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 مقدمــــة

ؾوكؼودت ٓتبوظفو وارتوحً احلؿد هلل افذي ذح صدور أهل اإلشالم فؾسـي 

موت كػوس أهل افطغقون بوفبدظي بعد أن متودت يف كزاظفو وتغوفً يف أو ،فسامظفو

ؾئدة بوكؼقود إ افعولُ  ،ٓ اهلل وحده ٓ ذيك فهإفه إوأصفد أن ٓ  ،ابتداظفو

وأصفد أن حمؿد  ،ادطؾع ظذ ضامئر افؼؾوب يف حوفتي اؾساؿفو واجتامظفو ،وامتـوظفو

افبوضل بعد ارتػوظفو واتصؾً بنرشوفه  ورشوفه افذي اكخػضً بحؼه ـؾؿي ظبده

هذه يف  ،مو دامً افسامء وإرض  ،أكوار اهلدى وطفرت حجتفو بعد اكؼطوظفو

وظذ آفه وصحبه افذين ـرسوا جقوش ادردة وؾتحوا  ،وهذه يف اتسوظفو ،شؿوهو

ول يعوودهو بعد  ،وضونوإوضور حصون ؿالظفو وهجروا يف حمبي داظقفم إػ اهلل إ

حوافه حتى أمـً هبم افسـن افؼيػي أؾعوفه وأؿوافه وأوداظفو وحػظوا ظذ أتبوظفم 

 ..أمو بعد ،من ضقوظفو

، أراد أظداء اإلشالم فعظقم مؽوكتفو، وفسؿو ؽويتفوادطفرة  ؾنن افسـي افـبويي

أن  -وؽرهمود كصورى وهيومعتزفي ومن راؾضي  -ظذ تـوع أؾؽورهم ومعتؼداهتم 

، ٕهنم يعؾؿون أن ؿوة ادسؾؿغ تؽؿن يف م يبطؾوا افعؿل هبو، ومن ثَ يشؽؽوا ؾقفو

ؿقد هلو رجوٓ حيػظوهنو من ظبٌ  ، وفؽن اهلل رشوفه  بؽتوب اهلل وشـي افتؿسك

ڳ )، ؾحػظً بحػظ اهلل هلو ، ؾلؾـوا أظامرهم يف حػظفوافعوبثغ واكتحول ادبطؾغ

 .  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

                                 
 (.5( يـظر: هدي افسوري صـ )1)
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ؿديام وحديثو، طفرت وممن أراد أن يـؽر افعؿل بوفسـي افـبويي ادطفرة ضوئػي 

قَِّي افُسـَِّي، وٓ يسدد ضوفى افعؾم ظن ظدة ، وذـروا فؼرآكقغتسؿى بو ُصَبِه ظذ ُحجِّ

 .اجلزم بتفوؾتفو وضعػفو

افذي ؾلردت أن أديل بدفوي يف افدؾوع ظن افسـي ادطفرة، ؾؽتى هذا افبحٌ 

 .ؿبع ؽالم افعؾامء افذي تؽؾؿوا يف هذا ادوضوعيعد تؾخقصو ف

 مؽوكو من أربعي ؾصول:وؿد جوء افبحٌ 

 تعريف افسـي فغي واصطالحو: افػصل إول

 .وجوب افعؿل بوفسـي: افػصل افثوين

 افػصل افثوفٌ: مؽوكي افسـي من افتؼيع.

 افػصل افرابع: افسـي ومـؽرو حجقتفو.

 بوخلومتي افتي محؾً يف ضقَّوهتو مؾخصو ظومو دو جوء يف افبحٌ.ثم توج افبحٌ 

 هذا، وأشلل اهلل فـو افتوؾقق وافسداد وافرصد، إكه ويلُّ ذفك وافؼودر ظؾقه.

 ـتبه

 نهيجلاخالد 

 هـ11/11/1141

 م11/11/1114
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 الفصل األول

 تعزيف السنة لغة واصطالحا
 

نَّة: لغة:  ـّي»: قال أبو منصور األزهري ،وافسرة ،افطريؼيالسُّ افطريؼُي  :افسُّ

ـَّي: »وقال ابن فارس، شادستؼقؿي ادحؿودة وقال الػريوز ، شهي افّسرة :افسُّ

ـّي: »: وقال ابن منظور، ششـن افطريق: مثؾثي وبضؿتغ هنجه وجفته»: آبادي افسُّ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) تعوػ: ومـه ؿوفه، شَأو ؿبقحي ،افسرة حسـي ـوكً

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) وؿوفه تعوػ:  (ۋ ۋ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )  وؿوفه تعوػ: ، (ٹ ڤ ڤ ڤ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )  وؿوفه تعوػ: ، (ڄ

ی ی ی جئ حئ مئ ) وؿوفه تعوػ:  (ی ی ی جئ

 َمْن َشنَّ يِف » : افرشول  وؿول ، (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

و َبْعَدُه ِمْن َؽْرِ َأْن َيـُْؼَص ِمْن  ،اإِلْشاَلِم ُشـًَّي َحَسـَيً  َؾَؾُه َأْجُرَهو َوَأْجُر َمْن َظِؿَل هِبَ

                                 
حمؿد ظوض مرظى، ضبعي: دار إحقوء افساث، افطبعي (، حتؼقق: 11/111( يـظر: هتذيى افؾغي ٕيب مـصور إزهري )1)

 م.1111إوػ 

 -هـ 1411(، حتؼقق: ظبد افسالم حمؿد هورون، ضبعي دار افػؽر افطبعي : 4/11( يـظر: مؼويس افؾغي ٓبن ؾورس )1)

 م.1191

 (، ضبعي اهلقئي ادرصيي فؾؽتوب.1/144( يـظر: افؼوموس ادحقط فؾػروز آبودي )4)

 ش.شـن»( يـظر: فسون افعرب ٓبن مـظور، مودة 1)
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و  َوَمْن َشنَّ يِف  ،ءٌ ُأُجوِرِهْم َرْ  وَن َظَؾْقِه ِوْزُرَهو َوِوْزُر َمْن َظِؿَل هِبَ ـَ اإِلْشاَلِم ُشـًَّي َشقَِّئًي 

َفَتْتَبُعنَّ َشـََن َمْن و»:  ، وؿوفه شٌء ِرِهْم َرْ ِمْن َبْعِدِه ِمْن َؽْرِ َأْن َيـُْؼَص ِمْن َأْوَزا

ا وِذَراًظو بِِذَراٍع َحتَّى َفْو َدَخُؾوا ُجْحَر َضىٍّ َتبِْعُتُؿوُهمْ  ا ِصْزً وَن َؿْبَؾُؽْم ِصْزً  .شـَ

 السنة اصطالحا:

هي افطريؼي ادسؾوـي يف افدين من ؽر اؾساض ويف افؼيعي »: اجلرجاينؿول 

ؾنن ـوكً ادواطبي  ،ظؾقفو مع افسك أحقوكو ؾوفسـي مو واطى افـبي  ،وجوب

وإن ـوكً ظذ شبقل افعودة ؾسـن  ،ادذـورة ظذ شبقل افعبودة ؾسـن اهلدى

 .شافزوائد

اشم فؾطريؼي ادرضقي ادسؾوـي يف افدين من وذظو »: يو  ػ  أبو البؼاء الؽ  وؿول 

 .شؽر اؾساض وٓ وجوب

هبذا ادعـى وؿع و ،افؼيعي :مـفو ،تطؾق ظذ معونيف افؼيعي و: التهاىويوؿول 

 ،يف ؿوهلم إوػ بوإلمومي إظؾم بوفّسـي، ـام يف جومع افرموز يف بقون مسوئل اجلامظي

ؽر افؼرآن  مو هو أحد إدفي إربعي افؼظقي، و هو مو صدر ظن افـبي  :مـفوو

هبذا ادعـى وؿع ومـفو مو ثبً بوفّسـي و ،أو تؼرير ،أو ؾعل ،يسّؿى احلديٌمن ؿول و

ظؾقه حيؿل ؿوهلم: ظقدان اجتؿعو، أحدمهو ظن أيب حـقػي أّن افوتر شـّي، و ؾقام روي

                                 
 (، من حديٌ جرير بن ظبد اهلل افَبجع.1119رواه مسؾم )( صحقح: 1)

 ( من حديٌ أيب شعقد اخلدري.1111(، ومسؾم )9411متػق ظؾقه: رواه افبخوري )( 1)

 –(، حتؼقق : إبراهقم إبقوري، ضبعي: دار افؽتوب افعريب 111يـظر: افتعريػوت، فعع بن حمؿد بن ظع اجلرجوين صـ )( 4)

 هـ.1115 ،ػبروت، افطبعي إو

، حتؼقق: ظدكون (984معجم يف ادصطؾحوت وافػروق افؾغويي، ٕيب افبؼوء أيوب بن موشى احلسقـي افؽػوي صـ )( يـظر: 1)

 م.1118 -هـ 1111 -بروت  -حمؿد ادرصي، ضبعي: ممشسي افرشوفي و ،درويش
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بوفّسـّي هفـو مو هو أحد إدفي  و ادراد ،ؾرض و أخر شـي، أي واجى بوفّسـّي

ٓ ن ؽر اؾساض وعؾه خر من ترـه مهو مو ؾمو يعّم افـػل و :مـفوو ،إربعي

 . ادرء ظذ ؾعؾه و ٓ يعوؿى ظذ ترـههو مو يثوبو ،افـػل :مـفووجوب، و

، وافػؼفوء ؾرق بغ تعريف افسـي ظـد ادحدثغ  وإصوفقغبعد ذفك ثم كشل 

من ؿول أو ؾعل أو تؼرير أو صػي   مو ُأثَِر َظْن افـَّبِيِّ : »لسنة يف اصطالح املحدثنياف

، وهي هبذا ترادف احلديٌ ة، شواء ـون ؿبل افبعثي أو بعدهوأو ُخُؾِؼقَّي أو شرَخْؾِؼقَّي 

 .شظـد بعضفم

 .شأو تؼرير ،أو ؾعل ،من ؿول مو كؼل َظْن افـَّبِيِّ »: ويف اصطالح األصولوني

ْم َحتَّى »: ؿوفه  ومثاله: ،أصحوبه  أخز به افـبي : مو هو الؼولو ـُ َٓ ُيْمِمُن َأَحُد

وَن َأَحىَّ إَِفْقِه ِمْن َوافِِدِه َوَوَفِدِه َوافـَّوِس َأْْجَِعغَ  ـُ  .شَأ

آداب ؿضوء أداء افصالة،  ومثاله:، من أؾعول افـبي  مو كؼؾه فـو افصحوبي  :والػعل

وَن افـَّبِيُّ » :اْبِن َمْسُعوٍد ، ـؼول وكحوه ،معفم  تعومؾه ، واحلوجي ُفـَو بِ  ـَ ْوِظَظِي ودَ َيَتَخوَّ

آَمِي َظَؾْقـَو َراَهَي افسَّ ـَ وِم  وَن افـَّبِيُّ »:  َموفٍِك  ْبنُ  َأَكُس وؿول  ،شيِف إَيَّ إَِذا َخَرَج حِلَوَجتِِه  ـَ

 َيْعـِي َيْسَتـِْجي بِهِ 
ٍ
 .شَأِجيُء َأَكو َوُؽاَلٌم َمَعـَو إَِداَوٌة ِمْن َموء

                                 
 -(، ضبعي: مؽتبي فبـون كوذون181-1/181)افعؾوم، فإلموم حمؿد ظذ افتفوكوي ـشوف اصطالحوت افػـون و( يـظر: 1)

 م.1111بروت 

 ،هـ1111(، ضبعي دار افسالم 59( يـظر: افسـي ومؽوكتفو يف افتؼيع اإلشالمي، فؾدـتور مصطػى افسبوظي صـ )1)

 م.1118

 (.59يـظر: افسوبق صـ )( 4)

 .(، من حديٌ أكس15( صحقح: رواه افبخوري )1)

 .(18( صحقح: رواه افبخوري )5)

 (.191(، ومسؾم )151متػق ظؾقه: رواه افبخوري )( 1)
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بسؽوت مـه مع دٓفي افرىض، أو بنطفور  أصحوبهمن أؾعول بعض  مو أؿره افـبي  :والتؼرير

م فه  أنَّ رشول اهلل اْبَن َظبَّوٍس ظن  ومثاله: ،اشتحسون وتليقد ىَّ ُؿدِّ ، هَؾَرَؾَع َيَدُه َظـِ  ،افضَّ

ىُّ َيو َرُشوَل اهللِ  :َؾَؼوَل َخوفُِد ْبُن اْفَوفِقدِ  ْ َيُؽْن بَِلْرِض َؿْوِمي  َٓ »َؿوَل :  ؟َأَحَراٌم افضَّ َوَفؽِْن َل

ْرُتهُ  :َؿوَل  ،شَؾَلِجُديِن َأَظوُؾهُ  ْؾُتُه َوَرُشوُل اهللِ  ،َخوفٌِد َؾوْجَسَ ـَ  .َيـُْظُر إيَِلَّ  َؾَل

من ؽر اؾساض وٓ وجوب،   مو ثبً َظْن افـَّبِيِّ »: الػؼهاء ويف اصطالح

وؿد تطؾق ظـدهم ظذ مو يؼوبل وتؼوبل افواجى وؽره من إحؽوم اخلؿسي، 

َذاافبدظي، ـَ َذا، َوَضاَلُق افبِْدَظِي  ـَ  .شومـه ؿوهلم: َضاَلُق افُسـَِّي 

إػ افسـي ادطفرة  تويتضح من رسد هذه آصطالحوت أن ـل ضوئػي كظر

، فرشول اإفقفو من جفي ثبوهتو ظن مو حتتوجه مـفو، ؾودحدثون كظروا  بوظتبور

، ودٓفتفمن جفي حجقتفو، وافػؼفوء كظروا إفقفو من جفي وإصوفقون كظروا إفقفو 

يف افسـي  ونويبحث ونيـظر م، ٕهنوافذي يعـقـو هـو افسـي يف اصطالح إصوفقغ

 .من جفي حجقتفو ومؽوكتفو يف افتؼيع

 

*   *   * 

 

 

 

                                 
 (.59يـظر: افسـي ومؽوكتفو يف افتؼيع اإلشالمي صـ ) (1)

 (.1111(، ومسؾم )5411( متػق ظؾقه: رواه افبخوري )1)

 (.58يـظر: ؿبل افسوبق صـ )( 4)

 (.51-58يـظر: افسـي ومؽوكتفو صـ )( 1)

 



9 السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي

 

