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 اهللا الرمحن الرحيم بسم

  مكانة السنة يف اإلسالم

 

وِر َأْنُفِسنَا َوِمْن َسيَِّئاِت  َأْعَاملِنَا َمْن َهيْـِدِه اْحلَْمُد هللاَِِّ َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعينُُه َوَنْسَتْغِفُرُه َوَنُعوُذ بِاهللاَِّ ِمْن ُرشُ

يَك َلُه َوَأنَّ ُحمَ اهللاَُّ َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضلِْل َفال َهاِدَي لَ  ًدا َعْبـُدُه ُه َوَأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إِال اهللاَُّ َوْحَدُه ال َرشِ مَّ

 :أما بعد .َوَرُسوُلهُ 

ورش األمـور حمـدثاهتا وكـل  صفإن أصـدق احلـديث كتـاب اهللا وأحسـن اهلـدي هـدي حممـد 

 .حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

 :عباد اهللا 

فهو واجب وأن ما ورد يف السـنة املطهـرة فهـو  الكريم ما ورد يف القرآن من الناس أن يظن كثري

 !!.يثاب فاعله وال يعاقب تاركهمستحب سنة 

ــيهم  ــي الســنة بأصــل وجــوب طاعــة الرســول الودخــل هــذا الفهــم اخلــاطئ عل خــتالط معن

 ؟؟هل ورد يف القرآن :ذكرت هلم حكام قال وأمثال هؤالء إن،ص

 :الناس عدة مواقف ونقف مع هؤالء

وهي طاعة مسـتقلة بـذاهتا ألنـه ،يف آيات كثرية جدا ^أن اهللا تعاىل أوجب طاعة النبي  :األول

ُقل إن كنُتم ُحتبُّوَن اهللا فاتَّبُِعوين ُحيبِـبُكُم (( :قال اهللا تعاىل فقال :ومن هذه اآليات قوله تعاىل،رسول اهللا

ــوا فــإنَّ اهللا ال ُحيِــبُّ  * رحــيمٌ  اهللا وَيغِفــر لكــم ُذُنــوَبُكم واهللا َغُفــورٌ  ُســوَل فــإن َتَولَّ ُقــل أطِيُعــوا اهللا والرَّ

مـوَك فــيام َشــَجَر بيـنهم ثــمَّ ال َجيــدوا يف (( :وقــال أيضـاً  ))الَكـافِِرينَ  ــَك ال يؤِمنـوَن حتَّــى ُحيكِّ فــال وَربِّ

سـوَل فأوَلِئـَك مـَع  ومـن ُيطـع(( :وقـال أيضـاً  ،))أنُفسِهم حَرجًا ممَّا قَضـيَت وُيسـلِّموا َتسـليامً  اهللا والرَّ

ـاِحلَني وَحُسـَن ُأولِئـَك رفيقـاً  ـهداِء والصَّ يقَني والشُّ ـدِّ ذلـك  * الَّذين أنَعَم اهللا عليِهم مـن النَّبيِّـَني والصِّ

سـوَل فقـد أطـاَع اهللا ومـن َتـوىلَّ فـام (( :وقـال أيضـاً  ،))الفضُل من اهللا وكفـى بـاهللا علـيامً  مـن ُيطـِع الرَّ



 ٢

َوَأطِيُعوا اهللاَ َوَرُسوَلُه َوالَ َتنَاَزُعوا َفَتْفَشـُلوا َوَتـْذَهَب ِرْحيُُكـْم (( :وقال أيضاً  ،))يِهم حفيظاً أرسلناَك علَ 

وا إِنَّ اهللاَ َمــَع الَصــابِِرين ــام كــان قــوَل املــؤمنَني إذا ُدُعــوا إىل اهللا ورســولِِه (( :وقــال أيضــاً  ،))َواْصــِربُ إنَّ

