
 



 مقدمة: 

  علج حيث وسلم، عليه اهلل صلى محمد  نبيه يف خلقه إلى تعالى اهلل أعذر

ن  } :عز وجل فقال  سبحانه؛  اهلل كطاعة  هاعت  ط ُسول   ُيطِعِ  م  د   الرَّ ق  ن   اهلل   أ ط اع   ف  م   و 

لَّى ا ت و  ن اك   ف م  ل  س  ي ِهم   أ ر  ل  ِفيًظا ع   أيها- منكم يطع من والمعنى: ،[80 ]النساء: {ح 

 هقول   فاسمعوا اه،إيَّ  بطاعته أطاعني فقد صلى اهلل عليه وسلم  امحمدً  -الناس

 عنه هناكم وما يأمركم، أمري فمن شيء من  به يأمركم مهما ه فإنَّ  ه،أمر   وأطيعوا

 ليتفضَّ  أن يريد  ،مثلنا بشر   محمد إنما" كم:أحدُ  يقولنَّ  فال هنيي، فمن شيء من

 .(1)!"علينا

 

  انعقادو ،وإيمانًا اعتقاًدا مؤمن كل   قلِب  يف واستقراره األمرِ  هذا وضوِح  ومع

 ؛(2) النبوية السنة منكري من طوائف خالفته فقد  عليه؛ األمة علماء إجماع

 أعني:- األعلى ومرادها األسمى مقصودها من النبوية السنة تفريغ   محاولين

  الكريم، القرآن يف يرد لم  حكم   لتشريع صالحة غيرُ  اأهن بدعوى ؛-هبا االحتجاج

 
 (. 561 /8) الطربي تفسري ينظر: (1)
 ابلتشريع، مستقلةً  ةالسن   نصوص تكون أن قاطًعا نفيًا ينفي حيث شحرور؛  حممد املهندس منهم:و  (2)

 أفكاره على ارد   مناء مركز يف أن   إىل اإلشارة   وجتدر (،568 )ص: والقرآن الكتاب :كتابه  يف ذكره
 رابطه: ودونك شحرور"، حملمد املعاصرة القراءة منظور من السنة  "مفهوم بعنوان: السنة حول
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 للقرآن، مخالفةً  القرآن عنها تسك  و السنةُ  عليها تدلَّ  التي األحكام   ويعتربون

 .(1) باطاًل  يكون القرآن   فيخالِ  ماو

 وجهين من ها لوتفنيد   ةهالشب لتلك إبطال   العلميةِ  الورقةِ  ههذِ  ويف

 صحيحين: 

 بالتشريع. السنة الستقالل العلمي التأصيل أولهما:

 تهم. شبه   تقرير يفأهل البدع  إليه است ند  ما دفع وثانيهما:

 أحوال السنة مع القرآن الكريم:

م ببيان أحوال السنَّة النبوية مع القرآن   قبل الولوج إلى صلب الموضوع نقد 

ر علماء األصول أهنا   ال أقسام   ثالثةِ  علىالكريم يف داللتها على األحكام، وقد قرَّ

   :(2) وهيلها،  رابع  

 توارد فيكون وجه؛ كل   من لقرآنل ةموافق   السنةُ  تكون أن األول: القسم

 :أمثلته ومن .رهاافُ وتض   األدلةِ  توارد باب  من الواحد  الحكم على والسنة القرآن

 وأن   اهلل إال إله ال أن شهادة خمس: على اإلسالم بني» وسلم: عليه اهلل صلى قوله

 .(3) «رمضان وصوم ،والحج   الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام اهلل، رسول ًدامحم  

 سنته كانت كما ،له اوتفسيرً  بالقرآن أريد  لما ابيانً  تكون   أن الثاين: القسم

 جملة أصل  على ،وصفتها الصالة ركعات  عدد تبيينيف  وسلم عليه اهلل صلى

 ذلك.  ونحو ،الصالة فرض

 
  املطعين العظيم لعبد  ، ونقض وتفنيد  عرض  ..النبوية السنة إلنكار  املثارة  الثالثون الشبهات نظر:ي (1)

 (.179 )ص:
 /4) القيم البن العاملي  رب    عن املوقعي  وإعالم (،93-90 /1) الشافعي لإلمام الرسالة نظر:ي (2)

84-85.) 
 .من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما (،16) ومسلم (،8) البخاري خرجهأ (3)



 تحريًما، أو إيجابًا ؛القرآن عنه سكت لحكم مثبتة تكون أن الثالث: القسم

 .الورقة هذه يف بالدراسة المقصود هو القسم هذاو

 داخاًل  هجعلوو الثالث القسم   قبلوا العلم أهل بعض   أن إلى اإلشارةُ  روتجدُ 

 القرآن نصوصِ  تحت تندرج األحاديث   تلك أنَّ  رأوا حيث الثاين؛ القسم يف

 . (1)الوجوه من بوجه  

 من هو إذ مين؛المتقد   العلماء بين  الخالف هذا أمام كثيًرا  الوقوُف  ينبغي  الو

 يعرتف الفريقين من كاًل  فإن ؛أثر   عليه بيرتتَّ  ال الذي لفظي  ال الخالف قبيل

 ذلك ييسم   ال أحدهما ولكن ن،القرآ يف تثبت لم السنة يف أحكام   بوجودِ 

 . (2)واحدة والنتيجةُ  يه،يسم   واآلخر ،استقالاًل 

  والمعقول واالستقراء والسنة الكتاب  من ةاألدلَّ  ضافرت ت فقد  هذا: تبين إذا

 ؛نكير   غير من هولوقبِ  ذلك، على العلماء اتفق كما بالتشريع، السنة استقالل على

 :اآلتية الفقرات  يف ذلك وتفصيُل 

 :بالتشريع  السنة الستقالل العلمي   التأصيل  األول: الوجه

 بالتشريع: السنة استقالل على الكتاب داللة أواًل:

