
 

 

 

 

 األدلة اليقينية

 عىل حفظ السنة النبوية

 

 



 

 

 

 املقدمة 

 

 نا رضاه , ويكتبنا به من الشاكرين.غ  لّ با ي  , محد   احلمد هلل فاطر السموات واألرض

والصالة والسالم عىل إمام األنبياء واملرسلني , وعىل أزواجه أمهات املؤمنني , وعىل 

 ذريته املطهرين .

, وال يكاد يوجد مسلم عىل  د من املسلمني ما هي سنة النبي أما بعد : فال خيفى عىل أح

ما حيفظه ويعرفه وينقله . وكيف ال يكون ذلك ؟! وهي  وجه األرض إال وعنده من أخباره 

منهج نبيهم املجتبى , وسرية حبيبهم املصطفى , وهداية هادهيم ومبلغهم وحي رهبم : صىل 

  اهلل عليه وسلم أفضل وأتم صالة وسالم !

,  خيتلف املسلمون يف أمهية السنة النبوية يف التعرف عىل معامل دين اإلسالمال ولذلك ف

أهنا املصدر الثاين من مصادر الترشيع مع القرآن الكريم , وأن هذين ال يوجد عامل جيهل و

 ع  ما يتفر  و, كاإلمجاع والقياس , الترشيع صادر )القرآن والسنة( مها مرجع بقية ماملصدرين 

 ا .عنه

لبناء  ء , هي والقرآن الكريم , فال قيامإذن فمكانة السنة من الدين مكانة القاعدة من البنا

 . كليهام بغري الكتاب والسنة وال بقاء له الرشيعة اإلسالمية 

هذه هي مكانته من الدين , حتى جيب أن نقول عنه هو واألصل األول )القرآن  وأصل  

, وال أقول إن هذا القول يصح أن ي قال , بل أقول : هو الواجب  كلهين الكريم( : إهنام مها الدّ 

القطعي الوجوب = ال يصح أن يكون حمال للشكوك والريبة , بل ال يصح أن يكون مظنونا 

ا به برتجيح ظني , وال بد أن يكون أمرا يقينيا  , عند عموم املسلمني ؛ ألنه من أصول مقطوع 

  تكون يقينية . أن  الدين اليقينية , التي ال يصح إال

ومع هذه املكانة العظمى للسنة النبوية يف دين اإلسالم , ومع يقينية هذه املكانة ؛ إال أن 



 

 

العناية بإثبات هذه العقيدة اليقينية لعموم املسلمني ما زال مفتقرا إىل تكميل , بل ما زال 

يك يف السنة , مفتقرا إىل تأصيل جديد , واحتجاج من نوع مستحدث ؛ ليواجه به التشك

 خاصة يف العرص احلديث .

لقد كانت أكثر جهود العلامء قديام , فيام يتعلق بمكانة السنة من الترشيع , تكاد تنحرص 

يف بيان حجية السنة , وخاصة حجية خرب اآلحاد , وهل هو حجة يف األصول والفروع أم يف 

بوا يف ذلك البحوث الكثرية , الفروع فقط ؟ وهل هو يمكن أن يكون يقينيا أم ال يمكن ؟ فكت

 بل املصنفات املفردة قديام وحديثا .

ا ال شك يف عظيم أمهيته , ويف مسيس احلاجة  ا ونقاش  وهذا البحث الذي أوسعوه َدرس 

 إليه ؛ لكنه ال حييط باملطلوب جتاه هذا املوضوع الكبري املتشعب , وال يتناول مجيع أطرافه !

ة قد يستند إىل عدم حفظها , إما بدعوى تفل ت يشء منها فمثال : التشكيك يف حجية السن

, مع عدم القدرة عىل التمييز بينهام , وإنكار قدرة بتها بسقيمها اوضياعه , أو بدعوى اختالط ث

 علوم احلديث النبوي ومنهج املحدثني النقدي يف تنقيتها ويف فصل ثابتها عن غري الثابت .

ر إليها آنفا , فكان غالبه حول بيان حجيتها أو مراتب أما نقاش العلامء يف البحوث املشا

من ال يشكك يف  وكان يدور بنياحلجية بناء عىل اختالف مراتب النقل )كاملتواتر واآلحاد( , 

 ثبوهتا مثل هذا التشكيك العام , وإنام يعارض : إما يف وجوب املصري إليها مع وجود القرآن ,

)يقينية أو يعارض يف مرتبتها من االحتجاج  اهلداية التامة ,العتقاده كفاية القرآن وحده ببيان 

)العلميات ويف أبواب االحتجاج وعدمه أو ظنية( , وهل حيتج بالظني منها أو ال حيتج , 

 .والعمليات(

ويف العرص احلديث : خرج بحث هذه املسائل عن حلق التعليم املتخصصة , وعن 

, وإىل )مرئية ومسموعة ومقروءة( م املختلفة قاعات الدرس العلمية , إىل وسائل اإلعال

. فأصبح التشكيك يف ثبوت السنة , وبالتايل يف حجيتها , مواقع الشبكة الدولية )النت( 

من املثقفني واملفكرين اإلسالميني , بل )مع  من عوام املسلمني , وكثرير  موضوع حديث عوامّ 



 

 

 !!  بعض العلوم الرشعية يفضعف تلقي العلم الرشعي( وصل إىل بعض املتخصصني 

لشك يف ثبوت كل حديث , ولسان حال لقد أصبحت قلوب بعض أبناء املسلمني تغيل با

ثابت أو غري ثابت , مع وجود أحاديث غري  الواحد منهم يقول : كيف أعرف أن هذا احلديث

دا ؟! ومارس بعض املثقفني واملفكرين ما يظنونه نق وأحاديث مكذوبة عىل النبي , ثابتة 

عقليا ملرويات السنة , فصارت قواعد القبول والرد خاضعة لألهواء ووجهات النظر اخلاصة 

مما يزيد يف الشك يف السنة ,  , التي ال تنطلق من قواعد علمية وال أصول عقلية صحيحة .

 عدم االطمئنان إليها !! ويوسع دائرة

أم بدعة ؟! وكيف  فكيف نطالب مسلام بأن هيتدي بالسنة وهو ال يدري هل هي سنة

فهو خري اهلدي وهو يقول لك : وكيف أعرف هديه ؟! وكيف  نقول له عليك هبدي النبي 

وزكاة وغريها , وهو ال  ة , والتي تشمل أركان دينه من صالةيطمئن أللوف األحكام الفقهي

  يشك يف كوهنا سنة  حًقا ؟!حيله فيها إىل بيان السنة التي جيدها يف القرآن , ون  

أن السنة حمفوظة حقيقة ذلك كان من أوجب الواجبات َطْمَأنة  قلوب أبناء املسلمني إىل ل

قدان , )1وأهنا حممية  من ضياَعِي : ) ,  ( واالختالط الذي ال يتيح متييز ثابتها 2( الَتـَفُلِت والف 

 من غريه .

نة , بل ال بد أن حفظ الس تفيد ترجيَح  ظنيةر  ذلك بأدلةر  هلم معرفة   َل وال يكفي أن حتص  

تكون أدلة  يقينية  تفيد اليقني بحفظها ؛ ألن حفظ السنة أصل  أصيل من أصول الدين , هو 

,  راسخة   ا للترشيع . وأصول الدين ال بد أن تكون يقينية  الذي يسمح باعتامدها مصدر  

عقيدة  سنة ال وحمكمة  ت رجع إليها املشتبهات , وهذا ال يمكن أن يتحَصل ؛ إال إن كان حفظ  

 ا هبا .مقطوع   يقينية  

ا : بل ال بد أن ن   هبا لعامة األفهام , وال َس وال يكفي ذلك أيض  ّهَل هذه األدلة , ونقر 

دة  , فال يفهمها إال املتخص   ها إال يف قاعات الدرس سمع أصداؤوال ت  , صون نجعلها معق 

يف قلب كل مسلم , وليس لدى العلمية ؛ ذلك ألن الثقة يف حفظ السنة جيب أن تكون ثابتة  



 

 

املتخصصني فقط . ومع شيوع الشكوك , وانتشار الشبهات )كام سبق( , وجب تيسري أدلة 

َر لكل مسلماليقني بحفظ السنة  َ أن ن وف  بأن سنة  برهان ا حيقق له القطع لعموم املسلمني , وتعني 

 شك وال ارتياب . حمفوظة ,  فال يدخله فيها النبي 

ا عىل علامء املسلمني وأصحاب التخصص منهم أن يراعوا هذه نعم .. لقد  أصبح لزام 

احلاجة اإليامنية األصلية , وأن حيققوا ألبناء املسلمني ثقتهم التي هم مضطرون إليها لكي 

يعرفوا معامل دينهم وأصول رشيعتهم وفروع أحكامها , ولكي ينعموا بسعادة القدوة احلسنة 

وا باالطالع عىل , ويستضيئوا  بسنة النبي  بمعرفة هدي سيد األولني واآلخرين , ويلتذ 

أو سرية حبيبهم وأخباره العطرة وِحَكمه الباهرة , دون أن ينغ ص عليهم شيئ ا من ذلك شٌك 

بهة .   ش 

لذلك حاولت أن أستخلص يف هذه الورقات أدلة تفيد اليقني تفيد حفظ السنة , 

لورقات رشطان ال بد من اجتامعهام فيها , ومها : إفادة . فألدلة هذه اويفهمها عموم املسلمني 

يف نحو هذا  العقول . ومها رشطان صعبان ؛ إذْ  اليقني ال الظن , وتيُسـر  فهمها عىل عامة

صف بعض القول بأنه : السهل املمتنع !!  و 

ة , ال عن كثري من األدلة : إما لكوهنا ظنية  ترجيحي جتاوزت   والسهولةِ  اليقينيةِ  ِي ولرشطَ 

تفيد اليقني . وإما لكوهنا عميقة  طويلَة التقرير , حتتاج ختصصا يف علوم السنة لَدْركها 

 واستيعاهبا .

لن يتوق ف عند ما جاء يف هذه الورقات  سهلةر  يقينيةر  ةر األذهان عن أدل   َق ـتُ ـفَ ـأن تَ  وال أشُك 

ع  لكل راغب يف الذب  عن سنة ال رْشَ , يريد شفاَء صدور   نبي , فمجال اإلضافة فيها م 

 !! حبيبهم املصطفى  ِي دْ يف ثبوت هَ  واسِ ْس الوَ  رِ هْ وقَ  إخوانه املسلمني من أمل الشّك 

 



 

 

 

 متهيد 

قسامن : األول : غري املسلمني , والثاين : هم املسلمون . ولكل  الُشكاك يف سنة النبي 

 قسم وسيلة إثبات خاصة به .

 يف السنة :  أما غري املسلمني ممن يشككون

فال بد من البداية معهم من دالئل النبوة العقلية , كأنواع إعجاز القرآن املختلفة , وغريها 

من دالئل النبوة العقلية الكثرية واملتعددة , التي ال تستلزم إيامنا باإلسالم لقبوهلا . حتى إذا 

ق بكتابه , دخل يف القسم ا بنبوة النبي هذا املناَقش  آمن  لثاين الذي سنفصل يف أدلة , وصد 

 حفظ السنة له .

 (وهم اليهود والنصارىيؤمن به ) كتابر  صاحَب  وقد ينفع يف هذا الباب , إن كان املدعوُ 

ا , أن حي   بالتشكيك يف منقوالته الدينية عن أنبيائه , بنفس تشكيكاته يف السنة النبوية ؛ اج  أيض 

إال ويف منقوالهتم من جنسه ما هو أشد وأطم   فإهنم ال يستطيعون ادعاَء مطعنر يف السنة ؛

 وأوضح .

لعدد من علامء املسلمني وغري املسلمني دراسات عديدة تبني الفرق الكبري يف درجة و

يف دفع شبه املشككني ؛ بأنه  ا, يمكن االنطالق منه الثبوت بني السنة وكتب أهل الكتاب 

                                 
-2/219) -قل القرآن وأمور الدين باب : كيف تم ن –انظر : الفصل يف امللل والنحل البن حزم  (1)

( , وإظهار احلق لرمحة اهلل 170-168( , واألجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة للقرايف)223

( , ومصادر النرصانية : دراسة ونقدا , للدكتور عبدالرزاق بن عبد املجيد 139-2/83اهلندي )

هبذا املوضوع , واألخري أحدث  ( , ويف الكتابني األخريين احتفال كبري488-157/ 1أ الرو )

 وأوسع .

