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الفصل األول :مبادئ الشريعة اإلسالمية
المبحث الثالث :مصادر الشريعة اإلسالمية
التشريع اإلسالمي :هو مجموعة األنظمة التي شرعها هللا ت عالى لأل مة اإل سالمية في ال قرآن ال كريم ،أو في ال سنة النبو ية،
وكذلك باجتهادات الفقهاء ،فما ثبت فيه نص شرعي يقال لـه :شـريعة ،وما تقرر باالجتهاد في ضوء النص يقال له :فقه.

الم صادر أو األد لة المت فق علي ها بين جم هور العل ماء باال سـتقراء :أرب عة؛ و هي الك تاب أو ال قرآن ،وال سنة ،واإلج ماع،
والقياس.

والم صادر المخت لف في ها ال تي لم يت فق جم هور الفق هاء ع لى اال ستدالل ب ها كث يرة ،أ شهرها سبعة :و هي االستح سان،
واالستصالح أو المصالح المرسلة ،واالستصحاب ،والعرف ،ومذهب الصحابي ،وشرع من قبلنا ،وسد الذرائع.
وضابط هذا التصنيف لألدلة :هو أن الدليل إما وحي وأما غير وحي.
والوحي من هللا تعالى لرسوله محمد (ص) :إما متلو متعبَّد بتالوته ،وإما غير متلوّ في الصالة ،فإن كان وح يا ً مت لواً؛ ف هو
القرآن ،وإن كان وحيا ً غير متلو؛ فهو السنة.

وإن كان غير وحي :فإن كان رأي جميع المجتهدين في عصر فهو اإلجماع ،وإن كان إلحاق أمر بآخر في حكم الشتراكهما في الع لة
(الو صف ال ظاهر المن ضبط ا لذي ي كون مظن ّة لتحق يق الحك مة ال شرعية أو الم صلحة) ف هو الق ياس ،وإن لم ي كن شيئا ً من ذ لك ف هو
االستدالل ،وهو متنوع إلى أنواع.

واألدلة األربعة األولى التي اتفق جمهور المسلمين على االستدالل بها واجبة االتباع ،وهي المصادر األصلية ،وغيرها هي الم صادر
التبعية ،واتفقوا أيضا ً على أنها مرتبة في االستدالل بها على النحو اآلتي :القرآن ،فالسنة ،فاإلجماع ،فالقياس.
وذلك بدليل حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه الذي بعثه رسول هللا (ص) قاضيا ً إلى اليمن ،فقال له الر سول  » :ك يف تق ضي يا
معاذ إذا عرض لك قضاء؟» .قال :أقضي بكتاب هللا ،قال« :فإن لم تجد في كتاب هللا؟» قال :فبس ّنة رسول هللا ،قال« :فإن لم ت جد في
سنة رسول هللا؟» قال :أجتهد برأيي ،وال آلو (ال أقصر في االجتهاد) ،فضرب رسول اللله على صدره ،و قال« :الح مد هلل ا لذي وف ّق

رسول رسول هللا لما يرضي هللا ورسوله».
والتزم الخلفاء الراشدون بدءاً من أ بي ب كر ال صديق ر ضي هللا عنهم هذا ال منهج ،و تبعهم ال صحابة في ذ لك ،و كذلك الم سلمون من
هللا َوأَ ِطيعُوا الرَّ س ُو َل َوأُول ِي أاألَمأ ِر م ِ أن ُك أم
بعدهم ساروا على هذه الخطة المنطقية والشرعية ،لقوله تعالىَ « :يا أَ ُّي َها الَّ ِذ َ
ين َءا َم ُنوا أَ ِطيعُوا َّ َ
ك َخيأر َوأَحأ َسنُ َتْأ ِو ً
َفإِنأ َت َن َ
يال» (النساء .)59
ون ِب َّ ِ
ازعأ ُت أم فِي َشيأ ٍء َف ُر ُّدوهُ إِلَى َّ ِ
اهلل َو أال َي أو ِم أاآل ِخ ِر َذلِ َ
ُول إِنأ ُك أن ُت أم ُت أؤ ِم ُن َ
هللا َوالرَّ س ِ

والمقصود بمصادر الفقه ادلته التي يستند إليها ويقوم علي ها  ،وإن شئت ق لت  :الم نابع ال تي ي ستقي من ها  .وي سمي ا لبعض
هذه المصادر بم صادر ال شريعة أو م صادر الت شريع اإل سالمي  .ومه ما كا نت الت سمية فإن م صادر الف قه تر جع كل ها إ لى

وحي هللا  ،قرآنا كان الوحي أو سنة ،ويمكن تقسيم هذه المصادر إ لى مصادرأ صلية (الك تاب وال سنة) وم صادر تبع ية م ثل
اإلجماع والقياس.
المصادر أو األدلة الشرعية إما نقلية (أي تعتمد على الحكاية الثابتة والنقل الصحيح) وإما عقلية (مرجعها االجتهاد العقلي
ممن توافرت لديه ملكة االجتهاد).
واألدلة النقلية :هي الكتاب ،والسنة ،واإلجماع ،والعرف ،وشرع من قبلنا ،ومذهب الصحابي.

