أيب سعيد اخلدري قال :هنى رسول اهلل (ص) عن لْب َس ْتني وعن بيعتني :هنى عن املالمسة واملنَابذة يف
البيددع؛ واملالمسددة ملددس الرجددل ثددوب اآلخددر بيددده بالليددل أو بالنهددار وال ي لِبدده إالّ بددذلك ،واملنابددذة أن ينبددذ الرجددل إىل
ُ
الرجل بثوبه وينبذ اآلخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غري نظر وال تراض.
الصماء :أن اعل ثوبه على أحد عاتَِ ْيه ،فيبددو أحدد شد يه لديس عليده ثدوب،
الصماء ،و ّ
واللبستني :اشتمال ّ
واللِّبسة األخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء()4

حديث أيب هريرة (ر) قال :أن رسول اهلل (ص) قال (( :ال تل ّوا الركبان وال يبع بعضكم على بيع بعض وال
تناجشوا()5وال يبع حاضر لباد وال تُصروا الغنم ومن ابتاعها فهو خبري النظرين بعدد أن حيتلبهدا؛ إن رضديها أمسدكها،
وصاعا من متر))(. )6
وإن سخطها ردها ً
حديث أيب مسعود األنصاري (ر) :أن رسول اهلل (ص) هنى عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن()7
وغري هذه األحاديث الكثري مما تفردت به السنة من األحكام واليت مل ترد يف ال رآن الكرمي .ول د اهتم

( )1متفق عليه ،انظر :اللؤلؤ واملرجان ،كتاب الصالة ،باب بدء األذان (.550)450
()2متفق عليه ،انظر :املرجع السابق.550)452( :
()3سبق راه يف ص  42حاشية .8
( )4متفق عليه ،انظر :املرجع السابق ،كتاب البيوع ،باب إبطال بيع املالمسة واملنابذة)227( ،ص .242
( )5تناشجوا :النجه :هو أن مدح السلعة لينف ها ويروجها ،أو يزيد يف مثنها وهو ال يريد شراءها ،لي ع غريه فيها ،واألصل فيه :تنفري
الوحه من مكان.انظر ابن األثري /النهاية :باب النون مع اجليم.45/1 ،
( ) 6متفق عليه ،اللؤلؤ واملرجان ،كتاب البيوع ،باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه ،وحترمي النجه ،وحترمي التصرية،
( )273ص .203
( )7متفق عليه ،اللؤلؤ واملرجان ،كتاب املساقاة ،باب رمي مثن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ()5353ص.222
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العلماء بفصلها عن ألوان الفنون األخرى واست لت مبصنفات اقتصرت على ع أحاديث األحكام ف

ط()1

المبحث السادس :مما استقلت به السنة في النكاح
ال سددم الثالددث يف الف دده اإلسددالمي أحكددام النكدداح ويلح هددا أحكددام املهددر والنف ددة والرضدداع والطددالق وثبتددت أكثددر
أحكام هذا ال سم يف ال رآن .ومما است لت به السنة ما يلي:
)
2
(
حديث أيب هريرة (ر) :أن رسول اهلل (ص) قال (( :ال امع بني املرأة وعمتها ،وال بني املرأة وخالتها)) .
وحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما :أن رسول اهلل (ص) هنى عن الشغار .الشغار أن يزوج الرجدل ابنتده علدى
أن يزوجه اآلخر ابنته ،ليس بينهما صداق(. )3
دبعا ،وقسددم؛ وإذا تددزوج
وحددديث أنددس (ر) :مددن السددنة ،إذا تددزوج الرجددل البكددر علددى الثيددب ،أقددام عندددها سد ً
الثيب على البكر أقام عندها ثالثا ،مث قسم()4
ً
المبحث السابع :مثال مما استقلت به السنة في الحدود والجنايات