ويف طبعة )الكتاب املقدس( لدار املرشق ببريوت , بإرشاف الرهبانية اليسوعية , مقدمة لكل سفر من 

أسفار العهد القديم والعهد اجلديد , تتضمن كل مقدمة منها دراسة عن درجة ثبوته , ويتبني من 



 

 

 موسى وعيسى عليهام السالم , رغم أسباب إن كان يؤمن بام ينقله عن الوحي املوحى به إىل

الرد العديدة التي تشكك يف صحة ذلك املنقول , فكان ينبغي عليه أن يوقن بصحة املنقول عن 

, إن سلمنا  يدعيه يف سنة نبينا  طعن؛ لكونه ساملا من تلك الطعون , ولكون كل  نبينا 

وجه يكون أقوى يف الطعن وأعظم يف  بوجوده وبقيامه بالطعن , فهو موجود يف منقوالهتم عىل

فده ذلك طعن ا يف منقوالته , فكان ينبغي أن ال يفيده طعنا يف منقوالتنا . إثارة الشك !  فإن مل ي 

ني يف السنة , وهم غري املسلمني .   هذا هو القسم األول من الشاك 

وموقن  عظيم , , ويصدق بالقرآن ال أما القسم الثاين : فهم املسلمون ممن يؤمن بالنبي 

بأدلة  اجلهل   هيقينَ  ل  زلزِ لكن ي  , ولذلك فهو مسلم .  من أن دين اإلسالم حمفوظ من الضياع

                                                                                               
كون هلا أسانيد تثبت صحتها , كالتي يعرفها املسلمون , قراءهتا ب عد تلك األسفار كل البعد عن أن ي

بل ما أبعدها عن ذلك . وليس عندهم من دعاوى إثبات بعضها إال ما هو َأوهى من بيت العنكبوت 

 أمام وسائل إثبات السنة لدى املسلمني .  

 ومن أدلة حفظ اإلسالم وخلوده إىل قيام الساعة : (1)

آل عمران:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ قوله تعاىل    -

فدلت هذه اآلية عىل أن اهلل تعاىل لن يقبل يف الدنيا من الناس دين ا غري دين اإلسالم , فدَل .  85

   ذلك عىل بقاء احلجة بدين اإلسالم عىل اخللق إىل قيام الساعة .

األحزاب:  چ ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ : وقوله تعاىل  -

آخر رسول يبعثه اهلل تعاىل إىل املكلفني  , وأنه  عد حممد بودلت هذه اآلية عىل أنه ال نبي .   40

 . مما يدل عىل حفظ رشيعته إىل قيام الساعة ؛ ألنه لو كان دينه سيضيع , للزم إرسال رسول بعده 

 يقيم به اهلل تعاىل به احلجة عىل الثقلني .

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ    ٱچ :  وقوله تعاىل -

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

. فدلت هذه اآلية أن دين اإلسالم سوف يظهر عىل كل  33 – 30التوبة:  چڤ  ڦ  

)عليه  األديان , مما يعني أنه سيزيلها كلها , وهذا مل يتحقق , ولن يتحقق إال بعد نزول عيسى



 

 

يف حفظ  ل إىل درجة الَريبفيِص عون  التشكيكات , وط   بهالُش  ه سهام  ثم قد تتناوش   ثبوهتا .

ال لعدم قناعته ؛  إىل رفض السنة مصدرا لالحتكام واالهتداء مما جيعله ينتهيالسنة , 

ويف القدرة عىل  ا يف حفظ السنة, ولكن شكً واالحتكام إليه يف االقتداء به  باستحقاق النبي 

 منها مما ال يثبت , كام سبق . املنقولِ  متييز ثابِت 

فاألدلة التالية كلها تقوم عىل قاعدتني , وإنكار واحد من األدلة اآلتية ال جيتمع مع هاتني 

 القاعدتني :

 ىل : أن الدين اإلسالمي حمفوظ من الضياع .األو

( اإلسالم  عاء  والثانية : أن املسلم لن يكون مسلام , وال يمكنه اد  
ر
عاء , مع اعتقاده )جمرَد اد 

ه يعتقد  ا لدينر بع  ت  ضياع الدين ؛ إذ كيف يكون م    العلم به . ه وعدمَ ضياعَ هو نفس 

رضة واحد منها ينقض هاتني القاعدتني اعولذلك كانت األدلة اآلتية كلها يقينية ؛ ألن م

 الراسختني ملن نخاطبه هبذه األدلة , وهو املسلم .

هذه الورقات يف مجع األدلة اليقينية عىل حفظ السنة النبوية , مما  ت  ْص َص قد َخ ولذلك ف

يف علوم السنة , وال إىل  صر ُص إىل خَت وفهمها يمكن أن يدركها كل مسلم , وال حيتاج إلدراكها 

. ومتييَز صحيِحها من باطلها  الذي به استطاعوا ِحْفَظ السنةِ النقد عند املحدثني  دراسة منهج

                                                                                               
السالم( . مما يدل عىل أن الدين سيبقى حمفوظا إىل ما بعد نزول عيسى )عليه السالم( , وهو )عليه 

 السالم( مل ينزل , واإلسالم مل يظهر عىل الدين كله , مما يعني أن اإلسالم حمفوظ حتى اليوم .

دل عىل ت, وهي  38حممد:  چېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ  وقوله تعاىل -

نرصة الدين واحلفاظ عليه ليس منوطا بجنس من الناس , وأنه لو ختىل عن نرصته شعب أو أمة  أن

فإن اهلل تعاىل سيحفظه بغريهم من شعوب األرض وأممها . مما يدل عىل أن حفظ اإلسالم عهد  

ا .  رباين , ال يمكن أن يتخلف أبد 

, ولن يظن املرء  نفسه مسلام أصال وهو ولوال أن حفظ اإلسالم هو الزم  اعتقاِد املسلم بأنه مسلم 

الدين , وألوردهتا يف أصل  يظن ضياع دين اإلسالم = لتوسعت يف الكالم عن أدلة حفظ

  , ال يف حاشيته !!  البحث



 

 

؛ لكن من غري يف احلقيقة وقواعده النقدية من أعظم أدلة حفظ السنة احلديث علم مع أن هذا 

املقبول أن نطالب الناس كلهم أن يكونوا علامء يف أحد أعمق العلوم وأشدها ختصصا )كعلم 

وهو اعتقاد حفظ السنة أال ,  همدينيف قلوهبم أصال أصيال من أصول حلديث( , لكي حيققوا ا

 النبوية ) عىل صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم( .

 

 فإىل أدلة حفظ السنة :



 

 

 

 الدليل األول عىل حفظ السنة  النبوية :

 اهلل : ا رسول  شهادة أن حممد   من لوازم أن حفظ السنة

ا أصل الدين األول : مها الشهادتان )شهادة أن ال إله إال اهلل , وشهادة أن أن  نعلم مجيع 

 عني ثالثة أمور تستوجبهات حممدا رسول اهلل( . ومن املعلوم أن شهادة أن حممدا رسول اهلل 

 :كل من عرف معناها لغة   ايدركه, ولغوًيا 

 التصديق . -1

 واعتقاد وجوب الطاعة . -2

 واملحبة . -3

قه يف أنه رسول  فشهادته تعني لغة  : أنه مدا رسول اهلل , فمن شهد أن حم اهلل  قد صد 

رِب  عن اهلل عز وجل , وأنه إذا أمره وجبت طاعته إذا ما أمره بأمر اهلل تعاىل , ومثل خْ ـم  تعاىل 

 هذا تنقاد القلوب ملحبته وتعظيمه بالفطرة .

ه مقبولة ؛ ألنه قد نقض أخَل بواحد من هذه الثالثة , فال تكون شهادتفمن ولذلك 

 :, وقال كالما ينقضه نقضا رصحيا خيالف داللته اللغوية أصال من أصوهلا 

 مع تصديقه يف كونه رسول اهلل .)وال يف حرف واحد( يب فال جيتمع التكذ -

عن اهلل تعاىل يبلغك  ه إناممع اعتقاد أن وال جيتمع اعتقاد عدم وجوب طاعة النبي  -

, ثم اعتقد عدم وجوب طاعته فيه , دون  فمن علم بأمره , وفرائضه رشيعة اهلل 

شك يف الثبوت , وال تأويل للمعنى , ودون ترك للطاعة معصية  كسال أو شهوة , بل 

مع اعتقاده أنه ال جتب طاعته يف ذلك األمر الواحد = فقد نقض شهادة أن حممدا 

 رسول اهلل , هبذا االعتقاد , حتى لو أطاعه ظاهرا .

ديَت إىل أنه وه بالنبوة , وخمتارِ مع اعتقاد أنه مصطفى اهلل تعاىل بالرسالة وال جيت - من به ه 

 مع بغضه وعدم حمبته . = خريي الدنيا واآلخرة 



 

 

وإذا تيقن ا واجبة  بمقتىض شهادة أن حممدا رسول اهلل ,  فإذا كانت طاعة رسول اهلل 

ينصح وهيدي بغري القرآن , فسوف ب وؤدّ رشد وي  كان يأمر وينهى وي    من كون رسول اهلل

 ه ألن حتقيق طاعته لن يتحقق إال بذلك ؛ حيث إنيدل ذلك عىل وجوب حفظ سنته ؛ 

, بة إال بطاعته يف كل ما بل َغ بهفلن تتحقق طاعته الواج,  مادام قد أمر بالقرآن وأمر بغري القرآن

غه إياه يف بل   طاعه يف أمرر من أ , وما أطاع رسوَل اهلل من القرآن وغري القرآن )السنة( 

 . الوارد يف السنةوهو ال يطيعه يف أمره , القرآن

واجبا بمقتىض شهادة أن  وكذلك القول يف التصديق : فإذا كان تصديق رسول اهلل 

كان خيرب بغري القرآن األخباَر العديدة : مما  حممدا رسول اهلل , وإذا تيقن ا من كون رسول اهلل 

سالفة , ومما يقع يف زمنه , ومما سيقع يف املستقبل, فسوف يدل ذلك عىل وقع يف األمم ال

عدم تصديق تلك وجوب حفظ سنته ؛ ألن حتقيق تصديقه لن يتحقق إال بذلك ؛ حيث لو 

 عدم تصديقه إال بخربه عن اهلل تعاىل يف القرآن الكريم وحده .األخبار سريجع يف النهاية إىل 

ان يتكلم يف هديه وإرشاده ودعوته وبالغه عن اهلل تعاىل ك وإذا كان من البدهيي أنه 

)عليهم الصالة بغري القرآن , كام هي طبيعة البرش , وكام هو حال مجيع األنبياء واملرسلني 

, وكام هو معلوم من تواتر النقل عنه لتلك األوامر والنواهي , والتي لئن شككنا يف والسالم( 

ال بعد , لتواتر األمة كلها عىل نقلها جيالكبري جدا وعها آحادها , فال يمكن أن نشك يف جمم

مواضع البلدان عىل ذكرها , كام تناقلت األمم والشعوب حتديد وتتابع املسلمني كلهم جيل , 

أوامر  عىل أن للنبي يقين ا وعلام رضورًيا = دل ذلك كله ومسمياهتا والبحار واألهنار 

ا ونواهي وإرشادات   ته وعلمهم إياها , وهي ليست من القرآن الكريم .قاهلا ألموأخبار 

األوامر والنواهي األخبار ويف تلك  النبي تصديق فكيف يمكن أن نحقق 

مل يكن لدينا السنة حمفوظة ؟! وإذا تلك واإلرشادات التي مل تكن من بالغ القرآن , إذا مل تكن 

ا من هاتاألخبار ومن تلك  مجلةر وسيلة ملعرفة  )يف أقل النواهي القصص ويك األوامر وبعض 

 ؟! تقدير( 



 

 

أو مل  نصدقه للطاعة الواجبة لو أننا مل و للتصديق الواجب وهل سنكون حمققني

 إال بام يف القرآن ؟!  نطعه 

حممدا رسول اهلل ؛ ألن أحد   هذا كله يدل عىل أن حفظ السنة ومن لوازم شهادة

يف كل وطاعته  النبي  تصديقيلزم بمقتضيات هذه الشهادة )وهو وجوب اعتقاد الطاعة( 

يرد فيه , مما يعني أن السنة لو  ى عنه , سواء ورد يف القرآن أو ملأمر به وهنخرب أخرب به وكل ما 

 سيمنعنا من حتقيق هذا الالزم ., فضياعها ضاعت 

اعتقاد وجوب الطاعة , فقد التصديق وفإن قيل : لكن اعتقاد ضياع السنة ال يناقض 

عنده صحة ذلك املنقول عن  فيام لو تثبتوطاعته ,  النبي  تصديقص وجوب يعتقد الشخ

 ؟  النبي 

ث عن ينفع يف احلدي هذا التقرير الوارد يف االعرتاض :هو أن نقول يكون اجلواب ف

ا شكً منه يف بعضها دون بعضها اآلخر . أما إذا أصبح  الشاكّ  بعض املرويات , وإذا كان شُك 

 وعدم تصديقه . , فقد بلغ به شكه عدم طاعة النبي كّلها السنة  يف

وحتقيق وجوب طاعته بام أخربنا به من القرآن , فنحن  وإن قيل : يتم تصديق النبي 

 نصدقه بالقرآن ونطيعه فيام جاء فيه من األوامر . 

