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 ال تعارض السنة بقول فالن وفالن
 ".سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحق أن يؤخذ هبا من سنة عمر:"عائشة اهنع هللا يضر أم املؤمنني قالت 

 .( )"سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحق أن تتبع :"بن عبد هللا بن عمر  قال ساملو 

  .( )"ليس الدين الرأي ولكنه السمع:"وقال عطاء 

 .( )"نه ال رأي ألحد مع سنة سنها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصإ:"كتب عمر بن عبد العزيز إىل الناس و 
كان جربيل ينزل على :"قال حسان بن عطية : ألنه وحي من هللا  واحلديث حجة بنفسه؛

 .( )"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلسنة كما ينزل عليه ابلقرآن ويعلمه إايها كما يعلمه القرآن
ليس من الناس أحد بعد رسول هللا إال وقد أخذ من قوله وترك لقول غريه :"قال الشافعي و 

 . ( )"وال جيوز يف قول رسول هللا أن يرد لقول أحد غريه من أصحاب رسول هللا،
ليس ألحد و ...   يتبت بنفسه ال بعمل غريه بعدهحديث رسول هللا:"وقال أيًضا رمحه هللا 

 .( )"مع رسول هللا أمٌر، وأن طاعة هللا يف اتباع أمر رسول هللا

  .( )"ن احلق إذا الح وتبنين مل َيحْتحْج إىل شاهد يشهد بهأ"وذلك 
ال يلتفت إىل اآلراء ولو قويت مع وجود سنة ختالفها وال يقال  :"قال احلافظ ابن حجر يف و 

 .( )"كيف خفي ذا على فالن وهللا املوفق
حنن ترجح لدينا ما ذهب إليه اجلمهور ال ألين مجهوري :"قال دمحم انصر الدين األلباين و 

 .( )"وإمنا ألن الدليل الذي رأيته يف صحيح البخاري ويف غريه ألزمين أبن أكون مع اجلمهور هاهنا
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