
 

 

. بعدم االحتجاج بالسنة

 

 (…فال السنة وأما فقط بالقرآن العبرة)  :إبراهٌم عدنان قال

 

 :علٌه ٌجاب

 لهم سنت معشر من: ))معلقته فً لبٌد قال ، والسٌرة الطرٌقة لغة السنة

 .علٌها ٌسٌرون طرٌقة أي((. وإمامها سنة قوم ولكل   آباؤهم

 

 أو فعل أو قول من والسالم الاالة علٌه النبً إلى أضٌف ما: وااطالالاًا 

 .افة أو تقرٌر

 أو تقرٌر أو فعل أو قول من والسالم الاالة علٌه النبً إلى أضٌف ما فكل

 ُخلقٌة أو َخلقٌة افة

 .المالدثٌن عند سنة ٌسمى

 

 القرآن بعد اإلسالمٌة الشرٌعة أاول من الثانً األال هً النبوٌة والسنة

 الاالة علٌه مالمد نبٌه إلى به وجل عز هللا أوالى والً وهً الكرٌم

 .والسالم

 



 الهوى عن ٌنطق وما )والسالم الاالة علٌه مالمد نبٌه عن تعالى هللا قال

 (ٌوالى والً إال هو إن

 (:٧/٤٤٣)تفسٌره فً كثٌر ابن الالافظ قال

 هو إن  )وغرض هوى عن قوالًا  ٌقول ما أي(  الهوى عن ٌنطق وما)قوله

 من موفراًا  كامالًا  الناس إلى ٌبلغه به أُمر ما ٌقول إنما أي(  ٌوالى والً إال

 اهـ.نقاان وال زٌادة غٌر

 

 والً إال هو إن )قوله(: ٧/٤٦٢) البٌان أضواء فً الشنقٌطً العالمة وقال

 أوالى شٌياًا  إال هللا عن ٌبلغ ال والسالم الاالة علٌه النبً أن معناه(  ٌوالى

 األولٌن أساطٌر أو كهانة أو سالر أو شعر إنه ٌقول فمن ٌبلغه أن إلٌه هللا

 غزوة عن للمتخلفٌن أذن أنه ذلك ٌنافً وال ، وأكفرهم هللا خلق أكذب هو

 ٌنزل أن غٌر من طالب أبً لعمه واستغفر بدر ٌوم األسارى وأسر تبوك

 اهـ.الموضع هذا غٌر فً هذا أوضالنا وقد ، ذلك فً خاص والً علٌه

 

 أنه والسالم الاالة علٌه هللا رسول عن عنه هللا رضً هرٌرة أبً وعن

 ( القاًا  إال أقول ال ): قال

 .واالاله( ١٩٩٠) والترمذي( ٢/٣٤٠) أالمد رواه

 

 لن به تمسكتم إن ما فٌكم تركت) مرفوعاًا  عنهما هللا رضً عباس ابن وعن

 ( وسنتً هللا كتاب:أبداًا  بعدي تضلوا

 هذا(: ٢٤/٣٣١) التمهٌد فً عبدالبر ابن وقال( ٢/٨٩٩) بالغاًا  مالك رواه

 العلم أهل عند والسالم الاالة علٌه النبً عن مشهور معروف مالفوظ

 اهـ.اإلسناد عن بها ٌستغنى ٌكاد شهرة



 االٌح فً األلبانً واالاله متاالًا ( ١/٩٣)المستدرك فً الالاكم ورواه

 (٢٩٣٧)الجامع

 

 هللا كتاب الكم بٌن التسوٌة فً جاء ما باب(: ٨) الكفاٌة فً الخطٌب وقال

 ولزوم العمل وجوب فً والسالم الاالة علٌه هللا رسول سنة والكم تعالى

 .التكلٌف

 هللا رسول عن عنه هللا رضً معدٌكرب بن المقدام عن( ٥ )بسنده وساق

 ٌوشك أال معه ومثله القرآن أوتٌت إنً أال:  ) قال والسالم الاالة علٌه

 الالل من فٌه وجدتم فما القرآن بهذا علٌكم ٌقول أرٌكته على شبعان رجل

 علٌه هللا رسول الرم ما وإن أال فالرموه الرام من فٌه وجدتم وما فأاللوه

 اهـ(. عزوجل هللا الرم ما مثل والسالم الاالة

 واالاله( ١٢) ماجه ابن ورواه  والسنه( ٢٦٦٤) الترمذي رواه الالدٌث

 .األلبانً

 