ألن  يكون اجلواب : إن هذا ال يكفي أيضا لتحقيق )شهادة أن حممدا رسول اهلل( ؛

هي من  لكريم وطاعة فرائض اهلل تعاىل التي جاءت فيه :االقرآن الوارد يف رب اخلتصديق 

, وليس يف هذا عز وجل  له  طاعة  هلل تعاىل و تصديق   ت شهادة أن ال إله إال اهلل , فهومقتضيا

  ملا خيص شهادة أن حممدا رسول اهلل . التصديق والطاعة حتقيق  

وأوامَره , اهلل  كالمَ  الكريم كون القرآن يف تصديق النبي  تم  قد فإن قيل : لكن 

؟ قلنا : لكن مل تتم بذلك , وتَم حتقيق اعتقاد وجوب طاعته به  فتحقق تصديق النبي 

ذكرها يف قد وال تم تصديقه بأخبار نجزم أنه ال بد أن يكون  طاعته يف غري ما أمر اهلل تعاىل به !

به يف غريه,  ه : قد صدق النبي فواقع حال قائل هذا االعرتاض أن غري القرآن !  وكذ 
ر
يف يشء



 

 

يف يشء واعتقد عدم وجوب طاعته فيام يقطع هو نفسه أن له فيه  واعتقد وجوب طاعته 

أمرا غري القرآن الكريم , وبذلك يكون قد عارض بظاهر رأيه هذا مقتضيات شهادة أن حممدا 

 رسول اهلل . 

ا ر سول اهلل( اعتقاد بلوغ بعض أوامره ولذلك يبقى أن من لوازم )شهادة أن حممد 

ا عن املنسوب إليه وال يصح عنه . وهديه   إلينا , ممَيز 

, وسيأيت بسطه يف الدليل وحفظ مصادره متعلق  بكامل الدين  مهم وهلذا الدليل تتميم

, يتعلق ببيان أن السنة كانت مصدر ترشيع , فال بد أن تبقى كذلك األخري )الدليل السادس( 

 .ام الساعة إىل قي



 

 

 

 الدليل الثاين

أن أركان اإلسالم )بعد الشهادتني( , وعىل رأسها الصالة , وغريها من أصول 

األحكام : ال يمكن التعُّرف عليها , وال أداء واجب اهلل تعاىل فيها ؛ إال بالسنة . مما 

كيف  بنِي  ي ي  الذ ر  د  هذا الق  هو وٍر من السنة )يف أقل تقديّر( , د  ق   ظ  ف  ح   وجب اعتقاد  ي  

ظام   باين  امل قيم  ن  
 وأصول أحكامه .من ديننا  الع 

الكريم , ويعلمه املسلمون من دينهم علام يقينيا : األمر بالصالة , وأهنا  مام أمر به القرآن  ف

ا يزيل اللبسثاين أركان الدين . ومل يأت يف القرآ مل , و ن ذكر عدد الصلوات املفروضة ذكر 

وطها وأركاهنا وواجباهتا وسننها وعموم كل صالة , وال تفصيل رش عدد ركعاتيأت فيه 

, لكي  . فكنا يف أداء الصالة التي أمرنا اهلل هبا يف كتابه مضطرين إىل سنة النبي صفتها 

)يف أقل نستطيع أداء هذا الركن اجلليل من أركان الدين . مما يوجب اعتقاد حفظ هذا القدر 

يدين به سيستلزم ذلك ضياع الدين الذي  ؛ ألنه بغري اعتقاد حفظهالتقدير( من السنة النبوية 

, فة طريقة طاعته فيهاأمرنا بأوامر مع عجزنا عن معرقد املسلم , وسيستلزم أن يكون اهلل تعاىل 

چ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ بام ال يدخل يف الوسع , وقد قال تعاىل  هذا تكليف  يف و

 . 286البقرة: 

يف فريضة الصالة , فيصح تقريره عن بقية املباين بعد الصالة :  وهذا كام يصح تقريره

ا .  كالزكاة , والصوم , واحلج , وكثري من أصول األحكام سواها أيض 

اختالط الصحيح بغريه مع عدم  الفقدان , وضياعِ  فضياع السنة بأحد الضياعني )ضياعِ 

وهي أهم أحكام الدين , هذه األحكام كلها ,  القدرة عىل التمييز( : سوف يعني ضياعَ 

  ل اهلل بحفظه , والذي ال يستقيم إسالم  الدين , الذي تكف  هذا ضياع اعها هو ضيف
ِ
إال  املرء

هذا يصح بيقينه ففلزم لذلك أن يعتقد املسلم حفظ هذه السنن حفظا يقينيا ,  باعتقاد حفظه .

 , كام جيب أن تكون .وترسخ رسوخ اليقينيات الروايس يف قلبه  هذه األصول أن ترتفع مباين



 

 

 أركانَ  بني  التي ت  , هذه السنن  حفظِ  عليك اعتقادَ  ب  وجِ يعني : أن جمرد إسالمك ي  وهذا 

بحفظها ؛ ألهنا أصول  وجب عليك إسالم ك اليقنيَ الدين وأصول أحكامه الكبار , بل ي  

 اإلسالم , التي البد من حتُقِق اليقني يف ثبوهتا .

ياع السنة فقد كَذبنا القرآن الذي أخربنا ببقاء هذا الدين فلو اعتقدنا ض: وعىل هذا 

 ه ؛ ألن يف ضياعها ضياع الدين كله!!ظِ فْ وحِ 

التي ما عرفنا , بل إن اعتقاد ضياع السنة ال جيتمع مع إسالمنا وقيامنا بأركان اإلسالم 

 طريقة أدائها إال بالسنة .

  : , وهو عمران بن حصني ائهم وفقهالصحابة ِجل ِة أحد القوية وقد ذكر هذه احلجة 

وعمران  ( ,مسجد اجلامع)هذا املسجد  ينملا ب  » ي :ضالة املالكحبيب بن أبى فَ فقد قال 

إنكم لتحدثونا , جيد أبا ن  : القوم  فقال رجل من, فذكروا عنده الشفاعة , ابن حصني جالس 

: قال ؟ القرآن  قرأَت : وقال للرجل , فغضب عمران ؟! القرآن  نجد هلا أصال يف بأحاديث ما

, والغداة ركعتني , وصالة العشاء أربعا , فيه صالة املغرب ثالثا  فهل وجدَت : قال , نعم 

ألستم عنا ؟! تم هذا الشأن ذأخ منعف: قال , ال : قال ؟ والعرص أربعا ,  اواألوىل أربع

؟ أربعني دينارا دينار  كل أوجدتم يف؟!  اهلل صىل اهلل عليه و سلم يوأخذناه عن نب؟! أخذمتوه 

 نمقال فع, ال : قال ؟ القرآن  أوجدتم هذا يف ؟وكل كذا وكذا بعري ؟ ة اوىف كل كذا وكذا ش

 هل وجدتم يف. وأخذمتوه عنا , اهلل صىل اهلل عليه و سلم  يأخذناه عن نب؟ أخذتم هذا الشأن 

ام واركعوا ركعتني خلف املق؟ وجدتم طوفوا سبعا ,  چۓ  ڭ  ڭ  چالقرآن 

اهلل صىل  يوأخذناه عن نب؟ ألستم أخذمتوه عنا ؟! من أخذمتوه ع؟ القرآن  أوجدتم هذا يف؟ 

 ال جلب وال جنب وال شغار يف: وجدتم ىف القرآن : فقال . بىل : قال ؟ اهلل عليه و سلم 

ال : سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يقول  فإين: قال عمران , ال  : قال؟ اإلسالم 

مج  چ كتابه  أسمعتم اهلل تعاىل يقول ألقوام يف. اإلسالم  وال شغار يف, وال جنب , جلب 

جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ   



 

 

 42املدثر:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  جع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  مف  ىف  يف     حق   

الشفاعة نافعة دون ما : عنه يقول  بن حصني رىض اهللفأنا سمعت عمران : قال حبيب .  48 -

وجاء يف رواية احلسن البرصي عن عمران ريض اهلل عنه يف هذا اخلرب , أن  . «سمعونت

                                 
 أي : إن الشفاعة تنفع كل أحد ؛ إال هؤالء الكفار الذين سمعنا خربهم يف كتاب اهلل تعاىل . (1)

)رقم  –وفيه اختصار  –( , وأبو داود 4/331يخ الكبري خمترصا جدا )أخرجه البخاري يف التار (2)

( , وحممد بن نرص املروزي يف تعظيم قدر الصالة )رقم 836( , وابن أيب عاصم يف السنة )رقم 1561

( , 547رقم4130-12/4129( , والطرباين يف الكبري )116( , والروياين يف مسنده )رقم 1081

ـَرد بن أيب ا ناِزل , عن حبيب بن أيب فضالة , عن عمران بن حصني .من طريق ص   لـم 

وكذلك شيخه . لكن شيخه وصفه ابن « , مقبول»ورصد بن أيب املنازل : قال عنه احلافظ يف التقريب :  

( , ومثله يف شهرته , وتقدم طبقته , وإخراج أيب 3/107معني بأنه مشهور , كام يف اجلرح والتعديل )

( , وعدم جرحه = مما يشهد 4/138عن حديثه , وذكر ابن حبان له يف الثقات )داود له مع السكوت 

 لكونه أرفع مما ذكر احلافظ , وأنه يستحق االحتجاج بحديثه .

 وعىل كل حال فهذا اإلسناد متابع بام يدل عىل ثبوته : 

م يف ( , واحلاك248-7/247( , وابن حبان يف الثقات )369رقم12/4090فقد أخرجه الطرباين ) 

( , وأبو ذر اهلروي يف ذم 355-1/354( , وأبو القاسم التيمي يف احلجة )110-1/109املستدرك )

( , بإسناد ثابت إىل عقبة بن خالد الَشن ي البرصي , عن احلسن 249رقم 168-2/166الكالم )

 البرصي , عن عمران بن حصني .. بنحوه .

