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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة 
والصالة والسالم على عبده   والعاقبة للمتقني،   احلمد هلل رب العاملني،

ورسوله نبينا حممد املرسل رمحة للعاملني، وحجة على العباد أمجعني، وعلى  
صلى هللا عليه  -وأصحابه الذين محلوا كتاب رهبم سبحانه وسنَّة نبيهم    آله

للمعاين   -وسلم التام  واحلفظ  واإلتقان،  األمانة  بغاية  بعدهم،  من  ِإىل 
 وجعلنا من أتباعهم إِبحسان. -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -واأللفاظ 

 أما بعد : 
املعت  األصول  أن  على  وحديثًا  قدميًا  العلماء  أمجع  ِإثبات فقد  يف  ربة 

الباطل  أيتيه  الذي ال  العزيز  احلالل واحلرام يف كتاب هللا  وبيان  األحكام، 
 -عليه الصالة والسالم    -مث سنَّة رسول هللا    من بني يديه وال من خلفه،

الذي ال ينطق عن اهلوى ِإن هو ِإال وحي يوحى، مث ِإمجاع علماء األمة،  
قياس ومجهور أهل العلم على أنه واختلف العلماء يف أصول أخرى أمهها ال

املعتربة، واألدلة على هذه األصول   ِإذا استوىف شروطه  أكثر من أن  حجة 
 ر.حتصر وأشهر من أن تذك
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هللا    األول: كتاب  األصل  األحكام  ِإثبات  يف  املعتربة  األصول 
 . العزيز 
ربنا    دل كالم  وقد  العزيز،  هللا  فهو كتاب  األول:  األصل  عز -أما 
به   -وجل الكتاب والتمسك  اتباع هذا  يف مواضع من كتابه على وجوب 

 .والوقوف عند حدوده 
 :قال تعاىل

ْوَِلَاَء َقلِيًلا مَ ﴿
َ
نِْزَل إََِلُْكْم ِمْن َربُِّكْم َوََل تَتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه أ

ُ
ا اتَّبُِعوا َما أ

ُرونَ   ﴾تََذكَّ
 :وقال تعاىل 

نَْزْْلَاهُ ُمَباَرٌك َفاتَّبُِعوُه َواتَُّقوا لََعلَُّكْم تُرمَْحُونَ ﴿
َ
 ﴾َوَهَذا كَِتاٌب أ

 :وقال تعاىل 
ا ُكْنُتْم ُُتُْفوَن ِمَن الِْكَتاِب ﴿  ُ لَُكْم َكثرِياا ِممَّ َقْد َجاَءُكْم َرُسوُْلَا ُيَبِّيِّ

َقدْ  َكثرٍِي  َعْن  َمِن    َويَْعُفو   ُ اَّللَّ بِِه  َيْهِدي  ُمبٌِِّي  َوكَِتاٌب  نُوٌر   ِ اَّللَّ ِمَن  َجاَءُكْم 
َويَْهِديِهْم   بِإِْذنِِه  اْلُّورِ  إََِل  لَُماِت  الظُّ ِمَن  َوُُيْرُِجُهْم  ًَلِم  السَّ ُسُبَل  اتََّبَع رِْضَوانَُه 

 ﴾ إََِل ِِصَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
 :وقال تعاىل 

بِاَّلِّ ﴿ َكَفُروا  ِيَن  اَّلَّ تِيِه إِنَّ 
ْ
يَأ ََل  َعِزيٌز  لَِكَتاٌب  َوإِنَُّه  َجاَءُهْم  ا  لَمَّ ْكِر 

 ﴾اْْلَاِطُل ِمْن بَِّْيِ يََديِْه َوََل ِمْن َخلِْفِه تَْْنِيٌل ِمْن َحِكيٍم مَحِيدٍ 
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 :وقال تعاىل 
نِْذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلَغَ  ﴿

ُ
وِِحَ إََِلَّ َهَذا الُْقْرآُن ِِل

ُ
 ﴾َوأ

 :وقال تعاىل 
 ﴾ بًََلٌغ لِلنَّاِس َوَِلُْنَذُروا بِهِ  َهَذا ﴿
عن   الصحاح  األحاديث  جاءت  وقد  املعىن كثرية  هذا  يف  واآلايت 
وسلم- هللا رسول عليه  هللا  به   -صلى  واالعتصام  ابلقرآن  ابلتمّسك  آمرة 

دالة على أن من متسك به كان على اهلدى ومن تركه كان على الضالل  
عنه   ثبت  ما  ذلك  وسلم -ومن  عليه  هللا  يف   -صلى  خطبته  يف  قال  أنه 

 :حجة الوداع
 »إِِّنِّ تارٌك فيُكْم َما لَْن تضلوا إِن اْعَتَصْمُتْم بِِه كَِتاَب اهللِ  «

 رواه مسلم يف صحيحه 
أن النيب   -رضي هللا عنه-ويف صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقم   

 :قال -صلى هللا عليه وسلم-
َفُخذوا    « واْلُّور  الُهَدى  فيِه  اهلل  كِتاُب  لُهما  وَّ

َ
أ ثِْقلَِّي  فِيُكْم  تارك  إِِّنِّ 

 »بِكَتاِب اهللِ َوَتَمّسُكوا بِهِ 

 :فحث على كتاب هللا ورغب فيه مث قال 
رُكُم اهلل يف أهل بييت أذكركم اهلل يف أهل بييت«  ْهُل َبْييت أَذكِّ

َ
 »َوأ
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 :ويف لفظ قال يف القرآن 
حبل  على   هو  تركه كان  ومن  اهلدى  على  به كان  متسك  من  هللا 

