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Abstract   

Sunnah must be thoroughly comprehended in order to understand the Qur'an, for Sunnah explicates 

and interprets the Quran. For a long time, Islam enemies haves been endeavoring to cast doubts on 

Sunnah. Thus, these misconceptions must be dispelled through the right understanding of Sunnah 

by means of appropriate measures. The problem statement consists in the appearance of 

misconceptions spread by so-called modernists and other people who lack the correct 

understanding of Sunnah due to the insufficient knowledge of understanding measures . The aim 

of this research is to define the concepts of Sunnah, Muslim society, doubtful matters, and 

modernity, as well as the measures for understanding Sunnah and its role in safeguarding the 

Muslim community from detrimental allegations. The descriptive analytical approach is employed 

in defining the measures of understanding Sunnah. The study concluded that: knowing the most 

significant measures of Sunnah is a key factor in protecting the Muslim society from modernists’ 

misconception, some of which are identified  in order to refute. Finally, the clarification of the role 

of Sunnah and its function has been attempted.   

Keywords:  understanding Sunnah, misconceptions, safeguarding, Muslim society, modernists.  
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 البحث   ملخص
يتوجب فهم السنة النبوية فهم ا صحيح ا، حىت يتسىن فهم القرآن ألهنا تبي نه، وتفس ره، لذا حاول أعداء اإلسالم وضع 
شبه  تشكك يف السنة، فكان من الالزم رد  هذه الشبه وال يتم ذلك إال إذا ف همت السنة النبوية على الوجه الصحيح، 

من مشكلة هذا البحث يف: انتشار شبه احلداثيني وغريهم ممن يقول يف وهناك ضوابط مهمة لفهمها جيب معرفتها. وتك
السنة من غري علم، وكذلك الفهم اخلاطئ للسنة، بسبب عدم معرفة ضوابط فهمها. وهتدف هذه الدراسة إىل: توضيح 

صني اجملتمع املسلم من مفهوم السنة، واجملتمع املسلم، والشبهة، واحلداثة، وبيان ضوابط فهم السنة النبوية، ودورها يف ت 
االفرتاءات اهلدامة. انتهجنا املنهج الوصفي التحليلي يف بيان ضوابط فهم السنة النبوية. وقد توصلت الدراسة إىل مجلة 
من النتائج أمههما: معرفة أهم ضوابط ففهم السنة النبوية يعد عامال  أساسي ا يف تصني اجملتمع املسلم من شبه احلداثيني. 

 ذلك. استنتاج دور السنة النبوية وأثرها يف لى بعض الشبه، وكيفية الرد عليها ودحضها.  التعرف ع
 فهم السنة، الشبهة، تصني، اجملتمع املسلم، احلداثيني.  كلمات مفتاحية: 

 
 املقدمة 

 واآلداب، ابلسنن  ختلق   ملن  النبوية مواردها   وسلسل  وأانب، له  أخلص  ملن   احملمدية السنة أسباب  سهل  الذي  لل  احلمد
 كشف   الذي  ورسوله   عبده   حممد ا  سيدان   أن  وأشهد  احلساب  يوم   هول   من   قائلها   تنقذ  شهادة  للا   إال   إله   ال   أن  وأشهد

 أما بعد.   .واألصحاب   اآلل  وعلى  وسلم عليه  للا   صلى  ابالقرتاب،  وخصه احلجاب،  له
 ما  كذلك   مشل  بلالقرآن الكرمي    بتالوته   املتعبد  املعجز   الن ص  على   يق ت صر   ل   اخلامت  الرسول  على   تنزل  ال ذي   الوحي   ف إ ن 

 . صفة  أ و ت  ق ر ير  أ و عمل أ و ق ول  من  الس نة  يف   و س ل م    ع ل ي ه    اّلل     ص ل ى   الرسول   عن  روي
 و م ا ﴿   : ت  ع اىل    بقوله   - الشريفة  والس نة  الكرمي  القرآن-  كليهما  التشريع   ملصدري   الوحي   بشمول  ال ك ر مي  ال ق ر آن  شهد  و قد

 ف ات ب ع ون    اّلل     ت  ب ون    ك ن  ت م    إ ن    ق ل  ﴿     al-Qura>n, al-Najm 53: 3-4))     ﴾ي وح ى  و ح ي    إ ال    ه و    إ ن    اهل  و ى،  ع ن    ي  ن ط ق  
 ,<'al-Qur'a>n, al-Nisa)  ﴾ پ   اّلل     أ ط اع    ف  ق د    الر س ول    ي ط ع    م ن  ﴿  (al-Qura>n, A<li 'Imra>n, 3:31)  ﴾ اّلل     ُي  ب ب ك م  

4:80). 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 18 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 08 ISSUE 

:01 | January 2022 

     01العدد  08| المجلد  التخصصيةمجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث 

 2022 يناير

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

 ، ((Abu> Dawud, 4: 131  « م ع ه  و مثله  ال كتاب   أ وتيت   إ ن   »:  بقوله   ال م ع ىن   ه ذ ا   و س ل م    ع ل ي ه    اّلل     ص ل ى   الر س ول    أكد   ك م ا 
ومبينة   لة جململه، ومفص  العامة   لقواعده   شارحة  كذلك   فهي  الداللة،   حيث  من   الكرمي  القرآن  صنو  السنة  أن  إىل  فباإلضافة

   (al-Qura>n, al-Nah}l,16:44)﴾.و أ ن  ز ل ن ا إ ل ي ك  الذ  ك ر  ل ت  ب ني    ل لن اس  م ا ن  ز  ل  إ ل ي ه م  و ل ع ل ه م  ي  ت  ف ك ر ون  ﴿ملعانيه، قال تعاىل:  

 . ومتامها  الرسالة  كمال   من  يتجزأ   ال   جزء  فهي
من كل لذا كان من   منيع  حصن  اثني ا: ألهنا  التشريع،  مصادر  اثن  : ألهنا  أوال  صحيحا،  فهما  النبوية  السنة  فهم  احملتم 

شبهة ُياول املبطلون نشرها لإلخالل بعظمة هذا الدين املتني، اثلث ا: ألن يف فهمها والتمسك أبوامرها، صالح لألمة 
 مجعاء. 

البحث  هذا  ألنه "ضوابط فهم السنة النبوية وأثرها يف حتصني اجملتمع املسلم من شبهات احلداثيني    "   وموضوع   ،
اإلسالمية  اجملتمعات  يف أوساط  ينشروهنا  شبهات  وضع  خالل  مسومهم من  بث  واملالحدة  احلداثيون  نعلم ُياول  وكما 

لفهم الصحيح هو أهم عامل أساسي يف حماولة منهم خلق صورة سيئة عن اإلسالم واملسلمني، وكان فهم السنة النبوية ا
 رد هذه الشبه وغريها من أفهام خاطئة مغلوطة. 

