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السنة النبوية
باعتبارها دليال في مسائل االعتقاد

حممد توحيد: بقلم 
التلخيص

واالحتجاج بالسنة , ملصدر الثاين للتشريع اإلسالمي السنة النبوية هي ا
ا مصرحة بالقرآن الكرمي والسنة النبوية  ومع ذلك اختلف . والتمسك واالعتصام 
كما اختلفوا كذلك , العلماء يف إفادة السنة املتواترة العلم اليقيين أو الظين أو غريمها 

او السنة اآلحاد يف  . فكل على آرائهم وأدلتهم . العلم اليقيين أو الظين إفاد
ا يف املسائل الفرعية أو  ا والعمل  فاتفق اجلمهور على وجوب األخذ 

. األحكام الفرعية 
ألن , أما يف مسائل االعتقاد فقد اختلف العلماء يف األخذ واالحتجاج باآلحاد 
. بوية اآلحاد تفيد الظن على زعمهم مع استدالهلم باآليات القرآنية واألحاديث الن

فرد اجلمهور بقوة أدلتهم وحججهم من اآليات القرآنية والسنة النبوية اآلحاد أيضا 
ا ضعف أدلة املنكرين  ا . تثبت  السنة ( وانتهى األمر إىل وجوب العمل واألخذ 

فعلى رأي اجلمهور  وأدلتهم . يف مسائل األحكام واملسائل االعتقادية ) اآلحاد 
.  أميل وأسري 

:المقدمة

ونصلى , رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملنياحلمد هللا
ونسلم على خامت األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إىل يوم 

أما بعد , الدين
إن ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو 

كان قبل البعثة أو بعدها وهي ما تسمى بالسنة أو صفة خلقية أو خلقية سواء  
واالعتصام . ومن حيث وصوهلا إلينا فهو من طريقني ومها املتواتر واآلحاد . احلديث 
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ولكن األسف . بالسنة أمر ال بد منها الستدالل يف األحكام والعقائد اإلسالمية 
منهم ,جية السنةلقد شاع قدميا وحديثا  من ألسنة الناس القول بعدم ح, الشديد 

ولقد بذل بعض العلماء جهودهم يف إبراز .من ينكر حجيتها يف مسا ئل االعتقاد 
م والرد عليها  .(١)إفرتاءا

وقد طال النقاش وانتشر الكتب واملؤلفات يف بيان شامل واضح عن ذلك 
, إذ  اختلف العلماء يف إفادة السنة املتواترة العلم اليقيين أو الظين أو غريمها . األمر 

االسنة اآلكما اختلفوا كذلك يف  . العلم اليقيين أو الظين حاد إفاد
السنة النبوية " ففي تعداد الورقات التالية أود أن أقدم حبثا موجزا عن 

:وأبدأ حبثي بنقاط تالية باعتبارها دليال في مسائل االعتقاد 
تعريف السنة لغة واصطالحا- ١
االعتصام بالسنة - ٢
يف مسائل االعتقادتهاحجيو أقسام السنة من حيث وصوهلا إلينا - ٣
اخلالصة واخلامتة - ٤

.المبحث

تعريف السنة لغة واصطالحا )١

تعمل  قد اس)٢(السنة لغة معناها الطريقة والسرية حسنة كانت أو قبيحة 
وأما يف اللغة العربية فقال خالد بن . يف اللغة العربية واحلديث والقرآن" السنة"كلمة 

ا : عتيبة اهلزيل  ,فأول راض سنة من يسريها* فال جتزعن من سري أنت سر (٣)

له أجرها من سن سنة حسنة ف"وأما يف احلديث النبوي فقال عيه الصالة والسالم 

و زوابغ ي وجھ , للسباعي , انطر  الكتب التالیة كمثال السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي )(١
جیتھا ومكانتھا في اإلسالم والرد على السنة وح, لصالح الدین مقبول , السنة قدیما وحدیثا 

وغیرھا, لمحمد لقمان السلفي , منكریھا 
ابن منظور األفريقي أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور األفريقي , لسان اعرب ) (٢

٢ص ١٣/ج, ) بدون(,املصري 
٢٢ص ١٣/ج, املصدر السابق ) (٣
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ا إىل يوم القيامة  ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل , وأجر من عمل 
."ا إىل يوم القيامة  :القرآن الكرمي فهي كثرية منها أما يف (٤)

َ َلُكْم َويـَْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َويـَُتوَب : " قوله تعاىل-١ يُرِيُد اللَُّه لُِيبَـنيِّ
طرائقهم "قال ابن كثري يف تسريه هذه اآلية , (٥)" َعَلْيُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 

(٦)" ميدة وأتباع شرائعه اليت حيبها ويرضاهااحل

َلَك ِمْن ُرُسِلَنا وَ ": قوله تعاىل -٢ , (٧)"َال جتَُِد ِلُسنَِّتَنا َحتِْويًال ُسنََّة َمْن َقْد أَْرَسْلَنا قـَبـْ
أي هكذا عادتنا يف الذين كفروا " ُسنََّة َمْن َقْد أَْرَسْلَنا" وقال ابن كثري أن اآلية 