 ومنها:  الشرعية، األحكام بتشريع السنةِ  الستقالل تةمثبِ  كثيرة   آيات  وردت 

ب ك   ف ال  } تعالى: اهلل قول -1 ر  مُِنون   ال   و  تَّى ُيؤ  ُموك   ح  ك  ا ُيح  ر   فِيم  ج   ُثمَّ  ب ي ن ُهم   ش 

ًجا أ ن ُفِسِهم   فِي ي ِجُدوا ال   ر  ا ح  ي ت   مِمَّ ل ُموا ق ض  ُيس  لِيًما و   .[65 ]النساء: {ت س 

  الداللة: وجه

  رواه ما وهو نزولها؛ سبب ذكر  من بد  ال اآلية من  الداللة وجه ضحيتَّ  حتى

 اهلل صلى اهلل رسول عند  الزبير   خاصم األنصار من رجاًل  أن الزبير:  بن اهلل عبد 

 
 (.319  /4) املوافقات  يف الشاطيب هذا  إىل ذهب وممن (1)
  بن هللا  لعبد  أمحد اإلمام  مذهب وأصول (،420 )ص: للسباعي يف التشريع ومكانتها السنة ينظر: (2)

 (.220 )ص: الرتكي احملسن عبد



ة  (1) ِشراج يف وسلم عليه رَّ ح  األنصاري: فقال النخل، هبا يسقون التي (2) الح  ر   س 

 فقال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عند  موافاختص   عليهم، فأبى ،يمر   (3) الماء

 إلى الماء أرسل   ثم ،زبير   يا اسق  » للزبير: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

ن تك؟!عمَّ  ابن   كان أن اهلل، رسول يا فقال: األنصاري، بفغِض  ،«كجار    فتلوَّ

 حتى الماء   ساحب   ثم ،اسق   زبير يا» قال: ثم وسلم، عليه اهلل صلى اهلل نبي   وجه

 ف ال  } ذلك: يف نزلت اآلية   هذه بألحِس  إين واهلل الزبير:  فقال ،«الجدر إلى يرجع 

ب ك   ر  مِنُون   ال   و  تَّى ُيؤ  ُموك   ح  ك  ا ُيح  ر   فِيم  ج   أ ن ُفِسِهم   فِي ي ِجُدوا ال   ُثمَّ  ب ي ن ُهم   ش 

ًجا ر   . (4){ح 

 كتاِب  يف ليس وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من الحكم   هذا فإنَّ  عليه: بناءً و

ضا معد   يف ديد الشَّ  بالوعيدِ  ت جاء   ثمَّ  ، دهوتؤي   هتقر   اآليةُ  تنزل   ذلك ومع اهلل،  الر 

 به.

ا ي ا} سبحانه: وقوله -2 ِذين   أ ي ه  نُوا الَّ أ طِيُعوا اهلل   أ طِيُعوا آم  ُسول   و  ُأولِي الرَّ   و 

رِ  إِن   مِن ُكم   األ  م  تُم   ف  ع  ء   فِي ت ن از  ي 
ُرد وهُ  ش  ُسولِ  اهللِ  إِل ى ف  الرَّ مِنُون   ُكن تُم   إِن   و   بِاهللِ  ُتؤ 

مِ  ي و  ال  ِخرِ  و  لِك   اآل  ي ر   ذ  نُ  خ  س  أ ح   .[59 ]النساء: {ت أ ِوياًل  و 

 الداللة: وجه

الرسوِل هو  إلى الرد  أن و ،كتابه إلى الرد   هو اهلل إلى الردَّ  أن العلماءُ  رقرَّ 

 أثبتِت  فإذا وعليه ،(5) تهسن إلى  فالرد  إليه اهلل قبضه  فإن ا،حيً  كان إن الرجوُع إليه

 .هنيًا أو كان أمًرا ،امتثاله وجب الكتاب  يف عما زائًدا حكًما السنة

 
 .(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)
 والسدي، مهران  بن وميمون وقتادة جماهد  عن مسنًدا ( 505-504 /8) الطربي  تفسري  ينظر: (5)

 عطاء.  عن مسنًدا  (423 /1) لآلجري  والشريعة



أ طِيُعوا} تعالى: قولهو -3 أ طِيُعوا اهلل   و  ُسول   و  ُروا الرَّ ذ  اح  إِن   و  ي تُم   ف  لَّ   ت و 

ل ُموا ا ف اع  ل ى أ نَّم  ُسولِن ا ع  غُ  ر  ب ال  ُمبِينُ  ال    .[92 ]المائدة: {ال 

أ ِطيُعوا اهلل   أ طِيُعوا ُقل  } تعالى: وقوله -4 ُسول   و  إِن   الرَّ ا ف  و  لَّ ا ت و  إِنَّم  ي هِ  ف  ل  ا ع   م 

ل   ي ُكم   ُحم  ل  ع  ا و  تُم   م  ل  إِن   ُحم  ت ُدوا ُتطِيُعوهُ  و    .[54 ]النور: {ت ه 

ا ي ا} سبحانه: وقوله -5 ِذين   أ ي ه  نُوا الَّ أ طِيُعوا اهلل   أ طِيُعوا آم  ُسول   و  ال   الرَّ  و 

ُكم ُتب طُِلوا ال  م     .[33 ]محمد: {أ ع 

أ طِيُعوا} أسماؤه: تقدست وقوله -6 أ طِيُعوا اهلل   و  ُسول   و  إِن   الرَّ ي تُم   ف  لَّ ا ت و  إِنَّم    ف 

ل ى ُسولِن ا ع  غُ  ر  ب ال  ُمبِينُ  ال   .[12 ]التغابن: {ال 

ن  } وجل: عز وقوله -7 ُسول   ُيطِعِ  م  د   الرَّ ق  ن   اهلل   أ ط اع   ف  م  لَّى و  ا ت و  ن اك   ف م  ل  س   أ ر 