 خطة البحث. 
  . النتائج والتوصيات، مث املصادر واملراجع على أهم  اشتملت    يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة 

 : مطلبني  من ويتكون  فهمها،  وضوابط السنة   مفهوم :  األول  املبحث
 .واحلداثة  –   واجملتمع  –  والشبهة   - السنة  مفهوم  بيان:  األول  املطلب

 حها لتتم الفائدة وتكتمل املعرفة.ييف هذا املطلب وقبل اخلوض يف صلب املوضوع البد من بيان هذه املصطلحات وتوض
 أوًل  مفهوم السنة: 

: قيل  ولذلك   املستقيمة،   احملمودة   الطريقة   السنة:  األزهري  قالنكتفي بواحد منها    إطالقات،  بعدة   اللغة   يف   السنة   تطلق
 (al-Zabi>di>: Ta>ju 'l-'Aru>s, 13: 344)  احملمودة.  املستقيمة  الطريقة  أهل   من  معناه الس نة،  أهل  من   فالن 
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  وأقوال :  بعضهم  وزاد.  واخل لقية  اخل لقية   وصفاته   وتقريراته،  وأفعاله   - وسلم  عليه  للا   صلى-   النب   أقوال:  االصطالح  ويف
 وفعله،   بقوله   خاص  احلديث   أن  العلماء  بعض  ويرى  .للحديث  مرادفة  فهي  هذا  وعلى:  وأفعاهلم  والتابعني  الصحابة 

 فالسنة   هذا   وعلى   واهلم،  واملنام  اليقظة   يف   واحلركات  والسكنات  والصفات،  والتقريرات  واألفعال   األقوال  تشمل  والسنة
 (''Abu> Shuhbah: al-Wasi>t} fi> 'Ulu>m wa Mus}t}alih}u 'l-Hadi>th ''16) .احلديث  من  أعم

 وهكذا يتضح مفهوم السنة لغة وشرع ا، وإن اختلفت التعابري حبسب كل فن، إال أهنا متقاربة يف املعىن. 
 اثني ا مفهوم الشبهة: 

 وأيضا   أشكل؛:  الشيء  وش ب ه  .شبه  الشبهة  عليه، ومجع  خلطه :  تشبيها  عليه  االلتباس، يقال: شبهه  الشبهة يف اللغة:
 (al-Zabi>di>: Ta>ju 'l-'Aru>s, 13: 344)  وشيء.  شيء   بني  ساوى

 ,al-H{imyari>: Shamsu 'l-'Ulu>m)وش ب هات ش ب ه  : واجلميع  والص واب، اخلطأ فيه ي تيق ن  ل ما: األمر من والش ب هة

 . Ibn Ma>jah, 2: 1318))   « الش ب هات  عند  وق افون  املؤمنون : »احلديث   ، ويف .(3358 :6

ما   وقيل:  .ابطل  أم   هو  وحق   حرام،   أم   هو  أحالل   ي درى  فال  أمره،   التبس  ما   الشرع:  ويف  الثابت،   الشيء  يشبه  هو 
 .(Abu> H{abi>b: al-Qa>mu>s al-Fiqhi>, 1: 189 األمر  نفس  يف   بثابت   وليس

-Al-Mana>wi>: al  .ذهب  فيه  النظر  حقق  إذا  وجه  من  للحق   والباطل   للباطل   احلق  مشاهبة:  الشبهة  بعضهم  وقال

Tawqi>f 'ala Muhimma>ti 'l-Ta'a>ri>f, 1: 201). 
من خالل هذا العرض ملفهوم مصطلح الشبهة، يتبني لنا أن الشبهة مأخوذة من االشتباه وااللتباس، وهذا املعىن اللغوي 

 ه أو يلتبس ابلباطل. يقارب املعىن االصطالحي من حيث أن احلق يشتب
 اثلث ا مفهوم اجملتمع: 

مجع   اجملتمع يف اللغة:  من  اسم  :  واجلموع  الناس،   جلماعة   اسم:  أيضا  واجلمع.  الشيء  مجعت   مصدر   واجلمع:  مأخوذ 
 :<al-Fara>hi>di)وكثرته    شيء   كل   عدد :  واجلماعة  للناس،  اسم  أيضا  وهو   الناس،   جيمع   حيث   واجملمع.  الناس  جلماعة 

al-'Ayn, 1: 240).  .اسم   ".جمتمعهم  يف  عليهم  أقبل  "   جملس :  ب   اجتمع    من  مكان  واسم  اجتمع ،  من   مفعول   وهو 
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('Abdu 'l-H{ami>d 'Umar, Ah}mad Mukhta>r: Mu'jamu 'l-Lughati 'l-'Arabiyyah al-Mu'a>s}arah, 

1: 396).  
مجاعة   عام ة،   ونظم  لقوانني  خيضعون   الناس  من   مجاعة:  الب ش ري    اجملتمع  ويف الشرع: هو   روابط  تربطها  الن اس  من  أو 

 Abdu 'l-H{ami>d 'Umar, Ah}mad Mukhta>r: Mu'jamu').  واحدة  وقوانني  وتقاليد   وعادات  مشرتكة  ومصاحل

'l-Lughati 'l-'Arabiyyah al-Mu'a>s}arah, 1: 396).  
مجاعة من الناس تتشارك يف بقعة من األرض  جمتمع مأخوذ من األصل مجع، واجملتمع هو  لنا أن مصطلح  إذن يتضح 

 وتتشارك يف عادات وقوانني تضبط حياهتم، ولعل زايدة التاء على األصل أضافت معىن التشارك املراد يف التعريف. 
 

 رابع ا مفهوم احلداثة: 
-al)  قدم، واحلديث اجلديد.  مع   ذكر  إذا  داله  وتضم  قدم،  نقيض:  وحداثة  حدواث  مأخوذة من حدث  احلداثة يف اللغة:

Fayru>z Aba>di>: al-Qa>mu>s al-Muh}it}, 1: 167).  
 الغربي ة  اآلداب  يف  القدمي   على  والث ائرة  الت جديد  إىل  الد اعية  الفكري ة   احلركات   من  عدد  تطلق احلداثة على  صطالح:ويف اًل

 احلداثة   إىل   اآلن   املبدعني   من  كثري   مييل"  الث انية  العاملي ة  احلرب  بعد  خاص ة  احلديث   العرب    األدب   يف   صداها   هلا   وكان
دق  واترة   الت جديد  ابسم  Abdu 'l-H{ami>d 'Umar, Ah}mad Mukhta>r: Mu'jamu 'l-Lughati').  "الفن    الص  

'l-'Arabiyyah al-Mu'a>s}arah, 1: 453).  
واحلداثة متعاكسة مع املاضي ومنقطعة عنه، فهي انفصال للحديث عن القدمي، بل هي ثورة على كل قدمي مقدس أو 

واألساس  مقدس،   فالعقل  العقل،  يدركه  ال  ما  كل  معها  هتدر  الت   والعقالنية  العقل  هو  احلداثة  عليه  تقوم   الذي   غري 
أن   على   احلاكم  السلطان   هو   بل  احلداثة  أهل  معيار  هو  سلطان  كل  من  املتحرر التعريف  من  يتضح  إذن  األشياء، 

ليس  اإلسالم  فدين  بعينه،  الزائف  الباطل  هو  وهذا  سلطان  عن كل  واخلروج  قدمي  من كل  التحرر  دعاة  هم  احلداثيني 
ن، به صالح بقدمي بل هو متجدد بتجدد األزمان، ومواكب لكل حضارة يف أي مكان، ومناسب لطبيعة العيش واإلنسا

 اخللق من إنس وجان، منقذ البشرية من اخلسران، وسبب جناهتم من النريان، ودين احلق اهلادي إىل اجلنان. 
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وكل ما يهدف إليه احلداثيون هو ختلي األمة اإلسالمية عن دين احلق، والسري معهم إىل اهلاوية تت ما يسمونه التحرر، 
وأي ترر هذا وهم جند للشيطان، متبعون للهوى وما جين اإلنسان من اتباع اهلوى إال اهلوان، يومهون ضعفه القلوب 

 صلى للا عليه وسلم.  ك دين املصطفىمن شيوب وشبان، أن احلضارة والتقدم هو برت 
 املطلب الثاين: ضوابط فهم السنة النبوية الشريفة. 