ومـن ُيطـع اهللا ورسـوَلُه وَخيـَش اهللا  * عنا وأَطعنـا وأولِئـَك هـم املفلِحـونَ لَِيْحُكَم بينهم أن يقولوا َسمِ 

ومـا كـان ملـؤمٍن وال مؤمنـٍة إذا قىضـ اهللا (( :وقـال أيضـاً ،سـورة النور ))ويتَّْقِه فأولِئـَك هـم الفـاِئزونَ 

ُة من أمرِهم ومن َيعِص اهللا ورسوَلُه فقد ضلَّ   )).ضالالً مبيناً ورُسوُلُه أمرًا أن يكوَن هلُم اِخلَريَ

 :صاألدلة من السنة عىل وجوب طاعة النبي :ثانيا

أن رسـول  اعن أيب هريـرة  :كثري ومنه صأما ما ورد يف السنة املطهرة من وجوب طاعته 

مـن أطـاعني دخـل اجلنـة  :قـال ؟ومن يـأبى :قالوا ،كل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبى{ :قال ^اهللا 

 .خاريأخرجه الب }ومن عصاين فقد أبى

 ،أريـد حفظـه صكنـت أكتـب كـل يشء أسـمعه مـن رسـول اهللا  :عمـرو قـال نعن عبـداهللا بـ

 ،برشـ يـتكلم يف الغضـب والـرىض صأتكتـب كـل يشء تسـمعه ورسـول اهللا  :فنهتني قريش وقالوا

اكتـب فوالـذي { :فأومأ بأصبعه إىل فيه فقـال صفأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إىل رسول اهللا 

 .)١(بسند صحيح :قال الوادعي }ج منه إال حقنفيس بيده ما خير

  )٢(}احلديث...عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني{ :صمنها قوله 

رواه  }صـلوا كـام رأيتمـوين أصـيل{ :وقولـه )٣(}من رغب عن سـنتي فلـيس منـي{ :صقوله 

 .رواه النسائي }خذوا عني مناسككم{ :وقوله ،البخاري

                                                             

  ٨٠٠الصحيح املسند )١(

وأيب داود يف السـنة يف  ،)١٢٧-٤/١٢٦( :وهو خمـرج عنـد اإلمـام أمحـد اهذا احلديث مروي من طريق العرباض بن سارية  )٢(

رقـم -٤٣-٥( :ما جاء يف األخذ بالسنة واجتنـاب البـدع:والرتمذي يف باب ،)عون املعبود-٣٥٩-١٢/٣٥٨( :باب لزوم السنة

-١/٩٥( :واحلـاكم ،)مـوارد-١٠٢رقـم ( :وابـن حبـان ،)٤٥-١/٤٤( :والـدارمي ،)٤٣رقم -١/١٦( :هابن ماجو ،)٢٦٧٦

 .وصححه الرتمذي واحلاكم وغريمها،)٩٦

 .)١٤٠١رقم - ٢/١٠٢٠( :ومسلم ،)فتح الباري- ٩/١٠٤( :أخرجه البخاري)٣(



 ٣

 :صأن سيأيت من يقول بعدم وجوب طاعة النبي  نبه ^أن النبي  :ثالثا

ال ألفني أحدكم متكئا عىل أريكته يأتيه األمـر مـن أمـري ممـا أمـرت بـه أو { :^قال رسول اهللا 

 .)٤(}ال أدري ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه وإال فال :هنيت عنه فيقول

القـرآن ومثلـه معـه  أال إين أوتيت{ :^قال رسول اهللا  :قال اعن املقدام بن معدي كرب 

علـيكم هبـذا القـرآن فـام وجـدتم فيـه حـالل فـأحلوه ومـا  :أال يوشك رجل شبعان عىل أريكته يقـول

 .)٥(}..وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول اهللا كام حرم اهللا

مـا  -تركت فـيكم شـيئني لـن تضـلوا بعـدهم { :^قال رسول اهللا  :قال ان أيب هريرة وع

 .)٦(}كتاب اهللا وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا عىل احلوض - متسكتم هبام

