
  



 مقدمة: 
 كطاعة  هاعت  ط عل ج حيث وسلم،  عليه هللا صلى  حممد نبيه ف  خلقه إىل تعاىل هللا أعذر

  ع ل ي ِهم   أ ر س ل ن اك   ف م ا ت  و ىلَّ  و م ن   اّللَّ   أ ط اع   ف  ق د   الرَُّسول   ُيِطعِ  }م ن   :عز وجل فقال سبحانه؛ هللا
  فقدصلى هللا عليه وسلم  احممدً  -الناس  أيها- منكم  يطع  من واملعىن: ،[80 ]النساء: ح ِفيظًا{
 أيمركم،  أمري  فمن  شيء  من  به  أيمركم  مهما  هفإنَّ   ه،أمر    وأطيعوا  هقول    فامسعوا  ه،إّيَّ   بطاعته  أطاعين

 ليتفضَّ   أن يريد ،مثلنا بشر    حممد "إمنا كم:أحدُ  يقولنَّ  فال هنيي، فمن  شيء من  عنه هناكم وما
 .(1)علينا"!

 علماء إمجاع انعقادو  ،وإميانً  اعتقاًدا مؤمن كل ِ   قلبِ  ف واستقراره األمرِ  هذا وضوحِ  ومع
 من النبوية السنة تفريغ   حماولني ؛(2)النبوية السنة منكري من طوائف خالفته فقد عليه؛ األمة

 لتشريع صاحلة غيُ  اأهن بدعوى ؛-هبا االحتجاج أعين:- األعلى ومرادها األمسى مقصودها
 القرآن عنها تسك  و  السنةُ  عليها تدلَّ  اليت األحكام   ويعتربون الكرمي، القرآن ف يرد مل حكم  
 .(3)ابطاًل  يكون القرآن   فخيالِ  ماو  للقرآن، خمالفةً 

 : صحيحني وجهني من ا هلوتفنيد   ةهالشب لتلك  إبطال   العلميةِ  الورقةِ  ههذِ  وف
 .ابلتشريع السنة الستقالل العلمي التأصيل أوهلما:

 
 (. 561 /8) الطربي تفسي ينظر: (1)
  ف ذكره  ابلتشريع، مستقلةً  ةالسنَّ  نصوص تكون أن قاطًعا نفًيا ينفي حيث شحرور؛ حممد منهم:و  (2)

 السنة  حول  أفكاره  على  ارد    مناء  مركز  ف  أنَّ   إىل  اإلشارةُ   وجتدر  (،568  )ص:  والقرآن  الكتاب  :كتابه
 رابطه: ودونك شحرور"، حملمد املعاصرة  القراءة  منظور من السنة "مفهوم  بعنوان:

http://nama-
center.com/Uploads/Files/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%
A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%85%D9%
86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8
%A1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%
D8%A9.pdf 

  املطعين العظيم لعبد  ، ونقض وتفنيد  عرض  ..النبوية السنة إلنكار  املثارة  الثالثون الشبهات نظر:ي (3)
 (.179 )ص:

http://nama-center.com/Uploads/Files/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.pdf
http://nama-center.com/Uploads/Files/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.pdf
http://nama-center.com/Uploads/Files/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.pdf
http://nama-center.com/Uploads/Files/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.pdf
http://nama-center.com/Uploads/Files/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.pdf
http://nama-center.com/Uploads/Files/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9.pdf


 تهم. شبه   تقرير فأهل البدع  إليه نداست   ما دفع واثنيهما:
 : الكرمي السنة مع القرآنأحوال 

م ببيان أحوال   ف داللتها   الكرميمع القرآن    النبوية  ةالسنَّ قبل الولوج إىل صلب املوضوع نقدِ 
  :(1)وهي، هلا رابع   ال أقسام   ثالثةِ  علىأهنا ر علماء األصول قرَّ ، وقد على األحكام

 والسنة القرآن توارد فيكون وجه؛ كل ِ   من لقرآنل ةموافق   السنةُ  تكون أن األول: القسم
 وسلم: عليه هللا صلى قوله :أمثلته ومن .رهاافُ ض  وت األدلةِ  توارد ابب  من الواحد احلكم على

 الصالة، وإقام هللا، رسول ًداحمم   وأن   هللا إال إله ال أن شهادة مخس: على اإلسالم بين»
 .(2) «رمضان وصوم ،واحلج   الزكاة، وإيتاء

 عليه هللا صلى سنته كانت  كما  ،له اوتفسيً  ابلقرآن أريد ملا بيانً  تكون   أن الثاين: القسم
 ذلك. وحنو ،الصالة فرض مجلة أصل على ،وصفتها الصالة ركعات  عدد تبينيف  وسلم

 هو  القسم  هذاو   حترميًا،  أو  إجياابً   ؛القرآن  عنه  سكت  حلكم  مثبتة  تكون  أن  الثالث:  القسم
 .الورقة هذه ف ابلدراسة املقصود

 الثاين؛  القسم  ف  داخاًل   هجعلو و   الثالث  القسم    قبلوا  العلم  أهل  بعض    أن  إىل  اإلشارةُ   روجتدُ 
 . (3) الوجوه من بوجه   القرآن نصوصِ  حتت تندرج األحاديث   تلك  أنَّ  رأوا حيث
  اخلالف قبيل  من  هو  إذ مني؛املتقد ِ  العلماء بني  اخلالف هذا أمام كثيًا  الوقوفُ  ينبغي الو 

 تثبت  مل  السنة  ف  أحكام    بوجودِ   يعرتف  الفريقني  من   كال    فإن  ؛أثر    عليه  بيرتتَّ   ال  الذي  لفظي ِ ال
 .(4) واحدة والنتيجةُ  يه،يسم ِ  واآلخر ،استقالاًل  ذلك  ييسم ِ  ال أحدمها ولكن ن،آالقر  ف

 
 /4) القيم البن العاملني  رب ِ  عن املوقعني  وإعالم (،93-90 /1) الشافعي لإلمام الرسالة نظر:ي (1)