أصل وأساس، وهو املفس ر للقرآن  مع القرآن املعول، وهو لعلوم اإلسالم  السنة النبوية علم الصدر األول، والذي عليه 
"، وهو العلم الذي تفجرت منه حبار العلوم  الفقهية، واألحكام الشرعية، وتزينت جبواهره التفاسري   بشهادة " ل ت بني   ل لن اس 

املبتدع  إال   يرغم  وال  الطيب،  من  اخلبيث  به  للا  مييز  الذي  العلم  وهو  الوعظية،  والدقائق  النحوية،  والشواهد  القرآنية، 
جع إليه األصويل، املرتيب، وهو العلم الذي يسلك بصاحبه هنج السالمة، ويوصله إىل دار الكرامة، فهو العلم الذي ير 

وإن برز يف علمه، والفقيه وإن برز يف ذكائه وفهمه، والنحوي وإن برز يف جتويد لفظه، واللغوي وإن اتسع يف حفظه، 
 al-Rawd} al-Ba>sim: Ibnu 'l-Wazi>r)  والواعظ املبصر، والصويف واملفسر، كلهم إليه راجعون ولرايضه منتجعون. 

al-Yama>ni>, 1: 5). 
هي   من هذه  وقطرة  فيض  من  غيض  إال  عنها  الكالم  يكون  لن  ومكانتها  أمهيتها  ذكر  يف  أسهبنا  ومهما  النبوية  السنة 

بيان  يف  الدخول  وقبل  املراد،  املعىن  وعلى  الصحيح  الوجه  على  ومفهوم ا،  منطوق ا  السنة  فهم  وتتم  توجب  لذا  حبر، 
 الت قد تول دون فهمها.   اإلشكاالتأهم  الضوابط الت ميكن أن تكون قواعد ا عامة لفهم السنة سنذكر  

 اليت قد حتول دون فهم السنة   اإلشكاًلت أهم  
 على أحداث السرية النبوية وأسباب ورود األحاديث، وشروح السلف.  اًلطالع عدم    -1

قد يرد احلديث يف واقعة أو حادثة من احلوادث، فيكون له سبب لوروده، فحني يطلع القارئ على ذلك السبب، يفهم 
اطالعه على شروح السلف مث إن احلديث منطوق ا ومفهوم ا، أكثر مما لو اطلع عليه دون أن يكون عاملا بسبب وروده، 

يته،  وفهمهم للحديث، يعد من أفضل الوسائل ملعرفة معىن احلديث فمن سبق كان أعلم لقربه من اللسان العرب، وخلري 
 ول مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم. حيث انعقد اإلمجاع على أن خري القرون القرن األ
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قال شارح خنبة الفكر: ومن املهم معرفة سبب احلديث أي ابعث وروده، قال التلميذ: يعن السبب الذي ألجله حدث 
وإن كان  فوائد كثرية،  وفيه  انتهى.  الكرمي  القرآن  نزول  سبب  يف  احلديث كما  بذلك  وسلم  عليه  تعاىل  للا  صلى  النب 

 .(al-Qa>ri>, Sharh} Nukhbat 'l-Fikr, 418) بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.العربة  

 عدم فهم أساليب اللغة العربية.   -2
أوجب كثري من العلماء لزوم معرفة اللغة ملعرفة احلديث، يقول اخلطاب: على طالب األثر أن يعرفوا من العربية ما متس 

ُيمل هذا العلم من »بنية األفعال، وجهات اإلعراب ومثل لألول حبديث:  هبم إليه احلاجة وهي أبواب ثالثة، األمساء وأ
وللثالث حبديث: ،  «...من تزوج ذات مجال ومال فقد أصاب سداد ا من عوز»وللثان حبديث:  ،  «...كل خلف عدوله

  .(al-Khat}t}a>bi>: Ghari>bu 'l-H{adi>th, 1: 55)  . «ذكاة اجلنني بذكاة أمه»

 ملذهب واًلنتصار لفكرة. التعصب    -3
إن كل فريق من املبتدعة وأصحاب الشبه، إمنا يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول للا صلى للا عليه وسلم، 
هو  وسلم  عليه  للا  صلى  حممد  به  جاء  ما  أن  يرون  شعائرها،  الظاهر  يف  ملتزمون  اإلسالم،  شريعة  يد عون  ألهنم كلهم 

ا يف الدين مال أيذن به للا ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو املتمسك احلق، غري أن الطرق تفرقت هبم بعد ذلك، وأحدثو 
 :Ba>zamu>l)  بشريعة اإلسالم، وأن احلق الذي قام به رسول للا صلى للا عليه وسلم، هو الذي يعتقده وينتحله.

al-Ishka>la>tu 'l-Mu'a>s}arah fi> Fahmi 'l-Sunnah al-Nabawiyyah, 22).  
اإلش عليه وهذا من أخطر  للا  صلى  النب  على  والكذب  الوضع  إىل  صاحبه  قد ُيمل  السنة، حىت أنه  فهم  يف  كاالت 

وسلم، واألحاديث املوضوعة هلا أسباب: منها ضرب يفعلونه انتصار ملذهبهم، وضرب يلجئون إىل إقامة دليل على ما 
آبرائهم. به   al-Hasani>: al-Duraru 'l-Bahiyyah Sharh} al-Mandhu>mah al-Bayqu>niyyah)   أفتوا 

s}121-122).   
متثل  وقد  صحيح ا،  فهم ا  الشريفة  واألحاديث  النبوية  السنة  فهم  أمام  تقف  الت  اإلشكاالت  أهم  هي  هذه  تكون  قد 
عائق ا يف حماولة معرفة ألفاظ احلديث، واملراد منه كما أراد املشرع الكرمي، وقد يكون هناك العديد من االشكاالت الت 

 ال ميكن فهم السنة النبوية، ميكن أن ندرجها تت أي عنصر من هذه العناصر الثالثة املذكورة. بسببها  
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يف  معرفة  عدم  سببه  وما كان  األول،  للعنصر  نرجعه  النبوية  السرية  وأحداث  وقائع  معرفة  عدم  سببه  إشكال كان  فأي 
م فكرة وليدة عقل متعصب، فنرجعه للعنصر اللغة نرجعه للعنصر الثان، وما كان سبب عدم فهمه هو اتباع اهلوى ودع

 الثالث. 
وذلك  التفسري،  هذا  أبن  احلكم  ويعن  معناه  وبيان  وسلم،  عليه  للا  صلى  للا  رسول  حديث  تفسري  يعن:  السنة  وفهم 
ابملعىن،  عنه  رواية  فهو  للسامع،  إبالغه  رام  الذي  وهو  من كالمه،  وسلم  عليه  للا  صلى  الرسول  قصده  ما  هو  املعىن 

شهادة عليه أبنه يعن بكالمه كذا وكذا، وتوقيع عنه يف أحكامه، وهذا أمر ال ميكن أن جيزم به إنسان إال أن ُيصل و 
على إقرار من الرسول صلى للا عليه وسلم، ولتعذر احلصول على هذا اإلقرار بعد وفاة النب صلى للا عليه وسلم، فإن 

ُيصل هبا ظن غالب أن هذا هو املعىن الذي قصده النب صلى للا عليه   السبيل إىل إدراك قصده هو مجع القرائن الت 
  .(al-'Umayr: D{awa>bit} Fahmi 'l-Sunnah, 14)  وسلم.

