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 سمِّ.
حمــد و�ــارك علــى نبینــا م: أحســن هللا إلیــك. الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم طالــب

 وعلى آله وصحبه أجمعین.
لى نبینـا ع"�سم هللا الرحمن الرحیم، وصلى هللا  :-رحمه هللا تعالى-أما �عد، فیقول الشاطبي 

 .محمد وآله وصحبه وسلم، الدلیل الثاني: السنة"
 . عني �عد الدلیل األول وهو القرآن�

 :"و�تعلق بها النظر في مسائل طالب:
 -لمصـلى هللا علیـه وسـ-ولى: �طلق لفظ السنة على مـا جـاء منقـوًال عـن النبـي المسألة األ  

علیـه -على الخصوص، مما لم ُینص علیه في الكتاب العز�ز؛ بل إنما ُنص علیه مـن جهتـه 
فیقــال:  �ــان بیاًنـا لمــا فــي الكتـاب أو ال. و�طلــق أ�ًضــا فـي مقابلــة البدعــة، -الصـالة والســالم

، �ـان ذلـك -صلى هللا علیـه وسـلم-لى وفق ما عمل علیه النبي فالن على سنة، إذا عمل ع
ن مما ُنص علیه في الكتاب أو ال. و�قال: فالن علـى بدعـة، إذا عمـل علـى خـالف ذلـك، و�ـأ

جهـة، هذا اإلطالق إنما اعُتبر فیه عمل صاحب الشر�عة، فُأطلق علیه لفظ السـنة مـن تلـك ال
 و�ن �ان العمل �مقتضى الكتاب.

و لـم ا لفظ السنة على ما عمل علیه الصحا�ة، ُوجد ذلـك فـي الكتـاب أو السـنة أو�طلق أ�ًض  
ن نهم أو مـیوجد؛ لكونه اتباًعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقـل إلینـا، أو اجتهـاًدا مجتمًعـا علیـه مـ

ْمل حَ خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أ�ًضا إلى حقیقة اإلجماع من جهة 
ا اقتضـاه النظـر المصـلحي عنـدهم، فیـدخل تحـت هـذا اإلطـالق: المصـالح الناس علیـه حسـبم

المرسلة واالستحسان، �ما فعلوا في حد الخمـر، وتضـمین الصـناع، وجمـع المصـحف، وحمـل 
�ـدل و الناس على القراءة �حرف واحد من الحروف السبعة، وتدو�ن الدواو�ن، وما أشبه ذلك. 

ن علـیكم �سـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدی«: -سـالمعلیـه الصـالة وال-على هـذا اإلطـالق قولـه 
 ."»المهدیین

لیل في الدلیل الثاني وهو السنة، �عـد أن أنهـى الكـالم علـى الـد -رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
األول وهــو القــرآن، وهــذا الترتیــب �اعتبــار أن القــرآن هــو المصــدر األول مــن مصــادر التشــر�ع، 

منهــا القطعــي فث الثبــوت، فــالقرآن �لــه قطعــي، وأمــا الســنة والســنة المصــدر الثــاني. هــذا مــن حیــ
علیـــه  -وأمـــا فـــي لـــزوم العمـــل �مـــا ثبـــت عنـــه ومنهـــا الظنـــي؛ فلـــذلك تـــأخرت رتبتهـــا عـــن القـــرآن.

، فهــو الزم �العمــل �ــالقرآن، و�ن �ــان �عضــهم یــرى أنهــا دونــه فــي ذلــك، �مــا -الصــالة والســالم
 ه في الرتبة.قرروا في أن السنة ال تنسخ القرآن ألنها دون

مـن قـول أو فعـل أو تقر�ـر أو وصـف،  -علیـه الصـالة والسـالم-وعلى �ل حال: مـا ثبـت عنـه  
ألنــه  ؛-علیــه الصــالة والســالم-وزاد �عضــهم الهــم، �ــل هــذا ممــا یلــزم العمــل �ــه، مــا ثبــت عنــه 
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علـیكم �سـنتي وسـنة «سنة. وما ثبت عن خلفائه الراشـدین �ـذلك سـنة؛ لداللـة الـنص علـى ذلـك: 
. -علیــه الصــالة والســالم-، فاكتســبوا الشــرعیة مــن نصــه »خلفــاء الراشــدین المهــدیین مــن �عــديال