 . الضالل
من   واإِلميان  العلم  أهل  ِإمجاع  ويف  املعىن كثرية،  هذا  يف  واألحاديث 

به   واحلكم  هللا  بكتاب  التمسك  وجوب  على  بعدهم  ومن  الصحابة 
ما يكفي ويشفي    -صلى هللا عليه وسلم-والتحاكم إِليه مع سنة رسول هللا  

 .يف ذكر األدلة الواردة يف هذا الشأنعن اإِلطالة 
رسول هللا    عن  ما صح  الثاين:  وسلم-األصل  عليه   -صلى هللا 

 وأصحابه ومن بعدهم من أهل العلم واإِلميان
الثاين:    الثالثة اجملمع عليها فهو ما صح    -أما األصل  من األصول 

رسول هللا   عليه وسلم-عن  النيب    -صلى هللا  عليه  -وأصحاب  صلى هللا 
األصيل   -وسلم األصل  يؤمنون هبذا  واإِلميان،  العلم  أهل  بعدهم من  ومن 

وحيتجون به ويعلمونه األمة، وقد ألفوا يف ذلك املؤلفات الكثرية وأوضحوا  
ذلك يف كتب أصول الفقه واملصطلح، واألدلة على ذلك ال حتصى كثرة، 

ابتباعه وطاعته،   األمر  من  العزيز  ما جاء يف كتاب هللا  وذلك  فمن ذلك 
وألهنم  اجلميع،  ِإىل  هللا  رسول  ألنه  بعدهم  ومن  عصره  أهل  ِإىل  موجه 

عليه الصالة والسالم    -مأمورون ابتباعه وطاعته حىت تقوم الساعة، وألنه  
هو املفسر لكتاب هللا واملبني ملا أمجل فيه أبقواله وأفعاله وتقريره، ولوال   -

صفاهتا وما جيب فيها، ومل السنَّة مل يعرف املسلمون عدد ركعات الصلوات و 
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يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة واحلج واجلهاد واألمر ابملعروف والنهي  
عن املنكرومل يعرفوا تفاصيل أحكام املعامالت واحملرمات وما أوجب هللا هبا  

وعقوابت حدود  من  .من  ذلك  يف  ورد  ومما  اآلايت  من  ذلك  يف  ورد  مما 
 :عمران اآلايت قوله تعاىل يف سورة آل 

َ َوالرَُّسوَل لََعلَُّكْم تُرمَْحُونَ ﴿  ِطيُعوا اَّللَّ
َ
 ﴾َوأ

 :وقوله تعاىل يف سورة النساء 
ِمْنُكْم ﴿ ْمِر 

َ
اِْل وِِل 

ُ
وَأ الرَُّسوَل  ِطيُعوا 

َ
َوأ  َ اَّللَّ ِطيُعوا 

َ
أ آَمُنوا  ِيَن  اَّلَّ يَُّها 

َ
يَاأ

َوا  ِ إََِل اَّللَّ وُه  َفُردُّ ٍء  يِف ََشْ َتَنازَْعُتْم  َواَْلَْوِم َفإِْن   ِ بِاَّللَّ تُْؤِمُنوَن  ُكْنُتْم  إِْن  لرَُّسوِل 
وِيًلا 

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
 ﴾ اْْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوأ

 :وقال تعاىل يف سورة النساء أيًضا 
َعلَْيِهْم ﴿ ْرَسلَْناَك 

َ
أ َفَما  تََوَّلَّ  َوَمْن   َ اَّللَّ َطاَع 

َ
أ َفَقْد  الرَُّسوَل  يُِطِع  َمْن 

ا  ﴾ َحِفيظا
ته ورد ما تنازع فيه الناس ِإىل كتاب هللا وسنَّة رسوله وكيف متكن طاع 

ِإذا كانت سنَّته ال حيتج هبا أو كانت كلها غري حمفوظة، وعلى هذا القول  
الباطل  أبطل  من  وهذا  له  وجود  ال  ِإىل شيء  عباده  أحال  قد  يكون هللا 

 ومن أعظم الكفر ابهلل وسوء الظن به،
 :يف سورة النحل -عز وجل-وقال  

﴿ 
َ
ُرونَ َوأ َل إََِلِْهْم َولََعلَُّهْم َيَتَفكَّ َ لِلنَّاِس َما نُزِّ ْكَر ِِلَُبِّيِّ  ﴾نَْزْْلَا إََِلَْك اَّلِّ
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 :وقال فيها أيًضا آية  
ى  ﴿ َوُهدا فِيِه  اْخَتلَُفوا  ِي  اَّلَّ لَُهُم   َ ِِلَُبِّيِّ إَِلَّ  الِْكَتاَب  َعلَْيَك  نَْزْْلَا 

َ
أ َوَما 
 ﴾يُْؤِمُنونَ َورمَْحَةا لَِقْوٍم 

رسوله    ِإىل  سبحانه  يكل هللا  وسلم -فكيف  عليه  تبيني    -صلى هللا 
 املنزل إِليهم وسنَّته ال وجود هلا أو ال حجة فيها؟

 :ومثل ذلك قوله تعاىل يف سورة النور 
َما  ﴿ َعلَْيِه  َفإِنََّما  َّْوا  تََول َفإِْن  الرَُّسوَل  ِطيُعوا 

َ
َوأ  َ اَّللَّ ِطيُعوا 

َ
أ مُحَِّل قُْل 

 ﴾ َوَعلَْيُكْم َما مُحِّلُْتْم َوإِْن تُِطيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما لََعَ الرَُّسوِل إَِلَّ اْْلًََلُغ الُْمبِِّيُ 
 :وقال تعاىل يف السورة نفسها 