84-85.) 
 .من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما (،16) ومسلم (،8) البخاري خرجهأ (2)
 (.319  /4) املوافقات  ف الشاطيب هذا  إىل ذهب وممن (3)
  بن هللا  لعبد  أمحد اإلمام  مذهب وأصول (،420 )ص: للسباعي ف التشريع ومكانتها السنة ينظر: (4)

 (.220 )ص: الرتكي احملسن عبد



 استقالل على واملعقول واالستقراء والسنة الكتاب  من ةاألدلَّ  ضافرت ت  فقد هذا: تبني إذا
 الفقرات ف  ذلك   وتفصيلُ   ؛نكي    غي  من  هو لوقبِ   ذلك،  على  العلماء  اتفق  كما  ابلتشريع،  السنة
 : اآلتية
 :ابلتشريع السنة الستقالل العلمي    التأصيل األول: الوجه

 ابلتشريع: السنة استقالل على الكتاب داللة أواًل:
 ومنها: الشرعية، األحكام بتشريع السنةِ  الستقالل  تةمثبِ  كثية    آّيت  وردت 

ُموك    ح ّتَّ   يُ ؤ ِمُنون    ال    و ر بِ ك    }ف ال    تعاىل:  هللا  قول  -1 ن  ُهم    ش ج ر    ِفيم ا  ُُي كِ  ُدوا  ال    ُثَّ   ب  ي     ِف   جيِ 
ِليًما{ و ُيس لِ ُموا ق ض ي ت   ممَّا ح ر ًجا أ ن  ُفِسِهم    .[65 ]النساء: ت س 

   الداللة: وجه
  بن هللا عبد  رواه ما وهو  نزوهلا؛ سبب ذكر من بد ال اآلية من الداللة وجه ضحيتَّ  حّت

 (1)ِشراج ف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند الزبي   خاصم األنصار من رجاًل  أن الزبي:
 عند   موافاختص    عليهم،  فأىب  ،مير    (3)املاء  س ر ِح  األنصاري:  فقال  النخل،  هبا  يسقون  اليت  (2)احل رَّة

 مث  ،زبير   اي  اسق  »  للزبي:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا رسول  فقال  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول
 فتلوَّن ؟!تك عمَّ  ابن   كان  أن هللا، رسول ّي فقال: األنصاري، بفغضِ  ،«ك جار   إىل املاء أرسل  
 إىل يرجع حىت املاء   ساحب   مث ،اسق   زبي اي» قال: ث وسلم، عليه هللا صلى هللا نيب ِ  وجه

 ح ّتَّ   يُ ؤ ِمُنون    ال    و ر بِ ك    }ف ال    ذلك:  ف  نزلت  اآلية    هذه  بألحسِ   إين  وهللا  الزبي:  فقال   ،«اجلدر
ُموك   ن  ُهم   ش ج ر   ِفيم ا ُُي كِ  ُدوا ال   ُثَّ  ب  ي    .(4)ح ر ًجا{ أ ن  ُفِسِهم   ِف  جيِ 

  ومع هللا، كتابِ   ف ليس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من احلكم   هذا فإنَّ  عليه: بناءً و 
 به. اضالر ِ  معد   ف ديدالشَّ  ابلوعيدِ  ت جاء   ثَّ  ،دهوتؤي ِ  هتقر   اآليةُ  تنزل   ذلك 

 
 .(107 /15) مسلمصحيح   على  النووي شرحينظر:  شرجة. واحدها ،املاء مسايل شراج:ال (1)
 السابق. املرجعينظر:  سود. حجارة فيها امللسة األرض  :احلرة (2)
 السابق. املرجعينظر:  أرسله. أي: (3)
 (.2357) ومسلم (،2359) البخاري خرجهأ (4)



 ف ِإن    ِمن ُكم    األ  م رِ   و أُوِل   الرَُّسول    و أ ِطيُعوا  اّللَّ    أ ِطيُعوا  آم ُنوا  الَِّذين    أ ي  ه ا  }ّي    سبحانه:  وقوله  -2
ء   ِف  ت  ن از ع ُتم   ُتم    ِإن   و الرَُّسولِ  اّللَِّ  ِإىل   ف  رُد وهُ  ش ي  ِخرِ  و ال ي  و مِ  اِبّللَِّ  تُ ؤ ِمُنون   ُكن   س نُ  خ ي    ذ ِلك   اآل   و أ ح 
 .[59 ]النساء: َت  ِوياًل{

 الداللة:  وجه
 كان  إن   هو الرجوُع إليهرسولِ ال  إىل الرد  أن  و   ،كتابه  إىل  الرد    هو  هللا  إىل  الردَّ   أن  العلماءُ   رقرَّ 

 الكتاب   ف  عما  زائًدا  حكًما  السنة  أثبتتِ   فإذا  وعليه  ،(1)تهسن  إىل  فالرد  إليه  هللا  قبضه  فإن  ا،حي  
 . هنًيا أو كان  أمرًا ،امتثاله وجب
ُروا  الرَُّسول    و أ ِطيُعوا  اّللَّ    }و أ ِطيُعوا  تعاىل:  قولهو   -3 ذ  ُتم    ف ِإن    و اح   ر ُسولِن ا  ع ل ى  أ منَّ ا  ف اع ل ُموا  ت  و لَّي  
غُ    .[92 ]املائدة: ال ُمِبنُي{ ال ب ال 
 م ا و ع ل ي ُكم   مُحِ ل   م ا ع ل ي هِ  ف ِإمنَّ ا ت  و لَّو ا ف ِإن   الرَُّسول   و أ ِطيُعوا اّللَّ   أ ِطيُعوا }ُقل   تعاىل: وقوله -4
  .[54 ]النور: َت  ت ُدوا{ ُتِطيُعوهُ  و ِإن   مُحِ ل ُتم  

 أ ع م ال ُكم{  تُ ب ِطُلوا  و ال    الرَُّسول    و أ ِطيُعوا  اّللَّ    أ ِطيُعوا  آم ُنوا  الَِّذين    أ ي  ه ا  }ّي    سبحانه:  وقوله  -5
  .[33 ]حممد:
ُتم   ف ِإن   الرَُّسول   و أ ِطيُعوا اّللَّ   }و أ ِطيُعوا أمساؤه: تقدست وقوله -6  ر ُسولِن ا ع ل ى ف ِإمنَّ ا ت  و لَّي  
غُ   .[12 ]التغابن: ال ُمِبنُي{ ال ب ال 
 ع ل ي ِهم   أ ر س ل ن اك   ف م ا ت  و ىلَّ  و م ن   اّللَّ   أ ط اع   ف  ق د   الرَُّسول   ُيِطعِ  }م ن   وجل: عز وقوله -7