، إلـى -علیـه الصـالة والسـالم-لو فعل أحد �حضرته �كتسب الشرعیة من إقـراره  ،و�ذلك اإلقرار
آخــره. هــذا مــن حیــث اإلطــالق األول؛ ولــذا إذا قــال الصــحابي: مــن الســنة، فلــه حكــم الرفــع؛ ألن 

علیـه الصـالة -ال سـیما فـي األحكـام الشـرعیة ال �طلقـون السـنة إال علـى مـا جـاء عنـه الصحا�ة 
-و�كتسـب الشـرعیة مـن قولـه  ،إنه قد �شمل سنة الخلفاء الراشـدین :، و�ن قال �عضهم-والسالم

، ولـذلك فعـل عمـر أشـیاء وقـال »علیكم �سنتي وسنة الخلفـاء الراشـدین«: -علیه الصالة والسالم
ــه جمــع -رضــي هللا عنــه-والتــزم النــاس بهــا، وعثمــان  ،مــن الســنة أقــواًال اعتبــرت ، أبــو �كــر قبل

ومـا خالفـه  ،القرآن، ثم عثمان جمع القرآن، وعثمان أ�ًضا شرع أو سن األذان األول یوم الجمعـة
: -علیـــه الصـــالة والســـالم-أحـــد؛ ألنـــه داخـــل فـــي ضـــمن الســـنة التـــي دل علـــى شـــرعیتها قولـــه 

 .»ء الراشدینعلیكم �سنتي وسنة الخلفا«
، »لتتبعن سنن من �ـان قـبلكم«السنة تطلق أ�ًضا في مقابل البدعة، وتطلق و�راد لها الطر�قة:  

 �عني طرائقهم... إلى غیر ذلك من اإلطالقات التي جاءت بها جاءت في �الم أهل العلم.
 أ�ًضــا اإلجمـــاع یـــدل علـــى وجـــود ســـنة، لـــیس �ســنة لكنـــه یـــدل علـــى وجـــود ســـنة؛ ألنـــه ال �عتبـــر

"فإن إجمـاعهم إجمـاع، وعمـل اإلجماع حتى �كون له مستند من الكتاب أو السنة، ولذلك قـال: 
و أ"و�طلق أ�ًضـا لفـظ السـنة علـى مـا عمـل علیـه الصـحا�ة، ُوجـد ذلـك فـي الكتـاب . خلفائهم"

د علـى وأنه معتمـ ،، �عني إذا اتفقوا على شيء فهو سنة، ونعلم �قیًنا أنه سنةالسنة أو لم یوجد"
 . فتكون من السنة ،ولو لم نطلع علیه. ثم یدخل في ذلك األدلة التي استدل علیها �السنة ،نص

ــب: ــه  طال ــة أوجــه: قول ــي اإلطــالق أر�ع ــه ف ــدم، تحصــل من ــا تق ــه الصــالة -"و�ذا ُجمــع م علی
ة ، وفعلــه، و�قــراره. و�ــل ذلــك إمــا متلقــى �ــالوحي أو �االجتهــاد، بنــاًء علــى صــح-والســالم

 .االجتهاد في حقه"
 -والُخلقیـة، وزاد �عضـهم الهـم منـه وصـفاته الِخلقیـة -علیه الصالة والسالم-أوصافه  :من ذلكو 

داخـــل فـــي ســـنته، �همـــه بتحر�ـــق المتخلفـــین عـــن الصـــالة بیـــوتهم، ممـــا  -علیـــه الصـــالة والســـالم
 -علیــه الصــالة والســالم-اســتدلوا �ــه علــى تحــر�م التخلــف عــن صــالة الجماعــة أخــًذا مــن همــه 