وهذه القرائن هي املقصودة بضوابط فهم السنة النبوية، وهي املقصود هبذا املطلب فهي غالب ا نفس شروط اجملتهد املذكورة 
 عند األصوليني. 

 
 األمور اليت ت عني على فهم السنة النبوية أهم  

: معرفة اللغة من معاين ومفردات، وتركيبات، وأساليب، وبيان  : أوًل 
يقول ابن الصالح: حق على طالب احلديث أن يتعلم من النحو، واللغة ما يتخلص به من شني اللحن، والتحريف،   

فالواجب فهم مقدمة يف أصول مقاصد   : املناويويقول      .(Ma'rifat 'anwa>'i 'Ulu>mi 'l-H{adi>th, 217 ومعر هتما
يلتبس عليه فاعل مبفعول، وال خرب أبمر حركات األلفاظ واإلعراب، حبيث ال  البد أن .  النحو حبيث مييز هبا  لذا كان 

معرفة  من  يتمكن  وإمنا  وحنوه،  الغريب  من  والسنة  الكتاب  يف  ورد  ما  تفسري  ميكنه  حبيث  العرب،  بلسان  عاملا  يكون 
تراكيبها، وما اشتملت عليه من لطائف املزااي من كان عاملا بعلم النحو، والصرف، واملعان، والبيان،   معانيها، وخواص
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حىت يثبت له يف كل فن من هذه الفنون ملكة، يستحضر هبا كل ما ُيتاج إليه عند وروده عليه، فإنه بذلك ينظر يف 
  .(al-Shawka>ni>, Irsha>du 'l-Fuh}u>l, 2: 209)الدليل نظرا صحيحا، ويستخرج منه األحكام استخراجا قواي  

 اثني ا: معرفة تواريخ األحداث واًلهتمام هبا: 
فكثري ما يورد املبطلون شبه تتعلق معرفة بطالهنا مبعرفة اتريخ احلدث وأنه قبل ما زعموه أو بعد، ولذلك أوجب العلماء 

الش وفيات  ومعرفة  ابلتاريخ،  االهتمام  تقدمي  احلديث  طالب  وال على  احلديث.  علوم  أهم  يتصل   يوخ ألنه من  سيما ما 
ابلنب صلى للا عليه وسلم وأكابر أصحابه وأئمة علماء الدين فال جيوز أن يغفل عنها مسلم فضال عن طالب العلم، 

بذلك  أحق  واملسلم  سبيلها  يف  جاهدوا  الذين  ورجاهلا  بداعيتها  قلبه  تعلق  بفكرة  ارتبط  من  -Atr: Manhaju 'l')  فإن 

Naqd fi> 'Ulu>mi 'l-H{adi>th, 144).  
 اثلث ا: معرفة فهم السلف: 

أما فهم السلف للنص فهو من األمور الت ت عني على معرفة السنة النبوية، فمن عاش حلظة ورود احلديث واستفهم عما 
ب العلم وسؤال النب صلى للا وذلك ألهنم كانوا أحرص الناس على طل   أشكل منه، أعلم ممن سواه ابملراد من احلديث، 

وألهنم أعلم بلغة القرآن الكرمي، فقد  وسلم،  عليه  صلى للا  عليه وسلم، وألهنم أحرص الناس على العمل مبا قاله النب 
نزل القرآن الكرمي بلسان العرب، جاراي  على معهودهم يف الكالم، وعادهتم يف اخلطاب، فكل من كان من لسان العرب 

كان   إدراك ا  متمكن ا  وأحسن  فهم ا  أشد  والسنة  -al-Shaykh, D{awa>bit Fahmi 'l-Sunnah al)للقرآن 

Nabawiyyah, 10-11).  
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 رابع ا: اإلحاطة مبعظم قواعد الشريعة حىت يسهل فهم النص النبوي. 
وإمنا هو حمتاج إىل إدراك من ضوابط فهم السنة معرفة القواعد األصولية، ألنه ال يكفي له فهم املعىن اللغوي الوضعي، 

العرف اللغوي، والعرف الشرعي الطارئ، الذي قد ينقل اللفظ عن معناه إىل آخر وبدون مراعاة قاعدة العرف ال ميكن 
 فهم السنة على الوجه الصحيح.

ظ العام فالعرف اللغوي هو عرف العرب يف عهد الرسول صلى للا عليه وسلم فيما يتكلمون به، فإهنم قد ي طلقون اللف
ويريدون  اخلاص  يطلقون  وقد  اخلاص،  ويريدون  العام  يطلقون  وقد  املخصص،  العام  ويريدون  ويطلقونه  العام،  ويريدون 

 العام، كما أوضح ذلك اإلمام الشافعي يف الرسالة. 
وكذلك الشأن يف عرف الشرع فإنه قد جعل خطاب الواحد مبنزلة خطاب اجلماعة، وجعل خطاب الرسول صلى للا 

استثنائهعل على  الدليل  دل  ما  إال  األمة  على  وجب  عليه  وجب  فما  األمة،  خطاب  مبنزلة  وسلم   :<al-Silmi) يه 

D{awa>bit Fahmi 'l-Sunnah, 4)..   قواعد مبعظم  اإلحاطة  من  البد  لذا كان  األصولية،  القواعد  تذكره  ما  وهذا 
-al-Si>na>wuni>: al-As}l al-Ja>mi' li i>d}a>h}i 'l-Durar al-Mandhu>mah fi> Silki Jam'i 'l)  الشرع.

Jawa>mi', 3: 38).  
 خامس ا: العلم مبقاصد الشريعة: 

وهذا يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له يف ذلك احملل وإن ل يصرح به كما أن 
الف القضية  رأيه يف  عن  سئل  إذا  وخرب أموره  ومارس أحواله  وإن ل من عاشر ملكا  فيها  يقوله  ظنه ما  على  يغلب  النية 

  .(al-Subki>: al-Ibha>j fi> Sharh} al-Minha>j, 1: 8) يصرح له به

 وهي تشمل نوعني من املقاصد:
مبثابة   - 1 وهذه  أبواب كثرية،  يف  راعاها  الشارع  جند  وإمنا  التشريع  أبواب  من  اباب  ختص  ال  الت  وهي  العامة:  املقاصد 

 الفقهية الكلية ومنها مقصد رفع احلرج، ومقصد العدل، وتزكية النفس وحنو ذلك. القواعد  
إعفاف   -2 من  النكاح  مقصود  مثل  التشريع  أبواب  من  واحد  ابب  على  إال  تنطبق  ال  الت  وهي  اخلاصة:  املقاصد 

 الزوجني، وتكثري النسل. 
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ظنية، وميكن مجع املقاصد العامة يف مقصد واحد وهو: واملقاصد العامة قطعية، أما اخلاصة فيمكن أن تكون قطعية أو  
  .(al-Silmi>: D{awa>bit} Fahmi 'l-Sunnah, 11)  " جلب املصاحل وتكثريها ودرء املفاسد وتقليلها" 

 هذه كانت أهم الضوابط الت جيب العلم هبا ألجل فهم السنة النبوية فهم ا صحيح ا. 
 