الردة ،وحد اخلمر ،والتعزير .ووردت فيها األحاديث التالية:
ثبتت أكثر احلدود بال رآن الكرمي إالّ حكم ّ
حديث عبد اهلل قال :قام فينا رسول اهلل (ص) ف دال :والدذي ال إلده غدريه ،ال حيدل دم رجدل مسدلم يشدهد أن
ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال ثالثة نفر ،التارك اإلسالم املفارق للجماعة  -أو اجلماعة  -والثيب الزاين والدنفس
بالنفس(. )5
قال اإلمام النووي :والتارك لدينه املفارق للجماعة فهو عام يف كل مرتد عن اإلسالم بأي ردة كانت فيجدب
قتله إن مل يرجع إىل اإلسالم()6
وحديث أنس (ر) قال :جلد النيب (ص) يف اخلمر ،باجلريد والنعال؛ وجلد أبو بكر أربعني(. )7
وحددديث أيب بددردة (ر) قددال :كددان الندديب (ص) ي ددول (( :ال الددد فددوق عشددر جلدددات إالّ يف حددد مددن حدددود
اهلل))(.)8
ويوجددد يف كددل مسددألة عدددة أحاديددث عددت يف كتددب أحاديددث األحكددام واقتصددرت علددى أصددحها وأوضددحها
داللة ،طلبًا لالختصار.
( ) 1أشهر املصنفات يف علم أحاديث األحكام :معاين اآلثار للطحاوي ،وعمدة األحكام من كالم خري األنام عليه الصالة والسالم
للم د سي وعليه مخسة شروح ،دالئل األحكام من أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم ليوسف بن شداد ،املنت ي من أخبار
املصطفى البن تيمية  -اجلد – احلراين وعليه شروح عديدة أشهرها نيل األوطار للشوكاين ،بلوغ املرام من أحاديث األحكام
لل اضي اإلمام ابن حجر العس الين وأهم شروحه سبل السالم للصنعاين..
( )2متفق عليه ،سبق راه ،انظر ص  23حاشية .4
( )3متفق عليه ،انظر اللؤلؤ واملرجان :كتاب النكاح ،باب حترمي نكاح الشغار وبطالنه ( )820ص .082
( )4متفق عليه ،انظر املرجع السابق ،كتاب الرضاع ،باب قدر ما تستح ه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها ع ب الزفاف
()241ص .235
( )5أخرجه مسلم ،كتاب ال سامة ،باب ما حيل به دم املسلم .انظر :النووي /شرح صحيح مسلم.521/55 :
( )6املرجع السابق.521/55 :
( )7متفق عليه ،انظر :اللؤلؤ واملرجان ،كتاب احلدود ،باب حد اخلمر ()5538ص .282
( )8متفق عليه ،انظر :املرجع السابق ،كتاب احلدود ،باب قدر أسواط التعزير ( )5553ص 282
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الخاتمة
احلمددد هلل ذي الفضددل واإلنعددام واملنّددة واإلحسددان محد ًددا يليددق ةاللدده وعظمتدده ،والصددالة والسددالم علددى الرمحددة
املهداة سيد األنام وخري من صلّى وصام .وبعد:
فموضوع السنة النبوية وكوهنا مصدر للتشريع اإلسالمي مدن حيدث االحتجداج والعمدل؛ لده فهدم عندد العلمداء
متوسط بني الغلو واجملافاة.
الغلااو :الددذي اعددل طائفددة تثب دت احلددالل واحل درام بسددنن مل تصددح عددن الندديب (ص)،وأخددرى متنددع جمدداوزة ظدداهر

احلديث وإن خالف إ اع املسلمني وعملهم.