 .[80 ]النساء: ح ِفيظًا{
  :اآلايت  هذه من  الداللة وجه

 وهنى به أمر ما تعاىلسبحانه و  هللا طاعة   أن على واضحة داللة الكرمية ت اآلّي هذه ف
  ليس مما به جاء مما عنه وهنى به أمر ما صلى هللا عليه وسلم الرسول طاعة   وأن كتابه،  ف عنه

 
 والسدي، مهران  بن وميمون وقتادة جماهد  عن مسنًدا ( 505-504 /8) الطربي  تفسي  ينظر: (1)

 عطاء.  عن مسنًدا  (423 /1) لآلجري  والشريعة



 العطف أن القواعد: ف تقرر ملا ؛(1)تعاىل هللا طاعة من لكان القرآن ف كان  لو إذ القرآن؛ ف
 .املغايرة يقتضي
 أمر ما مجيع ف وسلم عليه هللا صلى الرسول طاعة   أنَّ  على قاطعة داللة   األخية اآلية وف
 .إليها واالحتكام االمتثال وجوب  ف تعاىل هللا كطاعةِ 
ذ رِ  تعاىل: وقوله -8  ع ذ اب   ُيِصيب  ُهم   أ و   ِفت  ن ة   ُتِصيب  ُهم   أ ن   أ م رِهِ  ع ن   خُي الُِفون   الَِّذين   }ف  ل ي ح 
 .[63 ]النور: أ لِيم {

 الداللة:  وجه
 طاعيُ   بشيء  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  اختصاص  على  داللة  أ م رِِه{  }ع ن    تعاىل:  قوله  ف

 .(2)الكتاب  عنها تسك   اليت األحكام هو الشيءُ  وذلك  فيه،
ُكمُ  }و م ا سبحانه: وقوله -9  .[7 ]احلشر: ف ان  ت  ُهوا{ ع ن هُ  هن  اُكم   و م ا ف ُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آَت 

 الداللة:  وجه
 ولذلك ونواهيه؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  أوامر امتثال وجوب  ف عام   اآلية لفظ

 الوامشة ولعن ،املخيط   ماحملرِ  لبس من املنع على عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد هبا استدلَّ 
 .(3)وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ذلك  لورود القرآن؛ ف والواصلة
ِدي }و إِنَّك   سبحانه: وقوله -10 ت ِقيم { ِصر اط   ِإىل   ل ت  ه   .[52 ]الشورى: ُمس 
 الداللة:  وجه

  فيما  كان  سواء  هللا،  كتاب   مع  وسلم  عليه  هللا صلى  هللا  رسول  هسنَّ   ما  فيها  يدخل  اآلية    أنَّ 
 عليه هللا صلى هللا رسول سنَّ  "وقد الشافعي: اإلمام يقول  يكن؛ مل  أو هللا كتاب   من  نص   هسنَّ 

 اتباعه، هللا ألزمنا فقد سن ما وكل   ،كتاب    نص   بعينه  فيه ليس فيما وسنَّ  هللا، كتاب   مع وسلم
  من  له  جيعل  ومل  خلًقا، هبا يعذر مل  اليت تهمعصي   اتباعها عن العنود وف طاعته، هاتباعِ  ف  وجعل

 
 (.321 /4) املوافقات  ينظر: (1)
 (.322 /4) املوافقات  ينظر: (2)
 (.360 /2) جزي  ابن تفسي ينظر: (3)



 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنَّ  وما رًجا،خم   وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول سنن باعات   ترك
ِدي  }و إِنَّك    قوله:  ف  تعاىل  هللا  أخربن  وكذلك   ه،سنَّ   هللا  فبحكم  حكم  فيه  هلل  ليس  فيما  ِإىل    ل ت  ه 

ت ِقيم { ِصر اط    .(1) "ُمس 
 ابلتشريع: استقالهلا  على السنة داللة اثنًيا:

 أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ،عنه هللا رضي رب ك    معدي بن دامِ ق  املِ  عن -1
 عليكم  :يقول  أريكته  على  شبعان  رجل    يوشك  أال  معه،  هومثل    الكتاب  وتيتر أر   إين  »أال  قال:
 ال أال موه،فحر    حرام من فيه وجدمت  وما وه،فأحل   حالل من فيه وجدمت فما القرآن، هبذا
 يستغين    أن  إال  عاهد، مر   قطةلر   وال  السبع،  من  انب  ذي   كل    وال  ،األهلي    احلمار   حلمر   لكم   حيل  

 .(2) راه«ق    مبثل  هميعقب    أن  فله  يقروه  مل  فإن  ،وهقرر ي    أن  فعليهم  بقوم    نزل  ومن  ها،بر صاح    عنها
  كمأحد    (3)ألفني  »ال   قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  ، عنه  هللا  رضي  رافع   أيب  وعن  -2

  ما  !ندري ال :فيقول عنه، هنيت أو  به  أمرت  مما  أمري من األمر أيتيه  ،أريكته على كًئامت  
 .(4)بعناه«ات   هللا كتاب  يف وجدان

 :احلديثني من  الداللة وجه
 فيهما، مبا والعمل باعاالت ِ  ووجوب  احلجية ف املماثلة ة:والسنَّ  القرآن بني ابملماثلةِ  املرادأنَّ 

   .وجه   كل ِ   من املماثلة املراد وليس
 ةً حجَّ  كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ثبت   مهما هأن   على األحاديثُ  تدلَّ  وقد

؛ (5)أحكام  من  الكتاب   ف  ليس  مبا  َتيت  السنة  وأنَّ   الكتاب،  على  هعرضِ   إىل  حاجة  وال  ه،بنفسِ 

 
 (.261-260 /1) البغدادي للخطيب واملتفقه  الفقيه ينظر: (1)
  ف األلباين (، وصححه12ابن حبان ) حهوصحَّ  (،4604) داود (، وأبو17174خرجه أمحد )أ (2)

