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  نعم.
 : أحسن هللا إلیك.طالب

 معین.و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أج الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم 
االقتصــار  "والرا�ــع: أن إتماًمــا للمســألة الثالثــة: -رحمــه هللا تعــالى-أمــا �عــد، فیقــول المؤلــف 

 .على الكتاب رأي قوم ال خالق لهم"
وهـم الخــوارج الــذین ال یــرون العمــل �غیــر الكتــاب. ولكــل قــوم وارث، یوجــد إلــى اآلن مــن �ســمون 

وأشــــرنا إلــــى أن هنــــاك جماعــــة  ،وال یلتفتــــون إلــــى الســــنة. وعرفنــــا فیمــــا قبــــل ،القرآنیینأنفســــهم �ــــ
اقتصـــــروا علـــــى القـــــرآن والصـــــحیحین، هـــــؤالء أســـــلم مـــــن أولئـــــك بـــــال شـــــك؛ ألنهـــــم لهـــــم عنا�ـــــة 
 �الصحیحین، لكن أهدروا �قیة السـنة، و�ـأنهم رأوا وجاهـة مـا قـال �ـه ابـن األخـرم أن الصـحیحین

 .قلیلالإال القلیل، إال  لم �خرج منها من السنة
 لكن �ما قال الحافظ العراقي: 
 عند ابن األخرم منه قد فاتهما               ولكن قلما.......  
 لم �فت الخمسة إال النذر              ورد لكن قال �حیى البر 
 ثم قال الحافظ العراقي:  
 َألِف َأْلفِ   ِمْنُه ُعْشرَ َأْحَفظُ             فیِه َما ِفْیِه ِلَقْوِل الُجْعِفي و 

 .لقول الجعفي: أحفظ منه عشر ألف ألف ؛وفیه ما فیه، �نا�ة عن ضعفه
 . مائة ألف �عني من الصحیح 

 .ء""خارجین عن السنة؛ إذ عولوا على ما بنیت علیه من أن الكتاب فیه بیان �ل شي طالب:
 �العبادات الظاهرة، -جل وعال-نسان أن �عبد هللا اإللكن فیه بیان �ل شيء، لكن هل �ستطیع 

وغیرهـــا مـــن العبـــادات مـــن خـــالل القـــرآن فقـــط؟ ال �مكـــن،  ،�ـــالحج ،�الز�ـــاة ،�الصـــیام ،�الصـــالة
{َأِقیُمــوا قــال:  -جــل وعــال-مســتحیل، مــا �عــرف وال �صــلي، هــل �ســتطیع أن �قــیم الصــالة؟ هللا 

َالَة}  ]، لكن �یف �قیم الصالة؟ ٧٢[األنعام:  الصَّ
 .�السنة طالب:

 . إال من خالل السنة
لـى ع"فـاطرحوا أحكـام السـنة، فـأداهم ذلـك إلـى االنخـالع عـن الجماعـة وتأو�ـل القـرآن  طالب:

 .غیر ما أنزل هللا"
قرآن ثـم وظیفته بیان ما أنزل هللا إلیه، وخیر ما �فسر �ه القرآن ال -علیه الصالة والسالم-النبي 

 وتستند إلیه. نعم.  ،شيء تعول علیه وأنت ما عندك ،السنة، فكیف تفسر القرآن برأ�ك
ــه وســلم-"فقــد روي عــن النبــي  طالــب: ــى أمتــي «: -صــلى هللا علی إن أخــوف مــا أخــاف عل

 ."»اثنتان: القرآن واللبن
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 وال ،؟ القــرآن �عملــون �ــهلمــاذا، "»إن أخــوف مــا أخــاف علــى أمتــي اثنتــات: القــرآن واللــبن«"
 ..فیفهمونه على حسب. ،یلتفتون إلى السنة

 .مرادهم :طالب
ال، علــى حســب مــا ینقــدح فــي أذهــانهم، هــم مــا عنــدهم شــيء �عولــون علیــه، مــا عنــدهم أصــل 

�مـا هـو اآلن موجـود، فـي وسـائل اإلعـالم یتكلمـون عـن �عـض اآل�ـات  فیضـلون،یرجعون إلیـه، 
 -آن، نـاكبین عمـا جـاء فـي سـنة النبـيو�عض القضا�ا و�عض المسائل �ستدلون بها �ما في القـر 