( , 6/444البرصي : ترجم له البخاري يف الكبري ) وهذا إسناد جيد : فعقبة بن خالد العبدي الشني 

( , 248-7/247( , وابن حبان يف الثقات )6/310وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )

 1721/ 3( , واخلطيب يف املتفق واملفرتق )3/1348والدارقطني يف املؤتلف واملختلف )

ة بحاله , حيث قال يف املستدرك ( , وغريهم . ووثقه احلاكم توثيقا يدل عىل علم وخرب1094رقم

مع »عقب حديثه هذا :  عقبة بن خالد الشني : من ثقات البرصيني وعبادهم , وهو عزيز احلديث , جي 

وذكره يف معرفة علوم احلديث يف موطنني منه بالتوثيق أيضا « , فال يبلغ متام العرشة: حديثه 

(624,693. ) 



 

 

ثم قال ! أحياك اهلل , أحييتني , جيد يا أبا ن  » بعد هذا احلوار : لعمران  قالهذا الرجل 

 . !!«كان من فقهاء املسلمني حتى, فام مات ذلك الرجل : البرصي احلسن 

َر هذه احلجةو اد و  أحد علامء أتباع التابعني وهو عبد املجيد بن عبد العزيز بن أيب رَ  كر 

يقول اهلل عز   .ته السنة , وفس   األمورِ  فيه مجل   نزل القرآن , فنزلتأ  : », حيث قال #( 206)ت

ا ,  وما يقال يف وفست السنة حدودها وركوعها وسجوده,  چڱ  ڱچ وجل : 

 فَس ر والغنم , ومل ي  ثم فست السنة ما قال يف  اإلبل والبق چڱ   ں  چ ذلك . وقال : 

كل ما فيه , وفسته   القرآن  فَس وقد جاء يف القرآن من مجل  الطالق ما مل ي   .ذلك القرآن 

                                                                                               
د  كام يف  –عان عن احلسن البرصي : أخرجه مسدد يف مسنده وهو متابع أيضا : من عيل بن زيد بن ج 

(, 3576رقم52-9/51( , والبزار يف مسنده )245رقم1/191) –إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي 

وهذا احلديث ال نعلم أحدا يرويه عن احلسن عن عمران إال عيل بن زيد , وقد اختلف »وقال عقبه : 

 « ., وقال بعضهم : عن احلسنعن عيل : فقال بعضهم : عن أيب نرضة 

 ومع االختالف يف عيل بن زيد بن جدعان ؛ إال أنه ما زال ممن ي عترب به , خاصة عن احلسن البرصي . 

وأما االختالف الذي أشار إليه البزار , فيبدو أن عيل بن زيد نفسه كان يروي اخلرب مرة عن احلسن ,  

ن حصني : وأخرجه من هذا الوجه : اآلجري يف ومرة عن أيب نرضة املنذر بن مالك عن عمران ب

( , والبيهقي يف الكربى  67, 65رقم136-1/1/232( , وابن بطة يف اإلبانة )98الرشيعة )رقم

(2/94. ) 

والذي يؤكد أنه اضطراب من عيل بن زيد بن جدعان : ما جاء عند عبدالرزاق يف املصنف  

( , وابن 65رقم233-1/1/232بانة )( , ومن طريقه أخرجه : ابن بطة يف اإل20474)رقم

( , من طريق معمر , عن عيل بن زيد بن جدعان عن أيب نرضة أو غريه .. 1/151عبدالرب يف التمهيد )

 به , هكذا عىل الشك والرتدد .

 ألصح أنه عن احلسن البرصي , لوجود املتابعة عليه .او 

 وبذلك يصح هذا األثر عن عمران بن حصني ريض اهلل عنه . 

 هذه الزيادة ثابتة من رواية عقبة بن خالد الشني , والتي سبق خترجيها . (1)



 

 

 .آن , وفسته السنة قر كل ما فيه الفَس السنة. وجاء يف القرآن من  مجل احلج والعمرة ما مل ي  

وهذه األصول كلها فسته السنة .  , وكل ما مل يفس القرآن مما فيه .واجلهاد  والصيام كمثل 

بالقرآن عن معرفة السنة , ومل يستغن بالسنة عن  ومل  يستغن الدين  , من أصول الدين ومعامله 

  . «معرفة القرآن

ان ملجيئها جميئ ا عاما , ينقله العامة من العامة , فإن قال قائل : إنام آمنا بصفات هذه األرك

لزم بقبول أخبار اآلحاد وروايات األسانيد ؟  وهذا ال ي 

قلنا : هذا دَل عىل أنك تقبل مع القرآن بيانا من خارجه , وأنك اعرتفت بحاجة القرآن 

أنك اعرتفت  هلذا البيان . وهذه أول فائدة نستفيدها من إقرارك هذا , وهو )احلاجة التامة(

 اعرتافني :

ة من العامة , وأن األول : أنك أثبَت ِحْفَظ نوعر من السنن غري القرآن , وهو ما نقله العام  

ن منه عىل ذ كر ال يقبل فاحفظ هذا  هذا ممكن  حصوله مع تطاول األزمان . وِعه وعيا تاًما , وك 

دالل حلفظ بقية السنن , ومنها املنقول , وانتقل لبقية األدلة لتجد فيها االستالتغافل والنسيان 

 بأخبار اآلحاد .

 فائدتان« : حاجة القرآن الكريم املاسة إىل بيان السنة», و «حْفظ  نوع من السنن»و

آلخر من السنن القسم انا هنا ؛ ألن األدلة التالية سوف تكفينا يف إثبات ِحْفِظ انتكفيجليلتان 

نَكر ِحْفظ ها يف هذا التعقيب   حفظِ  يكفينا اآلن إثبات  ؛ إْذ  التي ي 
ر
العقل ال من السنن , وأن  جزء

ا ينكر  ا مطلق  غمَ  بعضِ  ظَ فْ حِ إنكار  األجيال وتتابع  ِب عاق  وتَ عليها األزمان  تطاولِ  السنن , ر 

 القرون !!

: البد أنك ال تشك يف ثبوت تفاصيل هيئات الصالة التي نقلتها األمة جيال بعد  الثاين

                                 
 ( .1/357احلجة يف بيان املحجة أليب القاسم التيمي ) (1)

؛ ولكني أحببت ذكرها لتعم  ينفع بعض الناس دون بعض ذيقدر من العمق ال هذه الفقرة ويف (2)

 هذا البحث . مع عدم احلاجة إليها , بام سواها يف الفائدة , 



 

 

ةر عن عامة جيل ؛ وأنك  , وهو )كام تقول( استفدَت من نقلها اليقني ؛ ألنه عندك نقل  عام 

كذلك . والعادة جرت أن املنقوالت إذا أفاد جزء  منها اليقنَي , فال يمكن أن يكون ما سوى 

اليقني منها كله ال يفيد إال الشك أو الرد  , بل ال بد من وجود احلالة الوسط , وهي ما ال يفيد 

 وأ وهو ما يفيد العلم النظري املستفاَد من نقل العامة عن العامة , )الرضورَي( اليقنيَ 

إْذ مل جتر العادة أن يكون جنس  واحد  من املنقوالت تتفرق عىل الطرفني النقيضني  غلبة الظن ؛

 الذي قد فام هو نوع السنن عندكوعدم القبول ولو بغلبة ظن( ! , )أعىل درجات اليقني والرد 

  يف الظنيات . لعمَل ا , أو غلبَة الظن املوجبةَ  النظرَي  يفيدك العلمَ 

لتمييزه عن املردود  طريقةر  هذا النوع , واإلقرار بوجوب وجودهذا يوجب عليك بيان 

  من السنن .

أنك أثبَت أن القرآن حمتاج إىل بيان السنة يف أهم أركان اإلسالم ومبانيه العظام , :  لثالثا

واإلحكام  يقتيض أن األصول إذا جاء بياهنا يف  كون حمتاجا إليها فيام دون هذه .فكيف ال ي

يف  مةِ كْ احلِ من . وليس من اإلحكام وال ىل أن ي وكَِل اهلل تعاىل بياهنا إليها وْ السنة , فالفروع أَ 

 
ر
ل   ه  ـ: أن ي وكِل الل يشء و بنفسه ه تعاىل بياَن أصوِل دينه للسنة , يف حني أن فروع دينه يتوك 

وهذا التقرير  يعني : أنه جيب عليك االعرتاف بأن بيان الفروع )األصل فيه( أن ي وكله . بياهَنا 

 األصول إليها . وتفسري اهلل تعاىل للسنة , كام أْوَكَل بياَن 

يَت بيانَ ف من خرب العامة عن األحكام )من صالة وزكاة وصيام وحج( أصول  إذا تلق 

                                 
الرضوري من اليقني : هو ما ال حيتاج إىل تأمل وتفكري الستقراره يف النفس , مثل اليقني من طلوع  (1)

النهار من رؤية الشمس يف وسط السامء , ومثل اليقني بصحة مواضع البلدان التارخيية : كمكة 

  ر التاريخ .واملدينة ودمشق والقاهرة , وأهنا هي هي تلك املدن املعروفة منذ فج

العلم النظري :هو اليقني الذي ال تصل إليه إال بعد التأمل والتفكري , مثل أن أقول لك :  (2)

, فإنك لن تصدق هذا اخلرب حتى تقوم بحساب هذه األعداد , فإذا حسبتها  10=  2+2+2+2+2+2

  , أيقنَت من صحة اخلرب .



 

 

؛ إال يف أخبار اآلحاد وروايات األسانيد فيه الفروع  ن جتد بياَن عامةِ كام تقول , فلالعامة , 

املنقولة يف كتب السنة . فإذا مل تقبل بياهنا يف السنة , فقد حكمَت عىل نفسك باجلهل بمراد اهلل 

وهذا يوجب احلكم بضياع معامل الدين وأنك لن تعرف كيف تطيع اهلل تعاىل فيها , فيها , 

كالم اهلل تعاىل يف القرآن الكريم , وأنت تنفي ذلك عن نفسك , بإسالمك وبالعجز عن فهم 

 وتصديقك حلفظ الدين ! 

 



 

 

 الدليل الثالث

 

حاجة القّرآن الكّريم املاسة لبيان السنة النبوية , وعدم القدرة عىل متام فهم كتاب 

ه الرضورَي والواجب  إال هبا . مما ي وج     ب  اهلل العزيز فهم 
م   ة ؛ لكي يتمَ نالُس  ظ  ف  ح  ه  هبا ف 

 القّرآن الكّريم .

:  , كام قال تعاىل لنفهم معانيه ولنتدبره ربنا  أنزلهمن املعلوم أن القرآن إنام إذ 

چ چ ). وقال سبحانه [29]ص: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

فهمه بعمق كبري , الستخراج ِحَكِمه . واملقصود من التدبر , هو :  [82]النساء:  (چ

 مراده سبحانه . َوفَق  اهلل تعاىل ء بنوره , وعبادةِ بأحكامه , واالهتدا ورشائعه , للعمل

والوصول إىل الفهم الصحيح والعمق املطلوب يف إدراك معاين كتاب اهلل تعاىل ال 

داللة يقينية , تدل يقينية أمور ثالثة  ذلكويدل عىل يمكن الوصول إليه بغري السنة , 

 :وفهمه , وهي الكريم من أجل بيان القرآن ة النبويالسنة  عىل احلاجة املاسة إىل

قد دَل عىل أن السنة النبوية مفّسة  له , بل أن األول : القرآن الكريم نفسه الدليل 

عي االكأعظم وظيفة للسنة هي بيان القرآن ورشحه  تفاء بالقرآن عن السنة ؛ ليكون مد 

ا بنتيجته    :  , إن صدق يف االحتجاج بالقرآن  ملَزم 

َ لنا ربنا قف , وأن ذلك  أن بيان القرآن وتفسريه موكول  إىل النبي  د بني 

,  القرآن عليهاهلل تعاىل , وألجل ذلك أنزل  التفسري والبيان هو أعظم وظيفة للنبي 

ا وذلك كله يف قوله تعاىل: ما أنزل اهلل .  حدودَ للناس ويبني ,  ومعاينَ  ليبلغه حروف 

. ويف [44 اآلية من لنحل:]ا (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

 . [64]النحل: (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب)قوله سبحانه: 

, وأن معرفة مراد اهلل  تبني أن َفهم القرآن ال يمكن بغري بيان النبي  اآلياتهذه ف



 

 

 وجوب حفظ السنة ؛ , فدل ذلك عىل يتم  إال بالتفسري النبوي هلا  من كتابه العظيم ال

 بغري حفظ السنة .ألن فهم القرآن ال حيصل 

َ أن بيانه  فعىل كل من آمن بالقرآن أن يؤمن أن بيانه حمفوظ ؛ ألن القرآن نفسه بني 

نزل القرآن موكول  إىل السنة , فضياع هذا البيان سيعني العجز عن فهم القرآن  كام أراد م 

 . , والعجز عن فهمه يعني ذهاب أثره وغياب هدايته)وهو اهلل تعاىل( 

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) الكريمة اآليةه منطوق هذبل  

بّيـنَـه  للناس , وهذا الرتتيب  [44 اآلية من ]النحل: يقول : لقد أنزلنا القرآن عليك يا رسولنا لكي ت 

ّزَل القرآن  ألجله !! إذ قد  ي لقي يف األوهام )قبل التأُمل ( أن  بياَن السنة هو األصل الذي ن 