 أرٌكته على متكياًا  أالدكم ألفٌن ال)  مرفوعاًا  عنه هللا رضً رافع أبً وعن

 كتاب فً وجدنا ما أدري ال :فٌقول عنه نهٌت أو به أمرت مما أمر ٌأتٌه

 واالاله. االٌح السن الدٌث:وقال( ٢٦٦٨) الترمذي رواه(  اتبعناه هللا

 .األلبانً

 بالقرآن واكتفى السنة عن أعرض من ذم فً واضالة داللة الالدٌث وفً

 .مسلكهم سلك ومن والخوارج كالقرآنٌٌن

 وهذا(: ٧/٧٦) األالوذي تالفة فً المباركفوري العال أبو الالافظ قال

 فإن به أخبر ما وقع فقد عالماتها من وعالمة النبوة داليل من الالدٌث

 ، القرآن بأهل نفسه وسمى الهند إقلٌم من البنجاب من خرج قد رجالًا 

 من ذلك قبل وكان اإللالاد أهل من هو بل ، القرآن أهل وبٌن بٌنه وشتان

 بما فتفوه المستقٌم الاراط عن وأبعده وأغواه الشٌطان فأضله الاالالٌن

 اهـ.بأسرها النبوٌة األالادٌث رد فً لسانه فأطال اإلسالم أهل به ٌتكلم ال



 من الالدٌث وهذا(: ٣٦٧) اإلٌمان أاول شرح فً الفوزان العالمة وقال

 كما والال سٌالال شًء عن أخبر الٌث والسالم الاالة علٌه معجزاته

 ال أرايكهم على مترفون أناس ٌأتً أنه والسالم الاالة علٌه النبً به أخبر

 الاالة علٌه الرسول عن الدٌث لهم ذكر وإذا العلم طلب فً ٌجدون

 الالل من فٌه كان فما الكرٌم القرآن فً بما إال ٌعمل ال بأنه أخبر والسالم

 مالل فهً والسالم الاالة علٌه الرسول أالادٌث وأما ، به أخذ الرام أو

 ما إال ٌقبلون ال فهؤالء ومتونها ورواتها أسانٌدها الٌث من عندهم شك

 ولٌست آالاد فأكثرها السنة وأما متواتر أنه بالجة الكرٌم القرآن فً جاء

 العمل ٌدعون الذٌن بالقرآنٌٌن ٌسمون ونالوهم فهؤالء فٌتركونها متواترة

 الخوارج ومثلهم ، غٌرها وفً الهند فً معروفة فرقة وهً فقط بالقرآن

 الكرٌم القرآن فً جاء بما إال ٌعملون ال بأنهم وٌدعون السنة ٌنكرون الذٌن

 للسنة المتضمنة األالادٌث أسانٌد فً ٌشككون ولهذا بالسنة جهال ألنهم ،

 اهـ.والفاظها رواتها فً فٌطعنون

 

 ما والعمل العلم أفاد اح إذا الالدٌث أن: والجماعة السنة أهل علٌه والذي

 عز هللا من والً ألنه ، آالاداًا  أو متواتراًا  كان سواء  ، منسوخاًا  ٌكن لم

 وجل

 

 علٌه النبً على ٌنزل السالم علٌه جبرٌل كان  )عطٌة بن السان قال

 المراسٌل فً داود أبو رواه(  بالقرآن ٌنزل كما بالسنة والسالم الاالة

 .(٢١٩) اإلبانة فً بطة وابن( ٦٠٨) مسنده فً والدارمً( ٣٦١)

 