   (.28ص: ) احلديث حجة بنفس
 (. 262 /4) األثي  البن احلديث  غريب ف النهايةينظر:  وألقى. أجد  ال :أي ألفني ال (3)
  شرح ف البغوي وحسنه حسن"، "حديث وقال: (،2663) والرتمذي (،4605) داود أبو خرجهأ (4)

   .(82/ 2حزم ف اإلحكام )ابن  حهوصحَّ  (،201 /1) السنة
 (.201 /1) للبغوي السنة شرح ينظر: (5)



 ينطق مل اليت السنن من  ه« مثل   وأوتيت ،القرآن   »أوتيت قوله:" الدارمي: احلافظ يقول وهلذا
 نب ذي وكل ِ  ،األهلي ِ  احلمار حلم كتحرمي  ؛به هللا إلرادة رةمفس ِ  إال هي وما ه،بنص ِ  القرآنُ  هبا
 .(1)الكتاب" ف مبنصوصني وليسا السباع، من

  فقد  أطاعين  ن م  »  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  :عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب  وعن  -3
 .(2)احلديث «هللا عصى فقد عصاين ومن هللا، أطاع

 الداللة:  وجه
 من  وأنَّ   ،واجبة    به  جاء  فيما  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  طاعة    أنَّ   على  داللة    احلديثِ   ف
 أطاع فقد -فيه عما زائًدا أو له بيانً  أو القرآن ف ملا موافًقا كان  سواء- به جاء فيما أطاعه

 .[80]النساء:  اّللَّ { أ ط اع   ف  ق د   الرَُّسول   ُيِطعِ  }م ن   تعاىل: قوله ف كما  ،هللا  
  »أيها  فقال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  خطبنا  قال:  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب  وعن  -4
 فسكت هللا؟ رسول ّي  عام   أكلَّ  رجل: فقال ،فحجوا« ،احلج   عليكم هللا فرض قد الناس،

 ،«استطعتم   وملا  لوجبت،  نعم   قلت:  لو»  وسلم:  عليه   هللا  صلى  هللا   رسول  فقال  ثالًًث،  قاهلا  حّت
 على واختالفهم سؤاهلم بكثرة   قبلكم كان  من كهل   فإمنا  كم،تركتر  ما  »ذروين قال: ث

 .(3)عوه«فد   شيء عن كمهنيتر  وإذا عتم،استط   ما  منه فأتوا بشيء   أمرتكم  فإذا أنبيائهم،
 الداللة:  وجه

 :قوله على الوجوب   قعلَّ  فقد ،«لوجبت نعم :قلتر  لو» :وسلم عليه هللا صلى قوله ف
 القرآن، ف ليست أبحكام   أييت أن وسلم عليه هللا صلى للنيب أنَّ  على دليل   هذا وف ،نعم

 للمذهب  دليل    "فيه  النووي:  اإلمام  يقول   ؛الوحي  طريقِ   عن  أو   االجتهاد  بطريقِ   ذلك   كان  وسواء
 أن حكمه ف شرتط يُ  وال األحكام، ف جيتهد   أن له كان  وسلم عليه هللا صلى أنه الصحيحِ 

 
 (.7 /6) للزركشي الفقه أصول ف  احمليط البحر ينظر: (1)
 (.1835) ومسلم (،2957) البخاري خرجهأ (2)
 (.1337) مسلم خرجهأ (3)



 إليه وحيأُ  هلعلَّ  أبنه :احلديثِ  هذا عن جييب القائلُ  وهذا شرتط،يُ  وقيل: ،بوحي   يكون  
 .(1)ذلك"
 من  شيء   كمعند   هل :عنه هللا رضي لعلي قلت قال: عنه هللا رضي ُجح يفة  أيب عنو  -5
 عطيهيُ  افهمً  إال أعلمه ما النسمة، وبرأ احلبة   قفل   والذي »ال قال: هللا؟ كتاب   ف ما إال الوحي

 وفكاك »العقل، قال: الصحيفة؟ ف وما قلت: الصحيفة«، هذه ف وما القرآن، ف رجاًل  هللا
 .(2) بكافر« مسلم قتليُ  ال وأن األسي،
  إال قرؤهن   كتاب    ندنعِ  ما فقال: علي   خطبنا قال: أبيه، عن التيمي، إبراهيم وعن -6
 مر  ح    »واملدينة اإلبل: وأسنان اجلراحات  فيها فقال: الصحيفة، هذه ف وما تعاىل، هللا كتاب 

 واملالئكة هللا لعنةر  ليهفع   حمداثً  فيها آوى أو حداثً  فيها ثأحد   فمن كذا،  إىل عي بني ما
  ةوذم    ذلك،  مثل  فعليه  مواليه  غي    توىل  نوم    دل،ع    وال  صرف    منه  قبلر ير   ال  عني،أج    والناس

 .(3) ذلك« مثل  فعليه مسلًما رأخف   فمن دة،واح   املسلمني

 :احلديثني من  الداللة وجه
 فيها معه كانت  اليت الصحيفة   أبن عنه هللا رضي طالب أيب بن علي تصريحُ  نياحلديث ف
 وأن األسي، وفكاك العقل، :منهاو  القرآن، ف ترد مل  أحكام على تشتمل وهي السنن، بعض

 ذلك. وغي ،بكافر مسلم يقتل ال
 ابلتشريع: السنة استقالل على دال  ريعةالش   استقراء اثلثًا:

 جاءت -احلصر تفوت - كثية    أحاديث   على فوق   هاأواستقر  الشريعة أحكام   عتتبَّ  من
 ذلك: على األمثلة ومن الكرمي، القرآن ف عليها نصَّ يُ  مل أبحكام  

 
 (. 101 /9) مسلم صحيح  على النووي شرح (1)
 (.3047) البخاري خرجهأ (2)
 (.1370) ومسلم (،3172) البخاري رجهأخ (3)



  هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عنف :خالتها  وأ  تهاعم    على املرأة نكاح حترمي  -1
 .(1) وخالتها« املرأة بني وال تها،وعم   املرأة بني جيمع »ال قال: وسلم عليه هللا صلى