ِطيُعوا الرَُّسوَل لََعلَُّكْم تُرمَْحُونَ ﴿
َ
ََكَة َوأ ًَلَة َوآتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ

َ
 ﴾ َوأ

 :عرافوقال يف سورة األ 
ُملُْك  ﴿ ََلُ  ِي  اَّلَّ ا  ََجِيعا إََِلُْكْم   ِ اَّللَّ َرُسوُل  إِِّنِّ  اْلَّاُس  يَُّها 

َ
أ يَا  قُْل 

  ِّ ِّمِّ
ُ
ِ َوَرُسوَِلِ اْلَِِّبِّ اِْل ْرِض ََل إََِلَ إَِلَّ ُهَو ُُيِِْي َويُِميُت َفآِمُنوا بِاَّللَّ

َ
َماَواِت َواِْل السَّ

 ِ ِ َوََكَِمات ِي يُْؤِمُن بِاَّللَّ  ﴾ِه َواتَّبُِعوُه لََعلَُّكْم َتْهَتُدونَ اَّلَّ
-ويف هذه اآلايت الداللة الواضحة على أن اهلداية والرمحة يف اتباعه   

وكيف ميكن ذلك مع عدم العمل بسنَّته أو القول    -عليه الصالة والسالم
 أبنه ال صحة هلا أو ال يعتمد عليها،
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 :يف سورة النور -عز وجل-وقال  
﴿ ِ اَّلَّ َعَذاٌب  َفلَْيْحَذرِ  يُِصيَبُهْم  ْو 

َ
أ فِْتَنٌة  تُِصيَبُهْم  ْن 

َ
أ ْمرِهِ 

َ
أ َعْن  ُُيَالُِفوَن  يَن 

َِلمٌ 
َ
 ﴾أ

 :وقال يف سورة احلشر  
 ﴾َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴿
عليه   -واآلايت يف هذا املعىن كثرية وكلها تدل على وجوب طاعته   

واتباع ما جاء به كما سبقت األدلة على وجوب اتباع    -والسالم  الصالة  
متالزمان من   ونواهيه، ومها أصالن  أوامره  به وطاعة  والتمسك  كتاب هللا 
ضالل   و  وذلك كفر  به  وكذب  اآلخر  جحد  فقد  منهما  واحًدا  جحد 

 .وخروج عن دائرة اإِلسالم إبمجاع أهل العلم واإِلميان
األحاد  من  ذلك  يف  ورد  هللا  مما  رسول  عن  عليه -يث  هللا  صلى 
 -وسلم
رسول هللا    عن  األحاديث  تواترت  وسلم-وقد  عليه  يف    -صلى هللا 

وجوب طاعته واتباع ما جاء به وحترمي معصيته وذلك يف حق من كان يف 
عصره ويف حق من أييت بعده ِإىل يوم القيامة، ومن ذلك ما ثبت عنه يف 

هريرة   أيب  من حديث  عنهرضي هللا-الصحيحني  النيب    -  صلى هللا -أن 
 :قال  -عليه وسلم

َطاَع اهلل وَمن َعَصاِِّن فقد َعََص اهلل «
َ
َطاَعِِن َفقد أ

َ
 »َمْن أ
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صلى هللا عليه -أن النيب    -رضي هللا عنه-ويف صحيح البخاري عنه   
 :قال -وسلم
ََب قِيَل يا رسوَل اهللِ وَمن  « 

َ
أ َقاَل  لّك أمَّيت يَدُخلوَن اجلنَة إَِل َمن  يَأََب 

ََب 
َ
َطاَعِن َدَخَل اجلنة وَمن َعَصاِّن َفقد أ

َ
 »َمن أ

وخرج أمحد وأبو داود، واحلاكم إِبسناد صحيح عن املقدام بن معدي   
 :أنه قال -صلى هللا عليه وسلم-كرب عن رسول هللا 

لَع  «  َشْبعاُن  رَجٌل  يُوِشُك  َل 
َ
أ َمَعُه  وِمْثلَه  الِكتاَب  أوتِيُت  إٍِّن  َل 

َ
أ

ِحلُّوُه َوَما  أريكَ 
َ
تِِه يَقوُل َعليكْم بِهذا الُقرآِن َفما وََجْدُتْم فيِه ِمن َحًلل فأ

ُموُه   »وََجْدتُم فيِه ِمن َحراٍم َفَحرِّ

وخرج أبو داود، وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن أيب رافع عن أبيه  
 :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب 

ُمّتِكئاا  «  َحَدُكم 
َ
أ لَْفِّيَّ 

َ
أ َمّما َل  ْمري 

َ
أ ِمن  اِلْمُر  يَأتِيِه  ريكتِِه 

َ
أ لََع 

َبْعَناه َمْرُت بِِه أو َنَهْيُت َعْنُه َفيقوُل َل نْدري، ما وََجْدنا يف كِتاِب اهللِ اتَّ
َ
 »أ

رضي هللا  -احلسن بن جابر قال مسعت املقدام بن معدي كرب    وعن 
 :يقول -عنه

هللا    َرسوُل  وسلم-َحّرَم  عليه  هللا  قَاَل   -صلى  مث  َأْشياَء  َخْيرَب  يوَم 
بَيَْننا « َفيقوُل  حبِدييث  ُُياّدث  ُمّتِكئ  َوهو  بَِن  يُكذِّ ن 