واألدلة العقلية :هي القياس ،والمصالح المرسلة ،واالستحسان ،واالستصحاب ،وسد الذرائع أو فتحها.
وكل من القسمين مفتقر إلى اآلخر ،فإن االجتهاد ال يقبل من دون االرتكاز على أساس األدلة النقلية ،واألدلة النقلية البد

فيها من التعقل والتدبر والنظر الصحيح المعتبر.

المطلب األول :المصادر األصلية للشريعة اإلسالمية

الكتاب

السنة

الكتاب
تعريف القرآن:
هو المصدر األساس للشريعة ،وهو كالم هللا تعالى المنزل على رسوله محمد بن عبد هللا (ص) بوساطة جبريل األمين؛
لفظا ً ومعنى؛ لإلعجاز به وبْقصر سورة منه ،وإثبات رسالة الرسول أنه ر سول هللا؛ لي كون د ستوراً لل ناس يعم لون به

إلى يوم القيامة ،ويتعبّدون بتالوته ،المكتوب في المصاحف ،المنقول بالتواتر (النقل الجماعي) كتابة ومشافهة جيالً عن
جيل ،المبدوء بسورة الفاتحة ،المخ توم ب سورة ال ناس ،المح فوظ من أي تغي ير أو ت بديل ،لقو له ت عالى« :إِن َّ ا َن أ
ح نُ َن َّز ألن َ ا

ِّ
الذ أك َر َوإِ َّنا لَ ُه لَ َحافِ ُ
حجأ ر  .)9وهو حجة هللا على عباده؛ ألنه من عنده يقي ناً ،ون قل إ ليهم عن هللا بطر يق
ظون» (سورة ال ِ
قطعي ال شك في صحته ،فيجب على جميع الناس العمل به واالهتداء بهديه .والدليل ال قاطع ع لى أ نه من ع ند هللا :هو
عجز الناس عن أن يْتوا بمثله ،مصداقا ً لقوله تعالىَ « :وإِنأ ُك أن ُت أم ِفي َري أ ٍ
ُور ٍة م ِ نأ ِم أثل ِ ِه
ب ِمم َّا َن َّز ألن َ ا َعل َى َعب أ ِد َنا ف َْأ ُتوا ِبس َ
َو أادعُوا ُ
ين»(البقرة )23؛ لذا قال تعالى مخاطبا ً رسولهَ « :وأَ ِن احأ ُك أم َب أي َن ُه أم ِبم َ ا أَن أ َز َل
صا ِدقِ َ
هللا إِنأ ُك أن ُت أم َ
ون َّ ِ
ش َهدَا َء ُك أم ِمنأ ُد ِ
َّ
هللا ُ َو َال َت َّت ِبعأ أَهأ َوا َءهُم» (المائدة .)49

ويتفرع عن هذا أن:
 -األحاديث القدسية التي قالها الرسول صلى هللا عل يـه و سـلم في مـا يرو يـه عـن ر بـه  ،ال ُت عـد مـن ال قـرآن ،وال تث بـت ل هـا

أحكـام القـرآن فـال يكـون في مرتبتـه في الحجيـة  ،وال تصـح الصـالة بهـا وال يتعبـد بتالوتها ..
 -تفسير سورة أو آية بْلفاظ عربية مرادفة أللفاظ القرآن دالّة علـى مـا دلّـت عليـه ألفا ظـه ال ي عـد قرآ نا ،مه ما كان مطابق ًا

للمفسَّر في داللته ألن كلمات القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند ّ
هللا .
 ترجمة سورة أو آية بلغة أجنبية غـير عربيـة ال ت عـد قرآ نا مه مـا رو عـي مـن د قـة الترج مـة  ،وت مـام مطابقت ها لل قرآن،ألن القرآن معجز بْلفاظ العربية التي أنزلت من عند ّ
هللا
والحكمة في تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب هللا تعالی کونه كما يقول العلماء جامعا لثمرة كتبه  ،بل لجم عه ث مرة جم يع
ان َح ِد ًيثا ُي أف َت َر ٰى َو ٰلَ ِكنأ َتصأ ِد َ
يق ال َّ ِذي
ص ِه أم ِعب َأرة ِألُولِي أاألَ أل َبا ِ
ص ِ
ب َما َك َ
ان فِي َق َ
العلوم  .كما أشار إلى ذلك قوله تعالى « :لَ َق أد َك َ
ون» والك تاب كان له أ ثر عم يق في الل غة العرب ية آثرا ها و هذب من
َبي َأن َي َد أي ِه َو َت أف ِ
صي َل ُك ِّل َشيأ ٍء َوه ُ ًدى َو َرحأ م َ ًة لِق َ أو ٍم ي أُؤ ِمن ُ َ
قوامها منذ نزوله  ،فلم يقتصر أثره على معنويات الدين في أذهان المسلمين ووجدانهم  ،وإنما كان أثره مشهودا في تخليد