 داثيني واملالحدة، يتكون من مطلبني: املبحث الثاين: دور السنة يف رد شبه احل
 ها.لياملطلب األول: شبه احلداثيني واملالحدة وكيفية الرد ع 

يف  الشك  وإدخال  العسل،  يف  السم  دس  ذلك  من  وغرضهم  الشبه،  من  ابلعديد  املالحدة  من  وغريهم  احلداثيون  تعل ق 
عليه   للا  صلى  للا  رسول  أحاديث  حول  اإلسالمية  اجملتمعات  هواهم، نفوس  يساير  مبا  هلا  التعرض  فيحاولون  وسلم، 

وينكرون ما صح منها، ألن فكرهتم أو عقيدهتم ال تتقبلها، وهناك الكثري من الشبه الت تعرضت هلا أحاديث رسول للا 
ت هتدر صلى للا عليه وسلم، تشدقوا بقوهلم أهنا ختالف العقل، فاألساس الذي تقوم عليه احلداثة هو العقل والعقالنية ال

معها كل ما ال يدركه العقل، فالعقل املتحرر من كل سلطان هو معيار أهل احلداثة بل هو السلطان احلاكم على األشياء، 
فكل حديث وجدوه ال يتالءم مع فكرهتم وأساسهم الذي قامت عليه دعوهتم، رفضوه وحاولوا أن يشككوا فيه كي ال 

ويهدمون صرح السنة الشامخ، لكي ال ي فهم القرآن، وهبذا يكونون قد هدموا يقبله غريهم، فينتصرون لفكرهتم ودعوهتم،  
عليه  للا  صلى  للا  رسول  سنة  عن  يذب  من  هناك  دام  ما  اخلبيث،  لغرضهم  يتوصلوا  أن  وهيهات  احلق،  دين  اإلسالم 

 . وسلم ويدافع عنها
ي    -اب ن  ع م ر     : يف حديث داثيونومن الشبه اليت أوردها هؤًلء احل : ق ال  ر س ول  اّلل      -اّلل   ع ن  ه م ا    ر ض  ص ل ى اّلل     -ق ال 

 .(al-Bukha>ri>: 3:151. Muslim: 2: 638 – 639)  »إ ن  ال م ي  ت  ل ي  ع ذ ب  ب ب ك اء  أ ه ل ه  ع ل ي ه «.  :-ع ل ي ه  و س ل م  

إال    النقد: هي  »وما  يقول:  اإلسالم  ثورة  يف كتابه  شادي  أب  الدكتور  لنقد  تعرضت  الت  األحاديث  من  احلديث  هذا 
أعظم شريعة عقلية شريعة عقلية قضت على اخلرافات واألابطيل  أمثلة قليلة من كثري من صحف ينسب إىل صاحب 

 يف عصرها ووضعت األسس لتقدم البشرية املتواصل«.
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أنه هذا الكال  الرد: جهله املركب أبصول اإلسالم وتشريعه وأحكامه، والغريب  م الذي يسرده املؤلف جزاف ا يدل على 
حممد ا   أبن   و س ل م     - يعرتف  ع ل ي ه   اّلل    وجه  - ص ل ى  وما  واألابطيل،  اخلرافات  على  قضت  عقلية  شريعة  أعظم   صاحب 

ن حبياة أخرى للميت بعد موته يف قربه، هلذا ل يستسغه عقله وأنه اإلنكار؟ إن  اخلطب أعظم من هذا أن  املؤلف ال يؤم
 كيف يعذب امليت بفعل غريه وقد انقطع عمله؟ 

هو صاحب أعظم   -ص ل ى للا  ع ل ي ه  و س ل م    - ما يتغىن ابلعقل، وأن  اإلسالم هو دين العقل وأن  حممد ا  ا إن  املؤلف كثري 
الم الكرمي ُيرتم العقل كما ُيرتم البحث ...« فإذا كان اإلسالم دين العقل فهل العقل شريعة عقلية، يقول: »إن  اإلس 

 يرفض وجود احلياة األخرى؟ 
-al)  ﴾و أ ن  ل ي س  ل إل ن س ان  إ ال  م ا س ع ى﴿إن  وجه اإلنكار عنده أنه كيف يعذب امليت بعمل غريه وقد قال للا تعاىل:  

Qura>n, al-Najm,35: 39).  
املطلقات  بعض  وتقييد  العمومات  بعض  ختصيص  من  اجلمع  طريق  سلوك  يف  مانع  ال  أنه  "واجلواب  حجر:  ابن  قال 
فاحلديث وإن كان داال على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على ختصيص ذلك ببعض البكاء كما 

ل النهي عن ذلك فاملعىن على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء سيأيت توجيهه وتقييد ذلك مبن كانت تلك سنته أو أمه
  .(Ibnu H{ajar: Fath}u 'l-Ba>ri>, 3: 153) أهله من كان راضيا بذلك أبن تكون تلك طريقته"

وذهب مجهور العلماء إىل أتويل هذه األحاديث ملخالفتها للعمومات القرآنية وإثباهتا لتعذيب من ال ذنب له واختلفوا 
يل فذهب مجهورهم كما قال النووي إىل أتويلها مبن أوصى أبن يبكى عليه ألنه بسببه ومنسوب إليه قالوا: وقد يف التأو 

 كان ذلك من عادة العرب كما قال طرفة بن العبد. 
 اجليب اي أم معبد.   إذا مت فابكين مبا أان أهله * ... * ... * وشقي علي  

 قال ابن املبارك: »أرجو إن كان ينهاهم يف حياهتم أن اليكون عليه من ذلك شيء«. 
هذا هو مذهب اجلمهور وأنه ال بد من أتويل للجمع بني احلديث والعمومات األخرى، وهذا مذهب صحيح أخذ به 

التأويل فإننا نقول له: »إن  اجلماهري وبه ميكن األخذ جبميع األدلة، ولكن إذا كابر أحد هذا املذهب قائال إنه ال يقبل 
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واحلزن  واإلساءة  أهله،  من  أحد  عليه  ينوح  أن  وُيزنه  يسوءه  اقرتفوها، كما  حمظورة  أشياء  أهله  عمل  من  يؤذيه  امليت 
  .(Ghula>m Rasu>l: al-Sunnah fi> Muwa>jahat al-Aba>t}i>l, 1: 161)  عذاب« وهذا غري حمتاج إىل أتويل

ة رسول للا صلى للا عليه وسلم، يتضح لنا حقد وعداوة من يهتم بعلوم املسلمني وهو من وهبذه الشبه الطاعنة يف سن
هتم هبذا األمر اغري املسلمني، حيث ال مينعه شيء من التجرؤ والكذب واالفرتاء على دين اإلسالم ألنه يف احلقيقة ما 

رسول للا صلى للا عليه وسلم، بطريقة يوهم إىل وقد بي ت النية على النيل من االسالم، وذلك بتشكيكهم يف أحاديث  
القارئ الغري مطلع أنه انصح وانقد حمايد، ال يريد سوى البحث العلمي املظهر حلقائق األمور، واحلقيقة الصادقة الظاهرة 