َ
أ َحُدُكم 

َ
أ يُوِشُك 

يِه من َحًلٍل اْسَتْحلَلَْناهُ َوَما وََجْدنا فيه من َوَبيْنُكم كِتاُب اهللِ فما وََجْدنَا فِ 
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َل إِنَّ َما َحّرَم رُسوُل اهللِ ِمْثُل َما َحّرَم اهلل
َ
 »َحرام َحّرْمَناهُ أ

 .أخرجه احلاكم والرتمذي وابن ماجه إِبسناد صحيح 
أبنه    -صلى هللا عليه وسلم-وقد تواترت األحاديث عن رسول هللا   

رّب «كان يوصي أصحابه يف خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول هلم  
 »مبلغ أوىع من سامع

النيب    أن  الصحيحني  يف  ما  ذلك  وسلم-ومن  عليه  ملا   -صلى هللا 
 :خطب الناس يف حجة الوداع يف يوم عرفة ويف يوم النحر قال هلم

 »فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوىع َل ممن سمعه «

فلوال أن سنَّته حجة على من مسعها وعلى من بلغته، ولوال أهنا ابقية  
ِإىل يوم القيامة مل أيمرهم بتبليغها، فعلم بذلك أن احلجة ابلسنة قائمة على  

فيه   من  مسعها  والسالم    -من  الصالة  إِليه   -عليه  نقلت  من  وعلى 
 .ألسانيد الصحيحة اب

عليه   -سنته    -صلى هللا عليه وسلم-وقد حفظ أصحاب رسول هللا   
القولية والفعلية وبلغوها من بعدهم من التابعني مث بلغها   -الصالة والسالم  

التابعون من بعدهم، وهكذا نقلها العلماء الثقات جياًل بعد جيل وقرًًن بعد 
م وأوضحوا صحيحها  ملعرفة  قرن، ومجعوها يف كتبهم  سقيمها، ووضعوا  ن 

ضعيفها،  من  السنَّة  هبا صحيح  يعلم  بينهم  معلومة  وضوابط  قوانني  ذلك 
وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحني وغريمها وحفظوها حفظًا  
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اتًما كما حفظ هللا كتابه العزيز من عبث العابثني وإحلاد امللحدين وحتريف 
 :سبحانه  املبطلني حتقيًقا ملا دل عليه قوله

ْكَر َوإِنَّا ََلُ ََلَافُِظونَ ﴿ ْْلَا اَّلِّ  ﴾ إِنَّا ََنُْن نَزَّ
وحي منزل، فقد   -صلى هللا عليه وسلم-وال شك أن سنَّة رسول هللا   

حفظها هللا كما حفظ كتابه وقيض هللا هلا علماء نقاًدا، ينفون عنها حتريف 
هب ألصقه  ما  كل  عنها  ويذبون  اجلاهلني  وأتويل  اجلاهلون املبطلني  ا 

والكذابون وامللحدون، ألن هللا سبحانه جعلها تفسريًا لكتابه الكرمي وبياًًن  
الكتاب  فيه من األحكام وضمنها أحكاًما أخرى مل ينص عليها  ملا أمجل 
بني  اجلمع  املواريث وحترمي  أحكام  الرضاع وبعض  أحكام  العزيز، كتفصيل 

ذلك من األحكام اليت جاءت هبا املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها ِإىل غري  
العزيز هللا  يف كتاب  تذكر  ومل  الصحيحة  عن    .السنَّة  ذلك  يف  ورد  مما 

عن   ورد  ما  بعض  ذكر  العلم  أهل  من  بعدهم  ومن  والتابعني  الصحابة 
ووجوب   السنة  تعظيم  يف  العلم  أهل  من  بعدهم  ومن  والتابعني  الصحابة 

 ..العمل هبا
 :قال  -هللا عنه رضي-يف الصحيحني عن أيب هريرة  
وارتد من ارتد من العرب   -صلى هللا عليه وسلم-ملا تويف رسول هللا   

وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة    -رضي هللا عنه-قال أبو بكر الصديق  
 والزكاة 
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  » « :-رضي هللا عنه-فقال له عمر  
 :-صلى هللا عليه وسلم-كيف تقاتلهم وقد قال النيب   

َقالوها َعَصُموا    « َفإِذا  إَِل اهلل  إَِلَ  َيُقولُوا َل  اْلَّاَس َحىت  أَقاتَِل  ْن 
َ
أ أِمْرُت 

ها مَوالَُهم إَِل حبقَّ
َ
 »ِمِن ِدَماَءُهم َوأ

 :فقال أبو بكر الصديق 
كانوا   عناقًا  منعوين  لو  وهللا  حقها  من  الزكاة  ِإىل  أليست  يؤدوهنا 

 .لقاتلتهم على منعها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 :-رضي هللا عنه-فقال عمر  
للقتال   بكر  أيب  صدر  شرح  قد  هللا  أن  عرفت  أن  ِإال  هو  فما 

 فعرفت أنه احلق، 
على ذلك فقاتلوا أهل الردة    -رضي هللا عنهم    -وقد اتبعه الصحابة   

حىت ردوهم ِإىل اإِلسالم وقتلوا من أصر على ردته، ويف هذه القصة أوضح  
-وجاءت اجلدة ِإىل الصديق    دليل على تعظيم السنَّة ووجوب العمل هبا،

 :تسأله عن مرياثها فقال هلا -رضي هللا عنه
صلى هللا عليه - شيء وال أعلم أن رسول هللا  ليس لك يف كتاب هللا  
سأل    -وسلم مث  الناس  وسأسأل  بشيء  لك  عنه-قضى  هللا   -رضي 