فیضــلون. اللــبن: اللــبن یــدعوهم إلــى أن �خرجــوا إلــى اإلبــل فــي البــراري  -ة والســالمعلیــه الصــال
نــــاس اتخــــاذ اإلبــــل، �هللا و�ضــــیعون الصــــلوات والجماعــــات و�ــــذا، و�ثــــر اآلن بــــین ال ،والقفــــار

 . المستعان
ن الر�ــف فأمــا القــرآن فیتعلمــه المنــافقون لیجــادلوا �ــه المــؤمنین، وأمــا اللــبن فیتبعــو«" طالــب:
 ."»ن الشهوات و�تر�ون الصلواتو�تبعو

 .شواهد له طرق وله
سـیأتي قـوم �جـادلونكم �شـبهات القـرآن، «"وفي �عض األخبار عن عمر بـن الخطـاب:  طالب:

خشـى أإن مما «وقال أبو الدرداء: . »فخذوهم �األحادیث، فإن أصحاب السنن أعلم �كتاب هللا
 ."»علیكم: زلة العاِلم، وجدال المنافق �القرآن

فیه ناس ما ینكـرون السـنة جملـة �كونـون مثـل الخـوارج، �قولـون: عنـدنا �تـاب وسـنة، لكـن  �عني
ــم، فتجــدهم  مــواز�نهم فــي قبــول الســنة ونقضــها وردهــا تختلــف عــن الجــادة التــي ســلكها أهــل العل
ینســفون األحادیــث نســًفا لقواعــد أصــلوها وضــوا�ط جعلوهــا ألنفســهم تخــالف مــا درج علیهــا أهــل 

ا، و�ل هذا مبني على ما تملیه علیهم عقـولهمالعلم، فضعفوا م ، ن الصحیحین أحادیث �ثیرة جد�
 لكــن یردونهــا �طر�قــة أخــرى، �القواعــد ،فهــم فــرع عــن المعتزلــة الــذین �عملــون �الســنة فــي الجملــة

 ،ر�ــة معــروفو بــأو  .والضــوا�ط التــي قعــدوها، فالــذي ال یوافــق قواعــدهم و�خــالف عقــولهم یردونــه
ف فـي اكتسـاح األحادیـث ألَّـ ،سـید صـالح :في الباب، وأ�ًضـا واحـد �قـال لـهكتب أكثر من �تاب 

وا دوفنَّــ ،رد علــیهم أهــل العلــم ،اإلســرائیلیة فــي صــحیح البخــاري، وغیــره مــن نوعــه، لكــن الحمــد هلل
 . شبههم
. »ون ثالث یهدمن الدین: زلة العالم، وجدال منافق �القرآن، وأئمة مضـل«"وعن عمر:  طالب:

علـیكم ستجدون أقواًما یدعونكم إلـى �تـاب هللا وقـد نبـذوه وراء ظهـورهم، ف«د: وعن ابن مسعو 
 ."»�العلم، و��اكم والتبدع، و��اكم والتنطع، وعلیكم �العتیق

 . ط والتزم، العتیق الذي هو القرآنو�العتیق تمسك ق
 إنما أخـاف علـیكم رجلـین: رجـل یتـأول القـرآن علـى غیـر تأو�لـه، ورجـل«"وعن عمر:  طالب:

 ."»ینافس الملك على أخیه
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هــذا رجــل یتــأول القــرآن، هــذا ســبب ضــیاع الــدین، ســبب ضــیاع األد�ــان، واآلخــر رجــل ینــافس 
 وغیرها. نعم.  ،وانتهاك األرواح واألعراض ،وزعزعة األمن ،الملك على أخیه �سبب الفوضى

سـنن، رح ال"وهنا آثار في هذا المعنى حملها العلمـاء علـى تأو�ـل القـرآن �ـالرأي مـع طـ طالب:
علـم إن هللا ال �قـبض ال«: -صـلى هللا علیـه وسـلم-وعلیه حمل �ثیر مـن العلمـاء قـول النبـي 

، اتخـذ عالًمـا انتزاًعا ینتزعه من الناس، ولكن �قـبض العلـم �قـبض العلمـاء، حتـى إذا لـم یبـقِ 
ن مـیـًرا �ث ، وما في معناه، فـإن»الناس رؤساًء جهاًال، فسئلوا فأفتوا �غیر علم، فضلوا وأضلوا

 .ا وأضلواأهل البدع هكذا فعلوا: اطرحوا األحادیث، وتأولوا �تاب هللا على غیر تأو�له، فضلو 
ا مـى، وذلـك ور�ما ذ�روا حـدیًثا �عطـي أن الحـدیث ال ُیلتفـت إلیـه إال إذا وافـق �تـاب هللا تعـال 

