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  والسنة   بالكتاب  آخذين  ،التشريع  صادر م    يف  واحد    نهج  م  على  المسلمون  كان 

  ةفن  ح    رته  ظ    حتى   ذلك  على  ة األم    وبقيت  اإلسالم،  يف  المعريف  النظام  قطب     النيمث    نذيالل  

اعلىاااكئ امت اااكمأحد ااان اي األف ااالا»  وسلم:   عليه  الل   صلى   بي الن    فيهم   قال   ن مم    (1)األريكيين  من

اافاااوجدنااامااا،ندرياالاا:فيقولاا،عنهاانهيتااأواابهاااأمرتاااامم اااأمرياامنااااألمرااايأتيهااا،أريكته

  وليت  ،"وكفى  القرآن "  :شعار  ورفعوا   بالكلية،   السنة  ة حجي    فأنكروا   ،(2) «بعناهات ااااهللااكتاب

  واد  وس    ،للنصوص   ي الملتو    والفهم  االنتقاء  يف   وقعوا  هم ن  إ   إذ   ؛ رفعوه  إذ   الشعار    موا فه    أهنم 

  عليه  الل  صلى   محمد    الخاتم  الرسول  فهم    هو  كان   ولو   آخر  فهم  أي    عن   وأفهامهم  همن  اذ آ

  فرتى   هواه،   أو   وعقله   ه رأي    ب س  بح    كل    ه يفهم    ،يناألريكي    بفهوم   امرهون    نص  ال  فصار   وسلم، 

  بل   ي يصل    ال  والثالث  ،واحدة    صالة    واآلخر  ،صلوات   ثالث  يف اليوم   ييصل    منهم   الواحد  

  بدونه،   ي يصل    من   ومنهم   ،بركوع    ي يصل    من   منهم   وترى  ، "وكفاك  يومك   يف   اخشع"  : يقول

 الناس   عقول   إن    إذ   ؛استطعنا  ا م    حصرها   ردنا أ    إن   التي   االختالفات   من   أخرى   أنواع    إلى

 الحائط  عرض   ضربوا   هنم فإ   للقرآن   هم  همهم بف    ألخذ ا  إلى   مناداهتم   ومع   فة،ل  مخت    متفاوتة

  ر  صو  الت    هذا   لنا  وا جليخر    ؛ةاألم    وسلف   الكرام   ه وصحابت    وسلم  عليه  الل   صلى   النبي  بفهم  

  فكيف  ، الصالة  وهووأعظمه    الشهادتين  بعد   ركن   أهم    يف   وهذا   وتشريعاته،  ينللد    ه المشو  

 ! ذلك؟ دون فيما  القوم  

 أن   إال ،وغيدرهم الخدوار  بعد  يدد على اقديم   بدأ فقد ،اليوم  وليد   ليس  السنة  وإنكار  

ا، إال ترفددع لددم لدده العظمددى الرايددة    الحددالي القددرن يف الخصددوم  كعددرت م   النبويددة   فالسددنة قريبدد 

 مواقدع قارعدة وعلى  المنتديات  صفحات  يف  ونقاش    وجدل    احرتاب    موضوع  وهو  وسابقه،

 إلدى الكتب بطون من  الشبهات  تلك  وخرجت  ،الخطب  موعظ    ،األمر  فاستفحل  التواصل،

 مكان. كل   يف الشباب عقول إلى ةالقل   سجاالت ومن الشبكة، صفحات

 

 ( هم منكرو السنة ابلكلية.1)
 ( وقال: "حسن صحيح".2663والرتمذي )  (،4605( أخرجه أبو داود )2)
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 فدال سدنته، بداعبات   إال شدريعة   ال إذ  واجدب؛ وسلم عليه الل  صلى  النبي  سنة  عن  والدفاع  

 وسدلم، عليده الل صدلى النبي سنة باعبات    إال  الل  أراده  كما  حج    وال  صيام    وال  زكاة    وال  صالة  

هدا  ونالدخيد    أن  األريكيدون  يريدد  التدي  األفهام   دوامة  من  لنا  صمخل    وال  السدنة،  بداعبات    إال  في

 إلقصاء  سبيل    والمسلمين  لإلسالم   ارجع  م    يكون  أن  عن  ةالسن    إقصاء  بل  ،فحسب  هذا  ليس

ا ن  إ إذ  وتركها،  منها  صوالتمل    الشرعية  األحكام   من  كثير    القدرآن يف تدرد  لدم السدنن مدن كثير 

 الكدريم، القدرآن ضرب إلى مرية   بال ييؤد   السنة شطب أن    كله  ذلك  من  األسوأ  بل  الكريم،

 السنة  نقل عملية يف للخ   وجود   عاءواد    القرآن،  نقل  لسبل  إنكار    هو  السنة  نقل  سبل  إنكار إذ 

 التداريخيون  عيدهويد    المالحددة  عيهتد    كما  الكريم  القرآن  نقل  يف  خلل  وجود   عاءاد    ذات    هو

هدمو وعقدولهم قلوهبم  جهد    يبذلون  الذين  ،األرض ت  نبد   الكدريم القدرآن أن إثبدات يف أقالم

 وفهمندا،  لده  والسدالم   الصدالة  علدى  الرسول  فهم  بين  وال  ،السماء  وبين  هبين  صلة    ة  ثم  وليس

 خصوصيته لإلسالم  يبق  وي   ،القرآن تعاليم مع يتماشى السنة يف الطعن بأن    ن  الظ    الوهم  ن  فم  

 فصيل مع معركة أهنا منا اظن   غيرهم إلى األريكيين ثغر عن االنصراف   الوهن ومن   ومنزلته،

 الطداعنين كل   بوابة هو وأنه وراءه، ما وراءه الثغر هذا بأن وإدراك وعي دون ،وينتهي  صغير

ة ،يف اإلسالم   لها. المسقطين أو اإلسالم  شرائع من نينالمهو   كل وكو 

هداي  وحج    السدنة  يف  الكدالم   إطالدة    الورقدة  هدذه  يف  أريد  ال  وإنمدا  أخدر،  مقامدات  فلدذلك  ت

هد  مدن  عونيدد    التدي  أصدولهم  من  واحد  أصل    على  الوقوف    المراد    إلدى  الحاجدة  عددم    اخالل

 .النبوية السنة عن يوالتخل   الكريم بالقرآن االكتفاء وهو: عنها، واالستغناء النبوية السنة

اتمهيد:

 اإلسدالمية،  للشدريعة  وحيدد  كمصددر    الكدريم  بالقرآن  االكتفاء  إلى  ادائم    الدعوة  د تتجد  

ا  يتعرض  األخذ  هذا  أن    إال  مسلمان،  فيه  يختلف  ال  هأن    شك    ال  الكريم  بالقرآن  واألخذ  دومد 

 النبويدة  السدنة  إنكدار  عندد  فتجددهم  األريكيدين،  لبد  ق    مدن  معه  التعامل  يف  مزاجيةوال  لالنتقاء

ا  يحشدون  باالكتفاء مطالبون ناأن   على هبا واليستدل   القارئ هبا يغرقون اآليات من اكبير   عدد 

 والتحدذير التعليد  مدن  شيء    العرض    هذا  لويتخل    النبوية،  السنة  دون  وحده  الكريم  بالقرآن

 كتدب  خلدف  السديرمدن  و  معانيده  قتدذو    مدن  والحرمدان  رهتدب    وعدم   وهجره  آنقرال  ترك  من

هدم  وكاندت  ؤواخطد  أ    أنداس  خلدف  واالنجدرار  الحديث  جعلدتهم  ةونفسدي    سياسدية  أسدباب    ل

ا،  األحاديث  قونيختل    يف  أسداس  مصددر  عدن  ةاألمد    لفصدل  مدنهم  حاولةم  ذلك  وكل    اختالق 