لسنة بالقرآن , جلاء تعبريهم املبارش التفسريية لعالقة ال لو أراد البرش أن ي عرّبوا عن

بّيـنَـه  »الرصيح بنحو قوهلم:  َفّسَ القرآَن و ت  فيكون َبـّيـن ا هبذا «, إنام جاءت السنة لكي ت 

ما هي السنة  وأن, الرتتيِب البرشّي والتعبرِي الصحيح للمخلوقني أن األصل هو القرآن 

. لكن  إعجاَز كالِم اهلل تعاىل اكتفى لتقرير واألمهية  رِ دْ التايل للقرآن يف القَ  الَفْرع والَتَبع إال

هذا األمر الذي ال حيتاج إىل بيان )وهو أن القرآن هو األصل( بإشارة داللتني : األ وىل : 

الكالم ختصيص  الّذْكر )وهو القرآن( يف هذا السياق بكونه هو امل ـنَزل , والثانية : بأنه هو 

ح  فهو الكالم , و املفَس والقول  املبـنَي   يف العادة املبَيـن  يف العادة هو األصل , وأما الرَشْ

ه .  حاشية  األصل  وَفْرع 

ه البالغي لكن َبِقَي ذلك الرتتيب  القرآيُن العجيب  نَوِه هبا و, بِسّ بداللته الغريبة الـم 

ا , والتي ت وهم بأن السنَة هي الغاي ه وال كشفنا عن ة  من إنزال القرآن , آنف  مل نفك  رِِسَ

يمغزاه ! إذ الذي  يِه إال من معنى هو يف احلقيقة  العجيب هذا الرتتيب   هيؤد  معن ى ال يؤد 

توَصل إليه إال به : فهو ي  , هو بتلك العالقِة القويِة الوشائِج  ِشيد  ومغزاه العميق ال ي 

َل عىل أن  القرآَن و,  العميقِة الصالِت بني القرآن والسنة )وهو التي َتِصل  إىل درجة أن َتد 

ـَحّقـقر الغرَض من إنزاله ؛ إال ببيان السنة !!أصل الرسالة األول(   غري  م 



 

 

وهذا من إعجاز القرآن يف اإلشادة بمكانة السنة من القرآن , ويف التأكيد عىل عدم 

َدَعى سيؤد ي إىل ضياع القرآن لدى استغناء القرآن عنها , وعىل أن ذلك االستغناء امل  

 ذلك املستغني عن بيان السنة له ؛ ألن اجلهل بمعاين القرآن هو الضياع احلقيقي  له !!

وهلذه املنزلة العليا للسنة , ولعالقتها القوية الوشائج والصالت بالقرآن الكريم , كان 

:  هـ(118الشامـي )ت مكحــول الفقيه الكبري يقــول غري واحــد من السلــف , منهم 

؛ وذلك ألن إمجال القرآن حيتاج إىل تفصيل  (1)«القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن»

ه  السنة ؛ يف حني أن السنة  َفّس   مفَصلة  مبَينة واضحة . –غالبا   –السنة , ومتشابه القرآن ت 

طَ  واضحا  وقد كان ذلك  ـّرِف ابن عبد اهلل بن متام الوضوح عند السلف , وهلذا ملا قيل لـم 

ال حتدثونا إال بالقرآن . قال مطرف: واهلل ما نريد بالقرآن َبَدال  , ولكن :»هـ(  95الّشّخري )ت 

 . (2)«نريد من هو أعلم بالقرآن من ا 

وجيب التنُبه  إىل أن تفسرَي السنة للقرآن ليس يقترص عىل التفسري الرصيح ملعانيه من 

ا . نعم هذا من تفسري السنة ملسو هيلع هللا ىلص النبي  , كأن يذكرَ ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ا مبارش  آية  ثم يرشحها رشح 

القولي ة والفعلية والتقريرية , ملسو هيلع هللا ىلص : للقرآن , لكن  اخلضم  األعظَم منه هو مجيع سنة النبي 

. وهلذا مل ـا , فهذه كلها تفسري للقرآن وتطبيق عميل إلرشاداته وسريته ومغازيه وحياته 

ئلت عائشة  ل ِق النبي   –نها ريض اهلل ع –س  , أرشدِت السائَل إىل النظر يف ملسو هيلع هللا ىلص عن خ 

ه القرآن » القرآن , عندما قالت :  ل ق  . ومن َثَم .. حيُق ملن سأل عن القرآن , أن  (3)«كان خ 

                                 
يق أيب األشبال الزهريي. دار ابن اجلوزي: الدمام , جامع بيان العلم وفضله: البن عبد الرب. بتحق ( 1)

( , ورشح مذاهب أهل السنة 2354 – 2351, وانظر رقم  2352هـ(= )رقم  1414الطبعة األوىل )

ه للخطيب  , بتحقيق 48البن شاهني , بتحقيق عادل حممد )رقم ا :  الفقيه واملتفق  ( . وانظر أيض 

 ( .1/73إسامعيل األنصاري )

 (.2349بيان جامع العلم وفضله البن عبد الرب )رقم (      2)

 ( .746أخرجه مسلم يف صحيحه )رقم  ( 3)



 

 

ال إىل سنة النبي   عن السنة إىل القرآن ! , كام أحالت عائشة  السائَل ملسو هيلع هللا ىلص حي 

رضورة الرسالة توجب حاجة  : إىل بيان السنة  الكريمعىل احتياج القرآن الثاين الدليل 

 . القرآن لبيان النبي 

الذي أ نزل القرآن  عليه = هو أعلم  ال يشك أحد , وال خيتلف اثنان : أن رسول اهلل 

الناس بمعانيه , فهذا الزم كونه رسوَل اهلل واملبّلَغ عن اهلل واهلادي إىل رضوان اهلل عز 

فضال  .)باهلل تعاىل وبأمره(  تعاىل الذي تيضء قلَبه معارف  اهلل تعاىل واملَعَلم من اهلل وجل  

 أفصح العرب وأعلمهم بدقائق دالالت لغة القرآن , وأفقههم يف معانيها . عن كونه 

الناس بالقرآن وأدراهم بمراد اهلل فيه , فال بد أن يفسه  أعلمَ   رسول  اهلل فإذا كان

ال بد أن يكون تفسريه هذا من أعظم مهام  نبوته , ومن ألصحابه وألمته من بعدهم , و

ا علمه من معاين القرآن الكريم شيئ ا مم وإال .. هل يكتم النبي وظائف رسالته .  أجل  

وال َيبِني   يعلم أننا نحتاجه , وأننا قد ال نعرفه , أو أننا سنختلف فيه اختالفا يرضنامما 

ته  أن ما عنده من العلم القرآين  وخفي داللته , بل قد جيزم فيه املِحُق من املبطِِل لدق 

ال عنا ؟!! و هل يمكن ؟أن يكتمه ال يمكن أن يعرفه غريه = ومن املعاين الفرقانية 

بل غنا إياه ؟!! وهو   تمَ أوىف بالغر وأَ  احلريص عىل أ مته , الرحيم هبا, الذي قد بل غَ  ي 

 , مة وجاهدبيانر  حتى أتاه اليقني . حَق جهادهيف اهلل تعاىل ونصح لألمة وكشف الغ 

هو أعلم  إذن ستكون حاجة القرآن لبيان السنة نابعة من هذه اجلهة : جهة أن النبي 

كاشف أرِساره املأمور بكشفها , وهو رافع  الناس بالقرآن وباهلل وبأوامره , بل هو 

ِب عن معاين آياته املكَلف  برفعها .  ج   الـح 

أننا  ليكون معناه :قاد ضياع هذا البيان أو عدم متييز صحيحه من ضعيفه اعتثم يأيت 

                                 
, والذي أراد اهلل تعاىل وقوعه , وأجرى فيه اهلل تعاىل لنخرج االختالف السائغ الذي ال يرض األمة 

ا للمخطئ .   ثوابني للمصيب وثواب 



 

 

وغاية  من أجل  غايات الرسالة املحمدية , وهي البيان فقدنا ثمرة  من أعظم ثامر النبوة , 

النبوُي للقرآن الكريم , والتفسري الوحيد املأمون له أمان ا مطلقا , والتفصيل الواحد 

القرآن الكريم التي البد فيها من رشح )كالصالة والزكاة  القادر عىل رشح جممالت

 .وغريها( 

هو واقع القرآن الكريم , من :  عىل احتياج القرآن الكريم إىل بيان السنة لثالثاالدليل 

ها القرآن  يف األلفاظ اليسرية الشاملة خلريي الدنيا واآلخرة ملعاين الكثرية ه امجع التي ضم 

ومل ي ؤهَتا أحد  من األنبياء  هو جوامع الَكلِم التي أ وتيها النبي الكريم بني ِدفتيه , ف

 وإصالحه شموله لكل هداية , وصالحه. فالقرآن الكريم ب )عليهم السالم( من قبله

عىل حاجته داللة  واضحة كل ذلك يدل  االختصار الشديد لكل زمان ومكان =هبذا 

 املاسة للبيان .

تورا شامال لشؤون دنياها يف مجيع النواحي اخلاصة فهل تعرف البرشية كلها دس

قارنوا دساتري الدول وقوانينها يف  والعامة وهو يف جمل د واحد , كالقرآن الكريم ؟!!

                                 

, أخرجه البخاري )رقم«  .. جوامع الكلم عطيت  اء بست: أ  لت عىل األنبيض  ف  » : إشارة إىل قوله 

( . وال شك أن القرآن الكريم هو أعظم جوامع الكلم التي 523( , و مسلم )رقم2977,7013

البرشية والفصاحة  البالغةقمة  يف أحاديثه  ؛ فمع كون , مع كثري من أحاديثه  أ وتيها نبينا 

يف قمة الفصاحة ,  وبيان   تفصيل   هو هو من جوامع الكلم , ومنها ما ما لكن من أحاديثه العربية , 

تفوق ما تضم معاين كثرية التي قليلة  من ذلك النوع : األلفاظليس )بسبب رشحه وتفصيله( لكنه 

من ذلك النوع : كله . بخالف القرآن الكريم , فكله عرفه البرش من اإلجياز البليغ يف كالم البرش 

 كلم ! جوامع  

ولذلك ذهب كثري من رشاح احلديث إىل أن املقصود بـ)جوامع الكلم( يف هذا احلديث خاصة هي  

عىل بقية الرساالت . مع إقرارهم أن كثريا من  القرآن الكريم ؛ ألنه هو الذي متي زت به رسالته 

ا يف غاية الفصاحة والبي أحاديثه  ا , ومع كوهنا كلها كالم   ان .)ال كلها( جوامع كلمر أيض 



 

 

السياسة اخلارجية وعالقاهتا بالدول ويف سياستها الداخلية ويف قوانني األحوال 

املعامالت أحكام  واجلنايات والتقايضقوانني الشخصية )من نكاح وطالق وتوارث( و

األساسية بموادها : اآلداب العامة واإلعالم وغري ذلك من قوانني ما يتعلق باملالية و

 ؟ وكم ستحتاجتأيت يف كم جمل د  = , فضال عن التعميامت اإلحلاقيةالتفصيلية ولوائحها 

لت ؟رشوح المن  وجعت وب د  وهي جمرد قوانني لبعض شؤون  والتقييدات ؟ وكم مرة ر 

دنيا , وال تزرع العقيدة , وال ترسخ اإليامن , وال تروي حاجة البرشية ملعرفة أصل ال

املنشأ وِعرب املاضني وِحكمة قصص الغابرين , وال تذكر شيئا عن مصري اخللق يف 

 الوقوف بني يدي رب العاملني .

ا الدنيوية واألخروية , فكيف بكتاب واحد هو دستور األمة وهادهيا يف كل شؤوهن

و مصدرها األول يف أصول الدين وخرب الغيب وقصص املاضني ومستقبل اخللق وه

 ويوم الدين , وهذا كله يف كتاب واحد !!