 . یهم إال �ما �جوز له فعله ه البتحر�قهم؛ ألن
ى القول "وهذه ثالثة، والرا�ع ما جاء عن الصحا�ة أو الخلفاء، وهو و�ن �ان ینقسم إل طالب:

ا تفصـیل مـ والفعل واإلقرار، ولكن ُعد وجًها واحًدا؛ إذ لم یتفصل األمر فیما جاء عن الصحا�ة
 ."-صلى هللا علیه وسلم-جاء عن النبي 

عن الصحا�ة من قول أو فعل أو تقر�ر. �عني إذا فعل الصحابي فعًال أو قـال ما �قال: ما جاء 
إن هـذا  :ولـم ینكـره هـل نقـول ،هذا واضح أنه �ضاف إلیه، لكن إذا أقر فعًال ُفعل �حضرتهفقوًال 
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أو ینســب إلــى �ــذا؟ مــا فیــه أحــد ال �قــر  ،أو ینســب إلــى أبــي �كــر ،ســنة فــالن؟ ینســب إلــى عمــر
المعصوم، وأما غیره فقـد �قـر شـیًئا نظـًرا إلـى أن  -علیه الصالة والسالم-على خطأ إال الرسول 

المصلحة الراجحة في عدم إنكاره من رعاة المصالح والمفاسد. ولذلك �عض النـاس �سـتدل علـى 
�عــض المنكــرات �أنهــا ُفعلــت �حضــرة فــالن مــن المشــا�خ ومــا قــال شــیًئا، لــو �انــت حراًمــا أنكــر 

 اره بهذا األمر مفسدة �برى.درأ �عدم إنك لعلهعلیهم! 
 أحسن هللا إلیك شیخنا، �النسبة لإلقرار .......  طالب:

 ین؟ أ
 ؟اإلقرار طالب:
 شيء وأقره �كفي. -علیه الصالة والسالم-ُفعل �حضرته إذا أقر، 

 .......  ألنه معصوم وألن الوحي :�قال طالب:
 إذ ال �قـر علـى ؛-الصالة والسـالم علیه-من سكوته عنه اكتسب الشرعیة هذا تأیید، هذا الفعل 

فیـدرأ فـي ذلـك مفسـدة أكبـر فیقـر  -علیه الصالة والسـالم-�اطل، وأما غیره، هو من �خشى منه 
هــذا العمــل، ال، أقــل األحــوال أن �قــر علــى شــيء أقــر أحوالــه أنــه خــالف األولــى، ال ســیما إذا 

فیكـون صــارًفا لألمــر  صـدر عنــه مـا یــدل علـى الحــث علـى هــذا الشــيء أو المنـع منــه مـن قولــه،
 . و�ن �ان خالف األولى ،عن الوجوب وصارًفا للنهي عن التحر�م، و�بقى أنه �جوز فعله

 .......  طالب:
 نسي. -علیه الصالة والسالم-ال، النسیان، النبي 

 .......  طالب:
ه نسي لیشرع و�سن، الكالم في فعل الصحابي وقوله وحجیته هـذ -علیه الصالة والسالم-النبي 

، مســألة طو�لــة الــذیول، مســألة خالفیــة بــین أهــل العلــم. نحــن نر�ــد أن نقــرر مــا ذ�ــره المؤلــف هنــا
 . وسیأتي في األدلة المختلف فیها

لك أمـور؛ ذ"المسألة الثانیة: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في االعتبار، والدلیل على  طالب:
ي یهــا إنمــا �صــح فــي الجملــة ال فــأحــدها: أن الكتــاب مقطــوع �ــه، والســنة مظنونــة، والقطــع ف

 .التفصیل، �خالف الكتاب فإنه مقطوع"
�عني �النسبة للثبوت القرآن �له مقطوع �ه، وأما �النسبة للسنة ففیها القطعـي وفیهـا الظنـي، وأمـا 
�النســـبة للداللـــة: فـــالقرآن و�ن �ـــان �لـــه قطعـــي الثبـــوت إال أن فـــي داللتـــه علـــى �عـــض المســـائل 