والمجافاة :اليت عل طائفة يطلق عليهم ال رآنيون ي ولون :إن ال رآن الكرمي ذكر كل شديء وال حاجدة معده
إىل السنة.
وأما هور العلماء فسودت أحبار أقالمهم ألوف األوراق يوقرون السنة ويعظموهنا ويدافعون عنها وحيتجون
داما؛ متدواترة وآحدادا ،صدحيحة أو ضدعيفة ،وميدزوا بدني السدنن
هبا .فكان ْلدم معهدا التوثيدق والتح يدق وجعلدوا ْلدا أقس ً
الدديت دالالهتددا قطعيددة والدديت دالالهتددا ظنيددة ،كمددا ذكددروا ال درائن الدديت تصددرف العمددل عددن ظدداهر السددنن .وذكددروا كدذلك
األسددباب الدديت متنددع مددن االحتجدداج بددبعض السددنن ،كمددا عدوا بددني األحاديددث الدديت ظاهرهددا التعددارض ،فأعملوهددا ومل
يهملوها.
ول ددد أ ددع العلم دداء عل ددى قض ددية تبي ددني الس ددنة لألحك ددام اجململ ددة ال دديت وردت يف ال ددرآن الك ددرمي ،وأن الس ددنن
الصحيحة ُ صص اآليات العامة ،وت يد بعض اآليات املطل ة.
ول د اختلف العلماء يف است الل السنة بأحكام مل تذكر يف ال رآن الكرمي ،واحلق أهنا اندرجت حتت قواعد
كلية وأصول عامة جاء فيها األمر بإتباع الرسول (ص) قُ ْل إِ ْن ُكنْتُ ْم ُِحتبُّو َن اللَّهَ فَاتَّبِ ُع ِوين ُحيْبِْب ُك ُم اللَّهُ [آل
عمران.]05:
وم ددن أمثل ددة األحك ددا م ال دديت اس ددت لت هب ددا الس ددنة :السد دواك ،واآلذان ،وال ددنجه ،والش ددغار ،واجلم ددع ب ددني املد درأة
وعمتها ،والتعزير ،والردة ،وغري ذلك كثدري.
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني.
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فهرس المصادر والمراجع
 -1أثر احلديث الشريف يف اختالف األئمة الف هاء ،ط الثانية .حممد عوامة.
 -2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،ط دار الكتب العلمية .ابن دقيق العيد.
 -3اإلحكام يف أصول األحكام ،ط األوىل .ابن حزم الظاهري.
 -4اإلحكام يف أصول األحكام ،ط 5233ه5283/م .اآلمدي.
 -5أحكام ال رآن ،ط 5233ه5283/م ،حممد بن إدريس الشافعي.
 -6أحكام ال رآن ،ط 5245ه4333/م ،دار الكتاب العريب ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب.
 -7أحكام الوقف ،مكتبة الث افة الدينية ،ال اهرة ،أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين اخلصاف.
 -8أحكام الوصايا واألوقاف ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،د .حممد مصطفى شليب.
 -9إرشاد الع ل السليم إىل مازيا ال رآن الكرمي ،دار إحياء الرتاث العريب .أبو السعود حممد بن حممد العماري.
 -11أفعال الرسول (ص) ودالالهتا على األحكام الشرعية ،ط األوىل .د .حممد سليمان األش ر.
 -11أصول السرخسي ،دار الفكر5050 ،ه5270/م.
 -12االعتصام بالكتاب والسنة ،ط األوىل .الشاطيب.
 -13اإلعالم .ط السادسة .خري الدين الزركلي.
 -14أعالم املوقعني عن رب العاملني ،دار الباز .ابن ال يم اجلوزية.
 -15أمايل الدالالت وجمايل االختالفات ،ط دار احملمدي .د .ولد بيه.
 -16أنوار التنزيل وأسرار ،دار اجليل ،البيضاوي.
 -17بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ،جامعة أم ال رى ،مركز إحياء الدرتاث اإلسدالمي ،أبدو الثنداء حممدود
األصفهاين ،حت يق د .حممد مظهر ب ا.
 -18تدريب الراوي ،ط الثانية ،السيوطي.
 -19تنوير احلوالك شرح موطأ مالك ،دار الفكر ،السيوطي.
 -21توثيق السنة يف ال رن الثاين اْلجري أسسه وا اهاته ،ط األوىل ،د .رفعت فوزي عبد املطلب.
 -21الثبوت والشمول يف الشريعة اإلسالمية ،رسالة دكتوراة يف أصول الف ه ،د .عابد السفياين.
 -22جامع األصول يف أحاديث الرسدول ،دار البيدان ،مكتبدة احللدواين ،مطبعدة املدالح ،جمدد الددين أبدو السدعادات
ابن األثري اجلزري.
 -23اجلامع ألحكام ال رآن ،ط الثانية5074 ،ه5214/م ،ال رطيب.
حممد أبو زهو.
 -24احلديث و احملدثون،ط مطبعة مصرّ ،
 -25احلط د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة يف ذك د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددر الص د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددحاح الس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددتة ،دار الكت د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددب العلميد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة،
أبو الطبيب صديق ال نوجي.
 -26الرسالة ،دار الفكر ،حت يق وشرح األستاذ أمحد حممد شاكر الشافعي.
 -27رسالة خمتصرة يف أصول الف ه ،مطبوع مع منهج السالكني ،ط 5022ه5272/م ،السعدي.
 -28رفع املالم عن األئمة األعالم ،ابن تيمية.
 -29الروض املربع ،ط السادسة ،دار الفكر ،البهويت.
 -31زاد املستن ع -مطبوع مع الروض املربع -احلجاوي.
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زاد املعاد يف هدي خري العباد ،املكتبة العلمية ،دار الباز ،ابن قيم اجلوزية.