 النبوية. السنة وهو اإلسالمي التشريع
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 وحدده  القدرآن  أن    وهدي  هبدا،  مناقدد    التي  الدعوى  هذه  السنة  إنكار  باب  يف  شبهاهتم  فمن

هدا  ومعامالتندا  عباداتندا  وتقدوم   النبويدة،  السدنة  إلدى  معده  نحتدا   وال  ،عبدالت    يف  كاف    علدى  كل

 منفردة،  مؤلفات  فيه  فواأل    حتى  وشبهاهتم  إشكاالهتم  أبرز  من  هي  بل  ،وحده  الكريم  القرآن

 االكتفداء  دعدوى  تقريدر  يف  الطويلدة  المقداالت  وتجد  إال  مواقعهم  من  اموقع    تدخل  تكاد   وال

 علدى  السدنة  منكرو  األريكيون  بقي  بالفعل  وهل  االكتفاء؟  هذا  معنى  ماف  السنة،  عن  رآنالقب

 ؟يريدون ما اآليات من يختارون جعلتهم انتقائية يف وقعوا أهنم أم  ،بالقرآن باألخذ قولهم

اين:األريكي ااعندابالقرآناالكتفاءمفهوما

 ن،مبدي    لمفصد    القدرآن  أن    نتبدي    التدي  اآليدات    مسدامعنا  ىعلد  رونيكدر    المنكدرون  يفتأ  ال

 بآيات ذلك على ونويستدل   النبوية، ةالسن   ارأسه وعلى آخر  شيء  أي    إلى  معه  بحاجة  فلسنا

 مدن  أول  لعدل  "  :صددقي  توفيد   رالمنك    رأي    يذكر  وهو  االبن    جمال  يقول  الكريم،  القرآن  من

 نشدر  الدذي  صددقي  توفيد   الددكتور  هدو  الحديث  العصر  يف  السنة  ةحجي    حول  الشكوك  أثار

 هدو  اإلسدالم )  عندوان:  تحدت  المندار  مجلة  من  اسعةالت    ةالسن  من  12و  7  العددين  يف  مقالين

 اآلتية: األسس على السنة حجية فيها يستبعد (،وحده القرآن

ا}  تعالى:  الل  قول  :أوال   ن ا  م  ط  ك ت اب    ف ي  ف ر  ن    ال 
ء    م  ي 

ا}  [،38  ]األنعدام:  {شد  ند  ل  ن ز  ك    و  يد  ل   ع 

ك ت اب   ب ي ان ا  ال 
ل    ت  ء    ل ك  ي 

 أمدور  مدن  شيء    كل    حوى  قد  الكتاب  أن    على  يدل  [،89  ]النحل:  {ش 

 كالسدنة،  آخدر  شديء  إلدى  يحتدا   ال  ثيدبح  لهوفص    نهبي    هوأن    ،أحكامه  من  حكم  وكل    ،الدين

 وهدو  تعدالى  هرب خد    يف  لفالخ    فيلزم   ،ءيش  لكل  اتبيان    كان  ام  ول    فيه،  اط  مفر    الكتاب  كان  وإال

 .(1)"الحم

 لحاجدة  نتيجدة  جداءت  مداإن    هداوأن    ،نةالس    يف  هرأي    صدقي  توفي   عن  حمزة  دمحم    ينقلو

هدا  الفقهاء  يف  المسدلمون  رعدذ  ي    هدل"  يقدول:  ،آخدر  بيدان    إلدى  يحتدا   ال  مبدين  القدرآن  وأن    ،ل

 أن هملظن   ؛ىتحص   ال التي الروايات بمراجعة عنه واالنشغال ظهورهم  خلف  القرآن  تركهم

ا}  يقول:  تعالى  والل  ،هكل    واف    غير    القرآن ن ا  م  ط  ك ت اب    ف ي  ف ر  ن    ال 
ء    م  ي 

 ![؟38  ]األنعدام:  {شد 

 بعدد المسدلمون بده قدام  اتاريخيد   عمال   كان السنة  منزلة  لتشك    أن    إلى  اه  متنب    صدقي  كان  لقد

 يف   بما عملهم ةمشروعي   على واواحتج   ة،حجي   وأفعاله  أقواله  اكتساب يف  رغبة    الرسول  وفاة

 ،منزلدة    يسداويه  ال  قدد  ،بالقرآن  صلمت    آخر  أصل    إلى  الشديدة  وبالحاجة  ،إشكال  من  القرآن

 

 (.33( السنة ودورها يف الفقه اجلديد )ص: 1)
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 السدنة ةل  صد   تثبيدت وقدع وقدد ،القدرآن  مدن   غمد    مدا  لحدل    وذلدك  ،الحجيدة  يقاسمه  ولكن

هدم    سدوى  ةنيد  آالقر  الشدواهد  هدذه  يف  يدرى  ال  صددقي  أن    إال  ،عديددة  آيدات    بتأويدل    بالقرآن  ف

 الكتداب  لتبيين  عنها  محيص    ال  السنة  بأن    الزعم  خصوص  ففي  ،فحسب  التربير  غايته  هموج  

 كتب يف ورد  ما جميع   كان فلو  األمر،  هذا  ينفي  صدقي  فإن    هل  مشك    وتفسير  هل  مجم    وتفصيل

 بكونده  الل  وصدفه  ولمدا  اإلجمدال،  غايدة  يف  لكدان  للقرآن  ان  اتبي  المعتربة  األحاديث  من  السنة

ل ك  }  قوله:  يف  ان  وبي    ال  ص  مف ذ  ك  ن اه    و  ل  و  } وقوله: [،16 ]الحج: {ب ي ن ات   آي ات   أ ن ز  ه  ي و  ل   ال ذ   أ ن ز 

م   ي ك  ك ت اب    إ ل  ال    ال  ص  ف  ت    ك ت اب  }  وقوله:  [،114  ]األنعام:  {م  م 
ك  ات ه    أ ح  ل ت    ث م    آي  ن    ف ص 

ن    مد  د   لد 

ك يم   ب ير    ح   األوصداف  هبذه  كتابه  الل  يصف  كيف  :جديد  من  صدقي  ويتساءل  [،1  ]هود:  {خ 

 !وتفصديله؟  وتفسديره  إليضداحه  ةالسدن    كتدب  مدن  الضخمة  اتالملف    هذه  إلى  حاجة  يف  وهو

 ن  آالقدر  إن    !بنفسده؟  الرسول  رهفس    إذا  إال  يفهم  ال  ما  وفيه  البالغة  يف  آية    القرآن  يكون  وكيف

 ة،البشدري    حاجدة  تقتضديه  مدا  بقددر  لهوفصد    إال  تفصديله  إلدى  تحتدا   لمجمد    فيده  ليس  رأيه  يف

 والمكددان، مددانوالز   الحددال لمقتضدديات يددرتك حتددى ديقيدد   لددم مطلدد    علددى يشددتمل هولكندد  

 إلدى  احتيدا     دون  مدن  البشدر  جميدع  بحاجدة  يفي  تفصيال    لومفص    نبي    القرآن  أن    والخالصة  

 يف بضددده ووصددفه ،واحددد موضددع يف باإلجمددال تعددالى الل يصددفه لددم ولددذلك ،سددواه شدديء

 .(1)"كثيرة مواضع

 ال"  يقدول:  حمدزة،  محمدد  بده  يقول  ما  هو  بل  ،صدقي  عن  منقوال    فقط  ليس  الرأي  وهذ

هدا  الثداي  األصدل  اعتدربت  إذ   الفقده؛  أصدول  يف  كبيدرة  مكاندة    تاحتل    السنة  أن  يف  مراء  بعدد  في

 هبدا  قصدد  التدي  اإلسدالمية  األحكدام   ظهور  عن  رةمتأخ    كانت  المكانة  هذه  أن  بيد    الل،  كتاب

هداء  لحاجدة  اسدتجابة  المنظومدة  تأسيس  فكان  ،االجتماعية  العالقات  تنظيم  وضدع  إلدى  الفق