من اإلجياز ؟! وكم ستنطوي فيه املعاين  فإىل أي حّد سيكون قد بلغ هذا الكتاب  

جاز رِسيعة تناسب مقامها من اإلع وإشاراتر  يسريةر  يف ألفاظر فيه الدالالت ؟! وتتكث ف 

ا ودقة  وثبات ا وشموال  البالغي الذي ال تعرف البرشية  قريب ا من مثله يف كالم البرش  مق  ع 

  .وبالغة  وفصاحة 

, قديام وحديث ا فهمه تعُدد أقواهلم يف و يف تفسري القرآن الكريماختالف الناس وما 

 ال يستغني عن التفسري .الكريم يدل عىل أن القرآن ؛ إال أحد ما  وتباينهم يف إدراك معانيه

ال :» أهل البدعولذلك اشتهرت العبارة الشهرية , يف نصيحة من أراد جمادلة 

جيدوا  فإهنم لن؛ هم بالسنة , ولكن حاج   ذو وجوهر  ال  فإن القرآن مح  , بالقرآن  ختاصمهم

ا  . «عنها حميص 

                                 
خرجت  هذا األثر وتكلمت عن طرقه يف كتايب )تكوين ملكة التفسري( , وخالصة ما توصلت إليه :   (1)

 .عيل بن أيب طالب أثبت منه لزبري بن العوام أنه خرب ثابت عن السلف , وهو عن ا



 

 

 ألنريه وبيانه ؛ قد قام بتفس ومع هذه احلاجة للبيان , ال يمكن أن ال يكون النبي 

ليس من أمانة ثالثة  وعرشين عاما   تأخري البيان مع شدة احلاجة إليه طيلة فرتة بعثته

من أن ال يكون قد أدى األمانة وأتَم البالغ عىل أكمل وجه.  البالغ يف يشء , وحاشاه 

ه اهلل تعاىل عن أن يكلفنا فهم القرآن واالهتداء بنوره وأن نأتلف عىل  نز  فهمه وال بل ي 

قد قام هبذه املهمة  نتفرق وهو يف أمس احلاجة للبيان والرشح , دون أن يكون رسوله 

 أحسنَ , ويف رشح القرآن الكريم يف بيان حقيقة اإلسالم وتوضيح معامل أحكامه اجلليلة 

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  چ  فيهوالّشقاق ملواضع النزاع  قولر  , وأقطعَ  وَأْوَفاه رشحر 

 [ . 59النساء: ] چمب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث   خب 

وهبذه األدلة الثالثة نقطع بحاجة القرآن إىل بيان السنة , وأهنا حاجة رضورية ؛ ال 

 يمكن أن يتم  بالغ الرسالة إال هبا .

ة عىل و الكريم لقرآن احلاجة الرضورية للسنة يف بيان اهذه األدلة اليقينية الثالثة الدال 

, ت وجب رضورة  ِحْفَظ هذه الُسنة , ليصَح بالغ  القرآن إىل البرش , ويتَم قيام وتفسريه 

عي أنه  بغري حفظ السنةإذ احلجة عليهم به , إىل قيام الساعة .  : أَنى ملؤمنر بالقرآن أن يد 

 عامل  به مصّدق  بخربه , وهو مضّيع  ملعانيه , ميسء  َفْهَم مراميه ؟!!

حاجة القرآن الكريم املاسة لبيان السنة النبوية , لذلك قلنا يف فاحتة هذا الدليل : و

وعدم القدرة عىل متام فهم كتاب اهلل العزيز فهَمه الرضورَي والواجَب إال هبا . مما ي وجب 

 السنة ؛ لكي يتم هبا َفْهم  القرآن الكريم . فظَ حِ 



 

 

 

 الدليل الّرابع

ـُهد  اهلل تعاىل بح ع  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      چ  سبحانه فظ القّرآن الكّريم يف كتابه بقولهت 

ـُهد  , هو  چڱ  ڱ   ڱ   ع  )كام حفظ معاين القّرآن ال يتُم إال بالسنة وبحفظ السنة ؛  ت 

ا ., وحفظ القّرآن ال يتحَقق  إسبق(   ال بحفظ ألفاظه ومّراد اهلل منها مع 

حيتاج إىل بيان السنة النبوية حاجة عىل أن القرآن الكريم  االستداللتقدم فيام سبق 

ٿ ٹ ٹ ٹ ) أهم وظائف النبوة أصال وأن هذا البيان كان أحدرضورية , 

أن هذا جيعل السنة النبوية داخلة , ونضيف هنا  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

يف وعد اهلل تعاىل بحفظ القرآن الكريم , وأن هذا الوعد الرباين املتيَقن بحفظ القرآن 

ا م ا .الكريم يعني وعد   تيَقن ا بحفظ السنة النبوية أيض 

أمرين اثنني : ذلك أن كل عاقل يدرك أن حفظ القرآن الكريم ال بد أن يشمل 

أُي و. وأن حفظ ألفاظ القرآن دون معناه ضياع  للقرآن الكريم , « معانيه»و,  «ألفاظه»

ك لو كان ضياع !! فاملقصود بالقرآن هدايته والعمل بام فيه , فكيف يتحقق يشء من ذل

ا  بل احلُق أن حفظ  ولو كانت هدايته خافية ؟!الوقوف عىل معاين القرآن الكريم متعّذر 

من ضياع ألفاظه وبقاء معانيه ؛  خطر وأشد  ألفاظ القرآن الكريم وضياع معناه ضياع  أ

 ملا ذكرنا من أن الغرض من إنزال القرآن هدايته والعمل به !!

د مسلم أن قول  , كام  (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ) اهلل تعاىللذلك ال يرتد 

ا , فهو يتضمن الكريم القرآن ألفاظ يتضمن الوعد بحفظ  بحفظ معانيه , الوعد أيض 

اوذلك   ؛ ألهنا بيان القرآن . بحفظ السنة النبوية أيض 

نة من اختالط صحيحها بسقيمها عىل الُس  لنيَ وهلذا ملا سأل أحد  السائلني الوجِ 

« , هذه األحاديث املصنوعة ؟!!»#( , قائال : 181ملبارك )تاإلماَم عبد اهلل بن ا



 

 

ثم تال قوله تعاىل « , تعيش هلا اجلهابذة»نان : َج  واطمئنانِ  قلبر  أجابه هذا اإلمام بثقةِ 

 . (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)

#( استدالَل اإلمام عبد اهلل بن املبارك 1014وقد رشح العالمة مال عيل القاري )ت

ومن مجلة معانيه : , من مجلة حفظ لفظ الذكر حفظ  معناه أنه : اد وكأنه أر »بقوله : 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ النبوية الدالة عىل توضيح مبانيه , كام قال تعاىل :  األحاديث  

ل اهلل تعاىل بحفظ الكتاب والسنة , بأن ي  .  چڤ ن عباده َمْن قيم مِ ففي احلقيقة تكف 

ّدد  أمر دينهم يف كل قرن , بل يف كل    . «زمانجي 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)وقد أشار اإلمام الطربي إىل ذلك بقوله يف تفسري هذه اآلية 

 (ڱ ڱ ڱ)وهو القرآن  ( ڱ ڳ ڳ ڳ)يقول تعاىل ذكره : » (ڱ ڱ

, ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه  من أن يزاد فيه باطل  , وإنا للقرآن حلافظون : قال 

يدل عىل « من أحكامه وحدوده وفرائضه », فقوله :  «من أحكامه وحدوده وفّرائضه

 أن مقصود احلفظ األكرب هو حفظ املعاين .

 قد احتج بعض: قلت »#( هذه اآلية , ثم قال : 840وذكر ابن الوزير الصنعاين )ت

, بقوله  حفظه من الذكربعز وجل  اهلل نَ مِ فيام َض  بأن احلديث النبوي داخل   األثرأهل 

 . « چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ  تعاىل يف وصف رسول اهلل 

                                 
 ( .2/112فتح املغيث للسخاوي )  (1)

 ( .447-446رشح رشح نخبة الفكر )  (2)

 ( .14/18للطربي ) جامع البيان (3)

( , وانظر رشحه : توضيح األفكار لألمري الصنعاين 175-174تنقيح األنظار البن الوزير ) (4)

(2/78-80. ) 



 

 

 

 الدليل اخلامس

ّر  اهلل تعاىل بطاعة نبيه  , وإجيابه  , وحتذيّره عز وجل من معصية رسوله  أم 

ه عليها ووصفها وحُثه سبحانه عىل التأّسي به , وتعاىل الّرجوع  إىل سنته ,  كّر 
ثناؤه جلي ذ 

ة ؛ ألن ضياع السنة لو تَم , لكانت تلك باحلكمة = كل ذلك مما ي وجب حفظ  السن

ها متعِذ والنصوص القّرآنية كُلها األوامّر اإلهلية  , مستحيلة  التطبيق رة  العمل أمجع 

ا بام ال ي ستطاع , و ستكون من قبيل اللغو الذي ي قّرأ وال عالقة بذلك والتكليف  هبا تكليف 

يف القّرآن ي وجب الكفّر به , واعتقاد   داه !! وهذا طعن  لنا بمعناه وال نلتزم شيئ ا من ه  

 ينايف اإليامن  به .

ىص , ومنها :    واآليات يف ذلك ال حت 

جئ  حئ   مئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ قوله تعاىل :  -

 چىت  يت  جث  مث    متيب  جت  حت  خت      ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب

 . 59النساء: 

عن األمر بطاعة اهلل عز وجل ,  عة النبي فدلت هذه اآلية عىل استقالل األمر بطا

, وبداللة تأكيد ذلك بأن  چىئ  چبداللة هذا الفصل الواضح , وبداللة تكرار الفعل 

 . الرَد عند االختالف إىل اهلل تعاىل وإىل رسوله 

ولذلك فقد ذهب عامة املفسين من التابعني فمن جاء بعدهم أن املقصود بالرد إىل 

, وإىل سنته بعد موته  نه إىل شخصه ما كان حًيا : أ رسول اهلل 
( )
 . 

أو إىل , ردوا ذلك احلكم إىل كتاب اهلل #( : »671وقال أبو عبداهلل القرطبي )ت

هذا قول . أو بالنظر يف سنته بعد وفاته صىل اهلل عليه وسلم , رسوله بالسؤال يف حياته 

                                 
 ( .2/589( , واملحرر الوجيز البن عطية )187-7/184انظر جامع البيان للطربي ) (1)



 

 

مب  چ  ؛ لقوله تعاىل إيامنه هذا اختل   ومن مل يرَ , لصحيح وهو ا, جماهد واألعمش وقتادة 

 . « چ  متىب      يب  جت  حت  خت

 . چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ :  تعاىلوقال  -

هي غري طاعته فيام يبلغه من القرآن ؛ إذ  يف أن األمر بطاعة النبي  رصحيةوهي 

 تعاىل هنا طاعة اهلل تعاىل , وطاعة اهللوجوب بمنزلة  طاعته وجوب جعلت هذه اآلية 

؛ ألنه ال علم لنا بأمره تعاىل إال من خالل هي طاعة أمره الوارد يف كتابه القرآن الكريم 

 .كتابه : القرآن الكريم 

آل عمران:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ وقال تعاىل :  -

32 . 

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   چ وقال تعاىل :  -

 . 20األنفال:  چڳ

 . , أي عن الرسول  چگ  گ  گچ وا خلامتة اآلية وتنبه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ وقال تعاىل :  -

 . 54النور:  چٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  

پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  چ وقوله تعاىل يف هذه اآلية 

, وأهنا  ية األمر بطاعة النبي عىل استقالل , تأكيد   چٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  

خاصة , ال عن القرآن  ؛ ألهنا حديث  عن النبي مأمور هبا مع طاعة اهلل تعاىل 

, وقوله  چٺ  ٿ  ٿٿ چ , وتنبه لقوله تعاىل فيها  َل ـفيها التأمُ  دِ عِ وأَ  .الكريم 

 .چٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤچ تعاىل يف اخلامتة أيضا 

                                 
 ( .6/433اجلامع ألحكام القرآن ) (1)



 

 

ڃ   ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ چ وقال تعاىل  -

 .12التغابن:  چچ

 .33حممد:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  چ وقال تعاىل  -

 .56النور:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ وقال تعاىل  -

وفيها إشارة إىل أن الصالة والزكاة ال يمكن أن نأمتر فيهام بأمر اهلل تعاىل ؛ إال بطاعة 

 نا تفاصيل أحكام إقامتهام .الذي سوف يبني  ل النبي 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ وقال تعاىل  -

 . 36األحزاب:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ    ٺٺ

هو أحاديث نبوية  , ومن املعلوم أن عامة قضائه  وهذا يف كل أقضية الرسول 

 , وليست آيات قرآنية .

ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې   ۈ  ٴۇ چ وقال تعاىل  -

 .65النساء:  چې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

فال إيامن بغري  , وقبوال مطلقا .استقالال  وهي رصحية يف وجوب قبول حكمه 

فـ)ما( يف ؛ يف كل نزاع يقع بيننا , ومنه النزاع يف فهم القرآن الكريم   احتكام إليه

  العموم لكل شجار ونزاع يقع بني املسلمني . اسم موصول يدل عىل چۉچقوله 

, بل  ثم بينت اآلية أنه ال يكفي لصحة اإليامن اعتقاد وجوب االحتكام إىل النبي 

. وال يكفي هذا  البد من أن ال يكون هناك ضيق  يف النفس من التحاكم إىل سنته 

ا التسليم ؛ إال أن أيضا : بل البد من التسليم حلكم السنة النبوية ! بل ال يكفي هذ

 . چوئ  چ يكون تسليام تاًما 

 . 7احلرش: چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ وقال تعاىل  -



 

 

وهي وإن جاءت يف سياق الكالم عن الفيء , لكن عموم لفظها املأخوذ من االسم 

عىل  الذي تكرر مرتني تأكيدا عىل إرادة العموم , قد ينفع أن يكون داال« ما»املوصول 

 بعموم اللفظ ال بخصوص السياق .يف اآلية ربة أن الع

, من صحة  وهذا ما كان يذهب إليه فقيه الصحابة وقارئهم عبد اهلل بن مسعود 

 االستدالل بعموم هذه اآلية يف غري الفيء , رغم خصوص سياقها .

لعن اهلل الواشامت واملستوشامت, والنامصات واملتنمصات, »: كام يف قوله 

يقال هلا: أم , فبلغ ذلك امرأة من بني أسد  . «لحسن املغريات خلق اهللواملتفلجات ل

بلغني عنك أنك لعنت  : ما حديث   فقالت , , فأتته وكانت تقرأ القرآن, يعقوب 

الواشامت واملستوشامت, واملتنمصات واملتفلجات, للحسن املغريات خلق اهلل, فقال 

« صىل اهلل عليه وسلم؟ وهو يف كتاب اهلل وما يل ال ألعن من لعن رسول اهلل»عبد اهلل: 

, قرأتيه  لئن كنِت » ني لوحي املصحف فام وجدته فقال:: لقد قرأت ما ب فقالت املرأة

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  چ لقد وجدتيه, قال اهلل عز وجل: 

 .«چہ

اللفظ , فيصح االحتجاج باآلية  عمومَ  ص  ّص خَ ـوإن رأى أحد  أن خصوص السياق ي  

يف الفيء و سمةِ يف طريقة قِ  قياسا عىل داللتها . فقبول حكم النبي ع ذلك( )م

أحكامه , كقبول حكمه يف غريه من شؤون الدين , وال معنى لتخصيص الفيء 

 . من األحكام دونام سواه بوجب قبول حكمه فيه 

جل أن بني  اهلل تعاىل أن إرسال الرسل كلهم )عليهم السالم( أصال مل تكن إال من أ بل  -

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ھ  چ , فقال تعاىل :  ي طاعوا

                                 
 ( .2125مسلم )رقم( , و 5948,  5943,  5939,  5931 , 4886البخاري )رقم أخرجه 

اعتقاد وجوب طاعة الرسول صىل اهلل عليه وسلم وعالقته » يف موقعي الشخيص مقال بعنوان : 



 

 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  

 . 64النساء:  چۇ  ۆ  ۆ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  چ وهي نصيحة املؤمنني ألقوامهم : باتباع املرسلني  -

 چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 .21 – 20يس: 

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  چ :  اىل يف التحذير من خمالفة أمره وقال تع -

 .63النور:  چگ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  

 چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  چ  -

 .42النساء: 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  چ وقال تعاىل :  -

 .14النساء:  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ وقال تعاىل  -

 .115النساء:  چچ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  

ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ وقال تعاىل  -

 .32حممد:  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ وقال تعاىل  -

 .9املجادلة:  چۆ     ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ  

 .23اجلن:  چۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ ال تعاىل : وق -

                                                                                               
هذه املسألة .النظر يف تتميم  ملن أراد, « بأصل اإليامن : بني قطعيات اإلسالم وصبيانية أدعياء العلم
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ڦ  ڦ چ -

 . 61النساء:  چچ   ڇ

أمر  آخر غري الرجوع إىل القرآن ؛   وهي آية واضحة يف أن الرجوع إىل الرسول

ثم أعاد حرف اجلر  , چڄ  ڃ   ڃ  چ ألنه تعاىل ذكر القرآن الكريم يف قوله تعاىل

.    , ليبني استقاللية وجوب الرجوع إىل النبي    , وذكر الرسول  چڃچ

  ثم أكدت اآلية ذلك بأن بينت أن صفة املنافقني هي اإلنرصاف عن سنته 

 . چچ  چ   ڇ چعنها  واإلعراض

ا من  - ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ :  اجلرأة عىل سنة النبي وقال تعاىل حمّذر 

ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ     ڱڳ   ڳ  ڳگ  ڳ

ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  

 . 2 – 1احلجرات:  چ

ال تقولوا خالف : يقول  چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چقوله » : قال ابن عباس 

 . «الكتاب والسنة

وكالمه املأثور ,  اكحرمته حيً  ارمة النبي ميت  ح»#( : 543وقال أبو بكر ابن العريب )ت

وجب عىل كل   , رئ كالمهفإذا ق  . بعد موته يف الّرفعة مثل كالمه املسموع من لفظه 

كام كان يلزمه ذلك يف جملسه عند تلُفظه , وال يعرض عنه , حارض أال يرفع صوته عليه 

ۆ  چ عىل مرور األزمنة بقوله تعاىل وقد نَبه اهلل تعاىل عىل دوام احلرمة املذكورة . به 

وله من , وكالم النبي من الوحي .  204األعراف:  چۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

                                 
( , من نسخة عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس , وهي نسخة 21/335أخرجه ابن جرير الطربي ) (1)

 صحيحة من تفسريه .



 

 

 . «بياهنا يف كتب الفقه, إال معاين مستثناة ؛ احلرمة مثل ما للقرآن 

ب وِط فإذا كان َرْفع  َأْصَواهِتِْم َفْوَق َصْوتِِه َسَبب ا حِل  #( : »751وقال ابن قيم اجلوزية )ت

ْم  مْ , َأْعاَمهِلِ وهِلِ ق  َوَمَعاِرفِِهْم عىل ما جاء بِِه  َوَأْذَواِقِهْم وسياساهتم َفَكْيف َتْقِديم  آَراِئِهْم َوع 

َها عليه ؟!  ْم ؟! َوَرْفع  ا أِلَْعاَمهِلِ ْبِط  وَن حم   . «َأَلْيَس هذا َأْوىَل َأْن َيك 

ا :  أبلغ من تقديم  مر فأي تقدُ , قديم بني يديه فإذا كان سبحانه قد هنى عن الت»وقال أيض 

وال تفعلوا , وال تقولوا حتى يقول : قال غري واحد من السلف ؟! عقله عىل ما جاء به 

عقله أو عقل غريه عىل ما جاء به فهو أعىص الناس  مَ ومعلوم قطعا أن من قد  . حتى يأمر 

وإذا كان سبحانه قد هناهم أن . وأشدهم تقدما بني يديه , هلذا النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ومن ؟! وما جاء به  فكيف برفع معقوالهتم فوق كالمه, يرفعوا أصواهتم فوق صوته 

فهم الذين حكى اهلل , أنه مل يكن يفعل هذا يف عهده إال الكفار واملنافقون : املعلوم قطعا 

مرياثا يف وصارت تلك املعارضة , سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقوهلم وآرائهم 

 . «أشباههم

وأحواله كلها , ويف احلث البالغ عىل االقتداء به فيها  وقال تعاىل يف الثناء عىل سريته  -

 چی  ی  یېئ  ېئ   ېئ ىئ  ىئ  ىئ  ی    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   وئ  ۇئچ 

 .  21األحزاب: 

نته  فكيف ن حّقَق أمَر اهلل تعاىل لنا باالقتداء بسريته  أن نكون , و والعمل َوْفَق س 

: ضياع فقدانر , أو ضياع اختالط  ممن يرجو اهلل واليوم اآلخر = لو كنا قد أضعنا سنته 

 وعدم متييز بني مقبوهلا ومردودها ؟!

فلو كانت السنة قد ضاعت )بالفقدان أو باالختالط غري املتمّيز( لقلنا : يا ربنا ! نحن 

                                 
 ( .1715-4/1714أحكام القرآن البن العريب ) (1)

 ( .1/51) م البن القي إعالم املوقعني (2)

 ( .3/997الصواعق املرسلة البن القيم ) (3)



 

 

 , وقد ضاعت سنته ؟! الرسول نرجو اهلل واليوم اآلخر , لكن كيف لنا أن نقتدي ب

فإما أن هذه اآلية قد جاءت لغرينا , فلَم نتلوها نحن إىل اليوم , وسيتلوها الناس إىل يوم 

القيامة ؟! وإما أهنا جاءت لكل من تالها وسيتلوها إىل قيام الساعة , فال بد فينا وفيمن 

 . , بحفظ سنته  بعدنا من القدرة عىل أن نعرف ق دوتنا به 

ا چقال تعاىل و - ا ي  ُُّي 
ن اك   إ َنا النَب يُ  أ  ل  س  ا أ ر  د 

اه  ا ش  ب ِِّش  م  ا و  يّر 
ن ذ  ي ا( 45) و 

اع  د   اهللَ  إ ىل   و 

ن ه   ا ب إ ذ  اج   
ِس  ا و  ري 

ن  ووصفه صىل اهلل عليه وسلم بأنه رِساج  . 46-45األحزاب :  چ م 

س جمرد بالغه القرآين ؛ كام أن منري يدل عىل أنه هو ذاته حمل القدوة واهلداية , ولي

 الساج املنري هو نفسه امليضء الكاشف للظلامت .

د رؤيته  د اهلل تعاىل أن جمر  سبب  عظيم من أسباب اإليامن التي تقوم هبا احلجة  وأك 

جخ  حخ   مخ  جسحس  خس  مس  حص  مص   جض حض    خض  چ عىل العباد يف قوله تعاىل 

يونس:  چڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     مض   

ال  املسموع منه  43 – 42 ,  چجخ  حخ   مخ  جسچ . فذكر اهلل تعاىل أو 

وسيكون منه القرآن الكريم يقين ا , وهو املعجزة التي يستحق من سمعها ثم مل يؤمن 

قال عنه , هبا أن ي ستنكر عليه موقفه أشد إنكار  خس  مس  حص  مص   جض       حض    چ حتى ي 

ا آخر , وهو النظر إليه  ذكر بعد املسموع منه  . ثم إن اهلل تعاىل چخض  أمر 

ورؤيته , وجعلها عز وجل  يف داللتها عىل اإليامن ويف استنكار حال من أعرض عنها 

, حيث  قريب ا من داللة القرآن الكريم عىل اإليامن ويف استنكار حال من أعرض عنه

 .چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ        ڀ  ڀ   چ قال تعاىل

 فعاله وأقواله وسائر شؤونه إيامن اويف رؤية أ واملقصود من ذلك أن يف ذات النبي 

أفيكون  .« رِساج  منري»سامها اهلل تعاىل يف اآلية السابقة وقد كربى ,  وهداية   عظيام

ونحن إليه أحوج , وإىل حمتاجني لذلك النور , ونستغني نحن عنه ؟!!   أصحابه



 

 