(٨)"برسلنا 

(٩)"ِيت َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديًال ُسنََّة اللَِّه الَّ : "قوله تعاىل -٣

" أي هذه سنة اهللا وعاداته يف خلقه " وقال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية , 
(١٠)

قد استعملت يف " السنة"رآنية أن كلمة واخلالصة من هذه اآليات الق
.القرآن الكرمي مبعىن الطريقة والعادة

وأما السنة يف االصطالح فقد اختلف العلماء من األصوليني والفقهاء 
ما نقل عن النيب " واحملدثني اختالفا يسريا حيث قال األصوليون أن السنة  هي 

حتقيق حممد فؤاد عبد ,  أبو احلسني حممد بن احلجاج القشريي النسابوري , مسلم اجلامع الصحيح )(٤
٦٩/ الزكاة )    بدون(دار الكر بريوت , الباقي

٢٦اآلية , سورة النساء ) (٥
, بريوت , دار إحياء الرتاث العريب , أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي , ابن كثري , تفسري القرآن العظيم ) (٦

٧٥٥ص ١/ج, م ١٩٨٥/ه ١٤٠٥, ١/ط
٧٧اآلية , سورة اإلسراء)  (٧
٨٩ص ٣/ج, ابن كثري, تفسري القرآن العظيم )  (٨
٢٣اآلية , سورة الفتح )  (٩

٣١٠ص ٤/ج, ابن كثري , القرآن العظيم تفسري) (١٠
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, (١٢)من غري القرآن الكرمي , (١١)" صلى اهللا عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير 
ا  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري افرتاض وال ما ثبت" وقال الفقهاء أ

ومنه , وقد تطلق عندهم على ما تقابل البدعة , وجوب وغريه من األحكام اخلمسة
ا , (١٣),الق البدعة كذاقوهلم طق السنة كذا وط ما أضيف إىل "وقال احملدثون أ

النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء  
ذا ترادف باحلديث, (١٤)ا كان قبل البعثة أم بعده . و

وأما , فالسنة مبعناها العامة ما عرفها احملدثون فتضم الواجب واملندوب
. الفقهاء فتختص باملندوب دون الواجب

االعتصام بالسنة)٢

تتمثل بوجوب طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف أن االعتصام بالسنة 
: فاته    وقد صرح بذلك القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ما يأيت حياته وبعد و 

.وجوب طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم في حياته )أ(

:من القرآن الكرمي : األول 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن : " قال اهللا تعاىل - ١

ُكوَن َهلُُم اْخلِيَـرَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضَالًال ُمِبيًنا يَ 
"(١٥)

/ ه ١٣٩٨, ٢/ط, املكتب اإلسالمي , مصطفى السباعي/ د, السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي )(١١
٤٧ص , م ١٩٧٨

) بدون السنة(, باكستٍان, الهور , دار نشر الكتب اإلسالمية , عبد الكرمي زيدان , الوجيز يف أصول الفقه ) (١٢
١٦١ص 

ص ١٤٠٢, رابطة العامل اإلسالمي , دعوة احلق, حممد طاهر احلكبم, يف مواجهة األباظيل السنة"وانظر 
١١

السنة ومكانتها ,وانظر , ٩ص , عبد الفتاح أبو غدة , حملات من تاريخ السنة وعلوم احلديث )  (١٣
٤٧ص , للسباعي 

٤٧ص , املصدر السابق )(١٤
٣٦اآلية , سورة األحزاب) (١٥
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َوَما َآتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا : " وقال اهللا تعاىل - ٢
(١٦)"نَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ اللََّه إِ 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ":وقال اهللا تعاىل - ٣
(١٧)"ُه ِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ ِلَما ُحيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَّ 

َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوَال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رُِحيُكْم " : وقال اهللا تعاىل - ٤
ةاليت تدل على وجوب وغريها كثري (١٨)"َواْصِربُوا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِيَن 

ى  .الطاعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما أمر و
:من السنة النبوية : الثاني 

َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ُكلُّ أُمَِّيت َيْدُخُلوَن - ١
وَل اللَِّه َوَمْن يَْأَىب قَاَل َمْن َأطَاَعِين َدَخَل اْجلَنََّة اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َأَىب قَاُلوا يَا َرسُ 

(١٩)َوَمْن َعَصاِين فـََقْد َأَىب 

َمْن َأطَاَع فَ ) يف حديث طويل ( عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال - ٢
ُحمَمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن َعَصى ُحمَمًَّدا َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقْد َعَصى اللََّه َوُحمَمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَْرٌق بـَْنيَ النَّاِس 

(٢٠)

َعْن َماِلك أَنَُّه بـََلَغُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل تـَرَْكُت ِفيُكْم - ٣
(٢١)لَِّه َوُسنََّة نَِبيِِّه أَْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َما َمتَسَّْكُتْم َِِما ِكَتاَب ال