النيب   أبن  بعضهم  عنده  فشهد  وسلم-الصحابة  عليه  هللا  أعطى    -صلى 
يوصي عماله   -رضي هللا عنه-اجلدة السدس قضى هلا بذلك، وكان عمر  
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دوا القضية يف كتاب هللا فبسنَّة أن يقضوا بني الناس بكتاب هللا فِإن مل جي
 -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

بب  وملا أشكل عليه حكم ِإمالص املرأة وهو ِإسقاطها جنيًنا ميًتا بس  
عن ذلك فشهد عنده    -رضي هللا عنهم-تعدي أحد عليها سأل الصحابة  

صلى - أبن النيب  -رضي هللا عنهما    -حممد بن مسلمة واملغرية بن شعبة  
رضي هللا -قضى يف ذلك بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك    - عليه وسلمهللا
 .-عنه

حكم اعتداد املرأة يف بيتها   -رضي هللا عنه-وملا أشكل على عثمان   
سعيد   أيب  أخت  سنان  بن  مالك  بنت  فريعة  وأخربته  زوجها  وفاة   -بعد 

أمرها بعد وفاة زوجها    -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب    -رضي هللا عنها  
 .-رضي هللا عنه-أن متكث يف بيته حىت يبلغ الكتاب أجله قضى بذلك 

وملا    كذا قضى ابلسنَّة يف ِإقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة،وه 
عليًّا   عنه-بلغ  هللا  عثمان    -رضي  عنه-أن  هللا  متعة   -رضي  عن  ينهى 

علي   أهل  عنه-احلج  سنَّة   -رضي هللا  أدع  ال  وقال  مجيًعا  والعمرة  ابحلج 
لقول أحد من الناس، وملا احتج بعض    -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  

يف متعة احلج بقول أيب بكر    -رضي هللا عنهما    -لناس على ابن عباس  ا
يوشك أن    :يف حتبيذ ِإفراد احلج قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما    -وعمر  

هللا   رسول  قال  أقول:  السماء  من  حجارة  عليكم  عليه  -تنزل  هللا  صلى 
يب  ، فِإذا كان من خالف السنَّة لقول أوتقولون قال أبو بكر وعمر   -وسلم
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العقوبة فكيف حبال من خالفها لقول من دوهنما  بكر وعمر ختشى عليه 
رضي هللا -أو جملرد رأيه واجتهاده، وملا ًنزع بعض الناس عبد هللا بن عمر  

يف بعض السنة قال له عبد هللا: هل حنن مأمورون ابتباع عمر أو    -عنهما
 ابتباع السنة؟

هما: حدثنا عن كتاب  وملا قال رجل لعمران بن حصني، رضي هللا عن 
وقال: ِإن السنَّة هي   -رضي هللا عنه-هللا وهو حيدثهم عن السنة غضب  

تفسري كتاب هللا ولوال السنَّة مل نعرف أن الظهر أربع واملغرب ثالث والفجر 
الزكاة ِإىل غري ذلك مما جاءت به السنة   ركعتان ومل نعرف تفصيل أحكام 

يف تعظيم    -رضي هللا عنهم    -بة  من تفصيل األحكام، واآلاثر عن الصحا
السنَّة ووجوب العمل هبا والتحذير من خمالفتها كثرية جدًّا، ومن ذلك أيًضا 

صلى هللا عليه  -ملا حدَّث بقوله    -رضي هللا عنهما    -أن عبد هللا بن عمر  
 . ﴾َل َتْمَنُعوا إَِماَء اهللِ َمَساِجَد اهللِ ﴿  -وسلم
سبًّا    وسبه  هللا  عبد  عليه  فغضب  لنمنعهن  وهللا  أبنائه:  بعض  قال 

شديًدا وقال: أقول قال رسول هللا وتقول وهللا لنمنعهن، وملا رأى عبد هللا 
صلى هللا -وهو من أصحاب رسول هللا    -رضي هللا عنه-بن املغفل املزين  

لى هللا ص-بعض أقاربه خيذف هناه عن ذلك وقال له ِإن النيب   -عليه وسلم 
ولكنه   -عليه وسلم  ينكأ عدوا  يصيد صيًدا وال  ٍإنه ال  وقال  اخلذف  هنى 

يكسر السن ويفقأ العني مث رآه بعد ذلك خيذف فقال وهللا ال كلمتك أبًدا 
 ينهى عن اخلذف مث تعود؟ -صلى هللا عليه وسلم-أخربك أن رسول هللا 
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أنه    اجلليل  التابعي  السختياين  أيوب  عن  البيهقي  إذا    :قالوأخرج 
حدثت الرجل بسنَّة فقال دعنا من هذا، وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال، 

تقييد ما أطلقه   -رمحه هللا-وقال األوزاعي   الكتاب أو  السنَّة قاضية على 
 :أو أبحكام مل تذكر يف الكتاب كما يف قول هللا سبحانه

َ لِلنَّاِس ﴿  ْكَر ِِلَُبِّيِّ نَْزْْلَا إََِلَْك اَّلِّ
َ
ُرونَ َوأ َل إََِلِْهْم َولََعلَُّهْم َيَتَفكَّ  ﴾َما نُزِّ

َل إِِّن أوتِيُت الِكتاَب ومثلَه    «  :-صلى هللا عليه وسلم-وسبق قوله   
َ
أ

 »َمَعهُ 
 :أنه قال لبعض الناس  -رمحه هللا-وأخرج البيهقي عن عامر الشعيب  
الصحيحة،    األحاديث  بذلك  يعين  اآلاثر  تركتم  هلكتم يف حني  ِإمنا 