ي ِهم   ل  ِفيًظا ع   .[80 ]النساء: {ح 

  :اآليات هذه من الداللة وجه

  ما تعالىسبحانه و اهلل طاعة   أن على واضحة داللة  الكريمة  ات اآلي هذه يف

 وهنى به أمر ما صلى اهلل عليه وسلم  الرسول طاعة   وأن كتابه، يف عنه وهنى به أمر

 اهلل طاعة من لكان القرآن يف كان لو إذ القرآن؛ يف ليس مما به جاء مما عنه

 . المغايرة يقتضي العطف أن القواعد: يف  تقرر لما ؛(1) تعالى

 يف وسلم عليه اهلل صلى الرسول طاعة   أنَّ  على قاطعة داللة   األخيرة اآلية ويف

 . إليها واالحتكام االمتثال وجوب  يف تعالى اهلل كطاعةِ  أمر ما جميع

رِ } تعالى: وقوله -8 ذ  ي ح  ل  ِذين   ف  الُِفون   الَّ ن   ُيخ  ِرهِ  ع    أ و   فِت ن ة   ُتِصيب ُهم   أ ن   أ م 

اب   ُيِصيب ُهم   ذ   .[63 ]النور: {أ لِيم   ع 

 الداللة: وجه

 
 (.321 /4) املوافقات  ينظر: (1)



ن  } تعالى: قوله يف ِرهِ  ع   عليه اهلل صلى الرسول اختصاص على داللة {أ م 

 . (1)الكتاب  عنها تسك   التي األحكام هو الشيءُ  وذلك  فيه، طاعيُ  بشيء وسلم

ا} سبحانه: وقوله -9 م  ُسوُل  آت اُكمُ  و  ا ف ُخُذوهُ  الرَّ م  اُكم   و  ن هُ  ن ه  ان ت ُهوا ع   {ف 

 .[7 ]الحشر:

 الداللة: وجه

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أوامر امتثال وجوب  يف عام   اآلية لفظ

 لبس من المنع على عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد  هبا استدلَّ  ولذلك ونواهيه؛

 اهلل رسول عن ذلك لورود القرآن؛ يف والواصلة الواشمة ولعن ،المخيط   مالمحرِ 

 .(2) وسلم  عليه اهلل صلى

إِنَّك  } سبحانه: وقوله -10 ِدي و  ت ه  اط   إِل ى ل  ت ِقيم   ِصر   .[52 ]الشورى: {ُمس 

 الداللة: وجه

 اهلل، كتاب  مع وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هسنَّ ما فيها يدخل اآلية   أنَّ 

 وقد" الشافعي: اإلمام يقول يكن؛ لم أو اهلل كتاب  من  نص   هسنَّ فيما كان سواء

 نص   بعينه فيه ليس فيما وسنَّ  اهلل، كتاب  مع وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنَّ 

 عن العنود ويف طاعته، هاتباعِ  يف وجعل اتباعه، اهلل ألزمنا فقد  سن ما وكل   ،كتاب  

 رسول سنن باعات   ترك من له يجعل ولم خلًقا، هبا يعذر لم التي تهمعصي   اتباعها

 فيما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنَّ  وما خرًجا،م   وسلم عليه اهلل صلى اهلل

إِنَّك  } قوله: يف تعالى اهلل أخربنا وكذلك ه،سنَّ اهلل فبحكم حكم فيه هلل ليس  و 

ِدي ت ه  اط   إِل ى ل  ت ِقيم   ِصر   .(3) "{ُمس 

 بالتشريع: استقاللها على السنة داللة ثانيًا:

 
 (.322 /4) املوافقات  ينظر: (1)
 (.360 /2) جزي  ابن تفسري ينظر: (2)
 (.261-260 /1) البغدادي للخطيب واملتفقه  الفقيه ينظر: (3)



 عليه اهلل صلى اهلل رسول عن عنه، اهلل رضي رب ك   معدي بن دامِ ق  المِ  عن -1

 على شبعان رجل   يوشك أال معه، هومثل   الكتاب وتيت  أ   إين »أال قال: أنه وسلم

 وجدتم وما وه،فأحل   حالل من فيه وجدتم فما القرآن، بهذا عليكم :يقول أريكته

 من ناب ذي كل   وال ،األهلي   الحمار لحم   لكم يحل   ال أال موه،فحر   حرام من فيه

 أن فعليهم بقوم   نزل ومن ها،ب  صاح   عنها يستغني   أن  إال عاهد،م   قطةل   وال السبع،

 . (1)راه«ق   بمثل  هميعقب   أن فله يقروه لم فإن ،وهقر  ي  

  »ال قال: وسلم عليه اهلل صلى النبي عن  عنه، اهلل رضيرافع  أبي وعن -2

 نهيت أو به أمرت مما أمري من األمر يأتيه ،أريكته على كئًامت   كمأحد   (2) ألفين

 . (3)بعناه«ات   اهلل كتاب يف وجدنا ما !ندري ال :فيقول عنه،

 :الحديثين من الداللة وجه

 باعاالت   ووجوب  الحجية يف المماثلة ة: والسنَّ القرآن بين بالمماثلةِ  المرادأنَّ 

   .وجه   كل   من المماثلة المراد وليس فيهما، بما والعمل

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن ثبت   مهما هأن   على األحاديُث  تدلَّ  وقد 

 يف ليس بما تأت  السنة وأنَّ  الكتاب، على ه عرِض  إلى حاجة وال ه،بنفِس  ةً حجَّ  كان

 ،القرآن   »أوتيت قوله:" الدارمي: الحافظ يقول ولهذا؛ (4)أحكام من الكتاب 

  إلرادة رةمفس   إال هي وما ه،بنص   القرآنُ  هبا ينطق لم التي السنن من ه«مثل   وأوتيت

 
  يف األلباين (، وصححه12ابن حبان ) حهوصح   (،4604) داود (، وأبو17174خرجه أمحد )أ (1)

   (.28ص: ) احلديث حجة بنفس
 (. 262 /4) األثري  البن احلديث  غريب يف النهايةينظر:  وألقى. أجد  ال :أي ألفي ال (2)
  شرح يف البغوي وحسنه حسن"، "حديث وقال: (،2663) والرتمذي (،4605) داود أبو خرجهأ (3)

   .(82/ 2حزم يف اإلحكام )ابن  حهوصح   (،201 /1) السنة
 (.201 /1) للبغوي السنة شرح ينظر: (4)



