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 .نعم
 : الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا.طالب

هـا إلـى "المسـألة الثالثـة: السـنة راجعـة فـي معنا :-رحمـه هللا تعـالى-المؤلـف  أما �عد، �قـول
ذي وذلك ألنها بیان له، وهـو الـ ؛الكتاب، فهي تفصیل مجمله، و�یان مشكله، و�سط مختصره

َن ِللنَّاِس مَ دل علیه قوله تعالى:  ْكَر ِلُتَبیِّ لَ {َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّ ]. فـال تجـد ٤٤ل: النحـ[  ِإَلـْیِهْم}ا ُنزِّ
دل  ا فكـل مـافي السنة أمـًرا إال والقـرآن قـد دل علـى معنـاه داللـًة إجمالیـًة أو تفصـیلیًة، وأ�ًضـ

 .على أن القرآن هو �لیة الشر�عة و�نبوع لها، فهو دلیل على ذلك"
ُســـوَل}: -جـــل وعـــال-إن �ـــان المـــراد رجـــوع الســـنة إلـــى قولـــه  هـــذا ف] ١٢[التغـــابن:  {َوَأِطیُعـــوا الرَّ

حیح. أمــا فــروع المســائل وتفصــیالتها، ففــي الســنة مــا ال یوجــد فــي القــرآن، تشــر�ع مســتقل فــي صــ
ُق َعــِن {َوَمــا َیْنِطــ: -عــزَّ وجــلَّ -، ولكنــه �مــا قــال هللا -علیــه الصــالة والســالم-الســنة مــن النبــي 

 ].٤، ٣[النجم:  ) ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى}٣اْلَهَوى (
 .......  طالب:

 {َوَأِطیُعــوا، لــو ترجــع إلــى القــرآن مــا وجــدت لهــا أصــًال إال: ه�عــض التفاصــیل مــا فیــ ، لكــننعــم
 ].١٢[التغابن:  الرَُّسوَل}
 كما قال ابن مسعود. طالب:

 ؟ ماذا
  كما قال ابن مسعود ....... طالب:
 نعم. 

 .تستفتیه.......  طالب:
 "فهو دلیل"؟

ــ"فهــو دلیــل علــى ذلــك؛ ألن هللا قــال:  طالــب: ــٍق َعِظــیٍم}{َوِ�نَّ ــى ُخُل ــ]. و ٤لــم: [الق َك َلَعَل رت فسَّ
راره عائشة ذلك �أن خلقه القرآن، واقتصرت في خلقه على ذلك، فدل على أن قولـه وفعلـه و�قـ
ــا لكــل  راجــع إلــى القــرآن؛ ألن الخلــق محصــور فــي هــذه األشــیاء، وألن هللا جعــل القــرآن تبیاًن

فـي  ي الجملـة؛ ألن األمـر والنهـي أول مـاشيء، فیلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلًة فیه ف
ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمـْن َشـْيٍء}الكتاب، ومثله قوله:  {اْلَیـْوَم َأْكَمْلـُت ، وقولـه: ]٣٨[األنعـام:  {َما َفرَّ

ألمـر بیــان لمــا ا]، وهــو یر�ـد �ــإنزال القـرآن. فالســنة إًذا فـي محصــول ٣[المائـدة:  َلُكـْم ِدیــَنُكْم}
 ذ�ر �عـدُ فاالسـتقراء التـام دل علـى ذلـك حسـبما ُیـ عـًة إلیـه. وأ�ًضـاا راجفیه، وذلك معنـى �ونهـ

 .�حول هللا"
 لكن هل مثل هذا الكالم ُ�فهم منه تقلیل المؤلف من شأن السنة؟ 

 .ال طالب:
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ــالقرآن عــن الســنة، القــرآن �ــالم هللا م وفضــله علــى ســائر الكــال ،أوًال ال �مكــن �حــال أن �كتفــى �
ال �شــك أحــد أن القـــرآن لــه خصـــائص ولــه مزا�ــا لیســـت فــي الســـنة وال كفضــل هللا علــى خلقـــه، و 