 

 الفصل الثاني

 وجىب العمل بالسنة
 

بـبوته واختصه برشوفته ؾلكزل ظؾقه ـتوبه  حمؿدا كبقه  اهلل اصطػى  فؼد

ٿ ٹ ): ؾؼول  ،افؼرآن افؽريم وأمره ؾقه يف ْجؾي مو أمره به أن يبقـه فؾـوس

فتبغ ، يعـي افؼرآن»: قال الؼرطبي  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

يف هذا افؽتوب من إحؽوم وافوظد وافوظقد بؼوفك وؾعؾك،  فؾـوس مو كزل إفقفم

يف ـتوبه من أحؽوم افصالة  مبغ ظن اهلل ظز وجل مراده ممو أْجؾه ؾوفرشول 

 .شوافزـوة، وؽر ذفك ممو ل يػصؾه

إكام يؼول ،مو يؼول ؿوٓ ظن هوى وؽرض وؿد أخزكو اهلل تعوػ بلن افرشول 

ًرا من ؽر زيودة وٓ كؼصونمو أمر به، يبؾغه إػ  ؼول تعوػ: ؾ افـوس ـومال موؾَّ

 .  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

وضوظته يف أربعغ موضعو من افؼرآن  بوتبوع شـته  ؿد أمركو اهلل و 

 ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ) :ؿوفه  :مـفو ،افؽريم

 (ی ی ی ی جئ حئ) : ؿوفهو 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ) :  وؿوفه، 

                                 
افطبعي: افثوكقي،  حتؼقق: أمحد افزدوين وإبراهقم أضػقش، ضبعي: دار افؽتى ادرصيي،(،11/111( يـظر: تػسر افؼرضبي )1)

 م.1111 -هـ 1481

 م.1111 -هـ 1111شومي بن حمؿد شالمي، ضبعي، دار ضقبي، افطبعي : افثوكقي (، حتؼقق: 9/114( يـظر: تػسر ابن ـثر )1)

 (.11/84يـظر: جمؿوع افػتووى، فشقخ اإلشالم ابن تقؿقي )( 4)

 



01 السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي

 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) : وؿوفه  (مث ىث

ٺ ٺ  ) : وؿوفه  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) : وؿوفه (   ٿ ٿ ٿ ٿ

 .  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ڑ ک ک ک  ):  ، ؾؼول من خموفػي أمر افـبي  وحذركو اهلل 

 (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ٱ ) أمرا، ؾؼول تعوػ: ؿه افرشول اخلقور ظن ادممـغ إذا  وكػى اهلل 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 (   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ،وافعؿل بسـته  وجوب اتبوع افرشول وؿد أشػر صبح افسـي افـبويي ظن 

ِي اْفَوَداِع  عِن ابِن َظبَّوٍس، َرِِضَ اهللُ َظـُْفاَم َأنَّ َرُشوَل اهللِ ؾ َخَطَى افـَّوَس يِف َحجَّ

ًُ ؾِقُؽْم َمو إِِن اْظَتَصْؿُتْم بِِه َؾَؾْن َتِضؾُّوا َأَبًدا: »َؾَؼوَل:  ـْ َو افـَّوُس إيِنِّ َؿْد َتَر وُب ـِتَ َيو َأهيُّ

 .شاهللِ ، َوُشـَُّي َكبِقِّهِ 

َوُشـَِّي  يَؾَعَؾْقُؽْم بُِسـَّتِ » َؿوَل:  اهللِ َرُشوَل  َأنَّ  ، َشوِرَييَ  ْبنِ  اْفِعْرَبوضِ وظن 

 
ِ
ُؽوا هِبَو َوظَ ادَ اخْلَُؾَػوء اِصِديَن مَتَسَّ َغ افرَّ وا َظَؾْقَفو بِوفـََّواِجذِ ْفِديِّ  .شضُّ

وَن »َؿوَل :  َظِن افـَّبِيِّ  ،َظْن َأيِب ُهَرْيَرَة و ـَ اَم َهَؾَك َمْن  ُتُؽْم إِكَّ ـْ َدُظويِن َمو َتَر

                                 
 (.1/45(، وصححه إفبوين يف افصحقحي )11/111صحقح: رواه افبقفؼي يف افؽزى )( 1)

 (، وؿول: صحقح، وواؾؼه إفبوين.1191افسمذي )(، و1111بو داود )أ( صحقح: رواه 1)

 



00 السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي

 

ْم َواْختاَِلؾِِفْم َظَذ َأْكبَِقوِئِفمْ   َؾوْجَتـُِبوهُ َؾنَِذا هَنَْقتُ  ،َؿْبَؾُؽْم بُِسَماهِلِ
ٍ
ء ، َوإَِذا ُؽْم َظْن َرْ

 .شَؾْلُتوا ِمـُْه َمو اْشَتَطْعُتمْ َأَمْرُتُؽْم بَِلْمٍر 

ُه َؿوَل   اهللَِظْن َرُشوِل   يَؽِرَب  ْؼَداِم ْبِن َمْعدِ ادِ َظِن و ًُ  َأَٓ إيِنِّ »َأكَّ ُأوتِق

َذا اْفُؼْرآِن  :َيُؼوُل  ،اْفؽَِتوَب َوِمْثَؾُه َمَعُه َأَٓ ُيوِصُك َرُجٌل َصْبَعوُن َظَذ َأِريَؽتِهِ  َظَؾْقُؽْم هِبَ

ُموُه َأَٓ َٓ حَيِلُّ َفُؽْم  ،َؾاَم َوَجْدُتْم ؾِقِه ِمْن َحاَلٍل َؾَلِحؾُّوُه َوَمو َوَجْدُتْم ؾِقِه ِمْن َحَرامٍ  َؾَحرِّ

اَمِر إَْهِعِّ 
لُّ ذِ  حَلُْم احْلِ ـُ ُبِع َوَٓ ُفَؼَطُي ُمَعوِهٍد إَِّٓ أَ  يَوَٓ  َظـَْفو  َي ْن َيْسَتْغـِ َكوٍب ِمَن افسَّ

 .شُيْعِؼَبُفْم بِِؿْثِل ِؿَراهُ  َصوِحُبَفو َوَمْن َكَزَل بَِؼْوٍم َؾَعَؾْقِفْم َأْن َيْؼُروُه َؾنِْن َلْ َيْؼُروُه َؾَؾُه َأنْ 

تِي َيْدُخُؾوَن اجْلَـََّي إَِّٓ »َؿوَل :  َأنَّ َرُشوَل اهللِ  ،َظْن َأيِب ُهَرْيَرةَ و لُّ ُأمَّ َمْن ـُ

َوَمْن َظَصويِن  ،َمْن َأَضوَظـِي َدَخَل اجْلَـَّيَ » :َؿوَل  ؟َوَمْن َيْلَبى ،َؿوُفوا : َيو َرُشوَل اهللِ شَأَبى

 .أو ظن امتثول إمر ،ؿبول افدظوة أي امتـع ظن،شَؾَؼْد َأَبى

 .وفزوم شـته  ،وؿد أْجع ادسؾؿون ظذ وجوب ضوظي افرشول 

 

*   *   * 

 

 

 

                                 
 (.9188( صحقح: رواه افبخوري )1)

 (.1/891صححه إفبوين )(، و1/141(، وأمحد )11وابن موجه )(، 1111( صحقح: رواه أبو داود )1)