 أهنا  عنها  هللا  رضي  عائشة  عن  عروة،  فعن  ابلنسب:  حيرم  ما  لكل     ابلرضاعة  التحرمي  -2
 هللا رسول فأخربت  فحجبته، عليها استأذن -أفلح ىيسمَّ - الرضاعة من هاعمَّ  أن أخربته:

  من محيرر  ما الرضاعة من حيرم هفإن   منه؛ يبحتتج   »ال هلا: فقال ،وسلم عليه هللا صلى
 .(2) ب«النس  

 هللا صلى هللا رسول »حرم قال: عنه هللا رضي ثعلبة أيب عنف األهلية: راحلمر  حترمي -3
 .(3)األهلية« احلمر حلوم   وسلم عليه

 صلى هللا  رسول أن :عنه هللا رضي ثعلبة  أبو روى السباع: من   انب   ذي كل     حترمي  -4
 .(4)السباع من نب  ذي كل ِ   أكل عن هنى وسلم عليه هللا

 أنَّ  عنهما هللا رضي زيد بن أسامة فعن والعكس: الكافر من ماملسل   توريث   حترمي -5
 .(5) «املسلم   الكافرر  وال الكافر، املسلمر  يرث »ال قال: وسلم عليه هللا صلى النيبَّ 

 .ذه األحكامهب األخذ علىاإلسالم  فقهاء اتفق وقد
 ابلتشريع: ةالسن   استقالل جواز على املعقول داللة رابًعا:

  عليه هللا صلى هللا  رسول دام ما األحكام بتشريع السنةِ  استقاللِ  جواز من  عقاًل  مانع   ال
 طريق، أي من الناس  إىل هأحكامِ  بتبليغ هرسول   رأيمُ  أن تعاىل وهلل اخلطأ، من معصوًما وسلم

 
 (.1408) ومسلم (،5109) البخاري خرجهأ (1)
 (.1445) ومسلم (،6156) البخاري خرجهأ (2)
 (.1936) ومسلم (،5527) البخاري خرجهأ (3)
 (.1932) ومسلم (،5530) البخاري خرجهأ (4)
 (.1614) ومسلم (،6764) البخاري خرجهأ (5)



 ال فلماذا ،اجلميع ابتفاق فعاًل  وقع وقد ،عقاًل  اجائزً  دام وما ،بغيه أو ابلكتابِ  كان  سواء
 .(1) !به؟ نقول

 األحكام: بعض  بتشريع تستقل    ةن  الس   أن  على العلم  أهل   فاقات    خامًسا:
 اليت الشرعية األحكام بعض  بتشريع تستقل   قد  النبوية   السنة   أن على العلم أهلُ  فقاتَّ 

 أن على العلم  أهل من به عتد  يُ  من اتفق قدِ  أنه "اعلم الشوكاين: يقول القرآن؛ عنها تسك  
 ثبت وقد احلرام، وحترمي احلالل حتليل ف كالقرآن  وأهنا األحكام، بتشريع ةمستقلَّ  املطهرة السنة  
 القرآن أوتيت أي: ،معه« هومثل   القرآن أوتيتر  وإين أال » قال: أنه  وسلم عليه هللا صلى عنه

  كل  وحترمي األهلية، احلمر حلوم كتحرمي  وذلك  القرآن، هبا ينطق مل اليت السنة من همثل   وأوتيت
 .(2)احلصر" عليه أييت ال مما ذلك  وغي الطي، من وخملب   السباع من نب  ذي

 ف ذكر هلا ديرِ  ومل نة،الس   إال دليل هلا ليس شرعية   أحكام على املسلمون أمجع فقد لذا
 يقول ؛فرًضا السدس   َتخذ وأهنا -األب  وأم األم، أم- اجلدة مياث  ومنها تعاىل، هللا كتاب 

 .(3)"أم   للميت نيكُ  مل إذا السدس   للجدةِ  أن على عوا"وأمج   املنذر: بن بكر أبو
 :أهل البدع منهج ابلكتاب االستدالل على االقتصار ًسا:ساد

 السنة،  عن   خارجني  هلم،   خالق    ال  قوم    رأيُ   السنة  دون    ابلكتاب   االستدالل  على  االقتصارُ 
 على الكرمي القرآن َتويل ف عهموأوق   اجلماعة، عن واخلروج االنسالخ إىل هذا مى هبأد   وقد
كر » :صلى هللا عليه وسلم قوله شرح ف- اخلطايب يقول وهلذا تعاىل، هللا  أنزل ما غي  يوش 

 هللا  صلى  هللا  رسول  بذلك   ر"ُيذ ِ   :-احلديث  «نالقرآ  هبذا  عليكم  يقول:  أريكته  على  شبعانر 
 القرآن ف له ليس مما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هاسنَّ  اليت السننِ  خمالفةِ  من وسلم عليه

 قد اليت السنن   وتركوا القرآن، بظاهر قواتعلَّ  فإهنم والروافض، اخلوارجُ  إليه ذهبت ما على ذكر،
 .(4)وا"وضل   وافتحيَّ  الكتاب، بيان نتُضم ِ 

 
 (. 108 /9) اإلسالمية البحوث جملةينظر:  (1)
 (.96 /1)  األصول علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد (2)
 (.83 )ص: اإلمجاع (3)
 (. 298 /4) السنن معامل (4)



 : منه روافحذَّ  ع،املبتد   ك املسل   هذا إىل -عنهم هللا رضي- الصحابةُ  نتفطَّ  وقد
 القرآن، بشبهاتِ  جيادلونكم نس   سيأيت "إنه عنه: هللا رضي اخلطاب  بن  عمر يقول -

 عنه  هللا  رضي  عمر  فبنيَّ   .(1)"وجل  عز  هللا  بكتاب   مأعل    السنن  أصحاب    فإن  ابلسنن،  ذوهمفخُ 
 القرآن. حول   حتاك اليت الشبهاتِ  يدفع الذي هو وإعماهلا ابلسنن األخذ أنَّ 

