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:السنة النبویة مكوناتھا وخصائصھا: المحور األول

تعریف السنة لغة 
وشرعا

.الطریقة والسیرة  المسلوكة محمودة كانت أو ذمیمة: لغة ھي
.قریر، أو صفة خلقیة أو خلقیة أو سیرةصلى هللا علیھ وسلم من قول أو فعل أو تكل ما صدر عن النبي: وشرعا ھي

مكونات السنة 
النبویة

"إنما األعمال بالنیات"في مختلف األغراض والمناسبات من غیر اقترانھ بفعل مثل صلى هللا علیھ وسلموھي ما حدث بھ النبي :السنة القولیة-أ
سلم على وجھ البیان للقرآن الكریم والتبلیغ عن هللا سبحانھ لألمة سواء اقترنت ھي األعمال التي قام بھا النبي صلى هللا علیھ و:السنة الفعلیة -ب

.. ویشترط كون الفعل صادرا عنھ علیھ الصالة والسالم بقصد التشریع ،فتخرج األفعال الجبلیة وخصائصھ واجتھاده في أمور الدنیا-.بقول أم ال 
علیھ وسلم مما صدر عن بعض الصحابة من أقوال وأفعال سواء أكان بمحضر رسول هللا ھي ما أقره النبي صلى هللا«:السنة التقریریة - ج

ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ال یسكت على منكر     »أو بمجلس آخر بسكوتھ و عدم إنكاره أو بموافقتھ واستحسانھ 
المجلیة لخلقھ العظیم  ..والتي تشمل أوصافھ الخلقیة والخلقیة :صفتھ صلى هللا علیھ وسلم-د.
وھي األحداث والوقائع الثابتة بالروایات الصحیحة                                                                               :سیرتھ صلى هللا علیھ وسلم- و

خصائص السنة 
النبویة

بحیث تشمل حیاة اإلنسان كلھا من البدایة إلى النھایة ،وحضورھا في كل مجاالت الحیاة المتنوعة، وإحاطتھا بكل أبعاد :خاصیة الشمول -: منھا
اإلنسان

أنھ كان یوجھ ا ورد في عدة حوادث عن النبي أي تتمیز بمنھج وسط ألمة وسط ال إفراط وال تفریط ،ال غلو وال تقصیر ،كم:خاصیة التوازن 
أصحابھ إلى التوازن ویحذرھم من الغلو كما في قصة النفر الثالثة

إنما أنا رحمة «منھا أي تتمیز بالیسر والسھولة والسماحة ،دون إحراج أو إرھاق كما ورد ذلك جلیا في عدة أحادیث عنھ :خاصیة الیسر -ج
.   صحیح البخاري»ال تعسروا وبشروا وال تنفروا یسروا و«وقولھ »مھداة 

مقاصد السنة 
النبویة

كما أمرنا هللا بذلك في آیات عدیدة:تبلیغ القرآن الكریم -أ:وھي تتحدد من خالل مھامھ صلى هللا علیھ وسلم
َزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر لُِتبَـيَِّن ِللنَّاِس َما نـُزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرون{ل تعالى  قا: البیان للبالغ القرآني وتوضیحھ وتفصیلھ- ب النحل}َوأَنـْ
لقد كان «: ى قال تعال. هللا علیھ وسلم نموذج تطبیق لما في القرآن الكریم لىفحیاتھ ص:التجسید العملي للبالغ القرآني -ج

»كان خلقھ القرآن «: قالتعلیھ وسلم القرآن وفي حدیث عائشة رضي هللا عنھا لما سئلت عن خلقھ صلى هللا».....لكم في رسول هللا أسوة حسنة 
بھ إیمانا یدفع للعمل بھ والعمل لھللجماعة المؤمنة المتضمنة لحسن فھم الدین واإلیمان التعلیم والتربیة والتزكیة-د

:السنة النبویة مصدر للمعرفة والتشریع في اإلسالم: المحور الثاني

السنة ترسم المنھج التفصیلي للحیاةالسنة مصدر رباني للمعرفة مكمل للقرآن وتال لھ

وما ینطق عن الھوى إن ھو إال وحي «: قال تعالى :السنة وحي من هللا تعالى-
»یوحى

ومتصلة بھ مبینة لھ أو مخصصة لعمومھ أو مقیدة لمطلقھ                       السنة قرینة للقرآن-ب
أنھا المصدر الثاني للتشریع بعد القرآن الكریم -ج

وتنزیلھ في حیاة الناس وواقعھمأنھا التطبیق النموذجي للبالغ القرآني-د

.                                                        غالب ما جاء في القرآن الكریم قواعد عامة ومبادئ كلیة
وقد ترك القرآن الكریم للسنة تفصیل أحكامھ المجملة . واألحكام الجزئیة المفصلة قلیلة

/                                             وتقیید مطلقھ وتخصیص عامھ وتوضیح مشكلھ وتبیین مبھمھ 
فما كان لھ طابع الثبوت والدوام كان . وتفصیل السنة لیس دائما على درجة واحدة 

تفصیل فیھ أكثر حتى ال تعبث بھ األھواء ویصبح في مھب ریاح التالعب في كل حین ال
فالتفصیل فیھا أقل لیبقى المجال مفتوحا ... ،بخالف ما كان لھ طابع التغییر والمرونة 

..لتنزیلھا حسب الواقع

:مبادئ فھم وضوابط العمل بالسنة: المحور الثالث

في ھذا المجال »علماء الحدیث«رة  قاد الحدیث، واالستعانة بأھل الخبتبعا لضوابط نااإلستیثاق من ثبوت السنة وصحتھ-1
وء ، وإال سنقع في االختالف والتناقض وس..أو الترجیح عند تعذر ذلك . واحد للجمع والتوقیف بینھا عند اإلمكانالجمع األحادیث الواردة في الموضوع-2

. الفھم 

، ومراعاة المقاصد الكلیة لإلسالم والتمییز ما جاء من األحادیث ....وعلى ھدي سیاق الحدیث وسبب ورده فھم الحدیث النبوي وفق دالالت اللغة العربیة- 3
.                                                                                                                         الخ ما حدده علماء ھذا الفن في ھذا المجال...ومالھ صفة الدوام والعموم ،وما لھ صفة الخصوصیة واللحظیة .ى وجھ التبلیغ للرسالة وما لیس كذلك عل
،فالوسائل تتغیر من عصر إلى عصر ومن مجتمع إلى مجتمع فاعتبارھا مقصودة لذاتھا تؤدي إلى الخلط التمییز بین الوسائل المتغیرة والمقاصد الثابتة-4

...تعیین السواك لطھارة الفم : مثل ..... والزلل و

-: ،وإن ظھر شيء من ذلك فال یخلو األمر»التعارض بین سنة صحیحة ومحكمات القرآن «یمكن حصول فال: فھم السنة في ضوء من القرآن الكریم - 5
. أوأنھ تعارض في الظاھر فقط-. أو الفھم لھا غیر صحیح -.إما أن السنة غیر صحیحة 

ومن ھنا حدد ...من آلیات الترجیح والتنزیل ال بد للمشتغل بالسنة النبویة دراسة واستنباطا أن یكون عالما مجتھدا متمكنا: مالحظة
. العلماء جملة من الضوابط التي ینبغي االلتزام بھا للوصول إلى الفھم الصحیح والتطبیق الرشید لسنتھ صلى هللا علیھ وسلم

ولحمایتھا من المتربصین والمشككین ومنھا                                                              

للمزید زوروا موقع قلمي
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