اللغة العربية وتقويم منطقها وألفاظها وأسلوبها  ،و صهر لهجات ها المتم يزة ح يث إن أول آ ية نز لت من ال قرآن « :اق أ َر أأ
ان م َ ا ل َ أم َيعأ ل َ أم»  .ف كان هذا
ك أاألَكأ َر ُم ال َّ ِذي َعل َّ َم ب ِ أال َقلَ ِم َعل َّ َم أاإلِ أنسَ َ
ان ِمنأ َعلَ ٍق ا أق َر أأ َو َر ُّب َ
ك الَّ ِذي َخلَ َق َخلَ َق أاإلِ أن َس َ
ِباسأ ِم َر ِّب َ
االبتداء إشعارا بْن هذا الكتاب يدعو إلى العلم  ،وعنوانه هو العلم  ،وأن هذا الذي جاء به ال ي قوم إال ع لى الع لم  ،وتع لم
اإلنسان ما لم يعلم  ،وبتمام نزوله كملت الشريعة االسالمية
خصائص القرآن:
أوال -لفظ القرآن ومعناه من ع ند هللا و ليس للر سول (ص) ف يه سوى التبل يغ  .ولف ظه بل سان عر بي  ،قال ت عالى « :إِن َّ ا

ون» (اآل ية  3من سورة الز خرف ) و قال ت عالى عن ال قرآن ال كريم َ :وإِن َّ ُه لَ َت أن ِز ي ُل َربِّ
َج َع ألن َ اهُ قُرأ آن ً ا َع َر ِب ّي ً ا لَ َعلَّك ُ أم َتعأ ِقل ُ َ
ين ( ال شعراء  . ]195 -192 :وع لى هذا
ون ِم َن أال ُم أن ِذ ِر َ
ك لِ َت ُك َ
ين َن َز َل ِب ِه الرُّ و ُح أاألَ ِمينُ َعلَ ٰى َق أل ِب َ
أال َعالَ ِم َ
ان َع َر ِبيٍّ م ُِب ٍ
ين ِبلِ َس ٍ
ال تعت بر احاد يث الر سول (ص) من ال قرآن ألن ألفاظ ها لي ست من هللا وإن كا نت معاني ها موحى ب ها من هللا ت عالى ،
وترجمة القرآن إلى غير اللغة العربية ال تعتبر قرآنا .

ثانيا  -إنه نقل إلينا نقال متواترا  ،ومعنى الن قل الم تواتر هو ن قل ال قرآن عن الن بي (ص) من ق بل أ قوام ال يح صون وال
يتصور العقل تواطوهم على الكذب  ،ثم نقله عن هؤالء آخرون ال يت صور الع قل تواطرهم ع لى ال كذب  ،لك ثرة عددهم
وتباين أماكنهم  ،وهكذا حتى وصل إلينا  .التواتر متحقق في جميع مراحل نقل القرآن والن قل الم تواتر يف يد الي قين والع لم
القطعي .
ثالثا  -إنه وصل إلينا دون ز يادة أو ن قص  ،ألن هللا ت عالی تك فل بحف ظه قال عز و جل « :إِن َّ ا َن أ
ح نُ َن َّز ألن َ ا ا ِّلذ أك َر َوإِن َّ ا ل َ ُه
لَ َحافِ ُ
ون» اآلية  9من سورة الحجر
ظ َ
رابعا  -إنه معجز بمعنى أن البشر جميعا عاجزون عن اإلتيان بمثله  .وقد ثبت اإلعجاز بتحدي القرآن لل عرب الم خالفين
ت أاإلِن أ سُ
من أن يْتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة وا حدة من مث له  ،قال ت عالى « :ق ُ أل ل َ ِئ ِن اجأ َت َمعَ ِ
أ
ض َظ ِهيرً ا» اآلية  88من سورة اإل سراء « َوإِنأ
ان َبعأ ُ
ض ُه أم لِ َبعأ ٍ
ون ِب ِم أثلِ ِه َولَ أو َك َ
آن َال َيْأ ُت َ
َو أال ِ
جنُّ َعلَ ٰى أَنأ َيْ ُتوا ِب ِم أث ِل ٰ َه َذا أالقُرأ ِ
ُك أن ُت أم فِي َر أي ٍ
ين» اآل ية  23من
هللا إِنأ ُكن أ ُت أم صَ ا ِدقِ َ
ون َّ ِ
ب ِممَّا َن َّز أل َنا َعلَ ٰى َع أب ِد َنا َفْأ ُتوا ِبس َ
ُور ٍة ِمنأ ِم أثلِ ِه َو أادعُوا ش ُ َهدَا َء ُك أم م ِ نأ ُد ِ

سورة البقرة.