  إىل يدعونكم أهنم يزعمون أقواًما دونستجِ  "إنكم :عنه هللا رضي مسعود ابن ويقول -
  وإّيكم ع، والتنط   وإّيكم ،ع  والتبد   وإّيكم ،ابلعلمِ  فعليكم  هم،ظهورِ  وراء نبذوه وقد هللا، كتاب 
 ف البدع أهل طريقة عن عنه هللا رضي مسعود ابن فكشف .(2) ابلعتيق" وعليكم ق،والتعم  

 ك  والتمس   العلم   وأنَّ  ظهورهم، وراء   يرتكونه احلقيقة ف وهم هللا، بكتاب ك التمس   إظهارهم
 شبهاَتم. لرد ِ  السبيل هو نابلسن  
 الكاسدة آبرائهم  القرآن بتأويل  ،البدع أهلِ  طرائقِ  من التحذيرِ  على العلماءُ  تتابع  قدو 
  :ظهورهم وراء السنن وطرح

  رجل  هعلي فيعرتض  ،احديثً  وسلم عليه هللا صلى النيب عن ث د ِ ُي جبي  بن سعيد  فهذا
 صلى هللا رسول حديث   تعارض أراك أال" فقال: ،وكذا كذا  كتابه  ف قال تعاىل هللا إن بقوله:

 .(3)"تعاىل هللا بكتاب  أعلمُ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  تعاىل، هللا بكتاب  وسلم عليه هللا
 كتاب  من آبية ائتين فقال: احملرم، فنهى ه،ثيابُ  عليه احمرمً  يرى يزيد بن الرمحن عبد وهذا

ُكمُ  }و م ا عليه: فقرأ ثيايب، بنزع تعاىل هللا  ]احلشر: ف ان  ت  ُهوا{ ع ن هُ  هن  اُكم   و م ا ف ُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آَت 

7](4). 

 
 /1) الكربى اإلابنة ف بطة وابن (،409 /1) الشريعة ف واآلجري (،240 /1) الدارمي أخرجه (1)

 (.139 /1) واجلماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح ف والاللكائي (،250
 وفضله  العلم  بيان  جامع   ف  الرب  عبد  وابن،  (29  )ص:  السنة  ف  واملروزي  (،251  /1)  الدارمي  أخرجه  (2)

(2/ 1202.) 
 (.417 /1) الشريعة  ف  اآلجري أخرجه (3)
 السابق. ملرجعا (4)



 القرآن؟! اعنه تسك   شرعية أبحكام   السنة  استقاللِ  ف البيانِ  هذا بعد عاقل يشك   فهل
 عنها؛  تنقص  مل  منها  أكثر   تكن  مل  إن  القرآن  ف  ليست  اليت  السنةِ   أحكام  بل"  القيم:  ابن  يقول
 عليه هللا  صلى هللا رسول ن سن   لبطلت ،القرآن نص ِ  على زائدة  كانت  سنة كل  رد   لنا  ساغ فلو

 أبنه وسلم عليه هللا صلى النيب أخرب الذي هو وهذا القرآن، عليها دلَّ  ةً سنَّ  إال هاكل    وسلم
 .(1) "خربه وقوع من  بدَّ  وال ،سيقع
 شبهتهم:  تقرير يف أهل البدع   إليه استند ما دفع  الثاين: الوجه

 عن  وذلك   األحكام،  بتشريع  تستقل    ال  السنة  أبن  القائلة  تهمشبه  تقوية    همبعضُ   حاول  لقد
 واألحاديث اآلّيت  عن مبنأى وفهمها سياقها، من واألحاديث اآلّيت  بعضِ  انتزاع طريق

 ذلك: ومن حماهلا، غي ف وتوظيفها املوضوع، ف األخرى
مر  }إ ن   تعاىل:  بقوله استدالهلم أواًل:  :[57 ]األنعام: ّلِل   { إ ال   احلحركح

 للنيب فليس سبحانه، هلل إال يكون ال والتشريع والنهي   واألمر   احلكم   أنَّ  اآلية من فأخذوا
 السنة ف جاء  وما ،القرآن ف دترِ  مل  جديدة أحكام   إبصدار يستقلَّ  أن وسلم عليه هللا صلى

  القرآن. ملخالفته مردود؛ فهو ذلك  من
 شبهتهم: على ابآلية االستدالل دفع

 السنة إىل الرجوع دون هوحد   الكتاب  على التشريع قصر على الكرمية ابآلية االستدالل
  :ذلك  وبيان ،ببعض هابعضِ  القرآنيةِ  اآلّيت  ضربُ  فيه إذ ؛ابطل خاطئ استدالل  
 القرآن آّيت  أنَّ  اعتبار على لكن ،صحيح   وهذا ،تعاىل هللا على احلكم   قصرت  اآلية أن
 واالنتهاء أمر فيما رسوله طاعة امتثال  سبحانه هللا حكم نمِ  أن على تدلَّ  قد األخرى الكرمي

 هللا كطاعة  وسلم عليه هللا صلى الرسول طاعة علجي الكرمي القرآن إن بل ،وزجر هنى عنه عما
  ع ل ي ِهم   أ ر س ل ن اك   ف م ا ت  و ىلَّ  و م ن   اّللَّ   أ ط اع   ف  ق د   الرَُّسول   ُيِطعِ  }م ن   وجل: عز فقال سبحانه؛
  :(2)اآلية هذه عليه تدل ومما ،[80]النساء:  ح ِفيظًا{

 
 (. 93 /4) العاملني رب عن املوقعني  إعالم (1)
 (.85-84 /4) العاملني  رب  عن املوقعني إعالم نظر:ي (2)



 تشريع  فهو  القرآن  على  زائًدا  السنة  من  كان  فما  والسنة،  القرآن  بني  البتة  تعارض    ال  أنه  -1
 حبال. عنه اإلعراض أو خمالفته  حتل   وال فيه، هطاعتُ  جتب وسلم عليه هللا صلى النيب من أمبتد  

 على  للسنة  تقدمي    أحكام  من  هزاد    فيما  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  طاعة  ف  ليس  أنه  -2
 وسلم. عليه هللا صلى رسوله طاعة من به تعاىل هللا أمر ملا امتثال فيها بل الكتاب؛