 لغیرها.
ومـــع ذلـــك الســـنة مصـــدر أصـــیل مـــن مصـــادر التشـــر�ع، ترجـــع فـــي جملتهـــا إلـــى القـــرآن، وفـــي  

 . وردت في السنة ال توجد في القرآنالتفاصیل أحكام 
ن عـوجـب التوقـف "وقد تقدم فـي أول �تـاب األدلـة أن السـنة راجعـة إلـى الكتـاب، و�ال  طالب:

 هللافي هذا المقام. فإن قیل: هذا غیر صحیح مـن أوجـه؛ أحـدها: أن  قبولها، وهو أصل �افٍ 
ُمــوَك ِفیَمــا َشــَجرَ تعــالى قــال:  ــى ُ�َحكِّ ــَك َال ُیْؤِمُنــوَن َحتَّ ــَنهُ  {َفــَال َوَر�ِّ ] اآل�ــة، ٦٥[النســاء:  ْم}َبْی

مـن  للز�یـر �السـقي قبـل األنصـاري  -صلى هللا علیه وسلم-واآل�ة نزلت في قضاء رسول هللا 
 .شراج الحرة؛ الحدیث مذ�ور في الموطأ"

فــي الصــحیحین ولــیس فــي الموطــأ، لكنــه فــي �عــض روا�اتــه عــن مالــك، �مكــن هــذا الــذي غــر 
 وال یوجد في الموطأ. ،، الحدیث في الصحیحین"في الموطأ"المؤلف �أن قال: 

 .المغار�ة طالب:
 ؟ ماذا

 ن �الموطأ أكثر ....... المغار�ة �ستأنسو  طالب:
 ؟ كیف
 : �ونه مالكی�ا.طالب
 هو لیس فیه؟  ،مذ�ور في الموطأ غیر�ستأنس، لكنه نعم، 

 ألنه من طر�ق مالك. طالب:
 ألنه من طر�ق مالك، وال یلزم أن �كون من طر�ق مالك أن یرو�ه في الموطأ.

ل: م أرسل الماء إلى جـارك، قـا�ا ز�یر، ث صلًحا: اسقِ  -علیه الصالة والسالم-لما حكم النبي  
 ؟أن �ان ابن عمتك

ألن الخصــم ابــن عمــة الز�یــر، فغضــب  ؛�ــأن جــار علیــه -علیــه الصــالة والســالم-اتهــم النبــي  
وقضـــى بینهمـــا �ـــالحق والعـــدل، و�ـــان القضـــاء األول �الصـــلح  -علیـــه الصـــالة والســـالم-النبـــي 

ــَك َال ُیْؤِمُنــوَن َحتَّــوالفضــل، ثــم نــزل:  ُمــوَك ِفیَمــا َشــَجَر بَ {َفــَال َوَر�ِّ ــَنُهْم}ى ُ�َحكِّ  ألن ذاك وجــد فــي ؛ْی
ــا َقَضــْیَت}نفســه،  األســف أن �ثیــًرا مــن  ]. مــع٦٥[النســاء:  {ثُــمَّ َال َ�ِجــُدوا ِفــي َأْنُفِســِهْم َحَرًجــا ِممَّ

ا، تجـد أن الخصـم �خـرج مـن المحكمـة  الخصوم ال سیما من ُ�حكـم علیـه فـي القضـا�ا الكثیـرة جـد�
 . و�شتم، �هللا المستعان ،وقد �سب ،يء على القاضي، وقد یتكلم �حضرة القاضيوفي نفسه ش

 ؟»كان ال �غضب لنفسه قط«طالب: هذا األثر ما ....... 
 .-جل وعال-هذا غضب للحق، هذا غضب للحق، حكم هللا، لرده حكم هللا 
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 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 على رده. طالب:
 نعم.  ،على رده
قـال و �تاب هللا تعالى. ثم جاء في عدم الرضا �ه من الوعیـد مـا جـاء،  "وذلك لیس في طالب:

َ َوَأِطیُعوا الرَّ هللا تعالى:  ْم ِفـي ِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَنـاَزْعتُ ُأوِلي اْألَمْ ُسوَل وَ {َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا للااَّ
ُسوِل ِإْن ُ�نْ  وُه ِإَلى للااَِّ َوالرَّ  ]. ٥٩[النساء:  ِر}َیْوِم اْآلخِ  َوالْ ُتْم ُتْؤِمُنوَن ِ�اهللَِّ َشْيٍء َفُردُّ