أنواع أحكام القرآن:
أوال :أحكام تتعلق بالعقيدة كاإليمان باهلل ورسله واليوم اآلخر وهذه هي األحكام االعتقادية
ثانيا :أحكام تتعلق بتزكية النفوس وتهذيبها وبيان األخالق القويمة الواجب التحلي بها  ،واألخالق الرديئة الواجب التخ لي
عنها  ،وهذه هي األحكام األخالقية
ثالثا :األحكام المتعلقة بْقوال وأفعال المكلفين فيما عدا النوعين السابقين  ،وهذه هي األحكام العملية و تدخل في مو ضوع
الفقه  .وهي قسمان :القسم األول  :عبادات  .القسم الثاني  :معامالت وتشمل جميع مسائل القانون العام والخاص
بيان القرآن لألحكام:

جاء بيان القرآن لألحكام على ثالثة أنواع :
النوع األول :بيان كلي أي بذكر القواعد والمبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريغ األحكام وابتنائها عليها  ،مثل :

ت َف ّ
ت لَ ُه أم ۖ َول َ أو ُكن أ َ
هللا لِ أن َ
ك ۖ ف َاعأ فُ
ظ ً ا َغل ِي َظ أال َقل أ ِ
ب َال أن َفض ُّوا م ِ نأ َح أول ِ َ
 األمر بالشورى  :قال تعالى َ « :ف ِب َما َرحأ َم ٍة ِم َن َّ ِاورأ ُه أم فِي أاألَ أم ِر ۖ َفإِ َذا َع َز أم َ
ين» اآل ية  159من سورة
هللا ُيح ِبُّ ا أل ُمت َ َو ِّكلِ َ
ت َف َت َو َّك أل َعل َى َّ ِ
هللا ۚ إِنَّ َّ َ
َع أن ُه أم َواسأ َت أغفِرأ لَ ُه أم َو َش ِ
آل عمران

هللا َيْأ
ان َوإِيت َ ا ِء ِذي أالقُرأ ب َ ٰى َو َي أنه َ ٰى عَ ِن أال َفحأ ش َ ا ِء َو أال ُم أنك َ ر َو أال َبغأ ي ۚ َي ِع ُ
أ
أ
أ
حأ
ب
ر
ُ
م
ُ
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د
ع
اإل
و
س
ظك ُ أم
َ
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 األمر بالعدل والحكم به « :إِنَّ َّ َِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس أَنأ َتحأ ُكم ُوا
هللا َيْأ ُم ُر ُك أم أَنأ ُت َؤ ُّدوا أاألَ َما َنا ِ
لَ َعلَّ ُك أم َت َذ َّكر َ
ُون» اآلية  90من سورة النحل «إِنَّ َّ َ
ت إِلَ ٰى أَهأ لِ َها َوإِ َذا َح َكمأ ُت أم ب َ ي َأن الن َّ ِ
هللا ِن ِعمَّا َي ِع ُ
صيرً ا» اآلية  58من سورة النساء
ان َس ِميعًا َب ِ
هللا َك َ
ظ ُك أم ِب ِه ۗ إِنَّ َّ َ
ِب أال َع أد ِل ۚ إِنَّ َّ َ
س إِ َّال َعلَ أيه َ ا ۚ َو َال ت َ ِز ُر
هللا أَ أبغ ِ ي َر ّب ً ا َوه َُو َربُّ ك ُ ِّل ش َ يأ ٍء ۚ َو َال َت أك ِ
 ال يسأل اإلنسان عن ذنب غيره « :قُ أل أَ َغي َأر َّ ِس بُ ك ُ ُّل َنف أ ٍ
ون» اآلية  164من سورة األنعام
ج ُع ُك أم َف ُي َن ِّب ُئ ُك أم ِب َما ُك أن ُت أم فِي ِه َت أخ َتلِفُ َ
از َرة ِو أز َر أ ُ أخ َر ٰى ۚ ُث َّم إِلَ ٰى َر ِّب ُك أم َمرأ ِ
َو ِ
ين» اآل ية  40من
هللا ۚ إِن َّ ُه َال ُيح ِبُّ الظ َّ الِ ِم َ
 العقوبة بقدر الجريمةَ « :و َج َزا ُء َس ِّي َئ ٍة َس ِّي َئة ِم أثل ُ َها ۖ َف َمنأ َع َفا َوأَصأ لَ َح ف ََْجأ ُرهُ َعل َى َّ ِسورة الشورى
اض م ِ أن ُك أم ۚ َو َال َت أق ُتل ُوا
ين آ َمن ُوا َال ت َ ْأ ُكلُوا أَم َأوالَ ُك أم َبي أ َن ُك أم ِب أال َبا ِ
ار ًة عَ نأ ت َ َر ٍ
ون ِتجَ َ
ط ِل إِ َّال أَنأ َتك ُ َ
 حرمة مال الغير « :ي َ ا أَ ُّيه َ ا ال َّ ِذ َاط ِل َو ُت أدلُوا ِب َها إِلَى أال ُحك َّ ِام لِت َ ْأ ُكلُوا
مأوالَ ُك أم َب أي َن ُك أم ِب أال َب ِ
ان ِب ُك أم َر ِحيمًا» اآلية  29من سورة النساء « َو َال َتْأ ُكلُوا أَ َ
هللا َك َ
أَ أنفُ َس ُك أم ۚ إِنَّ َّ َ
ُون» اآلية  188من سورة البقرة
اس ِب أاإلِ أث ِم َوأَ أن ُت أم َتعأ لَم َ
َف ِري ًقا ِمنأ أَ َ
مأو ِ
ال ال َّن ِ
حلَّ أ
ت لَ ُك أم َب ِهي َم ُة أاألَ أن َع ِام إِ َّال َما ُي أتل َ ٰى َعل َ أي ُك أم َغي أ َر ُم ِحل ِّي الص َّ أي ِد َوأَن أ ُت أم
ين آ َم ُنوا أَ أوفُوا ِب أال ُعقُو ِد ۚ أ ُ ِ
 الوفاء بااللتزامات َ « :يا أَ ُّي َها الَّ ِذ َهللا َيحأ ُك ُم َما ي ُِري ُد» اآلية  1من سورة المائدة
ُحرُم ۗ إِنَّ َّ َ