 وليسا السباع، من ناب  ذي وكل   ،األهلي   الحمار  لحم  كتحريم به؛ اهلل

 . (1)"الكتاب  يف بمنصوصين

  نم  » وسلم: عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن -3

 . (2)الحديث« اهلل عصى  فقد عصاين ومن اهلل، أطاع  فقد أطاعني

 الداللة: وجه

 به جاء فيما وسلم عليه اهلل صلى الرسول طاعة   أنَّ  على داللة   الحديِث  يف

 أو له بيانًا أو القرآن يف لما موافًقا كان سواء- به جاء فيما أطاعه من وأنَّ  ،واجبة  

ن  } تعالى: قوله يف كما ،اهلل   أطاع فقد  -فيه عما زائًدا ُسول   ُيطِعِ  م  د   الرَّ ق   أ ط اع   ف 

 .[80]النساء:  {اهلل  

  عليه  اهلل صلى اهلل رسول خطبنا قال: عنه اهلل رضي  هريرة  أبي وعن -4

 أكلَّ  رجل: فقال ،فحجوا« ،الحج   عليكم اهلل فرض  قد الناس، »أيها فقال: وسلم

 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال ثالًثا، قالها حتى فسكت اهلل؟ رسول يا عام  

 كم،تركت   ما »ذروين قال: ثم ،«استطعتم ولما لوجبت، نعم قلت: لو» وسلم:

 أمرتكم فإذا أنبيائهم، على واختالفهم سؤالهم بكثرة   قبلكم كان من كهل   فإنما

 .(3)عوه«فد   شيء عن كمنهيت   وإذا عتم،استط   ما منه فأتوا بشيء  

 الداللة: وجه

 الوجوب   قعلَّ  فقد  ،«لوجبت نعم :قلت   لو» :وسلم عليه اهلل صلى قوله يف

 بأحكام   يأت  أن وسلم عليه  اهلل صلى للنبي أنَّ  على دليل   هذا ويف ، نعم :قوله على

 يقول ؛الوحي طريِق  عن أو االجتهاد بطريِق  ذلك كان وسواء القرآن، يف ليست

 أن له كان وسلم عليه اهلل صلى أنه الصحيِح  للمذهب دليل   فيه" النووي: اإلمام

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



 وهذا شرتط،يُ  وقيل:  ،بوحي   يكون   أن حكمه يف شرتطيُ  وال األحكام،  يف يجتهد  

 . (1)"ذلك إليه وحيأُ  هلعلَّ  بأنه :الحديِث  هذا عن يجيب القائُل 

يفة أبي عنو -5  هل :عنه اهلل رضي لعلي قلت قال: عنه اهلل رضي ُجح 

 وبرأ الحبة   قفل   والذي »ال قال: اهلل؟ كتاب  يف ما إال الوحي من شيء   كمعند  

 الصحيفة«، هذه يف وما القرآن، يف رجاًل  اهلل عطيهيُ  افهمً  إال أعلمه ما النسمة،

 مسلم قتليُ  ال وأن األسير، وفكاك »العقل، قال: الصحيفة؟  يف وما قلت:

 . (2) بكافر«

 كتاب   ندناعِ  ما فقال: علي   خطبنا قال: أبيه، عن التيمي، إبراهيم وعن -6

 وأسنان الجراحات  فيها فقال: الصحيفة، هذه يف وما تعالى، اهلل كتاب  إال قرؤهن  

 فيها آوى  أو حدًثا فيها ثأحد   فمن كذا، إلى  عير بين  ما مر  ح   »والمدينة اإلبل:

 دل،ع   وال صرف   منه قبل  ي   ال عين،أجم   والناس والمالئكة اهلل لعنة   ليهفع   محدًثا

 مسلًما رأخف   فمن دة،واح   المسلمين ة وذم   ذلك، مثل  فعليه مواليه  غير   تولى ن وم  

 .(3) ذلك« مثل  فعليه

 :الحديثين من الداللة وجه

  التي الصحيفة   بأن عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي تصريُح  ين الحديث يف

 :منهاو القرآن،  يف ترد مل أحكام على تشتمل وهي  السنن، بعض  فيها معه كانت

 ذلك. وغير ،بكافر مسلم يقتل ال وأن األسير، وفكاك العقل،

 بالتشريع: السنة استقالل على دال ريعةالش   استقراء ثالثًا:

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



 تفوت- كثيرة   أحاديث   على فوق   هاأواستقر الشريعة أحكام   عتتبَّ  من

 على األمثلة ومن  الكريم، القرآن يف عليها نصَّ يُ  لم  بأحكام   جاءت  -الحصر

 ذلك: 

  عنه اهلل رضي  هريرة  أبي  عنف :خالتها و أ تها عم   على المرأة  نكاح تحريم -1

 بين وال تها،وعم   المرأة بين يجمع  »ال قال: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن

 . (1)وخالتها« المرأة

 رضي عائشة عن عروة، فعن بالنسب: يحرم ما لكل   بالرضاعة التحريم -2

 عليها استأذن -أفلح ىيسمَّ - الرضاعة من هاعمَّ  أن أخربته: أهنا عنها اهلل

 منه؛ بيتحتج   »ال لها: فقال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول فأخربت  فحجبته،

 . (2)ب«النس   من ميحر   ما  الرضاعة من يحرم هفإن  

 اهلل رسول »حرم قال: عنه اهلل رضي ثعلبة أبي عنف األهلية: رالحم   تحريم -3

 .(3) األهلية« الحمر لحوم    وسلم عليه اهلل صلى

  رسول أن :عنه اهلل رضي ثعلبة أبو روى السباع: من   ناب   ذي كل   تحريم -4

 . (4) السباع من ناب  ذي كل    أكل عن هنى وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 اهلل رضي زيد  بن أسامة فعن والعكس: الكافر من مالمسل   توريث   تحريم -5

 الكافر   وال  الكافر، المسلم   يرث  »ال قال: وسلم  عليه  اهلل صلى  النبيَّ  أنَّ  عنهما