على تنطوي  احليل ال  وهذه  لذلك،  جماال   فيها  جيدون  الت  األماكن  يف  مسومهم  وإفراغ  نواايهم  خبث  تظهر  من   املشرقة 
وكان لدي النبوية  السنة  فصاحتها   هفهم  وع ر ف  اللغة  يف  ملكة  ولديه  ضعيفها،  من  صحيحها  األحاديث  أبسانيد  معرفة 

 من حلنها، وكان ذو خربة بقواعد الشرع ومقاصدها، فريد تلكم الشبه ويفندها، ويبني مدى حقد وكذب كاتبها. 
ة معرفة ضوابط فهم السنة، لكي النقع يف مثل هذه الشبه فنكون من ومن هنا يتضح لنا أمهية العلم ابلسنة النبوية، وأمهي

 اخلاسرين.
 شبهة أن النب صلى للا عليه وسلم تلقى القرآن عن ورقة بن نوفل.   :الحدةومن الشبه اليت أوردها امل

احلاقدون يفرتون على النب صلى للا عليه وسلم، األكاذيب واألابطيل، ويثريون يف وجه دعوته الشبهات واملطاعن   ئما فت
 .على سبيل اإلعاقة والتثبيط

فرتاءات واألكاذيب الت تدل على سقوطهم واحندارهم يف الكذب واجلهالة، أنه صلى للا عليه وسلم ومن مجلة هذه اال
 . وتعاليم النبوة عن ورقة بن نوفل تلقى القرآن الكرمي 

 يت:كاآل الرد على هذه الشبهة
ن هذه الدعوى جمردة من الدليل، خالية من التحديد والتعيني، ومثل هذه الدعاوي ال تقبل ما دامت غري مدللة، أأوال :  

 وإال فليخربوان ما الذي مسعه حممد من ورقة؟ ومىت كان ذلك؟ وأين كان؟ 
سنة من نزوله وكان اللقاء مرة   23يعاصر ورقة التسلسل الزمن للحوادث الواردة يف القرآن الكرمي على مدى  اثنيا : ل  

واحدة، إضافة إىل أن ورقة تويف أول البعثة بعد اللقاء بثالث سنوات ورسول للا صلى للا عليه وسلم ل جيهر بدعوته 
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أو غريهم للرسول صلى للا عليه وسلم فنرى اإلجابة قد وجدت يف بعد، فأين ورقة من سؤال يسأله املشركون أو اليهود  
 ﴾ ي س أ ل ك  أ ه ل  ال ك ت اب  أ ن  ت  ن  ز  ل  ع ل ي ه م  ك ت ااب  م ن  الس م اء  ﴿  حينها وجاء القرآن يشرحها وُيدد موقفه منها كقوله تعاىل : 

(al-Nisa>, 4: 153  al-Qura>n,)    : ي  م و اق يت  ل لن اس  و احل  ج   ﴿  وكقوله
 ,al-Qura>n)  ﴾ ي س أ لون ك  ع ن  األ  ه ل ة  ق ل  ه 

al-Baqarah, 2: 189)    : م ن  ﴿وكقوله  أ ك رب    و إ ْث  ه م ا  ل لن اس   و م ن اف ع   إ مث   ك ب ري   ف يه م ا  ق ل   ر   و ال م ي س  اخل  م ر   ع ن   ي س أ لون ك  
ال ع ف و  و ي س أ    ن  ف ع ه م ا ق ل   ي  ن ف ق ون   م اذ ا  أو   ،(al-Qura>n, al-Baqarah, 2: 219)  ﴾لون ك   املؤمنون  يسأل  ما كان  كثريا  

صلى للا عليه -  اليهود أو املنافقون أو املشركون، يسألون عن أشياء يريدون فهمها أو عن أشياء يريدون تعجيز الرسول
صلى للا -  وإظهاره مبظهر عدم العارف ليضعفوا من شخصيته ومهابته، وكان نزول القرآن مفرقا يتيح للرسول   - وسلم

أن يتلقى الرد عليهم من جربيل مبا يريد للا، ولذلك جتد كثريا  يف القرآن )يسألونك( أو )يسألك الناس(   - عليه وسلم 
عشر   مخسة  حنو  )يسألونك(  بلغ  حىت  ذلك  بعد  الرد  للرسول  وجتد  وجهت  وسلم-سؤاال  عليه  للا  أوقات   - صلى  يف 

متباعدة، ونزل القرآن للرد عليها فأين هو ورقة بن نوفل من هذه األسئلة وهو الذي ل يعاصر التسلسل الزمن للحوادث 
 .نه قد تويف يف أول البعثةأإذ   ؟سنة من نزوله  23الواردة يف القرآن الكرمي على مدى 

 :وقد تدث عنها القرآن الكرمي   ؟ت بعد وفاتهأين ورقة من أحداث مت 
 فليخربان هؤالء الكذبة هل عاصر ورقة غزوة األحزاب الت تدث عنها القرآن الكرمي؟ 

 هل عاصر ورقة يوم حنني الذي تدث عنه القرآن؟ 
 هل عاصر ورقة قصة زيد الت تدث عنها القرآن الكرمي؟ 

 القرآن؟ هل عاصر ورقة حادثة اإلفك الت تدث عنها  
 هل عاصر ورقة قدوم وفد جنران والدعوة للمباهلة؟ وغري ذلك.

 :فكيف يكتبها ورقة؟ فعلى سبيل املثال  ،اثلثا : يف القرآن الكرمي آايت ال توافق عقيدة املسيحية
 فكيف ينكر القرآن صلب املسيح؟  ،إذا كان القرآن مصدره ورقة وورقة شخص نصران كما تزعمون 

املعجز القرآن  هذا  مصدر  هو  ورقة  إذا كان  الكذبة  هلؤالء  نقول  الت   ، رابعا :  احلسية  املعجزات  تلك  مصدر  عن  فماذا 
 صنعها النب صلى للا عليه وسلم بيده أمام قومه؟ 
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الوحي(، وكان قد بلغت به الشيخوخة خامسا : عندما قص عليه النب صلى للا عليه وسلم ما أصابه )أول ما نزل عليه  
أ و    :قال  ،حدها األقصى فأجابه ورقه: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى اي ليتن فيها جذعا إذ خيرجك قومك

ي  هم ر ج  ن يدركن يومك أنصرك نصرا  مؤزرا . مث ل إما أتى أحد مبثل ما جئت به إال عودي وأوذي، و   ،نعم  : قال  ؟،ُم 
ورقة   من يلبث  وجده  وسلم  عليه  للا  صلى  ما كان  ليذهب  وذلك  الزمان  من  مدة  أتخر  أي  الوحي  فرت  مث  تويف..  أن 

الروع، وليحصل له التشوق والتشوف إىل العود وهو ما مت ابلفعل ... ول تكن هذه هي املرة الوحيدة الت يتأخر فيها 
حدى إ يف    - عليه السالم    - عليه وسلم قال جلربيل  ن النب صلى للاأ نه قد أبطأ عليه غري ما مرة.. روي  أالوحي بل  

 ، فقال جربيل: "وأان كنت أشد إليك شوقا، ولكن عبد مأمور"  ،بطأ فيها: "ما جئت حىت اشتقت إليك"أاملرات الت  
ال إ هذا كل ما حدث.. ما كان اللقاء  ،  (al-Qura>n, Maryam, 19: 64) ﴾و م ا ن  ت  ن  ز ل  إ ال  أب  م ر  ر ب  ك  ﴿مث أنزل عليه:  