 (.9181( صحقح: رواه افبخوري )4)

 بروت -(، ضبعي: دار إحقوء افساث افعريب 19/15( يـظر: ظؿدة افؼوري ذح صحقح افبخوري فإلموم افعقـي )1)

 (.11-11/81( يـظر: جمؿوع افػتووى )5)

 





02 السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي

 

َيو  :ُؿْؾـَو (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)

ـَو َٓ َيْظؾُِم َكْػَسهُ  اَم َتُؼوُفوَن » :َؿوَل  ؟َرُشوَل اهللِ َأيُّ ـَ ٱ ٻ ٻ ٻ )َفْقَس 

كٍ  (ڀٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  َأَوَلْ َتْسَؿُعوا إَِػ َؿْوِل ُفْؼاَمَن  ،بِِؼْ

ْبـِهِ   .(   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) :ِٓ

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب )وؿوفه تعوػ: 

ط سشييؼتيض أن ؿرص افصالة يف افسػر  طوهره  (جت حت خت 

ًُ  :َؿوَل  ،َيْعَذ ْبِن ُأَمقَّيَ  ؾَعنْ ،اخلوف أكه ٓ يشسط فه ، ؾبغ افرشول فه اخلوف ُؿْؾ

وِب  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ) :فُِعَؿَر ْبِن اخْلَطَّ

ًُ َرُشوَل  :َؾَؼوَل  ،َؾَؼْد َأِمَن افـَّوُس  ،(يب جت حت خت  ًَ ِمـُْه َؾَسَلْف ًُ مِمَّو َظِجْب َظِجْب

َق » :َؾَؼوَل  ،َظْن َذفَِك   اهللِ  .شُؽْم َؾوْؿَبُؾوا َصَدَؿَتهُ َؾقْ هِبَو ظَ  اهللَُصَدَؿٌي َتَصدَّ

 افـبي  وؾرسه،  (ٻ ٻ ٻ ٻ )وؿوفه تعوػ: 

 -َؿوَل  -إَِذا َدَخَل َأْهُل اجْلَـَِّي اجْلَـََّي »  :َؿوَل   يِّ َظِن افـَّبِ  َعْن ُصَفْقٍى ؾ،بوفزيودة

مْ  :َتَبوَرَك َوَتَعوَػ  اهللَُيُؼوُل  ـُ ْ ُتَبقِّْض ُوُجوَهـَو :َؾَقُؼوُفونَ  ؟ُتِريُدوَن َصْقًئو َأِزيُد َأَلْ  ؟َأَل

ـَو ِمَن افـَّورِ  َجوَب َؾاَم ُأْظُطوا َصْقًئو َأَحىَّ  -َؿوَل  - ؟ُتْدِخْؾـَو اجْلَـََّي َوُتـَجِّ
َؾَقْؽِشُف احْلِ

ِْم َظزَّ َوَجلَّ  إَِفْقِفْم ِمَن افـََّظرِ  ٻ  ٻ ٻ ) :ُثمَّ َتاَل َهِذِه أَييَ ،شإَِػ َرهبِّ

 .(ٻ

                                 
 (.111(، ومسؾم )4411( متػق ظؾقه : رواه افبخوري )1)

 (.181صحقح : رواه مسؾم )( 1)

 (.181( صحقح: رواه مسؾم )4)

 



03 السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي

 

ؾرسهو افـبي ،  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) وؿوفه تعوػ:

  ،َرُشوَل  َؿوَل:َظوِمٍر  ُظْؼَبَي ْبنِ ؾعن بوفرمي ًُ  :ـَْزِ َيُؼوُل ادِ َوُهَو َظَذ   اهللَِشِؿْع

مْ ،  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)» َة افرَّ مْ  ،ُي َأَٓ إِنَّ اْفُؼوَّ َة افرَّ َأَٓ  ،ُي َأَٓ إِنَّ اْفُؼوَّ

مْ  َة افرَّ  .ش ُي إِنَّ اْفُؼوَّ

افسـي  ًآيوت جمؿؾي، ؾلتتبغ جمؿل افؼرآن، حقٌ إن يف افؼرآن  افسـيو

، أمر اهلل بنؿومي  (ڱ ڱ)مثل ؿوفه تعوػ:  بتوضقحفو،

 افصالة، ول يبغ ـقػقي إؿومتفو، ؾلتً افسـي مبقـي ـقػقتفو.

ول يبغ ـقػقي  ،زـوةأمر اهلل بلداء اف،  (ڱ ں)وؿوفه تعوػ: 

 وتوزيعفو بغ مستحؼقفو، وكحو ذفك.عفوْج، ؾلتً افسـي مبقـي ـقػقي أدائفو

 (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)وؿوفه تعوػ: 

 ، ول يبغ مـوشؽه، ؾلتً افسـي مبقـي ـقػقي أدائه.، أمر اهلل بلداء احلٍ

ظ افدال ظذ مدفول صوئع يف ػهو افؾ ، وادطؾقوافسـي تؼقد مطؾق افؼرآن

 ؾؽؾؿي ، (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  )ومـه ؿوفه تعوػ: ، جـسه

َعْن َشْعِد ْبِن ، ؾ، وردت يف افـص مطؾؼي، ؾلتً افسـي بتؼقدهو بوفثؾٌ(ەئ)

وٍص  ًُ  ،َأيِب َوؿَّ ُق بُِثُؾَثْي َمويِل ؟ َؿوَل : أَ : اهللِ  َرُشولِ فَؿوَل : َؾُؼْؾ ، شَٓ »َأَتَصدَّ

 ًُ ْطِر ؟ َؾَؼوَل : َؾُؼْؾ ٌُ »، ُثمَّ َؿوَل : شَٓ »: بِوفشَّ بِرٌ  ،افثُُّؾ ـَ  ٌُ  .شَوافثُّْؾ

                                 
 (.1119( صحقح: رواه مسؾم )1)

(، حتؼقق: افشقخ أمحد ظزو ظـويي، ضبعي: دار 1/11فإلموم حمؿد بن ظع بن حمؿد افشوـوين )فػحول، ( يـظر: إرصود ا1)

 م.1111 -هـ 1111افطبعي إوػ  افؽتوب افعريب،

 (.1118(، ومسؾم )1115( متػق ظؾقه: رواه افبخوري )4)

 



04 السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي

 

ورد ؾقه  ،(ٺ ٺ ٺ ٿ)وؿوفه تعوػ: 

رِض اهلل ظـفام عن ظبد اهلل بن ظؿرو ، ؾػصلافؼطع مطؾؼو، ؾلتً افسـي بتؼقده إػ اد

 .، وأْجع ادسؾؿون ظذ ذفكشلِ ػَص ن ادِ و مِ ورؿً َش   بيُّ افـَّ  طعَ ؿَ »ؿول : 

ورد ؾقه ؾعل  ،( ۓ ڭ ڭ ڭ)وؿوفه تعوػ: 

رِض اهلل ظـفام اْبِن َظبَّوسٍ ؾعن ، افطواف مطؾؼو، ؾلتً افسـي بتؼقده بؼوط افصالة

اَلِة إَِّٓ َأكَُّؽْم » :َؿوَل َأنَّ افـَّبِيَّ صذ اهلل ظؾقه وشؾم   ِمْثُل افصَّ
ًِ افطََّواُف َحْوَل اْفَبْق