 .(2)"جديدة أحكام  استنباط نم   نيمك   نمقن   تشريع

 كل  ببيان جاء القرآن ألن   ةالسن   ينكرون همأن   يف ةواضح   الجانب هذا يف  األريكيين  فلغة

 القدرآن  كدان  لدو  إذ   النبويدة،  السدنة  إلدى  معده  يحتاجون  ال  بحيث  ،شيء  كل  وبتفاصيل  ،شيء

 ناصدية  هدذهو  شديء،  كدل    حدوى  قدد  كان  وال  ،بنفسه  ان  مبي    كان  لما  السنة  إلى  امحتاج    الكريم

 هتدتم    التدي  المواقع  ويف  مواقعهم  يف  طافح  االستدالل  هذا  مثلو  ،نةالس    إنكار  حول  شبهاهتم

 هدذا  قدولهم  يبدينو  كثيدرة،  أوجده  من  مستقيم    غير  هذا  استداللهم  أن    إال  المنكرين،  بمناقشة

 

 (.368-367( احلديث النبوي ومكانته يف الفكر اإلسالمي احلديث )ص: 1)
 (.359)ص:   املرجع السابق( 2)
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 يف هدذا قولهم ونناقش والتفسير، والفهم االنتقاء قضية يف  األريكي  التيار  لدى  امنهجي    خلال  

  اآلتية: النقاط يف هبا أخذهم وحقيقة اآليات هذه داللة

ا ا:تمحيصادوناجمع اا:أول 

 ذكر  فيه  ما  إلى  جاؤوا  ماإن    همأن    هبا  واستداللهم  اآليات  هذه  قراءة  عند  لك  يتبين  ما  لو  أ

هدا  لديس  نفسدها  اآليات  كانت  وإن  ،السنة  إنكار  سياق  يف  ووضعوه  فأخذوه  للكتاب  عالقدة  ل

 بقولده  استداللهم  مثل  وذلك  هبا،  وااستدل    التي  اآليات  من  عدد   يف  هذا  ويظهر  ة،السن    بإنكار

ا} تعددالى: ا مدد  ط ندد  ي ف ر  اب   فدد  ك تدد  ن   ال 
ء   مدد  ي 

 يف اكثيددر   حاضددرة آيددة وهددي [،38 ]األنعددام: {شدد 

 عدن  بعيدد  اسدتدالل  وهدذا  شديء،  كدل    فيده  الكدريم  القدرآن  أن    لبيدان  نقاشداهتمو  استدالالهتم

 :جهتين من الصواب

 المدراد   أن    وهدي  اآليدة،معندى    يف  األشدهر  القدول    يدذكروا  لم  أهنم  جهة  من  الوجهااألول:

 لدزمهمأ    أي  األشدهر  القدول    يدذكروا  لدم  بدأهنم  أعندي  الو  المحفدو،،  اللدو   هو  هنا  لكتاببا

ا،  هبا  يرفعون  ال  فهم  ،والمفسرين  السلف  بأقوال  هدذا  ييقدو    هنفسد    القدرآن  سدياق    وإنما  رأس 

ا} :فيها الل يقول والتي الكريمة  لآلية  بالمناس    هو  هذاف  الرأي، م  ن   و 
اب ة   م  ي د  ض   فد  ال   األ  ر   و 

ير    ط ائ ر  
ي ه    ي ط  ن اح  م    إ ال    ب ج  م    أ م  ك  ث ال  ا  أ م  ن ا  م  ط  ك ت اب    ف ي  ف ر  ن    ال 

ء    م  ي 
ى  ث م    ش  م    إ لد  هد  ب  ون    ر  ر  شد   {ي ح 

 خلد   ومدا  وأصدنافهم  هموأندواع    الحيواندات  حيداة    الكدريم  القرآن  ذكر  فأين  ،[38  ]األنعام:

 ذكدر  كمدا  لكدان  الكدريم  القدرآن  هو  هنا  المراد   كان  فلو  !لإلنسان؟  ذكر  كما  لهم  أهي    وما  لهم

 وهدو ،الحيدوان عن ذلك مثل    ذكر  قد  يكون  أن  ذلك  إلى  وما  وأحواله  ومساكنه  اإلنسان  عن

 فيده هدؤالء ذكدر   لكان المحفو، اللو  هو المراد  إن   :قلنا فإن الكريم، القرآن يف نجده  ال  ما

ا}"  عنده:  الل  رضدي  عبداس  ابدن  يقدول  اإلنسدان،  ذكدر  مثل ا  مد  ط ند  ي  ف ر  اب    فد  ك تد  ن    ال 
ء    مد  ي 

 {شد 

  .(1)"الكتاب أم   يف كتبناه قد إال اشيئ   تركنا ما [38 ]األنعام:

هدا  مكتوبدة  {م  ك  ال  ث  م  أ    م  م  أ  }"  الل:  رحمه  زمخشريلا  يقول هدا  أرزاق هدا  وآجال  كمدا  وأعمال

 اللدو   يف  {اب  ت  الك    يف  }  أغفلنا  وما  تركنا  ما  {ان  ط  ر  ف    ام  }  كموأعمال    كموآجال    كمأرزاق    كتبت

 ي  ش   نم  } المحفو،
 .(2)"به يختص امم   يثبت أن وجب ما نثبت ولم نكتبه لم ذلك من {ء 

 

 .(345/ 11)  تفسري الطربي( 1)
 .(21/ 2( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )2)
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 ،والطيدور  الددواب  أمدور  كدل    ذكدر    تقتضي  اآلية  أن    يبين  وهو  الل  رحمه  كثير  ابن  ويقول

ا}  :وقولده"  الكدريم:  القرآن  يف  اموجود    ليس  ما  وهذا ا  مد  ط ند  ي  ف ر  اب    فد  ك تد  ن    ال 
ء    مد  ي 

 أي:  {شد 

 أو  ايد  بر    كدان  سواء  وتدبيره،  رزقه  نم    جميعها  من  اواحد    نسىي    وال  الل،  عند  هملم  ع    الجميع

ا}  قال:  كما  ا،بحري   م  ن    و 
اب ة    م  ض    ف ي  د  ل ى  إ ال    األ  ر     ع 

 
ا  الل ه  ق  ز  م    ر  لد  ي ع  ا  و  ه  ر  ت ق  سد  ا  م  ه  ع  د  ت و  سد  م   و 

ل   ب ين    ك ت اب    ف ي  ك   لحركاهتا وحاصر ومظاهنا، وأعدادها بأسمائها مفصح أي:  [،6  ]هود:  {م 

 المحفو،. اللو  هو المراد  أن تبين وهي ،األولى جنس من اآلية فهذه .(1)"وسكناهتا

 رواحجد   فدإهنم الكدريم القدرآن هدو هندا  المراد   بأن  قولهم  مع  أهنم  جهة  من  الوجهاالثاين:

ا  إال  يفهموا  لكيال  ؛مهموأفها  الناس  عقول  على ا  فهم   وإال يريدونده، الدذي الفهم  وهو  واحد 

 ةيد  حج    نفدي  علدى  تددل    ال  افأيض    الكريم  القرآن  هو  هنا  بالكتاب  المراد   إن  :قلنالو    حتى  فإننا

 اآليت: ذلك نبي  ي  و إليها، الحاجة وعدم  السنة

اشيء؟اكلابيانامعنىامااثانيا:

 حيصدل    مدا  جميدع    تسدتغرق  التدي  األلفا،  هي  وناألريكي    هبا  كيتمس    التي  العموم   ألفا،

 مدا  بحسدب  أمدر    كليف    فالعموم   ،اله  يصلح  ال  أو  اله  يصلح  سواء  األشياء  جميع    وليس  ،اله

 .(2)"له يصلح لما قالمستغر   اللفظ" العام: تعريف يف األصفهاي الثناء أبو يقول له، حيصل  

هددر  فددالل روندده،ويتدب   ويقرؤوندده يفقهوندده كددانوا لددو الكددريم القددرآن يف بوضددو  هددذا ويظ