 ف ترد مل أحكام من هزاد   فيما يطاعُ  ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  لو أنه -3
 اآلية ملعىن إبطال هذا وف به، ةاملختصَّ  طاعته وسقطت  معىن، لطاعته يكن مل الكرمي القرآن
 ضمن هابعضُ  متقدَّ  وقد وسلم، عليه هللا صلى طاعته على الدالة اآلّيت  من وغيها الكرمية
  .األول الوجه

 :هللا" كتاب  على فاعرضوه عين جاءكم "ما حبديث: ماستدالهلر  اثنًيا:
  استقالل عدم  ديؤي ِ  ما وسلم عليه هللا صلى عنه جاء قد أنه الشبهة هذه أصحابُ  زعم

 قلته، فأن وافقه فإن هللا، كتاب   على فاعرضوه عين جاءكم  "ما قال: حيث ابألحكام؛ السنة
 أقله". فلم يوافقه مل وإن

 احلديث:  هبذا استدالهلم دفع
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال: ماعنه هللا رضي عمر بن هللا عبد أبيه عن سامل روى

 على  فاعرضوه   عين  جاءكم   ما  يكذبين،  مث  أريكته  على  متكئ  كمأحد    لعل    عمر،  اي»  وسلم:
  .(1) «أقله فلم يوافقه مل وإن ه،قلتر  فأان وافقه فإن هللا، كتاب
ما قال الشافعي: " ؛(2)موضوع ابطل   حديث أبنه العلماء عليه حكم قد احلديث هذاو 

فهذا غي معروف عندن ، وقال أيًضا: "(3) "ر وال كربه ف شيء صغُ يثبت حديثُ  روى هذا أحد  
عندن خالف   واملعروف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 
 (.266 /1) الكربى  اإلابنة ف بطة ابن أخرجه (1)
 (.248 )ص: الكاشفة  األنوار نظر:ي (2)
 (. 222/ 1) ألما (3)



 قالو  ،(2)"وسلم عليه هللا صلى النيب عن موضوع حديث هذا" :السَّاجي قال، و (1)"هذا
 هذا  وضعت  والزندقة  ، أصل    احلديث  هلذا   ليس   قال:  أنه  املديين  بنا  علي  عن  بلغين"  :الدارقطين
 به. االستدالل طسق   هذا تثب   وإذا .(3)"احلديث

 كتابه":  يف هللا محر   ما إال مأحر    ال "إين حبديث: ماستدالهلر  اثلثًا:
 مل شيء بتحرمي يقول ال وسلم عليه هللا صلى الرسول   أنَّ  على يدل   احلديث   هذا أن عواادَّ 

 .القرآن به يرد مل شيء حبل ِ  يقول ال كما  ،الكرمي القرآن ف يرد
 احلديث: هبذا االستدالل دفع

  الصحيح وجهه  على وهلفهم سياقه إىل وهرد   ولو ،سياقه من عمقتط   احلديثُ  هذا بداية:
  طرق: ثالث  من جاء قدو  ،-صحته  ثبتت إن-

 وسلم: عليه  هللا  صلى  هللا  رسول قال  قالت: عنها  هللا  رضي  عائشة  عنف  :ةموصول  هااحدإ
 يف هللا محر   ما إال مأحر    وال كتابه،   يف هللا أحل   ما إال أحل   ال  فإين ،ًئاشي علي   كوامتس   »ال

 .(4) كتابه«
   ان:تمنقطع اينخر أ  انطريق لهو 

 عليه هللا صلى هللا رسول أن حدثه  الليثي عمي بن  عبيد أن مليكة، أيب ابن عن األوىل:
 فمكث قال: أن إىل - احلديث فذكر- ابلناس  يصلي   أن عنه  هللا رضي بكر أاب أمر وسلم
 وهللا إين» وقال: الفنت ُيذر رج  احلُ  جنب إىل وجلس مكانه، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 حرم ما إال مأحر   وال كتابه،  يف هللا أحل   ما إال أحل   ال أين إال بشيء علي   الناس ميسك ال
 .(5) «كتابه  يف هللا

 
 (. 16/ 7) ألما (1)
 (.266 /1) بطة  البن الكربى اإلابنةينظر:  (2)
 (.181ص: ) التعليقات على اجملروحني (3)
 (.43 /6) األوسط  املعجم ف الطرباين أخرجه (4)
 (. 120 /7) الكربى السنن ف البيهقي أخرجه (5)



 مات   الذي  مرضه  ف  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  أبيه:  عن  طاوس،  ابن   عن  والثانية:
  ما  إال   مأحر     وال  كتابه،  يف  هللا  أحل    ما  إال  أحل    ال   فإين  بشيء؛  علي    الناسر   ميسكن    »ال  :فيه

 .(1)كتابه«  يف هللا حرم

 مرين: أب احلديث هبذا ستدالهلما عدف  وير 
  .وسلم عليه هللا صلى النيب عن  يثبت ال ،ضعيف  حديث   أنه األول: األمر
مل يرو هذا فقال الطرباين: " عنها هللا رضي عائشة أم املؤمنني عن املوصولة روايةال فأما

"، وعلي بن عاصم ضعيف، احلديث عن ُيىي بن سعيد إال علي بن عاصم، تفرد به الزعفراين
، وقال ابن القيسراين: "علي بن عاصم (2)"حديثه ع ل ى بنيِ   الضعفُ قال ابن عدي: "

 .(3)ضعيف"
  ثقة وهو الليثي عمي بن عبيد رواية من :األوىل ان؛تمنقطع فهما األخرّين الطريقان وأما

 . (5)"هذا مرسل ال يصحقال ابن حزم: "  مرسل،  أنه  احلديث  أحوال  أقل  و   ،(4) التابعني  كبار  من
 أقسام من واملنقطع   املرسل   أن املعلوم ومن .(6)منقطع" هذا" :ةالثاني عن الرواية الشافعي وقال

، خاص ًة إذا ُأضيف إىل ذلك معارضُته به حمتج    غي   مردوًدا احلديثُ  فيكون الضعيف، احلديث
 .للسنة الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم

 هللا  صلى  صنع  وكذلك   هلم:  يقال  فإنه  ؛بصحته  التسليم  فرضو   لالتنز    على  الثاين:  األمر
 ما بعيتَّ  أن عليه سبحانه هللا افرتض قدو  ،أمنلة   قيد   ذلك عن خيرج ومل ،رأم   وبذلك وسلم عليه