٧اآلية , سورة احلشر ) (١٦
٢٤اآلية , األنفالسورة ) (١٧
٤٦اآلية , األنفالسورة ) (١٨
ج (- ) بدون(بريوت , املكتب اإلسالمي  للطباعة والنشر , مسند اإلمام أمحد  بن حنبل ) (١٩

)٤١٥ص / ١٧
, ٢٢/ج -م ١٩٧٩, تركيا –الكمتبة اإلسالمية إستانبول , حممد بن إمساعيل : ي اجلامع الصحيح البخار )(٢٠

٢٤٩ص 
٣٧١ص ) بدون(بريوت , دار إحياء الرتاث العريب , املوطأ لإلمام  مالك  بن أنس ) (٢١
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املرجع الوحيد –يف حياته –وكان الرسول عليه الصالة والسالم 
ليفسر هلم أحكام القرآن ويوضح , للصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني 

بة ملتزمني باحلدود اليت أمر سول اهللا صلى اهللا وكان الصحا. هلم غرائبه 
عليه وسلم باتباعه أو بابتعاده فيقتدون به صلى اهللا عليه وسلم يف 
عباداته وحجه وأعماله ومعامالته  وغري ذلك إمتثاال لقوله صلى اهللا عليه 

ويف شأن احلج (٢٢)" صلوا كما رأيتموين أصلي " وسلم يف أمر الصالة 
(٢٣)" قال عليه الصالة والسالم خذا عين مناسككم 

وقد بلغ اقتداء الصحابة بالرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث كانوا 
يفعلون ما يفعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويرتكون ما يرتكدون أن 

فقد أخرج البخاري . يعلموا سبب ذلك أو يسألونه عن علته وحكمته 
:مر رضي اهللا عنهما قال عن ابن ع

اختَََّذ النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخاَمتًا ِمْن َذَهٍب فَاختَََّذ النَّاُس َخَواتِيَم ِمْن 
َذَهٍب فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإينِّ اختََّْذُت َخاَمتًا ِمْن َذَهٍب فـََنَبَذُه 

(٢٤)َلْن أَْلَبَسُه أََبًدا فـََنَبَذ النَّاُس َخَواتِيَمُهمْ َوقَاَل ِإينِّ 

وهكذا كان اقتداء الصحابة رضوان اهللا عليهم بالرسول صلى اهللا 
ون أقواله وأفعاله وتقاريره أمرا ال جيوز خمالفته عليه وسلم يف حياته فيعترب 

:" وذلك إمتثاال لقوله تعاىل - ,فال خيالف أحد من الصخابة يف ذلك

, ٢٢/ج -م ١٩٧٩, تركيا –الكمتبة اإلسالمية إستانبول , حممد بن إمساعيل : اجلامع الصحيح البخاري )  (٢٢
٥٣ص, انظر السنة ومكانتها , ٢٤٩ص 

حتقيق حممد فؤاد عبد,  أبو احلسني حممد بن احلجاج القشريي النسابوري , مسلم اجلامع الصحيح ) (٢٣
٥٣ص ,  السنة ومكانتهاوانظر , ) بدون(دار الكر بريوت , الباقي

٢٢ج ,م ١٩٧٩, تركيا –الكمتبة اإلسالمية إستانبول , حممد بن إمساعيل : اجلامع الصحيح البخاري ) (٢٤
٢٦٧ص / 
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َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اْآلَِخَر 
(٢٥)"َوذََكَر اللََّه َكِثريًا

. وجوب طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته )  ب(

لرسول صلى اهللا عليه وسلملطاعة الوجوب إن النصوص القرآنية الدالة على 
النصوص اليت أوجبت طاعته " وتك , بعد وفاته كثرية منها ما ذكرت سابقا
وألن العلة جامعة , حابته دون غريهم عامة مل يقيد ذلك بزمن حياته وال بص

م أتباع لرسول أمر اهللا أتباعه وطاعته  وألن , بينهم وبني من بعدهم وهي أ
العلة أسضا جامعة بني حياته ووفاته إذ كان قوله وحكمه وفعله ناشئا عن 
مشرع معصوم أمر اهللا بامتثال أمره فال خيتلف احلال بني أن يكون حيا أو 

(٢٦).بعد وفاته

يف أحاديثه على وجوب األخذ صلى اهللا عليه وسلملقد نبه الرسول 
َعِن اْبِن َعبَّاٍس " والعمل بسنته     حيث قال يف خطبته يف حجة الوداع 

ُهَما  يَا أَيـَُّها : صلى اهللا عليه وسلم قَاَل -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : َرِضَى اللَُّه َعنـْ
ِإىنِّ َقْد تـَرَْكُت ِفيُكْم َما ِإِن اْعَتَصْمُتْم بِِه فـََلْن َتِضلُّوا أَبًَدا ِكَتاَب اللَِّه النَّاسُ 

(٢٧).َوُسنََّة نَِبيِّهِ 

وروى احلاكم أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 
أين قد تركت فيكم شيئن لن تضلوا بعدمها كتاب اهللا " اهللا عليه وسلم 