فـق إن واما أتـاكم عنـي فاعرضـوه علـى �تـاب هللا، فـ«قال:  -علیه الصالة والسالم-روي أنه 
ه هــداني كتــاب هللا فأنــا قلتــه، و�ن خــالف �تــاب هللا فلــم أقلــه أنــا، و�یــف أخــالف �تــاب هللا و�ــ

 ."»هللا؟
 . لكنه حدیث �اطل، ولو بدأنا بهذا الحدیث نعرضه على �تاب هللا لتبین �طالنه، �ه نبدأ. نعم

 قــالوا: وهــذه"قــال عبــد الــرحمن بــن مهــدي: الزنادقــة والخــوارج وضــعوا ذلــك الحــدیث.  طالــب:
قـد و عند أهل العلم �صحیح النقل من سـقیمه،  -علیه الصالة والسالم-األلفاظ ال تصح عنه 

عارض هـذا الحـدیث قـوم، فقـالوا: نحـن نعرضـه علـى �تـاب هللا قبـل �ـل شـيء، ونعتمـد علـى 
 هللا فـي �تـاب ذلك. قالوا: فلما عرضناه على �تاب هللا، وجدناه مخالًفا لكتاب هللا؛ ألنا لم نجد

 .إال ما وافق �تاب هللا" -صلى هللا علیه وسلم-أن ال نقبل من حدیث رسول هللا 
لكـالم �عني بهذا الحدیث نبدأ، هذه القاعدة لو طبقناها على هذا الحدیث انتهى مـا قبلنـاه، وهـذا ا

 كله البن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله. نعم. 
أمـره  �ه، واألمر �طاعته، و�حـذر مـن المخالفـة عـن"بل وجدنا �تاب هللا �طلق التأسي  طالب:

ذه جملــًة علــى �ــل حــال. هــذا ممــا یلــزم القائــل: إن الســنة راجعــة إلــى الكتــاب، ولقــد ضــلت بهــ
ل عـن الطر�قة طوائف من المتأخر�ن، �ما �ان ذلك فـیمن تقـدم، فـالقول بهـا والمیـل إلیهـا میـ

 .ه"الصراط المستقیم، أعاذنا هللا من ذلك �منِّ 
ر �عني لو نظرنا في التفاسیر التي ال تعد وال تحصى عند المتقدمین والمتأخر�ن، وجـدنا علـى مـ

العصــور تفاســیر اعتمــدت علــى مــا جــاء عــن هللا وعــن نبیــه وعــن صــحابته وســلف هــذه األئمــة 
ر فیـه جـدنا نوًعـا آخـو . و اوأئمتها، وجدناها على الجادة، ما فیها مـا �خـالف، وال تجـد فیهـا تناقًضـ

ســجال، فیــه شــيء  حات والز�ــغ والمیــل والحیــد عــن الصــراط المســتقیم. ووجــدنا �عضــها فیــهالشــط
 . موافق وشيء مخالف
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ه "فــالجواب: إن هــذه الوجــوه المــذ�ورة ال حجــة فیهــا علــى خــالف مــا تقــدم. أمــا الوجــ طالــب:
ــا لمــا فــي ــ األول، فألنــا إذا بنینــا علــى أن الســنة بیــان للكتــاب، فــال بــد أن تكــون بیاًن اب الكت

 .احتمال له ولغیره"
�عنــي أكثــر مــن احتمــال، �ــأتي فــي الكتــاب إجمــال �حتمــل أكثــر مــن وجــه، ثــم تــأتي الســنة مبینــة 

 . ذین االحتماالت فیكون هذا البیانومؤ�دة على أحد ه
طـاع أ"فتبین السنة أحد االحتمالین دون اآلخر، فإذا عمـل المكلـف علـى وفـق البیـان،  طالب:

عصـى  ، وأطاع رسوله في مقتضى بیانه، ولو عمل علـى مخالفـة البیـان،هللا فیما أراد �كالمه
صـى هللا تعالى في عمله على مخالفة البیان؛ إذ صـار عملـه علـى خـالف مـا أراد �كالمـه، وع

 .رسوله في مقتضى بیانه"
 . ن من �اب أولى؛ ألنهما متالزمانفعصیانه للكالم المبیِّ  ،إذا عصى الكالم المبیَّن