من  أيمكن أن يعرف الصحابة هلنا وضعف إيامننا أفقر !! االستنارة به يف ظالم ج

عرفوا , وأن يستضيئوا بذلك اهلدي النبوي ما  اذلك السبب اإليامين العظيم م

واحلاصل أننا مقصودون بالعظة  ؟!استضاؤوا = ثم نفقده نحن بفقدان السنة النبوية 

ا چ واالعتبار من قوله تعاىل ا ي  ُُّي 
ن اك   إ َنا النَب يُ  أ  ل  س  ا أ ر  د 

اه  ا ش  ب ِِّش  م  ا و  يّر 
ن ذ  ي ا( 45) و 

اع  د   و 

ن ه   اهللَ  إ ىل   ا ب إ ذ  اج   
ِس  ا و  ري 

ن  بون بذلك , وما زلنا نقرأ , كام كان الصحابة قبلنا خماطَ  چ م 

بني طالَ م  , هذه اآلية يف كتاب اهلل تعاىل إىل اليوم , وسيقرؤها الناس إىل قيام الساعة 

)عليه أفضل الصالة وأتم بخربها : وهو أن نستنري بالساج املنري املنوط بالعمل 

 .التسليم(

  

, وغريها مما هو يف معناها كثري جًدا يف كتاب اهلل تعاىل كلها , اإلهلية  األوامربل تلك 

 .وهي خطاب اهلل تعاىل للناس إىل قيام الساعة 

؟ وما  كلها , ويف غريمها مما يف معناها تعاىل لنا يف هذه اآليات سنأمتر بأمر اهللكيف ف 

 لو أن السنة النبوية مل تكن حمفوظة ؟!  هو طريق العمل هبا ؟

يع  رسوَل اهلل 
ه  كيف سن طِ  ؟! , لو ضاعت أوامر 

رنا اهلل تعاىل منها , لو كنا ال نستطيع أن  ما الذي سنحذره من معصيته  التي حذ 

 ؟! نعرف نواهيه 

لنا أن  الذي أمرنا اهلل تعاىل بأن نت خذة لنا أ سوة , وأَنى   ه وكيف سنعرف َهْدي

ها بضعيفها ؟!نقتدي به   , لو أن سنته قد ضاعت أو اختلط صحيح 

يعني أن تلك اآليات )مجيعها وغريها مما هو يف معناها( ال : إن اعتقاد ضياع السنة 

ا للسنة لكريم اللقرآن شنيع  هلا !! وهذا اهتام   معنىفائدة منها , وال  قبل أن يكون اهتام 

ه  عنه كالم  املرشفة  نز  ؛ ألن وجود تلك األوامر مع العجز عن تطبيقها لغو  وعبث  ي 



 

 

 العقالء من املخلوقني , فكيف بكالم اخلالق سبحانه وتعاىل . 

ا تطبيقها عن العجز مع األوامر تلك ووجود يستطاع!! وهو  ال بام تكليف   فيه أيض 

نا قد نفى ذلك عن نفسه ,  يف وي ضاُد العدالَة اإلهلية ! واحلاصل أن ربنا تكليف  ي 

 .  [286]البقرة: من اآلية  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)فقال سبحانه : 

ا يف القرآن الكريم كان التشكيك  : كله  وهلذا , وهذا ال يقع معها  يف السنة تشكيك 

ا ؛ إال أن يكون جاهال  , واجلاهل ال ي عذر  بعد أن تقوم عليه احلجة هبذه من مسلم أبد 

 .  األدلة اآلنفة الذكر



 

 

 

 الدليل السادس

 وال شك ؛ فقد كان الصحابة  كانت السنة النبوية مصدرا للتِّشيع يف زمنه 

ظون عنه  فيها , ويقتدون هبديه  يأمتّرون بأمّره  قوله وفعله وإقّراره  ,  , ويتحفي

ا من مصادر وحيّرصون عىل العلم هبا والتفقه فيها غاية  احلّرص . وما كان مصدر 

وهذا ي وجب حفظ هذا  أحوج . , فنحن إليه بعد وفاته  التِّشيع يف حياته 

املصدر للناس إىل قيام الساعة ؛ ألن عدم حفظ مصدر من مصادر التِّشيع يعني ضياع 

 ذلك التِّشيع .

علم الدين , يف ت كانوا دائمي احلاجة للنبي  نعلم يقينا أن الصحابة نعم ..فنحن 

, ويتبارون  يتنافسون عىل مالزمته  وكانوا عظيمي احلفاوة بسؤاله عن شؤون دينهم ,

آحاد يف ثبوت  ارتابحتى من بال أدنى شك ا يعلمه يقين  مما وهذا .  يف التفُقه عليه 

 إذا كان يريد احلق وال يعاند أدلته .السنة ؛ روايات 

 : ويدل عىل ذلك دليالن يقينيان

زعامئهم : فهو جاري عادة  ري العادة التي ال تنخرم للخلق معل : أن هذا هو جااألو

, بل يف املعظ مني عندهم من القادة  املؤمنني هبممع أتباعهم من  أنبياء اهلل )عليهم السالم(

والعلامء : أهنم يكونون حريصني عىل علومهم وعىل معرفة سريهم لالقتداء هبم . وهي 

عىل أعظم ما حتققت مع برشر , بل مع نبّي من  ا قد حتققت يف نبينا عادة نعلم يقينا أهن

معه  قبل ؛ فام عرف التاريخ  البرشُي حفاوَة قومر بسيدهم , كام عرفه يف أصحاِب النبي 

 عليه أفضل الصالة وأتم التسليم .

يث أن عرشات األلوف من روايات السنة التي رواها الرواة يف كتب أهل احلدالثاين : 

ثبت  هذا املعنى : وهو أن السنة  , لئن شَك أحد  يف ثبوت آحادها , فال يشك أن جمموعها ي 

, وأهنم كانوا يتعلموهنا ويتفقهون هبا ويرتكون  كانت مصدرا ال يفرط فيه الصحابة 



 

 

اجتهاداهتم ألجل ورودها .. إىل غري ذلك من دالئل اعتامدها التام يف معرفة معامل دين 

 اإلسالم .

لترشيع مع القرآن لدى ا أصيال لوهبذا نعلم يقين ا أن السنة النبوية كانت مصدر  

أهنم كانوا ال يرون دينهم يتم بغري السنة , وأهنم ال جيدون يف القرآن ,  و الصحابة 

 . معرفة حدود ما أنزل اهلل ال يوصلهم إىل يعة ولرشل همهمَ وحده ما حيقق هلم فَ 

ألن  !مصدر  يف زمن الصحابة , ثم نستغني نحن عنه  وال يمكن أن يكون للترشيع

ا , فضياع   هذا  مصدريته تعني أنه سوف يضيف هلم معاملَ للدين وبيانا للرشيعة وأحكام 

 املصدر سيعني ضياَع ذلك كله !  

؟! أبالقرآن  ثم : بامذا يمكن أن نستغني عن مصدر للترشيع كان مصدرا للصحابة 

, م به أعلم , وبلغته وأسلوبه أدرى, وه كان القرآن لدهيم  قدل؟! فنستغني عن السنة 

 !!  معانيه أغوص عميِق وإىل  أدرك ,فيه مراد اهلل تعاىل  وبفقه

  وهم أرباهبا ., فاللغة لغتهم  -

ه  إليهم أصالة  - ه . ليكون ه عنمويفه؛ وأراد اهلل تعاىل أن وخطاب اهلل تعاىل فيه موج 

وطبوا به .بعدهم خطاَب اهلل تعاىل للعامل  ني إىل قيام الساعة , وبفهم من خ 

عون , ويسم التنزيل , وحيرضون أسباب نزول القرآن يشاهدون مواضعَ  وهم  -

ا من بني شفتيآياته   . اهلل  رسولِ وأفصحهم هبا  أبني البرش تيضء  نور 

 وهم أعظم الناس إيامنا وأشدهم تقوى وأوالهم بإهلامهم احلَق واستجالب توفيق اهلل -

األنفال:  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ تعاىل هلم إىل احلق 

29 . 

سنكون أشد حاجة  املعرفة رشع اهلل , فنحن إليه فإذا احتاج هؤالء إىل سنة النبي 

ين بدونه , فلن يتم الد ما مل يتم الدين إال به يف زمن الصحابة و , ار  اقتفعظم اوأ

 .من باب أوىل .. بعدهم 



 

 

عىل وجوب حفظ السنة , ليبقى لنا هذا املصدر الترشيعي , الذي كان  فدَل ذلك

وريض اهلل عنهم , لذلك فلن يتم  مصدرا ترشيعيا للجيل األول من أصحاب النبي 

ه دين   حفظ الدين إال بحفظه ؛ وإْذ ال يصح دين املسلم إال باعتقاد حفظ دينه , فلن يصَح 

 ه .دينَ إال باعتقاده حفظ السنة التي حتفظ له 



 

 

 

 اخلامتة

انتهينا بحمد اهلل تعاىل من سياق ستة أدلة تدُل عىل أن السنة النبوية حمفوظة من الضياع 

التمُيز بني املرويات الثابتة  مبقسميه )ضياع الفقدان والتفل ت , وضياع االختالط وعد

ا يف واشرتطنا أن تكون أدلة  وغري الثابتة( ,   علوم السنة تفيد اليقني , وال حتتاج تعمق 

إلدراكها , لتكون يف متناول مجيع أبناء املسلمني , فال تتزحح ثقتهم بالسنة , وال تضيق 

 . صدورهم بالشكوك التي تنفرهم من هدي سيد األولني واآلخرين 

 : هي التالية  وهذه األدلة الستة 

ا رسول  اهلل -1  . أن حفظ السنة من لوازم شهادة أن حممد 

)بعد الشهادتني( , وعىل رأسها الصالة , وغريها من أصول أن أركان اإلسالم  -2

األحكام : ال يمكن التعُرف عليها , وال أداء واجب اهلل تعاىل فيها ؛ إال بالسنة . مما 

بنّي    من السنة )يف أقل تقدير( , وهو هذا الَقْدر  الذي ي 
ي وجب اعتقاَد ِحْفِظ َقْدرر

 ننا وأصول أحكامه .كيف ن قيم  املبايَن الِعظاَم من دي

حاجة القرآن الكريم املاسة لبيان السنة النبوية , وعدم القدرة عىل متام فهم كتاب  -3

اهلل العزيز فهَمه الرضورَي والواجَب إال هبا . مما ي وِجب  ِحْفَظ الُسنة ؛ لكي يتَم هبا 

 َفْهم  القرآن الكريم .

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      چ ابه بقوله سبحانه َتَعـُهد  اهلل تعاىل بحفظ القرآن الكريم يف كت -4

بحفظ السنة ؛ وحفظ معاين القرآن ال يتُم إال بالسنة  َتَعـُهد  , هو  چڱ  ڱ   ڱ  

ا .  )كام سبق( , وحفظ القرآن ال يتحَقق  إال بحفظ ألفاظه ومراد اهلل منها مع 

إجيابه , و , وحتذيره عز وجل من معصية رسوله  بطاعة نبيه  تعاىلأْمر  اهلل  -5

ه عليها  تعاىل الرجوَع إىل سنته , وحُثه سبحانه عىل التأيس  به , وثناؤه جل  ِذكر 

ووصفها باحلكمة = كل ذلك مما ي وجب حفَظ السنة ؛ ألن ضياع السنة لو تَم , 



 

 

لكانت تلك األوامر اإلهلية والنصوص القرآنية متعِذرَة العمل , والتكليف  هبا 

ا بام ال ي ستطاع  , وستكون من قبيل اللغو الذي ي قرأ وال عالقة لنا بمعناه وال تكليف 

نلتزم شيئ ا من هداه !! وهذا طعن  يف القرآن ي وجب الكفر به , واعتقاد  ينايف 

 اإليامَن به .

وال شك ؛ فقد كان الصحابة  كانت السنة النبوية مصدرا للترشيع يف زمنه  -6

ظون عنه  , فيها , ويقتدون هبديه  يأمترون بأمره  قوله وفعله  ويتحف 

ا  وإقراره  , وحيرصون عىل العلم هبا والتفقه فيها غاية احلرص . وما كان مصدر 

أحوج . وهذا ي وجب  , فنحن إليه بعد وفاته  من مصادر الترشيع يف حياته 

حفظ هذا املصدر للناس إىل قيام الساعة ؛ ألن عدم حفظ مصدر من مصادر 

 لك الترشيع .الترشيع يعني ضياع ذ

 فأسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبا , أعظَم نفعر وأعَمه , كل من احتاج إليها . 

ما تعاقبت  واحلمد هلل خري احلمد , والصالة والسالم عىل حممد , وعىل أزواجه وذريته

 شمس وفرقد .

 واهلل أعلم .

 

   

   

 