ء   أ ي   ق ل  } قال: قد وتعالى  سبحانه ي 
ر   شد  بد  ة   أ ك  اد  ه  ل   شد   الل  } قدال: ثدم [،19 ]األنعدام: {الل   قد 

ال     ل    خ  ء    ك  ي 
 هدذا يف يددخل لدم وتعالى سبحانه الل أن   ريب   وال شك   وال [،62 ]الزمر: {ش 

ت  }  بلقديس:  عدن  تعالى  قوله  ذلك  ومثل  موم،الع   يد 
أ وت  ن    و 

ل    مد  ء    كد  ي 
ا  شد  هد  ل  ش   و  ر  يم   عد 

ظد   {ع 

ر  }  تعدالى:  قولده  ذلدك  ومثل  السالم،  عليه  سليمان  ملك    تملك  لم  أهنا  مع  [23  ]النمل: م  د   تد 

ل   ء    ك  ي 
ر    شد  أ م  ا  بد  هد  ب   نفدس يف وتعدالى سدبحانه الل قدال فقدد ذلدك ومدع  [،25  ]األحقداف:  {ر 

وا}  اآلية: ب ح  أ ص  ى  ال    ف  م    إ ال    ي ر  ن ه 
اك  س   هذا  من  نتبي  ف  مساكن هم،  رتدم    فلم  [25  ]األحقاف:  {م 

 ه.ل   يصلح لما عموم  هو إنما  الشيءعموم   أن  

 

 (.254-253/ 3( تفسري ابن كثري )1)
(، وكشووا ارسوورار شوورح 309/ 2(، وينظر: احملصووول للوورا ي )103/ 2( بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب )2)

 .(33/ 1)  لعالء الدين البخاري احلنفي  أصول البزدوي
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 ؛النبويدة بالسدنة باالعتضاد  شيء   كل   فيه نمبي    القرآن  أن    بيان  يف  كثيرة    السلف  ونصوص

 السدوء  هبدذا  السدنة  من  هؤالء  موقف  كان  ولذلك  له،  اند    وال  للقرآن  اضد    ليست  السنة  ن  إ  إذ 

 فقدد  السدلف  أمدا  بينهمدا،  التضداد    افرتضدوا  ثدم  ،القدرآن  عدن  اتمام    مستقال    اكتاب    جعلوه  حين

 ةالحجي    حيث  من  الكريم  القرآن  مع  واحدة  منظومة  ضمنو  ،نةومبي    شارحة    السنة  أن  مواه  ف

 ى.أخر حيثيات   يف القرآن عن تختلف السنة كانت وإن الكريم، القرآن يف لما هاوبيان   هبا

 إال يعرفوهندا وال ،بدإطالق وهندايرد   المنكدرين ألن   ؛هندا فالسل   أقوال  أنقل  أن  أريد    وال

 يف يعبددث ا،وسددلف   سددنة   هندداك أن   فيتددذكر ،ةالسددن   مثبددت   علددى يحددتج   أن أحدددهم يريددد حينمددا

 تمامدا  ينكدر  الحقيقدة  يف  هدو  انكد  وإن  المثبتدين  ضدد    بده  يتعل   شيء  أي  ليجد  مكتبه  فهارس

 يف يعندي ال أوال العمدوم  أن   علدى العقليدة اللدةدال تكفيندا لكدن إليندا، وصولها وطريقة  السنة

 .األشياء كل   يعم   امطلق   اعموم   الشارع خطاب

 مدا عددا- القدرآن هبدا أتدى التدي األصيلة األحكام  من اكثير   أن   حهويوض   هذا ديؤك    ومما

 إال  التفصديلية  أحكامها  وال  شروطها  وال  أعدادها  وال  تفاصيلها  عرفن    ال  -السنة  هبا  جاءت

 عددها  الكريم القرآن من نعرف ال يف اإلسالم  الثاي الركن هي التي فالصالة  النبوية،  ةبالسن  

 فيده  طيتخدب    سدؤال  وأكثدر  الكثيدرة،  التفاصيل  من  ذلك  وغير  فيها  يقال  وماوصفتها وأركاهنا  

 بدل وغيرهدا، والحدج    والصيام   والزكاة  كالصالة  التشريع  تفاصيل  عن  السؤال  هو  المنكرون

 ومدا والمواريدث ،إقامتده وتفاصديل هيددرؤ ومدا شدروط الحدد    من  الجنائية  التشريعات  حتى

 اسددبع   كددالطواف الحددج   وتفاصدديل الكفددارات، مددن وكثيددر وأنصددبتها، والزكدداة هبددا، يتعلدد 

 إذا تطدول   والقائمدة الكثيرة، التفاصيل من ذلك وغير والمبيت الجمار  ورمي  اسبع    والسعي

 بتفاصيلها. السنة وجاءت مجملة   القرآن يف وردت التي حكام األ نجمع أن أردنا

 :أقدول  بدل  !؟العبدادات  بتفاصديل  لزمندات    ولدم    ليقدول:  يناألريكيد    مدن  متحذل     يأيت  وال

 الهيئات. وبنفس فقط القرآن يف ورد  ما هي العبادات

 يقال: أن والجواب

 مدن لده بدد ال بدل ،يف ذلدك شديء بكدل   أتى القرآن أن ت  يثب   أن يستطيع  ال  رالمنك    إن    -1

 مدن  وغيرها  والفيزياء  والكيمياء  والهندسة  الطب    عن  السؤال  يمكن  فإنه  اآليات،  تخصيص

 كدل    بيان    المراد   بل  يقول:  المنكر  وستجد  شيء،  كل    يتناول  هباب    على  العموم   كان  إذا  العلوم 

 توفيد  رأي   نداقال   حمدزة محمد يقول لآليات، تخصيص لأو   وهذا ين،الد   يف  نحتاجه  شيء
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 تقتضديه مدا بقددر لهوفص    إال  تفصيله  إلى  تحتا   لمجم    فيه  ليس  رأيه  يف  القرآن  إن  "  صدقي:

مدان الحدال لمقتضديات يدرتك حتدى يقيدد لدم مطلد   على  يشتمل  ولكنه  البشري ة،  حاجة  والز 

 أبتخصديص   !ونحكدم؟ نقدول مدن فبتخصيص  اآليات،  لعموم   تخصيص  فهذا  ،(1)"والمكان

هددا، وعايشددوا وحفظوهددا عاشددوها مددن وتخصدديص اآليددات هددذه عليدده نزلددت مددن  أم  نزول

 والزمان؟! المكان حسب نخصصها نناإ :يقول من بتخصيص

 هفهم    له  منهم  واحد  كل    جعل  الكتاب  يف  ورد   ما  غير  تفاصيل  وجود   م بعد  القول  أن    -2

   ر  أكث    فونمختل    السنة  فمنكرو  ،الخاص  
 مدنهم  اثندين  دتجد    تكداد   وال  صدارى،الن    اخدتالف  نم 

 مواقعهم  على  لعيط    ومن  اآلخر،  بغر    همأحد    قشر    فإذا  ه،صف  ن    على  وال  رأي    على  فقانيت  

 وعندد  ،ثالث  آخرين  وعند  خمس،  البع   عند  فالصلوات  ،الكثير    هذا  من  يجد  ونقاشاهتم

هددا أمددا صددالة، عليددك ولدديس لل تخشددع أن يكفيددك غيددرهم  وعنددد وقتددان، الددبع  فعنددد وقت

 والركددوع والهيئددات الركعددات أمددا اليددوم، طددول ممتددد هددو غيددرهم وعنددد ثددالث، آخددرين

 واحددة  ركعدة  :يقول  من  فمنهم  ،يالئمه  ادين    منهم  واحد  كل    اخرتع  فقد  ل،تس    فال  والسجود 

 اختالفداتو  مشدارب  ذلدك  يف  ولهم  ذلك،  غير  يقول  ومنهم  واحدة،  وسجدة  واحد  وركوع