مث مات بعدها ورقة بفرتة قصرية ... فهل   ،جييبه  -صلى للا عليه وسلم-ب  برهة من زمان دار فيه استفسار من ورقة والن
 قد وعى خرب النبوة والقرآن يف هذا اللقاء السريع اخلاطف؟  - صلى للا عليه وسلم -يصدق من يف رأسه عقل أن حممدا  

احلنفاء يف  ةورق  لقد كان  وهو أحد  جيتمع   موحد  الذي  قصي  بن  العزى  عبد  بن  أسد  بن  نوفل  بن  ورقة  امسه:  اجلاهلية 
 .يف قصي بن كالب اجلد الرابع للنب صلى للا عليه وسلم  - صلى للا عليه وسلم-نسبه مع النب 

يف :  يقول للا  م ن   البالغة"  ابن   غرسية:    يف  "حديقة  ابن  على  فيه"رده  )أوكانت  احلن  يم  املل ة  اإلسالمية، يالعرب(  فية 
اإلايد ساعدة  بن  قس  أهلها كان  ومن  اإلبراهيمية،  عدىيوالشريعة  بىن  من  عمرو  بن  وزيد  نوفل،  بن  وورقة   ،" 

(Nawa>dir al-Makht}u>t}a>t, 1: 328) . 
عبادة   رفضوا  الذين  أصحابه  لبعض  قوله  للتوحيد  ورقة  اعتناق  على  يدل  على  "األصنام:ومما  ماقومكم  وللا  تعلمون، 

، اي قوم ؤ دين، ولقد أخط  وا احلجة، وتركوا دين إبراهيم ما حجر تطيفون به؟ ال يسمع، وال يبصر، وال ينفع، وال يضر 
-al-Bida>yah wa 'l-Niha>yah, 2: 341, wa Si>rah ibn Hisha>m, 1: 242, wa al)التمسوا ألنفسكم الدين"  

Munammaq, 175-176).  
عبادة  عن  أقوامهم  ي ثنوا  أن  أصحابه  ويدعو  السالم،  عليه  إبراهيم  دين  على  ورقة كان  أن  لنا  يتضح  النص  هذا  ومن 

 .األصنام
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العزيز يف كتابه  يقول  إذا  للا  آخ ر ون  ﴿  :وصدق  ق  و م   ع ل ي ه   و أ ع ان ه   اف رت  اه   إ ف ك   إ ال   ه   ذ ا  إ ن   ال ذ ين  ك ف ر و ا   ج آء وا   و ق ال   ف  ق د  
أ نز ل   ق ل    * يال   و أ ص  ب ك ر ة   ع ل ي ه   مت  ل ى   ف ه ي   اك ت  ت  ب  ه ا  األو ل ني   أ س اط ري   و ق ال و ا    * و ز ورا   الس م او ات  ظ ل ما   يف   الس ر   ي  ع ل م   ال ذ ي  ه  

يما    (al-qura>n, al-Furqa>n, 6: 4).  ﴾و األر ض  إ ن ه  ك ان  غ ف ورا  ر ح 

 املطلب الثاين: دور السنة النبوية يف حتصني اجملتمعات. 

علماء  من  بعدهم  ومن  الصحابة  به  عن  قد  التشريع،  أصول  من  أصل  وسلم  عليه  للا  صلى  للا  رسول  سنة  أن  تقدم 
سلم فهم ا األمة، وأن العلماء قد بذلوا جهود ا كبرية لرسم قواعد ميكن من خالهلا فهم حديث رسول للا صلى للا عليه و 

صحيح ا، والوقوف على مراده صلى للا عليه وسلم، وقد كانت هذه القواعد حمل عناية العلماء، أضفوا عليها من خالل 
 حبوثهم وتطبيقاهم ما زادها أصالة وقوة ورسوخ ا. 

مبكان،   األمهية  من  وهو  النبوية،  السنة  فهم  يف  الشطط  من  للا  أبمر  عاصم  القواعد  هبذه  هذا واألخذ  يف  أمهيته  وتزداد 
األدلة  يف  النظر  إعمال  العلمية  اجملامع  ومن  املتخصصني  من  تتاج  الت  والنوازل  املستجدات  فيه  الذي كثرت  العصر 
الشرعية للكشف عن األحكام الشرعية فيها، ومما يؤكد احلاجة جترؤ غري املتخصصني على اخلوض يف تفسري النصوص 

يتفق مع أصول الفهم الصحيح، بل خاض يف ذلك غري املسلمني، واملغرضون، وأظهروا الشرعية على غري هدى، ومبا ال  
أقواهلم وآراءهم ونشروها على صفحات الكتب والصحف، ويف وسائل اإلعالم واملنتدايت، األمر الذي يستوجب ترك 

بيان املنهج العلمي يف تفسري   العلماء واملؤسسات العلمية، وتناديها إىل دفع األضرار الناجتة عن هذا العبث، من خالل 
ثقافة  من  جزءا  املنهج  هذا  يصبح  أن   إىل  هتدف  الربامج  من  منظومة  تبن  خالل  ومن  وإظهاره،  الشرعية  النصوص 

 ,al-'Umayr: D{awa>bit} Fahmi 'l-Sunnah)  اجملتمعات املسلمة، ووسيلة لتحصني املسلمني من املفاهيم اخلاطئة.

13 – 14).  
سب خالل ما  وذلك ومن  وافرتاءهتم،  املبطلني  شبه  واجملتمع من  الفرد  يف تصني  الكبري  الدور  النبوية  للسنة  يتضح أن  ق 

 من خالل فهمها الفهم الصحيح، وميكن أن نوجز دور السنة يف تصني األمة من خالل هذه النقاط: 
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 : اتباع السنة والعمل هبا من عوامل جناة األمة  -1

 ، نعم،  (al-Mustadrak, 1: 307)  وسنت«قال عليه الصالة والسالم: »تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها: كتاب للا  
إن الذي ُيقق لنا القوة واملناعة واالزدهار، ويضمن النجاح ملا نسعى إىل تقيقه من مشاريع وأهداف، يف ُمتلف جماالت 
احلياة املادية والروحية، هو انطالقنا من قاعدة صلبة، وعقيدة أصيلة واضحة، تتخد "القرآن الكرمي مصدرا للفكر، والسنة 

للعمل"  دليال  الشريفة  -Bin Ba>di>s: Maja>li>su 'l-Tadhki>r min H{adi>th al-Bashi>r al)  النبوية 

Nadhi>r, 10).  