م �كـن فـي لـلزم من إفراد الطاعتین تباین المطاع فیه �إطالق، و�ذا لم یلزم ذلك، "فلم ی طالب:
اآل�ــات دلیــل علــى أن مــا فــي الســنة لــیس فــي الكتــاب، بــل قــد �جتمعــان فــي المعنــى، و�قــع 

 .العصیانان والطاعتان من جهتین، وال محال فیه"
افي بین الطاعتین، و�ـذلك ال محال في أن �كون الطاعة �سبب طاعة هللا وطاعة رسوله، وال تن

 . العصیان
 فـي القـرآن، -صـلى هللا علیـه وسـلم-"و�بقى النظر فـي وجـود مـا حكـم �ـه رسـول هللا  طالب:

، ، مسـلَّم�أتي على أثر هذا �حول هللا تعالى، وقولـه فـي السـؤال: فـال بـد أن �كـون زائـًدا علیـه
وح شـرح بیـان لـیس فـي المشـر ولكن هذا الزائد هل هو ز�ادة الشرح على المشروح؛ إذ �ـان لل

 .و�ال لم �كن شرًحا، أم هو ز�ادة معًنى آخر ال یوجد في الكتاب؟ هذا محل النزاع"
�النســبة لتوضـــیح هـــذا الكـــالم: عنـــدنا فــي �تـــب العلـــم متـــون وشـــروح، هــل رأیـــتم شـــرًحا أقـــل مـــن 

 المتن؟ یوجد؟ 
 ما �مكن. طالب:

�ال لـو �ـان شـرًحا الشـتمل علـى المـتن ما �سمى شـرًحا، �سـمى تعلیقـات علـى �عـض المـواطن، و 
ال  "و�ال لـم �كـن شـرًحا، أم هـو ز�ـادة معًنـى آخـروأضاف إلیه إضـافات �ثیـرة تبـین هـذا المـتن، 

 .یوجد في الكتاب؟ هذا محل النزاع"
مثـال ذلــك: شـرح مــتن فـي داخــل مـذهب، ال �خــرج الشـرح عــن المـذهب الــذي اعتنـى �ــه المــتن،  

ن إذا �ـــان یتنـــاول مـــذاهب أخـــرى �أدلتهـــا صـــار مـــن النـــوع التوضـــیح ســـوف �كـــون أضـــعاف، لكـــ
 .الثاني

إن شـرح  :، �عنـي إذا قلنـا مـثالً "أم هو ز�ادة معًنى آخر ال یوجد في الكتاب؟ هذا محـل النـزاع" 
مثًال الروض المر�ع شرح زاد المستقنع خاص ببیان مسائل الكتاب في ضوء المذهب المشـروح، 
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، ومـا فیـه ز�ــادة بیـان أكثـر مــن المسـائل التـي قررهــا ا مــاشٍ و�كـون فـي هـذا أضــعاف المـتن، وهـذ
صـــاحب المـــتن إال فـــي �ضـــع وثالثـــین مســـألة خـــالف فیهـــا المـــتن المـــذهب فشـــرحها علـــى ضـــوء 

وهـو شـرح لكتـاب أخصـر مـن الـزاد، الخرقـي، وجـدناه فـي عشـرة  ،المذهب. ترى إذا جئنا للمغنـي
 مجلدات أو أكثر، لماذا؟

كتــاب، وخــرج منــه إلــى المــذاهب األخــرى ووضــحها. هــل بیــان ألنــه وضــح المــذهب، وضــح ال 
هـا و�ز�ـد علیـه أشـیاء ممـا �حتاج ،مـن هـذا النـوع أنـه یبـین القـرآن -علیـه الصـالة والسـالم-النبي 

النــاس، أو أنــه خــاص ببیــان مــا أنــزل هللا إلیــه فــال �خــرج عنــه ولــو احتــاج النــاس؟ قــال: هــذا هــو 
 محل النزاع. 