أنه قال لبعض أصحابه ِإذا   -رمحه هللا-وأخرج البيهقي أيًضا عن األوزاعي  
حديث فِإايك أن تقول بغريه    -صلى هللا عليه وسلم- هللا بلغك عن رسول

 .فإن رسول هللا كان مبلًغا عن هللا تعاىل
اإلِ   عن  البيهقي  الثوري  وأخرج  سعيد  بن  سفيان  اجلليل  رمحه  -مام 

ما منا    -رمحه هللا-وقال مالك      ،ِإمنا العلم كله العلم ابآلاثرأنه قال    -هللا
صلى  -ِإال راد ومردود عليه ِإال صاحب هذا القرب وأشار ِإىل قرب رسول هللا  

 .-هللا عليه وسلم
صلى  -  هللا ِإذا جاء احلديث عن رسول    :وقال أبو حنيفة، رمحه هللا  

 . فعلى الرأس والعني  -هللا عليه وسلم
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صلى هللا عليه - هللا مىت رويُت عن رسول    :وقال الشافعي، رمحه هللا  
 . حديثًا صحيًحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب -وسلم
ِإذا قلُت قوال وجاء احلديث عن رسول هللا   :  -رمحه هللا-وقال أيًضا   

 .ه فاضربوا بقويل احلائطخبالف -لمصلى هللا عليه وس-
اإِلمام أمحد بن حنبل    ال تقلدين   :لبعض أصحابه  -رمحه هللا -وقال 

 . ا وال الشافعي وخذ من حيث أخذانوال تقلد مالكً 
هللا  رمحه  أيًضا،  عن     :وقال  وصحته  اإِلسناد  عرفوا  لقوم  عجبُت 

   :وليذهبون ِإىل سفيان وهللا سبحانه يق  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  
َعَذاٌب  ﴿ يُِصيَبُهْم  ْو 

َ
أ فِْتَنٌة  تُِصيَبُهْم  ْن 

َ
أ ْمرِهِ 

َ
أ َعْن  ُُيَالُِفوَن  ِيَن  اَّلَّ َفلَْيْحَذرِ 

َِلمٌ 
َ
 ﴾أ

 قال أتدري ما الفتنة؟ 
قوله    ِإذا رد بعض  لعله  الشرك  أن    -عليه الصالة والسالم    -الفتنة 

الزيغ فيهلك، البيهقي عن جماهد بن جرب      يقع يف قلبه شيء من  وأخرج 
 :التابعي اجلليل أنه قال يف قوله سبحانه

ِ َوالرَُّسولِ ﴿ وُه إََِل اَّللَّ ٍء َفُردُّ  ﴾ َفإِْن َتَنازَْعُتْم يِف ََشْ
الرد ِإىل هللا  الرد ِإىل السنَّة  ِإىل كتابه والر قال:  الرسول  وأخرج    ،د ِإىل 

الزهري   عن  هللا-البيهقي  قال  -رمحه  علمائنا    :أنه  من  مضى  من  كان 
يف    -رمحه هللا-يقولون االعتصام ابلسنَّة جناة، وقال موفق الدين بن قدامة  
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كتابه روضة الناظر: يف بيان أصول األحكام ما نصه، واألصل الثاين من  
صلى هللا -وقول رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم-األدلة سنة رسول هللا  

حجة لداللة املعجزة على صدقه وأمر هللا بطاعته وحتذيره من    -عليه وسلم
 .خمالفة أمره

 .انتهى املقصود 
 :يف تفسري قوله تعاىل -رمحه هللا-وقال احلافظ ابن كثري   

ِيَن ُُيَالُِفوَن عَ ﴿ ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب َفلَْيْحَذرِ اَّلَّ
َ
ْن تُِصيَبُهْم فِْتَنٌة أ

َ
ْمرِهِ أ

َ
ْن أ

َِلمٌ 
َ
 ﴾أ

وهو سبيله ومنهاجه    -صلى هللا عليه وسلم-أي عن أمر رسول هللا   
وافق   فما  وأعماله  أبقواله  واألعمال  األقوال  فتوزن  وشريعته  وسنَّته  وطريقته 

 من كان، ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائًنا
هللا     رسول  عن  وغريمها  الصحيحني  يف  ثبت  عليه -كما  هللا  صلى 
 :أنه قال -وسلم

ْمُرنا َفُهَو َردّ  «
َ
 »َمْن َعِمَل َعَمًلا ليَس َعليِه أ

 :أي فليخشى وليحذر من خالف شريعة الرسول ابطًنا وظاهرًا 
ْن تُِصيَبُهْم فِْتَنةٌ ﴿

َ
 .﴾أ
 . كفر أو نفاق أو بدعة   أي يف قلوهبم من 
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َِلمٌ ﴿
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
 .﴾أ
أي يف الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو حنو ذلك، كما روى اإِلمام   

هذا ما حدثنا    :أمحد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن مهام بن منبه قال
 :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :أبو هريرة، قال

َضاَءْت َما َحْولََها َجَعَل   «
َ
مَثيل َومَثلُكْم كَمَثِل رجٍل اْسَتْوَقَد ناراا َفلّما أ

َُيُْجُزُهّن   وََجَعَل  فِيّها  َيَقْعَن  اْلَّار  يف  َيَقْعَن  الًلِِئ  ادّلوابُّ  وَهِذهِ  الفراُش 
آخُ  نا 