َم ؾِقِه َؾاَل َيَتَؽؾََّؿنَّ إَِّٓ بَِخْرٍ  ،َتَتَؽؾَُّؿوَن ؾِقهِ   .شَؾَؿْن َتَؽؾَّ

 مدفول ظَذ َْجقع أْجَزاء موهقَّي فػظ دال  ، وافعوم هو افؼرآن وافسـي ختصص ظومَّ 

وهو ظؾم يف ـل ، (   ٱ ٻ ٻ): ؿوفه تعوػ، ومـه افؾَّْػظِ 

ؿول  اهللِ  َرُشوَل َأيِب ُهَرْيَرَة، َأنَّ  ؾعن ،بوحلل مقتي، ؾلتً افسـي بتخصقص مقتي افبحر

لُّ َمْقَتُتهُ : »يف موء افبحر ُفوُر َموُؤُه احْلِ  .شُهَو افطَّ

(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)وؿوفه تعوػ: 

بعدم اإلرث،  بتخصقص بعض افورثيظوم  يف ـل افورثي، ؾلتً افسـي  ،

َٓ َيِرُث اْفَؼوتُِل »:  اهلل بن ظؿرو رِض اهلل ظـفام ؿول: َؿوَل َرُشوُل اهللِ  ؾعن ظبد

                                 
 (.8/191رواه افبقفؼي يف افؽزى )( 1)

(، حتؼقق: افدـتور ظبد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي، وافدـتور حمؿد احلؾو، ضبعي: 11/111يـظر: ادغـي ٓبن ؿدامي )( 1)

 ظول افؽتى، افطبعي افسودشي.

 (، وصححه إفبوين.111صحقح: رواه افسمذي ) (4)

فطبعي (، حتؼقق: حمؿد افزحقع و كزيه محود، ضبعي: مؽتبي افعبقؽون، ا4/114( يـظر: ذح افؽوـى ادـر، ٓبن افـجور )1)

 م. 1119 -هـ 1118افثوكقي 

(، وصححه 481(، وابن موجه )51(، وؿول: حسن صحقح، وافـسوئي )11(، وافسمذي )84رواه أبوداود ) صحقح:( 5)

 إفبوين.

 



05 السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي

 

َيِرُث  َٓ َيِرُث اُدْسؾُِم اْفَؽوؾَِر، َوَٓ »َؿوَل:  ، وظن ُأَشوَمَي ْبِن َزْيٍد، َأنَّ افـَّبِيَّ (1)شَصْقًئو

 .شاْفَؽوؾُِر اُدْسؾِمَ 

، مـفو: حتريم اجلؿع ل يلت هبو افؼرآن افؽريموافسـي تضقف أحؽومو جديدة،  

َٓ جُيَْؿُع »َؿوَل:  خوفتفو، ؾعن َأيِب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُشوَل اهللِ وبغ ادرأة وظؿتفو، وادرأة 

تَِفو، َوَٓ َبْغَ اَدْرَأِة َوَخوَفتَِفو  .شَبْغَ اَدْرَأِة َوَظؿَّ

هَنَى » :، َؿوَل َعْن َأيِب َثْعَؾَبَي اخْلَُشـِيِّ ؾ،حتريم ـل ذي كوب من افسبوع ومـفو:

ُبعِ  افـَّبِيُّ  لِّ ِذي َكوٍب ِمَن افسَّ ـُ ِل  ـْ  .شَظْن َأ

 :َؿوَل  رِض اهلل ظـفام، َعِن اْبِن َظبَّوسٍ ؾومـفو: حتريم ـل ذي خمؾى من افطر، 

لِّ ذِ   اهللِهَنَى َرُشوُل » ـُ َبوعِ  يَظْن  لِّ ذِ  ،َكوٍب ِمَن افسِّ ـُ  .شخِمَْؾٍى ِمَن افطَّْرِ  يَوَظْن 

، َأنَّ َرُشوَل ظـفامرِض اهلل َعْن َظْبِد اهللِ ْبِن ُظَؿَر ، ؾومـفو: حتؾقل افسؿك واجلراد

و ُأِحؾَّ »َؿوَل :  اهللِ  و  ،جْلََرادُ ، َؾوحْلُوُت َواْقَتَتونِ ادَ ًْ َفُؽْم َمْقَتَتوِن َوَدَموِن، َؾَلمَّ َوَأمَّ

َمونِ   .ش، َؾوْفَؽبُِد َوافطَِّحوُل افدَّ

*   *   * 

 

 

                                 
 (، وحسـه إفبوين.1511رواه أبو داود )( حسن: 1)

 (.1111(، ومسؾم )1911متػق ظؾقه: رواه افبخوري ) (1)

 (.1118(، ومسؾم )5111متػق ظؾقه: رواه افبخوري ) (4)

 (.1141(، ومسؾم )5981متػق ظؾقه: رواه افبخوري )( 1)

 (.1141صحقح: رواه مسؾم )( 5)

 (.1511(، وصححه إفبوين يف إرواء افغؾقل )1/19(، وأمحد )4411( صحقح: رواه ابن موجه )1)
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 الفصل الرابع

 السنة ومنكزو حجًتها
 

ـؽر حجقي تافؼرآكقغ افتي طفرت ضوئػي افثوين اهلجري مع بدايي مطؾع افؼرن 

وأول وؿد تصدى هلو افعؾامء افػحول، إلؾحوم دظواهم افبوضؾي، ، ؽر ادتواترة افسـي

من ـتوب  شْجوع افعؾم »، ؾؼد جوء يف ـتوب رمحه اهللاإلموم افشوؾعي  تصدى هلممن 

ؾصل خوص، ذـر ؾقه افشوؾعي مـوطرة بقـه وبغ من ُيـَْسُى إػ افعؾم  شإُم»

 شافرشوفي»بؿذهى أصحوبه مِمَّْن يرون َردَّ إخبور ـؾفو، ـام ظؼد ؾصاًل ضوياًل يف 

  ، وؿد ذـر همٓء افؼرآكقون ظدة صبفوت ظذ حجقي افسـي.حلُجقَّي خز أحود

 قفو:وؾقام يع كذـر أصفر صبفوهتم وافرد ظؾ

بقون ؿضويو افدين وأحؽوم يف  ـوٍف  ؿوهلم: إن افؼرآن افؽريم :ة األوىلهالشب

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) تعوػ: افؼيعي، وإن افؼرآن اصتؿل ظذ افدين ـؾه، فؼوفه

 . (   ڌ ڎ

إن افؼول هبذه افشبفي يدل ظذ جفل بوفؼرآن ادجقد، : اجلىاب عن هذه الشبهة

ؾنن إمي جمؿعي ظذ أن افؼرآن افعظقم ؿد اصتؿل افدين جمؿاًل يف  ،وظدم ؾفم ٔيوته

ـثر من جواكبه وأحؽومه، ومػصاًل يف جواكى أخرى، وؿد جوءت افسـي افـبويي 

ڄ ڄ ) ، ؿول تعوػ:وهو يبغ ويػصل ادطفرة ؾبقـً ادجؿل وؾصؾته، وافـبي 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

                                 
 (.141ـ )يـظر: افسـي ومؽوكتفو يف افتؼيع اإلشالمي ص( 1)
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وإذا ـون أصحوب هذه افشبفي يزظؿون أن افؼرآن  ( ژ ژ