النوع الثاني :بيان إجمالي  ،أي  :ذكر األحكام بصورة مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل  ،ومن هذه األحكام : :
 وجوب الصالة والز كاة  :قال ت عالى َ « :وأَقِيم ُوا الص ََّال َة َوآت ُوا َّين» اآل ية  43من سورة
الزك َ ا َة َوارأ َكع ُوا م َ َع ا لرَّ ا ِك ِع َ

الب قرة ،و لم ي بين ال قرآن عدد رك عات ال صالة وكيفيت ها ،ف جاءت ال سنة بتف صيل ذ لك  ،قال عل يه ال صالة وال سالم :
ِّ
ت الصَّالةُ
فليؤذنأ لكم أ ح ُد ُكم» .ا لراوي :ما لك بن ال حويرث | الم حدث :ا بن
«صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي فإذا
حضر ِ
َ

الملقن | متفق على أصله المصدر :البدر المنير الصفحة أو الرقم ، 3/307 :وكذلك جاءت السنة بيان أحكام الز كاة
وتحديد مقاديرها وأنصبتها
 و جوب ال حج  :قالى ت عالى« :فِ ي ِه آي َ ات َب ِّين َ ات َمق َا ُم إِب َأرا ِهي َم ۖ َوم َ نأ َت م َ ِن
اس ح ِ ُّج أال َبي أ ِ
ان آ ِمن ً ا ۗ َو ِ َّ ِ
دَخل َ ُه ك َ َ
هلل َعل َى الن َّ ِ
اع إِلَ أي ِه َس ِب ً
ين» اآل ية  97من سورة آل ع مران ،ف جاءت ال سنة بتف صيل
هللا َغن ِيٌّ عَ ِن أالعَ الَ ِم َ
اسأ َت َط َ
يال ۚ َوم َ نأ َكف َ َر ف َإِنَّ َّ َ
س َككم .ا لراوي | - :الم حدث :ا بن المل قن | صحيح
وبيان الحج واركانه  ،قال عليه الصالة والسالم  - :خذوا عن ِّ ي منا ِ
المصدر :غاية المْمول  ،الصفحة أو الرقم30 :