{َفَصـلِّ ِلَر�ِّـَك ومنهـا مـا هـو مـن قبیـل الظنـي. فمـثًال:  ،مـن قبیـل القطعـيو�عض القضـا�ا مـا هـو 
وال �مــاري فیــه أحــد،  ،وهــذا قطعــي الثبــوت مــا �ختلــف فیــه أحــد ،]، هــذا أمــر٢[الكــوثر:  َواْنَحــْر}

قطعیـة؟ لیسـت قطعیـة، ولـذلك  هـل هـي ،لكن داللته على صـالة العیـد ونحـر الهـدي واألضـاحي
جوب صالة العیـد، و�قولـون: صـالة العیـد واجبـة ولیسـت �فـرض، لمـاذا؟ �ه الحنفیة على و  احتج
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ألنهــا لــم تثبــت بــدلیل قطعــي. طیــب ثبتــت �ــالقرآن وهــو قطعــي الثبــوت؟ قــالوا: ال، داللتــه لیســت 
 . لعلم ال �قولون بوجوب صالة العیدقطعیة، بدلیل أنه مخالف فیه، أكثر أهل ا

ــب: ــي الج طال ــه ف ــه مقطــوع � ــاب فإن ــى "�خــالف الكت ــدم عل ــه مق ــة والتفصــیل، والمقطــوع � مل
 المظنون، فلزم من ذلك تقد�م الكتاب على السنة. 

ن لى المبـیعوالثاني: أن السنة إما بیان للكتاب، أو ز�ادة على ذلك، فإن �ان بیاًنا، فهو ثان 
 .في االعتبار"

تن مــان عنــدك ن. أنــت إذا �ــألن عنــدك ُمبــیَّن وُمبــیِّن، فــالمبیِّن تــا�ع للمبــیَّن، المبــیِّن تــا�ع للمبــیَّ 
وشرح، �ما مر بنا في شـرح الطحاو�ـة، عنـدك مـتن �ـالم المصـنف سـطر و�ـالم الشـارح أسـطر 

نه أل ؛لشارحألنه مبیَّن، والتا�ع �الم ا ؛كثیرة، أیهما التا�ع وأیهما المتبوع؟ المتبوع �الم المصنف
 . �الم ابن أبي العز ثانًیا ثم ،مبیِّن، وهذا یوضح �الم المصنف، فیكون �الم الطحاوي أوالً 

 یِّن سـقوط"فإن �ان بیاًنا فهو ثاٍن علـى المبـیَّن فـي االعتبـار؛ إذ یلـزم مـن سـقوط المبـ طالب:
 .البیان"

 ."المبیَّن"
 ."إذ یلزم من سقوط المبیَّن سقوط البیان" طالب:

قتـه، لو أن الشارح جاء �كـالم خطـأ، المـاتن جـاء �سـطر جملتـین أو ثـالث مسـجوعات علـى طر�
وشـــرحه �صـــفحات،  ،ر �المـــهودل الـــدلیل علـــى خـــالف مـــا ذ�ـــر، والشـــارح تبـــع المصـــنف وقـــرّ 

 . ؟ ما یبقىایبقى �الم الشارح قائمً  فأسقطنا �الم الماتن،
 ."وال یلزم من سقوط البیان سقوط المبیَّن" طالب:

صـحیح فـي نعم. قد �كون المبیَّن صحیًحا، �الم الشارح مضبوط، ثم قرر �الم الماتن مضـبوط 
شرح الطحاو�ة مثًال، ثـم جـاء أحـد الشـراح وقـد شـرحها جمـع مـن أهـل العلـم، مـنهم مـن هـو علـى 
طر�قــة الســلف �ــابن أبــي العــز، ومــنهم مــن هــم علــى طر�قــة الخلــف مــن الــذین یؤولــون األســماء 

ط و�عضــهم عنــده أخطــاء فــي القــدر و�عضــهم، فبینــه �كــالم خطــأ، ال یلــزم مــن ســقو  ،والصــفات
 . المبیِّن سقوط المبیَّن

