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أصول المعرفة اإلسالمية :السنة النبوية
النصوص :

 يقول اهلل تعالى " :وما أرسمنا من قبمك إال رجاال يوحى إلييم فسئموا أىل الذكر إن كنتم التعممون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين لمناس ما نزل إلييمولعميم يتفكرون"" :.وما أرسمنا من رسول إال ليطاع بإذن اهلل ولو أنيم إذا ظمموا أنفسيم جاءوك فاستفروا اهلل واستغفر ليم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما"

 "الحديث إما مقبول وىو الصحيح واما مردود وىو الضعيف وىذا ىو التقسيم الطبيعي الذي تندرج تحت نوعية أقسام كثيرة أخرى تتفاوت صحة وضعنا بتفاوتأحوال الرواة وأحوال متون األحاديث" عموم الحديث ومصطمحو لصبحي الصالح .

– "السنة إما أن تكون مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن الكريم أو مبينة

وشارحة لو ،أو لإلستدالل بيا عمى النسخ أو منشئة حكما سكت عنو القرآن "...اإلمام الشافعي كتاب الرسالة .

تعريف السنة وأنواعيا :

لغة  :نيج وسمك واصطالحا  :عرفيا األصميون "أنيا ماصدر عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم من أقوال وأفعال أو تقريرات مما يصمح أن يكون دليال لحكم

شرعي".

 -2أنواع السنة :
أ -السنة القولية  :ىي األحاديث التي قاليا الرسول صمى اهلل عميو وسمم.

ب -السنة الفعمية  :وىي األعمال التي قام بيا الرسول صمى اهلل عميو وسمم.

ج -السنة التقريرية  :وىي ما أقره الرسول صمى اهلل عميو وسمم عن الصحابة .
 -3مراتبيا :

تأتي السنة القولية في الدرجة األولى ثم الفعمية فالتقريرية .
حجية السنة :

 -1حجية السنة :

السنة النبوية ممزمة لألمة اإلسالمية بدليل حث اهلل عز وجل عمى طاعة رسول واتباع ماجاء بو بكامل الرضى واالستسالم.

 -2شروط حجية السنة :

تتجمى في شرطين  - :صحة السند

 -3أدلة حجية السنة :

 -إفادة التشريع.

أ -األدلة النقمية  - :يقول اهلل تعا لى " :وما آتاكم الرسول فخذوه ومانياكم عنو فانتيوا".
الراشدين الميديين من بعدي عضوا عمييا بالتواجد".

– يقول صمى اهلل عميو وسمم "عميكم بسنتي وسنة الخمفاء

ب -األدلة العقمية  :السنة ليا خدمات جميمة لمقرآن مما جعل القرآن اليمكنو اإلستغناء عنيا.

 -4مرتبة حجية السنة :

ورود السنة النبوية بعد القرآن في معظم النصوص الشرعية وبذلك فيي تحتل المرتبة الثانية في مصادر التشريع اإلسالمي.
أقسام السنة :

 -1الحديث المتواثر :

أ -تعريفو  :ىو مارواه جمع عن جمع يستحيل تواطئيم عمى الكذب إلى أن يصل إلى الرسول صمى اهلل عميو وسمم.
وسمم "من كذب عمي متعمدا فميتبوء مقعدة من النار" رواه بضع وسبعون.

 -2الحديث المشيور :

ج -حجيتو  :يجب العمل بو وال خالف بين الفقياء في ذلك ألنو قطعي الثبوت.

أ -تعريفو  :ىو ما رواه من الصحابة عدد لم يبمغ حد التواثر ثم تواتر الحديث في عيد التابعين.
خمس" .

ب -مثال  :قال الرسول صمى اهلل عميو

ب -مثال  :قولو صمى اهلل عميو وسمم "بيني اإلسالم عمى

ج -حجيتو  :يفيدا ظنا قريبا من اليقين ألنو منقول عن الصحابة والصحابة كميم عدول.

 -3خبر األحاد.

أ -تعريفو  :ىو مارواه عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم واحد أو إثنان وىكذا حتى وصل إلينا.
– جميور األصوليين  :إعتبروه مفيدا لمظن وال يعمل بو حتى تتوفر شروط الصحة.

ب -حجيتو  :اختمف الفقياء في العمل بخبر األحاد.

– اإلمام أحمد والظاىرية وبعض الماالكية اعتبروه مفيدا لميقين.

الشافعية والحنابمة والبعض اآلخر من المالكية  :إذا كانت ىناك قرائن فيو مفيد لمعمم واذا لم توجد ىذه القرائن فيو مفيد لمظن.
لمظن إال إذا كان الرواه من الثقات وأاليخالف القياس.

–

– األحناف  :يعتبرونو مفيدا
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وظيفة السنة لمقرآن :

 -1مؤكدة ومقررة :

قال تعالى " :إنما الخمر والميسر واألنصاب و األ زالم رجس من عمل الشيطان فا جتنبوه لعمكم تفمحون" وقد أكد ذلك رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بقولو " :كل

مسكر خمر وكل خمر حرام".

 -2مبينة وشارحة :

أ -تخصيص العام  :يقول اهلل تعالى " :يوصكم اهلل في أوالدكم" .يقول صمى اهلل عميو وسمم "الوصية طوارث"
والسارقة فاقطعوا أيدييما" وقد قيد الرسول صمى اهلل عميو وسمم مونع القطع وىو الرسخ.

ب -تقييد المطمق  :يقول اهلل تعالى " :السارق

ج -تفصيل المجمل  :قال تعالى " :ياأييا الذين آمنوا أقيموا

الصالة وآتوا الزكاة" وقال صمى اهلل عميو وسمم "خذوا عني مناسككم".

 -3النسخ :

قال تعالى " :الوصية لموالدين واألقربين" وقال صمى اهلل عميو وسمم "الوصية لوارث".

 -4مؤسسة أحكام جديدة  :نذكر منيا  -:تحريم الذىب والحرير عمى الرجال  -تحريم الجمع في الزواج  -تحديد عقوبة شارب الخمر  -تحديد عقوبة الزاني
المحصى  -تحريم بعض األطعمة واألشربة.