 ."والرد إلى هللا هو الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته �عد موته
 . -معلیه الصالة والسال-الرد إلیه نفسه في حیاته، و�عد موته الرد إلى سنته 

َ َوَأطِ "وقــال:  طالــب: ُســوَل َواْحــَذُروا}{َوَأِطیُعــوا للااَّ ائر مــا َقــرن فیــه ]. وســ٩٢: [المائــدة یُعــوا الرَّ
 طاعــة الرســول �طاعــة هللا، فهــو دال علــى أن طاعــة هللا مــا أمــر �ــه ونهــى عنــه فــي �تا�ــه،

قرآن وطاعة الرسول ما أمر �ه ونهى عنه مما جاء �ه مما لیس في القرآن؛ إذ لو �ان في ال
 .لكان من طاعة هللا"

 . اعة هلل، وطاعة هللا طاعة للرسولین طاعة هللا وطاعة الرسول، فطاعة الرسول طوال انفكاك ب
اآل�ـة، فقـد  ]٦٣[النـور:  ٌة}ْم ِفْتَنـ{َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُ�َخـاِلُفوَن َعـْن َأْمـرِِه َأْن ُتِصـیَبهُ "وقال:  طالب:

فــي  تــأتِ  �شــيء �طــاع فیـه، وذلــك الســنة التــي لــم -علیــه الصــالة والســالم-اخـتص الرســول 
َ}القرآن، وقـال:  ُسـوَل َفَقـْد َأَطـاَع للااَّ ُسـوُل قـال: ]، و ٨٠[النسـاء:  {َمـْن ُ�ِطـِع الرَّ {َوَمـا آَتـاُكُم الرَّ

 ]. ٧[الحشر:  َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا}
كـم لحوأدلة القرآن تدل على أن �ل ما جاء �ه الرسول و�ل ما أمر �ه ونهى، فهو الحق في ا

 �ما جاء في القرآن، فال بد أن �كون زائًدا علیه.
ا نة موجـودً والثاني: األحادیث الدالة على ذم ترك السنة واتباع الكتاب؛ إذ لو �ان ما في الس 

ال: قـ -علیـه الصـالة والسـالم-في الكتاب، لما �انت السنة مترو�ة على حال، �ما ُروي أنـه 
ن مـیوشك �أحد�م أن �قـول: هـذا �تـاب هللا، مـا �ـان فیـه مـن حـالل أحللنـاه، ومـا �ـان فیـه «

 ."»ب هللا ورسوله والذي حدثهحرام حرمناه، أال من بلغه عني حدیث فكذب �ه، فقد �ذَّ 
 . هذا حدیث ضعیف �عتضد �ما �عده

نــي، فیقــول: یوشــك رجــل مــنكم متكًئــا علــى أر�كتــه �حــدث �حــدیث ع«"وعنــه أنــه قــال:  طالــب:
منـاه، بیننا و�ینكم �تاب هللا، فما وجدنا فیه من حالل استحللناه، وما وجدنا فیـه مـن حـرام حرَّ 

ال «، وفــي روا�ــة: »مثــل الــذي حــرم هللا -صــلى هللا علیــه وســلم-أال و�ن مــا حــرم رســول هللا 
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فیقـول: ال  لفین أحد�م متكًئا على أر�كته �أتیه األمر من أمري مما أمرت �ـه أو نهیـت عنـه،أُ 
 ."»أدري، ما وجدنا في �تاب هللا اتبعناه

ل كأن هذا تحذیر مما وقع من الخوارج الذین اكتفوا بتحكیم �تـاب هللا دون النظـر إلـى سـنة رسـو 
 وال �حتجــون �الســنة. و�مــا �قــال: لكــل ،، فهــم �حتجــون �ــالقرآن فقــط-صــلى هللا علیــه وســلم-هللا 