 .(5)«المسلم  

 .ذه األحكامهب األخذ  علىاإلسالم  فقهاء اتفق وقد 

 
 (.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)



 بالتشريع: ةالسن   استقالل جواز على المعقول داللة رابًعا:

 اهلل رسول دام ما األحكام بتشريع السنةِ  استقاللِ  جواز من عقاًل  مانع   ال

 بتبليغ هرسول   ريأمُ  أن تعالى وهلل الخطأ، من معصوًما وسلم عليه اهلل صلى

 اجائزً  دام وما ،بغيره أو بالكتاِب  كان سواء طريق، أي من الناس إلى هأحكامِ 

 .(1) !به؟ نقول ال فلماذا ،الجميع باتفاق فعاًل  وقع وقد  ،عقاًل 

 األحكام: بعض بتشريع  تستقل   ةن  الس   أن على العلم أهل   فاقات   خامًسا:

 األحكام بعض بتشريع تستقل   قد  النبوية   السنة   أن على العلم أهُل  فقاتَّ 

 به عتد  يُ  من اتفق قدِ  أنه اعلم" الشوكاين: يقول القرآن؛ عنها تسك   التي الشرعية

 يف كالقرآن وأهنا األحكام، بتشريع ةمستقلَّ  المطهرة السنة   أن على العلم أهل من

 أال» قال: أنه وسلم عليه اهلل صلى عنه ثبت وقد  الحرام، وتحريم الحالل تحليل

  لم التي السنة من همثل   وأوتيت القرآن أوتيت أي: ،معه« هومثل   القرآن أوتيت   وإين

 من ناب  ذي كل وتحريم األهلية، الحمر لحوم كتحريم وذلك القرآن، هبا ينطق

 . (2) "الحصر عليه يأت  ال مما ذلك وغير الطير، من ومخلب   السباع

  ولم نة،الس   إال دليل لها ليس شرعية   أحكام على المسلمون أجمع فقد  لذا

 وأهنا -األب  وأم األم، أم- الجدة ميراث  ومنها تعالى، اهلل كتاب  يف ذكر لها ديرِ 

 للجدةِ  أن على عواوأجم  " المنذر: بن بكر أبو يقول ؛فرًضا السدس   تأخذ

 . (3) "أم   للميت نيكُ  لم إذا السدس  

 :أهل البدع  منهج بالكتاب االستدالل على االقتصار ًسا:ساد

  لهم، خالق   ال قوم   رأُي  السنة  دون   بالكتاب  االستدالل على االقتصارُ 

 الجماعة، عن والخروج االنسالخ إلى هذا  مأد ى هب وقد  السنة،  عن خارجين

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



 يقول ولهذا تعالى، اهلل أنزل ما غير على الكريم القرآن تأويل يف عهموأوق  

ك  » :صلى اهلل عليه وسلم قوله شرح يف- الخطابي  أريكته على شبعان   يوش 

 عليه اهلل صلى اهلل رسول بذلك ريحذ  " :-الحديث ن«القرآ بهذا عليكم يقول:

  له ليس مما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هاسنَّ التي السننِ  مخالفةِ  من وسلم

 بظاهر قواتعلَّ  فإهنم  والروافض، الخوارُج  إليه  ذهبت ما على  ذكر،  القرآن يف

 . (1)"واوضل   روافتحيَّ  الكتاب، بيان نتُضم   قد  التي السنن   وتركوا القرآن،

  روافحذَّ  ع،المبتد   كالمسل   هذا إلى -عنهم  اهلل رضي- الصحابةُ  نتفطَّ  وقد 

 :منه

  يجادلونكم ناس   سيأت  إنه" عنه: اهلل رضي الخطاب  بن عمر يقول -

 عز اهلل بكتاب  مأعل   السنن أصحاب   فإن بالسنن، ذوهمفخُ  القرآن، بشبهاِت 

 يدفع الذي هو وإعمالها بالسنن األخذ أنَّ  عنه اهلل رضي عمر نفبيَّ  .(2)"وجل

 القرآن.  حول   تحاك التي الشبهاِت 

  أهنم يزعمون أقواًما دونستجِ  إنكم" :عنه اهلل رضي مسعود ابن  ويقول -

 وإياكم ،بالعلمِ  فعليكم  هم،ظهورِ  وراء نبذوه وقد  اهلل، كتاب  إلى يدعونكم

 ابن فكشف  .(3) "بالعتيق وعليكم ق،والتعم   وإياكم ع،والتنط   وإياكم  ،ع  والتبد  

 اهلل، بكتاب  كالتمس   إظهارهم يف البدع أهل  طريقة عن عنه اهلل رضي مسعود

 السبيل هو نبالسن   ك  والتمس   العلم   وأنَّ  ظهورهم، وراء   يرتكونه الحقيقة يف وهم

 شبهاهتم. لرد  

 
 (. 298 /4) السنن معامل (1)
 /1) الكربى اإلابنة يف بطة وابن (،409 /1) الشريعة يف واآلجري (،240 /1) الدارمي أخرجه (2)

 (.139 /1) واجلماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح يف والاللكائي (،250
 العلم بيان جامع  يف الرب عبد وابن، (29 )ص: السنة يف واملروزي (،251 /1) الدارمي أخرجه (3)

 (.1202 /2) وفضله



  بآرائهم القرآن بتأويل  ،البدع أهلِ  طرائِق  من  التحذيرِ  على  العلماءُ  تتابع قد و

  :ظهورهم وراء السنن وطرح الكاسدة

 فيعرتض ،احديثً  وسلم عليه اهلل صلى النبي عن ث حد  ي جبير بن سعيد  فهذا

 تعارض أراك أال" فقال: ،وكذا كذا كتابه يف قال تعالى اهلل إن بقوله: رجل هعلي

 اهلل صلى اهلل رسوُل  تعالى، اهلل بكتاب  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حديث  

 . (1) "تعالى اهلل بكتاب  أعلمُ  وسلم عليه

 ائتني فقال: المحرم، فنهى ه،ثيابُ  عليه امحرمً  يرى يزيد  بن الرحمن عبد وهذا

ا} عليه: فقرأ ثيابي، بنزع تعالى اهلل كتاب  من بآية م  ُسوُل  آت اُكمُ  و  ا ف ُخُذوهُ  الرَّ م   و 

اُكم   ن هُ  ن ه  ان ت ُهوا ع   .(2) [ 7 ]الحشر: {ف 

  ا عنه تسك   شرعية بأحكام   السنة استقاللِ  يف البيانِ  هذا بعد  عاقل  يشك   فهل

 أكثر   تكن لم  إن القرآن يف ليست التي السنةِ  أحكام  بل" القيم: ابن يقول القرآن؟!