ؽم وإيوهم إػ ؛ ؾؾـحتة يف افدينادجقد ؿد ؾصل ـل رء، وبغ ـل صغرة وـبر

؛ أين يف افؼرآن افؽريم ظدد افصؾوات، ووؿً ـل صالة ابتداء ظامد افدين افصالة

وأرـوهنو، واكتفوء، وظدد رـعوت ـل صالة، وافسجدات يف ـل رـعي، وهقئوهتو، 

إػ ؽر ذفك من أحؽوم ٓ يؿؽن  ،؟ومو يؼرأ ؾقفو، وواجبوهتو، وشــفو، وكواؿضفو

 .ـوؾيومثل ذفك يؼول يف أحؽوم افعبودات  ،أن تؼوم افصالة بدوهنو

وح وؿد ذهى ْجفور ادػرسين إػ أن ادراد بوفؽتوب يف أيي افؽريؿي، إكام هو افؾ

 .ادحػوظ، وفقس افؼرآن افؽريم

ظذ  من ؿبل اهلل تعوػ ؿوهلم: إن افسـي افـبويي فقسً وحقو :الشبهة الثانية

، وفقسً مصدرا من مصودر وبوفتويل ؾفي فقسً مـزهي من اخلطل ،رشوفه 

 .، وؽرهو، واشتدفوا بؼضقي تلبر افـخلافتؼيع

إن إمي ادسؾؿي جمؿعي شؾًػو وخؾًػو ظذ أن افسـي : اجلىاب عن هذه الشبهة

ٓ يـطق ظن  ، وأن افـبي ظذ رشوفه  افـبويي ادطفرة وحي من ؿبل اهلل 

وجوب افثوين: ػصل افيف  أن افسـي وحي ـامإدفي ظذ بعض ، وؿد ذـركو اهلوى

 افعؿل بوفسـي.

ومن  ،ظالؿي هلو بوفوحيبي واخلزة وٓ إػ افتجر مسلفي تلبر افـخل ترجعو

ادعؾوم أن إمور افتي تؼوم ظؾقفو معويش افـوس وحقوهتم افعوديي ٓ صؾي هلو 

                                 
، ضبعي جمؿع ادؾك ؾفد (11-11يـظر: صبفوت افؼرآكقغ حول افسـي افـبويي، فألشتوذ افدـتور حمؿود حمؿد مزروظي صـ )( 1)

 .فطبوظي ادصحف افؼيف

(، وتػسر ابن ـثر 1/111(، وتػسر افؼرضبي )1/141(، وتػسر افطزي )1/111يـظر: تػسر ابن ظطقي )( 1)

(4/154.) 
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ل تؽن فه شوبؼي  ورشول اهلل  ،بوفوحي إٓ ؾقام يتصل هبو من حل وحرمي وإبوحي

إمو ظذ ش فو ترـتؿوه فصؾح» :ودو رآهم يػعؾون ذفك ؿول هلم خزة بتلبر افـخل،

ول يؽن فذفك من صؾي  ،آشتػفوم، وإمو ظذ آؿساح ادبـي ظذ ظدم افتجربيهقئي 

وفذفك دو ترـوا تلبر افـخل ول يصؾح، وحدثوا رشول  ،بوفتؼيع ٓ أمًرا وٓ هنًقو

 . شأكتم أظؾم بلمور دكقوـم» هلم :  يف ذفك، ؿول اهلل 

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)ؿول اهلل تعوػ:  :ةالشبهة الثالث

ًي   َل بحػظ افؼرآن ُدوَن افُسـَِّي، وفو ـوكً دفقاًل َوُحجَّ يدل ظذ أن اهلل َتَؽػَّ

َل بحػظفو.  ـوفؼرآن َفَتَؽػَّ

 اجلىاب عن هذه الشبهة:
ظذ افؼرآن وحده، بل ادراد به ذع اهلل وديـه افذي بعٌ حػظ افذـر ٓ يؼترص 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ظذ ذفك ؿول اهلل تعوػ: ويدل ، به رشوفه

أي أهل افعؾم بدين اهلل  (   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

وذيعته، وٓ صك أن اهلل ـام حػظ ـتوبه حػظ ُشـََّتُه، بام َهقََّل هلو من أئؿي افعؾم 

  .حيػظوهنو ويؿقزون صحقحفو من دخقؾفو، وؿد أؾـوا يف ذفك أظامرهم

ـؾه يف افدين وحي من ظـد اهلل ظز  ؾصح أن ـالم رشول اهلل : »ابن حزمؿول 

و جل ٓ صك يف ذفك وٓ خالف بغ أحد من أهل افؾغي وافؼيعي يف أن ـل وحي 

ؾوفوحي ـؾه حمػوظ بحػظ اهلل تعوػ فه بقؼغ  ،كزل من ظـد اهلل تعوػ ؾفو ذـر مـزل

وـل مو تؽػل اهلل بحػظه ؾؿضؿون أٓ يضقع مـه وأٓ حيرف مـه رء أبدا حتريػو ٓ 

                                 
 (.59-55يـظر: صبفوت افؼرآكقغ حول افسـي افـبويي صـ )( 1)

 (.151 ،111( يـظر: افسـي ومؽوكتفو صـ )1)
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ثم رد ابن حزم ظذ من زظم أن ادراد بوفذـر يف أيي افؼرآن  ،شيليت افبقون ببطالكه

ومو  ،ذـر بال دفقلهذه دظوى ـوذبي جمردة من افزهون وختصقص فؾ»وحده، ؾؼول: 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ) :ـون هؽذا ؾفو بوضل فؼوفه تعوػ

 (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ؾؾقس بصودق ؾقفو وافذـر اشم  ،ؾصح أن ٓ برهون فه ظذ دظواه 

 ،من ؿرآن أو من شـي وحي يبغ هبو افؼرآن واؿع ظذ ـل مو أكزل اهلل ظذ كبقه 

(   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) :وأيضو ؾنن اهلل تعوػ يؼول

 ،ويف افؼرآن جمؿل ـثرملمور ببقون افؼرآن فؾـوس ؾصح أكه 

ـوفصالة وافزـوة واحلٍ وؽر ذفك ممو ٓ كعؾم مو أفزمـو اهلل تعوػ ؾقه بؾػظه فؽن 

ادجؿل ؽر حمػوظ فذفك  بقون رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه و شؾم ؾنذا ـون بقوكه 

أـثر ؾبطؾً  ،وٓ مضؿون شالمته ممو فقس مـه ؾؼد بطل آكتػوع بـص افؼرآن

 . شافؼائع ادػسضي ظؾقـو ؾقه

 الشبهة الرابعة:

بؽتوبتفو، وفعؿل افصحوبي وافتوبعون من  فو ـوكً افسـي حجي ٕمر افـبي 

بعد ظذ ْجعفو وتدويـفو، دو يف ذفك من صقوكتفو من افتبديل واخلطل وافـسقون، ويف 

صقوكتفو من ذفك وصوهلو فؾؿسؾؿغ مؼطوظو بصحتفو ؾنن طـي افثبوت ٓ يصح 

وؿول:   (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)آحتجوج به، وؿد ؿول تعوػ: 

حيصل افؼطع بثبوهتو إٓ بؽتوبتفو ـام هو وٓ  (ڇ ڇ ڇ ڍ )

                                 
 .1111 ،افطبعي إوػ، (، ضبعي: دار احلدي1/111ٌبن حزم إكدفز )ٓ يـظر: اإلحؽوم يف أصول إحؽوم،( 1)