َ
أ َوَمَثلَكْم  َمَثيل  َفَذلِك  َقاَل  فَِيها  َفَيْقتِحْمَن  َعن  َويَْغلِْبَنُه  حبَْجِزُكم  ُذ 

 »اْلَّار َهلُّم َعن اْلارِ َفَتْغلُِبوين َوتْقَتِحُموَن فِيَها

 أخرجاه من حديث عبد الرزاق  
السيوطي    هللا-وقال  يف   -رمحه  اجلنة  مفتاح  املسماة  رسالته  يف 

 :االحتجاج ابلسنة ما نصه
صلى هللا  -أن من أنكر أن كون حديث النيب    -رمحكم هللا-اعلموا   
حجة كفر    -وسلمعليه   األصول  يف  املعروف  بشرطه  فعاًل  أو  قواًل كان 

أو مع من شاء هللا   اليهود والنصارى  اإِلسالم وحشر مع  دائرة  وخرج عن 
 من فرق الكفرة

 .انتهى املقصود 
العلم يف تعظيم    واآلاثر عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهل 

االسنَّة ووجوب العمل هبا والتحذير من خمالفت وأرجو أن يكون      ها كثرية جدًّ
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احلق  لطالب  ومقنع  واآلاثر كفاية  األحاديث  و  اآلايت  من  ذكرًن  ما     يف 
أسباب   من  والسالمة  يرضيه  ملا  التوفيق  املسلمني  وجلميع  لنا  هللا  ونسأل 

 .وأن يهدينا مجيًعا صراطه املستقيم ِإنه مسيع قريب غضبه،
 

 عبده ورسوله وصلى هللا وسلم على 
 .نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إبحسان

 
 عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 

 رمحه هللا 
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 فهرس اْليات
 

نِْزَل  َما  اتَّبُِعوا ﴿
ُ
ْوَِلَاءَ  ُدونِهِ   ِمنْ   تَتَّبُِعوا  َوََل  َربُِّكمْ  ِمنْ  إََِلُْكمْ  أ

َ
ُرونَ  َما قَلِيًلا  أ  4....... ..... ﴾تََذكَّ

نَْزْْلَاه   ِكتَاب   وََهَذا﴿
َ
بَارَك   أ وه   م  وا فَاتَِّبع  مْ   َواتَّق   4 .................................... ﴾ ت رََْح ونَ  لََعلَّك 

مْ   قَدْ ﴿ َا  َجاَءك  وْل  بَِّي    رَس  مْ   ي  ا  َكِثرًيا  لَك  نْت مْ   ِممَّ ونَ   ك  ْف  و  الِْكتَاِب   ِمنَ   ُت   قَدْ   َكِثرير   َعنْ   َوَيْعف 
مْ  ِ   ِمنَ   َجاَءك  ِبّي    َوِكتَاب    ن ور    اّللَّ ب َل   رِْضَوانَه    اتَّبَعَ   َمِن   اّللَّ    بِهِ   َيْهِدي  م  ََلمِ   س  مْ   السَّ ه  ْرِج   ِمنَ   َوُي 
ل َماِت  اطر  إَِل   َوَيْهِديِهمْ  بِإِْذنِهِ  اْلُّورِ  إَِل  الظُّ ْستَِقيمر  ِِصَ  4 ........................................... ﴾م 

ينَ   إِنَّ ﴿ ِ وا  اَّلَّ ا  بِاَِّلْكرِ   َكَفر  مْ   لَمَّ ِتيهِ   َل   َعِزيز    لَِكتَاب    َوإِنَّه    َجاَءه 
ْ
 ِمنْ   َوَل   يََديْهِ   بَّْيِ   ِمنْ   اْْلَاِطل    يَأ

يل   َخلِْفهِ  يدر  َحِكيمر   ِمنْ  تَْْنِ  4 ...................................................................... ﴾ ََحِ

وِحَ ﴿ 
 
ْرآن   َهَذا  إَِلَّ  َوأ مْ  الْق  نِْذَرك 

 
 5 ................................................... ﴾ بَلَغَ   َوَمنْ  بِهِ   ِِل

 5 ................................................................... ﴾ بِهِ  َوِِل نَْذر وا لِلنَّاِس  بَََلغ   َهَذا﴿ 

ِطيع وا﴿
َ
َ  َوأ وَل  اّللَّ مْ   َوالرَّس   7 .......................................................... ﴾ ت رََْح ونَ  لََعلَّك 

َها﴿ يُّ
َ
ينَ   يَاأ ِ وا  آَمن وا  اَّلَّ ِطيع 

َ
َ   أ وا  اّللَّ ِطيع 

َ
وَل   َوأ وِل   الرَّس 

 
ْمرِ   َوأ

َ
مْ   اِْل ءر   ِف   َتنَاَزْعت مْ   فَإِنْ   ِمنْك   فَر دُّوه    ََشْ

ِ  إَِل  ولِ  اّللَّ نْت مْ  إِنْ  َوالرَّس  ِ  ت ْؤِمن ونَ  ك  ْحَسن   َخرْي   َذلَِك  اْْلِخرِ  َواِْلَْومِ  بِاّللَّ
َ
ِويًَل  َوأ

ْ
 7 ............... ﴾ تَأ

وَل  ي ِطعِ  َمنْ ﴿ َطاعَ  َفَقدْ  الرَّس 
َ
َ  أ رَْسلْنَاكَ  َفَما تََوّلَّ  َوَمنْ  اّللَّ

َ
 7 .......................﴾َحِفيًظا َعلَيِْهمْ  أ

نَْزْْلَا﴿
َ
مْ  إَِِلِْهمْ  ن ِزَل  َما لِلنَّاِس  ِِل بَِّيَ  اَِّلْكرَ  إَِِلَْك  َوأ ونَ  َولََعلَّه  ر   7 ............................ ﴾َيتََفكَّ