 ،القرآن نص   على زائدة كانت سنة كل رد   لنا ساغ فلو عنها؛  تنقص لم منها

 وهذا القرآن،  عليها دلَّ  ةً سنَّ إال هاكل   وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نسن  لبطلت

 .(3) "خربه وقوع من بدَّ  وال ،سيقع بأنه وسلم عليه اهلل صلى النبي أخرب الذي هو

 شبهتهم: تقرير يف أهل البدع   إليه استند ما دفع  الثاين: الوجه

 بتشريع تستقل   ال السنة بأن القائلة تهمشبه تقوية   همبعُض  حاول لقد 

  وفهمها  سياقها، من واألحاديث اآليات  بعضِ  انتزاع طريق عن وذلك األحكام،

 محالها، غير يف وتوظيفها الموضوع، يف األخرى واألحاديث اآليات  عن بمنأى

 ذلك:  ومن

ْكم   إ ن  } تعالى: بقوله استداللهم أواًل: ه   إ ال   الْح   :[57 ]األنعام: {ل ل 

 
 (.417 /1) الشريعة  يف  اآلجري أخرجه (1)
 السابق. ملرجعا (2)
 (. 93 /4) العاملي رب عن املوقعي  إعالم (3)



  سبحانه، هلل إال يكون ال والتشريع والنهي   واألمر   الحكم   أنَّ  اآلية من فأخذوا

 يف دترِ  لم جديدة أحكام   بإصدار يستقلَّ  أن وسلم عليه اهلل صلى للنبي فليس

   القرآن. لمخالفته  مردود؛ فهو ذلك من السنة يف جاء وما ،القرآن

 شبهتهم: على باآلية االستدالل دفع 

  دون هوحد   الكتاب  على التشريع قصر  على الكريمة باآلية االستدالل

 هابعِض  القرآنيةِ  اآليات  ضرُب  فيه إذ ؛باطل خاطئ استدالل   السنة إلى الرجوع

   :ذلك وبيان ،ببعض

 أنَّ  اعتبار على لكن ،صحيح   وهذا ،تعالى اهلل على الحكم   قصرت  اآلية أن

 طاعة امتثال سبحانه اهلل حكم  نمِ  أن على تدلَّ  قد  األخرى الكريم القرآن آيات 

 طاعة جعلي  الكريم القرآن إن بل ،وزجر هنى عنه  عما واالنتهاء أمر فيما رسوله

ن  } وجل: عز فقال سبحانه؛ اهلل كطاعة  وسلم عليه اهلل صلى الرسول  ُيطِعِ  م 

ُسول   د   الرَّ ق  ن   اهلل   أ ط اع   ف  م  لَّى  و  ا ت و  ن اك   ف م  ل  س  ي ِهم   أ ر  ل  ِفيًظا ع   ومما ،[80]النساء:  {ح 

  :(1)اآلية هذه عليه تدل

 على زائًدا السنة من كان فما والسنة، القرآن بين البتة تعارض   ال أنه -1

 وال فيه، هطاعتُ  تجب وسلم عليه اهلل صلى النبي من أمبتد   تشريع فهو القرآن

 بحال.  عنه اإلعراض أو مخالفته تحل  

 أحكام من هزاد   فيما وسلم عليه اهلل صلى الرسول طاعة يف ليس أنه -2

  رسوله  طاعة من به  تعالى اهلل أمر لما امتثال فيها بل الكتاب؛ على للسنة تقديم  

 وسلم.  عليه اهلل صلى

 أحكام من هزاد   فيما يطاعُ  ال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان لو أنه -3

 ويف به، ةالمختصَّ  طاعته وسقطت معنى، لطاعته  يكن لم الكريم القرآن يف ترد لم

 
 (.85-84 /4) العاملي  رب  عن املوقعي إعالم نظر:ي (1)



 اهلل صلى طاعته على الدالة اآليات  من وغيرها الكريمة اآلية لمعنى إبطال هذا

  .األول الوجه ضمن هابعُض  متقدَّ  وقد  وسلم، عليه

 :"اهلل كتاب على فاعرضوه عني جاءكم ما" بحديث: هماستدالل   ثانيًا:

 عدم د يؤي   ما وسلم عليه اهلل صلى عنه جاء قد  أنه الشبهة هذه أصحاُب  زعم

 اهلل، كتاب  على فاعرضوه عني جاءكم ما" قال: حيث باألحكام؛ السنة استقالل

 ."أقله فلم يوافقه لم وإن قلته، فأنا وافقه فإن

 الحديث: بهذا استداللهم دفع 

  اهلل رسول قال قال: ماعنه اهلل رضي عمر بن  اهلل عبد  أبيه عن سالم روى

 ما يكذبني، ثم أريكته على متكئ كمأحد   لعل   عمر، يا» وسلم: عليه اهلل صلى

 فلم يوافقه لم وإن ه،قلت   فأنا  وافقه فإن اهلل، كتاب على فاعرضوه عني جاءكم

  .(1) «أقله

قال   ؛(2)موضوع  باطل   حديث بأنه العلماء عليه حكم قد الحديث هذاو

، وقال أيًضا: (3) "ما روى هذا أحد  يثبت حديثُه يف شيء صُغر وال كرب"الشافعي: 

فهذا غير معروف عندنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والمعروف عن "

اجي قال، و(4)"رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندنا خالف هذا  هذا" :السَّ