 ن.�القرآنیین، فال یرجعون إلى السنة، فیكتفون �القرآ قوم وارث، یوجد اآلن من �سمون أنفسهم
ــالقرآن أمــورً   ــة ال �مكــن العمــل بهــا �مفردهــا حتــى ُ�عــرف بیانهــا فــي الســنة، اوال شــك أن �  مجمل

-لنبـي امطلقـة جـاء تقییـدها �سـنة  اعامة ال ُتعرف مفرداتها إال �ما جاء في السنة، وأمـورً  اوأمورً 
 فكاك بین الكتاب والسنة. ، فال ان-علیه الصالة والسالم

و�عـــض الشـــیوخ المعاصـــر�ن قـــال �االكتفـــاء �ـــالقرآن والصـــحیحین، �كفـــي، مـــا نحتـــاج إلـــى �قیـــة 
لــف فــي ذلــك: تیســیر الــوحیین �االقتصــار علــى القــرآن مــع ن، وأُ االكتــب، �كفــي القــرآن والصــحیح

انید الصــــحیحین. وال شــــك أن هــــذا خطــــأ فــــادح؛ ألن فــــي �قیــــة �تــــب الســــنة مــــن الســــنن والمســــ
ا صــحیحة لیســت فــي الصــحیحین. ولعــل معــول هــذا  والجوامــع، �صــفو منهــا أحادیــث �ثیــرة جــد�
المؤلف على قول ابن األخرم، ابن األخرم �قول: قل من فات الصـحیحین مـن األحادیـث، ولكـن 

 قلما عند ابن األخرم منه قد فاتهما.
ا نید، �صــفو أحادیــث �ثیــرة جــد� وُرد، هــذا قــول مــردود؛ ألن فیــه أحادیــث �ثیــرة فــي الســنن والمســا 

 .صحیحة
ــم �فــت الخمســة إال النــذر، �عنــي االختصــار علــى   وُرد. لكــن قــال �حیــى البــر، �عنــي النــووي، ل

ا مـن األحادیـث الصـحیحة زائـدة علـى الصـحیحین، لكـن  الكتب الستة، �عني فیه مـادة و�بیـرة جـد�
ال: وفیـه مـا فیـه لقـول الجعفـي، أ�ًضا �صفو أحادیث صحیحة �ثیـرة خـارج الكتـب السـتة، ولـذا قـ

 �عني البخاري، أحفظ منه عشر ألف ألف، �عني مائة ألف من األحادیث الصحیحة.
 على غیر شرطه. طالب:

 ؟ ماذا
  على غیر شرطه؟ طالب:

 �عني غیر شرطه، و�عضها قد �كون على شرطه، لكنه ما استوعب. 
 .......  طالب:

اة، �صفو منها أحادال، فیه أحادیث �ثیر   . یث �ثیرة جد�
 ."وهذا دلیل على أن في السنة ما لیس في الكتاب" طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 مثل هذا الكالم عند الشاطبي طیب.
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 .......  طالب:
 . عبد الغني عبد الخالق، مجلد �بیر، فیه، فیه حجیة السنة للشیخ نعم

 .......  طالب:
 . ن مثل الخوارج، القرآنیینعم

لـى أن ذا دلیل على أن في السنة ما لیس في الكتاب. والثالث: أن االسـتقراء دل ع"وه طالب:
متهـا في السنة أشیاء ال تحصى �ثرة، لم ینص علیها في القرآن، �تحر�م نكاح المـرأة علـى ع

یر، أو على خالتها، وتحـر�م الحمـر األهلیـة، و�ـل ذي نـاب مـن السـباع، والعقـل، وفكـاك األسـ
 .افر"وأن ال �قتل مسلم �ك

 -صـــالة والســـالمعلیـــه ال-]، والنبـــي ٢٤[النســـاء:  {َوُأِحـــلَّ َلُكـــْم َمـــا َوَراَء َذِلُكـــْم}�عنـــي فـــي القـــرآن: 
 ، أین تجده في القرآن؟ »ال تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها«�قول: 
ال قـه علیه حـدیث علـي بـن أبـي طالـب، حیـث "وأن ال �قتل مسلم �كافر، وهو الذي نبَّ  طالب:
وفــي . »مــا عنــدنا إال �تــاب هللا، أو فهــم أعطیــه رجــل مســلم، ومــا فــي هــذه الصــحیفة«فیــه: 