 (.1/115يـظر: افسوبق )( 1)
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هنى ظن ـتوبتفو وأمر بؿحو مو ـتى  افشلن يف افؼرآن، وفؽن افثوبً أن افـبي 

 .و، وـذفك ؾعل افصحوبي وافتوبعونمـف

 اجلىاب عن هذه الشبهة:
بؽتوبتفو وهنقه ظن ذفك ـام ورد يف بعض إحوديٌ  إن ظدم أمر افـَّبِيِّ 

ادصؾحي حقـئذ ـوكً تؼتيض بتضوؾر  ٕنافصحقحي، ٓ يدل ظذ ظدم ُحِجقَّتَِفو، 

تَّوِب افصحوبي  تِِفْم  -ـُ قَُّي  -َكَظًرا فِِؼؾَّ ظذ ـتوبي افؼرآن وتدويـه، وفقسً احلُجِّ

قَّ  ُي افُسـَِّي مؼصودة فؾـبي ٕمر مؼصورة ظذ افؽتوبي حتى ُيَؼوَل: فو ـوكً ُحجِّ

قََّي تثبً بلصقوء ـثرة: مـفو افتواتر، ومـفو كؼل  افُعُدول افثؼوت، بؽتوبتفو، ؾنن احلُجِّ

 .ومـفو افؽتوبي

 الشبهة اخلامسة:

ٌَ »، مو يدل ظذ ظدم حجقي افسـي من ذفك ؿد ورد ظن افـبي  إِنَّ احْلَِدي

ْم  ـُ ْم َظـِّي خُيَوفُِف اْفُؼْرآَن َشَقْػُشو َظـِّي، َؾاَم َأَتو ـُ َظـِّي ُيَواؾُِق اْفُؼْرآَن َؾُفَو َظـِّي، َوَمو َأَتو

ؾنذا ـون مو روي من افسـي ؿد أثبً حؽام ذظقو جديدا ـون ذفك ؽر  ،شَؾَؾْقَس ِمـِّي

مواؾق فؾؼرآن، وإن ل يثبً حؽام جديدا ـوكً دحض افتلـقد واحلجي هو افؼرآن 

 .أخرى واهقيوذـروا أدفي  ،ؾؼط

 اجلىاب عن هذه الشبهة:
 ؿول إفبوين : ضعقف.احلديٌ افذي اشتدفوا به ضعقف، 

 وؾقه ظؾل : ، (4/111/1) شادعجم افؽبر»أخرجه افطزاين يف 

 احلػظ. ءإوػ : افوضغ بن ظطوء ؾنكه د

                                 
 (.151-154 ،111( يـظر: افسـي ومؽوكتفو صـ )1)

 (.151صـ )وبق ( يـظر: افس1)
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يعـي ظـد  ،: مؼبول شافتؼريى»ؿول احلوؾظ يف  ،افثوكقي : ؿتودة بن افػضقل

 ادتوبعي.

يف  شافؾسون»ثم احلوؾظ يف  شادقزان »افثوفثي : أبو حورض هذا أورده افذهبي يف 

 جمفول. ،وؿوٓ : ظن افوضغ بن ظطوء ،ول يسؿقوه شبوب افؽـى»

 .  ؾنين ل أجد فه ترْجي ،افرابعي : افزبر بن حمؿد افرهووي

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .، ضبعي دار ادعورف(4/111حوديٌ افضعقػي، فؾعالمي حمؿد كوس افدين إفبوين )إيـظر: شؾسؾي ( 1)
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 ةــاخلامت

 

 هلل وـػى، وصالة ظذ ظبوده افذين اصطػى، وآفه ادستؽؿؾغ افؼؾو، وبعد..احلؿد 

 ذيف، إذ تتعؾق بلؿوال افـبي  صلهنو ظظقم، وموضوظفو ؾنن افسـي افـبويي

 ، وؿد تـووفـو يف هذا افبحٌ ادخترصوأؾعوفه وتؼريراته وشرته وصػوته اخلُُؾؼقي واخلَؾؼقي

يف افتؼيع اإلشالمي، ويؿؽن تؾخقص مو توصؾـو إفقه يف هذا  مؽوكي افسـي ادطفرة

 افبحٌ يف افعـوس أتقي:

 افسـي تعـي يف افؾغي افسرة وافطريؼي، شواء ـوكً حمؿودة، أو مذمومي. .1

ثغادتـووفغ هلوافسـي يف آصطالح ختتؾف بوختالف  .1 مو هي » :، ؾػي اصطالح ادحدِّ

من ؿول أو ؾعل أو تؼرير أو صػي َخْؾِؼقَّي أو ُخُؾِؼقَّي أو شرة، شواء ـون  ُأثَِر َظْن افـَّبِيِّ 

من ؿول، أو   مو كؼل َظْن افـَّبِيِّ »ويف اصطالح إصوفقغ: ، شؿبل افبعثي أو بعدهو

من ؽر اؾساض وٓ  مو ثبً َظْن افـَّبِيِّ »ويف اصطالح افػؼفوء: ،شؾعل، أو تؼرير

 .شوجوب

 .بوفسـي شواء ـوكً آحود أو متواترةجيى افعؿل  .4

، وتؼقد مطؾؼه، وختصص ظومهوتبغ مبفؿه،  ،تػرس جمؿل افؼرآن افؽريمافسـي  .1

 .وتضقف أحؽومو جديدة

 .افؽريؿي يوتهبوفؼرآن ادجقد، وظدم ؾفؿه ٔ ل يـؽر أحد حجقي افسـي حتى طفر جفؾه .5

خطل، أو شفو، أو كسقون، هذا، ومو ـون من توؾقق، ؾؿن اهلل جل وظال، ومو ـون من 

 ؾؿـي ومن افشقطون.

* مت البحث واحلمد هلل* 
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 املصادر واملزاجع

 

 –بروت -افدين إفبوين، ضبعي : ادؽتى اإلشالمي إرواء افغؾقل، فؾشقخ حمؿد كوس  .1

 . هـ1411 إوػ افطبعي

، ضبعي: دار احلديٌ، افطبعي إوػ، أصول إحؽوم، ٓبن حزم إكدفزاإلحؽوم يف  .1

 .هـ1111

، حتؼقق: افشقخ أمحد ظزو وم حمؿد بن ظع بن حمؿد افشوـوينإرصود افػحول، فإلم .4

 م.1111 -هـ 1111ريب، افطبعي إوػ ظـويي، ضبعي: دار افؽتوب افع

، حتؼقق : إبراهقم إبقوري، ضبعي: دار ت، فعع بن حمؿد بن ظع اجلرجوينافتعريػو .1

 .هـ1115 إوػ، افطبعي بروت، –افؽتوب افعريب 

: ي، حتؼققتػسر افؼرآن افعظقم، ٕيب افػداء إشامظقل بن ظؿر بن ـثر افؼرر افدمشؼ .5

هـ،  1111ع، افطبعي افثوكقي ضبعي : دار ضقبي فؾـؼ وافتوزي شومي بن حمؿد شالمي،

 م .1111

تػسر افؼرضبي، ٕيب ظبد اهلل حمؿد بن أمحد بن أيب بؽر بن ؾرح إكصوري اخلزرجي  .1

صؿس افدين افؼرضبي، حتؼقق : أمحد افزدوين، وإبراهقم أضػقش، ضبعي: دار افؽتى 

 .م1111  هـ،1481 افثوكقي،: افطبعي افؼوهرة، –ادرصيي 

تػسر افطزي فإلموم أيب جعػر حمؿد بن جرير افطزي، حتؼقق : مؽتى افتحؼقق بدار  .9

 هجر، ضبعي : دار ظول افؽتى.