 .یتنزل الوجه الثاني" "وعلى هذا المعنى طالب:
، ن فیه ز�ادات أو لیس فیه ز�اداتإسواء قلنا  -علیه الصالة والسالم-لكن على �ل حال بیانه 
ــه:  ــْن َشــْيٍء}هــو منــدرج تحــت قول ــاِب ِم ــي اْلِكَت ــا ِف ْطَن ــا َفرَّ لتوســع فــي ا]، و�كــون ٣٨[األنعــام:  {َم

�مكن أن یتوسـع فـي معنـى  -وعالجل -معنى هذه اآل�ة في فهم ما أنزل هللا وفي فحوى �المه 
 .-علیه الصالة والسالم-و�دخل فیها �ل ما جاء عنه  ،هذه اآل�ة

ُسوُل}: طالب  ]؟٧[الحشر:  {َوَما آَتاُكُم الرَّ
 ] یدخل فیها �ل السنة هذه، نعم. ٧[الحشر:  {َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل}

یس إ�ـاه، لـفي السنة تفصـیلي، فكأنـه "وأ�ًضا، فإذا �ان الحكم في القرآن إجمالی�ا وهو  طالب:
ـــَالَة}فقولـــه:  لصـــالة اعلیـــه -] أجمـــل فیـــه معنـــى الصـــالة، و�ینـــه ٧٢[األنعـــام:  {َأِقیُمـــوا الصَّ
 ."-والسالم

 . �قوله وفعله
بـیَّن، "فظهر من البیان ما لـم �ظهـر مـن المبـیَّن، و�ن �ـان معنـى البیـان هـو معنـى الم طالب:

لبیـان تـرى أن الوجـه فـي المجمـل قبـل البیـان التوقـف، وفـي ا ولكنهما في الحكم �ختلفان، أال
 .العمل �مقتضاه"

 نعم. البیان �یف تعمل �كالم مجمل؟ 
ــَالَة}�عنــي لــو لــم ینــزل هللا فــي الصــالة إال  ]، �یــف نقــیم الصــالة؟ الزم ٧٢[األنعــام:  {َأِقیُمــوا الصَّ

و�سـن سـنن وقـوانین،  ،ي أنظمـةأتتـنتوقف حتـى �أتینـا البیـان، وقـل مثـل هـذا فـي األنظمـة: اآلن 
 ة،تأتي إلى الجهات من أجل التنفیذ �حتارون في تطبیقهـا، فتحتـاج إلـى لـوائح تنفیذ�ـة وتوضـیحی

-وال نهـتم �مـا جـاء عـن هللا  ،وتحتاج إلى هذه اللوائح، لكننا مع األسف أننا نهـتم بهـذه األنظمـة
نظمـــة واللـــوائح، اجتمـــع المـــدیر ، تجـــد إذا جـــاءت القـــوانین الجدیـــدة التـــي ُســـنت واأل-جـــل وعـــال

، إذا توقفـوا احرًفـ اوحللوه �لمة �لمـة وحرًفـ ،و�ل من �عنیهم األمر ورؤساء األقسام ،والمساعدون 
إن هــذه األمــور  :فــي شــيء طلبــوا إ�ضــاحه مــن المراجــع، �ــل هــذا اهتماًمــا �ــأمر الــدنیا، وال نقــول
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جـل -نـزل مـن عنـد هللا  اعنـدنا �تاً�ـ مبنیة على مصالح ما لم تخالف، لكن یبقى أن المسألة أننا
والعمل �ه، ثم �عـد ذلـك �ثیـر منـا تمـر علیـه السـنون مـا �فعـل  ،وتطبیقه ،وطولبنا �فهمه ،-وعال

 شیًئا من ذلك، وهو المشكلة أنه محسوب على طلبة العلم. نعم. 
 ."فلما اختلفا حكًما صار �اختالفهما معًنى" طالب:
 .......  طالب:

 . ما �جب العمل �ه أو اعتقاد فیلزم�ل ما جاء عن هللا مكل ما یدل على، 
الكتـاب.  "فلما اختلفا حكًما صار �اختالفهما معًنى، فاعتبرت السنة اعتبار المفرد عـن طالب:

 إنمـا وقـعوأما الثالث، فسیأتي الجواب عنه فـي المسـألة �عـد هـذا إن شـاء هللا. وأمـا الرا�ـع، ف
، واطـراحهم السـنن، ال مـن جهـة أخـرى  ،إعمـالهم الـرأي لمكـان ؛الخروج عن السنة فـي أولئـك

 .وذلك أن السنة �ما تبین"
 طو�ل هذا نقف علیه.

 على البشیر النذیر. اللهم صلَّ 
 .......  طالب:

 . ، وهم لهم أتباعهؤالء الثالثون  ...... لكن رؤوسهم
 .......  طالب:

قتــداء �ــه، فهــو شــرف لــه مــا هــم �ســبب اال ؛، تبًعــا لهــم-علیــه الصــالة والســالم-هــذا مــن شــرفه 
 ألنه ُفضل الذین اقتدوا �ه. ؛لهؤالء، شرف له

 