 حدیث آخر عن علي، أنه خطب وعلیه سیف فیه صحیفة معلقة، فقال: �هللا مـا عنـدنا �تـاب
المدینــة  نقــرؤه إال �تــاب هللا، ومــا فــي هــذه الصــحیفة. فنشــرها، فــإذا أســنان اإلبــل، و�ذا فیهــا:

 .�ذا، فمن أحدث فیها حدًثا" حرم من عیر إلى
نـون ، �عني إلى ثور، مع أنهم قالوا: إن ثور �مكة، جبل ثور غار ثور �مكة، ولذلك �ك"إلى �ذا"

عنــه وال یذ�رونــه؛ ألنــه �شــكل علــیهم، مــع أنــه ُوجــد فــي المدینــة جبــل صــغیر وراء ُأحــد �قــال لــه 
 . إشكالوهو �شبه الثور، فال  ،ثور

 منــه ا فعلیــه لعنــة هللا والمالئكــة والنــاس أجمعــین، ال �قبــل هللا"فمــن أحــدث فیهــا حــدثً  طالــب:
 ا فعلیـهصرًفا وال عدًال. و�ذا فیها: ذمة المسلمین واحدة �سعى بهـا أدنـاهم، فمـن أخفـر مسـلمً 

لى قوًمـا ا: من والعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین، ال �قبل هللا منه صرًفا وال عدًال، و�ذا فیه
 دًال.عًفا وال ، فعلیه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین، ال �قبل هللا منه صر �غیر إذن موالیه

ول هللا �م تحكم؟ قال: �كتاب هللا. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسـ«وجاء في حدیث معاذ:  
 ، وما في معناه ممـا تقـدم ذ�ـره، وهـو واضـح فـي أن فـي السـنة مـا»-صلى هللا علیه وسلم-

هــو نحــو قــول مــن قــال مــن العلمــاء: تــرك الكتــاب موضــًعا للســنة، وتر�ــت لــیس فــي القــرآن، و 
 السنة موضًعا للقرآن.

 .والرا�ع: أن االقتصار على الكتاب رأي قوم ال خالق لهم" 
 �كفي �كفي، �عني هنا رأي الخوارج، نقف علیه.

 .......  طالب:
 ؟ ابن دؤاد غیر، هذاك شاعر.فكی
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 .......  طالب:
ن إمام المعتزلـة فـي عصـر المـأمو لكن ما هو �اإل�ادي. أحمد بن أبي دؤاد هذا ولو �ان شاعًرا، 

 ي امتحن األئمة.ذال
 .......  طالب:

 أوس بن حجر؟
 .......  طالب:

 ین هو؟ أ
 .......  طالب:

 وابن أبي دؤاد؟
 .......  طالب:

 إمام المعتزلة، غیر ذاك شاعر في الجاهلیة. ،أحمد هذا الذي امتحن األئمة
 إ�ادي أ�ًضا؟ لب:طا

 إ�ادي ما �منع، هذا أحمد بن أبي دؤاد من أشهر المبتدعة.
.، فـي األثـر ...... -صـلى هللا علیـه وسـلم-أحسن هللا إلیك، عمر سـأل النبـي  ،شیخ طالب:
 .»أخذها �ار�ها«قال: 
 ؟ ماذا

 ؟-صلى هللا علیه وسلم-، هذا قول النبي »أخذها �ار�ها«قال:  طالب:
ثبوتــه، لكــن  ، والخبــر مــن حــدیث عمــر، مــا أدري عــن-علیــه الصــالة والســالم- یرفــع إلــى النبــي

 . معروف عند أهل العلم
 ُ�عث للثقلین؟ -صلى هللا علیه وسلم-النبي  طالب:

 إلى الجن واإلنس.
 .......  طالب:

مــا فیــه رســول إال ُیبعــث إلــى قومــه خاصــة، وعمــوم الرســالة لجمیــع مــن فــي األرض مــن الجــن 
 .-علیه الصالة والسالم-ائصه واإلنس من خص

 اللهم صل وسلم على البشیر النذیر.
 