(٢٨)"وسنيت 

٢١اآلية , األحزابسورة )(٢٥
٥٥ص , السنة ومكانتها ) (٢٦

,  )  بدون(دار الفكر بريوت , أبو بكر أمحد بن حسني بن علي, السنن الكربى للبيهقي ) (٢٧
لعبد الفتاح , سنة وعلوم احلديث وانظر حملات من تاريخ الوانظر   ,  ٤٠٧ص , ١٠/ ج

١٠ص , أبو غدة 
١٠ص , املصدر السابق )  (٢٨
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َا فـََعَلْيُكْم ِبُسنَِّيت َوسُ " وقال أيضا  نَِّة اْخلَُلَفاِء اْلَمْهِديَِّني الرَّاِشِديَن َمتَسَُّكوا ِ
َها بِالنـََّواِجِذ َوِإيَّاُكْم َوُحمَْدثَاِت اْألُُموِر فَِإنَّ ُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ  َوَعضُّوا َعَليـْ

(٢٩)" ِبْدَعٍة َضَالَلٌة 

فاخلالصة أن النصوص القرآنية واآلحاديث النبوية الشريفة اليت 
ا ليست  تدل على وجوب الطاعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم كثرية وأ

. النبوية مقتصرة على حياته وإمنا بعد وفاته وذلك باعتصام بالسنة 
وصولها إلينا وحجيتها في مسائل االعتقادأقسام السنة من حيث )٣

وهذا , من حيث وصوهلا إلينا تنقسم إىل قسمني مها املتواتر واآلحادالسنة 
وهو عند اجلمهور قسم , "املشهور "وزاد احلنفية قسما آخر وهو . عند رأي اجلمهور
إليه اجلمهور وفيما يلي تفصيل عن وحنن هنا نعتين مبا ذهب . من أقسام اآلحاد
:هذين القسمني 

السنة المتواترة )أ(

:التعريف بالسنة المتواترة -١

, مشتق من الوتر وأصله يف اللغة أن واحدا بعد واحد"املتواتر لغة 
ومنه قوله تعاىل (٣٠)" مث جرد عن معىن الوحدة واستعمل يف التتابع والتوايل

وال , املتابعة = الواترة " وقال اجلوهري أن (٣١)"ُمثَّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتـَْرى" 
هي مداركة وإال ف, تكون املتواترة بني األشياء إذا وقعت بينهما فرتة

(٣٢)" ومواصلة

, حممد  علي السيد : نشر , جستاين األزديأبو داود سليمان بن األشعث الس, سنن أيب داود )(٢٩
)٢١١ص / ١٢ج , )بدون(محص سوريا 

باكستان , ملتان , مكتبة إمدادية ,لفرهاري مدعبد العزيز اعالمة حملا, شرح شرح العقائد النرباس )(٣٠
٤٩ص )بدون(

٤٤اآلية , املؤمنونسورة )(٣١
٢١ص ) بدون(السعودية , جدة , مكتبة دار الوفاء , خليل إبراهيم مالخاطر , احلديث املتواتر )(٣٢
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خرب مجع يستحيل عادة وعقال : وأما االصطالحا فقال األلباين 
م أوثقتهم عن أمر حمسوس أو عن مجع  تواطؤهم على الكذب لكثر

وقال . (٣٣)"وس من مشاهدة أو مساعمثلهم إىل أن ينتهي إىل حمس
هو ما رواه مجع ال ميكن تواطؤهم وتواقهم على : "احلافظ ابن حجر 

الكذب عن مثلهم من أوله إىل آخره ومستند روايتهم احلس وإفاد خربهم 
(٣٤)"م لسماعهالعل

فيتضح لنا منهما . وهذان التعريفان أمشل التعريفات للمتواتر
: شروط التواتر وهي ما يأيت 

أن يكون رواته مجعا كثريا حبيث يستحيل تواطؤهم على : الشرط األول  
. الكذب

.أن يكون من هذه الكثرة يف مجيع طبقات السند : الشرط الثاين  
أن يصل عددهم مبلغا يستحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم : الشرط الثالث

.على الكذب أو وقوعه اتفاقا من غري قصد 
أن يكون مستند انتهاء السند احلس من مشاهدة أو مساع : الشرط الرابع 

 .
هل المتواتر مفيد للعلم ؟ -٢

ا مفيدة للعلم: قال ابن حجر العسقالين وكذلك , اليقيين(٣٥)أ
والغزايل , (٣٨)وابن قدامة , (٣٧)وابن النجار احلنبلي , (٣٦)قال اآلمدي

١٣ه ص ١٤٠٠, ٢/ط, الكويت, دار السلفية , األلباين , احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام )(٣٣
١٣ص , املصدر السابق ) (٣٤
١٤باكستان ص , فاروقي كتب خانة ملتان , ابن حجر العسقالين, يف توضيح حنبة الفكر النظر ) (٣٥