س ددبل الس ددالم ش ددرح بل ددوغ امل د درام ،مكتب ددة مص ددطفى الب ددايب احلل دديب ،ط 5072ه5223/م حمم ددد إ اعي ددل
الصنعاين.
السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ،املكتب اإلسالمي ،ط 5231ه 5281/دار مصطفى السباعي.
سنن أيب داود ،مراجعة حممد حمي الدين عبد احلميد ،ط دار إحياء السنة النبوية.
سنن الرتمذي ،دار الفكر5233 ،ه5283/م.
شرح األسنوي على املنهاج،ط حممد علي صبيح.
شرح البدخشي على املنهاج ،ط حممد علي صبيح.
شرح صحيح مسلم ،ط دار الفكر ،النووي.
الشريعة اإلسالمية وف ه املوازانات ،ط األوىل 5245ه دار ابن حزم ،عبد اهلل الكمايل.
صحيح البخاري ،ط 5237ه5287/م دار ال لم.
صددحيح سددنن أيب داود ،ط 5232ه5282/م ،مكتددب الرتبيددة الع دريب لدددول اخللدديج ،حممددد ناصددر الدددين
األلباين.
صحيح مسلم ،ط الثانية 5024ه5274/م دار إحياء الرتاث العريب.
الطب ات الكربى ،دار صادر ،دار الفكر ،حممد بن سعد.
عمل أهدل املديندة بدني مصدطلحات مالدك وآراء األصدوليني ،ط األوىل 5027ه5277/م ،دار االعتصدام،
د .أمحد حممد نور سيف.
الفتاوى ،إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد5028 ،ه ،أمحد ابن تيمية.
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،السلفية ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،ابن حجر العس الين.
الف ه الدعوي مسامهة يف التأصيل ،دار ال لم ،الكويت ،د .سعد الدين العثماين.
الفكر السامي يف التاريخ الف ه اإلسالمي ،املكتبدة العلميدة باملديندة املندورة ،ط 5022ه  ،حممدد بدن احلسدن
احلجوي الثعاليب الفاسي.
ال رآنيون وشبهاهتم حول السنة ،مكتبة احلرم النبوي الشريف ،خادم حسني إْلي خبه.
ال درائن الصددارفة لألمددر عددن ح ي ددة وأثددر ذلددك يف الفددروع الف هيددة ،رسددالة ماجسددتري – غددري مطبوعددة -حممددد
احليفان.
كيف نتعامل مع السنة النبوية معامل وضوابط ،ط السابعة ،دار الوفاء املنصورة ،د .يوسف ال رضاوي.
لسان العرب ،ط األوىل ،املطبعة األمريية ،ابن منظور اإلفري ي اخلزرجي.
اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب ،حت يق :د .حممدد فضدل عبدد العزيدز املدراد ،دار الشدروق -جددة ،علدي
بن زكريا املنبجي.
اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ،دار السالم للنشر والتوزيع ،وضعه حممد فؤاد عبد الباقي.
ما متس إليه حاجة ال اري إىل صحيح البخاري ،دار الكتب العلمية ،النووي.
مبادئ الف ه اإلسالمي ،دار النهضة العربية ،ال اهرة5235 ،ه5285/م ،د .حممد ال اسم.
املبسوط ،دار املعرفة5232 ،ه5282/م ،مشس الدين السرخسي.
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جمل د د ددة جامع د د ددة أم ال د د ددرى للبح د د ددوث العلمي د د ددة احملكم د د ددة ،الشد د د دريعة والدراس د د ددات اإلس د د ددالمية ،الع د د دددد ،58
5252ه5228/م .مدخل لدراسة األحكام .
احملدددث الفاصددل بددني ال دراوي وال دواعي ،دار الفكددر ،ط األوىل 5025ه5275/م ،احلسددن بددن عبددد الددرمحن
الرامهرمزي.
املستدرك على الصحيحني ،ط الكتاب العريب .النسابوري.
املسند ،املكتب اإلسالمي ،ط الرابعة ،أمحد بن حنبل.
معجم لغة الف هاء ،دار النفائس ،ط األوىل .د .قلعة جي ،قنيبدي.
املغين يف أصول الف ه ،حت يق د .حممدد مظهدر ب دا ،مركدز البحدث العلمدي وإحيداء الدرتاث اإلسدالمي ،جامعدة
أم ال رى .حممد عمر اخلبازي.
م دمددة ابددن الصددالح يف علددوم احلددديث -مطبددوع مددع الت ييددد واإليضدداح -املكتبددة السددلفية ،املدينددة املنددورة.
حت يق :عبد الرمحن حممد عثمان.
املواف ات ،دار ابن عفان ،حت يق :مشهور حسن سلمان ،أبو إسحاق الشاطيب.
املوطأ ،تعليق :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط دار إحياء الكتب العربية .مالك بن أنس.
نزهة النظر شرح خنبة الفكر ،حت يق عمرو عبد املنعم ،ط مكتبة ابن تيمية ،ابن حجر العس الين.
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،حت يق طاهر الزواوي -حممود الطناحي،
ابن األثري اجلزري.
نيل األوطار شرح منت ى األخبار ،دار اجليل ،ط 5270م ،حممد بن علي الشوكاين.
هداية الراغب شرح عمدة الطالب ،املكتبة الفيصلية ،مكة املكرمة ،حت يق :حممد بكر إ اعيل ،عثمان بن
أمحد النجدي احلنبلي.
هد د د د د د د د د د د د د د د د د دددي السد د د د د د د د د د د د د د د د د دداري م دم د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة فد د د د د د د د د د د د د د د د د ددتح الب د د د د د د د د د د د د د د د د د دداري ،املكتبد د د د د د د د د د د د د د د د د ددة الس د د د د د د د د د د د د د د د د د ددلفية،
ابن حجر العس الين.
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