 :بعض املساءل التي استقلت السنة بترشيعها وأمجع املسلمون عليها :ثالثا

عمـران بـن بدأ بوادر هذا الداء أال وهو شبهة أن أوامر السـنة غـري ملزمـة يف وقـت مبكـر فهـذا 

فغضب  »يث مل نجد هلا أصًال يف القرآنإنكم حتدثونا بأحاد« :ملا قال لهيرد عىل أحدهم  احصني 

ثـم عـدد إليـه  ؟،أجتد يف كتاب اهللا الظهر أربعـا ال جيهـر فيهـا بـالقراءة ،إنك امرؤ أمحق« :عمران وقال

ا :ثم قال ،الصالة والزكاة ونحو هذا وإن السـنة  ،إن كتاب اهللا أهبـم هـذا ،أجتد هذا يف كتاب اهللا مفرسَّ

 .»تفرس ذلك

وأن املغــرب ثــالث  ،يف أي قــرآن وجــد أن الظهــر أربــع ركعــات« :/ قــال اإلمــام ابــن حــزم

وبيـان مـا  ،وصفة القراءة فيها والسالم ،والسجود عىل صفة كذا ،وأن الركوع عىل صفة كذا ،ركعات

ومقدار األعـداد املـأخوذ  ،والغنم واإلبل والبقر ،وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة ،جيتنب يف الصوم

وصـفة الصـالة هبـا  ،وبيان أعامل احلج من وقت الوقوف بعرفـة ،ومقدار الزكاة املأخوذة ،منها الزكاة

                                                             

 صحيح  والطحاوي وغريهم بسند هرواه أمحد وأبو داود والرتمذي وصححه وابن ماج)٤(

 رواه أبو داود والرتمذي واحلاكم وصححه وأمحد بسند صحيح)٥(

 أخرجه مالك مرسال واحلاكم مسندا وصححه)٦(



 ٤

 ،وصـفة الرضـاع املحـرم ،وقطع يد السـارق ،وصفة اإلحرام وما جيتنب فيه ،ورمي اجلامر ،وبمزدلفة

وأحكـام  ،وصـفة وقـوع الطـالق ،وأحكـام احلـدود ،وصفة الـذبائح والضـحايا ،وما حيرم من املآكل

والصـدقات وسـائر أنـواع  ،واألحبـاس والعمـرىواأليـامن  ،وبيان الربا واألقضية والتـداعي ،البيوع

وإنـام املرجـوع إليـه يف كـل ذلـك  ،وإنام يف القرآن مجل لو تركنا وإياها مل نـدر كيـف نعمـل فيهـا ؟الفقه

ديث فـال بـد مـن الرجـوع إىل احلـ ...وكذلك اإلمجاع إنام هو عـىل مسـائل يسـرية ،^النقل عن النبي 

 .أهـ »ال نأخذ إال ما وجدنا يف القرآن لكان كافرا بإمجاع األمة :ولو أن امرأ قال ،رضورة

أين وجـد حتـريم ،وأين وجـد وجـوب زكـاة الفطـر،وأين وجد حتريم اجلمع بـني املـرأة وعمتهـا

 .لبس الذهب عىل الرجال وغريه هذا كثري

 

 ..احلمد هللا

 :أقوال أهل العلم رمحهم اهللا:رابعا

ألن أوامـره مـا هـي إال وحـي  ،هي طاعة هللا عزَّ وجل ومعصيته معصـية هللا صالرسول  طاعة

مـات وجـوب  ،من اهللا وعمل بكتابـه الكـريم ـدهم بوحيـه لتكتمـل مقوِّ فقـد أرسـل تعـاىل الرسـل وأيَّ

فإذا قىض الرسول قضاًء بإذن اهللا فال مناص من تنفيذه واإلذعان له ألنه من أمـر  ،طاعتهم عىل الناس