صاصُ فِي أال َق أتلَى ۖ أالحُرُّ ِب أالحُرِّ َو أال َع أب ُد ِب أال َعب أ ِد َو أاأل ُ أنث َ ٰى
 إيجاب القصاص  :قال تعالىَ « :يا أَ ُّي َها الَّ ِذ َين آ َم ُنوا ُك ِت َ
ب َعلَ أي ُك ُم أالقِ َ
ك َت أخفِيف ِمنأ َر ِّب ُك أم َو َرحأ َمة ۗ َفم َ ِن اعأ ت َ دَ ٰى
ِب أاأل ُ أن َث ٰى ۚ َف َمنأ ُعفِ َي لَ ُه ِمنأ أَ ِخي ِه َشيأ ء َفا ِّت َباع ِب أال َمعأ رُو ِ
ان ۗ ٰ َذلِ َ
ف َوأَدَاء إِلَ أي ِه ِبإِحأ َس ٍ
ك َفلَ ُه َع َذاب أَلِيم» اآلية  178من سورة البقرة ،فجاءت السنة لبيان أحكام القصاص وشروطه
َبعأ َد ٰ َذلِ َ
ُون إِ َّال َكم َ ا َيق ُو ُم ال َّ ِذي َي َت َخبَّط ُ ُه الش َّ ي َ
أطانُ م ِ َن أالم َ سِّ ۚ
ون الرِّ َبا َال َيقُوم َ
ين َيْأ ُكل ُ َ
 حل البيع وحرمة الربا  :قال تعالى« :الَّ ِذ َك ِبْ َ َّن ُه أم َقالُوا إِ َّن َما أال َب أي ُع ِم أث ُل الرِّ َبا ۗ َوأَ َح َّل َّ
ف َوأَ أم ُرهُ
هللاُ أال َبي َأع َو َحرَّ َم الرِّ َبا ۚ َف َمنأ َجا َءهُ َم أو ِع َظة ِمنأ َر ِّب ِه َفا أن َت َه ٰى َفلَ ُه َما َسلَ َ
ٰ َذلِ َ
هللا ۖ َو َمنأ َعا َد َفُْو ٰ
ك أَ
َ
َّ
صأ
ون» اآل ية  275من سورة الب قرة ،ف جاءت ال سنة لب يان الب يع
ن
ال
ابُ
ح
ئ
ل
ِ
ار ۖ ه ُ أم فِيه َ ا َخال ِ ُد َ
َ
َ
إِلَى َّ ِ
ِ
الحالل والبيع الحرام والمقصود بالربا
النوع الثالث  :بيان تفصيلي  ،أي  :ذكر األحكام بصورة تفصيلية ال إجمال فيها  ،مثل:
أنصبة الورثة  ،وكيفة الطالق وعدده وكيفية اللعان بين الزوجين  ،والمحرمات من النساء في النكاح  ،وبعض العقوبات
وهي المسماة بالحدود كحد الزنا والسرقة  ،وغير ذلك من األحكام التفصيلية في القرآن .

السنة
تعريف السنة:

هللا الَّت ِي ق َ أد َخل َ أ
ت
السنة في اللغة الطريقة المعتادة التي يتكرر العمل بمقتضاها وبهذا المعنى جاء في القرآن الكريم «س ُ َّن َة َّ ِ
هللا َت أب ِد ً
يال» اآلية  23من سورة الفتح
ِمنأ َق أب ُل ۖ َولَنأ َت ِج َد لِ ُس َّن ِة َّ ِ

وفي االصطالح الشرعي  ،يراد بالسنة  :ما صدر عن النبي (ص) غير القرآن من قول او فعل أو تقرير
الدليل على حجية السنة وأنها مصدر للتشريع:
 - 1التصريح بأن النبي ال ينطق عن الهوى وإنما هو و حي من هللا  ،و ما كان من ع ند هللا ي لزم اتبا عه  ،قال ت عالى
صا ِح ُب ُك أم َو َما َغ َو ٰى َو َما َي أن ِط ُق عَ ِن أاله َ َو ٰى إِنأ ه َُو إِ َّال َو أ
ُوح ٰى َعلَّم َ ُه ش َ ِدي ُد أالق ُ َو ٰى» اآل ية
حي ي َ
ض َّل َ
« َوال َّنجأ ِم إِ َذا َه َو ٰى َما َ

من  1إلى  5من سورة النجم.
ين» اآل ية  32من
هللا َال ُيحِبُّ أال َكا ِف ِر َ
هللا َوالرَّ سُو َل ۖ َفإِنأ َت َولَّ أوا َفإِنَّ َّ َ
 - 2األمر بطاعة الرسول  :قال تعالى « :قُ أل أَ ِطيعُوا َّ َ

سورة آل عمران

ك َعل َي ِأه أم َحفِيظً ا»
 - 3جعل طاعة الرسول طاعة هللا  :قال تعالىَ « :منأ ي ُِط ِع الرَّ سُو َل َف َق أد أَطَ َ
هللا ۖ َوم َ نأ ت َ َولَّ ٰى َفم َ ا أَرأ سَ أل َنا َ
اع َّ َ
اآلية  80من سورة النساء