جـد أن ال یو  "وما شأنه هذا، فهو أولى في التقدم، و�ن لم �كن بیاًنا، فال �عتبـر إال �عـد طالب:
 .في الكتاب، وذلك دلیل على تقدم أو اعتبار الكتاب"

 ."واعتبار"
 ."وذلك دلیل على تقدم واعتبار الكتاب" طالب:

خذوا عني، خذوا عني، قـد جعـل هللا «حدیث عبادة:  في -علیه الصالة والسالم-نعم. في قوله 
لهــن ســبیًال، قــد جعــل هللا لهــن ســبیًال، الثیــب �الثیــب جلــد مائــة والــرجم، والبكــر �ــالبكر جلــد مائــة 
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{َحتَّـى َیَتَوفَّـاُهنَّ اْلَمـْوُت ، هذا ما �مكن أن تفهمه �معزل عن المبیَّن فـي آ�ـة النسـاء: »والنفي سنة
 . ًال، فالحدیث مرتبط مبیِّن لآل�ة]، قد جعل هللا لهن سبی١٥[النساء:   َلُهنَّ َسِبیًال}َأْو َ�ْجَعَل للااَُّ 

كتـاب ��ـم تحكـم؟ قـال: «"والثالث: ما دل على ذلك من األخبار واآلثار، �حـدیث معـاذ:  طالب:
، ..»هللا. قــال: فــإن لــم تجــد؟ قــال: �ســنة رســول هللا. قــال: فــإن لــم تجــد؟ قــال: أجتهــد رأیــي.

 .یث"الحد
 والحدیث ال �سلم من مقال عند أهل العلم، له طرق ولـه شـواهد، لكـن یبقـى أنـه فیـه �ـالم. أطـال

 المحقق في تخر�جه وجمع طرقه، هللا المستعان. في �م صفحة؟ 
 .صفحات أو أكثر يثمان طالب:

 صفحات؟  يثمان
 .تسع طالب:
 .تسع طالب:
 نعم. 

، إذا أتاك أمر فـاقض �مـا فـي �تـاب هللا«: "وعن عمر بن الخطاب أنه �تب إلى شر�ح طالب:
 »...-صـلى هللا علیـه وسـلم-فإن أتاك ما لیس في �تاب هللا فاقض �ما سـن فیـه رسـول هللا 

 .»غیره إذا وجدت شیًئا في �تاب هللا، فاقض فیه وال تلتفت إلى«إلى آخره، وفي روا�ة عنه: 
ال تسـأل مـا تبـین لـك فـي �تـاب هللا فـانظـر «وقد بیَّن معنى هذا في روا�ة أخرى أنه قال له:  

-ه وسـلمصـلى هللا علیـ-عنه أحًدا، وما لم یتبین لك في �تاب هللا فاتبع فیه سنة رسـول هللا 
«. 
 من عرض له منكم قضاء فلیقض �ما في �تاب هللا، فإن جاءه«ومثل هذا عن ابن مسعود:  

 ."»-سلمصلى هللا علیه و -ما لیس في �تاب هللا فلیقض �ما قضى �ه نبیه 
 لكن �م في الكتاب من المسائل المبینة المفصلة التي ُ�ستقل بها عن السنة؟ 

 .قلیل طالب:
 . -علیه الصالة والسالم-سنة النبي قلیل؛ ولذلك ال �مكن أن �ستغني أحد عن 

"وعن ابن عباس أنـه �ـان إذا عـن سـئل عـن شـيء، فـإن �ـان فـي �تـاب هللا قـال �ـه،  طالب:
یـر قـال �ـه. وهـو �ث -صـلى هللا علیـه وسـلم-هللا و�ـان عـن رسـول هللا  و�ن لم �كن في �تاب

ق �ه الحنفیة بـین الفـرض والواجـب راجـع إلـى تقـدم  عتبـار افي �الم السلف والعلماء. وما فرَّ
 .الكتاب على اعتبار السنة"