 .اهللا

اتبـاع  ،طاعـة الرسـول :قـال ،»أطيعـوا اهللا وأطيعـوا الرسـول« :يف قولهاو /عن عطاء و

 .ُسنته

خيـالف يف أن  ،مل أسـمع أحـدًا نسـبه النـاس أو نسـب نفسـه إىل علـم« :/قال اإلمام الشافعي 

وأن اهللا عـز وجـل مل جيعـل ألحـد بعـده  ،والتسليم حلكمه^فرض اهللا عز وجل اتباع أمر رسول اهللا 

وأن  ،وأن ما سوامها تبع هلـام ،^وأنه ال يلزم قول بكل حال إال بكتاب اهللا أو سنة رسوله  ، اتباعهإال

 ،واحد ال خيتلـف فيـه الفـرض ^فرض اهللا علينا وعىل من بعدنا وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسول اهللا 



 ٥

 .)٧(»^وواجب قبول اخلرب عن رسول اهللا 

يف ثالثـة ^ املصـحف فوجـدت طاعـة الرسـول  نظـرت يف« :/قال اإلمـام أمحـد بـن حنبـل 

 .)٨(»وثالثني موضًعا

مـن  يف نيـف وثالثـني موضـعاً ^ فرض عىل اخللق طاعته « :/ اآلجرياإلمام أبو بكر وقال 

 .)٩(»كتابه عز وجل

يف أكثر مـن ثالثـني موضـعا ^ وقد أمر اهللا بطاعة رسوله « :/ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

فـال يـذكر اهللا  ،كام قرن بني اسمه واسمه ،وقرن بني خمالفته وخمالفته ،بطاعته وقرن طاعته ،من القرآن

 .»إال ذكر معه

أي الزموا طاعته فـيام أمـركم بـه  }َأطِيُعوْا اهللا{ :/األلويس شهاب الدين حممود الشيخ قال و

ينهـاكم عنـه املبعـوث لتبليـغ أحكامـه إلـيكم يف كـل مـا يـأمركم بـه و }َوَأطِيُعوْا الرسول{وهناكم عنه 

مقرتنـة بطاعـة اهللا تعـاىل اعتنـاءًا بشـأنه عليـه الصـالة  طاعـة الرسـولوأعـاد الفعـل وإن كانـت  ،أيضاً 

اسـتقالالً بالطاعـة مل  ^والسالم وقطعًا لتوهم أنه ال جيب امتثال مـا لـيس يف القـرآن وإيـذانًا بـأن لـه 

 .)١٠(يثبت لغريه

ْن ُيطِِع الرسول { :/الشوكاين الشيخ قال و  ،طاعـة هللا طاعـة الرسـولفيه أن  }َفَقْد َأَطاَع اهللامَّ

وال يبلـغ  ،وارتفـاع مرتبتـه مـا ال يقـادر قـدره ،وعلـّو شـأنه ،^ويف هذا من النداء برشف رسول اهللا 

 طاعة الرسـول :وقال وال ينهي إال عام هنى اهللا عنه ،ووجهه أن الرسول ال يأمر إال بام أمر اهللا به ،مداه

 .)١١(نةاتباع الكتاب والس

                                                             

  )٧/٤٦٠األم ()٧(

 )٥٦ص (الصارم املسلول لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٨(

 ).٤٩ص (الرشيعة )٩(

 ).١٠٣/ ١٩(جمموع الفتاوى )١٠(

)١١(  



 ٦

وأهنــا كــالقرآن يف وجــوب الطاعــة  ،فتبــني ممــا ســبق وجــوب االحتجــاج بالســنة والعمــل هبــا

 ،طاعـة هللا ^وأن طاعـة الرسـول  ،وأن املستغني عنهـا هـو مسـتغن يف احلقيقـة عـن القـرآن ،واالتباع

 وأن العصمة من االنحراف والضالل إنـام هـو بالتمسـك بـالقرآن والسـنة ،وعصيانه عصيان هللا تعاىل

  .مجيعا ً

 

 