٢١ص , ٢ج, اآلمدي , األحكام يف أصول األحكام ) (٣٦
, مكة املكرمة , ز البحث العلميمرك, جامعة امللك عبد العزيز , ابن النجار احلنبلي , شرح الكوكب املنري ) (٣٧

م١٩٨٠/ ه ١٤٠٠
٣٢٦ص , ٢/ج
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وهذا الرأي خالف . وغريهم من العلماء املسلمني , (٤٠)والرازي , (٣٩)
م قالوا بعدم وقوع العلم إال , وهم عباد األصنام يف اهلند , للسمنية  فإ

يفيد : "فقالوا , هم فرق بني املاضي واحلاضرإال أن بعض, (٤١)باحلس
وأما , العلم يف احلاضر ألنه معضود باحلس فيبعد يطرق اخلطأ إليه 
وقال , املاضي فإنه بعيد عن احلس فيتطرق إليه احتمال اخلطأ والنسيان 

وقد رد هذا الرأي ابن قدامة , (٤٢)مجاعة بأنه يفيد علم طمأنينة ال يقني  
والفرهاري يف كتابه النرباس (٤٣), يف كتابه روضة الناظر يف جنة املناظر 

.(٤٤)

تواترة باتفاق مجهور املسلمني بأنه وخالصة القول بأن السنة امل
م اختلفوا يف إفادة العلم الضروري أم النظري أو غريمها , تفيد العلم  إال أ

: ففي هذه املسألة تنقسم إىل ثاللثة آراء وهي ما يأيت . 
وهو مذهب مجهور علماء األصول والفقه واملتكلمني : الرأي األول  

وعرب عنه , اليقيين وعامة أهل احلديث  بأنه يفيد العلم
. أهل األصول بالضروري 

مذهب الكعيب وأبو احلسن البصري من املعتزلة والدقاق من : الرأي الثاين 
. أصحاب  الشافعي بأنه يفيد العلم النظري 

, ١/ط, )بريوت ,دار الكتب العلمية (أمحد البار مروة مكة املكرمة , ابن قدامة , روضة الناظر وجنة املناظر ) (٣٨
٤٨م ص ١٩٨١/ ه ١٤٠١

٧٢ص , مالخاطر , احلديث املتواتر )(٣٩
٧٢ص, املصدر السابق ) (٤٠
١٦ص . وشرح العقائد النسفية , ٥٣ص , الفرهاري , راجع هذا القول يف النرباس )(٤١
, نزية محاد / حممد الزحيلي و د/ حتقيق د , ار احلنبلي ابن النج, شرح الكوكب املنري يف أصول الفقه ) (٤٢

٣٢٦ص , ٢ج
٤٨ص , املصدر السابق ) (٤٣
٥٤-٥٣ص , الفرهاري , النرباس ) (٤٤
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(٤٥).مذهب الشريف املرتضى من الشيعة إىل أنه التوقف :   الرأي الثالث

فالرأي الراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور وإليه أميل إذ لو كان 
املتواتر تفيد العلم النظري أي بطريق االستدالل والنظر ملا وقع العلم ملن 

. واهللا أعلم , لصبيان ليس له أهلية النظر واالستدالل كالعوام وا
في مسائل االعتقادالمتواترة ة السنةحجي-٣

لقد أمجع علماء األصول والفقه واحلديث على إفادة السنة املتواترة 
ا بل جزم أغلبهم من  العلم الضروري  وعلى ذلك قالوا بوجوب العمل 

اللهم إال قليل من الطائفة الضالة الذين ال , (٤٦)غري حبث عن رجاهلا 
والشيعة (٤٧)يقبلون السنة املتواترة أو السنة كلها أو بعضها كاخلوارج 

.وغريهم قدميا وحديثا , (٤٩)والنظامية من املعتزلة , (٤٨)
وخالصة القول أن إنكار حجية السنة املتواترة ال يقوهلا إال من 

واألخذ بالقرآن وحده , طائفة ضالة مضلة فضال عن أن ينكر السنة كليا
ألن . فالقائل والداعي هلذا االفرتاء جاهل ومحق عن دين اهللا وشريعته. 

ا. الشريعة وأحكامها إمنا ثبتت أكثرها بالسنة  جمملة وأما يف القرآن فإ
غري مفصلة وال مبينة كعدد ركعات الصلوات اخلمسة وغريها من األحكام 

.والعقائد كذكر أمساء املالئكة ووظائفهم وعذاب القرب ونعيمها وغريها 
السنة اآلحاد )ب(

٧٢ص , واحلديث املتوتر مالخاطر ٢٨-٢٧ص , ٢ج, اآلمدي, األحكام يف أصول األحكام )  (٤٥
٥١-٥٠ص , الفرهاري , النرباس , ٧٣–

وغريه من العلماء١٦ص , ة الفكر قال بذلك ابن حجر العسقالين يف توضيح خنب) (٤٦
وهم ردوا أحاديث مجهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم يف التحكيم واتباعهم أئمة اجلور على زعمهم ) (٤٧