صـفة الكتـاب المطـردة  وهـذههم فرقوا بین الفرض والواجـب، أن الفـرض: مـا ثبـت بـدلیل قطعـي، 
حیــث الثبــوت، و�ن تخلفــت فــي �عــض الصــور مــن جهــة الداللــة، �مــا مثلنــا �صــالة العیــد. مــن 

والواجـب: مــا ثبــت بــدلیل ظنــي، وهـذا هــو الغالــب فــي الســنة. و�بقـى أن هــذه أمــور نظر�ــة، وعنــد 
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ــاء لمــن أراد أن �ســتدل �الكتــاب علــى الســنة، ال �مكــن أن �ســتقل إال فــي قضــا�ا  التطبیــق ال غن
ا اسـتقل الصـالة مـثًال أعظـم أر�ـان اإلسـالم �عـد فبهـا الكتـاب ال تحتـاج إلـى بیـان، و�ال  �سیرة جـد�

�مجـــرد  -علیـــه الصـــالة والســـالم-الشـــهادتین، هـــل �مكـــن أن �صـــلي المســـلم �مـــا صـــلى النبـــي 
 استخراج نصوص الصالة من القرآن؟ 

 .ال طالب:
: ال، مـا قـ»یتموني أصليصلوا �ما رأ«بینها �قوله وفعله، وقال:  -علیه الصالة والسالم-النبي 

 . صلوا �ما قرأتم في �تاب هللا
 "وأن اعتبــار الكتــاب أقــوى مــن اعتبــار الســنة، وقــد ال �خــالف غیــرهم فــي معنــى تلــك طالــب:

یـل: قالتفرقة، والمقطوع �ـه فـي المسـألة أن السـنة لیسـت �الكتـاب فـي مراتـب االعتبـار. فـإن 
ب، الســنة عنــد العلمــاء قاضــیة علــى الكتــاهــذا مخــالف لمــا علیــه المحققــون؛ أمــا أوًال: فــإن 

ة علــى الســنة؛ ألن الكتــاب �كــون محــتمًال ألمــر�ن فــأكثر، فتــأتي الســن ولــیس الكتــاب �قــاضٍ 
 .و�ترك مقتضى الكتاب" ،بتعیین أحدهما، فُیرجع إلى السنة

ألن القــرآن فیــه المجمــل الــذي جــاءت الســنة ببیانــه، وفیــه العــام الــذي جــاءت الســنة بتخصیصــه، 
 . الذي جاءت السنة بتقییده، وهكذا المطلقوفیه 

لیل علـى "وأ�ًضا، فقد �كون ظاهر الكتاب أمًرا فتأتي السنة فتخرجه عن ظاهره، وهذا د طالب:
تقد�م السنة، وحسبك أنها تقید مطلقـه، وتخـص عمومـه، وتحملـه علـى غیـر ظـاهره، حسـبما 

ت ال  سنة من ذلك سارق النصابهو مذ�ور في األصول، فالقرآن آٍت �قطع �ل سارق، فخصَّ
ز"  .الُمَحرَّ

 ."الُمْحَرز"
مــن  "فخصــت الســنة مــن ذلــك ســارق النصــاب الُمْحــَرز، وأتــى �أخــذ الز�ــاة، "الُمْحــَرز" طالــب:

 ِلُكــْم}َراَء ذَ {َوُأِحــلَّ َلُكــْم َمــا وَ جمیــع األمــوال ظــاهًرا، فخصــته �ــأموال مخصوصــة، وقــال تعــالى: 
اهر المرأة علـى عمتهـا أو خالتهـا، فكـل هـذا تـرٌك لظـو  ]، فأخرجت من ذلك نكاح٢٤[النساء: 

 الكتاب وتقد�م السنة علیه، ومثل ذلك ال �حصى �ثرة.
ــا، فــإن الكتــاب والســنة إذا تعارَضــا فــاختلف أهــل األصــول: هــل �قــدم الكتــاب  علــى  وأمــا ثانًی