 عن بلغني" :الدارقطني قالو ،(5) "وسلم عليه اهلل صلى النبي عن موضوع حديث

 هذا وضعت والزنادقة ،أصل   الحديث لهذا ليس قال: أنه المديني بنا علي

 به. االستدالل طسق   هذا تثب   وإذا .(6)"الحديث

 
 (.266 /1) الكربى  اإلابنة يف بطة ابن أخرجه (1)
 (.248 )ص: الكاشفة  األنوار نظر:ي (2)
 (. 222/ 1) ألما (3)
 (. 16/ 7) ألما (4)
 (.266 /1) بطة  البن الكربى اإلابنةينظر:  (5)
 (.181ص: ) التعليقات على اجملروحي (6)



 :"كتابه يف اهلل محر   ما إال مأحر   ال إين" بحديث: هماستدالل   ثالثًا:

  عليه اهلل صلى  الرسول   أنَّ  على يدل   الحديث   هذا أن عى منكرو السنةادَّ 

  شيء بحل   يقول الأنه  كما ،الكريم  القرآن يف يرد لم شيء بتحريم يقول ال وسلم

 . القرآن به يرد لم

 الحديث: بهذا االستدالل دفع 

ة روايات، جاءت من طرق  ضعيفة، يقول الشيخ المعلمي   لهذا الحديث عدَّ

ثم ابن حزم  الشافعيوهو على كل حال غير ثابت، ومع ذلك قد فسره "اليماين: 

 .(1) "ح معناهبما يصح  

 ودونك أشهر رواياته: 

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل  الرواية األولى:

»ال تمسكوا علي  شيئًا؛ فإين ال أ حل  إال ما أحل  اهلل يف كتابه، وال  عليه وسلم:

م إال ما حرم اهلل يف كتابه«  .(2)أ حر 

رواه الطرباين يف األوسط، وقال: لم  "وهذه الرواية ضعيفة؛ يقول الهيثمي: 

يروه عن يحيى بن سعيد إال علي بن عاصم، تفرد به صالح بن الحسن بن محمد 

 . (3) "الزعفراين. قلت: ولم أر من ترجمهما

عن ابن أبي مليكة، أن عبيد بن عمير الليثي، حدثه أن رسول  الرواية الثانية:

فذكر  -اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر أبا بكر رضي اهلل عنه أن يصلي بالناس 

فمكث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكانه، وجلس  -الحديث إلى أن قال:

 
 (.247 )ص: واجملازفة والتضليل الزلل من  السنة على أضواء كتاب  يف ملا الكاشفة  األنوار (1)
 (.42 /6) األوسط  املعجم يف الطرباين أخرجه (2)
 (. 172 /1) الفوائد  ومنبع الزوائد جممع (3)



ر يحذر الفتن، وقال: إلى جنب ا »إين واهلل ال يمسك الناس علي  بشيء، إال لُحج 

 . (1)أين ال أحل  إال ما أحل اهلل يف كتابه، وال أحرم إال ما حرم اهلل يف كتابه«

وهذه الرواية ضعيفة أيًضا لالنقطاع؛ فإن عبيد بن عمير الليثي ثقة من كبار  

ه وسلم منقطعة؛ فيكون الحديث ، وروايته عن النبي صلى اهلل علي(2) التابعين 

 مرساًل. 

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  الرواية الثالثة:

إال ما أحل اهلل يف  ال يمسك الناس علي  شيئًا، ال أحل  »: -يف مرضه-وسلم قال 

 .  (3)«كتابه، وال أحرم إال ما حرم اهلل يف كتابه

 .(4) وقد ضعفه ابن حزم باإلرسال

عن ابن طاوس، عن أبيه: أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  الرواية الرابعة:

إال ما أحل  »ال يمسكن الناس علي  بشيء؛ فإين ال أحل  يف مرضه الذي مات فيه: 

 . (5)اهلل يف كتابه، وال أحرم إال ما حرم اهلل يف كتابه«

 . (6)"هذا منقطع"وهو أيًضا مرسل؛ قال اإلمام الشافعي عِقب ه: 

 والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقرَّ  بالمرسلج سقوط االحتجا"و

؛  (7)"ونقاد األثر، وقد تداولوه يف تصانيفهم الحديثعليه آراء جماهير حفاظ 

 وهبذا يتبين عدم ثبوت هذا الحديث، وبطالن االستدالل به. 

 
 (. 120 /7) الكربى السنن يف البيهقي أخرجه (1)
   .(606 /1) مسلم لإلمام واألمساء لكىنوا (،455 /5) للبخاري الكبري التاريخ ينظر: (2)
 (.77 /2) األحكام أصول يف اإلحكام يف حزم  ابن جهأخر  (3)
 السابق. ملرجعا (4)
 (. 119 /1) واآلاثر السنن معرفة  يف والبيهقي (،534 / 4) املصنف يف  الرزاق عبد أخرجه (5)
 (.120 /7) للبيهقي الكربى السنن ينظر: (6)
 (.55-54 )ص: الصالح ابن مقدمة (7)



ذكرها   صحيحةً  له معاين  ثم يقال لهم: على فرض ثبوت الحديث فإنَّ 

 أشهرها: العلماء يف توجيهه، وفيما يلي 

 على فرض صحته:  معنى الحديثتوجيه 

صحيحة يمكن أن   على فرض التسليم بصحة هذا الحديث؛ فإن له معاين 

 يحمل عليها، ومن أبرزها: 

إال ما أحله اهلل تعالى،   ن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يحل  أ المعنى األول:

اهلل تعالى، ولم يخالف يف ذلك البتة؛ فقد افرتض اهلل عز  ولم يحرم إال ما حرمه

ب ك  }وجل عليه اتباع ما أوحي إليه؛ فقال تعالى:  ي ك  مِن  ر  ا ُأوِحي  إِل  بِع  م 
 {اتَّ

؛ ونشهد أنه صلى اهلل عليه وسلم قد امتثل أمره سبحانه، وما لم  [106]األنعام: 

لى علينا اتباع سنته؛ قال تعالى:  يكن فيه وحي من الكتاب؛ فقد افرتض اهلل تعا

ان ت ُهوا} ن ُه ف  اُكم  ع  ا ن ه  م  ُسوُل ف ُخُذوُه و  ا آت اُكُم الرَّ م  ؛ يقول ابن حزم:  (1)[7]الحشر:  {و 