١٣٠ص , لسباعي ا, انظر السنة ومكانتها . ( 
ا عن أئمتهم ) (٤٨ وهم ال يقبلون أحاديث اجلمهور من الصحابة إال ما وافق أحاديثهم اليت يروو

)١٣١ص , السباعي , انظر السنة ومكانتها (املعصومني يف نظرهم 
١٣٥ص , املصدر السابق ) (٤٩
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التعريف بالسنة اآلحاد -١

, ومهزة أحد مبدل من الواو , اآلحاد لغة  مجع أحد كأبطال مجع بطل
مزتني أبدلت الثانية ألفاأحد أأوأصل ما يرويه شخص "وهو , حد 
.(٥٠)"واحد

ما يرويه الواحد أو اإلثنني عن الواحد " وأما اصطالحا فقال السباعي هي 
أو اإلثنني حىت يصل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أو ما يرويه عدد دون 

ما رواها عن النيب صلى اهللا "وقال عبد الكرمي زيدان هي . (٥١)" املتواتر
.وقيل ما مل جيمع شروط التواتر , (٥٢)"عليه وسلم عدد مل يبلغ حد التواتر 

هي كل حديث مل حادآلونستخلص من هذه التعارف أن السنة ا
وتندرج حتت حديث اآلحاد هو املشهور والعزيز. جيمع فيه شروط املتواتر 

والعزيز , وأما ملشهور فهو ما له طرق حمصورة بأكثر من إثنني , والغريب
والغريب وهو ما ينفرد بروايته , وهو أال يرويه أقل من إثنني عن إثنني 

(٥٣). شخص واحد 

هل السنة اآلحاد مفيدة للعلم ؟ -٢

ا : املذهب األول, يف هذه املسألة إىل مذهبنيإختلف العلماء أ
وأمحد بن حنبل (٥٤), وهو مذمب اجلمهور منهم اآلمدي, مفيدة للعلم 

واألصوليون من أصحاب أيب حنيفة , (٥٦)واملوفق وابن محدانوالطويف , (٥٥)

٢١ص , ابن حجر العسقالين , شرح خنبة الفكر ) (٥٠
١٦٧ص , السباعي , السنة ومكانتها ) (٥١
١٧١ص , عبد االكرمي زيدان , الوجيز يف أصول الفقه ) (٥٢
٢١–١٧ص , ابن حجر العسقالين , الفكر انظر التعريف شرح خنبة ) (٥٣
٥٠ص , ٢ج, اآلمدي , األحكام يف أصول األحكام ) (٥٤
, نزية محاد / حممد الزحيلي و د/ حتقيق د , ابن النجار احلنبلي , رح الكوكب املنري يف أصول الفقه ش) (٥٥

٣٤٨ص , ٢ج
٣٤٨ص , املصدر السابق ) (٥٦
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: واملذهب الثاين . (٥٩). واأللباين(٥٨)والسباعي , (٥٧)والشافعي وأمحد 
ا ما يوجب العلم وال العمل وهو مذهب فرقة قليلة من أهل الكالم  (٦٠)أ

(٦١). وابن قدامة

حجية السنة اآلحاد في مسائل االعتقاد-٣

العلم الظين , مفيدة للعلم أن السنة اآلحادعلى اتفق العلماء
ا كما ذكرنا سابقا , واليقيين  وأما يف مسائل . واتفقوا على وجوب العمل 
قاد فإن العلماء الذين ذهبوا إىل إفادة العلم الظين الل حيتجون اال عت

حيث قالوا  إن اآلحاد ال يفيد إال , بالسنة اآلحاد يف مسائل االعتقاد 
ا يف األخبار الغيبية واملسائل االعتقادية  واستدلوا , الظن وال جيوز أخذ 

(٦٢)"َوَما تـَْهَوى اْألَنـُْفُس ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ " على ذلك بقوله تعاىل 
 ,

(٦٣)"َوِإنَّ الظَّنَّ َال يـُْغِين ِمَن احلَْقِّ َشْيًئا"وبقولھ تعالى 

: والرد على هذا االستدالل ما يأيت 
أن هذه اآلية تذميم على املشركني الذين يتبعون الظن- ١
لقوله , الظن يف هاتني اآليتني هو الشك الذي هو اخلرص أن معىن -٢

(٦٤)"ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْرُصونَ "تعاىل 

ليس الظن الغالب الذي يفيده خرب يف اآلية " الظن"ـ وأن املراد ب- ٣
.اآلحاد 

٣٤٩ص , املصدر السابق ) (٥٧
١٦٧ص , السباعي , السنة ومكانتها ) (٥٨
١٥ص , األلباين , احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام ) (٥٩
٣٤٨ص , ٢ج, ابن النجار احلنبلي, شرح الكوكب املنري يف أصول الفقه ) (٦٠
٥٢ص , ابن قدامة , روضة الناظر وجنة املناظر ) (٦١
٢٣اآلية , النجمسورة )(٦٢
٢٨اآلية , النجمسورة ) (٦٣
١١٦, النجمسورة ) (٦٤
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إذن فال جيوز األخذ , الظن الغالب لو سلمنا أن الظن يف اآلية هو- ٤
:وذلك ألسباب منها , يضابه يف األحكام أ