 . 4األمر باتباع ما بانينا من الرسول  :قال تعالىَ « :ما أَ َفا َء َّ
ُول َول ِ ِذي أالقُرأ ب َ ٰى
هللاُ َعلَ ٰى َرسُولِ ِه ِمنأ أَهأ ِل أالق ُ َر ٰى َفلِل َّ ِه َولِلرَّ س ِ
ون ُدولَ ًة ب َ ي َأن أاألَ أغ ِني َ ا ِء م ِ أن ُك أم ۚ َوم َ ا آت َ ا ُك ُم الرَّ س ُو ُل َفخُ ُذوهُ َوم َ ا َنه َ ا ُك أم َعن أ ُه ف َا أن َتهُوا ۚ
يل َكيأ َال َي ُك َ
أن الس َِّب ِ
ين َواب ِ
َو أال َي َتا َم ٰى َو أال َم َسا ِك ِ
ب» اآلية  7من سورة الحشر
هللا َش ِدي ُد أال ِع َقا ِ
هللا ۖ إِنَّ َّ َ
َوا َّتقُوا َّ َ
ين آ َمن ُوا أَ ِطيع ُوا
 - 5وجوب رد المتنازع فيه إلى هللا  :أي إلى كتابه وإلى الرسول أي إلى سنته  ،قال تعالى َ « :يا أَ ُّي َها الَّ ِذ َ
هللا َوأَ ِطيعُوا الرَّ سُو َل َوأُولِي أاألَ أم ِر ِم أن ُك أم ۖ َفإِنأ َت َن َ
اهلل َو أالي َ أو ِم أاآلخ ِ ِر ۚ
ون ب ِ َّ ِ
هللا َوالرَّ سُو ِل إِنأ ُك أن ُت أم ُت أؤ ِم ُن َ
ازعأ ُت أم فِي َشيأ ٍء َف ُر ُّدوهُ إِلَى َّ ِ
َّ َ
ٰ
ك َخيأر َوأَحأ َسنُ َتْأ ِو ً
يال» اآلية  59من سورة النساء
َذلِ َ
ون َحت َّ ٰى
ِّك َال ي أُؤ ِمن ُ َ
 - 6و جوب تح كيم الر سول في ما يح صل ف يه اال ختالف وق بول ما يح كم به  :قال ت عالى« :ف َ َال َو َرب َ

ضي َ
أت َو ُي َسلِّمُوا َتسأ لِيمًا» اآلية  65من سورة النساء
ج ُدوا فِي أَ أنفُ ِس ِه أم َح َرجً ا ِممَّا َق َ
ي َُح ِّكمُو َ
ك فِي َما َش َج َر َب أي َن ُه أم ُث َّم َال َي ِ
ضى َّ
هللاُ َو َرس ُولُ ُه
ان لِم أُؤ ِم ٍن َو َال ُم أؤ ِم َن ٍة إِ َذا َق َ
 - 7ال خيار للمسلم فيما قضی به هللا أو قضى به رسوله  :قال تعالىَ « :و َما َك َ
ض َال ًال م ُِبي ًنا» اآلية  36من سورة األحزاب
ض َّل َ
هللا َو َرسُولَ ُه َف َق أد َ
أَ أمرً ا أَنأ َي ُك َ
ون لَ ُه ُم أال ِخ َي َرةُ ِمنأ أَ أم ِر ِه أم ۗ َو َمنأ َيعأ ِ
ص َّ َ

أنواع السنة:
أوال :أنواع السنة باعتبار سندها
اوال  :سنة متواترة  :وهي ما رواها عن النبي (ص) جمع ال يتصور العقل توا طؤهم ع لى ال كذب وال يح صي عددهم ،

ثم نقلها عنهم جمع بهذه الصفة أيضا حتى بلغتنا ،ومن هذا النوع ال سنن العمل ية ال تي بي نت م قادير الز كاة وأف عال ال حج ،
والصالة وأركانها  .وهذه تفيد العلم اليقيني .

ثانيا  :سنة مشهورة :وهي ما رواها عن النبي (ص) واحد أو اثنان  ،أي  :عدد ال يبلغ حد التواتر  ،ثم اشتهرت فنقلها
جموع التواتر في عصر التابعين وتابعي التابعين وهذا النوع من السنة يفيد العلم اليقي ني ع ند الحنف ية  ،ول كن دون الي قين

بالسنة المتواترة.
ثالثا :سنة آحاد  :وهي ما يرويها عن النبي (ص) عدد لم يبلغ حد التواتر ولم تشتهر فيما بعد  ،أي  :هي ما لي ست سنة
متواترة وال مشهورة  ،وهذا النوع يفيد العلم الظني الراجح بصحة نسبتها إلى النبي (ص) ويلزم العمل بها

ثانيا :أنواع السنة باعتبار حقيقتها
 )1ـ السنة القولية :وهي األحاديث التي قالها الرسول في مخت لف األ غراض والمناسب سات ،م ثل قو له في ما رواه الب خاري
ومسلم« :إنما األعمال بالنيات ،وإن ما ل كل ا مرئ ما نوى» ،وقو له في ما رواه أح مد وا بن ما جه وغيره ما« :ال ضرر وال

ضرار».
 )2ـ الس ّنة الفعل ية :هي األف عال ال تي فعل ها الر سول (ص) كْداء ال صلوات الخ مس ،وأداء شعائر ال حج ،وق ضائه ب شاهد

واحد ويمين المدعي.
 )3ـ الس ّنة التقريرية :هي ما أقره النبي (ص) صراحة ،أو سكت عن إنكاره بعد أن حدث أمامه أو في ع صره ،وع لم به،

أو ظهر منه ما يد ّل على استحسانه والرضا به ،مثل إقراره أكل الضبّ على مائدته ،واستبشاره بحكم ال قائف (ا لذي ي عرف
اآلثار) الذي حكم بْن أقدام أسامة من أقدام زيد بن حارثة ،فتكون القيافة طريقا ً إلثبات النسب.