نَْزْْلَا َوَما﴿
َ
م   ِِل بَِّيَ  إِلَّ  الِْكتَاَب  َعلَيَْك  أ ي لَه  ِ وا اَّلَّ ًدى ِفيهِ  اْختَلَف   8 .... ﴾ ي ْؤِمن ونَ  ِلَقْومر  َورََْحَةً   وَه 

وا  ق ْل ﴿ ِطيع 
َ
َ   أ وا   اّللَّ ِطيع 

َ
وَل   َوأ َّْوا   فَإِنْ   الرَّس  َِل   َما  َعلَيْهِ   فَإِنََّما   تََول مْ   َح  ِلْت مْ   َما  وََعلَيْك  وه    َوإِنْ   َح    ت ِطيع 

وا ولِ  ََعَ  َوَما َتْهتَد  ِبّي   اْْلَََلغ   إِلَّ  الرَّس   8 ......................................................... ﴾الْم 

وا﴿ ِقيم 
َ
ََلةَ  َوأ ََكةَ  َوآت وا الصَّ وا الزَّ ِطيع 

َ
وَل  َوأ مْ  الرَّس   8 ................................ ﴾ ت رََْح ونَ  لََعلَّك 
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َها  يَا  ق ْل ﴿ يُّ
َ
ول    إِِّن   اْلَّاس    أ ِ   رَس  مْ   اّللَّ يًعا   إَِِلْك  ي   ََجِ ِ لْك    َل    اَّلَّ َماَواِت   م  رِْض   السَّ

َ
وَ   إِلَّ   إَِلَ   َل   َواِْل   ه 

ِْي  ِ   فَآِمن وا  َوي ِميت    ُي  وِلِ   بِاّللَّ ِّمِ   اْلَِّبِ   َورَس 
 
ي  اِْل ِ ِ   ي ْؤِمن    اَّلَّ وه    َوََكَِماتِهِ   بِاّللَّ مْ   َواتَِّبع   لََعلَّك 

ونَ   8 .............................................................................................. ﴾َتْهتَد 

ينَ  فَلْيَْحَذرِ ﴿ ِ ونَ   اَّلَّ َاِلف  ْمِرهِ  َعنْ  ُي 
َ
نْ  أ

َ
مْ  أ وْ   فِتْنَة   ت ِصيبَه 

َ
مْ  أ ِِلم   َعَذاب   ي ِصيبَه 

َ
 9 .................. ﴾أ

م   َوَما﴿ ول   آتَاك  وه   الرَّس  ذ  مْ   َوَما فَخ  وا َعنْه   َنَهاك   9 .......................................... ﴾ فَاْنتَه 

ْْلَا ََنْن   إِنَّا﴿ ونَ  َل   َوإِنَّا اَِّلْكرَ  نَزَّ  12 ........................................................... ﴾ََلَافِظ 

 15 ............................................................... ﴾.اهللِ  َمَساِجدَ  اهللِ  إَِماءَ  َتْمَنُعوا  َل﴿

نَْزْْلَا﴿
َ
مْ  إَِِلِْهمْ  ن ِزَل  َما لِلنَّاِس  ِِل بَِّيَ  اَِّلْكرَ  إَِِلَْك  َوأ ونَ  َولََعلَّه  ر   16 .......................... ﴾َيتََفكَّ

  عليه  اهلل  صل -  اهلل  رسول  عن   وصحته   اإلِسناد  عرفوا  لقوم  عجبت     :اهلل  رَحه   أيًضا،  وقال
ِينَ   فَلَْيْحَذرِ ﴿   :يقول  سبحانه   واهلل  سفيان  إِل  يذهبون  -وسلم ِ   َعنْ   ُُيَالُِفونَ   اَّلَّ ْمرِه

َ
نْ   أ

َ
  تُِصيَبُهمْ   أ

وْ  فِْتَنةٌ 
َ
َِلمٌ  َعَذاٌب   يُِصيَبُهمْ  أ

َ
 17 ...................................................................... ﴾أ

ءر  ِف  َتنَاَزْعت مْ  فَإِنْ ﴿ ِ  إَِل  فَر دُّوه   ََشْ ولِ  اّللَّ  17 ................................................. ﴾ َوالرَّس 

ينَ  فَلْيَْحَذرِ ﴿ ِ ونَ   اَّلَّ َاِلف  ْمِرهِ  َعنْ  ُي 
َ
نْ  أ

َ
مْ  أ وْ   فِتْنَة   ت ِصيبَه 

َ
مْ  أ ِِلم   َعَذاب   ي ِصيبَه 

َ
 18 ................ ﴾أ

نْ ﴿
َ
مْ  أ  18 ................................................................................. ﴾فِتْنَة   ت ِصيبَه 

وْ ﴿
َ
مْ  أ ِِلم   َعَذاب   ي ِصيبَه 

َ
 19 ......................................................................... ﴾أ
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 فهرس املوضواعت
 

 3 ................................................................................................. املقدمة 

 4 .......................... . العزيز اهلل كتاب: اِلول اِلصل اِلحاكم  إِثبات ف املعتربة اِلصول

 أهل من  بعدهم  ومن وأصحابه  -وسلم عليه  اهلل صل- اهلل رسول عن صح  ما: اثلاّن اِلصل
 6 ..................................................................................... واإِليمان  العلم

 17 ............................................................................ الفتنة؟  ما أتدري قال

 

 
 

 