هدل ،الصدالة  وهدو  الشدهادتين  دبعد  ركن    أعظم  يف  هذا  حصر،ت    ال  القدرآن بده يدأيت هدذا مثدل ف

 لهم ليس الدين من  عظيمة  واحدة  قضية   يف  هم  بينما  االختالف  وعدم   االجتماع إلى  اعيالد  

هدد  ،وأطدم    أعظدم    الصدالة  سدوى  ومدا  !؟رمحر    رأي  هنفسد   عليده  ملديت    كمدا  منكدر  كدل    ويجت

هدا  يتصدل    الحدائ   بأن  يفتي  بعضهم  وكان  وهواه، هدا  ندزل  وإذا  ،ظتدتحف    لكن  أثنداء  شديء  من

هدارة  تعيدد    فإهنا  الصالة  بدأن سديدة عليده قدتعل   فلمدا  ه،موقعد    يف  الفتدوى  تلدك  وأصددر  ،الط

 :فقدال  ،مباشدرة    اللحظدة  تلدك  يف  الدين    رغي    فيه  م  التحك    يمكنهم  وال  إجباري    هنزول    الحي   

 التواصل  ومواقع  نرتنتاإل  وصفحات  ،همحال    فهكذا  !بحيضها  هارب    تقابل    أن  بأس  ال  ،نعم

 صددقي توفي  أدين !نتبعه؟ أن األريكيون يريده يذال هذا دين   فأي االختالف، هبذا  طافحة  

 عليده  الل  صلى  محمد  الربية  خير  قول  نرتك  وهل  !وعالن؟  فالن  أم   منصور  أحمد  أم   البنا  أم 

 يجدوز ومدن بتحريمده، صدريح ندص   يدرد  لدم  -بزعمده-  ألنده  الخمدر  زيجدو    مدن  بعلنت    وسلم

 مدع  ؟!الكثيدرة  الطدوام   من  ذلك  وغير  واحدة  ركعة  الصالة  يجعلمن  و  ،الحي مع    الصالة

 فدداقرأ شددئت   وإن حوا،وصددر   ونطقددوا لددوافع   مهمددا السددنة مددن صالددتخل   يسددتطيعون ال أهنددم

 

 (.368-367( احلديث النبوي ومكانته يف الفكر اإلسالمي احلديث )ص: 1)
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 ثدم  ذلدك.  وغيدر  اللفدظ،  هبدذا  القدرآن  يف  ترد   لم  التي  بالركعات  هموقول    الصالة  عن  كالمهم

 يقال:

ااا:شيئ اافيهافرطاومااالقرآن،افاشيءاكلانبي ااوتعالىاسبحانهااهللام،نع ااثالث ا:

 العبدددادات أصدددول مدددن المسدددلم يحتاجددده مدددا فيددده نبدددي   سدددبحانه الل أن   :وبياااانا لااا 

 فيده  القدول  ل  يوتفص  ذلك  تبيين  وجعل  ،والدعوة  والحث    اإلجمال  سبيل  على  والمعامالت

 المسدلم يحتاجده مدا تفصديل   القدرآن ففي إليه، الل ييوح   بما وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  إلى

 وهبدذا  النبويدة،  السدنة  يف  جداءت  فقدد  والتشريعات  كام حاأل  تلك  تفاصيل  أما  ،دينه  أمور  من

 مدن المسدلم إليده يحتدا  ما لكل نمبي   القرآن  أن    :أي  ها،محل    يف  هاكل    اآليات  تكون  التكامل

 جهتين:

 وبدين  الجملدة،  حيدث  مدن  والمعامالت  العبادات  للناس  بين  أنه  جهة  من  الوجهااألول:

 .نةالس   يف ذلك تفاصيل وجعل الدين، أصول  

 ة.التالي النقطة يف بيانه فيأيت الوجهاالثاين:

 العلمداء  رهيقدر    مدا  وهدذا  الشدرعية،  الكليدات  فيه  ال  مفص  و  ان  مبي    جاء  الكريم  فالقرآن  إذن

هدا  رتتنكد    فئة  من  وتتعجب  منهم،  قول  بأي    األريكيون  ذيأخ    ال  الذين هدا  لعلمائ  بينمدا  وأعالم

 ،حكمداء  وال  علمداء  وال  لألريكيدين  فل  سد    فدال  وعظمائها،  حكمائها  بأقوال  تتشبث  أمة  كل  

هددوى  بدداعات   بددل هددل، أوال  يقددول ،"قلبددي ليطمددئن" بدداب مددن هنددا األقددوال بعدد  ونددورد  الج

 جداء وحيدث ،جزئدي   ال ي  كلد   أكثدره الشرعية باألحكام  القرآن  تعريف"  الل:  رحمه  الشاطبي

 مثددل الدددليل خصدده مددا إال ،األصددل بمعنددى أو باالعتبددار، إمددا الكليددة علددى فمأخددذه اجزئيدد  

 هأند    المعتدرب  االسدتقراء  بعدد  المعندى  هدذا  علدى  ويدل  ،وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  خصائص

 كمدا  للكتداب  بيان  هي  ماإن    مسائلها  وكثرة  كثرهتا  على  السنة  فإن    البيان؛  من  كثير    إلى  محتا 

ن ا}  تعالى:  الل  قال  وقد  تعالى،  الل  شاء  إن  شرحه  سيأيت ل  أ ن ز  ي ك    و  ر    إ ل  ك  ت ب ي ن    الذ 
ا ل لن اس   ل  ل   م   ن ز 

ي ه م    كدذلك  كدان  وإذا  لده،  فبيدان  السدنة  وأمدا  القدرآن،  أعطي  الذي  وإنما  [...44  ]النحل:  {إ ل 

 ألن   ات؛كليدد   أمددور   فيدده والمجمددوع إال اجامعدد   يكددون وال جددامع، اختصدداره علددى فددالقرآن

م  }  تعالى:  لقوله  ؛نزوله  بتمام   تتم    ريعةالش   ي و  ل ت    ال  م  م    أ ك  كد  م    ل  يدن ك 
 وأندت  [،3  ]المائددة:  {د 

 نتهابي   إنما القرآن، يف أحكامها جميع نيتبي   لم ذلك  وأشباه  والجهاد   والزكاة  الصالة  أن    تعلم

 هدذا  فعلدى  وغيرهدا...  والحدود   والقصاص  والعقود   األنكحة  من  اتالعادي    وكذلك  السنة،
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 ألنه  السنة؛  وهو  وبيانه  شرحه  يف  ظرالن    دون  عليه  االقتصار  القرآن  من  االستنباط  يف  يينبغ    ال

 ج   أمور وفيه اكلي    كان  إذا
 فدال ونحوهدا؛ والصدوم  والحدج والزكداة الةالصد   شدأن يف كما ةي  مل 

 .(1)"بيانه يف ظرالن   عن محيص

 مضى  لما به همد  تعب   امم   كتابه يف لخلقه الل  أبان  ما  فجماع"  الل:  رحمه  الشافعي  ويقول

 :وجوه من -ثناؤه جل- حكمه من

 ،اوصوم   اوحج   وزكاة صالة  عليهم  أن    يف  فرائضه  ل  م  ج    مثل  ،انص    لخلقه  أبانه  ما  :فمنها

 ولحدم والددم  الميتدة وأكدل   والخمر، الزنا ونص   بطن، وما منها ظهر ما الفواحش  م حر    هوأن  

 .انص   نبي   امم   ذلك غير مع الوضوء، فرض كيف لهم نوبي   الخنزير،

 الصددالة، عدددد  مثددل نبيدده، لسددان علددى هددو كيددف نوبددي   بكتابدده، فرضدده أحكددم مددا ومندده:

 كتابه. من أنزل التي فرائضه من ذلك وغير ووقتها، والزكاة،

 فدرض  وقدد  ،حكدم    ندص    فيده  لل  ليس  مما  وسلم  عليه  الل  صلى  الل  رسول  سن    ما  ومنه:

 رسدول  عدن  قبدل  فمن  حكمه،  إلى  واالنتهاء  وسلم،  عليه  الل  صلى  رسوله  طاعة  كتابه  يف  الل

 .(2)"قبل الل فبفرض الل

 فهي: الثانية الجهة أما شيء، لكل نمبي   القرآن أن يف األولى الجهة هي وهذه

ا: االسنة:اباتباعااألمرا: ل افابمااشيءالكلامبين ااالقرآنارابع 

 ي    حين  فج    انتقاء    يف  يقعون  األريكيون
 سبحانه  الل  أن    نتبي    التي  اآليات  إيراد   على  ونر  ص 

 اتبداع  وجدوب  علدى  تدل    التي  الكثيرة  اآليات  يتجاهلون  ثم  ،شيء  كل  القرآن  يف  ني  ب  وتعالى

 يستشدهدون التدي اآليدات  كدل    عن  الجواب  دركت    هذا  عرفةموب  وسلم،  عليه  الل  صلى  بيالن  

 إليدده رجددعي   الددذي األصددل هددو فددالقرآن السددنة، ةحجيدد   وعدددم  بددالقرآن االكتفدداء علددى هبددا

 أقواله  يف وسلم عليه  الل  صلى  النبي  اتباعب  األمر  وىح    نفسه  وهو  دينهم،  أمور  يف  المسلمون

 وقدد  ،الشرعية  لألحكام   نالمبي    الكريم  القرآن  من  ةد  م  مست    السنة  ةفحجي    وتقريراته،  وأفعاله

هدا  بالكليدة  القرآنيدة  المنظومدة  عدن  السدنة  فصل  هي  األريكيين  مشكلة  إن  ا:سابق    قلت  وجعل

 

 (.183-180/ 4( املوافقات )1)
 .(21/ 1( الرسالة )2)
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 وهدي  القرآن  لهايمث    يتال  المنظومة  عن  منفصلة  تليس    السنة  أن  والصحيح  للكتاب،  ة  مضاد  

 .السنة إلى ينظر أن يجب األساس هذا علىف الوحي، منظومة

 ونيغضد   بويدةالن    السدنة  إلدى  ظدرالن    دون    بدالقرآن  االكتفداء  إلدى  ونع  يدد    حين  فاألريكيون

 وهما: أمرين، عن الطرف

 منده  ليأخدذ  مكتوبة  ألوا   على  دفعة  واحدة    إلى األرض  ينزل  لم  القرآن  أن    األمرااألول:

ا طيلدة  وسدلم عليده الل صدلى  محمدد  النبدي  علدى  ندزل  وإنما  يريدون،  كما  المسلمون مد  منج 

بسدنة النبدي عليده الصدالة   امرتبطد    وتبيينده  هوتفسير  تطبيقه  يجعل  وهذا  ،ثالث وعشرين سنة

 .والسالم 

 الصدالة عليده إليده ويحيلندا  بالسدنة،  االحتجدا   إلدى  دعويد  نفسده  القرآن  أن    األمراالثاين:

 كثيرة،  وهي  الكريم  القرآن  من  عليها  واألدلة  السنة  حجية  تقرير  موضع    هنا  وليس  والسالم،

 فمنها: أصولها، إلى باختصار نشير لكن

ل  }  تعدالى:  قولده  مثدل  وسدلم،  عليده  الل  صدلى  سدولالر    بطاعدة  أمدرت  التدي  اآليات  -  قد 

وا يعدد 
ول   الل   أ ط  سدد  الر  ا} تعددالى: وقولدده [،32 عمددران: ]آل {و  ا يدد  هدد  ين   أ ي 

ذ  وا الدد  ندد  وا آم  يعدد 
 الل   أ ط 

وا يعدد 
أ ط  ول   و  سدد   المددراد  بددأن القددول   يمكددن وال اآليددات، مددن ذلددك وغيددر [،59 ]النسدداء: {الر 

 القدرآن  يف  يكدون  أن  يمكدن  وال  ،ممجدو   التكدرار  هدذا  مثل  فإن  الرسالة،  طاعة  هنا:  بطاعته

 القدرآن،  :أي  -عمهمز  حسب-  الرسول  وأطيعوا  القرآن،  :أي  الل  أطيعوا  معنى:  إن    إذ   مثله،

 القرآنية. والبالغة يستقيم ال معنى وهذا القرآن! وأطيعوا القرآن أطيعوا المعنى: فيصبح

ل  } تعددالى: قولدده مثددل باتباعدده، أمددرت التددي اآليددات - ت م   إ ن   قدد  ندد  ون   ك  بدد 
ون ي الل   ت ح  ات ب ع   فدد 

م   ب ب ك   [.31 عمران: ]آل {الل   ي ح 

د  }  تعدالى:  قولده  مثدل  بده،  اءدباالقتد  األمر  - قد  ان    ل  م    كد  كد  ي  ل  ول    فد  سد     ر 
 
ة    الل و  ن ة    أ سد  سد   {ح 

 [.21 ]األحزاب:

وا ال  } تعددالى: قولدده مثددل مخالفتدده، مددن التحددذير - لدد  ع  اء   ت ج  عدد  ول   د  سدد  م   الر  ن ك  اء   ب يدد  ع  د   كدد 

م   ك 
ض  ا  ب ع  ض  ل م    ق د    ب ع  ين    الل    ي ع 

ذ  ل ون    ال  ل  ت س  م    ي  ن ك 
ا  م  اذ  و 

ر    ل  ذ  ي ح  ل  ين    ف 
ذ  ون    ال  ال ف  ن    ي خد  ه    عد  ر   أ ن    أ مد 

م   يب ه 
م    أ و    ف ت ن ة    ت ص  يب ه 

اب    ي ص  ذ  يم    ع 
ا}  وقوله:  [،63  ]النور:  {أ ل  م  ان    و  م ن    ك  ؤ  مد 

ال    ل  ة    و  م ند  ؤ  ا  م   إ ذ 

ى ه    الل    ق ض  ول  س  ر  ا  و  ر  ون    أ ن    أ م  م    ي ك  ه  ي    ل 
ة  ال خ  ن    ر 

م    م 
ه  ر  ن    أ مد  مد  ص    و  ه    الل    ي عد  ول  سد  ر  د    و  قد  ل    ف   ضد 

ال   ال  ب ين ا ض   [.36 ]األحزاب: {م 
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هدا،  التفصديل  محل  هنا  ليس  التي  الكثيرة  اآليات  من  ذلك  وغير  تغاضدى  آيدات  وهدي  في

 قدد وتعدالى سدبحانه الل  أن    مدع  مبدين،  القرآن  أن  تبين  التي  باآليات  واكتفوا  ،المنكرون  عنها

ا} تعدالى: قوله كما يف ورسوله،  الل  إلى  النزاع  حال  يف  أحالنا ا يد  هد  ين   أ ي 
ذ  وا الد  ند  وا آم  يعد 

 الل   أ ط 

وا يع 
أ ط  ول    و  س  أ ول ي  الر  ر    و  م    األ  م  ن ك 

إ ن    م  ت م    ف  ع  ن از  ء    ف ي  ت  ي 
وه    ش  د  ر     إ ل ى  ف 

 
ول    الل س  الر  ت م    إ ن    و  ند   ك 

م ن ون      ت ؤ 
 
م    ب الل ي و  ال  ر    و  خ  ل ك    اآل  ي ر    ذ  ن    خ  س  أ ح  يال    و  اماااإلىاااإلحالةااهذهاافهل  [59  ]النساء:  {ت أ و 

  !القرآن؟ابهاأتىاممااوهواشرعاابهامأموراإلىاأماالقرآنايناقض

 غيدره،  دون  وحده  به  يأخذون  همبأن    القول  يريدون  حيث  من  القرآن  يردون  فاألريكيون

 بكفايدة فالقائل مرادهم، وف  تكون ال التي اآليات من غيره دون لهم يحلو  ما  يأخذون  فهم