هتذيى افؾغي ٕيب مـصور إزهري، حتؼقق: حمؿد ظوض مرظى، ضبعي: دار إحقوء  .8

 م.1111افساث، افطبعي إوػ 
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ؼقق: أمحد حمؿد صوـر، ضبعي: دار افرشوفي، فإلموم حمؿد بن إدريس افشوؾعي، حت .1

 افؽتى افعؾؿقي.

جويت بن افسؾسؾي افصحقحي، ٕيب ظبد افرمحن حمؿد كوس افدين بن احلوج كوح بن ك .11

هـ،   1111: مؽتبي ادعورف، افطبعي: إوػ، آدم، إصؼودري إفبوين، ضبعي

 م .1111

جويت بن ج كوح بن كافسؾسؾي افضعقػي، ٕيب ظبد افرمحن حمؿد كوس افدين بن احلو .11

هـ،   1111: مؽتبي ادعورف، افطبعي: إوػ، آدم، إصؼودري إفبوين، ضبعي

 م .1111

بعي : دار افؽتوب شـن أيب داود، ٕيب داود شؾقامن بن إصعٌ افسجستوين، ض .11

 .بروت -افعريب

ظبد  شـن ابن موجه، فإلموم حمؿد بن يزيد أيب ظبداهلل افؼزويـي، حتؼقق : حمؿد ؾماد .14

 . بروت –افبوؿي، ضبعي : دار افػؽر 

أيب  شـن افسمذي، ادسؿى بوجلومع افصحقح شـن افسمذي، فإلموم حمؿد بن ظقسى .11

: أمحد حمؿد صوـر وآخرون، ضبعي : دار إحقوء افساث ظقسى افسمذي افسؾؿي، حتؼقق

 .  بروت –افعريب 

: بن احلسغ بن ظع افبقفؼي، ضبعي افسـن افؽزى فؾبقفؼي، فإلموم  أيب بؽر أمحد .15

افطبعي إوػ ـ  اهلـد ببؾدة حقدر آبود، جمؾس دائرة ادعورف افـظومقي افؽوئـي يف

 هـ .1411

شـن افـسوئي ادسؿى بودجتبى من افسـن، فإلموم أمحد بن صعقى أيب ظبد افرمحن  .11

 ؽدة، أبو ظبدافػتوح: حتؼقق حؾى، –: مؽتى ادطبوظوت اإلشالمقي عيافـسوئي، ضب

 . م1181  هـ، 1111  افثوكقي افطبعي

 



17 السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي

 

افسـي ومؽوكتفو يف افتؼيع اإلشالمي، فؾدـتور مصطػى افسبوظي، ضبعي دار افسالم  .19

 م.1118هـ، 1111

صبفوت افؼرآكقغ حول افسـي افـبويي، فألشتوذ افدـتور حمؿود حمؿد مزروظي، ضبعي  .18

 جمؿع ادؾك ؾفد فطبوظي ادصحف افؼيف.

افبخوري، فإلموم حمؿد بن إشامظقل بن إبراهقم بن ادغرة افبخوري، ترؿقم صحقح  .11

 .م1189 – هـ1119: إوػ، فطبعيا، ضبعي دار افشعى افؼوهرة، ظبدافبوؿي

 صحقح شـن أيب داود، ٕيب ظبد افرمحن حمؿد كوس افدين إفبوين  . .11

 ين  .صحقح شـن ابن موجه، ٕيب ظبد افرمحن حمؿد كوس افدين إفبو .11

 صحقح شـن افسمذي، ٕيب ظبد افرمحن حمؿد كوس افدين إفبوين  . .11

 صحقح شـن افـسوئي، ٕيب ظبد افرمحن حمؿد كوس افدين إفبوين  . .14

:  حتؼقق ،صحقح مسؾم، فإلموم مسؾم بن احلجوج أيب احلسغ افؼشري افـقسوبوري .11

 .بروت –، ضبعي : دار إحقوء افساث افعريب افبوؿي ظبد ؾماد حمؿد

ظؿدة افؼوري ذح صحقح افبخوري فإلموم افعقـي ، ضبعي: دار إحقوء افساث  .15

 .بروت –افعريب

 افؼوموس ادحقط فؾػروز آبودي ، ضبعي اهلقئي ادرصيي فؾؽتوب. .11

ـشوف اصطالحوت افػـون وافعؾوم، فإلموم حمؿد ظذ افتفوكوي، ضبعي: مؽتبي فبـون  .19

 م.1111بروت  -كوذون

 ،ٓبن ؾورس ، حتؼقق: ظبد افسالم حمؿد هورون، ضبعي دار افػؽر مؼويس افؾغي .18

 م.1191 -هـ 1411

، فؾحوؾظ  أمحد بن ظع بن حجر أيب افػضل افعسؼالين افشوؾعي، هدي افسوري .11

 هـ .1491بروت،  -بعي : دار ادعرؾي ض
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ذح افؽوـى ادـر، فتؼي افدين أيب افبؼوء حمؿد بن أمحد بن ظبد افعزيز بن ظع  .41

زحقع، وافدـتور كزيه محود، فػتوحي ادعروف بوبن افـجور، حتؼقق:  افدـتور حمؿد افا

 م . 1119هـ،  1118: مؽتبي افعبقؽون، افطبعي : افطبعي افثوكقي ضبعي

 –: دار صودر ؾريؼي ادرصي، ضبعيفسون افعرب، دحؿد بن مؽرم بن مـظور إ .41

 . إوػ افطبعي بروت،

افؽتوب افعزيز، فؾؼوِض أيب حمؿد ظبداحلق بن ؽوفى بن  ادحرر افوجقز يف تػسر .41

ظطقي إكدفز، حتؼقق: ظبدافسالم ظبدافشويف حمؿد، ضبعي : دار افؽتى افعؾؿقي، 

 م .  1111هـ،  1111افطبعي إوػ 

مسـد أمحد، فإلموم أمحد بن حـبل أيب ظبد اهلل افشقبوين، حتؼقق: صعقى إركموط،  .44

 ضبعي : ممشسي افرشوفي .

جمؿوع افػتووى، فشقخ اإلشالم ابن تقؿقي ، ْجع وترتقى ظبد افرمحن بن حمؿد بن  .41

 م.1111هـ ، 1114ؿوشم، افطبعي إوػ 

معجم يف ادصطؾحوت وافػروق افؾغويي، ٕيب افبؼوء أيوب بن موشى احلسقـي  .45

 -بروت  -افؽػوي، حتؼقق: ظدكون درويش، وحمؿد ادرصي، ضبعي: ممشسي افرشوفي 

 م.1118 - هـ1111

: افدـتور بن أمحد بن ؿدامي ادؼدد، حتؼققادغـي، دوؾق افدين أيب حمؿد ظبداهلل  .41

ظبداهلل بن ظبدادحسن افسـي، وافدـتور ظبدافػتوح حمؿد احلؾو، ضبعي دار ظول 

 م.1119،  هـ 1118افؽتى، افطبعي افسودشي 

 

*   *   * 
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