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 المحاضرة الرابعة

 السنة النبوٌة

السنة النبوٌة أصل من اًول الشرٌعة اإلسالمٌة , وتحتل المركز الثانً بعد المرآن , 

والعمل بها واجب ما لم ٌثبت عدم صحتها وذلن بموجب المرآن والحدٌث واإلجماع 

 والمعمول . 

أ ـ أكد المرآن فً آٌات كثٌرة وجوب إطاعة السول )ص( واتباعه بعد إطاعة هللا , 

ومنها لوله تعالى )ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا ...( . فإطاعة هللا تكون بالرجوع 

إلى المرآن , وإطاعة الرسول بالرجوع إلى سنته , وإطاعة أولً األمر بالرجوع 

مسلمون , ففً اآلٌة إشارة إلى أربعة مصادر لؤلحكام إلى ما أجمع علٌه العلماء ال

الشرعٌة )المرآن والسنة واإلجماع والمٌاس( , وٌفهم المٌاس من لوله تعالى )فإن 

 تنازعتم فً شًء فردوه ...( 

 ب ـ الحدٌث 

لال النبً )ص( لمعاذ بن جبل )رض( حٌن لرر إرساله إلى الٌمن لاضٌاً : كٌف 

لال : ألضً بكتاب هللا , لال )ص( : فإن لم تجد فً  تمضً إذا أعرض لن لضاء ؟

كتاب هللا ؟ لال : فبسنة رسول هللا , لال )ص( فإن لم تجد فً سنة رسول هللا وال 

فً كتاب هللا لال أجتهد رأي وال آلو , فضرب رسول هللا )ص( صدره ولال )الحمد 

دل على إلرار هلل الذي وفك رسول رسول هللا لما ٌرضً هللا ورسوله( , وهذا ٌ

 الرسول للنهج المنطمً المتسلسل الذي نوى معاذ أن ٌتبعه فً لضائه . 

 ج ـ اإلجماع 

أجمعت األمة اإلسالمٌة كافة منذ عهد الرسالة على أن السنة النبوٌة بعد ثبوتها تأتً 

 بعد المرآن مباشرة فً المصدرٌة لؤلحكام الشرعٌة . 

 :حقيقة السنة 

 وفمهٌة وحدٌثٌة وأصولٌة : للفظ )سنة( حمٌمة لغوٌة

 لغة : الطرٌمة المعتادة سواء كانت ممدوحة أو مذمومة .

وفمهٌاً : هً النافلة فً العبادات , أي الطرٌمة المتبعة فً الدٌن والتً لم تكن من 

الفرض وال من الواجب كسنن ما لبل الصالة وما بعدها , وكسنن الصٌام إضافة إلى 
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ا المعنى عبادة مطلوب فعلها على وجه األفضلٌة الصٌام الفرض , فالسنة بهذ

واألولوٌة بحٌث ٌثاب فاعلها وال ٌعالب تاركها ز وهً ترادف المندوب والمستحب 

 والتطوع والنفل .

وحدٌثٌاً : عند أهل الحدٌث ما أثر عن النبً )ص( من لول أو فعل أو تمرٌر أو 

 فً غار حراء أم بعدها . صفة خلمٌة أو سٌرة سواء أكان ذلن لبل البعثة كتحنثه 

وأصولٌاً : ما صدر عن الرسول )ص( ـ غٌر المرآن ـ من لول أو فعل أو تمرٌر , 

فالسنة بهذا المعنى األصولً هً المعنٌة بدراستنا , وهً مصدر من مصادر 

 األحكام الشرعٌة . 

 ألسام السنة من حٌث كٌفٌة صدورها عن النبً )ص( 

 ـ السنة المولٌة 1

)ص( التً لالها بصفته رسوالً خاضعاً للوحً اإللهً ومن سننه المولٌة  وهً ألواله

)إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر( , 

ولال )ص( )إنكم تختصمون إلً فلعل بعضكم أن ٌكون ألحن بحجته من بعض 

أخٌه شٌئاً فال ٌأخذه فإنما  فألضً له على نحو ما أسمع منه , فمن لطعت له من حك

ألطع له لطعة من النار( , واألحكام الواردة فً السنة المولٌة غالباً أحكام تفصٌلٌة 

ولد أتت بعض ألواله )ص( وعلى سبٌل المواعد الكلٌة , وفرع عنها الفمهاء لواعد 

 فمهٌة عامة كموله )ص( )ال ضرر وال ضرار( . 

 ـ السنة الفعلٌة 2

ً فعلها باعتبارها تطبٌماً لؤلحكام الشرعٌة كمضائه أو إٌضاحاً وهً أعماله الت

 لآلٌات المرآنٌة طبماً لموله تعالى )وأنزلنا إلٌن الذكر لتبٌن ...( . 

ومن سننه الفعلٌة أعماله التً بٌن بها مجمل آٌات المرآن , فبٌن لوله تعالى )وألٌموا 

ا وشروطها وسننها , ثم لال الصالة( , فألام الصالة بحضور أصحابه وأدى أركانه

)ص( لهم : )صلوا كما رأٌتمونً أصلً( , وكذلن بٌن لوله تعالى )وهلل على الناس 

حج البٌت ...( , فأدى مناسن الحج مع أصحابه ثم لال )ص( لهم )خذوا عنً 

 مناسككم( .