اآيةاالقرآنافاوجدتافال  عليه،  ويرد    القرآن  ئيخط    نفسه  يجد  بالسنة  األخذ  دون  وحده  القرآن

 جاء بما األخذ على مرارا ديؤك   بل  به،اااكتفواااأوااوحده،اابالقرآنااخذوااافيها:اااهللاايقولااةواحد

  .والسنة القرآن فيتناول ،عام   وهو وسلم عليه الل صلى النبي به

 مسدعود   ابدن  به  احتج    ما  وهو  عليهم،  الل  رضوان  الصحابة  فهمه  الذي  هو  المعنى  وهذا

 والمتفلجدات  والمتنمصدات  والموتشدمات،  الواشدمات  الل  لعدن  قدال:  حدين  عنه  الل  رضي

هدا  يقدال  أسدد  بندي  مدن  امرأة    ذلك  فبلغ  ،الل  خل   المغيرات  للحسن  فجداءت  يعقدوب،  أم   :ل

 الل  رسدول  لعدن  مدن  ألعدن  ال  لي  وما  فقال:  وكيت!  كيت  لعنت  أنك  عنك  بلغني  هإن    فقالت:

 فمددا اللددوحين بددين مددا قددرأت   لقددد فقالددت: !؟الل كتدداب يف هددو ومددن وسددلم عليدده الل صددلى

ا}  :قدرأت    أمدا  يده،وجدت    لقدد  قرأتيده  كنت    لئن  قال:  تقول!  ما  فيه  وجدت مد  م    و  اك  ول    آتد  سد   الر 

وه   ذ  ا ف خ  م  م   و  اك  ن ه   ن ه  وا ع  ان ت ه   .(1)عنه هنى قد هفإن   قال: بلى، قالت: ؟[7 ]الحشر: {ف 

 يقددول مفصددل، مبددين القددرآن أن   تخددرب التددي اآليددات معدداي  السددلف مهدد  ف   المعنددى اذوهبدد

ء  }  تعالى:  قوله"  الجصاص: ي 
ل  ش  ب ي ان ا ل ك 

ك ت اب  ت  ي ك  ال  ل  ن ا ع  ل  ن ز   تبيان  أعلم:  والل  به  يعني  {و 

 حكم فيها ولل إال دقيقة وال جليلة حادثة من فما والداللة، صبالن   الدين  أمور  من  شيء  كل

 الكتداب عن صدر مافإن   وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  بينه  فما  ،دليال    أو  انص    الكتاب  يف  بينه  قد

ا}  تعدالى:  بقوله مد  م    و  اك  ول    آتد  سد  وه    الر  ذ  ا  ف خد  مد  م    و  اك  هد  ه    ن  ند  وا  ع  ان ت ه   وقولده  [،7  ]الحشدر:  {فد 

إ ن ك  }  تعالى: ي  و  د  ت ه  اط    إ ل ى  ل  ر 
يم    ص  ت ق  س  ن  }  وقوله:  [،52  ]الشورى:  {م  ول    ي ط ع    م  س  د    الر  ق   ف 

 

 (.4886( أخرجه البخاري )1)
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 ألمدر  له  الكتاب  تبيان  من  وهو  ،وجل  عز  الل  عن  فهو  الرسول  نهبي    [،80  ]النساء:  {الل    أ ط اع  

 .(1)"أمره واتباع بطاعته إيانا الل

ب ي ان ا"}  الجوزي:  ابن  ويقول
ك ت اب  ت  ي ك  ال  ل  ن ا ع  ل  ن ز   معنى يف اسم التبيان: الزجا : قال {و 

ء  }  تعالى:  قوله  افأم    البيان. ي 
ل  ش   أمدور  مدن  شديء  لكدل  يعندي:  بالمعداي:  العلمداء  فقدال  {ل ك 

حالة  أو  عليه،  بالنص  إ ما  الدين،  عليه   الل  صلى  الل  رسول  بيان  مثل  العلم  يوجب  ما  على  باإل 

 .(2)"المسلمين إجماع أو وسلم

 فع  
 فلديس  ،القدرآن  لدبع   تدرك    السدنة  وتدرك    بدالقرآن،  أخدذ    بالسنة  األخذ  أن    هذا  من  مل 

 أيضدا بدل ،صدريحة بأدلدة أطدروحتهم على االستدالل يف فشلوا  قد  األريكيين  أن  فقط  األمر

 به. باألخذ ينادون الذي القرآن بكل ذاألخ يف فشلوا

ا: ابشعارهم؟اأخذناالواما ااخامس 

هدم  أمدر  إلى  العقول  فت  ل    أود    بشعارهم  أخذنا  لو  عليه  صبحن    الذي  نأبي    أن  قبل  وهدو:  م

 الرسدول طاعة بآيات األخذ هنا أعني ال  !القرآن؟  بكل  يأخذ  قبل  من  للسنة  امنكر    رأيتم  هل

 القدراءة  كثدرة  مدع  القرآن،  يف  وردت  التي  األحكام   من  ذلك  غير  وإنما  ،وسلم  عليه  الل  صلى

 السدنة  نكدروني    الدذين  العصدرانيين  أن  تجدد    ،شخصدياهتم  ومعرفدة  وجداالهتم  مناقشاهتم  يف

هدم  القدرآن،  عدن  النداس  أبعد    هم  بالقرآن  باألخذ  وينادون  اليوم   القدرآن" رايدة يرفعدون  مدن  ف

 بعد     كون  عن  النظر  غ   وب    ،"وكفى  نريد    ما"  راية  خلف    يمشون  الحقيقة  يف  بينما  "وكفى

 يف  إلديهم  هيوج    سؤال  أول    عند  مونيتلعث    همجل    لكن  ،اآلن  سأقوله  بما  يقولون  قد  المنكرين

 رأيته  للسنة  منكر    كم  ثال،م    الكتاب  أهل  من  الجزية  أخذ  مثل:  من  القرآن  أحكام   بكل  العمل

قطداع   قتدلل  االسدتعداد   عندده  رأيدت    منكدر  وكدم  !؟القدرآن  صدريح  وهدو  الجزية  أخذب  ينادي

 حكدم  بدين  قدد  وتعدالى  سدبحانه  والل  !؟خدالف  من  هموأرجل  هميدي  وقطع  هموصلبالطرق  

ق  }  فقال:  السارق ار  الس  ة    و  ق  ار  الس  وا و  اق ط ع  ا ف  م  ي ه 
اء   أ ي د  ز  ا ج  ب ا ب م  س  اال   ك  ن   ن ك 

  م 
 
 ]المائدة: {الل

ا يضربون أم   ،الل  من  القطعي    الحكم  هبذا  ونيرض    فهل  [38  مدن لللتنص   أسداس يف أخماس 

 ال الكددريم القددرآن حتددى أندده لتجددد ومقدداالهتم ومددواقعهم كتددبهم دونددكو !الحكددم؟ هددذا

 لدوا،فع   لمدا هوحدد   بدالقرآن خذوا لهم: وقلنا  تنزلنا  إنو  هم،أفكار    مع  يتماشى  وال  هم،ب  يناس  

 

 .(246/ 3( أحكام القرآن )1)
 .(578/ 2(  اد املسري يف علم التفسري )2)
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 ثم  ،اإلسالمية  التشريعات وهدم   السنة  إنكار هو  أرادوه  ما  كل    واقعهم،  عليه  يشهد به  ما  هذا

 فليفعل! ربه يعبد أن يريد كيف إنسان كل لينظر

 ؟بشعارهم أخذنا لو ماذا :سؤالنا إلى نعود 

 إلى: لوصلنا ظهورنا خلف السنة وتركنا وحده بالقرآن أخذنا لو

 منكدر  ينكدره  ال  كمدا  الكدريم  القدرآن  فدإن  الل،  يعبد    أن  يريد  مسلم  كل  بحسب  أديان  -1