أنواع األحكام اليت جاءت بها السنة:
النوع األول  :أحكام موافقة ألحكام القرآن ومؤ كدة ل ها ،م ثل حديث « :ال ي حل مال ا مرئ م سلم إال بط يب من نف سه» فإ نه
اض م ِ أن ُك أم ۚ َو َال
ين آ َمن ُوا َال ت َ ْأ ُكلُوا أَم َأوالَ ُك أم َبي أ َن ُك أم ِب أال َبا ِ
ار ًة عَ نأ ت َ َر ٍ
ون ِتجَ َ
ط ِل إِ َّال أَنأ َتك ُ َ
موافق و مؤكد لقوله تعالى « :ي َ ا أَ ُّيه َ ا ال َّ ِذ َ
ان ِب ُك أم َر ِحيمًا» ( النساء  ، ) 29 :ومثله أيضا ما جاء في السنة من الن هي عن ع قوق الوا لدين و شهادة
هللا َك َ
َت أق ُتلُوا أَ أنفُ َس ُك أم ۚ إِنَّ َّ َ
األمر وقتل النفس بغير حق ونحو ذلك مما ورد في القرآن وجاء مثله في السنة.

النوع الثاني  :أحكام مبيئة ومفصلة لمجمل ال قرآن ،من ذ لك ال سنة ال تي بي نت م قادير الز كاة وم قدار ال مال الم سروق ا لذي
تقطع به يد السارق .

النوع الثالث  :أحكام مقيدة لمطلق الكتاب أو مخصصة لعامه  .فمن األحكام ما يرد في القرآن مطلقا فتقيده السنة أو يْتي عاما
تخصصه السنة فمن األول قطع يد السارق جاءت مطلقة فقيدتها ال سنة بالر سغ  ،أي  :تق طع ال يد من الر سغ  ،و من ال ثاني ما
ورد عامة مثل تحريم الميتة قال تعالى « :حُرِّ َم أ
ت َعلَ أي ُك ُم أال َم أيت َ ُة َوا ل َّد ُم َولَ أ
هللا ب ِ ِه» [ الما ئدة ، ] 3 :
ح ُم أال ِ
ير َوم َ ا أُه ِ َّل لِ َغي ِأر َّ ِ
خ أن ِز ِ
ول كن ا ستثنى من ها مي تة الب حر  .قال عل يه ال صالة وال سالم عن الب حر  ( :هو الط هور ماؤه ال حل ميت ته)  ،أي  :إن ال سنة
خصصت الميتة بغير ميتة البحر )

النوع الرابع  :أحكام جديدة لم يذكرها القرآن ؛ ألن ال سنة م ستقلة بت شريع األح كام  ،وإن ها كالقرآن في ذ لك  ،و قد ث بت ع نه
عليه السالم أنه قال  « :اال وإني أوتيت القرآن ومثله معه»  ،أي  :أوتيت القرآن وأوتيت مثله  .اي  :السنة  -في وجوب اتباع

احكامها  .و من هذا ال نوع ت حريم الح مر األهل ية وت حريم أ كل كل ذي ناب من ال سباع ومخ لب من الط ير  ،و كالحكم ب شاهد
ويمين ،ووجوب الدية على العاقلة و ميراث الجدة ونحو ذلك
مرتبة السنة يف اإلحتجاج بها:
ال خالف في أن السنة مصدر للتشريع كما قدمنا  ،ولكن رتبنها في ذلك تالية لرتبة الكتاب  ،بمعنى أن االحتجاج بالكتاب م قدم
ع لى االحت جاج بال سنة  ،وأن المجت هد ي فتش عن الح كم في الك تاب أوال ؛ فإن و جده أ خذ به وإن لم ي جده ت حول إ لى ال سنة
ليتعرف على الحكم فيها .
ودل على هذا الترتيب ما روي عن النبي (ص) أنه قال لمعاذ بن جبل رضي هللا عنه لَمَّا بعثه النبيُّ صلَّى هللاُ عل يه و سلَّم إ لى
ج أد؟ قال :فب ُسنة رسول هللا ،قال :فإن لم
اليمن ،قال :كيف تقضي إذا ع ُِر َ
ض عليك قضاء؟ قال :أقضي بكتاب هللا ،قال :فإن لم ت ِ
صدره وقال :الحمد هلل الذي وفق رسو َل رسولِه لِما يُر ضي ر سو َل
تجد؟ قال :أجته ُد رأيي ،فضرب النبي صلَّى هللا ُ عليه وسلَّم
َ
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انتهت حصة هذا اليوم ونلتقي في الحصة القادمة

للتواصل معي :اكتبوا التعليقات اسفل الفيديو
أو ارسلوا تعليقاتكم اسئلتكم عبر البريد االلكتروني:
choaibi.ump@gmail,com

ذ,املصطفى الغشام الشعييب

أستاذ التعليم العالي مساعد باحث يف
القانون اخلاص بالكلية املتعددة
التخصصات بالناظور