أن اهللا تعاىل أنكر على املشركني إنكارا مطلقا ومل خيصه : أوال 
بالعقيدة دون األحكام 

وصرح اهللا تعاىل يف بعض اآليات أن الظن الذي أنكر اهللا : ثانيا 
َسيَـُقوُل : " قوله تعاىل تعاىل على املشركني يشمل األحكام أييضا ل

, " الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَْكَنا َوَال َآبَاُؤنَا َوَال َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء 
َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َحىتَّ َذاُقوا ", وهذا يف مسألة األحكام 

فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن بَْأَسَنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلمٍ 
فاملراد بالظن الذي ال جيوز األخذ به هو . (٦٥)"أَنـُْتْم ِإالَّ َختُْرُصونَ 

والقول بغري علم فيحرم األخذ به يف , الظن اللغوي املرادف للخرص
. األحكام والعقائد 

أن اآليات واألحاديث الدالة على وجوب األخذ حبديث اآلحاد إذن- ٥
ا يف العقائد أيضا  (٦٦). يف األحكام تدل على وجوب األخذ 

ا يف أمور العقيدة   إن أدلة زجوب األخذ بسنة اآلحاد واالحتجاج 
َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْوَال نـََفَر ِمْن  :" تعاىل كثرية منها قوله

يِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا  ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّ ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
والطائفة يف اللغة تفيد على الواحد .(٦٧)"إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ 

ويف هذه اآلية الكرمية حث اهللا سبحانه وتعاىل املسلمني أو . فأكثر 
املؤمنني على أن ينفر طائفة منهم ليتعلم الدين والتفقه فيه وذلك ليس 

١٤٨األية  , األنعامسورة ) (٦٥
٤٨-٤٦ص , األلباين , احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام ) (٦٦
١٢٢اآلية , لتوبةسورة ا)(٦٧
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خاصا وإمنا عاما تشمل مجيع مسائل الدين من أحكام الفروع 
العلم الديين إذا رجعوا إىل مث حثهم بإبالغ ذلك . والعقيدة وغريها 

دليل واضح أن خرب اآلحاد صحيح يف هذه اآليةففي . قومهم 
يَا أَيـَُّها : " وقال تعاىل. التبليغ عقيدة كانت أم فروعية أو أحكاما 

" ة األخرى ويف القراء, (٦٨)"الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فـََتبَـيـَُّنوا
ا تدل على أن العدل إذا جاء خبرب ما فاحلجة قائمة به , "فتثبتوا  وأ

ولذلك قال ابن القيم رمحه . وأنه ال جيب التثبت بل يؤخذ به حاال 
وهذا يدل على اجلزم بقبول خرب الواحد وأنه ال "اهللا تعاىل يف األعالم 

عن " ويف احلديث الشريف . (٦٩)حيتاج إىل التثبت حىت يصل العلم 
َنا النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَحنُْن َشَبَبٌة َماِلِك ْبِن احلَُْوْيِرِث قَالَ  أَتـَيـْ

َلًة َفَظنَّ أَنَّا اْشتَـْقنَ  ْن ُمتَـَقارِبُوَن فََأَقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشرِيَن لَيـْ ا أَْهَلَنا َوَسأَلََنا َعمَّ
تـَرَْكَنا ِيف أَْهِلَنا فََأْخبَـْرنَاُه وََكاَن َرِفيًقا َرِحيًما فـََقاَل اْرِجُعوا ِإَىل أَْهِليُكْم 

(٧٠)فـََعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم َوَصلُّوا َكَما َرأَيـُْتُموِين ُأَصلِّي 

عليه وسلم كل واحد من هؤالء الشببة أن يعلم كل فقد أمر صلى اهللا
والتعليم يعم العقيدة بل هو أول ما يدخل يف . واحد منهم أهله 

فلو مل يكن خرب اآلحاد تقوم به احلجة مل يكن هلذا األمر , العموم 
(٧١).معىن 

تمة  الخالصة والخا-٤

إن ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة خلقية أو خلقية سواء كان قبل البعثة أو بعدها وهي ما تسمى بالسنة أو 

٦اآلية , احلجراتسورة ) (٦٨
٥٠ص , األلباين , نفسه يف العقائد واألحكام احلديث حجة ب) (٦٩
٧٠

٤٢٣ص , ١٨/جصحيح البخاري)(
٥٢ص , األلباين , احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام ) (٧١
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وهذا . ومن حيث وصوهلا إلينا فهو من طريقني ومها املتواتر واآلحاد . احلديث 
واجلمهور ضمها إىل السنة اآلحاد . ثا خالفا للحنفية حيث جعلوا املشهور طريقا ثال

واالعتصام بالسنة أمر ال بد منها الستدالل يف األحكام . وكنا مع رأي اجلمهو, 
. والعقائد اإلسالمية 

. وقد اختلف العلماء يف إفادة املتواتر العلم اليقيين أو الظين أو غريمها 
ا العلم اليقيين ووج ا فاجلمهور بقوة أدلتهم أثبتوا إفاد ويف السنة . وب العمل 