 لرسدول  ذلك  بيان  ت رك  نقول:  نناإ  حين  ويف  العبادات،  بتفاصيل  يأت  لم  هبا  معرتف  أو  للسنة

 أربعا أو ثالثا فصل   الناس، من واحد كل لفهم ذلك ترك يقولون:  وسلم،  عليه  الل  صلى  الل

ا،  للسجود   نزولك  مجرد   اعترب  أو  نعرفها  التي  بالهيئة  واركع  خمسا،  أو  ذلدك  غير  إلى  ركوع 

 فضال   دنيوي كتاب أي مع يستقيم ال للنص المفتو   معنىال  وهذا  الكثيرة،  االختالفات  من

 عدن  وهندى  بدأوامر  أمدر  القدرآن  هدذا  لأندز  حين  الل  فإن  سبحانه،  الل  كتاب  مع  يستقيم  أن  عن

 رنايصدي    المعندى  مفتدو     النص  ك  ر  وت    وهيئاهتا،  وأركاهنا  شروطها  ولها  ،ووضحها  بينها  أمور

 .عقله بحسب فهمه يحاول من كل حسب شتى أديان ا الواحد الدين نجعل أن إلى

هدا  واحددة  ركعدة  إال  الصالة  من  لنا  فليس  الدين،  من  %90  نرتك  أن  -2  أو  صدباحا  نركع

 المشدعر  عندد  الل  وذكدر  شدئنا  وقدت  أي  يف  عرفدة  مدن  اإلفاضة  إال  الحج  من  لنا  وليس  مساء،

 واألخدذ  بل  النبوية،  السنة  هبا  جاءت  التي  الكثيرة  السنن  من  شيء  لنا  وليس  وانتهى،  الحرام 

 حد مثل القرآن، هبا أتى التي القطعية  األحكام   يف  حتى  أمرنا  من  حيرة  يف  يجعلنا  الشعار  هبذا

ق  }  فيه:  الل  قال  الذي  السرقة ار  الس  ة    و  ق  ار  الس  وا  و  اق ط ع  ا  ف  م  ي ه 
د  اء    أ يد  ز  ا  جد  ب ا  ب مد  سد  اال    ك  ن    ن كد 

 مد 

 
 
 نحددد   م  ولد    الكتدف؟  أم   المرفد   أم   الكدف  مفصل  من  ؟نقطع  أين  فمن  [،38  ]المائدة:  {الل

 مدن  السدرقة    ومدا  !ردلدة؟خ    أم   بيضدة  أم   تفاحة  ةسرق  يف  نقطع؟  شيء  أي  ويف  !هذا؟  دون  هذا

 تطدول األسدئلة وقائمة   !؟سرقة   يعد   المال جحد  هل  !؟سرقة    يعد    االختالس  هل  األساس؟

 رأى إنسدان كل وربما ،الفوضى إلى لنص   أن إما أمرين:  بين  الحيرة  هذه  أمام   أننا  درجة  إلى

 إعمدال  عدن  نتوقدف  أن  إلدى  نصدل  أو  ذلك،  يفعل  من  د تحد    لم  فاآلية  ،يده  قطع  يسرق  أحدا

 منها! المراد  نعرف ال ألننا اآلية

 بالسدنة،  األخدذ  يعندي  بالقرآن  فاألخذ  بين ا،  كما  للقرآن  إبطال  هو  الشعار  هبذا  األخذ  -3

 صدلى النبي باتباع  أمرت  التي  اآليات  وهو  القرآن  من  لجزء  إبطال  يعني  بالسنة  األخذ  وعدم 

 .وسلم عليه الل
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 الصدحابة  النداس  وخيدر  وسدلم  عليده  الل  صدلى  محمدد  الربيدة  خيدر  اتباع  من  النزول  -4

 ولكدن ،وسدلم عليه الل صلى النبي  قاله  بما  تأخذوا  ال  يقولون:  ممن  هؤالء  غثاء  إلى  الكرام 

 .وغيرهم منصور وأحمد البنا وجمال حنفي وحسن وصدقي شحرور قاله بما خذوا

 البداب نفس من واإلسالم، القرآن يف للطعن  والتأريخيين  للمالحدة  الباب  نفتح  أن  -5

 هدي  السنة  نقل  طريقةو  القرآن،  نقلة  هم  السنة  نقلة  فإن  السنة،  يف  األريكيون  منه  يطعن  الذي

 بددالقرآن أخددذنا وقددد ، (1)واحدددة المنهجيددة لكددن التددواتر يف اخددتالف مددع القددرآن نقددل طريقددة

تدب  الدذي  الكتداب  فدإن  ،إليندا  المنقول هدد  يف  ك   موجدود   غيدر  وسدلم  عليده  الل  صدلى  النبدي  ع

للسدنة   المنكدر  يسدتطيع  ال  التدي  المدداخل  مدن  ذلدك  غيدر  إلى  !المنكرون؟  يفعل  فما  ،أمامنا

 ها.يرد   التي الروايات على اعتمد إذا إال إبطالها

ااا:وأخير ا

 اآلخدر،  عدن  بأحددهما  اءناالسدتغ  ال  والسنة،  الكتاب  اعبات ب  الكريم  القرآن  يف  األمر  جاء

 الفد ،شدريعةلا أمدور كل يف واضطراهبم واختالفاهتم تناقضاهتم يعرف القوم  حال يسرب  ومن

 الل:  رحمده  حزم   ابن  يقول  هذا،  بمثل  الشريعة  تأيت  أن  يمكن  وال  ،رأي  على  يتفقون  يكادون

 ال  ولكدان  ،األمدة  بإجمداع  اكدافر    لكدان  القدرآن  يف  وجددنا  مدا  إال  نأخدذ  ال  :قدال  امرأ  أن    ولو"

 أقدل  هو  ذلك  ألن    ؛الفجر  عند  وأخرى  الليل  غس   إلى  الشمس  دلوك  بين  ما  ركعة  إال  يلزمه

 .(2)"ذلك يف لألكثر حد وال صالة اسم عليه يقع ما

هدم،  الق  خ    ال  قوم    رأي  الكتاب  على  االقتصار"  الل:  رحمه  الشاطبي  ويقول  خدارجين  ل

 أحكدام  فداطرحوا ،يءشد كدل بيان فيه  الكتاب  أن    من  عليه  بنيت  ما  على  عولوا  إذ   السنة؛  عن

 .(3)"الل  أندزل  مدا  غيدر  علدى  القدرآن  وتأويدل  الجماعدة  عدن  االنخالع  إلى  ذلك  اهمفأد    ،السنة

هدا يقدع  التدي  والتفسديرية  التأويليدة  الفوضى  إلى  يشير  الل  رحمه  والشاطبي  ،السدنة منكدرو في

 مدنهم  واحدد  كدل  ليتبدع  وسدلم  عليه  الل  صلى  محمد  الربية  خير  وأعمال  بأقوال  يرمون  حين

 المفتدو   بدالنص  القدول  لبداب  فدتح    إال  هدذا  يف  ولديس  ،كدربائهم  مدن  كبيدر  رأي  يقلد  أو  رأيه

 

ناةينظووور يف هوووذا مقوووال بعنووووان: ( 1) ةر أخووورَّ علووو  م نكوووري السووو  ة الناقووول ووحووودل  النااقووول حجوووا علووو  الووورابيل التوووا :  منهجيوووا
https://salafcenter.org/4533/ 

 .(80/ 2ول ارحكام )( اإلحكام يف أص 2)
 .(325/ 4( املوافقات )3)
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 وكفدى  قدارئ،  كدل  يفهمه  ما  حسب  يكون  بل  ،شرعي  نص  أي    يف  قطعي  غير  المعنى  وجعل

 .الل بشرع عبث ا بذلك

 بإحسدان  تدبعهم  ومدن  أجمعدين،  وصدحبه  آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  الل  وصلى

 العالمين. رب لل والحمد ،الدين يوم  إلى


