
 عموم الحديث في مادة المحاضرة االولى
====================== 

 واًل : تعريف السنة لغة واصطالحًا:أ
 السنة في المغة: ىي الطريقة والسيرة حسنة كانت أم سيئة. 

من قول أو فعل أو تقرير أو صفة  السنة في االصطالح: ما ُأضيف إلى النبي 
سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة ام بعدىا وىي بيذا المعنى  أو ِخْمقية أو ُخُمقية

 . ترادف معنى الحديث عند المحدثين وىي الحجة الثانية عند المحدثين 
 ثانيًا: مكانة السنة في التشريع اإلسالمي: 

السنة ىي األصل الثاني من أصول التشريع اإلسالمي، بعد القرآن الكريم، وىي  
حجة يجب العمل بيا باتفاق المسممين، وقد دلَّ عمى مكانتيا وحجيتيا القرآن 

َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع المََّو َوَمْن َتَولَّى قول اهلل تعالى:، فمن القرآن والسنة
السنة عمى حجيتيا فكثيرة ، أما األدلة من [08]النساء:اَك َعَمْيِيْم َحِفيظاً َفَما َأْرَسْمنَ 

:"تركت فيكم أمرين لن تضموا ما تمسكتم  أنو قالومنيا ما روي عن رسول اهلل 
 كتاب اهلل وسنة نبيو". -بيما 

والسنة المطيرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقرآن الكريم؛ وذلك ألنيا وحي من عند 
 ، ويتضح ىذا االرتباط إذا عممنا أن السنة ليا ثالثة أحوال من القرآن الكريم:اهلل

 ومن أمثمتيا: السنة المؤكدة لمقرآن الكريم: : األول
 األمر بأركان اإلسالم في القرآن والسنة.

 أكل أموال الناس بالباطل في القرآن والسنة . النيي عن
 صور ذلك البيان:ومن :السنة المبينة لمقرآن الكريم : الثاني

بيان المجمل: ومثالو األمر المجمل بالصالة في القرآن، والبيان المفصل  -1
 ألوقاتيا وأركانيا وغير ذلك في السنة.

السارق في القرآن، وردت السنة : ومثالو األمر المطمق بقطع يد تقييد المطمق -2
 بتقييده بقطع اليد من المفصل.

الميراث العامة في القرآن، ورد في السنة تخصيص العام: ومثالو أحكام  - 3
 التخصيص بعدم توريث القاتل.



توضيح المشكل: ومثالو ما ورد في القرآن من أن األمن مختص بمن ال يظمم،  -4
يضاحو ورد في السنة بتوضيح معنى الظمم وتفسيره بالشرك.  وا 

 ومن أمثمتيا: السنة المستقمة بالتشريع: : الثالث
 المرأة وعمتيا وخالتيا.تحريم الجمع بين 

 تحريم لبس الذىب والحرير عمى الرجال.
 ثبوت السنة:

 َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَيَوى )(  ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى  قال عز وجل: 
 َوَأنَزَل المَُّو َعَمْيَك الِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعمََّمَك َما َلْم َتُكن َتْعَممُ وقال تعالى: 

: "أال إني ُأوتيت القرآن ومثمو معو ، أال ال يوشك رجل شبعان قال رسول اهلل 
عمى أريكتو يقول: عميكم بيذا القرآن ، فما وجدتم فيو حالاًل فأحموه ، وما وجدتم 

ن ما حرم رسول اهلل كما حرم اهلل"  فيو حرامًا فحرموه ، أال وا 
 فضل السنة والحث عمى حفظيا وتبميغيا:

 م والجاىمية تعم جميع أنحاء المعمورة، فكانت أول كممة في الوحي )اقرأجاء اإلسال
واستمر األمر بالعمم بعد )اقرأ( فكان تتابع اآليات واألحاديث في الحث عمى   )

:"بمغوا عني ولو آية"، قال  طمب العمم والتزود منو، والحث عمى نشره وتبميغو
 ما سمع فرب مبمَّغ أوعى من سامع".:"نضر اهلل امرأ سمع منا شيئا فبمغو كوقال 
:"مثل ما بعثني  اهلل بو من اليدى والعمم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا وقال 

فكان منيا نقية قبمت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثير وكانت منيا أجادب أمسكت 
 الماء فنفع اهلل بيا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منيا طائفة أخرى إنما
ىي قيعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقو في دين اهلل ونفعو ما 
بعثني اهلل بو فعِمم وعمَّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ىدى اهلل الذي 

 أرسمت بو" 
 ثالثًا: مراحل تدوين السنة:

وليذه األىمية والمكانة لمسنة النبوية حرص الصحابة رضوان اهلل عمييم في   •
بنشرىا وروايتيا في مجتمعاتيم  عمى حفظ السنة في صدورىم وقامواعيد النبي 

 التي سكنوىا.



 حياتيم. كما وحرصوا عمى تطبيقيا والوقوف عند حكميا في حوادثيم وأمور  •
 بسبب:حيث لم تكن السنة مدونة في كتب وذلك  •
 .  عدم انتشار الكتابة حينئذ (1
 عدم اختالطيا بالقرآن الكريم .  (2
من كذب عمي متعمدا، فميتبوأ مقعده »التزام الصحابة بالحديث النبوي الشريف  (3

 « .من النار
حيث كانت السنة محفوظة في صدور العدول  عدم الحاجة إلى التدوين (4

يتحرون ويتثبتون عند رواية الضابطين األمناء من الصحابة والتابعين ممن كانوا 
 .  حديث عن النبي أي

عبد اهلل لمنو بإذن ذلك و النبي ألحاديث كان ىناك تدوين غير رسمي  ولكن 
 . بن عمرو بن العاص

 «.الَِّذى َنْفِسى ِبَيِدِه َما َيْخُرُج ِمْنُو ِإالَّ َحقٌّ  اْكُتْب َفوَ : ”  قال لو النبي  حيث
اكتبوا لي يا ”فقال:  كما وورد أن رجاًل من  أىل اليمن سمع خطبة لمنبي 

 ) اكتبوا ألبي شاه (.رسول اهلل فقال رسول اهلل 
كتب إلى المموك واألمراء في جزيرة العرب وغيرىا كتبًا يدعوىم كما ثبت أن النبي 

ا أن ال يقرؤوىا إلى اإلسالم، كما كان يرسل مع بعض أمراء السرايا كتبًا يأمرىم فيي
 إال بعد أن يجاوزوا موضعًا معينًا. 

  اما التدوين الرسمي فكان بعد الفتوحات اإلسالمية وخشية ضياع السنة بعد
استشياد الكثير من الصحابة فأصبحت الحاجة الماسة لتدوين السنة فكان ىذا 

ىـ (  99التدوين في عيد الخميفة عمر بن عبد العزيز الذي ولي الخالفة سنة ) 
 . وقام بتدوين السنة عمى رأس المائة األولى لميجرة 

 