ى الســنة، أم �ــالعكس، أم همــا متعارضــان؟ وقــد تكلــم النــاس فــي حــدیث معــاذ، ورأوا أنــه علــ
 ال تضـعف قدم على �ل السنة، فإن األخبار المتواترةخالف الدلیل، فإن �ل ما في الكتاب ال �ُ 

 .في"
فیكون التقـد�م إجمالی�ـا، وال یلـزم مـن ذلـك تقـدم �ـل فـرد مـن أفـراد نصـوص الكتـاب علـى �ـل فـرد 

ا جـاءت من أفراد نصوص السنة. یبقى أن في التفضیل اإلجمالي والتقد�م اإلجمالي هكذا، ثم إذ
ووجــدنا دلیلهــا مجمــًال فــي الكتــاب ومفصــًال فــي الســنة عملنــا �مــا فــي الســنة ممــا یبــین  ،مســألة
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الكتـــاب، وال نكـــون بـــذلك خالفنـــا الكتـــاب، فنكـــون بـــذلك عملنـــا �الـــدلیلین. وتفضـــیل الرجـــال علـــى 
النساء ال �عني أن �ل رجل من الرجال أفضل من �ل امرأة من النسـاء، هـذا التفضـیل إجمـالي؛ 

 . عدل العشرات بل المئات من الرجالبل في النساء من ت
فـي محـل  "فإن األخبار المتواترة ال تضعف في الداللة عن أدلة الكتاب، وأخبار اآلحـاد طالب:

ى االجتهــاد مــع ظــواهر الكتــاب، ولــذلك وقــع الخــالف، وتــأولوا التقــد�م فــي الحــدیث علــى معنــ
 .البدا�ة �األسهل األقرب"

؛ ألن الكتـاب مضـبوط ومحصـور بـین الـدفتین، �سـتطیع أن یـدرك هو الكتـاب""األسهل األقرب و 
واإلحاطــــة بهــــا فــــي غا�ــــة  ،مــــا فیــــه آحــــاد المتعلمــــین ممــــن حفظــــوا القــــرآن. لكــــن الســــنة منتشــــرة

 . �األقرب ،اإلنسان یبدأ �األسهلالصعو�ة. ف
 ."وهو الكتاب، فإذا �ان األمر على هذا، فال وجه إلطالق" طالب:

ائل ، ولـذلك إذا رتبـوا األدلـة ألي مسـألة مـن المسـ-جـل وعـال-رة للقـرآن، لكـالم هللا تبقى الصداو 
مـع قالوا: دل علیها الكتاب والسنة واإلجماع، ثم �فصلون: من الكتاب �ذا، ومن السـنة �ـذا، وأج

 العلماء على �ذا. و�ن قال �عضهم بتقد�م اإلجماع على الكتاب والسنة، �ما قـرر الطـوفي ذلـك؛
ال �حتمـــل نســـًخا وال تـــأو�ًال، �خـــالف نصـــوص الكتـــاب والســـنة تحتمـــل  -عنـــي اإلجمـــاعأ -ألنـــه 

عتمــد للــدلیل الــذي ا  النســخ والتأو�ــل. ومــع ذلــك نقــول: تقــد�م اإلجمــاع لــیس تقــد�ًما لــه، إنمــا تقــد�م
 . علیه اإلجماع

لیل. لـدا"فإذا �ان األمر على هذا، فـال وجـه فـإطالق القـول بتقـد�م الكتـاب، بـل المتبـع  طالب:
ذلـك  فالجواب: إن قضاء السنة على الكتاب لیس �معنى تقد�مها علیه واطراح الكتاب، بل إن

ي أحكـام المعبَّر في السنة هو المـراد فـي الكتـاب، فكـأن السـنة �منزلـة التفسـیر والشـرح لمعـان
 .الكتاب"

 ]، نعم. ٤، ٣نجم: [ال وَحى}) ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي یُ ٣{َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى (ومع ذلك هي وحي: 
َل ِإَلـْیِهْم}"ودل علـى ذلـك قولـه:  طالب: َن ِللنَّـاِس َمـا ُنـزِّ ذا حصـل بیـان ]، فـإ٤٤: [النحـل {ِلُتَبـیِّ