 ف هللا فرض فقد وحي فيه يكن مل وما بعه،اتَّ  قد وسلم عليه هللا صلى هأن ونشهد إليه، ىوحأ
ُكمُ  }و م ا تعاىل: هللا قال ؛هللا بفرض لقبِ  فإمنا عنه لقبِ  فمن سنته، اتباع   الوحي  الرَُّسولُ  آَت 

 
 (.119 /1) واآلًثر السنن معرفة  ف والبيهقي (،534 /4) الرزاق عبد أخرجه (1)
 (. 331 /6)ف الضعفاء  الكامل (2)
 (.2640 /5)ذخية احلفاظ  (3)
   .(606 /1) مسلم لإلمام واألمساء لكىنوا (،455 /5) للبخاري الكبي التاريخ ينظر: (4)
   .(78 /2) اإلحكام ف أصول األحكام (5)
 (. 302 /7) األم (6)



 إثبات  على  متظاهرة  متكاثرة  واألحاديث  واآلّيت   ،(1)[7  احلشر:]  ف ان  ت  ُهوا{  ع ن هُ   هن  اُكم    و م ا  ف ُخُذوهُ 
 األول. الوجه ف منها طرف مر وقد ذلك،

  كتابه«  يف»  قوله:ب  املراد  إن  يقال:  هفإن  أيًضا؛  احلديث   ةصح    فرض  علىو   الثالث:  األمر
 وأراد  الكتاب   لفظ    وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  استعمل   وقد   ؛إل    تعاىل  هللا   أوحى  فيما  يعين:

  وسنة. كتاب   من عموًما الوحي   به
  رجلني أن :عنهما هللا رضي خالد بن  وزيد هريرة أيب عن الشيخان رواه فيما ذلك  ودليل

 وقال ،هللا بكتاب بيننا اقض أحدمها: فقال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول إىل اختصما
 قال:  أتكلم،  أن  ل  وأذن  ،هللا  بكتاب  بيننا  فاقض   هللا،  رسول  ّي  أجل  :-أفقههما  وهو-  اآلخر

 ابمرأته، زىن -األجي والعسيف مالك: قال- هذا على عسيًفا كان  ابين إن قال: .»تكلم«
 العلم، أهل   سألت إين ث ،ل وجارية شاة   مبائة منه فافتديتُ  ،الرجم   ابين على أن وينفأخرب  

 صلى  هللا  رسول  فقال  .امرأته  على  الرجم  وإمنا  عام،  وتغريب    مائة  جلد    ابين  على  ما  أن  فأخربوين
 وجاريتك كغنمر  اأم   هللا، بكتاب بينكما ألقضني   ،بيده نفسي والذي »أما وسلم: عليه هللا

 فإن اآلخر، امرأة أييت   أن األسلميَّ  نيس  أُ  وأمر ا،عامً  بهوغرَّ  مائة هابن   دوجل   ،عليك« فرد  
 .(2)فرمجها فاعرتفت رمجها، اعرتفت

  أعم   هو  ما على هللا" كتاب   " لفظ: استعمل وسلم عليه هللا  صلى النيبَّ  أن  احلديث ففي
 اجللد أحدمها: حبكمني: العسيف على وسلم عليه هللا صلى حكم فقد الكتاب؛ ف جاء مما

 ف موجوًدا ليس السنة ف زائد حكم وهو عاًما، التغريب والثاين: تعاىل، هللا كتاب   ف وهو
 قرآنال ف يرد  مل زائد حكم  وهو ابلرجم، اجلارية على وسلم عليه هللا صلى حكم كما  الكتاب،

 . تالوةً 
  بنا يقول ؛نكي   غي من -عنهم  هللا رضي- الصحابة عند مستعماًل  املعىن هذا كان  قدو 

 للحسن، واملتفلجات  ،واملتنمصات  واملستومشات، ،الوامشات  هللا لعن " : عنه هللا رضي مسعود
 كتاب  يف وهو وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول لعنه من ألعنُ  ال ل ما ،هللا خلق   ات املغي ِ 

 
 (.27 )ص: للسيوطي ابلسنة االحتجاج ف  اجلنة ومفتاح  (،119 /1) واآلًثر السنن معرفة  ينظر: (1)
 (.1697) ومسلم (،6633) البخاري خرجهأ (2)



ُكمُ   }و م ا  تعاىل:  قوله  بذلك   ويعين  ،(1)"؟!هللا  احلشر:]  ف ان  ت  ُهوا{  ع ن هُ   هن  اُكم    و م ا  ف ُخُذوهُ   الرَُّسولُ   آَت 

 .(2)أخرى رواية ف ثبت كما  [7
 هو بل  الكتاب،  ف  عليه  نصوًصام    ليس  ذلك   وغي ومشات واملست    الوامشات  لعن  أن  ومعلوم  

 هذا؛ ف الكتاب  لفظِ  استعمال من مانع   وال القرآن، ف ترد ومل نة،ابلس   الثابتة األحكامِ  من
 تعاىل؛ هللا كتاب   من هو هللا كتاب   ف ليس مما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مهحرَّ  ما فإن
 بنا حاجة وال خمالفته، عن وهنان وسلم عليه هللا صلى بطاعته أمرن تعاىل هللا أن اعتبار على
  ذلك. على ةالدالَّ  واألحاديث اآلّيت  إعادة إىل

 ،وسلم عليه هللا صلى رسوله وأمر تعاىل هللا ألمر خمالفتهم ف همأنفس   أنس   فلياجع أال
 العذاب أو الفتنة ف الوقوع من حذرًا هنى؛ عما واالنتهاءِ  هللا رسول مرِ أل المتثالاب وذلك 
ذ رِ   األليم؛ ن ة    ُتِصيب  ُهم    أ ن    أ م رِهِ   ع ن    خُي الُِفون    الَِّذين    }ف  ل ي ح   .[63]النور:    أ لِيم{  ع ذ اب    ُيِصيب  ُهم    أ و    ِفت  

  كثيًا.  تسليًما وسلم أمجعني، وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على هللا وصلى

 
 (.5943) البخاري خرجهأ (1)
 (.4886) البخاري خرجهأ (2)