فهما األصالن اللذان ال عدول عنهما وال هدى إال هبما والعصمة والنجاة يف التمسك هبما فوجوب الرجوع للكتاب 
  .(al-Mana>wi>, al-Taysi>r bi Sharh} al-Ja>mi' al-S{aghi>r, 1: 447)  والسنة معلوم من الدين ابلضرورة

صن من الوقوع يف املهالك ومن تصديق الشبهات.  -2  فهم السنة ُي 

الكرمي  القرآن  دام  وما  املطهرة،  السنة  على  فهمه  يف  يتوقف  الكرمي  القرآن  وأن  خطري،  السنة  دور  نعرف أن  واألهم أن 
التطبيق   ألن  تطبيقه؛  يف  يتوقف  فإنه  السنة،  على  فهمه  يف  اثني ا؛ يتوقف  نعمل  مث  أوال   نفهم  الفهم،  عن  فرع  والعمل 

ولذلك فإن خطورة من يدعون، أو من يزعمون أبنه من املمكن أن يكتفوا ابلقرآن وحده اخلطورة أبهنم يهامجون القرآن 
  .(Manhaj dira>si>: al-Difa>' 'an al-Sunnah, 42)  نفسه هبذه املقولة 

 وت رد ابألدلة العقلية والنقلية. من خالل معرفة السنة ت فند الشبه    -3

و  السنة  حول  اإلسالم  أعداء  أاثرها  شبه  من  الشبه إكم  هذه  فن د  من  األمة  هذه  من  قي ض  للا  لكن  حلجيتها،  نكارهم 
دفاع عن السنة ))كتاب    مثلجدا  ذلك وهي كثرية    وردها ابلنصوص العقلية والنقلية ومن ذلك الكتب الت ختصصت يف 

شبه   املعاصرينورد  والكتاب  )ل     ،((املستشرقني  شهبة  أبو  سويلم  بن  حممد  بن  وم(1989حممد  يف ))  كتاب   ،  الس ن ة 
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)ضمن حبوث املؤمتر العاملي وهو:    ه (،  1422أمحد أنور سيد أمحد اجلندي )املتوىف:  ل      ((مواجهة ش ب هات االستشراق
 . حممد طاهر بن حكيم غالم رسول ل  ،  ((السنة يف مواجهة األابطيل))كذلك كتاب  . الثالث للسرية والس ن ة النبوية(

 من خالل عناوين هذه الكتب يتضح دور السنة يف الرد وإبطال شبه املنحرفني. 

 ت بني  السنة وتفص ل األحكام الشرعية الواردة يف القرآن الكرمي.  -4
تعاىل:   قوله  منها:  ذلك  على  األمثلة  من  العديد  و ه م ﴿ وهناك  األ م ن   هل  م   أ و ل ئ ك   ب ظ ل م   إ مي اهن  م  ي  ل ب س وا   و ل    آم ن وا   ال ذ ين  

قوله: )بظلم(   -صلى للا عليه وآله وسلم   -فقد فهم أصحاب النب    .(al-Qura>n, al-An'a>m, 6: 82) ﴾م ه ت د ون 
مه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغريا ولذلك استشكلوا اآلية فقالوا: اي رسول للا أينا ل يلبس إميانه بظلم؟ على عمو 

وسلم    - فقال   وآله  عليه  للا  لقمان:  -صلى  قول  إىل  تسمعوا  أال  الشرك  هو  إمنا  بذلك  »ليس  لظلم ﴿:  الشرك  إن 
  (al-Qura>n, Luqma>n, 31: 13) (al-Bukha>ri>, 5: 1071) ﴾عظيم

وللسنة أمهية يف التشريع اإلسالمي فإننا إذا أعدان النظر يف املثال املذكور فضال عن غريه مما ل ي ذكر نتيقن أنه ال سبيل 
 إىل فهم القرآن الكرمي فهما إال مقروان ابلسنة. 

ففي املثال األول فهم الصحابة »الظلم« املذكور يف اآلية على ظاهره ومع أهنم كانوا رضي للا عنهم كما قال ابن مسعود: 
 - وا يف ذلك الفهم فلوال أن النب  ؤ " أفضل هذه األمة أبرها قلواب  وأعمقها علما  وأقلها تكلفا  " فإهنم مع ذلك قد أخط 

عن خطئهم وأرشدهم إىل أن الصواب يف "الظلم" املذكور إمنا هو الشرك التبعناهم ردهم    -صلى للا عليه وآله وسلم  
 . وسنته  –صلى للا عليه وآله وسلم    - على خطئهم ولكن للا تبارك وتعاىل صاننا عن ذلك. بفضل إرشاده  

 السنة قانون إهلي ينظم معيشة البشرية.   -5

إهلية، بي نها سبحانه وتعاىل لعلمه مبصاحل البشر، فالسنة النبوية قد نظمت أحوال الفرد واألسرة   فالسنة عبارة عن إهلامات
 واجملتمع.
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الرسالة  تبليغ  من  هذا  ألن  النبوية،  السنة  به  تكفلت  الكرمي  القرآن  من  القسم  هذا  »إن  زهرة:  أبو  حممد  الشيخ  يقول 
غ الرسالة النبوية، ويفرتى على للا الكذب، فكل ما يف القرآن من احملمدية وهو معناها، ومن يعارضها إمنا يعارض تبلي

أحكام فقهية سواء أكانت تتعلق ابلعبادات أم كانت تتعلق بتنظيم اجملتمع اإلنسان الذي يبتدئ ابألسرة، ويتدرج إىل 
مث األمة وعالقة احلاكم ابحملكوم، وعالقة املسلمني بغريهم من األمم يف السلم واحل رب، كل هذا ببيان النب اجلماعات 

-Abu> Zahrah Muh}ammad: al-Mu'jizat al-Kubra> ''al)صلى للا عليه وسلم، وهو حجة علينا جيب اتباعه

Qur'a>n'', 588 – 589).  
 

 

 اخلامتة.

وبعد رحلة عميقة يف حبر السنة الزاخر ابجلواهر املكنونة، والنفائس املخزونة، حاولنا جاهدين بفضل من للا وكرمه أن 
أنخذ أْثن هذه النفائس لنضعها بني أيديكم الكرمية، مسهلني بذلك صعاب الغوص يف تلك البحار، واتسم هذا البحث 

النبوية   السنة  فهم  اجملو بضوابط  تصني  يف  األولأثرها  املبحث  يف  بني  املسلم،  السنة  : تمع   -والشبهة  - مصطلحات 
ها، مع لياحلداثيني وكيفية الرد ع  واجملتمع، كذلك وضح أهم الضوابط والقواعد لفهم السنة، وذكر بعض شبه  -واحلداثة

 بيان دور السنة وأثرها الكبري يف تصني اجملتمع اإلسالمي. 
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اس النهاية  مرفأ  على  نقف  وحنن  التوصيات واآلن  من  بعض ا  وأضفنا  معدودة،  نقاط  يف  البحث  هذا  نتائج  تخلصنا 
 واملقرتحات يف نقاط كاآليت: 

: نتائج البحث:   أوًل 

 واجملتمع.   -واحلداثة  - والشبهة  - العلم مبفهوم السنة -1
 معرفة أهم ضوابط وقواعد فهم السنة النبوية الفهم الصحيح.  -2
 كيفية الرد عليها ودحضها. التعرف على بعض شبه احلداثيني واملالحدة، و  -3
 استنتاج دور السنة النبوية وأثرها يف تصني اجملتمع املسلم من شبه احلداثيني واملالحدة.  -4

 اثني ا: توصيات البحث: 

 االهتمام بتوضيح إشكاالت فهم السنة النبوية واألسباب الت ترجع إليها.  -1
 هل فهمها وتطبيقها. اإلكثار من شرح ضوابط فهم السنة النبوية وتوضيحها، حىت يس -2
 تتبع شبه احلداثيني واملالحدة، ودحضها ابلرد املقنع والدليل الثابت شرع ا.  -3
بيان دور السنة النبوية يف صالح اجملتمع املسلم، والذب عنها مما ُياول املشككون إثباته من عدم حجيتها وغريها  -4

 من األابطيل. 
مع   -5  األحاديث، الت يصعب فهمها، وتوضع يف كتب توضحها وتبي نها. وأخريا للجامعات اإلسالمية أن جت 
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