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما}قوله تعالى:  اِرُق َوالسَّ ] �ـأن القطـع مـن الكـوع، وأن ٣٨[المائـدة:  {َوالسَّ
ن رز مثلـه؛ فـذلك هـو المعنـى المـراد مـن اآل�ـة، ال أن نقـول: إالمسروق نصاب فـأكثر مـن حـ

 .السنة أثبتت هذه األحكام دون الكتاب، �ما إذا بیَّن لنا"
 السنة من أین اكتسبت الشرعیة؟ 

 من الكتاب. طالب:
له، فإذا ذا النص وأمثا]، من ه١٢[التغابن:  {َوَأِطیُعوا للااََّ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل}من الكتاب اكتسبتها: 

 . نة فنحن في الحقیقة نعمل �القرآنعملنا �الس
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اه، فـال "كما إذا بین لنا مالك أو غیره من المفسر�ن معنى آ�ة أو حدیث فعملنا �مقتض طالب:
و قـول �صح لنا أن نقول: إنا عملنا �قـول المفسـر الفالنـي، دون أن نقـول عملنـا �قـول هللا أ

عنـى سـائر مـا بینتـه السـنة مـن �تـاب هللا تعـالى، فم. وهكـذا -علیه الصـالة والسـالم-رسوله 
نـة لـه، فـال ُیوَقـف مـع إجمالـه واحتمالـه، و  قـد بینـت كون السنة قاضیًة علـى الكتـاب أنهـا مبیِّ

مــة علیــه. وأمــا خــالف األصــولیین فــي التعــارض، فقــد مــر فــي أ ول المقصــود منــه ال أنهــا مقدَّ
�ال مقطــوع بهــا فهــو فــي العمــل مقبــول، و  كتــاب األدلــة أن خبــر الواحــد إذا اســتند إلــى قاعــدة

بـین فالتوقف، و�ونه مستنًدا إلى مقطوع �ه راجـع إلـى أنـه جزئـي تحـت معًنـى قرآنـي �لـي، وت
 .معنى هذا الكالم هنالك"

�عني خبر الواحد إذا لم �ستند إلى قاعدة مقطوع بها، �یف یتوقف �ه وقـد ثبـت وصـح نقلـه عـن 
عنــي أن نتوقــف فــي العمــل �خبــر الواحــد حتــى نجــزم �أنــه ؟ �-علیــه الصــالة والســالم-المعصــوم 

�صـحیح؛ بـل السـنة أصـل لـیس هـذا الكـالم  ؟وأنه في �تاب هللا مـا یـدل علیـه ،جاٍر على القواعد
: -جـل وعـال-مستقل ثبت بها �ثیر من األحكام التي ال أصل لها في القرآن، إال في مثل قولـه 

 . ]١٢[التغابن:  وَل}{َوَأِطیُعوا للااََّ َوَأِطیُعوا الرَّسُ 
ــب: ــة والخبــر  طال ــي اآل� ــك القاعــدة وجــدنا المعارضــة ف ــى تل ــإذا عرضــنا هــذا الموضــع عل "ف

معارضة أصلین قرآنیین، فیرجع إلى ذلك، وخـرج عـن معارضـة �تـاب مـع سـنة، وعنـد ذلـك ال 
عیة، �صح وقوع هذا التعارض إال من تعارض قطعیین، وأما إن لم �ستند الخبر إلى قاعدة قط

لبـه إنما غا فال بد من تقد�م القرآن على الخبر �إطالق. وأ�ًضا، فإن ما ُذكر من تواتر األخبار
 .ُفِرَض أمٌر جائز"

 َفْرُض أمٍر"."
ــْرُض أمــٍر جــائز، ولعلــك ال تجــد فــي األخبــار النبو�ــة مــا �قضــي بتــواتره إلــى  طالــب: مــان ز "َف

ر جـدوى أو في نادر الوقوع، وال �بیالواقعة، فالبحث المذ�ور في المسألة �حث في غیر واقع 
 .فیه، �هللا أعلم"

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
 