ا العلم اليقيين أو الظين  فاجلمهور على . اآلحاد فالعلماء خمتلفون كذلك يف إفاد
ا  ا والعمل  الظن وقع ذلك فإن القائل بالظين واليقيين اتفقوا على وجوب األخذ 

. يف املسائل الفرعية أو األحكام الفرعية 
لماء يف األخذ واالحتجاج باآلحاد أما يف مسائل االعتقاد فقد اختلف الع

ألن اآلحاد تفيد الظن على زعمهم مع استدالهلم باآليات القرآنية واألحاديث , 
فرد اجلمهور بقوة أدلتهم وحججهم من اآليات القرآنية والسنة النبوية . النبوية 

ا صعف أدلة املنكرين  وانتهى األمر إىل وجوب العمل . اآلحاد أييضا تثبت 
فعلي رأي . يف مسائل األحكام واملسائل االعتقادية ) السنة اآلحاد ( ا واألخذ

. اجلمهور  وأدلتهم أميل وأسري 
ختاما هلذا البحث املتواضع أتضرع إىل اهللا العزيز الغفار مستغفرا لذنويب 

وصلى اهللا على سيدنا . اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك . وخطيئيت الوفرية 
. ه وبارك وسلم حممد وعلى آل
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المصادر والمراجع

القرآن الكرمي - ١
دار احلديث جبوار دار األزهر , اآلمدي , األحكام يف أصول األحكام - ٢
, أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي , ابن كثري , تفسري القرآن العظيم - ٣

م١٩٨٥/ه ١٤٠٥, ١/ط, بريوت , دار إحياء الرتاث العريب 
الكمتبة اإلسالمية , حممد بن إمساعيل : مع الصحيح البخاري اجلا- ٤

م ١٩٧٩, تركيا –إستانبول 
أبو احلسني حممد بن احلجاج القشريي , اجلامع الصحيح مسلم- ٥

دار الكر بريوت , حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي,  يف كتابه , النسابوري
)    بدون(

, جدة , مكتبة دار الوفاء , اطر خليل إبراهيم مالخ, احلديث املتواتر - ٦
)بدون(السعودية 

, دار السلفية , األلباين , احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام - ٧
ه١٤٠٠, ٢/ط, الكويت

دار (أمحد البار مروة مكة املكرمة , ابن قدامة , روضة الناظر وجنة املناظر - ٨
م ١٩٨١/ ه ١٤٠١, ١/ط, )بريوت ,الكتب العلمية 

رابطة العامل , دعوة احلق, حممد طاهر احلكبم, السنة يف مواجهة األباظيل - ٩
ه١٤٠٢, اإلسالمي 

املكتب , مصطفى السباعي/ د, السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي - ١٠
م١٩٧٨/ ه ١٣٩٨, ٢/ط, اإلسالمي 

نشر , أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي, سنن أيب داود - ١١
)         بدون(محص سوريا , حممد  علي السيد : 



62

Al-Dzikra Vol.X No. Juli-Desember Tahun 2016

دار الفكر , أبو بكر أمحد بن حسني بن علي, السنن الكربى للبيهقي - ١٢
)  بدون(بريوت 

)  بدون(كراتشي , مكتبة خري كثري , شرح العقائد النسفية - ١٣
, جامعة امللك عبد العزيز , ابن النجار احلنبلي , شرح الكوكب املنري - ١٤

م١٩٨٠/ ه ١٤٠٠, مكة املكرمة , مركز البحث العلمي
دار الكتب , سلطان بن حممد اهلروي القاري بن علي , شرح خنبة الفكر - ١٥

)  بدون(بريوت ,العلمية 
ابن منظور األفريقي أبو الفضل مجال الدين حممد بن , لسان العرب - ١٦

) بدون(,مكرم ابن منظور األفريقي املصري 
املكتبة , عبد الفتاح أبو غدة , من تاريخ السنة وعلوم احلديث حملات - ١٧

م ١٩٨٤/ ه ١٤٠٤,  ٢/ط, الهور , العلمية 
, املكتب اإلسالمي  للطباعة والنشر , مسند اإلمام أمحد  بن حنبل - ١٨

) بدون(بريوت 
حممد فؤاد عبد الباقي, معجم املفهرس أللفاظ القرآن - ١٩
بريوت , دار إحياء الرتاث العريب , لك  بن أنس املوطأ لإلمام  ما- ٢٠

) بدون(
, مكتبة إمدادية , لفرهاري حممد عبد العزيز ا, شرح العقائد النرباس - ٢١

)بدون(باكستان , ملتان 
فاروقي كتب , العسقالينابن حجر , نزهة النظر يف توضيح حنبة الفكر - ٢٢

باكستان , خانة ملتان 
دار نشر الكتب اإلسالمية , عبد الكرمي زيدان , قه الوجيز يف أصول الف- ٢٣

)بدون السنة(, باكستٍان, الهور , 