 ـ السنة التمرٌرٌة 3
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عل أو لول وهً ما روي من استحسان الرسول )ص( أو سكوته أو عدم إنكاره لف

صدر الغٌر فً حضرته وفً غٌابه ثم علم به , ألن السكوت تمرٌر ضمنً 

لمشروعٌة المول أو الفعل , والنبً )ص( بحكم رسالته مسؤول عن األمر 

بالمعروف والنهً عن المنكر فال ٌسكت على ما ٌراه منكراً ما لم تمم لرٌنة خالف 

 ذلن كالسكوت حذراً من حدوث المضاعفات . 

 :ام السنة باعتبار سندها أقس *

 ٌنمسم الحدٌث النبوي باعتبار سنده إلى متصل وغٌر متصل )مرسل( 

 الحدٌث المتصل  .1

هو ما اتصل سنده إلى رسول هللا )ص( دون انمطاع راٍو من رواته فً 

سلسلة الرواٌة بأن كان واحد من رواته سمعه ممن فوله حتى ٌنتهً إلى 

 اسناده . منتهاه , وٌسمى )المسند( التصال

 الحدٌث المرسل )أو غٌر المتصل(  .2

هو الذي لم ٌتصل السند فٌه إلى رسول هللا )ص( , أو اتصل ولكن سمط 

 من رواته الصحابً . 

 ألسام الحدٌث المتصل من حٌث لوة رواٌتها :

الحدٌث باعتبار رواٌته ال ٌخلو أما أن ٌكون رواته فً كل عهد جماعة ال 

اطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباٌن ٌحصى عددهم , وال ٌمكن تو

أماكنهم , أو ٌصٌر كذلن بعد عهد الصحابة فً عهد التابعٌن وتابعً 

التابعٌن , أو ال ٌصٌر متواتراً أصالً , فاألول متواتر والثانً مشهور 

 والثالث خبر الواحد . 

 . الحدٌث المتواتر 1

بة ٌستحٌل هو ما رواه عن الرسول )ص( مباشرةً جمع من الصحا

عادةً اتفالهم على الكذب , ثم رواه عن الصحابة جمع من التابعٌن ال 

ٌتصور عادةً تواطؤهم على الكذب , ثم نمله عن هذا الجمع جمع من 

تابعً التابعٌن كذلن وهكذا .. وهذا النوع من الحدٌث كثٌر فً السنة 

 الفعلٌة ولكنه للٌل بل نادر فً السنة المولٌة .

مولٌة المتواترة لول الرسول )ص( )ال تكتبوا عنًّ ومن ومن السنن ال

كتب عنًّ غٌر المرآن فلٌمحه وحدثوا عنً وال حرج , ومن كذب 
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علً متعمداً فلٌتبوأ ممعده من النار( , ولد رواه عن الرسول أكثر من 

 مائة صحابً .

 :شروط تحقق التواتر 

 اآلتٌة :ٌؤخذ من تعرٌف المتواتر أنه ٌجب لتحممه توافر الشروط 

 أن ٌتم أخذه عن طرٌك الحس كالسمع أو المشاهدة . . أ

وأن ٌحٌل العمل عادة تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم   . ب

 وأمانتهم وتباٌن طبائعهم واختالف أماكنهم . 

ج . وأن ٌتوافر الشرط الثانً فً جمٌع الطبمات الثالث )طبمة 

 .الصحابة وطبمة التابعٌن وطبمة تابعً التابعٌن( 

 والتواتر نوعان : التواتر اللفظي والتواتر المعنوي :

التواتر اللفظً : هو أن ٌكون ما ٌروٌه كل واحد من جماعة  . أ

الرواة فً كل عصر متفماً مع ما ٌروٌه اآلخرون منهم من 

 اللفظ كما فً الحدٌث المذكور . 

التواتر المعنوي : هو أن ٌروى الحدٌث برواٌات مختلفة فً   . ب

تعابٌر ومتفمة فً معنى مشترن , وهذا المعنى األلفاظ وال

المشترن هو التواتر المعنوي كما فً حدٌث )إنما األعمال 

بالنٌات( , فإنه نمل برواٌات متعددة مختلفة فً األلفاظ ومتفمة 

 فً المعنى .

 :  حكم الحديث المتواتر

التواتر فً الحدٌث وفً غٌره من األخبار ٌفٌد العلم المطعً 

ألنه ٌجعل األمر المسموع كالمشاهد المعاٌن فهو )الٌمٌنً( 

لطعً الثبوت كالمرآن , ولكن داللته لد تكون لطعٌة ولد 

 تكون ظنٌة .

 ـ الحدٌث المشهور 2

هو ما رواه عن النبً )ص( واحد أو اثنان أو عدد للٌل من الصحابة لم ٌصل إلى 

ٌث رواه منهم حد التواتر ثم استفاض بعد ذلن فً عصر التابعٌن أو تابعً بح

جماعة ٌستحٌل عادةً تواطؤهم على الكذب , والفرق بٌنه وبٌن المتواتر أن المتواتر 

توافرت فٌه شروط التواتر فً الطبمات الثالث )الصحابة والتابعٌن وتابعً التابعٌن( 

 , أما المشهور فلم ٌتوافر فٌه التواتر فً الطبمة األولى .
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  حكمه :

ٌطلك علٌه تعبٌر )الطمأنٌنة( ولذلن اعتبر فً حكم المتواتر أنه ٌفٌد ظناً من الٌمٌن 

من حٌث وجوب العمل به إن كان لطعً الداللة وٌخصص به عموم المرآن وٌمٌد به 

 مطلماً , وٌمدم على المٌاس عند التعارض .

 