فهو عن اهلل  -عليه السالم-كتاب اهلل تعالى يقضي بأن كل ما قاله  فنص  "

 .(2) "تعالى

ما حكم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو مما  أن كل  المعنى الثاين: 

رسول اهلل  وما سن  " ، ولهذا المعنى يقول اإلمام الشافعي:(3) فهمه من القرآن

صلى اهلل عليه وسلم فيما ليس هلل فيه حكم، فبحكم اهلل سنه؛ وكذلك أخربنا اهلل 

ت ِقيم  )}يف قوله:   ُمس 
اط  ِدي إِل ى ِصر  ت ه  إِنَّك  ل  اِط اهللِ ( 52و   .(4) [53، 52]الشورى:  {ِصر 

 
 (،119 /1) واآلاثر السنن ومعرفة (،77 /2) حزم البن األحكام أصول يف اإلحكام ينظر: (1)

 (.27 )ص: للسيوطي ابلسنة االحتجاج   يف اجلنة ومفتاح
 (.77 /2) األحكام أصول يف اإلحكام (2)
 (.250 /1) القاري علي ملال املصابيح  مشكاة شرح املفاتيح  مرقاة (3)
 (.88 /1) الرسالة (4)



:  «يف كتابه»أن يكون المراد بقوله صلى اهلل عليه وسلم:  المعنى الثالث:

من القرآن والحكمة، وإال ففي السنة ما ال  إليَّ يعني: فيما أوحى اهلل تعالى 

 .  (1)عب  عة كما أن الكتاب متَّ ب  يشتمل عليه القرآن، وهي متَّ 

وقد استعمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لفظ الكتاب وأراد به الوحي 

وزيد بن خالد  هريرةعموًما من كتاب وسنة؛ وذلك فيما رواه الشيخان عن أبي 

: أن رجلين اختصما إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال عنهمارضي اهلل 

: أجل يا رسول اهلل، -ههماوهو أفق-، وقال اآلخر اقض بيننا بكتاب اهللأحدهما: 

الحديث، وفيه قوله   م« »تكل  ، وأذن لي أن أتكلم، قال: فاقض بيننا بكتاب اهلل

بينكما بكتاب اهلل، أما   أما والذي نفسي بيده ألقضين  صلى اهلل عليه وسلم: »

وغربه عاًما، وأمر أنيس األسلمي  ، وجلد ابنه مائةً عليك« غنمك وجاريتك فرد  

 . (2)ة اآلخر، فإن اعرتفت رجمها، فاعرتفت فرجمهاأن يأت امرأ

به الوحي  وأراد "كتاب اهلل"فقد استعمل النبي صلى اهلل عليه وسلم لفظ: 

 عموًما من كتاب أو سنة. 

فهذا ابن مسعود رضي اهلل عنه يقول:   ،كما استعمله الصحابة رضي اهلل عنهم

لعن اهلل الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، 

وهو ، ما لي ال ألعن من لعنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، اهللالمغيرات خلق 

ُسوُل }: قوله تعالى: "يف كتاب اهلل"ومراده بقوله:  .(3)؟!يف كتاب اهلل ا آت اُكُم الرَّ م   و 

ان ت ُهوا ن ُه ف  اُكم  ع  ا ن ه  م  ، كما أنه من (4) ، كما ثبت يف رواية أخرى عنه{ف ُخُذوُه و 

المعلوم أن لعن الواشمات والمستوشمات وغير ذلك ليس من األحكام 

 المنصوص عليها يف القرآن الكريم، بل هي من األحكام الثابتة بالسنة استقالاًل.

 
 (.272 /1) للرافعي الشافعي مسند شرح ينظر: (1)
 (.1697) ومسلم (،6633) البخاري خرجهأ (2)
 (.5943) البخاري خرجهأ (3)
 (.4886) البخاري خرجهأ (4)



: أنه  (1)«إين واهلل ال يمسك الناس علي  بشيء»أن مراده بقوله:  المعنى الرابع:

حمله على ما  نفساينوأمر  وي  دنيال ينسب فيما شرعه وسنه إلى هوى وغرض 

هيًافعله وقاله؛ فإن الذي شرعه وسنَّه كان وحيًا  وحكًما ربانيًا؛ فإنه مأمور يف  إل 

كل ما يأتيه ويذره؛ وال يقدر أحد أن يأخذ عليه قواًل وال يطعن عليه فعاًل إال 

ال إين ال أحل إال ما أحل اهلل يف كتابه، وال أحرم إال ما حرم »أردف ذلك بقوله: 

لناس ال يمسك ا"، ولم يقل: «ال يمسك الناس علي  »، ولهذا قال: (2)«اهلل يف كتابه

-؛ فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد أمر بأن يمسك عنه، وأمر اهلل "عني

 . (3)بذلك -جل ثناؤه

  اهلل صلى رسوله وأمر تعالى اهلل ألمر مخالفتهم  يف همأنفس   أناس   فليراجع أال

 من حذًرا هنى؛ اعمَّ  واالنتهاءِ  اهلل رسول مرِ أل االمتثالب وذلك ،وسلم عليه

رِ } األليم؛ العذاب  أو  الفتنة يف الوقوع ذ  ي ح  ل  ِذين   ف  الُِفون   الَّ ن   ُيخ  ِرِه  ع   ُتِصيب ُهم   أ ن   أ م 

اب   ُيِصيب ُهم   أ و   فِت ن ة   ذ   .[63]النور:  {أ لِيم ع 

  تسليًما وسلم أجمعين، وصحبه آله وعلى ،محمد  نبينا على اهلل وصلى

   كثيًرا.

 
 بنحوه.  الرواايت وابقي الليثي، عمري  بن عبيد   رواية يف ذاك  (1)
 (.60 /2) األثري البن الشافعي مسند شرح يف الشايف ينظر: (2)
 الشافعي. عن  نقله (120 /7) للبيهقي الكربى السنن ينظر: (3)