 عنه هللا رضً أرقم بن زٌد عن( ٢٤٠٨) االٌاله فً مسلم وروى

 فخذوا والنور الهدى فٌه هللا كتاب أولهما ثقلٌن فٌكم تارك وأنا)  مرفوعاًا 

 .( به وتمسكوا هللا كتاب

 



 وأولهما ): قوله(: ٣٠٩) اإلٌمان أاول شرح فً الفوزان العالمة قال

 عزوجل هللا كتاب من فهً السنة فٌه وتدخل(  والنور الهدى فٌه هللا كتاب

 تعالى هللا ألن أٌضاًا  بالسنة واٌة هللا بكتاب فالواٌة ، الثانً الوالً وهً

كم وما )ٌقول ـٰ كم وما فخذوه الرسول ءات ـٰ  عند من فالسنة(  فانتهوا عنه نه

 اهـ.والسالم الاالة علٌه رسوله إلى هللا أوالاه والً وهً وجل عز هللا

 

 :وتبٌنه القرآن تفسر النبوٌة السنة-

 وتفسره القرآن من أُجمل ما تبٌن النبوٌة السنة

 

 هللا كتاب على قاضٌة السنة باب – مسنده فً الدارمً اإلمام بوب ، وقد

 .تعالى

 

 على قاضٌة السنة ): قال كثٌر أبً بن ٌالٌى عن( ٦٠٧) بسنده وساق

 .(  السنة على بقاض القرآن ولٌس القرآن

 

 أالوج القرآن : )قال مكالول عن( ١٧٠١) الجامع فً عبدالبر ابن وروى

 (. السنة إلى القرآن من السنة إلى

 

 وتبٌنه القرآن تفسر النبوٌة السنة أن ٌعنً

 

 .( الزكاة وآتوا الاالة أقٌموا) : تعالى قوله مثاله

 



 لنا وبٌٌن  وشروطها الاالة افة والسالم الاالة علٌه النبً لنا بٌٌن

 القرآن فً ٌذكر لم مما ذلك وغٌر الزكوٌة واألاناف الزكاة نااب

 .الكرٌم

 

 الاالة علٌه منه والبٌان(: ٥١٦) الجامع فً عبدالبر ابن اإلمام قال

 :ضربٌن على والسالم

 وسجودها مواقٌتها فً الخمس للالوات كبٌانه: الكتاب فً المجمل بٌان- 

 منه ٌؤخذ الذي وما ووقتها الزكاة لمقدار وكبٌانه أالكامها وساير وركوعها

 فرض بجملة ورد إنما القرآن ألن ، الالج لمناسك وبٌانه األموال من

 .ذلك تفاٌل دون والجهاد والالج والزكاة الاالة

 عمتها على المرأة نكاح كتالرٌم الكتاب الكم على زٌادة وهو: آخر وبٌان- 

 أشٌاء إلى ، السباع من ناب ذي وكل األهلٌة الالمر وكتالرٌم وخالتها

 اهـ.ذكرها ٌطول

 

 (:١/١٠٧) االعتاام فً :الشاطبً اإلمام قال

 بالسنة معرفة غٌر من بالكتاب أخذ فمن للكتاب مفسرة جاءت السنة فإن

 اهـ.السنة عن زل كما الكتاب عن زل

 

 :السنة رد من خطر- 

 علٌه النبً تمتع ) عنهما هللا رضً عباس ابن قال جبٌر بن سعٌد قال

 بكر أبو نهى: الزبٌر بن عروة فقال –  الالج متعة أي – والسالم الاالة

 بكر أبو نهى:ٌقول:قال ُعرٌة؟ ٌقول ما: عباس ابن ،فقال المتعة عن وعمر

 علٌه النبً قال أقول سٌهلكون أُراهم: عباس ابن فقال ، المتعة عن وعمر

(  ٣١٢١)أالمد رواه ( وعمر بكر أبو نهى وٌقولون والسالم الاالة

 .شاكر أالمد واالاله



 الدٌث رد من) : أالمد اإلمام قال( : ٢٧٦) مسايله فً :داود أبو اإلمام قال

 . (هلكة شفا على فهو والسالم الاالة علٌه النبً

 

 تتب  
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